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प  सं याः२०७६/०७७ (ख रद) 

चलानी न बर==========.........  

æसमृ   गाउँ-शहरको रहर

बोलप  वीकृत गन आशयको सूचना
( कािशत सूचना

 यस कायालयबाट व भ  व भ  नमाण काय 
अनसुार यस कायालयमा दता भएका 
मू या न गर  पेश गरेको ा व धक एवम ्आ थक तावको मू या न तवेदनको आधारमा तप सलमा 
उ लेिखत बोलप दाताको बोलप  वीकृतको लागी छनौट गन
ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा 

ठे ा नं. 
छनौट भएका 
बोलप दाताको 
नाम/ठेगाना 

NCB/AMO/W-
16/075/076 

P.S. Construction 
Sewa, Jajarkot  

NCB/AMO/W-
17/075/076 

Nahakuli Nirman 
Sewa, jajarkot 
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  म तः२०७६

शहरको रहर: व थ, सफा, शा त र सशुासनयु  आठ वसकोट नगर

बोलप  वीकृत गन आशयको सूचना 
कािशत सूचना: २०७६/०४/०५) 

 
व भ  नमाण काय ख रद स ब धमा व भ  म तमा कािशत सूचना 

अनसुार यस कायालयमा दता भएका बोलप ह  खोल  मू या न स म तमा पेश भई मू या न स म तले 
मू या न गर  पेश गरेको ा व धक एवम ्आ थक तावको मू या न तवेदनको आधारमा तप सलमा 
उ लेिखत बोलप दाताको बोलप  वीकृतको लागी छनौट गन नणय ग रएको हुँदा सावज नक

को उपदफा (२) को योजनको लागी यो सूचना कािशत ग रएको छ ।
 

तप सल 

बोलप को ववरण 
कबोल अंक
( याटस हत

Construction of building of ground 
floor & compound wall of Gaun-

bari Basic School,  Aathbiskot 
Municipality Ward no. 13 

70,19,162.00

स र  लाख उ ाईस हजार 
एक सय बैस ीमा (

Construction of Dhakechhari Wa-
ter Supply of  Aathbiskot Munici-

pality Ward no. 10 

68,99,775.00

अस ी लाख उनानसय हजार 
सात सय पचह रमा(
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२०७६/०४/०५ 

सशुासनयु  आठ वसकोट नगर” 

स पक नं. 
(&$!#*((^! 
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ख रद स ब धमा व भ  म तमा कािशत सूचना 
बोलप ह  खोल  मू या न स म तमा पेश भई मू या न स म तले 

मू या न गर  पेश गरेको ा व धक एवम ्आ थक तावको मू या न तवेदनको आधारमा तप सलमा 
 नणय ग रएको हुँदा सावज नक ख रद 

को योजनको लागी यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

कबोल अंक  
याटस हत) 

कै फयत 

70,19,162.00 

)स र  लाख उ ाईस हजार 
एक सय बैस ीमा  

 

68,99,775.00 

)अस ी लाख उनानसय हजार 
सात सय पचह रमा  
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