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नेपाल सरकार
उद्योग,वाबिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
ससिंहदरिार, काठमाड ौँ

ढल तथा सेफ्टीट्याङ्की ममित
सम्िन्त्धी दरभाउ–पर
फाराम

आ.व.२०७४/०७५

ौँ
उद्योग,वाबिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ससिंहदरिार, काठमाड को
ढल तथा सेफ्टीट्याङ्की ममित
कायि गने िारे को बसलिन्त्दी दरभाउपर आह्वानको सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाबित भएको बमबत: २०७५/०२/०८

यस मन्त्रालयको चालु आ.व.मा ढल तथा सेफ्टीट्याङ्की ममित सम्वन्त्धी कायि बसलिन्त्दी दरभाउपरद्वारा
गनुि पने भएकोले इच्छु क इजाजतपर प्राप्त फमि, कम्पनीहरूलाई तपबसलका ितिहरूको अबधनमा रही बसलिन्त्दी
दरभाउपर पेि गनुि हुन यो सूचना प्रकाबित गररएको छ ।

ितिहरू :१. सूचना प्रकाबित भएको बमबतले १५ औ ौँ ददनसम्म कायािलय समयबभर अद्यावबधक नवीकरि भएको
इजाजतपर, आ.व.०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रमाि–पर, आयकर तथा भ्याट दताि प्रमािपरको प्रबतबलबप
सिंलग्न राखी बनवेदन ददएमा यस मन्त्रालयिाट रु. १०००।-(पबछ दफताि नहुने गरी) बतरी दरभाउपर फाराम
खररद गनि सदकनेछ ।
२. दरभाउपरदाताले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाबित भएको बमबतले १६ औ ौँ ददनको १२ः ०० िजेसम्म यस
मन्त्रालयमा बसलिन्त्दी दरभाउपर दाबखला गररसक्नु पनेछ । यसरी दाबखला हुन आएका बसलिन्त्दी
दरभाउपरहरू दाबखला गने अबन्त्तम ददनको २ः ०० िजे दरभाउपरदाता वा बनजको प्रबतबनबधको
रोहवरमा यस मन्त्रालयमा खोबलनेछ। दरभाउपरदाता वा बनजको प्रबतबनबध उपबथथत नभएमा पबन
दरभाउपर खोल्न कु नै िाधा पनेछैन ।
३. दरभाउपर खररद तथा दाबखला गने अबन्त्तम ददन बिदा परेमा सो को लगत्तै कायािलय खुलेको ददनलाई
अबन्त्तम ददन माबननेछ ।
४. दरभाउपरको मान्त्य अवबध ४५ (पैंताबलस) ददनको हुनेछ । प्रत्येक दरभाउपर साथ दरभाउपर जमानत
रकम वापत् रु.५००००।–
(अक्षरे पी पचास हजार मार) यस मन्त्रालयको नाममा जारी भएको बवडिण्ड वा एभरेष्ट िैंक बल. ससिंहदरवार,
काउन्त्टरमा कोष तथा लेखा बनयन्त्रक कायािलय, काठमाडौं, भुक्तानी के न्त्र निं. ४, ससिंहदरवारको नाममा रहेको

धर टी निं. १३५००१ मा जम्मा गरेको सक्कल िैंक सिंलग्न हुनु पनेछ । बवडवण्डको हकमा दरभाउपर दाबखला
गने अबन्त्तम बमबतले ७५ ददनसम्मको मान्त्य अवबध (Validity Period) भएको हुनुपनेछ ।
५. दरभाउपर फाराममा दररेट थपष्ट िुबिने गरी अङ्क र अक्षरमा लेख्नु पनेछ । अङ्क र अक्षरको दररेट फरक
पनि गएमा अक्षरमा लेबखएको दरलाई मान्त्यता ददइनेछ ।
६. रीत नपुगेको वा म्याद नाघी आएको वा िति सबहतको दरभाउपर उपर कु नै कारवाही हुनेछैन ।
७. प्राप्त बसलवन्त्दी दरभाउपरहरू पूरा वा आिंबिक रूपमा थवीकृ त गने वा नगने वा सूचना नै रद्द गने सम्पूिि
अबधकार यस मन्त्रालयमा सुरबक्षत रहनेछ ।
८. द्यइत्त मा उल्लेख भएको प्रत्येक आइटमको दररेट भरी नआएको बसलिन्त्दी दरभाउपर उपर कु नै कारवाही
हुने छैन ।
९. एक पटक पेि भएको बिलिन्त्दी दरभाउपर दफताि वा सिंिोधन गनि सदकने छैन ।
१०. दरभाउपर मूल्याङ्कन सम्िन्त्धी आर्थिक तथा प्राबवबधक मूल्याङ्कनका आधारहरू, ९क् उभअषष्अितष्यल०
दरभाउपर फाराममा थपष्टसौँग खुलाइएको छ। उक्त आधारहरू पूरा नभएको दरभाउपरको दरभाउ थवीकृ त
गररने छैन ।
११. थवीकृ त दरभाउपरदातासौँग सम्ि ता भएपबछ अथवीकृ त दरभाउपरदाताहरूको धर टी दफताि गररनेछ ।
१२. बसलवन्त्दी दरभाउपरसाथ आप्mनो फमि वा कम्पनीको अध्यावबधक नवीकरि इजाजतपर, आ.व.
०७३/०७४ को करचुक्ता प्रमाि–पर, आयकर दताि तथा मूल्य अबभिृबि कर दताि प्रमािपरहरूको प्रबतबलबप
पेि गनुि पनेछ ।
१३. दरभाउपर फाराममा दरभाउ परदाताको सही छाप हुनु पनेछ ।
१४. बसलवन्त्दी दरभाउपर फारामको बसलवन्त्दी खाममा “ढल तथा सेफ्टीट्याङ्की ममित सम्िन्त्धी दरभाउपर”
भनी उल्लेख गनुि पनेछ । साथै दरभाउपरदाताको नाम, ठे गाना, फोन तथा छाप लागेको हुनु पनेछ।
१५. यसमा उल्लेख भएका कु राको हकमा यसै िमोबजम र नभएको हकमा साविजबनक खररद ऐन, २०६३ र
साविजबनक खररद बनयमावली, २०६४ एविं प्रचबलत ऐन बनयम िमोबजम हुनेछ ।
१६. सम्ि ता भएको बमबतले २१ ददनमा काम सम्पन्न गनुि पने छ ।
१७. यो सूचना मन्त्रालयको वेभ साइट www.moi.gov.np मा पबन हेनि सदकनेछ ।

श्रीमान सबचवज्यू,
उद्योग,वाबिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,
ससिंहदरिार, काठमाड ौँ ।

श्रीमान्,

यस मन्त्रालयिाट आ.व.०७४÷०७५ मा मन्त्रालयको सेफ्टीट्याङ्की ममित तथा सरसफाइ गनिको लाबग
गोरखापर दैबनकमा सूचना प्रकाबित भए िमोबजम बसलवन्त्दी दरभाउ–पर पेि गरेको छु ।

हाम्रो कवोल अिंक यसैसाथ सिंलग्न बिलवन्त्दी फाराममा उल्लेख गररएको छ । हामी उबल्लबखत सामानहरू
यसै फाराममा उबल्लबखत ितिहरूका अबधनमा रही खररद गनेछा । धर टी रकम रु.
............................................ नेपाल एभरेष्ट िैंक बल.रहेको उद्योग मन्त्रालयको धर टी खाता निं. १३५००१
मा जम्मा गरी त्यसको सक्कलै भ चर यसैसाथ पेि गरेका छािंःै । जमानत वापतको ................................
िैङ्किाट बमबत ........................मा जारी भएको रु......................................... िैङ्क जमानी पर
(बवडिण्ड) यसै पर साथ पेि गररएको छ ।

बनवेदक
नाम ः
पद ः
हथताक्षर ः
बमबत ः
कम्पनीको नाम ः
पूरा ठे गाना ः
फोन निं. ः
कम्पनीको छाप ः

नेपाल सरकार
उद्योग,वाबिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
ससिंहदरवार, काठमाडौं
बसलिन्त्दी दरभाउ–पर आह्वानको सूचना
(प्रथमपटक सूचना प्रकाबित बमबत २०७५/०२/१२
यस मन्त्रालयको ढल तथा सेफ्टीट्याङ्की चालु आ.व २०७४/७५ मा बिलवन्त्दी दरभाउपरको
माध्यमिाट ममित तथा सरसफाइि गनुि पने भएको हुिंदा नेपाल सरकारिाट इजाजत प्राप्त इच्छु क फमि÷कम्पनी तथा
सिंथथािाट रीतपूविकको दरभाउपर पेि गनुि हुन यो सुचना प्रकाबित गररएको छ । दरभाउ सम्िन्त्धी बवथतृत
बववरि मन्त्रालयको वेभ साइट www.moi.gov.np तथा मन्त्रालयको सूचना पाटीिाट हेनि सदकने व्यहोरा समेत
जानकारी गराईन्त्छ ।

