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आ त रक आय संकलन ( ठे का ब दोब त ) दरभाउप  काशन ग रएको सूचना 

थम पटक कािशत िमित : @)&*.)^.!% 
यस rf}s'g] ufpFkflnsfsf] ufpF;efsf] िमित @)&*.)#.!)को बैठकको िनणय अनुसार ufpFपािलकाले तल उ लेिखत आ त रक कर अ;'ली गन 
आ.व. @)&*.)&( को लागी ठे का ब दोव त गन स ब धमा यो सचूना काशन ग रएको छ । यस दरभाउ प मा भाग िलन चाहने चिलत काननू 
बमोिजम दता भइ माणप  िलएका इ छुक Joj;fयीह लेdWofGx /fli6«oदैिनकपि कामा तथा यस कायालयको वेवसाइट 
www.chaukunemun.gov.np मा पिन हेन स नुहने छ । सचूना काशन भएको िमितले १५ (प ) िदन िभ  िनमाण यावसायील ेयस कायालयाबाट 
दरभाउप  ख रद गरी तपिशल अनशुारका शतको अिधनमा रही िनधा रत अविध िभ  दरभाउ प  पेz गन हन स ब धीत सबैमा जानकारीका लागी यो सचूना 

कािशत ग रएको यहोरा अनरुोध छ । 

१. आफुले िलन चाहकेो ठे का र कवुल गरेको ठे का रकम प ट  बुिझने गरी अंक र अ रमा खलुाई सिह छाप गरी  आफै वा आ नो ितिनिध ारा 
ठे का न बर उ लेख गरी िशलव धी दरभाउप  पेश गनपुदछ । 

२. उ लेिखत ठे काको कर द तुरदररेट र सतह  बोलप  फारममा संल न ग रने छ । 
३. दरभाउ प  पेश गदा  tkl;nadf]lhdx'gcfpg] धरौटी रकम यस ufpF कायपािलकाको कायालयकोnI\dLबकrf}s'g] zfvfdf /x]sf] 

cfGtl/s /fhZjsf]  खाता नं. )(^#))))@@ मा ज मा गरी सोको स कल बक भौचर वा नेपाल रा  बक बाट क बगको इजाजत ा  
a}+s af6 a}+s Uof/]06L  यस कायालयको नाममा जारी भएको कि तमा ७५ िदन याद भएको स कल  बक यारे टी (िवडव ड) दरभाउ प   
साथ पेश गनपुन छ । 

४. यस कायालयको छाप एवं कायालय मुख वा िनजल ेतोकेको कमचारीको सिहछाप नभएको बोलप लाई मा यता िदइने छैन साथै याद नागी वा 
रत नपगुी ा  भएको बोलप  उपर कारबाही हने छैन । 

५. बोलप  वीकृत भएमा सोको सचूना पाएको वा घरदैलोमा सचूना टाँस भएको िमितल े७ (सात) िदन िभ  म.ुअ.कर दता माणप  समते िलइ 
ठे का अंकको थम िक ता बापत %) ितशत रकम अ ीम र बाँक  %) ितशत रकम बराबर s au{sf] Ohfhtk|fKtबक बाट यस 
कायालको नाममा जारी भएको @)&( साल आसाढ मसा त स म याद भएको  बक यारे टी ( परफd] स व08) समते पेश गरी ठे का स झौता 
गनपुन छ . तोिकएको समय िभ  समझौता नगरेमा िनयम अनुसार िबडबंड/धरौटी जफत हनेछ । 

६. दरभाउप   खो ने समयमा बोलप  दाता वयं वा िनजको ितिनिध उपि थत नभएमा पिन बोलप  खो न बाधा पु ने छैन । 
७. कबुल  अंक एकमु ट पमा अि म दािखला गरेमा ५ ितशत  रकम छुट िदन सिकनछे । 
८. सचूना कािशत भए प ात १५ औ िदनको कायालय समय िभ  बोलप  ख रद गन सिकने छ र दािखला गन आि तम िमित र समय १६ औ 

िदनको १२:०० बजे स म हनेछ । 
९. दरभाउ प  ufpF कायपािलकाको कायालय, u'6' सखुतमा बोलप  दािखला गन अि तम िदनको २:०० बजे खोिलने छ । दरभाउ प   वीकृत 

गन, नगन वा आंिशक वीकृत गन अिधकार ufpF कायपािलकाको कायालय िनिहत रहनेछ । 
१०. यो सचूना उ लेिखत भएको कुराह  यसै सचूाना बमोिजम र उ लेख नभएका कुराह को हकमा नेपाल सरकार चिलत काननू बमोिजम हनेछन ्। 
११. दरभाउ प  ख रद गन तथा दािखला गन अि तम िदन िबदा परेमा सोको  भोिलप ट ख रद तथा दािखला गन सिकनछे । 
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