
अ.सं कन्ट्र्याक्टरको नाम रजिस्ट्रेसन नम्बर PAN No. दर्ाा जमजर् ठेगाना कम्पनीको उदे्दश्य

१ गिुरमखुी रेड एण्ड सप्लायसा ९५८/०७६/७७ ६१२४९४३१० २०७९-१२-०५ उलााबारी-०४, मोरङ । जिजिध

२ न्ट्य ुकन्ट्चनिंगा कन्ट्स्ट्रक्सन २३६४१ ३०२४३१७१३ २०७९-१२-०३ उलााबारी-०७, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार सम्बन्ट्धी

३ जबिी फेजिकेटसा १४३९८/०७५/०७६ ३०२४३१७१३ २०७९-१२-०३ उलााबारी-०७, मोरङ । आल्मजुनयमको झ्याल ढोका, र्ारिाली र रस उत्पादन सम्बन्ट्धी

४ श्री नुनसरी आधारभूर् जिद्यालय - २०१२९३८२१ २०७९-१२-०५ उलााबारी-०१, मोरङ । शैजिक

५ यज्ञ जनमााण एण्ड सप्लायसा प्रा.जल. १७३७९०/०७४/०७५ ६०६८९७७४१ २०७९-१२-०१ काठमाडौं । जिजिध जनमााण सामग्रीको कारोबार गने, सप्लाई सम्बन्ट्धी कारोबार

६ कामख्य मोटर एण्ड िका शप १७१२०/०७७/०७८ ६०७३१८१४० २०७९-१२-०२ उलााबारी-०७, मोरङ ।
मोटर गाडीका पाटापुिााहरू र्था सहायक सामानको जबक्री, मोटर गाडीको ममार् र्था 

सम्भार लगायर्का

७ सञ् चारकमी जमजडया प्रा.जल. २७२१२२/०७८/०७९ ६१००९७६५२ २०७९-११-३० जिराटनगर-०७, मोरङ । जिजिध

८ पत्रकार जमजडया प्रा.जल. २२२०८८/०७६/०७७ ६०९६०४५०० २०७९-११-३० पथरी शजनश्चरे-०८, मोरङ । जिजिध

९ खबर पूिााञ् चल जमजडया प्रा.जल. १५३७३१/०७३/०७४ ६०४३०३९३४ २०७९-११-३० जिराटनगर-०९, मोरङ । अनलाइन पत्रकाररर्ा सम्बन्ट्धी

१० कल्प इम्पािर िेमेर नेपाल २९९३३३/०७९/०८० ६१०३६९४३६ २०७९-११-२९ इटहरी-०४, सनुसरी । अन्ट्यत्र िजगाकरण नगररएका अन्ट्य सदस्ट्य ससं्ट्थाहरूका जक्रयाकलापहरू सम्बन्ट्धी

११ न्ट्य ुपाजथभरा सप्लायसा ०४-०३१-०१२५ ३०३९८०६२३ २०७९-११-२८ उलााबारी-०७, मोरङ । मोटर गाडीका पाटापुिााहरू र्था सहायक सामानको जबक्री सम्बन्ट्धी

१२ एलीना मारुर्ी पाटास २२८७९/०६६/०६७ ३०३९८०६२३ २०७९-११-२८ उलााबारी-०७, मोरङ । मोटर गाडीका पाटापुिााहरू र्था सहायक सामानको जबक्री सम्बन्ट्धी

१३ सगंम कोशी टेजक्नकल ईजन्ट्स्ट्टच्यटु प्रा.जल. २९४०६१/०७९/०८० ६१०३१६८८९ २०७९-११-२५ जिराटनगर-०८, मोरङ । जिजिध

१४ आर.जब. टेजक्नकल इजन्ट्िच्यटू प्रा.जल. १२४७६९/०७१/०७२ ६०२३९८२९७ २०७९-११-२५ कंचनपुर । प्राजिजधक कलेि र्था जशिालयहरूको

१५ नेपथ्य जडिाईनस ्प्रा.जल. २९६५७२/०७९/०८० ६१०३४४५८३ २०७९-११-२५ काठमाडौं । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

१६ पाथिे जडिाईन प्रा.जल. २९६९४७/०७९/०८० ६१०३४५३४८ २०७९-११-२५ काठमाडौं । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

१७ इजनग्मा जडिाइन प्रा.जल. २९६५७१/०७९/०८० ६१०३४३७०२ २०७९-११-२५ काठमाडौं । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरू र्था सम्बजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

१८ पफेक्ट मजल्टपल इजन्ट्स्ट्रच्यटु प्रा .जल. १९२३९७/०७४/०७५ ६०६६७३८०८ २०७९-११-२२ पथरी शजनश्चरे न.पा.-१ मोरङ्ग अन्ट्य शैिजगक सेिाहरु

१९ लेखनाथ कम्प्यटुर प्रजशिण केन्ट्र १०४६३/२०६९/०७० ६१६७१७४६४ २०७९-११-२२ जमक्लािुङ्ग मोरङ्ग जशपमलुक र्ाजलम जदन ससं्ट्था

२० ईन्ट्डेभोसा ग्रपु प्रा.जल. २९०८८२/७८/०७९ ६१०२८५४६६ २०७९-११-२१ उलााबारी-०७, मोरङ । जिजिध

२१
सपु्रजसद्ध यिुा र्था कृजि उद्यमी सहकारी ससं्ट्था 

जलजमटेड
१२९२ ६१८३७१८९९ २०७९-११-२१ उलााबारी-०७, मोरङ ।

बैंकहरु (िाजणज्य बैंक, जिकास बैंक, जित्तीय ससं्ट्था, बचर् र्था ऋण सहकारी आजद) 

को

२२ गौर्म एण्ड िदसा जिल्डसा प्रा.जल. २४३३२६/०७७/०७८ ६०९८१०८५१ २०७९-११-२१ काठमाडौं । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

२३ नि काबयांश फादर कन्ट्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.जल. २४३३२७/०७७/०७८ ६०९८११३५९ २०७९-११-२१ काठमाडौं । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

२४ अपाङ्ग कल्याण सघं ४०५८ ६१८३४१७३९ २०७९-११-२१ उलााबारी-०४, मोरङ । जिजिध

२५ नेपाल स्ट्िस्ट्थ फुड इण्डजररि प्रा.जल. २-२०७७-७८ ६०९७८५७७७ २०७९-११-१७ जिराटनगर-०५, मोरङ । जिजिध

आ.व. २०७९/०८० फाल्गणु मसान्तसम्मको अमानत तथा कम्पनी सचुिकृत वववरण



२६ पशुपर्ी कृिी भण्डार ०३ ३००५७७८१३ २०७९-११-१७ जबर्ाामोड-०४, झापा । मल, जबऊ जबिन सम्िन्ट्धी कारोबार

२७ जशिसर्ािी जग्रनजसड ४६८/१३४८५ ६१३३९७१५५ २०७९-११-१७ जशिसर्ािी-११, झापा ।
घरायसी प्रयोिनका जिजभन्ट्न सामानहरूको खुरा जबक्री , फूल जिरुिा, जिउ, मल 

सोखका रुपमा पाजलने िनािरहरू र जर्नका खानाको खुरा जबक्री

२८ सन्ट्देश कृजि भण्डार ४४५/३०१२ ३०१७७४०२२ २०७९-११-१७ जशिसर्ािी-८, झापा । कृजि सम्बन्ट्धी जिजिध

२९ जदपक भेराइटी स्ट्टोसा १६८८७/०५९/०६० ३०१०५५८४८ २०७९-११-१७ रंगेली न.पा.-७, मोरङ । जिजिध

३० पाथीभरा एफ.एम. प्रा.जल. ४१४०३/०६३/०६४ ३०२४१०६५३ २०७९-११-१७ दमक-०५, झापा । रेजडयो र्था दुरदशान प्रसारण

३१ सप्तरंगी एफ.एम. प्रा.जल. १२/०७८/०७९ ३०२४१०९८१ २०७९-११-१७ दमक-०६, झापा । रेजडयो र्था दुरदशान प्रशारण

३२ आनन्ट्द रेड कन्ट्सना २२३१३/०६५/०६६ १०८०३७७९५ २०७९-११-१७ जिराटनगर-०७, मोरङ । जनयाार् सम्बन्ट्धी कारोबार, आयार् सम्बन्ट्धी कारोबार , ित्ता चप्पलको थोक जबक्री

३३ शोमनाथ जशि मजन्ट्दर ३४१२ ६०९०४३७०७ २०७९-११-१७ उलाािारी ४ मोरङ्ग धाजमाक सगंठनहरु

३४ स्ट्ियम्भु जनमााण सेिा प्रा.जल. १४०१०४/०७२/०७३ ६०३५४२७४३ २०७९-११-१६ काठमाडौं । जिजिध जनमााण सामग्रीको कारोबार गने, जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा सम्बन्ट्धी

३५ माछापुछे्र मेजडजसन सप्लायसा २१७६८/०७७/०७८ ६१४८१५३०४ २०७९-११-१५ पोखरा-१०, कास्ट्की । औिधीिन्ट्य र्था जचजकत्साका िस्ट्रै् शल्यजक्रयाका सामानहरूको थोक जबक्री

३६ बालज्योजर् आधाभूर् जिद्याल - २०१३२२५२१ २०७९-११-१५ उलााबारी-०१, मोरङ । शैजिक

३७ श्री राजधका नमनुा माध्यजमक जिद्यालय - २०१२५६९५० २०७९-११-१४ उलााबारी-०६, मोरङ । शैजिक

३८
कोअजलसन फर रेजनङ्ग ररसचा एण्ड डेभलप्मेन्ट्ट 

प्रा.जल.
२३२०२१/०७६/०७७ ६०९६९७७५७ २०७९-११-१२ काठमाडौं ।

अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा सेिाहरू, कृजििन्ट्य एि ंिस्ट्रु्भाउ सम्बन्ट्धी 

अनुसन्ट्धान र्था िैज्ञाजनक

३९ ह्यमुन डेभलपमेन्ट्ट एण्ड ररसचा सेन्ट्टर नेपाल प्रा.जल. ११५६६९/०७०/०७१ ६०१२८६९०६ २०७९-११-१२ लजलर्पुर । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा सेिाहरू, सीपमलूक र्ाजलम

४० नेपाल कररयर रेजनङ्ग फाउण्डेसन प्रा.जल. ४५८९५/०६३/०६४ ३०२७३३४८० २०७९-११-१२ काठमाडौं । सीपमलुक र्ाजलम

४१ श्री सनुपकुिा माध्यजमक जिद्यालय - २०१२८५१७८ २०७९-११-१२ उलााबारी-०२, मोरङ । शैजिक

४२ रािघाट भेरान फुटबल क्लब ६९ ६१९४३५९२७ २०७९-११-१२ उलााबारी-०५, मोरङ । खेलकुद सम्बन्ट्धी जिजिध

४३ श्री शाजन्ट्र् आधारभूर् जिद्यालय - २०१३२२७२७ २०७९-११-११ उलााबारी-०२, मोरङ । शैजिक

४४ एन्ट्िेजलना कन्ट्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायसा प्रा.जल. २८१४६०/०७८/०७९ ६१०१९२०८१ २०७९-११-११ जसराहा । जिजिध

४५ ओसीयन िाटर जरटमेन्ट्ट एण्ड कन्ट्स्ट्रक्सन प्रा.जल. २२२०३४/०७६/०७७ ६०९६०३९६७ २०७९-११-११ दमक-०७, झापा । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

४६ सामदुाजयक पोि हाभेि सेिा केन्ट्र ४२ ६१५४२६२६६ २०७९-११-११ मेचीनगर-०७, झापा । जमजश्रर् खेर्ी

४७ टाडा जनमााण सेिा १५/७५ ३०१३८२२४९ २०७९-११-११ जिराटनगर-१०, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

४८
अएह्रसा इजन्ट्िजनयररङ्ग एण्ड कन्ट्स्ट्रक्सन कम्पनी 

प्रा. जल.
२३६७७२/०७६/०७७ ६०९७४५२३८ २०७९-११-११ मध्यपुरजठजम-०९, भक्तपुर । ठेक्का पट्टा सम्बन्ट्धी जिजिध

४९ लक्ष्मी आधारभुर् जिद्यालय - २०१३६२५१० २०७९-११-१० उलााबारी-०१, मोरङ । शैजिक

५० मेची कृिक बहुमखुी सहकारी ससं्ट्था जल. ३/१/७ (१६६) ०५६-०५७ ३०१६५०१२४ २०७९-११-०५ मेचीनगर-०७, झापा । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक



५१ शृ्रिनजशल आइ.जप.एम. कृिक समहु १२७ ६१६८०८७७९ २०७९-११-०५ उलााबारी-०८, मोरङ ।
जमजश्रर् खेर्ी, शुद्ध पानीमा (नुजनलो पानी बाहेक) गररने िलचर पालन, गाई िस्ट्रु् र्था 

भैंसी पालन, भेडा बाख्रा पालन, सुुँगरु/बगंरु पालन, पंिी पालन आजदको

५२ कामख्य मोटर पाटास ३१४२७/०७५/७६ ६०७३१८१४० २०७९-११-०४ उलााबारी-०७, मोरङ ।
मोटरगाडीका पाटापुिााहरू र्था सहायक सामानको जबक्री, मोटर गाडीको ममार् र्था 

सम्भार, मोटर गाडीका पाटापुिााहरू र्था सहायक सामानको जबक्री सम्बन्ट्धी

५३ कुिेर एण्ड सन्ट्स रेड जलंक ६५०/०६५/०६६ ३०१५०३९३२ २०७९-११-०४ ईटहरी-०८, सनुसरी । ट्याक्टरको कारोबार गने, जिजिध िस्ट्रु्हरूको आयार् गने

५४ फागो इन्ट्टरप्राइिेि प्रा.जल. २९२४/४४६४ ६०४२७४६८१ २०७९-११-०४ उलााबारी-०५, मोरङ । जिजिध

५५ धु्रिर्ारा मजहला फेडरेशन २२९४ ३०५३४२९८२ २०७९-११-०४ उलााबारी-०५, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक

५६ आइर्िारे रेड जलंक ३१८९१/०७५/७६ ६०८१८१४३३ २०७९-११-०४ उलााबारी-०४, मोरङ ।
ईटा, टायल आजद िस्ट्रु्को कारोबार गने, भिन जनमााण सामग्री र्था हाडािेयर 

सामानको खुरा व्यापार गने, फजनाजसङ्ग सामानको कारोबार , रङरोघनको कारोबार

५७ नजिन भुिन रेडसा १३६/१७६३६ १२९८४१५२६ २०७९-११-०४ दमक-०४, झापा ।
जिजशजिकृर् पसलहरूमा हाडािेयर, रङ्गरोघन, जससाको खुरा जबक्री, जबिुली बजत्तका 

सामानहरूको खुरा जबक्री

५८ रन्ट्िना हाडािेयर ३२५९७/०७६/७७ ६१२२५०१०१ २०७९-११-०४ उलााबारी-०५, मोरङ ।
भिन जनमााण सामग्री र्बथा हाडािेयर सामानको खुरा व्यापार गने, रङ्गरोघनको 

कारोबार

५९ श्री अरजनको माध्यजमक जिद्यालय - २०१३५२८९० २०७९-११-०४ उलााबारी-०८, मोरङ । शैजिक

६० उलााबारी डोिो ४३६ १२५३३७०६१ २०७९-११-०४ उलााबारी-०६, मोरङ ।
खेलकुद कायाक्रमहरूको प्रिधानसुँग सम्बजन्ट्धर् जक्रयाकलापहरू , अन्ट्य खेलकुद 

सम्बन्ट्धी

६१ काश्यप जनमााण सेिा ८४४/०३८ ३००२१७४६९ २०७९-११-०३ धनकुटा । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

६२ आर. एण्ड. आर.आर. जनमााण सेिा प्रा.जल. १९५७९३/०७५/०७६ ६०६६३१२५७ २०७९-११-०३ भोिपुर । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

६३ रु्लसा कन्ट्स्ट्रक्सन ५९२२/०५७/५८ ३०३९७९३०२ २०७९-११-०२ जिराटनगर-११, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

६४ ए एम पी कन्ट्स्ट्रक्सन ८८१/१६५/१८९९९ ६०३२३६४५७ २०७९-१०-२६ जशिसर्ािी-०७, झापा । जिजिध

६५ नेपाल स्ट्काउट ४४९ ६०११८१३३९ २०७९-१०-२६ उलााबारी, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक

६६ बाईनरी आ.ई.टी. एण्ड एिुकेशन प्रा.जल. १३२३२२/०७१/०७२ ६०२४७३३२१ २०७९-१०-२६ जबर्ाामोड-०४, झापा । अन्ट्य शैजिक र्था सीपमलूक र्ाजलम

६७ यरेुका साईजन्ट्टफीक कन्ट्सना २३८००/०६८/६९ १०९५०६०९७ २०७९-१०-२६ जिराटनगर-११, मोरङ । स्ट्िास्ट्थ्य सम्बन्ट्धी उपकरण र्था डाइग्नोजस्ट्टक केजमकल्स सम्बन्ट्धी

६८ द इद््दडजररयल हाउस ३४५३५/०७७/०७८ ६१४२५१६५० २०७९-१०-२४ जिराटनगर मोरङ्ग जिजिध कारोिार

६९ नेपाल फायर एण्ड सेफ्टी सोलुशन प्रा.जल. ३३७९ ६०६६५५६०२ २०७९-१०-२४ काठमाण्डौ सरुिा सेिाहरु

७० जसओन लेजडि सैलोन १३३२ ६१८९५२६३० २०७९-१०-२४ उलााबारी-०७, मोरङ ।
कपाल काट्ने, कपालको सिािट गने र कपालको सौन्ट्दया भने अन्ट्य जक्रयाकलापहरू 

सम्बन्ट्धी

७१ जिशद रेजडङ्ग कन्ट्सना १७६५५ ३०४७०१८६७ २०७९-१०-२४ जिराटनगर जिजिध कारोिार

७२ झापा प्राजिजधक जशिालय प्रा.जल. ३७२७०/०६२/०६३ ३०२२२६६९० २०७९-१०-२४ जबर्ाामोड-०१, झापा । सीपमलुक र्ाजलम

७३ हाइडेल पािर एण्ड इजन्ट्िजनयररङ्ग प्रा.जल. ५३८५४/०६४/०६५ ३०२९५९९०१ २०७९-१०-२४ काठमाडौं । जिद्यरु्ीय उत्पादन र्था जिर्रण, अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

७४ शान्ट्र्ा एण्ड सन कन्ट्सल्टेन्ट्टस ्प्रा.जल. २३६१००/०७६/०७७ ६०९७३८५०४ २०७९-१०-२४ काठमाडौं । सल्लहकार इजन्ट्िजनयरहरू, अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा



७५ ड्राफ्ट एण्ड जडिाइन प्रा.जल. १२१८५/०५६/५७ ५००१५०६०१ २०७९-१०-२४ काठमाडौं । सल्लहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

७६ मन करारे् सेन्ट्टर १३७४ ११८४३०६०९ २०७९-१०-२२ उलााबारी-०७, मोरङ । अन्ट्य खेलकुदका जक्रयाकलापहरूको

७७ निदुगाा कृजि फमा ५९७ (०७६/०७७) ६०५०७४१८३ २०७९-१०-२० भोक्राहा-०२, सनुसरी । मल, जबऊ जबिन सम्िन्ट्धी कारोबार

७८ नमनुा कृजि फमा १५ ६१४१८४१३४ २०७९-१०-२० कोशी-०२, सनुसरी ।
रासायजनक र मलखाद खजनिहरूको उत्खनन,् जमजश्रर् खेर्ी, बीउ जबन्ट्याउने िा 

प्रशोधन गने काया सम्बजन्ट्ध

७९
कुशिाहा र्रकारी र्था िीििृज्द्ध उत्पादन कृिक 

समहू
५६ ६०४१३९१९९ २०७९-१०-२० भोक्राहा-०२, सनुसरी । फूल र्था बीऊ उत्पादन सम्बजन्ट्ध

८० एक्सीस इण्टरप्राइिेि प्रा.जल. ७२६४९/०६६/०६७ ३०४२३५४२९ २०७९-१०-२० काठमाडौं । सप्लाई सम्बन्ट्धी

८१ रेड म्याक्स कम्पनी प्रा.जल. २७७१६३/०७८/०७९ ६१०१४८३४१ २०७९-१०-२० लजलर्पुर । जिजिध बस्ट्रु्को सप्लाइ सम्बन्ट्धी कायाहरुको

८२ सतु्र आई.टी. कन्ट्सल्ट प्रा.जल. १८७९४३/७४/०७५ ६०६७२९२६४ २०७९-१०-२० बटुिल-८, रुपन्ट्देही । जिजिध

८३ मन्ट्िुल कन्ट्स्ट्रक्सन प्रा.जल. ६२/०६३-०६४ ६०२४३१४३९ २०७९-१०-२० जसद्धाथानगर-९, रुपन्ट्देही । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

८४ सरुन जमजडया प्रा.जल. २२९७६६/०७६/०७७ ६०९६७५२७६ २०७९-१०-२० काठमाडौं ।
जिज्ञापन, जिज्ञापन सामग्रीहरू, अखिार (पत्रपजत्रका) प्रकाशन, जिज्ञापनको लाजग 

छाजपने पत्रपजत्रका समेर्, समाचार एिेन्ट्सीका जक्रयाकलापहरूको

८५ साझा सचंार प्रा.जल. २६३८१३/७७/०७८ ६१००१७६६१ २०७९-१०-२० काठमाडौं । छपाई िा जिद्यरु्ीय स्ट्िरुप, इन्ट्टरनेट समेर्बाट प्रकाशन सम्बजन्ट्ध

८६ पजबलक इन्ट्रेि जमजडया प्रा.जल. २३२४६३/०७६/०७७ ६०९७०२०८६ २०७९-१०-२० काठमाडौं ।
सकेर् र्था जिज्ञापन प्रदशान सम्बजन्ट्ध सामग्रीको कारोबार गने, श्रव्य दृश्य सामग्री र्यार 

गने, अनलाइन पत्रकाररर्ा लगायर्का

८७ श्रीिनशील मौरी पालन उद्योग ११४२५/०७१/७२ ६०२६०९२३४ २०७९-१०-१९ उलााबारी-०३, मोरङ । कृजि र्था िन सम्बजन्ट्ध जिजिध

८८ लेकाली मोरी र्था कृजि फमा १६२९९/०७६/०७७ ६१२८९९०९२ २०७९-१०-१९ उलााबारी-०४, मोरङ । जमजश्रर् खेर्ी, कृजि र्था िन सम्िन्ट्धी जिजिध

८९ अलराउण्ड इण्टरटेन्ट्मेण्ट फाउण्डेशन १६९ ६०८०११६२२ २०७९-१०-१२ उलााबारी-०७, मोरङ । सगंीर् सम्बन्ट्धी सेिा प्रदान गने, मनोरञ् िनात्मक

९० मगंलिारे यिुा क्लि ३३६३ ६०७३३३४६६ २०७९-१०-१९ उलाािारी-३, मोरङ । सामाजिक र्था प्रजर्जनजधत्ि गने ससं्ट्थाहरुको

९१ सयूोदय जटभी एण्ड जमजडया प्रा.जल. ११३४३४/६९/०७० ६०२१६७७७८ २०७९-१०-१८ जबर्ाामोड-४, झापा । रेजडयो र्था दुरदशान प्रशारण सम्बजन्ट्ध

९२ प्रगजर्शील जडजिटल जमजडया प्राइभेट जलजमटेड २७९९२६/०७८/०७९ ६१०१७७९८७ २०७९-१०-१८ जबर्ाामोड-०५, झापा ।
छपाइ िा जिद्यरु्ीय स्ट्िरुप, इन्ट्टरनेट समेर्बाट प्रकाशन, अन्ट्यत्र उल्लेख नगररएका अन्ट्य 

सचूना सेिाका जिजभन्ट् न जक्रयाकलापहरूको

९३ सयुोदय सीप जिकास केन्ट्र प्रा.जल. २७६८६६/०७८/०७९ ६१०१४५४८७ २०७९-१०-१७ दमक-०६, झापा ।
अन्ट्यत्र करै् िजगाकरण नगररएका अन्ट्य पेशागर् र्था िैज्ञाजनक र प्राजिजधक 

जक्रयाकलापहरूको

९४ जत्रपुर इजन्ट्िजनयररङ्ग प्रा.जल. ११५५५९/०७०/०७१ ६०१२८५०९३ २०७९-१०-१७ लजलर्पुर । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

९५ नििीिन इजिच्यटू अफ टेक्नोलोिी प्रा.जल. १५९६५८/०७३/०७४ ६०४३६३३६३ २०७९-१०-१७ जबर्ाामोड-८, झापा । प्राजिजधक कलेि र्था जशिालयहरूको

९६ ओम साइ टेजक्नकल इन्ट्स्ट्टच्यटु प्रा.जल. १९३८८३/०७५/०७६ ६०६६५५२१३ २०७९-०९-२४ जिराटनगर-४, मोरङ । अन्ट्य अनुसन्ट्धान र्था सीपमलूक र्ाजलम र्था जिजिध व्यजक्तगग

९७ फच्युान नेपाल प्रा.जल. २७२१६९/०७८/०७९ ६१००९८५०७ २०७९-०९-२४ जिराटनगर-०३, मोरङ । जिजिध

९८ कामख्य मजल्टपपोि टेजक्नकल प्रा.जल. २२६२९२/०७६/०७७ ६०९६४०६५८ २०७९-०९-२४ जिराटनगर-०५, मोरङ । अन्ट्य अनुसन्ट्धान र्था सीपमलूक र्ाजलम र्था जिजिध व्यजक्तगग

९९ सागर एग्रो ३४३१२/०७७/७८ ३०५२५९३४३ २०७९-१०-१६ उलााबारी-०५, मोरङ । मल, जबऊ जबिन सम्िन्ट्धी कारोबार

१०० उन्ट् नर् कृजि भण्डार ३६४८१/०७८/७९ ६०९०१४५९२ २०७९-१०-१६ उलााबारी-०४, मोरङ । भेटेनरी सेिा बाहेकका कृजििन्ट्य सेिाहरू प्रदान गने, मल, जबऊ जबिन सम्बजन्ट्ध



१०१ गौरि एग्रो भेट ३१९९६/०७५/०७६ ६०९२६७८९१ २०७९-१०-१६ उलााबारी-०१, मोरङ । मल, जबऊ जबिन सम्िन्ट्धी कारोबार

१०२ मोि एजक्सजपजडसन प्रा.जल. २८७४९२/०७८/०७९ ६१०२५१४२३ २०७९-१०-१६ दमक-०६, झापा ।
मनोरञ्िन र्था जिियगर् उद्यानहरूका जक्रयाकलापहरू, राभल एिेन्ट्सीका 

जक्रयाकलापहरू , दुर अपरेटर सम्बजन्ट्ध जक्रयाकलाहरूको

१०३ आर एस कम्प्यटुर ६५४/०६-३५-०२८१ ६०९०७३८९६ २०७९-१०-१५ दमक-०६, झापा । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार

१०४ दृश्यम जडजिटल जमजडया ४-९-०५ ६०६४७७१७४ २०७९-१०-१५ दमक-०६, झापा । फोटोग्राफी सम्िन्ट्धी

१०५ चाुँदनी पशु पालन समहू १९/२३९६ ६१७७९१०१६ २०७९-१०-१५ उलााबारी-०२, मोरङ ।
जमजश्रर् खेर्ी, सुुँगरु/बगंरु पालन, भेडाबाख्रा पालन, पंिी पालन, गाईिस्ट्रु् र्था भैंसी 

पालन लगायर्का

१०६ िनजिजिका कृजि सहकारी ससं्ट्था जल. ६२५(६५) ०६६/०६७ ३०५०९८५१३ २०७९-१०-१२ उलााबारी-०३, मोरङ । जिजत्तय सेिाहरू, भेटेनरी सेिा बाहेकका कजिािन्ट्य र्था पशुपालन सम्बजन्ट्ध

१०७ लक्ष्मी कृजि भण्डार २५५ ३०५६७००३२ २०७९-१०-१२ सनुििी-०२, मोरङ । भेटेनरी सेिा बाहेकका कृजििन्ट्य सेिाहरू प्रदान गने, मल, जबऊ जबिन सम्बजन्ट्ध

१०८ जचसाङ रािा राजन जनमााण सेिा १५८४८/०७६/०७७ ६१८७७४३८२ २०७९-१०-११ सनु्ट्दरहरैंचा-०९, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टाको

१०९ बिरंगबली मजल्टपपोि प्रा.जल. २२९४८९/०७६/०७७ ६०९६७२५०५ २०७९-१०-१० काठमाडौं ।
कृजि र्था िन सम्बन्ट्धी जिजिध काया गने, जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा गने, राभल 

एिेण्टको काम लगायर्का

११० ग्रीन कन्ट्सल्टेन्ट्सी ३७४०९/१०२८ ६००४८३०७४ २०७९-१०-१० काठमाडौं । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

१११ इनररच नेपाल प्रा.जल. १७८२४१/०७४/०७५ ६०६९५०४९४ २०७९-१०-१० काठमाडौं । कम्प्यटुर प्रोग्राजमङका जक्रयाकलापहरू, िार्ािरणीय परामशा , अन्ट्य प्राजिजधक परामशा

११२ नमनुा जसप जिकास केन्ट्र ९२३७/०६७/०६८ ३०५०९८३२० २०७९-१०-०९ उलााबारी-०३, मोरङ । सीपमलुक र्ाजलम सेिाहरू र्था जसलाई सम्बजन्ट्ध अन्ट्य

११३ पाथीभरा घरेलु उत्पादन र्था प्रजशिण केन्ट्र २७९ ६१२९०७०१८ २०७९-१०-०५ उलााबारी-०५, मोरङ । जिजिध हस्ट्र्कलाका सामानहरुको कारोबार गने, सीपमलूक र्ाजलम

११४ कुबेर एण्ड सन्ट्स रेड प्रा.जल. २३२१९९/०७६/०७७ ६०९६९९६५० २०७९-०९-२९ ईटहरी-०९, सनुसरी ।
कृजि सम्िन्ट्धी यन्ट्त्र उपकरण (ट्याक्टर बाहेक)को कारोबार गने, ट्याक्टरको कारोबार 

गने, जिजिध िस्ट्रु्हरूको आायार् गने

११५ सचंार क्लब नेपाल १५५९ ३०५६००१६३ २०७९-०९-२८ उलााबारी-०४, मोरङ्ग । सामाजिक र्था प्रजर्जनजधत्ि गने ससं्ट्थाहरुको

११६
श्री रािघाट व्यिसाजयक बाख्रा पालक कृिक 

समहु
५५०९/२६ ६१७७३१६२९ २०७९-०९-२८ उलााबारी-०९, मोरङ । भेडा बाख्रा पालन सम्बजन्ट्ध

११७ श्री केदार ििे फलफूल नसारी ०५८/०५९/२९५ ६०१०२९९९८ २०७९-०९-२६ रौर्हट । फूल र्था बीऊ उत्पादन, कृजि र्था िन सम्िन्ट्धी जिजिध

११८ प्रजर्क फल फुल नसारी ११७६०/०७८/०७९ ६१७०३६४६९ २०७९-०९-२६ सलााही ।
फूल िा सिािटका जिरुिाहरु, फूलको कोजपला, सबै फूलहरुको उत्पादन, फूलको 

बीऊ उत्पादन लगायर्का

११९ प्रशान्ट्र् फलफुल नसारी बागिानी फामा ५३२१/४६० ६०५८६४४२५ २०७९-०९-२६ रौर्हट । फूल र्था बीऊ उत्पादन

१२० समझदारी बचर् र्था ऋण सहकारी ससं्ट्था जल. ६९५(४०२)/०६७/६८ ३०५२६४६५३ २०७९-०९-२२ उलााबारी-०४, मोरङ । जिजत्तय

१२१ कोशी शेपाा डेभलपसा प्रा.जल. १६८९१५/७३/०७४ ६०५९४६४५७ २०७९-०९-२२ काठमाडौं । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

१२२ ए.जब. जफल्म प्रोडक्सन ४३६९४/१५०४ ६०२०३९९९४ २०७९-०९-२२ काठमाडौं । चलजचत्र उत्पादन गने, चलजचत्र जिर्रण र्था प्रदशान

१२३ सयुार्ारा श्री जमजडया प्रा.जल. ४९३३७/०६४/०६५ ३०२७८९९३३ २०७९-०९-२२ भक्तपुर ।
चलजचत्र, जभजडयो र टेजलजभिन कायाक्रम उत्पादन गने, छपाई िा जिद्यरु्ीय स्ट्िरूप, 

इन्ट्टरनेटसमेर्बाट प्रकाशन, जिज्ञापन सामग्रीहरू, जिज्ञापन लगायर्का

१२४ कोशी जभिन जफल्मस ्प्रा.जल. ११०८४३/०६९०७० ३०५७६२९७७ २०७९-०९-२२ ईटहरी-०६, सनुसरी । चलजचत्र उत्पादन सम्बजन्ट्ध



१२५ अजधकारी सप्लायसा ९००/८८४० ६०२३७३४०५ २०७९-०९-२० दमक-०१, झापा । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार , जिजिध सामानहरूको थोक व्यापार लगायर्का

१२६
नेशनल िायोग्याुँस र्था उिाा जिकास कम्पनी 

प्रा.जल.
६१८४३/०६५/०६६ ३०३५४७७८१ २०७९-०९-२० जबर्ाामोड-०५, झापा । ग्याुँस उत्पादन (गोबर ग्यास) र्था उिाा सम्बजन्ट्ध कारोबार

१२७ सनसाइन एनिी प्रा.जल. ३०५८२/०६१/०६२ ३०१७०७०४६ २०७९-०९-२० लजलर्पुर ।
उिाा उत्पादन र्था जनयन्ट्त्रण सम्िन्ट्धी मेजशन र्था उपकरणहरू, जिजिध प्रकारको ठेका 

पट्टा

१२८ उलााबारी भेरान्ट्स फुटबल क्लब ४१२८ २०७९-०९-१९ उलााबारी-०६, मोरङ । खेलकुद जक्रयाकलापहरूको सञ् चालन, खेलकुद क्लबका जक्रयाकलापहरूको

१२९ जसद्धाथा एग्रोभेट प्रा.जल. २०७०३२/०७५/०७६ ६०६५८६४८९ २०७९-०९-१९ उलााबारी-०१, मोरङ ।
रोडा, ढुङ्गा उत्पादन र्था र्र् सम्िन्ट्धी कारोबार, जिजिध जनमााण सामग्रीको कारोबार 

गने

१३० मेजडक्रस ह्यमुास्ट्यजूटकल्स प्रा.जल. २६८३५१/०७८/०७९ ६१००६०२४७ २०७९-०९-१९ काठमाडौं ।
औिजधिन्ट्य र्था जचजकत्साका िस्ट्रै् शल्यजक्रयाका सामानहरूको थोक जबक्री, जनयाार् 

सम्बजन्ट्ध कारोबार , आयार् सम्बजन्ट्ध कारोबार लगार्यका

१३१ साईबर स्ट्पेश कम्प्यटुर ईजन्ट्िच्यटू ७-३-००१२ ३०३५५०६६४ २०७९-०९-१७ दमक-०५, झापा । सीपमलूक र्ाजलम

१३२ के.एन.जन. सेिा ४९४५/०५५/०५६ ३००२१२३९० २०७९-०९-१७ ररु्िामाई-१०, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

१३३ जििेक कन्ट्स्ट्रक्सन ५००६/०५५/५६ ३००९५४७७५ २०७९-०९-१७ जिराटनगर-०३, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

१३४ शुभकामना जनमााण सेिा ०४/०७५/७६ ३०४३९७२३३ २०७९-०९-१७ बजुढगगंा-०१, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

१३५ सगरमाथा ह्यमुपाइप इण्ड्रजररि प्रा .जल. २५४८९३/०७७/०७८ ६०९९२६५५६ २०७९-०९-१७ उलााबारी-०५, मोरङ । जिजिध

१३६ एन. के. कन्ट्स्ट्रक्सन २११५२/०७७/०७८ ६१६०४४०८७ २०७९-०९-१४ ररु्िामाई-१०, मोरङ । अन्ट्य जिशजिकृर् जनमााण जक्रयाकलाप, जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबारको

१३७ जशिानी एग्रोभेट १०-३१-०३६८ ६१६४५४२०४ २०७९-०९-१४ जिराटनगर-१०, मोरङ ।
फूल, जिरुिा, जबऊ, मल, साुँखका रुपमा पाजलने िनािरहरू र जर्नका खानाको खुरा 

जबक्री, अन्ट्र्यत्र कजहंकरै् िजगाकरणमा नपरेका गैरखाद्य िस्ट्रु्हरुको खुरा जबक्री

१३८ आशी कृजि केन्ट्र २८५७०/०७३/७४ ६०५१२१५१३ २०७९-०९-१४ जिराटनगर-१६, मोरङ । मल, जिउ जििन सम्बन्ट्धीको कारोिार

१३९ एस.िी.एग्रो रेडसा ८९ ६०३६४२२५४ २०७९-०९-१४ जिराटनगर-०९, मोरङ ।
फूल, जिरुिा, जबऊ, मल, साुँखका रुपमा पाजलने िनािरहरू र जर्नका खानाको खुरा 

जबक्री, िस्ट्रु्हरू पोका पाने जक्रयाकलाप सम्बन्ट्धी

१४० गौरादह जमजडया प्रा.जल. २४७१९६/०७७/०७८ ६०९८४९५३२ २०७९-०९-१३ गौरादह-०१, झापा । छपाइ िा जिद्यरु्ीय स्ट्िरुप, इन्ट्टरनेट समेर्बाट प्रकाशन, जिज्ञापन सामग्रीहरूो

१४१ मािा टाइम्स जमजडया प्रा.जल. २८७३७७/०७८/०७९ ६१०२५०३३० २०७९-०९-१३ उलााबारी-०७, मोरङ । जमजडया सम्बजन्ट्ध जिजिध

१४२ जचर्िन मौरी पालन स्रोर् केन्ट्र ३११ ३०१२३५८०६ २०७९-०९-१३ जचर्िन । जमजश्रर् खेर्ी, कृजि, र्था िन सम्बजन्ट्ध जिजिध

१४३
सोलुसन कम्प्यटुर एण्ड टेजक्नकल रेजनङ्ग सेन्ट्टर 

प्रा.जल.
१०९१२२/०६९/०७० ३०५६७६१६२ २०७९-०९-१३ उलााबारी-०७, मोरङ ।

जिद्यरु्ीय कम्प्यटुरहरूको कारोबार गने, कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्बन्ट्धी कारोबार गने, 

सीपमलूक र्ाजलम

१४४ िेन्ट्यनू कम्प्यटुर रेजडङ ९६५८०/०६७/६८ ३०४४९५५७१ २०७९-०९-१२ काठमाडौं । जिद्यरु्ीय कम्प्यटुरहरूको कारोबार

१४५ पाथीभरा प्रोफेशनल एिुकेशन प्राइभेट जलजमटेड १२४२११/७०/७१ ६०२३९२२२८ २०७९-०९-०८ दमक-०५, झापा । सीपमलूक र्ाजलम

१४६ पाजथभरा सीप जिकास लाजलम केन्ट्र १२२६७/०७२/०७३ १०१३६७४६४ २०७९-०९-०८ सनु्ट्दरहरैंचा-०३, मोरङ । प्राजिजधक र्था व्यािसाजयक माध्यजमक जशिा सम्बन्ट्धी



१४७ पुिााञ् चल सीप जबकास प्रजशिण केन्ट्र १०३०७/०६९/७० ३०५५९८१३२ २०७९-०९-०८ सनु्ट्दरहरैंचा-१२, मोरङ ।
प्राजिजधक र्था व्यािसाजयक माध्यजमक जशिा , अन्ट्यत्र उल्लेख नगररएका अन्ट्य 

शैजिक कायाक्रमहरूको

१४८ सागर आटो पाटास सेन्ट्टर २४१ ३०१९८९८६२ २०७९-०९-०४ ईटहरी-०४, सनुसरी । गाडीका पाटापुिाा र्था सामानरहरू , ममार् सम्बन्ट्धी जिजिध

१४९ य ुआर सप्लायसा १०५८९/०७८/०७९ १०९७७५८२७ २०७९-०९-०४ ईटहरी-०६, सनुसरी ।

उपभोग्य इलेक्रोजनक्सको थोक जबक्री, जबिुली बत्तीका सामानहरूको खुरा जबक्री, 

जिजशजिकृर् पसलहरूमा कम्प्यटुर, कम्प्यटुरका पाटापुिााहरू, सफ्टिेयर र दूरसचंारका 

उपकरणको खुर जबक्री

१५० जदप िदशा अटो पाटास ८२८ ३०२५६९४३६ २०७९-०९-०४ ईटहरी-०४, सनुसरी ।
मोटर गाडीको ममार् र्था सम्भार, मोटरगाडीका पाटापुिााहरू र्था सहायक सामानहरू 

जबक्री

१५१ जहमचुली जनमााण सेिा प्रा.जल. २५८१०२/०७७/०७८ ६०९९५८५६४ २०७९-०८-२७ काठमाडौं । जनमााण सम्बन्ट्धी जिजिध

१५२ िीिन बचाउझ ्उपचार सेिा गहृ १८६३ ३०२३०३४६३ २०७९-०८-२७ उलााबारी-०४, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक

१५३ एस.के.जमजडया एडभरटाईजिङ्ग ४५७/०७८/०७९ ६१६२६५९८९ २०७९-०८-२६ जिराटनगर-११, मोरङ । जिज्ञापन, जिज्ञापन सामग्रीहरूको

१५४ म्याक्स सजिाकल रेजडङ्ग २३४९५/०६७/०६८ ३०४७०१४१० २०७९-०८-२५ जिराटनगर मोरङ्ग जिजिध बस्ट्रु्को आयार् जनयाार्

१५५ एजक्टभ रेडसा १६२४ १०९४७७९४३ २०७९-०८-२५ जिराटनगर मोरङ्ग जिजिध कारोिार

१५६ उमा सजिाकल एण्ड सप्लायसा ६/१३०२ १०८७३३४९५ २०७९-०८-२५ जिराटनगर-०६, मोरङ । जिजिध

१५७ ररगल एिुकेशन एण्ड टेजक्नकल हब प्रा.जल. ५५३० ६१०४०४०३४ २०७९-०८-२३ काठमाडौं । जिजिध

१५८ काजलन्ट्चोक जफल्म एण्ड एड ४१७८५/२२८५ ६०१२४३५२९ २०७९-०८-२३ काठमाडौं । श्रव्य दृश्य सामग्री र्यार गने, जिज्ञापन र्था बिार अनुसन्ट्धान सम्बन्ट्धी

१५९ श्रीराम जफल्मस एण्ड एडभरटाईजिङ्ग ३०७९/१७९/०६१/०६२ ३०१९१३५१९ २०७९-०८-२३ हररिन-०९, सलााही ।
जिजिध मनोरंिनात्मक सेिा प्रदान गने, चलजचत्र जिर्रण र्था प्रदशान गने, चलजचत्र 

उत्पादन गने

१६० उमा सजिाकल एण्ड सप्लायसा ६/१३०२ १०८७३३४९५ २०७९-०८-२३ जिराटनगर-०६, मोरङ । जिजिध

१६१ एक्टीभ रेडसा १६१४ १०९४७७९४३ २०७९-०८-२३ जिराटनगर-०५, मोरङ ।
औिधीज्नय र्था जचजकत्साका िस्ट्रै् शल्यजक्रयाका सामानहरूको थोक जबक्री, 

जचजकत्सा (मेजडकल) र्था हाडिोनीका (अथोपेजडक) सामग्रीहरूको खुरा जबक्री

१६२ म्याक्स सजिाकेम रेजडङ्ग २३४९५/०६७ ३०४७०१४१० २०७९-०८-२३ जिराटनगर-०९, मोरङ ।
शल्य जचजकत्सा, औिजध र्था दाुँर् सम्बन्ट्धी उपकरण र्था औिारहरू, स्ट्िास्ट्थ्य 

सम्बन्ट्धी उपकरण र्था डाइग्नोजस्ट्टक केजमकल्सहरूको

१६३ कुल देिर्ा कन्ट्स्ट्रक्सन ९४८६/०६७/६८ ३०२७२७५५३ २०७९-०८-२१ ररु्िामाई-०८, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

१६४
िीिन ज्योजर् मजहला साना जकसान कृजि सहकारी 

ससं्ट्था जल.
११६७/२२ ६०४१०७५३८ २०७९-०८-२१ उलााबारी-०९, मोरङ । जिजत्तय

१६५ देबीथाने जनमााण सेिा ९९७०/०४६ ३०५४३७५८५ २०७९-०८-१९ दमक-११, झापा । जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा

१६६ नेशनल रेड २२५-१६४८९ ३०४५९०६४३ २०७९-०८-१८ दमक-०८, झापा । जिजिध

१६७ मन्ट्त्र इन्ट्कपोरेशन प्रा.जल. १७०४५९/७३/०७४ ६०५९३१००२ २०७९-०८-१८ लजलर्पुर ।
आयर् सम्बन्ट्धी कारोबार , जनयाार् सम्बन्ट्धी कारोबार, सामान्ट्य उदे्दश्यका याजन्ट्त्रक 

उपकरणहरूको िगेडा पाटापुिााहरु बनाउने लगायर्का

१६८ ग्यालेक्सी कम्प्यटुर पोइन्ट्ट ८०५/०६६/०६७ ३०१९९३५८४ २०७९-०८-१८ ईनरुिा-०३, सनुसरी ।
कम्प्यटुर र्था लेखा सम्बन्ट्धी मेजशनहरूको कारोबार, जिजिध जिद्यरु्ीय सामानहरूको 

कारोबार , सीपमलूक र्ाजलम



१६९ जत्रदेिी एग्रो रेड प्रा.जल. २११७२१/०७५/०७६ ६०६८१९५८९ २०७९-०८-१६ ईटहरी-०८, सनुसरी । पशुपालन, जमजश्रर् खेर्ी, फलफुल खेर्ी, मत्स्ट्य पालन, मल, जबउ जबिन सम्िन्ट्धी

१७०
मधुगगंा एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलोिी रेजनङ्ग 

सेन्ट्टर प्रा.जल.
९५२०९/०६९/०७० ६०२०३३६८४ २०७९-०८-१६ धनकुटा । जिजत्तय सेिाहरू, प्राजिजधक कलेि र्था जशिालयहरू, सीपमलूक र्ाजलम

१७१ नेपाल एग्री लाइभिक रेजनक एण्ड ररसचा सेन्ट्टर १३१३४/२०७४/०७५ ६०६९१०८६८ २०७९-०८-१६ ईटहरी-०८, सनुसरी । कृजििन्ट्य एि ंिस्ट्रु्भाउ सम्िन्ट्धी अनुसन्ट्धान र्था िैज्ञाजनक

१७२ जियसंा कन्ट्स्ट्रक्सन २३३७३ ११२७९०२७७ २०७९-०८-१६ ररु्िामाई-०७, मोरङ ।
जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार र्था अन्ट्य जिजशजिकृर् जनमााण 

जक्रयाकलापहरूको

१७३
िय नेपाल होटल म्यानेिमेन्ट्ट एण्ड टेक्नोलोिी 

रेजनङ्ग प्रा.जल.
३५४०६/०६२/०६३ ३०३९८०५९१ २०७९-०८-१३ जिराटनगर-०७, मोरङ । प्राजिजधक कलेि र्था जशिालयहरूको

१७४
एजसयन स्ट्कुल अफ हेल्थ साईन्ट्स एण्ड टेक्नोलोिी 

प्रा.जल.
९४२५४/०६८/०६९ ३०५५०५५६७ २०७९-०८-१३ ईटहरी-०४, सनुसरी । प्राजिजधक कलेि र्था जशिालयहरूको

१७५ मजहला जसप जिकास र्ाजलम केन्ट्र १६३२/०६६/६७ ३०४९८४५६७ २०७९-०८-१३ ईटहरी-०४, सनुसरी । समाि कल्याण ससं्ट्थाहरुको

१७६ डच जमजडया प्रा.जल. १०८०८४/०६९/०७० ६००९३५२९२ २०७९-०८-१३ काठमाडौं । जिजिध

१७७ अमोघ केयर प्रा.ली. १२७७४९/०७१/०७२ ६०२४२८४९५ २०७९-०८-११ जिराटनगर-०३, मोरङ । जिजिध िस्ट्रु्को सप्लाई सम्बन्ट्धी कारोबार

१७८ केयरप्लस जडजररबयटुसा १७२ ६०४०८९०३० २०७९-०८-११ जिराटनगर-०३, मोरङ ।

आयार् सम्बन्ट्धी कारोबार , औिजधिन्ट्य र्था जचजकत्साका िस्ट्रै् शल्यजक्रयाका 

सामानहरूको थोक जबक्री, अन्ट्य खाद्य िस्ट्रु्हरू, जचजकत्सा (मेजडकल) र्था 

हाडिोनीका (अथोपेजडक) सामग्रीहरूको खुरा जबक्री

१७९ रेडम्याक्स कम्पनी प्रा.जल. २७७१६३/०७८०७९ ६१०१४८३४१ २०७९-०७-०३ लजलर्पुर जिजिध बस्ट्रु्को सप्लाइ सम्बन्ट्धी काया

१८० एजक्सस इन्ट्टरप्राइिेि ७२६४९/०६६०६७ ३०४२३५४२९ २०७९-०७-०३ काठमाण्डौ सप्लाइ सम्बन्ट्धी कारोिार

१८१ श्री पाजथभरा अन्ट्िना रेडसा एण्ड हरर सजभासेि १५९८८४/०७३/०७४ ६०४३६५६७१ २०७९-०७-०३ काठमाण्डौ जिजिध कारोिार

१८२ देिो सयुा जनमााण सेिा प्रा.जल. २४०५४५/०७७/०७८ ६०९७८३५६२ २०७९-०७-२९ उलााबारी-०६, मोरङ ।
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१८५
िगदम्िा र्रकारी फलफुल प्रशोधन र्था भण्डारण 

प्रा.जल.
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१८९ एजसया टेजक्नकल रेजनङ्ग इजन्ट्िच्यटु प्रा.जल. ४१०४७/०६३/०६४ ३०२३६७७१७ २०७९-०७-२८ पोखरा शीपमलुक र्ाजलम सेिाहरु

१९०
द्धन्ट्द्धपीडीर् स्ट्िरोिगार जसपमलुक र्ाजलम केन्ट्र 

नेपाल
३५८४ ६०९३८१४२९ २०७९-०७-२७ उलाािारी मोरङ्ग सीपमलुक र्ाजलम सेिाहरु



१९१ ओिश्वी ढाका उध्धोग ०८/०७४/०७५ ६०८७७०१३६ २०७९-०७-२७ चुलाचुली इलाम कपडाको धागो र्यारी र्यारी र कात्ने जक्रयाकलापहरु

१९२ जनमाला ढाका उध्धोग ७१३६ ६०७५०२१७४ २०७९-०७-२७ दमक झापा कटाइ िनुाइ र्था कपडा उत्पादन
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उलााबारी जिजटस ल्याङ्िेि एण्ड टेजक्नकल 

इजन्ट्स्ट्टच्यटु प्रा.जल.
३२९/०७०/०७१ ३०३९८७३५४ २०७९-०७-२१ उलााबारी-०७, मोरङ । ममार् सम्बन्ट्धी जिजिध सेिा सचंालन गने, सीपमलूक र्ाजलम

२०५ नारी सिृना कृिी  सहकारी ससं्ट्था जल. ५६/०७८/०७९ ३०३३२०६९८ २०७९-०७-२१ उलााबारी-०७, मोरङ । जिजिध खाद्यान्ट्न उत्पादन, खाद्य सामग्री कुटानी र्था जपसानी गने जमल र्था जित्तीय

२०६ जनरु ढाका प्रजशिण केन्ट्र ५७८ ६१४८९५३३७ २०७९-०७-२१ उलाािारी मोरङ्ग हस्ट्र्कला सम्बन्ट्धी कारोिार

२०७ जनरु ढाका कपडा उधोग ६४५ ६०३९०२६५० २०७९-०७-२१ उलाािारी- मोरङ्ग हस्ट्र्कला सम्बजन्ट्ध कारोिार
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२३३ मा सानो शजक्त इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा .जल. २२५४४०/०७६/०७७ ६०९६३२८१५ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर । जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी

२३४ म्याक्स कन्ट्सल्टेन्ट्ट नेपाल प्रा.जल. २३८५८१/०७७/०७८ ६०९७६३२९६ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर ।
बिार अनुसन्ट्धान र्था िनमर् सङ्कलन, भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ 

जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

२३५ अिरा इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्ट प्रा.जल. २२६६८७/०७६/०७७ ६०९६४४४७० २०७९-०७-०२ काठमाडौं । जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी काया गने , सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

२३६ प्लानसा एण्ड जडिाईनसा एसोजशएट्स २०४३/१३८ ६०५०५१४७४ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

२३७
सनसाईन जबल्डसा एण्ड इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी 

प्रा.जल.
२१३४७६/७५/०७६ ६०९५१८५४४ २०७९-०७-०२ सप्तरी ।

जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्बन्ट्धी काया गने , जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा गने, जनमााण 

र्था भिनका सामग्रीहरूको थोक व्यापार

२३८ आर.आर.एम. इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. २६७३४३/०७८/०७९ ६१००५०४२४ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

२३९ आर.के.एम. इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. २७५९७७/०७८/०७९ ६१०१३६८२१ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

२४० जियो इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. १२३६०२/७०/०७१ ६०१८८६०८१ २०७९-०७-०२ काठमाडौं । जनमााण काया सम्बन्ट्धी इजन्ट्िजनयरहरू, िजमन जनरीिणकर्ााहरूको

२४१ यजुनभसाल ररसचा एण्ड डेभलपमेन्ट्ट प्रा.जल. १८००२३/०७४/०७५ ६०६८२७६६३ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

२४२
ररसचा एण्ड इन्ट्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट्ट एफोटा 

कन्ट्सल्टेन्ट्ट प्रा.जल.
८४८४४/०६८/०६९ ६००२४७५२८ २०७९-०७-०२ काठमाडौं । सल्लहकार इजन्ट्िजनयरहरू,अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

२४३ आरर्ी जडिाइन एशोजसएट्स प्रा.जल. ११०७०८/०६९/०७० ६०११२१५११ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर । सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरू, अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा



२४४ प्रोजलजफक इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. १२५६३६/०७१/०७२ ६०२४०७३९३ २०७९-०७-०२ लजलर्पुर । जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी

२४५ जनलडेिीड ००-२३-१४७३ १११३६२४५९ २०७९-०७-०२ दमक-०६, झापा । कपाल काट्ने, कपालको सिािट गने र कपाल सौन्ट्दया भने अन्ट्य जक्रयाकलापहरूको

२४६ फाईकस बायोटेक प्रा.जल. १३३५४१/०७१/०७२ ६०२४८६१८५ २०७९-०७-०२ बढुाजनलकण्ठ-०२, काठमाडौं । जिजिध

२४७ राधादेिी दाहाल २३३७२/०७८/०७९ ६१८३२८२०० २०७९-०६-३० उलाािारी मोरङ्ग बेकरी उत्पादन गने कृयाकलापहरु

२४८ ओम एच.जप. जनमााण सेिा प्रा.जल. २७८२९५/०७८/०७९ ६१०१५७३७० २०७९-०६-२४ उलााबारी-०३, मोरङ ।
जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार , भिनको जनमााण सम्पन्ट्न र्था समािसज्िा 

काया, अन्ट्य ढुिानी सेिाका सहयोगी जक्रयाकलाहरू , भिन जनमााण लगायर्का

२४९ नेपाल बौद्ध गमु्बा ५२ (पु) - ५० ६०२१४८२८३ २०७९-०६-२३ उलााबारी-०५, मोरङ । धाजमाक सगंठनहरूको

२५० राजररय आजदिासी िनिाजर् मजहला महासघं ९६० ३०१५४९९५८ २०७९-०६-२३ उलााबारी-०५, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक

२५१ लेकाली परामशा सेिा ७३५९ १०१९३६७३० २०७९-०६-१० काठमाण्डौ अध्ययन अनुसन्ट्धान र्था परामशा सेिाहरु

२५२ जदजलप कुमार चापागाइ ७४७९/०७४/०७५ ६०७९४०३९ २०७९-०६-१० भत्तपुर अध्धन अनुसन्ट्धान

२५३ जिराट सामदूाजयक जिकास केन्ट्र ८५२ ३०२४३३५७१ २०७९-०६-१० जिराटनगर-१३, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक

२५४ नेशनल जमल मेजशनरी सप्लायसा २६७७८ ३०३१२५०६० २०७९-०६-२३ पथरी शजनश् चरे-०१, मोरङ । सामान्ट्य प्रयोगका जिजिध मेजशन र्था स्ट्पेयर पाटासको कारोबार

२५५ दशान सोलुसन्ट्स प्रा.जल. १६८५६६/७३/०७४ ६०५९४९९३५ २०७९-०६-१२ काठमाडौं ।
जिद्यरु्ीय कम्प्यटुरहरूको कारोबार गने, कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्बन्ट्धी कारोबार गने, 

कम्प्यटुर र्था अन्ट्य माध्यमबाट सचूना

२५६ जडजिबाइट आइ.जट. सोलुसन्ट्स प्रा.जल. २०३१६१/०७५/०७६ ६०६५३९४२५ २०७९-०६-१२ काठमाडौं । जिद्यरु्ीय कम्प्यटुरहरूको कारोबार गने, कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्बन्ट्धी कारोबार

२५७ जशिशजक्त इजन्ट्िजनयररङ्ग एण्ड कन्ट्स्ट्रक्सन प्रा.जल. २४६२९०/०७७/०७८ ६०९८४०४३२ २०७९-०६-११ लजलर्पुर ।

भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ्ग जक्रयाकलाहरू र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा 

सेिा, अन्ट्य जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग आयोिनाहरूको जनमााण, भिन जनमााण, अन्ट्य 

जिजशजिकृर् जनमााण जक्रयाकलापको

२५८
इजन्ट्भजन्ट्सिल सभेयसा एण्ड इजन्ट्िजनयररङ्ग 

कन्ट्सल्टेन्ट्ट प्रा.जल.
१७९६३८/०७४/०७५ ६०६८३३२७५ २०७९-०६-११ लजलर्पुर । अध्ययन,अनुसन्ट्धान र्था परामशा

२५९ इलेट इजन्ट्िजनयररङ्ग प्रा.जल. १२९८९२/०७१/०७२ ६०२४४९८४१ २०७९-०६-११ काठमाडौं । भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्बजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा

२६० दमक स्रस्ट्टा छापाखाना ३३७/८५/११२१० ६१०६२७८२६ २०७९-०६-०९ दमक-०६, झापा । मरण सम्बन्ट्धी जिजिध

२६१ ओमकार कम्प्यटुसा एण्ड सपोटा १२८१/१५१४५ ६१४५२८३५२ २०७९-०६-०९ दमक-०६, झापा । जिजिध

२६२ टेक्नो सेजभस ४८५/४७८५ ६००८३७५९४ २०७९-०६-०९ दमक-०६, झापा । कम्प्यटुरको थोक बयापार (ममार् र्था भाडा समेर्)

२६३ श्री पथरी कृजि सहकारी ससं्ट्था जल. ५२९(५२)/०६५/६६ ३०४७०८९४५ २०७९-०६-०७ पथरी शजनश् चरे-०१, मोरङ । जिजत्तय

२६४ शान्ट्र्ा कृजि फमा ४२० ६१५२७५६४८ २०७९-०६-०७ पथरी शजनश्चरे -२, मोरङ । गाईिस्ट्रु् र्था भैंसी पालन, भेडाबाख्रा पालन र्था जमजश्रर् खेर्ी सम्बन्ट्धी

२६५ एडभान्ट्स साइजन्ट्टजफक रेडसा ११८०-१७३२७ ११७७४६२७५ २०७९-०६-०७ दमक-०५, झापा ।
अन्ट्य सचूना प्रजिजध र्था कम्प्यटुर सेिा सम्बन्ट्धी जक्रयाकलापहरू , औिजधिन्ट्य र्था 

जचजकत्साका िस्ट्रै् शल्यजक्रयाका सामानहरूको थोक जबक्री

२६६ न्ट्य ुजभिन इन्ट्फोटेक सोलुसन २९०/१६९३ ३०३९३९०१४ २०७९-०६-०७ दमक-०८, झापा । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार

२६७ राि रेड कन्ट्सना ७९/२५६५ ३००९१५५४१ २०७९-०६-०७ दमक-०५, झापा । जिजिध



२६८ रोनक एण्ड रोचक सप्लायसा १००४/०७७/७८ ६१४३७०९४२ २०७९-०६-०६ उलााबारी-०५, मोरङ ।
स्ट्टेशनरीका सामान पुस्ट्र्क, पुस्ट्र्क, पत्रपजत्रकाको थोकजबक्री, कम्प्यटुर जनयजन्ट्त्रर् 

मेजशन औिारहरूको थोक जबक्री

२६९ उलााबारी अफसेट पे्रस ९८७/०७४/०७५ ६०८००१०८९ २०७९-०६-०६ उलााबारी-०५, मोरङ । मरुण सम्िन्ट्धी जिजिध

२७० न्ट्य ूअनलाइन कम्प्यटुर २६३४२ ६०२१७७२९२ २०७९-०६-०६ दमक-०६, झापा । जिद्यरु्ीय कम्प्यटुरहरूको कारोबार गने, ममार् सम्बन्ट्धी जिजिध

२७१ अनलाइन कम्प्यटुर २९५/३६१३ ३०३५४६१०६ २०७९-०६-०६ दमक-०८, झापा । कम्प्यटुरको थोक बयापार (ममार् र्था भाडा समेर्)

२७२ र्रल िेभरेि ९८९ ६१५५६९४०८ २०७९-०६-०५ उलााबारी-०६, मोरङ । फाि फुड रेिुरेण्ट, चमेना गहृ, कफी सप सम्बन्ट्धी

२७३ आजशस इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी ४/१४६९ ६१२७२६२७९ २०७९-०६-०५ जिराटनगर मोरङ्ग जिजिध प्रकारको ठेक्कापट्टा

२७४ स्ट्रेन्ट्थ डेभ्लपसा १३८३३४/०७२/०७३ ६०३५२३१२६ २०७९-०६-०५ काठमाण्डौ जिजिधप्रकारको ठेक्कापट्टा

२७५ जड.जि. कन्ट्सल्ट्याान्ट्ट १३५९०२/०७१/०७२ ६०३४९९७७५ २०७९-०६-०५ बानेश्वर काठमाण्डौ सल्लाहकार इजनिजनयररङ्ग

२७६ सगरमाथा छापाखाना १२८३०/०७३/०७४ ६०४९३५९४० २०७९-०६-०५ जिराटनगर-०८, मोरङ । अखिार, मरुण र्था प्रकाशन

२७७ सगरमाथा स्ट्टेशनरी एण्ड िनरल सप्लायसा ९३०८ ३००२५४०३१ २०७९-०६-०५ जिराटनगर मोरङ्ग मशलन्ट्द सम्बन्ट्धी जिजिध सामाजग्रको कारोिार

२७८ उिा मेजडकल हल/अजिनास िनरल सप्लायर् १४८०३/०५७/०५८ ३००४७२४९७ २०७९-०६-०५ दिेशा मोरङ्ग जिजिध सामाग्रीको कारोिार

२७९ लजक्ष्ममार्ा अपसेट पे्रस ७८१८/०६३/०६४ ३०२३०३३६० २०७९-०६-०५ झोराहाट मोरङ्ग मरुण सम्बजन्ट्ध जिजिध काया

२८० बिरंगिली सप्लायसा ३१५१२/०७५/०७६ ३०२९९०४६९ २०७९-०६-०५ जिराटनगर मोरङ्ग मशलन्ट्द सामानहरुको खुरा बयापार

२८१ कृजि सामाग्री सेिा केन्ट्र १६७३० ३०२९८९५९५ २०७९-०६-०४ उलााबारी-०७, मोरङ ।

फूल, जबरुिा, जबउ, मल, सौखका रुपमा पाजलने िनािरहरू र जर्नका खानाको खुरा 

जबक्री, कृजि सम्बन्ट्धी यन्ट्त्र, उपकरण र्था यस सम्बन्ट्धी आपूजर्ाका सामग्रहरूको थोक 

जबक्री

२८२ शे्रखरा कृजि भण्डार ०१-२६-००१८ ३००७१९०६८ २०७९-०६-०४ दमक-०६, झापा ।
औिजध र्था पशुिन्ट्य सम्बन्ट्धी अनुसन्ट्धान र्था िैज्ञाजनक सेिाहरू, मल, जबउ जबि 

सम्बन्ट्धी

२८३ हाम्रो पाजथभरा कृजि सेिा केन्ट्र ११६ ६०६०३९२८२ २०७९-०६-०४ उलााबारी-०७, मोरङ ।
मल, जबउ जबिन सम्बन्ट्धी कारोबार , कृजि सबंन्ट्धी यन्ट्त्र उपकरण (ट्याक्टर बाहेक) को 

कारकोबार गने, पाल्रु् िनािर र्था जर्नका दानाको खुरा जबक्री

२८४ सफाएर इन्ट्टरप्राइिेि प्रा.जल. २३६९५०/७६/०७७ ६०९७४७०४१ २०७९-०५-३१ काठमाडौं । जिजिध

२८५ श्री गोरखनाथ कन्ट्स्ट्रक्सन एण्ड मचेन्ट्डाइिर प्रा.जल. १६४४९६/०७३/०७४ ६०५९९०५१५ २०७९-०५-३१ काठमाडौं । जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा, सप्लाई सम्बन्ट्धी कारोबार

२८६
इन्ट्सेप्सन इजन्ट्िजनयररङग ्कन्ट्स्ट्रक्सन एण्ड 

मचेन्ट्डाइिर प्रा.जल.
२५९०३२/०७७/०७८ ६०९९६८२३९ २०७९-०५-३१ लजलर्पुर । जिजिध

२८७ स्ट्माटा रेडसा नेपाल प्रा.जल. २३६९६७/७६/०७७ ६०९७४७२१८ २०७९-०५-३० काठमाडौं । कम्प्यटुर सफ्टियर सम्बन्ट्धी, कम्प्यटुर र्था अन्ट्य माध्यमबाट सचूना

२८८ िेब हाउस नेपाल प्रा.जल. १९३२८९/०७५/०७६ ६०६६६२६७७ २०७९-०५-३० काठमाडौं । कम्प्यटुर र्था सफ्टियर सम्बन्ट्धी

२८९ स्ट्माटा टेक नेपाल प्रा.जल. १३७८२२/०७२/०७३ ६०३५१८५०४ २०७९-०५-३० काठमाण्डौ । जिजिध कारोिार

२९० अन्ट्नपुणा कन्ट्सजल्टङ्ग प्रा..जल. २२१३३८/०७६/०७७ ६०९५९९७०३७ २०७९-०५-३० लोकन्ट्थली भक्तपुर अध्ययन अनुसन्ट्धान र्था परामशा सेिाहरु

२९१ साथाक ररसचा एण्ड रेजनङ्ग सेन्ट्टर प्रा.जल. ८३४४३/०६७/०६८ ६००१०५६९१ २०७९-०५-३० र्ाकेश्वर न.पा. काठमाण्डौ शैजिक कायाक्रमहरलाइ सहयोग पु-याउने कायाहरु

२९२ कोर ररसचा एण्ड कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. २९२४२२ ६१०३००७५४३ २०७९-०५-३० टकाथली लजलर्पुर जिजिध जिियको अध्ययन र्था अनुिन्ट्धान

२९३ जसहंदेिी जनमााण सेिा ३७९/०६८/०६९ ६१४००५१२७ २०७९-०५-२९ उलााबारी-०४, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा सम्बन्ट्धी

२९४ सगरमाथा भेटेरीनरी ८२० ६०११४९५२४ २०७९-०५-२९ दमक-१०, झापा । पशुहरूको (कुकुरहरूको समेर्)



२९५ शे्रया भेट फमाा २३८९ ३०२४२६३४२ २०७९-०५-२९ रंगेली न.पा.-०८, मोरङ । औिजधहरूको खुरा जबक्री

२९६ मार्ा पाजथभरा भेटेरीनरी सेन्ट्टर ७०४/५०१० ६००७१७४५० २०७९-०५-२९ दमक-०७, झापा । औिजधको खुरा व्यापार र्था पशुहरूको (कुकुरहरूको समेर्)

२९७ जहम जशखर जमजडया प्रा.जल. ७५८८१/०६७/०६८ ३०४२६०६९० २०७९-०५-२८ दमक -०६, झापा । रेजडयो र्था दुरदशान प्रसारण

२९८ घमूघाम जमजडया प्रा.जल. २२६०७९/०७६/०७७ ६०९६३८३०५ २०७९-०५-२८ जिराटनगर-०९, मोरङ । श्रव्य दृश्य सामाग्री र्यार गने, सजंगर् सम्िन्ट्धी सेिा प्रदान गने, जिजिध एिेन्ट्सी

२९९ ईिना जमजडया ररसचा एण्ड डेभलपमेन्ट्ट प्रा.जल. १३५५२६/७१/०७२ ६०३४९५९९५ २०७९-०५-२८ जिराटनगर-०३, मोरङ । जिजिध

३०० ओपन जमजडया एण्ड कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. १८१६००/०७४/०७५ ६०६८०८६८६ २०७९-०५-२८ इटहरी-०१, सनुसरी । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था जिजिध कायाहरुको

३०१ कमन इन्ट्टनेशनल जमजडया प्रा.जल. १५२३७८/०७३/०७४ ६०४२९०४७६ २०७९-०५-२८ जिराटनगर-०३, मोरङ । रेजडयो र्था दुरदशान प्रसारण

३०२ आका  कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. ८६२३५/०६८/०६९ ६००६५११६५ २०७९-०५-२८ कञ् चनरुप-०८, सप्तरी । जनमााण काया सम्िन्ट्धी ईजन्ट्िजनयरहरु, अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३०३ प्रजदप कृजि कम्पनी प्रा.जल. २११८०६/०७५/०७६ ६०६८३७०३९ २०७९-०५-२८ सनुििी न.पा.-०१, मोरङ । जिजिध

३०४ िे.एण्ड.िे. कन्ट्स्ट्रक्सन १२/०५६/०५७ ३००२१३२४५ २०७९-०५-२८ उलााबारी-०४, मोरङ । जिद्यरु्ीय र्था अजिद्यरु्ीय उपकरण िडान र ममार् गने, जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा

३०५ पुरुपोत्तम कन्ट्स्ट्रक्सन ६/६२ ३००४७१३६२ २०७९-०५-२८ रंगेली न.पा.-०९, मोरङ । जिजिध प्रकारको ठेक्कापट्टा

३०६ एजक्टभ आइरन १२२ ६०६४६८७३० २०७९-०५-२८ दमक-०९, झापा । भिन जनमााण सामग्री र्था हाडािेयर सामानको खुरा व्यापार

३०७ नरमाया हस्ट्र्कला उद्योग ९७३ ६१५११२४५५ २०७९-०५-२८ उलााबारी-०७, मोरङ ।
मेजशन र कुरूसबाट कपडा बनुाइ, काुँच र काुँचिन्ट्य िस्ट्रु्को उत्पादन गने 

जक्रयाकलापहरू , धागो र्था कपडाको जफजनजसङ (अजन्ट्र्म स्ट्िरूप जदने)

३०८ मेची गोिर ग्यास कम्पनी प्रा.जल. ८३३८/०५४/०५५ ३००२५६३७८ २०७९-०५-२८ सदुरहरैंचा-१०, मोरङ । कृजि सम्िन्ट्धी यन्ट्त्र उपकरण (ट्याक्टर बाहेक) को कारोबार

३०९ पे्रमा कन्ट्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायसा प्रा.जल. १९३९२२/०७५/०७६ ६०६६५४६६७ २०७९-०५-२८ उलााबारी-०४, मोरङ । जिजिध

३१० एस.एण्ड.एच. बलक उद्योग ६९/१०३/१०००१ ६१३२४४०१३ २०७९-०५-२७ कन्ट्काई न.पा.-०८, झापा । जिजिध जनमााण सामग्रीको

३११ लक्ष्य जिक एण्ड मेटल ईण्डजररि प्रा.जल. १८६०८८/०७४/०७५ ६०६७५२४५५ २०७९-०५-२७ भरपुर-०७, झापा । जिजिध

३१२ ए.जब.जस. कजन्ट्क्रट एण्ड कन्ट्स्ट्रक्सन प्रा.जल. २३२८५५/०७६/०७७ ६०९७०६४६४ २०७९-०५-२७ कन्ट्काई न.पा.-०३, झापा । जिजिध जनमााण सामग्रीको कारोबार गने, जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा सम्बन्ट्धी

३१३ जदपक रेड एण्ड सप्लायसा ११५९ ६१६९६८९०५ २०७९-०५-२६ उलााबारी-०७, मोरङ । अन्ट्य मेजशन र्था उपकरणहरूको थोक जबक्री सम्बन्ट्धी

३१४ आशु कन्ट्सरक्सन प्रा.जल. १५१८/०३९ ५००१३१५१८ २०७९-०५-२६ काठमाडौं । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार

३१५ शाकम्भरी कृजि फमा १३३१९/०७३/०७४ ६०६२०२४१३ २०७९-०५-२४ पथरी शजनश्चरे-०२, मोरङ । पशुपालन, जमजश्रर् खेर्ी

३१६ पाथीभरा एफ.एम.प्रा.जल. ४१४०३/०६३/०६४ ३०२४१०६५३ २०७९-०५-२४ दमक-०५, झापा । रेजडयो र्था दुरदशान प्रशारण

३१७ जक नट कन्ट्सल्ट एण्ड जिल्डसा प्रा.जल. २५३९८/०७७/०७८ ६०९९१७१९६ २०७९-०५-२२ दमक-०९, झापा ।
भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा 

सेिा, जिजिध प्रकारका ठेकापट्टा कारोबार

३१८
भगिर्ी गोबर ग्याुँस र्था उिाा जिकास कम्पनी 

प्रा.जल.
३१२०१/०६१/०६२ ३०१६४४३४५ २०७९-०५-२२ सदुरहरैंचा-१२, मोरङ । अप्रशोजधर् पेट पेरोजलयम र्था प्राकृजर्क ग्याुँस उत्पादन

३१९ र्ालर्लैया कन्ट्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायसा प्रा.जल. २४२३२३/०७७/०७८ ६०९८००६३६ २०७९-०५-२२ बराहिेत्र-०८, सनुसरी जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार , जिजिध िस्ट्रु्को सप्लाई सम्िन्ट्धी

३२० नेपाल उिाा जिकास कम्पनी प्रा.जल. १०७०३/०५६/०५७ ३००५०१५१५ २०७९-०५-२२ भरर्पुर जचर्िन उिाा उत्पादन र्था जनयन्ट्त्रण सम्बन्ट्धी  मेजशन र्था उपकरणहरु

३२१ रकेिाजटन जमजडया २१६९४४/७५/०७६ ६०९५५३१४९ २०७९-०५-२१ सदुरहरैंचा-१०, मोरङ । कायाक्रम र्था सचूना प्रशोधन

३२२ यजर्बास सामदुाजयक जिकास प्रा.जल. २३२३०८/०७६/०७७ ६०९७००५४३ २०७९-०५-२१ सदुरहरैंचा-०८, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक , जिजिध व्यजक्तगर्, सीपमलूक र्ाजलम

३२३ एकर्ा जमजडया प्रा.जल. ६९३१३/०६६/०६७ ३०३८६७९९५ २०७९-०५-२१ ईटहरी-०६, सनुसरी । रेजडयो र्था दुरदशान प्रशारण



३२४ सगरमाथा छापाखाना १२८३०/०७३/०७४ ६०४९३५९४० २०७९-०५-२१ जिराटनगर-०८, मोरङ । अखिार, मरुण र्था प्रकाशन

३२५ जपण्डेश् िर जप्रन्ट्टसा २५०/१४३७३/०७५/०७६ ३०२१४९५४४ २०७९-०५-२१ जिराटनगर-१२, मोरङ । मरुण सम्िन्ट्धी जिजिध

३२६ न्ट्य ूपुिा छापाखाना ७७९८ ३०२३०२८१७ २०७९-०५-२१ जिराटनगर-०८, मोरङ ।
जिजिध खाद्य सामग्रीको कारोबार, जिजिध जिद्यरु्ीय सरसामानको कारोबार गने, मरुण 

सम्बन्ट्धी जिजिध

३२७ एस.जि. टेक २४६/२१/१२२३२ ६००७१४९३० २०७९-०५-२१ दमक-०५, झापा । कम्प्यटुर र्था अन्ट्य माध्यमबाट सचूना

३२८ असल िीिन र िार्ािरणको लाजग प्रयास नेपाल २०७ ६००८८२५८१ २०७९-०५-२१ बिुा-०१, सनुसरी । सामाजिक र्था प्रजर्जनजधत्ि गने ससं्ट्थाहरुको

३२९ ग्राजमण जशिा सचेर्ना र्था जिकास समाि १८२६ ३०३९८८७०४ २०७९-०५-२१ जिराटनगर-०४, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक

३३० सगरमाथा सामदुाजयक जिकास केन्ट्र ७२३ ३०१५३५७३१ २०७९-०५-१९ जिराटनगर अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक सेिाहरु

३३१ फस्ट्टजलङ्क कम्यजूनकेशन प्रा.जल. १६२१९३/०७३/०७४ ६०४३८८६८९ २०७९-०५-१९ दमक-०५, झापा । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार, हुलाक र्था दुरसचंार सम्बन्ट्धी

३३२ यिुा िागरण नेपाल २४४७ ६०७२४१३३८ २०७९-०५-१९ उलााबारी-०३, मोरङ । सामाजिक र्था प्रजर्जनजधत्ि गने ससं्ट्थाहरुको

३३३ पाजथभरा बयाग उद्योग १५०५४/०७५/०७६ ६०१८१८६६८ २०७९-०५-१९ उलााबारी-०७, मोरङ । बयागहरू सम्बन्ट्धी

३३४ श्री मगंलम इन्ट्टरप्राइिेि २९७५४/०७४/७५ ६०६५०६२२१ २०७९-०५-१९ जिराटनगर-०९, मोरङ । जिजिध

३३५ नेशनल सपोटा एण्ड सजभासेि प्रा.जल. ४८४०५/०६४/६५ ३०३३२६४४५ २०७९-०५-१९ जिराटनगर-१४, मोरङ ।
कम्प्यटुर र्था अध्य माध्यमबाट सचूना सेिा प्रदान गने , इलेक्रोजनक्स सामानको 

कारोबार, कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्बन्ट्धी

३३६ टेक्नो कमजसायल इम्पेक्स ३०१ ३०००७१६०१ २०७९-०५-१९ जिराटनगर-०९, मोरङ । जिजिध

३३७ श्री जसजद्ध जिनायक सप्लायसा २९७५५/०७४/७५ ६०६५०६३४० २०७९-०५-१९ जिराटनगर-०९, मोरङ । जिजिध

३३८ हाजदाक इन्ट्टरप्राइिेि २७४८५ ३०१५३७३५१ २०७९-०५-१९ जिराटनगर-१४, मोरङ । जिजिध

३३९ गीर्ाजश् िनी प्रोमेड प्रा.जल. ४३८०७/०६३/०६४ ३०२५८०६५७ २०७९-०५-१७ बढुाजनलकण्ड-०८, काठमाडौं । जिजिध

३४० सिम मेजडसीन सप्लायसा प्रा.जल. २८२०३१/०७८/०७९ ६१०१९६३२४ २०७९-०५-१७ घोराही-१४, दाङ । जिजिध

३४१ सरस्ट्िर्ी भिन जकर्ान मण्डली ३५१४ ६०८६५७०३५ २०७९-०५-१७ उलााबारी-०४, मोरङ । धाजमाक सगंठनहरूको

३४२ मेची महाकाली उिाा जिकास प्रा.जल. ५०१५६/०६४/०६५ ३०३६८५१११ २०७९-०५-१७ रामधुनी-१, सनुसरी । नजिकरणीय उिाा सम्िन्ट्धी सम्पूणा

३४३ माईन्ट्ड राईिसा कन्ट्सोजटायम प्रा.जल. २३४६६३/०७६/०७७ ६०९७२४१३६ २०७९-०५-१६ काठमाडौं । सीपमलूक र्ाजलम

३४४ अग्नी उिाा इजन्ट्िजनयररङ कम्पनी प्रा.जल. १६०५९०/०७३/०७४ ६०४३७२६६२ २०७९-०५-१५ सदुरहरैंचा-१०, मोरङ ।
उिाा उत्पादन र्था जनयन्ट्त्रण सम्िन्ट्धी मेजशन र्था उपकरणहरू, जिजिध िस्ट्रु्हरूको 

आयार् गने, जिजिध सामानहरू स्ट्थानीय खररद जबक्री गने

३४५ भास्ट्कर हिाास्ट्यजूटकल्स प्रा.जल. ४५४१५/०६३/०६४ ३०२४२४०७६ २०७९-०५-१३ जबरगिं-१३, पसाा । औिजधयकु्त िस्ट्रु् उत्पादन

३४६ यगूल स्ट्टेशनरी सेन्ट्टर २९८०१/०७४/७५ ३०११८३९५० २०७९-०५-१३ जिराटनगर-०९, मोरङ । मसलन्ट्द सम्बन्ट्धी जिजिध सामग्रीको

३४७ साइनो सप्लायसा ३१८१३/०७५/०७६ ६०८९३४८१७ २०७९-०५-१३ जिराटनगर-०२, मोरङ ।
मरुण सम्िन्ट्धी जिजिध काया , जकर्ाब र्था मसलन्ट्द सामानको खुरा जबक्री गने, जिजिध 

सामानहरू स्ट्थानीय खररद जबक्री

३४८ जिराट जप्रन्ट्टसा १०७५५/०७०/०७१ ६०२२१२१६० २०७९-०५-१३ जिराटनगर-०९, मोरङ । मरुण सम्िन्ट्धी जिजिध

३४९ एल.जब. प्रन्ट्टसा १०७५६/०७०/७१ ६०१३२७८४३ २०७९-०५-१३ जिराटनगर-०९, मोरङ । मरुण सम्िन्ट्धी जिजिध

३५० गिुरमखुी जप्रन्ट्टसा ६५३८/०५९/०६० ६०५२५४१०९ २०७९-०५-१३ जिराटनगर-११, मोरङ । मरुण सम्िन्ट्धी जिजिध

३५१ रेजडयन्ट्ट सप्लायसा ३४२२२/०७७/०७८ ६१३७११८८५ २०७९-०५-१३ जिराटनगर-११, मोरङ । जिजिध

३५२ एलीना इन्ट्फोटेक प्रा.जल. २३५८२८/०७६/०७७ ६०९७३५८३३ २०७९-०५-१३ जिराटनगर-०७, मोरङ । जिजिध



३५३ आरसनब इन्ट्टरप्राइिेि २९५३७/०७४/०७५ ६०५१२७२०९ २०७९-०५-१३ जिराटनगर-०९, मोरङ । जिजिध जिद्यरु्ीय सर सामानको कारोबार गने, जिद्यरु्ीय कम्प्यटुरहरूको कारोबार

३५४ एजलना इन्ट्फोटेक ५६१६/०७३/०७४ ६०६२४९६५४ २०७९-०५-१३ ईटहरी-०६, सनुसरी । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार

३५५ जप्रजमयर रेड एण्ड सप्लायसा ३७१८२/०७९/८० ६१८३७६३०२ २०७९-०५-०९ उलााबारी-०४, मोरङ । जिजिध

३५६ आजका टेक्टस ् जडिाइन एसोजसयटेड ९४९१/२३४/०६५/०६६ ३०३४२७८९८ २०७९-०५-०९ लजलर्पुर । अध्ययन अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३५७ जिल्ड एण्ड सभा इजन्ट्िजनयररङ्ग प्रा.जल. १९७९०४/०७५/०७६ ६०६६०४७९४ २०७९-०५-०९ काठमाडौं ।

जनमााण काया सम्िन्ट्धी ईजन्ट्िजनयरहरु, नक्सा जखच्ने र्था छपाइ गनेहरू, जिजिध 

व्यजक्तगर् सेिा प्रदान गने, कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्िन्ट्धी कारोबार गने, सल्लाहकार 

इजन्ट्िजनयरहरू

३५८ जप. िन डेभलपसा प्रा.जल. २२५२८७/०७६/०७७ ६०९६३१८२५ २०७९-०५-०९ जिराटनगर-०३, मोरङ । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा , ररयल स्ट्टेट सम्िन्ट्धी कारोबार , जिजिध व्यजक्तगर्

३५९ घर जनमााण प्रा.जल. २०१२७३/०७५/०७६ ६०६५६२७४८ २०७९-०५-०९ धरान-१२, सनुसरी ।
जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी काया गने , जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा गने, जनमााण 

काया सम्िन्ट्धी इजन्ट्िजनयररहरूको

३६० कुनाल स्ट्टोर २७५/०६४/०६५ ३०१८४५०४५ २०७९-०५-०७ ईटहरी-०६, सनुसरी । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार

३६१ पाजथभरा नेटिका  प्रा.जल. १६५५९४/०७३/० ६०५९७९५४५ २०७९-०५-०७ दमक-१०, झापा । जिजिध

३६२ जि. एण्ड जि. इन्ट्टरप्राइिेि ५१८८/४४०५९ ६०१७७८००७ २०७९-०५-०७ ईटहरी-०६, सनुसरी । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार

३६३ िय श्री प्लाजिक इन्ट्डजररि प्रा.जल. १५८४८९/०७३/०७४ ६०४३५१६७६ २०७९-०५-०९ सनु्ट्दरहरैंचा-०३, मोरङ ।
प्लाजिकका जिजिध िस्ट्रु् उत्पादन, जिजिध िस्ट्रु्हरूको आयार् गने, जिजिध सामानहरू 

स्ट्थानीय खररद जबक्री लगायर्का

३६४ शंकर जसमेण्ट कंजक्रट उद्योग प्रा.जल. १०६९/०५०/५१ ३०००३७१०२ २०७९-०५-०९ जिराटनगर-१७, मोरङ । जिजिध जनमााण सामग्रीको कारोबार

३६५ माुँ दुगाा कंजक्रट उद्योग प्रा.जल. ८२५१०/०६७/०६८ ३०५०२४२४० २०७९-०५-०९ कन्ट्काई न.पा.-०८, झापा । जिजिध जनमााण सामग्रीको कारोबार गने

३६६ िय श्री कंजक्रट उद्योग प्रा.जल. ५८४९६/०६५/०६६ ३०३३२४९८६ २०७९-०५-०९ सदुरहरैंचा-०७, मोरङ । रोडा, ढुङ्गा उत्पादन र्था र्र् सम्िन्ट्धी कारोबार

३६७
एशोसीयसन फर कम्यजूनटी भ्य ूईन नेपाल (एजक्टभ 

नेपाल)
१४१३ ३०१६४६७५६ २०७९-०५-०९ जिराटनगर-०४, मोरङ । अन्ट्य सामाजिक र्था सामदुाजयक

३६८ पकली टेक्नोलोजि इजन्ट्स्ट्टच्यटु प्रा.जल. २२४५७२/०७६/०७७ ६०९६२६९०४ २०७९-०५-०९ ईटहरी-०४, सनुसरी । जिजिध व्यजक्तगर्

३६९ िाल्पा टेजक्नकल इजन्ट्स्ट्टच्यटू प्रा.जल. १८४९४७/०७४/०७५ ६०६७६६७८८ २०७९-०५-०९ ईटहरी-०४, सनुसरी । जिजिध व्यजक्तगर्

३७० जबराट मजल्ट टेजक्नकल एण्ड ररसिा सेन्ट्टर प्रा.जल. १९७९५६/०७५/०७६ ६०६६०४३३४ २०७९-०५-०९ जिराटनगर-०४, मोरङ । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा , सीपमलूक र्ाजलम र्था अन्ट्य शैजिक

३७१ साकुरा कन्ट्सल्टेन्ट्सी एण्ड रेजनङ्ग सेन्ट्टर प्रा.जल. २०९७६१/०७५/०७६ ६०६७२१८३९ २०७९-०५-०९ ईटहरी-०४, सनुसरी । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा सेिाहरू, सीपमलूक र्ाजलम

३७२ नेपाल आजका टेक्ट्स कन्ट्सल्ट प्रा.जल. १३५५७०/७१/०७२ ६०३४९६४४८ २०७९-०५-०९ कास्ट्की । सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

३७३ िेनेजसस कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. १२०६२/०५६/५७ ५०००३१४०९ २०७९-०५-०९ काठमाडौं । सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

३७४ जियोकम इन्ट्टरनेशनल प्रा.जल. ६५२३४/०६६/०६७ ३०३८१२८९२ २०७९-०५-०९ लजलर्पुर । सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

३७५ मल्ल एण्ड ग्रपु इजन्ट्िजनयररङ एसोजसएटस प्रा.जल. १३७८५४/०७२/०७३ ६०३३३१६२२ २०७९-०५-०९ काठमाडौं । जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी काया गने , जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा



३७६
अिाान प्लाजनङ्ग एण्ड जडिाईन कन्ट्सलटेन्ट्स ्नेपाल 

प्रा.जल.
१३५५८२/७१/०७२ ६०३४९६५६७ २०७९-०५-०९ लजलर्पुर । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३७७
इन्ट्भाइरोन्ट्मेन्ट्टल सोलुसन एण्ड डेभ्लोप्मेन्ट्ट नेपाल 

प्रा.जल.
१३५५६२/७१/०७२ ६०३४९६३६१ २०७९-०५-०९ लजलर्पुर । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३७८ नेशनल रेड ०८-२५-०२०२ ३०४५९०६४३ २०७९-०५-०८ दमक झापा जिजिध प्रकारको कारोिार

३७९ राि जिजटस सेन्ट्टर ३४८३६/०७७/०७८ ६१०८३४९७४ २०७९-०५-०८ जमक्लािुङ्ग मोरङ्ग जिजिध प्रकारको सेिा उपलबध गराउने

३८०
साउथ एजसयन टुररिम एण्ड इजन्ट्िजनयररङ्ग 

कन्ट्सल्टेन्ट्ट प्रा.जल.
१३९४३६/०७२/०७३ ६०३५३३३५४ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर ।

जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी काया गने , श्रव्य दृश्य सामाग्री र्यार गने, सल्लाहकार 

इजन्ट्िजनयरहरू, अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३८१
ग्लोबल इन्ट्फोमेशन सभे एण्ड म्याजपङ्ग कन्ट्सना 

प्रा.जल.
१७२८४८/०७४/०७५ ६०६९०७१५२ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर ।

सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरू, िजमन जनरीिणकर्ााहरू , भूगभा र्था सम्भाव्यर्ा सेिाहरू , 

नक्सा जखच्ने र्था छपाइ सम्िन्ट्धी

३८२ नेर ट प्रा.जल. ४३४२५/०६३/६४ ३०२३२२६६२ २०७९-०५-०५ काठमाडौं । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३८३ जपकासो कन्ट्सल्टेन्ट्ट प्रा.जल. ८५७६७/०६८/०६९ ३०५०८६८७१ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर । कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्िन्ट्धी कारोबार गने र्था सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

३८४ ए.जड.ए. कन्ट्सल्ट्यान्ट्सी ४९००/५ ६०४८५७२४८ २०७९-०५-०५ काठमाण्डौ । अध्ययन अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३८५ ए.जड.ए. कन्ट्सल्ट्यान्ट्सी ४९००/५ ६०४८५७२४८ २०७९-०५-०५ काठमाण्डौ । अध्ययन अनुसन्ट्धान र्था परामशा सेिाहरु

३८६ गणक कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. २१५३३९/७५/०७६ ६०९५३७१७४ २०७९-०५-०५ काठमाडौं ।
सल्लाहकार ईजन्ट्िजनयररङ, जनमााण काया सम्िन्ट्धी इजन्ट्िजनयरहरू, अध्ययन, अनुसन्ट्धान 

र्था परामशा

३८७ बज्र कन्ट्सजल्टङ्ग प्रा.जल. १३६३९८/७१/०७२ ६०३५०४७४७ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३८८
पायजनयर आजका टेक्ट एण्ड कन्ट्सजल्टङ्ग 

इजन्ट्िजनयसा प्रा.जल.
२१४३६/०५९/०६० ३०१२०७६७८ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर ।

कम्प्यटुर र्था अन्ट्य माध्यमबाट सचूना प्रदान गने, जनमााण काया सम्िन्ट्धी 

इजन्ट्िजनयरहरू, सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

३८९ अटो काटो कन्ट्सल्ट प्रा.जल. ६८२०/०५३/५४ ५०००५६८७३ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर ।
भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा 

सेिा, आयार् सम्िन्ट्धी कारोबार

३९०
इजन्ट्िजनयररङ्ग एण्ड प्लाजनङ्ग सोलुसन 

कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल.
६२०६८/०६५/०६६ ३०३६११६१३ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३९१
पारागन इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी एण्ड ररसचा 

सेन्ट्टर प्रा.जल.
६६५७४/०६६/०६७ ३०३८८८९४९ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३९२ जत्र नेत्र कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. ११२२८५/६९/०७० ६०११२५२७२ २०७९-०५-०५ लजलर्पुर । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

३९३ जनक्की फमाा जडररीबयटूसा ५३११/०७३/०७४ ३००२३३९०० २०७९-०५-०५ धरान-०१, सनुसरी । जिजिध

३९४ जनक्की जडररीबयटुसा १५४९७/०५८/०५९ ३००२३३९०० २०७९-०५-०५ धरान-०१, सनुसरी । जिजिध

३९५ अिाङ्ग फमाास्ट्यजुटकल्स प्रा.जल. १३४०५५/०७१/०७२ ६०२४९१३४७ २०७९-०५-०५ ईटहरी-०२, सनुसरी । औिजधयकु्त िस्ट्रु् उत्पादन र्था औिजधको थोक व्यापार

३९६ जशि आयिेुद फमाा प्रा.जल. १५१ ६०६६६७६८५ २०७९-०५-०५ दमक-०६, झापा । औिजधको थोक व्यापार गने

३९७ रजिन आयिेुजदक पसल ७१ ३०२०६११०९ २०७९-०५-०५ दमक-०६, झापा । औिजधको थोक व्यापार गने

३९८ पाजथभरा एडभरटाइजिङ्ग ९०९ ३०११८८२३८ २०७९-०५-०२ उलााबारी-०७, मोरङ । जिज्ञापन र्था बिार अनुसन्ट्धान

३९९ िाइमस्ट्टोन कन्ट्सल्ट प्रा.जल. २९४०७२/०७९/०८० ६१०३१८१५५ २०७९-०५-०२ काठमाडौं ।
भिन जनमााण कला र इजन्ट्िजनयररङ जक्रयाकलापहरु र्था सम्िजन्ट्धर् प्राजिजधक परामशा 

सेिा, िार्ािरणीय परामशा , अन्ट्य प्राजिजधक परामशा



४०० पयाािरण अध्ययन र्था अनुसन्ट्धान प्रा.जल. २९४७१७/०७९/०८० ६१०३२१५१७ २०७९-०५-०२ मेचीनगर-1४, झापा ।
िार्ािरणीय परामशा , अन्ट्य प्राजिजधक परामशा, क जिज्ञान र इजन्ट्िजनयररङ जििय माजथ 

अन्ट्सन्ट्धान एि ंप्रयोगात्मक जिकास

४०१ उलााबारी बकु एण्ड न्ट्यिु सेन्ट्टर ६२४ ३०११८८२३८ २०७९-०५-०२ उलााबारी-०७, मोरङ । जकर्ाब र्था मसलन्ट्द सामानको खुरा जबक्री गने

४०२ द जड्रमलेण्ड फजनाजसङ्ग २१९६३/०६५/०६६ ३००२१५७७५ २०७९-०५-०२ जिराटनगर-०७, मोरङ । फजनाजसङ सामानको कारोबार

४०३ देव्यान्ट्सी द डेकोरेटर ०६-२७-०२४० ६०२३४७२५७ २०७९-०५-०२ ईटहरी-०६, सनुसरी । घरायसी फजनाचर र्था सरसामानको खुरा व्यापार गने , फजनाजसङ्ग सामानको कारोबार

४०४ गोजिन्ट्द फ्लोररङ्ग एण्ड फजनाजसङ्ग २६४१/३७७४९ ३०२३७७६६२ २०७९-०५-०२ ईटहरी-०६, सनुसरी । फजनाजसङ्ग सामानको कारोबार , घरायसी फजनाचर र्था सरसामानको खुरा व्यापार

४०५ ए.िी. फजनाचर उद्योग ११४०३/०७३/०७४ ६०५६९९३८८ २०७९-०५-०२ ईटहरी-०९, सनुसरी । काठका घरायसी फजनाचर उत्पादन सम्िन्ट्धी

४०६ ए.जब सप्लायसा ८११०/०७६/०७७ ६१३०९४५८८ २०७९-०५-०२ ईटहरी-०९, सनुसरी । घरायसी फजनाचर र्था सरसामानको खुरा व्यापार गने , फजनाजसङ सामानको कारोबार

४०७ लक्ष्मी फजनाजसङ सेन्ट्टर २४२८१/०६८/०६९ ३०५३४९६४२ २०७९-०५-०२ सदुरहरैंचा-१२, मोरङ ।
जससा र्था जससाका िस्ट्रु्हरूको कारोबार गने, घरायसी फजनाचर र्था सरसामानको 

खुरा व्यापार गने, फजनाजसङ सामानको कारोबार

४०८ रोिु कम्प्यटुर सप्लायसा २२७६१ ३०३७१०८७७ २०७९-०५-०२ पथरी शजनश् चरे-०१, मोरङ । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार

४०९ आर. एस. कम्प्यटुर ३९९/११६७३/१०/१४ ६०९०७३८९६ २०७९-०५-०२ दमक-०६, झापा । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार

४१० सजुम मेजडहेल्थ प्रा.जल. २८०५७७/०७८/०७९ ६१०१८२०४६ २०७९-०५-०२ कन्ट्काई न.पा.-०८, झापा । औिधीिन्ट्य र्था जचजकत्साका िस्ट्रै् शल्यजक्रयाका सामानहरूको थोक जबक्री

४११ यज्ञराि मेजडजसन सप्लायसा ९३२/०७६/०७७ ६११०४१४२० २०७९-०५-०२ काठमाण्डौ औिधीको थोक बयापार गने

४१२ र्ोरण रेडजलंक १४८८६३/०७६/०७७ ६११०५१२० २०७९-०५-०२ काठमाण्डौ औिजधको थोक बयापार गने

४१३ जफगो मेजडजसन सप्लायसा १४३१५०/०७५/०७६ ६०८२६९४३४ २०७९-०५-०२ काठमाण्डौ औिजध र्था शल्यजक्रया कायाक्रम

४१४ इस्ट्माइल मेजडजसन सप्लायसा १६५५/२०७५/०७६ ६०३०६६९९७ २०७९-०५-०२ काठमाण्डौ औिजध र्था अन्ट्य कारोिार

४१५ पुिााञ् चल इन्ट्फोटेक २५४५०/०७० ३०५७६५८५७ २०७९-०५-०१ उलााबारी-०६, मोरङ । जिद्यरु्ीय कम्प्यटुरहरूको कारोबार

४१६ एस.एम.जड. स्ट्माटा जमजडया प्रा.जल. १७५९४१/०७४/०७५ ६०६८७६३३७ २०७९-०५-०१ काठमाडौं ।
सकेंर् र्था जिज्ञापन प्रदशान सम्िन्ट्धी कारोबार गने, जिज्ञापन र्था बिार अनुसन्ट्धान 

सेिाहरु, रेजडयो र्था दुरदशान प्रशारण

४१७ लोकजदप जनमााण सेिा ३०८०/०५१/५२ ३०५२६४१०३ २०७९-०५-०१ उलााबारी-५, मोरङ । जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा गने

४१८ मदन भण्डारी स्ट्मजृर् प्रजर्ष्ठान नेपाल ३३७ ३०१९१९३२४ २०७९-०४-३१ उलााबारी-०३, मोरङ । अन्ट्य शैजिक

४१९ निजनर् ड्रग जडररीबयटूसा ३४ ३०२१५७८२४ २०७९-०४-३१ धरान-१८, सनुसरी । औिधीको थोक व्यापार

४२० अप्सरा रेड जलंक ५०९ ३०५२६१२०७ २०७९-०४-३१ जिराटनगर-११, मोरङ ।
स्ट्िास्ट्थ्य सम्िन्ट्धी उपकरण र्था डाइग्नोजस्ट्टक केजमकल्स , औिधीको थोक व्यापार 

गने, जिजिध िस्ट्रु्हरूको आयार् गने, जिजिध टेण्डर र्था सप्लाई सम्िन्ट्धी

४२१ यशोदा फमाा रेडसा ५१० ६०८४१९६१५ २०७९-०४-३१ जिराटनगर-०३, मोरङ ।
शल्य जचजकत्सा, औिजध र्था दाुँर् समिन्ट्धी उपकरण र्था औिारहरू, औिजधको 

थोक व्यपार

४२२
महारानीझोडा साना जकसान कृजि सहकारी ससं्ट्था 

जलजमटेड
१८४/०५९/६० ३०१६५२३५५ २०७९-०४-३१ गौरादह-०५, झापा ।

बैंकहरु (िाजणज्य बैंक, जिकास बैंक, जित्तीय ससं्ट्था, बचर् र्था ऋण सहकारी आजद) 

बीऊ जबत्याउने िा प्रशोधन लगायर्का

४२३ दमक जबिुली भण्डार ९९/३८७/०६४/०६५ ३०२४१३३८२ २०७९-०४-३१ दमक-०५, झापा । जनमााण र्था भिनका सामग्रीहरुको थोक व्यापार



४२४ बराल रेड एण्ड सप्लायसा ३-३-००२९ ६०५८५७७१७ २०७९-०४-३१ दमक-०५, झापा । भिन जनमााण सामग्री र्था हाडािेयर समानको खुरा व्यापार सम्िन्ट्धी

४२५ दमक सौया ईनिी प्रा.जल. १५३७०७/०७३/०७४ ६०४३०३६९३ २०७९-०४-३१ दमक-१०, झापा । उिाा उत्पादन र्था जनयन्ट्त्रण सम्िन्ट्धी मेजशन र्था उपकरणहरूको

४२६ प्राइम एफ.एम. प्रा.जल. १५९६५०/०७३/०७४ ६०४३६३२७३ २०७९-०४-३१ उलााबारी-५, मोरङ । रेजडयो र्था दुरदशान प्रशारण

४२७ कुन्ट्र्ा देिी छापाखाना ९८०८/२०६८/०६९ ३०४३८९५१९ २०७९-०४-३१ जिराटनगर-०७, मोरङ । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार, मसलन्ट्द सामान उत्पादन गने

४२८ अल अजफस सप्लायसा ३६८८९/०७८/७९ १११२४८०२७ २०७९-०४-३१ जिराटनगर-०७, मोरङ । जिजिध

४२९ यसोदा स्ट्टेशनरी एण्ड िनरल सप्लायास २३१२५ ३०४३८९५१९ २०७९-०४-३१ जिराटनगर-१०, मोरङ । इलेक्रोजनक्स सामानको कारोबार, मसलन्ट्द सामान उत्पादन गने

४३० दाहाल सप्लायसा एण्ड रेड ९८७५०५४ ३०१०२७१२८ २०७९-०४-३१ जिराटनगर-०९, मोरङ । मसलन्ट्द सम्िन्ट्धी जिजिध सामग्रीको कारोबार

४३१ न्ट्य ुप्रयास छापाखाना ७४२७/२०६२/०६३ ३०१०२७१२८ २०७९-०४-३१ जिराटनगर-०९, मोरङ । मसलन्ट्द सम्िन्ट्धी जिजिध सामग्रीको कारोबार सम्िन्ट्धी

४३२ प्याजसजफक फमाा १६४ १०७२१७२७१ २०७९-०४-३१ दमक-०३, झापा । औिजधको थोक व्यापार गने

४३३ नाइल फमाा ६१९ ६१७११५४४७ २०७९-०४-३१ दमक-०५, झापा । औिजधिन्ट्य र्था जचजकत्साका िस्ट्रै् शल्यजक्रयाका सामानहरूको थोक जबक्री

४३४ समदृ्ध एग्रो भेटनरी सेन्ट्टर १९३ ६०६०४९२१४ २०७९-०४-३१ जबर्ाामोड-०१, झापा ।
मल, जिउ जििन सम्बन्ट्धीको कारोिार , औिजधको खुरा व्यापार गने, पाल्रु् िनािर 

र्था जर्नका दानाको खुरा जबक्री

४३५ गडसन भेट्स फमाा ११३ ३०३०८४०२० २०७९-०४-३१ दमक-०५, झापा । जिजिध

४३६ गर्ौला भेट फमाा ९० ३०४५९२२९२ २०७९-०४-३१ दमक-०६, झापा । औिधीको थोक व्यापार

४३७ रेग्मी भेटेरीनरी औिधी पशल ५५१ ३०२६५३४६७ २०७९-०४-३१ दमक-०६, झापा । औिधी र्था खुरा बयापार

४३८ अिुान सप्लायसा ०५-०१-०२५७ ६१४८४३७२५ २०७९-०४-३१ दमक-०५, झापा । जिजिध

४३९ सफल भेट्स फमाा १४०६ ६१०७४९६८३ २०७९-०४-३१ चुलाचुली-०३, इलाम । औिजधको खुरा व्यापार गने, पाल्रु् िनािर र्था जर्नका दानाको खुरा जबक्री सम्िन्ट्धी

४४० दमक सजिाकल सप्लायसा ७६७/८७०५ ३०५४४१६५४ २०७९-०४-१२ दमक-१३, झापा । औिजध सम्िन्ट्धी जिजिध

४४१ जमक्लािुङ जनमााण र्था सप्लायसा प्रा.जल. १९२९२१/७४/०७५ ६०६६६६९९४ २०७९-०४-३० जमक्लािुङ-०६, मोरङ ।
अन्ट्य जिशजिकृर् जनमााण जक्रयाकलाप, अन्ट्य ढुिानी सेिाका सहयोगी जक्रयाकलापहरू 

र्था भिन जनमााण सम्िन्ट्धी

४४२ अरूण जनमााण सेिा १३४/२११/६५८८/२०६३/६४ ३०२१५२८५८ २०७९-०४-३० दमक-१६, झापा । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा सम्िन्ट्धी

४४३ जड एण्ड आई कन्ट्स्ट्रक्सन २११३७/०७७/०७८ ६१५९९४९३८ २०७९-०४-३० जमक्लािुङ-०७, मोरङ । जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा सम्िन्ट्धी

४४४ जस.जड.एस. जनमााण सेिा १३९८/२०७४/०७५ ३००२४७६३५ २०७९-०४-३० म्याङ्लुङ-९, रे्ह्रथुम । जिजिभ प्रकारको ठेक्का पट्टा

४४५ एस. के. कन्ट्स्ट्रक्शन १५११४/०७५/०७६ १२६००२४३४ २०७९-०४-२९ पथरी शजनश्चरे-०२, मोरङ ।
भिन जनमााण, अन्ट्य जसजभल इजन्ट्िजनयररङ आयोिनाहरूको जनमााण, जिजिध प्रकारका 

ठेक्कापट्टा सम्िन्ट्धी

४४६ यिुा देश जनमााण सेिा प्रा.जल. २२०९८१/०७६/०७७ ६०९५९३४७९ २०७९-०४-२९ पथरीशजनश् चरे-०१, मोरङ । जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा

४४७ ओम एच.जप. जनमााण सेिा प्रा.जल. २७८२९५/०७८/०७९ ६१०१५७३७० २०७९-०४-२९ उलााबारी-०३, मोरङ ।
जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार , भिनको जनमााण सम्पन्ट्न र्था समािसज्िा 

काया, अन्ट्य ढुिानी सेिाका सहयोगी जक्रयाकलाहरू , भिन जनमााण लगायर्का

४४८ सजमप सप्लायसा एण्ड रेडसा ३३४ ६१४५८९५३३ २०७९-०४-२६ उलााबारी-०५, मोरङ ।

जबिुली बजत्तका सामानहरूको खुर जबक्री, प्लजम्बङ (पाइप, धारा आजद), जहटर र्था 

एयर कजण्डशन िडान, घरायसी सामग्री र्था घर र बगैंचामा प्रयोग हुने उपकरणको 

ममार् कायाहरू सम्िन्ट्धी

४४९ गगा ईम्पेक्स १६७११/०५९ ३००४६४३३९ २०७९-०४-२६ धरान-०१, सनुसरी । जिजिध



४५० सजिामेड जडजररबयटुसा प्रा.जल. १८००७१/०७४/०७५ ६०६८२८१६१ २०७९-०४-२६ धरान-०१, सनुसरी । औिधीको थोक व्यापार

४५१ जप्रजसिन मेजडकल प्रा.जल. ३३०२० ३०१९९०२३१ २०७९-०४-२६ धरान-१८, सनुसरी ।

सीपमलूक र्ाजलम सेिाहरू, अन्ट्य स्ट्िास्ट्थ्य सेिाहरू, जिजिध सामानहरूको स्ट्थानीय 

खररद जबक्री गने, जिजिध िस्ट्रु्हरूको आयार् जनयाार् कर्ाा, स्ट्िास्ट्थ्य सम्िन्ट्धी उपकरण 

र्था डाइग्नोजिक केजमकल्सको

४५२ सजिाकेम जडजररबयटुसा १३७२३/०५६ ३००२१६२७३ २०७९-०४-२६ धरान-०१, सनुसरी । जिजिध

४५३ श्री स्ट्िागर्म जमजडया प्रा.जल. १४८१२९/७२/०७३ ६०४२४७६०७ २०७९-०४-२६ दमक-०५, झापा ।
अखिार मरुण र्था प्रकाशन, रेजडयो र्था दुरदशान प्रशारण, कम्प्यटुर र्था अन्ट्य 

माध्यमबाट सचूना

४५४ श्री अन्ट्रु् जपक्चसा प्रा.जल. ४४२८५/०६३/०६४ ३०२५७६२७६ २०७९-०४-२६ दमक-०६, झापा । चलजचत्र उत्पादन गने, चलजचत्र जिर्रण र्था प्रदशान सम्िन्ट्धी

४५५ जहम जशखर जमजडया प्रा.जल. ७५८८१/०६७/०६८ ३०४२६०६९० २०७९-०४-२६ दमक -०६, झापा । रेजडयो र्था दुरदशान प्रसारण

४५६ लालीगरुाुँस मल्टी टेजक्नकल इजन्ट्िच्यटु प्रा.जल. २०३९०६/०७५/०७६ ६०६५२९६४४ २०७९-०४-२५ जिराटनगर-०५, मोरङ । अन्ट्य शैजिक सेिाहरू, अन्ट्य अनुसन्ट्धान सेिाहरू, सीपमलूक र्ाजलम

४५७ मेची पोजलटेजक्नकल ईजन्ट्स्ट्टच्यटू प्रा.जल. ११७६६३/०७०/०७१ ६०१६२६१०६ २०७९-०४-२५ दमक-१३, झापा । सीपमलुक र्ाजलम

४५८
गौरीभक्त होटल म्यानेिमेन्ट्ट एण्ड प्राजिजधक 

र्ाजलम प्रा.जल.
३४०२२/०६१/६२ ३०२३००४८० २०७९-०४-२५ जिराटनगर-०७, मोरङ । सीपमलुक र्ाजलम

४५९ क्याररफोर मजल्टपपोि प्रा.जल. २१३६१४/७५/०७६ ६०९५२०३१८ २०७९-०४-२५ जिराटनगर-०५, मोरङ ।

प्राजिजधक कलेि र्था जशिालयहरू, अन्ट्य शैजिक सेिाहरू, अन्ट्य अनुसन्ट्धान 

सेिाहरू, जिजिध व्यजक्तगर् सेिा प्रदान गने, सीपमलूक र्ाजलम सेिाहरू, िैदेजशक 

रोिगार, कम्प्यटुर र्था अन्ट्य माध्यमबाट सचूना

४६० गौरीभक्त मजल्ट टेजक्नकल कलेि प्रा.जल. १६६७४७/०७३/०७४ ६०५९६८०४४ २०७९-०४-२५ दुहिी-०६, सनुसरी

प्राजिजधक कलेि र्था जशिालयहरू, अन्ट्य शैजिक सेिाहरू, अन्ट्य अनुसन्ट्धान 

सेिाहरू, जिजिध व्यजक्तगर् सेिा प्रदान गने, सीपमलूक र्ाजलम सेिाहरू, िैदेजशक 

रोिगार

४६१ श्री जसद्ध देिी दमक जमल मेजसनरी १७४/४६५/०६४/०६५ ३०२७९०७७५ २०७९-०४-२३ दमक-०५, झापा । सामान्ट्य प्रयोगका जिजिध मेजशन र्था स्ट्पेयर पाटासको कारोबार

४६२ जदपजशखा भेटेरीनरी ३७४०४१९०९०००५/३७८३ ३०५५०२८०९ २०७९-०४-२३ सनु्ट्दरहरैंचा-०५, मोरङ । औिजधको खुर व्यापार

४६३ ॐ श्री भेट फमाा ३७२०३२९०८११३४/३६६४ ६०६३५७१६२ २०७९-०४-२३ दमक-०६, झापा ।
कुखुरा पालन, औिजधको खुरा व्यापार गने, पाल्रु् िनािर र्था जर्नका दानाको खुरा 

जबक्री गने, पशु (कुकुरहरूको समेर्)

४६४ अनुपमा भेटेररनरी औिधी पसल ३७२०३२९०९३४३६/३६१३ ३०५२२३२९८ २०७९-०४-२३ ईटहरी-०८, सनुसरी ।

भेटेनरी सेिा बाहेकका कृजििन्ट्य सेिाहरु प्रदान गने, मल, जबऊ जबिन सम्िन्ट्धी 

कारोबार, कृजि औिारको कारोबार, औिजध र्था पशुिन्ट्य सम्िन्ट्धी अनुसन्ट्धान र्था 

िैज्ञाजनक

४६५ ईकोजग्रन कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. २०९४९४/०७५/०७६ ६०६७०८५८० २०७९-०४-२३ जबर्ाामोड-१०, झापा । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा , सीपमलूक र्ाजलम र्था सफाइ सम्िन्ट्धी

४६६ ग्रीन ग्रािुएट्स डेभलपमेन्ट्ट कन्ट्सल्टेन्ट्ट प्रा.जल. २७०५७०/०७८/०७९ ६१००८२७२८ २०७९-०४-२३ काठमाडौं ।

िार्ािरणीय परामशा , क जिज्ञान र इजन्ट्िजनयररङ जििय माजथ अनुसन्ट्धान एि ं

प्रयोगात्मक जिकास, अन्ट्यत्र करै् िजगाकरण नगररएका अन्ट्य पेशागर् र्था िैज्ञाजनक र 

प्राजिजधक जक्रयाकलापहरूको

४६७ इन्ट्भारोमेन्ट्ट सोलुसन कन्ट्सल्टेसन सेन्ट्टर १७२०-७५४-२४७१५ ६१८०३४९७४ २०७९-०४-२३ दमक-०४, झापा । िार्ािरणीय परामशा , अन्ट्य प्राजिजधक परामशा

४६८ पजबलक इजन्ट्िजनयररङ्ग एण्ड इन्ट्भारोमेन्ट्ट कन्ट्सल्ट १५२१२/०७६/७७ १०६३५१२६२ २०७९-०४-२३ इनरुिा-०५, सनुसरी । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा



४६९ जड एण्ड के पाजथभरा रेड जलङ्क ३२३७४/०७६/०७७ ६०९०२१७०५ २०७९-०४-२३ उलााबारी-०५, मोरङ ।
जिजिध जिद्यरु्ीय सरसामानको कारोबार गने, ग्यास उत्पादन र्था जिर्रण, भिन 

जनमााण सामग्री र्था हाडािेयर सामानको खुरा व्यापार गने

४७० दुगाा माुँ जबिुली पसल ११५५ ६०६२६५३५९ २०७९-०४-२३ उलााबारी-०७, मोरङ । जबिुलकी बजत्तका सामानहरूको खुरा जबक्री

४७१ िल्डा कम्यजुनकेसन जमजडया नेटिका  प्रा.जल. २४१५१७/०७७/०७८ ६०९७९२८९० २०७९-०४-२३ कुम्मायक-०१, पाुँचथर । जिजिध

४७२ न्ट्य ुसिंय बयारी सप्लायसा ३२१४३/०७५/०७६ ६०७६०४११५ २०७९-०४-२३ उलााबारी-०४, मोरङ । बयाजरहरूको कारोबार गने

४७३ सोलुसन कम्प्यटुर सप्लायसा २९५३३/०७४/०७५ ६०५६२३६२ २०७९-०४-२३ उलााबारी-०५, मोरङ । कम्प्यटुर र्था लेखा सम्िन्ट्धी मेसीनहरूको कारोबार गने, ममार् सम्िन्ट्धी जिजिध

४७४ झा भेटनरी कन्ट्सना २५४७ ३०११८२४७८ २०७९-०४-२३ उलााबारी-०७, मोरङ । औिजधको खुरा व्यापार गने, मल, जबउ जििन सम्िन्ट्धी कारोबार

४७५ भट्टराई भेट फमाा ७७७/८७१६ ३०२९२७१५७ २०७९-०४-२३ दमक-०६, झापा । औिजधको खुरा व्यापार

४७६ जग्रलेण्ड रेडसा १९ ३०३८३४७८८ २०७९-०४-२३ जबर्ाामोड-०४, झापा । जिजिध सामानहरूको खुरा जबक्री गने, मल, जबउ जबिन सम्िन्ट्धी कारोबार

४७७ जप.के. रेडसा १५० ३०३७०८८८१ २०७९-०४-२३ उलााबारी-०४, मोरङ । मल, जबऊ जबिन सम्िन्ट्धी कारोबार

४७८ इन्ट्दु सजिाकल एण्ड केजमकल सप्लायसा ३६६/१३४६/२०६५/०६६ ३०३५४८४६९ २०७९-०४-२२ दमक झापा सजिाकल र्था केजमकल सप्लायसा

४७९ रेड जलंक कम्प्यटुर १८१/२११ ३००८२६१६८ २०७९-०४-१५ जबर्ाामोड-०४, झापा । कम्प्यटुर, कम्प्यटुर सम्िन्ट्धी सामानहरू र सफ्टिेयरको थोक जबक्री

४८० जप्रयान्ट्स रेड जलङ्क २७९/१३३९३ ६१३४३३९०७ २०७९-०४-१५ दमक-०६, झापा । जिजिध

४८१ अनुभि रेड एण्ड सप्लायसा ८९६४/०७७/०७८ ६१०८४६९६० २०७९-०४-१५ इटहरी-०८, सनुसरी ।
मल, जिउ जििन सम्बन्ट्धीको कारोिार , कृजि सम्िन्ट्धी यन्ट्त्र उपकरण (ट्याक्टर बाहेक) 

को कारोबार र्था सप्लाई सम्िन्ट्धी कारोबार

४८२ शुभ जकरण मेजडको ३७२९ ३०५४४१६५४ २०७९-०४-१५ दमक-१३, झापा । जिजिध

४८३ गे्रट जहमालयन ररसचा एण्ड कन्ट्सल्ट प्रा.जल. १९२०७१/७४/०७५ ६०६६७७८५५ २०७९-०४-१५ काठमाडौं । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

४८४ जिल्ड एण्ड सभा इजन्ट्िजनयररङ्ग प्रा.जल. १९७९०४/०७५/०७६ ६०६६०४७९४ २०७९-०४-१५ काठमाडौं ।

जनमााण काया सम्िन्ट्धी ईजन्ट्िजनयरहरु, नक्सा जखच्ने र्था छपाइ गनेहरू, जिजिध 

व्यजक्तगर् सेिा प्रदान गने, कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्िन्ट्धी कारोबार गने, सल्लाहकार 

इजन्ट्िजनयरहरू

४८५ जब.एम.एस. नेपाल प्रा.जल. १८७३०८/०७४/०७५ ६०६७३७६०५ २०७९-०४-१५ काठमाडौं ।
जिजिध जिद्यरु्ीय सामानहरुको कारोबार गने, कम्प्यटुर सफ्टिेयर सम्िन्ट्धी कारोबार 

गने, सल्लाहकार ईजन्ट्िजनयरहरु, जनमााण काया सम्िन्ट्धी ईजन्ट्िजनयरहरुको

४८६ ग्यालेक्सी इजन्ट्िजनयररङ रेड जलंक प्रा.जल. १२३००८/७०/०७१ ६०१८८०१४४ २०७९-०४-१५ भक्तपुर । जनमााण काया सम्िन्ट्धी ईजन्ट्िजनयरहरु, अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

४८७ गेटिे इजन्ट्िजनयररङ्ग कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. १८१३६९/०७४/०७५ ६०६८११५९८ २०७९-०४-१५ काठमाडौं । जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी

४८८ मजसना कजन्ट्टनेन्ट्टल यसोजसयट्स प्रा.जल. ५६२०/०४९ ५०००७९८१० २०७९-०४-१५ काठमाडौं । कर सम्िन्ट्धी र्था अन्ट्य परामशा सेिाहरू, सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

४८९ ररप्पल रेजनङ्ग एण्ड कन्ट्सजल्टङ सजभासेस प्रा.जल. १८७२२९/०७४/०७५ ६०६७३७५८६ २०७९-०४-१५ टोखा-०६, काठमाडौेै । सल्लाहकार ईजन्ट्िजनयररङ, अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा

४९० जट.इ.सी. मजल्ट पपोि प्रा.जल. ५८६९१/०६५/०६६ ६०१११८५९३ २०७९-०४-१५ काठमाण्डौ ।
जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा गने, सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरू, अध्ययन, अनुसन्ट्धान 

र्था परामशा

४९१ इजन्ट्िजनयरको घर प्रा.जल. १६७१९०/७३/०७४ ६०५९६३६७६ २०७९-०४-१५ काठमाडौं ।
जसजभल इजन्ट्िजनयररङ्ग सम्िन्ट्धी काया गने , जिजिध प्रकारको ठेक्का पट्टा गने, 

सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरु, जनकााण काया सम्िन्ट्धी इजन्ट्िजनयरहरूको

४९२ इजन्ट्िजनयररङ एण्ड एिुकेशनल सजभासेि ४८३९६/०६४/०६५ ३०२७०७८६९ २०७९-०४-१५ काठमाण्डौ-१०, काठमाडौं । अध्ययन, अनुसन्ट्धान र्था परामशा



४९३ प्याराडाईम कन्ट्सल्टेन्ट्ट १११९/०७७/०७८ ६१४३३७१२१ २०७९-०४-१५ जिराटनगर-०३, मोरङ । जिजिध

४९४ अन्ट् नपूणा कुञ् ि इजन्ट्िजनयररङ कन्ट्सल्टेन्ट्सी प्रा.जल. २२००४७/०७६/०७७ ६०९५८४१२५ २०७९-०४-१५ जसरहा । जिजिध िस्ट्रु्हरूको आयार् जनयाार् कर्ाा, सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरूको

४९५
आरम्भ इजन्ट्िजनयररङ एण्ड डेभलपमेन्ट्ट 

इजनजसएजटभ्स प्रा.जल.
२०९८७७/०७५/०७६ ६०६७२६६७० २०७९-०४-१५ काठमाडौं ।

जिजिध प्रकारका ठेक्कापट्टा कारोबार , सल्लाहकार इजन्ट्िजनयरहरू, जनमााण काया 
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