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१. यस मन्त्रालयबाट चाल ु आ. ब. ०७8/०७9 का लासि स्िीकृत बजेट तथा काययक्रम अन्त्तियत 
तपससल बमोम्जमको खररद कायय ससलबन्त्दी दरभाउपरद्वारा िराउनपुने भएकोले सनयमानसुार ईजाजत 
प्राप्त ईच्छुक फमय, कवपनी िा संस्थाबाट सनवन शतयहरुको असिनमा रही रीत पूियकको ससलबन्त्दी 
दरभाउपर पेश िनय हनु सविम्न्त्ित सबैको जानकारीका लासि यो सचुना प्रकाम्शत िररएको छ। 

१. अद्यािसिक नविकरण िररएको इजाजतपर, स्थाई लेखा नं. प्रमाणपर, मूल्य असभबवृि कर दताय 
प्रमाणपरको प्रसतसलवप, आसथयक िर्य 2077/078 सवमको आयकर चकु्ताको प्रमाण परको प्रमाम्णत 
प्रसतसलपी र सनिेदन सवहत देहायको बैक तथा कोडमा  वफताय नहनुे िरी रु. 1000।- (अक्षरुपी रु. 
एकहजार मार।) दरभाउपर दस्तरु सतरी यो सूचना प्रकाम्शत भएको समसत देम्ख समसत 
2079/01/11 िते सवम कायायलय समयमा इच्छुक ससलबन्त्दी दरभाउपर दाताले दरभाउपर 
सवबम्न्त्ि कािजात खररद िनय सक्नेछ। 

Office Name Ministry of Health, Population and Family Welfare, Lumbini 

Province. 

Office Code No.  3700048015  

 Rastriya Banijya 

Bank, Butwal 
Rajaswa Khata No. 1000100200010000 

Rajaswa Title No. 14229 

Deposit Account 

No.(िरौटी) 
3120100202030000 

 

२.  राविय िाम्णज्य बैंक, बटुिल शाखामा रहेको यस कायायलयको नाम र कोड नं 3700048015 
मा खररद िरेका फारामहरुमा उल्लेख भएका सबै वििरण भरी ससलबन्त्दी दरभाउपर दाताले प्रत्येक 
पानामा सहीछाप िरी दरभाउपर ससलबन्त्दी खाम बावहर फमयको नाम ठेिाना, कामको वििरण, ठेक्का 
वििरण, प्रोपाइटरको नाम र ठेिाना मोबाइल नं समेत स्पष्ट खलुाइ फमयको आसिकाररक छाप लिाइ 
ससलबन्त्दी लाहा छाप सवहत सूचना प्रकाम्शत भएको समसत देम्ख समसत 2079/01/12 िते ददनको 
12 बजे सभर यस कायायलयमा दताय िराउन ुपने छ। 



३. एक फमय िा संस्थाको नाममा खररद िररएको दरभाउपर अको फमय िा संस्थाको नामबाट दाम्खला 
िनय पाइने छैन। 

४. ससलबन्त्दी दरभाउपर साथ कम्वतमा ७५ ददनको वयाद भएको तपससलमा तोवकए बमोम्जमको “क” 
िियको मान्त्यता प्राप्त बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत पर िा प्रदेश लेखा सनयन्त्रक कायायलयको 
िरौटी खाता नं ख. 2.3 िरौटी खाता नं. 3120100202030000 मा निद जवमा िरेको 
सक्कली बैंक भौचर दरखास्तका साथ असनिायय पेश िनुय पने छ। दताय भएका दरभाउपरहरु समसत 
2079/01/12 िते ददनको दठक 2.00 बजे कायायलयका प्रसतसनसि तथा ससलबन्त्दी दरभाउपर 
दाता िा सनजको आसिकाररक प्रसतसनसिहरुको रोहिरमा खोसलनेछ। ससलबन्त्दी दरभापर दाता िा 
सनजको आसिकाररक प्रसतसनसिहरु उपम्स्थत नभएमा पसन खोल्ने दरभाउपर काययमा कुनै बािा पने 
छैन।  

५. ससलबन्त्दी दरभाउपर खररद िने र दाम्खला िने िा दरभाउपर खोल्न ेअम्न्त्तम ददन साियम्जक विदा 
परेमा उक्त काययहरु सबदाको लितै्त भोसलपल्ट िा कायायलय खलेुको पवहलो ददन सोवह समयलाई उक्त 
प्रयोजनका लासि मान्त्यता ददइनेछ। 

६. समय सभर प्राप्त नभएको, ररत नपिेुको, सूचनाका शतय विपररत भएको दरभाउपर मासथ कुनै कारिाही 
हनुे छैन। 

७. ससलबन्त्दी दरभाउपरमा आइटमिाइज दर अंक र अक्षर दिैुमा स्पष्ट देम्खने बमु्िने िरी लेख्न ु पने 
छ। अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरमा लेम्खएको लाई मान्त्यता ददइनछे। केरमेट भएको ठाउँमा 
दरभाउपर दतायको सहीछाप असनिायय हनुपुने छ। 

८. ससलिन्त्दी दरभाउपरसाथ खररद कारिाहीमा भाि सलन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खररद कारिाहीमा 
आफ्नो स्िाथय नबाम्िएको र सविम्न्त्ित पेशा िा व्यिसाय सविन्त्िी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको 
भसन सलम्खतरुपमा िरेको स्िघोर्णा पर पेश िनुयपनेछ।  

९. प्राप्त ससलबन्त्दी दरभाउपर स्िीकृत िने िा निने िा आमं्शक रुपमा मार स्िीकृत िने सवपूणय 
असिकार यस कायायलयमा सनवहत रहने छ। 

१०. यसमा उल्लेख नभएको ब्यहोराको हकमा साियजसनक खरीद ऐन २०६३ तथा साबयजसनक खरीद 
सनयमािली, २०६४  र प्रचसलत ऐन सनयमानसुार हनुेछ। 

तपससलः 
सस.नं दरभाउपर नं काययको वििरण ल.ई.रकम रु. भ्याट 

सवहत 

बैंक जमानत 
रकम 

बैक दस्तरु 
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डेस्कटप कव्यूटर, 
ल्यापटप कव्यूटर र 
वप्रन्त्टर  
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