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सिलबन्दी दरभाउपत्र  आव्हानको िचूना 

प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७४/१२/१३ 

यि नगरपासलकाको सिसभन्न स्थानमा िडक बोडड नेपाल र गैंडाकोट न.पा. िझेदारीमा तपसिलकाका स्थानमा िडक ममडत गननड पने भएकोले नेपाल िरकारबाट 

इजाजत प्राप्त ईच्छन क फमड/ कम्पनी/ िंस्थाले दहेायको ितडहरुको असधनमा रही तोसकएको िमय सभत्र ररतपिूडक सिलबन्दी दरभाउपत्र पेि  गनड यो िचूना पेि 

आव्हान गररएको छ ।  

१. सिलबन्दी दरभाउपत्र को प्रथम पटक सिजय खबर पसत्रकामा प्रकासित समसतले १५  औ सदन सभत्र कायाडलय िमयमा नसिकरण भएको इजाजत 

पत्र, मलू्य असभबसृि कर दताड भएको प्रमाणपत्र , स्थायी लेखा नं. ( PAN) दताड प्रमाण पत्र,आ.ि २०७३/०७४ िम्मको कर चनक्ता गरेको  

प्रमाणपत्र िम्िन्धी कागजात िसहतको प्रमासणत प्रसतसलसपहरु िंलग्न राखी सनिेदनका िाथ तपसिलमा उल्लेसखत रकम (पसछ सफताड नहुने गरी ) 

गैंडाकोट नगरपासलका को राजश्व िाखामा बनझाई यि कायाडलयमा आफै आई िा आफ्नो आसधकाररक प्रसतसनध पठाई सनिेदन सदई सिलबन्दी 

दरभाउपत्र  खररद गनड िसकनेछ ।  

२.  खररद गररएका सिलबन्दी दरभाउपत्र  फारमहरुको महलहरु स्पष्ट रुपमा भरर सिलबन्दी दरभाउपत्र को प्रत्येक पानामा िसहछाप गरर ७५ सदन म्याद 

भएको जमानी पत्र (सिड िण्ड ) िा यि कायाडलयको नाममा रासरिय बासणज्य बैक गैडाकोट िाखामा रहकेो ३३५०३०३००७१०२ खातामा 

धरौटी िापतको रकम जम्मा गरेको  िक्कलै बैक भौचर  सिलबन्दी दरभाउपत्र का िाथ िंलग्न रासख यि कायाडलयमा दताड गराउननपनेछ ।  

३. प्रथम पटक िचूना प्रकासित समसतले १६ औ सदनको सदन १२.०० बजे सभत्र यि कायाडलयमा सिलबन्दी दरभाउपत्र  दताड गननडपनेछ । सिलबन्दी 

दरभाउपत्र  खररद तथा दासखला गने असन्तम सदन िािडजसनक सिदा पनड गएको खण्डमा उक्त सदनको लगतै ( कायाडलय खनलेको सदन) िोसह िमय 

सभत्र खररद र दासखला गनड िसकने छ ।  

४. दताड भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र  १६ औ सदन सदनको २.०० बजे यि कायाडलयमा सिलबन्दी दरभाउपत्र  दाता िा सनजको प्रसतसनसधको रोहिरमा 

खोसलने छ । सिलबन्दी दरभाउपत्र  दाता िा सनजको प्रसतसनसध उपसस्थत नभए पसन सिलबन्दी दरभाउपत्र  खोल्न बाधा पने छैन ।  

५. दररेट पेि गदाड प्रत्येक आइटममा अंक र अक्षर दनिैमा प्रष्ट लेख्ननपनेछ । अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरमा लेसखएकोलाई मान्यता सदईने छ । िाथै 

ररत नपनगेका , म्याद नासघ आएको िा अन्य कन नै ितड रासखएको सिलबन्दी दरभाउपत्र  उपर कन नै कारिाही गररने छैन । जनन फमडको नामबाट 

सिलबन्दी दरभाउपत्र  खररद गररएको हो िोही फमडको नाममा मात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र  दासखला गनड पाईने छ ।   

६. यिमा उल्लेख भएको कन राहरुको हकमा  यिै बमोसजम र यिमा उल्लेख नभएको हकमा अन्य कायडसिसधहरु िािडजसनक खररद P]न २०६३ र 

िािडजसनक खररद सनयमािली २०६४ र अन्य प्रचसलत P]न काननन अननिार हुनेछ । 

७. सिलबन्दी दरभाउपत्र  पणूड िा आंसिक रुपमा स्िीकृत गने िा नगने असधकार यि नगरपासलका कायाडलमा सनसहत रहनेछ ।यि िम्बसध  अन्य कन रा 

बनझ्न परेमा यि नगरपासलका कायाडलयको प्रासबसधक िाखामा कायाडलय िमयसभत्र िम्पकड  गरर बनझ्न िसकनेछ ।  
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