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काठमाडौं कायाालय 
नयााँबानशे्वर, काठमाडौं 

ससलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित समसतिः- २०७७।०७।१९) 

यस कायाालयलाई आ.व. २०७७/०७८ मा आवश्यक पने कायाालय सामान, मसलन्द सामग्री तथा उत्तरपशुततका छपाई र फोटोकपी पेपर 
तथा अन्य सामान खररद तथा आपूसता काया ससलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट गनुापने भएकोले इजाजत प्राप्त इच्छुक फमा, कम्पनी वा 
संतथाहरुबाट देहाय बमोशजमको िताहरुको असधनमा रही ररतपूवाकको ससलवन्दी दरभाउपत्र पेि गनुाहनु यो सूचना प्रकािन गररएको छ। 

दरभाउपत्र 
नं. खररद काया वववरण 

ससलवन्दी दरभाउपत्र 
फाराम खररद गने 
अशन्तम समसत 

ससलवन्दी 
दरभाउपत्र दताा गने 

अशन्तम समसत 

ससलवन्दी दरभाउपत्र खोल्न े
समसत, समय र तथान 

दरभाउपत्रको  
जमानत वापत 
राख्न ुपने रकम 

दरभाउपत्र 
फाराम दततरु 

रु. 
कैवफयत 
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कायाालय सामान तथा 
मसलन्द सामग्री खररद 

तथा आपूसता 

२०७७/०८/०३        
गते कायाालय समय 

सभत्र 

२०७७/०८/०४ 
गते ददनको 

१२:०० बजेसभत्र 

२०७७/०८/०४ गते  ददनको 
२:०० बजे यस कायाालयको 

कायाालय भवनमा 
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उत्तरपशुततका पवहलो 
पाना छपाइ र खररद 

तथा आपूसता 

२०७७/०८/०३        
गते कायाालय समय 

सभत्र  

२०७७/०८/०४ 
गते ददनको 

१२:०० बजेसभत्र 

२०७७/०८/०४ गते  ददनको 
२:०० बजे यस कायाालयको 

कायाालय भवनमा 
५१०००।- १०००।- 
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फोटोकपी पेपर तथा 
अन्य सामान खररद तथा 

आपूसता 

२०७७/०८/०३        
गते कायाालय समय 

सभत्र 

२०७७/०८/०४ 
गते ददनको 

१२:०० बजेसभत्र 

२०७७/०८/०४ गते  ददनको 
२:०० बजे यस कायाालयको 

कायाालय भवनमा 
३७०००।- १०००।- 

 

१.  उपरोक्त ससलवन्दी दरभाउपत्रमा सहभागी हनु इच्छुक ,फमा, उद्योग, कम्पनी, संतथाले चाल ुआ.व. २०७७/७८ को लासग नवीकरण 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 नोटरी पशललकबाट प्रमाशणत प्रसतसलपीहरु संलग्न राखी रु. १०००।– (पसछ वफताा नहनु े
गरी) सतरी यस कायाालयको शजन्सी फााँटबाट ससलवन्दी दरभाउपत्र फाराम खररद गना र ससलवन्दी दरभाउपत्र यस कायाालयको शजन्सी फााँटमा पेि गना 
सवकने छ ।  

२.  ससलवन्दी दरभाउपत्र पेि गदाा मासथ उशल्लशखत रकम बराबरको कम्तीमा ७५ (पचहत्तर) ददन मान्य अवसध भएको दरभाउपत्रको जमानत (ववडवण्ड) 
वापत नेपाल राष्ट बैंकबाट मान्यता प्राप्त  वाशणज्य बैंकबाट जारी गररएको बैंक ग्यारेन्टी वा नगदै धरौटी जम्मा गना चाहने दरभाउपत्रदाताले 
देहायबमोशजमको  धरौटी खातामा रकम जम्मा गरेको सक् कलै बैंक भौचर ससलवन्दी दरभाउपत्र साथ संलग्न गनुापनेछ ।  

धरौटी रकम जम्मा गने खाता सम्बन्धी वववरणिः 
बैंकको नामिः नेपाल राष्ट र बैंक, बालवुाटार, काठमाडौं । 

कायाालयको नामिः कोष तथा लेखा सनयन्त्रक कायाालय, समन्वय कायाालय, ववरमहल, काठमाडौं । 
कायाालय कोड नं.- २१००१३५०१ 

बैंक खाता नं.- १२०१२००००१००२५२४ 

३.  दरभाउपत्र फाराम खररद गने, दताा गने अशन्तम ददन सावाजसनक ववदा पना गएमा उक्त काया ववदा पसछ कायाालय खलेुको ददन सोही समयमा गररनेछ । 

४. दरभाउपत्र फाराम मासथ उशल्लशखत समसत र समयमा उपशतथत दरभाउपत्रदाताहरु वा सनजहरुको असधकार प्राप्त प्रसतसनसधहरुको रोहवरमा 
(दरभाउपत्रदाता/प्रसतसनसध उपशतथत नभए पसन) यस कायाालयमा खोसलनेछ ।  

५.  दरभाउपत्र फाराममा प्रतताववत रकम अंक र अक्षर दवैुमा उल्लेख गनुापनेछ । अंक र अक्षर फरक पना गएमा अक्षरलाई मान्यता ददइनछे ।  

६. रीत नपगेुको, म्याद नाशि वा िता राखी पेि भएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हनु ेछैन ।  

७. कुनै पसन कारण जनाई वा नजनाई सम्पूणा वा आंशिक रुपमा दरभाउपत्र तवीकृत गने वा नगने सम्पूणा असधकार यस कायालयमा सनवहत हनुेछ ।  

८. यस सूचनामा उल्लेख गररए बाहेक अन्य कुराहरु सावाजसनक खररद ऐन, २०६३ र सावाजसनक खररद सनयमावली, २०६४ तथा अन्य प्रचसलत कानून 
अनसुार हनुेछ ।  

 ९. दरभाउपत्र सम्बन्धी थप जानकारीको लासग  लोक सेवा आयोगको website www.psc.gov.np. मा हेना वा यस कायाालयको शजन्सी प्रिासनमा आई बझु्न 
सवकने छ ।  


