नेपाल व ुत ूािधकरण
तािलम के ि
ख रपाट ¸ भ पुर

सूची दता गन स ब धी सूचना

गोरखापऽ दै िनकमा ूथम पटक सूचना ूकाशन िमितः २०७०/०३/१८

यस कायालयको आ.व. २०७०/०७१ का लािग आवँयक पन तपिसलका सामान¸ सेवाह

तथा कायह

गन छु टा

छु टै मौजुदा सूिच (Standing List) तयार गनु पन भएकोले सावजिनक ख रद ऐन¸२०६३ र नेपाल व ुत ूािधकरण
आिथक ूशासन विनयमावली¸२०६८ को

विनयम ९१ अनुसार स ब धत िनकायमा दता भएका

य

¸ फम¸

क पनी वा संःथाले यो सूचना ूथम पटक ूकािशत भएको िमितले १५ (प ी) दन िभऽ फम वा क पनी दता
ूमाणपऽ¸ दता न वकरण ूमाणपऽ¸ ःथायी लेखा न बर¸ मु य अिभ व

करमा दता भएको ूमाणपऽ¸ आ.व.

२०६८/०६९ स मको करचु ा ूमाणपऽह को ूमा णत ूितिलपी संल न गर

रतपुवकको िनवेदन स हत यस

कायालयको ूशासन शाखामा सूची दता गराउन हुन यो सूचना ूकािशत ग रएको छ।
तपिशलः
ख रद तथा आपूिततफ
१) मसल द तथा ब बध कायालय सामानह
२) छपाई स ब धी कायह
३) फिनचर एवं फिनिसङका सामानह आपूत
४) सवार साधनको पाटपूजाह आपूित गनस ब धी
५) क युटर¸ ू टर¸ फोटोकपी¸ यु. प.एस.¸ या स एवं अ य इले शोिन स सामानह को आपूत
६) इले शकल स ब धी सामामीह को आपूत
७) तािलम कायबमको लािग आवँयक हाडवेयर स ब धी सामामीह
८) होंटे लको लािग आवँयक सामामीह (िसरक¸ डसना¸ त कया आ द ख रद¸ ममत तथा खोलह )
९) सरसफाइको लािग आवँयक सामामीह
१०) बिभ न किसमका मेिसनर औजार¸ याव उपकरणह तथा ितनका पाटपूजा आपूित
ममत तफ
११) फिनचर एवं फिनिसङका सामानह को ममत
१२) सवार साधनको ममत स भार स ब धी
१३) क युटर ू टर फोटोकपी यु. प.एस. या स एवं अ य इले शोिन स सामानह को ममत
१४) इले शकल स ब धी सामामीह को ममतस भार
१५) रं गरोगन भवन पखाल तथा अ य ममत सुधार स ब धी कायह
१६) बिभ न किसमका मेिसनर औजार याव उपकरणह को ममत गन काय।
परामश सेवा तफ
१७) इ जिनय रङ तथा यवःथापन स ब धी तािलम तथा अ य सेवा।
नोटः
¾ आ नो फमले जुन काय गन वा सामान आपूित वा सेवा दने इजाजत ूा त गरे को हो सोह समूहको लािग माऽ
सूिच दता गराउन स नेछ।
¾ एकभ दा वढ समूहको लािग ू येक समूहमा छु टा छु टै िनवेदन दई सूिच दता गराउनु पनछ।
¾ स पकको लािग ठे गाना¸ या स र स पक न बर अिनवाय पले िनवेदनमा उ लेख गनुपनछ।
¾ ूचिलत कानून बमो जम अयो य नभएको¸कालो सूिचमा नपरे को यहोरा फम¸क पनी ःवयंले घोषणा गर िनवेदन
साथ संल न गनुपन छ।
¾ आवेदकलाई सूिचकृ त गन वा नगन अिधकार यस कायालयमा िन हत रहने छ।
¾ सूिचकृ त भएका फमह /क पनीह कायालयको सूचना पाट मा ूकाशन ग रने छ।
(अनुप कुमार पौडे ल)
उप-िनदशक

