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�यावसा�यक 
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!बजुल#बजार¸ काठमाडौ 

सचूी दता
 गराउने स�ब�धी सचूना 
(�थम पटक �का�शत �म�त : २०७२।०४।२१) 

यस स&चवालयलाई आ.ब. २०७२/०७३ का ला&ग आव.यक �न�नानुसारको सामात तथा सेवाह2 आपु�त
 गराउन 

इ4छुक इजाजत �ा7त 8यि:त¸फम
̧ क�पनी एवम ्सं?थाह2बाट साव
ज�नक खAरद �नयमावलB २०६४ को �नयम १८ 

मा भएको 8यव?था अनुसार छुGा छुGै सू&च (Standing List) दता
का ला&ग यो सूचना �थम पटक �काIहत भएको 

�मत�लले १५ (प�K) Iदन�भL यस स&चवालयको �ो:युरमे�ट शाखामा दरखा?त दता
 गराउनुहुन यो साव
ज�नक 

सूचना �का�शत गAरएको छ । 

क) ख�रद तथा आपू�त+तफ+ ः 

१. मसल�द तथा काया
लय सामान  

२. मे�शनरB उपकरण – क�7युटर¸फोटोकपी¸युOपयस¸O��टर तथा अ�य इले:Pो�न:स सामान) 

३. इलेि:Pकल सामान 

४. Oपउने पानी 

५. छपाईस�ब�धी काय
 

६. फ�न
चर तथा फ�न
�सQग 

७. पLपRLका तथा पु?तक् 

८. इले:Pो�न:स मे�शनरB उपकरणह2का पाट
पुजा
 

९. सवारB साधनका पाट
पुजा
 

१०. T8यU.य सामVी �नमा
ण 

 

 

ख) मम+ततफ+ ः 

१. सवारBसाधन (मोटर गाडी) र मोटरसाइकल¸?कुटर आIद) 

२. क�7युटर¸फोटोकपी¸O��टर¸एसी¸Xया:स¸?:यानर¸युOपयस लगायतका इले:Pो�न:स सामानह2 

३. फ�न
चर¸ फ�न
�सQग 

 

ग) सेवातफ+ ः 

१. क�7युटर¸अVेजी भाषा¸Zाइ�भQग तथा अ�य ता�लम¸गो[ठ] तथा से�मनार स�ब�धी सेवाह2 

२. सरसफाई सेवा 

३ सूचना¸Oव^ापन �काशन/�शारण 

४ कुAरयर सेवा¸ढुवानी सेवा 

५.सुर`ा सेवा 



घ) परामश
 सेवाः 

१. सXटवेयर �नमा
ण 

२. सूचना �Oव&ध स�ब�धी Rब�भ�न परामश
 सेवा 

३. `ेLगत Oवषय Oव^ह2को परामश
 सेवा ( रो[टर �नमा
ण) 

 

दरखा/त पेश गनु+पन0 कागजातह2ः 

१. फम
 दता
को �माणपLको छाँया��त । 

२. ?थायी लेखा नं. र मूdय अ�भबfृg कर दता
 �माणपLको छाँया��त ( मू.अ.करमा दता
 हुनु नपनh भए सो खुdने 

आ&धकाAरक कागजात) । 

३. आ.व. २०७०/०७१ को कर चु:ता �माण पL 

४. आव&धक 2पमा नOवकरण गनु
पनhमा फम
को हकमा नOवकरण भएको �माणपL खुdने कागजपL 

५. उdलेiखत सेवा �दान गन
 �च�लत कानुनको कुनै �नकायको अनुम�त �लनुपनh उdलेख भएको हकमा सो अनुम�त 

�लएको �माणपL 

६. आफूले �नवेदन गरेको सेवा काय
सँग स�बि�धत Rबगतमा ३ बष
स�म काम गरेको अनुभव खुdने कागजपL । 

७. `ेLगत Oवषय Oवjतह2को परामश
 सेवा मा सू&चकृत हुन चाहेमा फम
/8यि:त/सं?थाह2को हकमा स�बि�धत `ेLको 

Oव^ता खुdने कागजपL । 

८. कुनै पेशागत कसुर गरB सजाय नपाएको तथा स�बि�धत काय
 गन
 नपाउने गरB कालो सू&चमा नपरेको ?वघोषणा 

पL । 

मा&थ उdलेiखत सामान तथा सेवा उपलkध गराउन इ4छुक 8यि:त तथा फम
ले उdलेiखत �jयेक सेवाको ला&ग 

छुGाछुGै दरखा?त दता
 गराउनु पनhछ । रBत नपुगी र �याद नाघी �ा7त भएको दरखा?तह2 ?वीकृत गनh नगनh 

अ&धकार यस स&चवालयमा सुरl`त रहनेछ । उपरो:त अनुसारको सू&च आ.व. को २०७२/०७३ स�मका ला&ग माL 

मा�य रहनेछ । 
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