
 

भाग – १.  

सूचना 
नेपाल सरकार 

ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय  

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
चमेनागहृ सञ्चालन सम्बन्धी ससलबन्दी दरभाउपत्र आह्िानको सूचना 

प्रथम पटक सूचना प्रकासित समततिः २०७६।०६।१० 

 

यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागमा चमेनागहृ सञ्चालन गराउनु पन ेभएकोले सो सेिा उपलब्ध गराउन इर्ार्त प्राप्त 
ईच्छुक फमा/सिंस्था/कम्पनीले दरभाउपर फाराममा उल्ललखित िताहरू तथा कायाके्षरगत िताहरूको अधीनमा रही ससलबन्त्दी 
दरभाउपर पिे गना यो सूचना प्रकासित गररएको छ । दरभाउपर  फाराम िररद गना फमा/सिंस्था/ कम्पनीले आधधकाररक पर,  

दताा प्रमाण–पर,  मूलय असभबवृि कर  प्रमाण–पर र आ.ि. २०७५/०७६ को कर चुक्ता प्रमाण–पर पेि गनुा पनेछ । यस सम्बन्त्धी  
विस्ततृ र्ानकारीका लाधग र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको सचूना पाटी िा बबभागको िेबसाइट dhm.gov.np मा हेनुा हुन 
िा िररद इकाईमा सम्पका  राख्न अनुरोध छ: 
 

ठेक्का न ् वििरण फाराम दस्तुर फाराम खररद गने अन्न्तम समतत फाराम बुझाउने अन्न्तम समतत फाराम खोसलने समतत 
            

Service –  
01/076/077 चमेनागहृ सञ्चालन गने रु.१,०००।– २०७६ असोर् २७ गते  

(कायाालय समयसभर) 
२०७६ असोर् २८ गते 

१२.०० बरे्सम्म 
२०७६ असोर् २८ गते 

गते १.०० बरे् 

 

भाग – २.  

दरभाउपत्रदातालाई जानकारी 
 

१.  दरभाउपर फाराम यो सूचना प्रथम पटक प्रकासित भएको समततले १५ औिं ददनसम्म कायाालय समयसभर रु.१,०००।–

(एकहर्ार मार) फफताा नहुने गरर ततरी यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट िररद गना सफकनेछ र १६ औिं ददनको 
१२.०० बर्ेसभर ससलबन्त्दी दरभाउपरफाराम यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागमा दताा गररसक्नु पनेछ । दताा भएका 
ससलबन्त्दी दरभाउपर फारामहरू सोही ददनको १.०० बर्ेपतछ दरभाउपर दाता िा तनर्को मञ्र्ुरीनामा–पर सदहतको 
प्रतततनधधहरूको रोहिरमा िोसलनछे । आधधकाररक पर विना दरभाउपरदाता िा मञ्र्ुरीनामा पर विना  दरभाउपरदाताको 
प्रतततनधधलाई दरभाउपर िोलन ेस्थानमा प्रिेि ददइने छैन दरभाउपरदाता िा तनर्को प्रतततनधध उपल्स्थत नभएमा पतन 
दरभाउपर िोलन कुनै बाधा पन ेछैन ।  

 

२.  ससलबन्दी दरभाउपत्रफाराम साथ तनम्न सलखखत कागजपत्रहरू अतनिार्य रुपमा पशे गनुय पनेछ ।   

   (क) होटेल/चमेनागहृ/रेष्टुरेण्ट/फुड कोटा/क्याटररङ्ग सञ्चालन गने मखु्य उदे्दश्यले नेपाल सरकारको 
    आधधकाररक तनकायमा दताा भएको प्रमाण–पर (निीकरण भएको) को प्रमाखणत प्रततसलवप ।  

   (ि) स्थायी लेिा नम्बर दताा तथा मूलय असभबवृि कर दताा प्रमाण–परको प्रमाखणत प्रततसलवप ।   

   (ग) आ.ब. २०७४/७५ को कर चुक्ता प्रमाण–परको प्रमाखणत प्रततसलवप ।     

 (घ)  दरभाउपर र्मानत बापत रु २००००।- (िीसहर्ार) मार राष्रीय बाखणज्य बैक ठमेल िािामा कोष तथा 
लेिा तनयन्त्रक कायाालय लैनचैरको नाममा रहेको धरौटी िाता निं. ११००२०३०००००० मा यस र्ल तथा 
मौसम विज्ञान विभागको कायाालय कोड निं ३०८०२३५०१ उललेि गरर र्म्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर िा 
मान्त्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय सिंस्थािाट यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको नाममा र्ारी गरेको 
र फाराम पेि गने अल्न्त्तम समततदेखि गणना हुन ेगरी कम्तीमा १२० ददन म्याद भएको बैंक ग्यारेण्टीको 
सक्कल प्रतत पेि गनुा पनेछ ।   

(ङ) दरभाउपरदाताले िररद कारिाहीमा भाग सलन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित िररद कारिाहीमा आफ्नो स्िाथा 
नबाखिएको र सम्बल्न्त्धत पिेा िा व्यिसाय सम्बन्त्धी कसूरमा आफुले सर्ािंए नपाएको भतन सलखित रुपमा 
घोषणा पेि गनुा पनेछ ।       

  (च) पािर अफ एटनी ।  



 

३. दरभाउपत्रदाताको न्र्ूनतम र्ोग्र्ताका आधारहरू (Eligibility Criteria)     

(क) होटेल/चमेनागहृ/रेष्टुरेण्ट/फुड कोटा/क्याटररङ्ग सञ्चालन गने मुख्य उदे्दश्यले नेपाल सरकारको आधधकाररक तनकायमा 
दताा भएको ।         

(ि) स्थायी लेिा नम्बर दताा तथा मूलय असभबवृि करमा दताा भएको ।     

(ग) आ.ब.२०७४/७५ को कर चुक्ता भएको ।         

(घ) काया के्षरगत िता (Terms of Reference) को बुुँदा १० निं. मा उललेि भए अनसुारका र्निल्क्त तथा बुुँदा निं. ११ 
को (ि) मा उललेि भए अनुसारका उपकरणहरू भएको ।     

(ङ) कम्तीमा ५० (पचास) र्ना सेिाग्राही भएको सरकारी िा सािार्तनक िा तनर्ी के्षरका कायाालयमाका एकै पटक 
कम्तीमा २५ (पधचस) र्ना सेिाग्राहीलाई नास्ता/िार्ा/िाना िुिाउन सक्न ेभौततक एििं  व्यािसातयक क्षमता भएको 
र त्यस्ता कायाालयमा कम्तीमा ३(तीन) िषा होटेल/चमेनागहृ/  रेष्टुरेण्ट/ फुड कोटा/क्याटररङ्ग सञ्चालन अनुभि 
गरे/भएको ।   

४. दरभाउपर फाराम िररद गना ईच्छुक फमा/सिंस्था/कम्पनीले आधधकाररक पर, स्थायी लेिा नम्बर, मूलय असभबवृि कर 
दताा प्रमाण–पर, आ.ब. २०७५/७६ को कर चुक्ता प्रमाण–परको प्रततसलवप पेि गरेपतछ मार दरभाउपर फाराम ददइन े
छ । दरभाउपरदाताले यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट वितररत  दरभाउपर फाराम न ैप्रयोग गनुा पनेछ । 
अन्त्य तिरले प्राप्त भएको दरभाउपर  फाराम मान्त्य हुन ेछैन ।  

५. र्ुन फमा/सिंस्था/कम्पनीले दरभाउपर फाराम िररद गरेको हो सोही फमा/सिंस्था/कम्पनीबाट मार दरभाउपर फाराम 
पेि गना पाइनेछ ।   

६. दरभाउपरफारामको प्रत्येक पानामा दरभाउपरदाताको आधधकाररक सही तथा फमा/सिंस्था/कम्पनीको छाप लागेको हुन ु
पनेछ । दरभाउपरको िाम बादहर “र्ल तथा मौसम विज्ञान विभाग” “चमेनागहृ सञ्चालन सम्बन्त्धी दरभाउपर” 

उललेि गरेको हुनु पनेछ ।   

७. दरभाउपर फाराम विक्री गने,  दताा गने अल्न्त्तम ददन र िोलने ददन सािार्तनक बबदा पना गएमा बबदा पतछ 

  कायाालय िुलेको ददन उल्ललखित समय र स्थानमा दरभाउपर फाराम विक्री गने,  दताा गने तथा िोलने काया हुनेछ 
।   

८. ससलबन्त्दी नभएको, म्याद नाघी आएको, ररत नपुगेको, कुनै िता राखिएको, न्त्यूनतम योग्यता प्रमाखणत गने 
  कागर्परहरूको प्रततसलवप पेि नभएको िा दरभाउपर फाराममा उल्ललखित िार्ा/िानाको सम्पूणा आइटमका लाधग 

मूलय कबोल नगरेको दरभाउपर उपर कुनै कारिाही गररने छैन र मलूयाङ्कन  प्रफक्रयामा समेत समािेि गररने छैन 
। 

९. दरभाउपर फाराममा आफुले कबोल गरेको प्रतत इकाई मूलय अिंक र अक्षर दिुैमा स्पष्ट बुखिने गरी छुट्टाछुटै्ट लेख्नुपनेछ 
। अिंक र अक्षरको बीचमा फरक पना गएमा अक्षरमा अिंफकत मूलयलाई मान्त्यता ददइनेछ  दरभाउपर फाराममा आफुले 
कबोल गरेको प्रतत इकाई मूलय र र्म्मा मूलयमा फरक पना गएमा प्रतत इकाई मूलयलाई मान्त्यता ददइनछे । दरभाउपर 
फाराममा केरमेट भएमा केरमेट गररएको ठाुँउमा दरभाउपरदाताले सही गनुापनेछ । 

१०. कुनै कारण र्नाई िा नर्नाई दरभाउपर स्िीकृत गने िा नगने िा रद्द गने िा घटी िा बढी अिंकको दरभाउपर 
स्िीकृत गने िा नगने िा आिंसिक रुपमा स्िीकृत गन ेिा नगन ेसम्पूणा अधधकार यस र्ल तथा मौसम विज्ञान 
विभागमा रहनेछ ।     

११. दरभाउपर स्िीकृत भएको १५ (पन्त्र) ददन सभर र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागमा सम्िौता गना आउन स्िीकृत 
दरभाउपर दातालाई र्ानकारी गराइनेछ । दरभाउपरदाताले सम्िौता गना आउदा काया सम्पादन र्मानत (परफरमेन्त्स 
ग्यारेण्टी) बापत मूलय असभबवृि करसदहत आफुले कबोल गरेको कूल रकमको कम्तीमा ५ प्रततितले हुन ेरकम राष्रीय 
बाखणज्य बैक ठमले िािामा कोष तथा लेिा तनयन्त्रक कायाालय लनैचैरको नाममा रहेको िाता निं.११००२०३०००००० 
मा यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको कायाालय कोड निं ३०८०२३५०१ मा र्म्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर तथा 
सोही बैंक र िातामा धरौटी िापत नगद रु.१,००,०००।–(एक लाि) र्म्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर पेि गनुा पनेछ 
। तोफकएको अिधध सभर सम्िौता गना नआएमा स्िीकृत दरभाउपरदाताको दरभाउपर र्मानत रकम र्फत गरी 
तनयमानुसार प्रफक्रया अगाडड बढाइनेछ ।   

१२. सम्िौतामा सही गना आधधकाररक पर सदहत स्िीकृत दरभाउपरदाता आफै  िा मञ्र्ुरीनामा पर सदहतको 
  आफ्नो प्रतततनधध तथा एक र्ना साक्षी सदहत उपल्स्थत हुन ुपनेछ ।   



१३. अस्िीकृत दरभाउपरदाताको दरभाउपर र्मानत रकम स्िीकृत दरभाउपरदाता र र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच 
सम्िौता भएपतछ फफताा गररनेछ ।     

१४. दरभाउपर सम्बन्त्धी कुन ैसिंिोधन गनुा परेमा सोको र्ानकारी र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचना पाटीमा टाुँस 
गररनेछ । 

१५. यस सूचनामा उललेि नभएका कुराहरूको हकमा दरभाउपर फाराम तथा सािार्तनक िररद ऐन, २०६३ तथा तनयमािली, 
२०६४ बमोल्र्म हुनछे ।   

१६. यस सम्बन्त्धी विस्ततृ र्ानकारीका लाधग यस र्ल तथा मौसम विज्ञान विभागको िररद इकाईमा सम्पका  राख्न 

सफकनेछ ।  

 
 

 

 

यस बबभागमा सिंचालनमा रहेको र्लिाय ुप्रकोप समुथान आयोर्ना (PPCR – BRCH) बाट समतत २०७६/५/२०/ 
को अन्त्नपूणा पोष्टमा प्रकासित सचूना न PPCR/DHM/G/NCB-57-2, Procurement of Maintenance Vehicle 

for DHM सम्िन्त्धी सूचनामा Office Code No. 308023501 हुनुपनमेा अन्त्यथा भयकाले सम्िोधन गररयको 
छ /   

 


