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ठेक् काको म्यार्द थपका लागि कायाालयले भिना पिे फाराम 

1) आयोजिाको िामः-  

2) आयोजिाको ठेिािाः-.................................... जजललाः- .................    िा.पा./ि.पा. ............................. 
3) ठेक् का सम्बन्धी वर्र्रणः 

क. तनमााण व्यर्सायीको  नामः-......................................जिल्ला..................गा.पा. /न.पा. ................ 
ख. ठेक्का न.ं :- 
ग. सम्झौिा रकम (भ्याट बाहेक) :- 
घ. सम्झौिा ममतिः- 
ङ. कायाादेश ददएको ममतिः- 
च. बोलपर स्र्ीकृि गने अधधकार ः- 
छ. बोलपर स्र्ीकृि ममतिः- 
ि. सम्झौिा अनसुारका म्यादः- 
झ. भेररएशन भएको भए सो को वर्र्रण र रकम :- 

4) म्यार्द थप सम्बन्धी वर्र्रणः 
क. यस अतघ म्याद थप भएको प्रत्येक पटकको वर्र्रणः 

सस.
ि.ं 

म्यार्द थप म्यार्द थप 
ििनापिे 
कारण 

म्यार्द थपको औगित्य प्रमाणणत 

निणाय समनत भौनतक 
प्रिनत 
प्रनतशत  

रे्दणि          सम्म सलंग्ि 
भएको 

िभएको म्यार्द थप 
ििे 
अगधकारी/
निकाय  

        
        
        

िम्मा अर्धध  
  

ख.  हाल म्याद थपको लाधग तनमााण व्यार्सायीले ददएको तनरे्दन ममति...................कायाालयमा दिाा 
न.ं.......  

ग. हाल म्याद थप गने प्रस्िावर्ि अर्धधः- 
घ. म्याद थप गनुा पने कारणः- 
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ङ. कारणलाइ पजुटट गने प्रमाण कागिािहरः- 
१.  

२.  

३.  

च. म्याद थप गदाा व्यर्भार नहुने भनी तनमााण व्यर्सायीको मलखखि प्रतिर्द्बिा छ छैन ?................... 
छ. म्याद थपमा तनमााण व्यर्सायीले पेश गरेको कारण औधचत्यपणूा छ छैन भनी साइट इजन्त्ितनयरको 

सहमति मसफाररश छ, छैन ? …….......... 
5. हजाािा सम्बन्धी वर्र्रण 

क. यस अतघ हिााना लगाइएको छ, छैन ?............. 
ख. यस पटक हिाानाको मसफाररश भएको छ, छैन ?............. 
ग. हिााना लगाइ म्याद थप गनुा पने भए :                                                  

1. हिााना लगाउने कुल अर्धध : 
2.  हिााना रकम : 

6. निमााण स्थलको अिनिमि सम्बन्धी वर्र्रण 

क. साइट इजन्त्ितनयरबाट साइटका तनर क्षण भएको छ, छैन ? .......... तनर क्षण भएको ममतिः-
……………………. 

ख. कायाालय प्रमखुबाट साइटका तनर क्षण भएको छ, छैन ? ……….......तनर क्षण भएका ममतिः-
…………………….. 

ग. मन्त्रालयका महाशाखा/ तनदेशनालयबाट साइटको तनर क्षण भएको छ, छैन ? ……............... 
तनर क्षण भएको  ममतिः- ………........................ 

घ. तनर क्षणमा तनदेशन ददएको भए िि ्सम्बन्त्धी प्रतिमलवपहर :- 
७. हाल सम्म भएको कामको प्रिनतः 

क. भौतिक प्रगति सम्बन्त्धी वर्र्रण :- 

 

 

ख. भौतिक प्रगति प्रतिशि :-  
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ग. वर्त्तीय प्रगति :- 
घ. हाल सम्म भकु्िानी भएको रकम र. :- 

८. फर्छायौट हनि बााँकी मोबबलाईजेसि पेश्की रकम   रू. :- 
९. सलंग्ि ििनापिे कािजातहरू 

क. म्याद थपका लाधग तनमााण व्यर्सायीले ददएको तनरे्दन म्याद सककन भन्त्दा कम्िीमा ७ ददन अगाडड । 

ख. म्याद थप गनुा पने कारणलाइ पटु् याइ गने प्रमाण कागिािहर । 

ग. सशंोधधि कायािामलका | 
घ. ठेक् का सम्झौिा र पदहला भएको म्याद थपका प्रतिमलवप । 

ङ. म्याद थपका कारणले कायाालयलाई कुन ैककमसमका थप आधथाक दातयत्य श्रिृना नहुने भनी तनमााण 
व्यर्सायीको प्रतिर्द्बिा पर | 

च. आफ्नो कायाालयको नाममा िार  भएको काया सम्पादन बैंक िमानिको म्याद थवपने अर्धध+रदुट सच्याउने 
अर्धध+1 मदहना म्याद भएको िमानिको प्रतिमलवप । 

छ. पेश्की बााँकी भए पेश्की भकु्िानी बैंक  िमानि/ APG (आफ्नो कायाालयको नाममा) को ठेक्क्काको म्याद 
थवपने अर्धध सम्मको म्याद भएको APG को प्रतिमलवप । 

ि. बीमा (आफ्नो कायाालयको नाममा) को म्याद थवपने अर्धधबाट सच्याउने अर्धधसम्म म्याद भएको कागिाि 
। 

झ. दाि ृससं्थाको कायाक्रम भए सम्बजन्त्धि ससं्थाको सहमिी पर (NOL)। 

ञ. तनमााण कायाको हालसालकैो प्रगति देखखने फोटोहर |  

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................... 

साइट इजन्त्िनीयरको दस्िखि 

ममतिः-  

................................................. 

कायाालय प्रमखुको दस्िखि 

ममतिः-  
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