
गोदावयी नगयऩालरका 
नगयकामयऩालरकाको कामायरम 

फज्रफयाही, रलरतऩुय 

                  फागभती प्रदेश 

आ.व. ०७७/७८ को रागग गोदावयी नगयऩालरका क्षेत्र लबत्रफाट ढुङ्गा, गगट्टी, ग्राबेर, योडा, फारवुा,भाटो,स्रेट,खरयदुुंगा तथा 
लिभेन्टराई आफश्मक ऩने कच्चा प्रदाथथ आदद प्राकृततक श्रोतहरुको तनकाशी कय अिरु गने िम्फन्धी (ठेक्का न. 
०१/Internal Resources/०७७/७८) 

फोरऩत्र आह्वानको सावयजननक सचूना 
सचुना  प्रकालशत लभनत २०७७/०४/०२ 

मस गोदावयी नगयऩालरकाफाट आर्थयक वषय ०७७/७८ को अवर्धका रार्ग स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ११ को उऩदपा 
२ (घ) को ६ भा ब्मवस्थाबए फभोजजभ  तथा दपा ६२ को सेफा शुल्क १,२ को (घ) अन्तगयत सडक फाटो ऩूवायधाय उऩमोग गये फाऩत 
ऩूवायधाय सेफा  उऩमोग शुल्क लरने गरय मस  नगयऩालरकाको आर्थयक ऐन फाट स्वीकृत बए फभोजजभ  हुने गरय तथा नगय 
कामयऩालरकाको ननणयम फभोजजभ मस नगयऩालरका ऺेत्रफाट ननकासी हुने ननम्नफभोजजभ फस्तुहरुभा ननकासी शुल्क दस्तुय सॊग्कल्न गनय  
ठेक्का फन्दोफस्त गनुयऩने बएकोरे मो सूचना प्रकालशत गरयएको छ । प्रचलरत नेऩार कानून फभोजजभ दताय बई प्रभाणऩत्र लरएका 
इच्छुक ननभायण ब्मफसामी,ठेकेदाय तथा पभयहरुरे फोरऩत्र सूचना प्रकालशत बएको लभनतरे ३१ औॊ ददन (लभतत २०७७/०४/३२) लबत्र  
खरयद गयी उजल्रखखत आधायभा कफरु गयेको ठेक्का यकभ स्ऩष्ट फखुझने गयी अङ्क य अऺयभा खुराई आपैं  वा आफ् नो 
प्रनतननर्धभापय त ३२ औॊ ददन (लभतत २०७७/०५/०१) लबत्र १२:०० फजेसम्भ लसरफन्दी फोरऩत्र मस कामायरमभा दाखखरा गनुय ऩनेछ। उक्त 
फोरऩत्र बफधुनतम भाध्मभ   (E-Bidding:-eGp system)  फाट सभेत   सावयजननक खरयद अनुगभन कामायरमको वेवसाइट 

www.bolpatra.gov.np/egp/ भापय त डाउनरोडगरय तऩलसरभा उल्रेखखत मस नगयऩालरकाको याजस्व फैक खाताभा टेण्डय पायाभ दस्तुय 
यकभ जम्भा  गरय  लभतत २०७७/०५/०१लबत्र ददनको १२:०० फजेसम्भ   खरयद  गनय य  फोरऩत्र ऩेश गनय सककनेछ ।  दताय हुन आएका 
फोरऩत्रहरू (E-Bidding सभेत)  ३२ औॊ ददन (लभतत २०७७/०५/०१) को १:०० फजे मस कामायरमभा खोलरनेछ। फोरऩत्र दाखखरा गने 
अजन्तभ ददन तथा खोल्ने ददन सावयजननक ववदा ऩयेभा सोको बोलरऩल्ट तोककएकै सभमभा हुनेछ। फोरऩत्रको साथभा तऩलसरभा 
उल्रेखखत ववड फोन्ड  यकभ  मस कामायरमको धयौटी खाताभा जम्भा गयेको सक्कर बौचय वा नेऩार याष्र फैङ्कफाट भान्मता प्राप्त 
फाखणज्म फैङ्कफाट जायी बएको  ववड फोन्ड (Bid Security) फोरऩत्र दाखखरा गने अजन्तभ लभनतफाट  (१२०) एक सम बफस ददन म्माद 
बएको ववडवण्डको सक्कर प्रनत सॊरग्न याखु्नऩनेछ । धयौटी फाऩत जम्भा गयेको यकभराई ककस्ताभा सभाफेश गनय ऩाइनेछैन । कफोर 
ठेक अॊकभा भु.अ. कय सभेत जोडयेभात्र कुर ठेक्का  सम्झौता यकभ हुनेछ । ठेक्का सम्झौता यकभ  सम्झौता गदायको फखत  एकभुष्ट 
यकभ  वा दईु ककस्तागरय सम्झौता यकभ फुझाउन सककने छ । तऩलसरभा उल्रेखखत ठेक्काका कय/दस्तुयका दययेट य न्मुनतभ कफोर 
अॊक  ननधाययण गरयमको छ  य  शतयहरू फोरऩत्र पायाभभा सॊरग्न गरयनुका साथै सूचना ऩाटी तथा वेवसाइट 
(www.godawarimun.gov.np) भा सभेत टाॉस गरयनेछ । फोरऩत्र स्वीकृत गने, नगने वा यद्द गने रगामतका ठेक्का सम्फन्धी ननणयम 
गने सम्ऩूणय अर्धकाय मस नगयऩालरकासॉग सुयक्षऺत यहनेछ। नेऩार सयकाय तथा फागभती प्रदेश   सयकायफाट नददजन्न्म  प्रदाथयका 
बफषमभा बएका ननणयम, ननदेलशका य सतयहरु ठेकदायरे अननवामय रुऩभा ऩारना गनुयऩनेछ । अन्म कुयाहरुको हकभा प्रचलरत ऐन कानुन 
फभोजजभ हुनेछ ।  

तऩलिर 

मस नगयऩालरका,नगय कामयऩालरकाको ननणयम फभोजजभ ननधाययण बएको नगय ननकासी कय/दस्तुय ननम्न फभोजजभका  दययेट  अनुसाय  
कच्चा प्रदायथ आदद प्राकृनतक श्रोतहरुको ननकासी कय  सॊकरन गनुयऩने छ  ।. 

 ढुङ्गा, र्गट्टी, ग्राबेर, योडा, फारुवा,स्रेट,खरयदुॊगा तथा लसभेन्टराई आफश्मक ऩने कच्चा प्रदायथहरु :- प्रतत घनफपट रु.२.७५ (भ्माट 
फाहेक) 
भाटो:- प्रतत घन फपट रु. १.००(भ्माट फाहेक) 



अन्म स्थानीम तहफाट  ननकासी कय  तथा अन्म कय नतयी आएकोभा (सडक फाटो ऩूवायधाय उऩमोग गये फाऩत ऩूवायधाय सेफा  उऩमोग 
गये फाऩत) ढुङ्गा, र्गट्टी, ग्राबेर, योडा, फारुवा, स्रेट,खरयदुॊगा तथा लसभेन्टराई आफश्मक ऩने कच्चा प्रदायथहरु   

     प्रनत सानो गाडी रु. ५०.००(भ्माट फाहेक) 
      प्रनत ठुरो  गाडी रु. १००.००(भ्माट फाहेक) 
      भाटो - प्रनत सानो गाडी रु. २५.००(भ्माट फाहेक) 
      प्रनत ठुरो गाडी रु. ५०.००(भ्माट फाहेक) 
 

 

ठेक्का  नॊ. भारवस्तुको वववयण 
न्मूनतभ ठेक अङ्क रु. 

(भू.अ. कय फाहेक) 
ववड फोन्ड यकभ 

रु. 
टेण्डय पायाभ 
दस्तुय रु. 

कैकपमत 

०१/Internal 

Resources 

/०७७/७८) 
 

आर्थयक वषय ०७७/७८ को रार्ग 
गोदावयी नगयऩालरका ऺते्र लबत्रफाट 
ढुङ्गा, र्गट्टी, ग्राबेर, योडा, 
फारुवा,भाटो,स्रेट,खरयदुॊगा तथा 
लसभेन्टराई आफश्मक ऩने कच्चा 
प्रदायथ आदद प्राकृनतक श्रोतहरुको 
ननकासी कय सम्फन्धी 

७,२५,५०,०००/०० (सात   कयोड  
ऩच्चीस राख  ऩचास   हजाय 

भात्र)   

४१,००,०००/०० ५०००/-  

फोरऩत्र ऩाइने स्थान: 
गोदावयी नगयऩालरका, 
नगयकामयऩालरकाको कामायरम, 
फज्रफयाही, रलरतऩुय 

थऩ जानकायीको रार्ग: , गोदावयी 
नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम, फजयब्राही 
रलरतऩुय 
०१-५५७२५९२ 

 खाताको वववयण: 
याजस्व खाता नॊ.: - 4141497865524001 

फैङ्क: - NIC ASIA,Satdobato, Lalitpur.  
धयौटी खाता नॊ.: - 4141497865524002 

फैङ्क: - NIC ASIA,Satdobato, Lalitpur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


