
 

नेपाल सरकार 


श�ा म��लय 

�यावसा�यक 
श�ा तथा अ
भव�ृ�ध  प�रयोजना 

व ुदनगर काठमाड% । 
 

यस प�रयोजनावाट आ.व ०७४/०७५ मा हुने ख�रद काय�मा  सहभागी हुन स�ुचकृत हुने सचूना 
 

$का%शत %म'त ०७४/३/२९ 
 

साव'ज�नक ख�रद �नयमावल) २०६४ को �नयम १८ अनुसार साव'ज�नक �नकायबाट सोह) ऐनमा तो4कए बमोिजम हुने 

ख�रद स7वि�ध काय'को लागी 9य:तो ख�रदको ;कृ�त अनुसार आपू�त'कता'¸�नमा'ण  �यवसा�य¸परामश'दाता आपु�त' 

कता' ¸�नमा'ण �यवसा�य¸परामश'दाता¸गैर सरकार) सं:था वा सेवा ;दायकको छुCटा छुCटै स�ूच तयार गनु' पनE �यव:था 

बमोिजम यस प�रयोजनाबाट आ.व. ०७४/०७५ हुने Gव
भ�न ख�रद स7वि�ध काम कारवाHहमा  संलIन हुन इKछुक 

योIय फम'/संघ स:था वा �यािOतहPलाइ  यस प�रयोजनाको वेव साइट तथा यस प�रयोजनामा उपल�� आवेदन 

फाराममा आफुले सू�चकृत हुन चाहेको / समुह समेत :पRट Pपमा खो
ल यो सुचना ;काश भएको  
म�तले १५ Hदन 


भ� तो4कएको शत'का अ�धनमा रह) यस प�रयोजनामा आवेदन गन' हुन सू�चत गर)एको छ । स7पुण' जानकार)को 

लागी यस प�रयोजनाको  वेव साइड www. event.gov.np  मा हेन' स4कने छ । 

 

मौजुदा सू�च दता� गन, समुहह-  

(क) ख�रद तथा आपु'त� तफ�  

१ मसल�द तथा Gव
भ�न काया'लय सामानहP । 

२ छपाइ स7वि�ध काय'हP । 

३ ईलेिOXक सामानहP । 

४ मे
शन�र उपकरण ( क7Yयुटर¸फोटोकGप¸तथा अ�य ईलेिOXक सामानहP । 

५ फ�न'चर तथा फ�न'
सZग 

६ सवा�र साधन मोटर मोटरसाइकल तथा पाठपुजा' । 

(ख) मम�त तफ�  

१ क7Yयुटर¸फोटोकGप G;�टर लगायतका । 

२ सवार) साधन मोटर मोटरसाइकल । 

(ग) सेवा तफ�  

१ Gव[ापन ;काशन तथा सूचना  

२ कम'चार) ता
लम  

३ हवाई Hटकट ¸ अ�य HटकटहP  

४ ब\ृ�च�  

 

 

  



(घ) परामश� तफ�  

१ परामश' सेवा¸ ;ाGव�धक अ ययन¸ अनुस�धान  तथा स]टवेयर �नमा'ण । 

२ टे
लकम ई�टरकम 
सRटम तथा इ�टरनेट सेवा  
 

 

१. आवेदन साथ �न7न कागजातका ;�त
लGपहP एकएक ;�त संलIन गरेको हुनु पनE छ । 

क. आ]नो फम' दता' वा स7वि�धत �यावसय  वा सेवा गन' ;ाYत नGवकरण भएको ईजाजत प� । 

ख. मू^य अ
भव�ृ�ध करकम दता' भएको ;माण प� वा :थायी लेखा न7वर दता' ;माण प� । 

ग. ;च
लत कानुन बमोिजम नेपाल सरकारलाइ �तनु' वुझाउनु पनE अ�ध^लो ( आ�थ'क वाष' ०७२/७३ स7मको कर 

चुOता गरेको ;माणप� )  

( कर Gववरण वुझाइ चुOता ;माणप� 
लन वा4क भए स7वि�धत कर काया'लयमा कर Gववरण पेश               

गरेको ;माण प� )  

घ. �यािOतका हकमा नग�रकताको ;�त
लGप । 

ङ . नेपाल वाHहर दता' भएको संघ सं:था वा Gवदेशी नाग�रकको हकमा नेपाल 
भ� कारोवार गन' पाएको ि:वकृ�त वा 

ईजाजत प� । 

च. सू�चकृत हुन चाहेको समुहको काय' स7पादन  गन' योIय र स�म रहेको �यहोरा खु^ने कागज वा ;माण । 

 

२. आवेदनमा कुनै साव'ज�नक �नकाय संग संझौता भए बमोिजम स7पादन गन' िज7मा 
लएको काम अधुरो छोdड  

वा कुने साव'ज�नक �नकायमा �तन' वुझाउन वाकe कर द:तुर तथा दा�य9व वाँकe नभएको  एव ं;च
लत कानुन 

बमोिजम 9य:ता कामा गन' ;�तव�ध नलागेको भ�न घोषणा आवेदकले गरेको हुनु पनE छ । 

३. यस वमोिजम सू�चकृत हुदैमा कुनै फम' संघ/ सं:था वा �यिOत  कुनै साव'ज�नक ख�रद �नयमाव
ल बमोिजम 

तोकेको योIयाता पुरा नगर) ख�रद  स7वि�ध कारवाHहमा सहभा�ग हुन सOने छैन । मौजुदा सू�चकृत भएका 

म य काया'लयले  आ]नो अनकुलता  हुने ग�र ख�रद काय'मा सहभागी गराउन सOने छ ।  

४. सू�चकृत भएका  कुनै फम' संघ/ सं:था वा �यिOतले ख�रद स7वि�ध काय'मा संलIन भएका ;च
लत  कानुन 

बमोिजम  कर Gवजक जार) गनु' पनE छ । 

५. सू�चकृत भएका  कुनै फम' संघ/ सं:था वा �यिOतले ;च
लत  कानुन बमोिजम कुनै �नकायमा स7झौताग�र 
लएको 

कुनै काम समयमै स7प�न नगरेको वा नेपाल सरकारलाई �तन' वुझाउन पनE कर तथा अ�य दा�य9व नवुझाएको 

जानकार) स7वि�धत �नकायवाट ;ाYत भएमा जुनसुकै वखत सु�चवाट हटाउन स4कनेछ । 

६. यस सूचनामा नपरेका अ�य कुराहPका हकमा साव'ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमाव
ल र ;च
लत आ�थ'क  ;शासन 

स7बि�ध कानुन र Gवgव वhक Guideline बमोिजम हुने छ ।  

 

 


