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आन्तरयक श्रोत असरुी सम्फन्धी शशरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हानको सूचना 

(दोश्रो ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७९/०४/२) 

मस फेरफायी नगयऩालरकाको तऩशशर फभोशजभका स्थानीम ऩूर्ायधाय उऩमोग शलु्क रगामत हाटफजाय, 

कर्ाडी, ऩार्कय ङ्ग शलु्क अशरुी गनय आगाभी आ.र्. २०७९/८० का रालग ठेक्का फन्दोफस्त गनय आर्श्मक 
बएकोरे ईजाजतप्राप्त इच्छुक कम्ऩनी/पभयहरुरे रयतऩूर्यक शशरर्न्दी दयबाउऩत्र ऩेश गनुय हनु मो सूचना 
प्रकाशशत गरयएको छ । 

तऩशशर 

लस.नॊ. ठेक्काको नाभ ठेक्का नॊ. 
न्मूनतभ अॊक रु. 
(भ्माट फाहेक ) 

पायभ दस्तयु रु. ठेक्काको प्रकाय 

१ फेरफायी १ भा राग्न ेसोभफाये, 
र्डा नॊ. २ भा राग्न ेशकु्रफाये य 
फधुफाये हाटकय सॊकरन अशरुी 

BM/MOR/S/SQ-01-
2078/79 

11,25,०००।- १०००।- दयबाउ ऩत्र 

२ फेरफायीन.ऩा.४,५,६,७,८,९,१० 
य ११ भा राग्ने सार्र्क हाट 
फजाय कय सॊकरन अशरुी  

BM/MOR/S/SQ-02-
2078/79 

७,0०,०००।- १०००।- दयबाउ ऩत्र 

३ लससौफायी पडानी बररु्ा 
रोहान्रा खोरा फेरफायी सडक  

BM/MOR/S/SQ-03-
2078/79 

15,00,000 ।- १०००।- दयबाउ ऩत्र 

४ कर्ाडी शलु्क अशरुी BM/MOR/S/SQ-04-
2078/79 

3,50,000 ।- १०००।- दयबाउ ऩत्र 

५ ऩार्कय ङ्ग शलु्क असरुी (भारऩोत 
य नाऩी कामायरम ऺेत्र) 

BM/MOR/S/SQ-05-
2078/79 

६,००,००० ।- १०००।- दयबाउ ऩत्र 

शतयहरु 

१. दयबाउऩत्र खरयद गनय पभय/कम्ऩनीको अशततमाय प्राप्त व्मशिको लनरे्दन साथ लनमभानसुाय रु. १०००।०० को बौचय, 
कम्ऩनी/पभयको ईजाजत ऩत्र, पभय/कम्ऩनीको नर्ीकयण बएको प्रभाणऩत्र, भू.अ.कय दताय प्रभाणऩत्र य आ.र्. २०७७/७८ को 
रागी कय चिुा प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरर्ऩ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

२.  शशरफन्दी दयबाउऩत्र सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे १५ औॊ ददन सम्भ कामायरम सभम लबत्र खरयद गरय १६ (सोह्र) औॊ ददन 
ददनको १२:०० फजे लबत्र दताय गयी  सोही ददन ददनको २:০০ फजे दयबाउऩत्रदाता तथा अन्म प्रलतलनलधहरुको योहर्यभा खोलरनेछ । 
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३. शशरफन्दी दयबाउऩत्रदातारे आपुरे कफोर गयेको अॊकको ५ प्रलतशत यकभ मस कामायरमको नाभभा यहेको यार्िम र्ाशणज्म फैंक, 

फेरफायी शाखाभा यहेको धयौटी खाता नॊ.24301003000002 भा जम्भा गयेको सक्करै बौचय र्ा "क" र्गयको फैकरे जायी 
गयेको कम्तीभा ९० ददनसम्भ म्माद बएको सोही यकभ फयाफयको फैंक ग्मायेन्टी ऩत्र शशरफन्दी दयबाउऩत्र साथ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

४. दयबाउऩत्र सकाय गने कम्ऩनी/पभयरे कफोर अॊक फभोशजभको यकभ सम्झौता अर्लधलबत्र एकभषु्ट फझुाएभा भ्माट फाहेकको यकभभा 
१०% सम्भ छुट ददन सर्कनेछ अन्मथा कामायरमरे तोके फभोशजभ हनुेछ ।   

५. ठेक्का सम्झौता बएऩलछ कुनैऩलन फन्द हडतार जस्ता कायणरे कय छुट र्ा लभनाहाको रागी कम्ऩनी/पभयरे दार्ी गनय ऩाउन ेछैन  
६. कय तथा सेर्ा शलु्क नगयऩालरकारे तोके फभोशजभको दययेटभा अशरु उऩय गनुय ऩनेछ।अन्मथा फढी यकभ अशरु गयेको ठहय 

बएभा लनमभानसुाय कायर्ाही हनुेछ। 

७. कय/शलु्क उठाउॉदा प्रमोग हनु ेयलसद नगयऩालरकारे तोके फभोशजभको ढाॉचाभा ठेकेदाय आपैरे छऩाई नगयऩालरकाफाट प्रभाशणत 
गयाई प्रमोग गनुय ऩनयछ। 

८. हाटफजायभा राग्ने सयसपाई तथा कभयचायी सम्फन्धी सम्ऩूणय खचय तथा अन्म राग्न ेयाजश्व पभय/कम्ऩनी आपैरे रे्होनुय ऩनेछ । 

९. दयबाउऩत्र पायभभा अॊक य अऺय दरैु्भा दययेट स्ऩष्ट रेख्न ुऩनेछ । मदद केयभेट बएभा सर्हछाऩ रगाउन ुऩनेछ । 

१०. लस.नॊ. ५ को ठेक्काको हकभा सर्ायी ऩार्कय ङ्ग शलु्क असरुीको रागी दयबाउऩत्रदातारे ऩामक ऩने स्थानभा ञकशम्तभा ३ कठ्ठा 
जग्गा बाडाभा बए जग्गा धनीसॉग बाडाभा ददन भन्जयु बएको ददऩऺीम सहभलत ऩत्र सभेत दयबाउऩत्रभा सॊरग्न गनुय ऩनेछ। 

११. मस नगयऩालरका अन्तगयत र्र्गतभा फझुाउन ुऩने ठेक्का फक्मौता, ऩेश्की फेरुज ुयहेको पभय/कम्ऩनीरे ठेक्काभा सहबागी हनु 
ऩाउने छैन तय दयबाउऩत्र खरयद गनुय अशघ उल्रेशखत यकभ दाशखरा गयेभा ठेक्काभा सहबागी हनु फाधा ऩने छैन ।  

१२. म्माद नाघी र्ा रयत नऩगुी प्राप्त बएको दयबाउऩत्र उऩय कुनै कायर्ाही हनुेछैन।प्राप्त दयबाउऩत्र आॊशशक र्ा ऩयैु अस्र्ीकृत गने 
अलधकाय नगयऩालरकाभा लनर्हत हनुछे । 

१३. दयबाउऩत्र  खरयद तथा दताय गने अशन्तभ ददन सार्यजलनक र्र्दा ऩयेभा सो को बोलरऩल्ट सोर्ह सभमभा गरयनेछ । 

१४. भाथी उल्रेशखत शतय फाहेकको हकभा फेरफायी नगयऩालरकाको सार्यजलनक खयीद लनमभार्री २०७८ तथा प्रचलरत ऐन लनमभ  
फभोशजभ हनुेछ। थऩ जानकायीको रागी मस कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सर्कनेछ ।                                                                                

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 
 

 


