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ससिबन्दी दरभघउपत्र आव्हघनको सचूनघ 

(प्रथम पटक प्रकघसशत समसतिः २०७४/०८/१८)  

यस कघयघयियिघई आ.व. २०७४/०७५ मघ आवश्यक पने तपससि बमोसजमकघ सघमघनहरु ससिबन्दी दरभघउपत्रद्वघरघ खररद गनुयपने भएको ह दँघ सचूनघमघ उसल्िसखत शतयहरुको 

असधनमघ रसह ईजघजत प्रघप्त फमय तथघ कम्पनीहरुबघट रीतपूवयक ससिबन्दी दरभघउपत्र आव्हघन गररएको छ ।  

ठेक्कघ नां. आपुसतय गनुयपने मघिसघमघन फघरघम 
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१. यो सचूनघ प्रकघसशत भएको समसतिे १५ (पन्र) सदनसभत्र ससिबन्दी दरभघउपत्र सम्बन्धी कघगजघत प्रत्येक प्यघकेजको िघसग रु. ३०० ( अक्षरुपी रु. तीन सय, सफतघय नह ने 

गरी) कघ दरिे यस कघयघयियको सघमघन्य प्रशघसन शघखघबघट नगद ैबझुघई खररद गनय ससकनेछ ।  

२. आपूसतयकतघयिे यस कघयघयियिे प्रमघसणत गरी तयघर गरेको दरभघउपत्र मघत्र खररद गरी दतघय गनुयपनेछ । सघथै आपूसतयकतघयिे आफ्नो दरभघउपत्र ससिबन्दी गरी रीतपूवयक 

ससहछघप गरी गघउँ  कघययपघसिकघको कघयघयियको ठेगघनघमघ आपूसतयकतघयको नघम, ठेगघनघ तथघ कुन कघम/प्यघकेजको िघसग दरभघउपत्र पेश गने हो सो कुरघ स्पष्ट रुपमघ 

उल्िेख गरी दतघय गनुयपनेछ । 

३. मघसथ उल्िेसखत असन्तम समसत र समय सभत्र दतघय ह न आएकघ ससिबन्दी दरभघउपत्रहरु ससिबन्दी दरभघउपत्रदघतघ वघ सनजको प्रसतसनसधको रोहवरमघ मघसथ उसल्िसखत 

समसत र समयमघ (सदनको २ :००) बज ेयस कघयघयियमघ खोसिनेछ । सघवयजसनक सवदघ परेमघ सोको भोसिपल्ट वघ कघयघयिय खिेुको पसहिो सदन सोही समय र स्थघनमघ 

ससिबन्दी दरभघउपत्र खोसिनेछ । दरभघउपत्र खररद गने असन्तम सदन सघवयजसनक सवदघ पने गएमघ सोको भोसिपल्ट खररद सोको भोसिपल्ट दतघय गरी उल्िेसखत समयमघ 

खोसिनेछ । सढिो गरी प्रघप्त भएको वघ म्यघद नघसघ आएकघ तथघ रीत नपुगेकघ वघ कुनै  शतय उल्िेख भई आएकघ ससिबन्दी दरभघउपत्र फघरघम स्वीकघर गररने छैन । सघथै 

प्रसतसनसधहरु उपसस्थत नभएमघ पसन दरभघउपत्र खोल्ने कघययमघ वघधघ पने छैन । 

४. ससिबन्दी दरभघउपत्र फघरघम सघथ खररद गने फमय, कम्पनी वघ सांस्थघिे आ.व. २०७३/०७४ को कर चुक्तघ प्रमघणपत्र पेश गनुयपनेछ । यद्यसप आ.व. २०७३/०७४ को कर 

चुक्तघ भई नसके भएमघ आ.व. २०७२/०७३ सम्मको कर चुक्तघ प्रमघणपत्र, फमय सांस्थघ वघ कम्पनी दतघय प्रमघण-पत्र (नवीकरण ससहत) कघ प्रमघणपत्रहरुकघ प्रसतसिसपहरु 

नोटरी पसलिकबघट प्रमघसणत गरघई पेश गनुय पनेछ । 

५. ससिबन्दी दरभघउपत्र खररदकतघयिे सघवयजसनक खररद कघययमघ भघग सिन अयोग्य नभएको, प्रस्तघसवत खररद कघरवघहीमघ आफ्नो स्वघथय नबघसझएको, सम्बसन्धत पेशघ वघ  

व्यवसघयमघ कुनै सजघय नपघएको सघथै सघवयजसनक खररद अनुगमन कघयघयियको कघिो सचूीमघ नपरेको भनी सिसखत कबोि गरेको स्व-घोषणघ पत्र असनवघयय रुपमघ 

ससिबन्दी दरभघउपत्र सघथ पेश गनुयपनेछ ।  

६. ससिबन्दी दघसखिघ गनुय असघ सोमघ उसल्िसखत शतयहरु पररमघण र अन्य कुरघहरु रघम्ररी अध्ययन, अविोकन गरी दरभघउपत्र भनय र पेश गनय अनुरोध गररन्छ । दरभघउपत्रमघ 

उसल्िसखत कुनै कुरघ स्पष्ट नभएमघ यस कघयघयियमघ कघयघयिय समयसभत्र सम्पकय  रघख्न ससकनेछ ।  

७. दरभघउपत्रदघतघिे कबोि गरेकघ दर पररवतयन गने सम्बन्धमघ कुनै शतय रघख्न पघईने छैन ।  

८. दरभघउपत्रदतघिे सांिग्न पररमघण मलू्य पत्र (Bill of Quantity) मघ उसल्िसखत  प्रत्येक महिमघ भनुयपने स्थघनमघ स्पष्ट रुपमघ भनुयपनेछ । 

९. दरभघउपत्र स्वीकृत गने वघ नगने सम्पूणय असधकघर यस कघयघयियमघ सरुसक्षत रहनेछ ।  

१०. यो सचूनघमघ उल्िेख ह न छुट भएकघ कुरघहरु सघवयजसनक  खररद ऐन, २०६३ र सघवयजसनक खररद सनयमघविी, २०६४ तथघ अन्य प्रचसित कघनून अनुसघर ह नेछ ।  

११. यो सचूनघ यस कघयघयियको सचूनघ पघटी तथघ वेबसघइट www.sirijanghamun.gov.np मघ हनेय ससकनेछ । 
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