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   बागमती प्रदेश, नेपाल । 

सूची दताा गने सम्बन्धमा 

प्रथम पटक प्रकाशशत मममत : २०७७/०६/२२ 

यस कायाालयको लामग आ.ब.२०७७/०७८ मा तपशशल बमोशिमका सामानहरु तथा सेवाहरु एकै पटक वा  पटक पटक आपूमता गना गराउनको  लामग  सावािमनक 
खररद मनयमावली २०६४ को  मनयम १८ बमोशिम मौिदुा सूची तयार गनुापने  भएकोले सो कायाको लामग आवश्यक योग्यता पगेुका इच्छुक सम्बशन्धत इिाित 
प्राप्त व्यशि संस्था आपूतीकताा मनमााण व्यवसायी  परामशादाता गैर सरकारी संस्था वा  सेवा प्रदायकले  एक भन्दा बढी कायाहरुको लामग  छुट्टाछुटै्ट वववरण भरी 
यस कायाालयमा सूची दताा गराउनको लामग आवदेन पेश गनुाहनु यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ। 

तपशशल: 

१. स्टेशनरी मसलन्द तथा कायाालय सम्बन्धी सामानहरु आफूती काया। 

२. छपाइ  गने र त्यस सम्बन्धी सामानहरु आपूती काया । 

३. अवफस फमनाचर तथा फमनामसङ्ग सम्बन्धी सामानहरु आपूती तथा  ममात काया। 

४. Computer, Laptop, Printer,  Fax, Photocopy Machine, Relephone Set, Projector आपूती र ममात काया। 

५. खानेपानी (ममनरल र मिश कङ्ग वाटर) आपूती काया। 

६. सवारी साधन (कार शिप मोटरसाइकल दमकल हेवी इक्वीपमेन्ट) सम्बन्धी सामानहरु आपूती तथा ममात काया। 

७. कुररयर सेवा संचालन काया। 

८. सावािमनक सम्पशि (भवन बाल बाउन्िी ट्रस आदद) मनमााण तथा सोको  ममात सम्भार काया। 

९. खानेपानी सडक ववदू्यत मसंचाई लगायतको मनमााण सम्बन्धी काया। 

१०. ववज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रशासण  काया। 

११. श्रव्य दृश्य सामाग्री मनमााण तथा प्रशारण काया। 

१२. Consultancy Service  (योिना तिुामा ववशिय अध्ययन अनसुन्धान अनगुमन  मनररक्षण इविमेट गने गरुुयोिना मडवपआर लगायतका प्रववमधक तथा  
ववशेषज्ञ सेवा) को काया । 

१३. वबेसाइट मडिाइन संचालन अपडेट सफ्टवयेर मनमााण सम्बन्धी काया। 

१४. यस कायाालय र अन्तगात कायालयको लामग आवश्यक पने मेशशनरी सामान (िेनरेेटर इन्भटार यवुपएस भ्याकुम शक्लनर आदद) सम्बन्धी सामानहरु आपूती 
तथा ममात काया। 

१५. इशन्िमनयररङ्ग िईड मडिाईन मनमााण सपुररवके्षण गने काया। 

१६. कायाालय अन्तगातको सम्पशि पाका  सावािमनक स्थल बगैँचा मनमााण संचालन तथा ममात काया। 

१७. मेमडकल उपकरण सम्बन्धी सामानहरु आपूती तथा ममात काया। 

१८. औषमध तथा औषमधिन्य सम्बन्धी सामनहरु आपूती काया। 

१९. कृवषिन्य सामाग्री सम्बन्धी सामानहरु आपूती काया। 

२०. ईशन्िमनयररङ सम्बन्धी सामानहरु आपूती काया। 

मनवदेकले पेश गनुाप्न ेकागिातहरुको वववरण 

क.  कम्पनी/संस्था फमा दताा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रमतमलवप । 

ख. स्थायी लेखा नम्बर िा  मूल्य अमभववृि कर दताा प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप। 

ग. आ.व. ०७६/०७७ को कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रमतमलवप। 

घ. आवश्यकता अनसुारको व्यवसावयक  इिाितपत्रको प्रमाशणत  प्रमतमलवप। 

अन्य िानकारीहरु: 

१. मामथ उल्लेख गररएका मनवदेकले पेश गनुापने वववरणहरु नोटरी पशललकबाट प्रमाशणत भएको हनुपुने छ। 

२. मामथ  उल्लेशखत  एक भन्दा बढी काया एउटै कम्पनी/फमाबाट गने भएमा छुट्टाछुटै्ट कायाको लामग  छुट्टाछुटै्ट सूची दताा गराउन ुपनेछ। 

३. सशुचकृत भएका कम्पनी/संस्था/फमाबाट कायालयको आवस्यकता अनसुार सामान वा सेवा वा मनमााण काया गना सवकने छ ।  

४. सूचीकृत भएका कम्पनी/संस्था/फमाहरुले सन्तोषिनक सामान वा सेवा वा मनमााण काया गना नसकेमा सूशचकृतबाट हटाउन सवकने  छ।सो उपर कुनै 
दावी ववरोध लाग्ने छैन। 

५. कम्पनी/संस्था/फमा सूशचकृत गनार ् वा नगने  सम्पूणा अमधकार यस कायाालयमा मनवहत रहन ेछ। 

६. सूचीकृत गराउन चाहन ेकम्पनी/संस्था/फमा ले आफ्नो ठेगाना सम्पका  नं. मोबाइल नं. र सम्पका  वयशि समेत स्पि उल्लेख गनुापने छ। 

       प्रमखु प्रशासकीय अमधकृत 


