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शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ! 
प्रथम पटक प्रकाशित मममत : २०७५/०२/०८ 

      यस कायाालयद्वारा स्विकृत बार्षिक कायाक्रम अन्तर्ात मनम्नानसुारको  काया शिलबन्दी दरभाउपत्र माध्यमबाट र्नुापने 
भएकोले ईच्छुक इजाजतपत्र प्राप्त दरभाउपत्रदाताहरु बाट शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान र्ररएको छ . 
शर्तहरु : 

१.दरभाउपत्र फारम खररद र्दाा ०७४/०७५ सम्मको लामर् नमबकरण भएको इजाजतपत्र, म.ुअ कर(VAT) दताा प्रमाणपत्र, 

आ.व.०७३/०७४ सम्मको कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रमतमलपप संलग्न राखी मनबेदन ददइ यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित 
भएको मममतले १५ औ ंददनको कायाालय समय मभत्र बरेङ र्ाउँपामलकाको कायाालय हशुग्दशिर बाग्लुंङ बाट रु १०००. मतरी खररद 
र्ना सपकनेछ . 
 

२.शिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रथम पटक प्रकामसत भएको मममतले १६ औ ंददनको ददनको १२ बजे मभत्र यस कायालयमा बझुाउन 
सपकनेछ . समय मभत्र प्राप्त शिलबन्दी दरभाउपत्र सोपह ददन ददनको १:०० बजे बोलपत्रदाता स्वयमं वा मनजको प्रमतमनमि र कायाालय 
प्रमतमनमिहरुको रोहबरमा खोमलन ेछ . प्रमतमनमि उपशस्थत नभए पमन खोल्न बािा पने छैन . 
 

३.दरभाउपत्र साथ तपशिलमा उल्लेशखत िरौटी रकम वापतको रकम यस कायािलयको धरौटी खाता नं ७४४१४९८८८१५२४००४ र्-
३  एन.आई.मस. एमसया बैंक, बाग्लुंङमा नर्द जम्मा र्रेको बैंक भौचर वा सो रकम बराबर यस कायाालयको नाममा “क” शे्रणीको 
नेपाल राष्ट बैंकबाट मान्यता प्राप्त वाशणज्य बैंकबाट जारी र्ररएको दरभाउपत्र पेि र्ने अशन्तम मममतले ७५ ददन मान्य अविी भएको 
जमानतपत्र पेि र्नुा पनेछ . 
 

४.शिलबन्दी दरभाउपत्रमा दररेट उल्लेख र्दाा अंक र अक्षर दवैुमा स्पष्ट र्नुा पनेछ . केरमेट भइ अंक र अक्षरमा फरक परेमा 
अक्षरमा लेशखएको मान्य हनुेछ . दररेट भदाा मू.अ.कर बाहेकको दररेट भनुा पनेछ . 
 

५.दरभाउपत्र दाशखला र्दाा शिलबन्दी खामको बापहर यस कायालयको नाममा र्सलबन्दी दरउा पत्र नं, कामको पववरण, दरभाउपत्रदाताको 
नाम, ठेर्ाना आदद स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ . 
६. दरभाउपत्र पेि र्दाा खररद र्ने वा दताा र्ने अशन्तम ददन साबाजमनक मबदा पना र्एमा क्रमि: कायाालय खलेुको पपहलो ददनको 
सोपह समय कायम हनुेछ . 
७. प्राप्त दरउा पत्रहरु िीकृत गने वा नगने समु्पर्ि अर्धकार यस कायािलयमा सुरर्ित हुनेछ । रीत नपुगेका र म्याद नाघी आएका दरउा पत्र  पर कुनै 

कारवाही हुने छैन । 

८. दरउा पत्र सम्वन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा ९८५७६३२३२८ वा ९८५५०८२४२१ मा फोन गरी बुझ्न सर्कनेछ । 

९. सचुनामा उल्लेख भएकोमा सोपह बमोशजम र अन्य कुराहरुको प्रचमलत काननु बमोशजम हनुेछ . 

र्सलबन्दी 
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