नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण म ालय

वातावरण िवभाग
बवरमहल, काठमाड
(सचू ना काशन िमित २०७६/०१/२४)
िशलब दी दरभाउप आ हान स ब धी सच
ू ना
यस िवभागको िनिम आव यक तपिशलमा उ लेिखत Microwave Digester and Sonicator ख रद गनपन
ु भएकोले नेपाल सरकारबाट
इजाजत ा म.ु अ.क.मा दता भएका इ छुक फम वा सं थालाई यस िवभागमा रीतपवू क िशलब दी दरभाउप पेश गनहन
ु स बि धत सबैको
जानकारीको लािग अनरु ोध ग र छ ।
 दरभाउप फाराम ख रदको लािग अ ाविधक नवीकरण गरे को यवसाय दताको इजाजतप , अ ाविधक नवीकरण फम, सं था वा क पनी
दताको माणप , मू य अिभवृि करमा दता माणप र आ.व. २०७४/०७५ को कर चु ा गरे को माणप वा आ.व.२०७४/०७५ को
कर िववरण पेश गरे को सोको माण लगायतका कागजातह को नोटरी पि लकबाट मािणत ितिलिप र तपिशलमा उ लेिखत दरभाउप
द तरु यस िवभागको खाता नं ००१०१००००००००१००१००१ नेपाल बक िलिमटेड गावाहल, लिलतपरु मा रहेको राज िशषक १४२२९
कोड न.ं ३२९००३४०२ मा रकम ज मा गरे को स कलै भौचर सिहत दरभाउ प साथ पेश गनु पनछ ।दरभाउप फारामसाथ जमानत रकम
यस िवभागको कोड न.ं ३२९००३४०२, को.ले.िन.का., लिलतपरु को नाममा रहेको धरौटी खाता न.ं १८०२००००००००३००००५१ मा
ज मा गरे को स कलै भौ ँचर वा नेपाल रा बै ँकबाट "क" वगको मा यता ा बै ँकबाट यस िवभागको नाउँमा जारी ग रएको क तीमा ७५
िदन याद भएको जमानीप (िवडव ड) दरभाउप साथ पेश गनपनछ
। यसरी पेश ग रने जमानत वापतको भौ ँचर वा िवडव ड यो सचू ना
ु
कािशत भएको िमित पिछ जारी भएकोलाई मा मा यता िदइनेछ ।
 दरभाउप पाईने थानः, दता गन सिकने र खोिलने थानः- वातावरण िवभाग, कुप डोल लिलतपरु ।
 दरभाउप फाराम ख रद गन अि तम िमितः सचू ना काशन भएको िमितले १५ औँ िदनस म ।
 दरभाउप दता गन र खो ने िमित एवं समयः मशः सचू ना काशन भएको िमितले १६ औँ िदन स म कायालय समयको म या ह १२:००
बजेस म र सोही िदनको म या ह २:०० बजे
 फाराम ख रद गन र दािखला गन अि तम िदन िबदा परेमा उ कायह िबदापिछ कायालय खल
ु ेको िदन सोही समयमा हनेछ ।
 दरभाउप स ब धी िव तृत सचू ना यस िवभागको वेभसाइट www.doenv.gov.np मा हेन सिकनेछ । साथै दरभाउप स ब धी थप
जानकारी आव यक परेमा यस िवभागको शासन तथा योजना शाखा वा टेिलफोन नं. ०१-४२२०४९७ मा स पक गन सिकनेछ ।
 अ य कायिविधह सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ तथा सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ अनसु ार हनेछ ।
 ततु सामाि िवभागले पण
ू वा आिं शक पमा ख रद गन वा ख रद ि या कुनै कारणबस जनु सक
ु ै बेला र गन स नेछ ।
तपिशल
याके ज
न.ं

१.

िववरण
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