
 

केयाफायी गाउॉऩालरका 
केयाफायी गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

केयाफायी,भोयङ 

 
 

प्रथभ ऩटक सूचना प्रकाशित लभलत्२०७८।०६।२२ 

आ.व. २०७ ८/०७९ को आन्तरयक स्रोत व्मवस्थाऩन गनय स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 
गाउॉऩालरका ववत्तीम अलधकाय अन्तगयत कय असरुको रालग ठेक्का फन्दोफस्त गनुयऩने बएकोरे  तऩशिर फभोशजभको 
ठेक्का लरन चाहने इच्छुक पभय , कम्ऩनीहरुरे तऩलसर फभोशजभको सेवा सतयको अलधनभा यही सचुना प्रकाशित 
बएको लभलतरे १५ ददन लबत्र दयबाउऩत्र पायभ खरयद गरय १६ ददनको भध्मान्न १२ फजे लबत्र दयबाउऩत्र दताय 
गनुयहनु जानकायीको रालग मो सचुना प्रकाशित गरयएको छ। 

तऩशिर 

लस.नॊ. ठेक्का नॊ ठेक्का वववयण न्मनुतभ ठेक्का यकभ 
(भ.ुअ.कय सवहत) 

दयबाउऩत्र पायभ 
दस्तयु 

१ ४/याजश्व/०७८/०७९ भॊगरवाये साप्तावहक हवटमा 
कय असलुर । 

1,००,०००।– 

(एक राख) 
१,०००।– 

(एक हजाय) 
ठेक्का सम्फशन्ध आवस्मक सतयहरु 

१. भालथ उल्रेशखत ठेक्काफाट कय दस्तयु असरु गदाय केयाफायी गाउॉऩालरकारे तोवकएको दयभा भात्र असरु 
गनुयऩनेछ । 

२. कय असरुी दययेट एवॊ ठेक्काऩट्टाको सतयहरु दयबाउऩत्र साथ उऩरब्ध गयाइने छ। 

३. ठेक्काको अवलध २०७८ श्रावन १ गते देशख २०७९ असाय भसान्त सम्भको रालग भात्र हनुे छ। 

४. दयबाउऩत्र ऩेस कतायरे खाभको फावहय ऩवट्ट ऩेि कतायको नाभ स्ऩस्ट रुऩभा उल्रेशखत गनुयऩने छ। 

५. शिरफशन्द दयबाउऩत्र साथ कम्ऩलन/पभय दताय प्रभाणऩत्र य नववकयण ,प्मान दताय प्रभाण ऩत्र, 
आ.व.२०७६/०७७ को कय चकु्ता प्रभाण-ऩत्र सॊरग्न हनुऩुनेछ । धयौटी यकभ कदयबाउ गयेको अॊकको ५ % 
यकभ केयाफायी गाउॉऩालरकाको नाभभा यहेको एन.आइ.सी एशिमा फैंक केयाफायी िाखाको धयौटी खाता 
नॊ.०५६२०५६५०१४२३००८ भा जम्भा गयी सोको सक्कर बौचय ऩेि गनुय ऩने छ य नगद राई भान्म ददने 
छैन ।साथै दयबाउऩत्र पायभ खरयद वाऩतको यकभ केयाफायी गाउॉऩालरकाको नाभभा यहेको एन.आइ.सी एशिमा 
फैंक केयाफायी िाखाको आन्तरयक याजश्व खाता नॊ.०५६२०५६५०१४२३००२ भा जम्भा गयी सोको सक्कर 
बौचय ऩेि गनुय ऩने छ । 

६. कदयबाउ गरयएको ठेक्का यकभ अॊक य अऺयभा स्ऩस्ट उल्रेख गनुयऩनेछ ,अॊक य अऺयभा पयक ऩनय गएभा 
अऺयभा रेशखएको राई भान्मता ददईने छ ।  

शिरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हानको सूचना । 
 



 

७. शिरफन्दी दयबाउऩत्र दाशखरा गने अशन्तभ ददन वा दयबाउऩत्र खोलरने ददन ववदा ऩयेभा सोको बोलरऩल्ट 
कामायरम खरेुको ददन दयबाउऩत्र दाशखरा य दयबाउऩत्र खोलरने छ । 

८. ठेक्का कफोर गयेको यकभ एकभषु्ठ फझुाए ऩश्चात ठेक्का सम्झौता गरयनेछ। 

९. दयबाउऩत्र स्वीकृत बएको ७ ददन लबत्र सॊझौता गयी सक्नऩुनेछ , उक्त अवलधभा सॊझौता गनय नआएभा लनमभ 
अनसुाय कामयवाही अगाडी फढाइनेछ। 

१०. प्रचलरत काननु अनसुाय राग्ने कय तथा दस्तयु ठेकेदाय स्वमभरे व्महोनुय ऩनेछ,भूल्म अलबफवृि कय सभावेस 
गयी ठेकेदाय स्वमभरे उठाई सो सम्फशन्धत लनकामभा फझुाउन ुऩनेछ।  

११. ठेकेदायरे नेऩार सयकाय तथा केयाफायी गाउॉऩालरकारे सभम सभमभा ददएको लनदेिनराई ऩारना गनुयऩनेछ 
य मस गाउॉऩालरका य ठेकेदाय फीच ठेक्काको ववषमभा वववाद बएभा गाउॉऩालरकारे गयेको लनणयम अशन्तभ हनुेछ। 

१२. केयाफायी गाउॉऩालरकाराई फझुाउन ुऩने यकभ फाॉकी फक्मौदा बएका पभय/कम्ऩलनहरुको दयबाउऩत्र यकभ 
नफझुाए सम्भ स्वीकृत गरयने छैन । 

 १३. ठेक्कदयबाउ गने ठेकेदायरे केयाफायी गाउॉऩालरकारे तोवकददएको कय उठाउदा प्रमोग गने यलसदहरु ठेकेदाय 
आपैरे छऩाई यलसदहरु गाउॉऩालरकाफाट कामायरम प्रभखु वा लनजरे तोकेको कभयचायीफाट अलनवामय प्रभाशणत 
गयाई प्रमोग गनुयऩनेछ । प्रभाशणत फाहेकका यलसदफाट कय उठाएको ऩाईएभा वा उजयुी ऩयेभा लनमभ अनसुाय 
कायवाही चराइनेछ । 

१४. फन्द हड्तार जस्ता भानव सशृजत कायण तथा प्राकृलतकप्रकोऩफाट हनुे अवयोधका कायण कय छुट वा 
लभनाहा ददईने छैन। 

१५. एक पभयको नाभफाट खरयद गयेको दयबाउऩत्र अको पभयको नाभभा दाशखरा गनय ऩाईने छैन । 

१६. ववदेिफाट आमकय लतरयसकेको भारसाभानभा कय उठाउन ऩाईने छैन । 

१७. मो सचुना फभोशजभको दाशखरा बएको कुनै वा सफै दयबाउऩत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गने अलधकाय 
गाउॉऩालरकाभा लनवहत यहनेछ। 

१८. कुनै एक ठाउॉभा याखेको धयौटी यकभ अको कुनै ठेक्काभा सभामोजन वा सदयस्माहा गरयने छैन। 

१९. कुनै सतय सवहदको दयबाउऩत्र स्वीकृत हनुे छैन ।  

२०. तोकेको बन्दा फढी यकभ असरु गयेभा वा सॊझौताभा उल्रेशखत बए फाहेकका भारफस्तभुा कय सेवासलु्क 
दस्तयु असरु गयेभा वा दोहोयो हनुे गयी कय लरएभा त्मस्तो कय फयाफयको यकभ ठेकेदायरे मस कामायरमभा 
याखेको धयौटी यकभफाट कट्टा गयी सम्फशन्धत ऩऺराई उऩरब्ध गयाईने छ । ठेक्का सम्फशन्ध सम्ऩूणय काभ 
कायफाही सावयजलनक खरयद ऐन २०६३(सॊसोलधत सवहत ), सावयजलनक खरयद लनमभावरी,२०६४ (सॊसोलधत सवहत 
) को लनमभ ८४ फभोशजभ हनुेछ।  

२२. सचुनाभा उल्रेख नबएको कुयाहरुको हकभा प्रचलरत कानून अनसुाय हनुेछ । 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 
 
 


