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राशन ठे क्का आव्हानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७५।०९।१७)

o; bds gu/kflnsf cGtu{t /x]sf] bds c:ktfnddf pkrf/fy{ egf{ x'g] la/fdLx?sf] nflu ldlt @)&% df3
! ut] b]lv @)&^ kf}if d;fGt;Dd Ps aif{sf] lglDt /fzg -l;bf_ ठे क्कबाट बन्दोबस्त गरन् े ननर्ााय भएकाले इच्छुक

व्यनि, फर्ा वा संस्थाले तपनसलर्ा उल्लेनित दस्तरु नतरी तोनकएको अवनि नभत्र ननयर्ानुसारको निलबन्दी दरभाउपत्र पेि गना
आव्हान गररन्छ ।
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जर्ानत

२९ ०००
।००

नसलबन्दी नसलबन्दी दरभाउपत्र
दरभाउपत्र
फारर् िररद गने
फारर् दस्तुर अनन्तर् नर्नत र स्थान
।-

नसलबन्दी दरभाउपत्र फारर् दताा
गने अनन्तर् नर्नत र स्थान

सचू ना प्रकािन फारर् िररद गने अनन्तर्
भएको नर्नतले १५ नर्नतको भोलीपल्ट नदउँसो
नदन सम्र्
१२ बजे सम्र्

शर्तहरु

१) ईच्छुक वोलपत्रदाताले नागररकताको प्रर्ार् पत्र, भ्याटर्ा दताा भएको प्रर्ार् पत्र र गत आ. ब. २०७४/०७५ को कर
चि
ु ा प्रर्ार्–पत्र पेि गरी कायाालयबाट बोलपत्र/निलबन्दी दरभाउपत्र फारार् िररद गनाु पनेछ ।
२) निलबन्दी दरभाउपत्र दानिला गना नसक्ने निलबन्दी दरभाउपत्र दाताले ररतपवु क
ा को अनततयारीनार्ा नदई प्रनतनननि
पठाउनु पनेछ । पना आएका निलबन्दी दरभाउपत्रहरु निलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा ननजहरुको प्रनतनननि र तोनकएका
कायाालयका प्रनतनननिहरुको रोहवरर्ा िोनलनेछ । निलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा ननजहरुको प्रनतनननि उपनस्थत नभएर्ा
पनन निलबन्दी दरभाउपत्र िोल्न वािा पनेछैन । आवश्यक सतं यार्ा ररतपवु क
ा दरभाउपत्र प्राप्तहुन नआएर्ा
नगरपालीकाको ननर्ाय बर्ोनजर् हुनेछ ।
३) निलबन्दी दरभाउपत्र फारार्र्ा कबोल अक
ं अक्षरर्ा स्पष्ट बुनिने गरी भनाु पनेछ । अक
ं र अक्षर फरक परे र्ा अक्षरलाई
र्ान्यता नदईनेछ । के रर्ेट भएको ठाउंर्ा निलबन्दी दरभाउपत्रदाताले स्पष्ट सही छाप गरे को हुनपु नेछ
४) निलबन्दी दरभाउपत्रर्ा उल्लेनित िरौटी रकर् यस कायाालयको रा. वा. वैंक दर्क नस्थत िरौटी िाता नह. नं.
२१४०३०३००७१०२ र्ा जम्र्ा गरे को सक्कलै वैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट र्ान्यता प्राप्त बानर्ज्य बैंकले यस
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कायाालयको नार्र्ा जारी गरे को बोलपत्र दानिला अनन्तर् नर्नतबाट ७५ ( पचहत्तर ) नदन म्याद भएको नवडवण्ड
बोलपत्र साथ दानिला गनाु पनेछ ।
५) बोलपत्र/निलबन्दी दरभाउपत्र फारार् िररद गने र दानिला गने अनन्तर् नदन नवदा पना गएर्ा उि काया सोको क्रर्ि
भोनलपल्ट हुनेछ ।
६) िता रािी पेि गरे को, ररत नपगु क
े ो र म्याद नाघी आएका बोलपत्र/निलबन्दी दरभाउपत्र र्ानथ कारवाही हुने छै न ।
७) र्ानथ उल्लेनित िताहरु बाहेक अन्यका हकर्ा प्रचनलत नेपाल काननु बर्ोनजर् हुनेछ। ठे क्का सम्बन्िी अन्य िता तथा
नवस्तृत नववरर् यस कायाालयबाट उपलध ि गराईने निलबन्दी दरभाउपत्र फारार्र्ा उल्लेि गररएको छ । निलबन्दी
दरभाउपत्रदाताले उि सबै िताहरु परु ा गनाु पनेछ ।

८) यस सम्बन्िर्ा थप कुराहरु बझ्ु न आवश्यक परे र्ा कायाालय सर्य नभत्र यस कायाालयर्ा सम्पका रािी
बझ्ु न सनकनेछ ।

प्रर्ि
ु प्रिासनकय अनिकृ त
दर्क नगरपानलका
नगर कायापानलकाको कायाालय
दर्क-िापा

