
 

  

 

नेपाल सरकार 

प्रदशे प्रमखुको कार्ाालर् 

प्रदशे नम्बर १, विराटनगर 

   सूची दर्ता सम्वन्धी सूचनत       .    

प्रकाशन वमवि २०७५/०४/०५ 
 

 

र्स प्रदशे प्रमखुको कार्ाालर्, प्रदशे नं. १, विराटनगरको लावग आ.ब. ०७५/७६ मा आिस्र्क पने 

िपवसल बमोविमको िस्िु िथा सेिा उपलब्ध गराउन इच्छुक इिािि प्राप्त व्र्वि, फमा, कम्पनी एिं 

संस्थाहरुिाट सािािवनक खररद वनर्मािली २०६४ को वनर्म १८ अनसुार मौिदुा सचूी (Standing 

List) दिााको लावग वनम्न िमोविम कागिािहरु वनिेदन साथ संलग्न गरी र्ो सचूना प्रकावशि भएको 

वमविले १५ (पन्ध्र) वदन वभत्र आफूले गना चाहकेो कारोिारको व्र्होरा उल्लेख गरी सािािवनक खररद 

वनर्मािली, २०६४ को अनसुचूी २(क) िमोविमको ढााँचामा प्रत्रे्क कामका लावग छुट्टा छुटै्ट वनिेदन 

र्स कार्ाालर्मा दिाा गराउनहुुन सम्िवन्ध्धि सिैको िानकारीको लावग र्ो सचूना प्रकावशि गररएको छ 

। 

र्पससल 
 

१. कार्ाालर् सामान, मसलन्ध्द(स्टेसनरी) र विविध फुटकर सामाग्रीहरु आपवूिा सम्िन्ध्धी कार्ा । २. छपाई 

सम्िन्ध्धी कार्ा । ३. सिारी साधन, िेनेरेटर आपवूिा सम्िन्ध्धी कार्ा । ४. सिारी साधन, िेनेरेटर िस्िा 

मेवसनरी सामानको ममाि र पाटापिुाा आपवूिा सम्िन्ध्धी कार्ा । ५. काठ िथा वस्टलका फवनाचर िथा 

फवनावसङ आपवूिा र ममाि कार्ा । ६. सािािवनक वनमााण, रङ् रोगन िा अन्ध्र् ममाि सम्िन्ध्धी कार्ा । ७. 

कम््र्टुर, वप्रन्ध्टर, फ्र्ाक्स मेवशन, र्.ूवप.एस., टेवलफोन लाईन, फोटोकपी मेवशन र अन्ध्र् इलेवक्िक िथा 

इलेक्िोवनक सामानहरुको आपवूिा । ८. कम््र्टुर, वप्रन्ध्टर, फ्र्ाक्स मेवशन, र्.ूवप.एस., टेवलफोन लाईन, 

फोटोकपी िस्िा इलेक्िोवनक सामानहरुको ममाि िथा विनका पाटापिुााहरु स्लाई, नेटिवका ङ िथा 

इन्ध्टरनेट सेिा सम्िन्ध्धी कार्ा । ९. ढुिानी, एर्र कागो, कुररर्सा सेिा । १०. विज्ञापन सम्िन्ध्धी कार्ा । ११. 

खानेपानी आपवूिा । १२. परामशा सेिा िथा अन्ध्र् सेिा । १३. क्र्ाटररङ सेिा । १४. पत्रपवत्रका आपवूिा 

। 
 

सनवेदन सतथ पेश हुनुपने कतगजतर्हरु 

१. फमा िा कम्पनी दिाा भएको प्रमाणपत्रको छार्ााँप्रवि (नविकरण भएको) 

२. व्र्िसार् दिाा भएको प्रमाणपत्रको छार्ााँ प्रवि (नविकरण भएको) 

३. स्थार्ी लेखा नम्िर र म.ुअ.कर दिाा प्रमाणपत्रको छार्ााँ प्रवि र आ.ि.०७३/०७४ को कर चिुा 

प्रमाणपत्रको छार्ााँ प्रवि । 

फ्यतक्स नं. :  ०२१-४२१११४ 

फोन न.ं :  ०२१-४२१७२५ 

फोन न.ं :  ०२१-४२१८४७ 
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