चौतारा सााँगाचोकढी नगरकार्यपालिका कार्ायिर्को आन्तरीक आर् ठे क्का सम्झौता सम्बलन्ि
अत्र्न्त जरुरी सच
ू ना ।
यस चौतारा सााँगाचोकढी नगरकाययपालिकाको कायाययििे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, ३ नं प्रदेश सरकारको
प्रदेश आलथयक ऐन, २०७५ तथा नदीजन्य पदाथय (संकिन र उपयोग) काययलिलि,२०७५ र चौतारा सााँगाचोकगढी
नगरपालिकाको आन्तररक आय सक
ं िन (ठे क्का बन्दोबस्त) सम्बन्िी काययलिलि,२०७५ मा भएको व्यिस्था बमोलजम
आ.ि. २०७६/०७७ मा तपलशिमा उल्िेलित ठे क्का लशर्यकहरुमा आय संकिनिाई ठे क्काद्वारा व्यिलस्थत गनयको िालग
लमलत २०७६/०१/२२ मा यस कायायियबाट लशिबन्दी िोिपत्र माग भएकोमा तपलशिमा उल्िेलित आन्तरीक आय
ठे क्का लशर्यकहरुमा पनय आएका लशिबन्दी िोिपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी कबोि अक
ं भएका िोिपत्रिाई यस
कायायियबाट स्िीकृ त गरीएको हदाँ ा आन्तररक आय संकिन (ठे क्का बन्दोबस्त) सम्बन्िी काययलिलि,२०७५ को दफा ५ मा
भएको ब्यबस्था अनसु ार यो सचू ना प्रकालशत भएको लमलतिे ७ लदन लभत्र मान्यता प्राप्त बालिज्य बै ाँकबाट जारी गररएको
बै ाँक ग्यारे न्टीका साथ सम्झौताका गनयका िालग यस कायायियमा सम्पकय राख्नु हन जानकारीको िालग यो सचू ना प्रकालशत
गररएको छ । साथै सो समयलभत्र स्िीकृ त भएका फमय सम्झौता गनय नआएमा दोस्रो बढी अक
ं भएको िोिपत्र कबोि गने
फमयिाई लनयमानसु ार ठे क्का लदईने लिर्य समेत यसै सचू नाद्धारा जानकारीको िालग अनरु ोि गररन्छ ।
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आन्तरीक आर् ठे क्का लििरण
आर् ठे क्का नं. १/२०७६/०७७- ईन्रािती नदीको िनदेउको
५९ लक.मी. देिी झ्याडी िोिा सम्मको क्षेत्रमा ढुङ्गा, लगट्टी,
बाििु ा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा घाटगद्दी एिं लिक्री (स्िीकृ त
िानी क्षेत्र बाहेक) बापतको आय संकिन
आर् ठे क्का नं. २/२०७६/०७७-सनु कोशी नदीको
सााँगाचोकको लसम्िे देिी बिेफी सम्मको क्षेत्रमा ढुङ्गा, लगटी,
िाििु ा, स्िेट, ग्राभेि र रोडा घाटगद्दी एिं लिक्री (स्िीकृ त
िानी क्षेत्र बाहेक) बापतको आय संकिन

स्िीकृत भएको
फर्यको नार् र ठे गाना
श्री कािी लनमायि सेिा,
कोटेश्वर, काठमाडौ ाँ
श्री सलु दपा ट्रेलडङ
कम्पलन प्रा.लि,
िल्ि-ु १४, काठमाडौ ाँ ।

स्िीकृत ठे क्का
रकर्(भ्र्ाट बाहेक)
रु.२२०,०००,०००/
- ( बाईस करोड रुपैया
मात्र । )

रु.६६,८००,०००/( छ करोड अठ्सठ्ठी

िाि रुपैया मात्र । )

