
आठराई त्रिवणेीगाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

हाङपाङ, ताप्िेजङु 

१ नपं्रदेश, नेपाि 

E-Bidding को सचूना 
(प्रथम पटक प्रकाशित मममतिः२०७८/०८/२७) 

यस कायाालयको लामि आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत बार्षाक कायाक्रम अनसुार देहाय बमोशिमको मनमााण काया E-Bidding को माध्यमबाट सम्पन्न िनुा पने भएको हुुँदा 
नेपाल सरकारबाट इिाित प्राप्त योग्य मनमााण व्यवसायीबाट मनम्न िताहरुको अमिनमा रही E-Bidding कोमाध्यमबाट बोलपत्र पेि िना यो सूचना प्रकािन िररएको छ 
। 

िताहरु:- 

तपशिलमा उल्लेशित दस्तरु (र्िताा नहनेु) यस िाउपामलकाको रार्िय वाशणज्य बैंक हाङपाङ िािाको आन्तनररक रािश्व िाता नं  २६७०१००३०१०१०००२ 

(AATHRAI GA.PA.(GA-1-1)-AANTARIK RAJ) मा निदै बझुाई निदी रमसदसाथ मनमााण व्यवसायीले व्यवसाय नवीकरण भएको इिाित पत्र, आय कर तथा 
मू.अ.कर दताा प्रमाणपत्रको प्रमतमलर्प र कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमतमलर्प संलग्न रािी  www.bolpatra.gov.np बाट यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको मममतले बोलपत्र 
सम्बशन्ि काििात ३१ औददन ददनको १२ बिे सम्म online पेस िना सर्कने छ । 

१. बोलपत्र दाता वा मनिका प्रमतमनमिहरु उपशस्थत नभएमा पमन बोलपत्र िोल्ने कायामा कुनै बािा पने छैन । 

२. बोलपत्र मबर्क्र तथा दाशिला िने अशन्तम ददन एवम िोमलने ददन सावािमनक र्वदा परेमा उक्त कायाहरु र्वदाको लितै्त पमछ कायाालय िलेुको ददन सोर्ह वमोशिम हनेुछ।  

३. बोलपत्र िमानत यस कायाालयको नाममा रहेको रार्िय वाशणज्य बैंक हाङपाङ िािाको िरौटी िाता नं  २६७०१००३०३०००००२ (AATHRAI GA.PA.(GA-

3)-DHARAUTI ACCOU) मा निद िम्मा िरेको सक्कल बैंक भौचर वा सो बराबरको नेपाल राि बैंक बाट क बिाको मान्यता प्राप्त बैंकबाट वा कुनै वाशणज्य बैंकबाट 
यस कायाालयको नाम मा िारी भएको काया प्रयोिन एवम ठेक्का नं अमनवाया रूपमा उल्लेि भएको बोलपत्र िमानत (बोलपत्र दाशिला िने अशन्तम मममतबाट १२० ददनसम्म 
म्याद भएको) पेि िनुापनेछ । बैंक मािा त बोलपत्र िमानत पेि िनेहरुको हकमा कायाालयबाट मनददाष्ट िररएको बोलपत्र िमानत िारम अनसुारनै पेि भएको मात्र मान्य 
हनेुछ । 

४. संयकु्त उपक्रमको हकमा मखु्य साझेदार (lead partner) को र्हस्सा कशम्तमा ४०% तथा अन्य साझेदारहरुको र्हस्सा कशम्तमा २५% हनु ुपनेछ । 

५. बोलपत्र सम्बशन्ि अन्य कुनै कुरा बझु्न ुपरेमा यस कायाालयको मोबाइल नं ९८५२६६०९६० मा सम्पका  िना सर्कने छ। 

६. नक्कली काििात पेि िरर वा ममलेमतो िरर बोलपत्रमा भाि मलएको पाइएमा सो बोलपत्र रद्द िरी कालो सशुचमा समावेि िना सम्बशन्ित मनकायमा मसिाररस िररने छ । 
म्याद नाघी आएको, ररत नपिेुको र ससता पेि भएको बोलपत्रहरु मान्य हनेु छैन । 

७. वोलपत्र िररदकतााले सावािमनक िररद कायामा भाि मलन अयोग्य नभएको ,प्रस्तार्वत िररद कावााहीमा आफ्नो स्वाथा नवाशझएको साथै सावािमनक िररद अनिुमन 
कायाालयको कालो सूचीमा नपरेको भनी मलशित कबोल िरेको स्वघोषणा िरेको पत्र अमनवाया रुपमा वोलपत्रसाथ पेि िनुापनेछ।  

८. बोलपत्रदातालाई बोलपत्र पेि िनुा अिाडी आफ्नै िचा र शिम्मेवारीमा कामको स्थलित भ्रमण िरर कामको बारेमा िानकारी मलन अनरुोि िररन्छ साथै Pre-bid Meeting 

सूचना प्रकािन भएको मममतले २० औ ंददनको २ विे यस कायाालयमा हनेुछ । 

९. बोलपत्र स्वीकृत िने, रद्द िने र आंशिक रूपमा स्वीकृत िने वा निने सम्पूणा अमिकार यस कायाालयमा मनर्हत हनेुछ । यस सचुनामा उल्लेि नभएका कुराहरुको हकमा 
सावािमनक  िररद ऐन, २०६३ र सावािमनक िररद मनयमावली, २०६४ तथा अन्य प्रचमलत कानून अनसुार हनेुछ । 

१०. यो सूचना सावािमनक िररद अनिुमन कायाालयको वेबसाईट www.bolpatra.gov.np र र्स कार्ायिर्को वेबसाइट www.aathraitribenimun.gov.np मा हेनय सककनेछ 
। 

देहायका ठेक्काहरु :- 
क्र.सं ठेक्का न:- वववरण ि.ई.रकम (मू.अ. 

कर र PS सहहत) 
धरौटी रकम  बोिपि 

दस्तुर  

ककलसम कैकिर्त 

   1 
 

ATRM/NCB/R

D/07/078/79 

Construction & Upgrading 

work of Limbuni Pul-Khalte-

Nagendra Sitaula ko ghar-

Phuguwa Khola Road  

 

 

Nrs. 67,80,806.54/- 

 

 

Nrs. 1,70,000/- 

 

 

Nrs. 3000 

 

E-Bidding 
Only 

 

   2 

 

 

ATRM/NCB/R

D/08/078/79 

Construction & Upgrading 

work of Gaithna-Kalika Ma. 

Bi.-Sangam Chwok- 

Dhungey-Sallaghari Road 

 

 

Nrs. 63,90,078.54/- 

 

 

Nrs. 1,60,000/- 

 

 

Nrs. 3000 

 

E-Bidding 
Only 

 

 

प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत  
 आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 

हाङपाङ, ताप्िेजङु 

 

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

