
कानेपोखरी गाउँपािलका

गाउँ काय�पािलकाको काया�लय

बयरवन, मोरङ

१ नं. �देश, नेपाल

ठे�ा नं.  १,२०७५/०७६

आ�त�रक आय संकलनको ठे�ा आ�हानको सूचना ।

(�थम पटक �कािशत िमित २०७६ असार २४ गते)

यस कानेपोखरी गाउँपािलकाको काया�लयको आ.व.२०७६/०७७ को आ�त�रक आय संकलन (ठे�ा ब�दोव�त) गन� िन� ठे�ाह� िन� 

वमोिजमको दररेट बाट बढावढ गरी गो�य िसलबि�द ठे�ा लगाउनु पन� भएकोले िन� सत� तथा व�देजमा रिह इ�छुक नेपाली नाग�रकह�ले 

िसलवि�द फाराम पेश गनु� �न यो ठे�ा आ�हान ग�रएको छ ।

�.सं. िन� ठे�ाह� वढावढ गनु� पन� �यूनतम अ�क ठे�ा अविध

१ कानेपोखरी-६ म�गलवारे बजार वा�षक �.२,१२,१००।- एक वष�को लािग

२ कानेपोखरी-४ बयरवन बजार वा�षक �.२,९६,१००।- एक वष�को लािग

३ कानेपोखरी-२ दलेली बजार वा�षक �.६९६१५।- एक वष�को लािग

1. कवोल अ�कको ५% रकम एन.आई.िस.एिसया व�क िल. रमाइलो शाखामा रहेको यस काया�लयको धरौटी खाता नं. 

D3CA000455752407 मा ज�मा गरेको स�लै व�क भौचर वा यस काया�लयको राज� शाखामा नगद बुझाई सोको स�लै रिसद 

िसलवि�द खाम िभ� राखी पेश गनु� पन� छ ।

2. ठे�ा फाराम कानेपोखरी गाउँपािलकाको काया�लयबाट �.३००।– (�फता� न�ने गरी) बुझाई ख�रद गन� स�कने छ । साथै काया�लयले 

�माणीत गरेको फारामलाई मा� मा�यता �दइने छ ।

3. कबोल गरेको रकम अ�क र अ�र दुवैमा �� उ�लेख गनु� पन� छ । �टपे�स �योग तथा केरमेट भएको ठे�ा फाराम मा�य �ने छैन ।

4. ठे�ा फाराम सूचना �कािशत भएको िमित देिख ७ �दन स�म काया�लय समय िभ� ख�रद गन� स�कने छ ।

5. िसलवि�द ठे�ा फाराम सूचना �कािशत भएको िमित देिख ८ � �दनको म�या�ह १२ बजे स�म गाउँपािलकाको काया�लयमा दता� गराई 

स�ु पन� छ ।

6. दता� भएको ठे�ा फाराम ठेकेदारको उपि�थित वा िनजको �ितिनिधको उपि�थितमा सूचना �कािशत भएको िमितले ८ � �दनको 

अपरा�ह २.०० बजे गाउँपािलकाको काया�लयमा खोिलने छ । ठेकेदारको �ितिनिध उपि�थत नभए पिन िसलवि�द प� खो�न बाधा पन� 

छैन ।

7. ८ � �दन िवदा परे सोको भोिलप�ट �ने छ ।

8. सबै भ�दा बढी रकम कबोल भएको �रत पुगेको िसलवि�द प�लाई ठे�ा परेको �वीकार गरीने छ ।

9. ठे�ा पान�ले ठे�ा परेको ३ �दन िभ�मा आफूले कबोल गरेको ठे�ा रकमको ६०% ले �ने रकम काया�लयको खातामा ज�मा गरी स�झौता 

गनु� पन� छ ।

10. िसलवि�द प� पान� पिहलो ३ �दन िभ�मा ठे�ा नसकारेमा धरौटी वापतको ५% रकम जफत गरी दो�ोलाई २ �दनको �याद �दइने छ र 

दो�ोले पिन नसकारेमा धरौटी रकमको ५% रकम जफत गरी ते�ो लाई पुन: २ �दनको �याद �दइने छ । य�द ते�ोले पिन नसकारे 

धरौटी वापतको ५% रकम जफत गरी अक� ठे�ा आ�हान ग�रने छ  ।

11. सु�मै एकमु� रकम बुझाउँदा कबोल रकमको १०% रकम छुट �दइने छ ।

12. ठेकेदारले कर स�कलन गदा� गाउँपािलकाले �दएको दर रेट वमोिजम गनु� पन� छ ।

13. �रत नपुगेका वा उपरो� सत� ब�देज िवप�रत ठह�रने िसलवि�द प� �ित�पधा�बाट हटाइने छ ।

14. िसलवि�द प� �वीकृत गन� नगन� स�पूण� अिधकार कानेपोखरी गाउँपािलकाको काया�लयलाई �ने छ ।

15. अ�य थप जानकारीको लािग कानेपोखरी गाउँपािलकाको काया�लयमा स�पक� गन� स�कने छ ।

16. एउटा िसलवि�द प� एउटा ठे�ाको लािग मा� �ने भएकोले िसलवि�द प� ख�रद गदा� र पेश गदा� हरेक ठे�ाको ��ाछु�ै ख�रद र पेश 

गनु� पन� छ ।

17. यो सूचना यस काया�लयको वेभसाईट www.kanepokharimun.gov.np मा समेत हेन� स�कने छ ।


