
गौर नगरपालिका 
 नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, रौतहट 

लनर्ायण कार्य सम्वन्धी वोिपत्र आह्वानको सूचना । 

प्रथर् पटक प्रकाशन लर्लत (२०७९/१०/१७  गते) 
 

१. र्स नगरपालिकाको तपलसि बर्ोजिर्को लनर्ाणय कार्य गनय इच्छुक फर्य / कम्पनी / संस्थािे देहार् वर्ोजिर्को शतयहरुको 
अलधनर्ा रही ररतपवुयकको वोिपत्र पेश गनुय हनु र्ो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । 

२. बोिपत्र पेस गदाय र्ो सूचना प्रकाजशत भएको लर्लतिे तोककएको लर्लत तथा सर्र् लभत्र फर्य/कम्पनी/संस्था दतायको प्रर्ाण पत्रको 
प्रर्ाजणत छार्ाप्रलत, रू्ल्र् अलभवकृि कर दताय प्रर्ाण पत्रको प्रर्ाजणत छार्ाप्रलत, आ.व. २०७८/०७९ को कर चकु्ता गरेको प्रर्ाण 
पत्रको प्रर्ाजणत छार्ाप्रलत र बोिपत्र फारार् दस्तरु (रकर् कफताय नहनुे गरी) वापतको रकर् कार्ायिर्र्ा नै दाजििा गरी नगदी 
रलसद वा र्स कार्ायिर्को नार्र्ा राकिर् बाजणज्र् बैंक, गौर, रौतहटर्ा रहेको आन्तररक रािश्व कोष िाता नं. 

1210100301010005 र्ा िम्र्ा गरी सो को भौचर वोिपत्र फारार्को साथ संिग्न गनुयपने छ । 

३. िररद गररएका वोिपत्र फारार्हरुको र्हिहरु स्पष्ट रुपर्ा भरर प्रत्रे्क पानार्ा सकहछाप गरी प्रथर् पटक सूचना प्रकाजशत 
भएको लर्लतिे तोककएको लर्लत तथा सर्र् लभत्र गौर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्र्ा वोिपत्र दताय गराउन 
सककनेछ। 

४. वोिपत्र फारार् साथ बोिपत्र िर्ानत रकर् र्स कार्ायिर्को नार्र्ा राकिर् बाजणज्र् बैंक, गौर, रौतहटर्ा रहेको िाता नं. 
12110100301010005 र्ा िम्र्ा गरी सो को भौचर (for bid security purposes) वा र्ान्र्ता प्राप्त बाजणज्र् वैंकवाट 
र्स कार्ायिर्को नार्र्ा िारी गररएको वोिपत्र िोल्ने लर्लतबाट १२० ददन म्र्ाद भएको बोिपत्र िर्ानत वोिपत्र फारार् साथ 
पेस गनुयपने छ। 

५. दताय हनु आएका वोिपत्रहरु र्स कार्ायिर्र्ा वोिपत्र दाताहरु वा लनिको प्रलतलनलधहरुको रोहवरर्ा िोलिने छ। लनिहरुको 
अनपुजस्थलतर्ा पलन वोिपत्र िोल्न वाधा पने छैन। बोिपत्र िररद गने वा दाजििा गने ददन सावयिलनक कवदा परेर्ा उक्त 
कार्यहरु कवदा पलछको कार्ायिर् ििेुको ददन सोकह सर्र्र्ा हनुेछ। 

६. प्राप्त वोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा आंजशक स्वीकृत गने अलधकार र्स कार्ायिर्र्ा सरुजित रहने छ। ररत नपगुेका र म्र्ाद 
नाघी आएका वोिपत्र उपर कुनै कारवाही गररने छैन। 

७. चाि ुआ.ब. र्ा रु. ३००००००(तीस िाि) भकु्तानी गरर बाककिँ  रहेको रकर् अको आ.ब.र्ा भकु्तानी हनुे छ। 

८. लनर्ायण कार्य २०८० को र्ाघ ससान्त सम्र् सम्पन्न गनुय पने छ। 

९. वोिपत्र सम्वन्धीअन्र् सतयहरु वोिपत्र फारार्र्ा उल्िेि गरे वर्ोजिर् हनुे छन।् 

  10. अन्र् कार्यकवलधहरु सावयिलनक िररद ऐन, २०६३ तथा सावयिलनक िररद लनर्र्ाविी, २०६४ अनसुार हनुे छ। 

  11. थप कुरा बझु्न ुपरेर्ा र्स कार्ायिर्र्ा कार्ायिर् सर्र्लभत्र सम्पकय  राख्न सककने छ। 
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