
 

वीरगंज महानगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

वीरगंज, पर्ाय 
लर्िबन्दी दरभाउपत्र र्म्बन्धी रू्चना 

प्रथम पटक प्रकाशित लमलत : २०७८/०२/०५ 

दरभाउपत्र र्म्बन्धी र्तयहरु : 
वीरगंज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्को आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत  वीरगंज 

महानगरपालिका लभत्र ववलभन्न ठाउँमा प्िान्टेर्न गने कार्य गराउन ुपने भएको हदुा ँर्ो रू्चना प्रकािन गररएको हो ǀ 
१. इच्छुक व्र्शि वा फमयबाट र्ो रू्चना प्रकाशित लमलतिे १५ औ ंददन लभत्र उल्िेशित दस्तरु  ( पलछ वफताय नहनुे गरर )र्र् 

कार्ायिर्को नलबि बैंक लि ,.वीरगंज िािामा रहेको िाता नं .०५०६०१७५०००७३ मा जम्मा गरेको भौचर र्वहत 
ईजाजत पत्र ,आर्कर प्रमाणपत्र ,मूल्र् अलभववृि कर प्रमाणपत्र ,आ .व .२०७६/०७७ को कर चिुा प्रमाणपत्र ,बाशणज्र् 
ववभागको प्राइवेट फमय दताय भएको प्रमाणपत्र  र  स्व घोषणा पत्र रं्ग्िन गरर िररद गनय र्वकनेछ  ǀ  

२. उल्िेशित दरभाउपत्र र्म्बन्धी कागजात १६ औ ंददनको १२:०० बजे र्म्ममा दताय गराउन ुपनेछ  ǀ दताय भएको दरभाउपत्रहरु 
ददनको २:०० बजे र्र् कार्ायिर्का प्रलतलनलधहरु र दरभाउपत्रदाता वा लनजका प्रलतलनलधहरुको रोहोवरमा वीरगंज 
महानगरपालिकामा िोलिने छ  ǀ दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधहरु उपशस्थत नभएमा दरभाउपत्र िोल्न ेकार्यमा कुनै 
बाधा पने छैन  ǀ  

३. दरभाउपत्र लबवक्र तथा दताय गने अशन्तम ददन र्ावयजलनक ववदा परेमा उि कार्यहरु ववदाको िगतै पलछ कार्ायिर् ििेुको 
ददन र्ोही बमोशजम क्रमि हनुेछ  ǀ  

४. दरभाउपत्र र्ाथ दरभाउ जमानत वीरगंज महानगरपालिकाको कार्ायिर्को नाममा रहेको राविर् बाशणज्र् बैंक लि ,.आदियनगर  
वीरगंज िािाको िाता नं .१२५०१००३०३०००००२ मा नगद जम्मा गरेको र्क्कि भौचर अथवा कुनै बाशणज्र् बैंक 
वा  ववत्तीर् रं्स्थाबाट कशम्तमा  ( दरभाउपत्र दाशििा गने अशन्तम लमलतबाट )७५ ददन म्र्ाद भएको जमानत पेि गनुय पनेछ  ǀ  

५. दरभाउपत्र र्म्बन्धी अन्र् कुनै कुरा बझु्न ुपरेमा वीरगंज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको िररद इकाई िािामा  ( मो .
)९८४९१८३३११( मा र्म्पकय  गनय र्वकने छ  ǀ  

६. दरभाउपत्र स्वीकृत गने ,रद्द गने र आंशिक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने र्म्पूणय अलधकार वीरगंज महानगरपालिका नगर 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा लनवहत रहने छ  ǀ  

७. र्र् रू्चनामा उल्िेि नभएका कुराहरुको हकमा र्ावयजलनक िररद ऐन २०६३ र वीरगंज महानगरपालिकाको र्ावयजलनक 
िररद लनर्माविी २०७७ तथा प्रचलित कानून बमोशजम हनुेछ  ǀ  
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