
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 

त िंहदरबार, काठमाडौं 
मौजदुा  ूचीमा  ूचीकृि हनु ेबारेको  ूचना  
 ूचना प्रकाशिि तमतििः 207७।4।1 

य  आयोगलाई आतथिक िर्ि 2077।78 का लातग िपत ल बमोशजमका माल ामान, तनमािण कायि, परामिि  ेिा िथा 
अन्य  ेिा उपलब्ध गराउन ईच्छुक इजाजि प्राप्त व्यशि, फमि, कम्पनी िा  िंस्थाहरुबाट  ाििजतनक खररद तनयमािली, 
२०६४ को तनयम 18 अन ुार मौजदुा  ूचीमा  ूचीकृि हनुका लातग तनम्नतलशखि कागजािहरु तनिेदन  ाथ  िंलग्न गरी 
य  आयोगको खररद इकाईमा  ाििजतनक खररद तनयमािली, २०६४ को अन ूुची २क. बमोशजमको ढााँचामा (तनिेदनको 
ढााँचा य ै ाथ  िंलग्न छ) तनिेदन दिाि गराउनहुनु  म्बशन्धि  बैको जानकारीको लातग यो  ूचना प्रकािन गररएको छ । 

(क) माल ामान खररद िफि  
१. स्टेिनरी िथा म लन्द  ामग्री 
२. फतनिचर, ष्ट्रफक्च ि िथा फतनित ङ्ग 

३. छपाई  म्बन्धी कायि 
४. कम्यटुर, ष्ट्रप्रन्टर, फोटोकपी मेशिन, फ्याक् , स्क्यानर, यषु्ट्रपय , प्रोजेक्टर, क्यामेरा लगायिका मेशिनरी औजार 

िथा  ो  िंग  म्बन्धीि पाट, पजुािहरु 

५.  बारी  ाधन (मोटर ाईकल/स्कुटर) 

६. रिंग रोगन  म्बन्धी  ामग्रीहरु 

७. पत्रपतत्रका िथा पसु्िक 

८. ष्ट्रिद्यिुीय  ामग्री िथा उपकरणहरु 

९. ष्ट्रपउने पानी (बोिल/जार/ट्याङ्कर) 

१०. मास्क,  ेतनटाईजर, पन्जा लगायिका और्धीजन्य  ामग्रीहरु 

(ख) परामिि  ेिा खररद िफि  
१. ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण, राजश्व बााँडफााँट, राजश्व अतधकार,  ाििजतनक खचिको उत्पादकत्ि लगायि ष्ट्रित्तीय  िंघीयिा र 

 ाििजतनक ष्ट्रित्त  म्बन्धी अध्ययन िथा अन ुन्धान 

२. प्राकृतिक स्रोि (िन स्रोि, खानी िथा खतनज स्रोि, जलस्रोि एिम ् ािंस्कृतिक िथा पयिटकीय स्रोि) को पररचालन 
गदाि िीनै िहका  रकारको लगानी र प्रतिफलको ष्ट्रहस् ा तनधािरण  म्बन्धी अध्ययन िथा अन ुन्धान 

३. पररयोजना ष्ट्रिका ,  ाििजतनक ऋण व्यिस्थापन िथा  ाििजतनक ष्ट्रित्त व्यिस्थापन  म्बन्धी िातलम 

४. अिंग्रजेी भार्ा िथा प्रतििेदन लेखन  म्बन्धी िातलम 

५. कम्यटुर  म्बन्धी िातलम 

६.  फ्टिेयर तनमािण (िथ्याङ्क प्रिोधन िथा ष्ट्रिश्लरे्ण/िथ्याङ्क व्यिस्थापन) 

७. िािािरणष्ट्रिद,  माजिास्त्री, कम्यटुर ईशन्जतनयर िथा कम्यटुर अपरेटरको परामिि  ेिा 
८. ष्ट्रिज्ञापन प्रकािन िथा प्रिारण  

९. राष्ट्रिय िथा अन्िरािष्ट्रिय कुररयर  ेिा  

(ग) तनमािण कायि िथा अन्य  ेिा खररद िफि   

१.  ाििजतनक तनमािण 

२. भिन तभत्रका पाटेिन  म्बन्धी कायि 
३. कम्यटुर, ष्ट्रप्रन्टर, फोटोकपी मेशिन, फ्याक् , स्क्यानर, यषु्ट्रपय , प्रोजेक्टर, क्यामेरा, फतनिचर ममिि 

४.  िारी  ाधन ममिि 

५. धारा िथा बाथरुम ममिि 

६. ष्ट्रिद्यिुीय  ामग्री िथा उपकरणहरुको ममिि 

७.  र फाई  म्बन्धी कायि 
तनिेदन ाथ  िंलग्न हनुपुने कागजािहरु 

१.  िंस्था िा फमि दिाि प्रमाणपत्रको प्रतितलष्ट्रप 

२. व्यििाय दिाि इजाजिपत्रको प्रतितलष्ट्रप 

३. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) िा म.ुअ.कर दिाि प्रमाणपत्रको प्रतितलष्ट्रप 

४. आ.ि. 2075।76 को कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रतितलष्ट्रप िा आय ष्ट्रििरण पेि गरेको प्रमाशणि कागजाि िा आय 
ष्ट्रििरण पेि गनि म्याद थप भएको तनस् ा िा प्रमाण 

५. खररद कारबाहीमा भाग तलन अयोग्य नभएको तलशखि स्िघोर्णा पत्र  



तमतििः 2077।......।...... 
श्री खररद इकाई प्रमखुज्यू, 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग, 

त िंहदरबार, काठमाडौं । 

 

ष्ट्रिर्यिः मौजदुा  ूचीमा दिाि गररपाउिं । 

 

 ाििजतनक खररद तनयमािली 2064 को तनयम १८ को उपतनयम १ बमोशजम िपत लमा उल्लेशखि ष्ट्रििरण अन ुारको 
पषु्ट्ट्याईं गने कागजाि  िंलग्न गरी मौजदुा  ूचीमा दिाि हनु यो तनिेदन पेि गरेको छु । 

 

िपत लिः 
क. मौजदुा  ूचीको लातग तनिेदन ददन ेव्यशि,  िंस्था, आपूतििकिाि, तनमािण व्यििायी, परामििदािा िा  ेिा प्रदायकको ष्ट्रििरणिः  

नामिः ठेगानािः 
पत्राचार गने ठेगानािः मूख्य व्यशिको नामिः 
टेतलफोन निं.  मोबाईल निं.   

ख. मौजदुा  ूचीमा दिाि हनुको लातग तनम्न बमोशजमको प्रमाणपत्र  िंलग्न गनुिहोला ।  

१.  िंस्था िा फमि दिािको प्रमाणपत्र । 

२. नष्ट्रिकरण गररएको प्रमाण । 

३. मू.अ. कर िा स्थायी लेखा निं. दिािको प्रमाणपत्र । 

४. करचिुाको प्रमाणपत्र ।  

५. कुन खररदको लातग मौजदुा  ूचीमा दिाि हनु तनिेदन ददने हो  ो कामको लातग इजाजि पत्र आिश्यक पने भएमा 
 ोको प्रतितलष्ट्रप । 

ग.  ाििजतनक तनकायबाट हनु ेखररदको लातग दिाि हनु चाहेको खररदको प्रकृतिको ष्ट्रििरणिः  

१. माल ामान आपूतिििः (माल ामानको प्रकृति  मेि उल्लेख गने) 

२. तनमािण कायििः 
३. परामिि  ेिािः(परामिि  ेिाको प्रकृति  मेि उल्लेख गने) 

४. अन्य  ेिािः(अन्य  ेिाको प्रकृति  मेि उल्लेख गने) 

 
   

 तनिेदन ददएको तमतििः 
 आ.ि. 
 फमिको छापिः 
 तनिेदकको नामिः 
 हस्िाक्षरिः 
 

 

.   


