
मलेम्ची नगरपाललका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मलेम्ची, लिन्धपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

क्याटलग/ब्रोिर िलपङ लिलधबाट ििारी िाधन खररद गने िम्बन्धी िचूना  

(प्रथम पटक प्रकाशन लमलत : २०७७/१०/१६ गते, शकु्रबार) 

यि नगरपाललका कायाालयको लालग आिश्यक भएको ििारी िाधन िािाजलनक खररद ऐन, २०६३ (िंशोधन िलित) 

को दफा ८ को उपदफा १ (क) (८) तथा िािाजलनक खररद लनयमािली, २०६४ (दशौं िंशोधन िलित) को लनयम ३१ 

(ख) बमोलजम त्यस्तो ििारी उत्पादक कम्पनी िा िो को आलधकाररक लबके्रतािरुबीच मात्र प्रलतस्पधाा गराउन े

(क्याटलग िलपङ) लिलधबाट खररद गनुा पने भएकाले िािाजलनक खररद लनयमािली, २०६४ को लनयम ३१ ख. को 

उपलनयम (२) अनिुार दिेाय बमोलजमको ििारी िाधनका उत्पादक िा िो कम्पनीको लिके्रता तोकेको अलधकाररक 

लबके्रतािरुबाट उक्त ििारी िाधन लबक्री गना नेपाल िरकारको िम्बलन्धत लनकायबाट प्राप्त भएको अनमुतीपत्र, िो को 

अद्यािलधक निीकरण भएको पत्र, मलु्य अलभिलृि कर दताा प्रमाणपत्र, आलथाक िर्ा २०७६/०७७ िम्मको कर चकु्ता 

गरेको प्रमालणत कागजात, उक्त ििारी िाधन िप्लाई गरेको िाल िम्मको लिस्ततृ लििरण, िम्बलन्धत काया अनभुिको 

प्रमाणपत्र, उत्पादनको आलधकाररक प्रालिलधक स्पेलशलफकेशन, मलु्य, गणुस्तर तथा िलुिधा िलितको लििरण 

(क्याटलग िा ब्रोिर) िंलग्न राखी प्रस्ताि  िचूना प्रकाशन भएको आठौं लदन लदनको १२:०० बजिेम्म यि 

कायाालयमा लनिदेन दताा गराउन िािाजलनक खररद लनयमािली, २०६४ (दशौं िंशोधन िलित) को लनयम ३१ ख. 

बमोलजम प्रस्ताि आव्िान गररएको छ । तपलशल  : 

क्र.

िं. 

िाधन

को नाम 

िंलिप्त लििरण कैलफयत 

१ जीप 

(एक 

थान) 

Five Doors Right Hand Drive 4WD 

Hard  Top SUV, gross weight not 

less than 2600 kg, Seating Capacity 

at least 7 person including Driver, 

1900-2100 CC,not less than110 hp, 

torque not less than 270 Nm, 

Turbocharged Diesel Engine. 

िंलिप्त लििरणमा उल्लेख नभएका कुरािरु 

स्िीकृत Technical Specification 

बमोलजम िुनेछ । स्िीकृत technical 

Specification कायाालयको आलधकाररक 

website : www.melamchimun.gov.np 

मा रालखएको छ । 

 पेश गने लदन िािाजलनक लबदा परेमा लबदा पलछको कायाालय खलेुको लदन लनिदेन पेश गना िलकनेछ । 

  थप आिश्यक जानकारीको लालग यि कायाालयको िेििाईट www.melamchimun.gov.np िा 

िम्पका  नं ०११-४०१०८९/४०११४१/४०११४२ मा िम्पका  राख्न िलकनेछ ।  

प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत 

 

http://www.melamchimun.gov.np/
http://www.melamchimun.gov.np/









