
 

 

बीमा सममति 
कुपण्डोल लमलिपुर 

डाांक बढाबढ मललाम सम्बन्धी सचूना । 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमतत २०७७।०३।२५) 

यस सशमततको कायाालय प्रयोजनबाट हटाउनु पने तपशसलमा उल्ललखित साधनहरू जे जस्ता 
अवस्थामा छन ् सोही अवस्थामा तपशसलमा उल्ललखित समूह पपच्छे छुट्टा छुट्टै डाांक बढाबढबाट 
शललाम बबक्रि गनुा परेकोले शललाममा भाग शलनुहुने  इच्छुक व्यल्तत, फमा, सांस्था वा कम्पनीको 
लागग तनम्न िताको अगधनमा रही शसलबन्दी वोलपत्र आव्हान गररएको छ । 

(१) शमतत २०७७।०४।०९ गते िुिबार पवहानको १० बजेदेखि ददउसो १ बजे सम्म यस सशमततको 
कायाालयमा शललाम बढाबढ काया हुनेछ । एकभन्दा बढी समुहको शललाममा भाग शलन चाहन े
व्यल्तत, फमा, सांस्था वा कम्पनीबाट छुट्टा छुट्टै डाांक बढाबढमा भाग शलनुपनेछ ।    

(२) डाांक बोल गने ददन सावाजतनक पवदा परेमा त्यसको भोलीपलट अथवा कायाालय िलेुको ददन 
अल्न्तम म्याद मातनने छ । 

(३) शललाममा भाग शलने इच्छुक व्यल्ततले नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रमाखणत प्रततशलपप 
वा आफ्नो पररचय िलुने प्रमाखणत कागजात शलई उपल्स्थत हुनु पनेछ ।  इच्छुक फमा वा 
कम्पनीले आफ्नो फमा वा कम्पनी दताा प्रमाणपत्र (नवीकरण गररएको), स्थायी लेिा नां.(PAN) 
शलएको वा मूलय अशभबदृ्धि कर (VAT) मा दताा भएको तथा आ.व.२०७४।७५ को कर चतुता 
प्रमाणपत्रको प्रमाखणत प्रततशलपप सदहत प्रतततनगध तोकी पठाउनु पनेछ ।   

(४) डाांक बढाबढको बोल गदाा जमानत बापत वोल अांकको ५ प्रततितले हुन आउने रकम तत्काल 
नगदै जम्मा गरर बोल गनुा पनेछ । बढाबढको िममा प्रत्येक पटक बढ रकमको अनुपातमा ५ 
प्रततित थप दाखिला गदै जानु पनेछ । उतत धरौटी रकम स्वीकृत बोलकतााले कबोल गरेको 
रकममा दहसाव शमलान गररनेछ । स्वीकृत नभएका बोलकतााको हकमा बढाबढ सक्रकए पश्चात 
भपााई गराई धरौटी क्रफताा गररनेछ । एकबर्ा शभत्र क्रफतााको लागग तनवेदन प्राप्त नभएमा 
तनयमानुसार जफत गना सक्रकनेछ ।  



(५) शललाम हुने सामानको प्रत्येक समूहमा कम्तीमा ३ जनाले बोल नगरेमा वा न्यूनतम रकम 
बोल नगरेमा शललामी काया रद्द गरीनेछ ।  

(६) डाांक बढाबढ स्वीकृत भएको जानकारी ददएको शमततले ७ (सात) ददन शभत्र बाांकी रकम बुझाई 
सामान उठाई लैजाने सम्झौता गनुापनेछ । यसरी सम्झौता गरेको १५ (पन्र) ददन शभत्र सामान 
उठाई लैजानु पनेछ । अन्यथा धरौटी वापत जम्मा गरेको रकम जफत गना सक्रकनेछ । 

(७) शललाम हुने सवारी साधन तथा अन्य सामाग्रीको बोलपत्र नां र न्युनतम शललाम मूलय तपशसल 
बमोल्जम रहेको छ । 

 

(८)  सवारी साधनको चालु आ.व. सम्मको कर सशमततले अध्यावगधक गररददनेछ । नेपाल 
सरकारको तनयम बमोल्जम सम्बल्न्धत यातायात व्यवस्था कायाालयमा साधन उठाई लााँदा 
लाग्ने ढुवानी तथा नामसारी दस्तुर र अन्य िचाहरु बोलपत्रदाता स्वयांले व्यहोनुा पनेछ ।  

(९) बोल रकम स्वीकर गने वा नगने वा आांशिक रुपमा मात्र स्वीकार गने सम्पूणा अगधकार 
सशमततमा तनदहत हुनेछ । सो कारवाही सम्बन्धी कुनै कुरा प्रकािमा लयाउन वा जानकारी ददन 
सशमतत बाध्य हुने  छैन । 

(१०) शललाम सम्वन्धी सूचना, शललाम हुने सवारी तथा अन्य सामाग्रीको पववरण तथा यसका 
िताहरु यस सशमततको कायाालय कुपण्डोल, लशलतपुरको सूचनापाटी तथा वेबसाइट 
www.nib.gov.np मा समेत प्राप्त गना सक्रकनेछ । 

(११) शललाम हुने सामाग्री हेना तथा अन्य पवस्ततृ पववरणको लागग कायाालय समयमा यस 

सशमततको  कायाालय कुपण्डोल, लशलतपुर–१० मा सम्पका  गना सक्रकनेछ । 
(१२) यस सूचनामा उललेि नभएका कुराहरुको हकमा आगथाक कायापवगध ऐन, २०५५ तथा आगथाक 

कायापवगध तनयमावली, २०६४ बीमा सशमतत आगथाक कायापवगध पवतनयमावली २०६७ र अन्य 
प्रचशलत तनयम, कानुन बमोल्जम हुनेछ ।  

िपमसल 

१. मललाम बढाबढ हुने समहू 
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२. मललाम हुने सवारी र अन्य सामाग्रीहरूको वववरण 

समुह १ मोटरसाईकल 

क्र.स. वववरण मललाम हुने सवारी साधनको वववरण खररद ममति न्यनूिम रकम 

(म.ुअ.क. सहहि) 
१ मोटरसाईकल 

थान १ 
Splender + DRK.SE 

बा ३८ प ६२७२ 

ईल्न्जन नां. IM10EE9967669 

च्याशसस नां.MBLHA10EK99M10151 

११/०२/२०६६   २०,७६०। 

 

समुह २ स्कूटर 

क्र.स. वववरण मललाम हुने सवारी साधनको वववरण खररद ममति न्यनूिम रकम 

(म.ुअ.क. सहहि) 
१ स्कूटर 

थान १ 

Honda Dio Scooter  
af %*k $* 

ईल्न्जन नां.JF39E70013208 

च्याशसस नां.ME49392GD7013257 

@)&)÷)^÷)*   ३०,४३५। 

 

समहु ३ कम्प्यटुर  

क्र.स खररद ममति मललाम हुने सामान सांख्या ब्रान्ड न्यनूिम रकम 

(म.ुअ.क. सहहि) 

1.  
16/5/2065 Computer १  NEC 

?=&,))). 

2.  26/6/066 Computer १  IBM  

3.  26/6/066 Computer १  NEC 

4.  27/6/066 Computer १   IBM  

5.  28/6/066 Computer १ Goldkist Assemble  

6.  28/8/066 Computer १ Goldkist Assemble 

7.  12/12/068 Computer १  MSI 
 

MSI  
8.  16/12/068 Computer १  MSI 

9.  10/5/065 Computer १ NEC 

10.  २८/०६/06९ Computer १ LENOVO 

11.  16/1/066 Computer १  IBM  

 

 

 



 

समहू ४ लयापटप   

क्र.स खररद ममति मललाम हुने सामानको 
वववरण 

सांख्या ब्रान्ड न्यनूिम रकम 

(म.ुअ.क. सहहि) 

१ 12/11/067 
Laptop:  
Dell inspiration 14Z P 35G १ DELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

?= !),)@). 

२ 26/2/070 
Laptop:  
Dell Studio 1569 १ DELL 

३ 26/2/070 
Laptop:  
Compaq 30001  

१ COMPAQ 

४ 5/5/069 
Laptop:  
Lenovo G570 १ Lenovo 

५ 14/2/069 
Laptop:  
Sony VAIO  VPCEG2AEN  १ SONY VIAO 

६ 4/2/068 
Laptop:  
HP  4520 S १ HP 

७ 4/1/068 
Laptop:  
Hp pro BOOK 4420S १ HP 

८ 20/2/071 Laptop:  
HP Pavilion 
 intel® Core™ i5-4200U  
cpu@1.60GHz 2.30 GHz   
RAM 4.00 BG  
system 64-bit 

५ HP 

९ 13/8/069 
Laptop:  
Dell XPS-14Z P24G १ DELL 

 
 

समहू ५ पप्रन्टर  

 

 

क्र.स खररद ममति मललाम हुने सामानको 
वववरण 

सांख्या ब्रान्ड न्यनूिम रकम 

(म.ुअ.क. सहहि) 

१ 14/09/2065 Printer: 

Hp laserjet P. 2055 D २ 
 

HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?=@,#)). 

२ 07/03/2066 Printer: 

Canon 2900   १ 
CANON 

 

३  
15/03/2068 
 

Printer: 

Hp Laserjet 1020 
१ 

HP 

 

४ 29/05/2068 
 

Printer: 

Canon Laserjet LBP 1210 १ 
CANON 

 

५ २०६६।०८।२८ Printer: 

Canon LBP 3310 १ 
CANON 

 



 

समहू ६ स्तयानर  

क्र.स खररद ममति मललाम हुने सामानको 
वववरण 

सांख्या ब्रान्ड न्यनूिम रकम 

(म.ुअ.क. सहहि) 

१ 20/11/2066 Scanner: 

Canon LIDE 200 
१ CANON  

 

 

 

?= !,$&). २ 14/2/2072 Scanner: 

Canon LIDE 120 
१ CANON 

३ 20/4/2072 Scanner: 

Canon LIDE 120 
१ CANON 

४ 31/1/2075 
 

Scanner: 

Canon LIDE 120 
१ CANON 

 
 
समहू ७ कायाालय सामान तथा फतनाचर  

  

क्र.स. मललाम हुने सामानको वववरण सांख्या न्यनूिम रकम 

(म.ुअ.क. सहहि) 

१ शभल्जटर गचयर (सानो)  २१ 

रु. ४९००।- 

 

२ शभल्जटर गचयर (ठूलो) ५ 

३ ररभोल्लभङ गचयर ७ 
४ एड्जस्ट फ्यान २ 

५ 
वाटर डडस्पेन्सर ३ 

  

                       बीमा सममति 

    (नेपालको बीमा तनयमनकारी तनकाय)                                                                                         
लशलतपुर-१० कुपण्डोल । 

फोन न. ५५२१०७९,५५३८७४३   
टोल क्रि १६६००१५६७८९ 
फ्यातस नां. ५५२१०११९   

  


