
घोराह  उपमहानगरपा लका 

सूची दता गराउने स ब धी सूचना 
का शत म तः- २०७५।०३।२० 

 
यस उपमहानगरपा लकामा आ.व. २०७५।७६ का ला ग आव यक तप शल बमोिजमको सामान तथा वा आपू त गनका ला ग इ छुक 
इजाजत ा त यि त, फम, क पनी एवं सं थाह बाट सावज नक ख रद नयमावल को, २०६४ को नयम १८(३) मा भएको यव था 
अनुसार येक कायका ला ग छु टाछु टै दताका  ला ग २०७५।०३।३२ भ  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 ो नक सामान तथा पाटपुजाह  

३. छपाई 

४. खानेपानी आपू त 

५. फ नचर तथा फ न स ग 

६. सवार  साधनका पाटपुजाह  

७. प प का आपू त 

८. लम वङ 

९. कायालयका अ य सामा ह  

ख. परामश सेवा तफ 

१. व ापन एजे सी 
२. ता लम यव थापन, संचालन तथा मू यांकन 

३. अ ययन,अनुस धान, मू यांकन परामश सेवा 

४. आ थक तथा ख रद स ब धी परामश 

५. अ य परामश सेवा 
ग. अ य सेवा तफ 

१. स टवेयर र हाडवेयर ममत 

२. स टवेयर नमाण तथा जडान 

३. इ टरनेट सेवा जडान तथा ममत 

४. सवार  साधन ममत 

५. फ नचर ममत 

६. इलेि कल तथा मे सनर  सामान जडान तथा ममत 

७. कायालय भवन, क पाउ ड वा खानेपानी लगायतका 
अ य ममत काय 

८. य य सामा ी उ पादन, काशन र शारण 
स ब धी काय 

९. नमाण स ब धी काय 
 
नवेदकले पेश गनपुन कागजातह  

क. यवसाय/पेशा/क पनी/फम/सं था दताको मा णत त ल प, थायी लेखा नं, मू. अ. कर दताको मा णत त ल प र 
आ.व. ०७३।७४ स मको कर चु ताको त ल प । 

ख. यि तगत परामशदाताको हकमा शै क यो यता, समक ता(यद  आव यक भएमा) र काउि सल लगायत अ य पेशागत 
सं थामा दता भएको माणप को त ल प । 

ग. सावज नक ख रद कायमा भाग लन अयो य नभएको, ता वत ख रद कारवाह मा आ नो वाथ नबा झएको र स बि धत 
पेशा वा यवसाय स ब धी कसुरमा कारवाह मा नपाएको भनी ल खत घोषणा गरेको प  । 

घ. अ ययन अनुस धान तथा परामश सेवा उपल ध गराउने कायमा वत  परामशदाताले बायोडाटा, नाग रकता, शै क 
यो यता, अनुभव स ब धी कागजात तथा ा व धक परामशको ला ग नेपाल इि ज नय र ग काउि सल, नेपाल मे डकल 
काउि सल तथा अ य पेशागत सं थामा दता भएको कागजातको मा णत त ल प समेत पेश गनुपन छ । 

ङ. कुन वषयका ला ग सूचीकृत हुने हो प ट कटानी भएको  १०।०० को टकट टाँस भएको उपमहानगरपा लकाले उपल ध 
गराएको ढाँचामा स कल  नवेदन पेश गरको हुनुपनछ । 

सतह  

क. नवेदकले छु टाछु टै काय वा सेवाको ला ग छु टाछु टै कागजात र नवेदन पेश गनुपनछ । 

ख. कुनै फम, सं था क पनी वा यि तलाई सूचीकृत गन वा नगन भ ने अ धकार उपमहानगरपा लकामा रहनेछ । 

ग. यो सूची आ.व. २०७५।०७६ अव धभर स मका ला ग हुनेछ । 

घ. सूचीकृत हुन चाहने यि त, फम वा सं थाले सू चकत हुन चाहेको े मा काय गन आ धका रक नकायको अनुम त  
वा अ धकार ा त गरेको हुनुपनछ । 

  



df}h'bf ;"rLdf btf{ x'gsf nflu lbOg] lgj]bgsf] 9fFrf 
 

ldlt=============================== 
 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo" 
3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf, bfª 
 

ljifoM– df}h'bf ;"rLdf btf{u/L kfpF. 
 
 
;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod !* sf]pklgod -!_ adf]lhd tklzndf plNnlvt ljj/0f cg';f/sf] k'i6\ofO{ ug{] 
sfuhft ;+nUg u/L df}h'bf ;"rLdf btf{ x'g of] lgj]bg k]z u/]sf] 5'. 
 
!= df}h'bf ;"rLsf] nflu lgj]bg lbg] JolQm, ;+:yf, cfk"lt{stf{, lgdf{0f Joj;foL,k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfossf] ljj/0fM 
 

s_ gfdM v_ 7]ufgf  

u_ kqfrf/ ug{] 7]ufgfM 3_ d'Vo JolQmsf] gfdM  

ª_ 6]nLkmf]g g+=M r_ df]jfO{n g+=M  

@= df}h'bf ;"rLdf btf{ x'gsf] nflu lgDg adf]lhdsf] k|df0fkq ;+nUg ug'{xf]nfM–  

s_ ;+:yf jf kmd{btf{sf] k|df0fkqM– 5 5}g 

v_ gljs/0f ul/Psf]M– 5 5}g 

u_ d"No clea[l4 s/ jf  :yfoL n]vf gDj/ btf{sf] k|df0fkq 5 5}g 

3_ s/ r'Stfsf] k|df0fkq 5 5}g 

ª s'g vl/bsf] nflu df}h'bf ;"rLdf btf{x'g lgj]bg lbg] xf], ;f]sfdsf] nflu Ohfht kq cfjZos kg{]ePdf  
;f] sf] k|ltlnkL 5 5}g 

 

#= ;fj{hlgs lgsfoaf6 x'g] vl/bsf] nflu btf{ x'g rfx]sf] vl/bsf] k|s[ltsf] ljj/0fM 

s_ dfn;fdfg cfk"lt{M– -dfn;fdfgsf] k|s[lt ;d]t pNn]v ug{]  

v_ lgdf{0f 
 
u_ k/fdz{ ;]jfM– 
 

3_ cGo ;]jfM– cGo ;]jfsf] k|s[lt pNn]v ug{]M– 
 

lgj]bg lbPsf] ldltM– 
 

cf=j= 
 

kmd{sf] 5fkM– 
 

lgj]bssf] gfd 
 

x:tfIf/M– 
 


