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सचुी दर्ाय गने सम्बन्धी सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशिर् मममर् : २०७८/०४/२७

सार्यजमनक खररद ऐन २०६३ को पररच्छेद २ को मनर्म ९ र मनर्मार्ली २०६४ को मनर्म १८ मा व्र्र्स्था भए अनसुार आ.र्. 
२०७८/०७९ का लामग र्स कार्ायलर्को स्र्ीकृर् र्ाषियक कार्यक्रम संचालनका लामग आर्श्र्क खररद षर्मध अर्लम्बन गनय र्पमसल 
बमोशजमका सामान र्था सेर्ाहरु आपूमर्य/प्रर्ाह गने आपूमर्यकर्ाय/ फमय/ कम्पनी/ सप्लार्सय/ उद्योग/ सेर्ा प्रदार्कहरुको मौजदुा 
सचुी (स्टाण्डीङ्ग मलष्ट) र्र्ार गनुय पने भएकोले ्च्छुक सम्बशन्धर् आपूमर्यकर्ाय/ फमय/ कम्पनी/ सप्लार्सय/ उद्योग/ सेर्ा 
प्रदार्कहरुले आफ्नो फमय/ कम्पनी/ संस्था/ उद्योगहरुको दर्ाय र्ा ्जाजर्पत्र दर्ाय प्रमाणपत्र आ.र्. २०७६/०७७ 
सम्मको करचकु्ता प्रमाणपत्र गाउँपामलका क्षेत्र मभत्रको भए व्र्र्सार् दर्ाय गरेको प्रमाणपत्र (नर्ीकरण सषहर्) को प्रमर्मलषपहरु र 
आफुले गने कामको षर्र्रणको  मनरे्दन सषहर् र्ो सूचना प्रकाशिर् भएको मममर्ले १५ ददन मभत्र सचुी दर्ाय गनुयहनु र्ो सूचना 
प्रकाशिर् गररएको छ ।
सामान आपूमर्य र्फय ः 

 कार्ायलर् सामान स्टेिनरी र्था मसलन्द ।
 छपाई सम्बन्धी (प्रसे सम्बन्धी कार्य) ।
 कम्प्र्टुर षप्रन्टर  फ्र्ाक्स फोटोकपी स्क्र्ानर र्पुीएस

काटेज टोनर लगार्र् नटेर्षकय ङ्ग शस्र्चीङ्गका 
्लेक्रोमनक्स सामान ।

 सौर्य उजाय सम्बन्धी सामान ।
 काठ र्था मेटलका फमनयचर र्था फमनयमसङ्ग ।
 जेनेरेटर र्था ए.सी. सामान ।
 षर्मभन्न ब्राण्डका सर्ारी साधन र्था र्ाशन्त्रक 

उपकरणहरुको स्पेर्र पाटयस ।
 कमयचारीको पोिाक र्था मसलाई सम्बन्धी ।
 सा्न बोडय होमडयङ्ग बोडय कपडा र्था फ्लेक्स व्र्ानर 

मनमायण र लेखन सम्बन्धी कार्य ।
 ्लेशक्रक सामानहरु (सडक बत्ती र र्ाईरीङ्ग सम्बन्धी 

षर्द्यरु्ीर् सामान) ।
 सेनेटरी र्था प्लमबीङ्गका सामान ।
 मनमायण सामाग्रीहरु (ह्यमु पा्प पोमलमथन पा्प जीआ् 

पा्प) ।
 मनमायण सामाग्री(मसमेन्ट मगट्टी बालरु्ा ढुङ्गा ्ट्टा)।
 पेरोमलर्म पदाथय/ ्न्धन र्था लबु्रीकेन्ट ।

 हाडयर्रे्र र्था सरसफाई सम्बन्धी सामान ।
 फुल षर्रुर्ा र्था नसयरीका सामानहरु ।
 अन्र् षर्षर्ध सामान आपूमर्य ।

सेर्ा आपूमर्य र्फय ः 

 कुररर्र सम्बन्धी कार्य ।
 मबमा सेर्ा सम्बन्धी कार्यहरु ।
 राभल एजेन्सी सम्बन्धी कार्यहरु ।
 षर्ज्ञापन/सूचना सम्बन्धी कार्यहरु ।
 परामिय सेर्ा प्रदार्क (्शन्जमनर्रीङ्ग मडजा्न घरनक्सा 

मडजा्न र्था सपुरमभजन र अन्र् परामिय सेर्ा प्रदार्क) 
 मनमायण सेर्ा (कम्पमन)/सार्यजमनक मनमायण सम्बन्धी कार्य 
 ्न्टरनटे र्था र्बेसा्ट/सफ्टर्रे्र मडजा्न मनमायण र्था 

ममयर् सेर्ा ।
 गैर सरकारी संस्थाहरु (सेर्ा खररद एरं् काम गराउन े

सम्बन्धी) ।
 षर्मभन्न सर्ारी साधन ममयर् सेर्ा ।
 ्लेक्रोमनक्स सामान ममयर् सेर्ा ।
 फमनयचर ममयर् सेर्ा ।
 अध्र्र्न अनसुन्धान सम्बन्धी परामिय सेर्ा ।
 श्रव्र् दृश्र् सामाग्री मनमायण ।
 अन्र् षर्षर्ध ममयर् सेर्ा ।

नोटः सशुचकृर्का लामग मनरे्दन र्स कार्ायलर्को रे्बसा्ट मा गई 
डाउनलोड गनय सषकनेछ । 

asus
1.2


