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मध्यबिन्दु नगरपाबिका 
नगर कार्यपाबिकाको कार्ायिर् 

चोरमारा, नविपरासी (ि.सु. पू), गण्डकी प्रदेश, नेपाि 
 

नदिजन्य पिार्थिो लििाम बढाबढ सम्बन्िी सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशित शमतत-- २०७६/०६/०८ 

  यस नगरपाशिकाको के्षत्रशित्र रहेको तपशििमा उल्िेखित स्थानहरुमा बेवाररसे अवस्थामा िटेटएको तनम्न पररमाणको 
नटिजन्यपिाथथ (ढुुंगा,गगट्टी,बािुवा) नगर कायथपाशिकाको शमतत २०७६/४/२८ को तनणथयानुसार शििाम बढाबढगने प्रयोजनको िागग 
यो सचूना प्रकाशित गररएको छ । सुचना प्रकाशित िएको शमततिे तोककएको म्यािशित्र कानुन बमोजजम ईच्छुक फमथहरूि ेशििाम      
बढाबढको तनर्ाथररत फाराम िररि गरी िेहायको शमतत र समय शित्र  www.bolpatra.gov.np/egp. माफथ त पेि गनुथ पनेछ । 

अन्य थप जानकारीको िागग कायाथिय समय शित्र यस नगर कायथपाशिकाको कायाथियमा सम्पकथ  राख्न सककने छ । 
तपलशि :- 

 

आय ठेक्िा नं. स्र्ान 
परिणाम क्यु. 

किटमा 

न्युनतम िबोि 
अंि (VAT  

बाहेि) 

ििौटी ििम 
प्रततशत 

बोिपत्र 

िािम 
िस्तुि 

बोिपत्र 
बुझाउने 
अन्न्तम 
दिन ि 
समय 

बोिपत्र 
खुल्ने दिन 
ि समय 

R.B.M./W5/076/77  
अरुणिोिा 
पुि िक्षक्षण  

 

२९,३०,८३३.७४ ३,१०,६६,८३७.६४/ 
कबोि 
अुंकको 
२.५% 

५,०००/ 
२०७६/०६/२७ 

  १२:०० 
२०७६/०६/२७ 

  १४:०० 

R.B.M./W6/076/77 
अरुणिोिा 
पुि उत्तर  

 

३४,९५,५८०.४९ ३,७०,५३,१५३.१९/ 
कबोि 
अुंकको 
२.५% 

५,०००/ 
२०७६/०६/२७ 

१२:०० 
२०७६/०६/२७ 

  १४:०० 

शतथहरु:- 
१- उपरोक्त शििाम बढाबढको िागग सूचना फारम PPMO's website www.bolpatra.gov.np/egp. माफथ त download गरर पेि गनुथपन े

छ ।बोिपत्रिाताि ेमागथ उल्िेखित बोिपत्र रकम  बुझाई बैंक िौचरको scan copy (pdf format) upload गनुथपन ेछl  शमतत २०७६/०६/२७ 
गते १४:०० बजे शििाम बढाबढको बोिपत्र प्रोप्राइटर  वा तनजको प्रतततनगर्को रोहबरमा  मध्यबबन्ि ुनगरपािीकाको कायाथियमा 
िोशिनेछ । प्रोप्राइटर वा तनजको प्रतततनगर् उपजस्थत निएपतन शििाम बढाबढको बोिपत्र फाराम िोल्न बार्ा पने छैन । 

२- बोिपत्र िािम िस्तुि यस कायाथियको कावासोती जस्थत िा.बा.बैिमा िहेिो खाता नं. ३२००३०४०१८१०३ मा जम्मा गनुथपने छl 
३- ठेक्का सकार गने फमथिे नटिजन्य पिाथथ उठाईसक्नुपने समयावगर् िगायतका अन्य ितथहरु िईुपक्षीय सम्झौता बमोजजम हुनछे । 
४- मागथ उल्िेखित शििाम बढाबढ गररने नटिजन्य पिाथथहरुको ठेक्काहरुको कबोि अुंकको  मूल्य अशिबदृ्िी कर १३% राजस्व ठेक्का 

स्वीकार गने फमथिे सम्बजन्र्त आन्तररक राजस्व कायाथियमा बझुाई सोको प्रमाण यस कायाथियमा पेि गनुथ पनछे । 
५- ििौटी बापत िबोि अंि २.५% ि ेहुन ्आउने रकम यस कायाथियको कावासोती जस्थत िा.बा.बैिमा िहेिो खाता नं. ३२००३०३००७१०३ 

मा नगि िाखििा गरेको िौचर फारामको scan copy सुंिग्न गरर पेि गनुथ पनछे ।र्रौटी बापतको रकमिाई ककस्तामा समाबेि गनथ 
पाईने छैन र उक्त र्रौटी रकम कामकाज सम्पन्न िए पश्चात तनयमानुसार कागजात पेि गरेपतछ कफताथ गररने छ । 

६- कारण जनाई वा नजनाई शििाम बढाबढको फाराम स्वीकृत गन ेवा नगने अगर्कार यस कायाथियमा सुरक्षक्षत रहनेछ । 
७- शििाम बढाबढको ठेक्कामा कुन ैबबबाि आएमा मध्यबबन्ि ुनगर कायथपाशिकाको तनणथय अजन्तम हुनछे । 
८- सम्बजन्र्त बोिपत्रिाताहरुिाई नटिजन्य पढ़ाथथ रहेको स्थान अबिोकन गरर बोिपत्र िाखििा गनुथहुन अनुरोर् गररन्छl 

९- यस सचूना तथा शििाम बढाबढको ठेक्काका अन्य ितथहरु पुरा निएका बोिपत्रहरु मुल्याुंकनमा समाबेि गररने छैन। अन्य कुराहरु 
नेपाि सरकारको प्रचशित कानून बमोजजम हुन ेछ ।  
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