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िवधुतीय बोलप   आ हानको सूचना 

(दो ो  पटक कािशत िमित २०७७।०८।२१ गत)े 

 गढवा गाउँपािलका अ तरगत देहाय बमोिजमका खोला तथा नदीह बाट तो कए बमोिजमको दरमा न दज य पदाथ संकलन 
गन छु ा छु ै ठे ा ब दोब त गनु पन भएकाले वीकृत ारि भक वातावरणीय परी ण (आई. .ई.) ितवेदनमा उ लेिखत 
िनयम तथा शत बमोिजम नदी ज य पदाथको आ त रक िव  शु क असुलउपर गन चालु आ.व. २०७७/०७८ का लािग  ठे ा 
आ हान ग रएको छ । मू य अिभबृि  करमा दता भई कर चु ा माणप  िलएका इ छुक फमले तो कएको यूनतम अंकमा 
नघ ने गरी न दज य पदाथ यब थापन कायिविध  को िनयम ७(२) बमोिजम यो सूचना कािशत भएको िमितले ३० दन िभ  
यस कायालयबाट तो कए बमोिजमको बोलप  द तुर u9jf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, u9jf bfªsf] gfddf NIC ASIA 

बक ल मटेड लमह मा /x]sf] अ त रक राज व   vftf g+= ०५१२०५००२८७३८००२ मा दािखला ग र ( फता 

न ने ) www.bolpatra.gov.np/egp बाट ३१  दनको १२ वजे िभ  रीत पूवकको िवधुतीय बोलप  पेश गन सूिचत ग र छ । पेश 
ग रएका उ  बोलप  सोिह दनको २ बजे u9jf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no u9jf, bfªमा खोिलनेछ |  बोलप  पेश गदा 
आफुले कबोल गरेको दररेट रकमले तािवत प रमाणलाई गुणन गदा न आउने कुल कबोल रकमको ५% ले ने बोलप  
जमानत g]kfn ;/sf/af6 :jLs[tL k|fKt jfl0fHo a}saf6 u9jf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no u9jf, bfªको gfddf hf/L 

ul/Psf] slDtdf १२० lbg Dofb ePsf] a}s Uof/]G6L -jL8j08_ धरौट  खाता ५१४१४९८८२४५२४००३ k]z ug{'kg{]5 .   

रीत नपुगी वा याद नाघी ा  न आएका बोलप  माथी कुनै कारवाही ग रने छैन । िब तृत जानकारीका लािग यस 
कायालयको राज  शाखामा स पक रा  न समेत जानकारी गराइएको छ । 
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