
 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

कागबेनी,मुस्ताङ 

                                   गण्डकी प्रदेश,नेपाल  

 

 

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत शमशत:-२०७७/०६/२० गते) 

 

यस वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँ काययपाशलकाको कायायलयको लाशग आवश्यक सवारी साधन(मोटरसाइकल र सु्कटर) खररद गनुय 

परेको हँदा इचु्छक फमय/कम्पनी वा आशधकाररक शबके्रताहरु बाट तपशशल बमोशजमका शतयहरुको अशधनमा रही गोप्य शशलबन्दी 

दरभाउपत्र पेश गनुयहन सम्बक्तित सबैको जानकारीको लाशग यो सुचना प्रकाशशत गररएको छ ॰ 

खररद सूचना ३   

शसलबन्दी 

दरभाउ 

पत्र नं. 

शववरण  लागत अनुमान (भ्याट 

सशहत) 

दरभाउपत्र 

दसु्तर  

धरौटी रकम 

रु. 

कैशफयत  

१. मोटरसाइकल २०० शस.सी-थान १  ,  

मोटरसाइकल १६० सी.सी.-थान २  

सु्कटर १५० सी.सी.-थान १  

१२,३०,०००/- 

 

१,०००/-  ३६,९००/-  

 

शर्यहरु : 

१) यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशशत भएको शमशतले १५  शदन शभत्र इचु्छक फमय,कम्पनी,सप्लायसय वा शनजको प्रशतशनशधले 

शनवेदन साथ ब्यबसाय दताय प्रमाणपत्र ,स्थायी लेखा नम्बर/ मूल्य अशभवृक्ति कर प्रमाणपत्र, आ.ब. २०७६/०७७ सम्मको 

कर चुिा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रशतशलशप साथ राखी कामको शबबरण अनुसारको तोशकएको दरभाउपत्र दसु्तर (पछी 

शफताय नहने गरर ) यस कायायलयको राजश्व शाखामा वा यस कायायलयको नाममा नेपाल बैंक शलशमटेड जोमसोममा 

रहेको खाता नं. ०६८०३०००००१००१०००००२ मा जम्मा गनय सशकने छ ॰  सवारी साधनको से्पशसशफकेसन सशहतको 

दरभाउपत्र कायायलयबाट प्राप्त गनय सशकने छ वा वेबसाइटबाट डाउनलोड समेत गनय सशकने छ ॰ 

२) खररद भएको दरभाउपत्र फारम फमयले आवश्यक शववरण भरी तोशकएका कागजातहरु संलग्न राखी खामबन्दी गरी 

खाम बाशहर आफ्नो फमयको नाम,थर,वतन र कामको शववरण स्पष्ट उले्लख गरी शसलबन्दी गरी यस कायायलयमा सूचना 

प्रकाशशत भएको शमशतले १६ औ ंशदनको १२ बजे शभत्र दताय गररसकु्न पनेछ ॰दताय भएका बोलापत्रहरु सोशह शदनको २ 

बजे यस कायायलयमा सरकारी प्रशतशनशध,फमयको प्रशतशनशधको रोहबरमा खोशलने छ ॰ समयमा फमयको वा शनजको 

प्रशतशनशध उपक्तस्थत नभएमा पशन शसलबन्दी दरभाउपत्र खोल्न बाधा पुगे्नछैन ॰कारणबश शसलबन्दी दरभाउपत्र दताय गने 

तथा खोल्ने शदन सावयजशनक शबदा पनय गएमा कायायलय खुलेको शदन सोशह समयमा हनेछ ॰ 

३) पेश हने दरभाउपत्र शतय रशहत केरमेट नभएको हनुपने छ यशद केरमेट भएमा केरमेट भएको ठाउँमा दरभाउपत्र 

दाताको दस्तखत र छाप भएको हनुपने छ ॰ 

४) दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा उले्लक्तखत धरौटी रकम यस कायायलयको नाममा रहेको श्री नेपाल बैंक 

शलशमटेड,जोमसोम शाखाको धरौटी खाता नं. ०६८०३०००००३००००००००२ मा नगद  जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा 

कायायलयमा नगदै जम्मा गरेको रशसद संलग्न हनुपने छ ॰दरभाउपत्र स्वीकृत भएको शनधायररत समय शभत्र सम्झौता गनय 

नआएमा धरौटी रकम जफत गररने छ  ॰ 

५) प्राप्त भएको दरभाउपत्र स्वीकृत गने वा नगने समू्पणय अशधकार गाउँपाशलका कायायलयमा सुरशक्षत रहनेछ ॰ 

६) यो सूचनामा उले्लख नभएका कुराहरु प्रचशलत कानुन तथा ऐन शनयम अनुसार हनेछ ॰ 

७) ररत नपुगेको,म्याद नाघी आएको दरभाउपत्र फारामहरुलाई मान्यता शदइने  छैन ॰ 

८) एक फमयको नाममा खररद गररएको दरभाउपत्र अको फमयको नाममा दाक्तखला गनय पाइने छैन ॰ 

९) आंशशक रुपमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी सवारी साधन समेत क्तस्वकृत गनय सशकने छ ॰ 

१०) थप जानकारीको लाशग कायायलयमा सम्पकय  गनय सशकने छ ॰ यो सूचना र दरभाउ पत्र फाराम   यस कायायलयको 

वेबसाइट www.varagungmuktichhetramun.gov.np बाट समेत डाउनलोड गनय  सशकने छ ॰ 

 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृर्  

सवारी साधन  खररदको लागग  गिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सचूना 



 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपाशलका 

कागबेनी,मुस्ताङ 

सम्पकय -०६९४२१००१/२/३  

इमेल-baragaunmuktichhetra@gmail.com 

 

 

 

सवारी साधन (मोटरसाइकि र सु्कटर) खररद सम्बन्धी 

शसलबन्दी दरभाउपत्र फाराम 

सूचना प्रकाशशत शमशत- २०७७/०६/२० गते 

 

फमय/कम्पनीको नाम : 

ठेगाना : 

फोन नं. : 

मोबाइल नं. : 

फ्याक्स नं. : 

इमेल : 

फमय/कम्पनीको छाप : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपाशलका 

गाउँकाययपाशलकाको कायायलय 

कागबेनी,मुस्ताङ 

सवारी साधन (मोटरसाइकि र सु्कटर ) खररद सम्बन्धी लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत शमशत :२०७७/०६/२०) 

 

यस गाउँ काययपाशलकाको कायायलयको लाशग सवारी साधन खररद गनुय पने भएको हँदा सो कायय गनय सके्न योग्य इचु्छक 

फमय/कम्पनीबाट शसलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा उक्तल्लक्तखत शतयहरुको अशधनमा शसलबन्दी दरभाउपत्र पेश गनय यो सूचना पेश 

गररएको छ ॰ शबसृ्तत जानकारीको लाशग गाउँपाशलकाको वेबसाइट www.varagungmuktichhetramun.gov.np मा 

हेनुयहन वा गाउँपाशलकाको खररद इकाइमा सम्पकय  गनुयहन अनुरोध छ ॰ 

क्र.

सं. 

शववरण  फाराम 

दसु्तर  

फाराम खररद गने 

अक्तिम शमशत  

फाराम बुझाउने 

अक्तिम शमशत  

फाराम खोशलने 

शमशत  

१. मोटरसाइकल २०० शस.सी-थान १  ,  

मोटरसाइकल १६० सी.सी.-थान २  

सु्कटर १५० सी.सी.-थान १ 

१०००  २०७७/०७/०४  गते  

कायायलय समय 

शभत्र  

 

२०७७/०७/०५  

गते शदनको १२ 

बजेशभत्र  

 

२०७७/०७/०५  गते 

शदनको २ बजेपछी  

 

शर्यहरु : 

१. दरभाउपत्र फाराम यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशशत भएको शमशतले १५ औ ं शदनसम्म कायायलय समयशभत्र रु.१०००   

शफताय नहने गरी यस गाउँपाशलकाबाट खररद गनय सशकने छ वा नेपाल बैंक शलशमटेड जोमसोम शाखामा रहेको यस 

गाउँपाशलकाको आिररक राजश्व   खाता नं. ०६८०३०००००१००१०००००२ मा नगद दाक्तखला गरी वेबसाइटबाट 

दरभाउपत्र फारम डाउनलोड गरी भनय सशकने छ  सक्कल बैंक भौचर  र सूचना प्रकाशशत भएको शमशतले १६ औ ं

शदनको १२ बजे शभत्र शसलबन्दी दरभाउपत्र फाराम यस गाउँपाशलका कायायलयमा दताय गररसकु्नपनेछ र सो बेला 

अशनबायय रुपमा सक्कल बैंक भौचर समेत पेश गनुयपने छ ॰  दताय भएका शसलबन्दी दरभाउपत्र सोशह शदनको २:०० वजे 

पछी दरभाउपत्र दाता वा शनजको प्रशतशनशधको रहोबरमा खोशलने छ ॰शनज उपक्तस्थत नभए पशन दरभाउपत्र खोल्न कुनै 

बाधा पने छैन ॰ 

 

२. लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम साथ लनम्न लिक्तखर् कागजार् अलनबायय रुपमा पेश गनुयपने छ । 

 

(क) फमय/कम्पनी दताय प्रमाणपत्र (नशबकरण भएको/सम्बक्तित कायय गनय इजाजत प्राप्त भएको ) को प्रमाशणत 

प्रशतशलशप  

(ख) स्थायी लेखा नम्बर दताय तथा मूल्य अशभवृक्ति कर दताय प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रशतशलशप  

(ग) आ.व. २०७६/०७७  को कर चुिा प्रमाण पत्रको प्रमाशणत प्रशतशलशप  

(घ) जमानत रकम बापत रु. ३६,९००/- नेपाल बैंक शलशमटेड जोमसोम शाखामा रहेको यस गाउँपाशलकाको 

धरौटी खाता नं. ०६८०३०००००३००००००००२  मा नगद दाक्तखला गरेको सक्कल बैंक भौचर वा मान्यता प्राप्त 

"क" बगयको बाशणज्य बैंकले यस गाउँपाशलकाको नाममा जारी गरेको र बोलपत्र फाराम पेश गने अक्तिम 

शमशत देक्तख गणना हने गरर कक्तिमा ७५ शदन म्याद भएको बैंक ग्यारेन्टीको सक्कल प्रशत पेश गनुयपने छ ॰ 

(ङ) पावर अफ एटनी  

 



३. दरभाउ पत्र खररद गनय इचु्छक फमय/कम्पनीले माशथ उक्तल्लक्तखत समू्पणय कागजात सशहत शनबेदन पेश गरेपशछ मात्र 

दरभाउपत्र शदइने छ ॰ 

४. दरभाउपत्रको प्रते्यक  पानामा प्रस्ताब दाताको आशधकाररक सशह तथा फमय/कम्पनीको छाप लागेको हनुपने छ ॰ 

५. जुन फमय/कम्पनीबाट दरभाउपत्र खररद गरेको हो सोशह फमय/कम्पनीबाट पेश गनुयपने छ ॰ 

६. आंशशक रुपमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी सवारी साधन समेत क्तस्वकृत गनय सशकने छ ॰ 

७. दरभाउपत्र शबक्री गने,दताय गने अक्तिम शदन सावयजशनक शबदा पनय गएमा कायायलय खुलेको पशहलो शदन सोशह समय र 

स्थानमा शबशक्र,दताय गररने छ ॰ 

८. शसलबन्दी नभएको,म्याद नाघी आएको,ररत नपुगेको वा कुनै शतय राक्तखएको दरभाउ पत्र उपर कुनै कारबाही हनेछैन ॰ 

९. दरभाउ पत्र फारममा आफँुले कबोल गरेको रकमलाई अंक र अक्षरमा दुबैमा प्रष्ट बुशझने गरर छुट्टाछुटै्ट लेख्नुपने छ ॰ 

अंक र अक्षरको शबचमा फरक पनय गएमा अक्षरमा अंशकत मूल्यलाई मान्यता शदइनेछ  ॰ 

१०. दरभाउ पत्र स्वीकृत भए पश्चात ७ (सात) शदन शभत्र सम्झौता गनय आउन स्वीकृत प्रस्ताबदातालाई जानकारी गराइने छ ॰ 

खररद गररने समू्पणय सामानहरु यस गाउँपाशलकाको कायायलय रहेको स्थान कागबेनी मुस्ताङ सम्म आपुशतयकतायले नै 

ढुवानी गनुयपने छ ॰  

११. शबसृ्तत जानकारीको लाशग यस गाउँपाशलकाको वेबसाइट www.varagungmuktichhetramun.gov.np मा 

समेत हेनय सशकने छ ॰ 

 

र्पलशि 

क्र.सं. कामको लववरण  िागर् अनुमान 

(भ्याट सलहर्) 

धरौटी रकम  कैलफयर्  

१. मोटरसाइकल २०० शस.सी-थान १  ,  

मोटरसाइकल १६० सी.सी.-थान २ , 

सु्कटर १५० सी.सी.-थान १ 

१२,३०,०००/- ३६,९००/-  

 

 

दरभाउ पत्र दार्ािाई लनदेशन 

 

 दरभाउ पत्र आह्वानको सुचनामा उले्लख भएका समू्पणय कागजात पेश गनुयपने छ ॰उपयुि उले्लक्तखत 

कागजात पेश नगरेको दरभाउपत्र दाताको दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही हने छैन ॰ 

 प्राप्त हन आएका दरभाउपत्र प्रशतस्पधायको आधारमा स्वीकाने अथवा पूणय रुपमा रद्द गने अशधकार यस 

कायायलयमा रहने छ ॰ कायायलयको आवश्यकता अनुसार सामानहरु पटक पटक खररद गनय सशकने छ ॰ 

 टुटफुट भएका तथा कुनै खराबी आएका सामाग्रीहरु कुनै हालतमा बुशझशलने छैन ॰ 

 शशलबक्तन्द दरभाउ पत्रको बाशहर खररद गरेको कायायलयको नाम तथा ठेगाना स्पष्ट उले्लख गनुयपने छ ॰ 

 दरभाउपत्र दाताले दरभाउ पत्र फाराममा उले्लक्तखत शतयको पूणय पालना गनुयपनेछ  र उपलब्ध गराउन 

भशनएको शववरण अशनबायय पेश गनुयपने छ ॰ 

 अन्य कुराहरु प्रचशलत कानुन अनुसार लागु हनेछ ॰ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्रालवलधक मुल्ांकनका पक्षहरुको सारांश 

(दरभाउपत्रदाताले अशनवायय भनुयपने) 

१.कम्पनी/फमय दताय प्रमाण पत्र भएको/नभएको ? र आ.व. ०७६/०७७  को लाशग नवीकरण भएको/नभएको ?उले्लख गने  

................................................................................................................................................... 

जारी शमशत तथा नवीकरण गररएको अबशध :................................ 

२. भ्याट तथा आयकर दताय प्रमाणपत्र संलग्न भएको/नभएको .......................................... 

जारी शमशत तथा नवीकरण गररएको अवशध : ................................... 

३.से्पशशशफकेसन माग बमोशजम सामान उपलब्ध गराउन सके्न/नसके्न ................................ 

४. Delivery Period दरभाउपत्रमा माग भए बमोशजम मन्जुर छ/छैन ? ...................... 

५.दररेट पेश गरेको सामानको क्याटलग पेश गरेको छ/छैन ?............................... 

 

(माशथ उले्लक्तखत कागजात दरभाउपत्र साथ संलग्न हनुपने छ ॰) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

आलथयक मुल्ांकनका पक्षहरुको सारांश 

(अलनवायय भनुयपने) 

 

१.बैंक जमानत संलग्न भएको/नभएको ?(बैंकको नाम ठेगाना उले्लख गने ) ९० शदनको भ्यालीडीशट भएको बैंक 

शबडबंड भएको ॰ 

 ............................................................................................................................. 

२. दरभाउ पत्र फाराममा उले्लख गरेको भुिानीको प्रकृया आफँुलाई मान्य छ/छैन ? 

     ................................................................................................. 

 

(माशथ उले्लक्तखत कागजात दरभाउपत्र साथ संलग्न हनुपने छ ॰) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आलथयक प्रस्ताब 
आशथयक प्रस्ताब फाराम 

 

श्री वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका  

कागबेनी,मुस्ताङ ॰ 

  

शवषय-आशथयक प्रस्ताब पेश गरेको बारे ॰ 

 

महोदय, 

त्यस गाउँपाशलकामा सवारी साधन(मोटरसाइकल)खररद सम्बिमा शमशत २०७६/    /     गते  राशष्टि य दैशनकमा 

प्रकाशशत दरभाउपत्र आह्वान सम्बक्ति सूचना अनुसार दरभाउ पत्र फाराममा उक्तल्लक्तखत शतयहरु पूणय रुपमा पालना गने 

गरर यस फमय कम्पनीले मूल्य अशभवृक्ति कर  सशहत रु...........................अक्षरुपी .................................................. 

..............................मा  उपलब्ध गराउन इचु्छक भएको हँदा यो आशथयक प्रस्ताब पेश गरेको छु/गदयछौ ं॰ 

 

यस फमय/कम्पनीले पेश गरेको दरभाउ पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत गने समू्पणय अशधकार त्यस कायायलयमा शनशहत रहने 

व्यहोरा जानकारीका साथ अनुरोध छ ॰ 

प्रस्ताबदाताको सशह : 

नाम : 

पद : 

 

फमय/कम्पनीको नाम  र ठेगाना 

सम्पकय   नं. :                                                 इमेल : 

फमय/कम्पनीको छाप :                                                     शमशत : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्रस्तालवर् कबोि रकमको लववरण : 

र्पलशि 

क्र.सं. कामको 

लववरण  

पररमाण  इकाई  दर प्रलर् इकाई  जम्मा रु.(भ्याट 

बाहेक) 

कैलफयर्  

अंक  अक्षरमा  

१. मोटरसाइकल 

२०० शस.सी   

१   थान     

२. मोटरसाइकल 

१६० सी.सी. 

२  थान      

३. सु्कटर  

१५० सी.सी. 

१  थान      

                                                                                                                    जम्मा रु.   

                                                                                                                 १३ % ले हन 

आउने   भ्याट रकम रु  

  

                                                                                                               कुल जम्मा    

 

अक्षरमा :  

 

नोट : सवारी साधन (मोटरसाइकल र सु्कटर)  से्पशसशफकेसन तपशशलमा उले्लख भए बमोशजम हनुपने छ ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technical Specifications of 200 CC Class Motorcycle 

S.N. Criteria Requirement Offered Specification 

1. General Motorcycle of study design, 
suitable for driving on rough 
road 

 

2. Engine 4 Stroke,Petrol engine,Min. 
199.5 cc  developing max. net 
power not less than 20 PS at 
governed RPM,Max. torque 
not less than 18.3 NM @8000 
RPM 

 

3. Transmission 6 speed gearbox  

4. Brake Front : 300 mm front disc and 
Rear : 230 mm 

 

5. Essential Accessories 1.Head light,rear and turn 
signal lights 
2.Two rear view mirrors 
3.Safety look at steering 
4.Full helmet for rider safety 

 

6. Ground clearance Min. 167 mm  

7. Tools A set of tool box for general 
maintanance 

 

8. Proven performance The motorcycle shall be 
current model under standard 
production by the 
manufacturer for at least one 
year 

 

9. Warrenty&Service 
Facilities 

Min. one year warranty and 
six times free service after 
delivery 

 

10. Emission standard should meet Nepal vehicle 
mass emission standard 2069 

 

11. Start  Self and kick both  

12. Shock mono suspension  

13. Preferred color Red&black mix  

 

 

 

 

 

 

 

 



Technical Specifications of 160 CC Class Motorcycle 

S.N. Criteria Requirement Offered Specification 

1. General Motorcycle of study design, suitable 
for driving on rough road 

 

2. Engine 4 Stroke,oil cooled,Min. 160 cc 
developing max. net power not less 
than 17.2 PS at governed RPM,Max. 
torque not less than 14.6 NM at7250 
RPM 

 

3. Transmission 5 speed gearbox  

4. Brake Front 260 mm disc,Rear-230 mm Disc  

5. Essential Accessories 1.Head light,rear and turn signal 
lights 
2.Two rear view mirrors 
3.Safety look at steering 
4.Full helmet for rider safety 

 

6. Ground clearance More than 175 mm  

7. Tools A set of tool box for general 
maintanance 

 

8. Proven performance The motorcycle shall be current 
model under standard production by 
the manufacturer for at least one 
year 

 

9. Warrenty&Service 
Facilities 

Min. one year warranty and six times 
free service after delivery 

 

10. Emission standard should meet Nepal vehicle mass 
emission standard 2069 

 

11. Start  Self and kick both  

12. Shock mono suspension  

13. Preferred color Red&black mix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technical Specifications of 150 CC Class Scooter 

S.N. Criteria Requirement Offered Specification 

1. General Scooter  of study design, 
suitable for driving on rough 
road 

 

2. Engine Single cylinder,3 valves,Max. 
power 10.19 PS @6750 
RPM,Max. torque not less 
than 10.9 NM @ 5000 RPM 

 

3. Transmission Automatic  

4. Brake Front-disc,Rear-Drum  

5. Essential Accessories 1.Head light,rear and turn 
signal lights 
2.Two rear view mirrors 
3.Safety look at steering 
4.Full helmet for rider safety 

 

6. Ground clearance Min. 155 mm  

7. Tools A set of tool box for general 
maintanance 

 

8. Proven performance The motorcycle shall be 
current model under standard 
production by the 
manufacturer for at least one 
year 

 

9. Warrenty&Service 
Facilities 

Min. one year warranty and 
six times free service after 
delivery 

 

10. Emission standard should meet Nepal vehicle 
mass emission standard 2069 

 

 

 


