
शहिद लखन गाउँपाललका 

                                    गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्                             

गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

२०७३ 

नददजन्र् पदार्यको लिक्रीका लालग शशलिन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्िन्धी सूचना 
( bf];|f] k6s प्रकाशशत लिलत 207९ df3 १५ गते) 

स्र्ानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को (दफा 11 र 64) ले ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी र्स शहिद लखन गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको 
कार्ायलर्को लनर्यर्ानसुार प्राकृलतक श्रोत कर असलुी सम्िन्धी कार्य आ.व. 207९/0८० को लालग नददजन्र् पदार्यको उत्खनन, संकलन तर्ा हवक्री कार्य 
िोलपत्र प्रर्ाली िाफय त ठेक्का िन्दोिस्त गराउन र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ। सूचना प्रकाशशत भएको लिलतले तोहकएको म्र्ाद लभत्र कानूनी प्रहक्रर्ा पूरा 
गरेको ईच्छुक फिय/कम्पनीिरुले  लसलिन्दी दरभाउपत्र खररद गरी देिार्को लिलत र सिर् लभत्र शशलिन्दी दरभाउपत्र र्स कार्ायलर्िा वा 
https://bolpatra.gov.np/egp िाफय त पेश गनुयिनु सशुचत गररन्छ। अन्र् र्प जानकारीको लालग र्स गाउँपाललकाको सूचनापाटी वा वेभसाइट 
www.shahidlakhanmun.gov.np तर्ा कार्ायलर् सिर् लभत्र र्स गाउँपाललकाको कार्ायलर्िा सम्पकय  राख्न सहकनेछ। 

   ठेक्का हववरर् 

 

िोलपत्र/दरभाउपत्र  सम्िन्धी  शतयिरुुः 
१. िोलपत्र/दरभाउपत्र फाराि खररद गदाय लनवेदन सहित फिय वा कम्पनीिरुले व्र्वसार् दताय प्रिार् पत्र र स्र्ार्ी लेखा नं./ि.ुअ. करको प्रिार् पत्र तर्ा 
आलर्यक वर्य  207८/07९ को कर चकु्ताको प्रिाशर्त प्रलतललपी पशे गनुयपनेछ। 

२. र्स कार्ायलर्िाट प्रिाशर्त भएको िोलपत्र/दरभाउपत्र फाराि िोलपत्र/दरभाउपत्र दाता स्वर्ि ्वा ररतपूवयक ललशखत वारेस पठाई तोहकएको दस्तरु 
िझुाई वा र्स कार्ायलर्को प्राइि किशशयर्ल  िैंक लल. शहिद लखन शाखािा रिेको राजश्व खाता नं. ०५८००५३३CA िा जम्िा गरर खररद गनुय पनेछ। 

३. िोलपत्र/दरभाउपत्र फाराि भरी पेश गदाय आफुले किलु गरेको रकि अंक र अक्षरिा प्रष्टसंग लेखी किोल अंकको कशम्तिा ५ प्रलतशतले िनु आउन े
धरौटी रकि र्स कार्ायलर्को प्राइि किशशयर्ल िैंक लल. शहिद लखन शाखािा रिेको धरौटी खाता नं. ०५८०००२७CA िा रकि जम्िा गरेको सक्कल 
िैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र िैंकिाट िान्र्ता प्राप्त क िगयको िैकले र्स कार्ायलर्को नाििा जारी गरेको सोिी रकि िरािरको कम्तीिा 75 ददन म्र्ाद 
भएको िैंक जिानी पत्र (लिड वण्ड) गोप्र् शशलिन्दी दरभाउपत्र सार् पेश गनुयपनेछ। 

४.िोलपत्र/दरभाउपत्र  सम्िन्धी  शतयिरु लगार्त अन्र् र्प जानकारीको लालग सावयजलनक खररद तर्ा अनगुिन कार्ायलर्को वेभसाइट 
https://bolpatra.gov.np/egp वा गाउँपाललकाको वेभसाइट www.shahidlakhanmun.gov.np र तर्ा कार्ायलर् सिर् लभत्र र्स गाउँपाललकाको कार्ायलर्िा 
सम्पकय  राख्न सहकनेछ। 

                                                                                                                                      

आर् ठेक्का नं. स्र्ान 
नददजन्र् पदार्यको 
पररिार् (घ. लि.) 

न्र्नुति दररेट 
रु ( प्रलत घ. 

लि.) 

न्र्नुति लिहक्र िलु्र् 
(रु.) (भ्र्ाट िािेक) 

धरौटी रकि  
लसलिन्दी दरभाउ 

पत्र दस्तरु  

लसलिन्दी 
दरभाउपत्र फारि 
खररद गने अशन्ति 
लिलत र सिर् 

लसलिन्दी 
दरभाउपत्र 

फारि पेश गने 
अशन्ति लिलत र 

सिर् 

SLRM/GO/RBM/079/080-

11(RE) लदुी खोला दोभान ८००।०० २४६.९६ 1,97,568.00 

किोल 
अंकको पाँच 
प्रलतसत (५%) 

रु. १०००.०० 

२०७९/१०/२९ 
गते 

कार्ायलर् सिर् 
लभत्र । 

२०७९/११/
०१ गते 

१२:०० िजे 
लभत्र  

SLRM/GO/RBM/079/080-

12(RE) d:of{ËbL gbL  
(कानटारघाट) १६८०।००  ३५२।८० 592704.00 

किोल 
अंकको पाँचप्र 
लतसत (५%) 

रु. १०००.०० 

SLRM/GO/RBM/079/080-

15(RE) 
िूढीगण्डकी ज्र्ादलु 
खोला दोभान 
(वुंगकोटघाट) 

३५०.00 ३५२।८० १२३४८०.०० 
किोल 

अंकको पाँचप्र 
लतसत (५%) 

रु. १०००.०० 

http://www.shahidlakhanmun.gov.np/
http://www.shahidlakhanmun.gov.np/

