
आठराई त्रिवेणी गाउँकार्यपात्रिकाको  कार्ायिर् 

हाङपाङ, ताप्िेजङु 

१ नं प्रदेश, नेपाि 

दरभाउपि  E-Bidding आह्वान को सचूना 

 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमततिः२०७७/०२/०५) 

यस कायाालयको लागि आ.व. २०७६/०७७ स्वीकृत बार्षाक कायाक्रम अनुसार देहाय बमोजिमको सडक स्तरोन्नती तथा तनमााण काया शसलबन्दी दरभाउपत्र  को 
माध्यमबाट सम्पन्न िनुा पने भएको हुुँदा नेपाल सरकारबाट इिाित प्राप्त योग्य तनमााण व्यवसायीबाट तनम्न िताहरुको अगिनमा रही शसलबन्दी दरभाउपत्र  को माध्यमबाट 

दरभाउपत्र  पेि िना यो सूचना प्रकािन िररएको छ । 
िताहरु -: 

१. तपशिलमा उल्लेखित दस्तुर (फिताा नहुने) यस िाउपाशलकाको राजरिय वाखणज्य बैंक हाङपाङ िािाको संगचतकोष िाता नं २६७००३०४००००२ निदै बुझाई निदी रशसद साथ तनमााण व्यवसायील े

व्यवसाय नवीकरण भएको इिाित पत्र, आय कर तथा मू.अ.कर दताा प्रमाणपत्रको प्रततशलर्प र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रततशलर्प संलग्न रािी यस िाउुँपाशलकाको कायाालय हाङपाङ ताप्लेिुङ बाट 

यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको शमततले १५  औ ददनसम्म िररद िना सफकने छ । िररद भएका दरभाउपत्र  सम्बजन्ि काििात १६  औ ददन ददनको १२ बि ेसम्म यस कायाालयको नाममा 
सम्बोिन िरी कामको र्ववरण, दरभाउपत्र  दाताको नाम,ठेिाना र िोन नं समेत स्पस्ट िुलाई िमाको छाप लिाई यस कायाालयमा मात्र दताा िराउन ुपनेछ ।  

२. उल्लेखित कायाालयबाट बबफक्र भएका दरभाउपत्र सम्बजन्ि काििातमा भनुा पने सम्पूणा पानाहरु भरर दताा िनुापनेछ । दताा भएका दरभाउपत्र हरु अजन्तम दताा िनुा पने ददन ददनको २ बि ेकायाालयका 
प्रतततनगिहरु र दरभाउपत्र  दाता वा तनिका प्रतततनगिहरुको रहोबरमा यस कायाालयमा िोशलने छ l दरभाउपत्र  दाता वा तनिका प्रतततनगिहरु उपजस्थत नभएमा पतन दरभाउपत्र  िोल्ने कायामा कुन ै

बािा पने छैन । 
३. दरभाउपत्र  बबफक्र तथा दाखिला िन ेअजन्तम ददन एवम िोशलने ददन सावाितनक र्वदा परेमा उक्त कायाहरु र्वदाको लितै्त पतछ कायाालय िुलेको ददन सोदह वमोजिम हुनेछ।  

४. दरभाउपत्र  िमानत यस कायाालयको नाममा रहेको राजरिय वाखणज्य बैंक हाङपाङ िािाको िरौटी िाता नं  २६७००३०३०००००२ मा निद िम्मा िरेको सक्कल बैंक भौचर वा सो बराबरको नेपाल 

रारि बैंक बाट क बिाको मान्यता प्राप्त बैंकबाट वा कुनै वाखणज्य बैंकबाट यस कायाालयको नाम मा िारी भएको काया प्रयोिन एवम ठेक्का नं अतनवाया रूपमा उल्लिे भएको दरभाउपत्र  िमानत 

(दरभाउपत्र  दाखिला िने अजन्तम शमततबाट ७५ ददनसम्म म्याद भएको) पेि िनुापनेछ । बैंक मािा त दरभाउपत्र  िमानत पेि िनेहरुको हकमा कायाालयबाट तनददारट िररएको दरभाउपत्र  िमानत 

िारम अनुसारनै पेि भएको मात्र मान्य हुनेछ । 
५. दरभाउपत्र दाताले दरभाउपत्र मा दररेट भदाा मूल्य अशभबदृ्दी कर बाहेकको दररेट उल्लेि िनुा पनेछ । दरभाउपत्र मा प्रत्येक आइटमवाईि दर अंक र अक्षर दबुैमा स्परटलेखि प्रत्येक पानामा सदह 

छाप िरेको हुनु पनेछ । अंक र अक्षर िरक परेमा अक्षर लेखिएकोलाई मान्यता ददइनेछ। केरमेट भएको ठाउुँमा दरभाउपत्र दाताको सदह छाप भएको हुनु पनेछ । 
६.  संयुक्त उपक्रमको हकमा मुख्य साझेदार (lead partner) कोदहस्सा कजम्तमा ४०% तथा अन्य साझेदारहरुको दहस्सा कजम्तमा २५% हुनु पनेछ । 
७. शसलबन्दी  दरभाउपत्र  सम्बजन्ि अन्य कुन ैकुरा बुझ्न ुपरेमा यस कायाालयको मोबाइल नं ९८५२६६०९६० मा सम्पका  िना सफकने छ। 
८. नक्कली काििात पेि िरर वा शमलेमतो िरर दरभाउपत्र मा भाि शलएको पाइएमा सो दरभाउपत्र  रद्द िरी कालो सुगचमा समावेि िना सम्बजन्ित तनकायमा शसिाररस िररने छ । म्याद नाघी आएको, 

ररत नपुिेको र ससता पेि भएको दरभाउपत्र हरु मान्य हुने छैन । 
९. दरभाउपत्र िररदकतााले सावाितनक िररद कायामा भाि शलन अयोग्य नभएको ,प्रस्तार्वत िररद कावााहीमा आफ्नो स्वाथा नवाखझएको साथै सावाितनक िररद अनुिमन कायाालयको कालो सूचीमा 

नपरेको भनी शलखित कबोल िरेको स्वघोषणा िरेको पत्र अतनवाया रुपमा वोलपत्रसाथ पेि िनुापनेछ।  

१०. दरभाउपत्र दातालाई दरभाउपत्र  पेि िनुा अिाडी आफ्नै िचा र जिम्मेवारीमा कामको स्थलित भ्रमण िरर कामको बारेमा िानकारी शलन अनुरोि िररन्छ साथै Pre-bid Meeting सूचना प्रकािन 

भएको शमततले ८ औ ंददनको २ वि ेयस कायाालयमा हुनेछ । 
११. दरभाउपत्र  स्वीकृत िन,े रद्द िने र आंशिक रूपमा स्वीकृत िने वा निने सम्पूणा अगिकार यस कायाालयमा तनदहत हुनेछ । यस सुचनामा उल्लेि नभएका कुराहरुको हकमा सावाितनक  िररद ऐन, 

२०६३ र सावाितनक िररद तनयमावली, २०६४ तथा अन्य प्रचशलत कानून अनुसार हुनेछ । 
१२. यो सूचना यस कायाालयको वेबसाइट  www.aathraitribenimun.gov.npमा  हेना सफकनेछ । 
१३. देहायका ठेक्काहरु:- 

2 PKG-
23/SQ/23-
076/077 

Atrm/PKG-
23/SQ/23-
2076/077 

Construction of Khelmaidan 
At Dip Jyoti Balbikas kendra 

रु.१९७६४०.६०/-  रु.५,०००/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र  
 

3 PKG-

24/SQ/24-

076/077 

Atrm/PKG-
24/SQ/24-
2076/077 

Khuwa-Bismure  Road 
construction 

रु.४९७९२७.६५/-  

 

रु.१२,५००,/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र 
 

4 PKG-25 
/SQ/25-
076/077 

Atrm/PKG-
25/SQ/25-
2076/077 

Mulchowk Pathivara Motor 
Bato track Open. 

रु.४९८८०१.६०/-  

 

रु.१२,५००,/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र 
 

5  PKG-26 
/SQ/26-
076/077 

Atrm/PKG-
26/SQ/26-
2076/077 

Ucha MaBi Hudai Mahabhir 
Dhaleko Bar juketar sadak 
nirman. 

रु.३९६५९५.५४/-  

 
 

रु.१०,०००/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र 
 

क्र.सं सूचना न:- ठेक्का न:- र्ववरण ल.ई.रकम(मू.अ. कर 
सदहत) 

िरौटी रकम  दरभाउपत्र  
दस्तुर  

फकशसम कैफियत 

1 PKG-

22/SQ/22-

076/077 

Atrm/PKG-

22/SQ/22-

2076/077 

Dataram ko Ghar dekhi 
Seselung jodne Sadak 
Nirman . 

रु.२९८०४७.८८/-  रु.७,५००- रु.१,००० /- सिलबन्दी 
दरभाउपत्र  

 

http://www.aathraitribenimun.gov.npमा/


6   PKG-27 
/SQ/27-
076/077 

Atrm/PKG-
27/SQ/27-
2076/077 

 रु.१८८८००३.३१/-  

 
 
 

रु.५०,०००/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र 
 

Road way excavation of four different road 
1.Bhangtar titeni hudai asale dadeli dada sadak. 
2.Sabika Hangpang 5 ko Dadagau Dekhi Chuwa Khola Kesaba Chudalko Ghar Samma sadak Nirman 
3.Sabika Hangpang 5 Ko  Dadagau lalita Gurungko Ghar Hudai Thulitar jodne sadak 
4.Sisne kuwabung hudai chamyakhola jodne sadak Nirman. 
7  PKG-28 

/SQ/28-
076/077 

Atrm/PKG-
28/SQ/28-
2076/077 

Protection work swaraswati 
aabi Building. 

रु.१९९०७३२.०५/-  

 
 

रु.५०,०००/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र 
 

8  PKG-29 
/SQ/29-
076/077 

Atrm/PKG-
29/SQ/29-
2076/077 

Hangpang Hospital Bandre 
thumki sobuwa Road. 

रु.१४९८८९९.०९/-  

 

रु.४०,०००/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र 
 

9  PKG-30 
/SQ/30-
076/077 

Atrm/PKG-
30/SQ/30-
2076/077 

Khudumbo Wada Kayalaya 

Jodne Sadak. 
रु.१८४१५५०.११/-  रु.४६,०००/- रु.१,००० /- सिलबन्दी 

दरभाउपत्र 
 

 
प्रमुख प्रशासकीर् अत्रिकृत   

आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिका 

      हाङपाङ, ताप्िेजुङ 


