
मुस्लिम आयोग 

जाविाखेि, िलितपुर 
 

4WD (SUV), 2WD Compact (SUV) गाडी खरिद गरे्न बािेको बोलपत्र आव्हार्नको 
सचुर्ना 

प्रथमम पक  ुुनाा प्र ालतत लमि त २०७६।०२।०१ गत े

यु आयोगिाइ आ.व. २०७५।७६  ो िागग आवश्य  पाे गाडी ववद्युि तय माध्यमबाक बोिपत्र मार्फ त खररद गाुफ पाे 
भए ोिे इजाजत प्राप्त इच्छु  ुंलथमा, र्मफ, अगि ृत ववके्रता,  म्पाीहरुिाई यो ुुनाा तथमा बोिपत्र र्ाराममा 
उल्िेखखत ततफ र ररत पुरा गरर  e-bidding portal www.bolpatra.gov.np/eng मार्फ त बोिपत्र पेत गाफ आव्हाा 
गररन्छ । 

शर्तहरु: 

१) इजाजत प्राप्त ुंलथमा र्मफ अगि ृत ववके्रता  म्पाीिे देहायमा उल्िेख गररए ो बोिपत्र आवश्य   ागजात ा 
ुाथम पेत गाुफ पाेछ । 
२) बोिपत्र र्ारम e-Gp System  ो www.bolpatra.gov.np/egp बाक डाउािोड गरर प्राप्त गाफ ुक ाेछ । 
३) इजाजत प्रापत इच्छु  योग्य र्मफ/ अगि ृत ववके्रता/  म्पाीिे बोिपत्र पेत गाुफ अि ि e-Gp Systemमा 
register गाुफ पाे छ । बोिपत्र र्ारम दलतुर बापत पहहिो ठेक् ा ा िागग रु.३०००।०० र दोश्रो ठेक् ा ा िागग 
रु.३०००।०० देहाय ो बैं मा जम्मा गाुफ पाेछ । 
बोलपत्र दस्र्िु जम्मा गरे्न प्रयोजर्नका लागग विििण 

बैं  ो ााम: ाेपाि बैं  लिलमकेड 

 ायाफिय ो ााम:  ोष तथमा िेखा ि ायन्त्र   ायाफिय िलितपुर 
 ायाफिय  ोड ां.: २३४००३४०१   ायाफिय खाता ां.: ००१०१००००००००१००१००१ 

राजश्व लतषफ  ां.: १४२२९ (अन्य प्रताुि ा  तुल् ) 

 

४) बोिपत्रदाताि देहाय ो ववड ुेक्युररकी र म  ो.िे.ि ा. ा. िलितपुर ो ााममा रहे ो ०१८०२००००००००३००००५१ 
ाम्बर ो ाेपाि बैं  लिलमकेड स्लथमत िरौकी खातामा यु आयोग ो  ायाफिय  ोड २८-२३४-०१ मा जम्मा गरे ो बैं  
भौनर वा ुोही र म बराबर बोिपत्र पेत गाे अस्न्तम हदाबाक  स्म्तमा १२० हदा ो अवगि रहे ो मान्यता प्राप्त 
बैं  ो जमाात पत्र ववड वण्ड Scan गरी पेत गाुफपाे छ । ुो  ो ुक् ि प्रि त बोिपत्र पेत गाे अस्न्तम म्याद ो 
३ हदा लभत्र आयोगमा पेत गाुफ पाे छ । 
५) इच्छु  बोिपत्रदातािे www.bolpatra.gov.np/egp मा ववद्युि तय माध्यमबाक २०७६।०२।३१ गत ेहदा ो १२:०० 
बजे लभत्र pdf format मा तयार गरर पेत गाुफ पाे छ । 



६) ववद्युि तय माध्यमबाक www.bolpatra.gov.np/egp मा upload भए ा बोिपत्रहरु २०७६।०२।३१ गत े हदा ो 
२:०० बजे बोिपत्रदाता वा ि ाज ो प्रि ति ागि ो रोहवरमा खोलिाे छ । बोिपत्रदाता वा ि ाज ो प्रि ति ागि अाुपस्लथमत 
भए ो  ारणिे मात्र बोिपत्र खोल्ाे  ायफमा बािा पाे छैा । 
७) बोिपत्र बारेमा थमप जाा ारी लिा आवश्य  परेमा मुस्लिम आयोग जावािाखेि िलितपुरमा ुम्प फ  गाफ 
ुक ाेछ । 
८) ववद्युि तय माध्यमबाक बोिपत्र पेत गाे ुम्बस्न्ि प्राववगि  जाा ारी तथमा अन्य जाा ारी लिा आवश्य  
ठााेमा ुावफजि ा  खररद अाुगमा  ायाफियमा ुम्प फ  गाफ ुक ाेछ । 
९) बोिपत्र पेत गाे अस्न्तम हदा र खोल्ाे हदा ुावफजि ा  बबदा परेमा उक्त  ायफ िगत्त ै ायाफिय खुिे ो हदामा 
हुाेछ । 
१०) यो ुुनाामा उल्िेख ाभए ा  ुराहरु बोिपत्रमा भए ा  ागजात, ुावफजि ा  खररद ऐा २०६३ तथमा ि ायमाविी 
२०६४ र प्रनलित ाेपाि  ााुा बमोस्जम हुाेछ । 
 

ठेक् ा ां. खररद वववरण ुंख्या खररद ो प्र ार बोिपत्र दलतुर ववड जमाात र म रु. 
MUC/G/NCB-
2/2075/76 

4WD (SUV ) १ थमाा बोिपत्र रु.३०००।०० रु.४४८०००।०० 

MUC/G/NCB-
3/2075/76 

2WD compact 

(SUV) 
४ थमाा बोिपत्र रु.३०००।०० रु.४२५०००।०० 

 


