
गढवा गाउँपािलका 
गाउँ कायपािलकाको कायालय 

गढवा, देउखुरी दाङ 

लु नी  देश, नेपाल 

िवधुतीय बोलप   आ हानको सूचना 
( थम  पटक कािशत िमित २०७९।०९।१७गत)े 

 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. २०७९/८० 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 बोलप को 
लािग  ३० दन िशलब दीको लािग १५ दन  िभ  यस कायालयबाट तो कए बमोिजमको बोलप  द तुर u9jf 

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, u9jf bfªsf] gfddf NIC ASIA बक िलिमटेड लमहीमा /x]sf] अ त रक राज व vftf g+= 

०५१२०५००२८७३८००२ मा दािखला ग र ( फता न ने ) www.bolpatra.gov.np/egp बाट बोलप को लािग  ३१  दन 
िशलब दीको लािग १६   दन 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 आउन े 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 बोलप को  लािग र िशलबि दको लािग ९० दन  Dofb ePsf] a}s Uof/]G6L -jL8j08_ धरौटी खाता 
५१४१४९८८२४५२४००३ k]z ug{'kg{]5 .   २०८० h]7 मसा त ;Dd ; म उ खनन ग र स ु  पनछ|रीत नपगुी 
वा याद नाघी ा  न आएका बोलप  माथी कुन ैकारवाही ग रने छैन । वीकृत तथा र  गन स पूण अिधकार 
गाउपािलकामा िनियत रहनेछ | 

ठे ा न ं खोला नदी े  उ खनन ्
प रमाण 
(घ.िम) 

Oli6d]6 /sd ?= -
d'.c=s/  afx]s_ 

बोलप / 
दरभाउ 
प  
द तरु 

िबड सकुे रटी 
/sd, ?= 

01/NCB/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb रतनपरु घाट  १७४४२ 

४९२७७१३.८४/
- 
 

३०००/- कबोल रकमको  
५% 

02/NCB/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb 

 खैराबाट 
खडकपुर े   
क 

१०१०८ 
२८,५५,७१२.१६
/- 
 

३०००/ कबोल रकमको  
५% 

03/NCB/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb 

खैराबाट 
खडकपुर े   
ख 

६२७७ १७,७३,३७८.०४
/- 

३०००/ कबोल रकमको  
५% 

04/NCB/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb धरमपुर े  १  ११७९९ ३३,३३,४५३.४८

/- 
३०००/ कबोल रकमको  

५% 
05/NCB/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb धरमपुर े  २  ९७९८ २७,६८,१३०.९६

/- 
३०००/ कबोल रकमको  

५% 
01/SQ/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb धरमपुर े  ३ ४९७६ १४,०५,८१८.५२

/- 
१०००/ कबोल रकमको  

५% 
06/NCB/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb 

धरमपुर े   

४ 
 

६५२८ १८,४४,२९०.५६
/- 

३०००/ कबोल रकमको  
५% 



नोट: ढंुगा, िग ी वालुवा आ त रक ठे ामा तािवत यूनतम् करको दर ित घ.िम  २८२|५२. 

 

 
     मुख शासक य अिधकृत 

 

07/NCB/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb 

झारबैरा  े  
१  

8160 
 २३०५३६३.२/- 

३०००/ कबोल रकमको  
५% 

02/SQ/GRM/RB
M/2079/80 /fKtL glb 

झारबैरा   े  
२ 

4500 
 १२७१३४०/- 

१०००/ कबोल रकमको  
५% 

08/NCB/GRM/R
BM/2079/80 

रन सग 
खोला 

lr;fkfgL em/f}gL 
vf]nf k'j{ b]lv 
h'/fpgL k'n dfyL 
;Ddsf] v08 

30000 
 
 

८४७५६००/- ३०००/- कबोल रकमको  
५% 

09/NCB/GRM/R
BM/2079/80 

/fKtL glb  /fKtL /0fl;+x 
bf]efg b]lv dndnf 
3f6 ;Dd 

३६३०० १०२५५४७६/- ३०००/ कबोल रकमको  
५% 

10/NCB/GRM/R
BM/2079/80 

/fKtL glb dndnf 3f6 b]lv 
ag3';|L 3f6 ;Dd 

३६३०० १०२५५४७६/- ३०००/ कबोल रकमको  
५% 

11/NCB/GRM/R
BM/2079/80 

/fKtL glb dfyLNnf] a8x/f 
b]lv tNnf] a8x/f 
;Dd 

३६३०० १०२५५४७६/- ३०००/ कबोल रकमको  
५% 

12/NCB/GRM/R
BM/2079/80 

/fKtL glb klq+uf 3f6 b]lv 
h]7fg ufFp ;Dd  

३६३०० १०२५५४७६/- ३०००/ कबोल रकमको  
५% 

13/NCB/GRM/R
BM/2079/80 

/fKtL glb krlxof b]lv 
dxb]jf k'n dfyL 
;Dd   

३६३०० १०२५५४७६/- ३०००/ कबोल रकमको  
५% 


