
भमेू गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 
िमु्बबनी, प्रदेश, नेपाि 

लििबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको िूचना 
प्रथम पटक प्रकाम्शत लमलतिः २०७७।०९।२१ 

भमेू गाउँपालिकालभत्र रहेका िामदुायर्क यर्द्यािर्हरुमा अध्र्र्नरत यकशोरार्स्थाका छात्राहरुका िालग आर्श्र्क पने िेलनटरी 
प्र्ाड खररद तथा ढुर्ानी गनुयपने भएकोिे लनर्मानिुार इजाजत प्राप्त इच्छुक फमय/िप्िार्ियहरुबाट लनबन शतयहरुको अधीनमा 
रही लििबन्दी दरभाउपत्र पेश गनय आव्हान गररएको छ ।  

1. लििबन्दी दरभाउपत्र दाम्खिा गदाय फमय िञ्चािकको नेपािी ना.प्र.प., मू.अ.क. दताय प्रमाणपत्र, आ.र्. २०७६/०७७ 
िबमको करचकु्ता प्रमाणपत्र, नर्ीकरण इजाजत पत्र र आर् कर दताय प्रमाणपत्रको १/१ प्रलत नोटरी प्रमाम्णत प्रलतलिपी, 
कारोबार गनय अर्ोग्र् नभएको र कािो िूचीमा नपरेको स्र्घोषणा अलनर्ार्य  पेश गनुयपनेछ ।  

2. दरभाउपत्र फाराम र्ापत नगदै रु. १,०००/- (यफताय नहनुे गरी) लतरी कार्ायिर्बाट लमलत २०७७।१०।०६ गते 
कार्ायिर् िमर्लभत्र खररद गनय ियकनेछ । खररद गररएका लििबन्दी दरभाउपत्रहरु २०७७।१०।०७ गते ददनको 
१२:०० बजेलभत्र कार्ायिर्मा दताय गररिक्नपुने छ । दताय भएका दरभाउपत्रहरु िोही ददनको ३:०० बजे कार्ायिर्मा 
खोलिनेछ।  रीतपूर्यक पेश नभएका, बर्ाद नाघी आएका र्ा शतय राम्खएका दरभाउपत्रमालथ कुनै कारर्ाही गररने छैन। 
दरभाउपत्रदाता प्रलतलनलध उपम्स्थत नभएमा पलन दरभाउपत्र खोल्न बाधा पने छैन ।  

3. दरभाउपत्रको मान्र् अर्लध दरभाउपत्र खोिेको लमलतदेम्ख ४५ ददनको हनुेछ । दरभाउपत्रिाथ रु. ३८,०००/- रकम 
बराबरको क र्गयको र्ाम्णज्र् बैंकबाट जारी भएको कबतीमा ७५ ददन बर्ाद भएको दरभाउपत्र जमानत (Bid Security) 
पेश गनुयपनेछ र्ा दरभाउपत्र जमानत नगदै लियटजन्ि बैंक इन्टरनेशनि लि. भमेू शाखाम्स्थत र्ि कार्ायिर्को नाममा 
रहेको बैंक खातािः ग ३ भमेू गा.पा. धरौटी खाता, बैंक खाता नं. ०७८०१००००००३०२०१ पलन जबमा गनय 
ियकनेछ।   

4. दरभाउपत्र खररद गने र पेश गने ददन िार्यजलनक यर्दा परेमा िोको भोलिपल्ट हनुेछ । र्िो भए तापलन दरभाउपत्र 
जमानत र दरभाउपत्रको मान्र् अर्लध मालथ उल्िेम्खत नै हनुेछ ।  

5. दरभाउपत्र स्र्ीकृत गने, आंम्शक रुपमा स्र्ीकृत गने र्ा अस्र्ीकृत गने िबपूणय अलधकार र्ि कार्ायिर्मा लनयहत हनुेछ। 

6.  र्ि िूचनामा उल्िेख नभएको िबबन्धमा प्रचलित लनर्म कानून बमोम्जम हनुेछ। थप जानकारीको िालग र्ि कार्ायिर्मा 
र्ा ९८०६२५९०२० र्ा ९८०९८८९७६५ र्ा ९८१५५०३२४२ मा िबपकय  राख् न ियकनछे ।  

दरभाउपत्र.नं. यर्र्रण अनमुालनत ि.इ. रकम (भ्र्ाट िमेत) 
BRM /077-

78/SQ/GOODS/11 
िामदुायर्क यर्द्यािर्हरुमा अध्र्र्नरत छात्राहरुका 
िालग िेलनटरी प्र्ाड खररद तथा ढुर्ानी १३,९५,०००।- 

०प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृत 

 


