
g]kfnu+h pk–dxfgu/kflnsf 

   gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  

                   g]kfnu~h, afFs] 

      n'lDagL k|b]z, g]kfn         
 

लििाम विक्रीको लििबन्दी बोिपत्र आव्हान िम्बन्न्ि २१ (एक्काईि) ददने िूचना . 
( प्रथम पटक प्रकान्ित लमलत: २०७८/०५/२५ गते ) 

लििाम िूचना नं. ०१/२०७८/०७९ 

यि नेपािगंज उप-महानगरपालिका िडा नं.०८ न्थथत परुानो नगर भिन जे जथतो अिथथामा छ िोवह अिथथामा भत्काई िैजानका िालग बोिपत्रको 
माध्यमबाट लििाम लबवक्र गनुपुने भएकोिे इच्छुक व्यन्ि, फम,ु कम्पनी िा िंथथाबाट ररतपिुकु तपन्ििमा उल्िेन्ित ितहुरुको अलिनमा रही "आलथकु 
कायवुिलि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि लनयमाििीको लनयम १०८" बमोन्जम लििबन्दी बोिपत्रको माध्यमबाट लििाम लबवक्र गन ुयो िूचना प्रकान्ित गररएको छ 
. बोिपत्र फारम यि कायािुयको िररद इकाईबाट िररद गन ुिवकनेछ . िाथै आफुिे कबोि गरेको रकमको १०% (दि प्रलतित) िे हनु आउन ेिरौटी 
रकम यि उप-महानगरपालिकाको राविय बान्िज्य बैंक, िम्बोजी िािामा रहेको िरौटी िाता नं. (४१३०१००३०३०००००२) मा जम्मा गरी िोको िक्कि 
भौचर लििबन्दी बोिपत्र िाथ पेि गनुपुनेछ . थप जानकारीको िालग यि कायाुियको िररद ईकाईमा िम्पकु गरी बझु्न िवकनेछ . 
लि.नं. िामानको वििरि  न्यनुतम कबोि मूल्य (भ्याट िवहत) 

१. परुानो नगर भिन  रु. ११,३१,२२४.९९/- (अक्षरेपी रु. एघार िाि एकलति हजार दईु िय चौविि रुपैयााँ उनान्िय पैिा मात्र)  
  
ितहुरु : 
१. बोिपत्र िम्बन्न्ि कागजातहरु िररद गन ु लनिेदन िाथ व्यन्िको हकमा नेपािी नागररकता प्रमािपत्रको प्रमान्ित प्रलतलिवप, अन्यको हकमा नेपाि 
िरकारको िम्बन्न्ित लनकायमा दताु भएको प्रमािपत्रको छायााँप्रलत िवहत रु. २,०००.०० (दईु हजार) वफताु नहनुेगरी बझुाएको आम्दानी रलिद िंग्िन गरी 
यि कायाुियबाट िूचना प्रकान्ित भएको लमलतिे २१ (एक्काईि) ददन लभत्र िररद गन ुिवकने छ . 
 

२. आफुिे िररद गने बोिपत्र िम्बन्न्ि कागजातहरु व्यन्ि भए थियं र अन्य भए आलिकाररक प्रलतलनलििे िवहछाप गरी लििबन्दी िाम बावहर "श्री प्रमिु 
प्रिािकीय अलिकृत, नेपािगंज उप-महानगरपालिका, लििाम िूचना नं. र बोिपत्रदाताको नाम" उल्िेि गरी यो िूचना प्रकान्ित भएको लमलतिे २१ औ ंददन 
कायाुिय िमय लभत्र िररद गरी २२ औ ंददन मध्यान्न १२:०० बजे लभत्र यि कायाुियमा दताु गरी िक्न्न्नुपनेछ . यिरी दता ुहनु आएको बोिपत्र िोवह ददन 
अपराहन्न २:०० बजे देन्ि कायाुिय प्रलतलनलि र उपन्थथत हनु आएका बोिपत्रदाता आफै िा आलिकाररक प्रलतलनलिको रोहिरमा यि नेपािगंज-
उपमहानगरपालिका, नगर कायपुालिकाको कायाुियमा िोलिनेछ . बोिपत्रदाताको प्रलतलनलि उपन्थथत नभएमा पलन बोिपत्र िोल्न िािा पने छैन . 
 

३. आफुिे कबोि गरेको रकमको १०% (दि प्रलतित) िे हनु आउने िरौटी िापतको रकम यि उप-महानगरपालिकाको रा.बा. बैंक िम्बोजी िािामा रहेको िरौटी िाता नं. 
(४१३०१००३०३०००००२) मा िम्बन्न्ित व्यन्ि िा फमकुो नामबाट रकम जम्मा गरको िक्कि भौचर िंिग्न गरी पेि गनुपुने छ . 
 

४. आफुिे कबोि गरेको मलु्य (म.ुअ. कर िाहेकको रकम) अंक र अक्षर दिैुमा अलनिाय ुरुपमा थपष्ट उल्िेि हनुपुने छ . अंक र अक्षरमा फरक परेमा 
अक्षरिाई मान्यता ददइनेछ . 
 

५. बोिपत्र थिीकृत भएको िूचना पाएको ७ (िात) ददन लभत्र परैु रकम दान्ििा गरी १५ ददन लभत्र भिन भत्काई िैजान ुपनेछ . िरौटी रकम पलछ आलथकु 
प्रिािन िािाबाट वफताु गररनेछ . 
 

६. बोिपत्र िररदकताुिे माििामानको भौलतक अिथथा हेन ुचाहेमा कायाुिय िमय लभत्र न्जन्िी िािामा िम्पकु गरी हेन ुिवकनेछ . 
 

७. बोिपत्र िम्बन्न्ि कागजातहरु िररद/दान्ििा गने ददन िािजुलनक विदा पन ुगएमा उि कायहुरु क्रमिः िो को भोलिपल्ट कायाुिय िलु्न ेददन िोवह िमयमा हनुेछ . 
 

८. बोिपत्र भदाु न्यनुतम मूल्य भन्दा कम रकम कबोि गन ुपाइन ेछैन र आफुिे कबोि गरेको मलु्यमा लनयमानिुार म.ुअ. कर िाग्नेछ . 
 

९. बोिपत्र थिीकृत गने िा नगने अन्न्तम अलिकार यि कायाुियमा िरुन्क्षत रहनेछ . 
  
१०. यि िम्बन्न्ि अन्य कुरा प्रचलित काननु अनिुार हनुेछ . 

प्रमिु प्रिािकीय अलिकृत  


