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प्रथभ ऩटक प्रकाशित मभमत २०७७/०५/३१ 

ढुङ्गा, मगट्टि तथा वारवुाको ठेक्का फन्दोफस्ती सम्फन्धी सूचना 
प्रस्ततु ट्टवषमभा मस आठफीस नगयऩामरकाको कामाारम याकभकणाारी दैरेखरे आमथाक वषा २०७७/७८ को रामग नगय कामाऩामरकाद्वाय 

स्वीकृत प्रायशम्बक वातावयशणम ऩरयऺण प्रमतवेदन तथा मनम्भ फभोशजभ उल्रेशखत िताहरुको अमधनभा  यही ढुङ्गा, मगिी तथा वारवुा ठेक्का प्रट्टिमाद्वाया 
मफट्टि ट्टवतयण गनुाऩने बएकारे इच्छुक पभाहरुरे  प्रथभ ऩटक सूचना प्रकाशित बएको मभमतरे 15 ददन मबत्र शिरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेि गना हनु मो 
सूचना प्रकाशित गरयएको छ ।  

१. इच्छुक पभा वा कम्ऩनीरे आपै वा आफ्नो अमधकाय प्राप्त प्रमतमनमध भापा त तोट्टकएको सभम मबत्र अध्माफमधक नट्टवकयण गरयएको 
व्मवसाम दतााको प्रभाणऩत्र  ,कय चपु्राको प्रभाणऩत्र ,भलु्म अमबवदृम कयभा दतााको प्रभाशणत प्रभाणऩत्र ,स्थामी रेखा नम्फय (PAN) 
दताा प्रभाणऩत्र आ .व .२०७ ५ /०७ ६ सम्भको कय चपु्रा गयेको प्रभाणऩत्र  ,मनमभानसुायको तऩशिर भा उल्रेशखत शिरफन्दी दयबाउऩत्र 

दस्तयु मनवेदन साथ ऩेि गयेऩमछ मस कामाारमफाट खरयद गना सट्टकनछे ।  

२. उल्रेशखत ठेक्काहरुको  कय दस्तयु दययेट य िताहरु शिरफन्दी दयबाउऩत्र पायभभा सरग्न गरयनेछ । शिरफन्दी दयबाउऩत्र पायभ खरयद दस्तयु 
रु .१००० को नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैक मर  .डाॉफ िाखा दैरेखभा यहेको मस कामाारमको आन्तरयक याजश्व खाता नॊ. ०६३०१४००२५००८५ जम्भा 
गयेको फैक बौचय वा कामाारमभा नगद फझुाएको आम्दानी यमसद मरई आएभा कामाारमफाट खरयद गना सट्टकनेछ । 

३. आपुरे चाहेको ठेक्का य कफोर गयेको ठेक्का यकभ अॊक य अऺयभा स्ऩष्ट फशुझने गयी उल्रेख गनुाऩनेछ । शिरफन्दी दयबाउऩत्र पायभ साथ जभानत 
वाऩतको यकभ मस नगयऩामरकाको नाभभा नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैक मर  .डाॉफ िाखा दैरेखभा यहेको धयौटी खाता नॊ . ०६३०१४००२५००३०  भा 
दाशखरा गयेको सक्करै बौचय वा कामाारमको नाभभा जायी बएको कशम्तभा ९० ददन म्माद बएको (फोरऩत्र फझुाउने अशन्तभ मभमत देशख )फैक ग्मायेन्टी 
ट्टवड वपड सभेत सभाविे गनुाऩनेछ ।  

४. मस कामाारमको छाऩ एफभ ्कामाारम प्रभखु वा मनजको शजम्भेवायी फहन गने व्मशप्रको सट्टह छाॉऩ नबएको शिरफन्दी दयबाउऩत्र तथा म्माद नाशघ वा 
रयत नऩमुग प्राप्त बएको शिरफन्दी दयबाउऩत्र भामथ कुनै कायफाही हनु े छैन।प्राप्त शिरफन्दी दयबाउऩत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्ऩणुा अमधकाय मस 
कामाारमभा मनट्टहत हनुछे ।  

५. शिरफन्दी दयबाउऩत्र खोल्ने सभमभा दयबाउऩत्रदाता स्वॊमभ वा मनजको प्रमतमनमध उऩशस्थत नबएका ऩमन शिरफन्दी दयबाउऩत्र खोल्न कुनै फाधा ऩने छैन  
। 

६. शिरफन्दी दयबाउऩत्र सम्फशन्ध अन्म िताहरु दयबाउऩत्र पायभा उल्रेख गये फभोशजभ हनुेछ । 

७. अन्म कुयाहरु सावाजमनक खरयद ऐन २०६३  ,सावाजमनक खरयद मनमभावरी २०६४ तथा प्रचमरत काननु फभोशजभ हनुेछ ।  

८. शिरफन्दी दयबाउऩत्र सम्फन्धी थऩ जानकायीको रामग कामाारमको ववेसाइट:www.aathabismun.giov.np,  इभेर:aathabismun@gmail.com. पोन 
०८९६९०४७५  ,तथा सूचना ऩाटी भापा त मरन सट्टकनेछ ।  
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दईखोरा देखी जाक्सीखोरा सम्भ प्रायशम्बक 
वातावयणीम ऩरयऺण )IEE( प्रमतवदेनभा उल्रेख 
बए फभोशजभ ढुङ्गा, मगिी वारवुाको ठेक्का 
फन्दोफस्त सम्फन्धी 
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साईखोरा देखी याभघाट खोरा सम्भ प्रायशम्बक 
वातावयणीम ऩरयऺण )IEE( प्रमतवदेनभा उल्रेख 
बए फभोशजभ ढुङ्गा, मगिी वारवुाको ठेक्का 
फन्दोफस्त सम्फन्धी 
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