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ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री चचत्र मनियकण सेवय प्रय.मल.,  
आठववसकोट न.पय.- ०६, रुकुि (पचिि) । 

प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Construction First Floor Building 

of Suryodaya Secondary School, in Holi Aathbiskot Municipality-06, Rukum (West) को खलुय बोलपत्र आह्वयन गिी 
ववद्य ुी् खरिद प्रणयली ियफक   बोलपत्रदय य छनौट गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ ग ेको ियवि् दैमनक न्य ँ
पमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय अनसुयि रि पूवकक दिखयस्  पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख ३ ग े बोलपत्र खोल्न 
गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य एवं. आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय पेश िई िूल््यकंण 
समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको प्रयववमधक, आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको आधयििय मिम  
२०७६÷0१÷10 ग ेको ियवि् दैमनक अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Construction First Floor Building of Suryodaya Secondary School, in Holi Aathbiskot Municipality-06, Rukum 

(West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय नं. NCB/AMO/W-1/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  बोलपत्रिय उल्लेख िएको खचक 
सवह  कवोल अङ्क रू. ४२,७०,१५१।६३ (अक्षिेपी: ब्यलीस लयख सह िी हजयि एक स् एकयउन्न रुपै्य ँमत्रसठ्ठी पैसय 
ियत्र) िएको  पयईको बोलपत्र सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृ  गरिएको हदुयँ सयवकजमनक 
खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (४) बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको म््यद िएको कूल कबोल अङ्कको 
कय्कसम्पयदन जियन  रु. २,१३,५०७।५८ (अक्षिेपी: दईु लयख  ेह्र हजयि पयँच स् सय  रुपै्यँ अन्ठयउन्न पैसय ियत्र) 
सवह  ऐ ऐनको दफय २७ को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको अवमधमित्र सम्झौ य गनक आउन ुहनु अनिुोध छ ।  

  

ियिबहयदिु के.सी. 
मन. प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री नहकुली मनियकण सेवय प्रय.मल., 

खलङ्गय, जयजिकोट। 

प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Construction of Ground Floor 

Building  Sarswoti Secondary School, in Migri Aathbiskot Municipality-05, Rukum (West) को खलुय बोलपत्र 
आह्वयन गिी ववद्य ुी् खरिद प्रणयली ियफक   बोलपत्रदय य छनौट गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ ग ेको ियवि् दैमनक 
न्यँ पमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय अनसुयि रि पूवकक दिखयस्  पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख ३ ग े बोलपत्र खोल्न 
गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य एवं. आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय पेश िई िूल््यकंण 
समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको प्रयववमधक, आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको आधयििय मिम  
२०७६÷0१÷१० ग ेको ियवि् दैमनक अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Construction of Ground Floor Building  Sarswoti Secondary School, in Migri Aathbiskot Municipality-05, 

Rukum (West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय नं. NCB/AMO/W-2/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  बोलपत्रिय उल्लेख 
िएको खचक सवह  कवोल अङ्क रू. ५५,८४,८५९।९१ (अक्षिेपी: पचपन्न लयख चौियसी हजयि आठ स् उनयन्सयठ्ठी रुपै्य ँ
एकयनब्बे पैसय ियत्र) िएको  पयईको बोलपत्र सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृ  गरिएको 
हदुयँ सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (४) बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको म््यद िएको कूल 
कबोल अङ्कको कय्कसम्पयदन जियन  रु. ५,39,325।५८ (अक्षिेपी: पयँच लयख उनयन्चयलीस हजयि  ीन स् पच्चीस 
रुपै्यँ अन्ठयउन्न पैसय ियत्र) मिम  २०७६/०६/०३ ग े सवह  ऐ ऐनको दफय २७ को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको 
अवमधमित्र सम्झौ य गनक आउन ुहनु अनिुोध छ ।  

 

ियिबहयदिु के.सी. 
मन. प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री नहकुली मनियकण सेवय प्रय.मल., 

खलङ्गय, जयजिकोट। 

प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Construction of Ground Floor 

Building Janata Secondary School, in Jhinchaur Aathbiskot Municipality-10, Rukum (West) को खलुय बोलपत्र 
आह्वयन गिी ववद्य ुी् खरिद प्रणयली ियफक   बोलपत्रदय य छनौट गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ ग ेको ियवि् दैमनक 
न्यँ पमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय अनसुयि रि पूवकक दिखयस्  पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख ३ ग े बोलपत्र खोल्न 
गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य एवं. आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय पेश िई िूल््यकंण 
समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको प्रयववमधक, आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको आधयििय मिम  
२०७६÷0१÷१० ग ेको ियवि् दैमनक अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Construction of Ground Floor Building Janata Secondary School, in Jhinchaur Aathbiskot Municipality-10, 

Rukum (West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय नं. NCB/AMO/W-3/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  बोलपत्रिय उल्लेख 
िएको खचक सवह  कवोल अङ्क रू. ५२,३८,८08।5१ (अक्षिेपी: बयउन्न लयख अठ् ीस हजयि आठ स् आठ रुपै्य ँ
एकयउन्न पैसय ियत्र) िएको  पयईको बोलपत्र सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृ  गरिएको 
हदुयँ सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (४) बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको म््यद िएको कूल 
कबोल अङ्कको कय्कसम्पयदन जियन  रु. ६,9५,०४८।७१ (अक्षिेपी: छ लयख पन्चयनब्बे हजयि अठ्चयलीस रुपै्यँ एकह ि 
पैसय ियत्र) सवह  ऐ ऐनको दफय २७ को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको अवमधमित्र सम्झौ य गनक आउन ुहनु अनिुोध 
छ ।  

 

ियिबहयदिु के.सी. 
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ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री PS/Brahaspati JV Khalanga -01, 

जयजिकोट । 

प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Construction Of  Ground & First 

Floor Building  Janabikash Secondary School, in Gharikhola Aathbiskot Municipality-10, Rukum (West) को 
खलुय बोलपत्र आह्वयन गिी ववद्य ुी् खरिद प्रणयली ियफक   बोलपत्रदय य छनौट गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ 
ग ेको ियवि् दैमनक न्यँ पमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय अनसुयि रि पूवकक दिखयस्  पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख 
३ ग े बोलपत्र खोल्न गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य एवं. आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय 
पेश िई िूल््यकंण समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको प्रयववमधक, आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको 
आधयििय मिम  २०७६÷0१÷१० ग ेको ियवि् दैमनक अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन 
िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Construction Of  Ground & First Floor Building  Janabikash Secondary School, in Gharikhola Aathbiskot 

Municipality-10, Rukum (West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय नं. NCB/AMO/W-4/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  
बोलपत्रिय उल्लेख िएको खचक सवह  कवोल अङ्क रू. ३५,९४,792।61 (अक्षिेपी: पै ीस लयख चौियनब्बे हजयि सय  
स् ब्यनब्बे रुपै्य ँएकसठ्ठी पैसय ियत्र) िएको  पयईको बोलपत्र सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र 
स्वीकृ  गरिएको हदुयँ सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (४) बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको 
म््यद िएको कूल कबोल अङ्कको कय्कसम्पयदन जियन  रु. ४,१७,३३७।१७ (अक्षिेपी: चयि लयख सत्र हजयि  ीन स् 
सै ीस रुपै्य ँसत्र पैसय ियत्र) सवह  ऐ ऐनको दफय २७ को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको अवमधमित्र सम्झौ य गनक 
आउन ुहनु अनिुोध छ ।  

ियिबहयदिु के.सी. 
मन. प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री Manakamana Construction & Suppliers Pvt.Ltd. 

दनैु -01, डोल्पय । 

प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Construction of Road Goiri 

Sanibarkhu Aathbiskot Municipality-11 & 12, Rukum (West) को खलुय बोलपत्र आह्वयन गिी ववद्य ुी् खरिद प्रणयली 
ियफक   बोलपत्रदय य छनौट गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ ग ेको ियवि् दैमनक न्य ँपमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय 
अनसुयि रि पूवकक दिखयस्  पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख ३ ग े बोलपत्र खोल्न गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य 
एवं. आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय पेश िई िूल््यकंण समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको 
प्रयववमधक, आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको आधयििय मिम  २०७६÷0१÷१० ग ेको ियवि् 
दैमनक अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Construction of Road Goiri Sanibarkhu Aathbiskot Municipality-11 & 12, Rukum (West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय 
नं. NCB/AMO/W-5/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  बोलपत्रिय उल्लेख िएको खचक सवह  कवोल अङ्क रू. 
42,45,172।28 (अक्षिेपी: ब्यलीस लयख पैचयलीस हजयि एक स् बहत्ति रुपै्य ँअठ्ठयईस पैसय ियत्र) िएको  पयईको 
बोलपत्र सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृ  गरिएको हदुयँ सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ 
को दफय २७ को उपदफय (४) बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको म््यद िएको कूल कबोल अङ्कको कय्कसम्पयदन जियन  
रु. २१,५९,५८३।७९ (अक्षिेपी: एकयईस लयख उनयन्सयठ्ठी हजयि पयँच स् मत्रियसी रुपै्यँ उनयसी पैसय ियत्र) सवह  ऐ 
ऐनको दफय २७ को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको अवमधमित्र सम्झौ य गनक आउन ुहनु अनिुोध छ ।  

 

ियिबहयदिु के.सी. 
मन. प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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                     मिम िः २०७६/०१/१६ 
पत्र संख्यिः २०७५/०७६/खरिद   

चलयनी नम्बि=   

æ “सिदृ्ध  गयउँ - शहिको िहि: स्वस्थ,, सफय, शयन्  ि सशुयसन्कु्त आठववसकोट नगि” 

सम्पकक  नं. 
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ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री पजुय मनियकण सेवय प्रय.मल. 
जफुयल -0३, डोल्पय । 

प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Improvement of Gharikhola 

Dandakhali Road Aathbiskot Municipality-10, Rukum(West) को खलुय बोलपत्र आह्वयन गिी ववद्य ुी् खरिद प्रणयली 
ियफक   बोलपत्रदय य छनौट गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ ग ेको ियवि् दैमनक न्य ँपमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय 
अनसुयि रि पूवकक दिखयस्  पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख ३ ग े बोलपत्र खोल्न गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य 
एवं. आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय पेश िई िूल््यकंण समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको 
प्रयववमधक, आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको आधयििय मिम  २०७६÷0१÷१० ग ेको ियवि् 
दैमनक अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Improvement of Gharikhola Dandakhali Road Aathbiskot Municipality-10, Rukum(West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय 
नं. NCB/AMO/W-7/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  बोलपत्रिय उल्लेख िएको खचक सवह  कवोल अङ्क रू. 
4६,50,102।४४ (अक्षिेपी: छ्यलीस लयख पचयस हजयि एक स् दईु रुपै्य ँचौवयलीस पैसय ियत्र) िएको  पयईको 
बोलपत्र सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृ  गरिएको हदुयँ सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ 
को दफय २७ को उपदफय (४) बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको म््यद िएको कूल कबोल अङ्कको कय्कसम्पयदन जियन  
रु. 19,77,346।9९ (अक्षिेपी: उनयईस लयख स हत्ति हजयि  ीन स् छ्यलीस रुपै्यँ उनयन्सौ पैसय ियत्र) सवह  ऐ 
ऐनको दफय २७ को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको अवमधमित्र सम्झौ य गनक आउन ुहनु अनिुोध छ ।  

 

ियिबहयदिु के.सी. 
मन. प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  
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                     मिम िः २०७६/०१/१६ 
पत्र संख्यिः २०७५/०७६/खरिद   

चलयनी नम्बि=   

æ “सिदृ्ध  गयउँ - शहिको िहि: स्वस्थ,, सफय, शयन्  ि सशुयसन्कु्त आठववसकोट नगि” 

सम्पकक  नं. 
(&$!#*((^! 
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ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री Manakamana Construction & Suppliers Pvt.Ltd. 

दनैु -01, डोल्पय । 

प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Construction Of Ghetma Hampa 

Road Aathbiskot Municipality-13&14, Rukum (West) को खलुय बोलपत्र आह्वयन गिी ववद्य ुी् खरिद प्रणयली ियफक   
बोलपत्रदय य छनौट गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ ग ेको ियवि् दैमनक न्यँ पमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय अनसुयि 
रि पूवकक दिखयस्  पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख ३ ग े बोलपत्र खोल्न गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य एवं. 
आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय पेश िई िूल््यकंण समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको प्रयववमधक, 

आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको आधयििय मिम  २०७६÷0१÷१० ग ेको ियवि् दैमनक 
अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Construction Of Ghetma Hampa Road Aathbiskot Municipality-13&14, Rukum (West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय 
नं. NCB/AMO/W-8/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  बोलपत्रिय उल्लेख िएको खचक सवह  कवोल अङ्क रू. 
40,55,292।02 (अक्षिेपी: चयलीस लयख पचपन्न हजयि दईु स् ब्यनब्बे रुपै्य ँदईु पैसय ियत्र) िएको  पयईको बोलपत्र 
सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृ  गरिएको हदुयँ सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय 
२७ को उपदफय (४) बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको म््यद िएको कूल कबोल अङ्कको कय्कसम्पयदन जियन  रु. 
२२,४५,०२१।३७ (अक्षिेपी: बयइस लयख पै यलीस हजयि एकयईस रुपै्यँ सै ीस पैसय ियत्र) सवह  ऐ ऐनको दफय २७ 
को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको अवमधमित्र सम्झौ य गनक आउन ुहनु अनिुोध छ ।  
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  ववष्: बोलपत्र स्वीकृ   थय सम्झौ य सम्बन्धिय । 

श्री पन्  मनियकण सेवय प्रय.मल., 
वीिेन्रनगि, सखेु  । 

  प्रस्  ु ववष्िय ्स कय्यकल्बयट ववमिन्न िौम क मनियकण कय्कसँग सम्बन्धी  Construction of landfill  Aathbis-

kot Municipality-09, Rukum (West) को खलुय बोलपत्र आह्वयन गिी ववद्य ुी् खरिद प्रणयली ियफक   बोलपत्रदय य छनौट 
गने सम्बन्धिय मिम  २०७५÷१२÷०३ ग ेको ियवि् दैमनक न्यँ पमत्रकयिय प्रकयचश  सूचनय अनसुयि रि पूवकक दिखयस्  
पिेकय बोलपत्रहरु मिम  २०७६ बैशयख ३ ग े बोलपत्र खोल्न गठठ  समिम ले बोलपत्रदय य एवं. आिचन्त्र  पदयमधकयिीहरुको 
िोहवििय खोली िूल््यंकन समिम िय पेश िई िूल््यकंण समिम ले उक्त बोलपत्रहरुको प्रयववमधक, आमथकक ि व््यपयरिक पक्षको 
िूल््यंकण गिी ठदएको प्रम वेदनको आधयििय मिम  २०७६÷0१÷१० ग ेको ियवि् दैमनक अन्नपणुक पोष्टिय बोलपत्र स्वीकृ  
गने आश्को सूचनय प्रकयशन िईसकेको छ । 

सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (३) िय “बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनय प्रकयशन गिेको 
सय  ठदनमित्र कुनै बोलपत्रदय यले दफय ४७ बिोचजि मनवेदन नगिेिय उपदफय (१) बिोचजि छनौट िएको बोलपत्रदय यको 
बोलपत्र स्वीकृ  गिी मनजलयई पन्र ठदनमित्र खरिद सम्झौ य गनकको लयमग कय्क सम्पयदन जियन  दयचखलय गनक सूचनय ठदन ु
पनेछ ।” िमन उल्लेख गरिएको छ । 

 सथक बोलपत्र स्वीकृ  गने आश्को सूचनयिय उल्लेख िएको अवमधमित्र उक्त सूचनय सम्बन्धिय कुनै मनवेदन नपिेकोले 
“Construction of landfill  Aathbiskot Municipality-09, Rukum (West)” खरिद सम्बचन्ध ठेक्कय नं. NCB/AMO/W-

9/075/076 िूल्् अमिववृद्ध कि लगय्  बोलपत्रिय उल्लेख िएको खचक सवह  कवोल अङ्क रू. 22,17,648।73 (अक्षिेपी: 
बयइस लयख सत्र हजयि छ स् अठ्चयलीस रुपै्य ँमत्रहत्ति पैसय ियत्र) िएको  पयईको बोलपत्र सयिि ू रुपिय प्रियवग्रयही 
बोलपत्र िएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृ  गरिएको हदुयँ सयवकजमनक खरिद ऐन, २०६३ को दफय २७ को उपदफय (४) 
बिोचजि कम् ीिय १२० ठदनको म््यद िएको कूल कबोल अङ्कको कय्कसम्पयदन जियन  रु. 10,37,713।83 (अक्षिेपी: 
दश लयख सै ीस हजयि सय   ेह्र रुपै्यँ मत्र्यसी पैसय ियत्र) सवह  ऐ ऐनको दफय २७ को उपदफय (३) िय उल्लेख िएको 
अवमधमित्र सम्झौ य गनक आउन ुहनु अनिुोध छ ।  
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