
                                                                                                                    प्रथम पटक प्रकाशन      मममि 207६/03/10      

मायादेवी गाउँपामिका रूपन्देहीको आन्िरिक आय संकिन (ठेक्का बन्दोबस्ि) सम्वन्धी 15 ददने मसिवन्दी दिभाउपत्र आह्ववान 
सम्वन्धी सूचना ।  

       मायादेवी गाउँपामिकाको आमथिक वर्ि 207६/07७ आन्िरिक आय संकिनको िामग िपमसि बमोजिमको स्थानमा बाटो  
ममिि िथा भौमिक पवुािधाि शलु्क उठाउने ठेक्का वन्दोवस्ि गनुि पिेकोिे मायादेवी गाउँकायिपामिकाको मममि 2075/0२/३१ गिेको 
मनर्िय  बमोजिम कि उठाउने गिी इच्छुक व्यजि िथा फमिबाट देहायका शििको अमधनमा िहह जशिवन्दी दिभाउपत्र आह्ववान गरिएको छ 
। 

 बाटो ममिि िथा वािाविर् शलु्कको दििेट मायादेवी गाउँपामिकाबाट प्राप्त गनि सहकने छ । 

 प्रत्येक ठेक् काको िामग छुट्टाछुटै्ट दिभाउपत्र पेश गनुि पने छ । 

 ठेक् का िकम अंक ि अक्षि दवैुमा स्पष्ट बजुिने गिी उल्िेख गनुिपने छ ।अंक ि अक्षिमा फिक पिेमा अक्षिमा िेखेको 
िाई मान्यिा ददईने छ । 

 आफुिे कबोि गिेको िकमको नेपािी नागरिक भए (नागरिकिा प्रमार् पत्रको प्रमिमिहप संिग्न हनुपुने) दिभाउपत्र  साथ 
5 प्रमिशि ि गैि नेपािी नागरिक भए 10 प्रमिशििे हनेु िकम धिौटी स्वरुप मायदेवी गाउँपामिकाको कृहर् हवकास बैंक 
भैिहवाको धिौटी खािा नं. 0414301151010042 मा िम्मा गिेको सक्कि भौचि मसिवन्दी दिभाउपत्र साथ संिग्न 
हनुपुने छ । िि चेक ि नगदिाई मान्यिा ददइने छैन । 

 कायाििय प्रमखुको सहहछाप नभएको, रिि नपगेुको ि म्याद नाघी आएको दिभाउपत्रिाई मान्यिा ददईने छैन। 

 दिभाउपत्र फािाम रु. १०00 (हफिाि नहनेु गिी) को नगदी िमसद काटी मममि २०७६/०3/10 देजख २०७६/03/24 
सम्म कायाििय समय मभत्र माया देवी गाउँपामिकाबाट उपिब्ध गिाइनछे । 

 प्रथम हकस्िा दिभाउ पत्र स्वीकृि भइि सूचना पाएको मममििे ७ ददन मभत्र दाजखिा गिी बाँकी हकस्िाका िामग धन िमानी 
वा मधिो ग्यािेन्टी सहहि पट्टा उठाउन ुपनेछ, अन्यथा धिौटी िफि गिी अको व्यवस्था गरिनछे । 

 दिभाउ पत्र पेश गने अजन्िम मममि २०७६/०3/२5 गिे (सावििमनक हवदा पिेमा भोिी पल्ट) ददनको १२ बिे मभत्र 
मायादेवी गाउँपामिकामा दिाि गिाइसक्न ुपनेछ । 

 दिभाउ पत्र मममि २०७६/03/२5 गिे ददनको २ बिे मायादेवी गाउँपामिकामा दिभाउ पत्र दािा वा मनिको प्रमिमनधीको 
उपजस्थमिमा खोमिनेछ, दिभाउ पत्र दािा वा प्रमिमनमध उपजस्थि नभएमा पमन दिभाउ पत्र खोल्न बाधा पने छैन । 

 आधँी, हिुी, ििी, बन्द, हडिाि आदी कुनै पमन कािर्बाट बन्द भएिा पमन ठेक्का िकम ममनाहा हनेु छैन । 

 दिभाउ पत्र स्वीकृि गने वा नगने सम्पूर्ि अमधकाि मायादेवी गाउँपामिकामा सिुजक्षि िहनेछ । 

 सिकािी सवािी साधन िथा कृहर् प्रयोिनका िामग गोबि मि, पिाि, भसुा, खाधान्न आदद कृर्क संग सम्वजन्धि ब्यजिगि 
प्रयोिनका िामग सामान बोकेको सवािी साधनको सवािी दस्ििु मिन पाइने छैन । 

 मबस्ििृ िानकािीको िामग कायाििय समय मभत्र मायादेवी गाउँपामिकामा सम्पकि  गनि सहकनछे । 

 यो सूचनामा उल्िेख नभएका कुिाहरूको हकमा प्रचमिि काननु बमोजिम हनेुछ । 

िपमसि 

ठे.नं. १ मायादेवी ४ पेपिममि नाका न्यूनिम अंक रू 11,05,500/- (रु एघाि िाख पाचँहिाि पाचँसय मात्र) 
ठे.नं. २ मायादेवी ३  ि  ६ मसद्धाथि नाका (बिेवा  गिुवमनया) अंक रू 40,00,001/- (रु चामिस िाख एक मात्र)  

ठे.नं. 3 मायादेवी ४ गोयनका नाका न्यूनिम अंक रू. 17,05,000/- ( रु सत्र िाख पाच हिाि मात्र ) 
 

 

मायादेवी गाउँपामिका  

                                                                                                रूपन्देही 

  



प्रथम पटक प्रकाजशि मममि २०७६/03/10 

 

मायादेवी गाउँपामिका रूपन्देहीको आन्िरिक आय संकिन (ठेक्का बन्दोबस्ि) सम्वन्धी 15 ददने जशिवन्दी दिभाउपत्र आह्ववान 
सम्वन्धी सूचना ।  

 

मायादेवी गाँउपामिका वडा न. ६ वेथिीमा िाग्ने हाटबिािको आमथिक वर्ि ०७६/7७ (207६ श्रावर् 1 
देजख २०७७ असाि मसान्ि सम्म) १ वर्िको िामग बैठकी कि दस्ििु उठाउन ठेक्का बन्दोवस्ि गनुि पिेकोिे 
मायाँदेवी गाँउपामिकाको मममि २०७5/0२/३१ गिेको मनर्िय बमोजिम िपमसि बमोजिमको शििको अमधनमा िही 
कि दस्ििु उठाउने गिी जशिवन्दी दिभाउपत्र पेश गनुिहनु सम्बजन्धि सबैको िानकािीका िामग यो सूचना प्रकाजशि 
गरिएको छ । 

शििहरुुः 
१) न्यूनिम ठेक्का अंक रु २,61,१००(रु दइु िाख एकसठ्ठी हिाि एकसय मात्र) । 

२) ठेक्का िकमको नेपािी नागरिक भए (नागरिकिाको प्रमार् पत्रको प्रमिमिपी संिग्न हनु ुपने) ५ प्रमिशि ि गैि 
नेपािी भए १० प्रमिशििे हनेु िकम धिौटी स्वरुप गाउँपामिकाको धिौटी खािा नं 0414301151010042                    
मा िम्मा गिेको भौचि दिभाउपत्र साथ संिग्न हनु ुपने छ । िि चेक ि नगदिाई मान्यिा ददइने छैन । 

३) दिभाउपत्र फािाम यस गाउकायिपामिकाको कायािियबाट रु 1000/- (एकहिाि) हफिाि नहनेु गिी िमसद 
काटी २०७६/03/10 गिे देजख मममि २०७६/03/24 गिे सम्म कायाििय समय मभत्र खरिद गनि सहकने छ 
। 

४) ठेक्का सदि भएको ५ ददन मभत्र एकमषु्ट िकम िम्मा गनुि पनेछ अन्यथा िाखेको धिौटी िकम िफि गिी ठेक्का 
अरुिाई ददइने छ । 

५) मसिवन्दी बोिपत्र फािाम मममि २०७६/03/२5 (सावििमनक हवदा पिेमा भोिी पल्ट) ददनको १२ बिे मभत्र 
मायादेवी गाउँपामिकामा दिाि गिाइसक्न ुपनेछ । 

६) यस कायिियमा िोकेको समय मभत्र पिेको टेण्डिहरु मममि २०७६/03/२5  गिे ददनको 2 बिे ठेकेदाि वा 
मनिको प्रमिमनमधको िोहविमा गाँउकायिपामिकाको कायािियमा खोमिने छ । साथै ठेकेदाि वा मनिको प्रमिमनमध 
उपजस्थि नभएमा जशिबन्दी खोल्न बाधा पने छैन । 

७) कायाििय प्रमखुको सहीछाप नभएको ि म्याद नाघी आएको जशिबन्दीिाई मान्यिा ददइने छैन । 

८) ठेक्का सम्बजन्ध सम्पूर्ि अमधकाि मायादेवी गाउँकायिपामिकामा सिुजक्षि िहनेछ । 

९) ठेक्का िकम अंक ि अक्षिमा बजुिने गिी उल्िेख गनुि पने छ । 

१०) हाट बिाि िाग्ने ददन हप्ताको २ ददन मंगिवाि ि शमनवाि मात्र हनेुछ । 

११) बिाि िाग्ने स्थान मायादेवी ६ बेथिी । 

१२) हवस्ििृ िानकािीको िामग मायादेवी गाउँपामिकाको कायािियमा सम्पकि  िाख्न सहकनेछ । 

१३) ठेकेदाि िथा गाउँपामिका हवच कुनै हववाद भएमा गाउपामिकाकोको मनर्िय अजन्िम हनेुछ । त्यसमा 
ठेकेदािको कुनै उििुी िाग्ने छैन । 

१६) यस सूचनामा उल्िेख हनु छुट भएका अन्य कुिाहरु प्रचमिि काननु बमोजिम हनेुछ । 

 

                                                                 मायादेवी गाउँपामिका 
                                                                      रूपन्देही 


