6\ofDs]d}o'd ufpFkflnsf
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no,
cGgk'0f{, ef]hk'/
बोऱपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचर्ना
प्रथम पटक प्रकाशशत शमततिः२०७४/१०/१९

मस गाॉउ कामयऩालरकाको कामायरमफाट लभतत २०७४/०९/२५ को औजाय याष्ट्रिम दै तनक ऩत्रिकाभा प्रकालित सुचना
अनुसाय रयतऩूर्क
य दताय हुन आएका लिरफन्दी फोरऩिहरु भूल्माङ्कन बै ऩेि बएकाभा लभती २०७४/१०/१८ गतेको तनणयम अनुसाय
तऩलिर अनुसाय न्मुनतभ भूल्माङ्ककत फोरऩिहरू सायबूत रुऩभा प्रबाफग्राही ठहय हुन आएकोरे साफयजतनक खरयद ऐन,२०६३ को
दपा २७ को उऩदपा २ फभोष्ट्जभ ष्ट्वर्कृतीको रागग छनौट गने आिम ७ (सात) ददने सूचना सम्फष्ट्न्धत सफैको जानकायीको रागी
प्रकालित गरयएको छ।

तपशशऱ
लस.न.

ठे क्का नॊ.

काभको त्रफर्यण

न्मून भुल्माङ्ककत

फोरऩिदाताको नाभ

कफोर अॊक
यकभ(भु.अ.क.
फाहे क)

१

२

३

४

५

भुकुर तनभायण सेर्ा

रू. ५०,२७,१३३.४४

वतयोन्नती कामय,टमाम्केभैमुभ

लसद्दे श्र्य,बोजऩयु ।

02/BHO/TRM/
W/ROAD074-075)

पऩङ्गडाॉडा,काततयके,धाइऩा,यचने दे खी दहरे

खखम्दङ
ु तनभायण

रू. २३,३३,०८७.३७

योड वतयोन्नती कामय,ट्माम्केभैमुभ

सेर्ा,तछनाभखु हार

गाउॉ ऩालरका र्ाड नॊ.५,६,७,८ य ९

ट्माम्केभैमुभ २

03/BHO/TRM/
W/ROAD074-075

ऩानधाये -सल्रेबन््माङ,र्ैयाङ,भझर्
ु ा दे खी

खखम्दङ
ु तनभायण सेर्ा,

ट्माम्केभैमुभ गाउॉ ऩालरका र्ाड नॊ. ९

२

कामायरम योड तनभायण कामय,ट्माम्केभैमुभ

तछनाभखु हार ट्माम्केभैमुभ

गाउॉ ऩालरका र्ाड नॊ.१

२

रुभरा,खोइरा,र्ादङ्
ु गरा दे खी रयभगचभ

खखम्दङ
ु तनभायण

01/BHO/TRM/
W/ROAD074-075)

नागग,चोरन्ती दे खख खार्ा योड

04/BHO/TRM/
W/ROAD074-075
05/BHO/TRM/
W/ROAD074-075)

गाउॉ ऩालरका र्ाड नॊ.४ य ५

कऩासे बन््माङ सडक तनभायण कामय,
रयभगचभ-खोइफा दे खख ततम्भा र्ाड

सडक तनभायण कामय, ट्माम्केभैमुभ

रू. १५,११,७८०.५२

तछनाभखु हार ट्माम्केभैमुभ
खखम्दङ
ु तनभायण सेर्ा,

रू. २२,०१६१७.६६

रू.१९,५९,८०७.९५

सेर्ा,ट्माम्केभैमुभ २

गाउॉ ऩालरका र्ाड नॊ.१,२

प्रभख
ु प्रिासकीम अगधकृत

6\ofDs]d}o'd ufpFkflnsf
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no,
cGgk'0f{, ef]hk'/
शशऱबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचर्ना
प्रथम पटक प्रकाशशत शमततिः२०७४/१०/२५

मस गाॉउ कामयऩालरकाको कामायरमफाट लभतत २०७४/१०/०७ को औजाय याष्ट्रिम दै तनक ऩत्रिकाभा प्रकालित सुचना
अनुसाय रयतऩर्
य
दताय हुन आएका लिरफन्दी दयबाउऩिहरु भल्
ू क
ू माङ्कन बै ऩेि बएकाभा लभती २०७४/१०/२४ गतेको तनणयम
अनुसाय तऩलिर अनस
ु ाय न्मुनतभ भूल्माङ्ककत दयबाउऩिहरू सायबूत रुऩभा प्रबाफग्राही ठहय हुन आएकोरे साफयजतनक खरयद
ऐन,२०६३ को दपा २७ को उऩदपा २ फभोष्ट्जभ ष्ट्वर्कृतीको रागग छनौट गने आिम ७ (सात) ददने सूचना सम्फष्ट्न्धत सफैको
जानकायीको रागी प्रकालित गरयएको छ।

तपशशऱ
लस.

ठे क्का नॊ.

काभको त्रफर्यण

न.

न्मून भुल्माङ्ककत

फोरऩिदाताको नाभ

कफोर अॊक
यकभ(भु.अ.क.
फाहे क)

१

ट्माम्केभैमुभ/वर्ाव्म
/०१

२

ट्माम्केभैमभ
ु /कृपष/०१

औषधी तथा

सष्ट्जक
य र साभान खरयद

श्रीरक्ष्भी पभाय
डडष्ट्विब्मूटसय,धयान

कृपषभर खरयद ढुर्ानी तथा त्रफतयण

११,सन
ु सयी

श्री टासी सप्रामसय,चैनऩुय
न.ऩा. ३ सॊखुर्ासबा

१०,४०,८८०.००

१०,५७,४१२.५०

प्रभख
ु प्रिासकीम अगधकृत

