
सुनछहरी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

पोबाङ, रोल्पा 
  ५ नं. प्रदेश, नेपाि  

                                                                                                             

 

सम्पकय  ठेगाना: सुनछहरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् पोबाङ-०५, रोल्पा  ,५ नं. प्रदेश नेपाि 

कार्ायिर्को फोन नं . ९७५८५०३६५३ Website:  www.sunchhaharimun.gov.np  Email : sunchhaharimun@gmail.com 

 

  
 

कम्पुटर सामाग्रीहरु आपूर्त ि गरे्न सम्बन्धि ससलबधदी दरभाउपत्र आह्वार्नको सूचर्ना 
(प्रथम पटक प्रकाशर्न समती: २०७५/०२/१८) 

 

१) यस गाउँपालिकािाई आवश्यक परे्न ल्यापटप, डसे्कटप, प्रोजेक्टर,प्रप्रन्टरहरु खररद गर्ननपुरे्न भएकोिे सप्िाई गर्न ुइच्छन क र इजाजत 
प्राप्त फर्/ुकम्पर्नी/सस्थािे देहाय बर्ोजजर्को शतहुरुको अधिर्नर्ा रही ररतपनबुकको दरभाउपत्र पेश गर्ननहुनर्न यो सूचर्ना प्रकालशत 
गररएको छ l 

२) यो सूचर्ना प्रकालशत भएको लर्ती देखख १६ औ ददर्नको कायाुिय सर्य सम्र्र्ा यस कायािुयर्ा अद्यावधिक र्नप्रवकरण गरेको 
व्यवसाय दताकुो इजाजतपत्र, अद्यावधिक पत्र र उत्पादक कम्पर्नीको रे्नपािर्ा रहेको आधिकाररक एजेन्ट (Importer) को हकर्ा 
उत्पादक कम्पर्नीबाट यस कायाुियको र्नार्र्ा सम्बोिर्न गररएको सक्कि ैManufacturer's Authorization Letter तथा अन्यको 
हकर्ा रे्नपािर्ा रहेको आधिकाररक एजेन्ट (Importer) बाट स्थार्नीय एजेन्ट (Authorized Dealer) िाई यस कायाुियर्ा दरभाउपत्र 
फारर् यस कायाुियर्ा दरभाउपत्र खररद तथा दाखखिा गरे्न अधिकार प्रत्यायोजर्न गररएको सक्किै पत्र नर्नबेदर्न साथ पेश गरी 
नर्नयर्ार्ननसार दरभाउपत्र फारर् दस्तनर (फफताु र्नहनरे्न गरी बनझाई) दरभाउपत्र फारर् यस कायिुयबाट प्राप्त गर्न ुसफकरे्नछ l 

३) खररद गरररे्न दरभाउपत्र फारर्हरुको र्हिहरु स्पस्ट रुपर्ा भरी प्रत्येक पार्नार्ा सदहछाप गरी प्रथर् पटक सचूर्ना प्रकालशत भएको 
लर्नतदेखी १६ औ ददर्नको १२:०० बजे लभत्र यस कायाुियर्ा उपजस्थत भई दरभाउपत्र दताु गराउर्न दताु गराउर्न सफकरे्न छ l 

४) दरभाउपत्र फारर् जर्ार्नत बापतको रकर् यस गाउँपालिका कायिुयको रे्नपाि बैंकलि लर्टेड,रोल्पार्ा रहेको खाता रं्न. 
०७६०३००००००००४००१००४ दाखखिा गरेको सक्कि भौचर वा र्ान्यता प्राप्त बैंकबाट यस कायिुयको र्नार्र्ा जारी गररएको 
दरभाउपत्र दाखखिा गरे्न अजन्तर् लर्नतदेखख ७५ ददर्न म्याद भएको जर्ानर्नपत्र(Bid Bond) दरभाउपत्रसाथ पेश गर्ननपुरे्नछ l यसरी पेश 
गरररे्न जर्ार्नत बापतको भौचर, रलसद वा Bid Bond यो सूचर्ना प्रकालशत भएको लर्नत पनछकोिाई र्ान्यता ददइरे्नछ l 

५) दताु हनर्न आएका लसिबन्दी दरभाउपत्र फारर्हरु यस कायाुियर्ा दरभाउपत्रदाताहरु वा नर्नजको प्रनतनर्नधिहरुको रोहवरर्ा खोलिरे्न 
छ तर नर्नजहरुको अर्ननपजस्थतीर्ा पनर्न दरभाउपत्र खोल्र्न बािा परे्नछैर्न । फारर् खररद गरे्न वा दाखखिा गरे्न ददर्न सावजुनर्नक प्रवदा 
परेर्ा उक्त कायहुरु प्रवदा पनछको कायाुिय खनिेको ददर्न सोही सर्यर्ा हनरे्नछर्न ्। 

६) प्राप्त दरभाउपत्रहरु स्वीकृत गरे्न वा र्नगरे्न सम्पूण ुअधिकार यस कायािुयर्ा सनरक्षित रहरे्न छ । ररत र्नपनगेका र म्याद र्नानि 
आएका दरभाउपत्र उपर कन रै्न कारवाही गरररे्न छैर्न । 

७) दरभाउपत्र सम्बन्िी अन्य शतहुरु दरभाउपत्र फारर्र्ा उल्िेख गरे बर्ोजजर् हनरे्नछर्न ्। 

८) अन्य कायपु्रवधिहरु सावजुनर्नक खररद ऐर्न, २०६३ तथा सावुजनर्नक खररद नर्नयर्ाविी, २०६४ एवं रे्नपाि सरकारका अन्य प्रचलित 
कारू्नर्न बर्ोजजर् हनरे्नछर्न । 

९) अन्य थप केही कन राहरु बनझ्र्नन परेर्ा यस गाउँपालिका कायािुयको फोर्न रं्न. ९७५८५०३६५३ वा ईरे्ि ठेगार्ना 
sunchhaharimun@gmail.com  वा www.sunchhaharimun.gov.np र्ा कायाुिय सर्यलभत्र सम्पकु गर्न ुसफकरे्न छ । 
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१ ल्यापटप ४ थार्न  
 

१,०००l- 

 
 

कबोि अंकको न्यूर्नतर् २.५ % 
२ डेस्कटप २ थार्न 

३ प्रोजेक्टर ७ थार्न 

४ प्रप्रन्टर २ थार्न 
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