
करैयामार्इ गाउँपालिका 
गाउँ कायइपालिकाको कायाइिय 

करैया, बारा 
माछा पोखरीको खलु्िा डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकाशितः 2078/10/25 
करैयामार्इ गाउँपालिकाको अलधकार क्षेत्र तथा भोग चिनमा रहेको पोखरी माछा पािन गरी आय आर्इनको िालग ठेक्का बन्दोबस्त गनुइ 
पने भएको हदुा करैयामार्इ गाउँपालिकाको आलथइक ऐन, 2078 तथा सार्इर्लनक खररद ऐन, 2063 सार्इर्लनक खररद लनयमार्िी, 
2064 बमोशर्म तपलसिको ितइहरु मन्र्रु गरी खलु्िा डाांक बढाबढ प्रलतस्पधाइमा भाग लिन र्इच्छुक व्यशि फमइ, सांघ सांस्था तथा अन्य 
सम्बशन्धत सबैको र्ानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । 

ितइहरुः- 
१. सूचना प्रकाशित भएको १५ औां ददन 2078/11/10 गते मांगिबार वर्हान ११:०० बरे् देशख गाउँपालिका प्राङ्गन करैयामा 

माछा पोखरीको डाांक बढाबढ सरुु भर्इ ददउसो ३:०० बरे् सम्म डाांक बढाबढ कायइ हनुेछ । समय अपगु भएमा ठेक्का ददनिेे 
समय थप गनइ सक्ने छ । 

२. ठेक्का अर्लध 2078 चैत्र मवहना देशख ५ र्र्इको हनुेछ । डाांक बढाबढमा भाग लिन ५ % िे हनुे धरौटी रकम यस कायाइियको 
एन.सी.सी. बैंक मधरु्न िाखामा रहेको धरौटी खाता नां. 1390000004801 मा नगदै र्म्मा गरेको सक्कि बैंक भौचर 
पेि गनुइ पनेछ र्ा बोिकबोि धरौटी सोही समय नगद र्म्मा गरी बोिकबोि गनुइ पनेछ । 

३. ठेकेदारिे कबोि गरेको ठेक्का रकम एकमषु्ठ दाशखिा गरेको १० % छुट ददर्इनेछ । ठेक्काको रकम वकस्ता बझुाउने ठेकेदारिे 
कुि वकस्ता रकमिार्इ पाच भाग िगार्इ पवहिो वकस्ताको रकम 15 (पन्र) ददन लभत्र बैंक दाशखिा गरेको सक्कि भौचर र 
बाकी वकस्ताको हकमा बैंक र्मानीपत्र पेि गरेपलछ मात्र सम्झौता गरी पोखरी भोग चिन गनइ पटा उपिब्ध गरार्नेछ । 
प्रत्येक चैत्र मवहनामा अलिम वकस्ता रकम र्म्मा गनुइपने छ । 

४. डाांक बढाबढ गदाइ प्रत्येक अलधल्िो डाांकर्ािाको कबोि अांक भन्दा रु. 20000/- (बीस हर्ार) भन्दा कम बोल्न पार्इने 
छैन। 

५. डाांक बढाबढको ददन वर्दा परेमा तोवकएको समय, स्थानमा डाांक बढाबढ गररनेछ । 

६. पोखरीको भोग चिन गदाइ पोखरीको आकृती नवर्लिने गरी माछा पािन गनुइ पनेछ । 

७. ठेक्का अर्लध वर्चमा ठेकेदारिे ठेक्का रद्द गरेमा धरौटी रकम लमनहा गररनेछ । 

८. पोखरीको िौन्दरीकरण र्ा पूर्ाइधार लनमाइण कायइ गनइ आर्श्यक भर्इ पानी सखुाउन ुपने भएमा उि अर्लध भरीको ठेक्का रकम 
लमनहा गररनेछ । 

९. ठेक्का अर्लध भरीमा पोखरीमा कुनै पलन कारणिे हनु गएको क्षती र्ापतको रकम क्षतीपतुी भनेर ठेकेदारिार्इ कुनै वकलसमको 
छुट, लमनहा र्ा म्याद थप गररने छैन । तर नेपाि सरकारिे त्यस्तो क्षलतको क्षलतपलुतइ ददन कुनै वकलसमको कायइक्रम सांचािन 
गरेको भए सोको िालग ठेकेदारिे लसफाररस माांग गरेमा सम्बन्धीत लनकायमा लसफाररस गनइ भन्ने गा.पा.िार्इ बाधा पने छैन । 

१०.  पोखरीको मौर्दुा अर्स्था आफै गर्इ हेनइ र्ा वर्स्ततृ र्ानकारीका िालग पोखरी भएको स्थानको र्डा तथा गाउँमा गर्इ र्ानकारी 
लिन सवकनेछ । 

११. कुनै कारण खोिी र्ा नखोिी पोखरी ठेक्कामा ददने र्ा नददने सम्पूणइ अलधकार करैयामार्इ गाउँपालिकामा सरुशक्षत रहनेछ । 

१२. यसमा उल्िेख नभएका कुरा प्रचलित काननु बमोशर्म हनुेछ । 

१३. पोखरी ममइत गनइ पवहिो र्र्इमा गा.पा. बाट रु. 1,50,000/- खचइ गररने छ । 

पोखरीको वर्र्रण 

क्र.सां. सावर्क 
गा.वर्.स. 

सावर्क र्डा नां. हािको र्डा नां. क्षते्रफि वक.नां. न्यूनतम अांक (भ्याट 
समेत) 

0१/078/079 करैया १ २ 1-11-0 ३३ रु. 22,00,000/- 

(बार्इस िाख मात्र) 
 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

 


