
g]kfn ;/sf/ 

vfg]kfgL dGqfno 

vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu 
kfgLkf]v/L, sf7df8f}+ 

                                                                                        

 kmf]g M  $–$!#^&) 

        $–$!#&$$ 

        $–$!$%#( 

        $–$!*@%# 

        $–$@)()* 

ˆofS; M $–$!(*)@ 

 
  

  

  
 

(प्रकाशित मिमतिः 2079।04।05) 
 

आमथिक बर्ि 2079/80 का लामि यस विभािलार्ि तपमसलिा उशललशित सािानहरू आपूमति िनि, मनिािण कायि िनि, 
पराििि सेिा दिन तथा अन्य सेिा प्रिान िनि साििजमनक िररि ऐन, 2063 को िफा 6क बिोशजि िौजिुा सूचीिा 
िताि हनु िा अध्यािमिक हनु चाहने कालोसूचीिा नपरेका व्यशि, आपूमतिकताि, मनिािण व्यिसायी, पराििििाता िा सेिा 
प्रिायकहरूले िेहायका कािजातको प्रमतमलपी र साििजमनक िररि ऐन, 2063 को िफा 10 को उपिफा(2) 
बिोशजिको योग्यताको कािजातहरू सिेत संलग्न िरी आफूले िने कािको वििरण छुट्टाछुटै्ट िलुार्ि यस विभाििा 
साििजमनक िररि मनयिािली, 2064 को मनयि 18 को उपमनयि (1) सँि सम्बशन्ित अनसूुची 2क बिोशजिको 
ढाँचािा मनिेिन दिन ुहनु जानकारी िरार्न्छ । 

(क) संस्था िा फिि ितािको प्रिाणपत्र, 
(ि) स्थायी लेिा नम्बर िा िूलय अमभिवृि कर ितािको प्रिाणपत्र, 
(ि) आमथिक बर्ि 2077/78 सम्िको कर चिुा प्रिाणपत्र, र 
(घ) आिश्यकता अनसुारको व्यिसावयक र्जाजतपत्र । 

(क) िालसािान आपूमतििः 
1. िसलन्ि, कायािलय सािान तथा फुटकर सािानहरू 

2. र्लेक्ट्रोमनक्ट्स (विद्यतुीय) सािग्री 
3. सिारी सािनको पाटिपजुाि तथा लमुिकेन्टस ्

4. फमनिचर तथा फमनिमसङ्ग सािान 

5. छपार्ि सम्बन्िी सािग्री 
6. कम््यटुर, वप्रन्टर, फोटोकवप िेशिन लिायतका 

र्लेक्ट्रोमनक्ट्स उपकरणहरू 

7. पत्रपमत्रका तथा पसु्तकहरू 

8. हार्ििेयर तथा वफवटङ्गस 

9. मनिािण सािग्री तथा रङ्ग रोिन 

10. शचया, िाजा 
11. जार तथा िोत्तलको वपउनेपानी 
12. प्रयोििाला सम्बन्िी उपकरण र रसायनहरू 

 

ि) मनिािण कायििः 
भौमतक मनिािण तथा ििित सम्भार 

  

(ि) पराििि सेिािः 
1. सभे, मर्जार्न तथा लाित अनिुान तयारी, 

िार्र्लार्न तयारी, मर्जार्न पनुरािलोकन आदि 

2. सफ्टिेर मनिािण (प्रिमत, आयोजना व्यिस्थापन आदि) 
3. सूचना प्रविमि पराििििाता 
4. IEE, EIA सम्बशन्ि कायि 
ि) अन्य सेिािः 
1. कायािलय सरसफार्ि 
2. कायािलय सरुक्षा सेिा 
3. र्न्टरनेट सेिा 
4. नेटिवकि ङ्ग सेिा 
5. ्लशम्बङ्ग तथा िायररङ सेिा 
6. सिारी सािन ििित सेिा 
7. फमनिचर ििित सेिा 
8. र्लेशक्ट्रकल तथा र्लेक्ट्रोमनक्ट्स ििित सेिा 
9. अमर्यो, मभमर्यो तथा बतृ्तशचत्र मनिािण, प्रकािन तथा 

प्रसारण सेिा 
10. विज्ञापन तथा सूचना प्रकािन  
11. सिारी सािनको वििा सम्बन्िी सेिा 

 

िौजिुा सूचीिा िताि िराउन ेबारेको सूचना 
 



अनसुचुी-2क 
(ननयम १८ को उपननयम (१) सँग सम्बन्धित) 

मौजदुा सूचीमा दताा हनुका लानग ददइने ननवेदनको ढाचँा 
 

नमनतिः............................  
श्री महाननदेशकज्यू, 
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभाग 
पानीपोखरी, काठमाडौँ । 

 
ववषयिः मौजदुा सूचीमा दताा गरी पाउँ । 

 
सावाजननक खररद ननयमावली, २०६४ को ननयम १८ को उपननयम (१) बमोन्जम तपन्शलमा 

उन्ललन्खत वववरण अनसुारको पषु्ट्याई गने कागजात संलग्न गरी मौजदुा सूचीमा दताा हनु यो ननवेदन पेश 
गरेको छु । 

 

तपन्शलिः 
१. मौजदुा सूचीको लानग ननवेदन ददने व्यन्ि, संस्था, आपूनताकताा, ननमााण व्यवसायी, परामशादाता वा सेवा 
प्रदायकको वववरणिः 
(क) नामिः  (ख) ठेगानािः 
(ग) पत्राचार गने ठेगानािः  (घ) मखु्य व्यन्िको नामिः 
(ङ) टेनलफोन निः (च) मोवाईल नं. : 
२. मौजदुा सूचीमा दताा हनुको लानग ननम्न बमोन्जमको प्रमाणपत्र संलग्न गनुाहोला । 
(क) संस्था वा फमा दतााको प्रमाणपत्र छ          छैन 
(ख) नववकरण गररएको छ          छैन 
(ग) मूलय अनभवृवि कर वा स्थायी लेखा नम्वर दतााको प्रमाणपत्र छ         छैन 
(घ) कर चिुाको प्रमाणपत्र छ          छैन 
(ङ) कुन खररदको लानग मौजदुा सूचीमा दाताा हनु ननवेदन ददने हो, सो कामको लानग इजाजत पत्र आवश्यक          
पने भएमा सो को प्रनतनलवप छ          छैन 
३. सावाजननक ननकायबाट हनुे खररदको लानग दताा हनु चाहेको खररदको प्रकृनतको वववरण : 
(क) मालसामान आपूनता : 
(मालसामानको प्रकृनत 
समेत उललेख गने) 

 (ख) ननमााण काया 
 

 
 

(ग) परामशा सेवा : 
(परामशा सेवाको प्रकृनत 
समेत उललेख गने)  

 (घ) अधय सेवा : 
(अधय सेवाको प्रकृनत 
उललेख गने) 

 
 

ननवेदन ददएको नमनत : 
आ. व. : 

फमाको छापिः ननवेदकको नाम : 
हस्ताक्षर : 

 
 


