
केयाफायी गाउॉ ऩालरका, गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरम 

केयाफायी भोयङ 

ताय(Gabion) आऩुर्तय गने कामयको रागग लिरफन्दी फोरऩत्र अव्हान गरयएको िूचना 
दोश्रो ऩटक िूचना प्रकालित लभर्त् २०७५/१०/२७ 

मि गाउॉ ऩालरकाको रागग आवस्मक ताय(Gabion) खरयद गनुय ऩने बएकोरे र्नम्नलरखखत ितयलबत्र यही आऩुर्तय गनय िक्ने इच्छुक पभय,िॊस्था वा 
कम्ऩनीफाट स्स्वकृत बएको स्ऩेिीफपकेिन तथा फोरऩत्र कागजात िॊरग्न याखी लिरफन्दी फोरऩत्र ऩेि गनुय हुन मो िुचना प्रकालित गरयएको छ 
। 

ठेक्का नॊ. काभको वववयण ऩरयभाण कुर 
यकभ(भु.अ.क 
िहहत) 

फोरऩत्र 
दस्तुय 

जभानत 
फाऩतको 
यकभ 

KRMC/MOR/G
/SQ-
01(075/76) 

Providing & 
Supplying heavy 
zinc coated gabion 
wire of different 
sizes as per 
instruction of site 
incharge /engineer 
including 
transportation upto 
Kerabari Rural 
Municipal Office 

8 SWG 1250 Kg  
 
 
15,99,490.74 

 
 
 
1000 

 
 
 
48000 

10 SWG 11100 Kg 

12 SWG 540 Kg 

१. लिरफन्दी फोरऩत्र पायभ फुझाउन इच्छुक पभय, िॊस्था वा कम्ऩनीरे मो िूचना प्रथभ ऩटक प्रकालित बएको लभर्तरे ७ औॊ हदन िम्भ 
कामायरम िभम लबत्र आफ्नो पभय, िॊस्था वा कम्ऩनी दताय प्रभाणऩत्र य नववकयण, भ.ूअ. कय दताय प्रभाणऩत्र , आ.व.०७४/७५ को 
कयचुक्ता प्रभाणऩत्रको प्रर्तलरवऩ िाथ पायभ खरयदको आवेदन िहहद मि गाउॉ ऩालरकावाट फोरऩत्र दस्तुय(ऩर्छ फपताय नहुने गयी) 
फुझाएको यलिद िॊरग्न गयी फोरऩत्र पायभ प्राप्त गनय िफकन्छ । 

२. फोरऩत्र पायभ िाथ नगद यकभ जम्भा गनय चाहाने फोरऩत्रादातारे केयाफायी गाउॉ ऩालरकाको एन.आई.िी. एलिमा फैंकभा यहेको धयौटी 
खाता 56CA501423524007 भा दाखखरा गयी िक्कर फैंक बौचय फोरऩत्र िम्फन्धी कागजात िाथ ऩेि गनुय ऩनेछ । वा िो यकभ 
फयाफयको मि केयाफायी गाउॉ ऩालरकाको नाभभा कुनै “क” वगयको( वाखणज्म फैंकरे जायी गयेको) पायभ फुझाउने अस्न्तभ लभर्तरे ४५ हदन 
भान्म अवगधको फैंक जभानत िॊरग्न गनुयऩनेछ । 

३. फोरऩत्र ऩेिगदाय फोरऩत्र पायभ िाथ पभय, िॊस्था वा कम्ऩनी दताय य नववकयण, भ.ूअ. कय दताय,आमकय दताय आ.व.०७४/७५ को 
कयचुक्ताको प्रभाणऩत्रको प्रर्तलरवऩ िफै कागजातभा आगधकारयक व्मस्क्तको दस्तखत य पभय, िॊस्था वा कम्ऩनीको छाऩ रगाएको 
हुनुऩनेछ । 

४. कुनै पभय,िॊस्था वा कम्ऩनीको नाभभा खरयद बएको फोरऩत्र पायभ अको पभय,िॊस्था वा कम्ऩनीको नाभभा ऩेि गनय ऩाइने छैन । 
५. फोरऩत्र पायभ फुझाउदा लिरफन्दी गयी खाभ फाहहय ताय(Gabion) खरयद िम्फस्न्ध  लिरफन्दी फोरऩत्र बनी स्ऩस्ट उल्रेख गयी मो 

िूचना प्रकालित बएको लभर्तरे ८ औॊ हदनको १२ फजेिम्भभा गाउॉ ऩालरकाभा दताय गरयिक्नु ऩनेछ । 
६. दताय बएका फोरऩत्र िोहह हदनको २ फजे फोरऩत्रदाता वा र्नजको प्रर्तर्नगधको योहफयभा खोलरनेछ । फोरऩत्र दाता वा र्नजको प्रर्तर्नगध 

उऩस्स्थत नबएभा ऩर्न फोरऩत्र खोल्न फाधा ऩनेछैन ।पायभ दताय गने वा खोल्ने अस्न्तभ हदन िावयजर्नक ववदा ऩनय गएभा िो कामय 
कामायरम खुरेको ऩहहरो हदन िोही िभम य स्थानभा गरयनेछ । 

७. कफुर गरयएको दययेट अॊक य अक्षयभा स्ऩस्ट रुऩभा बनुयऩनेछ ।ऊल्रेखखत अॊक य अक्षय पयक ऩयेभा अक्षयराई भान्मता हदइनेछ । 
८. म्माद नार्घ आएकको,रयत नऩुगेको,ितय याखी प्राप्त बएको फोरऩत्र उऩय कुनै कायवाही गरयनेछैन । 
९. स्स्वकृत फोरऩत्रदातारे िम्झौता गनय कफुर अॊकको(भु.अ कय िभेतको) ५ प्रर्तितरे हुने जभानत यकभ मि गाउॉ ऩालरकाको नाभभा 

कुनै “क” वगयको वाखणज्म फैंकरे जायी गयेको र्नमभानुिायको कामयिम्ऩादन जभानत ऩेि गनुयऩनेछ । 
१०. दताय बएका फोरऩत्रहरुभा फोरऩत्र िम्फस्न्ध कागजातभा उल्रेख बएको स्ऩेलिफपकेिन फभोस्जभ बए/नबएको ऩरयक्षण गयी ग्राह्म 

बएका फोरऩत्रदाताफाट भात्र छनौट गरयनेछ । 
११. फोरऩत्र िम्फस्न्ध अन्म थऩ ितयहरु फोरऩत्र पायभ य कयायनाभा िम्झौताभा उल्रेख बएफभोस्जभ हुनेछ । 
१२. मिभा नऩयेका अन्म कुयाहरु िावयजर्नक खरयद ऐन २०६३ तथा िावयजर्नक खरयद र्नभावरी य अन्म प्रचलरत कानून फभोस्जभ हुनेछ । 

१३. फोरऩत्र खोरी स्स्वकाय गने वा नगने वा कुनै ऩर्न िभम फोरऩत्र यद्द गने िम्ऩुयण अगधकाय मि गाउॉ ऩालरकाभा र्नहहत हुनेछ । 
१४. मि िम्फस्न्ध अन्म थऩ कुया फुझ्नु ऩयेभा कामायरम िभम लबत्र मि गाउॉ ऩालरकाको िम्ऩकय  नॊ. ०२१-४०३११० भा गनय िफकनेछ । 

मो िुचना गाउॉ ऩालरकाको website: www.kerabarimun.gov.np भा िभेत हेनय िफकनेछ । 

http://www.kerabarimun.gov.np/

