
             
                    कािलकामाई गाउँपािलका 

      गाउँ कायपािलकाको कायालय 
                              ह रहरपरुिबता, पसा 
                            २ नं. दशे, नेपाल 

 
 

(ते ो पटक काशन म त :२०७७।१०।०७ गत)े 

१. यस कािलकामाई गाउँपािलका अ तगत रहेका सावजिनक पोखरीह म ये तपिसल बमोिजमका पोखरीह को माछा पालन योजनका लािग 
टे डरको स झौता भएको िमित दखेी ५ (पाँच) वषको लािग पोखरी ठे ामा दईने भएकोल ेपोखरीको खु ला डाक बढाबढमा भाग िलने इ छुक 

ि  वा इ छुक इजाजत ा  फम/क पनी/सं थाले दहेाय बमोिजमको शतह को अिधनमा रही रतपुवकको छुटाछुटै िनवेदन पेश गनु न यो 

सुचना कािशत ग रएको छ । 

२. िनवदेन दनपुन अि तम िमित : यो सुचना कािशत भएको िमित दखेी १५  दनस म यस कायालयको नाममा बक अफ काठमा डु, िवरंिचबवा 
शाखामा रहेको आ त रक रा शव खाता  नं. ०१८८००००००९०५२४ मा  ३०००।– (तीन हजार मा ) (पिछ फता न ने गरी) रकम बुझाई 

रिसद संल  राखी यस कायालयमा स बि धत ि ले नाग रकताको ितिलपी वा फम/सं थाका अिधकार ा  ितिनिधले (फम/सं थाको हकमा 
आ ाविधक निवकरण गरेको वसाय दताको मािणत इजाजतप , अ ाविधक निवकरण फम, सं था वा क पनी दताको मािणत माणप , 
मु य अिभवृि  करमा दताको मािणत माणप , थायी लेखा न बर (PAN) मािणत माणप , आ.ब.२०७६।०७७ स मको कर चु ा गरेको 

मािणत प  ) िनवेदन साथ पेश गरी िनवेदन दता गराउनु पनछ । िनवेदन दता गन दन सावजिनक िवदा परेमा उ  कायह  िवदा पिछको 
कायालय खुलेको दन सोही समयमा नेछ । 

३. ठे ाको किसम : खु ला डाँक बढाबढ । 

४. धरौटी स ब धमा :- धरौटीको रकम नेपाली नागरीक भए ५ %(पाँच ितशत) आफुले कबोल गन अंकको रकम पिहला नै यस कायालयको नाममा 
बक अफ काठमा डु, िवरंिचबवा शाखामा रहकेो धरौटी  खाता नं. ०१८८००००००४४५२४ मा दािखला गरेको स ल भौचर वा यस कायालयको 
नाममा जारी भएको क तीमा ९० दन याद भएको (िनवेदन बुझाउने अि तम िमित दखेी) नेपाल सरकारको मा यता ा  बकबाट जारी भएको 
िबडब ड डाँक बढाबढ नु भ दा कि तमा १ (एक) घ टा अगावै पेश गनु पनछ । यसरी पेश ग रने जमानत वा को भौचर, रिसद वा िबडव ड यो 
सुचना कािशत भएको िमित पिछकोलाई मा यता दईनेछ । 

५. खु ला डाँक बढाबढ ने िमित, समय र थान :- िनवेदकह को रोहबरमा िनवेदन दने अि तम िमितको भोली प ट दनको १०:०० बजे यस 
कायालयमा डाँक बढाबढ नेछ । डाँक बढाबढमा आफुले राखेको धरौटी रकम बमोिजमको कबोल अंक भ दा बढी कबोल अंक बो न पाईने छैन । 

६. डाँक बढाबढ स बि ध सुचना संशोधन भएमा यस कायालयको सुचना पाटीमा टाँस ग रनेछ । 

७. अ य कायिविधह  सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ (संशोधन), सावजिनक ख रद िनयमावली २०६३(संशोिधत) तथा अ य चिलत ऐन, िनयम 
बमोिजम नेछ । 

८. डाँक बढाबढ स बि ध थप जानकारीका लािग यस कायालयमा कायालय समयिभ  स पक गन स कने छ ।  

९. स पक  ी सुनील कुमार रौिनयार, योजना शाखा, स पक नं.९८४५५३६१३७  

  

    मुख शास कय अिधकृत 

ठे ा नं. अवि थत े फल ठे ाको यनुतम अकं (पाचँ वषको 
लािग) 

फारम द तरु कै फयत 

०१/२०७६/०७७ सािवक गा.िव.स. मुडली-९ ३-५-० २३,५०,०००।- ३०००।-  

०२/२०७६/०७७ सािवक गा.िव.स. भेिडहारी-९ ०-८-१४ ३,५०,०००।- ३०००।-  

०३/२०७६/०७७ सािवक गा.िव.स. ह रहरपुरिबता-१ ०-८-१३ ३,५०,०००।- ३०००।–  

०४/२०७६/०७७ सािवक गा.िव.स. िबरंिचबवा-२ ०-५-१२ ३,००,०००।- ३०००।-  

०५/२०७६/०७७ सािवक गा.िव.स. िबरंिचबवा-९ ०-८-० ३,००,०००।- ३०००।-  

०६/२०७६/०७७ सािवक गा.िव.स. िबरंिचबवा-८ ०-६-० २,००,०००।- ३०००।- थप 

०७/२०७६/०७७ सािवक गा.िव.स. िबरंिचबवा-८ ०-६-० २,००,०००।- ३०००।- थप 

   माछा पालन योजनका लािग सावजिनक पोखरीको खु ला डाँक बढाबढ स बि ध सुचना  


