बॊ गहा नगयऩालरका

नगयकामयऩालरकाको कामायरम
बॊ गहा, भहोत्तयी
प्रदे श नॊ. २, नेऩार
आलथयक फषय ०७8/०७9 को नदीजन्म ऩदाथयको उत्खनन् गयी लफक्री तथा घाटगद्दी गने कामयको फोरऩत्र सम्फन्न्ध

शतयहरु :-

१. फोरऩत्र पायभ सूचना प्रथभ ऩटक प्रकान्शत बएको लभलतरे 30 औ ददन सम्भ कामायरम सभम लबत्र खरयद गनय सककने छ बने फोरऩत्र ऩेश
गने अवलध फोरऩत्र खरयद गने अन्न्तभ लभलतको बोलरऩल्ट ददनको १२:०० फजे लबत्र यहनेछ | दताय हुन आएको फोरऩत्रहरु 31 औ ददनभा
ददनको २:०० फजे बॊ गहा नगयकामयऩालरकाको कामायरमभा खोलरनेछ | फोरऩत्र पायाभहरु खरयद, दताय य खोल्ने ददन साफयजलनक कवदा ऩये भा
सोको बोलरऩल्ट सोही सभम लबत्र खरयद, दताय य खोल्ने कामय गरयनेछ | फोरऩत्र खरयद तथा ऩेश गनय फोरऩत्रदाता

पभयको प्रोऩाइटय स्वमॊभ

उऩन्स्थत हुनऩु नेछ | उक्त कामय गनय आपै उऩन्स्थत हुन नसक्ने बएभा अलधकारयक दस्तखत य पभयको छाऩ सकहतको अन्ततमायनाभा ददई
प्रलतलनलध खटाउन सक्नेछ |
२. फोरऩत्र पायभ साथ धयौटी फाऩत कफोर अॊ कको (भू.अ. कय फाहेक) ५(ऩाॉच) प्रलतशतरे हुन आउने यकभ मस कामायरमको
बॊ गहा शाखाभा यहेको धयौटी खाता नॊ.

कुभायी फैं क,

०७८००३५०१८२००००३ भा यकभ जम्भा गये को सक्कर बौचय वा कन्म्तभा १२० ददन म्माद

बएको मस कामायरमको नाभभा जायी गरयएको नेऩार यास्र फैं क फाट भान्मता प्राप्त

“क” वगयको वान्णज्म फैं कको फोरऩत्र जभानत ( लफड

फोन्ड) ऩेश गनुय ऩनेछ |
३. खरयद गये को फोरऩत्र पयाभहरुभा उल्रेख बएका सफै कववयणहरु बयी फोरऩत्र दातारे प्रत्मेक ऩानाभा सहीछाऩ गये य न्शरफन्दी गयी खाभको
फाकहय ऩकि ठे क्काको नाभ, ठे केदायको नाभ, ठे गाना, काभ कववयण, ठे क्का कववयण, सम्ऩकय नम्फय य बॊ गहा नगयऩालरकाको कामायरम, बॊ गहा बनी

प्रस्ट फुझ्ने गयी रेख्न ु ऩनेछ | फोरऩत्र पायभभा अॊ क य अऺयभा केयभेट नगयी प्रस्टसॊ ग रेख्न ु ऩने छ | अॊ क य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयभा
रेन्खएको राई भान्मता ददइनेछ |

४. फोरऩत्र ददॊ दा कुनै प्रकायको शतय भान्म हुने छै न | साथै मस कामायरमको छाऩ य कामायरमको तपय फाट प्रभान्णत नबएको फोरऩत्र पायभराई
भान्मता ददईने छै न |

५. मस नगयका नदी तथा नदीहरुको उत्खनन् ऺेत्र य उत्खनन् ऩरयभाण सन्दबयभा नदी जन्म लनमायत साभग्रीहरुको उऩमोग सम्फन्धभा बएका
अध्ममन प्रलतवेदन एवभ् नेऩार सयकायफाट जायी बएका लनदे शनहरु, बॊ गहा नगयऩालरकाको ढुॊ गा, लगिी, फारुवा उत्खनन् सॊ करन सम्फन्न्ध
प्रायन्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रलतवेदन मस ठे क्का सम्झौताको अलबन्न अॊ ग यहनेछ |

६. ठे क्का अवलध २०७9 जेठ भसान्तसम्भ यहनेछ | ठे क्का स्वीकृत बएको पभयरे कफोर गये को यकभ २ ककस्ताभा

मस कामायरमभा दान्खरा

गनुऩ
य नेछ |

७. स्वीकृत यकभ फभोन्जभको प्रथभ ककस्ता फाऩत ५०% फुझाइ सम्झौता गनुय ऩनेछ य फाॉकी अवलधको रालग दोस्रो ककस्ताको यकभ वाऩत मस
कामायरमको नाभभा २०७9 सार साउन भसान्तसम्भको फैं क ग्माये न्टी (ऩपयभेन्स फॊ ड) सभेत ऩेश गयी ऩिा उठाउनुऩनेछ | दोस्रो ककस्ता
२०७9 फैशाख भसान्त लबत्र फुझाइ सक्नुऩनेछ | साथै ठे कदायरे कफोर गये को सम्ऩूण य यकभ एकभुष्ठ अलग्रभ रुऩभा फुझाएभा कफोर अॊ कको
५% यकभ छु ट ददइनेछ |
८. ठे क्का अवलधको प्रचलरत कानुन अनुसाय फुझाउनु ऩने आमकय,भु.अ.कय रगामतको अन्म कयहरु ठे केदाय स्वॊमरे व्महोनुय ऩनेछ य ठे क्का
यकभफाट घटाउन ऩाइनेछैन |

९. कायोफाय गदाय फारश्रभको प्रमोग गने य फातावयणभा प्रलतकूर असय ऩने प्रलफलध अऩनाउन ऩाइने छै न |

१०. फोरऩत्र स्वीकृत गने आशमको सूचना प्राप्त गयी लनधायरयत सभम लबत्र कामायरमसॊ ग सम्झौता गरयसक्नुऩनेछ | तोककएको सभम लबत्र सम्झौता
गनय नआएभा फोरऩत्रदातारे याखेको धयौटी जपत गयी लनमभानुसाय कायवाही गरयनेछ |
११. ठे केयदायरे उठाउने कय मस कामायरमरे तोकेको सॊ करन केन्रभा नै उठाउनु ऩनेछ | याकिम याजभागय य सहामक याजभागयहरुभा ढाट याखी
कय उठाउन ऩाईने छै न |

१२. ढुॊ गा, फारुवा, लगिी य ग्राबेर उत्खनन् गदाय ऩुर, कल्बटय, कजवे, सडक, फाटो तथा सावयजलनक लनभायण स्थरको दामाॉ वामाॉ ५०० लभटयलबत्र
वन ऺेत्र य कुनै व्मन्क्तको घय, जग्गा, कुरो, फाॉध, सावयजलनक स्थर आददफाट लनकाल्न ऩाइनेछैन |

१३. म्माद नाघी वा यीत नऩुगी प्राप्त बएको फोरऩत्र उऩय कुनै कायवाही हुने छै न |

१४. ठे केदायरे फन्द, हड्तार य सभम अबावको कायण दे खाइ छु ट तथा लभनाहा दाफी गये भा कामायरमरे छु ट ददने छै न |

१५. नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य मस कामायरमरे सभम सभमभा ददएको लनदे शन ऩारन गनुय ठे केदायको कतयब्म हुनेछ |

१६. कुनै कायण जनाई वा नजनाई फोरऩत्र स्वीकृत गने वा नगने अलधकाय मस कामायरमभा सुयन्ऺत यहनेछ | लफशेष अवस्थाभा सूचनाभा उरेन्खत
शतय य सभम हेयपेय गनय सककने छ |

१७. मस सूचनाभा उल्रेख बएको कुया मसै अनुसाय य नबएको कुयाको हकभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ हुनेछ |
१८. सूचना सम्फन्धी लफस्तृत कववयण मस कामायरमको सूचनाऩाटी तथा कामायरमको वेवसाइट

www.bhagahamun.gov.np भा सभेत हेन य सककने

ु ु ऩये भा मस कामायरमभा कामायरमको सभमलबत्र सम्ऩकय याख्न सककने छ |
छ | मस सम्फन्धभा अन्म कुया फुझन

