
                     भरतपरु महानगरपालिका 
               नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

                     भरतपरु, चितवन 

प्राववलिक प्रस्ताव स्वीकृलत/आलथयक प्रस्ताव खोल्ने सूिना 
प्रकाचित लमलत :२०७९÷०६÷०८ 

र्स भरतपरु महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे लनम्नानसुारको कार्यको िालग लनिायररत लमलत लभत्र ववद्यतुीर् खररद प्रविर्ामा दताय 
भएका बोिपत्रहरु खोलि प्राववलिक प्रस्तावहरु मूल्र्ाांङ्कन गदाय तपलसि अनसुारका बोिपत्रदाताहरुको प्रालबलिक प्रस्तावहरु  सारभतू रुपमा प्रभावग्राही 
भई  र्ोग्र्ताका सबै आिारमा सफि भएकोिे सावयजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३१ङ(४) र (५) बमोचजम आलथयक प्रस्ताव 
२०७९/०६/१४  गते ददनको १:०० बजे र्स कार्ायिर्मा खोलिने भएकोिे सम्बचधित सबैको जानकारी एबां उपचस्थलतको िालग र्ो सूिना 
प्रकाचित गररएको छ ।  

ठेक्का नां./कामको वववरण सारभतू रुपमा प्रभावग्राही तथा र्ोग्र्ताका आिारमा सफि बोिपत्रदाताको नाम र ठेगाना 
42-BMC/2078/079/W/NCB/122 

Blacktopped Road Maintenance 

Work in Different Wards of BMC 

Package 2 

1. M/S Hemanta Nirman Sewa, Bharatpur Chitwan 

बोिपत्र स्वीकृतका िालग आिर्को सूिना 
र्स भरतपरु महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्ायिर्िे लनम्नानसुारको कार्यका िालग लनिायररत लमलत लभत्र ववद्यतुीर् खररद प्रविर्ामा दताय भएका 
बोिपत्रहरुको मलु्र्ाांकन पलछ धरू्नतम मलु्र्ाांवकत सारभतू रुपमा प्रभावग्राही रहेका तपचिि बमोचजमको बोिपत्रदाताहरुको बोिपत्र सावयजलनक 
खररद ऐन, २०६३ को दफा २७ को (१) बमोचजम स्वीकृलतको िालग छनौट भएको व्र्होरा सम्बचधित सबै बोिपत्रदाताहरुिाई जानकारीका िालग 
सोवह ऐनको दफा २७ को २ र ३ को प्रर्ोजनको िालग र्ो बोिपत्र स्वीकृत गने आिर्को सूिना प्रकािन गररएको छ ।  

ठेक्का नां./कामको वववरण कवोि रकम 

(म.ुअ.क. बाहेक) 
धरू्नतम मलु्र्ाांवकत सारभतू रुपमा प्रभावग्राही 

बोिपत्रदाताको नाम र ठेगाना 
49-BMC/2078/079/W/NCB/140  

Construction of Spinal Injury Center, BMC-

10. 

रु. 54,33,519.44 (अक्षरुपी िौवन्न िाख 
तेत्तीस हजार पाि सर् उन्नाइस रुपैर्ा र पैसा िार 
िार मात्र) 

श्री The Cosmic Nirman Sewa Pvt. Ltd.  

Bharatpur,Chitwan. 

दरभाउपत्र स्वीकृतका िालग आिर्को सूिना 
र्स कार्ायिर्िे लनम्नानसुारको कार्यको िालग ववद्यतुीर् खररद प्रविर्ाबाट सूिना प्रकाचित भए बमोचजम पनय आएका चििबधदी दरभाउपत्रहरु मध्र् े
सारभतू रुपमा प्रभावग्राही सबैभधदा घटी ठहरीएका देहार्को दरभाउपत्रदाताको चििबधदी दरभाउपत्र सावयजलनक खरीद लनर्माविी २०६४ को 
लनर्म ८४ उपलनर्म १० बमोचजम स्वीकृत गररएकोिे सबैको जानकारीको िालग र्ो सूिना प्रकाचित गररएको छ । 

ठेक्का नां./कामको वववरण कवोि रकम 

(म.ुअ.क. बाहेक) 
धरू्नतम मलु्र्ाांवकत सारभतू रुपमा प्रभावग्राही 

दरभाउपत्रदाताको नाम र ठेगाना 
2-BMC/2079/080/W/SQ/02  

Greenery Promotion Program 
रु. १४,५७,१५०.०० 

(अक्षरुपी िौि िाख सधताउन्न हजार एक सर् 
पिास रुपैर्ा मात्र) 

श्री Matalaxmi Nirman Sewa,Bharatpur-

12,Chitwan 

प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत  
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