नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कायाालय, लललतपुर
लललाम लिक्रीसम्िन्त्धी सुचना
(प्रथम पटक प्रकाजशत लमलत 2078/10/09)

यस कायाालयमा रहेका तपजशलमा उजल्लजित पुराना मालसामानहरु िे-िस्तो अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा लललाम
लिक्री गनुप
ा ने भएकोले लललाम सकार गना इच्छु क फमा, व्यजि वा कम्पनीिाट लनम्न शताको अलधनमा रही लसलिन्त्दी
िोलपर पेश गना यो सुचना प्रकाजशत गररएको छ ।
लललाम हुने मालसामानको वववरण
क्र.सं .
१.

लललाम हुने मालसामानको वववरण
इले क्ट्रोलनक्ट्स

तथा

इले जक्ट्रक्ट्स

(कम््युटर, वप्रन्त्टर,
फलनाचर

३.

सवारी

सामानहरु

लगायतका सामानहरु)
साधनहरु

(पलङ्ग,

दराि,

(मोटरसाइकल,

लगायतका सवारीसाधनहरु)

िोलपर दस्तुर

(मु.अ.कर िाहेक)

(रु.)

7,06,246.96

1,000.00

कैवफयत

सामानहरु

फोटोकवप मेजशन, युवपएस लगायतका सामानहरु)

२.

न्त्यूनतम मूल्य

वपक

यााक
अप

शताहरु:
१) िोलपर दस्तुर- इच्छु क िोलपरदाताले यो सूचना प्रकाजशत भएको लमलतले १५ औं ददनसम्म कायाालय समयलभर
जिल्ला प्रशासन कायाालयलभर रहेको ग्लोिल िैंक लल., लगनिेल शािाको एक्ट्सटे न्त्सन काउण्टरमा रािस्व िाता
नं .0004010000001, कायाालय कोड नं.314923402, रािस्व जशर्ाक नं.14229 मा रु.1,000.00
(वफताा नहुने गरी) दाजिला गरे को सक्कल भौचर, अध्यावलधक फमा/कम्पनी दताा प्रमाणपरको प्रलतललवप, कर च ुिा
प्रमाणपरको प्रलतललवप र व्यजिको हकमा लनवेदन र नागररकता प्रमाणपरको प्रलतललवप पेश गरी यस कायाालयको स्टोर
शािािाट िोलपर फाराम िररद गना सवकनेछ ।
२) िोलपर िररद अजन्त्तम लमलत- यो सूचना प्रकाजशत भएको लमलतले १५ औं ददनको कायाालय समयलभर ।
३) िोलपर दताा अजन्त्तम लमलत- यो सूचना प्रकाजशत भएको लमलतले १६ औं ददनको १२ ििेसम्म, जिल्ला प्रशासन
कायाालय, स्टोर शािा ।
४) िोलपर िोललने समय, लमलत र स्थान- यो सूचना प्रकजशत भएको लमलतले १6 औं ददनको 2 ििे जिल्ला प्रशासन
कायाालय, लललतपुरको िैठक कक्ष ।सो ददन सावािलनक लिदा परे मा सोको भोललपल्ट िोललनेछ ।िोलपरदाताहरु
उपजस्थत नभए पलन िोलपर िोल्न िाधा पने छै न ।

५) धरौटी रकम- डााँक िोल्नु अजि नै मूल्यको 5 प्रलतशतले हुने रकम नगदै वा कोर् तथा ले िा लनयन्त्रक कायाालय
लललतपुरको नेपाल िैंक लल., गािहाल शािामा रहेको धरौटी िाता नं .01801000002003000001,
कायाालय कोड 314923402 मा दाजिला गरे को सक्कल िैंक भौचर पेश गनुा पनेछ । डााँक अङ्क िढ्दै गएमा सोही
अनुपातमा धरौटी थप गदै िानुपनेछ ।
६) इच्छु क फमा/कम्पनी/व्यजिले लललाम हुने मालसामानहरु हे न ा चाहे मा कायाालय समयमा ददउाँसो 2 ििेदेजि ४
ििेसम्म स्टोर शािामा सम्पका गरी हे न ा सवकनेछ ।लललाम हुने मालसामानहरु एकमुष्ठ रुपमा िोलकिोल गनुप
ा नेछ
।
७) िोलपर दाजिला गदाा िाममा िोलपरदाताले नाम थर, ठे गाना, सम्पका नं. समेत िुलाई पेश गनुप
ा नेछ । रीत
नपुगेको वा म्याद नािी आएको तथा न्त्यूनतम मूल्य भन्त्दा िटी अं वकत भएको वा शतासवहतको िोलपर उपर कुनै
कारिाही गररने छै न ।
८) किोल गरे को रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्ले ि गनुप
ा नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परे मा अक्षरलाई मान्त्यता
ददइनेछ ।
९) िोलपर स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणा अलधकार यस कायाालयमा लनवहत रहनेछ ।
१०) िोलपरदाताले िोलपर स्वीकृत भएको िानकारी पाएको लमलतले 15 (दश) ददनलभर िोलपरमा किोल गरे को अंक
रकम जिल्ला प्रशासन कायाालयलभर रहेको ग्लोिल िैंक लल., लगनिेल शािाको एक्ट्सटे न्त्सन काउण्टरमा रािस्व िाता
नं .0004010000001, कायाालय कोड नं.314923402, रािस्व जशर्ाक नं .14212 मा दाजिला गरे को सक्कल
भौचर पेश गरी लललाममा परे को सम्पूणा मालसामानहरु उठाई लै िानु पनेछ । िोलपरदाताले आफुले किोल गरे को
रकममा १३ प्रलतशतले हुन आउने मु.अ.कर रकम समेत थप गरी दाजिला गनुप
ा नेछ ।
1१) लललाम भएका सवारी साधनहरु पुन: दताा/नामसारी हुने छै नन् ।

१२) यस सूचनामा उल्ले ि नभएका अन्त्य कुराको हकमा प्रचललत ऐन, कानुन िमोजिम हुनेछ ।

