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जग्गय खररद सम्बन्धी मसलबन्दी वोलपत्र आह्वयन सम्बन्धी सूचनय 
(प्रथि पटक प्रकयशश  मिम  : २०७६।०७।२९ ग े) 

 
 

     चयलू आ.व. २०७६।०७७ को स्वीकृ  वयवषणक कय्णक्रि अनसुयर ्स नगरपयमलकयको ववमिन्न प्र्ोजनको लयमग 
आवश््क जग्गय  पमसल बिोशजिको पररियर्, स्थयन र दरिय बोलपत्रको ियध््यिद्धयरय खररद गनुणपने िएकोले सूचनयिय  ोवकए 
बिोशजिको स्थयनमित्र पने सम्बन्धी  जग्गयधनीहरुबयट देहय्कय श णहरुको अधीनिय रही रर पूवणकको खलुय बोलपत्र आह्वयन 
गररएको  छ । 
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२. बोलपत्र फयरयि र सोसँग सम्बशन्ध  अन्् वववरर्हरु आठववसकोट नगरपयमलकय वडय नं. ९ रयमडबजयरशस्थ  
नेत्रचोकदेशख क््यम्पस जयन ेसडकको वय्यँ सयइड  फण  र नेत्रचोकदेशख इलयकय प्रहरी कय्यणल् हुँदै पलुम र जयने 
सडकको दय्बँय्यँको क्षेत्रिय पने जग्गयकय इच्छुक जग्गयधनीहरुले वकत्तय नं. र क्षेत्रफल स्पष्ट खलु्ने जग्गयधनी 
प्रियर्पूजयण, आ-आफ्नो हकदै्य वय िोग चलन सम्बन्धी मनस्सय प्रियर्, आ.व. २०७६।०७७ सम्िको ियलपो   थय 
सम्पशत्त कर म रेको रमसद वय करदय य प्रियर्पत्र, जग्गयको चयरवकल्लय प्रियशर्  गने प्रियर् संलग्न गरी रू. १०।०० 
को वटकट टयंसी कय्यणल् सि्िय ्स नगरपयमलकयको कय्यणल्, आठववसकोट रुकुि (पशिि)बयट ियमथ उल्लेख 
िए अनसुयर बोलपत्र फयरयि दस् रु (वफ यण नहनु ेगरी) म री प्रयप्त गनण सवकनेछ ।  

३. आवश््क पररियर्को जग्गयको क्षेत्रफलिध््े मन:शलु्क रुपिय उपलब्ध गरयउन सवकने पररियर्सम्िको जग्गयको क्षेत्रफल 
वोलपत्र सम्बन्धी कयगजय िय उल्लेख गनुणपनेछ । मनशि  क्षेत्रफल जग्गय मन:शलु्क रुपिय उपलब्ध गरयउन े
प्रस् यवदय यको जग्गय खररद गनणको लयमग प्रयथमिक य ददईनेछ ।  

४. बोलपत्र फयरयि ियमथ उल्लेशख  मिम  र सि्िय उपशस्थ  बोलपत्रदय यहरु वय अमधकयर प्रयप्त प्रम मनमधहरुको रोहवरिय 
(बोलपत्रदय य/प्रम मनमध उपशस्थ  निए पमन) ्स कय्यणल्िय खोमलने छ । 

५. बोलपत्र पेश गदयण ियमथ उल्लेशख  रकि बरयबरको बोलपत्र पेश गने अशन् ि मिम बयट कशम् िय १२० (एक स् 
ववस)  ददन म््यद िएको बोलपत्र जियन  (मबडबन्ड) संलग्न हनु ुपनेछ । उक्त ववडवण्ड रकि सेञु्चरी किमसण्ल 
बैंक आठववसकोट शयखयिय ्स नगरपयमलकयको नयििय रहेको धरौटी खय य नं. ०९२००००००४GE िय जम्िय गरी 
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जम्िय गरेको सक्कलप्रम  बैंक िौचर वय नेपयल रयष्ट्र बैंकबयट क वगणको इजयज  प्रयप्त वयशर्ज्् वैंकबयट ्स कय्यणल्को 
नयििय जयरी गररएको ववडवण्ड संलग्न गरी पेश गनण पनेछ । 

६. बोलपत्र शस्वकृ  िएिय कबोल अंकको ५ प्रम श ले हनु आउने धरौटी रकि बरयबरको ्स कय्यणल्को नयििय 
जयरी गररएको कशम् िय १ वषण म््यद िएको कय्ण सम्पयदन जियन  (परफरिेन्स वण्ड) पेश गनुणपनेछ वय कशम् िय 
एक वषणपमछियत्र वफ यण हनुे गरी नगरपयमलकयको नयििय सेञु्चरी किमसण् ल बैंकिय रहेको धरौटी खय य नं. 
०९२००००००४ GE िय रकि जम्िय गरेको िौचर पेश गनुणपने छ ।  

७. बोलपत्रिय दररेट अङ्क र अक्षर दवैुिय उल्लेख गनुणपनेछ । अङ्क र अक्षरिय फरक पनण गएिय अक्षरलयई ियन्् य 
ददईनेछ ।  

८. रर  नपगुेको, म््यद नयशि वय श ण रयखी पेश िएको बोलपत्र उपर कुनै कयरवयही हनु ेछैन । 

९. बोलपत्र स्वीकृ  िईसकेपमछ स्वीकृ  बोलपत्रदय यलयई कबोल अंक बरयबरको रकि िकु्तयनी ददँदय कवोल रकिको 
५० प्रम श  रकि ्स चयलू आ.व. २०७६।०७७ र बयँकी ५० प्रम श  रकि आगयिी आ.व. २०७७।०७८ 
को पवहलो चौियमसकमित्र िकु्तयनी गररनेछ । 

१०. प्रचमल  ऐन, मन्ियनसुयर लयग्ने सम्पूर्ण कर बोलपत्रदय यले नै व््होनुण पनेछ ।  
११. कुनै पमन कयरर् जनयई वय नजनयई सम्पूर्ण वय आंशशकरुपिय बोलपत्र स्वीकृ  गने वय नगने सम्पूर्ण अमधकयर ्स 

नगरपयमलकयको कय्यणल्िय मनही  हनुेछ । 

१२. उपलब्ध गरयउन ुपने जग्गय ्स सूचनयिय उल्लेख िएअनसुयरको क्षेत्रिय उपलब्ध हनु ुपनेछ र उक्त जग्गय िौम क 
संरचनय मनियणर्को लयमग उप्कु्त, िूल सडक वय सहय्क सडकसँग जोमडएको वय सडकको सहज पहुँच हनु ेस्थयनिय 
िएको हनुपुनेछ । सयथै उक्त जग्गय एकै स्थयनिय मिलेको वय कशम् िय १० रोपमन एकै स्थयनिय उपलब्ध हनु सक्ने 
अवस्थयिय रहेको हनुपुने छ ।  

१३. ्स सूचनयिय उल्लेख िएकय कुरयहरु ्सै सूचनय बिोशजि र उल्लेख निएकय कुरयहरु बोलपत्र फयरयिसयथ उपलब्ध 
हनु ेसूचनय  थय श णहरु एवं. प्रचमल  ऐन मन्ियनसुयर हनुेछ । 

१४. एक व््शक्त वय फिणको नयििय खररद गररएको बोलपत्र फयरयि अको व््शक्त वय फिणको नयििय दयशखलय गनण पयईने 
छैन । 

१५. अन्् उल्लेख निएको ववष्िय सयवणजमनक खररद ऐन, २०६३ र सयवणजमनक खररद मन्ियवली, २०६४ अनसुयर  ् 
िए बिोशजि हनुेछ । 

१६. बोलपत्रदय यले आमथणक प्रस् यव र प्रयववमधक प्रस् यव मसलबन्दी खयििय सियवेश गरी पेश गनूणपनेछ ।  प्रयप्त प्रस् यवहरु 
सयवणजमनक खररद ऐन  थय मन्ियवली अनूसयर खोमलने छ ।  

१७. ववस्  ृ जयनकयरीको लयमग सम्पकण  नं. ९७४१३८९९६१, ९७४८५८३१३८, ९८४९२८१०९७ िय सम्पकण  गनण 
सवकनेछ । 

 

 

रयिबहयदरु के.सी. 
मन. प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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