
 उदयपुरगढी गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

  उदयपुरगढी,उदयपुर 

१ नं. प्रदेश,नेपाि 

बोिपत्र तथा लशिबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 

पलत्रकामा सूचना प्रकालशत लमलत:-२०७८-०६-२४ 

१.उदयपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व.०७८/७९ का िालग स्वीकृत काययक्रमबाट तपलशि बमोलिमका लनमायण तथा खररदकाययहरु गनुयपने भएकोिे इिाित 

प्राप्त फमय/ कम्पलनहरुिाई उले्लखखत शतयहरुको अलिनमा रलह रीतपूवयक लविुतीय खररद प्रलक्रया (E-bid) माफय त सहभागी हुन िानकारीको िालग यो 

बोिपत्र तथा लशिबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकालशत गररएको छ | 
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बोलपत्र सम्बिी शततहरु:- 

१.यो सूचना प्रथमपटक प्रकालशत भएको लमलतिे ३० औ ंवदनको कायायिय समयलभत्र नवीकरण गरेको फमय/कम्पलन दताय प्रमाणपत्र, व्यवसाय दताय 

प्रमाणपत्र(इिाित नलबकरण गरेको), स्थानी िेखा नं/मूल्य अलभवृखि कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व. ०७६/०७७ को करचुक्ता प्रमाणपत्रहरुको प्रमालणत 

प्रलतलिपीहरु संिग्न गरी बोलपत्र फारम खररद दसु्तर रकम पलछ लफताय नहुने गरी श्री रावरिय बावणज्य बैंक, गाईघाट शाखा, उदयपुरमा रहेको यस 

कायायियको नाम उदयपुरगढी गाउँपावलका(कायातलयको कोड नं. ८०१०१११०५)मा रहेको रािश्व खाता नं. २०९०१००३०१०१०००५ मा नगद 

िम्मा गरी बोिपत्र खररद गनय सलकने छ ।  



२.बोिपत्र फारम साथ िमानत बापत रकम श्री रावरिय बावणज्य बैंक, गाईघाट शाखा, उदयपुरमा रहेको उदयपुरगढी गाउँपालिकाको िरौटी खाता 

नं. २०९०१००३०३०००००५ मा नगद िम्मा गरेको सक् किै भौचर वा यस कायायियको नाममा मान्यता प्राप्त वालणज्य बैंकबाट िारी भएको बोिपत्र 

िमानत (विडबण्ड) को सक् कि प्रलत पेश गनुय पनेछ । यस्तो िमानत बोिपत्र दाखखिा गने अखिम लमलतबाट १२०  (एक सय बीस) लदनको म्याद 

अवलि भएको हुनु पनेछ ।  

३. बोिपत्र फारमको प्रते्यक महिहरु स्पष्ट रुपमा भरी अलिकार प्राप्त व्यखक्तिे सही छाप गरी सूचना प्रकालशत भएको लमलतिे ३१ औ ंलदनको १२:०० 

बिेसम्म गाउँकाययपालिकाको कायायिय, उदयपुरगढी, उदयपुरको  नाममा सम्बोिन गरी कामको लववरण, बोिपत्रदाताको नाम, ठेगाना र फोन नं. 

स्पष्ट खुिाई सावयिलनक खररद अनुगमन कायायियको लवद्युतीय प्रणािी www.bolpatra.gov.np  माफय त आवश्यक समू्पणय कागिातहरु साथ दताय 

गराउनु पनेछ ।  

४. म्याद लभत्र दताय भएका बोिपत्रहरु ३१ औ ंवदनको १:०० बिे यस उदयपुरगढी गाउँपालिकाको हातालभत्र खोलिने छ । बोिपत्रदाता वा लनिका 

प्रलतलनलिहरुको अनुपखस्थलतमा समेत बोिपत्र खोल्न कुनै बािा पने छैन ।  

४. बोिपत्र खररद गने वा दताय गने अखिम लदन सावयिलनक लवदा पनय गएमा त्यसको िगतै्त भोलिपल्ट कायायिय खुिेको लदन सोही समयमा हुनेछ ।  

६. कुनै शतय राखी पेश गरेको, सूचनाको शतय लवपररत भएको, उपिब्ध गराइएको बोिपत्र फारममा थपघट गररएको, रीत नपुगेको, म्याद नाघी पेश हुन 

आएको बोिपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।  

७. नक् किी कागिात पेश गरी वा लमिेमतो गरी बोिपत्रमा भाग लिएको पाइएमा त्यस्ता बोिपत्रदाताको बोिपत्र रद्द गरी कािोसूचीमा समावेश गनय 

सम्बखन्धत लनकायमा लसफाररस गररने छ ।  

८. प्राप्त बोिपत्रहरु पूणय वा आंलशक रुपमा स्वीकृत गने वा रद्द गने समू्पणय अलिकार यस कायायियमा सुरलित रहने छ ।  

९. बोिपत्र खररदकतायिे सावयिलनक खररद काययमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तालवत खररद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथय नबालिएको, सम्बखन्धत पेशा 

व्यवसायमा कुनै सिाय नपाएको साथै सावयिलनक खररद अनुगमन कायायियको कािोसूचीमा नपरेको भनी लिखखत कवोि गरेको स्व:घोषण पत्र 

अलनवायय रुपमा बोिपत्र साथ पेश गनुय पनेछ ।  

१०. बोिपत्रदातािे  बोिपत्र  पेश गनुय अलघ सम्भालवत िोखखम प्रलत सं्ययम् उत्तरदायी भई लनमायण कायय िगायत समू्पणय पिको िानकारी लिएको मालनने 

छ ।  

११. यस सूचनामा उले्लख भएकोमा सोही बमोलिम र अन्य लवषयको हकमा सावयिलनक खररद ऐन, २०६३ (संशोिन सलहत) सावयिलनक खररद 

लनयमाविी, २०६४ तथा प्रचलित ऐन लनयम अनुसार हुनेछ ।  

१२. बोिपत्र सम्बन्धी अन्य कुरा बुझ्न परेमा साबयिलनक खररद अनुगमन कायायियको वेवसाइट www.bolpatra.gov.np/egp हेनुयहुन वा मो.नं. 

९८४४१९४८०१, ९८४५२३०८२७, ९८५२८३५२७८ मा सम्पकय  गनय सलकने छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अविकृत  

दरभाउपत्र  सम्बिी शततहरु:- 

१.यो सूचना प्रथमपटक प्रकालशत भएको लमलतिे १५ औ ंवदनको कायायिय समयलभत्र नवीकरण गरेको कम्पलन दताय प्रमाणपत्र, व्यवसाय दताय इिाित 

पत्र, स्थानी िेखा नं/मूल्य अलभवृखि कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व. ०७६/०७७ को करचुक्ता प्रमाणपत्रहरुको प्रमालणत प्रलतलिपीहरु संिग्न गरी दरभाउपत्र  

फारम खररद दसु्तर रकम पलछ लफताय नहुने गरी श्री रावरिय बावणज्य बैंक, गाईघाट शाखा, उदयपुरमा रहेको यस कायायियको नाम उदयपुरगढी 

गाउँपावलका(कायातलयको कोड नं. ८०१०१११०५)मा रहेको रािश्व खाता नं. २०९०१००३०१०१०००५ मा नगद िम्मा गरी दरभाउपत्र  खररद गनय 

सलकने छ ।  

२.दरभाउपत्र फारम साथ िमानत बापत रकम श्री रावरिय बावणज्य बैंक, गाईघाट शाखा, उदयपुरमा रहेको उदयपुरगढी गाउँपालिकाको िरौटी खाता 

नं. २०९०१००३०३०००००५ मा नगद िम्मा गरेको सक् किै भौचर वा यस कायायियको नाममा मान्यता प्राप्त वालणज्य बैंकबाट िारी भएको दरभाउपत्र 

िमानत (विडबण्ड) को सक् कि प्रलत पेश गनुय पनेछ । यस्तो िमानत दरभाउपत्र दाखखिा गने अखिम लमलतबाट ७५ (पचहत्तर) लदनको म्याद अवलि 

भएको हुनु पनेछ ।  

३. दरभाउपत्र फारमको प्रते्यक महिहरु स्पष्ट रुपमा भरी अलिकार प्राप्त व्यखक्तिे सही छाप गरी सूचना प्रकालशत भएको लमलतिे १६ औ ंलदनको 

१२:०० बिेसम्म गाउँकाययपालिकाको कायायिय, उदयपुरगढी, उदयपुरको  नाममा सम्बोिन गरी कामको लववरण, दरभाउपत्रदाताको नाम, ठेगाना र 

फोन नं. स्पष्ट खुिाई सावयिलनक खररद अनुगमन कायायियको लवद्युतीय प्रणािी www.bolpatra.gov.np  माफय त आवश्यक समू्पणय कागिातहरु साथ 

दताय गराउनु पनेछ ।  

४. म्याद लभत्र दताय भएका दरभाउपत्रहरु १६ औ ंवदनको १:०० बिे यस उदयपुरगढी गाउँपालिकाको हातालभत्र खोलिने छ । दरभाउपत्रदाता वा लनिका 

प्रलतलनलिहरुको अनुपखस्थलतमा समेत दरभाउपत्र खोल्न कुनै बािा पने छैन ।  

४. दरभाउपत्र खररद गने वा दताय गने अखिम लदन सावयिलनक लवदा पनय गएमा त्यसको िगतै्त भोलिपल्ट कायायिय खुिेको लदन सोही समयमा हुनेछ ।  

६. कुनै शतय राखी पेश गरेको, सूचनाको शतय लवपररत भएको, उपिब्ध गराइएको दरभाउपत्र फारममा थपघट गररएको, रीत नपुगेको, म्याद नाघी पेश 

हुन आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।  

७. नक् किी कागिात पेश गरी वा लमिेमतो गरी दरभाउपत्रमा भाग लिएको पाइएमा त्यस्ता दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र रद्द गरी कािोसूचीमा 

समावेश गनय सम्बखन्धत लनकायमा लसफाररस गररने छ ।  

८. प्राप्त दरभाउपत्रहरु पूणय वा आंलशक रुपमा स्वीकृत गने वा रद्द गने समू्पणय अलिकार यस कायायियमा सुरलित रहने छ ।  

९. दरभाउपत्र खररदकतायिे सावयिलनक खररद काययमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तालवत खररद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथय नबालिएको, सम्बखन्धत 

पेशा व्यवसायमा कुनै सिाय नपाएको साथै सावयिलनक खररद अनुगमन कायायियको कािोसूचीमा नपरेको भनी लिखखत कवोि गरेको स्व:घोषण पत्र 

दरभाउपत्र साथ पेश गनुय पनेछ ।  

१०. दरभाउपत्रदातािे  दरभाउपत्र  पेश गनुय अलघ सम्भालवत िोखखम प्रलत सं्ययम् उत्तरदायी भई आपुलतय गनुयपने सामाग्री िगायत समू्पणय पिको िानकारी 

लिएको मालनने छ ।  

११. यस सूचनामा उले्लख भएकोमा सोही बमोलिम र अन्य लवषयको हकमा सावयिलनक खररद ऐन, २०६३ (संशोिन सलहत) सावयिलनक खररद 

लनयमाविी, २०६४ तथा प्रचलित ऐन लनयम अनुसार हुनेछ ।  

१२. दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य कुरा बुझ्न परेमा साबयिलनक खररद अनुगमन कायायियको वेवसाइट www.bolpatra.gov.np/egp हेनुयहुन वा मो.नं. 

९८४५२३०८२७, ९८४४१९४८०१, ९८५२८३५२७८ मा सम्पकय  गनय सलकने छ । 
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प्रमुख प्रशासकीय अविकृत  

 

 


