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श्री कामाारम प्रभखु ज्म ू                                              मभति..........................  

भेरम्ची नगयऩामरका 
नगयकामाऩामरकाको कामाारम 

भेरम्ची मिन्धुऩाल्चोक 

 विषय: मौजूदा सुचीमा दर्ाा गरी पाऊं I 

िार्ाजतनक खयीद तनमभार्री २०६४ को तनमभ १८ को उऩतनमभ (१) फभोजजभ िाऩमिरभा उल्रेखखि वर्र्यण 
अनुिायको ऩुष्ट्माई गना कागजाि िंकरन गयी भौजदा िुचीभा दिाा हुन मो तनर्ेदन ऩेश गयेको छू I  

र्पशीऱ : 

१. भौजदा िुचीको रागी तनर्ेदन ददने ब्मजति , िंस्था , आऩूतिाकिाा , तनभााण व्मर्िामी ,ऩयाभशादािा र्ा िेर्ा 
प्रदामकको वर्र्यण  

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

(ª) टेमरपोन नं:  (च) भोर्ाइर नं : 
२. भौजूदा िुचीभा दिाा हुनको रागी तनम्न फभोजजभको प्रभाणऩत्र िंरग्न गनुाहोरा I 
 (क) िंस्था र् पभा दिााको प्रभाणऩत्र छ / छैन      

 (ख) नवर्कयण गारयएको छ / छैन     
 (ग) भूल्म clejl[¢ कय र्ा  स्थामी रेखा नम्फय दिाा प्रभाणऩत्र छ/छैन     
 (घ) कय चुतिाको प्रभाणऩत्र छ/ छैन     
 (ª) कुन खयीदको रागी भौजदूा िुचीभा दिाा हुन तनर्ेदन ददने हो, िो काभको रागी ईजाजि ऩत्र आर्श्मक ऩने 
बएभा िो को प्रतिमरवऩ छ/ छैन              
३. िार्ाजतनक तनकमाफाट हुने खयीदको रागी दिाा हुन चाहेको खयीदको प्रकृतिको वर्र्यण :      
(क) भारिाभान आऩूति ा :(भारिाभानको प्रकृति िभेि उल्रेख गन े) 
 
 
 

(ख) तनभााण कामा  

(ग) ऩयाभशा िेर्ा : (ऩयाभशा िेर्को प्रकृति िभेि उल्ल्ख ेगने ) (घ) अन्म िेर्ा : (अन्म िेर्को प्रकृति िभेि उल्रेख गने)  

 
 
 
 
 
 

तनर्ेदन गारयएको मभति. 
 

आ . फ २०७४/७५                                                          

पभाको छाऩ : तनर्ेदातको नाभ:  

श्री. 
हस्िाक्षय: 


