
विपद व्यिस्थापन काययका लागि आिश्यक उपकरणको दररेट उपलब्ध िराउने 
सम्बन्धी सूचना 

दोस्रो पटक प्रकाशित गिगत : 207९/०३/१८ 

िनसूनजन्य विपदका कारण हनु सक्न ेसम्भावित क्षगत कि िरी विपद व्यिस्थापनको कायय िनय तपगसलका 
ितयहरुको अगधनिा रही हनेु िरी तपगसलको स्पेशिविकेिन अनसुारका देहायका उपकरणहरु भाडािा (सम्पूणय 
ब्यबस्थापन सवहत) आिश्यक परेको हुुँदा इच्छुक गनिायण व्यिसायीले  व्यिसाय दतायको प्रिाणपत्र, कर चकु्ताको 
प्रिाणपत्र, प्यान/भ्याट दताय लिायतका आिश्यक कािजात सवहत यो सूचना प्रकाशित भएको गिगतले ३ (तीन) 
ददनगभत्र दररेट उपलब्ध िराइददनहुनु यो सूचना प्रकाशित िररएको छ । 

तपगसल: 
1. सम्झौता पश्चात  गनिायण व्यिसायीले कबोल िरेको न्यूनति दररेटको आधारिा निरपागलकाले उपलब्ध  

िराएको िारििा सम्िशन्धत िडा अध्यक्ष र प्रागबगधक साइट इन्चाजयले प्रिाशणत िरेको घण्टाको आधारिा  
प्रत्येक िवहना गबल उपलब्ध िराइनछे ।  

2. प्रत्येक पटक िने काययको निरपागलकाबाट गलशित कायायदेि गलनपुनेछ । तर तत्काल कायायदेि गलन 
सम्भि नभएको भएिा पगछ कायायदेि गलन ेिरी निरप्रििु िा उपप्रििु िा प्रििु प्रिासकीय अगधकृतको 
िौशिक आदेििा काि िनय सवकनेछ ।  

3. इच्छुक गनिायण व्यिसायीले असार देशि असोज १५ ितेसम्ि उल्लेि िररएका उपकरण कायायलयले िोजेका 
बित तत्काल उपलब्ध िराउन सक्ने िरी तयारी अिस्थािा राख्न ुपनेछ । 

4. इच्छुक गनिायण व्यिसायीले दईु थान Backhoe Excavator (Wheeled) तयारी अिस्थािा राख्नपुनेछ । 
दररेट पेि िनय चाहन े गनिायण व्यिसायीसुँि कशम्तिा एकिटा Backhoe Excavator (Wheeled) आफ्नै 
नािको हनुपुनेछ । अन्य एकथान Backhoe Excavator (Wheeled) अन्य कुनै गनिायण कम्पनी िा 
व्यिसायीसिेतसुँि भाडािा गलई आपूगतय िनय सक्नेछ । यसरी अन्य व्यिसायी िा िियबाट उपकरण भाडािा 
गलई सेिा ददने भएिा गनिेदनसाथ भाडािा गलन/ददन भएको  सम्झौता पत्रको प्रगतगलपी संलग्न िनुयपनेछ । 
यसरी एउटै ििय िा कम्पनीबाट भाडािा गलएको एउटै उपकरण एक भन्दा बढी गनिायण व्यिसायीले पेि 
िरेिा दिैु प्रस्ताि अस्िीकृत हनुेछन ।  

5. उपकरणका लागि आिश्यक पने इन्धन, िियत संभारको िचय, चालकको पाररश्रगिक तथा िाने बस्ने सबै 
ब्यबस्था गनिायण व्यिसायी स्ियंले नै िनुयपनेछ । यसका लागि निरपागलका सिक्ष कुनै दािी िनय पाइनेछैन 
।  

6. चालक र िेशिनको सरुक्षाको शजम्िेिारी सम्बशन्धत गनिायण व्यिसायीको हनुछे र विपद व्यिस्थापनको कायय 
िदाय कुनै दूघयटना भई केही िानिीय तथा भौगतक क्षगत भएिा सो को सम्पूणय शजम्िेिार स्ियं गनिायण 
व्यिसायी हनुेछ । 



7. दररेट  पिे िने ििय तथा व्यिसायीले रु २५,००० ( अक्षरुपी पच्चीस हजार रुपैयाुँ िात्र) बराबरको 
रकि यस निरपागलकाको नेपाल बैंक गलगिटेडिा रहेको िाता नं 06303000003000000001 
िा धरौटी जम्िा िनुयपनेछ ।  

8. सबैभन्दा कि दररेट पेि िने ििय तथा व्यिसायीले रु ५०,००० ( अक्षरुपी पचास हजार रुपैयाुँ िात्र) 
को ४ िवहना अिगधको काययसम्पादन जिानत रािेपगछ िात्र सम्झौता िररनेछ । गनिायण व्यिसायीले 
सम्झौता अिगधिा तोवकएको सियिा उपकरण उपलब्ध िराउन नसकेिा िा सन्तोषजनक काि िनय नसकेिा 
गनजसुँि िररएको यो सम्झौता रद्द िरी काययसम्पादन जिानत बापत रािेको रकिबाट गबपद व्यिस्थापन 
कायय िररनछे । 

9. गनयिानसुार सूचना प्रकाशित भएको गिगतले ३ औ ददन कायायलय सियगभत्र यस निर काययपागलकाको 
कायायलयिा दररेट पेि िरी सक्नपुनेछ । यसरी दताय हनु आएका प्रस्तािपत्र ४ औ ददनको १ बजे 
प्रस्तािपत्रदाता िा गनजको प्रगतगनगधको रोहिरिा िोगलनेछ । प्रस्तािपत्रदाता िा गनजको प्रगतगनगध उपशस्थत 
नभए पगन प्रस्तािपत्र िोल्न ेकाययिा बाधा पने छैन । उक्त ददन साियजगनक विदा पनय िएिा सो पगछ 
कायायलय िुल्ने ददन उल्लेशित कायय हनेुछ ।  

10. म्याद नाघी आएको िा रीत नपिुकेो िा कुनै ितय रािी पेि भएको प्रस्तािपत्रलाई िान्यता ददईनेछैन 
।  

11. िािबन्दी दररेटसाथ ििय दतायको प्रिाणपत्र, सञ्चालकको नािररकताको प्रिाणपत्र, स्थायी लेिा दतायको 
प्रिाणपत्र ,कर चकु्ताको प्रिाणपत्र र िेशिन सम्िन्धी सम्पूणय कािजात अगनिायय पेि   िनुयपनेछ ।  

12. दररेट प्रस्ताि िाराि यस कायायलयको िबेसाइट www.benimun.gov.np बाट download िनय सवकनेछ 
। 

13. यस सूचनािा उल्लेशित ितयहरु यसै बिोशजि र अन्य कुराहरु प्रचगलत कानून बिोशजि हनेुछ ।  

 

क्र.स. गबिरण  पररिाण  स्पशेिविकेिन अगधकति प्रगत इकाई 
दररेट (VAT बाहेक)  

१ Backhoe Excavator 

(Wheeled) 
२ थान  Capacity: 90 HP or 

above 
रू.३११७.४२/घण्टा 

 

 

 

 

 

                          

 

 

............................................ 
धोलकराज ढकाल 

प्रििु प्रिासकीय अगधकृत 



 
विपद् व्यिस्थापन काययका लागि आिश्यक उपकरणको दररेट प्रस्ताि िाराि 

 

 

श्री बेनी निर काययपागलकाको कायायलय  

बेनी, म्याग्दी ।  

विषय: दररेट पेि िरेको सम्बन्धिा । 

प्रस्ततु विषयिा िनसूनजन्य विपदका कारण हनु सक्न ेसम्भावित क्षगत कि िरी विपद् व्यिस्थापनको कायय िनय 
तपगसलका ितयहरुको अगधनिा रही हनेु िरी तपगसलको स्पेशिविकेिन अनसुारका देहायका उपकरणहरु भाडािा 
(सम्पूणय ब्यबस्थापन सवहत) उपलव्ध िराउन गिगत २०७९/०३/१८ िते प्रकाशित सूचना अनसुार दररेट पिे 
िनय इच्छुक भएकोले रु २५,००० (पच्चीस हजार रुपैया िात्र) धरौटी बापत जम्िा िरेको सक्कलै भौचर र 
अन्य आिश्यक कािजातहरु संलग्न िरी दररेट प्रस्ताि गसलबन्दी िरी पेि िरेको छु ।  

 

क्र.स. 
िेगसनको 
गबिरण  

पररिाण  स्पेशिविकेिन 

कबोल िरेको प्रगत इकाई दररेट ( VAT बाहेक) 
(रू.  /घण्टा) 

अंकिा  अक्षरिा  

१ 

Backhoe 
Loader 
(Wheeled) 

२ थान  
Capacity: 90 HP or 
above 

    

 

 

प्रस्ताि पेि िने िियको नाि :       हस्ताक्षर/छाप: 

संचालकको नाि:   

बिुाको नाि:      

बाजेको नाि:  

ठेिाना:  

सम्पकय  नं.:         गिगत:  

 


