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सवारी साधन आऩरू्तय सम्बन्धी लसिबन्दी बोिऩत्र आव्हानको सुचाना  
(प्रथभ ऩटक प्रकाशन लभनत: २०७५/०१/२७) 

मस कामाारमराई आवश्मक ऩने तऩलसरभा उरेखित सवायी साधन सप्राई गने इच्छुक ईजाजत प्राप्त पभा/कम्ऩननरे देहाम 
फभोजजभको शताहरुको अधधनभा यही रयतऩवूाकको लसरफन्दी फोरऩत्र आव्हान गरयन्छ ।  

(१)फोरऩत्र पायभ मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकालशत बएको लभनतरे ३० औॊ ददनको कामाारम सभम सम्भ पभा/सॊथथा/कम्ऩननको 
लरखित ननवेदनसाथ ्सुचनाको फुॊदा न. ६ भा उजलरखित कागजातहरु सॊरग्न गरय मस कामाारमफाट तऩलसर फभोजजभको दथतूय 
फझुाइ छुट्टा छुटै िरयद गना सककने छ । 

(२)िरयद गयेको फोरऩत्र िरयद गने अजन्तभ लभनतको बोलरऩलट ददनको १२:०० फजे सम्भ लसरफन्दी गरय िाभ फादहय वववयण प्रष्ट 
िुराई मस कामाारमभा छुटाछुटै दताा गरयसक्न ुऩने छ । दताा बएका फोरऩत्रहरु कामाारम प्रनतननधध तथा फोरऩत्रदाता वा ननजको 
प्रनतननधधहरुको योहवयभा दाखिरा गने अजन्तभ ददनको अऩयान्ह २:०० फजे िोलरने छ । फोरऩत्रदाता वा ननजको प्रनतननधध उऩजथथनत 
नबए ऩनन फोरऩत्र िोलरने कामाभा फाधा ऩने छैन । 

(३)धयौटी वाऩत मस कामाारमको जनकऩयु जथथत नेऩार याजष्िम फाखणज्म फैंकभा यहेको धयौटी िाता न.१२२०३०३००७१०९ भा तर 
उलरेखित यकभ जम्भा गयेको सक्करै फैंक बौचय वा फोरऩत्र दाखिरा गने अजन्तभ लभनतवाट कजम्तभा १२० ददन म्माद बएको 
भान्मता प्राप्त फाखणज्म फैंकफाट मस कामाारमको नाउॉभा जारय बएको बफडवण्ड फोरऩत्र साथ ऩेश गनुा ऩने छ ।  
(४)फोरऩत्र िरयद गने वा दाखिरा गने अजन्तभ ददन बफदा ऩयेभा उक्त कामाहरु क्रभश रग्ने कामाारम िुरेको ददन हुने छ ।  
(५)फोरऩत्र थवककत त गने, नगने, सफ ैअधधकाय मस कामाारमभा सुय्ऺत यहने छ ।  
(६)फोरऩत्र दाताको ग्रहताको आधाय तथा त्मथतो आधाय प्रभाखणत गना फोरऩत्र दातारे लसरफन्दी फोरऩत्र साथ ्देहामका कागजात ऩशे 
गनुा ऩनेछ । 
(क) पभा/सॊथथा/कम्ऩनन दताा प्रभाण ऩत्रको प्रनतलरवऩ (ि) भलूम अलबफतद्दद कय य थथानकम रेिा नम्फय दताा प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ   
(ग) फोरऩत्र दातारे िरयद कायवाहीभा थवाथा नफाखझएको य सम्फजन्धत ऩेशा वा व्मवसाम सम्फन्धक कसयुभा आपुरे सजाम नऩाएको 
बनन लरखित रूऩभा गयेको घोषणा प्रनत (घ) आ.फ. २०७३/०७४ सम्भको कय चुक्ता प्रभाण ऩत्रको प्रनतलरवऩ (ङ) फोरऩत्रदाता 
पभा/कम्ऩनकको Power of Attorney Letter  (च) Manufacture Authorization Letter ।    

(७)मसै सुचनाको फुॊदा न. (६) फभोजजभका कागजात सॊरग्न नबएका, ववलबन्न सताहरु उलरेि गयेको, फोरऩत्र सम्फन्धक कागजातभा 
फोरऩत्रदातारे उलरेि गनुाऩने बफफयणहरु उलरेि नगयेको य प्रचलरत काननू फभोजजभ रयत नऩगुक ऩेश बएको फोरऩत्र उऩय कुन ै
कायवाही गरयने छैन । 

(८)फोरऩत्र पायभभा दययेट अॊक य अऺयभा उलरेि गनुा ऩनेछ । अॊक य अऺयभा पयक ऩयेभा अऺयभा उलरेखित यकभराई भान्मता 
ददइनेछ ।  
(९)सुचनाभा ऩयेका व्महोयाहरु फाहेक अन्मको हकभा सावाजननक िरयद सम्फन्धक एन, ननमभ अनसुाय हुनेछ ।  
(१०)फोरऩत्र सम्फन्धक अन्म कुया फझु्न ुऩयेभा मस कामाारमभा सम्ऩका  यािक फझुन सककनेछ ।  

तऩलसि 

फोरऩत्र न. सवायी साधनको नाभ  आवश्मक सॊख्मा  फोरऩत्र पायभ 
दथतूय  

फोरऩत्र जभानत 

०१/२०७४/०७५ िमाक्टय हाइड्रोलरक िेरय सदहत (फोरऩत्र 
ऩुजथतकाभा सॊरगन थऩेसककपकेशन फभोजजभ) 

थान १(एक) ३०००/ ४५,०००/ 

०२/२०७४/०७५ भोटयसाइकर(अनभुाननत १५० सक.सक.) 
(फोरऩत्र ऩुजथतकाभा सॊरगन थऩेसककपकेशन फभोजजभ) 

थान १० (दश) ३०००/ ६५,०००/ 

 

प्रभुि प्रशासकीम अधधकत त 


