
          भूमे गाउँपालिका 
          गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

           खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व)  

           िुम्बबनी प्रदेश, नेपाि 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको िूचना 
प्रथम पटक प्रकाशित समसतिः २०७8।02।2७ 

भूमे गाउँपासलका, गाउँ कार्यपासलकाको कार्ायलर्, र्वुा तथा खेलकुद ववकाि िाखाको आ.व. 2077/078 को स्वीकृत 
वावषयक कार्यक्रम अन्तगयत नमूना ववद्यालर् सनमायण कार्यक्रम अन्तगयत िाँस्कृसतक िामाग्रीहरु खररद गनुयपने भएकोले 
सनर्मानिुार इजाजत प्राप्त इच्छुक फमय/िप्लार्िय/कम्पनीहरुबाट सनम्न ितयहरुको अधीनमा रही सिलबन्दी दरभाउपत्र पेि गनय 
आव्हान गररएको छ ।  

1. सिलबन्दी दरभाउपत्र दाशखला गदाय फमय िञ्चालकको नेपाली ना.प्र.प., मू.अ.क. दताय प्रमाणपत्र, आ.व. २०७६/०७७ 
िम्मको करचकु्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण इजाजत पत्र र आर् कर दताय प्रमाणपत्रको १/१ प्रसत नोटरी प्रमाशणत प्रसतसलपी, 
कारोबार गनय अर्ोग्र् नभएको र कालो िूचीमा नपरेको स्वघोषणा असनवार्य पेि गनुयपनेछ ।  

2. दरभाउपत्र फाराम वापत नगदै रु. १,०००/- (वफताय नहनुे गरी) सतरी कार्ायलर्बाट समसत २०७8।03।10 गते 
कार्ायलर् िमर्सभत्र खररद गनय िवकनेछ । खररद गररएका सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु २०७8।03।1१ गते ददनको 
१२:०० बजेसभत्र कार्ायलर्मा दताय गररिक्नपुने छ । दताय भएका दरभाउपत्रहरु िोही ददनको ३:०० बजे कार्ायलर्मा 
खोसलनेछ ।  रीतपूवयक पेि नभएका, म्र्ाद नाघी आएका वा ितय नराशखएका दरभाउपत्रमासथ कुनै कारवाही गररने छैन 
। दरभाउपत्रदाता प्रसतसनसध उपशस्थत नभएमा पसन दरभाउपत्र खोल्न बाधा पने छैन ।  

3. दरभाउपत्रको मान्र् अवसध दरभाउपत्र खोलेको समसतदेशख ४५ ददनको हनुेछ । दरभाउपत्रिाथ रु. 22,0००/- रकम 
बराबरको क वगयको वाशणज्र् बैंकबाट जारी भएको कम्तीमा ७५ ददन म्र्ाद भएको दरभाउपत्र जमानत (Bid Security) 
पेि गनुयपनेछ वा दरभाउपत्र जमानत नगदै सिवटजन्ि बैंक इन्टरनेिनल सल. भूमे िाखा शस्थत र्ि कार्ायलर्को नाममा 
रहेको बैंक खातािः ग३ भूमे गा.पा. धरौटी खाता, बैंक खाता नं. ०७८०१००००००३०२०१ पसन जम्मा गनय 
िवकनेछ।   

4. दरभाउपत्र खररद गने र पेि गने ददन िावयजसनक ववदा परेमा िोको भोसलपल्ट हनुेछ । र्िो भएता पसन दरभाउपत्र 
जमानत र दरभाउपत्रको मान्र् अवसध मासथ उल्लेशखत नै हनुेछ ।  

5. दरभाउपत्र स्वीकृत गने, आंशिक रुपमा स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गने िम्पूणय असधकार र्ि कार्ायलर्मा सनवहत हनुेछ। 

6. र्ि िूचनामा उल्लेख नभएको िम्बन्धमा प्रचसलत सनर्म कानून बमोशजम हनुेछ । थप जानकारीको लासग र्ि 
कार्ायलर्मावा 9808502023, 9815503242, ९८०६२५९०२० मा िम्पकय  राख् न िवकनेछ ।  

दरभाउपत्र.नं. वववरण 
अनमुासनत लागत 
रकम (म.ुअ.कर 

िवहत) 
कैवफर्त 

BRM /077-
78/SQ/GOODS/18 

नमूना ववद्यालर् सनमायणको लासग 
िाँस्कृसतक िामाग्री खररद  

8,40,०42।- 
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