
                                     

बीमा सममति 
कुपण्डोल लमलिपुर 

 
सवारी साधनको मललाम सम्बन्धी वोलपत्रका शितहरू 

 

यस समितिको कायाालय प्रयोजनबाट हटाउनु पने बबमिन्न िोडलका सवारी साधनहरू जे जस्िा 
अवस्थािा छन ् सोही अवस्थािा छुट्टा छुट्टै मिलवन्दी बोलपत्रको िाध्यिबाट मललाि बबक्रि गना 
आव्हान गररएको बोलपत्रिा िाग मलनुहुने  इच्छुक व्यक्ति, फिा, संस्था वा कम्पनीको लागग तनम्न 
ििाहरू िोक्रकएको छ । 

(१) यो वोलपत्र सूचना प्रकामिि िएको मितिले २१(एतकाईस) ददन मित्र यस समितिको नबील बैंक 
मल. लमलिपुर िाखा क्स्थि खािा नं ०११००१३०१११००१, िा िपमसलिा उल्लेखखि रकि 
जम्िा गरेको सतकल बैक िौचर पेि गरी यस समितिको कायाालयबाट वोलपत्र फारि खररद 
गना सक्रकनेछ । बोलपत्र नं. बिोक्जि एकिन्दा बढी बोलपत्रिा िाग मलन चाहने व्यक्ति, फिा, 
संस्था वा कम्पनीबाट छुट्टा छुट्टै बोलपत्र खररद गरर पेि गनुापनेछ । 

(२) बोलपत्र फारि िरी मिति २०७७।०४।१४ गिे  ददनको िध्यान्ह १२:०० बजे मित्र यस समितििा 
दिाा गरी सतनु पनेछ र दिाा िएका वोलपत्रहरु सोही ददनको अपरान्ह १४:०० बजे उपक्स्थि 
बोलपत्रदािाहरूको रोहवरिा यस समितिको कायाालयिा खोमलने छ ।   

(३) बोलपत्रदािा वा तनजको अगधकार प्राप्ि प्रतितनगध उपक्स्थि निएिा मसलबन्दी बोलपत्र खोल्न 
कुनै बाधा पनेछैन । वोलपत्र खररद गने, दाखखला गने िथा खोल्ने अक्न्िि मितिको ददन 
सावाजतनक ववदा परेिा त्यसको िोलीपल्ट अथवा कायाालय खलेुको ददन अक्न्िि म्याद िातनने 
छ । 

(४) मललाििा िाग मलने इच्छुक व्यक्तिले नेपाली नागररकिाको प्रिाण पत्रको प्रिाखणि प्रतिमलवप 
वा आफ्नो पररचय खलु्ने प्रिाखणि कागजाि र इच्छुक फिा वा कम्पनीले आफ्नो इजाजिपत्र 
िथा फिा वा कम्पनी दिाा प्रिाणपत्र (नवीकरण गररएको), स्थायी लेखा नं. (PAN)मलएको वा 
िूल्य अमिबदृ्धि करिा दिाा (VAT)िएको िथा आ.व.२०७४।७५ को कर चतुिा प्रिाणपत्रको 
प्रिाखणि प्रतिमलवप पेि गनुापनेछ । 



(५) वोलपत्रदिाा गदाा जिानि बापि वोल अकंको १० प्रतिििले हुन आउने रकि बराबरको नव्वे 
ददन अवगध िएको बैंक जिानि वा ग्लोबल आईएिई बैंक कुपण्डोलिा रहेको यस समितिको 
धरौटी खािा नं २८०१०१००००७१९ िा नगदै दाखखला गरेको सतकल िौचर पेि गनुा पनेछ । 
उति धरौटी रकि स्वीकृि बोलपत्रदािाले सवारीसाधनको िूल्य िुतिान गरी सम्झौिा िएको 
मितिले ३० ददनमित्र सािान उठाई लगेपतछ िात्र क्रफिाा गररनेछ । स्वीकृि निएका बोलपत्रको 
हकिा बोलपत्र खोलेको िोलीपल्ट देखख क्रफिाा गररनेछ। एकबर्ा मित्र पतन क्रफिााको लागग 
तनवेदन प्राप्ि निएिा धरौटी तनयिानुसार जफि गना सक्रकनेछ ।  

(६) मसलबन्दी बोलपत्रको खाििा यस समितिलाई सम्बोधन गरी बोलपत्र नं. र बोलपत्रदािाको 
वववरण प्रस्टसँग लेखखएको हुनुपनेछ । 

(७) वोलपत्रदािाले कबोल गरेको दररेट मसलबन्दी फाराििा अकं र अक्षरिा केरिेट नगरी प्रस्टसँग 
लेखख हरेक पानािा सदहछाप गररएको हुनुपनेछ । अकं र अक्षरिा फरक परेिा अक्षरलाई 
िान्यिा ददइनेछ ।  

(८) मललाि सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृि िएको जानकारी ददएको मितिले ७ (साि) ददन मित्र 
सम्झौिा गनुापनेछ । अन्यथा बोलपत्र रद्द गरी धरौटी वापि जम्िा गरेको रकि जफि गना 
सक्रकनेछ । 

(९) मललाि हुने िाल सवारी साधनको बोलपत्र नं र न्युनिि मललाि िूल्य िपमसल बिोक्जि 
रहेको छ । 

िपमसल 

क्र.सं बोलपत्र नं. सवारी साधनको नाम खररद ममति न्यूनिम मललामी  

मूल्य 

(मु.अ.कर सहहि) 

बोलपत्र 
फारम दस्िुर 

रू. 

कैफफयि 

१ 

BSIB-AUC 

01/076/77 
Scorpio Turbo  
25, 4WN   Jeep 

बा ९ च ८६६७  
२९/३/२०६९ १३,५१,५००। २०००।- 

 

 

२ 

BSIB-AUC 

02/076/77 
Nissan Sunny Saloon 
Car                    

बा ५ च १५१२ २७/३/२०६२ 

६,६२,८३०। १०००।- 
 

३. 
 

BSIB-AUC 

03/076/77 
Ford Figo, 1.4. L X1, 
Car 

बा ९ च ९४१७ 
०८/०५/२०६९ ६,५२,२७५। १०००।- 

 

 

(१०)  सवारी साधनको चालु आ.व. सम्िको कर समितिले अध्यावगधक गररददनेछ । नेपाल 
सरकारको तनयि बिोक्जि सम्बक्न्धि यािायाि व्यवस्था कायाालयिा साधन उठाई लाँदा 
लाग्ने ढुवानी िथा नािसारी दस्िुर र अन्य खचाहरु बोलपत्रदािा स्वयलें व्यहोनुा पनेछ ।  



(११)  िोक्रकएको म्यादमित्र प्राप्ि निएका र रीि नपुगेका बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 
(१२)  प्राप्ि बोलपत्रहरु स्वीकर गने वा नगन े वा आंमिक रुपिा िात्र स्वीकार गने सम्पूणा  

अगधकार समितििा तनदहि हुनेछ । सो कारवाही सम्बन्धी कुनै कुरा प्रकाििा ल्याउन वा 
जानकारी ददन समिति बाध्य हुने  छैन । 

(१३) बोलपत्र सम्वन्धी सूचना, मललाि हुने सवारी साधनको वववरण िथा यसका ििाहरु यस 
समितिको कायाालय कुपण्डोल, लमलिपुरको सूचनापाटी िथा वेबसाइट www.nib.gov.np िा 
सिेि प्राप्ि गना सक्रकनछे । 

(१४) मललाि हुने सािाग्री हेना िथा अन्य ववस्ििृ वववरणको लागग कायाालय सियिा यस 

समितिको कायाालय कुपण्डोल, लमलिपुर–१० िा सम्पका  गना सक्रकनेछ । 
(१५) यस सूचनािा उल्लेख निएका कुराहरुको हकिा आगथाक कायाववगध ऐन, २०५५ िथा आगथाक 

कायाववगध तनयिावली, २०६४ बीिा समिति आगथाक कायाववगध ववतनयिावली २०६७ र अन्य 
प्रचमलि तनयि, कानुन बिोक्जि हुनेछ ।  

 
 

                  बीमा सममति 

(नेपालको बीमा तनयमनकारी तनकाय) 

            लमलिपुर-१० कुपण्डोल । 
फोन न. ५५२१०७९,५५३८७४३ 

टोल क्रि १६६००१५६७८९ 
फ्यातस नं. ५५२१०११९ 

 


