
नगर

िशलब दी दरभाउप

(दो ो 
      यस कायालयले तपिसल बमोिजमको काय िशलब दी 

िशलव दी दरभाउप  आ ान ग र छ ।  
१.  दरभाउप  फाराम यो सूचना कािशत भएको िमितले 

ितिनिधवाट रतपवूक द तुर (पिछ िफता नहने गरी) रि य बािण य बैक

खाता नं. २१००१००३०१०१०००२ मा ज मा ग र यस कायालय र िज ला सम वय सिमितबाट ख रद गन सिकने छ।मािथ उ लेिखत

कायालयह बाट ख रद नभएको र यस नगर कायपािलकाको कायालयमा पेश नग रएको 
२.  दरभाउप  कागजात ख रद गन इ छुक िनमाण यवसायीले

साथ आ. ब. ०७७/७८ स म निवकरण भएको दता माण प

कर चु ाको माणप ह को ितिलिप र यस ठे काको ठे काप ा नं र कामको िववरण उ लेख
३.  ख रद ग रएका दरभाउप  फारम िनयमानसुार भरी 

कायालयमा दािखला गन सिकने छ । दािखला हन आएका

िनजको अिधकार ा  ितिनिधह  र कायालयका ितिनिधह को रोहबरमा खोिलने छ । 

दरभाउप  खो न कुनै बाधा पन छैन ।  
४.  दरभाउप  दाताले पेश गरेको दरभाउप  िफता तथा संसोधन

५.  दरभाउप  ख रद ग रने अि तम िदन वा दरभाउप

ख रद गन वा बझुाउन सिकने छ ।  
६.  दरभाउप  को खाम वािहर ठे का न बर,  दािखला

फोन नं (घरको, मोवाईलको) र ई-मेल प  लेिखएको हन ुपनछ ।
७.  दरभाउप का साथ रि य बािण य बैक िफ कल

क पनीको नामवाट तपसीलमा उ लेिखत जमानत वापतको रकम ज मा

िदन याद भएको नेपाल सरकारवाट मा यता ा  बकह

जमानीप /भौचरमा स बि धत ठे काप ा नं र कामको िववरण उ लेख भएको हन ुपनछ । स झौता स प न भएपिछ 

ग रनेछ । दरभाउप  को मा य अवधी ४५ िदनको हनेछ 
८.  दरभाउप दाताले प ट पमा अंक तथा अ र दवुैमा दररेट

मा यता िदईनेछ ।   
९.  एउटा फमको नामवाट ख रद ग रएको दरभाउप

१०.  दरभाउप दाताले दरभाउप  पेश गदा मु यअिभविृ  कर वाहेकको रकम

११.  थािनय तह तथा नेपाल सरकारलाई बझुाउनु पन सबै कारका करह  

१२.  अ य िव ततृ िववरण Bid Document को

गन िज मेवारी दरभाउप दाताको हनेछ । 
१३.  सूचनाको शत िवप रत भएको,  कायालयवाट उपल ध गराईएको 

हनआएको दरभाउप   उपर कुनै कारवाही ग रने छैन । 
१४.  दरभाउप को परी ण र मू यांकन, दरभाउप को सूचनाको शतह

हनेछ र गणु तर परी ण गन ला ने स पणू खच कवोल दररेटमा नै समावेश गनुपनछ ।

‘पयटक य नगरी ’ 
सयू दय नगरपािलका 

नगर कायपािलकाको कायालय 
                                

िशलब दी दरभाउप  पून:आ हान स ब धी सूचना   

 पटक कािशत िमितः- २०७८/०२/०४) 
िशलब दी दरभाउप  वाट गराउनुपन भएकोले िन न शतह को अिधनमा

भएको िमितले १५ (प ) िदन  (२०७८/०२/१८) िभ   ोपाइटर वा िनजको 

रि य बािण य बैक िफ कलमा रहेको यस नगर कायपािलकाको आ तरीक राज  खाता

ग र यस कायालय र िज ला सम वय सिमितबाट ख रद गन सिकने छ।मािथ उ लेिखत

कायपािलकाको कायालयमा पेश नग रएको दरभाउप  लाई मा यता िदईने छैन
िनमाण यवसायीले िनयमानुसारको द तुर वझुाएको रिसद पेश गरी िनवेदन

दता माण प ,  (इजाजत) माण प ,  मू य अिभविृ  कर दता माण प  र आ

यस ठे काको ठे काप ा नं र कामको िववरण उ लेख गनु पनछ ।   
फारम िनयमानसुार भरी सचूना कािशत भएको िमितले १६ िदन  (२०७८/०२/१९

आएका दरभाउप ह  सोही िदनको १.०० वजे यस कायालयमा उपि थत

ितिनिधह को रोहबरमा खोिलने छ । दरभाउप दाता वा िनजको ितिनिध

िफता तथा संसोधन गन िम ने छैन । 

दरभाउप  बझुाउने अि तम िदन िवदा पन गएमा सो को लगतै कायालय

दािखला ग रने कायालयको नाम,  ठेगाना, कामको िववरण र दरभाउप

मेल प  लेिखएको हनु पनछ । 
िफ कल ि थत यस नगर कायपािलकाको धरौटी खाता नं. २१००१०

वापतको रकम ज मा गरेको स कलै भौचर वा दरभाउप  पेश गन अि तम

बकह  वाट यस कायालयको नाममा जारी ग रएको जमानीप  (Bid 
भौचरमा स बि धत ठे काप ा नं र कामको िववरण उ लेख भएको हन ुपनछ । स झौता स प न भएपिछ मा  जमानत

 । 
अ र दुवैमा दररेट उ लेख गन ुपनछ । अंक र अ रमा फरक देिखएमा

दरभाउप  फारम अक  फमको नाममा दािखला गन पाईनेछैन ।  

पेश गदा मु यअिभविृ  कर वाहेकको रकम उ लेख गरी दरभाउप  पेश गन ुपनछ । 

तथा नेपाल सरकारलाई बझुाउनु पन सबै कारका करह  दरभाउप दाता वयम् आफैले बुझाउन ु पनछ । 

को Bid Data Sheet मा उ लेख ग रएको छ । सो स ब धमा 

कायालयवाट उपल ध गराईएको दरभाउप  फाराममा कुनै थपघट ग रएका, रत नपगेुको

प को सूचनाको शतह , BID DOCUMENT, पेिशिफकेसन तथा

हनेछ र गुण तर परी ण गन ला ने स पणू खच कवोल दररेटमा नै समावेश गनुपनछ । 

                                     िफ कल, इलाम 
१ नं. दशे, नेपाल 

अिधनमा रिह यो रतपवूकको 

ोपाइटर वा िनजको आिधका रक 

पािलकाको आ तरीक राज  खाता, बैकं 

ग र यस कायालय र िज ला सम वय सिमितबाट ख रद गन सिकने छ।मािथ उ लेिखत 

िदईने छैन । 
िनयमानुसारको द तुर वझुाएको रिसद पेश गरी िनवेदन िदनु पनछ। िनवेदनका 

अिभविृ  कर दता माण प  र आ.व. ०७६/७७ स मको 

९) को १२.०० वजे िभ  यस 

उपि थत दरभाउप दाताह  वा 

िनजको ितिनिध उपि थत नभएमा पिन 

िवदा पन गएमा सो को लगतै कायालय खलुेको िदन दरभाउप  

दरभाउप दाताको नाम,  ठेगाना , 

२१००१००३०३०००००२  मा 

पेश गन अि तम िमित दिेख कि तमा ७५ 

 Bond) पेश गनपुनछ । सो 

जमानत वापतको रकम िफता 

अंक र अ रमा फरक दिेखएमा अ रमा लेिखएको दरलाई 

पेश गन ुपनछ ।  

दाता वयम् आफैले बझुाउनु  पनछ ।  

 आव यक पन माणह  पेश 

रत नपगेुको, याद नाघी पेश 

पेिशिफकेसन तथा चिलत ऐन िनयमअनुसार 



१५.  दरभाउप को अ य डकुमे टमा (भाषागत समेत) टुी भएमा वा िवषय वा संगले अ य अथ लागेमा कायालयले कुनै वेला स याउन वाधा 

पन छैन । कायालयको िहतलाई यानमा राखी दरभाउप  ि वकृत गन, नगन वा आंिशक पमा ि वकृत गन वा सचूना न ैर  गन लगायतका स पूण 

अिधकार यस कायालयमा सरुि त रहनेछ । 
१६.  सचुनामा उ लेख भएकोमा सोही वमोिजम र अ य िवषयको हकमा सावजिनक ख रद ऐन २०६३ र सयु दय नगरपािलकाको सावजिनक 

ख रद िनयमावली २०७५ (संशोधन सिहत) तथा चिलत ऐन िनयम अनसुार हनेछ ।  
१७.  दरभाउप  शत रिहत,  केरमेट नभएको, मू यप  लगायत कायालयबाट उपल ध गराएका डकुमे ट फाराममा कुनै थपघट वा य 

नलेिखएको हनपुनछ ।  
१८. दरभाउप  स वि ध थप जानकारीका लािग कायालय समयमा यस कायालयको ािविधक शाखामा स पक गन सिकनेछ ।  

िशलब दी दरभाउप  स वि ध कायको िववरण  

S. 

No

. 

Contract 

Identification 

No. 

 Name of Project  

Estimated 

Amount 

(Including 

VAT& PS) 

NRs. 

Bid Security 

Amount 

NRs. 

Bid Security 

Validity 

Period 

(Days) 

Bid 

Documen

t Fee NRs. 

1 

SUMO/ILAM/SQ

/WORKS 26-

077/078 

Buddhamarga Guphapatal Road 

Maintenance Work 
15,43,197.65 39,000.00 75 1,000.00 

2 

SUMO/ILAM/SQ

/WORKS 27-

077/078 

Fikkal Malim Jurebhanjyang Road 

Maintenance Work 
15,54,786.56 39,000.00 75 1,000.00 

 

  

 मुख शासक य अिधकृत 


