
 

 

गौरीगङ्गा नगरपालिका 
नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

चौमािा, कैिािी 
सदूुरपश्चिम प्रदेश, नेपाि 

पत्र संख्र्ा  M– ०७९/०८०  
च=नं= M–           

ढुङ्गा, लगट्टी,वािवुा, ग्राभेि, भरान (माटो) कर उठाउन ेठेक्का सम्वन्धी सूचना (GGM/GOODS/NCB/01/2079/080) 

पनुः प्रकाश्चशत लमलत २०७९/०७/१९ 
 

र्स नगरपालिका वाट आलथयक वर्य २०७९।०८० का िालग स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ को दफा ६२ 
(क) को उपदफा (१) र सदुरुपश्चस्चम प्रदेश आलथयक ऐन २०७८ अनसुार र्स नगर क्षेत्रलभत्र भएर बग्ने I EE गरेका र घाटगद्दी 
तोककएका नदीखोिाहरुमा ढंुगा लगट्टी, बािवुा, ग्राभेि, भरानमाटो आदद कूि सङ्किन देहार् बमोश्चिम घन लम. मात्र लबकिमा प्रलत घन 
लमटर रु.१०६। (भ्र्ाटबाहेक) का दरिे कर दस्तरु रकम संकिन गनय ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने भएकोिे ठेक्का लिन इच्छुक फमय वा 
कम्पनीहरुवाट नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, मूल्र् अलभबदृी कर दताय प्रमाणपत्र, ०७८-७९ को कर चकु्ता प्रमाणपत्र र नेपािी नागररकताको 
प्रमाश्चणत प्रलतलिकपहरु संग्िग्न गरर तपलसि बमोश्चिमका सतय हरुको अलधनमा रही बोिपत्र पेश गनय र्ो सूचना प्रकाश्चशत गररएकोछ।साथै 
टेण्डर खररद गदाय गौरीगङ्गा नगरपालिकाको नाममा रहेको एन आई सी एश्चशर्ा बैंक लि.,चौमािा शाखामा रहेको रािस्व खाता नं. 
०७१-२०५००-२८०६-२००२ मा देहार्को टेण्डर दस्तरु वापतको रकम दाश्चखिा गरी अन्र् सूचना तथा शतयहरुको कवस्ततृ 
िानकारीका िालग वेबसाइट www.gaurigangamun.gov.np मा गई Tender Document  हेनय तथा डाउनिोड गनय सककनेछ। ठेक्का लिन 
ईच्छुक व्र्श्चक्तिे भ्र्ाट बाहेक कविु अंकको ५ प्रलतशतिे हनु आउने धरौटी रकम िम्मा गनुयपनेछ।धरौटी वापतको रकम र्स 
गौरीगङ्गानगरपालिका, कार्ायिर्को नाममा एन.आई.सी.एश्चशर्ा बैंक लि., चौमािा शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. 
७१CA५००९८२५२४००४ मा नगदै िम्मा वा नपेाि राष्ट्र बैंकवाट मान्र्ता प्राप्त बाश्चणज्र् बैंकिे िारी गरेको १२०(एकसर्बीस) 
ददन म्र्ाद भएको लबडवन्डको सक्कि प्रलत संिग्न गनुयपनेछ।नदीिन्र् सामग्री सङ्किन तोककएका नदीबाट ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, ग्राभेि, 
भरान (माटो) लबकिकर संकिन ठेक्का अवधी ठेक्का सम्झौता गरेको लमलत देश्चख २०८० िेष्ठ मसान्त सम्मको िालग (चरेु संरश्चक्षत 
क्षेत्रबाहेक) मात्र िाग ुहनुेछ। 

तपलसि 

 

हररदत्त भट्ट  

प्रमखु प्रशासककर् अलधकृत  
 

ठेक्का नं. नदी / खोिाको 
कववरण 

कुि मात्रा घ.लम न्रू्नतम ठेक्का अङ्क रु.मा 
(भ्र्ाट वाहेक) 

टेण्डर फाराम 
दस्तरु (रु.) 

सूचनाको अवलध 

 

GGM/GOODS/ 
NCB/01/2079/80 

गौरीगंगा,चौमािा, 
श्चशवगंगा,कान्रा,  
लिक्मा (सेती, 
मटकौना) 

 
११७०००/- 

 

ने.रु. 
1,24,०२,०००/- 

 

रु. 
५०००। 

प्रकाश्चशत भएको 
लमलतिे १६औ  

ददन  

http://www.gaurigangamun.gov.np/

