
अनसूुची-2 क 

(ननयम 15 को उपननयम(1) संग सम्बन्धित) 

मौजदुा सून्चमा दताा हनुका लानग ददइन ेननवेदनको ढााँचा 

नमनत 2078/    /   

श्री प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत ज्यू, 

भीरकोट नगरपानलका नगरकायापानलकाको कायाालय, 

बयरघारी, स्याङ्गजा ।  

ववषयः- मौजदुा सूचीमा दताा गरी पाउाँ ।  

सावाजननक खररद ननयमावली, 2064 को ननयम 15 को उपननयम (1) बमोन्जम तपनसलमा उन्ललन्खत वववरण 
अनसुारको पषु्ट्याई गने कागजात संलग्न गरी मौजदुा सून्चमा दताा हनु रु 10 को नगदी रनसद संलग्न गरी यो ननवेदन 
गरेको छु ।  

तपनसलः- 

1. मौजदुा सून्चको लानग ननवेदन ददने व्यन्ि, संस्था, आपूनताकताा, ननमााण व्यवसाय, परामशादाता वा सेवा प्रदायकको 
वववरणः 

क. नामः-  ख. ठेगानाः-  
ग. पत्राचार गने ठेगानाः  घ. मखु्य व्यन्िको नामः-  
ङ. टेनलफोन नः- च.मोवाइल नः-  

2. मौजदुा सून्चमा दताा हनुको लानग ननम्न बमोन्जमको प्रमाणपत्र संलग्न गनुाहोला ।  

संस्था वा फमा दतााको प्रमाणपत्र छ  छैन  

नववकरण गररएको छ     छैन  

मूलय अनभबवृि कर वा स्थाई लेखा नम्बर दतााको प्रमाणपत्र छ   छैन  

कर चिुाको प्रमाणपत्र छ       छैन  

कुन खररदको लानग मौजदुा सूचमा दताा हनु ननवेदन ददन ेहो, सो कामको लानग इजाजत पत्र आवश्यक पने भएमा सो को 
प्रनतनलपी छ  छैन 

3. सावाजननक ननकायबाट हनुे खररदको लानग दताा हनु चाहेको खररदको प्रकृनतको वववरणः- 

खररदको वनगाकरण  सूचीदताा गना चाहेको के्षत्रमा ( ) लगाउन े

(क)   मालसामान खररद तफा  
१.      स्टेशनरी तथा मसलधद सामग्री   

२.      फननाचर, वफक्चसा तथा फननानसङ्ग   

३.      छपाई सम्बधिी काया   

 

 

 

 

 



४.      कम्यटुर, वप्रधटर, फोटोकपी मेन्शन, फ्याक्स, स्क्यानर, UPS, Invertor, 

Solar, AC, प्रोजेक्टर, क्यामेरा लगायतका मेन्शनरी औजार तथा सो संग सम्बधिीत 
पाट, पजुााहरु   

५.      सवारी सािन (मोटरसाईकल/स्कुटर)   

६.      रंग रोगन सम्बधिी सामग्रीहरु   

७.      पत्रपनत्रका तथा पसु्तक   

८.      ववद्यतुीय सामाग्री तथा उपकरणहरु   

९.      वपउन ेपानी (बोतल/जार/)   

१०.  कृवष सेवासाँग सम्बन्धित बीउ ववजन ववषादी कृवष औजार एवं सामग्रीहरु 
तथा मौरीघार र ववरुवा आपनुता गने काया    

११.  पशसेुवासाँग सम्बन्धित भ्यान्क्सन, औषिी औजार एवं सामग्रीहरु आपनुता र 
ममात गने काम   

१२.  मानव स्वास््यसाँग सम्बन्धित औषिी तथा स्वास््य सम्बन्धि औजार 
उपकरणहरु   

१३.  आयवेुद सम्बन्धि औषिीहरु   

(ख)    परामशा सेवा खररद तफा  
१.      कम्यटुर सम्बधिी तानलम   

२.      सफ्टवेयर ननमााण (त्याङ्क प्रशोिन तथा ववश्लषेण/त्याङ्क व्यवस्थापन)   

३.      ववज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण    

४.      इन्धजननयररङ्ग परामशा (IEE र DPR समेत)   

(ग)     ननमााण काया तथा अधय सेवा खररद तफा   
१.      सावाजननक ननमााण   

२.      भवन नभत्रका पाटेशन सम्बधिी काया   

३.      कम्यटुर, वप्रधटर, फोटोकपी मेन्शन, फ्याक्स, स्क्यानर, UPS, Invertor, 

Solar, AC, प्रोजेक्टर, क्यामेरा, फननाचर ममात   

४.      सबारी सािन ममात   

५.      िारा तथा बाथरुम ममात    

६.      ववद्यतुीय सामग्री तथा उपकरणहरुको ममात   

७.      इधटरनेट सेवा, नेटवका  वाईररङ्ग,केवनलङ तथा ईलेक्रोननक वायररङ 
सम्बन्धि कायाहरु    

८.      सवारी सािन टायर यब ब्यारी एवं अधय पाटपजुााहरु ममात काया    

 

ननवेदन ददएको नमनतः- 
 

फमाको छाप 

 
 
 

 

ननवेदकको नामः 
 

आनथाक वषा: २०७८/७९ हस्ताक्षर  

 
 
 

 
 


