
 

बेलबारी नगरपाललका                    

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

बेलबारी, मोरङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

स्थानीर् पूर्ायधार उपर्ोग  सम्बन्धी शशलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 
तेश्रो पटक प्रकाशशत लमलत: 207७/0८/१० 

तपशशल उल्लेशित स्थानीर् पूर्ायधार सडकमा आलथयक र्र्य २०७७/०७८ को लालग पूर्ायधार उपर्ोग सेर्ा शलु्क अशलुीको लालग 
ठेक्का बन्दोर्स्त गनुयपने भएकोले ईजाजत प्राप्त ईच्छुक फमय र्ा कम्पनीहरुले तपशशल बमोशजमको शतयको अलधनमा रहह प्रथमपटक सूचना 
प्रकाशशत भएको लमलतले १५ (पन्र) ददन लभत्र र्स कार्ायलर्र्ाट दरभाउपत्र फारम तोहकएको दस्तरु बझुाइ (पलछ हफताय नहनुे) िररद गरर 
१६ औ ददन ददनको १२:०० बजे लभत्र बोलपत्र दताय गनय आफुले कबोल गरेको एकमषु्ठ ठेक्का रकम अंक र अक्षरमा िलुाई गोप्र् 
शशलर्न्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । 

तपशशल 

क्र. सं. स्थानीर् पूर्ायधार उपर्ोग सडकको नाम न्र्नुतम ठेक्का अङ्क रु. (मू.अ.कर 
सहहत) 

बोलपत्र फाराम दस्तरु रु. 

१ लससौर्ारी फडानी भलरु्ा लोहन्रा िोला 
बेलबारी सडक 

११,२५,000/- (एघार लाि 
पचीस हजार) 

1,000/- 

 

ठेक्का सम्बशन्ध आर्श्र्क शतयहरु 

1. मालथ उल्लेशित ठेक्काबाट करदस्तरु असलु गदाय बेलबारी नगरपाललकाले तोहकएको दरमा मात्र असलु गनुय पनेछ । 

2. कर असलुी दररेट एरं् ठेक्कापट्टाको शतयहरु दरभाउपत्र साथ उपलब्ध गराईनेछ । 

3. कर असलुी संकलनको समर्ार्लध ठेक्का संझौता भएको लमलत देशि २०७८ अर्ाढ मसान्त सम्मको लालग मात्र हनुेछ । 

4. दरभाउपत्रदाताले िामको बाहहरपट्टी ठेक्काको हकलसम, पेश गरेको कार्ायलर्को नाम तथा पेशकतायको नाम र सम्पकय  नम्बर स्पष्ट 
रुपमा उल्लेि गनुयपनेछ । 

5. लसलबन्दी दरभाउपत्रमा फमय र्ा कम्पनीको दताय प्रमाणपत्र, अशघल्लो आ.र्.को करचकु्ता र नर्ीकरणको प्रमाणपत्र, स्र्घोर्ण पत्र, 
अशततर्ारीनामा अलनर्ार्य रुपमा संलग्न हनु ुपनेछ । दरभाउपत्र पेश गदाय धरौटी र्ापतको रकम आफुले कबोल गरेको अंकको ५ 
प्रलतशतले हनु आउने रकम बलेबारी नगरपाललकाको नाममा रहेको रा.बा. बैँक बेलबारीको हह.नं. @$#)!))#)#)))))@ धरौटी 
िातामा जम्मा गरर सोको सक्कल भौचर पेश गनुय पनेछ र नगदलाई मान्र् ददईने छैन । 

6. दरभाउपत्रदाताले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेि गनुय पनेछ । अंक र अक्षरमा फरक पनय गएमा अक्षरमा 
लेशिएकोलाई मान्र्ता ददईनेछ ।  

7. दरभाउपत्र दाशिला गने अशन्तम ददन र्ा बोलपत्र िोललने ददन हर्दा परेमा सोको भोललपल्ट कार्ायलर् िलेुको ददन दरभाउपत्र 
दाशिला गरर िोललनेछ । 

8. दरभाउपत्रदाताले कबोल गरेको ठेक्का रकम अलिम रुपमा एकमषु्ठ बझुाएमा १० प्रलतशत छुट ददइनेछ । र्दद हकस्तामा बझुाउनेको 
हकमा ठेक्का अंक बराबरको ठेक्का अर्लधसम्म मान्र्अर्धी रहेको "क" र्गयको बाशणज्र् बैंकबाट जारी भएको बैंक ग्र्ारेन्टी पेश गनुय 
पनेछ ।  

9. दरभाउपत्र स्र्ीकृत भएको ७ ददन लभत्र सम्झौता गरर सक्न ुपनेछ । उक्त अर्लधमा सम्झौता गनय नआएमा लनर्मानसुार कारर्ाही 
अगाडी बढाईनेछ । 

10. प्रचललत कानून अनसुार लाग्न ेकर तथा दस्तरु फमय र्ा कम्पनी स्र्रं्ले ब्र्होनुय पनेछ । फमय र्ा कम्पनीले मू.अ.कर सहहतको ठेक्का 
रकम र्स कार्ायलर्मा  दाशिला गनुय पनेछ । 



 

11. दरभाउपत्रदाताले नेपाल सरकार तथा बेलबारी नगरपाललकाले समर् समर्मा ददएको लनदेशनलाई पालना गनुयपनेछ र र्स न.पा. र 
फमय र्ा कम्पनी बीच ठेक्काको हर्र्र्मा हर्र्ाद भएमा नगरपाललकाले गरेको लनणयर् अशन्तम हनुेछ । 

12. बेलबारी नगरपाललकालाई बझुाउन ुपने रकम बााँकी बक्र्ौता भएका फमय र्ा कम्पनीको दरभाउपत्र स्र्ीकृत गररने छैन । 

13. दरभाउपत्रदाताले रािेको धरौटी रकम ठेक्का अर्लध समाप्त भए पलछ कर चकु्ता प्रमाण पत्र पेश गरर बेलबारी नगरपाललकाबाट कर 
असलुीमा प्रर्ोग भएको रलसद जााँचबझु भएपलछ मात्र हफताय ददईनेछ । 

14. ठेक्का कबोल गने दरभाउपत्रदाताले बेलबारी नगरपाललकाले तोहकददएको कर उठाउदा प्रर्ोग गने रलसदहरु आफैले छपाई रलसदहरु 
नगरपाललकाबाट कार्ायलर् प्रमिु र्ा लनजले तोकेको कमयचारीबाट अलनर्ार्य प्रमाशणत गराई प्रर्ोग गनुयपनेछ । प्रमाशणत बाहेकका 
रलसदबाट कर उठाएको पाईएमा र्ा उजरुी परेमा लनर्मानसुार कारर्ाही गररनेछ । 

15. बन्द हड्ताल जस्ता मानर् शृ्रशजत कारण तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट हनुे अर्रोधका कारण कर छुट र्ा लमनाहा ददईने छैन । 

16. कुनै फर्रमय र्ा कम्पनीको नामबाट िररद गरेको दरभाउपत्र अको फमय र्ा कम्पनीको नाममा दाशिला गनय पाईने छैन । 

17. र्ो सूचना बमोशजमको दाशिला भएको कुनै र्ा सबै दरभाउपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने अलधकार नगरपाललकामा लनहहत रहनेछ । 

18. कर असलुीको दररेट एरं् लाग्ने दस्तरुको हर्र्रण सहहतको होलडङ र्ोडय ठेक्का कबोल गनेले प्रत्रे्क संकलन केन्रमा सबैले देशिन े
गरर अलनर्ार्य रुपमा राख्न ुपनेछ । 

19. कुनै शतय सहहतको हलुाक र्ा ईमेलबाट पेश भएको दरभाउपत्र स्र्ीकृत हनुे छैन र कुनै एक ठाउाँमा रािेको धरौटी रकम अको 
कुनै ठेक्कामा समार्ोजन र्ा सदरस्र्ाहा गररने छैन । 

20. स्थानीर् तहले तोकेको दर भन्दा बढी रकम असलु गरेमा र्ा सम्झौतामा उल्लेि भए बाहेकका मालबस्तमुा कर सेर्ा शलु्क र्ा 
दस्तरु असलु गरेमा र्ा दोहोरो हनुे गरर कर ललएमा त्र्स्तो कर बराबरको रकम ठेकेदारले र्स कार्ायलर्मा रािेको धरौटी 
रकमबाट कट्टा गरर सम्बशन्धत पक्षलाई उपलब्ध गराईनेछ । ठेक्का सम्बशन्ध सम्पूणय काम कारर्ाही सार्यजलनक िररद ऐन २०६३ 
(संशोधन सहहत) र सार्यजलनक िररद लनर्मार्ली, २०६४ (संशोधन सहहत) को लनर्म ८४ बमोशजम हनुेछ । 

21. सूचनामा उल्लेि नभएको कुराहरुको हकमा प्रचललत ऐन, लनर्म अनसुार हनुेछ । 

 

प्रमिु प्रशासहकर् अलधकृत 

 

 

 

 

 


