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आन्तरयक आम सङ्करन कामय ठे क्काभा ददने सम्फन्धभा
ई-टे ण्डय आह्वानको सूचना

(दोश्रो ऩटक सूचना प्रकाशित मभमत् 2079/04/23)
मस कामायरमद्वाया आगाभी आ.व. 2079/080 को रामग तऩमसरभा उशलरशित कय तथा िुलक सङ्करनको कामय ठे क्काद्वाया फन्दोफस्त
गनुय ऩने बएकोरे इच्छु क पभय वा सॊ घसॊ स्थाहरुरे मस सम्फन्धभा ववस्तृत रुऩभा प्रकािन गरयएको सूचनाभा उलरेशित मनमभ तथा ितयको अमधनभा यही
छु ट्टाछु ट्टै ई-टे ण्डय मो सूचना प्रकाशित मभमतरे ठे क्का सम्फन्धी वववयणभा तोवकएको मभमत मबत्र अरग-अरग ई-टे ण्डय ऩेि गनुय हुन मो सूचना प्रकाशित
गरयएको छ। थऩ जानकायीको रामग मस कामायरमको याजश्व नीमत तथा प्रिासन िािाभा सम्ऩकय याख्नुहन
ु अनुयोध छ।
ितयहरु

1= मस कामायरमफाट प्रकाशित सूचना अनुसाय तऩमसर फभोशजभका ठे क्काहरुको रामग छु ट्टाछु ट्टै तोवकए फभोशजभको फोरऩत्र पायाभ दस्तुय
(ऩमछ वपताय नहुने गयी) फुझाई मो सूचना प्रकाशित मभमतरे ठे क्का सम्फन्धी वववयणभा तोवकएको मभमतको ददनको १२:०० फजेमबत्र अरगअरग

ऩेि गयी सक्नुऩनेछ।

2= फोरऩत्रसाथ धयौटी वाऩत आपूरे कफोर गये को अॊ कको नेऩारी नागरयक बए ऩाॉच प्रमतित य ववदे िी नागरयक बए दि प्रमतित मस
कामायरमको नाभभा याविम फाशणज्म फैं क धयान िािाभा यहेको धयौटी िाता नॊ. 2160100303000002 भा जम्भा गये को फैं क
बौचयको प्रमतमरऩी ऩेि गनुय ऩनेछ ।

3= ऩेि बएका फोरऩत्रहरु फोरऩत्र िोलने ददनको ददउॉ सो 2:0० फजे मस कामायरमभा िोमरनेछ। फोरऩत्र िोलदा ठे केदाय वा मनजको
आमधकायीक प्रमतमनमध उऩशस्थत हुन ु ऩनेछ। ठे केदाय वा प्रमतमनमध उऩशस्थत नबए ऩमन फोरऩत्र िोलन फाधा ऩने छै न।

4= फोरऩत्र पायाभ दताय गने अशन्तभ ददन य फोरऩत्र िोलने ददनभा सावयजमनक मफदा ऩनय गएभा त्मसको बोमरऩलट सोही सभमभा िरयद, दताय य
िोलने कामय हुनेछ।

5= फोरऩत्र पायाभ साथ स्थामी रेिा नम्फय (PAN) दताय प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी य कय च ुक्ता प्रभाण ऩत्र, पभयको ठे गाना धयान
उऩभहानगयऩामरकाको बएको हकभा व्मवसाम दताय प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी ऩेि गनुय ऩनेछ।

6= फोरऩत्रभा ठे क्का कफोर गदाय भूलम अमबवृवि कय वाहेकको अॊक कफोर गनुय ऩनेछ। कफोर गये को यकभ अॊ क य अऺयभा प्रष्टसॊ ग
उलरेि गनुय ऩनेछ। अॊक य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयराई भान्मता ददइनेछ।

7= फोरऩत्र स्वीकृत बएऩमछ स्वीकृत यकभ फयाफयको यकभ वा सोही फभोशजभ हुने गयी फाह्र भवहना अवमधको भान्मताप्राप्त फैं कफाट जायी
गरयएको ऩयपयभेन्स फोण्ड प्राप्त बएऩमछ ठे क्का ऩाउने सफै ितयहरु िुराई सम्फशन्धत ठे केदायसॉग कवुमरमत गयाइने छ।

8= सम्झौता गदाय अमिभ एकभुषठ यकभ दाशिरा गये भा स्वीकृत अॊ कको १०% छु ट ददइनेछ।

9= ऩयपयभेन्स फोण्ड वा मधतो जभानी याशिएको हकभा नवौं भवहनामबत्र फावषयक यकभ च ुक्ता गयी सक्नु ऩनेछ। सम्झौता फभोशजभ वकस्ता यकभ

नफुझाएभा ठे केदायरे यािेको फैं क ग्माये न्टीफाट वकस्ता असुर उऩय गने वा ठे क्का फदय गनय सक्नेछ। मस कुयाभा ठे केदायरे कुनै उजुयी
आऩत्ती गनय ऩाउने छै न।

10= ठे क्का सम्फन्धभा नेऩार सयकाय, स्थानीम तह वा अन्म कुनै सॊ घसॊ स्थाराई फुझाउनु ऩने कय, दस्तुय ठे केदाय आपैंरे फुझाउनु ऩनेछ।

11= ठे क्काभा मरई ठे केदायरे कुनै वकमसभको कायण दे िाई ठे क्का यकभ मभनाहा, छु ट, हजयना, सहुमरमत भाग गनय ऩाउने छै न। तय कावु
फावहयको ऩरयशस्थमत सृजना बई ठे क्का सञ्चारन हुन नसकेभा औशचत्मको आधायभा स्थानीम याजश्व ऩयाभिय समभमतको मसपारयिको आधायभा
यकभ छु टको रामग कायवाही अगामड फढाउन सवकनेछ। मसराई अमधकायको रुऩभा दाफी गनय ऩाईने छै न।

12= म्माद नाघी आएको, ितय याशिएको वा रयत नऩुगक
े ो फोरऩत्रराई भान्मता ददईने छै न।

13= कय िुलकको दय, स्थान य सो सम्फन्धभा आवश्मक मफस्तृत थऩ जानकायी फोरऩत्र पायाभसाथ उऩरब्ध हुनेछ।

14= यकभ असुरीको रामग कामायरमरे तोवकददएको बन्दा पयक हुने गयी कय, िुलक मरएको ऩाइएभा वा ठहये भा फढी उठाएको यकभ वपताय
गनय रगाई जरयवाना गयी कामायरमरे ठे क्का सभेत फदय गनय सक्नेछ। मसराई मरएय कुनै दाफी मफयोध गनय ऩाईनेछैन।

15= ठे क्का अवमधबय ठे क्का सॊ चारन गदाय मस उऩभहानगयऩामरकाराई कुनै वकमसभको हानी नोक्सानी ऩुर्माएभा सोको हजयना सभेत ठे केदायफाट
असुर गरयनेछ।

16= फोरऩत्र स्वीकृत बएको जानकायी ऩाएको 15 औ ॊ ददनमबत्र तोवकएको अॊ क फयाफयको यकभ सवहत कवुमरमत गनय वा ऩट्टा ऩुजी मरन
नआएभा फोरऩत्र ऩेि गदाय यािेको धयौटी जपत गयी अन्म व्मवस्था गरयनेछ।
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17= ठे वकएको यकभ असुर गदाय राग्ने जनिशक्त रगामतको सम्ऩूण य कुयाको व्मवस्था ठे केदाय आपूरे नै गनुय ऩनेछ। यमसदको नभूना कामायरमरे

तोके फभोशजभको ढाॉचाभा ठे केदायको तपयफाट छऩाउनु ऩनेछ। यमसद कामायरमभा अमबरेि यािी, छाऩ रगाएय प्रभाशणत गयी प्रमोग गनुय
ऩनेछ।

18= ठे केदाय पभय, व्मशक्त वा सॊ घसॊ स्थारे कामायरमराई कुनै ठे क्का च ुक्ता गनय वा फुझाउन फाॉकी बई फक्मौता दे शिएभा त्मस्तो ठे केदाय, व्मशक्त
वा सॊ स्थाराई ठे क्का ददइने छै न।

19= नेऩार सयकाय, अदारत य कामायरमरे ददएको आदे ि मनदे िनको ठे केदायरे अऺयि् ऩारना गनुय ऩनेछ। उशलरशित ितय फाहेक अन्म
ितयहरु प्रचमरत ऐन मनमभ फभोशजभ हुनेछ।

20= जमडफुटी तथा शजवजन्तु कय कामायन्वमनको चयणभा यहेको हुॉदा सो को रामग सयोकायवारा ऩऺसॊ ग सभन्वम य सहकामय गयी ठे क्का प्रचरन
गनुय ऩनेछ।

21= ठे क्का सम्फन्धभा कुनै वकमसभको वववाद ऩये भा कामायरमको मनणयम अशन्तभ हुनेछ।

22= फोरऩत्र स्वीकृत गने, नगने वा आॊशिक भात्र गने सवायमधकाय कामायरमराई हुनेछ।

23= ई-टे ण्डय भापयत फोरऩत्र ऩेि गदाय फोरऩत्र पायाभ िरयदका रामग याविम फाशणज्म फैं क, िािा कामायरम धयानको

िाता नॊ.

2160100301010002 भा तोवकएको दस्तुय फयाफयको यकभ जम्भा गयी सोको बौचयको स्क्मान प्रमत ऩेि गनुय ऩने छ ।

24= ई-टे ण्डय दाशिरा www.bolpatra.gov.np/egp भापयत गनुय ऩनेछ।
25= थऩ जानकायीका रामग धयान उऩभहानगयऩामरका, याजश्व नीमत तथा प्रिासन िािाभा सम्ऩकय याख्नुहन
ु अनुयोध गरयन्छ।

ठे क्का सम्फन्धी वववयण
ठे क्का नॊ.

आम िीषयक (नाभ)

न्मूनतभ कफोर अङ्क रु.

ठे क्का अवमध

(भु.अ.कय वाहेक)
NCB/Rev./04/11632

कवाडी कय

16,00,000/-

फोरऩफ ऩेि

फोरऩत्र पायाभ

गने म्माद

दस्तुय रु.

आ.व.2079/080

15 ददन मबत्र

1,000/-

आ.व.2079/080

15 ददन मबत्र

1,000/-

(सोह्र राि भात्र)
NCB/Rev./05/11632

जमडफुटी¸ शजवजन्तु कय

5,00,000/(ऩाॉच राि भात्र)
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