
कोल्हवी नगरपालिका 
नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कोल्हवी, बारा 
मौजुदा सचुी दर्ाा गरे्न सम्वन्धी सचुर्ना 

यस कायाालयको चालु आ.व. २०७६।०७७ का लागग र्पशिल बमोजजमका सामार्नहरु खरिद काया, नर्नमााण र्था सेवाहरु प्राप्र् गर्ना सावाजानर्नक 
खरिद नर्नयमावली, २०६४ को नर्नयम १८ मा व्यवस्था भए बमोजजम योग्यर्ा पुगेका, इच्छुक ि सम्वन्धीर् कायाहरु गर्ना इजाजर् प्राप्र् संस्था, 
आपूनर् ाकर्ाा, नर्नमााण व्यावसायी, पिामिादार्ा, गैिसिकािी संस्था वा सेवा प्रदायकहरुले आफुले गर्ने काया, सप्लाई गर्ने सामार्न र्था सेवाहरुको 
र्पशिलमा उद्यलेख गिीएका ्े्र  र्था र्ोिकएका कागजार्हरु (सामार्नको हकमा दििेट समेर् खुलाई) सहहर् समयमै यस कायाालयमा 
मौजुदा सुची (Standing List) दर्ााको लागग यो सुचर्ना प्रकाशिर् गरिएको छ । 
तपलिि :- 

१) आपूर्त य गने सामानहरु 

 स्टेिर्निी सामाग्री 
 सेनर्नटिी ि हार्ावेयि र्था अन्य नर्नमााण सामाग्री 
 कम्प्यूटि, प्रप्रन्टि, प्याक्स, फोटोकपी मेशिर्न र्था सो का पाटापुजााहरु 

 प्रवशभन्र्न ईलेजक्िकल एण्र् इलेक्िेनर्नक्स र्था सौया उजाा सामाग्री र्था त्यसका पाटापजुााहरु 

 छपाई सम्वन्धी कायाहरु 

 प्रवशभन्र्न प्रकािका आल्मुनर्नयम र्था काठका फनर्नाचि र्था फनर्नाशसङ सामार्नहरु 

 दईु पांगे्र र्था भाि पांगे्र हल्का सवािी साधर्न सप्लाई 

 र्ोजि, गाडर् र्था मोटिसाइकल सम्वन्धी पाटापजुााहरु सप्लाई 

 ग्राशमण प्रवधुनर्किण योजर्ना सम्वन्धी र्ाि, पोल अन्य प्रवधुनर्य सामार्न लगायर् िान्सफमाि 

 स्वास््य कृप्रि र्था पिु सेवा सम्वन्धी कायामा प्रयोग हुर्न ेमेशिर्निी औजाि सप्लाई 

 प्राप्रवगधक इजन्जनर्नयिीङ्ग उपकिणहरु 

 औिधी एंव स्वास््य सम्वन्धी उपकिणहरु 
२)  आपूर्त य गने सेवाहरु 

 हेभी र्था लाइट भेइकल (र्ोजि, गार्ी र्था मोटिसाइकल) ममार् सम्वन्धी 
 इलेक्टोनर्नक्स ्सामार्न ममार् सम्वन्धी 
 सावाजानर्नक नर्नमााण काया सम्वन्धी 
 सावाजानर्नक नर्नमााण कायाका सव ेडर्जाइर्न र्था पिामिा सेवा IEE/EIA  सेवा प्रदार्न सम्वन्धी 
 सार्ना सवािी र्था माल सामार्न ढुवानर्नका साधर्न ि जेशसप्रव, एक्साभेटि, लोर्ि जस्र्ा हेभी इङ्कवीमने्टसहरुको भार्ा सम्वन्धी 
 सामाजजक परिचालर्न लगायर्का गैिसिकािी संस्थाबाट प्रदार्न गर्ने सेवाहरु 

 स्वास््य, कृप्रि र्था पि ुसेवा सम्वन्धी सेवा, पिामिा 
 सुचर्ना र्था प्रसािण सम्वन्धी 
आपूतीकतायहरुिे पिे गननयपन ेकागजातहरु 

 संस्था वा फमा दर्ाा प्रमाणप्र को प्रनर्शलप्रप 

 मूल्य अशभवपृ्रि कि र्था स्थायी लेखा र्नम्वि भएको प्रमाणप्र को प्रनर्शलप्रप 

 २०७४।०७५ का लागग फमा र्नप्रवकिण र्था किचुक्र्ा प्रमाणप्र को प्रनर्शलप्रप 

 व्यावसानयक इजाजर्प्र को प्रनर्शलपी 
अन्र् जानकारीहरु 

 आवश्यक प्रमाणप्र को प्रनर्शलप्रप संलग्र्न र्नभएको वा िीर् र्नपुगेको नर्नवेदर्न उपि कुर्न ैकािवाही हुर्ने छैर्न । 
 सुगचकर्ा भएका कम्पर्नी र्था फमाहरुले सन्र्ोिजर्नक सेवा र्था सामार्न सप्लाई र्नगिेको खण्र्मा सुगचकृर्बाट हटाउर्न सिकर्ने छ । 
 कम्पर्नी, फमा वा संस्था सुगचकृर् गर्ने वा र्नगर्न ेसम्पूणा अगधकाि यस कायाालयमा नर्नहहर् िहर्नेछ । 
 सुचर्नामा छुट भएका अन्य कुिाहरुको हकमा प्रचशलर् कार्नुर्न बमोजजम हुर्नेछ । थप कुिा बुझ्र्न ुपर्न ेभएमा यस कायाालयको सम्पका  

र्नं. ०५३-४१०११४ ि ४१०११५ मा सम्पका  गर्ना सिकर्ने छ । 
 प्रमुख प्रिासकीय अगधकृर् 


