
 
 

 

नेपाल सरकार 

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 

यािायाि व्यर्स्था वर्भाग 
 मीनभर्न, काठमाडौ 

सेर्ा करारमा तलने सम्बन्त्धी सूचना  
(प्रथम पटक प्रकाशिि तमति २०७७।०५।२४) 

सर्ारी साधनहरुमा जडान गररने उच्च सरुक्षायकु्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसंग सम्बशन्त्धि कायाका लातग यस वर्भागलाई सेर्ा-करार अन्त्िगाि 
देहाय अनसुारका सेर्ा आर्श्यक परेको हुुँदा इजाजि प्राप्त िथा मूल्य अतभर्ृवि करमा दिाा भएका इच्छुक फमा, संस्था  र्ा कम्पनीबाट 
तनम्नानसुारका ििाहरुको अतधनमा रही तसलबन्त्दी प्रस्िार् आह्वान गररएको छ ।  

१.  आर्श्यक्ताको वर्र्रणः- 
क्र.सं. सेर्ाको प्रकार न्त्यूनिम संख्या न्त्यूनिम योग्यिा/सीप 
१. दिाा सहायक ४ १०+२ र्ा सो सरह उिीणा र एम. एस. अवफस, इन्त्टरनेट, कम्प्यटुर पेररफेरल्स 

(क्यामरा,स्क्यानर र वप्रन्त्टर लगायि) संचालनमा िालीम िथा अनभुर् प्राप्त । २. इनरोलमेन्त्ट अपरेटर ११ 

३. स्टोर वकपर ३ 

४. मेकातनक ११ 

एस. इ. इ. (प्रावर्तधक) र्ा सो सरह उिीणा र सर्ारी र्का िपमा गररने काया सम्बन्त्धी 
सामान्त्य सीप । वर्तभन्न मोडलका सर्ारीको इशन्त्जन नम्बर र च्यातसस नम्बर 
पवहचानमा अनभुर् प्राप्त । 

५. रनर ३ दि कक्षा उिीणा र कायाालयको कामकाज सम्बन्त्धी सामान्त्य जानकारी भएको 
 जम्मा ३२  

२.  यस वर्भागले िोकेका काठमाडौ उपत्यका तभरका कायाालयहरुमा  तनयतमि कायाालय समयानसुार सेर्ा उपलब्ध गराउन ुपनेछ। सेर्ा 
अर्तध िरुुमा सम्झौिा तमतिबाट १५ ददन तभर िरुु भई बढीमा ६ मवहनाको हनेुछ र वर्भागको आर्श्यक्ता अनसुार अर्तध थप गना सवकनेछ 
।  

३. मातथ उल्लेख गररएको न्त्यूनिम संख्याको अतिररक्त काठमाडौ तभर र्ा बावहरका यािायाि व्यर्स्था कायाालयहरुका लातग वर्भागले थप 
पररमाणमा सेर्ा माग गरेको खण्डमा सम्झौिा अनसुारकै दर/रेटमा सेर्ा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

४. फमा, संस्था र्ा कम्पनी दिााको प्रमाणपर, नर्ीकरण भएको श्रतमक आपूतिा इजाजिपर, मू.अ.क. दिाा प्रमाणपर , आ.र्. २०७५/७६सम्मको 
कर चकु्ता प्रमाणपरको प्रमाशणि प्रतितलपी र राविय र्ाशणज्य बैंक, टेकु, काठमाडौंको राजस्र् खािा नं १०००२०००१०००० मा राजस्र् 
िीर्ाक १४२२९ अन्त्िगाि यस वर्भागको कायाालय कोड ३३७०३३५०१ उल्लेख गरी रू ३०००।०० (िीन हजार) दस्िूर जम्मा गरेको 
सक्कलै भौचर साथै राखी तनरे्दन ददई तमति २०७७।०६।८ सम्ममा कायाालय समय तभर यस वर्भागबाट तसलबन्त्दी प्रस्िार् सम्बन्त्धी 
कागजाि प्राप्त गना सवकनेछ  ।  
५. रीि पूर्ाक भररएको प्रस्िार् खाममा लाहछाप सवहि तसलबन्त्दी गरी खामको बावहर पवि यस वर्भागलाई सम्बोधन गरी कामको वर्र्रण, 

प्रस्िार्दािाको नाम र ठेगाना स्पष्ट खलुाई छाप लगाई तमति २०७७।०६।०९ मध्यान्त्ह १२:०० बजे तभर यस वर्भागमा दिाा गराउन ु
पनेछ ।  

६. तसलबन्त्दी प्रस्िार्को मान्त्य अर्तध प्रस्िार् खोल्ने तमतिबाट कम्िीमा ४५ ददन (२०७७।०७।२४ ) सम्मको हनु ुपनेछ र प्रस्िार् साथ  
‘क’ शे्रणीको बैंकबाट यस वर्भागको नाममा जारी भएको र कम्िीमा प्रस्िार् मान्त्य अर्तध भन्त्दा ३० ददन बढी (२०७७।०८।२४) सम्मको 
म्याद भएको कम्िीमा रू १,२०,०००।०० (एक लाख बीस हजार रूपयाुँ) को बैंक जमानि (प्रस्िार् जमानि) पेि गनुा पनेछ ।  

७. दिाा भएका तसलबन्त्दी प्रस्िार् तमति २०७७।०६।०९ ददनको १३:०० बजे यस वर्भागका प्रतितनतध र उपशस्थि प्रस्िार्दािा र्ा तनजका 
प्रतितनतधको रोहबरमा वर्भागमा खोतलनेछ । प्रस्िार्दािा र्ा तनजका प्रतितनतध उपशस्थि नभएको खण्डमा समेि प्रस्िार् खोल्न कुनै र्ाधा पने 
छैन ।  

८.  तसलबन्त्दी प्रस्िार् खररद  गने, दाशखला गने एरं् खोल्ने अशन्त्िम ददन सार्ाजतनक वर्दा परेमा िी कायाहरु वर्दाको लगतै्त पतछ कायाालय 
खलेुको ददन सोही समयमा गररनेछ ।  

९. तसलबन्त्दी प्रस्िार् स्र्ीकृति पश्चाि खररद सम्झौिा गदाा सम्बशन्त्धि प्रस्िार्दािाले सार्ाजतनक खररद तनयमार्ली २०६४ को तनयम ११० 
बमोशजम ‘क’ शे्रणीको बैंकबाट जारी गररएको  कम्िीमा १२ मवहना म्याद भएको काया सम्पादन जमानि समेि पेि गनुा पनेछ ।  

१०. तसलबन्त्दी प्रस्िार् पूरै र्ा आंशिक रुपमा स्र्ीकार गने र्ा अस्र्ीकार गने र्ा सम्पूणा खररद प्रकृया रद्द गने अतधकार वर्भागमा तनहीि 
रहनेछ ।  

११. एक फमा, संस्था र्ा कम्पनीको नाममा खररद गररएको प्रस्िार् अको फमा, संस्था र्ा कम्पनीको नाममा दाशखला गना पाइने छैन । 

१२. खररद सम्बन्त्धी अन्त्य कुराहरु प्रचतलि खररद कानूनमा व्यर्स्था भए अनसुार हनेुछ ।  

१३. यस सम्बन्त्धी थप जानकारीका लातग ०१-४४७४९२१ र्ा ९८५११९६१०५ मा सम्पका  गना सवकनेछ ।  
 


