
नेपाल सरकार 

कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालय 

ससिंहदरिार 

सम्पत्ति तथा त्तिन्सी मालसामान सललाम सिक्रीको लासि िोलपर आव्हानको सूचना 
प्रकात्तशत समसतिः2078/03/24 

 

यस मन्रालयमा रहेका सललाम सिक्री िनुपुने सम्पत्ति तथा त्तिन्सी मालसामान िे िस्तो अिस्थामा छ सोही अिस्थामा 
िोलपरको माध्यमद्वारा सललाम सिक्री िनुपुने भएकोले यो सूचना प्रकात्तशत िररएको छ। इच्छुक व्यत्ति, फम,ु सिंस्था िा 
कम्पनीले सनम्न शतहुरूको अधीनमा रही ससलिन्दी िोलपर पेश िनु ुहनु यो सूचना प्रकात्तशत िररएको छ । 

 

1. इच्छुक िोलपरदाताहरुले कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयको त्तिन्सी शाखािाट आिश्यक िानकारी हाससल िने 
िािोलपर पतु्तस्तका हेन ुतथा खररद िन ुसक्नेछन।् 

2. इच्छुक िोलपरदाताहरुले २०79/04/06 िते सम्म कायाुलय समयसभर षफताु नहनेु िरी रु 1000।– (एक 
हिार रुपैयााँ मार राषिय िात्तिज्य िैंक, ससिंहदरिार त्तस्थत यस कृषि तथा पशपुिंन्छी षिकास मन्रालयको रािश्व खाता 
निं. 1000100200010000, कायाुलय कोड निं. 312003501, रािश्व त्तशिकु निं. 14229 मा िझुाई सक्कल 
रािश्व दात्तखला भौचर सषहत सलत्तखत सनिेदनको साथमा िोलपरदाताको फम ुदताु प्रमािपर, स्थायी लेखा नम्िर, कर 
चिुा प्रमािपर र फम ुदताु नषिकरि तथा इच्छुक व्यत्ति भएमा नािररकताको प्रमािपरको प्रमात्तित प्रसतसलपीहरु 
सिंलग्न राखी िोलपर फाराम खररद िन ुपाऊाँ  भन्ने सनिेदन पेश िनु ुपनेछ । 

3. िोलपर प्रथम पटक प्रकात्तशत भएको समसतले 15औिं ददनको 5:०० ििे सभर यस मन्रालयिाट खररद िन ुसषकनेछ 
र १६ औिं ददनको ददउसो १२:00 ििेसभर यस मन्रालयको त्तिन्सी शाखामा दताु िराई सक्न ुपने छ । 

4. मन्रालयमा दताु भएका िोलपरहरु समसतले १६ औिं ददन उपत्तस्थत भएको िोलपरदाता िा सनिको प्रसतसनसधको 
रोहिरमा यस मन्रालयमा खोसलनेछ। तर िोलपरदाता िा सनिको प्रसतसनसध उपत्तस्थत नभएमा पसन िोलपरपर खोल्न 
िाधा पने छैन।  

5. सललाम हनेु सम्पिी तथा त्तिन्सी मालसामान हेन ुचाहने िोलपरदाताले कायाुलय समयसभर त्तिन्सी शाखामा सम्पकु 
राख्न ुपनेछ ।  

6. िोलपरदाताले िोलपर साथ िमानत िापत आफूले किोल िरेको दररेट अनसुारले हनु आउने कुल रकमको १०% 
(दश प्रसतशत) कोि तथा लेखा सनयन्रक कायाुलको नाममा रहेको श्री राषिय िात्तिज्य िैंक सलसमटेड, ससहदरिार 
शाखामा रहेको धरौटी खाता निं. 1960100102060000 मा िम्मा िरी सोको सक्कल िैंक भौचर िा यस 
कायाुलयको नाममा िारी भएको कम्तीमा ९० ददन म्याद भएको िैंक िमानत (षिड िण्ड) पेश िनु ुपनेछ । 

7. िोलपरदाताले िोलपर भदाु समहुित रूपमा नै भनु ु पनेछ। िोलपर स्िीकृत िदाु समूहित रूपमा नै सिै भन्दा 
असधकतम मूल्यािंषकत, सारभतू रूपमा प्रभािग्राही िोलपरलाई स्िीकृत िरीनेछ । 

8. िोलपर खररद िने, दात्तखला िने र खोल्ने अत्तन्तम ददन सिदा परेको खण्डमा त्यसको लििै कायाुलय खलेुको ददन 
िोलपर खररद िने, दात्तखला िने र खोसलने छ । 

9. िोलपरदाताले िोलपर फाराम भदाु राम्ररी अध्ययन िरी सच्याएको ठाउाँमा र प्रत्येक पानामा आफूले हस्ताक्षर िरी 
आफ्नो फमकुो छाप समेत लिाउन ुपनेछ । 

10. िोलपर स्िीकृत िा अस्िीकृत िने असधकार सम्पूि ुरुपमा मन्रालयमा सरुत्तक्षत रहनेछ।  

11. यसमा उल्लेख नभएका अन्य कुराहरु नेपाल सरकारको प्रचसलत ऐन सनयम अनसुार हनेुछ। 

12. षिस्ततृ िानकारीको लासि यस मन्रालयको िेिसाईटिः www.moald.gov.np मा पसन हेन ुसषकनेछ । 

  

http://www.moald.gov.np/


आसथकु िि ु077/78                                                                       

क्र.सिं. 
त्तिन्सी 

सिंकेत निं. 
खाता पाना 

निं. षििरि इकाइ 

सललाम/सिषक्र 

िनुपुने 
पररमाि 

सललामको लासि 

मूल्याषित न्यूनतम 
िम्मा मूल्य अिंक रु     

सललामको लासि मूल्याषित 
न्यूनतम िम्मा मूल्य अक्षरमा 

रु     

1 ४०८ 
1 काठको दराि(ऐनािाला समेत) 

yfg ६ 

5,16,873/-  
   ( पााँच लाख सोह्र हिार आठ 

सय सरहिर मार) 

2 
४०८ 

4 षहटर (इलेक्रोसनक,रडिाला) 
yfg 

१५ 

3 ४०८ 

11 स्टील दराि (फाइल त्तक्यिनेट र िकुकेश 
समेत) 

yfg 20 

4 ४०८ 
16 मेच (साधारि, फोमिाला) 

yfg 20 

5 ४०८ 
21 घमु्ने मेच / सभत्तिषटङ्ग त्तचयर) 

yfg 35 

6 ४०८ 
26 टेिलहरु(कम््यूटर र साइडटेिल समेत) 

yfg 25 

7 ४०८ 
31 षट टेिलहरु 

yfg 4 

8 ४०८ 
31 स्टुल ( काठको) 

yfg 5 

9 ४०८ 
48 पिंखा (सससलङ्ग,टेिल,स्याण्ड,िाल) 

yfg 16 

10 ४०८ 
51 सभसडयो कन्रेन्स सडभाइस 

yfg 1 

11 
४०८ 

55/352 हात्तिर(Attendence ) मेससन 
yfg 2 

12 ४०८ 
60 मोिाइल 

yfg 10 

13 ४०८ 
80 सोफा 

yfg ६ 

14 ४०८ 
106 फोटोकपी मेससन 

yfg ५ 

15 ४०८ 
111 क्यामरा 

yfg 7 

16 ४०८ 
116 चाटुिोड।ुह्वाइट िोड ु

yfg ६ 

17 ४०८ 
119 सभसडयो क्यामरा 

yfg 1 

18 ४०८ 
121 हेसभ पत्तन्चङ्ग मेससन 

yfg ३ 

19 ४०८ 
124 भ्याकुम त्तक्लनस ु

yfg १० 

20 ४०८ 
127 िमला षपिलको 

yfg ३ 

21 ४०८ 
130 हेल्मेट 

yfg ८० 

22 ४०८ 
145 ्याक्स मेससन 

yfg ६ 

23 ४०८ 
150 ल्यापटप 

yfg २४ 

24 ४०८ 
178 कम््यूटर डेस्कटप 

yfg १५ 

23 ४०८ 
191 षप्रण्टर 

yfg १८ 

26 ४०८ 
205 यू.षप.एस. 

yfg ३० 

27 ४०८ 
214 स्पाइरल िाइत्तन्डङ्ग मेससन 

yfg १ 

28 ४०८ 
214 मत्तल्टसमसडया प्रोिेक्टर 

yfg 3 



29 ४०८ 
225 स्क्यानर 

yfg २ 

30 ४०८ 
240 एयर कत्तन्डसनर 

yfg 1 

31 ४०८ 
259 षिद्धुतीय साइकल 

yfg 
१ 

िम्मा किोल िरेको मलु्य     

पेश िने व्यत्ति/फमकुो  
     

नामिः- 
     

ठेिानािः- 
      


