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;"rgf g+= )(÷@)&^÷)&& cfGt/Ls cfo /fhZj 7]Ssf jGbf]j:tL 

qm=;= ef8fdf lbg] :yfgsf] gfd  7]ufgf  Go'gtd d'No -jflif{s_  s}lkmot 

! rfosf] 8fF8f lrofk;n tyf xf]6n ;+rfng dfbL–!, sf:sL  @%)))÷– If]=km= k|lt * cfgf -!) jif{_ 

@ PbLvs{ lrofk;n tyf xf]6n ;+rfng dfbL–!, sf:sL  @%)))÷– If]=km= k|lt * cfgf -!) jif{_ 

# x'u'vs{ lrofk;n tyf xf]6n ;+rfng dfbL–!, sf:sL  @%)))÷– If]=km= k|lt * cfgf -!) jif{_ 

;"rgf g+= !)÷@)&^÷)&& cfGt/Ls cfo /fhZj 7]Ssf jGbf]j:tL . 

! l;Sn]; kfs{ ;+rfng dfbL–!, sf:sL  $))))÷– @ jif{ 

;"rgf g+= !!÷@)&^÷)&& cfGt/Ls cfo /fhZj 7]Ssf jGbf]j:tL . 

! ;fljs l;Nb'h'/] uflj; ejg dfbL–&, sf:sL %))))÷– @ jif{ 

;"rgf g+= !@÷@)&^÷)&& cfGt/Ls cfo /fhZj 7]Ssf jGbf]j:tL . 

! 9fF8j]+;L vf]nf lsgf/df lklSgs :kf]6 dfbL–%, sf:sL @))))÷– @ jif{ 

@ yfslxn lklSgs :kf]6 Joj:yfg dfbL–&, sf:sL @))))÷– @ jif{ 

;"rgf g+= !#÷@)&^÷)&& cfGt/Ls cfo /fhZj 7]Ssf jGbf]j:tL . 

! s|k'8fF8f SofDk;fO8 ;+rfng dfbL–@, sf:sL  @%)))÷– @ jif{ 

@ tf/flxn6k SofDk;fO8 ;+rfng dfbL–!, sf:sL  @%)))÷– @ jif{ 

# nDt/L8fF8f SofDk;fO8 ;+rfng dfbL–!!, sf:sL  @%)))÷– @ jif{ 

 

शर्त र्था बने्दजहरु : 

१. खरिद भएका सिल्वन्दी दिभाउपत्रहरुको प्रते्यक पानामा िसह,छाप ि खाम सिलबन्दी गिी खाम बासहि फममको नाम, ठेगाना ि ठेक्काको नाम लेखख मासि उले्लखखत 

समसत ि िमय सभत्र खामबन्दी गिी यि कायामलयमा पेि गनम िसकने छ । दताम हुन आएका सिलवन्दी दिभाउपत्रहरु िोही सदनको २.०० वजे यि कायामलयमा 

दिभाउपत्रदाता वा सनजको प्रसतसनसिको िोहविमा खोसलने छ । प्रसतसनसि उपखथित नभएमा पसन िो दिभाउपत्र खोल्न बािा पने छैन । 

२. ठेकेदाि ि मादी गा पा बीच ठेक्का ितमहरुका िम्वन्धमा कुनै सववाद उठेमा मादी गा=पा को सनर्मय अखिम ि मान्य हुनेछ यिमा ठेकेदािको कुनै उजुि लागे्न छैन । 

दिभाउपत्र स्वीकृत भई िम्झौता हुुंदा वाताविर् िुंिक्षर् ऐन, सनयमावली लगायत प्रचसलत ऐन सनयम अनुिािका ितम तिा बने्दज िमेत पालना गनुम पनेछ ।  

३.   प्रिम सकस्ता वापत कवोल िकमको कखिमा ५० प्रसतित िकम यि कायामलयको खातामा जम्मा गनुम पनेछ । वाुंकी ५० प्रसतित िकमको हकमा नेपाल िाष्ट्र  बैंकवाट 

मान्यता प्राप्त क वगमको वासर्ज्य बैंकवाट यि कायामलयको नाममा जािी गरिएको  २०७७ श्रावर् मिाि िम्म म्याद भएको कायम िम्पादन जमानत पेि गनुम पनेछ 

। वााँकी ५० प्रसतित िकम २०७६ फालु्गन मिाि सभत्रमा यि कायामलयको खातामा जम्मा गनुम पनेछ ।  

४. तोसकएको सकस्ता म्याद सभत्र नबुझाएमा गााँपासलकाको तफम बाट ठेक्का तोडी बाुंकी िहेको सकस्ता वैंक ग्यािेण्टीवाट अिुल उपि  गने गिी कानूनी प्रसिया अपनाइनेछ 

। अिुल गनम वाुंकी िकममा १० प्रसतित िप  क्षसतपूसतम िमेत जोडी ििकािी वााँकी ििह अिुल उपि गरिनेछ ।  

५. दिभाउपत्र खरिद तिा दाखखलाको अखिम सदन िावमजसनक सबदा पिेमा िो को भोसलपल्टलाई अखिम सदन मासनने छ । 

६.    दिभाउपत्र पूर्म वा आुंसिक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने असिकाि कायामलयमा सनसहत िहने छ । कायामलयले आवश्यक नठानेमा जुन िुकै चिर्मा पसन आुं सिक 

वा पुिै दिभाउपत्र प्रसिया िद्ध गनम िके्नछ । 

७. यिमा उले्लख नभएका अन्य कुिाहरु प्रचसलत कानून वमोसजम हुनेछ  । नेपाल ििकाि प्रदेि ििकाि ि गाउाँपासलकाले िमय िमयमा सदएका सनदेिनहरु पालन 

गनुम दिभाउपत्रदाताको कतमब्य हुनेछ । 

८. दिभाउपत्र दाता व्यक्ती, फमम  वा कम्पनीले मु.अ. कि ि असिम आयकि िसहतको कूल कवोल अुंक  को ५ % (पााँच प्रसतित)ले हुन आउने िकम ििौटी स्वरुप यि 

कायामलयको माछापुच्छ्र े  बैंक मादी िाखामा िहेको  ििौटी खाता नुं. ८३०१५२४५१४७२९०४८ मा जम्मा गिेको िक्कलै वैंक भौचि पेि गनुमपने छ । 

९. दुई वर्म भन्दा वढी िम्झौता अविी भएका ठेक्काहरुको हकमा प्रते्यक दुई-दुई वर्ममा वोलकवोल अुंकको १० प्रसतितको दिमा भाडा िकम वृद्धी हुनेछ । 

 


