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        मस ट्माभकेभैमुभ गाॉउऩालरकाको कृषष यासामननक भर ढुवानी अनदुान कामयक्रभ अन्तगयत आ व 
२०७४।७५ को रागग मुरयमा डड. ए. षऩ.,ऩोटास गरय जम्भा १२७ भे. ट. (ऩनि थऩ घट हुन सक्ने) यासामननक 
भर खरयद तथा ढुवानी गरय बफक्रक्र षवतयण गनय लसरफन्न्द दयबाउ ऩत्रदाया अगधकृत षवके्रता ननमनु्क्त गनुयऩने 
बएकोरे नेऩार सयकायको सम्फन्न्धत ननकाम य भु अ कय(भ्माट) भा दताय ब ै  सप्रामसयको प्रभाण ऩत्र 
पभयहरुराई ननम्न लरखखत शतयहरुको अगधनभा यहह लसरफन्न्द कागजात ऩेश गनयहुन मो सुचना प्रकालशत 
गरयएको ि । 
कृषष साभागि कम्ऩनी लरलभटेड धनकुटाफाट यसामननक भर खरयद गरय ढुवानन तथा बफक्रक्र षवतयण गनुय ऩने 
केन्रहरु कोट फजाय, सेनत  खोरा फगय य अन्नऩुणय फजाय तोक्रकएको ि । 
१. यासामननक भर ढुवाननको रागग अगधकृत षवतयक ननमुषि हुन लसरफन्न्द दयबाउऩत्र खरयद गनय इच्िुक 
सप्रामसयहरुरे नेऩार सयकायको सम्फन्न्धत ननकामभा दताय बै सप्रामसयको प्रभाण ऩत्र प्राप्त पभयहरुरे भु अ 
कय(भ्माट) भा सभेत दताय बई अध्मावगधक रुऩभा नषवकयण बएका प्रभाणको प्रभाखणत प्रनतलरषऩ, कय चकु्िा 
प्रभाणऩत्र, नागरयकताको प्रभाखणत प्रनतलरषऩ सहहत रु १० को हटकट टाॉसको ननवेदनका साथ दयबाउ ऩत्र दस्तुय 
रु १०००/ ( अऺरेयषऩ  एक हजाय रुऩैमा भात्र) (ऩनि क्रपताय नहुने) मस कामायरमभा आई यलसद काहट खरयद गनय 
सक्रकने ि । 
२. दयबाउ ऩत्र सम्फन्न्ध कागजऩत्र ऩेश गदाय पायभको साथभा भु अ कय(भ्माट) भा सभेत दताय बई 
अध्मावगधक रुऩभा नषवकयण बएका प्रभाणको प्रभाखणत प्रनतलरषऩ, कय चुक्िा प्रभाणऩत्र, नागरयकताको 
प्रभाखणत प्रनतलरषऩ काननुरे अमोग्म नबएको लरखखत स्वघोषणा ऩत्र सहहत जम्भा यकभको २.५ % यकभ मस 
कामायरमको धयौहट खाता नम्फय २०४०३०३००७१०३ भा जम्भा गयेको सक्करै बौचय वा मस कामायरमको नाभ 
कन्म्तभा ७५ हदन सम्भको म्माद याखख जारय गरयएको फैँङ्क ग्मायेन् ट (षवडव ड) ऩेश गनुय ऩने ि । 
३. दयबाउ ऩत्र खरयद गनय सक्रकने सभम य स्थान लभनत् २०७४ भाघ ०७ गते देखी २०७४  भाघ २१ गते 
कामायरम सभम लबत्र(अन्न्तभ हदन सावयजननक बफदा ऩनय गनय गएभा सोको रगत ैकामायरम खरेुको हदन सम्भ ) 
मस गाॉउऩालरकाको कामायरमभा, 
४. दयबाउ ऩत्र दाखखरा गने लभनत २०७४ भाघ ०७ गते देखख लभनत २०७४ भाघ २२ गते हदनको १२ फजे लबत्र 
ट्माम्केभैमुभ गाॉउऩालरकाको कामायरम बवनभा  । 



५. दयबाउ ऩत्र खोलरने  लभनत य स्थान २०७४ भाघ २२ गते  हदनको २ फजे स्थान ट्माम्केभैमुभ गाॉउऩालरकाको 
कामायरम बवनभा  

६. दयबाउ ऩत्र भान्म हुने अवगध फोररऩत्र ऩेश गने अन्न्तभ लभनतफाट ४५ (ऩैतालरस) हदन । 
७. दयबाउ ऩत्र कामायरमको प्रनतननगधहरु य उऩन्स्थत फोरऩत्र दाताहरुको वा ननजका प्रनतननगधहरुको योहवयभा 
खोलरने ि ।फोरऩत्रदाता वा ननजका प्रनतननगधहरु उऩन्स्थत नबएभा ऩनन दयबाउ ऩत्र खोल्न फाधा ऩनेिैन । 
८. दयबाउ ऩत्र सम्फन्न्ध कागजातको दययेट भहरभा अङ्क बदाय प्रनत भे टन कफोर गयेको ढुवानन दय येट 
अङ्क य अऺयभा स्ऩष्ट रुऩभा ३ वटै ख डको भहरहरुभा उल्रेख गनुय ऩनेि । अङ्क य अऺयभा पयक ऩयेभा 
अऺयभा रेखीएकोराई भान्मता हदईने ि य ३ वटै ख डको रागग एक भात्र अगधकृत ननमिु गरयने बएकोरे  
सफैबन्दा कभ कुर कफोर अङ्क गने सायबुत रुऩभा प्रबाविाहह सप्रामसयराई अगधकृत षवतयक ननमषुि 
गरयनेि । 
९. दयबाउ ऩत्र ऩेश गयेको दय येट भ्माट फाहेकको हुनऩुनेि । कुनै शतय रेखख आएको य ३ वटै ख ड भध्मे एक 
भाि खालर िोडडएभा त्मस्तो  दयबाउ ऩत्र भान्म हुने िैन । 
१०. ऩेश बएको दयबाउ ऩत्र सम्फन्न्ध सफै कागजऩत्रहरुभा दयबाउ ऩत्रदाता वा प्रचलरत नेऩार काननु फभोन्जभ 
अगधकाय प्राप्त  प्रनतननगधरे अननवामयरुऩभा दस्तखत गयेको य िाऩ रगाएको हुनऩुनेि । 
 

११. यीत नऩुगेको वा म्माद नानघ आएको दयबाउ ऩत्र उऩय कुनै कायवाही हुनेिैन । कामायरमरे प्रभाखणत गयेको 
दयबाउ ऩत्र भान्म हुने ि । 
१२. अन्म ननमभहरु सावयजननक  खरयद ऐन २०६३ य सावयजननक खरयद ननमभावलर २०६४ फभोन्जभ हुनेि । 
१३.बफफयण् 
क्र.
स. 

ठे.न. काभको बफफयण अनुभाननत रागत(भ्माट 
फाहेक) 

दयबाउऩत्र 
भूल्म 

दयबाउऩत्र 
भान्म अफगध 

दयबाउऩत्र 
जभानत 
यकभ तथा 
भान्म अफगध 

१ ०१/ट्माम्के
भैमुभ/कृषष/
०७४/७५ 

कृषषभर खरयद 
ढुवानी तथा 
बफतयण 

१०,६०,४५०/- १,०००/- ४५ हदन रू.२६,५११/- 
२०७५/०१/०७(
२०अषप्रर 
२०१८) 

          

             प्रभुख प्रशासकीम अगधकृत 

          ट्माम्केभैमुभ गाॉउ कामयऩालरका, बोजऩुय 


