भालरका गाउॉऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम
अर्ायवाङ्ग, गुल्भी

लसरफन्दी दयबाउऩत्र सम्वन्न्ध सूचना ।
सुचना प्रकाशन लभलत: 2077/06/1९

1.

मस भालरका गाउॉ ऩालरका फाट आलथयक वषय २०७७ ⁄७८ को अवलधको रालग तऩन्शर वभोन्जभको स्थानहरुभा ढु ङगा ,लगटट,

फारुवा रगामतका नददजन्म ऩदाथयहरुको लनकासी कय सॊ करन गनय ठे क्का फढाफढ प्रटिमा द्धाया फन्दोवस्त गनुय ऩने बएकोरे मो
सुचना प्रकान्शत गरयएको छ । इच्छु क ,व्मन्ि ,पभय सॊ स्था वा कम्ऩलनहरुरे तऩन्शर वभोन्जभको शतयको अलधनभा यटह
लसरफन्दी दयबाउऩत्र ऩेश गनुय हुन सुन्चत गरयन्छ ।

2.

मो सुचना प्रकाशन बएको लभलतरे १५ औ ददन सम्भ लसरफन्दी दयबाउऩत्र पायभ
अलधकाय प्राप्त

मस कामयरमभा सम्फन्न्धत आऩुलतयकताय वा

प्रलतलनलधरे अध्मावलधक नटवकयण गये को व्मवसाम दतायको प्रभाणीत ईजाजत प्रत्र , अध्मावलधक नटवकयण पभय,

सस्था वा कम्ऩलन दतायको प्रभाणीत प्रभाण ऩत्र, भुल्मअलबफृटद्ध कयभा दतायको प्रभाणीत ऩत्र, स्थामी रेर्ा नॊ. (
ऩत्र, आलथयक वषय २०७५-७६
दस्तुय ( ऩछी टपताय नहुने गरय)

PAN) प्रभाणीत

सम्भको कय च ुिा गये को प्रभाणऩत्र, लनमभानुसायको तऩन्शरभा उल्रेर् लसरफन्दी दयबाउऩत्र
लनवेदन साथ ऩेश गये ऩछी लनमभानुसाय छु ट्टा छु ट्टै लसरफन्दी दयबाउऩत्र पायभ मस

कामायरमफाट उऩरब्ध गयाईने छ ।

3.

लसरफन्दीदयबाउऩत्र १६ औ ददनको १२ फजे सम्भ ऩेश गरय सक्नु ऩने

य सोटह ददनको ददन को २ फजे भालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम अर्ायवाङ्ग गुल्भीभा लसरफन्दी दयबाउऩत्र र्ोलरने छ ।

4.

लसरफन्दी दयबाउ ऩत्र साथ आपुरे कवोर गये को अङ्कको ५ प्रलतशत धयौटी भालरका गाउऩालरकाको फैं क अप काठभाडौं लर.
अर्ायवाङ्ग गुल्भीभा

यहेको धयौटी र्ाता नॊ. ०१८४००००००५४५२४ भा जम्भा गये को सक्कर फैं क बौचय ऩेश गनुऩ
य ने छ ।

साथै फैं क ग्माये न्टी राई सभेत भान्मता ददईने छ ।

5.

यकभ लतनय टकस्ता गरय फुझाउनु ऩने छ ।

ऩटहरे नै एकभुष्ट फुझाउन चाहेभा आपैरे कफोर गये को अङ्कको १० प्रलतशत

यकभ कभ गरय फुझाउन सटकने छ ।

6.

कफोर गये को यकभअङ्क य अऺयभा स्ऩष्ट रेख्न ु ऩेनेछ । ऩटहरे नै एक भुस्ट फुझाउन चाहेभा आपैरे कफोर गये को अङ्कको १0
प्रलतशत यकभ कभ गरय फुझाउन सटकनेछ ।

7.

लसरफन्दी दयबाउऩत्र स्वीकृत बएऩलछ ठे क्का सम्झैताऩुव य प्रथभ टकस्ता फाऩत २५ प्रलतशत यकभ दान्र्रा गनुय ऩनेछ ।अन्म
टकस्ताको लधतो फाऩत फैं क ग्माये न्टी ऩयपभेन्स फोण्ड फनाई ऩेश गनुय ऩनेछ । रयत नऩुलग वा म्माद नालगआएको लसरफन्दी
दयबाउऩत्र उऩय कुनै कायवाही हुने छै न ।

8.
9.

लनमभानुसाय राग्ने सम्ऩुण य कय ठे केदाय स्वॊभरे व्महोनुय ऩनेछ ।

लसरफन्दी दयबाउऩत्र स्वीकृत गने वानगने अलधकाय मस कामायरमभा लनटहत यहनेछ।

10. ठे क्काका अन्म शतयहरु लसरफन्दी दयबाउऩत्रभातोटकएअनुसाय हुनेछ।
11.

मस सुचना भा नऩये का अन्म कुयाहरु प्रचलरत कानुन फभोन्जभ हुनेछ ।
थऩ जानकायी रागी 9857067906 , 9857061884 भा सम्ऩकय गनुह
य न
ु ।

ठे क्का न.

ठे क्काको टववयण

उत्र्नन

न्मुनतभ ठे क्काअङ्क

गनयसटकने

(भु अ कय

टे ण्डय

इकाई

ऩरयभाण (घ भी)

फाहेक)

पायभदस्तुय

घ भी

१९६१

३४६२१४

1000

घ भी

१०२०

१८००८१

1000

घ भी

४६२१

८१५८३७

1000

लनस्दी र्ोरा (फोभ र्ोरा, डाडार्ेत, लसस्नेयी घाट
09-077/78

न्चरलभरा घाट) ऺेत्रभा ऩने नददजन्म ऩदाथय लफटि कामय
लनस्दी र्ोरा साटवकह्वाङ्गग्दी ८ य ९ ऺेत्रभा ऩने

10-077/78

नददजन्म ऩदाथय लफटि कामय
छल्दी र्ोरा ऺेत्र (घलभय य हुर र्ोरा सभेत) भा ऩने

11-077/78

थऩ सुचना

नददजन्म ऩदाथय लफटि कामय

कैटपमत

फोऩऩत्र सॊ सोधन सम्वन्न्ध सूचना
भालरका गाउॉ ऩालरका फाट 2077/06/15

(2020-10-01

AD) भा आव्हान गरयएको

Construction

of

ThulichaurSairepokharaHile RoadIFB No: OMRM-GUL-W-NCB-7-077/078 फोरऩत्रभा Bid Fee NRS 3000.00 हुनऩु नेभा
अन्मथा

बएकोरे

Addendum No: 1 अनुसाय

सच्माइएको ब्महोया जानकायी गायाउदछौँ

, थऩ जानकायीको रागी

www.bolpatra.gov.np./egp भा हेनहयु न
ु अनुयोध छ।
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