श्री भुग ु जजल्रा अदारत
गभगढी,भुग ु
सिरफजधध दयबाउ ऩत्र आव्हान िम्फजधध िूचना
िूचना नॊ. ०१-०७७/०७८

प्रथभ ऩटक प्रकाजित सभसत्२०७७/०५/३०
चारु आ.फ. २०७७ /०७८ को रागी िम्भासनत िर्वोच्च अदारटफाट जवर्वकृत फार्षिक कामिक्रभ अनुिाय
ु ो कम्ऩाउण्ड र्वार सनभािण कामिका रागी मोग्म इच्छु क सनभािण व्मर्विामीहरुफाट सनम्न
जजल्रा अदारत भुगक
ितिहरुको असधनभा यही रयत ऩुफक
ि को सिरफजधध दयबाउ ऩत्र आब्हान गरयएको छ।
१. नर्र्वकयण बएको ईजाजत ऩत्र, भुल्म असबर्वृर्ि कय दताि प्रभाण ऩत्र य अजिल्रो आसथिक र्वषि
२०७६/०७७ को कय च ुक्ता प्रभाणऩत्रका प्रभाजणत प्रसतसरऩी िॊ रग्न गयी सरजित सनर्वेदन ददई मो
िूचना प्रथभ ऩटक प्रकाजित बएको सभसतरे १५(ऩधरौ) ददन (कामािरम िभम) सबत्र मि कामािरमको
आसथिक प्रिािन िािाफाट दयबाउ ऩत्र पायाभ िरयद गनि िर्कने छ।
२. मि कामािरमफाट िरयद गये को दयबाउ ऩत्र पायाभ सनमभ अनुिाय बयी सिरफजधध गयी िाभको
फार्हय काभको र्र्वर्वयण, ठे क्का नॊ. दयबाउ ऩत्र दाताको नाभ, ठे गाना य िम्ऩकि नम्फय िभेत िोरी
कामािरमराई िम्फोधन गयी िूचना प्रकािन बएको १६(िोहौ) ददन ददनको १२ :०० फजे सबत्र मि
कामािरमभा दताि गयी िक्नुच ऩनेछ । दताि बएका दयबाउ ऩत्रसोही दिनको २:०० फजे दयबाउऩत्रदाता
वर्वमॊ र्वा सनजको प्रसतसनसध य कामािरम प्रसतसनसधको योहर्वयभा मि कामािरमभा िोसरने छ।दयबाउऩत्र
दाता र्वा सनजको प्रसतसनसध उऩजवथत नबएताऩसन दयबाउऩत्र िोल्ने कामिभा फाधा ऩने छै न ।
३.

सिरफजधध दयबाउऩत्र िाथ तऩसिरभा उल्रे जित मि कामािरमको कोड नॊ. २०४९७६३०१

ु ो याजश्वै िाता नॊ.१०००२०००१००००
याजश्वा यकभ कोष तथा रेिा सनमधत्रक कामािरम भुगक
ु ो या.फा. फैकभा यहे को धयौटी
य जभानत फाऩतको यकभ कोष तथा रे िा सनमधत्रक कामािरम भुगक
िाता नॊ ४०६०२०३०००००० भा जम्भा गये को िक्क रै फैंक बौचय मि कामािरमको नाभभा जायी
गये को फैंक जभानी ऩत्र (र्र्वडर्वण्ड) िॊ रग्न यहे को हुन ु ऩने छ ।
४. दयबाउ ऩत्र िति यर्हत, प्रत्मक आईटभभा केयभेट नबएको, कामािरमफाट उऩरब्ध गयाईएको

डकुभेधटभा कुनै थऩ िट र्वा द्रष्टब्म नरे जिएको हुन ु ऩनेछ। दयये ट िच्माउनु ऩने बएभा िच्माईएको

ठाउॉभा आसधकारयक व्मक्तीफाट दवतित बएको हुन ु ऩनेछ। िभम सबत्र प्राप्त् नबएको रयत नऩुगेको,
िूचनाको िति र्र्वऩरयत बएको दयबाउ ऩत्र भाथी कुनै कायर्वाही हुने छै न ।

5. सिरफजधध दयबाउ ऩत्र िरयद गने य दताि गने अजधतभ ददन सफदा ऩये भा िो को रगत्तै कामािरम
िुरेको ददनराई तत् तत् प्रमोजनका रागी अजधतभ ददन भासननेछ।

6. मि िूचनाभा उल्रेि नबएका ब्महोयाको हकभा िार्विजसनक िरयद ऐन, २०६३ (िॊिोधन िर्हत)
तथा िार्विजसनक िरयद सनमभार्वरी २०६४ (िॊिोधन िर्हत) फभोजजभ हुनेछ। सफवतृत जानकायीका
ु ो पोन नॊ ०८७४६०२१४ र्वा र्वेर्व िाईड
रागी जजल्रा अदारत भुगक

http://www.supremecourt.gov.np/court/mugudc भा िम्ऩकि गनि िर्कनेछ ।
सि.
नं.

१.

ठे क्का/ नॊ.

०१/०७७/०७८

र.ई.यकभ (भु.अ.कय
आमोजनाको नाभ

कामािरमको
र्वरयऩयीऩ kिािर
सनभािण

य कजधटनजेधिी
फाहेक)

१२७०७०६.८०

जभानत यकभ

दयबाउ ऩत्र

रू.

दवतुय रु.

३५०००।-

१,०००।-

कैर्पमत

