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र्स खााँडादेवी गाउाँपालिकाको आ.व.०७७/०७८ मा स्वीकृत कार्यक्रम बमोन्िम लनम्न उल्िेन्खत सडक स्तरोध नलत गनुयपने भएकोिे इिाित प्राप्त लनमायण 
व्र्वसार्ीिरुबाट लनम्न शतयिरुको अलिनमा रहि रीतपूवयकको बोिपत्र पेश गनय आह् वान गररएको छ ।  

१. र्ो सूचना प्रथमपटक प्रकान्शत भएको लमलतिे ३० औ ंददनको कार्ायिर् समर्लभत्र नवीकरण गरेको इिाित पत्र, मूल्र् अलभवृहि कर दताय प्रमाणपत्र, 
स्थानी िेखा नं. लिएको प्रमाणपत्र आ.व. ०७६/०७७ को करचकु्ता प्रमाणपत्रिरुको प्रमान्णत प्रलतलिपीिरु संिग्न गरी रु. ३०००।- (लतन ििार रुपैर्ा 
मात्र) पलछ हिताय निनुे गरी श्री िक्ष्मी बैंक, खााँडादेवी शाखा, रामेछापमा रिेको र्स कार्ायिर्को नाममा रिेको रािश्व खाता नं. ०८५०३००००२६ मा 
नगद िम्मा गरी बोिपत्र खररद गनय सहकने छ ।  

२. बोिपत्र िारमको प्रत्रे्क मिििरु स्पष्ट रुपमा भरी अलिकार प्राप्त व्र्न्क्तिे सिी छाप गरी सूचना प्रकान्शत भएको लमलतिे ३१ औ ंददनको १२:०० 
बिेसम्म गाउाँकार्यपालिकाको कार्ायिर्, माकादमु, रामेछापको नाममा सम्बोिन गरी कामको हववरण, बोिपत्रदाताको नाम, ठेगाना र िोन नं. स्पष्ट खुिाई 
सावयिलनक खररद अनगुमन कार्ायिर्को हवद्यतुीर् प्रणािी www.bolpatra.gov.np  मािय त आवश्र्क सम्पूणय कागिातिरु साथ दताय गराउन ुपनेछ ।  

३. म्र्ाद लभत्र दताय भएका बोिपत्रिरु ३१ औ ंददनको २:०० बिे र्स खााँडादेवी गाउाँपालिकाको िातालभत्र खोलिने छ । बोिपत्रदाता वा लनिका प्रलतलनलििरुको 
अनपुन्स्थलतमा समेत बोिपत्र खोल्न कुनै बािा पने छैन ।  

४. बोिपत्र खररद गने वा दताय गने अन्धतम ददन सावयिलनक हवदा पनय गएमा त्र्सको िगतै्त भोलिपल्ट कार्ायिर् खुिेको ददन सोिी समर्मा िनुेछ ।  

५. बोिपत्र िारम साथ िमानत बापत रकम श्री िक्ष्मी बैंक, खााँडादेवी शाखा, रामेछापमा रिेको खााँडादेवी गाउाँपालिकाको िरौटी खाता नं. ०८५०३०००१९० 
मा नगद िम्मा गरेको सक् किै भौचर वा र्स कार्ायिर्को नाममा माधर्ता प्राप्त वान्णज्र् बैंकबाट िारी भएको बोिपत्र िमानत (हवडबण्ड) को सक् कि 
प्रलत पेश गनुय पनेछ । र्स्तो िमानत बोिपत्र दान्खिा गने अन्धतम लमलतबाट ९० (नब्वे) ददनको म्र्ाद अवलि भएको िनु ुपनेछ ।  

६. कुनै शतय राखी पेश गरेको, सूचनाको शतय हवपररत भएको, उपिब्ि गराइएको बोिपत्र िारममा थपघट गररएको, रीत नपगेुको, म्र्ाद नाघी पेश िनु 
आएको बोिपत्र उपर कुनै कारवािी िनुे छैन ।  

७. नक् किी कागिात पेश गरी वा लमिेमतो गरी बोिपत्रमा भाग लिएको पाइएमा त्र्स्ता बोिपत्रदाताको बोिपत्र रद्द गरी कािोसूचीमा समावेश गनय सम्बन्धित 
लनकार्मा लसिाररस गररने छ ।  

८. प्राप्त बोिपत्रिरु पूणय वा आंन्शक रुपमा स्वीकृत गने वा रद्द गने सम्पूणय अलिकार र्स कार्ायिर्मा सरुन्ित रिने छ ।  

९. बोिपत्र खररदकतायिे सावयिलनक खररद कार्यमा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्ताहवत खररद कारवािीमा आफ्नो स्वाथय नबान्िएको सम्बन्धित पेशा 
व्र्वसार्मा कुनै सिार् नपाएको साथै सावयिलनक खररद अनगुमन कार्ायिर्को कािोसूचीमा नपरेको भनी लिन्खत कवोि गरेको स्व:घोषण पत्र अलनवार्य 
रुपमा बोिपत्रसाथ पेश गनुय पनेछ ।  

१०. बोिपत्रदातािे सम्भाहवत िोन्खम प्रलत स्रं्र्म ्उत्तरदार्ी भई सडक स्तरोध नलतस्थि िगार्त सम्पूणय पिको िानकारी लिएको मालनने छ ।  

११. र्स सूचनामा उल्िेख भएकोमा सोिी बमोन्िम र अधर् हवषर्को िकमा सावयिलनक खररद ऐन, २०६३ (संशोिन सहित) सावयिलनक खररद लनर्माविी, 
२०६४, खााँडादेवी गाउाँपालिकाको सावयिलनक खररद लनर्माविी, २०७६ तथा प्रचलित ऐन लनर्म अनसुार िनुेछ ।  

१२. बोिपत्र सम्बधिी अधर् कुरा बझु्न परेमा र्स कार्ायिर्को वेवसाइट www.khandadevimun.gov.np िेन ुयिनु वा मो.नं. ९८५४०४३७४०, 
९८४९६१९९८६ मा सम्पकय  गनय सहकने छ ।  

क्र.सं. ठेक् का नं. कामको हववरण िमानत बापतको 
रकम 

बोिपत्र दस्तरु बोिपत्र 
माधर् 
अवलि 

िागत अनमुा (with VAT, PS 

& Contingencies) 

१. KRM/NCB/WORKS 
/03/077/78 

चलुिथुम्का-हटम-ुलनगािबास 
सडक स्तरोध नलत 

रु. ५,१०,०००/- रु. ३००० /- ९० ददन रु. १,९९,९४,९८९.८१/- 

२. KRM/NCB/WORKS 
/04/077/78 

िुिेबेसी-मिाकािथान-
न्चरधखु-देउरािी सडक 
स्तरोध नलत 

रु. ५,००,०००/- रु. ३००० /- ९० ददन रु. १,९५,२३,२६९.८१/- 

३. KRM/NCB/WORKS 
/05/077/78 

गाल्वा-ताल्दुंङ-थान्धसङ्ग-
खररढुङ्गा सडक स्तरोध नलत 

रु. ४,५०,०००/- रु. ३००० /- ९० ददन रु. १,७२,२६,५५९.०१/- 

४. KRM/NCB/WORKS 
/06/077/78 

लसकाररडााँडा-िेल्थपोस्ट-
प्रर्ागेश्वर माहव-िुल्पा-
बरबोट सडक स्तरोध नलत 

रु. ५,००,०००/- रु. ३००० /- ९० ददन रु. १,८२,६७,९९५.५२/- 

 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

http://www.bolpatra.gov.np/
http://www.khandadevimun.gov.np/

