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वोलप  आ ान स बि ध सूचना  

- थम पटक िकशत िमित २०७८ काितक ११ गते_ 

यस नगरपािलका कायालयले िन नानसुारका कायह  वोलप का मा ययमबाट गनपुन भएको हदंा यो सचूना आ ान ग रएको छ 

। सो स ब धमा िब ततृ िववरण र आव यक कागजात यस कायालयको वेवसाईट www.birendranagarmun.gov.np मा 
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  b/efpkq vl/b ug]{ ,bflvnf ug]{ / vf]lng] lbgdf ;fj{hlgs ljbf kg{ uPdf ljB'tLo dfWoddf g} 

pNn]v eP adf]lhd ;f]sf] nuQ} sfof{no v'n]sf] lbgdf ;f] sfo{x? ul/g]5 . 
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egL :j3f]if0ff, :yfgLo Joj;fosf] xsdf Joj;fo btf{ k|df0fkq nufot पयटक य तथा दशनीय थल 
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;+nUg ug'{kg]{5 .  

 7]Ssfdf efu lng rfxg] OR5's JojzfoL kmd{n] मािथ उलेिखत बोलप  जमानत बापतको  w/f}6L /sd 
o; gu/kflnsfsf] /f=jf= a}+s, ;'v]{t zfvfdf /x]sf] u–# w/f}6L vftf g+ M 408-01003030004 df 
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पयटक य तथा दशनीय थल यव थापन काय सचूी, २०७८ 

पृ भूमीः 

कणाली देशको राजधानी वीरे नगरको गौरवका पमा रहकेा नगरपािलकाको वािम व तथा सरं णमा 
रहकेा िविभ न पयटक य तथा दशनीय थलह को संर ण तथा संवधन गद नगरलाई कणाली देशको 
पयटन ग त यको उ गार थलो तथा ारको पमा िवकास गन यस नगर िभ का मह वपणु पयटक य तथा 
दशनीय थलह लाई समेत यवि थत गराउन वा छनीय भएकाल े थानीय सरकार संचालन ऐन २९७४ 
को दफा ११ उपदफा २ छ ११ र १२ तथा दफा ६२ उप दफा २ ग र दफा ६४ उप दफा १ ड र वीरे नगर 
नगरपािलकाको चाल ूआ व को वजेट योजना तथा नीित वीकृत गन नगर सभाको नीित न ं५२ लाई 
काया वयन गन ममा तल उ लेख भए बमोिजमका पयटक य तथा दशनीय थल को संर ण तथा 
यव थापन केही हद स म सावजिनक नीिज साझेदारीको अवधारणा अनु प ित पधा मक िबिधबाट 

नीिज े वाट गराउन यो काय सचूी तयार ग रएको छ ।  

१ उदे यह  

क नगरपािलकाको वािम व तथा संर णमा रहकेा िविभ न पयटक य तथा दशनीय थलह को 
संर ण तथा संवधन गद नगरलाई कणाली देशको पयटन ग त यको उजागार थलो तथा दारको पमा 
िवकास गन सहयोग  पयुाउन े। 

२  संर ण, संचालन तथा यव थापन गन थलह  

क घ टाघर पाक वीरे नगर नगरपािलका वडा न ं८ 

ख शिहद पाक वीरे गर नगरपािलका वडा न ं४ 

ग काँ िवहार परुात व े  वीरे गर नगरपािलका वडा न ं९ र १० 

घ पातल दरवार े  वीरे गर नगरपािलका वडा न ं२ 

  



३ संर ण संचालन तथा यव थापन गन थलमा नीिज े ले गन कायको िववरणः- 

क घ टाघर पाक  

वीरे नगर नगरपािलका वडा न ं८ मा नगरपािलकाको वािम वमा रहकेो घ टाघर प रसर एवं पाक संचालन 
तथा यव थापन गन ममा नीिज े ले देहाय बमोिजम काय ग र पाकको संर ण तथा आय आजन गरी 
िज लाको एक पयटक य गनत यको पमा िवकास गन ुपन छ । 

 पाक िभ को ६० ितशत े  पद माग सिहतको खु ला, ह रयाली तथा फूल बगैचां सिहतको 
पाकको पमा िवकास गन । 

 पाकको तोडफोड गन तथा पाकिभ  फोहर गन पणू िनषेध गन ुपन, । 

 क पाउ ड बािहर कुन ैपसल कबल रा न निदने । 

 एउटा हल बनाउन / योग गन पाउने । 

 वढीमा २ क ा जिमनमा बाल ि डा थलका पमा िवकास गन । 

 वढीमा १ क ा जिमनमा यवसाियक टल तथा मिदरा तथा सिुत ज य पदाथ रिहत रे रे ट तथा 
सभा हलको पमा िवकास गन स न,े र रे रे टमा पाकमा वेश नगराइ समेत सेवा िदन स ने । 

 पाक िभ  नगरपािलकाको आिथक ऐन, िविभ न कायिविध तथा कायपािलकाले 
तोिकएबमोिजमको सेवा एव ं वेश शु क िलन पाउने । बाल उ ानमा थप सिुवधा िदएवापत 
सःशु क सेवा िदन स ने । घ टाघर टावरमा तोिकएबमोिजमको शु क िलइ चढ्न िदन स ने तर 
चढ्ने य को दघुट्ना िवमा हन ुपन ।(शु क अनसुचूी १ बमोिजम) 

 पाक िभ  खपत हने पानी िवजुली लगायत यव थापनका खच लगाएत एकपटकमा १ लाख 
िभ का ममत संभार काय यव थापकल ेगन ुपन । 

 १ लाख भ दा वढीको ममत सभार तथा पाक िभ का सावजािनक संरचनाह को पनुिनमाण गन ु
परेमा नगरपािलकाले यव थापन गरे बमोिजम हने । साथै चल स पित र नीिज े ले आफूले 

योग गरी लैजान स ने जितसकैु भएपिन 

 पाक घु न आउने अवलोकन कताको सं या मक िववरण सिहतको ितवेदन ैमािसक पमा 
नगरपािलकाको राज  शाखामा पठाउने । 

  



ख सिहद पाक वीरे गर नगरपािलका वडा नं ४ 

वीरे नगर नगरपािलका वडा नं ४ भैरव सामदुाियक वन े मा रहकेो शहीद पाक संचालन तथा 
यव थापन गन ममा नीिज े ले देहाय बमोिजम काय ग र पाकको संर ण तथा आय आजन गरी 

िज लाको एक पयटक य ग त यको पमा िवकास गन ुपन छ । 

 पाक प रसर िभ  िनिमत संरचना तथा फूल बगैचाको संर ण गद ह रयाली तथा फूल बगचा 
सिहतको पाकको पमा िवकास गन । 

 पानीको ोत यव थापन र ममत गन । 

 पाकको संरचना तथा जंगल े मा कुनै असर नपन ग र िविभ न मनोरंजन तथा साहिशक 
मनोरंजना मक गितिविध नगरपािलकासँग अनमुित िलई गन पाउने ।   

 पाकिभ  सरु ाका लािग सेड वनाउन र पाक घेरावार बाहीर वढीमा १ क ा जिमनमा सामदुाियक 
बन र नगरपािलकाको सम वयमा  यवसाियक टल तथा मिदरा तथा सिुत ज य पदाथ रिहत 
अ थायी रे रे टको पमा िवकास गन स ने । रे रे ट पाकमा वेश नगराई समेत सेवा िदन स ने । 

 पाक िभ  तोिकए बमोिजमको सेवा एवं वेश शु क िलन पाउने । मनोरंजना क तथा सहािशक 
टलमा शसु क सेवा िदन स ने । (शु क अनसुचूी १ बमोिजम) 

 पाक िभ  खपत हने पानी िवजुली लगाएत यव थापनका खच लगाएत अ य १ लाख िभ का 
ममत संभार काय गन ुपन । 

 पाक घु न आउने अवलोकन कताको सं या मक िववरण ैमासीक पमा नगरपािलकामा पठाउने 
। 

ग काँ े िवहार पुरात व े  वीरे गर नगरपािलका वडा न ं९ र १० 

वीरे नगर नगरपािलका वडा नं ९ कां े िवहार वन े मा रहकेो परुाता वीक स पदा संर ण तथा 
यव थापन गन ममा नीिज े ले देहाय बमोिजम काय ग र स पदाको संर ण तथा आय आजन गरी 

रा कै एक पयटक य ग त यको पमा िवकास गन सहयोग पयुाउन ुपन छ । 

 काँ े िवहार स पदा िभ  तोिकए बमोिजमको सेवा, वेश र पािकङ शु क िलन पाउने ।  (शु क 
अनसुचूी १ बमोिजम) 



 का े िवहार परुाताि वक स पदाको २४ सै घ टा संर ण तथा बा  सरु ाको लािग प रचालन गन 
।  

 स पदाको तोड फोड तथा फोहर गन िनषेध गन ।  

 स पदा प रषरको िनयिमत सरसफाई गन ।  

 स पदा प रषर अगाडी रहकेो सावजिनक सौचालयको सःशु क संचालन गन र शौचालयको 
सरसफाइलाई सिुनि त गन । 

 शौचालयमा रहकेो यवसायी टलमा मिदरा तथा सुित ज य पदाथ रिहत यवसाय संचालन गन ।   

 घु न आउने अवलोकन कताको सं या मक िववरण ैमािसक पमा नगरपािलकामा पठाउने । 

 नेपाल सरकार र देश सरकारबाट वीकृत काययोजना वा नीित िनणय बाहकेका ि याकलाप गन 
नपाउने । 

 स पदा आंच नआउने गरी स पदा प रषर वाहीर नगरपािलका सगं अनमुित िलई यवसाियक 
िव ापन गन पाउने ।   

 खपत हने पानी िवजुली लगायत यव थापनका खच संर णकताले गन ुपन । 

घ पाताल दरवार े  वीरे गर नगरपािलका वडा न ं२ 

वीरे नगर नगरपािलका वडा नं २बन े मा रहकेो पयावरणीय ाकृितक सौ दय थल संचालन तथा 
यव थापन गन ममा नीिज े ले देहाय बमोिजम काय ग र पाकको संर ण तथा आय आजन गरी 

िज लाको एक पयटक य गनत यको पमा िवकास गन ुपन छ । 

 पयावरणीय े  िभ  तोक ए बमोिजमको सेवा, वेश र पािकङ शु क िलन पाउने ।  (शु क 
अनसुचूी १ बमोिजम) 

 पयावरणीय े  िभ  रहकेा ाकृितक भ ूआकृती तोड फोड गन कोही कसैलाइ नदीइ ह रयाली 
तथा फुल बगैचा सिहतको पाकको पमा िवकास गन । 

 उ  थलको २४ सै घ टा सरु ाका लािग जनशि  प रचालन गन । 

 पयावरण, भ ूआकृित तथा जंगल े मा कुनै असर नपन ग र िविभ न मनोरंजन तथा साहािसक 
मनोरंजना मक गितिविध नगरपािलका संग अनमुित िलई गन पाउने ।   



 पाक िभ  सरु ाका लािग सेड वनाउन र पाक घेरावार बािहर वढीमा १ क ा जिमनमा यवसाियक 
टल तथा मिदरा तथा सिुत ज य पदाथ रिहत यवसाय सचालन गन स ने ।  रे रे ट पाकमा वेश 

नगराई समेत सेवा िदन स ने । 

 पाक िभ  खपत हने पानी िवजुली लगाएतका यव थापनका खच पाक यव थापकल ेगन ।  

 पाक घु न आउने अवलोकन कताको सं या मक िववरण ैमािसक पमा नगरपािलकामा पठाउने 
। 

४. मािथका चारवटै थलको यव थापकले ित पधाबाट कबलु गरेको रकमम ये मु य अिभविृ  
कर वापत बझुाउनपुन रकम आ त रक राज  कायालयमा बझुाई बाँक  रकम नगरपािलकामा 
अ ीम बझुाउन स ने वा मािसक बझुाउने कबलु भएकोमा येक मिहना समा  भएको िमितले १५ 
िदनिभ  बझुाईस नपुन । यसरी रकम बझुाउँदा वेश शु क,पयटन शु क, वेश शु क, फोहरमैला 
यव थापन शु क, मनोर जन शु कको िववरण छु ाटु ै पेश गनपुन ।  

 

५ नीिज े वाट यव थापन तथा संर ण गराउन सिकने समयाविध ।  

देहायका पयटक य थल, पाक, एवं दशनीय थलका लािग िन नानसुार समयाविध राखी ठे का ब दोव त 
ग रन ेछ ।  

क) घ टाघर पाक वीरे नगर नगरपािलका वडा नं ८ का लािग ३ वष 

ख) शहीद पाक वीरे गर नगरपािलका वडा नं ४ का लािग ३  वष 

ग) काँ िवहार परुात व े  वीरे गर नगरपािलका वडा न ं९ का लािग २ वष 

घ) पाताल दरवार वीरे गर नगरपािलका वडा न ं२ का लािग २ वष 

माथी उ लेिखत पयटक य तथा दशनीय थलह  संघीय सरकार देश सरकार तथा थानीय सरकारको 
िनणयले महामारी लगायतका कारणवाट १ मिहना भ दा वढी अविध स म ब द गन आदेश िदएमा वा कुनै 
कारणबाट सरकारी िनणयबाट ब द भएको ख डमा ब द भएको समयाविधलाई शू य मानी सो 
अविधबराबरको समयस म स झौताको याद वतः थप भएको मािननछे । 

  



६) ताव/बोलप  पेश गन पाउने नीिज े ह   

क)  ठे का प ा गन इजाजत ा  िनमाण यवशायी फमह    

ख)  वातावरण संर णको उ े य भएका गैर सरकारी सं थाह  

ग)  पाक संर ण तथा वातावरण संर णका े मा काम गद आएका दतावाल सामदुाियक समूह वा 
लवह    

७) तावकले पेश गनु पन कागजात तथा सूचनाह   

क  काननू वमोिजम दता भएको माण प  र चाल ूआ व स मको निवकरण माणको ितिलिप   

ख गत आ व ०७६।७७ स मको कर चु ा माण प  

ग सं था तथा लव भएमा सो को िवधानको ितिलिप 

ग ताव सचूनामा उ लेख भएको रकम र अविधको बैक यारे टी वा सोही बमोिजमको नगद 
धरीटी वापत पेश गन ुपनछ ।  

घ तोक ए बमोिजमको वोलप  ताव भरी िसलव दी गरेर पेश गन ुपन ।  

८) वोलप का लािग तोिकएको यूनतम ्रकम  

क) घ टाघर पाक वीरे नगर नगरपािलका वडा नं. ८ का लािग क तीमा  १८ लाख वािषक 

ख) शहीद पाक वीरे गर नगरपािलका वडा नं.४ का लािग क तीमा  १२ लाख वािषक 

ग) काँ िवहार परुात व े  वीरे गर नगरपािलका वडा नं. ९ र १० का लािग क तीमा  १५ लाख 

घ) पातल दरवार वीरे गर नगरपािलका वडा न.ं २ का लािग क तीमा  ५ लाख 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी १ 

(दफा ३ सँग स ब धीत) 

पयटन तथा सरसफाई सेवा शु क दर 

 
सं 

िववरण दर  कै 

  वदेशी  िवदशेी िव याथ , 
जे  नाग रक 

, अपा¨ 

 

१ सेवा  शु क     
 क) काँ े िवहार स पदा २५ 

 १५ 
५ 

वेश १५,  चढेको ३० 

१०  
 ख) शहीद पाक १०  
 ग) पातल दरवार ५  
 घ) घ टाघर पाक १०  
 ङ) सौचालय सेवा शु क िपसाव गरेको ५ 

िदसा गरेको १० 
  

 च) पाक ङ् दईु पां े ५ चार पां े १०  
२ पयटन शु क ५ २० ५  

 

अनमुित िलई िनमाण भएका थप मनोर जना मक ि याकलापको थप शु क िलन सिकने । 

 

 

 

 

 



SECTION-VI

Bill of Quantities
Notes for Unit Rate Contracts :
Objectives
The objectives of the Bill of Quantities are
(a) to provide sufficient information on the quantities of Works to be performed to enable Bids to be
prepared efficiently and accurately; and
(b) when a Contract has been entered into, to provide a priced Bill of Quantities for use in the periodic
valuation of Works executed.

In order to attain these objectives, Works should be itemized in the Bill of Quantities in sufficient detail to
distinguish between the different classes of Works, or between Works of the same nature carried out in different
locations or in other circumstances which may give rise to different considerations of cost.  Consistent with
these requirements, the layout and content of the Bill of Quantities should be as simple and brief as possible.
Content
The Bill of Quantities should be divided generally into the following sections:
(a) Preamble;
(b) Work Items (grouped into parts);
(c) Day works Schedule;
d)   Provisional Sums; and
(d) Summary.

Preamble
The Preamble should indicate the inclusiveness of the unit prices, and should state the methods of measurement
which have been adopted in the preparation of the Bill of Quantities and which are to be used for the
measurement of any part of the works.

Work Items
The items in the Bill of Quantities should be grouped into sections to distinguish between those parts of the
Works which by nature, location, access, timing, or any other special characteristics may give rise to different
methods of construction, or phasing of the Works, or considerations of cost.  General items common to all parts
of the works may be grouped as a separate section in the Bill of Quantities.
Day work Schedule
A Day work Schedule should be included only if the probability of unforeseen work, outside the items included in
the Bill of Quantities, is high.  To facilitate checking by the Employer of the realism of rates quoted by the
Bidders, the Day work Schedule should normally comprise the following:
(a) A list of the various classes of labor, materials, and Constructional Plant for which basic day work rates
or prices are to be inserted by the Bidder, together with a statement of the conditions under which the
Contractor will be paid for work executed on a day work basis.
(b) Nominal quantities for each item of Day work, to be priced by each Bidder at Day work rates as bid.  The
rate to be entered by the Bidder against each basic Day work item should include the Contractor’s profit,
overheads, supervision, and other charges.
Provisional Sums
A general provision for physical contingencies (quantity overruns) may be made by including a provisional sum
in the Summary Bill of Quantities.  Similarly, a contingency allowance for possible price increases should be
provided as a provisional sum in the Summary Bill of Quantities.  The inclusion of such provisional sums often
facilitates budgetary approval by avoiding the need to request periodic supplementary approvals as the future
need arises.  Where such provisional sums or contingency allowances are used, the Contract Data should state
the manner in which they will be used, and under whose authority (usually the Project Manager’s).

Summary
The Summary should contain a tabulation of the separate parts of the Bill of Quantities carried forward, with
provisional sums for Day work, for physical (quantity) contingencies, and for price contingencies (upward price
adjustment) where applicable.

These Notes for Preparing Specifications are intended only as information for the Employer or the person
drafting the Bidding documents.  They should not be included in the final documents.



Bill of Quantities
1 Provisional Sum

QuantityUnitItem Description
SL.
No

Procument Item Details

Unit Rate(NPR) Amount(NPR)

1 ps PS 1.0 0.0 0.00

2 Construction work

QuantityUnitItem Description
SL.
No

Procument Item Details

Bidder's Rate
(NPR)

Total Amount
(NPR)

Bidder's Rate (in
words)

1

Royalty provided to municipality per
year for operating the ghantaghar park
located at birendranagar-08 surkhet as
per tor provided Municipality

job 1.0

Total Item Price

VAT

Grand Total

Total of Procument Items




