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बेऱबारी नगरपालऱका वडा नं.९ स्थित

डााँगीहाट सपपङ कम्प्ऱेक्स वहाऱ (भाडा) मा ऱगाउने सम्पबस्धि सूचना
तेश्रो पटक प्रकास्शत लमलत २०७७।०९।१५

बेऱबारी नगरपालऱका वडा नं.९ स्थित डागीहाट सपपङ कम्प्ऱे क्स सं झौता भएको लमलतऱे ३ बषयका सम्पमका ऱागी

स्शऱबधदी दरभाउपत्र खरीद प्रकृयाबाट वहाऱ (भाडा) ऱगाउनु पने भएकोऱे ईच्छू क व्यस्ि वा ईजाजतपत्र प्राप्त फमय
वा कम्पपनीहरुबाट तपस्शऱको शतयहरुको अलिनमा रही ररतपुवक
य को स्शऱबधदी दरभाउपत्र आव्हान गररएको छ ।
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सशपङ्ग कम्प्लेक्स भाडामा
शलने शदने कायय ।
भवन बहाल (भाडा) सम्बन्धी शर्तहरुः
1. ईच्छूक दरभाउपत्रदाताहरुले १५ (पन्र) औ ं शदन कायायलय समय शभत्र यस कायायलयबाट शिताय नहुने गरर तपशसल बमोजशमको नगदै शतरी
नगदी रशसदका साथै िमय िा कम्पपनीको हकमा आ.ब. २०७६।०७७ को नबीकरण भएको ईजाजतपत्र, स्थायी लेखानम्पबर तथा म.ु अ.कर
दताय प्रमाणपत्र र आ.ब.२०७६।०७७ को कर चक्त
ू ा िा म्पयाद थप गरे को प्रशतशलपी संलग्न राखी र व्यशक्तको हकमा नेपाली नागररकताको
प्रशतशलशप र चालु आ.ि.को नगरपाशलकालाई बझु ाउनु पने कर दस्तुतर शतरे को रशसदको प्रशतशलशप समािेि गरर शिलबन्दी दरभाउपत्र यस
कायाययबाट खरीद गनय सशकनेछ र १६ (सोह्र) औ ं शदन शदनको १२.०० बजे शभत्र यस काययलयमा दताय गराई सक्नपु नेछ । प्राप्त शिलबन्दी
दरभाउपत्रहरु सोही शदन शदनको २.०० बजे यस कायायलयका प्रशतशनशध, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता िा शनजको प्रशतशनशधको उपशस्थतीमा
यस कायायलयमा शनयमानसु ार खोशलनेछ । शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता िा शनजको प्रशतशनशधहरु उपशस्थत नभएमा पशन उक्त शिलबन्दी
दरभाउपत्रहरु खोल्न बाधा पने छै न ।
2. शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ उल्लेशखत धरौटी िापत आिुले कबोल गरे को माशसक बहाल (भाडा ) का दरले िाशषयक हुन आउने रकमको
३ प्रशतित बराबरको रकम यस कायायलयको राशरिय िाशणज्य बैक शल. बेलबारी िाखा शस्थत धरौटी खाता नं.
१
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२४३०१००३०३०००००२ मा नगद दाशखला गरे को सक्कल भौचर िा ×क" िगयको मान्यता प्राप्त बाशणज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक
जमानत (बैंक ग्यारे ण्टी) पेि गनपयु नेछ ।
शिलबन्दी दरभाउपत्र भदाय दररे ट अक
ं र अक्षरमा स्पष्ट हुने गरर लेख्नु पनेछ । अक
ं र अक्षरमा िरक भएमा अक्षरमा लेशखएकोलाई मान्यता
शदईने छ ।
ररत नपगु ी िा म्पयाद नाघी आएका शिलबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारिाही हुने छै न । दताय भएका दरभाउपत्र शस्िकृ त गने िा नगने
सम्पपणु य अशधकार यस कायायलयमा सरु शक्षत रहनेछ ।
शिलबन्दी दरभाउपत्र पेि गदाय पेि गरे को शनकाय, ठे क्काको न.ं र पेि गनेको पत्राचार ठे गाना, सम्पपकय िोन न.ं , फ्याक्स नं. स्पष्टसाँग लेख्नु
पनेछ ।
दरभाउपत्रदाताले खरीद कारबाहीमा भागशलन अयोग्य छै न भन्ने साबयजशनक खररद शनयमािली बमोशजम स्ि: घोषणापत्र पेि गनयपु नेछ ।
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शिलबन्दी दरभाउपत्र दताय गने शदन साियजशनक शिदा परे मा सो लगतै कायायलय खल
ु ेको शदन खरीद तथा दताय गररनेछ ।
भिन भाडामा शलने व्यशक्त िा िमय िा कम्पपनीले संझौता अिशधमा िाशषयक कबोल अंकको ३ िषय मान्य अिशध भएको कबोल अंकको ५
प्रशतित हुन आउने रकम काययसम्पपादन जमानत राख्नु पनेछ ।
भिनको भाडा रकमको भक्त
ू ानी संझौता भएको शमशतले प्रत्येक मशहना व्यशतत भएको ७ शदन शभत्रमा दाशखला गनयु पनेछ । सो अिशधशभत्र
दाशखला नगरे मा शनयमानसु ार हजयना सशहत असल
ु उपर गररनेछ । साथै भिनको भाडा िापत िाशषयक भाडा रकम एकमष्ठु संझौता अिशधमा
अशिम जम्पमा गरे मा िा प्रत्येक िषयको भाडा रकम अिीम रुपमा दाशखला गरे मा िाशषयक भाडा रकममा १०% छुट शदईनेछ ।

10. भिनको

उपयोग गरे भिनको सरसिाई लगायत अन्य पानी, शिजल
ु ी, बहाल कर, आय कर, मल्ू य अशभबृशद कर तथा अन्य कर दस्तुर
शनयमानसु ार भिन बहाल शलने ब्यशक्त िा िमय िा कम्पपनी आिै ले ब्यहोनयु पनेछ ।
11. संझौता बमोशजम जे प्रयोजनको लाशग भिन भाडा शलएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गनयु गराउनु पनेछ । प्रचशलत कानन
ू ले शनषेध गरे का
शचज िा िस्तुहरु राशखएको पाईएमा शनजको धरौटी जित गरी भिन भाडा ठे क्का सम्पझौता तोडी शनयमानसु ार कारिाही गररनेछ ।
12. संझौता भएको शमशतले हरे क २ िषयमा १० प्रशतितका दरले भाडा बृशि गररनेछ ।
13. न.पा. बाट िहाल (भाडा) मा शलएको भिनको कुनैपशन कोठा न.पा.को पि
ू य इजाजत नशलइ आिुखसु ी कुनै प्रकारको कायय गरी कोठाको
स्िरुप पररितयन गनय पाइने छै न । जे जस्तो अबस्थामा िहाल शलएको छ सोही अबस्थाको उक्त भिन बहाल अबशध समाप्त पश्चात न.पा.लाई
शजम्पमा शदनु पनेछ ।
14. उल्लेशखत ितय शिपररत कायय गरी भिन भाडा शलने ब्यशक्तले लापरबाही गरर भिन क्षशत हुन गएमा िा शििे भत्के मा सो को ममयत सम्पभार
भिन िहालमा शलने व्यशक्त िा िमयले आिै गनयु गराउनु पनेछ । यशद समयमा ममयत सम्पभार नगरे मा नगरपाशलकाले कायय गराई लागेको
सम्पपणु य खचय सम्पबशन्धत ब्यशक्त िा िमयबाट असल
ु उपर गररनेछ ।
15. न.पा.ले तोके को उपरोक्त भिन भाडा ठे क्का अिशध समाप्त पश्चात भिन भाडामा शदन नगरपाशलका बाध्य हुने छै न ।
16. भिन बहालमा शलने ब्यशक्त िा िमयले उक्त भिन संझौता अिशध शबचैमा छोड्न चाहेमा भिन छाड्नु ३ (तीन) मशहना अगाबै यस
कायायलयलाई पिू य जानकारी गराउनु पनेछ र यस्तो अिस्था भएमा धरौटी रकम जित गररनेछ ।
17. यस सच
े ।
ु नामा उल्लेख नभएका अन्य कूराहरुको हकमा प्रचशलत काननू तथा नगर काययपाशलकाको शनणयय बमोशजम हुनछ
18. यस सम्पबशन्ध अन्य कुरा बझ्ु नप
ु रे मा कायायलय समयमा सम्पपकय राखी बझ्ु न सशकनेछ र यस कायायलयको िेभसाईट
http:/www.belbarimun.gov.np मा समेत हेनय सक्नहु ुनछ
े ।
प्रमख
ु प्रिासकीय अशधकृ त

