
 

 

नेपाल सरकार 

कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

मसंहदरवार, काठमाडौं । 

परुाना जिन्सी मालसामान मललाम ववक्रीका लामि जिलबन्दी बोलपर आहवानको सूचना 
(प्रथमपटक सूचना प्रकाजित मममत २०७६/०३/१०) 

 

यस मन्रालयको जिन्सी मौज्दातमा रहेको परुाना तपमसल बमोजिमका मालसामान िे िस्तो अवस्थामा छन ्
सोही अवस्थामा िोव्य जिलबन्दी बोलपरद्वारा मललाम ववक्री िररने भएकोले खररद िनन इच्छुक व्यजि वा 
फमनले मन्नानसुारको ितनको अीीनमा रही बोलपर दाजखला िनुन हनु यो सूचना प्रकाजित िररएको छ । 

वववरण तथा ितनहरु 

१. मिफकेि, बकु र् याक, अवफस टेबल, मेच, काठको दराि, सोफा सेट, क््यूटर ए.सी. मेमसन, 
टेमलफोनसेट, वप्रन्टर ववववी सामानहरु । 

२. न्यूनतम मललामी मूल्य रु.1,77,717।- (म.ुअ.कर वाहेक) कायम भएको । 

३. सूचना प्रकाजित भएको मममतले 21 ददनको कायानलय समयमभर रु.1000।– मतरी यस 
मन्रालयबाट बोलपर फाराम खररद िनन सवकने छ । 22औ ंददन ददनको १२:०० बिेस्म 
बोलपर दतन िनन सवकन ेर सोही ददनको २:०० बिे बोलपरदाता वा मनिको प्रमतमनमीको रोहवरमा 
यस मन्रालयमा बोलपर खोमलन ेछ तर मनिहरु उपजस्थत नभए पमन बोलपर खोल्ने कायन रोवकन े
छैन । 

४. बोलपरसाथ कबूल िरेको अंकको १० प्रमतितले हनुे रकम बाजणज्य बैंकको घटीमा २ मवहना 
अवमी भएको बैंक िमानत वा कोष तथा लेखा मनयन्रक कायानलय, मसंहदरबार भिुानी केन्र नं. 
४ को एभरेष्ट बैंक मल., मसंहदरबार िाखामा रहेको (कायानलय कोड नं.27-311-04) ीरौटी 
खाता नं. 135001 मा ि्मा िरेको सक्कल बैंक भौचर र नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको 
प्रमतमलवप संलग्न हनु ुपनेछ । 

५. सामान हेने चाहेमा यस कायानलयको जिन्सी िाखामा कायानलय समयमभर स्पकन  राखी हेनन सवकनछे 
। सामानको वववरण बोलपर फाराममा समावेि छ । 

६. बोलपर स्वीकृत िने वा निने स्पूणन अमीकार यस कायानलयमा सरुजित रहने छ । 

७. मललाम स्बन्ीी बोलपर स्वीकृत भएको ७ ददनमभर कबूल रकम कायानलय कोड नं. 27-311-
04, खाता नं. 5201265 रािस्व िीषनक नं. 14212 मा दाजखला िरी सामान उठाई लैिानपुने 
छ । अन्यथा बोलपर रद्ध िरी ीरौटी िफत िररनछे । 

८. बोलपर खररद िने तथा दाजखला िने र खोमलने ददन मबदा पनन िएमा सोको लितै्त कायानलय 
खोलेको ददनहरु क्रमि: दाजखला िने अजन्तम ददन तथा खोमलने ददन कायम हनुछे । 

९. अन्य कुरा प्रचमलत कानून बमोजिम हनुेछ । 


