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लििाम लिक्रिको लिििन्दी िोिपत्र आव्हान िम्िन्धी 21 (एक्काईि) ददने िूचना। 

(प्रथम पटक प्रकाशित लमलतिः 2077/08/28 गते।) 

लििाम िूचना नं.01/077/78 
 

 यि नेपािगञ्ज उप-महानगरपालिकाको शिन्िी आम्दानीमा रहेको तथा ििार अनगुमनिाट लनयन्त्रणमा लिई लनधााररत िमय 
लित्र हकवािािे हकदावी गना नआएकोिे िफत गररएका देहाय िमोशिमका माििामानहरु िे िस्तो अवस्थामा छन ्िोही अवस्थामै 
िोिपत्रको माध्यमिाट लििाम लिक्रि गनुापने िएकोिे इच्छुक व्यशि, फमा, कम्पनी वा िस्थािाट ररतपवूाक तपशििमा उशलिशित 
िताहरुको अलधनमा रही आलथाक कायाक्रवलध लनयमाविी, 2064 को पररच्छेद- 7 िमोशिम लिििन्दी िोिपत्रको माध्यमिाट लििाम 
गना यो िूचना प्रकाशित गरीएको छ। िोिपत्र फाराम यि कायााियको िररद इकाईिाट िररद गना िक्रकनेछ। िाथै आफुिे 
किोि गरेको रकमको 10% (दि प्रलतित) िे हनेु धरौटी रकम यि उप-महानगरपालिकाको राक्रिय िाशणज्य िैंक, धम्िोशिमा 
रहेको धरौटी िाता नं.4130100303000002 मा िम्मा गरी िो को िक्कि िौचर लििन्दी िोिपत्र िाथ पेि गनुापनेछ। 
थप िानकारीको िालग यि कायााियको िररद इकाईमा िम्पका  गरी िझु्न िक्रकनेछ। 

 

देहायिः 
क. यि कायााियको आम्दानीमा रहेको िामानहरुिः 
लि.नं िामानको क्रववरण पररमाण लि.नं िामानको क्रववरण पररमाण 
1 कवाड पानी मोटर 1 थान 20 कवाड क्रिगाडा िािी 7 थान 

2 कवाड िाइकि 8 थान 21 कवाड शस्टि दराि  3 थान 

3 फिामको लतिौरी 1 थान 22 टैं क्रक (1000 लि.टुटफुट िएको) 1 थान 

4 कवाड ििी ियाक्टर 1 थान 23 काठको राउन्ड टेवि (आका ) 2 थान 

5 कवाड िक्िन टैंकर 1 थान 24 हाते िलि 4 थान 

6 कवाड गद्दावाि काठको कुची 7 थान 25 तििा 36 थान 

7 कवाड िोफा 2 थान 26 िेलचा (टुटफुट िक्रहत) 50 थान 

8 कवाड काठको पिङ्गको केक्रह िाग 1 थान 27 फरुवा  12 थान 

9 कवाड गैटी 1 पी 28 कवाड ठुिो ररिशलिङ्ग कुची 1 थान 

10 कवाड फिामको गोिो कुची 1 थान 29 कवाड ररिशलिङ्ग कुची (टुिा टुिा िएको) 5 थान 

11 कवाड प्िाशस्टक कुची 5 थान 30 कवाड परुानो टायर शिपको 5पी 
12 कामदारिे प्रयोग गने हेलमेट 4 पी 31 कवाड काठको िेन्च 6 पी. 
13 कवाड फिामको टेवि फे्रम मात्र 1 पी 32 कवाड काठको अक्रफि टेवि 4 थान 

14 कवाड फिामको थ्री लिटर  5 थान 33 कागि 10 KG 

15 कवाड फोटोकक्रप मेलिन ठुिो 1 थान 34 फिामको एङ्गि, टुिा िररया, पाइप, 

तारिािी, गाडीका कवाड पाटािहरु, 
10 
क्वीन्टि 

16 1/2" GI पाइप 16 पी 35 व्याक्रि 12V-3 थान, व्यािी 5AM-1थान 4 थान 

17 कवाड क्रफ्रि 190 लि. 1 थान 36 कवाड इिेशक्िक वाटर क्रफलटर 2 थान 
18 कवाड Canon क्रप्रन्टर 1 थान 37 कवाड क्रहटर 1 थान 
19 कवाड शस्टि कुशचा 5 थान 38 फिामको ड्रम स्याण्ड 1 थान 

  

  



ि. ििार अलतिमण गनेहरुिाट अनगुमनको िममा लनयन्त्रणमा लिइएका िामानहरुिः 

लि.नं िामानको क्रववरण पररमाण लि.नं िामानको क्रववरण पररमाण 
1 कवाड मोटरिाइकि (फिामको फे्रम मात्र) 1 थान 14 तरािकुो शस्टि परात 13 पी 
2 क्रवज्ञापन फे्रम फिामको, ठुिो िानो 2 थान 15 कवाड िस्तापाता 5 थान 
3 काटा तराि ु 26 थान 16 क्रटन र काठ िएको होलडाङ िोडा 1 थान 

4 कवाड फ्यानका अविषे 8 थान 17 क्रटन र काठ िएको ढोका 1 थान 

5 2 के.शि. ढक 2 थान 18 फिामको ड्रम 3 थान 

6 1 के.शि. ढक 17 थान 19 ठुिो छाता 1 थान 

7 1/2 के.शि. ढक 11 थान 20 प्िाशस्टको लडब्िा (टुटफुट िएको) 4 थान 

8 200 ग्राम ढक 2 थान 21 प्िाशस्टको िाशलटन (टुटफुट िएको) 4 थान 

9 कवाड क्रटनको िाकि 2 पी 22 प्िाशस्टक मग (टुटफुट िएको) 1 थान 

10 प्िाशस्टक स्टुि  1 थान 23 प्िाशस्टक िार (टुटफुट िएको) 1 थान 

11 प्िाशस्टक िक्रका न 1 थान 24 हाते तराि ु(अन्दािी 1.5 के.िी.) 280 थान 

12 क्यारेट िक्ि 5 थान 25 पोलिलथन पाइप (3 इन्च) 27 थान 

13 कलना/चम्चा 16 थान 26 पोलिलथन पाइप (1/2 इन्च) 10 लम. 
िामानको क्रववरण िमोशिम कुि िम्मा न्यूनतम मूलयिः- रु.116850/- (एक िाि िोह्र हिार आठ िय पचाि रुपैंयााँ मात्र) 

 

िताहरुिः- 
1. िोिपत्र िम्िन्धी कागिातहरु िररद गना लनवेदन िाथ व्यशिको हकमा नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिपी, 

अन्यको हकमा नेपाि िरकारको िम्िशन्धत लनकायमा दताा िएको प्रमाणपत्रको छायााँप्रलत िक्रहत रु 1000।00 क्रफताा नहनेु 
गरी ििुाएको आम्दानी रलिद िंिग्न गरी यि कायााियिाट यो िूचना प्रकाशित िएको लमलतिे 21 (एक्काईि) ददन लित्र िररद 
गना िक्रकने छ। 

2. आफुिे िररद गने िोिपत्र िम्िन्धी कागिातहरु व्यशि िए स्वयं र अन्य िए आलधकाररक प्रलतलनधीिे िक्रहछाप गरी लिििन्दी 
िाम िाक्रहर "श्री प्रमिु प्रिािकीय अलधकृत, नेपािगंि उप-महानगरपालिका, मदु्दा नं. र िोिपत्रदाताको नाम" उलिेि गरी 
यो िूचना प्रकाशित िएको लमलतिे 21औ ंददन कायाािय िमय लित्र िररद गरी 22औ ंददन मध्या्न  12.00 ििे लित्र यि 
कायााियमा दताा गरी िक्न ुपनेछ। यिरी दताा हनु आएको िोिपत्र िोही ददन अपराह्न  2.00 ििे देशि कायाािय प्रलतलनधी 
र उपशस्थत हनु आएका िोिपत्रदाता आफै वा आलधकारीक प्रलतलनधीको रोहवरमा यि उप-महानगरपालिकामा िोलिनेछ। 
िोिपत्रदाताको प्रलतलनलध उपशस्थत निएमा पलन िोिपत्र िोलन िाधा पने छैन। 

3. आफुिे किोि गरेको रकमको 10% (प्रलतित) िे हनु आउने धरौटी वापतको रकम यि उप-महानगरपालिकाको रा.वा.िैङ्क, 
धम्िोशिमा रहेको धरौटी िाता नं. 4130100303000002 मा व्यशि वा फमाको नामिाट रकम िम्मा गरेको िक्कि 
िौचर िंिग्न गरी पेि गनुा पनेछ। 

4. आफुिे किोि गरेको मूलय (मू.अ.कर िाहेकको रकम) अङ्क र अक्षर दवैुमा अलनवाया रुपमा स्प्ट  उलिेि हनु ुपनेछ। अङ्क र 
अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई मान्यता ददइनेछ। 

5.िोिपत्र स्वीकृत िएको िूचना पाएको लमलतिे 7 ददन लित्र परैु रकम दाशििा गरी िामान उठाई िैिान ुपनेछ। धरौटी रकम 
पलछ आलथाक प्रिािन िािािाट क्रफताा गरीनेछ। 

6. िोिपत्र िररदकताािे माििामानको िौलतक अवस्था हेना चाहेमा कायाािय िमय लित्र शिन्िी िािामा िम्पका  गरी हेना िक्रकनेछ। 

7. िोिपत्र िम्िन्धी कागिातहर िररद/दाशििा गने ददन िावािलनक क्रवदा पना गएमा उि कायाहरु िमििः िो को िोिीपलट 
कायाािय िुलने ददन िोक्रह िमयमा हनेुछ। 

8. िोिपत्र िदाा न्यूनतम मूलय िन्दा कम रकम कवोि गना पाइने छैन र आफुिे कवोि गरेको मूलयमा लनयमानिुार म.ुअ.कर िाग्नेछ। 

9. िोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने अशन्तम अलधकार यि कायााियमा िरुशक्षत रहनेछ। 

10. यि िम्िन्धी अन्य कुरा प्रचलित काननु अनिुार हनेुछ। 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


