
देवचुली नगरपाललका 

नगर काययपाललकाको काययलय 

प्रगतिनगर, नवलपरासी(ब.स.ुप.ू) 

लमलि २०७६/०९/०२को बसपाकय  भाडामा सञ्चालन सम्बन्धी सावयजलनक सूचना रद्ध गरी पुन: सूचना प्रकाशन   

( प्रकालशि लमलि: २०७६/०९/२३) 

देवचुली नगरपातलका-१३ दलदलेमा तनतमिि देवचुली नगरपातलकाको बसपाकि मा आधारभिु संरचना ियार गरर सतकएको र 

देवचुली नगर कायिपातलकाको तनर्िय अनसुार उक्त स्थानमा बसपाकि  सञ्चालन गनिका लागी इच्छुक तवतवध प्रकारका ठेक्का 

पट्टा सम्बन्धी  इजाजि प्राप्त  फमि / कम्पतनहरुबाट दिाि प्रमार् पत्र, म.ु अ. क. दिाि, यस आ.व. सम्मका लागी नतवकरर् 

भएको न्युनिम ‘घ’ वगि इजाजि पत्र , अतघल्लो आ.व. सम्मको कर चुक्ता प्रमार् पत्रको प्रतितलतपको साथमा िोतकएको 

न्युनिम अंकमा नघट्ने गरी १६ (सोहौ) तदनको १२:०० बजे  तभत्र तिलबन्दी प्रस्िाव पेि गनि यो सूचना प्रकातिि गररएको 

छ। थप जानकाररको लातग नगरकायिपातलकको कायािलयमा सम्पकि  गनि सतकने छ । 

िििहरु:  

१.ठेक्का अवधी सम्झौिा समयवाट २ वर्िको रहने छ ।  

२. बोलपत्र फारम रु. १०००.००को रतसद तिरी यस कायािलय बाट सचुना प्रकातिि भएकोतमतिले १५औ तदनको कायािलय समय 

सम्म  प्राप्त गनि सतकनेछ ।  

३. तिलबन्दी बोलपत्र सचुना प्रकातिि भएको १६औ तदनको १२:०० बजे सम्म यस कायािलयमा दिाि गराउन ुपनेछ ।  

४. तिलबन्दी बोलपत्र फाराम तलने अतन्िम तदन वा तिलबन्दी बोलपत्र दिाि गने अतन्िम तदन साविजतनक तवदा पनि गएमा सो पछी 

कायािलय खलेुको पतहलो तदनलाइ अतन्िम तदन मातननेछ । 

५. तिलबन्दी दरभाउपत्र ररिपवुिक भरी तिलबन्दी गरी प्राप्त हनु नआएमा वा कतम्िमा ३ वटा ररिपवुिक दरभाउपत्र प्राप्त नभएमा स्वि 

वदर हनेु छ । 

६. छनौट भएको प्रस्िावकले  आफ्नो जम्मा सम्झौिा अवतधभरको कबोल अंकको ५०%  रकम यस कायािलयको राजश्व िाखामा 

जम्मा गरेको प्रमार् पेि गरेपछी मात्र पट्टा उठाउन पाइनेछ ।  

७. तबधिु िथा  पानीको मातसक िलु्क र िौचालय व्यवस्थापनको तजम्मा बसपाकि  सञ्चालकको नै रहनेछ ।  

८. यस सचूनामा उल्लेख भएका िििहरु सोतहबमोतजम र अन्य कुरा प्रचतलि काननु बमोतजम हनेु छ ।  

९. दरभाउपत्र तस्वकृि गने वा नगने अतधकार यस कायािलयमा सरुतिि रहने छ ।  

१०. तमति २०७६/०९/०२को सचूना अनसुार प्राप्त दरभाउ पत्रहरु प्रातवतधक कारर्बस रद्ध गररएको छ ।  

११. दतैनक अतधकिम भाडा दर यस प्रकार कायम हनेु छ ।  

११.१ अटो, ई- रेक्सा   : दतैनक रू. २०  

११.२ चार पाङ्रे हलुका सवारी  : दतैनक रू. ३०  

११.३ बस, तमतन बस   : दतैनक रू. ४०  

क्र.स. ठेक्का सचूना नं ठेक्का तवर्य िेत्र न्यनुिम अंक कैतफयि 

१. १/२०७६-०७७  

(आय िफि ) 

बसपाकि  भाडामा सञ्चालन गने 

सम्बन्धी 

रु. १२,५००.०० (मातसक)  

रु. १५०,०००.०० (वातर्िक)  
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