
                                                                     

कटहरी गाउँपालिका  

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

कटहरी,मोरगं,१ नं.प्रदेश  

 

 

आन्तरयक आम फन्दोफस्ती सम्फन्धी ३० ददने सूचना !!! 
 

प्रथभ ऩटक प्रकाशित शभतत् २०७९/०३/०८ 
 

प्रस्तुत विषमभा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन , २०७४ भा व्मिस्था बए फभोजजभ आर्थिक िषि  २०७९ /०८० को  
रार्ग मस गाॉउऩाशरका ऺेत्रशबत्रको  ठेक्काहरु फन्दोफस्त गनुिऩने बएकोरे  ईजाजत प्राप्त पभि िा कम्ऩनीको दताि 
प्रभाणऩत्रको प्रततशरवऩ, निीकयण बएको दतािप्रभाणऩत्रको प्रततशरवऩ, भलू्म अशबिदृ्र्ध कय तथा आ.ि.२०७७/७८ 
सम्भको कय ततयेको प्रभाणणत प्रततशरवऩ ऩेि गयी ईजाजत प्राप्त ईच्छुक पभि िा कम्ऩनीहरु तथा व्मजक्तको हकभा 
नेऩारी नागरयकताको प्रततशरवऩ ऩेि गयी  तोककएको अिर्ध शबत्र रयतऩूििकको फोरऩत्रभा बाग शरनहुुनको रार्ग मो 
सचूना आह्िान गरयएको छ। 
 

ठेक्का न. विियण  न्मनुतभ 
अङ्क(भ्माट 
सदहत) 

पायभ 
दस्तुय 
(रु.) 

फोरऩत्र खरयद 
गने अजन्तभ 
शभतत य सभम 

फोरऩत्र फुझाउने 
अजन्तभ शभतत य 
सभम 

फोरऩत्र खोल्ने शभतत , 
सभम य स्थान  

KRM/NCB/36/
2078-79 

विदेिी  सिायी 
सयसपाई िुल्क 

४५,५५,५५५ ३००० २०७९/०४/०५  
गते कामािरम 
सभम सम्भ । 

२०७९/०४/०६  गते 
१२.०० फजे सम्भ 

२०७९/०४/०६ गते  
२.०० फजे । 
कटहयी गाउॉऩाशरकाको 
कामािरम  

KRM/NCB/37/
2078-79 

हाट फजाय ठेक्का २५,००,००० ३००० २०७९/०४/०५  
गते कामािरम 
सभम सम्भ । 

२०७९/०४/०६  गते 
१२.०० फजे सम्भ 

२०७९/०४/०६ गते  
२.०० फजे ।  कटहयी 
गाउॉऩाशरकाको 
कामािरम 

 

१. फोरऩत्र पायभ दस्तुयको रार्ग राग्ने रु ३०००।००(तीन हजाय) भात्रको मस कामािरमको या.फा.फैंक कटहयी 
िाखाको खाता  नॊ.२१९०१००३०१०१०००२ भा दाणखरा गयेको सक्कर बौचय िा मस कामािरमभा फुझाएको 
नगदी यशसद सदहत सचूना  प्रकाशित बएको शभततर े ३० तीस ददन शबत्र फोरऩत्र पायभ खरयद गयी 
सक्नऩुनेछ । 

 



                                                                     
२. फोरऩत्रभा ठेक्का कफोर यकभको ५ प्रततितरे हुने यकभ कटहयी गाउॉऩाशरकाको नाभभा यहेको या.फा.फैंक 

कटहयी  िाखाको दह.न. २१९०१००३०३०००००२ धयौटी खाताभा जम्भा गयी सोको सक्कर बौचय िा भान्मता 
प्राप्त फैंक तथा विततम सॊस्थारे कटहयी गाउॉ ऩाशरकाको नाभभा जायी गयेको १२० ददन भान्म अिर्ध बएको 
फैंक जभानत ऩत्र ऩेि गनुिऩनेछ । 

३. फोरऩत्र स्िीकृत गयेको शभततरे ७ ददन शबत्र एकभषु्ट यकभ जम्भा गयी सम्झौता गनुिऩने छ । एक भषु्ट 
यकभ जम्भा गयेभा १० प्रततित यकभ छुट ददइने छ । 

४. ठेक्कभा सम्झौताको सभमभा फोरऩत्रदातारे ऩदहरो ककस्ता िाऩत कफोर अॊकको ४० प्रततित  जम्भा 
गनुिछ  ऩने य फाॉकी २ ककस्ता भध्मे दोस्रो ककस्ता ४० प्रततित फाऩत २०७९ ऩौष भसान्त य तेस्रो ककस्ता 
२० प्रततित िाऩत २०७९ चैत्र भसान्त सम्भभा जम्भा गनुि ऩनेछ । 

५. सम्ऩुणि यकभ एकभषु्ट नफुझाइ ककस्ताभा यकभ फुझाउने बएभा फोरऩत्रदातार ेठेक्का सम्बौता गनि आउदा 
कतत यकभ फुझाउन फाकी यहन्छ सो फयाफयको नेऩार याष्र फैकफाट भान्मता प्राप्त फैकफाट २०८० असाय 
भसान्त सम्भ म्माद बएको फैक ग्मायेन्टी ऩेि गनुिऩनेछ । 

६. प्रत्मेक ठेक्काको छुट्टाछुट्टै फोरऩत्र ऩेि गनुिऩनेछ । 
७. ठेक्का सम्झौता बएऩछी फन्द हडतार चक्का जाभ जस्त कायण देखाई ठेक्का दय कय छुट िा शभनाहा को 

रार्ग ददइने तनिेदन उऩय कुन ैकायिाही हुने छैन य छुट िा शभनाहा हुने छैन । 
८. नेऩार सयकाय गाॉउऩाशरकारे फेरा फेरा ददएको तनदेिन ऩुणि रुऩरे ऩारना गनुिऩनेछ । साथै ठेक्का 

सम्फजन्ध कुन ैवििाद बएभा गाॉउऩाशरकाको तनणिम अजन्तभ हुनेछ । 
९. कयको दययेटहरु गाॉउऩाशरकाको स्िीकृत आर्थिक ऐन फभोजजभ हुनेछ | 
१०. पायभभा अॊक य अऺय दिुैभा रेख्नु ऩनेछ । कुन ैऩतन केयभेट बएभा अऺयभा रेणखएको कफुर अॊकराई 

सदय गरयने छ । 
११. सडकभा राग्ने सयसपाई तथा कभिचायी सम्फन्धी सम्ऩुणि खचि तथा अन्म राग्ने याजश्ि ठकेदायरे ब्महोनुि 

ऩनेछ । 
१२. ठेक्का अिर्ध आ.ि. २०७९/८० असाय भसान्त सम्भको रार्ग राग ुहुनेछ । 
१३. म्माद नातघ य रयट नऩुर्ग प्राप्त पायभ उऩय कुन ैकायिाही हुने छैन | 
१४. उल्रेणखत ितिहरु फाहेक अन्म कुयाहरु प्रचशरत ऐन काननु अनसुाय हुनेछ । 
१५. अन्म जानकायीका रार्ग कटहयी गाॉउऩाशरकाको कामािरमभा सम्ऩकि  याख्नु होरा । 
१६. गाॉउऩाशरकाको ठेक्का िाऩत फुझाउन फाॉकक यहेको ब्मजक्त िा ऩरयिायको अन्म सदस्मरे ठेक्काभा सहबागी 

हुन ऩाउने छैन । 
१७. फोरऩत्र खरयद गने िा दताि गयाउने िा फोरऩत्र खोशरने अजन्तभ ददन साििजतनक विदा ऩनि गएभा उक्त सो 

को रगत्त ैकामािरम खुरेको ददनभा गरयनेछ | 


