
 प्रदेश सरकार  

लमु्बिनी प्रदेश 

 उद्योग,िाम्िज्य तथा आपरु्ति मन्त्रालय 

    मकुामः िटुवल, नेपाल 

 

कब्यटुर मेर्सनरीहरु खररद गने सबिन्त्धी म्शलिन्त्दी दरभाउपर आव्हानको सचुना 
प्रथम पटक प्रकाम्शत र्मर्त (2078।11।30) 

यस उद्योग, वाम्िज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आ.व. 2078/079 को वार्षिक स्वीकृत 
िजेट तथा कायिक्रम अनसुार आवश्यक सामाग्री,(कब्यटुर, र्प्रन्त्टर) खररद गनुि पने भएकोले र्नयमानसुार 
नेपाल सरकारिाट मान्त्यता प्राप्त फमि वा दरभाउपरदातािाट र्नबन उल्लेम्खत शतिहरुको अर्धनमा रही 
म्शलिन्त्दी दरभाउ पर आह्वान गररन्त्छ । 

सतिनामाहरु 

1. यो सूचना पर्रकामा प्रथम पटक प्रकाम्शत भएको र्मर्तले 15 ददन र्भर यस उद्योग, वाम्िज्य तथा 
आपूर्ति मन्त्रालयिाट दरभाउपर फारम दस्तरु रु. 1000।- (रु. एक हजार) र्फताि नहनुे गरी 
रा.िा. िैकमा रहेको खाता नं. 1000200010000 कायािलय कोड नंबिर 
3070048015 राजश् व म्शषिक १४२२९ मा जबमा गरेको सक्कल रर्सद, नवीकरि भएको 
इजाजतपर, म.ुअ.कर दताि प्रमािपर र करचकु्ता प्रमािपरको प्रमािीत प्रर्तर्लपीहरु र्नवेदनसाथ 
संलग्न राखी कायािलय समय र्भर दरभाउ पर दाताले दरभाउ पर खररद गनि सक्नेछ । 

2. यस मन्त्रालयवाट खररद गरेको दरभाउपर रीत पवुिक भरी पर्रकामा प्रथम पटक प्रकाम्शत भएको 
र्मर्तले 16 औ ंददन ददनको 12.00 िजेर्भर दताि गराई सक्नपुनेछ । दताि भएका दरभाउपरहरु 
सोही ददन ददनको 2.00 िजे दरभाउपर दाता वा र्नजको  प्रर्तर्नधीको रोहिरमा यस मन्त्रालयमा 
खोलीने छ । प्रर्तर्नधी उपम्स्थत नभए पर्न दरभाउ पर खोल्न िाधा पने छैन । 

3. दरभाउपर िझुाउने अम्न्त्तम ददन र खोल्ने ददन साविजर्नक र्िदा परेमा सो को भोली पल्ट 
कायािलय खलेुको ददनमा हनुेछ । 

4. दरभाउपर दाताले जमानत िापत आफूले किूल गरेको रकमको 2.5 प्रर्तशत ले हनुे रकम 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय रुपन्त्देहीको नाममा रा.िा. िैंकमा रहेको खाता नं. 
3120100202030000 कायािलय कोड नंबिर 3070048015 मा जबमा गरेको सक्कलै 
भौचर पेश गनुि पने छ । 

5. आपूर्ति गने मालसामान यस कायािलयको माग िमोम्जम संलग्न स्पेम्शर्फकेशन (मापदण्ड) अनसुार 
हनु ुपने छ । 

6. दरभाउपरमा अंक र अक्षरमा स्पष्ट सँग भ्याट सर्हतको दररेट स्पष्ट भनुि पने छ । अंक र 
अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्यता ददइने छ । 



7. दरभाउपर स्वीकृत गने/नगने, आम्शंक रुपमा स्वीकृत गने, पून दरभाउपर आब्ह्यन गने सबपिुि 
अर्धकार यस कायािलयमा र्नर्हत हनुे छ । 

8. दरभाउपर स्वीकृत भइ बयाद र्भर सबझौता गनि नआउने, सबझौता भइ तोर्कएको समयमा माल 
सामान उपलब्ह्ध गराउन नसकेको हकमा धरौटी रकम जफत हनुेछ । 

9. र्नयमानसुार लाग्ने सबपिुि करहरुका साथै लोड, अनलोड ढुवानी, जडान लगायतका आदद दरभाउ 
पर दाताले नै व्यहोनुि पने छ । 

10. स्वीकृत दरभाउपरमा उल्लेम्खत माल सामान आपूर्ति भइ सामानहरुको सफल पररक्षि P.D.I. 

(Post-delivery inspection) पर्छ र्नयमानसुार कर कट्टी गरी रकम भकू्तानी ददइने छ । 

11. दरभाउपर दाताले म्शलिन्त्दी दरभाउ परमा सहीछाप गरेको र सबिम्न्त्धत फमिको छाप लागेको 
हनु ुपनेछ । साथै कालो सचुीमा नपरेको पर म्शलिन्त्दी साथ अर्नवायि पेश गनुि पनेछ । 

12.खररद सबिन्त्धी मालसामानको स्पेम्शर्फकेशन सबिन्त्धी आवश्यक जानकारी दरभाउपर फाराम 
साथ उपलब्ह्ध गराईने छ । 

1३. बयाद नाघी आएको तथा रीत नपगेुको दरभाउ परमा कुनै कारवाही हनुे छैन । 

1४. यसमा उल्लेख नभएका व्यहोराको हकमा साविजर्नक खररद ऐन 2063, र्नयमावाली 2064 
र प्रचर्लत कानून िमोम्जम हनुेछ । 

तपर्सलः 
क्र.
स. 

दरभाउ पर 
नं. 

र्ववरि पररमाि िैंक जमानत / 
धरौटी रकम 
(रु.) 

िैंक दस्तरु कै. 

१.  

०१/२०७८-
०७९ 

Desktop computer ९ 14,625 ।-  

 

१०००।- 

 

२. Laptop ४ 11,000 ।- 

३. Printer(Multifunction with 

ADF) 
२ 3,625 ।- 

४. Printer(Laser) ६ 2,850।- 

  जबमा 32,100।- 

 

द्रष्टव्यः दरभाउ पर सबवन्त्धी अन्त्य जानकारीको लार्ग कायािलय समय र्भर यस उद्योग, वाम्िज्य तथा 
आपूर्ति मन्त्रालयमा सबपकि  गनि सर्कनेछ । 

 


