
                                                

 

 

 

यस बडीकेदार गााँउपालिका कायाािय िाई आवश्यक पर्न ेमोटर साईकि आपलुता गर्ना इच्छुक इजाजत प्राप्त फमा/कम्पर्नी/संस्थािे दहेाय 

बमोलजमको शताहरुको अलिर्नमा रही ररतपवूाकको दरभाउ पत्र पेश गर्नाको िालग यो सचूर्ना प्रकालशत गररएको छ । योग्य दरभाउ पत्र 

दाताहरूिे यस सम्बन्िी थप जार्नकारीको िालग वा दरभाउ पत्र  सम्बन्िी कागजातहरु हरे्ना (अध्ययर्न गर्ना) चाहमेा, यस कायााियमा सम्पका  

राख्र्न सक्र्नेछ ।  

१) यो सचूर्ना प्रथम पटक प्रकालशत भएको लमलत दलेि १५ औ ंलदर्न सम्म दरभाउ पत्र  फारम, अद्यावलिक र्नलवकरण गरेको व्यवसायदतााको 

प्रमालणत इजाजतपत्रको प्रलतलिलप, अद्यावलिक र्नलवकरण फमा, संस्था वा कम्पर्नीदतााको प्रमालणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, मलू्यअलभवलृि 

करमा दतााको प्रमालणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, स्थायी िेिार्नम्बर (PAN) प्रमालणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, आ. व. ०७३/७४ सम्मको 

कर चकु्ता गरेको प्रमालणत पत्रको प्रलतलिलप उत्पादक, फमा वा कम्पर्नीिाई प्राप्त Authorization Letter को प्रमालणत प्रलतलिपी र लर्नवेदर्न 

साथ दरभाउ पत्र  सम्बन्िी कागजातको दस्तुर यस कायााियको रालरिय वालणज्य बैक शािा कायाािय डोटीमा रहकेो िाता र्न.ं ग–४–

१४१००३०४०१८१०८ मा जम्मा गरेको सक्कि बैक भौचर वा र्नगलद रलसद पेश गरेपछी लर्नयमार्नसुार दरभाउ पत्र  फारम (रकम लफताा 

र्नहुर्न ेगरी) यस कायााियबाट उपिब्ि गराइर्न ेछ ।  

२) िररद गररएका दरभाउ पत्र  फारमहरुको महिहरु स्पष्ट रुपमा भरी प्रत्येक पार्नामा सलहछाप गरी प्रथम पटक सचूर्ना प्रकालसत भएको 

लमलत दिेी १६ औ ंलदर्न लदर्नको १२:०० बजेलभत्र यस कायााियमा उपलस्थत भई लसिवन्दी दरभाउ पत्र  दताा गराउर्न ुपर्नेछ ।  

३) दरभाउ पत्र  फारम साथ तोकेको जमार्नत रकम यस कायााियको रालरिय वालणज्य बैक शािा कायाािय डोटीमा रहकेो िरौटी िाता र्न.ं 

ग–३४१००३०३००७१०८ मा जम्मा गरेको बैक भौचर वा मान्यता प्राप्त बैकबाट यस कायााियको र्नाममा जारी गररएको १२० लदर्न म्याद 

भएको जमार्नीपत्र (लवडवण्ड) दरभाउ पत्र  साथ पेश गर्नुापर्नेछ ।  

४) दताा हुर्न आएका लसिबन्दी दरभाउ पत्र  फारमहरु यस कायााियमा यो सचूर्ना प्रकालशत भएको लमलतिे १६ औ ंलदर्न लदर्नको २.०० वजे 

दरभाउ पत्र  दाताहरु वा लर्नजको प्रलतलर्नलिहरुको रोहवरमा िोलिर्न ेछ तर लर्नजहरुको अर्नपुलस्थतीमा पलर्न दरभाउ पत्र  िोल्र्न बािा पर्नछैेर्न 

।  

५) लशिबन्दी दरभाउ पत्र को कागजात पेश गदाा िाममा स्पष्ट संग कायााियको र्नाम, ठेक्का र्न.ं, कामको लववरण तथा दरभाउ पत्र  दाताको 

र्नाम र ठेगार्ना ििुाई लशिबन्दी गररएको हुर्नपुर्न ेछ ।  

६) दरभाउ पत्र  फारम िररद गर्न,े दालििा गर्न ेर िोल्र्न ेलदर्न सावाजलर्नक लवदा परेमा उक्त कायाहरु लवदा पलछको कायाािय ििेुको लदर्न 

सोही समयमा हुर्नछे ।  

७) प्राप्त दरभाउ पत्र  स्वीकृत गर्न ेवा र्नगर्न ेसम्पणूा अलिकार यस कायााियमा सरुलित रहर्न ेछ । ररत र्नपगुकेा र म्याद र्नालि आएको दरभाउ 

पत्र  उपर कुर्न ैकारवाही गररर्न ेछैर्न ।  

८) दरभाउ पत्र  सम्बन्िी अन्य शताहरु दरभाउ पत्र  फारममा उल्िेि गरे बमोलजम हुर्नेछ ।  

९) अन्य कुराहरु सावाजलर्नक िररद ऐर्न, २०६३, स्थालर्नय लर्नकाय आलथाक प्रशासर्न सम्बन्िी लर्नयमाविी, २०६४ तथा सावाजलर्नक िररद 

लर्नयमाविी, २०६४ अर्नसुार हुर्नेछ ।  

१०) थप कुरा बझुर्नपुर्न ेभएमा ९८५८४२८००० प्रमिु प्रशासलकय अलिकृत र ९८५८४४२३४७ िेिाशािाको को र्नम्वरमा सम्पाक 

गर्ना सलकर्नेछ । 

 

ठेक्का र्नं. लबबरण आवश्यक संख्या दस्तरु रु. जमार्नत रकम 

१/०७४/७५ 

 

Motor cycle 160  CC  ( यस्को लवस्ततृ स्पेलशलफकेशर्न 

दरभाउ पत्र  फाराममा उल्िेि गररएको छ ) 
 

थार्न ५ (पााँच) १,००० ३१२५० 

 

बडीकेदार  गााँउपालिका 

गााँउ कार्यपालिको कार्ायिर् 

 खड्यौिी, डोटी, ७ न.ं प्रदेश नेपाि 

मोटर साईकि आपुर्तय सम्बन्धी लसिबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना 
 

प्रथम पटक प्रकालसत लमलत : २०७५/०१/२७ 

 

 

 


