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जनसख्ं या तथा वातावरण मन्त्रालय
ससहं दरवार काठमाण्डौं} .

सिलवन्त्दीदरभाउपर आव्हानकस सान ना
प्रथम पटक प्रकासित समसत २०७४।०६।१८
आसथिक वर्ि २०७४/०७५ मा यस मन्त्रालयलाई आवश्यक पने कायािलय सामान (मसलन्त्द) तथा छपाईका सामानहरु आपसन ति गनिन पने
हुदा नेपाल सरकारवाट ईजाजत प्राप्त इच्छनक फमि वा सनमिता कम्पनीकस असधकृ त प्रसतसनसध वा सवक्रेतावाट के कसत दरमा आपसन ति गनि ससकन्त्छ
सम्पणन ि व्यहसरा खसली देहायका ितिहरुकस असधनमा रही ररतपवन िककस गसप्य सिलवन्त्दी दरभाउपर पेि गनि आव्हान गररएकस छ ।
वसलपर सम्वन्त्धी ितिहरु:(१) दरभाउपरदाताले दरभापरसाथ देहाएका कागजातहरु पेि गनिन पने छ ।
(क) फमि संस्था वा कम्पनी दताि प्रमाणपरकस प्रसतसलसप ।
(ख) म.न अ.कर दताि ससहतकस स्थायी लेखा नम्वर दताि प्रमाण परकस प्रसतसलसप
(ग) दरभाउपर दाताले खररद कारवाहीमा भाग सलन अयसग्य नभएकस, प्रस्तासवत खररद कारवाहीमा आफ्नस स्वाथि नवासझएकस र सम्बसन्त्धत
पेिा वा व्यवसाय सम्वन्त्धी कसरन मा आफनले सजाय नपाएकस भसन सलसखत रुपमा गरे कस घसर्णाकस सक्कल प्रसत ।
(घ) आ.व०७२/०७३ कस कर ाक्त
न ा प्रमाणपरकस प्रसतसलसप ।
(२) देहाय अनसन ारकस दरभाउपर जमानत वापतकस रकम स्वीकृ त प्राप्त वासणज्य वैंकवाट कसम्तमा ४५ सदन म्याद भएकस िति रसहत वैंक जमानी पर
(सवड वण्ड) वा यस मन्त्रालयकस नाममा जम्मा हुने गरर कस.ले.नी. का काठमाण्डौं के न्त्र न.ं ४ कस ससहं दरवार सस्थत एभरे ष्ट वैंक ली. मा रहेकस धरौटी
खाता न.ं १४२२७ मा नगद जम्मा गरे कस सक्कल भौार पेि गनिन पने छ ।
(३) यस सान ना प्रथम पटक प्रकासित भएकस समसतले १६ औ ं सदन सदनकस १२:०० वजे सभर दासखला गनिन पने छ । दरभाउपरकस प्रत्येक पानामा सही
छाप गरी खाम वन्त्दी गरी खामकस वासहरी भागमा यस मन्त्रालयलाई सम्बसधन गरी दरभाउपरदाताकस नाम,परााार गने आसधकाररक ठे गना स्पष्ट
खल
न ाई फमिकस छाप लगाई खाममा ससलवन्त्दी गरी यस मन्त्रालयकस खररद इकाईमा मार दताि गराउनन पने छ । यसरी दताि हुन आएका दरभाउपरहरु
सससह सदन सदनकस २:०० वजे कायािलयका प्रसतसनसधहरू,दरभाउपरदाताहरु वा सनजका प्रतससनसधहरुकस रसहवरमा खससलने छ । दरभाउपरदाता वा
सनजकस प्रसतसनसध उपसस्थत नभएमा पसन दरभाउपर खसल्न वाधा पने छै न ।
(४) दरभाउपर खररद गने, दासखला गने र खसल्ने असन्त्तम सदन साविजसनक सवदा परे मा उक्त कायिहरु लगत्तै पसछ कायािलय खल
न ेकस सदन ससही समयमा
हुने छ ।
(५) दरभाउपर स्वीकृ त गने , अस्वीकृ त गने ,रद्द गनि र आंसिक रूपमा स्वीकृ त गने वा नगने सम्पणन ि असधकार यस मन्त्रालयमा सरन सित रहने छ ।
(६) दरभाउपर सम्बन्त्धी अन्त्य ितिहरू फाराममा उल्लेख गररए बमससजम हुनेछन ।
(७) दरभाउपर सम्बन्त्धी अन्त्य कायिसवधी साविजसनक खररद ऐन ,२०६३ साविजसनक खररद सनयमवली २०६४ एवं प्रासलत काननन अनसन ार हुनछ
े ।
(८) दरभाउपरमा म.न अ.कर वाहेककस दररे ट उल्लेख गनिन पने छ । वसलपर भदाि दररे ट स्पस्ट रुपमा अिर र अक
ं मा उल्लेख गनिन पने छ । अक
ं र
अिरमा फरक परे मा अिरमा लेसखएकसलाई मान्त्यता सदइनेछ । म्याद नाघी आएकस ररत नपगन ेकस दरभाउपरमा कननै कावािही गररने छै न ।
(९) एक फमिकस नाममा खररद गररएकस दरभापर अको व्यसक्त वा फमिकस नामवाट दासखला गनि पाइने छै न ।
(१०) अन्त्य थप के ही कनराहरु बझ्न न परे मा यस मन्त्रालयकस आसथिक प्रिासन िाखा र सजन्त्सी िाखामा कायािलय समय सभर सम्पकि गरी जानकारी
सलन ससकने छ ।
सस.नं. ठे क्का न.ं कामकस सववरण दरभाउपर दरभाउपर फाराम पाइने दरभाउपर दरभाउपर
दरभाउपर
दरभाउपर
फाराम दस्तरन स्थान (कायािलय समय जमानत वापतउपलब्ध हुने फाराम दताि गनि
फाराम खससलने
रू.
सभर)
कस रकम रू. समसत
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