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आन्तररक आर् संकिन सम्बन्न्ि न्शिबन्दी बोिपत्र आव्हानको सचुना 
कृष्णनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्को नगर सभाको लनणयर् बिोन्िि तपलसििा उल्िेन्ित आर् 
न्शर्यकहरुिा लनम्न अनसुारको न्रू्नति ठेक्का अंकिा नघटने गरर आ.व.२०७४/०७५ को बााँपक अविी(२०७४ 
को िंलसर िपहनादेन्ि २०७५ अर्ाढ िपहना सम्िको) िालग ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने भएको हुाँदा इच्छुक 
फिय/व्र्न्िहरुबाट आफुिे लिन चाहेको ठेक्काको बोिपत्र फारि दस्तरु पफताय नहनुे गरर तपलसििा उल्िेन्ित 
भएको म्र्ादलभत्र बोिपत्र िररद गरर आफुिे कबोि गरेको ठेक्का अंकको ५ प्रलतशतका दरिे हनुे रकि  नगदै 
वा  र्स नगरपालिकाको नेपाि बैंक लिलिटेड कृष्णनगर न्स्ित िरौटी िाता नं. 
०१४०३००००००००३०००००८ िा िम्िा गरेको सक्किै भौचर वा १२० ददन सम्ि म्र्ाद भएको 
िान्र्ताप्राप्त वान्णज्र् बैंकबाट िारी गररएको बैंक ििानत बोिपत्रसाि रािी लनददयष्ट स्िानिा बोिपत्रदाताको 
सपहछाप गरर लसिबन्दी बोिपत्र पेश गनुयहनु सम्बन्न्ित सबैको िानकारीको िालग र्ो सूचना प्रकान्शत गररएको 
छ| 
 

शतयहरु: 
१. बोिपत्र फारि र शतयहरुको सूची र्स कार्ायिर्को रािस्व शािाबाट तोपकएको दस्तरु (पलछ पफताय नहनुे गरर 
) लतरी िररद गनय सपकन ेछ| 
२. बोिपत्र प्रिि पटक सूचना प्रकान्शत भएको लिलतिे १५ औ ददन सम्ि कार्ायिर् सिर् लभत्र र उि ददन 
लबदा परेिा सोको भोलि पल्ट कार्ायिर् सिर् लभत्र र्स कार्ायिर्को रािस्व शािाबाट बोिपत्र िररद गनय सपकन े
छ| 
३. प्रिि पटक सूचना प्रकान्शत भएको लिलतिे १६ औ ददन ददनको १२:०० बिे लभत्र र्स नगरपालिका 
कार्ायिर्िा बोिपत्र दताय गनय सपकनेछ| दताय भएकै ददनको २:०० बिे बोिपत्र बोिदाता वा लनिको 
प्रलतलनलिहरुको रोहबरिा िोलिन ेछ|बोिपत्र दाता वा लनिहरुको प्रलतलनलि उपन्स्ित नभएिा पलन बोिपत्र िोल्न 
बािा पने छनै| 
 
४. कार्ायिर्बाट लबक्री नभएको, बोल्पत्रदताको दस्तित नभएको र शतय रािी पेश भएको बोिपत्र िान्र् हनुे 
छैन| 
५. ररत नपगुी वा म्र्ाद नाघी आएको बोिपत्र उपर कुनै कारवाही हनुे छैन | 
६. बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणय अलिकार र्स कार्ायिर्िा सरुन्ित रहने छ| 
७. र्सिा नपरेको अन्र् कुराहरु प्रचलित ऐन,लनर्ि अनसुार हनुेछ| 
८. र्स सम्बन्ििा अन्र् िप केपहह कुरा बझुन ु परेिा र्स कार्ायिर्को रािस्व शािािा सम्पकय  गनय सपकन ेछ| 

तपलसि 

क्र.स. कर दस्तरुको पवर्र्(न्शर्यक) कार्ायिर्को न्र्नुति अंक  बोिपत्र फारि दस्तरु  
१. कृष्णनगर बिार िेत्र हाटबिार कर संकिन  २,००,०००|० ३००|० 

२. कृष्णनगर न.पा.२ न्स्ित सिुभ शौचािर् शलु्क 
संकिन  

१,२४,०००|० ३००|० 
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