
   त्रिवेणी गाउँपात्रिका 
   गाउँ कार्यपात्रिकाको कार्ायिर् 
      त्रिम्रतु ुखारानटेा, रूकुम (पश्चिम),  

प.ि. २०७४/७५                 कणायिी प्रदेश, नपेाि 
च.नं. 

त्रनजामती कमयचारीको प्रत्रतवद्धतााः पारदश्चशयता र चसु्तता 

website:  
www.trivenimunrukum.gov.np 

Email: tribenigp@gmail.com 

त्रनकािी/ पैठारी कर िंकिनको िागी ठेक्का खोिीएको िचुना । 

िचुना प्रकाश्चशत त्रमत्रताः २०७५ श्रावण १६ 
 

त्रिवेणी गाउँ कार्यपात्रिकाको त्रमत्रत २०७५ श्रावन १३ गतेको बैठकको त्रनणयर् बमोश्चजम गाउँपात्रिका क्षिे त्रिि त्रनकािी/ 
पैठारी हनु ेववत्रिन्न बस्तहुरूको त्रनर्मानिुार कर िंकिन कार्यिार्य ठेक्का मार्य त िञ्चािन गनुयपने िएकोिे तपश्चशि बमोश्चजमका 
ितयहरूको अत्रिनमा रवह र्च्छुक व्र्श्चि, र्मय वा िंस्थािे र्ो िचुना प्रकात्रित िएको त्रमत्रतिे ७ (िात) ददन त्रिि प्रस्ताव पेश 
गनयहनु िावयजत्रनक िवैको जानकारीको िागी र्ो िचुना प्रकाश्चशत गररएको छ ।   

तपश्चशिाः 

१. ठेक्काको न्र्नुतम कवोि अंकाः रू. ५ (पाचँ) िाख हनु ेछ। 

२. ठेक्का अवत्रिाः ठेक्का िम्झौता िएको त्रमत्रत देश्चख २०७६ अिार मिान्त िम्म । 

३. प्रस्ताव पेश गने र्मय वा िंस्था गाउँपात्रिकामा अत्रनवार्य रूपमा दताय वा िशु्चचकृत िएको हनु ुपने छ । 

४. प्रस्ताव दताय गदाय व्र्िार्ीक र्मय र िंस्थाहरूिे व्र्विार् दतायको प्रमाण पि (नववकरण िमेतको), कर चिुा 
प्रमाण पि, कािो िशु्चचमा नपरेको स्वर्म ्शदु्धताको प्रमाण पि िगार्तका कार्य िञ्चािन गनय िक्न ेआिार 
िवहतका प्रस्तावदाता िँग िम्बश्चन्ित अन्र् कागजातहरू पेश गनुयपने छ । 

५. प्रस्ताव दताय गदाय रू. १००० (एक हजार) दताय शलु्क िाग्न ेछ । 

६. त्रनकािी/ पैठारी कर िाग्न ेबस्तहुरूाः त्रबत्रिन्न जत्रिबवुटहरू, खोटो, कवािी माि, काठ कुकाठ, तरकारी तथा 
र्िरु्ि उत्पादन, त्रिवेणी गाउँपात्रिका आत्रथयक ऐन, २०७५ को अनिुशु्चच १४ बमोश्चजमका बस्तहुरू । 

७. बदुा नं. ४ बमोश्चजमको कर िंकिन थोक प्रकृत्रतको कारोवारमा माि गनुय पने छ ।व्र्विार्ीक कृषक, र्मय 
िंस्थाहरू बाहेक अन्र् कृषकहरूिार्य उल्िेश्चखक कर िगाउन िवकन ेछैन तर कृषकहरूबाट खररद गने िप्िार्िय 
वा थोक ववके्रतािे कर त्रतनुयपने छ । 

८. र्ि िम्बश्चन्ि अन्र् कुरा गाउँ कार्यपात्रिकािे त्रनिायरण गरे बमोश्चजम हनु ेछ । 

९. प्रस्ताव पेश गने अश्चन्तम त्रमत्रताः २०७५ श्रावण २२ गते िम्म । 

१०. yk hfgsf/Lsf] nfuL ufpFkflnsfsf] j]j;fO6M www.trivenimunrukum.gov.np df x]g{ 

;lsg] 5 . ;fy} ;Dks{sf nfuL email: tribenigp@gmail.com df ;d]t ;Dks{ ug{ ;lsg] 5 . 

 

.......................... 

त्रिजन कुमार ओिी 

प्रमखु प्रशािवकर् अत्रिकृत                                                                  
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