प्रदे श सरकार

उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
गण्डकी प्रदे श
पोखरा, नेपाल
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित शमशत २०७७॰१०॰२८)
यस मन्त्रालयको लाशग आवश्यक मसलन्द तथा कायाा लय सामाग्रीहरु शिलवन्दी दरभाउपत्र माग गरी
आपुशता गनुा पने भएको हुँ दा इच्छु क आपुशताकताा फमा /संस्था/कम्पनीहरुले दरभाउपत्र फाराममा उल्ले खखत सताहरुको
अशधनमा रही यो सुचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको शमशतले १५ औं शदनसम्ममा कायाा लय समय शभत्र रु. १,०००॰–
(अक्षरुपी एक हजार रुपैयाुँ मात्र, शफताा नहने ) शतरी दरभाउपत्र फारम खररद गरी १६ औं शदन शदनको २:०० वजे शभत्र
शिलवन्दी दरभाउपत्र फाराम यस मन्त्रालयको (शजन्सी) िाखामा दताा गराई सक्नुहन अनु रोध छ ॰ दताा हन आएका
शिलवन्दी दरभाउपत्र फारामहरु सोही शदन शदनको ३:०० वजे यस मन्त्रालयमा खोशलने छ ॰ यस सूचनाको शवस्तृ त
शववरण यस मन्त्रालयको वेवसाइट www.moitfe.gandaki.gov.np मा राखखएको छ र मन्त्रालयको सूचना पाटीमा
समे त टाुँ स गररएको छ ॰ यस सम्बन्धमा अन्य थप कुरा बु झ्नु परे मा कायाा लय समय शभत्र यस मन्त्रालयको शजन्सी
िाखामा आई वा फोन नं . ०६१-५९०३०४, ०६१-५९०३०५, ०६१-५९०३०६ मा सम्पका गना सशकने छ ॰
मसलन्द तथा अन्य कायायलय सामानहरु खररद सम्बन्धी शशलबन्दी दरभाउपत्रदाताले पालन गननयपने शतयहरु
1

शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम बुझाउन इच्छु क फमा , संस्था वा कम्पनीले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित
भएको शमशतले १५ औं शदनसम्म कायाा लय समयशभत्र आफ्नो फमा , संस्था वा कम्पनी दताा प्रमाणपत्र, नशवकरण
गनुा पने भएमा सो समे त गरे को ईजाजत पत्र, वा व्यवसाय दताा प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर/मू ल्य अशभवृखि
कर दताा प्रमाणपत्र, २०७७ साल आषाढ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप वा कर शववरणको
प्रशतशलशपका साथ फाराम खररदको आवेदन सशहत यस मन्त्रालयको ले खा िाखामा रु. १०००/- (एक हजार)
शफताा नहने गरी बुझाएको सक्कल रशसद संलग्न गरी यस मन्त्रालयको शजन्सी िाखाबाट शिलबन्दी दरभाउपत्र
फाराम प्राप्त गना सशकनेछ ॰

2

शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ राशरिय वाशणज्य बैंकमा रहे को यस मन्त्रालयको कायाा लय कोड ३०७००३९०१४ र
प्रदे ि ले खा शनयन्त्रक कायाा लय, गण्डकी प्रदे ि, पोखराको धरौटी खाता नं. ३०२०५०२०००००० मा शबड बण्ड
वापत रु. २८,६००॰– (अक्षरुपी अठ्ठाईस हजार छ सय रुपैयाुँ मात्र) रकम जम्मा गरे को सक्कल भौचर वा सो
रकम बराबरको यस मन्त्रालयको नाममा कुनै वाशणज्य बैंकले जारी गरे को शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम
बुझाउने अखिम शमशतले कम्तीमा ९० शदन मान्य अवशधको बैंक जमानत संलग्न हनु पनेछ ॰

3

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेि गदाा दरभाउपत्र फाराम साथ फमा , संस्था वा कम्पनी दताा प्रमाणपत्र, नशवकरण
गनुा पने भएमा सो समे त गरे को व्यवसाय दताा प्रमाण पत्र, आयकर दताा प्रमाणपत्र, स्थायी ले खा नम्बर/मूल्य
अशभवृखि कर दताा प्रमाणपत्र, २०७७ साल असार सम्मको कर चुक्ता भएको प्रमाण पत्र वा कर बुझाएको
प्रमाण, म्याद थप भएकोमा सो को प्रमाण लगायत अन्य सम्बखन्धत प्रमाणपत्रहरुको प्रमाशणत प्रशतशलशपको
साथै दरभाउपत्र सम्बन्धी सबै कागजातमा आशधकाररक व्यखक्तको दस्तखत र फमा , संस्था, वा कम्पनीको
छाप लगाएको हनु पने छ ॰

4

कुनै फमा, संस्था वा कम्पशनको नाममा खररद भएको दरभाउपत्र फाराम अको फमा , संस्था वा कम्पशनको
नाममा पेि गना पाइने छै न ॰

5

दरभाउपत्र फाराम बुझाउुँ दा शिलबन्दी गरी खाम बाशहर “मसलन्द तथा अन्य कायाा लय सामान खररद
सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र, उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदे ि, पोखरा” भनी
स्पर उल्लेख गरी यो सूचना प्रकाशित भएको शमशतले १६ औें शदन शदनको २.०० बजे सम्ममा यस मन्त्रालयमा
दताा गराई सक्नु पने छ ॰

6

तोशकएको शमशत र समयशभत्र दताा हन आएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु १६ औं शदन शदनको ३:०० बजे
दरभाउपत्रदाता वा शनजको प्रशतशनशधहरुको रोहवरमा मन्त्रालयमा खोशलने छ ॰ दरभाउपत्रदाता वा शनजको
प्रशतशनशध उपखस्थत नभएमा पशन दरभाउपत्र खोल्न बाधा पने छैन ॰ फाराम दताा गने र खोल्ने अखिम शदन
सावाजशनक शबदा परे मा त्यसपशछको कायाा लय खुल्ने शदन सोही समय र स्थानमा उक्त काया गररने छ ॰

7

दरभाउपत्र फाराममा उल्ले ख गररएको प्रत्येक आइटमको मू ल्य अशभवृखि कर बाहे कको दररे ट अंक र
अक्षरमा प्रर रुपमा भनुा पनेछ ॰ उल्ले खखत रकममा अंक र अक्षर फरक परे मा अक्षरमा ले खखएकोलाई
मान्यता शदइने छ ॰

8

शिलवन्दी दरभाउपत्र फाराममा दरभाउपत्र शदने को सहीछाप नभएको, ले ख्नु पने शववरण छु टे को, प्रर
नभएको, म्याद नाघी आएको, ररत नपुगेको, प्रत्येक आइटमको दर उल्ले ख नगरे को, िता राखी प्राप्त भएको
दरभाउपत्र उपर कुनै कायावाही गररने छै न वा खररद प्रशियामा समावेि गराइने छै न ॰

9

दरभाउपत्र फाराममा उल्ले खखत सामानहरु मन्त्रालयको आवश्यकता अनु सार घटी वा वढी एकै पटक वा
पटक पटक गरी खररद गना सशकने छ ॰

10

प्राप्त भएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु स्वीकृत वा अस्वीकृत गने सम्पू णा अशधकार यस मन्त्रालयमा सुरशक्षत
रहने छ ॰

11

स्वीकृत दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना पाएको ७ (सात) शदन शभत्र शनयमानु सार हने
जमानत वापतको रकम राशरिय वाशणज्य बैंकमा रहे को यस मन्त्रालयको कायाा लय कोड ३०७००३९०१४ र
प्रदे ि ले खा शनयन्त्रक कायाा लय, गण्डकी प्रदे ि, पोखराको धरौटी खाता नं. ३०२०५०२०००००० मा जम्मा
गरे को सक्कल बैंक भौचर वा सो रकम बराबरको यस मन्त्रालयको नाममा जारी गरे को (कम्तीमा एक वषा
अवशधको) काया सम्पादन जमानत (परफरमेन्स ग्यारे न्टी) पेि गनुा पने छ ॰

12

दरभाउपत्रको प्रत्येक पानामा दरभाउपत्र दाता फमा/संस्था/कम्पनीको छाप र सही गरे को हनु पने छ ॰

13

दरभाउपत्रमा उल्लेख भएका कुनै आइटम मात्र (आं शिक स्वीकृत) वा पुरै स्वीकृत गने अशधकार यस
मन्त्रालयमा रहने छ ॰

14

शिलवन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवशध ४५ शदनको हने छ ॰

15

शिलवन्दी दरभाउपत्रको मु ल्याङ्कन न्यु न लागत शवशध बमोशजम हने छ ॰

16

प्रचशलत ऐन शनयमानु सार बुझाउनु पने कर, िु ल्क महिूल वा अन्य यस्तै भु क्तानी गनुा पने सबै दाशयत्व
स्वीकृत दरभाउपत्रदाताको हने छ ॰ प्रचशलत ऐन, शनयम अनुसार अशग्रम रुपमा कट्टी गनुा पने करहरु भु क्तानी
गने समयमा कट्टा गररने छ ॰

17

दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य िताहरु दरभाउपत्र फाराम र करारनामा सम्झौतामा उल्ले ख भए बमोशजम हनेछ ॰

18

यसमा नपरे का अन्य कुराहरु सावाजशनक खररद ऐन, २०६३ तथा सावाजशनक खररद शनयमावली, २०६४ र
अन्य प्रचशलत ऐन, शनयमअनु सार हने छ ॰

