
राजपुर गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गंगदी, दाङ्ग 

५ नं. प्रदेश, नेपाि । 

सवारी साधन खररद गने सम्बन्धी सुचना 

 

(प्रथम पटक प्रकालशत लमलत:२०७६/०८/२६) 

 

       मस कामाारमराई आवश्मक ऩने १ (एक) थान सवायी साधन (जजऩ) सावाजननक खरयद ऐन, २०६३ तथा याजऩुय गाउँऩालरकाको 
खरयद सम्फजधध ननमभावरी, २०७६ को ननमभ ३४ फभोजजभ त्मस्तो सवायी साधन उत्ऩादक (Manufacturer) कम्ऩनी वा सो को 
आधधकारयक बफके्रता (Importer) हरु बफच भात्र प्रनतस्ऩधाा गयाउने (क्माटरक सपऩङ) बफधधफाट खरयद गनुाऩने बएकोरे याजऩुय 
गाउँऩालरकाको खरयद सम्फजधध ननमभावरी, २०७६ को ननमभ ३४ को उऩननमभ (२)  अनुसाय देहाम फभोजजभको सवायी साधन 

बफक्री गना चाहने उत्ऩादक (Manufacturer) तथा आधधकारयक बफके्रता (Importer) हरुरे तऩलसरभा उल्रेखखत कागजात सहहत मो 
सुचना प्रकालित बएको लभनतरे १५ (ऩधर) हदन लबत्र मस कामाारमभा ननवेदन दताा गना हुन सम्फजधधत उत्ऩादक (Manufacturer) 

वा आधधकारयक बफके्रता (Importer) हरुको  जानकायीको राधग मो सुचना प्रकालित गरयएको छ । पवस्ततृ स्ऩेलिफपकेसनको राधग 

मस कामाारमको Website: www.rajpurmundang.gov.np फाट डाउनरोड गना सफकने छ । 
 

प्रस्तावदाताऱे ऩेश गननऩुने आवश्यक कागजाहरु 

१. नपवकयण गयेको पभा वा कम्ऩनी दताा प्रभाण ऩत्रको प्रनतलरऩी 
२. भूल्म अलबवदृ्धध कय (VAT) दताा प्रभाण ऩत्रको प्रनतलरऩी 
३. आ. व. २०७५/०७६ को कय चुक्ता प्रभाण ऩत्र वा म्माद थऩ बएको प्रभाण 

४. खरयद कायवाहीभा नऩयेको स्व: घोषणा ऩत्र 

५. Technical Specification प्रभाखणत गने यंधगन ब्रोसय (Catalogue) 

६. आफ्नो भारसाभानको फजाय भलू्म प्रभाखणत गने कागजात (ऩबत्रकाभा प्रकालित बएको वा कम्ऩनीको रेटय प्माडभा 
आधधकायीक व्मक्तीरे सहहछाऩ गयी प्रभाखणत गयेको कागजात) 

७. Warranty तथा Guarantee सम्फधधी कागजातहरु 

८. मस कामाारमराई सम्फोधन गयी रेखखएको सम्फजधधत उत्ऩादकको Manufacturer's Authorization Letter 

९. कामाारमफाट जायी बएको Technical Specification बयी ऩेि गनुाऩनेछ । 
आवश्यक सवारी साधनको वववरण 

Package Type of Vehicle Requirement (General Specification ) 
Required 

Quantity 

1. Hardtop Jeep 

4WD, RHD, Hardtop Jeep, Displacement capacity not less than 

1,900 CC, Max. Engine Power output not less than 115 BHP, 

Max. Torque not less than 260 Nm at governed RPM, Others are 

as per approved technical specifications. 

Delivery Place: Rajpur Rural Municipality,  Gangadi, Dang. 

1 (One) 

 

        

प्रभखु प्रिासकीम अधधकृत 

 

http://www.rajpurmundang.gov.np/

