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दय ेँ ओखिकय कलमि ववरुवय खरिद सम्बन्धी मसलवन्दी बोलपत्र आह्वयन गरिएको सूचनय 
(प्रथि पटक प्रकयशश  मिम  : २०७६।०८।२ ७) 

 

    चयलू आ.व. २०७६÷०७७ िय ्स कय्यणल्को लयमग आवश््क  पमसल बिोशििको दयँ े ओखिकय कलमि ववरुवय 
(Chandler Walnut िय को उन्न  कलिी दयँ े ओखि) बोलपत्रको ियध््यिद्धयिय खरिद गनुण पने भएकोले नेपयल सिकयिबयट 
इियि प्रयप्त इच्छुक अमधकृ  ववके्र य/आपूम णक यण/फिणहरुबयट देहय्कय श णहरुको अधीनिय िही रि पूवणकको खलुय बोलपत्र आह्वयन 
गरिएको छ । 
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१. बोलपत्रदय यले बोलपत्र सम्बन्धी कयगिय  ि बोलपत्र सम्बन्धी थप ियनकयिी नगिपयमलकयको कय्यणल्को िोवयइल नं. 
९७४८५८३१३८, E-mail : aathbiskotmun073@gmail.com अथवय PPMO को website: 

www.bolpatra.gov.np/egp बयट प्रयप्त गनण सक्नेछन ्। 

२. बोलपत्रदय यले ववद्य ुी् खरिद प्रर्यली ियफण   बोलपत्र पेश गनण बोलपत्र सम्बन्धी कयगिय  ियमथ उल्लेख भए अनसुयि 
हयडण कवप खरिद गनण सक्नेछन ् अथवय सयवणिमनक खरिद अनगुिन कय्यणल्को e-GP system 

www.bolpatra.gov.np/egp बयट डयउनलोड गनण सक्नेछन ्। बोलपत्रदय यले ववद्य ुी् प्रम  पेश गदयण बोलपत्र दस् िु 
वयप को िकि देहय्को नगिपयमलकयको  ियिश्व खय यिय िम्िय गनुण पनेछ ।  

बैंकको नयि :- सेञ्चिुी किमसण् ल बैंक शयखय कय्यणल्, आठववसकोट नगिपयमलकय, रुकुि (पशिि)  
कय्यणल्को नयि :- आठववसकोट नगिपयमलकय, रुकुि (पशिि) 
ियिश्व खय य नं.  :- ०९२००००००५ GE 

३. ववद्य ुी् बोलपत्र सयवणिमनक खरिद अनगुिन कय्यणल्को e-GP system www.bolpatra.gov.np/egp िय ियमथ 
उल्लेशख  सि्यवमधमभत्र पेश गिी सक्नपुनेछ ।  ोवकएको सि्यवमधभन्दय पमछ प्रयप्त बोलपत्र िद्द गरिनछे । 
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४. सम्परु्ण ववरुवय कलिी (grafting) भएको हनु ुपनेछ । प्रम  वण्डल २०० बोटको हनु ुपनेछ । प्रत््ेक वण्डलिय ट्ययग 
भएको हनु ुपनेछ । 

५. ववरुवय मन्यण  गने सम्वशन्ध  देश ि नेपयल सिकयिबयट स्वस्थ यको प्रियर्-पत्र ववरुवयको सयथिय हनु ुपनेछ । 

६. ववरुवय प््यवकङ्ग गदयण झ््यउ वय शचस््यन कय्ि ियख्न ेवस्  ुि िटु वोियबयट गरिएको हनु ुपनेछ । 

७. प््यकेङ ि ट्ययवङ्ग सम्वशन्ध  अन्् कुनै प्रियर् भए पेश गनुण पनेछ । 

८. ववरुवय आठववसकोट नगिपयमलकयको आमथणक ववकयस शयखयिय वझुयउन ुपनेछ । 

९. बोलपत्र फयियि ियमथ उल्लेशख  मिम  ि सि्िय उपशस्थ  बोलपत्रदय यहरु वय अमधकयि प्रयप्त प्रम मनमधहरुको िोहवििय 
(बोलपत्रदय य÷प्रम मनमध उपशस्थ  नभए पमन) ्स कय्यणल्िय खोमलने छ । 

१०. बोलपत्र शस्वकृ  भएिय कबोल अंकको ५ प्रम श ले हनु आउने धिौटी िकि बियबिको ्स कय्यणल्को नयििय ियिी 
गरिएको कशम् िय १ वर्ण म््यद भएको कय्ण सम्पयदन िियन  (पिफििेन्स वण्ड) पेश गनुणपनेछ । 

११. बोलपत्रिय दििेट अङ्क ि अक्षि दवैुिय उल्लेख गनुणपनेछ । अङ्क ि अक्षििय फिक पनण गएिय अक्षिलयई ियन्् य ददईनेछ 
। 

१२. रि  नपगुेको, म््यद नयशि वय श ण ियखी पेश भएको बोलपत्र उपि कुनै कयिवयही हनुे छैन । 

१३. प्रचमल  ऐन, मन्ियनसुयि लयग्ने सम्पूर्ण कि बोलपत्रदय यले नै व््होनुण पनेछ । 

१४. कुनै पमन कयिर् िनयई वय निनयई सम्पूर्ण वय आंशशकरुपिय बोलपत्र स्वीकृ  गने वय नगने सम्पूर्ण अमधकयि ्स 
नगिपयमलकयको कय्यणल्िय मनही  हनुेछ । 

१५. उपलब्ध गियउन ुपने कलमि ओखिकय ववरुवय ् स कय्यणल्ले मनधयणिर् गिेको टेशक्नकल स्पेशशवफकेशन बिेशिि हनुपुनेछ 
।  

१६. ् स सूचनयिय उल्लेख भएकय कुियहरु ्सै सूचनय बिोशिि ि उल्लेख नभएकय कुियहरु बोलपत्र फयियिसयथ उपलब्ध 
हनुे सूचनय  थय श णहरु एवं. प्रचमल  ऐन मन्ियनसुयि हनुेछ । 

१७. एक व््शक्त वय फिणको नयििय खरिद गरिएको बोलपत्र फयियि अको व््शक्त वय फिणको नयििय दयशखलय गनण पयईने छैन 
। 

१८. अन्् उल्लेख नभएको ववर््िय सयवणिमनक खरिद ऐन, २०६३  थय सयवणिमनक खरिद मन्ियवलीिय  ् भए बिोशिि 
हनुेछ । प्रयप्त प्रस् यवहरु सयवणिमनक खरिद ऐन  थय मन्ियवली अनसुयि नै खोमलनेछ । 

 

 

 

 

ियिबहयदिु के.सी. 
मन. प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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