
  

 

सूची दर्ता गरे्न सम्बन्धी सूचर्नत 
 

प्रथम पटक प्रकतशिर् शमशर् २०७९/०८/२८   

दोश्रो पटक प्रकतशिर् शमशर् २०७९/१० /०३  

 

मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र केन्द्रीय कायाालय घोराही दाङ र यस केन्द्र अन्तर्ात रहेका 

बिबिन्न पररयोजनाको लाबर् आवश्यक पने तपबसल िमोबजमका सामाग्री तथा सेवाहरुको सरल र सहज 

ढंर्ले आपुबता र्नुापने िएकोले इचु्छक ईजाजत प्राप्त फमा/कम्पनी/संस्थाहरु/व्यक्ति (सेवा प्रदायक) 

को सूचीकरणको लाबर् यो सुचना प्रकाबित र्ररएको छ ।  सुचना प्रकाबित िएको बमबतले १०  बदन 

अथाात बमबत २०७८ माघ  १३ र्ते ( २७ जनवरी २०२३) वेलुका ४ वजेबित्र तोकीएको ढााँचाको 

फारमसबहत तपबसलमा उले्लक्तित आिस्यक कार्जात पेिर्रर सुु्चीकृत र्राउन हुन यो सूचना प्रकाबित 

र्ररएको छ ।  

आवश्यक सतमतग्री र्थत सेवतहरुको शववरण 

क्र.स आवश्यक  वस्सतरु् मतग्री शववरण क्र. 

स. 

आउश्यक वसु्त र्थत सतमतग्री शववरण 

१ कायाालय मसलन्द/से्टसनरी तथा अन्य बवबवध 

सामाग्रीहरु, पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री । 

२ होटल सेवा, ताबलम तथा कायाक्रमहरु संचालनका लाबर् लज, होटेल 

र हल 

३ बफा नाचर तथा सजावट/फबनाबसङ्ग सम्बन्धी सामग्रीहरु ४ आई.बट., हार्ावेयर इक्तिपमेण्ट, कम्प्युटर सामाग्री, क्यामेरा, 

स्क्यानर, बप्रन्टर, हार्ावेयर ममात सम्बक्तन्ध सामाग्रीहरु । कम्प्युटर, 

बप्रन्टर तथा अन्य सुचना प्रबवबध सम्बन्धी सामाग्रीहरु– टोनर, 

हार्ार्र ाईि, पेनर्र ाईि आबद 

५ िेर्ा, िाख्रा तथा कुिुरा र मौरी पालन तथा आपुबता 

सम्वन्धी फमाहरु । 

६ कृबिजन्य सामाग्री तथा बवउ बवजन र यन्त्र उपकरणहरु। 

७ कम्प्यूटर, ए.बस. तथा अन्य बवदु् युतीय सामग्रीहरु/ 

उपकरण ममात तथा संिार सेवा 

८ बवज्ञापन बवदु् युतीयु् तथा छापा, रेबर्यो कायाक्रम र स्थाबनय तथा 

राबरर य पबत्रका 

९ बवदु् युतीय सेवा तथा बवदु् युतीय उपकरण/सामर्ी ु्रहरु 

सप्लाई 

१० स्वास्थ्य सम्बन्धी समाग्री तथा उपकरणहरु 

११ पे्रस तथा छपाइ काया, फोटोकपी, तथा फे्लक्स बप्रन्ट, 

िाबिाक पुक्तस्तकाहरु र फ्ल्ल्यास बप्रन्टहरु, क्यालेन्डर बप्रन्ट, 

िाल कथा बकताि प्रकािन 

१२ िैबक्षक सामग्री– बििु बवकास केन्द्र तथा सबक्रय बिक्षण बसकाई 

सामग्रीहरु 

१३  बिबजबिबलटी समाग्री बप्रन्ट – बटसाट, क्याप, 

झोला÷व्यार् आबद 

१४  िाद्यान्न तथा अन्य कायाालयलाई आवश्यक पने िुद्रा तथा बकराना 

सामाग्रीहरु । 

१५  कार्ो तथा कुरीयर सेवा,  १६  र्ाबर् ररजिा तथा सामाग्री ढुवानी, र्ार्ी तथा सवारी साधनका 

अबतररि पाटापूजाा र ममात संिार 

१७  परतमिा सेवत 

 बवज्ञापन एजेन्सी ताबलम व्यवस्थापन, संचालन 

तथा मूल्यांकन 

 बवबवध प्रकारका तालीम संचालन तथा 

सहबजकरणका तथा व्यवस्थापन । 

सावाजबनक सुनुवाई कायाक्रम सञ्चालन 

सहजकताा 

१८  बवबिन्न वीमा योजना सम्बन्धी सेवाहरु । 



 अध्ययन,अनुसन्धान, मूल्यांकन परामिा सेवा 

 श्रव्यदृष्य सामाग्री उत्पादन, प्रकािन र प्रिारण 

सम्बन्धी काया 
 

दरखतस्त फतरम सतथ पेि गरु्नापरे्न कतगजतर्हरु  

१. तोबकएको ढााँचा अनुसारको दताा फारम, कुनैपनी बनकायमा कालो सुबचमा नरहेको स्व घोिणा पत्र 

२. फमा दताा प्रमाण पत्रको प्रबतबलपी (नबवकरणसबहत) 

३. स्थायी लेिा नम्बर/मूल्य अबििृक्ति करमा दताा िएको प्रमाण पत्रको प्रबतबलपी   

४. कर चुिा प्रमाण पत्रको प्रबतबलपी   

५. प्रोप्राईटर/कम्पनी प्रमुिको नार्ररकताको प्रमाण पत्रको प्रबतबलपी 

आबस्यक शववरण प्रतप्त गरे्न र्थत दर्ता गरे्न प्रशक्रयताः  यो सुचना प्रकाबित िएको बमबतले १०  बदन अथाात 

बमबत २०७८ माघ  १३ र्ते ( २७   जर्नवरी २०२३) वेलुका ४ वजेबित्र, माबथ उले्लक्तित कार्जातहरुको 

बिल/िाम िन्दीर्रर बनम्न उले्लक्तित कायाालयमा वा इमेलमा समू्पणा आवश्यक कार्जात  पेि र्ना सबकने 

छ । 

थप जानकारी र तोकीएको फारम तथा अन्य बववरण प्राप्त र्नाको लाबर् hwepc.vacancy@gmail.com  

मा  ईमेल र्रर  वा तलको बलंक वाट बलन सबकने छ । 

Attachments: 

Self Declaration Latter_Sample Format 

Request letter format  

Supplier Registration Form 

 

थप जतर्नतकररको लतशग  

मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र केन्द्रीय कायाालय घोराही दाङ  

फोन: ०८२५६०२४०  

ईमेल: hwepc.vacancy@gmail.com  

 

mailto:vacancy@gmail.com%20%20मा%20 
mailto:vacancy@gmail.com%20%20मा%20 
https://docs.google.com/document/d/1Q_Ejurfy7lSFShWVHFhZb24fabf6EaBN/edit?usp=share_link&ouid=106755148129806025610&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1JfZsB5BaAET9lkXP7pyxcCG3HubqBVGM/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1uI-ugNBNSVtlBQ-TUKnxG3ZIUbwr7fqJ/export?format=doc

