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सौर्य सडक बत्ति जडान सम्बन्धी प्रस्िाव आव्हानको सूचना 
प्रथम पटक सूचना प्रकात्तिि त्तमत्ति २०७३ ३/०३/१९ 

र्स गैंडाकोट  नगरपात्तिका क्षेत्रमा नेपाि सरकारबाट स्वीकृि जनासहभात्तगिामा आधाररि सौर्य सडक बत्ति 

संचािन कार्यत्तवत्तध २०७२ अनुसार संघीर् मात्तमिा िथा स्थानीर् त्तवकास मन्त्रािर्, गैंडाकोट  नगरपात्तिका र 

उपभोक्ता सत्तमत्तिको संर्ुक्त िगानीमा सडक सौर्य बत्ति जडान गनय त्तबत्तभन्न वडागि िहमा सत्तमत्तिहरु गठन भइसकेको 

िथा सो सम्बन्धी कार्य गनय नेपाि सरकारिे िोकेको ररिपूवयक दिाय भएर बैकत्तपपक उजाय प्रवर्द्यन केन्रमा सुत्तचकृि 

भई सौर्य उजाय क्षेत्रमा काम गरररहकेोको आपुिीकिाय फमय आवश्र्क हुने भएकोिे गरठि सत्तमत्तिहरुिाई सप्िाई िथा 

जडान सम्बत्तन्ध सेवा ददन इच्छुक फमयहरुको िात्तग त्तनम्न िियहरुको अत्तधनमा रही ररिपूवयकको गोप्र् त्तििबन्दी 

प्रस्िाव आव्हान गररएको छ |  

१. त्तनवेदनको ढााँचा र्स सत्तमत्तिको सम्पकय  कार्ायिर् (गैंडाकोट  नगरपात्तिका कार्ायिर्)बाट त्तनवेदन दस्िुर रू 

५००.०० त्तिरी (पत्तछ दफिाय नहुन ेगरी) खररद गनय सदकनछे | 

२. इच्छुक फमयिे कानुनी त्तववरण (दिाय/नवीकरण, भ्र्ाट पान दिाय िथा कर चुक्ता) खुिेको कागजाि सहीि 

िोदकएको ढााँचाको त्तनवेदनसंगै त्तनम्न कागजाि पुरा गरी र्स सत्तमत्तिको सम्पकय  कार्ायिर्मा आवेदन 

ददनुपनेछ | 

 संस्थाको त्तबस्ििृ प्रोफाइि िथा सो सम्बत्तन्ध कामको अनभुव 

 संस्थाको भौत्तिक पूवायधार र उपकरणहरुको त्तववरण 

 संस्थाको त्तबगि ३ वर्यको त्तविीर् कारोबार सम्बत्तन्ध त्तववरण 

 संस्था कािोसचूीमा नपरेको स्वघोर्णा पत्र 

 त्तनवेदनमा िोदकएको स्पेत्तिदफकेसन अनुसारको सामाग्रीहरुको दररेट 

 संस्थाको प्रमुख व्यत्तक्त िथा पेिागि त्तवज्ञहरुको अनुभवको त्तववरण 

३. आवेदन ददने अत्तन्िम त्तमत्ति सूचना प्रकािन भएको ददनदते्तख ५ ददन अथायि् त्तमत्ति २०७३/०३/२३ गि े

ददनको ५:०० बजेसम्म रहनछे | म्र्ाद नाघी आएको त्तनवेदन उपर कुनै कारवाही हुनेछैन | 

४. सौर्य उजाय जडान सम्बत्तन्ध कार्यको स्पेत्तिदफकेसन िथा अन्र् प्रात्तवत्तधक त्तववरण वैकत्तपपक उजाय प्रवर्द्यन केन्र 

वा संघीर् मात्तमिा िथा स्थानीर् त्तवकास मन्त्रािर्िे  िोके बमोत्तजम हुनुपनेछ | 

५. इच्छुक फमयिे सप्िाई गरेको खण्डमा VAT सम्बत्तन्ध कारोबार गरेको हुनुपनछे िथा सप्िाई गररने 

सामानहरुको त्तनर्मानसुार VAT (िाग्ने भएमा) त्तबि समेि ददनुपनेछ | 

६. र्ो सुचनामा उपिेख नभएका कुराहरु प्रचत्तिि कानुन िथा ऐन त्तनर्म अनसुार हुनेछ | 

७. आवेदन पूणय र्ा आंत्तिक रुपमा त्तस्वकृि गने वा नगने सम्पूणय अत्तधकार र्स सत्तमत्तिमा त्तनत्तहि रहनेछ | 

८. थप जानकारीको िात्तग र्स सत्तमत्तिको सम्पकय  कार्ायिर्मा सम्पकय  राख्न वा फोन नम्बर ०७८-५०११९० मा 

कार्ायिर् समर्त्तभत्र फोन गरेर बुझ्न सदकनेछ | 
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