
  मादी गाउँपालिका 

                                        गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 
  थुमाकोडाँडा, कास्की    गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

                                              

दोस्रो पटक प्रकालशत १५ लदने सुचना  

मिमि २०७५।०५।२१  गिे 

ढुङ्गा, वािुवा, लगट ी, रोडाको कर तथा लिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का िन्दोवस्त सम्बन्धी िोिपत्र आह्वानको सूचना । 

 

मादी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्वाट स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररचे्छद-९, दफा ६४ 

को उपदफा १ को (च), प्रदेश आलथयक ऐन २०७५ को दफा ८ तथा अनुसुची ६ र प्रदेश सरकारवाट स्वीक त ढुङ्गा, लगट्टी, 

िािुवा, माटो, दहत्तर वहत्तर, िगाएतका प्राक लतक स्रोतको उत्खनन् संकिन प्रशोधन लवलक्रलवतरण तथा क्रसर उधोग 

व्यवस्थापन र संचािन कार्यलवलध २०७५, समेतका आधारमा चािु आ.व. २०७५/०७६ का िालग लमलत २०७५/०४/१६ 

मा प्रथम पटक प्रकालशत सुचना अनुसार अन्तीम लमलत २०७५/०५/१५ गते सम्म कुनैपलन ठेक्का पनय नआएको हुदा पुन: 

दोस्रो पटक सुचना प्रकाशन गररएको हंुदा तपलशि वमोलिमका नदीिन्य पदाथय ढुङ्गा लगट्टी वािुवाको आर् संकिन 

ठेक्कापट्टाको माध्यमिाट गनुयपने भएकोिे ठेक्का पट्टा गनयको िालग र्ोग्य फमय वा कम्पनीिे तपलशिमा उले्लखित 

कागिातहरु संिग्न रािी तपलशिमा उले्लखित लमलत र समर् लभत्र र्स कार्ायिर्  माछापुच्छर े  िैंक र्ांिाकोट मा रहेको 

कोष िाता नं. ८३०१५२४५१४७२९०१३ मा तोलकएको रकम वुझाई वोिपत्र फाराम र्स कार्ायिर्िाट िररद गरी, मु.अ. 

कर र अलिम आर्कर सलहतको कूि कवोि  को ५ % (पाँच प्रलतशत)िे हुन आउने रकम धरौटी स्वरुप र्स कार्ायिर्को 

माछापुच्छर े  िैंक प थ्वीचोक मा रहेको  धरौटी िाता नं. ८३०१५२४५१४७२९०४८ मा िम्मा गरेको सक्किै वैंक भौचर, वा 

कखिमा १२० लदन म्याद भएको वैंकिे र्स कार्ायिर्को नाममा िारी गरेको िैंक ग्यारेन्टी (Bid Security) संिग्न रािी 

लशिवन्दी वोिपत्र फाराम पेश गनय  सलकने गरर र्ो आन्तररक आर् संकिन सम्वन्धी सूचना प्रकालशत गररएको छ ।   

तपलशि 

– फमय दताय प्रमाणपत्र 

–  ठेक्कापट्टाको कार्य गनय िारी नलवकरण भएको इिाित पत्रको प्रमालणत फोटोकपी 

–  मु.अ. कर दताय प्रमाणपत्रको प्रमालणत फोटोकपी 

– करचुक्त्त्ता प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप 
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सम्म 

४४१००।०० ५६००७००।०० ३०००।०० 
२०७५/०६/०४ 

गते  ५ ििे सम्म 

२०७५/०६/०५ 

गते  १२ ििे सम्म 

 
नोट : शित िथा बने्दजहरु प्रथि पटक प्रकामशि सुचना सिाधान राष्ट्र ीय दैमनक २०७५/०४/१६ िा उले्लख भए विोमजि हुने िथा सो 

सुचना गाउँपामिकाको web site : www.madimunkaski.gov.np िा हेनत समकने छ । 

  


