
 

कयैमाभाइइ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामइऩालरकाको कामाइरम, कयैमा, फाया 

 

भाछा ऩोखयीको खलु्रा डाक फढाफढ सम्फन्धी सूचना 
 

प्रथभ ऩटक प्रकाशित् 2078/08/24 
कयैमाभाइइ गाउॉऩालरकाको अलधकाय ऺेत्र तथा बोग चरनभा यहेको ऩोखयी भाछा ऩारन गयी आम आजइनको रालग ठेक्का फन्दोफस्त गनुइ ऩने 
बएको हदुा कयैमाभाइइ गाउॉऩालरकाको आलथइक ऐन, 2078 तथा सार्इजलनक खरयद ऐन, 2063 सार्इजलनक खरयद लनमभार्री, 2064 
फभोशजभ तऩलसरको ितइहरु भन्जयु गयी खलु्रा डाॊक फढाफढ प्रलतस्ऩधाइभा बाग लरन इइच्छुक व्मशि पभइ, सॊघ सॊस्था तथा अन्म सम्फशन्धत 
सफैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकाशित गरयएको छ । 

ितइहरु्- 
१. सूचना प्रकाशित बएको १५ औॊ ददन 2078/09/09 गते िकु्रर्ाय वर्हान ११:०० फजे देशख गाउॉऩालरका प्राङ्गन कयैमाभा 

भाछा ऩोखयीको डाॊक फढाफढ सरुु बइइ ददउसो ३:०० फजे सम्भ डाॊक फढाफढ कामइ हनुेछ । सभम अऩगु बएभा ठेक्का ददनेरे 
सभम थऩ गनइ सक्ने छ । 

२. ठेक्का अर्लध 2078 ऩौष भवहना देशख ५ र्षइको हनुेछ । डाॊक फढाफढभा बाग लरन ५ % रे हनुे धयौटी यकभ मस कामाइरमको 
एन.सी.सी. फैंक भधरु्न िाखाभा यहेको धयौटी खाता नॊ. 1390000004801 भा नगदै जम्भा गयेको सक्कर फैंक बौचय ऩेि 
गनुइ ऩनेछ र्ा फोरकफोर धयौटी सोही सभम नगद जम्भा गयी फोरकफोर गनुइ ऩनेछ । 

३. ठेकेदायरे कफोर गयेको ठेक्का यकभ एकभषु्ठ दाशखरा गयेको १० % छुट ददइइनेछ । ठेक्काको यकभ वकस्ता फझुाउने ठेकेदायरे 
कुर वकस्ता यकभराइइ ऩाच बाग रगाइइ ऩवहरो वकस्ताको यकभ ७ (सात) ददन लबत्र फैंक दाशखरा गयेको सक्कर बौचय य फाकी 
वकस्ताको हकभा फैंक जभानीऩत्र ऩेि गयेऩलछ भात्र सम्झौता गयी ऩोखयी बोग चरन गनइ ऩटा उऩरब्ध गयाइनेछ । प्रत्मेक ऩौष 
भवहनाभा अलिभ वकस्ता यकभ जम्भा गनुइऩने छ । 

४. डाॊक फढाफढ गदाइ प्रत्मेक अलधल्रो डाॊकर्ाराको कफोर अॊक बन्दा रु. 20000/- (फीस हजाय) बन्दा कभ फोल्न ऩाइइने छैन। 

५. डाॊक फढाफढको ददन वर्दा ऩयेभा तोवकएको सभम, स्थानभा डाॊक फढाफढ गरयनेछ । 

६. ऩोखयीको बोग चरन गदाइ ऩोखयीको आकृती नवर्लिने गयी भाछा ऩारन गनुइ ऩनेछ । 

७. ठेक्का अर्लध वर्चभा ठेकेदायरे ठेक्का यद्द गयेभा धयौटी यकभ लभनहा गरयनेछ । 

८. ऩोखयीको िौन्दयीकयण र्ा ऩूर्ाइधाय लनभाइण कामइ गनइ आर्श्मक बइइ ऩानी सखुाउन ुऩने बएभा उि अर्लध बयीको ठेक्का यकभ 
लभनहा गरयनेछ । 

९. ठेक्का अर्लध बयीभा ऩोखयीभा कुनै ऩलन कायणरे हनु गएको ऺती र्ाऩतको यकभ ऺतीऩतुी बनेय ठेकेदायराइइ कुनै वकलसभको छुट, 
लभनहा र्ा म्माद थऩ गरयने छैन । तय नेऩार सयकायरे त्मस्तो ऺलतको ऺलतऩलुतइ ददन कुनै वकलसभको कामइक्रभ सॊचारन गयेको 
बए सोको रालग ठेकेदायरे लसपारयस भाॊग गयेभा सम्फन्धीत लनकामभा लसपारयस गनइ बन्ने गा.ऩा.राइइ फाधा ऩने छैन । 

१०. ऩोखयीको भौजदुा अर्स्था आपै गइइ हेनइ र्ा वर्स्ततृ जानकायीका रालग ऩोखयी बएको स्थानको र्डा तथा गाउॉभा गइइ जानकायी 
लरन सवकनेछ । 

११. कनै कायण खोरी र्ा नखोरी ऩोखयी ठेक्काभा ददने र्ा नददने सम्ऩूणइ अलधकाय कयैमाभाइइ गाउॉऩालरकाभा सयुशऺत यहनेछ । 

१२. मसभा उल्रेख नबएका कुया प्रचलरत काननु फभोशजभ हनुेछ । 

ऩोखयीको वर्र्यण 

क्र.सॊ. सावर्क गा.वर्.स. सावर्क र्डा नॊ. हारको र्डा नॊ. ऺते्रपर वक.नॊ. न्मूनतभ अॊक 

02/078/079 लसहोर्ाइ ८ ख 4 2-210 28 रु. 11,00,000/- 

(एघाय राख भात्र) 
 प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


