
 उदमऩयुगढी गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

  उदमऩयुगढी,उदमऩयु 

१ नॊ. प्रदेश,नेऩार 

शशरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हान सम्फन्धी सूचना 
प्रथभ ऩटक ऩलत्रकाभा सूचना प्रकाशशत लभलत:-२०७८-०६-०४ 

१.उदमऩयुगढी गाउॉऩालरकाको आ.व.०७८/७९ का रालग स्वीकृत कामयक्रभफाट तऩशशर फभोशजभकोसाभग्री खयीद गनुयऩने बएकोरे इजाजत 
प्राप्त पभय/ कम्ऩलनहरुराईउल्रेशखत शतयहरुको अलधनभा यहह यीतऩूवयक  हवधतुीम खरयद प्रहक्रमा ( E-bid) भापय त सहबागी हनु जानकायीको 
रालग मो शशरफन्दी दयबाउऩत्र  आव्हान सम्फन्धी सूचना प्रकाशशत गरयएको छ | 
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कामायरमको नाभ:- उदमऩयुगढी गाउॉऩालरका, 
उदमऩयुगढी -०५, उदमऩयु   

फैंकको नाभ:- याशस्िम फाशणज्म फैंक,गाईघाट 
शाखा  

याजस्व खाता नॊ.:-
२०९०१००३०१०१०००५ 

धयौटी खाता नॊ.:-
२०९०१००३०३०००००५ 

कामायरम कोड नॊ.:-८०१०१११०५ 

 

 

दयबाउऩत्र  सम्फन्धी शतयहरु:- 
१.मो सूचना प्रथभऩटक प्रकाशशत बएको लभलतरे १५ औॊ ददनको कामायरम सभमलबत्र नवीकयण गयेको कम्ऩलन दताय प्रभाणऩत्र, व्मवसाम दताय 
इजाजत ऩत्र, स्थानी रेखा नॊ/भूल्म अलबवहृि कय दताय प्रभाणऩत्र,आ.व. ०७६/०७७ को कयचकु्ता प्रभाणऩत्रहरुको प्रभाशणत प्रलतलरऩीहरु 
सॊरग्न गयी दयबाउऩत्र  पायभ खरयद दस्तयु यकभ ऩलछ हपताय नहनुे गयी श्री याहिम फाशणज्म फैंक, गाईघाट शाखा, उदमऩयुभा यहेको मस 
कामायरमको नाभउदमऩयुगढी गाउॉऩालरका(कामायरमको कोड नॊ. ८०१०१११०५)भा यहेको याजश्व खाता नॊ. २०९०१००३०१०१०००५ 
भा नगद जम्भा गयी दयबाउऩत्र  खरयद गनय सहकने छ ।  
२.दयबाउऩत्र पायभ साथ जभानत फाऩत यकभ श्री याहिम फाशणज्म फैंक, गाईघाट शाखा, उदमऩयुभा यहेको उदमऩयुगढी गाउॉऩालरकाको 
धयौटी खाता नॊ. २०९०१००३०३०००००५ भा नगद जम्भा गयेको सक्क०रै बौचय वा मस कामायरमको नाभभा भान्मता प्राप्त वाशणज्म 



फैंकफाट जायी बएको दयबाउऩत्र जभानत (हवडफण्ड) को सक्कनर प्रलत ऩेश गनुय ऩनेछ । मस्तो जभानत दयबाउऩत्र दाशखरा गने अशन्तभ 
लभलतफाट ७५ (ऩचहत्तय) ददनको म्माद अवलध बएको हनु ुऩनेछ ।  
३. दयबाउऩत्र पायभको प्रत्मेक भहरहरु स्ऩष्ट रुऩभा बयी अलधकाय प्राप्त व्मशक्तरे सही छाऩ गयी सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे १६ औॊ 
ददनको १२:०० फजेसम्भ गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम, उदमऩयुगढी, उदमऩयुको  नाभभा सम्फोधन गयी काभको हववयण, 
दयबाउऩत्रदाताको नाभ, ठेगाना य पोन नॊ. स्ऩष्ट खरुाई सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमको हवद्यतुीम प्रणारी www.bolpatra.gov.np 
भापय त आवश्मक सम्ऩूणय कागजातहरु साथ दताय गयाउन ुऩनेछ।  
४. म्माद लबत्र दताय बएका दयबाउऩत्रहरु १६ औॊ ददनको १:०० फजे मस उदमऩयुगढी गाउॉऩालरकाको हातालबत्र खोलरने छ । 
दयबाउऩत्रदाता वा लनजका प्रलतलनलधहरुको अनऩुशस्थलतभा सभेत दयबाउऩत्र खोल्न कुनै फाधा ऩने छैन ।  
४. दयबाउऩत्र खरयद गने वा दताय गने अशन्तभ ददन सावयजलनक हवदा ऩनय गएभा त्मसको रगतै्त बोलरऩल्ट कामायरम खरेुको ददन सोही 
सभमभा हनुेछ ।  

६. कुनै शतय याखी ऩेश गयेको, सूचनाको शतय हवऩरयत बएको, उऩरब्ध गयाइएको दयबाउऩत्र पायभभा थऩघट गरयएको, यीत नऩगेुको, 
म्माद नाघी ऩेश हनु आएको दयबाउऩत्र उऩय कुनै कायवाही हनुे छैन ।  
७. नक्कुरी कागजात ऩेश गयी वा लभरेभतो गयी दयबाउऩत्रभा बाग लरएको ऩाइएभा त्मस्ता दयबाउऩत्रदाताको दयबाउऩत्र यद्द गयी 
कारोसूचीभा सभावशे गनय सम्फशन्धत लनकामभा लसपारयस गरयने छ ।  
८. प्राप्त दयबाउऩत्रहरु ऩूणय वा आॊशशक रुऩभा स्वीकृत गने वा यद्द गने सम्ऩूणय अलधकाय मस कामायरमभा सयुशऺत यहने छ ।  
९. दयबाउऩत्र खरयदकतायरे सावयजलनक खरयद कामयभा बाग लरन अमोग्म नबएको, प्रस्ताहवत खरयद कायवाहीभा आफ्नो स्वाथय नफाशझएको, 
सम्फशन्धत ऩेशा व्मवसामभा कुनै सजाम नऩाएको साथै सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमको कारोसूचीभा नऩयेको बनी लरशखत कवोर 
गयेको स्व:घोषण ऩत्र दयबाउऩत्र साथ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  
१०. दयबाउऩत्रदातारे  दयबाउऩत्र  ऩेश गनुय अशघ सम्बाहवत जोशखभ प्रलत स्मॊमभ ्उत्तयदामी बई आऩलुतय गनुयऩने साभाग्री रगामत सम्ऩूणय 
ऩऺको जानकायी लरएको भालनने छ ।  
११. मस सूचनाभा उल्रेख बएकोभा सोही फभोशजभ य अन्म हवषमको हकभा सावयजलनक खरयद ऐन, २०६३ (सॊशोधन सहहत) सावयजलनक 
खरयद लनमभावरी, २०६४ तथा प्रचलरत ऐन लनमभ अनसुाय हनुेछ ।  
१२. दयबाउऩत्र सम्फन्धी अन्म कुया फझु्न ऩयेभा साफयजलनक खरयदअनगुभन कामायरमको ववेसाइट www.bolpatra.gov.np/egpहेनुयहनु वा 
भो.नॊ. ९८४५२३०८२७, ९८४४१९४८०१, ९८५२८३५२७८ भा सम्ऩकय  गनय सहकने छ । 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  
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