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 (प्रथम पटक प्रकाशित मममतिः- २०७७।०७।१९) 
यस कायाालयलाई आ.व. २०७७/०७८ मा आवश्यक परे्न कायाालय सामार्न, मसलन्द सामग्री तथा उत्तरपशुततका छपाई र फोटोकपी पेपर तथा अन्य सामार्न खररद तथा आपूमता 
काया मसलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट गर्नुापरे्न भएकोले इजाजत प्राप्त इच्छुक फमा, कम्पर्नी वा संतथाहरुबाट देहाय बमोशजमको िताहरुको अधीर्नमा रही ररतपूवाक मसलबन्दी 
दरभाउपत्र पेि गर्नुाहरु्न यो सूचर्ना प्रकािर्न गररएको छ। 

दरभाउपत्र रं्न. खररद काया वववरण 

मसलबन्दी दरभाउपत्र 
फाराम खररद गरे्न 
अशन्तम मममत 

मसलबन्दी दरभाउपत्र 
दताा गरे्न अशन्तम मममत 

मसलबन्दी दरभाउपत्र 
खोल्रे्न मममत, समय र 

तथार्न 

दरभाउपत्रको  
जमार्नत वापत राख्न ु

परे्न रकम 

दरभाउपत्र फाराम 
दततरु रकम कै

वफ
यत

 

०१ -०७७/७८  

कायाालय सामार्न तथा मसलन्द 
सामग्री खररद तथा आपूमता 

२०७७ /०८/०३ गते 
कायाालय समय मभत्र 

२०७७ /०८/०४ गते 
ददर्नको ००:१२ बजेमभत्र  

२०७७ /०८/०४ गते  

  ददर्नको २ :०० बजे  

यस कायाालयको 
कायाालय भवर्नमा 

४३०००।- १०००।- 
 

०२ -०७७/७८  

उत्तरपशुततका पवहलो पार्ना छपाइ 
र खररद तथा आपूमता 

५१०००।- १०००।- 
 

०३ -०७७/७८  
फोटोकपी पेपर तथा अन्य 
सामार्न खररद तथा आपूमता 

३७०००।- १०००।- 
 

१.  उपरोक्त मसलबन्दी दरभाउपत्रमा सहभागी हरु्न इच्छुक फमा, उद्योग, कम्पर्नी, संतथाले चाल ुआ.व. २०७७/७८ को लामग र्नवीकरण भएको फमा दताा प्रमाणपत्र, तथायी लेखा 
दताा प्रमाणपत्र, मू.अ.कर दताा प्रमाणपत्र र आ.व. २०७५/०७६ को कर चकु्ता प्रमाणपत्रको साथै आ.व. ०७६/७७ को कर वववरण पेि गरेको पत्र वा सो को लागी 
म्याद थप भएको पत्रको र्नोटरी पशललकबाट प्रमाशणत प्रमतमलपीहरु संलग्र्न राखी रु. १०००।- )पमछ वफताा र्नहरेु्न गरी) मतरी यस कायाालयको शजन्सी फााँटबाट मसलबन्दी 
दरभाउपत्र फाराम खररद गर्ना र मसलबन्दी दरभाउपत्र यस कायाालयको शजन्सी फााँटमा पेि गर्ना सवकरे्न छ ।  

२.  मसलबन्दी दरभाउपत्र पेि गदाा मामथ उशल्लशखत रकम बराबरको कम्तीमा ७५ )पचहत्तर) ददर्न मान्य अवमध भएको दरभाउपत्रको जमार्नत )ववडवण्ड) वापत रे्नपाल राष्ट्र 
बैंकबाट मान्यता प्राप्त वाशणज्य बैंकबाट जारी गररएको बैंक ग्यारेन्टी वा र्नगदै धरौटी जम्मा गर्ना चाहरे्न दरभाउपत्रदाताले देहाय बमोशजमको धरौटी खातामा रकम जम्मा 
गरेको सक् कलै बैंक भौचर मसलबन्दी दरभाउपत्र साथ संलग्र्न गर्नुापरे्नछ ।  

धरौटी रकम जम्मा गरे्न खाता सम्बन्धी वववरणिः 
बैंकको र्नामिः रे्नपाल राष्ट र बैंक, बालवुाटार, काठमाडौं । 

कायाालयको र्नामिः कोष तथा लेखा मर्नयन्त्रक कायाालय, समन्वय कायाालय, ववरमहल, काठमाडौं । 

कायाालय कोड रं्न.- २१००१३५०१ 

बैंक खाता रं्न.- १२०१२००००१००२५२४ 

३.  दरभाउपत्र फाराम खररद गरे्न, दताा गरे्न अशन्तम ददर्न सावाजमर्नक ववदा पर्ना गएमा उक्त काया ववदा पमछ कायाालय खलेुको ददर्न सोही समयमा गरररे्नछ । 

४. दरभाउपत्र फाराम मामथ उशल्लशखत मममत र समयमा उपशतथत दरभाउपत्र दाताहरु वा मर्नजहरुको अमधकार प्राप्त प्रमतमर्नमधहरुको रोहवरमा )दरभाउपत्रदाता/प्रमतमर्नमध उपशतथत 
र्नभए पमर्न) यस कायाालयमा खोमलरे्नछ ।  

५.  दरभाउपत्र फाराममा प्रतताववत रकम अंक र अक्षर दवैुमा उल्लेख गर्नुापरे्नछ ।अंक र अक्षर फरक पर्ना गएमा अक्षरलाई मान्यता ददइरे्नछ ।  

६. रीत र्नपगेुको, म्याद र्नाघी वा िता राखी पेि भएको दरभाउपत्र उपर कुरै्न कारवाही हरेु्न छैर्न ।  

७. कुरै्न पमर्न कारण जर्नाई वा र्नजर्नाई सम्पूणा वा आंशिक रुपमा दरभाउपत्र तवीकृत गरे्न वा र्नगरे्न सम्पूणा अमधकार यस कायालयमा मर्नवहत हरेु्नछ ।  

८. यस सूचर्नामा उल्लेख गररए बाहेक अन्य कुराहरु सावाजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ र सावाजमर्नक खररद मर्नयमावली, २०६४ तथा अन्य प्रचमलत कारू्नर्न अर्नसुार हरेु्नछ ।  

९.  दरभाउपत्र सम्बन्धी थप जार्नकारीको लामग लोक सेवा आयोगको website www.psc.gov.np मा हेर्ना वा यस कायाालयको शजन्सी प्रिासर्नमा आई बझु्र्न सवकरे्नछ । 
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