नेऩार सयकाय
सॊघीम भामभरा तथा स्थाननम वीकास भन्त्रारम
वीरे न्द्रनगर नगरपालऱका

नगय कामयऩारीकाको कामायरम
वीये न्त्रनगय, सुर्खेत

व्माक हो रोडय साधन आऩुनतय सम्फन्त्धी मसरफन्त्धी वोरऩर आव्हानको
सुचना

(सुचना प्रकामित मभनत्- २०७४/०५/०७)
मस नगयऩारीकाराई आवश्मक ऩने सवायी साधन आऩुती गनय
इच्छुक य

इजाजत प्राप्त पभय

/ कम्ऩनी/ सॊस्थारे दे हाम फभोजजभको

ितयहरुको अधधनभा यही रयतऩव
य फोरऩर ऩेि गनह
ु क
ुय ु न मो सच
ु ना
प्रकामित गयीएको छ ।
१. मो सुचना प्रकामित बएको मभनत दे खर्ख ३० औँ ददनसम्भ फोरऩर
पायभ मस कामायरमभा आऩुतीकताय वा अधधकाय प्राप्त
प्रनतननधधहरुरे अध्माफददक नववकयण गये को व्मवसाम दतायको
प्रभाणीत इजाजत ऩर फध्मावददक नववकयण पभय

, सॊस्था वा

कम्ऩनी दतायको प्रभाणीत प्रभाण ऩर , भुल्म अमबफदृ द कयभा दतायको
प्रभाणीत प्रभाणऩर , स्थामी रेर्खा नम्वय

(PAN)

प्रभाणीत

प्रभाणऩर, आ.व. २०७३/०७४ सम्भको कय चक्
ु ता गये को प्रभाणीत
ऩर वा आधथयक वर्य ०७३/०७४ को कय/ आम वववयण ऩेि गये को
प्रभाणीत प्रनतरीऩी सदहत ननमभानुसाय फोरऩर दस्तुय रु. १०००।

–

(ऩछी फपताय नहुने गयी ) ननवेदन साथ ऩेि गये ऩछी ननमभानस
ु ाय
फोरऩर पायभ मस कामायरमफाट उऩरब्ध गयाइने छ ।
२. र्खरयद गयीएका फोरऩर पायभहरुको भहरहरु स्ऩष्ट रुऩभा बयी
प्रत्मेक ऩानाभा सदहछाऩ गयी प्रथभ ऩटक सच
ु ना प्रकामित बएको
मभती दे खर्ख ३१ औँ ददनको १२ फजेमबर मस कामायरमभा

उऩस्थीत

बई फोरऩर दताय गयाउन सफकने छ ।
३. फोरऩर पायभ साथ जभानत वाऩतको

ववड वण्ड कम्तीभा नतन

भदहना भ्माट सॊग्रन हुनऩ
ु ने छ य नेऩार सयकायको भान्त्मता प्राप्त
वाणीज्म फैंकफाट जायी बएको ववडवण्ड सॊग्रन गनुऩ
य ने छ ।
४. दताय हनु आएका मसरफन्त्दी फोरऩर पायभहरु मस कामायरमभा
फोरऩरदाताहरु वा ननजको प्रनतननधीहरुको योहवयभा ३१ औॊ ददनको
२ फजे मस न.ऩा. कामायरमभा र्खोमरने छ । तय ननजहरुको
अनुऩस्थीनतभा ऩनन फोरऩरहरु र्खोल्न फाधा ऩने छै न । पायभ
र्खरयद गने वा दाखर्खरा गने ददन सावयजननक ववदा ऩये भा उक्त
कामयहरु ववदा ऩछीको कामायरम र्खर
ु ेको ऩदहरो ददन सोही सभमभा
हुनेछ ।
५. फोरऩरदाताको फोरऩर स्वीकृत बएऩछी ठे क्का अॊकको ५ प्रनतित
हुन आउने यकभको ऩयपयभेन्त्स वण्ड वा नगद ठे क्का सम्झौता गनुय
अगावै जम्भा गनऩ
ुय ने छ । नगद जभानतराई फैंक ग्माये न्त्टीभा
ऩरयणत गयीने छै न ।

६. प्राप्त फोरऩर आॊमिक वा सम्ऩण
ु य रुऩरे कुनै कायण जनाइ वा
नजनाइ स्वीकृत गने वा नगने वा सुचना यद्द गने सम्ऩुणय
अधधकाय मस कामायरमराइ सुयऺीत यहने छ । रयत नऩुगेको य
म्माद नाघी आएको फोरऩर उऩय कनै कामयवाही गरयने छै न ।
फोरऩरभा प्रत्मेक आइटभ दय ये ट भ्माट फाहे कको अॊक य अऺयभा
फुझीने गयी बनुय ऩने छ । मदद उल्रेर्ख गये को दयये ट अॊक य
अऺयभा पयक ऩये भा अऺयराइ भान्त्मता ददइने छ ।
७. फोरऩर सम्फन्त्धी अन्त्म सतयहरु फोरऩर पायभभा

उल्रेर्ख गये

फभोजजभ हुनेछन ।
८. कामायरमरे ददएको ननदे िन एॊव सम्ऩुणय सतयहरु भान्त्म हनेछन ् ।
९. अन्त्म कामयववधधहरु स्थाननम ननकाम आथीक प्रिासन सम्फन्त्धी
ननमभावरी २०६४ , सावयजननक र्खरयद ऐन २०६३ तथा सावयजननक
र्खरयद ननमभावरी २०६४ अनुसाय हुनेछ ।
१०.

फोरऩर सम्फन्त्धी थऩ जानकायीको रागी वीये न्त्रनगय

नगयऩामरकाको कामायरम सर्ख
ु ेतको पोन नॊ. ०८३-५२०१४४ य ०८३५२०१२८ भा सम्ऩकय गनय सफकने छ ।
११.

उल्रेखर्खत साधनहरु मस कामयरम सम्भ आऩुनतय गदाय राग्ने

ननमभानुसाय कन्त्टीनजेन्त्सी यकभ नेऩार सयकायराइ नतनय फुझाउनु
ऩने भ्माट रगाएत अन्त्म सम्ऩण
ु य कय दस्तयु हरु फोरऩर दातारे नै
ब्महोनुय ऩने छ ।

१२.

उल्रेखर्खत साधनहरुको मसरफन्त्धी फोरऩर

मस कामायरमभा

ऩेि गनुय ऩने छ ।
१३.

मसभा छुटे का कुयाहरु स्थाननम ननकाम आधथयक प्रिासन

सम्फन्त्धी ननमभावरी २०६४ , सावयजननक र्खरयद ऐन २०६३ तथा
ननमभावरी २०६४ अनुसाय हुनेछ ।
१४.

फोरऩर सम्फन्त्धी सुचना सॊसोधन बएभा मस कामायरमको

सुचना ऩाटीभा टाॉस गरयनेछ ।
१५.

फोरऩर सम्फन्त्धी सच
ु ना मस कामायरमको वेवसाइट

www.birendranagarmun.gov.np भा हे नय सफकने छ । साथै
फोरऩर सम्फन्त्धी थऩ जानकायीका रागी मस कामायरमको जजन्त्सी
उऩिार्खाभा फुझ्न सफकने छ ।
क्र.स. वववरण

१

थान

व्माक हो रोडय

१

(स्ऩेमिफपकेिन अनुसाय)

(एक)

बोऱपत्र

वीड
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जमानत
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