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सेनिटरी प्याड खररद सम्वन्धि शिलबधदी दरभाउपत्र आव्हािको सुचिा । 

प्रथम पटक प्रकाशित शमनत :- २०७७/०२/२७ 

यस कायाालय लाई आ.व.२०७६/०७७ मा सामुदानयक ववद्यालयका छात्राहरुलाइ नि:िुल्क ववतरणको लागी  सेनिटरी प्याड खररद गिुापिे भएकोले योग्यता 
पुगेका ईच्छुक फमा,संस्था,सप्लायसा वा कम्पिीवाट  देहाय वमोन्िमको िताको अधििमा रही ररतपूवाकको शिलवधदी दरभाउपत्र पेि गिुाहुि सवैको 
िािकारीको लागी यो सुचिा प्रकाशित गररएको छ । 

१. ईच्छुक खुला दरभाउपत्र दाताहरुले शिलबधदी दरभाउपत्र दस्तुर वापत तपशिलमा उल्लेख भए बमोन्िमको  िरौटीरकम वुझाइ आ.व.०७५/०७६ 
को लागी िववकरण गररएको इिाित पत्र,स्थायीलेखा दताा प्रमाणपत्र ,मूल्य अशभवदृ्दी कर दताा प्रमाणपत्र र आ.व.०७५/०७६ सम्मको करचुक्ता 
प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणणत प्रनतशलपी पिे गरी कायाालय समयशभत्र यस कायाालयबाट सम्वन्धित फमा,संस्था,सप्लायसा वा कम्पिीको अधिकार 
प्राप्त प्रनतनिधिले यसै गाउँपाशलकाको कायाालयबाट शिलबधदी दरभाउपत्र सम्वन्धि कागिातहरु खररद गिा सक्िेछि । 

२. दरभाउपत्र फारमदस्तुर रु.१००० (फफताा िहुिे गरी) यस कायाालयमा िम्मा गरी सक्कल िगदी रशसद आवश्यक कागिात साथ सलंग्ि गरी 
प्रथम पटक सुचिा प्रकाशित भएका शमतील े१५ औ ंददि २०७७/०३/१० गते कायाालय समयशभत्र फारम खररद गरी सक्िुपिे छ र खररद भएका 
शिलवधदी दरभाउपत्र  प्रथम पटक प्रकाशित शमतील े  १६ औ ं ददिको दिक ०२:०० बिे शिलबधदी दरभाउपत्रदाता वा िीिको आधिकारीक 
प्रनतनिधिहरु र कायाालयका अधिकार प्राप्त प्रनतनिधिहरुको रोहोवरमा यस कायाालयमा खोशलिे छ । शिलबधदी दरभाउपत्रदाता वा िीिको 
प्रनतनिधिहरुको रोहोवरमा यस कायाालयमा खोशलिे छ । शिलवधदी दरभाउपत्रदाता वा िीिको प्रनतनिधिहरुको अिुपन्स्थनतमा पनि बोलपत्र 
खोल्ि कुिै बािा पिे छैि । 

३. शिलबधदी दरभाउपत्र साथ िमाित कागिात खररद गिे तथा दाणखला गिे अन्धतम ददि सावािनिक परेमा त्यसको भोलीपल्ट कायाालय खुलेको 
ददिलाइ अन्धतम ददि मानििे छ । 

४. शिलबधदी दरभाउपत्र साथ िमाित वापत उल्लेख भएको रकम यस कायाालयको NIC ACIA बैंकमा रहेको गाउँपाशलकाको िरौटी खाता िं 
243CA50017628005 मा िम्मा गरी सक्कल ैबैक भौचर अनिवाया रुपल ेपेि गिुा पिेछ वा माधयता प्राप्त "क” वगाको बैंकल ेयस कायाालयको 
िाममा िारी गरेको नियमािुसारको बैंक िमाित पेि गिुा पिेछ । 

५. बबल अफ क्वान्धटदट,स्पेशिफफकेिि,समावेि भएका शिलवधदी दरभाउपत्र सम्वन्धि कागिातहरु यस कायाालयवाट उपलब्ि गराइिे छ । यो 
सुचिा तथा शिलवधदी दरभाउपत्र सम्वन्धि कागिातहरुमा उल्लेख भएका िता वमोन्िम प्राप्त िभएका शिलबधदी दरभाउपत्र माथी कायाालयले  
कुिै कावााही गिे छैि । 

६. शिलवधदी दरभाउपत्र िता सदहत भएको,केरमेट िभएको र कायाालयले उपलब्ि गराएको बोलपत्र पुन्स्तकामा कुिै थपघट वा द्रष्टव्य िलखेेको 
हुिु पिेछ । समयशभत्र प्राप्त िभएका ,ररत िपुगेका,ररत िपुगेका,सुचिा िताहरु ववपररत भएको बोलपत्र माधथ कावााही हुिे छैि । 

७. शिलवधदी दरभाउपत्र सम्वन्धि कागिातहरुको प्रत्येक पािामा शिलवधदी दरभाउपत्र दाताहरुल ेदस्तखत गरी फमाको छाप लगाउिु पिे छ । 
शिलबधदी दरभाउपत्र  प्रत्येक आईटम दररेट ( भ्याट वाहेको) अंक र अक्षरमा वुणझिेगरी उल्लेख गिुा पिेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा 
अक्षरलाइ माधयता ददइिेछ । केरमेट भएकोमा स्पष्ट सगँ दस्तखत भएको हुिु पिे छ । 

८. एक फमाको िाममा खररद भएको शिलबधदी दरभाउपत्र अको फमाको िाममा दाणखला गिा पाइिे छैि । 
९. िक्कली कागिात पिे गरी वा शमलमेतो गरी दरभाउपत्रमा भाग शलएको पाइएमा त्यस्ता शिलबधदी दरभाउपत्र रद्द गरी कालो सुचीमा समावेि 

गिा सम्वन्धित निकायमा शसफाररस गररिे छ । 
१०. शिलबधदी दरभाउपत्र खररदकतााल ेसावािनिक खररद कायामा भाग शलि अयोग्य िभएको,प्रस्ताववत खररद कारवाहीमा आफ्िो स्वाथा िबाणझएको 

स्व.घोषणा अनिवाया रुपमा शिलबधदी दरभाउपत्र साथ पेि गिुा पिेछ । 
११. शिलबधदी दरभाउपत्र स्वीकृत गिे,िगिे सम्पूणा अधिकार कायाालयमा निदहत रहिे छ । 
१२. यस सम्वन्धि थप अधय कुराको बुझ्ि आवश्यक परेमा यस कायाालयमा कायाालय समय शभत्र सम्पका  गिा सफकिे छ । 
१३. यस सुचिामा उल्लेख िभएका कुराहरु सावािनिक खररद ऐि २०६३ तथा सावािनिक खररद नियमावली २०६४,र अधय प्रचशलत नियम कािुि 

अिुसार हुिेछ । 

िेक्का िं कामको वववरण िरौटी वापतको रकम दरभाउपत्र खररद दस्तुर ( फफताा 
िहुिे ) 

(शिक्षा) १/०७६-०७७ सेिेटरी प्याड खररद 
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