
    

d]nDrL gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

d]nDrL, l;Gw'kfNrf]s 

# g+ k|b]z, g]kfn 

 

मलेम्ची नगरपाललकाको मौजदुा सचुीमा दर्ाा हुने बारे सचूना 

 

यस मेलम्ची नगरपाललकाको लालग आ.व २०७५/७६ मा आवश्यक पने लनमााणकाया, 

परामर्ासेवा, सामग्री आपूर्तर् र्था अन्य काया गराउन सावाजलनक खररद लनयमावली २०६४ 

लनयम १८, उपलनयम (१) बमोलजम मौजुदा सुलचमा समावेर् हुन र्पलर्ल बमोलजमका 

कागजार् सलिर् लनवेदन पेर् गना हुन सब ैसरोकारवालािरुमा अनुरोध छ| 

 

तपशिऱ: 

१) ननवेदन ( नगयऩालरकाको web page www.melamchimun.gov.np फाट प्राप्त गने) 

१)  संस्था व फमा दर्ााको प्रमाणपत्रको प्रलर्लललप|  

२)  मु.अ कर / स्थायी लखेा नम्बर दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रलर्लललप  

३) कर चुक्ताको प्रमाणपत्र (आ.व २०७३/७४) 

४) ईजाजर् पत्र आवश्यक पने भएमा सोको प्रलर्लललप| 

प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melamchimun.gov.np/


    

श्री कामाारम प्रभखु ज्म ू                                              लभनत..........................  

भेरम्ची नगयऩालरका 
नगयकामाऩालरकाको कामाारम 

भेरम्ची लसन्धुऩाल्चोक 

 विषय: मौजूदा सुचीमा दताा गरी पाऊं I 

सावाजननक खयीद ननमभावरी २०६४ को ननमभ १८ को उऩननमभ (१) फभोजजभ ताऩलसरभा उल्रेखखत वववयण 
अनुसायको ऩुष्ट्माई गना कागजात संकरन गयी भौजदा सुचीभा दताा हुन मो ननवेदन ऩेश गयेको छू I  

तपिीऱ : 

१. भौजदा सुचीको रागी ननवेदन ददने ब्मजतत , संस्था , आऩूनताकताा , ननभााण व्मवसामी ,ऩयाभशादाता वा सेवा 
प्रदामकको वववयण  

(क) नाभ  (खा) ठेगाना : 
(ग) ऩत्राचाय गने ठेगाना :                                 (घ) भुख्म व्मजततको नाभ  

(ª) टेलरपोन नं:  (च) भोवाइर नं : 
२. भौजूदा सुचीभा दताा हुनको रागी ननम्न फभोजजभको प्रभाणऩत्र संरग्न गनुाहोरा I 
 (क) संस्था व पभा दतााको प्रभाणऩत्र छ / छैन      

 (ख) ससं्था व पभा नववकयण गारयएको छ / छैन     
 (ग) भूल्म clejl[¢ कय वा  स्थामी रेखा नम्फय दताा प्रभाणऩत्र छ/छैन     
 (घ) कय चुतताको प्रभाणऩत्र छ/ छैन     
 (ª) कुन खयीदको रागी भौजदूा सुचीभा दताा हुन ननवेदन ददने हो, सो काभको रागी ईजाजत ऩत्र आवश्मक ऩने 
बएभा सो को प्रनतलरवऩ छ/ छैन              
३. सावाजननक ननकमाफाट हुने खयीदको रागी दताा हुन चाहेको खयीदको प्रकृनतको वववयण :      
(क) भारसाभान आऩूनत ा :(भारसाभानको प्रकृनत सभेत उल्रेख गन े) 
 
 
 

(ख) ननभााण कामा  

(ग) ऩयाभशा सेवा : (ऩयाभशा सेवाको प्रकृनत सभेत उल्ल्ख ेगने ) (घ) अन्म सेवा : (अन्म सेवाको प्रकृनत सभेत उल्रेख गने)  

 
 
 
 
 
 

ननवेदन गारयएको लभनत. 
 

 

पभाको छाऩ : 
 

 

ननवेदातको नाभ:  

श्री. 
हस्ताऺय: 



    

             
             
             
    


