
ताप्ली गााँउपाललका 
गााँउकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

रुपाटार,उदर्परु 
 

 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग पिधिबाट यान्त्रिक उिकरण खररद सम्बरिी ससलबरदी प्रस्ताि आव्हानको सचूना 

प्रथम पटक प्रकाशन लमतत :- ( २०७५/११/०६  गते) 

 

र्स कार्ायलर्को आ.व.२०७५।०७६ को स्वीकृत वार्षयक कार्यक्रम अनसुार देहार् बमोजिमको मेलशनरी 
उपकरण सावयितनक खररद ऐन (२०६३ पहहलो सशंोधन २०७३) को दफा ८ को उपदफा १(क)(८)  तथा 
सावयितनक खररद तनर्मावली २०६४(चौथो सशंोधन) को तनर्म ३१(ख) बमोजिम त्र्स्तो र्ाजरिक उपकरण 
उत्पादक कम्पनी वा सो को आधधकाररक बबकेे्रताहरु बीच माि प्रततस्पधाय गराउने (क्र्ाटलग सर्पड्ड) 
र्वधधबाट खररद गनुयपने भएकोले सावयितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३१(ख) को उपतनर्म २ 
अनसुार देहार् बमोजिम र्ाजरिक उपकरणको उत्पादक वा आधधकाररक बबके्रताहरुबाट उक्त मेलशन बबक्री 
गनय नेपाल सरकारको सम्बजरधत तनकार्बाट प्राप्त भएको अनमुतत पि ,सो को अद्र्ावधधक नर्वकरण 
भएको पि, स्थार्ी लेखा नम्बर ९एब्ल े्० तथा मलू्र् अलभवदृ्धध कर दताय प्रमाणपि, आ. व. २०७४÷०७५ 
सम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाणणत कागिात ,उक्त उपकरण सप्लाई गरेको हालसम्मको र्वस्ततृ र्ववरण, 

सम्बजरधत कार्य अनभुवको प्रमाणपि,उत्पादनको आधधकाररक प्रार्वधधक स्पेलशफफकेशन, मलु्र्,गणुस्तर तथा 
सरु्वधा सहहतको र्ववरण (क्र्ाटलग वा ब्रोसर) सलंग्न राखी र्ो सचूना प्रकालशत भएको लमततले ८ औ 
हदन १२ बिेसम्म र्स कार्ायलर्मा छुटाछुट्टै तनवेदन दताय गराउन (चौथो सशंोधन सहहत ) २०६४ को 
तनर्म ३१ ख बमोजिम आहवान गररएको छ तथा दताय गररएका लसलबरदी प्रस्तावहरु सोही हदन १४.०० 
बिे खोललनेछ  । पेश गने अजरतम हदन सावयितनक र्वदा परेमा र्वदा पतछको कार्ायलर् खुलेको हदन पेश 
गनय सफकने छ । 

 

  साथै सधूचकृत नभएका उत्पादक वा आधधकाररक बबके्रता कम्पनीहरुले सधूचकृत गराई उक्त लसलबरदी 
प्रस्ताव पेश गनय सफकने ब्र्होरा समेत िानकारी गराइरछ । 

 



सस.नं. सािनको नाम संक्षिप्त पििरण कैफियत 

१ ट्रर्ाक्टर 
हाइड्रोललक 
ट्रली, हलो र 
माटो 
सम्र्ाउने 
सहहत 

4WD, 4 stroke, 4cycilinder diesel engine, 
Engine displacement should not be less 
than 3500 cc, Max. Power Output in the 
range (65±5) HP @ rated rpm. Hydraulic 
trailor of minimum size (L*B*H) 
10feet*6feet*24, Leveller and Cultivator (9 
tine) 

सकं्षिप्त र्ववरणमा उल्लखे 
नभएका कुराहरु जस्वकृत 
technical specification 
बमोजिम हुनेछ । 

२ ब्र्ाक हो 
लोडर 

Turbocharged water cooled Diesel Engine 

developing Power output not less than 90 

HP (engine fully equipped with 

accessories) at governed RPM and Torque 

not less than  400 N-m 

 

 

                                                                                                             प्रमुख प्रशासफकर् अधधकृत 


















