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वुढीगण्डकी र्लववद्युत आयोर्नाको

वातावरण,मुआब्र्ा ववतरण,पुनवाास तथा पुनर्सथाापना इकाई
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सिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप गररएको
सुचना प्रकाशित शिशत : २०७७।०३।०५
यस आयोजनाको आ.ब. २०७६।७७ को वार्षिक स्वीकृत कायिक्रम बमोर्जम कायाि लयमा रहेको पुराना
भवनहरुमा रङरोगन कायि गनिको लार्ग र्मर्त २०७६।१२।०६ को नागररक दै र्नक पर्िकामा सुचना प्रकासन गरर
र्सलबन्दी दरभाउपि आह्वान गररएकोमा कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै नेपाल सरकारले घोषणा गरे को दे शव्यापी
लकडाउनका कारण िररद प्रकृया प्रभार्वत हुन पुगेको र साबिजर्नक िररद अनुगमन कायाि लयको र्मर्त २०७७।०१।०३
तथा र्मर्त २०७७।०१।१५ को पररपि बमोर्जम िररद प्रकृया अगार्ड बढाउनुपने भएकोले योग्यता पुगेको फमि र
कम्पनीहरुले तपर्शल बमोर्जमका सतिहरुको अर्िनमा रर्ह र्सलबन्दी दरभाउपि दाखिला गने र िोल्ने म्याद थप
गररएको व्यहोरा सम्बखित सवैको जानकारीको लार्ग यो सुचना प्रकासन गररएको छ ।
१.

योग्यता पुगेका दरभाउ पिदाताहरुले दरभाउपि सम्बखि कागजातहरु हे नि र बुर्ढगण्डकी जलर्वद् युत आयोजना
र्सउरे र्नटार गोरिा कायाि लयबाट दरभाउपि सम्बखि आवस्यक जानकारी र्लन सक्नेछन् ।

२.

दरभाउपि फारम बुर्ढगण्डकी जलर्वद् युत आयोजना कायाि लय र्सउरे नीटार गोरिाबाट र्मर्त २०७७।०३।१० सम्म
कायाि लय समय र्भि रार्रिय बार्णज्य बैंकको जुनसुकै शािाबाट िाता नं १०००२०००१०००० मा यस आयोजनाको
कायाि लय कोड नं ३०८००३६०१ राजश्व र्शषिक नं. १४२२९ मा रकम रु. १०००।– (अक्षरे पी एक हजार माि) र्फताि नहुने
गरर दाखिला गरर सोको बैक भौचर कायाि लयमा बुझाइ िररद गनि सर्कनेछ ।

३.

दरभाउपि फारम िररद गनि र्लखित र्नवेदनका साथै कम्पनी / फमि दताि को प्रमाणपिको प्रर्तर्लपी र अर्घल्लो
आ.व.सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पिको प्रर्तर्लपी समेत संलग्न गरर पेश गनुि पनेछ ।

४. र्सलबखन्द दरभाउ पि र्मर्त २०७७।०३।११ गते १२:०० बजेसम्म बुर्ढगण्डकी जलर्वद् युत आयोजना कायाि लय
र्सउरे नीटार गोरिामा बुझाइसक्नुपनेछ । उल्लेखित समय पस्चात् प्राप्त भएका दरभाउपि उपर कुनै कारवार्ह गररने
छै न ।
५. ररतपुविक पेश हुन आएका र्सलबन्दी दरभाउपि र्मर्त २०७७।०३।११ गते र्दनको र्िक २:०० बजे दरभाउपिदाता वा
र्नजको प्रर्तर्नर्िको रोहवरमा बुर्ढगण्डकी जलर्वद् युत आयोजना कायाि लय र्सउरे नीटार गोरिामा िोर्लने छ ।
दरभाउपि दाता वा र्नजको प्रर्तर्नर्ि उपखस्थत नभएमा समेत दरभाउपि िोल्न कुनै वािा पने छै न ।
६. दरभाउपिको मान्य हुने अवर्ि दरभाउपि िोलेको ४५ पैतार्लस र्दनसम्म हुनेछ । दरभाउपि साथ रकम रु. १८०००।–

(अक्षरे पी अिार हजार माि) को दरभाउपि िोल्ने र्मर्तबाट ७५ र्दन मान्य अवर्ि भएको बोलपि जमानत पेश गनुिपने
छ । यर्द दरभाउपिदाताले नगदै जमानत रकम जम्मा गनि चाहे मा रार्रिय बार्णज्य बैक गोरिा शािामा रहे को कोष
तथा लेिा र्नयन्त्रक कायाि लय गोरिाको नाममा रहे को िरौर्ट िाता नं. ३०६०२०३०००००० मा यस आयोजनाको नाम
तथा कायाि लय कोड ३०८००३६०१ मा सोर्ह रकम रु. १८०००।–(अक्षरे पी अिार हजार माि) नगद जम्मा गरर सोको बैक
भौचर साथ दरभाउपि बुझाउन सक्नेछन ।
७. दरभाउपि िररद गने र दाखिला गने / िोल्ने अखिम र्दनमा साविजर्नक र्वदा पनि गएमा र्वदा समाप्त भइ कायाि लय
िुलेको र्दनलाई अखिम र्दन मार्ननेछ । त्यस्तो अवस्था पनि गएमा बोलपि जमानतको मान्य अवर्िमा कुनै हे रफेर हुने
छै न ।
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