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१ नं. प्रदेश,नेपाि 

सौर्य सडक बलि जडान खरिद सम्बन्धी लििवन्दी दिभाउपत्र आह्वानको सूचना 

 दोस्रो पटक प्रकालशत २०७८/०९/१२ 

यस फेदाप गाउँपालिका अन्तगगत सौयग सडक बलि जडानको  दरभाउपत्र खररद गनगका िागी ईजाजत प्राप्त फर्ग, सप्िायसग, कम्पनी वा सस्थािे आफ्नो 

फर्ग, संस्था वा कम्पनी दताग प्रर्ाण पत्र  ( आ.व. २०७८/७९ सम्र् नलवकरण गरीएको), स्थायी िेखा नम्बर तथा र्ु.अ. कर दताग प्रर्णपत्र,आ.व. 

२०७७/०७८ को  कर चकु्ता प्रर्ाण पत्र िगायतका कागजातहरुको प्रलतिीलप संिग्न  गरी  यो सूचना प्रकालशत भएको ७ (सात)औ ँलदन सम्र् कायागिय 

सर्य लभत्र दरभाउपत्रको फारर् रु १०००।– लतरी (लफताग नहुने गरी) यस कायगियको नेपाि बङ्गिादेश बैक फेदाप शाखार्ा रहकेो संलचत कोष खाता 

नं. ०७८००००१४१  र्ा जम्र्ा गरेको भौचर वा राजश्व शाखार्ा भौचर कालट ८ (आठौ) औ ँ लदनको १२:०० बजे सम्र् दरभाउपत्र दातािे धरौटी 

बापतको उल्िेलखत रकर् यस कायागियको नार्र्ा नेपाि बङ्गिादेश बैक फेदाप शाखार्ा  रहकेो धरौलट खाता नं. ०७८००००८४१ जम्र्ा गरेको 

भौचर वा दरभाउपत्र दताग गने अलन्तर् लदन देलख ७५ लदन म्याद भएको  वा नेपाि सरकारवाट र्ान्यता प्राप्त बैकको बैक ग्यारेन्टी संिग्न गरी दोस्रो पटक 

प्रकालशत लर्लत २०७८/०९/१२  लदन देलख ७ औ ँ लदन लभत्र कायागिय सर्यर्ा दताग हुन यो सूचना प्रकालशत गररएको छ । ररपतपुबगक दताग भएका 

प्रस्तावहरु  लर्लत २०७८/०९/१८  गते ०४:०० बजे पलछ खोलिनेछ । उक्त दरभाउपत्र कायागिय प्रलतलनलध, दरभाउदाता वा लनजका प्रलतलनलधको 

उपलस्थलतर्ा कायागियर्ा खोलिनेछ, दरभाउत्रदाता वा प्रलतलनलधको उपलस्थलत  नभए पलन पत्र खोल्न वाधा पने छैन । दरभाउपत्र भदाग प्रत्येक आइटर्को 

दररेट अंक र अक्षरर्ा िेख्नु पनेछ, अङ्क र अक्षर फरक पनग आएर्ा अक्षरिाई र्ान्यता हुनेछ । दरभाउपत्रर्ा अयोग्य छैन भलन स्वंयर् घोषणा गरेको हुनु 

पनेछ । ररत नपुगी वा म्याद नाघी आएका बोिपत्र उपर कारबालह हुने छैन। दताग भएका बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पुणग अलधकार कायागियर्ा 

सुरलक्षत रहने छ । यो सूचनार्ा सर्ावेश नभएको अन्य सतगहरु सावगजलनक खररद ऐन २०६३ र खररद लनयर्ाविी २०६४ अनुसार एवर् ्प्रचलित कानुन 

बर्ोलजर् हुनेछ । 
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