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फ्माक्सस् 025-571991
कोठाहरु फहारभा रगाउने सम्फन्धी ससरफन्दी फोरऩत्र आह्वानको सूचना
(दोश्रो ऩटक प्रकाशित सभसत : 2079/04/23)
मस उऩभहानगयऩासरकाको वडा नॊ. 12 श्थत कामाारम ऩरयसय सबत्र यहे को उऩभहानगयऩासरका क्समाशन्टन बवनको दे हामका
कोठाहरु मस धयान उऩभहानगयऩासरकाको आसथाक ऐन, 2079 को दपा १२ को उऩदपा ११ फभोशजभ ससरफन्दी फोरऩत्रको
भाध्मभफाट फढाफढभा तीन वर्ाको रासग फहारभा रगाउनु ऩने बएकोरे ईच्छु क व्मशि, सॊ घसॊ ्था वा पभाहरुफाट मो सूचना
प्रकाशित बएको सभसतरे 15 औ ॊ ददन ददउॉसो १२.०० फजेसम्भ www.bolpatra.gov.np/egp भा तऩससरका कोठाहरुको रासग
अरग अरग अनराइन फोरऩत्र दताा गनुा हुन सम्फशन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशित गरयएको छ। सफ्तृत
जानकायीको रासग मस कामाारमभा टाॉससएको सूचना वा फोरऩत्र पायाभभा सॊ रग्न सूचनाको अध्ममन गनुह
ा न
ु वा कामाारमको
याज्व नीसत तथा प्रिासन िाखाभा सम्ऩका याख्नुहन
ु अनुयोध छ।
दे हाम:
क्र.सॊ .

कोठाको वववयण

1.

कोठा नॊ .1

2.

कोठा नॊ .2 (क्समाशन्टनको २ वटा कोठा(

ठे क्सका नॊ.

न्मूनतभ भाससक

न्मूनतभ वावर्ाक

फहार यकभ

फृविदय

NCB/Rev./01/14151

रु. 13377-/

10%

NCB/Rev./02/14151

रु .11000-/

10%

िताहरु्
1= अरग अरग कोठाको रासग रु. 1000/-(एक हजाय भात्र, वपताा नहुने गयी ।) फोरऩत्र पायाभ द्तुय धयान
उऩभहानगयऩासरकाको नाभभा याष्ट्रम वाशणज्म फैं क धयान िाखाभा खाता नॊ. 2160100301010002 भा जम्भा गये को
बौचय ऩेि गनुा ऩनेछ।
2= प्र्तावऩत्रदातारे प्र्तावऩत्र ऩेि गदाा ३ फर्ाको बाडा यकभको वावर्ाक ५ प्रसतितरे हुने यकभ यावष्ट्रम फाशणज्म फैं क िाखा
कामाारम धयानको धयौटी खाता नॊ. 2160100303000002 भा मस उऩभहानगयऩासरकाको नाभभा जम्भा गये को
धयौटीको बौचय सवहत ऩेि गनुा ऩने छ।
3= कोठाभा गने व्मवसावमक कायोफाय प्रचसरत कानून फभोशजभ सम्फशन्धत सनकामफाट अनुभसत सरएय य मस उऩभहानगयऩासरकाभा
व्मवसाम दताा गये य भात्र सञ्चारन गनुऩ
ा ने य सनमसभत रुऩभा सभमभै नवीकयण गनुऩ
ा नेछ।
4= कोठाभा कानूनरे अवैध ठहर्माएको कुनै ऩसन कायोफाय गना, सटय/कोठा वा बवनको बौसतक अव्थाभा प्रसतकूर असय गने,
जन्वा््मभा असय गने , ध्वनी तथा वातावयण प्रदुर्ण गने काभ गना सनर्ेध गरयएको छ।
5= आफ्नो सटय/कोठाराई सधैं सपा याख्ने य उत्ऩादन बएको पोहयराई व्मवश्थत वकससभरे याखी सपाइको गाडी आएको
सभमभा भात्र सनष्कािन गने व्मव्था दोरो ो ऩऺरे सभराउनु ऩनेछ।
6= आफ्नो व्मवसामको आवश्मकता अनुसायको पसनाससङ् कामा दोरो ो ऩऺरे आपैं गनुा ऩनेछ।
7= कोठाभा प्रमोग बएको ववद्युत तथा ऩानीको भहिुर प्रथभ ऩऺरे याखेको सफ सभटयभा उठे को खऩत अङ्कको आधायभा दोरो ो
ऩऺरे तोवकएको सभमभै सनमसभत रुऩभा फुझाउनु ऩनेछ।
8= दोश्रो ऩऺरे आपैरे उि कोठा प्रमोग नगयी कुनै तेश्रो ऩऺराई प्रमोग गना ददन ऩाउने छै न । मसो गये को ऩाइएभा सम्झौता
यद्द गयी प्रथभ ऩऺरे अको व्मव्था गने छ य त्मसभा दोश्रो ऩऺरे कुनै उजुय फाजुय गना ऩाउने छै न।
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9= सम्झौता गनुा बन्दा अशघ दोरो ो ऩऺरे अशन्तभ वर्ाको कामभ हुन आउने ३ भवहनाको फहार यकभ फयाफयको यकभ असिभ
रूऩभा धयौटी फाऩत जम्भा गनुा ऩनेछ।
10= दोरो ो ऩऺरे प्रत्मेक भवहनाको फहार यकभ सो भवहना भये को 7 ददन सबत्रभा फुझाइसक्सनु ऩनेछ।फहार यकभ फुझाउॉदा याजश्व
नीसत

तथा

प्रिासन

िाखाभा

आई

नगद

फुझाउन

वा

यावष्ट्रम

वाशणज्म

फैं क,

धयान

िाखाभा

यहेको

खाता

2160100301010002 भा यकभ जम्भा गये को सक्करै बौचय ऩेि गयी बाडा ब ुिानी गये को यससद सरनु ऩनेछ।

नॊ.

11= भवहना भये को ७ ददन सबत्र फहार यकभ नफुझाएभा 8 औ ॊ ददनदे शख प्रत्मेक भवहनाको १०% को दयरे जरयवाना थऩ हुॉदै
जानेछ। कामाारमको ्वीकृसत सफना रगाताय दुई भवहनासम्भको फहार यकभ नफुझाएभा सम्झौता गदाा दोश्रो ऩऺरे याखेको
धयौटी यकभ प्रथभ ऩऺरे जपत गयी अको प्रकृमा िुरु गना सवकनेछ ।

12= सम्झौता अवसधको फीचै भा कुनै कायणरे कोठा छोड्न वा छोडाउनु ऩये भा अको ऩऺराई दुई भवहना अगावै ऩूव ा जानकायी
गयाएय भात्र गना सवकनेछ ।
13= दोश्रो ऩऺरे मस सम्झौताको ववऩरयत कामा गये को ऩाइएभा प्रथभ ऩऺरे जुनसुकै सभमभा ऩसन सम्झौता यद्द गना सक्सनेछ ।
14= सम्झौता बएको तीन वर्ाऩसछ कामाारमरे अको प्रकृमा िुरु गयी ऩुन:खुरा फोरऩत्रको भाध्मभफाट फहारभा रगाउन वा दुवै
ऩऺको सहभसतभा मही सम्झौताराई सनयन्तयता ददने सम्फन्धभा कामाऩासरकारे सनणाम गये फभोशजभ हुनछ
े ।
15= मो सूचना फभोशजभ ऩना आएका कुनै वा सफै फोरऩत्रहरु कुनै कायण जनाई वा नजनाई ्वीकृत वा अ्वीकृत गने सम्ऩूणा
असधकाय मस उऩभहानगयऩासरकाभा सनवहत यहने छ।
16= फोरऩत्र ्वीकृत बई सोको जानकायी प्राप्त बएको 7 (सात) ददनसबत्र सम्झौता गरयसक्सनु ऩनेछ य उि अवसध सबत्र सम्झौता
गना नआएभा उि फोरऩत्रदाताको धयौटी जपत गयी त्मस ऩसछ फढी कफुर गनेराई ददने प्रवक्रमा सनमभानुसाय कायवाही
अगासड फढाइनेछ।
17= कोठा नॊ. 2 (क्समाशन्टन) को भूलमाॉकन गदाा 50% बाडाराई य 50% भूलमराई बाय आधाय भानी गणना गरयनेछ।
भूलमाॊकन गदाा सफै यीत ऩूया गये को फोरऩत्र दातारे न्मूनतभ् कफुर अॊ कभा जसत प्रसतित बाडा फढी कफुर गये को छ सो
फवढ प्रसतितराई य खाना तथा खाजाको सभनुको कूर यकभको मोगभा हुने कूर घटी प्रसतितराई जोडे य जुन फोरऩत्रदाताको
सफैबन्दा फढी भूलमाॉकन अॊ क आउॉछ सोहीराई ्वीकृत गरयने छ।
18= अन्म कुयाहरु प्रचसरत कानून अनुसाय हुनछ
े ।
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