
  

                                 आठबीस नगरपालिका 

           नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
                                  राकमकर्ायिी, दैिेख 
                                  कर्ायिी प्रदेश, नेपाि 

          ऩहिरो ऩटक प्रकाशित मभमत २०७८/०६/१० 

ढुङ्गा, मगहि तथा वारवुाको ठेक्का फन्दोफस्ती सम्फन्धी सूचना 
मस आठफीस नगयऩामरकाको कामाारम याकभकणाारी दैरेखको आमथाक वर्ा २०७८/०७९ को रामग नगय कामाऩामरकाद्वाया स्वीक त प्रायशम्बक 

वातावयणीम ऩरयक्षण प्रमतवेदन तथा मनम्भ फभोशजभ उल्रेशखत ितािरुको अमधनभा यिी ढुङ्गा, मगिी तथा वारवुा ठेक्का प्रहिमाद्वाया मफहि हवतयण गनुाऩने 
बएकारे इच्छुक पभािरुरे  ऩहिरो ऩटक सूचना प्रकाशित बएको मभमतरे १५ ददन मबत्र शिरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेि गना िनु मो सूचना प्रकाशित गरयएको 
छ ।  

१. इच्छुक पभा वा कम्ऩनीरे आपै वा आफ्नो अमधकाय प्राप्त प्रमतमनमध भापा त तोहकएको सभम मबत्र अध्माफमधक नहवकयण गरयएको व्मवसाम दतााको 
प्रभाणऩत्र भलु्म अमबव हधि  कयभा दतााको प्रभाणऩत्र कय चचुाको  प्रभाणऩत्र स्थामी रेखा नम्फय (PAN) दताा प्रभाणऩत्र आ .व .  २०७६/०७७ सम्भको 
कय चचुा गयेको प्रभाणऩत्र मनमभानसुायको तऩशिरभा उल्रेशखत शिरफन्दी दयबाउऩत्र दस्तयु मनवेदन साथ ऩेि गयेऩमछ मस कामाारमफाट खरयद गना 
सहकनेछ ।  

२. उल्रेशखत ठेक्काको कय दस्तयु दययेट य ितािरु शिरफन्दी दयबाउऩत्र पायभभा सॊरग्न गरयनेछ । शिरफन्दी दयबाउऩत्र पायभ खरयद दस्तयु रु 
१०००/- (अक्षयेऩी : एक िजाय भात्र) को नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैक मर. डाॉफ िाखा दैरेखभा यिेको   मस कामाारमको आन्तरयक याजश्व खाता नॊ. 
०६३०१४००२५००८५ जम्भा गयेको फैक बौचय वा कामाारमभा नगद फझुाएको आम्दानी यमसद मरई आएभा कामाारमफाट दयबाउऩत्र खरयद गना 
सहकनेछ । 

३. आपुरे चािेको ठेक्का य कफोर गयेको ठेक्का यकभ अॊक य अक्षयभा स्ऩष्ट फशुझने गयी उल्रेख गनुाऩनेछ । अॊक य अक्षयभा पयक ऩना गएभा अक्षयराई 
भान्मता ददईनेछ। शिरफन्दी दयबाउऩत्र पायभ साथ जभानत वाऩतको यकभ मस नगयऩामरकाको नाभभा नेऩार इन्बेष्टभेन्ट फैक मर डाॉव िाखा धयौटी 
खाता नॊ. ०६३०१४००२५००३० भा दाशखरा गयेको सक्करै बौचय वा कामाारमको नाभभा जायी बएको कशम्तभा ९० ददन म्माद बएको फैंक ग्मायेन्टी 
हवड वण्ड सभेत सभावेि गनुाऩनेछ ।  

४. मस कामाारमको छाऩ एफभ ्कामाारम प्रभखु वा मनजको शजम्भेवायी फिन गने व्मशचको सहि छाॉऩ नबएको शिरफन्दी दयबाउऩत्र तथा म्माद नाशघ वा रयत 
नऩगुी प्राप्त बएको शिरफन्दी दयबाउऩत्र भामथ कुनै कायफािी िनु े छैन। प्राप्त शिरफन्दी दयबाउऩत्र स्वीक त गने वा नगने सम्ऩणुा अमधकाय मस 
कामाारमभा मनहित िनुेछ ।  

५. ऩहिरो ऩटक सूचना प्रकाशित बएको मभमतरे १६ औॊ ददनको १२:०० फजे सम्भ मस कामाारमभा दताा गना सहकनेछ ।दताा बएका शिरफन्दी 
दयबाउऩत्रसोहि ददनको २:०० फजे कामाारमभा खोमरनेछ साथै खोल्ने सभमभा दयबाउऩत्रदाता स्वॊमभ वा मनजको प्रमतमनमध उऩशस्थत नबएका ऩमन 
शिरफन्दी दयबाउऩत्र खोल्न कुनै फाधा ऩने छैन । 

६. शिरफन्दी दयबाउऩत्र सम्फशन्ध अन्म ितािरु दयबाउऩत्र पायभा उल्रेख गये फभोशजभ िनुेछ । 

७. अन्म कुयािरु सावाजमनक खरयद ऐन २०६३ तथा सावाजमनक खरयद मनमभावरी २०६४ तथा प्रचमरत काननु फभोशजभ िनुेछ ।  
८. शिरफन्दी दयबाउऩत्र सम्फन्धी थऩ जानकायीको रामग कामाारमको वेवसाइट :www.aathabismun.gov.np, इभेर :ito.aathabismun@gmail.com. 

पोन ०८९६९०४७५ तथा सचुना ऩाटी भापा त मरन सहकन ेछ । 
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