
केयाफायी गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

केयाफायी भोयङ 

१ नॊ प्रदेश नेऩार 

लसरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हानको सूचना । 
तेश्रो ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७९।०५।१० 

मस केयाफायी गाउॉऩालरका अन्तयगत लनम्न लरशित विषमभा आ.ि. २०७९।०८० को आन्तरयक िजेट 
व्मिस्थाऩन गनय स्थालनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को गाउॉऩालरका विशिम अलधकाय अन्तयगत कय असरुको 
रागी ठेक्का फन्दोिस्त गनुयऩने बएकारे ठेक्का लरन चाहाने इच्छुक पभय/कम्ऩनीहरुरे तऩशशर फभोशजभको सेिा 
सतयको अलधनभा यही १५ ददने सूचना प्रकाशशत गरयएको छ ।  दयबाउऩत्र PPMO को िेिसाइट  

www.bolpatra.gov.np/egp अनराईन भापय त दयबाउऩत्र दताय गनुयऩनेछ । 
तऩशशर 
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.
न
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ठेक्का  ठेक्का विियण न्मनुतभ ठेक्का यकभ 
(भ.ुअ.कय सवहत) 

दयबाउऩत्र पायभ 
दस्तयु (वपताय नहनुे ) 

१ २/याजश्व 
(०७९/०८०) 

जलडफटुी, कृवष, िनजन्म, कफाडी य 
शजिजन्त ुगाउॉऩालरकाफाट लनकासी 
हदुा कय दस्तयु असरुी 

5,२९,५६०।– 
(ऩाॉच राि उशन्तस 
हजाय ऩाॉच सम साठी 
भात्र ) 

 

    1000 

 
ठेक्का सम्फन्धी आिश्मक शतयहरु 

१. भालथ उल्रेशित ठेक्का कय दस्तयु असरु गदाय केयाफायी गाउॉऩालरकारे तोवकएको नाकािाट तोवकएको दयभा 
भात्र असरु गनुयऩनेछ । 

२. कय असरुी दययेट एिभ ्ठेक्काको सतयहरु दयबाउऩत्र साथ उऩरव्ध गयाइनेछ । 

३. ठेक्का अिलध ठेक्का स्िीकृत बएको ददनदेिी २०८० असाय भसान्त सम्भको रागी भात्र हनुेछ । 

४. शशरफन्दी दयबाउऩत्रसाथ पभय, कम्ऩनी तथा सॊस्थाको दताय प्रभाणऩत्र, आ.ि.२०७७/०७८ को कय चकु्ता 
प्रभाणऩत्र, भ.ुअ.कय दताय प्रभाणऩत्र सॊरग्न हनुऩुनेछ । नगद जभानत यकभ कफोर गयेको  भ.ुअ. कय 
सवहतको अॊकको ५ प्रलतशत यकभ केयाफायी गाउॉऩालरकाको धयौटी िाता नॊ ०५६२०५६५०१४२३००८ 
भा जम्भा गयी सोको बौचय ऩेश गनुयऩनेछ िा ठेक्का िोल्ने ददन देिी ७५ ददन भान्म अिलधको िैंक 
जभानत ऩेश गनुयऩनेछ ।साथै दयबाउऩत्र पायभ िरयदको रागी केयाफायी गाउॉऩालरकाको याजश्व िाता 
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०५६२०५६५०१४२३००२ भा नगद रु १०००।–(एक हजाय) जम्भा गयी सोको बौचय ऩेश गनुयऩनेछ 
। 

५. शशरफन्दी दयबाउऩत्र दाशिरा गने अशन्तभ ददन िा दयबाउऩत्र िोलरने ददन विदा ऩयेभा सो को बोलरऩल्ट 
कामयरम िरेुको दन दयबाउऩत्र दाशिरा य दयबाउऩत्र िोलरनेछ । 

६. सम्झौता सभमभा ठेक्का यकभ एकभषु्ट फझुाउनऩुनेछ । 

७. ठेकेदायरे नेऩार सयकाय तथा केयाफायी गाउॉऩालरकारे सभम सभमभा ददइएको लनदेशनराई ऩारना 
गनुयऩनेछ । मस गाउॉऩालरका य ठेकेदाय विच ठेक्काको विषमभा वििाद  बएभा गाउॉऩालरकारे गयेको लनणयम 
अशन्तभ हनुेछ । 

८. ठेक्का फोर कफोर गने ठेकेदायरे केयाफायी गाउॉऩालरकारे तोवकददएको कय उठाउदा प्रमोग गने यलसदहरु 
ठेकेदाय आपैरे छऩाई यलसदहरु गाउॉऩालरका प्रभिु िा लनजरे तोकेको कभयचायीिाट अलनिामय प्रभाशणत 
गयाई प्रमोग गनुयऩनेछ । प्रभाशणत फाहेका यलसदफाट कय उठाइएको ऩाइएभा प्रचलरत काननु अनसुाय 
कायिावह हनुेछ । 

९. फन्द हडतार जस्ता प्राकृलतक प्रकोऩ तथा भहाभायीको कायण कय छुट िा लभनाहा ददइने छैन । 

१०. कुनै सतय सवहतको दयबाउऩत्र स्िीकृत हनुे छैन । 

११. मो सूचना फभोशजभको दाशिरा बएको कुनै िा सिै दयबाउऩत्र स्िीकृत िा अस्िीकृत गने अलधकाय 
गाउॉऩालरकाभा लनवहत यहने छ । 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत 


