
   
  

  
 
 
 

   
  

(�थम पटक �कािशत �म�त २०७९।०४।०१) 

(सूचना नं. VUCL-SL/01/2079/080) 

�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडका ला�ग आ�थ�क वष� २०७९।०८० मा आव�यक पन� देहाय बमोिजमका सामा�ी आपू�त�, 

�नमा�ण काय� तथा परामश� सेवाह� उपल�ध गराउने �योजनाथ� साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६(क) तथा  �व�तु 

उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ को �व�नयम २५ बमोिजम मौजदुा सूची अ�ाब�धक गनु� पन� भएकोले 

ई�छुक ईजाजत �ा� फम�, �नमा�ण �यवसायी, आपू�त� कता�, परामश�दाता क�पनी एवं स�थाहं� र दता�वाला ई�छुक �यि�ह�बाट 

फम�दता� र न�वकरण �माणप�, �थायी लेखा न�बर, म.ुअ.कर दता� �माणप�, करच�ुा �माणप�को छाया�ँ�त र �यि�को हकमा 

�ब�ततृ वायोडाटा स�हत अनसूुची-२ बमोिजमको �नवेदनको ढाचँामा मौजदुा सूचीमा दता�का ला�ग �नवेदन पेश गन� यो सूचना जार� 

ग�रएको छ । �रत नपगुी आएका �नवेदनलाई मा�यता �दईने छैन। �ा� दरखा�तह� सूिचकृत गन� वा नगन� अ�धकार क�पनीमा 

रहने छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

मौजदुा सूचीमा समावेशको ला�ग �नवेदन पेश गन� स�ब�धी सूचना ! 

(क)मालसामान ख�रद/आपू�त�ः-कुनै चल वा अचल, सजीव 

वा �नज�व जनुसकैु �क�समको व�त ुर �य�तो व�त ुआपू�त� गन� 

काय�ह� ज�तैः- 

१) मसल�द तथा काया�लयका सामानको आपू�त� एबं छपाइ स�ब�धी काय� 

२) मेिशनर�  उपकरण  

३) फ�न�चर तथा फ�न��सङ 

४) गाडी तथा मोटरसाईकलको पाटपूजा 

५) सवार� साधन आपू�त� 

६) उ�लेख नभएका अ�य मालसामान ख�रद तथा आपू�त�ह� ।   

              

ख) �नमा�ण काय�:-कुनै प�न भौ�तक संरचना �नमा�ण वा जडान गन�, 

पनुः�नमा�ण गन�, भ�काउने, पनु�था�पन गन�, मम�त स�भार गन� वा 

िजण��ार गन� काय� वा सोसँग स�बि�धत �नमा�ण �थल तयार गन�, 

ख�े, ���लङ गन�, ठ�ाउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान 

गन� ज�ता �व�भ� �कृ�तका �नमा�ण काय�ह�।    

 

(ग)परामश� सेवाः-कुन ै अ�ययन, अनसु�धान, सभ��ण, �डजाईन, 

�ईङ, सपुर�वे�ण, ता�लम, प�र�ण गन� काम, स�टवेयरको �वकास 

��व�ध, �व�तु �सारण, लेखा, ब��क�, क��यटुर, कानूनी आ�द �वषयका 

�व�बाट �दान ग�रने सेवा ख�रद वा कुनै �ा�व�धक वा �शास�नक वा 

कानूनी �वषयमा सझुाव �दने वा य�ता �कृ�तका अ�य बौ��क वा पेशागत 

सेवाह� ज�तैः- 

१) �व�भ� योजनाको सभ� �डजाईन, लागत अनमुान,न�सा�न तथा �व�ततृ 

आयोजना ��तवेदन तयार� लगायतका ईि�ज�नय�रङ परामश� सेवाह�  

२) ता�लम स�ब�धी परामश� सेवा 

३) �ब�ह�को परामश� सेवा (�व�ततृ �ववरण अनसूुची-१ मा संल�न छ) 

४) स�टवेयर तथा हाड�वेयर �नमा�ण तथा जडान 

५) सचुना ��व�ध स�ब�धी �व�भ� सेवाह�। 

(घ)अ�य सेवाः-सवार�साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा 

�लने, ढुवानी गन� वा मालसामान मम�त स�भार गन�, घर भाडामा �लने 

काय�, �चार�सार साम�ीह� तयार गन�, �काशन वा �सारण गन�, 

�कािशत गन�, �डजाईन गन� वा क�पनीलाई आव�यक पन� अ�य 

सेवा �ा� गन� काय�ह� ज�तैः- 

१.सवार� साधन तथा पाट�पूजा� मम�त 

२. गाडी भाडामा �दने स�ब�धी काय� 

३.क��यटुर,फोटोकपी मेसीन,���टर,टे�लफोन लगायत ईले��ो�न�स तथा    

ईलेि��कल उपकरण मम�त 

४ इ�टरनटे/वेबसाइट स�व�धी सेवा             

५. सूचना �काशन गन� 

६. ��य ��य सामा�ी     

७. हवाई �टकट         

८.सरसफाई सेवा 
  
         

�नबेदन पेश गन� �कृयाः  

उ�लेिखत �वषयह� म�ये आफू सूचीकृत हनु चाहेको �वषय अनसूुची-२ मा संल�न �नवेदनमा �प��पमा खलुाई तो�कए बमोिजमका आव�यक कागजात स�हत सोझै क�पनीको 

काया�लय �ब�पसी भवन, ब�ुनगर, काठमाड�मा काया�लय समय�भ� बझुाउन वा क�पनीको ईमेलः procurement@vucl.org मा आव�यक कागजात PDF Format मा पठाउन 

स�कनेछ । 

९.�पउन ेपानी आपू�त� 

१०.प�प��का तथा प�ुतक आपू�त� 

११.ता�लम/स�मेलन �यब�थापन 

स�ब�धी सेवा  

१२. उ�लेख नभएका अ�य 

सेवाह�।    



 
 
 

(सूचना नं. VUCL-SL/01/2079/080 को ग३ संग स�बि�धत) 
 

 

 
 

यस क�पनी�ारा �नमा�ण ग�रने �व�भ� जल�व�तु आयोजनाह�को �ा�व�धक, आ�थ�क, सामािजक र वातावरणीय प� 

लगायत क�पनीले स�पादन गन� अ�य काय�ह�को �सल�सलामा अ�ययन, अनसु�धान, मू�यांकन एबं �व�षेण गन� काय�का 

ला�ग स�बि�धत �वषयको �व�ह�लाई सूचीकृत गर� परामश� सेवा �लन/ेख�रद गन� उ�े�यले साव�ज�नक ख�रद ऐन, 

२०६३ को दफा ६(क) तथा  �व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ को �व�नयम २५ 

बमोिजम मौजदुा सूिच अ�ाब�धक गनु� पन� भएकोले �व�ह�को सूची (Roster) तयार गन� स�दभ�मा यो�यता पगेुका 

ई�छुक �यि�ले �न�नानसुारको �ववरण स�हत यस क�पनीमा आईप�ुने गर� �नबेदन �दन हनु यो सूचना �कािशत 

ग�रएको छ। 

क) सूचीकृत ग�रने �वषयः 

Specialist: Engineers- Hydropower Engineer, Dam Engineer, Powerhouse Engineer, Surveyor, Geotechnical, 
Tunnel Engineer, Hydrologist, Hydraulic Engineer, Highway/Transportation Engineer, Environmental 
Engineer, Highway Engineer, Structural Engineer, Electrical Engineer, Transmission Line Engineer, Power 
System Engineer, Electro-Mechanical Engineer, Mechanical Engineer, Hydro Mechanical Engineer, 
Construction Planner, Civil Engineer, Contract Expert, Architect, IT(Software, Hardware, Network, 
Communication), Project Management Expert or Equivalent  
Specialist: Non-Engineers- Geologist, Engineering Geologist, Geo-physicist, Seismologist, Hydrologist, 
Financial Analyst, Environment Experts, Sociologist, Anthropologist, Zoologist, Botanist, EMP Expert, 
Resettlement Expert, Legal Expert, Management Expert, Project Management Expert or Equivalent. 

ख) यो�यताः 

१) स�बि�धत �वषयमा �नातको�र उपा�ध हा�सल गर� सोह� �वषयमा �नर�तर�पमा हालस�म काय�रत रह� क�तीमा 

१० (दश) बष�को काय� अनभुव भएको । 

२) मा�थ उ�लेिखत यो�यता पगेुका नेपाल� नाग�रक वा गैर आवशीय नेपाल� वा नेपालमा काय� गन� नेपाल 

सरकारबाट ईजाजत �ा� गर� काय� गन� स�ने �बदेशी नाग�रक �व� सूचीमा सूचीकृत हनु स�ने छन ्। 

ग) संल�न ग�रन ुपन� कागजातह�ः 

१) �यि�गत �ववरण (Bio-data)  द�तखत स�हत। 

२) नेपाल� नाग�रकताको ��त�लपी (गैर आवशीय नेपाल� र �बदेशीको हकमा राहदानीको ��त�लपी)। 

३) �थायी लेखा न�बर वा म.ुअ.कर दता� �माणप�को छायां��त (नेपाल� नाग�रकको हकमा)। 

घ) �नबेदन बझुाउने �थान र �कृयाः 

१) उ�लेिखत �वषयह� म�ये आफू सूचीकृत हनु चाहेको �वषय अनसूुची-२ मा संल�न �नवदेनमा �प��पमा 

खलुाई तो�कए बमोिजमका आव�यक कागजात स�हत सोझै क�पनीको काया�लय �ब�पसी भवन, ब�ुनगर, 

काठमाड�मा काया�लय समय�भ� बझुाउन स�कनेछ वा क�पनीको ईमेलः procurement@vucl.org मा आव�यक 

कागजात PDF Format मा पठाउन स�कनेछ । 

२) यो�यता पगेुका �यि�ले एक वा सोभ�दा बढ� �वषयमा समेत �नबेदन �दन स�नेछन।् 
 

�ा� �नबेदन उपर अ�ययन गर� �व�को सूचीमा समावेश गन� वा नगन� अि�तम अ�धकार क�पनीमा सरुि�त रहने छ।यस 

स�ब�धी थप जानकार�को ला�ग क�पनीको काया�लय �ब�पसी भवन, ब�ुनगर, काठमाड�मा काया�लय समय�भ� स�पक�  

रा� वा क�पनीको फोन नं. ०१-४७८८६८० वा ईमेलः info@vucl.org बाट जानकार� �ा� गन� स�कनेछ। 

  

�ब�ह�को सूची (Roster) स�ब�धी �व�ततृ �ववरण  

अनसूुची-१ 



अनसूुची-२ 

(�नवेदनको ढाचँा) 

�ीमान ्�ब�ध संचालक �यू,                          �म�त:२०७९। ..... 

�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड । 

ब�ुनगर-१०, काठमाड� ।                      

�वषय : मौजदुा सूचीमा दता� गर� पाऊँ । 

�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ख�रद �व�नयमावल� २०७७ को �व�नयम २५को उप-�व�नयम (२) बमोिजम 

तपिशलमा उि�लिखत �ववरण अनसुार प�ु�ाई गन� कागजात संल�न गर� मौजदुा सूचीमा दता� हनु यो �नवेदन पेश 

गरेको छु |                      

तपिशल 

१. मौजदुा सूिचको ला�ग �नवेदन �दने �यि� ,सं�था ,आपू�त�कता� ,�नमा�ण �यवसायी ,परामश�दाता वा सेवा �दायकको 

�ववरण :  

क. नाम :  ख.ठेगाना: 

ग. प�ाचार गन� ठेगाना:  घ. म�ुय �यि�को नाम: 

ङ. ईमेलः च. स�पक�  नं.  

२. मौजदुा सूचीमा दता� हनुको ला�ग �न�न बमोिजमको कागजातह� संल�न गनु� पन�छः- - 

अ) सं�थागत �नवेदकको ला�गः- 

क .सं�था वा फम� दता�को �माण प�                                                    ख.नवीकरण ग�रएको                                                      

ग.मू�य अ�भवृ�ी कर वा �थायी लेखा न�बर दता� �माणप�                                        घ . करच�ुाको �माणप�                      

ङ .�थानीय तहमा दता�/नवीकरण ग�रएको                                    

च. मौजदुा सूचीमा दता�  हनु चाहेको ख�रदको ला�ग इजाजत प� आव�यक पन� भएमा सोको समेत ��त�ल�प ।                                                  

आ) �यि�गत �नवेदकको ला�गः-  

क) �यि�गत �ववरण (Bio-data)  द�तखत स�हत। 

ख) नेपाल� नाग�रकताको ��त�लपी (गैर आवशीय नेपाल� र �बदेशीको हकमा राहदानीको ��त�लपी)। 

ग) �थायी लेखा न�बर वा म.ुअ.कर दता� �माणप�को छायां��त (नेपाल� नाग�रकको हकमा)। 

३.यस क�पनीबाट आ.व. :२०७९।०८० मा हनु ेख�रदको ला�ग दता� हनु चाहेको ख�रदको �कृ�तको �ववरण :  

(क)मालसामान आपू�त� :(मालसामानको �कृ�त समेत उ�लेख गन�) 

 

 

(ख) �नमा�ण काय� :(�नमा�ण काय�को �कृ�त समेत उ�लेख गन�) 

 

(ग)परामश� सेवा :(परामश� सेवाको �कृ�त समेत उ�लेख गन�) (घ)अ�य सेवा :(अ�य सेवाको �कृ�त उ�लेख गन�)  

�नवेदकको नाम : 

ह�ता�र: 

 

फम�को छाप : 

 

 


