
नेपाल सरकार 
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 

(यािायाि व्यर्स्था वर्भाग) 

मीनभर्न, काठमाण्डौ । 

 
 

सूचना प्रकाशिि तमति २०७९।०७।३० 

 

यस वर्भागको लातग आ.र्. ०७९।०८० मा उपभोग्य मसलन्त्द मालसामानहरूको तसलबन्त्दी दरभाउपरको माध्यमद्वारा खररद गननापने 
भएकोले योग्य इच्छनक व्यर्सायीहरूबाट देहायको ििाहरूको अतधनमा रही तसलबन्त्दी दरभाउपर आव्हानको सूचना जारी गररएको छ 
।  

१. यो सूचना जारी तमतिले १५ ददन कायाालय समयतभर सप्लायसाले फमा, कम्पनी दिाा, इजाजि (नवर्करण) कर वकतलरेन्त्स, भ्याट 
दिााका प्रमाणपरहरू नोटरी पशललकबाट प्रमाशणि गराई तनम्न वर्र्रण बमोशजम राजश्व खािामा रु.१०००।- दाशखला गरी 
सो को सक्कल भौचर यस वर्भागमा पेि गरी दरभाउपर सम्बन्त्धी कागजाि खररद गननापनेछ ।  

कायाालय कोड नं. ३३७०३३५०१ राजश्व िीर्ाक १४२२७ राविय र्ाशणज्य बैंक िाखा बैक खािा नं. 
१०००१००२०००१००००  

२. तसलबन्त्दी दरभाउपरको जमानि र्ापि नेपाल राि बैंक बालनर्ाटार िाखामा रहेको धरौटी खािा नम्बर 
१२०१२००००१००२५२४ कायाालय कोड नं. पनरानो २७-३३-७६२ र नयााँ ३३७०३३५०१ मा नगद जम्मा गरेको 
बैंक भौचर र्ा मान्त्यिा प्राप्त र्ाशणज्य बैंकहरूले जारी गरेको तसलबन्त्दी दरभाउपर दिााको अशन्त्िम ददनदेशख १२० ददन मान्त्य 
अर्तधको रकम रु. ५४,०००।- (चौर्न्न हजार मार) बैंक जमानि पेि गननापनेछ । 

३. दरभाउपर फाराम बनझाउाँदा तसलबन्त्दी गरी खाम बावहर वर्र्य स्पष्ट लेखी यो सूचना जारी भएको १६ औ ँददनको १२.०० 
बजे सम्म यस वर्भागमा दिाा गना सवकने छ । 

४. कन नैपतन फमा र्ा कम्पनीले खररद गरेको दरभाउपर फाराम अको कम्पनी र्ा फमाको नाममा पेि गना पाइने छैन । 

५. दरभाउपर सम्बन्त्धी कागजािहरू पेि गदाा फमा, कम्पनीको आतधकाररक व्यशिको हस्िाक्षर र छाप अतनर्ाया लगाइएको 
हनन नपनेछ । 

६. दरभाउपरमा अंक र अक्षर दनरै्मा कबोल रकम उल्लेख हनननपनेछ ।  

७. पेि भै दिाा भएका तसलबन्त्दी दरभाउपर कायाालय र दरभाउपरदािाका प्रतितनतधहरूको रोहर्रमा यस वर्भागमा दिाा भएको 
ददनको २.०० बजे खोतलने छ । दरभाउपरदािाका प्रतितनतधहरू अननपशस्थति रहेमा तसलबन्त्दी दरभाउपर खोल्न बाधा पनेछैन 
। 

८. तसलबन्त्दी दरभाउपर सम्बन्त्धी पेि िथा दिााको अशन्त्िम ददन सार्ाजतनक वर्दा पना गएमा सो को भोतलपल्ट काया सम्पादन 
गररनेछ ।  

९. अन्त्य कन रा सार्ाजतनक खररद ऐन २०६३ र तनयमार्ली २०६४ बमोशजम हननेछ। 

१0. वर्स्ििृ जानकारीका लातग यस वर्भागको फोन नं. 9851087483 र र्ेबसाईट www.dotm.gov.np मा सम्पका  
गननाहननेछ । 

 

 

तसलबन्त्दी दरभाउपर आव्हान सम्बन्त्धी सूचना 

http://www.dotm.gov.np/

