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विलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 

यस केन्रको षनषमत्त आिश्यक तपषशलमा उल्लेषित National Agricultural Pest Database Software 
िररद गनुपुन े भएकोल े नपेाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त म.ुअ.क.मा दताु भएका इच्छुक फम ु िा संस्थालाई यस केन्रमा रीतपिुूक 

षशलबन्दी दरभाउपर पेश गनुहुुन सम्बषन्ित सबैको जानकारीको लाषग अनुरोि गररन्छ । 

➢ दरभाउपर फाराम िररदको लाषग अद्यािषिक निीकरण गरेको व्यिसाय दताुको इजाजतपर, अद्यािषिक निीकरण फमु, संस्था िा 

कम्पनी दताुको प्रमाणपर, मलू्य अषभिषृि करमा दताु प्रमाणपर र आ.ि. २०७६/०७७ को कर चकु्ता गरेको प्रमाणपर िा 

आ.ि.२०७६/०७७ को कर षििरण पेश गरेको सोको प्रमाण लगायतका कागजातहरुको नोटरी पषललकबाट प्रमाषणत प्रषतषलषप र 

तपषशलमा उल्लषेित दरभाउपर फारामसाथ जमानत रकम यस केन्रको कोड नं. ३१२००३४०४, को.ल.ेषन.का., लषलतपरुको 

नाममा रहकेो िरौटी िाता नं. १८०२००००००००३०००००५१ ि ३ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौ ौँचर िा नेपाल राष्ट्र बै ौँकबाट "क" 

िगुको मान्यता प्राप्त बै ौँकबाट यस केन्रको नाउौँमा जारी गररएको कम्तीमा ७५ षदन म्याद भएको जमानीपर (षिडिण्ड) दरभाउपर 

साथ पेश गनुपुनछे । यसरी पेश गररने जमानत िापतको भौ ौँचर िा षिडिण्ड यो सचूना प्रकाषशत भएको षमषत पषछ जारी भएकोलाई 

मार मान्यता षदइनेछ ।  

➢ दरभाउपर पाईन ेस्थान, दताु गन ुसषकने र िोषलने स्थानः- प्लान्ट क्िारेन्टाइन तथा षििादी व्यिस्थापन केन्र, हररहरभिन, लषलतपरु ।  

➢ दरभाउपर फाराम िररद गन ेअषन्तम षमषतः सचूना प्रकाशन भएको षमषतल े१५ औौँ षदनसम्म । 

➢ दरभाउपर दताु गन ेर िोल्ने षमषत एिं समयः क्रमशः सचूना प्रकाशन भएको षमषतल े१६ औ ौँ षदन सम्म कायाुलय समयको मध्यान्ह १२:०० 

बजेसम्म र सोही षदनको मध्यान्ह २:०० बजे 

➢ फाराम िररद गन ेर दाषिला गन ेअषन्तम षदन षबदा परेमा उक्त कायुहरु षबदापषछ कायाुलय िलुेको षदन सोही समयमा हनुेछ ।  

➢ दरभाउपर सम्बन्िी षिस्ततृ सचूना यस केन्रको िेभसाइट  www.npponepal.gov.np मा हनेु सषकनेछ । साथै दरभाउपर सम्बन्िी थप 

जानकारी आिश्यक परेमा यस केन्रको प्रशासन तथा योजना शािा िा टेषलफोन न.ं ०१-५०१०१११/ ५५२४३५२   मा सम्पकु गनु 

सषकनेछ । 

➢ अन्य कायुषिषिहरु सािुजषनक िररद ऐन, २०६३ तथा सािुजषनक िररद षनयमािली, २०६४ अनुसार हुनछे ।  

➢ प्रस्ततु सफ्टियर केन्रले पणुू िा आंषशक रुपमा िररद गनु िा िररद प्रषक्रया कुनै कारणबस जनुसकैु बेला रद्द गनु सक्नेछ । 
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