ओभसतिमा गाउॉऩातरका

गाउॉ कामयऩातरकाको कामायरम
हाटी पसायटटकय , रुऩन्दे ही

k|b]z g+ %, g]kfn

b/efpkq cfJxfg ;DalGw ;"rgf
;"rgf g+=

मस

कामायरमको

IT/०१/०७५|०७६

Kf||yd k6s k|sflzt ldlt २०७५-१२-१८ ut]$
_

आ.व.

२०७५।०७६

को

वाटषयक

स्वीकृि

कामयक्रभ

अनुसाय

गाउॉ

कामयऩातरकाको कामायरम य मस अन्िगयिका वडा कामायरमहरुका रातग केही कम्प्मूटय िथा
कम्प्मुटय साभग्रीहरु

खरयद गनुय ऩये को हुॉदा इजाजि ऩत्र प्राप्त पभय÷सॉस्था िथा सो सम्पफन्न्ध

व्मवसामीहरुरे तनम्पन शियहरुको अतधनभा यही यीिऩूवक
य को न्शरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेश गनुय हुन मो
सूचना प्रकान्शि गरयएको छ।
शियहरु:
१.

िऩतसरभा उल्रेन्खि दस्िुय ( टपिाय नहुने) नगदै फुझाई नगदी यतसदसाथ नटवकयण बएको
इजाजि ऩत्र, भुल्म अतबफृटि.कय दिाय प्रभाण ऩत्र य आ.फ. ०७४÷०७५ को कय च ुक्ता प्रभाण

ऩत्रका प्रतितरऩी सॊ रग्न गयी तरन्खि तनवेदन ददई मो सूचना ऩतत्रकाभा प्रथभ ऩटक प्रकातसि
बएको तभतिरे १५ ददन तबत्र कामायरम सभमभा मस कामायरमको रेखा शाखाफाट फोरऩत्र पायभ
खरयद गनय सटकनेछ ।
२=

मस कामायरमफाट खरयद गये को दयबाउ-ऩत्र पायभ तनमभ अनुसाय बयी तसरफन्दी गयी खाभको
फाटहय काभको टववयण, ठे क्का नॊ ., दयबाउऩत्र दािाको नाभ य ठे गाना सभेि खोरी कामायरमराई
सम्पफोधन गयी २०७६।०१।०३ गिे ददनको १२:०० फजे सम्पभ मस कामायरमभा दिाय गयी
सक्नु ऩनेछ।दिाय बएका दयबाउऩत्र सोही ददनको २:०० फजे दयबाउऩत्रदािा स्वमॊ वा तनजको
प्रतितनधी य कामायरम प्रतितनधीहरुको योहवयभा खोतरनेछ।दयबाउऩत्रदािा वा तनजको प्रतितनधी
उऩन्स्थि नबएिा ऩतन दयबाउऩत्र खोल्ने कामय गनय फाधा ऩने छै न ।

३.

तसरफन्दी दयबाउऩत्र साथ हुन आउने िऩतसरभा उल्रेन्खि जभानि वाऩिको यकभ मस
कामायरमको

नाभभा

यहे को

NMB

फैंक ठु टटटऩऩर

शाखा, न्स्थि

धयौटी

खािा

०४००९१००५७७६४५०००००४ भा नगद जम्पभा गये को सक्करै फैंक बौचय वा मस
कामायरमको नाभभा ने.या. फैंकफाट भान्मिा प्राप्त फान्णज्म फैंकरे जायी गये को कन्म्पिभा ७५ ददन

म्पमाद बएको (कामयको टववयण य ठे क्का नम्पफय सभेि उल्रेख बएको) तफडफण्ड सॊ रग्न हुन ु ऩनेछ
।

४.

दयबाउऩत्र शिय यटहि, दयये ट सच्माउनुऩने बएभा सच्माईएको ठाॉउभा दस्िखि बएको हुन ु ऩनेछ।

सभम तबत्र प्राप्त नबएको, रयि नऩुगेको, सूचनाका शिय टवऩरयि बएको दयबाउऩत्र भातथ कुनै
कायवाही हुने छै न ।

५.

दयबाउऩत्रको भान्म अवतध ४५ ददनको हुनेछ ।

६.

नेऩार सयकायराई तिनय फुझाउनुऩने सफै प्रकायका कयहरु य स्थानीम स्ियभा तिनुय ऩने सफै
प्रकायका कयहरु दय ये टभा सभावेश बएको भातनने छ ।
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दयबाउऩत्र खरयद गने य दिाय गने अन्न्िभ ददन सावयजतनक टवदा ऩये भा रगत्तै कामायरम खुरेको
ददन खरयद य सोको बोतरऩल्ट दिाय गनय सटकने छ ।

८.

दयबाउऩत्रको डकुभेन्ट, स्ऩेसीटपकेशन, ऩरयभाण सूचना आददभा ( बाषागि सभेि) त्रुटी बएभा वा

९.

प्राप्त तसरफन्दी दयबाउऩत्र स्वीकृि गने वा नगने वा आॊन्शक रुऩभा भात्र स्वीकृि गने सम्पऩूणय

टवषम प्रशॊ गरे अको अथय रागेभा कामायरमरे कुनै ऩतन फेरा सच्माउन फाधा ऩने छै न ।
अतधकाय मस कामायरमभा तनहीि यहने छ ।

१०.= मसभा उल्रेख नबएको ब्महोयाको हकभा सावयजतनक खयीद ऐन २०६३ िथा तनमभावरी
२०६४ य प्रचतरि ऐन तनमभानुसाय हुनेछ ।

११. कम्प्मुटय साभग्री हरुको तफस्िृि स्ऩेतसटपकेसनको रातग मस गाउॉ कामयऩातरका कामायरमको

सूचनाऩाटी वा मस कामायरमको वेफसाईट www.omsatiyamun.gov.np भा हे न य सक्नुहन
ु े छ।

िऩन्शर:
तस.न.
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