
 

रोक सेवा आमोग 

काठभाडौं कामाारम 
अनाभनगय, काठभाडौं 

ससरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हान सम्फन्धी सूचना 
सूचना नॊ १३/०७८-७९ 

(प्रथभ ऩटक प्रकाशित सभसत् - २०७८।०५।१०) 
मस कामाारमराई आ .व  २०७८/०७९ भा आवश्मक ऩने कामाारम साभान, भसरन्द साभग्री तथा उत्तयऩशुततका छऩाई य पोटोकऩी 
ऩेऩय तथा अन्म साभान खरयद तथा आऩूसता कामा ससरफन्दी दयबाउऩत्रको भाध्मभफाट गनुाऩने बएकोरे इजाजत प्राप्त इच्छुक पभा, कम्ऩनी 
वा सॊतथाहरुफाट देहाम फभोशजभको िताहरुको असधनभा यही रयतऩूवाकको ससरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेि गनुाहनु मो सूचना प्रकािन गरयएको 
छ। 

दयबाउऩत्र नॊ. खरयद कामा वववयण 

ससरफन्दी दयबाउऩत्र 
पायाभ खरयद गने 
अशन्तभ सभसत 

ससरफन्दी दयबाउऩत्र 
दताा गने अशन्तभ सभसत 

ससरफन्दी दयबाउऩत्र खोल्न े
सभसत, सभम य तथान 

दयबाउऩत्रको  
जभानत वाऩत 
याख्न ुऩने यकभ 

दयबाउऩत्र 
पायाभ दततयु 

रु. 
कैवपमत 

०१-
०७८/७९ 

कामाारम साभान तथा 
भसरन्द साभग्री 
खरयद तथा आऩूसता 

२०७८/०५/२४       
गते  

कामाारम सभम सबत्र 

२०७८/०५/२५ गते 
ददनको १२:०० फजेसबत्र 

२०७८/०५/२५ गते  
ददनको २:०० फजे  

मस कामाारमको कामाारम 
बवनभा 

४४०००।- १०००।- 

 

०२-
०७८/७९ 

उत्तयऩशुततका ऩवहरो 
ऩाना छऩाइ य खरयद 

तथा आऩूसता 
४३०००।- १०००।- 

 

०३- 
०७८/७९ 

पोटोकऩी ऩेऩय तथा 
अन्म साभान खरयद 

तथा आऩूसता 
४३०००।- १०००।- 

 

१ . उऩयोक्त ससरफन्दी दयबाउऩत्रभा सहबागी हनु इच्छुक, पभा, उद्योग, कम्ऩनी, सॊतथारे चार ुआ .व. २०७८/७९ को रासग नवीकयण बएको पभा 
दताा प्रभाणऩत्र, तथामी रेखा दताा प्रभाणऩत्र, भू.अ.कय दताा प्रभाणऩत्र य आ.व. २०७६/०७७ को कय चकु्ता प्रभाणऩत्रको  साथै आ.व. ०७७/७८ 
को कय वववयण ऩेि गयेको ऩत्र वा सो को रागी म्माद थऩ बएको ऩत्रको नोटयी ऩशलरकफाट प्रभाशणत प्रसतसरऩीहरु सॊरग्न याखी रु. १०००।– 
(ऩसछ वपताा नहनु ेगयी) सतयी मस कामाारमको शजन्सी पाॉटफाट ससरफन्दी दयबाउऩत्र पायाभ खरयद गना य ससरफन्दी दयबाउऩत्र मस कामाारमको 
शजन्सी पाॉटभा ऩेि गना सवकने छ ।  

२ . ससरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेि गदाा भासथ उशल्रशखत यकभ फयाफयको नगद धयौटी वा कम्तीभा ७५ (ऩचहत्तय) ददन भान्म अवसध बएको दयबाउऩत्रको 
जभानत (ववडवण्ड) वाऩत नेऩार याष्ट्र फैंकफाट भान्मता प्राप्त वाशणज्म फैंकफाट जायी गरयएको फैंक ग्मायेन्टी ऩेि गनुाऩनेछ । नगदै धयौटी याख्दा 
देहामफभोशजभको  धयौटी खाताभा यकभ जम्भा गयेको सक् करै फैंक बौचय ससरफन्दी दयबाउऩत्र साथ सॊरग्न गनुाऩनेछ ।  

धयौटी यकभ जम्भा गने खाता सम्फन्धी वववयण् 
फैंकको नाभ् नेऩार याष्ट र फैंक, फारवुाटाय, काठभाडौं । 

कामाारमको नाभ् कोष तथा रेखा सनमन्त्रक कामाारम, सभन्वम कामाारम, ववयभहर, काठभाडौं । 
कामाारम कोड नॊ - २१००१३५०१ रोक सेवा आमोग, काठभाडौं कामाारम 
फैंक खाता नॊ - १२०१२००००१००२५२४ 

३ . दयबाउऩत्र पायाभ खरयद गने य  दताा गने अशन्तभ ददन सावाजसनक ववदा ऩना गएभा उक्त कामा ववदा ऩसछ कामाारम खरेुको ददन सोही सभमभा 
गरयनेछ। 

४. दयबाउऩत्र पायाभ भासथ उशल्रशखत सभसत य सभमभा उऩशतथत दयबाउऩत्रदाताहरु वा सनजहरुको असधकाय प्राप्त प्रसतसनसधहरुको योहवयभा 
(दयबाउऩत्रदाता/प्रसतसनसध उऩशतथत नबए ऩसन) मस कामाारमभा खोसरनेछ ।  

५ . दयबाउऩत्र पायाभभा प्रतताववत यकभ अॊक य अऺय दवैुभा उल्रेख गनुाऩनेछ । अॊक य अऺय पयक ऩना गएभा अऺयराई भान्मता ददइनछे ।  

६. यीत नऩगेुको, म्माद नाशघ वा िता याखी ऩेि बएको दयबाउऩत्र उऩय कुनै कायवाही हनु ेछैन ।  

७. कुनै ऩसन कायण जनाई वा नजनाई सम्ऩूणा वा आॊशिक रुऩभा दयबाउऩत्र तवीकृत गने वा नगने सम्ऩूणा असधकाय मस कामारमभा सनवहत हनुेछ ।  

८. मस सूचनाभा उल्रेख गरयए फाहेक अन्म कुयाहरु सावाजसनक खरयद ऐन, २०६३ य सावाजसनक खरयद सनमभावरी, २०६४ तथा अन्म प्रचसरत कानून 
अनसुाय हनुेछ ।  

९. दयबाउऩत्र सम्फन्धी थऩ जानकायीको रासग  रोक सेवा आमोगको website www.psc.gov.np. भा हेना वा मस कामाारमको शजन्सी पाॉटभा आई 
फझु्न सवकन ेछ ।  


