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विषय:- विधतुीय िोलपत्र आव्हानको सूचना । 

प्रथम पटक प्रकाशित मममत २०७८/०५/३१ 

प्रस्ततु विषयमा यस रतिुामाई नगरपामलकाका मिमिन्न िडाहरुमा गनुपुने तपशिल अनसुारको मनमाुण काय ु विधतुीय खररद प्रकृयाको 
माध्यमिाट गराउन ुपने िएकोले उक्त कायकुा लामग इजाजत प्राप्त इच्छुक योग्य नेपाली मनमाुण व्यिसायीहरुका लामग मनम्न ितहुरुको अमधनमा 
रवह ररतपूिकुको तपशिल अनसुारको िोलपत्र आह्वान गररन्छ । 

तपलिि : 

क्र.स. ठेक्का नं योजनाको नाम 

लागत अनमुान रकम 
रु.   (म.ुअ. कर 

समेत) 
िोलपत्र जमानत रकम रु. िोलपत्र फारम खरीद दस्तरु 

रु. 

 

१. 
 

Rmun/NCB/Works/
01/2078-079 

सोमिारे िजारका सडक कालोपते्र   
,रतिुामाई-१० 

३३,८५,८४५।३०  १,००,०००।- 
३०००।-  

(मतन हजार मात्र)  

२. Rmun/NCB/Works/
02/2078-079 

िौडाहा िाट स्िास््य चौकी जान ेसडक 
कालोपते्र  ,रतिुामाई-९ ३०,३८,२१८।११ ८५,००० ।- ३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

३. Rmun/NCB/Works/
03/2078-079 

श्रीजङ्गापलु-कोइलीडााँगी सडक कालोपते्र 
,रतिुामाई-८ ३०,२१,४९५।६८ ८५,०००।- ३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

४. Rmun/NCB/Works/
04/2078-079 

कृष्ण िमाकुो घर िाट धोकररयामनुी 
जाने सडक कालोपते्र ,रतिुामाई-७ ३०,४९,४६७।६९  ८५,०००।- ३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

५. Rmun/NCB/Works/
05/2078-079 

सौंठा चोक िाट ६ न. िडा कायालुय 
जाने सडक कालोपते्र   ,रतिुामाई-६ ३०,८७,०४५।९३  ८५,०००।- ३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

६. Rmun/NCB/Works/
06/2078-079 

विमिन्न सडक ममतु तथा ग्रािेल 
,रतिुामाई-५ ६४,२८,९८७।२२  १,८०,०००।- ३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

७. Rmun/NCB/Works/
07/2078-079 

हलुाकी सडक रामजानकी मशन्दर हदैु 
कन्चन चोक मसगाड़ी जान ेसडक 
कालोपते्र ,रतिुामाई-४ 

१,०७,२८,६६१।०४ ३,१०,०००।- 
३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

८. Rmun/NCB/Works/
08/2078-079 

विमिन्न सडक ममतु तथा ग्रािेल 
,रतिुामाई-३ ७२,९६,४९५।९८   २,१०,०००।- ३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

९. Rmun/NCB/Works/
09/2078-079 

विमिन्न सडक ममतु तथा ग्रािेल 
,रतिुामाई-२ ५५,७६,३६६।७७  १,५०,०००।- ३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

१०. Rmun/NCB/Works/
10/2078-079 

 

सडक तथा कल्िटु मनमाुण  ,रतिुामाई-
१ 

 

४१,०५,११७।९६  १,१५,०००।- 
३०००।-  

(मतन हजार मात्र) 

१.  खरीद प्रकृया e-GP को माध्यमिाट मात्र गरीने िएकोले  PPMO को website : www.bolpatra.gov.np/egp  िाट bid document हरु  
डाउनलोड गरर मममत २०७८/०६/३१  गते ददनको १२.०० िजेमित्र पेि गन ुसवकनेछ।e –submission का लामग िोलपत्र खररद दस्तरु 
िापत राजश्व खातामा जम्मा गरेको र सम्िशन्धत ठेक्का नं र मनमाुण कायकुो नाम खलेुको उल्लेशखत रकम िरािरको राजश्व दाशखला िौचर ( pdf 

format मा) साथै पेि गनु ु पने छ।िैंकको नामः- मेघा िैक नेपाल मल. मसजिुा,िाखामा रहेको आन्तररक राजश्व खाता , खाता नं.-                                       
००८००१०८४१२६३ 

२. िोलपत्र २०७८/०६/३१ गते ददनको १:०० िजे देशख यस कायाुलयमा उपशस्थत िोलपत्रदाताहरु िा मनजको अमधकार प्राप्त 
 प्रमतमनमधहरुको  रोहिरमा खोमलने छ।िोलपत्रदाता िा मनजको प्रमतमनमध उपशस्थत निएमा पमन िोलपत्र खोल्न कुनै िाधा पने छैन ।    

३. िोलपत्र खोमलन ेददन विदा पन ुगएमा सो काय ुलगतै कायालुय खलेुको ददन हनुेछ ।  

४. िोलपत्र साथ मेघा िैक नेपाल मल. मसजिुा िाखामा रहेको रतिुामाई नगरपामलकाको धरौटी खाता नं.००८००१००८९७५१ मा फमकुो 
 नामिाट जमानत िापतको नगद रकम जम्मा गरेको िौचर िा पेि गने अशन्तम मममतदेशख कशम्तमा १२० (एक  सय िीस) ददन म्याद िएको 

http://www.bolpatra.gov.np/egp%20बाट
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 नेपाल सरकारिाट मान्यता प्राप्त िाशणज्य िैंक िा वित्तीय संस्थाले यस कायाुलयको नाममा जारी गररएको िैक जमानत (िैक ग्यारेण्टी) पेि 
 गनु ुपने छ । सो िैक जमानत/िौचरमा सम्िशन्धत ठेक्का नं र मनमाुण कायकुो नाम उल्लेख िएको हनु ुपने छ।  

५.  e –submission सम्िशन्ध जानकारी सािजुमनक खरीद अनगुमन कायालुयको website िाट हेन ुसवकनेछ । 
६.  यस सचुनामा उल्लेख िएकोमा सोही िमोशजम र अन्य विषयको हकमा सािजुमनक खररद ऐन २०६३, (संसोधन सवहत) र सािजुमनक  खररद 
 मनयमािली, २०६४ (संसोधन सवहत), प्रचमलत ऐन मनयम तथा नगरपामलकाको मनणयु अनसुार हनुेछ । 

७.  िोलपत्रको अन्य कागजातमा (िाषागत समेत) त्रटुी िएमा िा विषय िा प्रसंगले अन्य अथ ुलागमेा कायाुलयले  कुनै पमन  िेला  संसोधन गन ु    

सक्नेछ र उक्त संसोधन सम्िशन्ध जानकारी यस कायाुलयको सूचना पावट िा िेिसाईट मा राशखनछे। कायाुलयको वहतलाई ध्यानमा राखी 
िोलपत्र, परैु िा आंशिक रूपमा शस्िकार / शस्िकृत गने िा अशस्िकार /अशस्िकृत गने िा सूचना नै रद्ध गने लगायतका सम्पूण ुअमधकार यस 
कायाुलयमा सरुशित रहको छ । 

८. िोलपत्र सम्िशन्ध थप जानकारीका लामग कायालुय समयमा यस कायाुलयको फोन नं. ०२१-४१४०५२ िा िेिसाईट 
 www.ratuwamaimun.gov.np \ official E-mail:- ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com मा सम्पकु गन ु\ हेन ुसवकनेछ ।  

  

 

प्रमखु प्रिासवकय अमधकृत 

रतिुामाई नगरपामलकाको कायाुलय, मसजिुा, 
मोरङ्ग 


