
नेपाल सरकार 
बेपत्ता पाररएका व्यक्तिको छानवनन आयोग 

पलु्चोक, लनलपतरु 
मौजदुा सूचीमा दताा गने सम्बन्धी सूचना 
(प्रकाक्तित नमनतिः 2079/04/05 

यस आयोगको लानग आ.व. २०७9/80 मा आवश्यक पने ननम्नानसुार समान तथा सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक इजाजत 
प्राप्त दताावाल व्यक्ति, फमा, कम्पनी एवं संस्थाहरुबाट सावाजननक खररद ननयमावली, २०६४ को ननयम १८ अनसुार 
मौजदुा सूची (standing List) दतााको लानग सोही ननयमावलीको अनसची -२ (क) बमोक्तजमको ढााँचामा यस आयोगमा 
ननवेदन दताा गराउनहन यो सूचना प्रकाक्तित गररएको छ। आफुले दताा गना चाहेको कायाको लानग ववषयगत छुट्टाछुटै्ट 
ननवेदन दताा गराउन ुपनेछ। रीत नपगुी आएका ननवेदनलाई मान्यता ददइने छैन। प्राप्त दरखास्तहरु सूक्तचकृत गने वा नगने 
अनधकार आयोगमा सरुक्तित रहने छ।  
क) मालसामान खररद तथा आपूनता तफा िः 

1= मसलन्द तथा कायाालय सामानहरु  
2= छपाई सम्बक्तन्ध कायाहरु  
3= ववद्यनुतय सामनिहरु  
4= फननाचर तथा फननाक्तिङ्ग,  
5= नमनरल वाटर (िदु्ध वपउने पानन जार र बोतलमा) 
6= पत्रपनत्रकाहरुको आमुानता  
7= ववनिन्न ब्राण्डका हलकुा सवारी साधनहरुको स्पेयर पाटापजुााहरु  
8= फोटोकपी वप्रन्टर, कम््यटुर, फ्याक्स, मेनसन, टोनर, मसी य.ुवप.एस. क्यामरा तथा अन्य ईलेक्रोननक मेनसन 

तथा पाटा पजुााहरु  
9= सरसफाई सम्बन्धी सामानहरु 
10= आयोगलाई आवश्यक पने अन्य सबै प्रकारका सामानिहरु ,  

ख) ममात तफा िः 
1= फोटोकपी वप्रन्टर, कम््यटुर, फ्याक्स, मेनसन, य.ु वप. एस जस्ता मेक्तिनरी ममात तथा नेटववका ङ्ग  
2= पंखा, कुलर, एसी, टेनलफोन तथा नस नस वट नि क्यामरा ममात सेवा  
3= ववनिन्न सवारी साधन ममात सेवा  
4= मोटरसाईल तथा स्कुटर एवं साईवकलहरु 
5= दराज, कुनसा टेवल झ्याल ढोका एवं फननाचर सम्बन्धी सामानहरु  
6= िवन नित्र साना नतना पाटेिनका कायाहरु 
7= वेिसाईट तथा सफ्टवेर ममात सेवा  

ग) परामिा तथा अन्य सेवा तफा िः 
1= ववज्ञापन/सूचना प्रकािन सम्बन्धी  
2= क्तचठ्ठी पत्र तथा पासाल डेनलिरी (कागो र कुररयर) तथा हवाई वटकट सम्बन्धी  
3= खाजा एवं जलपान, क्तचया नास्ता सम्बन्धी सेवा  
4= सवारी साधान िाडामा ददने सम्बन्धी 
5= कम््यटुर तानलम 
6= सवारी चालक 
7= आयोगलाई आवश्यक पने अन्य सबै प्रकारका सेवाहरु  

तानलम ननवेदनसाथ पेि गनुापने कागजातहरुिः 
1= संस्था दताा र नवीकरण िएको प्रमाणपत्रको छायााँप्रनत  
2= स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको छायााँप्रनत  
3= मू.अ.कर दतााको प्रमाण पत्रको छायााँप्रनत (मू.अ करमा दताा हनुेको हकमा मात्र)  
4= आनथाक वषा २०७7/७8 को कर चिुा प्रमाणपत्रको छायााँप्रनत  
5= प्रचनलत कानून बमोक्तजम अयोग्य निएको वा कालोसूचीमा नपरेको व्यहोरा खलुाइएको स्वयं घोषणा ननवेदन  
6= व्यवसावयक इजात पत्रको छााँयाप्रनत 


