
 

याजवियाज नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

याजवियाज, सप्तयी 
शिरफन्दी फोरऩत्रको सूचना 

प्रथभ ऩटक प्रकाशित लभलत् २०७५।10।03 

     मस नगय ऺेत्र लबत्र केभया जडान तथा केही वि िाईपाई ऺेत्र य िडा कामायरमहरु लफच नेटिवकय ङ्ग कामय गननय ऩने बएकोरे सो 
कामय लसरफन्दी फोरऩत्रद्धाया गननयऩने बएको हनॉदा नेऩार सयकायफाट इजाजत प्राप्त उत्ऩादक/कम्ऩनी/सप्रामसय/पभय/आलधकारयक 
लफके्रताहरुफाट लनम्न ितयहरुको अलधनभा यही यीतऩनियक शिरफन्दी फोरऩत्र आव्हान गरयएको व्महोया इच्छनक सम्फशन्धत सफैराई मो 
साियजलनक सूचना प्रकाशित गरयएकोछ । 

 ितयहरु 

१)  फोरऩत्र पायभ सनचना प्रथभ ऩटक प्रकाशित बएको लभलतरे ३० ददन लबत्र चारन आ.ि. का रालग नविकयण बएको ईजाजतऩत्र, 

आमकय य भन.अ. कय दताय तथा आ.ि.२०७४÷०७५ सम्भको कय च नक्ता बएको प्रभाणऩत्रका प्रभाशणत प्रलतलरवऩहरु सॊरग्न याखी 
लरशखत लनिेदनका साथ रु ३०००। दस्तनय (वपताय नहनने गयी) फनझाई इच्छनक फोरऩत्र दातारे मस कामायरमफाट फोरऩत्र 
कागजात खरयद गनय सवकनेछ ।  

२) खरयद बएको फोरऩत्र पायाभ लसरिन्दी गयी खाभ िावहय आपनो पभयको नाभ, ठेगाना, ठेक्का नॊ य सम्ऩकय  नम्फय स्ऩष्ट उल्रेख 
गयी मस कामायरमभा मो सनचना प्रथभ ऩटक प्रकाशित बएको लभलतरे ३१औ ँददन ददनको १२ फजे लबत्र दताय गयी सक्ननऩनेछ । 

 ३)  म्माद लबत्र दताय बएका दताय गने अशन्तभ ददनको २:०० फजे उऩशस्थत फोरऩत्रदाता िा लनजका प्रलतलनलधहरु य कामायरमका 
प्रलतलनलधहरुको योहफयभा मस कामायरमभा खोलरनछे । फोरऩत्रदाताहरु िा लनजका प्रलतलनलधहरु उऩशस्थत नबएभा ऩलन फोरऩत्र 
खोल्न फाधा ऩने छैन । 

 ४)  फोरऩत्र खरयद गने िा दाशखरा गने अशन्तभ ददन लफदा ऩयेभा त्मस ऩलछ रगतैै  कामायरम खनरेको ददन सोही अननसाय हननेछ । 

 ५)  तऩशिरभा उल्रेशखत धयौटी िाऩतको यकभ याजवियाज नगयऩालरका कामायरमको नाभभा श्री याविम िाशणज्म फैंक लर. याजवियाज , 

भा यहेको धयौटी खाता नॊ. २१८०३०३००७१०८ भा नगदै जम्भा गयेको सक्कर बौचय िा मस कामायरमको नाभभा जायी 
गरयएको कशम्तभा १२० ददन सम्भ भान्म बएको फोरऩत्र जभानत ऩेि गननय ऩनेछ ।  

६)  म्माद नाशघ आएको िा यीत नऩनगेको िा ितय याशख ऩेि बएको िोरऩत्र भान्म हनने छैन । 

७)  फोरऩत्रदाताफाट फोरऩत्रभा उल्रेशखत भूल्म अलबिदवद्ध कय (VAT) फाहेकको दययेट उल्रेख गननयऩनेछ । सो दय येटभा अॊक य 
अऺयभा पयक ऩयेभा अऺयराई भान्मता ददईनेछ । केयभेट बएकोभा केयभेट बएको ठाउॊभा सवहछाऩ बएको हनन नऩनेछ ।  

८) मस कामायरमको वहतराई ध्मानभा याशख फोरऩत्र शस्िकद त गने िा नगने िा आॊशिक रुऩभा स्िीकद त गने िा यद्द गने सफै अलधकाय 
मस कामायरमभा सनयशऺत हननेछ । 

९)  फोरऩत्र स्िीकद त बएऩलछ कफोर ठेक्का अॊकको ३ प्रलतितरे हनन आउने यकभ फयाफयको नगद जम्भा गयेको सक्करै फैंक बौचय िा 
कम्तीभा १ िर्य म्माद बएको भान्मता प्राप्त फाशणज्म फैंकफाट मस कामायरमको नाभभा जायी गरयएको कामय जभानत ऩत्र 
(ऩयपयभेन्स िण्ड) सम्झौता गननय अशघ ऩेि गननयऩनेछ । 

१०)  फोरऩत्र सम्फन्धी कन नै कन या फनझ्नन ऩयेभा कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सवकनेछ ।  
११)  मस सूचनाभा उल्रेख नबएको अन्म विर्म प्रचलरत ऐन, लनमभाननसाय हननेछ । 

१२)  फोरऩत्र स्िीकद त बई सम्झौता बए ऩलछ  सम्ऩूणय काभ ४५ ददन लबत्र सकाउनन ऩने छ ।सो सभम लबत्र काभ नसवकने देशखएभा 
नगयऩालरकारे काभ हेरय केही सभम थऩ गनय सक्ने छ ततऩश्चात ऩलन स्िीकद त पभय िा सप्रामसयरे म्माद लबत्र सम्ऩूणय काभ गनय 
गयाउन नसके धयौटी जपत गयी कामायरमफाट अको व्मिस्था लभराइने छ । 

१३)  फोरऩत्र दातारे नेऩार सयकायको कानून फभोशजभ राग्ने कय बन्साय िनल्क स्िमॊरे लतननय ऩनेछ  । मस कामायरमफाट कय छनटको 
रालग कन नै लसपारयस गने छैन ।  

१४)  शिरफन्दी फोरऩत्रको काभको विियण लनम्न अननसाय छ ।  
तऩशिर 

फोरऩत्र कोड काभको विियण  फोरऩत्र पायाभ दस्तनय 
(वपताय नहनने ) रु. 

न्मूनतभ धयौटी यकभ रु.
  

RM- 01-075/76 

Installation of Wireless Surveillance System at different 

part of City, make free Wifi Zone in Particular Area and 

all ward office connection in municipality network with 

internet and Surveillance System. 

Nrs. 3000/- 2.5% of quoted amount 

 


