
 

तामाकोशी गाउँपािलका 

गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय 
जफे, दोलखा 
बागमती प्रदेश 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सचूना 
प्रथम पटक सुचना प्रकािशत िमित: २०७९।१२।०५ 

यस कायार्लयको तपिसल बमोिजमको िनमार्ण कायर् गनर् इच्छुक इजाजत प्रा� फमर्/कम्पनी/संस्थाले चाल ुआ.व २०७९।०८० को स्वीकृत कायर्क्रम अन्तगर्त �रतपवुर्क 
सावर्जिनक ख�रद अनुगमन कायार्लयको EGP portal www.bolpatra.gov.np माफर् त बोलपत्र पशे गनुर्ह�न यो सचूना प्रकाशन ग�रएको छ । 
१) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य शतर्ह� र िवस्ततृ सचूना www.tamakoshimun.gov.np मा हनेर् सिकन ेछ ।  
२) बोलपत्र फाराम दािखला अविध सचूना प्रकाशन िमितल े३१ औ ँिदन िदनको १२ बजे िभत्र र बोलपत्र खोल्ने सोिह िदनको २ बजे ह�नेछ । 
३) अन्य कायर्िविध सावर्जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा सावर्जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ र अन्य प्रचिलत काननू बमोिजम ह�नछे । 

ठेक्का नं. कामको िववरण ल.ई. �. (भ्याट PS 

सिहत) 

जमानत �. बोलपत्र 

दस्तुर �. 

बोलपत्र फारम 
दािखल अविध 

बोलपत्र खोल्ने 
िमित र समय 

04/TRM/NCB/Works
/R/2079-080 

Upgrading Works of Bhirkot 
Chhaude Deurali Road. 

४,७९,९९,१७१.२२ ११,७०,००० ५,००० सुचना प्रकाशन 
िमितले ३१ औ 
िदनको १२ बजे िभत्र 

सुचना प्रकाशन 
िमितले ३१ औ 
िदनको २ बज े

            
शतर्ह� 
१. बोलपत्र ख�रद गनर् आ.व २०७८।०७९ सम्म नवीकरण भएको इजाजतपत्र, कर च�ुा प्रमाणपत्र र मलु्य अिभविृद्ध कर प्रमाणपत्र को प्रमाणीत प्रितलीपी पेश ग�र यस 

ल�मी बैक िल. जफे शाखामा आन्त�रक राज� खाता नं. १२७०३०००१४२ मा � ५००० दािखला गरी सो  भौचर वा २०८० बैशाख ५ गते १२ बजेसम्म � 
५००० (पाँचहजार मात्र) दस्तुर सम्बिन्धत कायार्लयमा नगद (पिछ िफतार् नह�न ेगरी) बुझाई online ख�रद गनर् सिकन ेछ । 

२. बोलपत्र साथ जमानत बापतको तल उल्लिेखत रकम यस कायार्लयको ल�मी बैक िल. जफे शाखामा धरौटी खाता न.ं १२७०३००००२३ मा  दािखला गरी सोको 
भौचर वा यस कायार्लयको नाममा जारी भएको बोलपत्र दािखला गन� अिन्तम िमितबाट किम्तमा १२० िदन म्याद भएको क वगर्को मान्यता प्रा� बैंकबाट जारी 
भएको तल उल्लेिखत रकमको जमानी पत्र अिनवायर् संलग्न गनुर् पन�छ । 

३. बोलपत्र पेश गदार् पेश गन� फमर्को व्यवसाियक नवीकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लखेा नं./म.ुअ.करको प्रितिलपी, करच�ुाको प्रमाणपत्रको प्रमािणत प्रितिलपी संलग्न 
राखी पेश गनुर्पन�छ । 

४. बोलपत्र िददँा कुनै िकिसमको शतर् मान्य ह�न ेछैन । साथै �रत नपगुी आएको बोलपत्र उपर कुन कारबािह ह�ने छैन । 
५. पेश ह�न आएका बोलपत्र, बोलपत्र पत्रदाता वा िनजको प्रितिनिधको रोहबरमा खोिलनछे तर िनजको अनपुिस्थितमा पिन खोल्न सिकनेछ । 
६. यस सचूना तथा बोलपत्रसाथ संलग्न शतर्ह� परुा नभएका बोलपत्रह� मलू्यांकनमा समावेश ग�रन ेछैन । 
७. ठेक्कामा कुन ैिववाद भएमा गाउँपािलकाको िनणर्य अिन्तम ह�नछे । 
८. अन्य कुराह� यस कायार्लयको सचूना पाट�मा तथा वेवसाइट www.tamakoshimun.gov.np मा उल्लेख ग�रएको सचूना तथा अन्य प्रचिलत ऐन,काननु 

बमोिजम ह�नेछन् । 
 

प्रमुख प्रशासक�य अिधकृत 
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