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      राशन ठेक्का आव्हानको सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमतत २०७६।१०।१०)

o; bds gu/kflnsf cGtu{t /x]sf] bds c:ktfnddf pkrf/fy{ egf{ x'g] la/fdLx?sf] nflu ldlt @)&^ 

kmfu'g ! ut] b]lv @)&& kf}if d;fGt;Dd Ps aif{sf] lglDt /fzg -l;bf_ ठेक्कबाट बन्दोबस्त गरने् तनर्णय 
भएकोले इच्छुक व्यक्क्त, फमण वा संस्थाले तपशसलमा उल्लेखित दस्तुर ततरी तोककएको अवधि शभत्र तनयमानुसारको 
शिलबन्दी दरभाउपत्र पेि गनण आव्हान गररन्छ । 
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 सूचना प्रकािन 
भएको शमततले १५ 
ददन सम्म

फारम िररद गने 
अक्न्तम शमततको 
भोलीपल्ट ददउँसो १२ 
बजे सम्म

शर्तहरु 

१) ईच्छुक वोलपत्रदाताले नागररकताको प्रमार् पत्र, भ्याटमा दताण भएको प्रमार् पत्र र गत आ. ब. २०७५/०७६ 
को कर चुक्ता प्रमार्–पत्र पेि गरी कायाणलयबाट शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम िररद गनुण पनेछ । 

२) शिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गनण नसक्ने शिलबन्दी दरभाउपत्र दाताले ररतपुवणकको अक्ततयारीनामा ददई 
प्रतततनधि पठाउनु पनेछ । पनण आएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा तनजहरुको 
प्रतततनधि र तोककएका कायाणलयका प्रतततनधिहरुको रोहवरमा िोशलनेछ । शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा 
तनजहरुको प्रतततनधि उपक्स्थत नभएमा पतन शिलबन्दी दरभाउपत्र िोल्न वािा पनेछैन । आवश्यक 
संतयामा ररतपुवणक दरभाउपत्र प्राप्तहुन नआएमा नगरपालीकाको तनर्णय बमोक्जम हुनेछ । 
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३) शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा कबोल अंक अक्षरमा स्पष्ट बुखिने गरी भनुण पनेछ । अंक र अक्षर फरक 
परेमा अक्षरलाई मान्यता ददईनेछ । केरमेट भएको ठाउंमा शिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले स्पष्ट सही छाप 
गरेको हुनुपनेछ  

४) शिलबन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेखित िरौटी रकम यस कायाणलयको रा. वा. वैंक दमक क्स्थत िरौटी िाता दह. 
नं. २१४०३०३००७१०२ मा जम्मा गरेको सक्कलै वैंक भौचर वा नेपाल राष्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बाखर्ज्य 
बैंकले यस कायाणलयको नाममा जारी गरेको बोलपत्र दाखिला अक्न्तम शमततबाट ७५ ( पचहत्तर ) ददन म्याद 
भएको ववडवण्ड बोलपत्र साथ दाखिला गनुण पनेछ । 

५) बोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम िररद गने र दाखिला गने अक्न्तम ददन ववदा पनण गएमा उक्त कायण 
सोको क्रमिः भोशलपल्ट हुनेछ । 

६) ितण रािी पेि गरेको, ररत नपुगेको र म्याद नाघी आएका बोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र माधथ कारवाही हुने 
छैन । 

७) माधथ उल्लेखित ितणहरु बाहेक अन्यका हकमा प्रचशलत नेपाल कानुन बमोक्जम हुनेछ। ठेक्का सम्बन्िी 
अन्य ितण तथा ववस्ततृ वववरर् यस कायाणलयबाट उपलब्ि गराईने शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा उल्लेि 

गररएको छ । शिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले उक्त सबै ितणहरु पुरा गनुण पनेछ । 

८) यस सम्बन्िमा थप कुराहरु बुझ्न आवश्यक परेमा कायाणलय समय शभत्र यस कायाणलयमा सम्पकण  रािी 

बुझ्न सककनेछ । 

प्रमुि प्रिासककय अधिकृत 

दमक नगरपाशलका 
नगर कायणपाशलकाको कायाणलय 

दमक–िापा 


