
 

बेलबारी नगरपाललका                    

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बेिबारी, मोरङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

स्थानीय पूर्ााधार उपयोग  सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 
दोश्रो पटक प्रकाशित मिमत: 207७/0७/१८ 

तपशिल उल्लेशित स्थानीय पूर्ााधार सडकिा आमथाक र्र्ा २०७७/०७८ को लामग पूर्ााधार उपयोग सेर्ा िलु्क अिलुीको लामग 
ठेक्का बन्दोर्स्त गनुापने भएकोले ईजाजत प्राप्त इच्छुक फिा र्ा कम्पनीहरुले तपशिल बिोशजिको िताको अमधनिा रहह प्रथिपटक सूचना 
प्रकाशित भएको मिमतले १५ (पन्र) ददन मभत्र यस कायाालयर्ाट दरभाउपत्र फारि तोहकएको दस्तरु बझुाइ (पमछ हफताा नहनुे) िररद गरर 
१६ औ ददन ददनको १२:०० बजे मभत्र बोलपत्र दताा गना आफुले कबोल गरेको एकिषु्ठ ठेक्का रकि अंक र अक्षरिा िलुाई गोप्य 
शिलर्न्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । 

तपशिल 

क्र. सं. स्थानीय पूर्ााधार उपयोग सडकको नाि न्यनुति ठेक्का अङ्क रु. (िू.अ.कर 
सहहत) 

बोलपत्र फाराि दस्तरु रु. 

१ मससौर्ारी फडानी भलरु्ा लोहन्रा िोला 
बेलबारी सडक 

१५,00,000/- (पन्र लाि) 1,000/- 

 

ठेक्का सम्बशन्ध आर्श्यक िताहरु 

1. िामथ उल्लेशित ठेक्काबाट करदस्तरु असलु गदाा बेलबारी नगरपामलकाले तोहकएको दरिा िात्र असलु गनुा पनेछ । 

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

3. कर असलुी संकलनको सियार्मध ठेक्का संझौता भएको मिमत देशि २०७८ अर्ाढ िसान्त सम्िको लामग िात्र हनुेछ । 

4. दरभाउपत्रदाताले िािको बाहहरपट्टी ठेक्काको हकमसि, पेि गरेको कायाालयको नाि तथा पेिकतााको नाि र सम्पका  नम्बर स्पष्ट 
रुपिा उल्लेि गनुापनेछ । 

5. मसलबन्दी दरभाउपत्रिा फिा र्ा कम्पनीको दताा प्रिाणपत्र, अशिल्लो आ.र्.को करचकु्ता र नर्ीकरणको प्रिाणपत्र, स्र्िोर्ण पत्र, 
अशततयारीनािा अमनर्ाया रुपिा संलग्न हनु ुपनेछ । दरभाउपत्र पेि गदाा धरौटी र्ापतको रकि आफुले कबोल गरेको अंकको ५ 
प्रमतितले हनु आउने रकि बलेबारी नगरपामलकाको नाििा रहेको रा.बा. बैँक बेलबारीको हह.नं. @$#)!))#)#)))))@ धरौटी 
िातािा जम्िा गरर सोको सक्कल भौचर पेि गनुा पनेछ र नगदलाई िान्य ददईने छैन । 

6. दरभाउपत्रदाताले कबोल गरेको रकि अंक र अक्षरिा स्पष्ट उल्लेि गनुा पनेछ । अंक र अक्षरिा फरक पना गएिा अक्षरिा 
लेशिएकोलाई िान्यता ददईनेछ ।  

7. दरभाउपत्र दाशिला गने अशन्ति ददन र्ा बोलपत्र िोमलने ददन हर्दा परेिा सोको भोमलपल्ट कायाालय िलेुको ददन दरभाउपत्र 
दाशिला गरर िोमलनेछ । 

8. दरभाउपत्रदाताले कबोल गरेको ठेक्का रकि अमिि रुपिा एकिषु्ठ बझुाएिा १० प्रमतित छुट ददइनेछ । यदद हकस्तािा बझुाउनेको 
हकिा ठेक्का अंक बराबरको ठेक्का अर्मधसम्ि िान्यअर्धी रहेको "क" र्गाको बाशणज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक ग्यारेन्टी पेि गनुा 
पनेछ ।  

9. दरभाउपत्र स्र्ीकृत भएको ७ ददन मभत्र सम्झौता गरर सक्न ुपनेछ । उक्त अर्मधिा सम्झौता गना नआएिा मनयिानसुार कारर्ाही 
अगाडी बढाईनेछ । 

10. प्रचमलत कानून अनसुार लाग्न ेकर तथा दस्तरु फिा र्ा कम्पनी स्र्यंले ब्यहोनुा पनेछ । फिा र्ा कम्पनीले िू.अ.कर सहहतको ठेक्का 
रकि यस कायाालयिा  दाशिला गनुा पनेछ । 



 

11. दरभाउपत्रदाताले नेपाल सरकार तथा बेलबारी नगरपामलकाले सिय सियिा ददएको मनदेिनलाई पालना गनुापनेछ र यस न.पा. र 
फिा र्ा कम्पनी बीच ठेक्काको हर्र्यिा हर्र्ाद भएिा नगरपामलकाले गरेको मनणाय अशन्ति हनुेछ । 

12. बेलबारी नगरपामलकालाई बझुाउन ुपने रकि बााँकी बक्यौता भएका फिा र्ा कम्पनीको दरभाउपत्र स्र्ीकृत गररने छैन । 

13. दरभाउपत्रदाताले रािेको धरौटी रकि ठेक्का अर्मध सिाप्त भए पमछ कर चकु्ता प्रिाण पत्र पेि गरर बेलबारी नगरपामलकाबाट कर 
असलुीिा प्रयोग भएको रमसद जााँचबझु भएपमछ िात्र हफताा ददईनेछ । 

14. ठेक्का कबोल गने दरभाउपत्रदाताले बेलबारी नगरपामलकाले तोहकददएको कर उठाउदा प्रयोग गने रमसदहरु आफैले छपाई रमसदहरु 
नगरपामलकाबाट कायाालय प्रििु र्ा मनजले तोकेको किाचारीबाट अमनर्ाया प्रिाशणत गराई प्रयोग गनुापनेछ । प्रिाशणत बाहेकका 
रमसदबाट कर उठाएको पाईएिा र्ा उजरुी परेिा मनयिानसुार कारर्ाही गररनेछ । 

15. बन्द हड्ताल जस्ता िानर् शृ्रशजत कारण तथा प्राकृमतक प्रकोपबाट हनुे अर्रोधका कारण कर छुट र्ा मिनाहा ददईने छैन । 

16. कुनै फर्रिा र्ा कम्पनीको नािबाट िररद गरेको दरभाउपत्र अको फिा र्ा कम्पनीको नाििा दाशिला गना पाईने छैन । 

17. यो सूचना बिोशजिको दाशिला भएको कुनै र्ा सबै दरभाउपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने अमधकार नगरपामलकािा मनहहत रहनेछ । 

18. कर असलुीको दररेट एरं् लाग्ने दस्तरुको हर्र्रण सहहतको होमडङ र्ोडा ठेक्का कबोल गनेले प्रत्येक संकलन केन्रिा सबैले देशिन े
गरर अमनर्ाया रुपिा राख्न ुपनेछ । 

19. कुनै िता सहहतको हलुाक र्ा ईिेलबाट पेि भएको दरभाउपत्र स्र्ीकृत हनुे छैन र कुनै एक ठाउाँिा रािेको धरौटी रकि अको 
कुनै ठेक्कािा सिायोजन र्ा सदरस्याहा गररने छैन । 

20. स्थानीय तहले तोकेको दर भन्दा बढी रकि असलु गरेिा र्ा सम्झौतािा उल्लेि भए बाहेकका िालबस्तिुा कर सेर्ा िलु्क र्ा 
दस्तरु असलु गरेिा र्ा दोहोरो हनुे गरर कर मलएिा त्यस्तो कर बराबरको रकि ठेकेदारले यस कायाालयिा रािेको धरौटी 
रकिबाट कट्टा गरर सम्बशन्धत पक्षलाई उपलब्ध गराईनेछ । ठेक्का सम्बशन्ध सम्पूणा काि कारर्ाही सार्ाजमनक िररद ऐन २०६३ 
(संिोधन सहहत) र सार्ाजमनक िररद मनयिार्ली, २०६४ (संिोधन सहहत) को मनयि ८४ बिोशजि हनुेछ । 

21. सूचनािा उल्लेि नभएको कुराहरुको हकिा प्रचमलत ऐन, मनयि अनसुार हनुेछ । 

 

प्रििु प्रिासहकय अमधकृत 

 

 

 

 

 


