
                            

 

लिवाड नगरपलिका कार्ाािर् 

 लिवाङ, रोल्पा 
 

बारुण  र्न्त्र (दमकि) आपलुता  र वडा कार्ाािर् भवन लनमााण सम्बन्त्धी लसिबन्त्दी बोिपर आह्वानको सूचना 
 पटक प्रकाशन लमलतिः2073/१०/1७ गते 

1.र्स नगरपालिकािाई आवश्र्क  पने बारुण र्न्त्र दमकि  सप्िाई   र  वडा कार्ािर् भवन लनमााण गना इच्छुक र इजाजत प्राप्त फमा/कम्पनी/सस्थाािे 
देहार् बमोजजमको शताहरुको अलधनमा रही ररतपूवाकको बोिपर पेश गनुाहनु र्ो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । 

2.र्ो सूचना प्रकाजशत भएको लमलत देजि 30 औस ददनसम्म  बोिपर फारम र्स कार्ाािर्ममा अद्यावलधक नववकरण  गरको  व्र्वसार् दतााको प्रमाजणत 
इजाजतपर अद्यावलधक नववकरण फमा, सस्थाा वा कम्पनी दतााको प्रमाजणत प्रमाण पर, ्थाार्ी िेिा नम्बर प्रमाजणत प्रमाणपर, आ.व 2072/073 सम्मको  
कर चतु्ता गरेको प्रमाजणत पर वा आलथााक वर्ा 2072/073 को कर/ आर् वववरण पेश गरेको प्रमाजणत प्रलतलिपी र लनवेदन साथा पेश गरेपलछ लनर्मानसुार 
बोिपर फारम  (रकम वफताा नहनुे गरी) र्स कार्ाािर्बाट उपिब्ध गराइने छ ।  
3.िररद गररएका बोिपर फारमहरुको महिहरुको ्पष्ट रुपमा भरी प्रत्रे्क पानामा सवहछाप गरी प्रथाम पटक सूचना प्रकाजशत भएको लमलतिे ३१ औस ददनको 
12 बजेलभर र्स कार्ाािर्मा उपज्थात भई बोिपर दताा गराउन सवकने छ ।  
4.बोिपर फारम साथा जमानत वापतको रकम र्स नगरपालिका कार्ाािर्को ने.वै. लि रोल्पा मा रहेको िाता नस 426 ग.3 को धरौटी िातामा दाजििा 
गरेको सक्कि भौचर वा मान्त्र्ता प्राप्त बैकबाट र्स कार्ाािर्को नाममा जारी गररएको 120 ददन म्र्ाद भएको जमानीपर बोिपर साथा पशे गनुापनेछ । र्सरी 
पेश गररने जमानत वापतको भौचर रलसद ववडवण्ड  र्ो सूचना प्रकाजशत भएको लमलत पलछकोिाई मान्त्र्ता ददइनेछ । 

5.दताा हनु आएका लसिबन्त्दी बोिपर फारमहरु र्स कार्ाािर्मा बोिपरदाताहरु वा लनजको प्रलतलनलधहरुको रोहवरमा िोलिने छ तर लनजहरुको अनपुज्थालतमा 
पलन बोिपर िोल्न बाधा पनेछैन । फारम िररद गने वा दाजििा गने ददन सावाजलनक ववदा परेमा उक्त  कार्ाहरु ववदा पलछको कार्ाािर् ििेुको ददन सोही 
समर्मा हनुेछ ।  
6.प्राप्त बोिपर ्वीकृत गने वा नगने सम्पणुा अलधकार र्स कार्ाािर्मा सरुजित रहन ेछ । ररत नपगुकेा र म्र्ाद नाघी आएका बोिपर उपर कुनै कारवाही 
गररने छैन ।  
7.बोिपर सम्बन्त्धी अन्त्र् शताहरु बोिपर फारममा उल्िेि गरे बमोजजम हनुेछन ्। 

8.अन्त्र् कार्ाववलधहरु ्थाानीर् लनकार् आलथााक प्रशासन लनर्माविी 2064 सावाजलनक िररद ऐन 2063 तथाा सावाजलनक िररद लनर्माविी 2064 अनसुार 
हनुेछ । 

9.अन्त्र् थाप केही कुराहरु बझु्न ुपरेमा लिवाङ नगरपालिका कार्ाािर्मा कार्ाािर् समर्लभर कार्ाािर् नस 086440071 मा सम्पका  गना सवकने छ । 

ठेक्का 
 नस. 

वववरण आवश्र्क 

 ससख्र्ा 
बोिपर 

फारम द्तरु 
जमानत रकम 

1/073/074  

Fire Fighter Water Tank Capicity 4000-5000Ltr,  
Vehicle  Right hand Drive 3*2, Water cooled disel  
Engine, P 
Power output not less than 120 HP, Torque at least  
40NM@ 
rated RPM, with all necessary accessories as per  
Technical Specification  

थाान 1  
एक  

3000 कजम्तमा कबोि असकको 
2.5प्रलतशत  

२/073/074 वडा कार्ाािर् भवन िमेुि  १ वटा 3000 कजम्तमा कबोि असकको 
2.5प्रलतशत  

 
                                                                        कार्यकारी अधिकृत 

                                                                          निमबहादरु के.सी   


