
 
भोटेकोशी गााँउपालिका 

गााँउकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

फुल्पपङकट्टी, लिन्धपुापचोक 

बागमती  प्रदेश, नेपाि  
 

पनु : प्रकाल्शत लमलत : ०७७/०१/१६ 

िंघीर् िरकार, प्रदेश िरकार र र्ि गाउाँपालिकाबाट चाि ुआ.व 2076/077 को स्वीकृत कार्यक्रम अनिुार लनम्नानिुारको लनमायण कार्य बोिपत्रद्वारा गनुय पने भएकोिे 
काननु बमोल्िम ईिाित प्राप्त लनमाांण व्र्विार्ी फमय, िंस्था तथा कम्पनीबाट तपशीि बमोल्िमका शतयहरूको अलधनमा रही शीिबन्दी बोिपत्र पेश गनय र्ो िूचना प्रकाल्शत 
गररएको छ । 

शतयहरू : 
 बोिपत्र फाराम र्ो िूचना प्रकाल्शत भएको लमलतिे १५ औ ददन िम्म र्ि गाउाँकार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट खरीद गनय िककनेछ । 

 बोिपत्र फाराम खरीद गने बोिपत्रदातािे बोिपत्र िम्बन्धी कागिात वापत िाग्ने दस्तरु रू 3००० र्ि कार्ायिर्को नाममा रहेको नेपाि बैक लिलमटेड 
चौतारा शाखाको गाउाँपालिकाको िल्ित खाता नं 05703000000004001002 मा िम्मा गरेको िक्किै भौचर वा नगदै, नकवकरण भएको ईिाित पत्र, 
आर्कर दताय प्रमाण पत्र, म.ु अ. कर दताय प्रमाण पत्र र आ. व . 2075/076 िम्मको कर चकु्ता भएको प्रमाण पत्रहरूको नोटरी पल्लिकबाट प्रमाणीत 
गरेको प्रलतलिपी पेश गनुयपने छ । 

 खरीद भएका बोिपत्र फाराममा उपिेख भएका िबै कववरणहरू प्रष्टिाँग भरी प्रत्रे्क पानामा िही छाप गरी लनर्मानिुार र्ो िूचना प्रकाल्शत भएको लमलतिे १६ 
औ ददन ददनको १२: 00 लभत्र शीिबन्दी िाहाछाप गरी र्ि कार्ायिर्मा दताय गरी िक्न ुपनेछ । 

 कार्ायिर्बाट िनु फमयको नाममा बोिपत्र फाराम खरीद गररएको हो िोही फमयको नामबाट मात्र बोिपत्र फाराम दताय दाल्खिा गनय िककने छ । 

 दताय गररएको बोिपत्र िूचना प्रकाल्शत भएको लमलतिे १६ औ ददन ददनको २ : 00 बिे र्ि कार्ायिर्मा बोिपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनलधको रोहवरमा 
खोलिने छ । बोिपत्र दाता वा लनिको प्रलतलनलध उपल्स्थत नभएमा पलन बोिपत्र खोपन बाधा पने छैन । 

 बोिपत्र दताय गने र खोलिने अल्न्तम ददन िावयिलनक कवदा परेमा त्र्िको िगतै्त कार्ायिर् खिेुको ददन तोककएको िमर्मा बोिपत्र दताय गने र खोलिने काम 
हनेुछ । 

 बोिपत्रिाथ िमानत वापतको कवोि अंकको ३ प्रलतशत रकम र्ि कार्ायिर्को नेपाि बैंक लिलमटेड चौतारामा रहेको धरौटी खाता नं 
05703000000003000088 मा कार्ायिर्को नाममा नगदै िम्मा गरेको िक्किै भौचर वा घटीमा बोिपत्र दताय गने 120 ददन म्र्ाद भएको क 
वगयको मान्र्ता प्राप्त बैंकबाट र्ि कार्ायिर्को नाममा िारी भएको र कार्ायिर्िाई मान्र् ढााँचाको िक्किै बैंक ग्र्ारेन्टी अलनवार्य रुपिे बोिपत्रिाथ पेश गनुय 
पनेछ ।नगद िमानत बोिपत्र स्वीकृत भएमा पछी ग्र्ारेन्टीमा पररवतयन गनय पाईने छैन । 

 बोिपत्र शतय रकहत, केरमेट नभएको, मूपर् पत्र िगार्त कार्ायिर्बाट उपिव्ध गराईएका दस्तावेिहरुमा कुनै थपघट वा द्रष्टव्र् निेल्खएको हनु ुपनेछ । 
दररेट िच्र्ाउन ुपने भएमा िच्र्ाइएको ठाउाँमा बोिपत्र दाताको दस्तखत र छाप अलनवार्य िगाएको हनुपुनेछ । िमर् लभत्र प्राप्त नभएको, रीत नपगेुको, 
िूचनामा भएका शतयहरू कवपरीतको बोिपत्र मालथ कुनै कारवाही हनेु छैन । दररेट अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई मान्र्ाता ददईने छ । 

 नेपाि िरकारिाई लतनुय, बझुाउन ुपने िबै प्रकारका करहरू तथा स्थानीर् स्तरमा लतनुयपने िबै प्रकारका करहरू (भ्र्ाट बाहेक) दररेटमा िमावेश गनुय पनेछ । 

 बोिपत्र, स्पेलिकफकेिन र ठेक्का िम्बन्धी अन्र् कुनै दस्तावेिमा (भाषागत िमेत) त्रटुी भएमा वा अको अथय िागेमा कार्ायिर्िाई कुनै पलन बेिा िो िच्र्ाउन 
बाधा पने छैन । िो िम्बन्धमा र्ि कार्ायिर्को लनणयर् अल्न्तम र मान्र् हनेुछ । बोिपत्र िम्बन्धी थप िानकारी आवश्र्क भएमा बोिपत्र फाराम खरीद 
गरेका फमयहरुिे र्ि कार्ायिर्बाट प्राप्त गनय िक्नेछन । 

 बोिपत्र दताय गने म्र्ाद िमाप्त भएमा वा रीत नपगुी प्राप्त हनु आएका बोिपत्र उपर कारवाही गररने छैन । 

 बोिपत्र स्वीकृत गने, रद्ध गने र आंल्शक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने िम्पूणय अलधकार र्ि कार्ायिर्मा िरुल्क्षत रहनेछ । 

 िूचनामा उपिेख नभएका कुराहरुको हकमा िावयिलनक खरीद ऐन 2063, िावयिलनक खरीद लनर्माविी 2064 तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोल्िम हनेुछ 
। 

तपशीि : 
लि.नं ठेक्का नं कामको कववरण ि.ई (भ्र्ाट र कन्टेन्िेन्िी 

बाहेक) 
िमानत वा कवडवण्ड 
रकम 

 बोिपत्र फाराम 
दस्तरु 

१ १2/2076/077 कहन्दी नारार्णथान मोटरबाटो ममयत तथा 
स्तरोन्नलत कार्य 

42,96,139/14 1,45,500। 3000। 

2 १३/2076/077 कोदारी नादङु िडक स्तरोन्नलत  तथा 
लनमायण कार्य 

70,79,646/02 2,40,000। 3000। 

3 14/2076/077 गोपछी खानेपानी लनमायण 22,12,389/38 75,000। 3000। 

4 १5/2076/077 काङिाङ िामदुाकर्क स्वास््र् ईकाइ 
भवन लनमायण 

86,05,152/24 2,91,300। 3000। 

5 १6/2076/077 पन्चकन्र्ा आ.कव घेराबार र शौचािर्   
लनमायण (फुल्पपङकट्टी) 

21,51,620/51 72,800। 3000। 

6 १7/2076/077 िेतीदेवी आ.कव खेिमैदान र घेराबार 
लनमायण 

42,93,204/66 1,45,300। 3000। 

 

 

प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृत 

 

बोिपत्र आलहानको िूचना 
 


