नेपाल सरकार
�म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्�ालय

सामािजक सुरक्षा कोष
मौजुदा सूची दतार् सम्बन्धी सूचना

(�कािशत �म�त २०७८।०४/०१)
यस कोषको �निम्त आ.व. २०७८/७९ को ला�ग आवश्यक पन� त�पसलका सामान तथा सेवाहरु पटक पटक वा एकै पटक ख�रद गनुर् पन�
भएकोले आपू�तर् गराउन इच्छु क इजाजत �ा� व्यि�, फमर्, कम्प�न वा सं स्थाहरुबाट सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम १८
अनुसार छु �ा छु �ै सूची दतार्का ला�ग यस कोषको कायार्लय िज.स.स. भवन, बबरमहल, काठमाड�मा दरखास्त �दई सूिचकृत हुन यो सूचना
�कािशत ग�रएको छ ।
तप�सल
क) ख�रद तथा आपु�तर्

ख) ममर्त

१.कायार्लय सम्बिन्ध मालसामान (मसलन्द तथा �व�वध) आपू�तर् र

१.�व�ुतीय सामान

मु�ण कायर्,

कम्प्युटर हाडर्वेयर र सफ्टवेयर

२.�शो�धत �पउने पानी (जार तथा बोतलको) आपू�तर्,

जडान, ममर्त सम्बन्धी कायर्,

३.�व�ुतीय सामान आपू�तर् तथा सम्बन्धी कायर्, यन्� उपकरण तथा

ु ार्, टायर
२.सवार� साधन, यसका पाटर्पज

कम्प्युटर हाडर्वेयर र सफ्टवेयर आपू�तर्, टे �लफोन, इन्टरनेट जडान,

३. काठ तथा िस्टलका फ�नर्चर तथा पदार् एवम् फ्लो�रङ

तथा �वस्तार सम्बन्धी कायर्,

सम्बन्धी कायर् ।

ु ार्, टायर आपू�तर् सम्बिन्ध कायर्,
४.सवार� साधन, यसका पाटर्पज

४. अन्य आवश्यक ममर्त सम्भार

ममर्त सम्भार सम्बन्धी कायर्, यन्� उपकरण तथा
ममर्त सम्भार, टे �लफोन, इन्टरनेट
ममर्त सम्बिन्ध कायर् ।
ममर्त

५.काठ तथा िस्टलका फ�नर्चर तथा पदार् एवम् फ्लो�रङ आपू�तर्
सम्बन्धी कायर्,
६.सावर्ज�नक �नमार्ण कायर्,
७.�वज्ञापन, सुचना �काशन, वृतिच�/�शारण साम�ी, �भ�डयो
(�व्य/दृश्य) �नमार्ण तथा �शारण सेवा, छापाखाना सम्बन्धी कायर्।
ग) सेवा र परामशर् सेवा

घ_
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१. परामशर् सेवा (कानूनी सेवा, लेखा पर�क्षण, सामािजक सुरक्षा,
कम्प्युटर �णाल�, इिन्ज�नय�रङ सेवा, कला सम्बन्धी परामशर् सेवा,
बीमा�ीय अध्ययन तथा मूल्या�न सेवा, लगानी परामशर् सेवा) आद�,
२. �व�भ� ता�लम (कम्प्युटर ता�लम, भाषा सम्बन्धी ता�लम, �ाइ�भङ
ता�लम) तथा अन्य ता�लम गो�ी र से�मनार स�ालन सेवा
३. जनशि� आपू�तर् सम्बिन्ध सेवा,
४ होटल तथा �रसोटर् सम्बिन्ध सेवा ।
�नवेदकले पेश गनुप
र् न� �ववरणहरु
• सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम १८ को उप�नयम (१) बमोिजमको दरखास्त साथ सम्बिन्धत फमर् वा कम्पनी दतार्
�माणप� , नवीकरण �माणप�, स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अ�भवृ�� करमा दतार् भएको �माणप� र आ.व. २०७७/७८ सम्मको कर
च ु�ा �माणप�हरुको ��त�लपी ।
• �च�लत कानुन बमोिजम अयोग्य नभएको, कालो सूचीमा नपरे को व्यहोरा फमर्, कम्प�न स्वयं ले घोषणा गर� �नवेदन साथ सं लग्न गनुप
र् न� ।
दरखास्तमा रु.१० को हुलाक �टकट अ�नवायर् रुपमा टाँसेको हुनपु न� ।

•

अन्य जानकार�हरु :
•

�ा� �नवेदन उपर छान�वन गर� सूचीकृत गन�/नगन� अ�धकार यस कोषमा �न�हत रहने ।

•

सूचीकृत भएका फमर्हरुको नामावल� समय समयमा अ�ाव�धक गर� यस कोषको सूचना पाट�मा �कािशत ग�रने छ ।

