नेपाल सरकार

उधोग मन्त्रालय
स हिं दरबार,काठमाडौँ

सच
ु ी दर्ाा गराउने सम्बन्धी सच
ू ना
य

मन्त्रालयका लागग आ.ब.२०७४/०७५ मा आवश्यक पर्ने दे हायबमोजिमका

ामग्री आपर्ू ति तथा

ेवाहरु

उपलब्ध गराउर्न इच्छुक इिाित प्राप्त व्यजतत फमि,कम्पर्नी एविं

स्
िं थाहरु बाट

र्र्नयमावली,२०६४ को र्र्नयम १८ मा भएको व्यवस्था अर्नु ार प्रत्येक

मह
ु को लागग छुट्टाछुट्टै मौिुदा

च
ू ीमा दतािका लागग आवश्यक कागिात
िार्नकारीको लागग यो

ामार्न

१)

वारी

ाधर्न तथा पाटि पुिाि ममित

२) कम्प्यट
ु र,फोटोकपी मेस र्न, प्रप्रन्त्टर,फ्यात ,टे सलफोर्न,PABX,

ामार्न

आदद ममित तथा िडार्न

४) परपत्ररका तथा पुस्तक

३) इलेतिोर्र्नत

५) प्रपउर्ने पर्नी

४) त्रबधुत

६) छपाई

५) भवर्न तथा भौर्तक

म्बजन्त्ध कायि

उपकरण ममित

म्बजन्त्ध ममित
िंरचर्ना ममित

७) फर्र्निचर तथा फफतच ि
८) गाडी तथा मोटर ाइकल को पाटि पुिाि
९)

ावििर्र्नक र्र्नमािण

१०) उपहारका
११)

वारी

ामार्नहरु
ाधर्न आपूर्ति

ग)सेवा र्र्ा:
१)

र फाई

२) बगैचा

घ)पराम ि तथा अन्त्य
ेवा

म्भार

ेवा

३) इन्त्टरर्नेट तथा वेब ाइट
४) कुररयर

ेवा

बैको

ख) ममार् र्र्ा

२) मेस र्नरी उपकरण
३) इलेजतिकल

म्बजन्त्धत

च
ू र्ना प्रकासित गररएको छ l

क)खररद र्था आपूर्र्ार्र्ा
१) म लन्त्द तथा कायािलय

ल
िं ग्र्न गरी दरखास्त दताि गराउर्नह
ु ु र्न

ाबििर्र्नक खररद

म्बजन्त्ध

ेवा

ेवा तफि

१)

ूचर्ना प्रत्रबगध

२)

फ्टवेयर तथा हाडिवेयर र्र्नमािण तथा िडार्न

३) क्षेरगत

म्बजन्त्ध प्रवसभन्त्र्न

प्रवषयप्रवज्ञहरुको पराम ि

ेवा

ेवा

दरखास्त ाथ पे

गर्नप
ुि र्ने कागिातहरु

१) फमि वा कम्पर्नी दताि प्रमाणपरको प्रमाणणत प्रर्तसलप्रपl
२) स्थायी लेखा र्नम्बर र मु.अ.क. दताि प्रमाण परको प्रमाणणत प्रर्तसलप्रप(मु.अ.करमा दताि हुर्न र्नपर्ने भएमा

ो खुल्र्ने

आगधकाररक कागिात
३) आ.ब.०७२/७३ को कर चत
ु ता प्रमाण परको प्रर्तसलप्रप
४)

ालब ाली वा आवगधक रुपमा र्नवीकरण गर्नुि पर्ने फमिको हकमा र्नवीकरण भएको प्रमाण खुल्र्ने कागिात

५) उल्लेणखत

ेवा प्रदार्न गर्नि प्रचसलत कार्नुर्नले कुर्नै र्र्नकाएको अर्नुमर्त सलर्नु पर्ने उल्लेख भएको हकमा

ो अर्नुमर्त सलएको

प्रमाण परको प्रमाणणत प्रर्तसलप्रप
६)

ाबििर्र्नक खररद कायिका लागग अयोग्य र्नभएको स्वघोषणापर

७)

ुगचकृत हुर्न चाहर्ने इिाित प्राप्त दतािवाल व्यजतत,फमि,कम्पर्नी एविं

िंस्थाहरुले आफ्र्नो तथा

माध्याम हरु अर्र्नवायि रुपमा उल्लेख गर्नुि पर्ने छ l
८) मौिद
ु ा

च
ू ीमा दताि हुर्नका लागग ददइर्ने र्र्नवेदर्नको ढााँचा अर्नु च
ू ी- २ क.बमजिमको हुर्नु पर्ने छl

म्पकि व्यजततको

म्पकिका

