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बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउ-पत्र पेि गरे्न सम्बन्धी सचूर्ना 

प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७६/०४/२० 
 

यस कायााियिाई आ.व.२०७६/०७७ का िालग आवश्यक सामानहरु तोलकएको पररमाणमा तोलकएको लमलत र समयमा यस कायााियमा 

आपलूता गना चाहान ेनपेाि सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छुक सप्िायसाहरुिे कारोवार खिेुको फमा दताा प्रमाण पत्र, मलू्य अलिवदृ्धी कर 

(VAT) मा दताा िएको प्रमाण-पत्र, आ.व. (०७५/०७६) को कर चकु्ता प्रमाण-पत्रको प्रमालणत प्रलतलिपी राखी यो सचूना प्रकालित 

िएको लमलतिे १५ पन्ध्र लदन तथा बोिपत्रको हकमा ३० लदन लित्र यस कयााियिे उपिब्ध गराएको बोिपत्र/लििबन्ध्दी दरिाउ-पत्र  

खररद गरी पेि गना हुनका िालग यो सचूना प्रकालित गररएको छ । 

तपशिलिः 

क्र.सं. सामार्नको शििरण इकाई पररमाण बोलपत्र/दरभाउ पत्र फारम दस्तुर रु 

(पशि शफताा र्नहुरे्न गरी) 

कशफयत  

१. स्टेिनरी तथा मसिन्ध्द 

सामानहरु 

दरिाउ पत्र फारममा उल्िेख िए अनुसार कायााियको आवश्कता 

अनसुार 

१०००।- लसिबलन्ध्द  

२. लवद्यलुतय सामाग्री तथा 

उपकरणहरु 

  " " ३०००।- बोिपत्र 

३. छपाई सम्बन्ध्धी " " १०००।- लसिबन्ध्दी 
 

बोलपत्र/दरभाउ पत्र पेि गदाा आिश्क परे्न अन्य िताहरुिः 

१. बोिपत्र/लििबन्ध्दी दरिाउ -पत्रमा आफुिे पेि गरेको प्रलत इकाई मलू्य दर रेट मलू्य अलिवलृद्ध कर बाहकेको पेि गनुा पनेछ । 

२. बोिपत्र/दरिाउ -पत्र फाराममा दर रेट िदाा अंक र अक्षर दबैुमा उल्िेख गनुा पनेछ । अंक र अक्षरमा िेलखएको दररेट फरक परेमा अक्षरमा 

िेलखएको दर रेटिाई मान्ध्यता लदइनेछ । 

३. ररतपवूाक पेि निएको, म्याद लित्र दताा निएको र िता राखी पेि िएका बोिपत्र/दरिाउ-पत्र फारामहरुिाई मान्ध्यता लदइने छैन । 

४. बोिपत्र/दरिाउ-पत्रमा उल्िेख िए बमोलजम स्पेलिलफकेिन, कम्पनी तथा ब्राण्डको मािसामान बाहके अन्ध्य मािसामान यस नगरपालिकािे 

स्वीकार गने छैन । 

५. बोिपत्र/दरिाउ-पत्र स्वीकृत गने वा नगने र के के सामानहरु खरीद गने िन्ध्ने सम्पूणा अलधकार न.पा. मा सरुलक्षत रहनेछ । 

६. नेपाि सरकारिाई बझाउन ुपने आय कर तथा अन्ध्य कुनै पलन कर बुझाउन ुपरेमा आपलूताकताा स्वंयमिे बुझाउन ुपनेछ । 

७. सामान आपलुता िए पलछ यस कायााियबाट हुने िकु्तानी सम्झौतामा उल्िेख िएको प्रावधान अनसुार हुनेछ ।  

८. मािसामानको ढुवानी खचा आपूलता कताा स्वंयमिे ्यवहोनुा पनेछ । 

९. यसमा नखिुाइएका अन्ध्य कुराहरु प्रचलित सावाजलनक खररद ऐन तथा लनयमाविी बमोलजम हुनेछ । 

१०. लवस्ततृ जानकारीका िालग यस कायााियको लजन्ध्सी िाखामा कायाािय समय लित्र सम्पका  राख्न सलकनेछ । 

११. धरौटी रकम देहाय बमोलजम हनेछ । 

बोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउ पत्र र्न.ं आपशूता गर्नुापरे्न सामार्नको शििरण धरौटी रकम कैशफयत 

१/०७६/०७७ स्टेिनरी तथा मसिन्ध्द सामानहरु ४४,५००।  

२/०७६/०७७ मेलिनरी औजार तथा लवद्यलुतय उपकरणहरु १,००,०००।  
३/०७६/०७७ छपाई सम्बन्ध्धी ४३,८००।  

 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


