
महान्ा्ाधिवक्ाको का्ायाल् नेपाल
सिंहदरबार, काठमाडौं । 

धिलबन्दी ्रभाउपत्र आवहान समबनिदी सचूना
(प्रथम पटक प्रकाधित धमधत २०७७।०६।१३),  सचूना नं. ०१/०७७/७८)

यि कायायालयको लासि आवशयक भएको तपसिल बमोसिमका स ट्ेिनरी र अनय काययालय िमबसनधि मालिामान सिलबनदी दरभाउपत्रको माधयमबा् 

खररद िन्यापनने भएकोलटे इिाित प्ाप्त इच््क योगय नटेपाली कमपनी तथा िपलायरहरुबा् सनमन ितयाहरुको असधिनमा रही ररतपवूयाकको सिलबनदी 

दरभाउपत्र आह्ान िररन् । 

१)  यो िचूना प्कासित भएको समसतलटे १५ सदनसभत्र तपसिल बमोसिमको रािसव खातामा रु. १०००/- (एक हिार) िममा िरर िोको बैंक भौचर, 

कारोबार दताया मलूय असभवसृधि कर तथा आयकर दताया प्माण पत्र, आ.व ०७५/७६ को कर चक््ा प्माण पत्र वा िो अवसधिको कर सववरण पटेि 

िरटेको काििातको प्सतसलसपहरु िमटेत राखी सनवटेदन पटेि िरटेपस् यि कायायालयको आसथयाक प्िािन िाखाबा् सिलबनदी दरभाउपत्र फारम 

प्ाप्त िनया िसकनटे् । सिलबनदी दरभाउपत्र १५ सदनसभत्र खररद िरर, िचूना प्कासित भएको समसतदटेसख १६औ ंसदनको १२:००  बिटेिमम यि 

कायायालयको आसथयाक प्िािन िाखामा दताया िररिकनप्नने ् । यिरी दताया हुन ्आएको सिलबनदी दरभाउपत्र फारमहरू िोही सदन सदनको २:०० 

बिटे यि कायायालयमा दरभाउपत्र दाता वा सनिको प्सतसनसधिहरुको रोहबरमा खोसलनटे ् । दरभाउपत्र दाता वा सनिको प्सतसनसधिहरु उपससथत 

नभएमा पसन सिलबनदी दरभाउपत्र खोलन बाधिा पनने ्ैन । 

२)  कारणबि बोलपत्र सबसरि, दताया िनने वा खोलनटे सदन सबदा परटेमा सबदा प्ी अड्डा खल्टेको सदनमा रिमि: िोसह िमयमा सिलबनदी दरभाउपत्र 

सबसरि दताया तथा खोसलनटे कायया िररनटे ् । 

 राजसव ्ाधिला गन्या पनने बैंकको नाम : रासट्रिय वासणजय बैंक ट्ेक्,  रकम ्ाधिला हुने का्ायाल्को नाम: महानयायासधिवक्ाको 

कायायालय,  का्ायाल् कोड: ३०१०१३५०३,   िाता नं: क १-१-९९९,  राजसव धिरयाक नं: १४२२९ 

३)  सिलबनदी दरभाउपत्र दातालटे सदनटे स ट्ेिनरी र अनय कायायालय मालिामानको मलूय असभवसृधि कर, बाहटेकको रकम सिलबनदी दरभाउपत्र फारमको 

तोसकएको ठाँउमा अकं र अक्षरमा सपष्ट लटेसख फारमको प्तयटेक पानामा दरभाउपत्रदाता वा पदासधिकारीलटे िसह्ाप िरर आवशयक काििात र 

सिलबनदी दरभाउपत्र िमानत बापतको रकम रु. ५९८१२।- (अक्षटेरुपी उनिाठी हिार आठ िय बाह्र रुपैया ) (सवडवंड) को.लटे.सन.का. िमनवय 

कायायालय, बबरमहलको नटेपाल राट्रि बैंक, थापाथलीमा रहटेको धिरौ्ी खाता नं. १२०१२००००१ ०२५२४ मा रकम िममा िरटेको बैंक भौचर 

वा मानयता प्ाप्त वासणजय बैंकबा् यि काययालयको नाममा कसमतमा ७५ सदन मयाद भएको (बैंक िमानी पत्र) िमटेतका आवशयक काििपत्रहरु 

दरभाउपत्र िाथ पटेि िन्या पनने ् । सिलबनदी खाममा खामको बसहरपरटि पाउनटेको ठटेिानामा श्ी महानयायासधिवक्ाको कायायालय, काठमाडौं 

आ.व.२०७७/७८ को लासि िपलाई िनने स ट्ेिनरी र अनय कायायालयको मालिामानको वयहोरा र सिलबनदी खाम पटेि िनने दरभाउपत्रदाताको नाम, 

ठटेिाना तथा फोन नं. िमटेत उललटेख िन्या पनने् । 

४)  बोलपत्र फारममा आफ्लटे उललटेख िनने दररटे् अकं र अक्षर दबै्मा कटे रमट्े  निरी सपष्ट रुपमा उललटेख िन्या पनने ् । अकं र अक्षरमा फरक परटेमा 

अक्षरमा लटेसखएकोलाई मानयता सदइनटे् । 

५)  सिलबनदी दरभाउपत्रदातालटे खररद कारवाहीमा भाि सलन अयोगय नभएको, प्सतासवत खररद कारवाहीमा आफनो सवाथया नबासिएको र िमबसनधित 

पटेिा वा वयविाय िमबसनधि किर्मा आफ्लटे ििाय नपाएको भसन सलसखत रुपमा घोषणा पटेि िन्यापनने ।

६)  रीत नपि्ी वा सनधिायाररत िमय नाघी पटेि हुन आएको सिलबनदी बोलपत्र उपर क्नै कारबाही िररनटे ्ैन ।

 ७) प्ाप्त सिलबनदी दरभाउपत्र सवीकृत िनने वा निनने वा आसंिक रुपमा सवीकार िनने िमपणूया असधिकार यि कायायालयमा रहनटे ् ।

८)  अनय िानकारीका लासि यि कायायालयको स्ोर तथा लटेखा िाखामा िमपकया  राखन ्िसूचत िररन् । 


