
 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कागबेनी,मुस्ताङ 
 
 

                                        

(दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित शमशत:-२०७६/०८/२६गते) 

 

यस वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको िाक्तग आवश्यक अगााक्तनक मि (चयाांग्राको) खररद गनुा परेको हदँा इचछुक फमा/कम्पनी वा 

आक्तधकाररक क्तबके्रताहरु बाट तपक्तिि बमोक्तजमका िताहरुको अक्तधनमा रही गोप्य क्तििबन्दी दरभाउपत्र पेि गनुाहन सम्बक्तन्धत सबैको 

जानकारीको िाक्तग यो सुचना प्रकाक्तित गररएको छ । 

खररद सूचना १   

क्तसिबन्दी 

दरभाउ 

पत्र नां. 

क्तववरण  िागत अनुमान (भ्याट सक्तहत) दरभाउपत्र 

दस्तुर  

धरौटी रकम 

रु. 

कैफफयत  

२. अगााक्तनक मि (चयाांग्राको)खररद  १४,००,०००/- १०००/- ३५,०००/-  

िताहरु : 

१) यो सूचना दोश्रो  पटक प्रकाक्तित भएको क्तमक्ततिे ७  फदन क्तभत्र इचछुक फमा,कम्पनी,सप्िायसा वा क्तनजको प्रक्ततक्तनक्तधिे 

क्तनवेदन साथ ब्यबसाय दताा प्रमाणपत्र ,स्थायी िेखा नम्बर/ मूल्य अक्तभवृक्ति कर प्रमाणपत्र, आ.ब. २०७५/०७६ सम्मको 

कर चुिा प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिक्तप साथ राखी कामको क्तबबरण अनुसारको तोफकएको दरभाउपत्र दस्तुर (पछी 

फफताा नहने गरर ) यस कायााियको राजश्व िाखामा वा यस कायााियको नाममा नेपाि बैंक क्तिक्तमटेड जोमसोममा रहकेो 

खाता नां. ०६८०३००००००००४००१०३२ मा जम्मा गना सफकने छ ।  कृक्ति सम्बन्धी  सामान/उपकरणको  

स्पेक्तसफफकेसन सक्तहतको दरभाउपत्र कायााियबाट प्रा्त  गना सफकने छ । 

२) खररद भएको दरभाउपत्र फारम फमािे आवश्यक क्तववरण भरी तोफकएका कागजातहरु सांिग्न राखी खामबन्दी गरी खाम 

बाक्तहर आफ्नो फमाको नाम,थर,वतन र कामको क्तववरण स्पष्ट उल्िेख गरी क्तसिबन्दी गरी यस कायााियमा सूचना प्रकाक्तित 

भएको क्तमक्ततिे ८ औं फदनको १२ बजे क्तभत्र दताा गररसकु्न पनेछ ।दताा भएका बोिापत्रहरु सोक्तह फदनको २ बजे यस 

कायााियमा सरकारी प्रक्ततक्तनक्तध,फमाको प्रक्ततक्तनक्तधको रोहबरमा खोक्तिने छ । समयमा फमाको वा क्तनजको प्रक्ततक्तनक्तध उपक्तस्थत 

नभएमा पक्तन क्तसिबन्दी दरभाउपत्र खोल्न बाधा पुग्नेछैन ।कारणबि क्तसिबन्दी दरभाउपत्र दताा गने तथा खोल्ने फदन 

सावाजक्तनक क्तबदा पना गएमा कायाािय खुिेको फदन सोक्तह समयमा हनेछ। 

३) पेि हने दरभाउपत्र िता रक्तहत केरमेट नभएको हनुपने छ यफद केरमेट भएमा केरमेट भएको ठाउँमा दरभाउपत्र दाताको 

दस्तखत र छाप भएको हनुपने छ । 

४) दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा उल्िेक्तखत धरौटी रकम यस कायााियको नाममा रहेको श्री नेपाि बैंक क्तिक्तमटेड,जोमसोम 

िाखाको धरौटी खाता नां. ०६८०३००००००००३०००००९ मा नगद  जम्मा गरेको सक्कि भौचर वा कायााियमा नगदै 

जम्मा गरेको रक्तसद सांिग्न हनुपने छ ।दरभाउपत्र स्वीकृत भएको क्तनधााररत समय क्तभत्र सम्झौता गना नआएमा धरौटी रकम 

जफत गररने छ  । 

५) प्रा्त  भएको दरभाउपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणा अक्तधकार गाउँपाक्तिका कायााियमा सुरक्तक्षत रहनेछ । 

६) यो सूचनामा उल्िेख नभएका कुराहरु प्रचक्तित कानुन तथा ऐन क्तनयम अनुसार हनेछ । 

७) ररत नपुगेको,म्याद नाघी आएको दरभाउपत्र फारामहरुिाई मान्यता फदइने  छैन । 

८) एक फमाको नाममा खररद गररएको दरभाउपत्र अको फमाको नाममा दाक्तखिा गना पाइने छैन । 

९) थप जानकारीको िाक्तग कायााियमा सम्पका  गना सफकने छ । यो सूचना र दरभाउ पत्र फाराम   यस कायााियको वेबसाइट 

www.varagungmuktichhetramun.gov.np बाट समेत डाउनिोड गना  सफकने छ । 

 

क्तन.प्रमखु प्रिासकीय अक्तधकृत  

 

कृक्ति सम्बन्धी  सामान खररदको िाक्तग  क्तििबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सचूना 



वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका 

कागबेनी,मुस्ताङ 

सम्पका -०६९४२१००१/२/३  

इमेि-baragaunmuktichhetra@gmail.com 

 

 

 

अगााक्तनक मि (चयाांग्राको) खररद सम्बन्धी 

क्तसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम 

सूचना प्रकाक्तित क्तमक्तत- २०७६/०८/२६ गते 

 

फमा/कम्पनीको नाम : 

ठेगाना : 

फोन नां. : 

मोबाइि नां. : 

फ्याक्स नां. : 

इमेि : 

फमा/कम्पनीको छाप : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका 

गाउँकायापाक्तिकाको कायाािय 

कागबेनी,मुस्ताङ 
अगााक्तनक मि(चयाांग्राको) खररद सम्बन्धी क्तसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सचूना 

(दोश्रो  पटक सूचना प्रकाक्तित क्तमक्तत :२०७६/०८/२६   ) 

 

यस गाउँपाक्तिकामा अगााक्तनक मि  खररद गनुा पन ेभएको हदँा सो काया गना सके्न योग्य इचछुक फमा/कम्पनीबाट क्तसिबन्दी 

दरभाउपत्र फाराममा उक्तल्िक्तखत िताहरुको अक्तधनमा क्तसिबन्दी दरभाउपत्र पेि गना यो सूचना पेि गररएको छ । क्तबस्तृत 

जानकारीको िाक्तग गाउँपाक्तिकाको वेबसाइट www.varagungmuktichhetramun.gov.np मा हनेुाहन वा 

गाउँपाक्तिकाको खररद इकाइमा सम्पका  गनुाहन अनरुोध छ । 

क्र.सां. क्तववरण  फाराम 

दस्तुर  
फाराम खररद गन े

अक्तन्तम क्तमक्तत  
फाराम बुझाउने 

अक्तन्तम क्तमक्तत  
फाराम खोक्तिने क्तमक्तत  

१. अगााक्तनक मि 

(चयाांग्राको)खररद   
१०००  २०७६/०९/०२ गते  

कायाािय समय क्तभत्र  
 

२०७६/०९/०३  गत े

फदनको १२ बजेक्तभत्र  
 

२०७६/०९/०३  गत े

फदनको २ बजेपछी  

 

िताहरु : 

१. दरभाउपत्र फाराम यो सूचना प्रथम पटक प्रकाक्तित भएको क्तमक्ततिे ७ औं फदनसम्म कायाािय समयक्तभत्र रु.१०००   फफताा 

नहने गरी यस गाउँपाक्तिकाबाट खररद गना सफकने छ वा नेपाि बैंक क्तिक्तमटेड जोमसोम िाखामा रहकेो यस गाउँपाक्तिकाको 

मुि  खाता नां. ०६८०३००००००००४००१०३२  मा नगद दाक्तखिा गरी वेबसाइटबाट दरभाउपत्र फारम डाउनिोड 

गरी भना सफकने छ  सक्कि बैंक भौचर  र सूचना प्रकाक्तित भएको क्तमक्ततिे ८ औं फदनको १२ बजे क्तभत्र क्तसिबन्दी दरभाउपत्र 

फाराम यस गाउँपाक्तिका कायााियमा दताा गररसकु्नपनेछ र सो बेिा अक्तनबाया रुपमा सक्कि बैंक भौचर समेत पेि गनुापने छ 

।  दताा भएका क्तसिबन्दी दरभाउपत्र सोक्तह फदनको २:३० वजे पछी दरभाउपत्र दाता वा क्तनजको प्रक्ततक्तनक्तधको रहोबरमा 

खोक्तिने छ ।क्तनज उपक्तस्थत नभए पक्तन दरभाउपत्र खोल्न कुनै बाधा पने छैन । 

 

२. क्तसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम साथ क्तनम्न क्तिक्तखत कागजात अक्तनबाया रुपमा पिे गनुापन ेछ । 

(क) फमा/कम्पनी दताा प्रमाणपत्र (नक्तबकरण भएको/सम्बक्तन्धत काया गना इजाजत प्रा्त  भएको ) को प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिक्तप  

(ख) स्थायी िेखा नम्बर दताा तथा मूल्य अक्तभवृक्ति कर दताा प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिक्तप  

(ग) आ.व. २०७५/७६ को कर चुिा प्रमाण पत्रको प्रमाक्तणत प्रक्ततक्तिक्तप  

(घ) जमानत रकम बापत मूल्य अक्तभवृक्ति कर सक्तहत आफँुिे कबोि गरेको कुि रकमको कक्तम्तमा ३  प्रक्ततितिे हने 

रकम नेपाि बैंक क्तिक्तमटेड जोमसोम िाखामा रहेको यस गाउँपाक्तिकाको धरौटी खाता नां. 

०६८०३००००००००३०००००९ मा नगद दाक्तखिा गरेको सक्कि बैंक भौचर वा मान्यता प्रा्त  "क" बगाको 

बाक्तणज्य बैंकिे यस गाउँपाक्तिकाको नाममा जारी गरेको र बोिपत्र फाराम पेि गने अक्तन्तम क्तमक्तत दके्तख गणना 

हने गरर कक्तम्तमा ७५ फदन म्याद भएको बैंक ग्यारेन्टीको सक्कि प्रक्तत पेि गनुापने छ । 

 

३. दरभाउ पत्र खररद गना इचछुक फमा/कम्पनीिे माक्तथ उक्तल्िक्तखत सम्पूणा कागजात सक्तहत क्तनबेदन पेि गरेपक्तछ मात्र 

दरभाउपत्र फदइने छ । 

४. दरभाउपत्रको प्रत्येक  पानामा प्रस्ताब दाताको आक्तधकाररक सक्तह तथा फमा/कम्पनीको छाप िागेको हनुपने छ । 

 



५. जुन फमा/कम्पनीबाट दरभाउपत्र खररद गरेको हो सोक्तह फमा/कम्पनीबाट पेि गनुापने छ । 

६. दरभाउपत्र क्तबक्री गने,दताा गने अक्तन्तम फदन सावाजक्तनक क्तबदा पना गएमा कायाािय खुिेको पक्तहिो फदन सोक्तह समय र 

स्थानमा क्तबफक्र,दताा गररने छ । 

७. क्तसिबन्दी नभएको,म्याद नाघी आएको,ररत नपुगेको वा कुनै िता राक्तखएको दरभाउ पत्र उपर कुनै कारबाही हनेछैन । 

८. दरभाउ पत्र फारममा आफँुिे कबोि गरेको रकमिाई अांक र अक्षरमा दबुैमा प्रष्ट बुक्तझने गरर छुट्टाछुटै्ट िेख्नुपने छ । अांक र 

अक्षरको क्तबचमा फरक पना गएमा अक्षरमा अांफकत मूल्यिाई मान्यता फदइनेछ  । 

९. दरभाउ पत्र स्वीकृत भए पश्चात ७ (सात) फदन क्तभत्र सम्झौता गना आउन स्वीकृत प्रस्ताबदातािाई जानकारी गराइने छ । 

खररद गररने सम्पूणा सामानहरु यस गाउँपाक्तिकाको कायाािय रहकेो स्थान कागबेनी मुस्ताङ सम्म आपुर्ततकताािे नै ढुवानी 

गनुापने छ ।  

१०. क्तबस्तृत जानकारीको िाक्तग यस गाउँपाक्तिकाको वेबसाइट www.varagungmuktichhetramun.gov.np मा समेत हनेा 

सफकने छ । 

  

तपक्तिि 

क्र.सां. कामको क्तववरण  पररमाण  िागत अनमुान 
(भ्याट सक्तहत) 

धरौटी रकम  कैफफयत  

१. अगााक्तनक मि 

(चयाांग्राको) खररद  
७०००० केजी   १४,००,०००/- ३५,०००/-  

 

 

दरभाउ पत्र दातािाई क्तनदिेन 

 

 दरभाउ पत्र आह्वानको सुचनामा उल्िेख भएका सम्पूणा कागजात पिे गनुापन ेछ ।उपयुि उल्िेक्तखत 

कागजात पेि नगरेको दरभाउपत्र दाताको दरभाउपत्र उपर कुन ैकारबाही हने छैन । 

 प्रा्त  हन आएका दरभाउपत्र प्रक्ततस्पधााको आधारमा स्वीकाने अथवा पणूा रुपमा रद्द गन ेअक्तधकार यस 

कायााियमा रहने छ । कायााियको आवश्यकता अनुसार सामानहरु पटक पटक खररद गना सफकने छ । 

 टुटफुट भएका तथा कुनै खराबी आएका सामाग्रीहरु कुन ैहाितमा बुक्तझक्तिने छैन । 

 क्तििबक्तन्द दरभाउ पत्रको बाक्तहर खररद गरेको कायााियको नाम तथा ठेगाना स्पष्ट उल्िेख गनुापने छ । 

 दरभाउपत्र दातािे दरभाउ पत्र फाराममा उल्िेक्तखत िताको पणूा पािना गनुापनछे  र उपिब्ध गराउन 

भक्तनएको क्तववरण अक्तनबाया पिे गनुापन ेछ । 

 अन्य कुराहरु प्रचक्तित कानुन अनुसार िागु हनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्राक्तवक्तधक मलु्याांकनका पक्षहरुको साराांि 

(दरभाउपत्रदातािे अक्तनवाया भनुापने) 

१.कम्पनी/फमा दताा प्रमाण पत्र भएको/नभएको ? र आ.व. ०७५/७६ को िाक्तग नवीकरण भएको/नभएको ?उल्िेख गन े 

................................................................................................................................................... 

जारी क्तमक्तत तथा नवीकरण गररएको अबक्तध :................................ 

२. भ्याट तथा आयकर दताा प्रमाणपत्र सांिग्न भएको/नभएको .......................................... 

जारी क्तमक्तत तथा नवीकरण गररएको अवक्तध : ................................... 

३.स्पेक्तिफफकेसन माग बमोक्तजम सामान उपिब्ध गराउन सके्न/नसके्न ................................ 

४. Delivery Period दरभाउपत्रमा माग भए बमोक्तजम मन्जुर छ/छैन ? ...................... 

५.दररेट पेि गरेको सामानको क्याटिग पेि गरेको छ/छैन ?............................... 

 

(माक्तथ उल्िेक्तखत कागजात दरभाउपत्र साथ सांिग्न हनुपने छ ।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

आर्तथक मलु्याांकनका पक्षहरुको साराांि 

(अक्तनवाया भनुापन)े 

 

१.बैंक जमानत सांिग्न भएको/नभएको ?(बैंकको नाम ठेगाना उल्िेख गन े) ९० फदनको भ्यािीडीरट भएको बैंक 

क्तबडबांड भएको । 

 ............................................................................................................................. 

२. दरभाउ पत्र फाराममा उल्िखे गरेको भुिानीको प्रकृया आफँुिाई मान्य छ/छैन ? 

     ................................................................................................. 

 

(माक्तथ उल्िेक्तखत कागजात दरभाउपत्र साथ सांिग्न हनुपने छ ।)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

आर्तथक प्रस्ताब 
आर्तथक प्रस्ताब फाराम 

 

श्री वारागङु मकु्तिक्षते्र गाउँपाक्तिका  

कागबनेी,मसु्ताङ । 

  

क्तविय-आर्तथक प्रस्ताब पेि गरेको बारे । 

 

महोदय, 

त्यस गाउँपाक्तिकामा अगााक्तनक मि    खररद सम्बन्धमा क्तमक्तत २०७६/    /     गते  राक्तिय दकै्तनकमा प्रकाक्तित दरभाउपत्र 

आह्वान सम्बक्तन्ध सूचना अनुसार दरभाउ पत्र फाराममा उक्तल्िक्तखत िताहरु पूणा रुपमा पािना गने गरर यस फमा कम्पनीिे 

मूल्य अक्तभवृक्ति कर  सक्तहत रु...........................अक्षरुपी .................................................. 

..............................मा  उपिब्ध गराउन इचछुक भएको हदँा यो आर्तथक प्रस्ताब पेि गरेको छु/गदाछौं । 

 

यस फमा/कम्पनीिे पेि गरेको दरभाउ पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत गने सम्पूणा अक्तधकार त्यस कायााियमा क्तनक्तहत रहने व्यहोरा 

जानकारीका साथ अनुरोध छ । 

प्रस्ताबदाताको सक्तह : 

नाम : 

पद : 

 

फमा/कम्पनीको नाम  र ठेगाना 

सम्पका   नां. :                                                 इमेि : 

फमा/कम्पनीको छाप :                                                     क्तमक्तत : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

प्रस्ताक्तवत कबोि रकमको क्तववरण : 

तपक्तिि 

क्र.सां. कामको क्तववरण  पररमाण  इकाई  दर प्रक्तत इकाई  जम्मा 

रु.(भ्याट 

बाहके) 

कैफफयत  

अांक  अक्षरमा  

१. अगााक्तनक मि 

(चयाांग्राको) 
७०,००० केजी      

                                                                                                                    जम्मा रु.   

                                                                                                                   भ्याट    

                                                                                                               कुि जम्मा    

   

   

 

अक्षरमा :  

 

नोट : अगााक्तनक मि(चयाांग्राको)को  स्पेक्तसफफकेसन तपक्तििमा उल्िेख भए बमोक्तजम हनुपन ेछ । 

अगााक्तनक मि (चयाांग्राको) 

- अगााक्तनक मि चयाांग्राको हनुपनेछ । 

-मि ५० केजी क्तचनी बोराको साइजको बोरामा उपिब्ध गराउनुपनेछ  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


