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अ.व. २०७९/०८० साल को लागग अन्तररक अय ठेक्का सम्बन्धी गसलबन्दी बोलपत्र अव्हानको सचूना | 
(प्रथम पकक  प्रकागतत भकको गमगत २०७९/०५/३०) 

स्थानीय सरकार संचलन ऎन २०७४ को दफा ६४ (च), साववजगनक खररद ऎन २०६३ र गनयमावली २०६४ तथा मधेत प्रदेत अगथवक ऎन 

२०७५ दफा ६ ऄनसुचूी ४ (१) ऄनसुार वनृ्दावन नगरपागलकाको के्षत्रागधकार गभत्र पने गनम्न अय गतर्वकहरुमा अगथवक बर्व २०७९/०८० का लागग 

नदीजन्य माछाको गबक्री कवं गनकासीको अय ठेक्काहरु बन्दोबस्त गनुव पने भककोले तपगसलमा ईगललगखत ठेक्का गववरण ततवहरुको ऄगधनमा रही मलुय 

ऄगभबदृी (VAT) मा दताव भकको फमव, व्यगि  वा कम्पनीहरुबाक अ.व. २०७८/०७९ का लागग नवीकरण भकको आजाजत पत्र र अ.व. २०७८/०७९ 

सम्मको अयकर चिु ाको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगपहरु तथा ईि  फमव कायव गनव योग्य भकको स्वघोर्णा (Declaration) पत्र सगहतको गलगखत गनवेदनको साथ 

तोगककको दस्तुर माछापचु्छ्रे बैंक गल. बनृ्दावन ताखा, हर्ावहाको खाता न. ०७५००६५३९११००१३१ मा जम्मा गरेको बैंक भौचर (पगछ गफताव नहुने गरी) 

पेत गरी ररि  पवुवकको गोप्य गतलबन्दी बोलपत्र पेत गनव सम्बगन्धत सबैको जानकारीको लागग १५ (पन्र) गदने सचूना प्रकातन गररकको छ । 

क्र.

स. 
ठेक्का नम्बर ठेक्का वििरण उठाउन ुपने के्षत्र र पररमाण 

वनयुनतम कबोल अंक 

बावषिक 
बोलपत्र फारम दस्तुर धरौटी रकम 

१ २/०७९/०८० 
 बनृ्दावन न.पा. के्षत्रको 

बागमती नदीको माछा  
 बनृ्दावन न.पा. बागमती नदी के्षत्र 

ऄगधकार गभत्रको माछा 
१,५५,०००।- १०००|- 

कबोल ऄंकको 

५% 

 

शति तथा बन्देज: 
१. बोलपत्र फारम यो सचूना प्रथम पकक प्रकागतत गमगतले १५ (पन्र) औ ँगदन सम्म वनृ्दावन नगरपागलकाबाक खररद गनव सगकने छ र यसरी खररद भकका 

बोलपत्रहरु १६ (सोहव) औ ँगदन गदनको १२:०० बजे सम्म वनृ्दावन नगरपागलकामा गतलबन्दी दताव गरी सक्न ुपने छ । 
२. बोलपत्र फारम खररद कवं दताव गने ऄगन्तम गदन गवदा पनव गकमा कायावलय खलेुको गदनलाइ क्रमतः ऄगन्तम गदन मागनने । 
३. ठेक्काको केन्डर फारममा ईललेख भक ऄनसुार कबोल ऄंक ठेक्का नम्बर खलुाइ फारममा खाममा ठेक्काको नाम ईललेख गरी गतलबन्दी गरी पेत गनुवपने छ 

। गतलबन्दी बोलपत्र दागखला गदाव कुनै गकगसमको ततव मान्य हुने छैन । बोलपत्र दाताले कबोल गरेको रकमको ऄंक र ऄक्षरमा स्पस्क लेख्नु पने छ, ऄंक 

र ऄक्षरमा फरक परेमा ऄक्षरमा लेखेकोलाइ मान्यता गदइने छ । 
४. दताव भकका गतलबन्दी बोलपत्र सोगह गदनको २:०० (दइु) बजे यस कायावलयमा सम्बगन्धत कायावलयका प्रगतगनगधहरु र बोलपत्र दाताका प्रगतगनगधहरुको 

रोहबरमा खोगलने छ । साथै बोलपत्र खोलने समयमा बोलपत्र दाताको प्रगतगनगध ईपगस्थत नभकमा पगन बोलपत्र खोलन बाधा पने छैन । 
५. बोलपत्र दाताले बोलपत्र दताव गदाव अफुले कबोल गरेको ऄंकको ५% ले हुन अईने रकम यस कायावलयको माछापचु्छ्रे बैंक, हर्ावहा गस्थत खाता नं. 

०७५००६५३९११०००३३  धरौकी खातामा जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा यस कायावलयको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाक मान्यता प्राप्त बैंक बाक 

जारी भकको कगम्तमा ९० गदन म्याद भकको बैंक ग्यारेन्की (गवडवण्ड) बोलपत्र साथ पेत गनुवपने छ । 
६. बोलपत्र स्वीकृत भक पगछ वा घर दैलोमा काँस भकको गमगतले ७ गदन गभत्र गनयमानसुार अयकर/म.ुऄ.कर दताव पत्रको प्रमागणत प्रगतगलगप साथै गलइ 

सम्झौता गनव यस कायावलयमा अईन ुपनेछ । सो ऄवगधमा सम्झौता ऄनसुार बुझाईन ुपने रकम बुझाइ सम्झौता गरी चलन पजुी गलइ सक्न ुपनेछ । नगरेमा 

धरौकी रकम जफत गररने छ र दोश्रो बोलपत्र दाताको बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा पनु: बोलपत्र ऄहवान गने वा नगने ऄगधकार गनयमानुसार वनृ्दावन 

नगरपागलकामा सरुगक्षत रहनेछ । 
७. ऐन द्वारा मनाही गररकको पदाथव वा तररका प्रयोग गरी वा डुङ्गा गलइ माछा मानव वा समात्न पाआने छैन ।  
८. तोगककको जगत जलकर मध्ये सहर, नैनी, रोहु, मगृाल, कत्ला, इत्यादी माछालाइ १२" को नभइ मानव पाआने छैन ।  
९. माछा समात्न ुपदाव वंती वा जाल मात्र प्रयोग गनव पाआने छ । माछा मादाव स्थानीय मछुवारालाइ पररचालन गरी वा गदइ माछा माने व्यवस्था गनुव पने छ ।  

  १०. यस ठेक्कामा तोगककको ततव कायावलयले समय समयमा थप घक गनव सक्ने छ र त्यसलाइ ठेकेदारले मान्यता गदन ुपनेछ । ईि  ततव नमानेमा ठेक्का तोडी 
   ऄको ठेक्का बन्दोबस्त गररने छ र यसमा कुनै ऄड्डा ऄदालतमा ईजरु गनव पाआने छैन । गरेमा यसै सतव ऄनुसार बदर हुने छ ।  

  ११. यस ठेक्कामा नेपाल सरकारलाइ गतनुव पने कर गतनुव परेमा सम्बगन्धत ठेक्केदारले नै बुझाईन ुपनेछ ।  
  १२. सकार गरेको ठेक्का म्याद भिु ान नहुदँै कुनै कारणले छोड्न पाआने छैन ।  
  १३. यसमा नखलेुको जगत प्रचगलत काननु बमोगजम हुनेछ ।  
  १४. यो पट्टा २०७९ साल ऄसोज १६ गते लागु भइ २०८० अर्ाढ मसान्त पगछ स्वतः बदर हुनेछ ।  
  १५. गसमाना - बनृ्दावन नगरपागलका बागमती नदी के्षत्र ऄगधकार गभत्रको माछा ।  

 

 


