
राजविराज नगरपाविका 

नगर काययपाविकाको कायायिय 

प्रदेश नं. २, नेपाि 

सरसफाईको सामान खररद सम्बन्धी वशििन्दी दरभाउपत्र आह्िानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकावशत वमवत २०७६।०४।२१ गते 

 

यस कायायिय प्रयोजनको िावग चाि ु आ.ि. २०७६/७७ को िावग तपवसि बमोवजमको सरसफाईको सामानहरू वशिबन्दी 

दरभाउपत्रिाट खररद गनुयपन ेभएको हुँदा इजाजत प्राप्त रवजष्टर्य फमय, संस्थाहरूबाट दहेायका शतयहरूको अवधनमा रही रु. १०/- 

को रटकट टाुँसी वशििन्दी दरभाउपत्र पेश गनुय हन सूचना आह्िान गररन्छ । 

 शतयहरू: 
१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकावशत भएको वमवतिे १५औुँ ददन (२०७६।०५।०३ गते) सम्ममा दरभाउपत्र फारम यस 

 कायायियको स्टोर शाखाबाट एउटा दरभाउपत्र फारमको रु. १०००/- (दफताय नहने गरी) वतरी खररद गनय सदकने छ । 

२. वशििन्दी दरभाउपत्र खररद गदाय आवधकाररक वनिेदन साथ वनम्न प्रमावित कागजातहरू संिग्न हनुपनेछ । 

 (क) इजाजत प्राप्त उत्पादक िा सप्िायसय फमय दताय प्रमािपत्रको प्रमावित प्रवतविवप । 

 (ख) आ.ि. २०७४/०७५ को िावग नविकरि भएको पत्रको प्रमावित प्रवतविवप । 

 (ग) स्थायी िखेा नम्बरको प्रमावित प्रवतविवप । 

 (घ) मूल्य अवभिृवि कर दताय प्रमािपत्रको प्रमावित प्रवतविवप । 

 (ङ) आ.ि. २०७४/०७५ सम्मको कर चुक्ता भएको प्रमाि पत्रको प्रमावित प्रवतविवप । 

 (च) प्रोप्राइटर स्ियम् उपवस्थत हन नसकेमा वनजको आवधकाररक मञ्जुरीनामा विई आउने प्रवतवनवधिे  

  प्रोप्राइटरको सही छाप (रेखात्मक र िखेात्मक) भएको सक्किै मञ्जरुीनामा र प्रवतवनवधको नागररकताको 

  प्रमावित प्रवतविवप समते अवनिायय पेश गनुयपनछे । 

३. खररद गररएको वशििन्दी दरभाउपत्र १६औुँ ददन (२०७६।०५।०४ गते) ददनको १२:०० बजेसम्ममा रु. १०/- को 

 रटकट टाुँसी यस कायायियमा दताय गराई सकु्नपनेछ । 

४. ररतपूियक पशे भएका वशििन्दी दरभाउपत्रहरू यो सूचना प्रकावशत भएको वमवतिे १६औुँ ददन (२०७६।०५।०४ गते) 

 ददनको २:०० बजे वशििन्दी दरभाउपत्रदाता िा वनजको प्रवतवनवधहरूको रोहिरमा यस कायायियमा खोविने छ । 

 दरभाउपत्रदाता िा वनजको प्रवतवनवध उपवस्थत नभए पवन वशििन्दी दरभाउपत्र खोल्न बाधा पनेछैन । 

५. ररत नपुगेको र म्याद नावघ आएको वशििन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही गररने छैन । 

६. वशििन्दी दरभाउपत्र दातािे आफूिे खररद गरेको वशििन्दी दरभाउपत्र दताय गराउनु पनछे । फोटोकपी गरी पेश 

 गरेको वशििन्दी दरभाउपत्रिाई मान्यता ददइने छैन । साथै वशििन्दी दरभाउपत्रमा कुनै शतय रावख पशे गरेमा मान्य 

 हने छैन । 

७. वशििन्दी दरभाउपत्र खररद गररन ेअवन्तम ददन िा खोविने ददन साियजवनक विदा परेमा उक्त कायय सो को भोविपल्ट 

 कायायिय खिुेको ददन सोही समयमा हनछे । 

८. ररत नपुगेको वशििन्दी दरभाउपत्र मावथ कुन ै कारबाही गररने छैन । साथ ै वशििन्दी दरभाउपत्र स्िीकृत भएपवछ 

 कायायियिे तोकेको अिवध वभत्र इजाजत प्राप्त उत्पादक िा सप्िायसय फमयिे किोि गरेको रकमको सप्िाई कायय गनय 

 नसकेमा साियजवनक खररद ऐन, २०६३ तथा वनयमाििी २०६४ बमोवजम कारबाही हनेछ ।  

९. वशििन्दी दरभाउपत्र दातािे आफुिे किोि गरेको अङ्कको ५ (पाुँच) प्रवतशतिे हन आउन े रकम राजविराज 

 नगरपाविका कायायियको राजश्व शाखामा जम्मा गरर त्यसको सक्किै रवसद िा रा.िा. बैंक विवमटेर्मा रहकेो 

 राजविराज नगरपाविकाको खाता नं.  २१८०३०४०१८१०८ मा नगद जम्मा गरेको सक्किै भौचर िा नेपाि राष्ट्र 

 बैंकबाट बैंदकङ्ग कारोबार गनय इजाजत प्राप्त “क” िगयका िाविज्य बैंकबाट यस कायायियको नाममा जारी गरेको 

 कवम्तमा ७५ ददनको मान्य अिवध भएको बैंक जमानत पत्र (विर्िण्र्) पेश गनुयपनेछ । 

१०. दररेट पेश गदाय  अङ्क र अ्षरर दिुैमा उल्िखे गनुयपनेछ, दररेट  अङ्क र अ्षररमा फरक परेमा अ्षररिाई मान्यता ददइने 

 छ । 

११. पेश भएका वशििन्दी दरभाउपत्र आंवशक िा पूियरुपमा स्िीकृत गने िा रद्द गन े सम्पूिय अवधकार यस कायायियमा 

 वनवहत रहनेछ र सबभैन्दा घटी दरभाउपत्र किोि गनेको वशििन्दी दरभाउपत्र एकमुष्ट स्िीकृत गररनेछ । 

१२. वशििन्दी दरभाउपत्र दाताि े दरभाउपत्र खररद गदाय यस कायायियको अवधकार प्राप्त अवधकारीको दस्तखत र 

 कायायियको छाप िगाएको वशििन्दी दरभाउपत्र फारम मात्र खररद गनुयपनेछ र सोही फारमको प्रत्येक पानामा 

 वशििन्दी दरभाउपत्रदातािे व्यिसायी फमय िा संस्थाको छाप र दस्तखत गरी पशे गनुय पनेछ । 



१३. एउटा आपूर्ततकताय व्यिसायी फमय िा संस्थािे खररद गरेको वशििन्दी दरभाउपत्र फारम अको फमय िा संस्थािे 

 दावखिा  गनय पाउन े छैन, यदद सो अनुसार भएको पाइएमा वनजको वशििन्दी दरभाउपत्र फारम प्रवतस्पधायमा 

 समािेश गराइने छैन । साथ ैवशििन्दी दरभाउपत्र कुन ैशतय राखी पेश गरेमा मान्य हनछैेन । 

१४. वशििन्दी दरभाउपत्रसाथ पेश गन े कागजातको प्रवतविवप प्रचवित काननू अनुसार नोटरी पवलिक कायायियबाट 

 प्रमावित  भएको हनपुनेछ । 

१५. यसमा उल्िखे हन छुट भएका अन्य कुराहरूको हकमा साियजवनक खररद ऐन २०६३ र साियजवनक खररद वनयमाििी 

 २०६४ बमोवजम हनेछ । 

१६.    दरभाउपत्रदाताि ेआपूर्तत गनुयपने सामानको िागत अनमुान भन्दा १५%  सम्म कम अङ्क कबिु गरेमा कबिु अङ्क 

 को ५%  र िागत अनुमानको १५% भन्दा बढी घटेर कबोि गरेको अिस्थामा १५% भन्दा जवत रकमि ेघटी कबोि 

 गरेको सोको ५०%  ि ेहन आउन ेरकम र कबोि अङ्कको ५%  मा थप गरर सम्झौता गनुयपन ेछ । 

१७. अन्य आिश्यक कुराहरू बुझ्नु परेमा यस कायायियमा कायायिय समय वभत्र सम्पकय  राखी बझु्न सदकन ेछ । 

 

                   कायय वििरि 

क्र.सं. खररद सम्बन्धी वििरि अनुमावनत अङ्क 

(मू.अ.कर 

बाहकेको रकम) 

धरौटी रकम खररद गने 

अवन्तम वमवत 

दताय गने अवन्तम 

वमवत 

खोल्ने वमवत 

१ सरसफाईको सामान 

खररद सम्बन्धी 

दरभाउपत्र 

रू. १८,१०,७१३ रू. ४७,००० २०७६ भाद्र ३ 

गते 

२०७६ भाद्र ४ गते 

ददनको १२:०० बजे 

२०७६ भाद्र ४ गते 

ददउुँसो २:०० बजे 

 


