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१ नं. प्रदेश, नेपाल 

 

विषयः   ठेक्का प्रस्ताि आXjfनको सूचना  
 

 प्रथम पटक प्रकावित वमवतः  २०७८।०६।२१ गते 

प्रसु्तत विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११, सािवजवनक खररद ऐन २०६३ तथा वनयमािली २०६४ को वनयम ८४ बमोवजम यस बजुव 

गाउँपावलका को िडा नं६ अन्तरगत बजुवताल भीत्रको माछापोखरीमा डंुगा संचालन,वचल्ड्र ेन पाकव  तथा क्यान्टिनलाई ठेक्का बन्दोबस्त गरी संचालन गनुवपने भएकोले 

ईचु्छक व्यन्टि, फमव िा कम्पनीले उले्लन्टखत ितवको अविनमा रवि तोवकएको वमवतवभत्र नु्यनतम  अंकमा नघटाई गोप्य विलबन्दी प्रस्ताि पेि गनुव हुन सिवसािारण 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । 

 

तपवसल 

ठेक्का नं . वििरण िडा नं न्यूनतम किोल अंक रु . 
 

३ िर्षको जम्मा ठेक्का रु. धरौटी रकम 

रु . 
 

न्यूनतम 
ठेक्का अिधध 

१/०७८-०७९ बजजषताल क्षते्रको पूिष पट्टीको पोखरीमा ढजंगा 
संचालन ( Boating) 

बजजष –६ प्रधत िर्ष रु.३5१000।– 

(अक्षरेपी तीनलाख एकाबन्न  हजार 
मात्र) 

१०५३०००।– 

(अक्षरेपी दशलाख धत्रपन्न हजार मात्र) 
३१५९०/– ३ बर्ष  

२/०७८-०७९ बजजषताल क्षते्रको चचल्ड्रेन पाकष  
संचालन 

बजजष ६ प्रधत िर्ष रु .२०००००।– 

अक्षरेपी दजईलाख मात्र।- 
६०००००।– 

अक्षरेपी छलाख मात्र 
१८०००/- 

 

३ बर्ष 

३/०७८-०७९ क्याचन्टन संचालन बजजष ६ प्रधत िर्ष रु.६००००।– 

अक्षरेपी चारलाख पचासहजार मात्र 
१८००००।– 

अक्षरेपी एकलाख असीहजार मात्र  
४५००/- 

 

३ बर्ष 

 

   सूचनाको शतषहरु  

१.  प्रस्ताव फाराम यो सूचना प्रकाशन भएको धमधतले पन्ध्रौं (१५ औ) ददनसम्म नगदै रु १०००।- िजझाई यस कायाषलय िाट खरिद गरि धलनजपने छ। 

२. खररद भएको दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात ( १६ औ) ददन ददनको १२:०० बजे सम्म बजजष गाउँपाधलकामा दताष गरर सक्नज पनेछ । 

3. चशलबन्दी प्रस्ताव फारम साथ व्यक्तिको हकमा नागरिकिाको फोटोकपी ि फमषको हकमा फमष ईजाजतपत्रको प्रधतधलवप, आन्तररक राजश्व कायाषलयबाटं प्राप्त 
मज.अ.कर दताषको प्रधतधलपी र आ.ि. २०७७/७७ को आयकर च जक्ता प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी, नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप पेश गनजषपने छ। 

4. प्रस्तावमा आफज ले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा प्रष्ट बजचझन ेगरर उल्ड्लेख गरेको हजनज पने छ। अंक प्रष्ट नभएमा अक्षरलाई मान्यता ददईने छ। केरमेट भएमा 
वटपेक्स लगाउन पाईन ेछैन। दरभाउपत्र दाताले केरमेट भएको दजिै तफष  दस्तखत गरेको हजनज पने छ।  

5. धरौटी िापतको रकम यस गाउँपाधलकाको राजश्व शाखामा नगद जम्मा गिी नगदी िसिद वा धरौटी खाता-वह.नं.२४३CA५००१७६२८००५ एन.आई.धस.एधसया बैंक(बर्ज ु
काउण्टि) मा  नगद जम्मा गरर सक्कलै बैंक भौचर प्रस्ताव साथ संलग्न राखी पेश गनजष पने छ। 

6. पेश हजन आएका सिलवन्दी प्रस्ताव सूचना प्रकाशन भएको िोह्रौं ( १६ औ)  ददनमा ददनको २.00 बजे प्रस्ताव दाता तथा प्रधतधनधधको रोहबरमा यस गाउँपाधलकामा 
खोधलने छ। सिलवन्दी प्रस्ताव दाता अनजपचस्थत भएमा पधन प्रस्ताव खोल्ड्नलाई कज नै बाधा हजने छैन । सबै भन्दा बढी प्रस्ताव अंक सकार गने सिलवन्दी प्रस्ताव दाताका 
ररतपूिषकको सिलवन्दी प्रस्ताव स्िीकृत गररने छ।प्रस्ताि खोधलन ेददन सरकारी विदा परेमा कायाषलय खजलेको ददन सोही समयमा प्रस्ताि खोधलनेछ । 

७.  चशलिन्दी प्रस्ताि स्िीकृत भएको प्रस्तािदाताले आफज ले किोल गरेको रकमले हजन आउने तोवकएको अिधधको कज ल रकमलाई दामासावहले वहसाि गरी िावर्षक हजन 
आउने रकम अधिम िजझाउनज पने छ । 

८. माधथ उल्ड्लेख गररएको कज राहरु बाहेक अन्य शतष तथा कज राहरु प्रचधलत ऐन धनयममा तोवकए बमोचजम हजन ेछ। 

९. नेपाल सरकार तथा स्थाधनय तहको पेश्की फर्छ्यौट नगरेको धतनष बाकँी रहेको व्यचक्त, फमष िा कम्पनीको प्रस्ताव स्िीकृत गररने छैन। 

१०. सिलवन्दी प्रस्ताव सम्बन्धमा थप कज राहरु बजझ्नज पने भएमा कायाषलय समय धभत्र यस गाउँपाधलकामा सम्पकष  राखी बजझ्न सवकन ेछ। 

११. कज नै कारणबाट सिलवन्दी प्रस्ताव खोल्ड्न े धमधत र समयमा सिलवन्दी प्रस्ताव खोल्ड्न सवकएन भन े त्यसको भोधल पल्ड्ट कायाषलय समयमा सिलवन्दी प्रस्ताव तथा 
प्रधतधनधीहरुको रोहिरमा खोधलने छ। धनज को अनुपसस्िसतमा पसन प्रस्ताव खोल्न वाधा पने छैन । 

१२. सिलवन्दी प्रस्ताव दाताले जनु प्रस्तावका लासग सिलवन्दी प्रस्ताव पेि गनन चाहेको हो िोको िम्बसन्धत कोठामा आफुले कवोल गने अंक उल्लेख गनुन 
पने छ। 

१३. सिलवन्दी प्रस्ताव सम्बन्धमा सम्पजणष अधधकार गाउँपाधलकाको कायाषलयमा धनवहत रहन ेछ।   

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 


