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पसिकामा  ूिना छाप्ने  म्बन्धी 
 चशिबन्दी दरभाउपि फारम 

 
 
 
 
 

 

 ूिना प्रकाचशत समसत २०७९/०४/०३ 

 
 

दरभाउपि खररद गने फमय/कम्पनीको नाम र ठेगाना : 

श्री ..................................................................... 
   ..................................................................... 



 
श्रीमान ्प्रमखु ज्रू्, 
भोक्राहा नरस िंह गाउँपासिका गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

चिरौिी,  नु री । 

विषर् : दरभाउपि पेश गरेको  म्बन्धमा । 

महोदर्, 
 प्रस्ततु विषर्मा आ.ि. २०७९/०८० को िासग तहाँ कार्ायिर्बाट समसत २०७९/०४/०३ 
गते प्रकाचशत भएको पसिकामा  ूिना छाप्ने  म्बन्धी चशिबन्दी दरभाउपि आव्हानको  ूिना 
बमोचिम रु १०/- को वटकट टा ी र् ै  ाथ चशििन्दी गरी दरभाउपि पेश गरेको छु । 

हाम्रो दररेट र् ै पि  ाथ  िंिग्न चशिबन्दी बोिपि फारममा शलु्क िक्ष्मी बैंक सि./गा.पा.को 
रािश्व खातामा िम्मा भएको सनश् ा  िंिग्न गररएको छ, हामी उचल्िचखत फमय/कम्पनीहरु र् ै 
दरभाउपि फारममा उल्िेचखत शतयहरुको असधनमा रही काम गनेछौं ।अनमुासनत रु.२० िाखको 
५% धरौटी रकम रु ......................... अक्षरेपी ............................................................. 
र्  गाउँपासिकाको िक्ष्मी बैंक चिरौिी शाखामा रहेको स्थानीर् तह धरौटी खाता निं. 
०७९०३०००१६८ मा िम्मा गरी त्र् को  क्किै भौिर अथिा श्री ...................................... 
को ि.निं./ग्र्ारे निं. ......................... समसत .................... को ग्र्ारेन्टी रु ........................ 
अक्षरेपी .............................................................................. को बैंक ग्र्ारेन्टी र् ै  ाथ 
पेश गररएको छ । हाम्रो चशिबन्दी बोिपि फारममा उल्िेचखत दररेटको म्र्ाद ....................... 
 म्म कार्म रहने छ । पेश गररएको र्ो बोिपि परुा िा आचशिंक रुपमा स्िीकृत भएमा िा परैु 
रद्द भएमा म/हामी िाई पूर्य रुपमा स्िीकार्य हनुेछ । 

 

मेरो/हाम्रो वििरर् सनम्न बमोचिम छः 
फमय/कम्पनीको नाम : 

परुा ठेगाना  : 

प्रो./प्रसतसनसधको नाम : 

हस्ताक्षर  : 

समसत   : 

 म्पकय  फोन  : 

इमेि   : 

फमय/कम्पनीको छाप : 

रु १० को  

वटकट 



 

घोषर्ा पि 

 

 ाियिसनक खररद सनर्माििी २०६४ को सनर्म ४० को उपसनर्म (२) को खण्ड (ङ) मा उल्िेख 
भएको प्रािधानको िासग भोक्राहा नरस िंह गाउँपासिका गाउँ कार्ायिर् चिरौिी  नु रीको समसत 
२०७९।०४।०३ गते प्रकाचशत  ूिना अन ुार पसिकामा  ूिना छाप्ने   म्बन्धी दरभाउपि खररदन 
 म्बन्धी कारबाहीमा भाग सिन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्तावित खररद कारिाहीमा आफ्ने स्िाथय नबाचिएको 
र  म्बचन्धत पेशा िा व्र्ि ार्  म्बन्धी क रुमा आफुिे  िार् नपाएकोिे खररद कारबाहीमा भाग 
सिन नपाउने गरी अर्ोग्र् नभएको भनी सिचखत घोषर्ा गदयछु । व्र्होरा  ही  त्र् हो, िठुा ठहररएमा 
प्रिसित काननु बमोचिम  हिुा बिुाउिा । 

 

 

हस्ताक्षर  : 

समसत   : 

नाम   : 

( म्बचन्धत फमय/कम्पनीको तफय बाट हस्ताक्षर गने आसधकाररक व्र्चि) 

पद   : 

फमय/कम्पनीको नाम : 

फमय/कम्पनीको छाप : 

 

 



भोक्राहा नरस िंह गाउँपासिका 
गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

चिरौिी,  नु री 
१ निं. प्रदेश 

चशिबन्दी दरभाउपि सबक्री मलु्र् रु.१०००/- 
चशिबन्दी दरभाउपि सबक्री समसतः २०७९/     / 

स . 
निं. 

पसिकाको नाम पसिका,  िंस्था, 
कम्पनीिे तोकेको 

दररेट 

छुट ददन  क्न ेप्रसतशत धरौटी रकम कैवफर्त 

अिंकमा अक्षरमा 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

बोिपिदाता व्र्चि/फमय/कम्पनीको नाम : 

दस्तखत : 

समसत : 


