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ससलबन्त्दी दरभाउपर आह्ििानको सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमतत: २०७७।०५।२३) 

 

यस मन्त्रालयको लागि चालु आ.व. २०७७।७८ मा कायाालय संचालनको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमका 
स्टेिनरी तथा छपाई सम्बन्त्धी सामाग्रीहरु छुट्टाछुटै प्याकेिमा शसलबन्त्दी दरभाउको माध्यम मार्ा त ्खररद 
िनुा पने भएकोले सम्बजन्त्धत कायाका लागि इिाित प्राप्त मूल्य अशभवदृ्गध करमा दताा भई आयकर र 
करचुक्त्ता अद्यावगधक भएका रजिस्टर्ा र्माहरुबाट तनम्न शलखखत िताहरुको अगधनमा रही शसलबन्त्दी दरभाउपर 
आह्ववान िररएको छ ।  

१. शिलबन्त्दी दरभाउपर र्ाराम यो सूचना प्रकाशित भएको शमतत देखख तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको 
शमततसम्म र्मा/संस्था/कम्पनीको शलखखत तनवेदन पेि िरी यस मन्त्रालयको खररद ईकाइबाट तपशिल 
बमोजिमको दस्तुर बुझाई(फर्ताा नहुने िरी) खररद िना सफकने छ । 

२. शिलबन्त्दी दरभाउपरमा उल्लेखखत शमतत र समयशभर यस मन्त्रालयको खररद ईकाइमा शसलबन्त्दी िरी दताा 
िराउनु पनेछ । शिलबन्त्दी दरभाउपर र्ाराम बुझाउँदा शसलबन्त्दी िरी खामको बाहहर सामाजिक ववकास 
मन्त्रालय, बािमती प्रदेिलाई संम्बोधन िरी आरू्ले िना चाहेको काया सहहत शिलबन्त्दी दरभाउपरको नं. 
समेत स्पष्टसँि उल्लेख िनुा पने छ । 

३. दताा हुन आएका शसलवन्त्दी दरभाउपरहरु तपशिलमा उल्लेखखत शमतत र समयमा मन्त्रालयको खररद 
ईकाइमा उपजस्थत र्मा/कम्पनीका प्रतततनगधको रोहवरमा खोशलनेछ । तर र्मा/कम्पनीको प्रतततनगधहरु 
उपजस्थत नभएमा पतन शसलबन्त्दी दरभाउपर खोल्न बाधा पने छैन । 
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गनुपुने 
कायकुो 
वििरण 

खररद गने अजन्त्तम समतत 
समय र कायाुलय 

दाखखला गने/खोसलने अजन्त्तम 
समतत समय र कायाुलय 

ससलबन्त्दी 
दरभाउपर 
खररद 
दस्तुर रु 

बैंक तथा रािस्ि खाता 
नं. रािस्ि सस.नं. र 
कायाुलय कोड 

विड िन्त्ड रकम र 
सोको म्याद 

01 ०३।२०७
७।७८ 

स्टेिनरी 
तथा 
कायाालय 
सम्बन्त्धी 
सामान 
सप्लाई  

२०७७।०६।०६ हदनको 
१२:०० बिे, रु १०००।– 
को बैंक रािस्व दाखखला 
िरी यस मन्त्रालयमा 
प्राप्त िना सफकने छ । 

२०७७।०६।०७ ित े हदनको 
१२:०० शभर मन्त्रालयमा 
दाखखला िरी सक्त्नुपने छ 
साथै सोही हदन २:00 बिे 
दरभाउपर खोशलने छ । 

१०००।-  
 

रा.वा.वैंक, हेटौर्ा 
१०००२०००१०००० 

रािस्व शस.नं.- १४२२९ 

कायाालय कोर्: 
३५०००३२०१३ 

रु ४५,०००।- 
(दरभाउपर दताा िने 
अजन्त्तम शमततले ७५ 
हदन) 

02 04।२०७
७।७८ 

छपाई 
सम्बन्त्धी 
सामान 
सप्लाई 

२०७७।०६।०६ हदनको 
१२:०० बिे, रु १०००।– 
को बैंक रािस्व दाखखला 
िरी यस मन्त्रालयमा 
प्राप्त िना सफकने छ 
।मन्त्रालयमा 

२०७७।०६।०७ ित े हदनको 
१२:०० शभर मन्त्रालयमा 
दाखखला िरी सक्त्नुपने छ 
साथै सोही हदन २:00 बिे 
दरभाउपर खोशलने छ । 

१०००।- रा.वा.वैंक, हेटौर्ा 
१०००२०००१००००  

रािस्व शस.नं.- १४२२९ 

 

कायाालय कोर्: 
३५०००३२०१३ 

रु ३०,०००।– 
(दरभाउपर दताा िने 
अजन्त्तम शमततले ७५ 
हदन) 
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4. दरभाउपर दताा िने/ खोल्ने अजन्त्तम हदन सावाितनक ववदा पना िएमा त्यसको लित ैकायाालय खुलेको हदन 
उल्लेखखत समयमा नै दरभाउपर दताा िने तथा खोल्ने काया िररनेछ । 

5. शसलबन्त्दी दरभाउपर वापत मागथ उल्लेखखत रकम बरावर यस मन्त्रालयको नाममा प्रचशलत कानून 
बमोजिम बैंक ग्यारेन्त्टी िारी िना इिाित प्राप्त वाखिज्य बैंक वा वववतय संस्थाबाट िारी भएको 
शसलवन्त्दी दरभाउपर िमानत वा प्रदेि लेखा तनयन्त्रक कायाालय, हेटौर्ाको राजष्िय बाखिज्य बैंक शलशमटेर्, 
हेटौर्ाको धरौटी खाता नं. 13001000202030000 (यस मन्त्रालयको कायाालय कोर् नं. ३५०००३२०१३) मा 
निदै िम्मा िरेको सक्त्कलै बैंक भौचर पेि िनुा पनेछ । शसलबन्त्दी दरभाउपर िमानतको हकमा 
दरभाउपर दाखखला िने अजन्त्तम शमततले ७५(पचहतर) हदन सम्मको मान्त्य अवगध भएको हुनु पने छ । 

६. शिलबन्त्दी दरभाउपरको ग्राह्यताको आधार तथा त्यस्को आधार प्रमाखित िने दरभाउपर दाताले शसलबन्त्दी 
दरभाउपरसाथ देहायका प्रमाखित काििात पेि िनुा पने छ । 

(क) र्मा/संस्था/कम्पनी दताा प्रमािपरको प्रमाखित प्रततशलवप (ख) व्यवसाय दतााको इिाितपर (ि) मूल्य 
अशभवदृ्गध कर र स्थायी लेखा नं. दताा प्रमािपरको प्रमाखित प्रततशलवप (घ) शसलबन्त्दी 
दरभाउपरदाताले खररद कारवाहहमा भाि शलन अयोग्य नभएको, प्रस्ताववत खररद कारवाहीमा स्वाथा 
नवाखझएको र सम्बन्त्धीत पेिा वा व्यवसाय सम्बन्त्धी कसुरमा आरू्ले सिाय नपाएको भनी शलखखत 
रुपमा िरेको घोषिाको सक्त्कल प्रतत (ङ) आ.व. २०७५।७६ सम्मको कर चुक्त्ता प्रमािपरको प्रमाखित 
प्रततशलवप (च) बोलपरदाता र्मा/ कम्पनीको Power of Attorney Letter समेत । 

७. कुनै वा सबै शसलवन्त्दी दरभाउपर, पुरै वा आंशिक रुपमा स्वीकार िने वा अस्वीकार िने सम्पूिा अगधकार 
मन्त्रालयमा तनहहत रहने छ । 

८. मागथ उल्लेखखत कायाको सम्झौता अवगध बहिमा एकवषाको हुनेछ । स्वीकृत शसलबन्त्दी दरभाउपरदातालाई 
उक्त्त अवगधशभर दरभाउपर र्ाराममा उल्लेख भए बमोजिमका सामान एकै पटक वा पटक-पटक आपूतता 
िना यस मन्त्रालयले तनदेिन हदनेछ ।सम्झौताको अवगधभर शसलबन्त्दी दरभाउपर र्ाराममा उल्लेख भएको 
भन्त्दा बिी पररमािका सामान मन्त्रालयलाई आवश्यक परेमा स्वीकृत बोलपरदाताले आरू्ले कबोल िरेको 
दररेटमा नै उक्त्त सामान आपूतता िनुा पने छ । 
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