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सवारी साधन खररद गने सम्बन्धी सूचना 
 

प्रथम पटक प्रकाशशत लमलतिः २०७४।१०।१६ गते 

 

र्स गाउँपालिकािे चाि ुआ.व. २०७४/७५ मा लनम्न अनसुारका सवारी साधनहरु सावयजलनक खररद 
ऐन, २०६३ (पहहिे संसोधन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा १(क) तथा सावयजलनक खररद 
लनर्माविी, २०६४ (चौथो संसोधन, २०७३) को लनर्म ३१ (ख) बमोशजम खररद गनुय पने भएकोिे 
इजाजत प्राप्त इच्छ्छुक व्र्वसार्ी वा कम्पनीहरुबाट लनम्न शतयहरुको अलधनमा रहह ररतपूवयकको शशिबन्दी 
बोिपत्र आव्हान गररएको छ। 

१. सम्बशन्धत फमयको िेटरप्र्ाडमा अलधकार प्राप्त व्र्शिको दस्तखत गरेको लिशखत लनवेदन पत्र 
साथ आ.व. २०७३/०७४ को िालग नहवकरण तथा चाि ुआ.व. को िालग मान्र्ता प्राप्त भएको 
फमय वा कम्पनीको प्रमाण पत्र, व्र्वसार् ईजाजत पत्र, स्थार्ी िेखा, दताय नं. एवं आर्कर तथा 
मू.अ. कर दताय प्रमाणपत्र (भ्र्ाट) साथै आ.व. २०७३/०७४ कर चिुा हववरण पेश गरेको 
कागजात, सम्बशन्धत नागररकको प्रमाणपत्र र फमय सम्बशन्ध अन्र् कुनै कागजात भए सो समेत 
प्रमाशणत प्रलतलिहप (जो बोिपत्र खररद प्रर्ोजनका िालग मात्र मान्र् हनेुछ) को साथ ति 
उल्िेशखत नगद (पलछ हफताय नहनेु) र्स कार्ायिर्को राजश्व खातामा बझुाई र्ो सूचना प्रथम 
पटक प्रकाशशत लमलतिे १५ ददन लभत्र बोिपत्र फारम खररद गनय सहकनेछ। 

२. खररद गररएको बोिपत्रहरु र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकाशशत भएकको १६ औ ं ददन ददउसो 
१२:०० बजे लभत्र गाउँ कार्यपालिकाको नाममा सम्बोधन गरर ठेक्का नं. बोिपत्रवािाको नाम, 
ठेगाना र फोन नं. समेत स्पष्ट खुिाई फमयको छाप िगाई शशिबन्दी िाहा छाप गरर र्स 
कार्ायिर्मा दताय गराउन सहकनेछ। 

३. दताय भएका शशिबन्दी बोिपत्र लनर्ामानसुार कार्ायिर्का प्रलतलनलधहरुको रोहवरमा सोहह ददनको 
१:३० बजे खोलिने छ। बोिपत्र दाता वा लनजको प्रलतलनलध उपशस्थत नभएमा पलन बोिपत्र 
खोल्न बाधा पने छैन। बोिपत्र दताय तथा खोलिने ददन सावयजलनक हवदा पनय गएमा त्र्सपलछ 
कार्ायिर् खुिेको ददनको सोहह अनसुारको समर्मा दताय गने र खोल्ने काम हनेुछ। फमयको 
प्रलतनीलधको रुपमा कुनै व्र्शि पठाउन ुपने भएमा ररतपवुयक मञ्जुरीनामा सहहत पठाउन ुपनेछ। 



४. र्स सूचना र बोिपत्र पशुस्तकामा उल्िेख भए बमोशजमका कुराहरु खुिेको प्रमाण बोिपत्र साथ 
अलनवार्य रुपमा पेश गनुयपनेछ साथै सो अनसुारको मलु्र्ाङ्कनका आधारहरु परुा नगने 
बोिपत्रदाताको बोिपत्र स्वीकृत गररने छैन। 

५. बोिपत्र फारम भदाय अंक अक्षर दबैुमा स्पष्ट िेख्नपुनेछ अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा 
िेखेकोिाई मान्र्ता ददइनेछ साथै केरमेट भएको ठाउँमा सहहछाप हनु ुपनेछ। 

६. शशिबन्दी बोिपत्र साथ धरौटी रकम राहिर् बाशणज्र् बैंक शाखा कार्ायिर् पोखरामा रहेको र्स 
कार्ायिर्को धरौटी खाता नं. ३०२०३०३००७१०५ मा नगद जम्मा गरेको सक्किै बैंक भौचर 
पेश गनुय पनेछ भने बोिपत्र फारमको दस्तरु कार्ायिर्को राजश्व शाखाबाट नगदै भिुानी गरर 
लिन सहकने छ। 

७. बोिपत्र दताय गने फमयहरुिे बोिपत्र पशुस्तका संिग्न गररएको स्पेशशहफकेशन तथा अन्र् व्र्होरा 
प्रस्ट रुपमा पहि, सहहछाप गरर पेश गनुय पनेछ। शशिबन्दी बोिपत्र दाताको प्रमाशणत गने 
कागजातहरु शशिबन्दी बोिपत्र साथ (शशिबन्दी खाम लभतै्र) संिग्न हनु ुपनेछ। 

८. कुनै पलन कारण जनाई वा नजनाई बोिपत्र स्वीकृत गने, नगने वा आंशशक रुपमा स्वीकृत गने 
वा नगने वा अस्वीकृत गने वा रद्द गने सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायिर्मा लनहहत रहनेछ। 

९. बोिपत्र फारम र र्स सूचनामा िेशखएको कुराहरुको हकमा र्सै अनसुार र्समा उल्िेख नभएको 
व्र्होराको हकमा सावयजलनक खररद ऐन र सावयजलनक खररद लनर्माविी अनसुार हनेुछ। 
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