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आ व २०७२/०७३ भा हुने खयीद कामाभा सहबागी हुन सूलचकृत हुने फायेको सूचना 

प्रथभ ऩटक प्रकालित लभलत २०७२/०४/२५ 

 स्थानीम लनकाम आलथाक प्रिासन लनमभावरी , २०६४ को लनमभ ७० अनुसाय ववलबन्न खयीद सम्वन्धी सूचनाको 
अलबरेख याख्ने प्रमोजनका रालग खयीदको प्रकृलत अनुसाय आऩुलताकताा लनभााण व्मवसामी ऩयाभिादाता वा सेवाप्रदामक य 
गैह्रसयकायी सॊस्था सभेतको छुट्टाछुट्टै सूची तमाय गनुाऩन ेव्मवस्था वभोजजभ मस कामाारमफाट आ . व . ०७२/०७३ भा हुने 
ववलबन्न खयीद सम्वन्धी काभ कायवाहीभा सॊरग्न हुन इच्छुक मोग्म पभा सॊघ सॊस्था वा व्मविहरुराई मस कामाारमफाट उऩरब्ध 
हुने आफेदन पायाभभा आपु सूलचकृत हुन चाहेको सभुह स्ऩष्ट सॊग खोरी मो सूचना प्रकालसत बएका लभलतरे २० ददनलबत्र 
देहाएका िताहरुको अलधनभा यही मस कामाारमभा आवेदन गनुाहुन सूलचत गरयएको छ । मस सम्वन्धी सूचना मस कामाारमको 
वेबसाइट www.kohalpurmun.gov.np  भा गई हेना य डाउनरोड गना ऩलन सदकनेछ । 

१ आवेदनसाथ लनम्न अनुसायका कागजातका प्रलतलरऩीहरु एक-एक प्रलत सॊरग्न यहेको हुनुऩनछे । 

     क.पभादताा वा सम्वजन्धत व्मवसाम सेवा गना प्राप्त नवीकयण बएको इजाजत ऩत्र । 

    ख.भूल्म अलबफवृि कयभा दताा बएको प्रभाणऩत्र वा स्थामी रेखा नॊ प्रभाणऩत्र ।  

ग. प्रचलरत कानून वभोजजभ नेऩार सयकायराई लतनुा फुझाउनु ऩन ेआ व२०७०/०७१ सम्भको कय चुिा प्रभाणऩत्र वा कय वववयण 
फुझाइ कय चुिा प्रभाणऩत्र लरन फाॉकी बए सम्वजन्धत कय कामाारमभा कय वववयण ऩेि गयेको प्रभाण । 

घ. व्मविको हकभा नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी  

ङ. नेऩार वादहय दताा बएको सॊघ सॊस्था वा ववदेिी नागरयकको हकभा नेऩारलबत्र कायोवाय गना ऩाएको स्वीकृलत वा इजाजतऩत्रको 
प्रलतलरऩी । 

च. सूलचकृत हुन चाहेको सभुहको कामा सम्ऩादन गना मोग्म य सऺभ यहेको व्महोया खुल्ने कागजात वा प्रभाण । 

२. आवेदनभा कुनै सावाजलनक लनकामसॊग सम्झौता बए वभोजजभ सम्ऩादन गना जजम्भा लरएको काभ अधुयो छोडी वा कुनै 
सावाजलनक लनकामभा लतना फुझाउन फाॉकी कय दस्तुय तथा दालमत्व फाॉकी नबएको एवॊ प्रचलरत कानून वभोजजभ त्मस्तो काभ 
गना प्रलतवन्ध नरागेको वा कारो सूचीभा नऩयेको बनी आवेदकरे घोषणा गयेको हुनु ऩनछे । 

३. मस वभोजजभ सूलचकृत हुदैभा कुनै पभा सॊघ सॊस्था वा व्मवि सावाजलनक खयीद  ऐन २०६३ तथा स्थानीम लनकाम आलथाक 
प्रिासन लनमभावरी , २०६४ वभोजजभ तोकेको मोग्मता ऩुया नगयी खयीद सॊवन्धी कायवाहीभा सहबागी हुन सक्ने  छैन । 
भौजुदा सूलचभा सूलचकृत बएकाहरु भध्मे कामाारमरे  आवश्मिा अनुसाय खयीद कामााभा सहबागी गयाउन सक्नेछ । 

४. सूलचकृत बएको पभा सॊघ सॊस्था वा व्मविरे मस कामाारमको खयीद सॊवन्धी कामाभा सॊरग्न बएभा प्रचलरत कानुन वभोजजभ 
कय ववजक जायी गनुाऩनछे । 

 ५. सूलचकृत हुन ऩेि गनुाऩन ेलनवेदनको ढाॉचा मस कामाारमफाट वा मस कामाारमकको वेब साइट www.kohalpurmun.gov.np  

फाट डाउनरोड गयी प्राप्त गना सदकनेछ । 

५. मस सूचनाभा नऩयेका अन्म कुयाहरुका हकभा सावाजलनक खयीद ऐन, २०६३ तथा स्थानीम लनकाम आलथाक प्रिासन 
लनमभावरी, २०६४ अनुसाय हुनेछन ्।   



कोहरऩुय नगयऩालरका कामाारम, कोहरऩुय, फाॉके  

खयीद सम्वन्धी काभकायवाहीका रालग सूलचकृत हुने सभुहहरु 

सभुह सूलचकृत गन ेकामा काभको सॊजऺप्त वववयण 

क भारसाभान आऩुलता सम्वन्धी  

क१ स्टेिनयी तथा 
भसरन्द साभान 
आऩुलता कामा   

कामाारमभा प्रमोगहुने कागज, करभ, भसी, पामर, यजजष्टय, गभ रगाएतका 
स्टेिनयी तथा भसरन्द साभानहरु आऩुलता गन ेकामा ।  

क२ छऩाइ सम्वन्धी कामा  कामाारमराई आवश्मक ऩन ेरेटयप्माड, पायाभ, यजजष्टय, प्रलतवेदन, ऩुस्तक, फुकरेट 
फुरेदटन, ब्रुसय, ऩत्रऩवत्रका,  खातादकताफहरु रगाएतको छऩाइगन ेकामा  

क३ पलनाचय तथा दपक्चय 
सम्वन्धी कामा  

काठ, जस्टर तथा प्रावष्टक रगामतका ववलबन्न पलनाचयहरु, दपक्चय तथा पलनालसङ 
रगामतका भारसाभान आऩुलता गन ेकामा ।  

क४ इरेक्रोलनक्स 
उऩकयणहरु आऩुलता 
कामा   

कम्मुटय, ल्माऩटऩ, सबाय,  वप्रन्टय, पोटोकऩी भेसीन, फ्माक्स भेलसन, टेलरपोन 
इन्टयकभ, नेटवदका ङ रगाएतका साभान तथा सो सम्वन्धी सेवा ददने कामा ।  

क५ सवायी साधन तथा सो 
का ऩाटऩुजाा आऩुलता 
कामा  

साइकर, भोटयसाइकर, हरुका सवायी साधनका ऩाटऩुजाा, टामय, ट्मुफ  रगामतका 
ऩाटास ्आऩुलता तथा जडान सम्वन्धी कामा ।  

क६ भेलसनयी तथा अन्म 
उऩकयणहरु  

अन्म इरेक्रोलनक उऩकयणहरु, सब ेउऩकयणहरु,  रगाएतका इरेक्रोलनक्स 
सभुहभा नऩयेका औजाय उऩकयणहरु  

क७ इरेक्रीकर साभानहरु  दहटय, कुरय, ऩॊखा, रगाएत ववद्युत वाइरयङ सम्वन्धी ताय, स्वीच, वल्व, ट्मुफराइट 
तथा ववद्युतीकयणभा आवश्मक ऩन ेअन्म सयसाभान आऩुलता य सो सम्वन्धी सेवा 
ददने कामा ।  

क८ ववऻाऩन सूचना 
प्रकािन तथा प्रिायण   

येदडमो टेलरलबजन तथा ऩत्रऩवत्रका रगामतका भाध्मभफाट ववऻाऩन तथा सूचनाको 
प्रकािन तथा प्रिासण गन ेगयाउने सम्वन्धी कामा  

क९ सूचना प्रववलध तथा 
सफ्टवेय सम्वन्धी  

अलबरेख सूचना तथा तथ्माङ्क बण्डायण ववश्लेषण तथा प्रलतवेदन सम्वन्धी 
सफ्टेवय तथा प्रोगाभहरुको आऩुलता सम्वन्धी कामा  

क१० इन्टयनेट तथा सञ्चाय 
सेवा  

लसधै वा अन्म कम्ऩनीको भध्मस्थ बइ इन्टयनेट सेवा नोदटस फोडा सेवा ददने कामा 

क११ खानेऩानी आऩुलता 
तथा धाया जडान 
सम्वन्धी कामा  

लभनयर वाटय  जाय तथा फोतर ट्माङ्कयफाट खानेऩानी आऩुलता  खानेऩानीका 
रागी इनाय ट्मुफेर धाया जडान  तथा दपदटङ रगामतका कामा ।  

क१२ इन्धन तथा अन्म 
इन्धन आऩुलता कामा  

ऩेरोर, दडजेर, भट्टीतेर, एर वऩ ग्माॉस, दाउया, कोइरा, इन्बटाय,  रुब्रीकेन्ट्स 
रगामतका साभान आऩुलता कामा  

क१३ सयसपाइ स्मालनटेिन 
का कामा  

िौचारम, धाया लनभााण एवॊ सयसपाइभा प्रमोगहुने ववलबन्न उऩकयण  तथा 
साभाग्रीहरु  

क१४ भभात सॊबायका  
कामाहरु   

सवायी साधन,  जेनेयेटय रगामतका अन्म भेलसनयी साभान तथा उऩकयणहरुको 
भभात सम्वन्धी कामा  

ऩयाभिा तथा अन्म सेवा तपा  



ख१ अध्ममन अनुसन्धान 
प्राववलधक ऩयाभिा 
रगामतका ऩयाभिा 
सेवा ददने कामा  

ववलबन्न ववषमका इजन्जलनमरयङ सबेऺ ण, अध्ममन, अनुसन्धान  तथा प्रलतवेदन 
तमाय गरय ददने सम्वन्धी कामा । 

ख२ सम्बाव्मता 
भूल्माङ्कन/  
वातावयणीम 
प्रबावभूल्माङ्कन 
सम्वन्धी कामाहरु  

ववलबन्न कामाक्रभ आमोजनाको  सम्बाव्मता अध्ममन गने, वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन गन ेय सो सभवन्धी प्रलतवेदन ददने कामा ।  

ख३ याजस्व तथा 
आन्तरयक श्रोत 
सम्वन्धी सम्बाव्मता 
अध्ममन कामा  

मस नगयऩालरकाको याजस्वका श्रोत, याजस्वको दामया, याजस्व असुरी, आन्तरयक 
आम फवृि, एकीकृत सम्ऩवि कय प्रणारी अवरम्वन  तथा व्मवजस्थत गन ेजस्ता 
ववषमभा ऩयाभिा सेवा ददने कामा  ।  

ख४ कुरयमय सलबास  लचठ्ठीऩत्र तथा स-साना ऩासार आदान प्रदान गन ेसम्वन्धी कामा  

ख५ कागजात अनुवाद 
सम्वन्धी कामा  

नेऩारी वा अॊग्रेजी बाषा एकफाट अकोभा अनुफाद गन ेतथा मी बाषाफाट स्थानीम 
भातबृाषाभा हुने अनुवाद सम्वन्धी कामा । 

ख६ डकुभेन्री वा फतृलचत्र 
लनभााण कामा  

कामाारमको  काभ तथा कामाक्रभ सम्वन्धी कुया झजल्कने गयी श्रव्मदृष्म लनभााण 
येदडमो ऩवत्रका, टेलरदपल्भ तथा फतृलचत्र लनभााण गरयददने सम्वन्धी कामा ।   

ख७ ववलबन्न मातामात  
राबर एजेन्सी 
सम्वन्धी कामा  

हवाइ तथा फस दटकट फुदकङ  अन्म मातामातका साधनको सेवा उऩरब्ध गयाउने  
एजेन्सी सम्वन्धी कामाहरु ।  

ख८ क्माटरयङ क्माजन्टन 
तथा खाजा नास्ता 
सम्वन्धी कामा  

क्माटरयङ सेवा, ऩार, सामय, सालभमाना, भेच, टेफुर आदद बाडाभा उऩरब्ध गयाउने 
क्माजन्टन तथा खाजानास्ता उऩरब्ध गयाउने तथा तारीभ गोष्ठी फैठक आददका 
रालग हर बाडभा उऩरब्ध गयाउने कामा  ।  

गैह्रसयकायी सॊस्थाफाट प्रवाह हुने सेवा सम्वन्धी 
ग१ जनचेतना अलबफवृि 

सम्वन्धी कामाहरु  

नागरयक सचेतनाका रालग आमोजना गरयने चेतनाभूरक कामाक्रभ, सडक नाटक 
सावाजलनक सुनुवाइ जस्ता कामाहरु  

ग२ अलबभूजखकयण 
भूरप्रवाहीकयण य 
सवरीकयण जस्ता 
कामाहरु  

साऺयता कऺा, भदहरा, वऩछदडएका वगा, जनजालत, सभुदामको सिविकयण 
सवरीकयण तथा भूरप्रवाहीकयणका रागी सञ्चारनका हुने सचेतना कऺा बेरा 
प्रलिऺण, गोष्ठी, तालरभ जस्ता कामाहरु गन ेगयाउने कामा ।  

ग३ वन तथा वातावयण 
सॊयऺण / प्रवधान 
जस्ता कामाहरु  

वृऺ ायोऩन, ववरुवा उत्ऩादन, वन, जॊगर तथा फन्मजन्तुको सॊयऺण, डढेरो लनमन्त्रण 
हरयत ववकास मोजना कामाान्वमन सम्वन्धी कामाहरु  

ग४ जनसहबालगता प्रवधान 
गयी स्थानीम स्तयभा 
गरयने लनभााण 
सम्वन्धी कामाहरु  

जनसहबालगता ऩरयचारन गयी लनभााण हुने साना लसचाइ, तटवन्ध, खानेऩानी 
मोजना ग्राभीण सडक साभुदालमक बवन लनभााण सम्वन्धी कामाहरु  

लनभााण व्मवसाम सभवन्धी कामा 
घ३ बवन लनभााण तथा  बवन, सडक, लसचाइ, तटवन्ध, खानेऩानी  मोजना जस्ता नमाॉ सॊयचना लनभााण य 



सावाजलनक लनभााण 
एवॊ भभात सम्वन्धी 
कामाहरु   

लनभााणकै हैलसमतभा भभात सम्बाय गन ेसम्वन्धी कामाहरु ।  

ङ अन्म साभाग्री तथा 
सेवा आऩुलता सम्वन्धी 
कामाहरु  

भालथका सभूह तथा उऩसभूहभा नऩयेका य खयीद गनुाअलध सूलचकृत गनुाऩन े
प्रकायका फस्तु साभाग्री सेवाहरु । मस सभूहभा सूलचकृत हुने वा गयाउने लनकामरे 
सम्वजन्धत सेवको स्ऩेिीदपकेिन खुराइ सूलचकृत हुनको रालग ऩेि गनुाऩनछे । 

 
 
 
 

 

  



श्री कामाकायी अलधकृत ज्मू , 

कोहरऩुय नगयऩालरका कामाारम  

 कोहरऩुय , फाॉके  ।  

ववषम् सूलचकृत गरयऩाउॉ  । 

  प्रस्तुत ववषमभा सावाजलनक खयीद लनमभावरी , २०६४  को लनमभ १८ अनुसाय त्मस कामाारमफाट 
आ फ २०७२/०७३ भा हुने खयीद भध्मे लनम्न सभूहभा सूलचकृत गरयददनुहुनका रालग लनम्न अनुसायका 
कागजातहरु सॊरग्न गयी मो लनवेदन ऩेि गयेको व्महोया अनुयोध छ । 

सूलचकृत हुन चाहेको सभूह य कामा 

सभूह  काभको छोटकयी  नाभ  सभूह  काभको छोटकयी  
नाभ  

    
    
    
    
    
    
सभुहीकृत नगयेका कुनै काभ बए सो काभको नाभ य वववयण 
खुराउने्  
 

 

 भ/ भेयो पभा/ सॊस्था भालथ उल्रेजखत खयीद कायवाहीभा बाग लरन मोग्म बई कुनै ऩेिा वा व्मवसामगत कसुयभा कुनै 
सजामभा ऩयेको छैन । कुनै सावाजलनक लनकामसॊग सॊझौता गयी जजम्भा लरएको कुनै काभ अधुयो छाडेको वा सॊझौता ववऩयीत 
कामा गयेको छैन। कुनै सावाजलनक लनकामभा लतना फुझाउन कुनै प्रकायको कय दस्तुय तथा दामीत्व वाॉकी छैन बनी स्वघोषना  
गदाछु /गदाछौ ।  

सॊरग्न कागजातको वववयण्                                 

१ 
२                                                              आवेदकको  
३                                                                हस्ताऺय  
४                                                                लभलत  
                                                                 ठेगाना  
                                                                 भखु्म सॊऩका  व्मविको नाभ  
                                                                 पोन नॊ.  
                                                                 इभरे  


