नेपाल सरकार

उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

कम्पनी रणिष्ट्रारको कायािलय र्रपुरेश्वर काठमाण्डौ
मौिुदा सू चीमा समावेश हुने सम्बन्त्धी सूचना
र्मर्त २०७9।०4।01

यस कम्पनी रणिष्ट्रारको कायािलयलाइ आ.व. २०७९।०८० मा आवश्यक पने मालसामान, परामशि सेवा,
र्नमािि कायितथा अन्त्य सेवा खररद गनिका लार्ग त्यस्तो मालसामान, परामशि सेवा, र्नमािि कायि तथा अन्त्य
कायि उपलब्ध गराउने आपूर्तिकताि,परामशिदाता,र्नमािि व्यावसायी, गैरसरकारी सं स्था वा सेवा प्रदायकले
सावििर्नक

खररद

ऐन,

२०६३

को

६(क)

बमोणिम

मौिुदा

सूचीमा

दताि

वा

अधावर्धक गनिका

लार्गसावििर्नक खररद र्नयमावली, २०६४ को र्नयम १८ बमोणिम फमि वा सं स्था दताि प्रमाि पर, मूल्य
अर्िवृद्धी कर वा स्थायी लेखा नम्बर दताि प्रमाि पर, कर च ुक्ता प्रमाि पर, आवश्यक्ता अनुसारको
व्यावसाययक इिाितपरसं लग्न राणख तपर्सलमा उल्लेख िए अनुसार कुन कामको लार्ग सूची दताि वा
अधावर्धक गने हो योग्यता समेत खुलाइ अनुसूची २ क बमोणिमको ढााँचामा यस कायािलयमा सूची दतािको
लार्गर्नवेदन पेश गनि यो सूचना प्रकाणशत गररएको छ । सूची दताि तथा अधावर्धक सम्बन्त्धी अन्त्य कुराहरु
सावििर्नक खररद ऐन, २०६३ तथा सावििर्नक खररद र्नयमावली, २०६४ बमोणिम हुनेछन् ।
कामको यववरि
क मालसामान तफि
१. कायािलय सं चालनको लार्ग आवश्यक पने सबै प्रकारका मसलन्त्द सामान आपूर्ति ।
२. यप्रन्त्टर तथा फोटोकपी मेणशनको टोनर तथा काटे ि खररद एवं ररयफर्लङ ।
३. मेणशनरी औिार ( कम््यूटर, फोटोकपी मेणशन, फ्याक्स मेणशन, ल्यापटप, ए.सी., पङ्खा, यहटर, यु. पी. एस.,
िेनेरेटर, ब्याट्री, ल्यापटप, म्याकबुक,स्क्यानर लगायत अन्त्य सबै प्रकारका इलेक्ट्रीकल तथा
इलेक्ट्रोर्नक्स सामानहरु)

४. सििर नेटवयकिङ तथा वायररङ सम्बन्त्धी सामानहरु ।
५. िार, ट्याङ्कर तथा बोतलको यपउने पानी ।
६. मेणशनरी औिार, सवारी साधन, फर्निचर, तथा सबै प्रकारका इलेणक्ट्रकल तथा इलेक्ट्रोर्नक्स
सामानहरुममित सम्िारका लार्ग आवश्यक पाटपुिािहरु ।
७. चार पाङ्ग्रे तथा दुइ पाङ्ग्रे सवारी साधन आपूर्ति
८. छपाइ सम्बन्त्धी कायि ।
९. परपर्रका तथा पुस्तकहरु ।
१०. सावििर्नक र्नमािि सम्बन्त्धी सामानहरु ।
ख र्नमािि तफि
१ कायािलय कोठा पाटे शन ।
२ कायािलय िवन रङ्गरोगन ।
३ सौचालय र्नमािि तथा ममित ।
४ िवन र्नमािि तथा ममित।
५ िौर्तक सं रचना ममित सम्िार सम्बन्त्धी कायि ।
ग परामशि सेवा तफि
1.सफ्टवयेर र्नमािि, अपडेट तथा संचालन सम्बन्त्धी कायि ।
2. इन्त्टरनेट सेवा आपूर्ति ।
3. र्सप यवकास तथा िनचेतनामूलक तार्लम कायिक्रमहरु ।
4. नेटवयकिङ तथा इलेणक्ट्रकल एवं इलेक्ट्रोर्नक्स सेवा सम्बन्त्धी कायिहरु ।

5. इणन्त्िर्नयररङ्ग ड्रइङ्ग र्डिाइन तथा अध्ययन अनुसन्त्धान ।
6. सं चनामूलक सन्त्देशमूलक सामारी र्नमािि प्रकाशन तथा प्रकाशन सम्बन्त्धी कायि ।
7. कम्पनी प्रशासन सेवा सम्रन्त्धी प्रोटोकल/म्यानुअल/मापदण्ड/र्नदे णशका र्नमािि सम्बन्त्धी परामशि सेवा
।8. अन्त्य परामशि सेवा सम्बन्त्धी कायि ।

