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नवेदन स हत अ य कागजात पेश गनका ला ग यो सूचना

का शत ग रएको छ । यस स ब धी थप ववरण यस उपमहानगरपा लकाको वेभसाइट www.ghorahimun.gov.np मा

रा खएको

छ।
क. सामा ी आपू त तफ
१.

मसल द तथा कायालय सामान

२.

इले

३.

छपाई

४.
५.
६.
७.

ो नक सामान तथा पाटपुजाह

५.

अ य परामश सेवा

१.

स टवेयर र हाडवेयर ममत

खानेपानी आपू त

२.

स टवेयर नमाण तथा जडान

फ नचर तथा फ न स ग

३.

इ टरनेट सेवा जडान तथा ममत

सवार साधनका पाटपुजाह

४.

सवार साधन ममत

५.

फ नचर ममत

६.

इलेि

७.

कायालय भवन, क पाउ ड वा खानेपानी लगायतका

लम वङ

९.

आ थक तथा ख रद स ब धी परामश

ग. अ य सेवा तफ

प प का आपू त

८.

४.

कायालयका अ य सामा

ह

ख. परामश सेवा तफ
१.

अ य ममत काय

व ापन एजे सी

२.

८.

ता लम यव थापन, संचालन तथा मू यांकन

३.

नवेदकले पेश गनपन
कागजातह
ु

यवसाय/पेशा/क पनी/फम/सं था दताको
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ता वत ख रद कारवाह मा आ नो
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