
 
 

नेऩार सयकाय 

ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ससॊहदयफाय। 

 

सवायीसाधन सरराभ फढाफढ सफक्रीसम्फन्त्धी फोरऩर आह्वान 

(प्रथभऩटक प्रकाशित सभसत: २०७२।11।20 गते) 
 

मस भन्त्रारमको ऩरयसयसबर चारू हारतभा नयहेका सनम्न रट अनसुायका नाभसायी हनु ेय नाभसायी नहनु े(ऩर)ु सवायीसाधनहरू ससरफन्त्दी फोरऩरको भाध्मभफाट 
सरराभ फढाफढ गयी सफक्री गनुऩुने बएको हुॉदा इच्छुक व्मशि, पभु वा सॊस्थाफाट सरराभ फढाफढ फोरऩर आव्हान गरयन्त्छ।मस सम्फन्त्धी वववयण भन्त्रारमको वफेसाईट 
www.mofa.gov.np भा सभेत हेन ुसवकनेछ।  

१.फोरऩर खयीद गने सभसत २०७२/१1/20 गतेदेशख २०७२/१2/10 गतेसम्भ। 

2.फोरऩर फझुाउन ेअशन्त्तभ सभसत २०७२/१२/10 गते १२:०० फजेसम्भ। 

3.फोरऩर खोल्न ेसभसत् फोरऩर फझुाउने अशन्त्तभ सभसतको ददनको २:०० फजे।  
4.फोरऩर पायाभको भूल्म नाभसायी नहनुे (ऩर)ु सवायीसाधनराई एकभषु्ट रु. १,०००।–वपताु नहनुे गयी य नाभसायी हनु ेप्रसत 

  सवायीसाधनको रासग रु. १,०००।– वपताु नहनु ेगयी कामभ गरयएको छ। 

५.फोरऩर पायाभ खयीद वाऩत ्तोवकएको याजस्व दस्तयु यावष्ट्रम वाशणज्म फैंक, टेकुको याजस्व खाता नॊ. १.१.००२  िीर्कु नम्वय १४२२७ 

  कामाुरम कोड नॊ. २७-३२६-०३ भा यकभ फझुाएको सक्कर बौचय सॊरग्न गयी सनवदेन प्राप्त बएऩसछ उऩरब्ध गयाइनेछ। 

६. न्त्मूनतभ भूल्मावित यकभ रु. 13,52,500.00 (भू.अ.कयवाहेक)। 

 

नाभसायी वववयण जम्भा 
हनु े नहनु े

भोटय/काय फस भोटयसाईकर भोटय/काय भोटयसाईकर 

- २ - ११ २ १५ 
फोरऩरसाथ सॊरग्न गनुऩुने कागजात  ् 

१.  (क ) कफोर अि (भू.अ.कयसभेत) को १०% धयौटी यकभ कोर् तथा रेखा सनमन्त्रक सभन्त्वम कामाुरम, फफयभहरको  नेऩार याष्ट्र वैंकको  धयौटी खाता नॊ. १२०१२००००१००२५२४ 
कामाुरम कोड नॊ. २७-३२६-०३ भा यकभ फझुाएको सक्कर बौचय–१ (एक) 

    (ख) व्मवसामी वा व्मशिको वववयण खलु्ने व्मवसाम दताु पभ ुय व्मशिको हकभा नागरयकताको प्रसतसरवऩ–१ (एक)   

२. फोरऩरभा आपुरे कफोर गयेको यकभ अि य अऺयभा स्ऩष्टसॉग उल्रेख गनुऩुनेछ, सच्माइएको वा केयभेट गयेभा फोरऩरदाताको दस्तखत हनुऩुने छ । साथै, अि य अऺयभा पयक ऩयेभा 
अऺयराई भान्त्मता ददइनेछ। 

३. कुनै ऩसन ित ुयाखी ऩेि बएको फोरऩर भान्त्म हनेुछैन। 

४. कामाुरमफाट खयीद गरयएको फोरऩर पायाभभा आपुरे  सकाय गने दययेट बयी मो सूचना प्रथभऩटक प्रकाशित बएको सभसतरे २१औॊ ददनको १२:०० फजेसबर कामाुरमभा दताु बएको 
हनुऩुनेछ।  

५. फोरऩर पायाभभा आपुरे सरन चाहेको ऩरकुो रासग एकभषु्ट य अन्त्मको रासग छुट्टाछुटै्ट सवायीसाधनको भूल्म खोरी  पायाभ फाऩत याजस्व फझुाएको सक्करै बौचय,   फोरऩर अि 
(भू.अ.कयसभेत)को १०% धयौटी यकभ फझुाएको बौचय सभेत याखी खाभ फन्त्द गयी खाभको फावहय काभको वववयण, फोरऩरदाताको नाभ, ठेगाना य पोन नॊ. सभेत स्ऩष्ट खरुाई ससर छाऩ 
गयी भन्त्रारमभा दताु गयी ऩेि गन ुसवकनेछ।    

६. फोरऩरदातारे आफ्नो ठेगाना प्रष्टरुऩभा उल्रेख गनुऩुनेछ।कामाुरमरे उि ठेगानाभा ऩराचाय गदाु फोरऩरदातारे सूचना प्राप्त गयेको भासननेछ। 

७. दताु  बएका फोरऩरहरु २१औ  ँददनको २:०० फजे फोरऩरवारा वा सनजको प्रसतसनसधहरु य कामाुरमको प्रसतसनसधको योहवयभा मस कामाुरमभा खोसरनेछ।फोरऩरवारा वा सनजको प्रसतसनसध 
उऩशस्थत नबए ऩसन फोरऩर खोल्न कुनै वाधा ऩने छैन। 

८. फोरऩर  दाशखरा गने वा खोल्ने अशन्त्तभ ददन सावजुसनक ववदा ऩयेभा उि कामहुरु ववदाको रगतै्त ऩसछ कामाुरम खरेुको ददन सोही सभमभा हनेुछ। 

9.  फोरऩर स्वीकृत गने वा नगने सम्ऩूणु असधकाय मस कामाुरमभा सयुशऺत यहनेछ। 

१०. फोरऩर  स्वीकृत बएको सभसतरे १५ ददनसबर आपुरे कफोर गयेको भूल्म य सोभा प्रचसरत सनमभानसुाय राग्ने 13% भ.ुअ.कय सभेत फझुाई सवायीसाधन उठाई रैजान ुऩनेछ। 

११. सरराभफाट  सकाय गयेको नाभसायी हनेु सवायीसाधन हरुको प्रचसरत ऐन सनमभानसुाय नाभसायी दताु गयाउने काम ुसनज सरराभ सकाय गनेको नै हनेुछ।  

१२. सफैबन्त्दा फढी अि कफोर गनेको फोरऩर स्वीकृत बएऩसछ सकायकताुरे १५ ददनसबर सवायीसाधन उठाई नरगेभा धयौटी जपत गयी क्रभि् दोस्रो, तेस्रो वा चौथो फढीवाराको कफोर अि 
स्वीकृत गरयनेछ य सनजहरुफाट ऩसन सरराभीको साधन उठाई नरगेभा धयौटी यकभ जपत गयी ऩनु् सरराभको कायवाही अगासड फढाईनेछ। 

१३. नाभसायी गने क्रभभा फक्मौता सवायीसाधनको कय सयकायी प्रमोगभा यहेको अवसध सम्भको नेऩार सयकायरे व्महोनेछ। 
१४. मस सूचनाभा केवह सॊिोधन बएभा सॊिोसधत सूचना मस भन्त्रारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गरयने य भन्त्रारमको वेफसाइट www.mofa.gov.np भा सभेत प्रकाशित गरयनेछ। 
१5. इच्छुक  व्मशिरे सवायीसाधन हेन ुचाहेभा हयेक हप्ताको सोभफाय य ववहीफाय ददनको ३:०० फजेदेशख 4:०० फजेसम्भ हेन ुसवकनेछ।ससॊहदयफाय प्रवेिका रासग आवश्मक प्रवेि ऩास  

भन्त्रारमको पोन नॊ. ४२००१८२-८५ एक्सटेन्त्सन नॊ 201/234/२५१/२५३  भा सम्ऩकु गयी प्राप्त गन ुसवकनेछ।  

16. मसभा उल्रेख बए फाहेकका अन्त्म कुयाहरु प्रचसरत कानून फभोशजभ हनेुछन।् 


