
लेटाङ नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

लेटाङ, मोरङ 

आन्तररक आर् ठेक्काको सूचना  

 

प्रथम पटक प्रकालित लमतत ः  २०७६÷०३÷१८ 

 

र्स कार्ायलर्द्वारा आगामी आ.व. २०७६÷०७७ को लागग लेटाङ नगरपाललका सावयजतनक खररद तनर्मावली २०७६ को 
तनर्म १३८ बमोजजम तपलसलमा उल्लेखखत कर संकलनको कार्य ठेक्काद्वारा बन्दोबस्न गननयपने भएकोले इन्छन क 
व्र्जक्त, फमय, वा संघ संस्थाहरुले र्ो सूचना प्रकािन भएको लमततले ३० ददन लभत्र तनम्न ितयहरुमा रही लिलबन्दी 
दरभाउ पत्र पेि गननय हनन र्ो सूचना प्रकालित गररएको छ ।  

 

तनम्न   

१. लसलबन्दी दरभाउ पत्र तोककएको दस्तनर (पतछ कफताय नहनने गरी) ततरी र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकालित लमततले 
र्स सूचनामा तोककएको लमतत र समर्लभत्र र्स कार्ायलर्मा पेि गनय सककनेछ ।  

२. लसलबन्दी दरभाउ पत्र साथ जमानत बापत आफूले कबोल गरेको अंकको ५ प्रततितले हनन आउने रकम र्स 
कार्ायलर्को धरौटी खाता नं. २४३०३०३००७१०२ मा जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचर संलग्न राखी तपलसलको लमतत 
र समर्लभत्र र्स कर्ाायलर्मा दाखखला गनय सककनेछ ।  

३. लसलबन्दी दरभाउ पत्र खररद गने अजन्तम ददन वा लिलबन्दी दरभाउ पत्र दाखखला गने ददन सावयजतनक बबदा पनय 
गएमा सो को भोललपल्ट उल्लेखखत कार्यहरु गररनेछ ।  

४. ररतपनवयक दाखखला भएको लिलबन्दी दरभाउ पत्रहरु देहार् अननसारको लमतत र समर्मा र्सै कार्ायलर्मा बबलभन्न 
कार्ायलर्का प्रतततनगध र ठेकेदार वा तनजका प्रतततनगधको रोहवरमा खोललनेछ । तर ठेकेदार वा तनजका प्रतततनगध 
उपजस्थत नभए पतन लसलबन्दी दरभाउ पत्र खोल्न बाधा पने छैन ।  

५. म्र्ाद नाघी आएको वा ररत नपनगेको वा कन नै ितय राखी पेि भएको लसलबन्दी दरभाउ पत्रलाई मान्र्ता ददईने छैन 
।  



६. लसलबन्दी दरभाउ पत्र खररद गनय र पेि गनय फमय, संघ संस्थाको हकमा व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्र, आ.व. 
२०७३÷०७४ को कर चनक्ता प्रमाणपत्र, ख्ब्त ्दताय प्रमाणपत्रको प्रततलीपप र नेपाली नागररकताको प्रततललपी पेि 
गननयपनेछ । । वोलपत्र पेि गदाय पतन उक्त कागजातहरु संलग्न गननयपनेछ । 

७. ठेक्का सम्बन्धमा प्रचललत कानून अननसारका बनझाउननपने कर, दस्तनर, महिनल ठेकेदार आफैं ले बनझाउनन पनेछ ।  

 ८. आफन ले कबोल गरेको रकम एकमनष्ट बनझाई सम्झौता गरेमा लेटाङ नगरपाललका सावयजतनक खररद तनर्मावली 
२०७६ को १४१ को उपतनर्म २ बमोजजम बढीमा १० प्रततित छन ट ददइनेछ । ककस्तामा वनझाउन चाहेमा प्रथम ककस्ता 
वापत ५० प्रततित रकम वनझाउनन पने र दोस्रो ककस्ता २५ प्रततित पौष मिान्त सम्म र अजन्तम ककस्ता ५०  
प्रततित चैत्र मिान्त सम्म वनझाउनन पनेछ । तर त्र्सरी ककस्तामा सम्झौता गदाय वनझाउन वााँकक रकम वरावरको 
कार्यसम्पादन जमानत पेि गननयपनेछ । 

९. ठेक्काको अवगध १ वषय उल्लेख भएको भए तापतन कन नै कारण वस सम्झौता गनय दढलाई भएपतन ठेकेदारले कवोल 
गरेको न्र्ननतम अंक सम्झौता गरेको लमतत देखख लागन हननेछ । सो सम्वन्धमा ठेकेदारले कवोल अंकमा कन नै छन ट 
दापव गनय पाउने छैन । 

११. अन्र् कन रा बनझ्न चाहेमा ०२१–५६०५५४ मा कार्ायलर् समर् लभत्र सम्पकय  गनय सककनेछ ।  

क्र.सं.  ठेक्का नं.  ठेक्काको नाम  ठेक्काको अवगध  न्र्ननतम कबोल अंक  दरभाउ पत्र फारम दस्तनर 
 दरभाउ पत्र खररद गने अजन्तम लमतत  दरभाउ पत्र बनझाउने अजन्तम लमतत र समर्   दरभाउ  
पत्र खोललने लमतत समर् र स्थान  

१.  ०१– च्भ्ख÷्०७६÷०७७  स्थानीर् पूवायधार सेवा िनल्क न.पा. भरर १ बषय  रंु ४५,००,०००।– 

(पैंतालीस लाख मात्र)  रु. १,०००।–  २०७६÷०४÷१६  २०७६÷०४÷१७गत े 

ददउसो १२ः ०० बजेसम्म  २०७६÷०४÷१७गत े 

ददउसो २ः ०० बजेस 

२. ०२– च्भ्ख ्÷ ७६÷०७७  स्थानीर् उत्पादन तनकासी िनल्क न.पा. भरर  १ बषय  रंु २५,००,०००।– 

(पच्भचीस लाख मात्र)  रु. १,०००।–  २०७६÷०४÷१६ २०७६÷०४÷१७ गत े 

ददउसो १२ः ०० बजेसम्म  २०७६÷०४÷१७गत े 

ददउसो २ः ०० बजेस 

 

 



 


