
भहाफ ुगाउॉऩालरका 
गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरम 

गडैाफाज, दैरेख । 
कर्ायरी प्रदेश, नेऩार । 

ननभमाण तथम भभात कममा खरयद सम्फन्धी ससरफन्दी फोरऩत्र / दयबमउऩत्र आह्वमनको सचूनम 
(प्रथभ ऩटक प्रकालशत लभतत : २०७५/०७/२५ गत)े 

१. मस कामायरम अन्तयगत तनम्न तनभार् तथा भभतय काम फोरऩत्र /दयबाउऩत्र को भाध्मभ फाट 
खरयद गनुयऩने बएकोरे तनम्न शतयको अधधनभा यहह  ईच्छुक   इजाजत प्राप्त इच्छुक नेऩारी 
तनभायर् व्मवसामीहरू वाट   रयतऩूवयकको फोरऩत्र /दयबाउऩत्र ऩेश गनुयहुन मो सूचना प्रकालशत गरयएको छ । 
२. सूचना  प्रकालशत  बएको  लभततदेखी फोरऩत्रको हकभा  ३०  औॊ हदन य दयबाउऩत्रको हकभा १५ औॊ 

हदनको कामायरम सभमलबत्र फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दातारे अध्मावधधक नववकयर् गयेको पभय, कम्ऩनी वा 
सॊस्था  दतायको  प्रभार्ऩत्र, व्मवसाम  दतायको  ईजाजतऩत्र,  भूल्म  अलबवधृ्ध्द  कय  (VAT) भा  दतायको  

प्रभार्ऩत्र, स्थामी  रेखा  नम्फय  (PAN) को  प्रभार्ऩत्र,  आ. व. २०७४/०७५  सम्भको  कय  चुक्ता  गयेको  
प्रभार्ऩत्र वा आ. व. २०७४/०७५ को कय/आम वववयर् ऩेश गयेको  प्रभार्ऩत्रहरुको प्रभाणर्त प्रततलरऩीहरु 
तथा  तनवेदन  साथ  ऩेश  गरय  तनमभानुसाय राग्ने  याजस्व  दस्तुय जम्भा गयेको सक्कर बौचय /यलसद  

(फपताय नहुन)े फुझाई फोरऩत्र /दयबाउऩत्र पायभ मस कामायरमफाट उऩरब्ध गयाईन ेछ । 
३. खरयद  गरयएका  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र पायभहरुको  भहरहरु  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दातारे  स्ऩष्ट  रुऩभा  बयी  

प्रत्मेक  ऩानाभा  सहीछाऩ  गरय  सूचना  प्रकालशत  बएको  लभततदेखी फोरऩत्रको हकभा  ३१  औॊ  हदन य 
दयबाउऩत्रको हकभा १६ औॊ हदन को  १२:००  फजेलबत्र  मस  कामायरमभा  उऩध्स्थत  बई  

फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दताय गरयसक्नु ऩनेछ । 
४. फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दाणखरा  गदाय  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र जभानत  वाऩतको  यकभ  मस  कामायरमको याध्ष्िम 

वाणर्ज्म फैंक लरलभटेड, दैरेखभा यहेको धयौटी खाता नॊ. ४०१०३०३००७१०६ भा दाणखरा गयेको सक्कर 

फैंक  बौचय  वा  भान्मता  प्राप्त  फैंकफाट  मस  कामायरमको  नाभभा  जायी  गरयएको फोरऩत्रको रागी  

कध्म्तभा  १२०  हदन य दयबाउऩत्रको रागी कध्म्तभा ७५ हदन  म्माद  बएको  फैंक  जभानीऩत्र  

(Unconditional Bid Bond)  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र साथ  ऩेश  गनुयऩनेछ  ।  मसयी  ऩेश  गरयने  जभानत  

वाऩतको फैंक बौचय, यलसद वा फैंक जभानीऩत्र मो सूचना प्रकालशत बएको लभतत ऩछीको हुनुऩनेछ य फैंक 

जभानीऩत्रको उल्रेणखत म्माद फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दाणखरा गन ेअध्न्तभ लभततदेखी रागु हुनुऩनेछ । 
५. दताय हुन आएका लसरफन्दी  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र पायभहरु मस कामायरमभा फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दाणखरा  

गने  अध्न्तभ  हदन  हदउॉसो  १:००  फजे  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दाताहरु  वा  तनजको  प्रतततनधधहरुको  योहवयभा  
खोलरने  छ  तय  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र दाताहरु  तथा  तनजका  प्रतततनधधहरु  उऩध्स्थत  नबएभा  ऩतन  

फोरऩत्र /दयबाउऩत्र खोल्न फाधा ऩनेछैन । फोरऩत्र /दयबाउऩत्र पायभ खरयद गने तथा दाणखरा गने हदन 

सावयजतनक ववदा ऩयेभा उक्त कामयहरु ववदा ऩछी कामायरम खुरेको हदन सोही सभमभा हुनेछन ्। 
६. रयत नऩुगेका य म्माद नातघ आएका फोरऩत्र /दयबाउऩत्र उऩय कुनै कामयवाही गरयन ेछैन । 



७. दताय  हुन  आएका  फोरऩत्र /दयबाउऩत्र हरु  स्वीकृत  गन,े आॊलशक  रुऩभा  स्वीकृत  गने  वा  अस्वीकृत  गने  
सम्ऩूर्य अधधकाय मस कामायरमभा सूयक्षऺत यहन ेछ । 

८. फोरऩत्र /दयबाउऩत्र सम्फन्धी अन्म शतयहरु फोरऩत्र /दयबाउऩत्र पायभभा उल्रेख गये फभोध्जभ हुनेछन ्। 
९. अन्म कामयववधधहरु सावयजतनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सावयजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ (सॊसोधन 

सभेत) अनुसाय साथै नेऩार सयकायका अन्म प्रचलरत कानून फभोध्जभ हुनेछन ्। 
१०. अन्म थऩ केही कुया फुझ्नु ऩयेभा कामायरम सभमलबत्र कामायरमभा सम्ऩकय  गनय सफकन ेछ । 

ठेक्कम नं. 
वववयण र .इ यकभ 

(भु.अ.कय 
फमहेक 

पमयभ दस्तुय 
रु. 

जभमनत यकभ 
कफोर अंकको 

RMP/RM/03/207
5/076 

Road Maintanace 
work(Gaidabaj-,Bansi-
khadapalchaur) 

1857915.
48 1,०००/- 

(दयबाउऩत्र) 

कध्म्तभा २.५० 

प्रततशत 

RMP/FC/04/2075
/076 

Field Cutting 
Work(,RauteBazar) 

1768275.4
1 

1,०००/- 

(दयबाउऩत्र) 

कध्म्तभा २.५० 

प्रततशत 

RMP/RM/05/207
5/076 

Road Mainatanace work( 
,Badakhola Healthpost- 
Airadi- manam kharigaira ) 

2211898.
24 

3,०००/- 

(फारऩत्र) 

कध्म्तभा २.५० 

प्रततशत 

     

 

 

 

प्रभुख प्रशासफकम अधधकृत 

 

 

 

 

 

 



 

 


