नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय
ससिंहदरवार काठमाण्डौं

ससू च दताा सम्बन्धी सचू ना
प्रथम पटक सचू ना प्रकासित समसत२०७४/४/२१ गते
सावाजसनक खररद ऐन, २०६३ र सनयमावली २०६४ को सनयम १८ (१) बमोसजम आ.व. ०७४/०७५ मा यस
मन्रालयको लागी आवश्यक पने तपससलमा उल्लेख गररएका सवसभन्न सकससमका मालसामन तथा सेवाहरु खररद गना,ममात
तथा सेवा सलनका लागी मौजदु ा ससू चमा दताा हुन वा अध्यावसधक हुन चाहाने व्यस,,सिं्था,आपसू ताकताा,सनमााण
व्यवसायी,परामिादाता, गैर सरकारी सिं्था वा सेवा प्रदायकले आफ्नो कारोवारको व्यहोरा उल्लेख गरी फमा/कम्पनी दतााप्रमाण
पर,्थायी लेखानम्वर दताा प्रमाण पर,मल्ू य असभवृसिकर दताा प्रमाण पर, आवसधक गररएको फमा नसवकरण प्रमाण पर, कर
च,
ु ा प्रमाण पर,तल उल्लेसखत योग्यताको प्रमाण कागजात ससहत सावाजसनक खररद सनयमावसल २०६४ को अनसु सू च २ (क)
वमोसजमको ढााँचाम रु .१० को सटकट टााँस गरर दताा गना हुन सचू ना प्रकासित गररएको छ । आवेदकहरुकलाई मौजदु ा ससू चमा
दताा गने वा नगने सम्पणू ा असधकार मन्रालयमा सनसहत हुने छ र यस सम्बसन्ध सव्तृत जानकाररको लागी मन्रालयको Website
www.mope.gov.np तथा सचू ना पासटमा हेना ससकनेछ ।
(क) खररद तथा आपूर्ति तर्ि
१. ्टेिनरी तथा मसलन्द सम्वन्धी मालसामानहरु ।
२. छपाई सम्बन्धी कायाहरु ।
३. फसनाचर तथा फसनाससङका सामानहरु ।
४. कम्पयटु रटोनर ,फोटोकसप , फ्याेस मेससन, सप्रन्टर,,्ेयानर,सहटर,Air conditioner य्तै प्रकारका इलेेटररसनेस
,इलेसेिकल र अन्य सामानहरु तथा सो सगिं सम्वन्धीत पजु ााहरु ।
५. खाने पानी (समनरल वाटर ) आपसू ता सम्बन्धी कायाहरु ।
६. पर पसरका तथा प्ु तकहरु आपसू ता सम्बन्धी कायाहरु-।
७. सवारी साधन ममात तथा सो सगिं सम्वसन्धत पाटापजु ााहरु एविं लसु िके न्टहरु ।
८. सवसभन्न तासलम ,गोसि सेसमनर तथा समसटङको लासग आवश्यक खाजा प्याके ट आपसू ता सम्बन्धी काया ।

(ख) सेवा खररद तर्ि
१. कम्प्यटू र तालीम सदने काया ।
२ . सवसभन्न Software सनमााण कायाहरु ।
३ . वेभ साइट तथा ईन्टरनेट सम्बन्धी कायाहरु ।
४. सचू ना तथा सवज्ञापन सम्बन्धी कायाहरु
।
५ .हवाई सटकट खररद सम्बन्धी कायाहरु ।
६ .सचठ्ठीपर ढुवानी सम्बन-् ीी कायाहरु ।
७ .सवारी चालक, कायाालय सहयोगी ्वीपर माली लगायतका जनिस, आपसु ता सम्बन्धी कायाहरु ।
८.कमाचारीको क्षमतम असभबृसि गने तालीमहरु ज्तै अग्रिं ेजी भाषा प्रपोजल लेखन कम्प्यटु र तथा ााईसभङ्ग तालीम सम्बन्धी कायाहरु ।

(ग)

परामसि सेवा सम्बन्त्धी कायिहरु ।

१. वातावरणीय मापदण्ड लगायत वातावरण सम्बन्धी अन्य अनसु नधान काया
२. वातावरसणय प्रयोगिाला पररक्षण सम्बन्धी काया
३. जनसख्िं या व्यव्थापन सचू ना प्रणाली अध्यावसधक गने काया
४. जनसख्िं या प्रसतवेदन तयारी सम्वन्धी काया
५. वसाई सराई सम्बन्धी अध्ययन सवेक्षण काया
६. रासरिय र अन्तारासरिय गोिी सहसजकरण तथा व्य्थापन सम्बन्धी काया
७. जलवायु ररवतान सम्बन्धी कायाान्वयन सनदेिीका
८. िहरी अनक
ु ु लनको खाका तयारी सम्वन्धी काया
९. वैकसल्पक उजाा प्रविान सम्बन्धी प्रासवसधक परामिा सेवा समबन्धी काया
१०.जलवायु पररवतान सम्बन्धी वाताा प्रकृ याका लागी प्रसतवेदन तयारी सम्बन्धी काया
११. जलवायु पररवतानको असर सम्बन्धी प्रसतवेदन तयारी काया
१२. UNCCD, LAND DEGRADATION, CTCN तथा IPCC सम्बन्धी प्रसतवेदन तयारी काया

(घ) र्नमािण तथा ममित तर्ि
१ .वासषाक कम्प्यटू र फ्याेस म , फोटोकसप, सप्रन्टर ,ीेससन ममात तथानेटवसका ङाँ , सम्बन्धी कायाहरु ।
२. एयर कसन्डसनर ममात सम्बन्धी कायाहरु
३. सनमााण एविं भवन ममात सभिं ार गने कायाहरु, रिंगरोगन ,
४ .धारा सवजसु ल ममात सम्बन्धी कायाहरू
५ .फसनाचर तथा सफेचसा सम्बन्धी ममातकायाहरु
६.टेसलफोन लाईन जडान तथा ममात सम्बन्धी कायाहरू

(ङ) योग्यताका आधारहरु;-मासथ उल्लेसखत जनु जनु सवषयमा ससू चकृ त हे हो सो सम्बन्धी सनम्न वमोसजमका
कागजातहरु सनवेदनमा समावेि गरी गनाु पने छ अन्यथा मौजदु ा ससू चमा समावेि गररने छै न ।








सवगत ३ वषाको सम्बसन्धत कामको काया सम्पादन गरे को अनभु व
काया गना आवश्यक पने कुनै उपकरण भए सो उपलव्ध हुने वा नहुने
३ वषाको Income Statement/ Balance Sheet
पेिागत कसरु मा सजाय नपाएको ्वघोषणा पर
सम्पणू ा कागजातहरु नोटरी पव्लीकको कायाालयवाट प्रमासणत गराई पेि गनापु ने छ ।
म्यादसभर पेस नभएको र रीत नपगु क
े ो सनवेदन उपर कुनै कारवाही गरे ने छै न ।
एकभन्दा वढी समहू मा ससू चदताा गराउन चाहानेले प्रत्येक समहू का लागी छुट्टाछट्टै सनवेदनसाथ आवश्यक सवै
कागजातहरु सिंलग्न गरी सनवेदनको समहू खल
ु ाएर दताा गराउनु पने छ ।
 यस सचू ना अनसु ार दताा भएको ससू च आसथाक वषा०७४/०७५ को लासग मार मान्य हुने छ ।

