
 

बेलबारी नगरपाललका                    

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बेिबारी, मोरङ 

१ न.ं प्रदेश, नेपाि 

शिरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकाशित मभमत: 207७/0४/०७ 

तऩशिर उल्रेशित स्थानीम ऩूर्ााधाय सडकभा आमथाक र्र्ा २०७७/०७८ को रामि ऩूर्ााधाय उऩमोि सेर्ा िलु्क अिरुीको रामि 
ठेक्का फन्दोर्स्त िनुाऩने बएकोरे ईजाजत प्राप्त इच्छुक पभा र्ा कम्ऩनीहरुरे तऩशिर फभोशजभको िताको अमधनभा यहह प्रथभऩटक सूचना 
प्रकाशित बएको मभमतरे १५ (ऩन्र) ददन मबत्र मस कामाारमर्ाट दयबाउऩत्र पायभ तोहकएको दस्तयु फझुाइ (ऩमछ हपताा नहनुे) िरयद िरय 
१६ औ ददन ददनको १२:०० फजे मबत्र फोरऩत्र दताा िना आपुरे कफोर ियेको एकभषु्ठ ठेक्का यकभ अॊक य अऺयभा िरुाई िोप्म 
शिरर्न्दी दयबाउऩत्र आव्हान ियी मो सूचना प्रकाशित िरयएको छ । 

तऩशिर 

क्र. सॊ. स्थानीम ऩूर्ााधाय सडकको नाभ न्मनुतभ ठेक्का अङ्क रु. (भू.अ.कय 
सहहत) 

फोरऩत्र पायाभ दस्तयु रु. 

१ मससौर्ायी पडानी बररु्ा रोहन्रा िोरा 
फेरफायी सडक 

१५,00,000/- (ऩन्र राि) 1,000/- 

 

ठेक्का सम्फशन्ध आर्श्मक िताहरु 

1. भामथ उल्रेशित ठेक्काफाट कयदस्तयु असरु िदाा फेरफायी नियऩामरकारे तोहकएको दयभा भात्र असरु िनुा ऩनेछ । 

2. कय असरुी दययेट एर्ॊ ठेक्काऩट्टाको िताहरु दयबाउऩत्र साथ उऩरब्ध ियाईनेछ । 

3. कय असरुी सॊकरनको सभमार्मध ठेक्का सॊझौता बएको मभमत देशि २०७८ अर्ाढ भसान्त सम्भको रामि भात्र हनुेछ । 

4. दयबाउऩत्रदातारे िाभको फाहहयऩट्टी ठेक्काको हकमसभ, ऩेि ियेको कामाारमको नाभ तथा ऩेिकतााको नाभ य सम्ऩका  नम्फय स्ऩष्ट 
रुऩभा उल्रेि िनुाऩनेछ । 

5. मसरफन्दी दयबाउऩत्रभा पभा र्ा कम्ऩनीको दताा प्रभाणऩत्र, अशिल्रो आ.र्.को कयचकु्ता य नर्ीकयणको प्रभाणऩत्र, स्र्िोर्ण ऩत्र, 
अशततमायीनाभा अमनर्ामा रुऩभा सॊरग्न हनु ुऩनेछ । दयबाउऩत्र ऩेि िदाा धयौटी र्ाऩतको यकभ आपुरे कफोर ियेको अॊकको ५ 
प्रमतितरे हनु आउने यकभ फेरफायी नियऩामरकाको नाभभा यहेको या.फा. फैँक फेरफायीको हह.नॊ. २४३०0३०३००0002 धयौटी 
िाताभा जम्भा िरय सोको सक्कर बौचय ऩेि िनुा ऩनेछ य निदराई भान्म ददईने छैन । 

6. दयबाउऩत्रदातारे कफोर ियेको यकभ अॊक य अऺयभा स्ऩष्ट उल्रेि िनुा ऩनेछ । अॊक य अऺयभा पयक ऩना िएभा अऺयभा 
रेशिएकोराई भान्मता ददईनेछ ।  

7. दयबाउऩत्र दाशिरा िने अशन्तभ ददन र्ा फोरऩत्र िोमरने ददन हर्दा ऩयेभा सोको बोमरऩल्ट कामाारम िरेुको ददन दयबाउऩत्र 
दाशिरा िरय िोमरनेछ । 

8. दयबाउऩत्रदातारे कफोर ियेको ठेक्का यकभ सॊझौता सभमर्मध मबत्र एकभषु्ठ फझुाएभा १० प्रमतित छुट ददइनेछ । मदद हकस्ताभा 
फझुाउनेको हकभा ठेक्का अॊक फयाफयको ठेक्का अर्मधसम्भको रामि "क" र्िाको फाशणज्म फैंकफाट जायी बएको फैंक ग्मायेन्टी ऩेि 
िनुा ऩनेछ । मस्तो हकस्ता चौभामसक रुऩभा दयबाउऩत्रदातारे दाभासाहीरे (भू.अ.कय सभेत) फझुाउन ुऩनेछ । 

9. दयबाउऩत्र स्र्ीकृत बएको ७ ददन मबत्र सम्झौता िरय सक्न ुऩनेछ । उक्त अर्मधभा सम्झौता िना नआएभा मनमभानसुाय कायर्ाही 
अिाडी फढाईनेछ । 

10. प्रचमरत कानून अनसुाय राग्न ेकय तथा दस्तयु पभा र्ा कम्ऩनी स्र्मॊरे ब्महोनुा ऩनेछ । पभा र्ा कम्ऩनीरे भू.अ.कय फाऩतको 
यकभ सम्फशन्धत कामाारमभा मनमभानसुाय दाशिरा िनुा ऩनेछ । 



 

11. दयबाउऩत्रदातारे नेऩार सयकाय तथा फेरफायी नियऩामरकारे सभम सभमभा ददएको मनदेिनराई ऩारना िनुाऩनेछ य मस न.ऩा. य 
पभा र्ा कम्ऩनी फीच ठेक्काको हर्र्मभा हर्र्ाद बएभा नियऩामरकारे ियेको मनणाम अशन्तभ हनुेछ । 

12. फेरफायी नियऩामरकाराई फझुाउन ुऩने यकभ फाॉकी फक्मौता बएका पभा र्ा कम्ऩनीको दयबाउऩत्र स्र्ीकृत िरयने छैन । 

13. दयबाउऩत्रदातारे यािेको धयौटी यकभ ठेक्का अर्मध सभाप्त बए ऩमछ आन्तरयक याजश्व कामाारमभा आमकय, भूल्म अमबफहृि कय 
मतयेको प्रभाण य फेरफायी नियऩामरकाफाट कय असरुीभा प्रमोि बएको यमसद जाॉचफझु बएऩमछ भात्र हपताा ददईनेछ । 

14. ठेक्का कफोर िने दयबाउऩत्रदातारे फेरफायी नियऩामरकारे तोहकददएको कय उठाउदा प्रमोि िने यमसदहरु आपैरे छऩाई यमसदहरु 
नियऩामरकाफाट कामाारम प्रभिु र्ा मनजरे तोकेको कभाचायीफाट अमनर्ामा प्रभाशणत ियाई प्रमोि िनुाऩनेछ । प्रभाशणत फाहेकका 
यमसदफाट कय उठाएको ऩाईएभा र्ा उजयुी ऩयेभा मनमभानसुाय कायर्ाही िरयनेछ । 

15. फन्द हड्तार जस्ता भानर् शृ्रशजत कायण तथा प्राकृमतक प्रकोऩफाट हनुे अर्योधका कायण कय छुट र्ा मभनाहा ददईने छैन । 

16. कुनै पर्रभा र्ा कम्ऩनीको नाभफाट िरयद ियेको दयबाउऩत्र अको पभा र्ा कम्ऩनीको नाभभा दाशिरा िना ऩाईने छैन । 

17. मो सूचना फभोशजभको दाशिरा बएको कुनै र्ा सफै दयबाउऩत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत िने अमधकाय नियऩामरकाभा मनहहत यहनेछ । 

18. कय असरुीको दययेट एर्ॊ राग्ने दस्तयुको हर्र्यण सहहतको होमडङ र्ोडा ठेक्का कफोर िनेरे प्रत्मेक सॊकरन केन्रभा सफैरे देशिन े
िरय अमनर्ामा रुऩभा याख्न ुऩनेछ । 

19. कुनै िता सहहतको हरुाक र्ा ईभेरफाट ऩेि बएको दयबाउऩत्र स्र्ीकृत हनुे छैन य कुनै एक ठाउॉभा यािेको धयौटी यकभ अको 
कुनै ठेक्काभा सभामोजन र्ा सदयस्माहा िरयने छैन । 

20. स्थानीम तहरे तोकेको दय बन्दा फढी यकभ असरु ियेभा र्ा सम्झौताभा उल्रेि बए फाहेकका भारफस्तभुा कय सेर्ा िलु्क र्ा 
दस्तयु असरु ियेभा र्ा दोहोयो हनुे िरय कय मरएभा त्मस्तो कय फयाफयको यकभ ठेकेदायरे मस कामाारमभा यािेको धयौटी 
यकभफाट कट्टा िरय सम्फशन्धत ऩऺराई उऩरब्ध ियाईनेछ । ठेक्का सम्फशन्ध सम्ऩूणा काभ कायर्ाही सार्ाजमनक िरयद ऐन २०६३ 
(सॊिोधन सहहत) य सार्ाजमनक िरयद मनमभार्री, २०६४ (सॊिोधन सहहत) को मनमभ ८४ फभोशजभ हनुेछ । 

21. सूचनाभा उल्रेि नबएको कुयाहरुको हकभा प्रचमरत ऐन, मनमभ अनसुाय हनुेछ । 

 

प्रभिु प्रिासहकम अमधकृत 

 

 

 

 

 


