
करैयामार्इ गाउँपालिका 
गाउँ कायइपालिकाको कायाइिय 

करैया, बारा 

सेनेटरी प्याड खररद सम्बन्धी शििबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सचुना 
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित लमलतिः२०७८/०९/०१ 

 

यस गाउँपालिका अन्तरगतका ववधाियहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुका िालग आवश्यक सेनेटरी प्याड सप्िार्इ कायइ शििबन्दी 
दरभाउपत्रबाट गराउन ुपने भएकोिे नेपाि सरकारबाट र्जाज्त प्राप्त र्इच्छुक सप्िायसइबाट लनम्न ितइहरुको अलधनमा रही रीतपवुइकको 
शििबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गररएको छ । 

ितइहरु 

१. दरभाउपत्र फाराम ति उल्िेशखत दस्तरु वफताइ नहनुे गरी नगदै बझुार्इ नगदी रलसद साथ सप्िायसइबाट चाि ुआ.ब.को िालग 
नवीकरण भएको र्जाजत,आ.ब. ०७८/०७९ सम्मको कर चकु्ता प्रमाण पत्र तथा म.ुअ.क.आयकर दताइ प्रमाणपत्रको प्रमाशणत 
प्रलतलिवप संिग्न राखी लनवेदन ददर्इ सो सचुना प्रकाशित भएको लमलतिे १५ औ ददन सम्म कायाइिय समय लभत्र यस कायाइियबाट 
खररद गनइ सवकनेछ । 

२.  दरभाउपत्र खररद गनइ अशन्तम लमलतको भोलिप्िट ददनको १२.०० वजे सम्म यस कायाइियमा दरभाउपत्र दताइ गराउन सवकनेछ। 
ररतपवुइक समय लभत्र प्राप्त हनु आएको दरभाउपत्र सोही ददन ददनको २.०० वजे दरभाउपत्रदाता स्वयं वा लनजको प्रलतलनलध र 
कायाइिय प्रलतलनलधहरुको रोहवरमा खोलिनेछ । दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध उपशस्थत नभए पलन बोिपत्र खोल्न कुनै 
बाधा पने छैन । 

३. दरभाउपत्रको साथमा ठेक्काको िालग तपलसिमा उल्िेशखत दरभाउपत्र जमानत वापतको रकम यस कायाइियको नाममा रहेको 
एन सी सी बैंक करैयामार्इ मधवुन िाखामा रहेको धरौटी खाता न.१३९००००००४८०१ मा जम्मा गरेको सक्किै बैंक भौचर 
वा यस कायाइियको नाममा जारी भएको १०५ ददन म्याद भएको बैंक जमान्त बैंक ग्यारेन्टी सक्किै पेि गनुइ पने छ । 

४  दरभाउपत्रमा  दररेट उिेख गदाइ वीि अफ क्वाशन्टटीसको प्रत्येक आर्इटमको अंक र अक्षर दवैुमा स्पष्ट उिेख गनुइ पनेछ । 
अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा िेशखएको मान्य हनुे छ । 

५. दरभाउपत्रमा दररेट भदाइ मलु्य अलभबशृध्द कर वाहेकको दररेट भनुइ पने छ । 

६. दरभाउपत्र दाशखिा गदाइ दरभाउपत्र खामको बावहर यस कायाइियको नाम ठेक्का नं. कामको वववरण दरभाउदाता पत्रको नाम, 
ठेगाना र मोवार्ि नम्बर र्मेि आदद स्पष्ट रुपमा खिुाउन ुपनेछ । 

७. दरभाउपत्र पेि गदाइ खररद गने वा दताइ गने अशन्तम ददन सावइजलनक ववदा पनइ गएमा ववदा िगतै क्रमि कायाइिय खिेुको 
पवहिो ददनको सोही समय कायम हनुेछ । 

८. आपलुतइ हनु सेनेटरी प्याडको प्रत्येक प्यावकङ्गमा प्यावकङ्को वावहर उत्पादन लमलत Expiry Date व्याच नं. उिेख भएको हनु ुपने 
छ।सेनेटरी प्याडको Expiry Date करैयामार्इ गाउँपालिकामा दाशखिा हनुे समयमा कशम्तमा १८ मवहना बाँकी रहेको हनु ुपनेछ। 

९. आपलुतइ गररन ेसेनेटरी प्याडको गणुस्तर सेनेटरी प्याड ववतरण तथा व्यवस्थापन कायाइववलध २०७६ को अनसुशुच १ अनसुार 
हनुपुनेछ ।वोिपत्र साथै LAB Report समेत पेि गनुइपनेछ । 

१०. अन्य ितइहरु प्रचलित ऐन तथा लनयमाविी बमोशजम हनुेछ । 

११. यस सम्बन्धमा अन्य थप कुराहरु बझु्न ुपरेमा कायाइिय समय लभत्र यस कायाइियबाट बझु्न सवकनेछ । 

ठेक्का वववरण 

लस.न. ठेक्का नं. कामको वववरण 
ि.र्इ.रकम रु. 
म.ुअ.कर वाहेक 

दरभाउपत्र 

जमानत रकम 

दरभाउपत्र 

फारम दस्तरु रु. 
ठेक्काको 
वकलसम 

सम्पकइ  
 

१ १०/०७८/०७९ 
सेनेटरी प्याड 
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करैयामार्इ 
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प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


