
नेपाल सरकार 
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, 

वन अनसुन्त्धान तथा प्रशिक्षण केन्त्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  । 

उपकरण खररद सम्बन्त्धी ससलबन्त्दी बोलपर अह्वानको सूचना 
प्रथम पकक प्रकाशित समसत  २०७७/1२/२० 

यस केन्त्रको लासि िवसन कि िकससमका सामानहरू खररद िनुपुने नएको हुुँदा नेपाल सरकारबाक इजाजत प्राप्त इच्छुक सेवा 
प्रदायक व्यवसायीहरूले तपससल बमोशजमको ित ुसनर रही रीतपूवकुको ससलबन्त्दी बोलपर पेि िन ुआह्वान िररएको छ । 

ितहुरू 

१. यो सूचना प्रथम पकक प्रकाशित नएको समसतले३०औ ँददनको कायाुलय समयमा ससलबन्त्दी बोलपर फाराम खररद िररसक्न ु
पनेछ । चाल ुआ.व. को फम ुनिवकरण नएको इजाजतपर, मूल्य असनबिृि कर दताु प्रमाणपर, आ.व. २०७७/०७८ 
को कर चकु्ता प्रमाणपरको प्रसतसलिप र सम्बशन्त्धत पेसा वा व्यवसाय सम्बन्त्धी काममा कुनै सजाय नपाएको ननी सलशखत 
रूपमा घोषणा िरेको परसिहत ससलबन्त्दी ससलबन्त्दी बोलपर पेि िनुपुनेछ । 

२. उल्लेशखत ससलबन्त्दी बोलपर प्याकेजमा माि िररए बमोशजम प्याकेज अनसुारको छुट्टा छुटै्ट बोलपर पेस िनु ुपने छ | 
बोलपर खररद िने म्याद समाप्त नएको नोलीपल्क १२:०० सनर दताु िरर सक्न ुपने छ र सोही ददनको २ बजे ससलबन्त्दी 
बोलपर दाता वा सनजहरूको प्रसतसनसधहरूको रोहवरमा यस केन्त्रमा खोसलने छ । यदद ससलबन्त्दी बोलपर दाता वा सनजको 
प्रसतसनसधहरू अनपुशथथत नएमा पसन ससलबन्त्दी बोलपर खोल्न कुनै वाधा पने छैन । ससलबन्त्दी बोलपर खररद िने, बझुाउने 
र खोल्ने अशन्त्तम ददन सावजुसनक िवदा पन ुिएमा उक्त कायहुरू क्रमि  सोको नोसलपल्क हनुेछ । 

३. यस केन्त्रलाइु आवश्यक पने उपकरणको Technical Specification ससलबन्त्दी बोलपर कािजातसाथ संलग्न िररएको छ । 
संलग्न Technical Specification बमोशजम सेवाप्रदायक व्यवसायीले ससलबन्त्दी बोलपर फाराम नरी पेि िनुपुनेछ ।  

४. ससलबन्त्दी बोलपर राम्रोसुँि ससल लिाएको र ससलबन्त्दी बोलपरको प्रत्येक प किा अध्ययन िरी ननुपुने व्यहोरा सम्पूण ुनरी 
दथतखत र सही छाप लिाएको हनुपुनेछ । ससलबन्त्दी ससलबन्त्दी बोलपर फाराम यस कायाुलयबाक रू.३0००।- सतरी 
आसथकु प्रिासन िाखाबाक खररद िन ुसिकने छ ।ससलबन्त्दी बोलपरको प्रत्येक पानामा दथतखत प्रमाशणत नए ननएको 
रूज ुिरी खररद िनु ुपने छ । 

५. ससलबन्त्दी बोलपर साथ आफूले कबोल िरेको रकम (भ्याक बाहेक) को ३ प्रसतितले हनु आउन ेरकम बराबर कम्तीमा 
९० ददनको म्याद नएको वाशणज्य बैंकहरूको जमानतपर (बैँक ग्यारेण्की) वा cfjZos w/f}6L jfktsf] /sd sf]if tyf 

n]vf lgoGqs sf{ofno, aa/dxnsf] w/f}6L vftf g+= !@)!@))))!))@%@$ -clkm; sf]8 @&–#@(-!&_ df hDdf 

u/]sf] नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्कलै नौचर पेि िनु ुपनेछ । 

६. ससलबन्त्दी बोलपर फाराममा दररेक नदाु अङ्क र अक्षर दवैुमा ननु ु पने छ ।अङ्क र अक्षर फरक पन ुिएमा अक्षरमा 
लेशखएकोलाइु मान्त्यता ददइने छ । 

७.  ठेक्का सम्झौता थवीकृत नएपसछ ठेक्का सम्झौता िदाु ठेक्का अङ्कको ५ प्रसतितले हनु आउने रकम धरौकी खातामा जम्मा िरी 
वा वाशणज्य बैँकहरूको वैंक ग्यारेन्त्की पेि िरी सम्झौता िन ुउपशथथत हनुपनेछ । 

8. ससलबन्त्दी बोलपर थवीकृत िने, निने सम्पूण ुअसधकार यस केन्त्रमा सनिहत रहने छ । अन्त्य कुरा बझु्न ुपरेमा यस केन्त्रमा 
सम्पकु िन ुसिकने छ । 

9. मासथ उल्लेख ननएका अन्त्य कुराहरूको हकमा नेपाल सरकारको प्रचसलत ऐन, सनयमानसुार हनुेछ । 

 

 

ठेक्का नं. 
प्याकेज न. खररद िनुपुने उपकरणहरूको 

छोककरी िववरण 

म.ुअ.कर बाहेक 
लाित अनमुान 

ठेक्काको िकससम ठेक्का दथतरु (िफता ु
नहनु)े 

१० १ १. DSLR Camera with 
Lense 

१६,२०,०००| ससलबन्त्दी बोलपर ३,०००| 

२ १. Camping Tent ५,७०,६७२| 
२. pH Meter 
३. Munsell Color Chart 

  



नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

वन अनसुनधान तथा प्रशिक्षण केन्त्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  

उपकरण खररद सम्बन्त्धी ससलबन्त्दी बोलपर आह्वानको सूचना । 

(प्रथम पकक प्रकाशित समसत  २०७7/१२/२०) 

यस केन्त्रको लासि िवसन कि िकससमका सामाीीहरू खररद िनुपुने नएको हुुँदा सो सम्बन्त्धी िवथततृ सूचना यस केन्त्रको सूचना 
पाकीमा काुँस िरी केन्त्रको Website:www.frtc.gov.np  मा समेत राखीएको छ । िवथततृ सूचनामा उल्लेशखत ितहुरूको 
असधनमा रही ररतपूवकुको ससलबन्त्दी बोलपर आह्वान िररन्त्छ । 

 

 

ठेक्का नं. 
प्याकेज न. खररद िनुपुने उपकरणहरूको 

छोककरी िववरण 

म.ुअ.कर बाहेक 
लाित अनमुान 

ठेक्काको िकससम ठेक्का दथतरु (िफता ु
नहनु)े 

१० १ १. DSLR Camera with 
Lense 

१६,२०,०००| ससलबन्त्दी बोलपर ३,०००| 

२ १. Camping Tent ५,७०,६७२| 
२. pH Meter 
३. Munsell Color Chart 

 


