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कार्ाालर्को सरसफाई सेवा करारमा न्त्लने सम्बन्त्धी न्त्िलबन्त्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना  

दरभाउ पर सचूना नं १/२०७७/७८ 

प्रकान्त्ित न्त्मन्त्त २०७७/०४/११     

 

यस विभागलाई आ.ि.२०७७/७८ को लावग आिश्यक कायाालय सरसफाइ सेिा आपवूता गर्ा ईच्छुक र्ेपाल सरकारबाट 

स्िीकृती प्राप्त योग्य फर्ा/संस्था/कम्पर्ीले दहेायका शताहरुको अविर्र्ा रवह ररत पिूाकको वशलबन्दी प्रस्ताि पेश गर्ुा 

हुर् यो सचूर्ा प्रकावशत गररएको छ । 

िताहरु  

१. प्रस्ताि सम्बन्िी कागजात यो सचूर्ा प्रकावशत वर्वतले १५ औ ँवदर्सम्र्को कायाालय सर्य वभत्र पवछ वफताा 

र्हुर्े गरी रु १००० र्गद ै िा यस विभागको  र्ेपाल बैंक वलवर्टेड गािहलर्ा रहकेो राजस्ि खाता र्ं 

००१०१००००००००१००१००१ कायाालय कोड र्ं. ३०१०५३४०१ र्ा र्गद जम्र्ा गरेको सक्कल भौचर 

पेश गरी आफैँ िा आफ्र्ो आविकाररक प्रवतवर्वि र्ाफा त वर्िदेर् वदइ प्राप्त गर्ा सवकर्ेछ । उक्त वर्िदेर्साथ 

फर्ा/संस्था/कम्पर्ी दताा र्विकरण भएको इजाजत पत्र, र्लू्य अवभबवृि कर दताा भएको प्रर्ाण पत्र, 

आ.ि.२०७५/७६ सम्र्को कर चकु्ता प्रर्ाण-पत्रको प्रर्ावणत प्रवतवलपीहरु संलग्र् राखी पेश गर्ुा पर्ेछ ।  

२. पेश गररर्े प्रस्तािको प्रत्येक पार्ार्ा सवहछाप गरर उक्त प्रस्तािको साथ जर्ार्त िापत ७५(पचहत्तर) वदर् म्याद 

भएको रु २०००० (बीस हजार)  बराबरको बैंक जर्ार्त (विड िण्ड) िा यस विभागको र्ेपाल बैंक वलवर्टेड, 

गािहाल, लवलतपरुर्ा रहकेो िरौटी खाता र्ं. ०१८०२००००००००३००००५१ र कायाालय कोड र्ं. 

३०१०५३४०१ खातार्ा जर्ार्त िापतको रकर् रु. २०,०००।- जम्र्ा गरेको सक्कल बैक भौचर संलग्र् राखी 

सचूर्ा प्रकावसत भएको वर्वतले १६ (सोह्र) औ ँवदर्को १२:००बजवेभत्र विभागर्ा दताा गर्ुा पर्ेछ । 

३. सचूर्ा प्रकावशत भएको वर्वतले १६ औ ँवदर्को १२:०० बज ेवभत्र दताा हुर् आएका वसलबन्दी प्रस्ताि सोही 

वदर्को २:०० बज ेवभत्र दरभाउपत्र दाता िा वर्जको प्रवतवर्विका रोहिरर्ा खोवलर्े छ । प्रस्तािदाता िा वर्जको 

प्रवतवर्वि उपवस्थत र्भएर्ा पवर् प्रस्ताि खोल्र् बािा पर्े छैर् ्।  प्रस्ताि सम्बवन्ि कागजात खररद िा दावखला 

गर् ेअवन्तर् वदर् सािाजवर्क वबदा पर्ा गएर्ा उक्त वदर्को लगतै कायाालय खलेुको वदर् सोवह सर्यवभत्र खररद 

र दावखला गर्ा सवकर्ेछ । 

४. दररेट पेश गदाा प्रत्येक आइटर्र्ा अकं र अ्षरर दिु ैप्रष्ट लेख् र् ुपर्ेछ । अकं र अ्षरर फरक परेर्ा अ्षररर्ा 

लेवखएको दररेट लाई र्ान्यता वदईर्ेछ । 

५. ररत र्पगुी िा म्याद गजु्री आएका िा अन्य शता रावख पेश हुर् आएका प्रस्ताि उपर कुर्ै कारिाही गररर्े छैर् । 

६.  वशलिन्दी प्रस्ताि पणूा िा आंवशक रुपर्ा स्िीकृत गर्े िा र्गर्े अविकार यस विभागर्ा वर्वहत रहर्ेछ । 

७. यसर्ा उल्लेवखत भएर्कोर्ा यसै बर्ोवजर् र यसर्ा उल्लेख र्भएको हकर्ा सािाजवर्क खररद ऐर्, २०६३, 

सािाजवर्क खररद वर्यर्ािली, २०६४ र अन्य प्रचवलत ऐर् वर्यर् अर्सुार हुर्ेछ । 

८. यसै साथ संलग्र् सरसफाई सेिाको काया्षरेत्रगत शता  र अन्य कुरा बझु्र् ुपरेर्ा यस विभागर्ा कायाालय सर्यवभत्र 

विभागको टेवलफोर् र्म्बर ०१-५०१००३६ र्ा सम्पका   गर्ा सवकर्े छ िा यस विभागको ििेसाईट 

www.dri.gov.np र्ा हरे्ा सवकर्ेछ । 
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 सरसफाइ सेवाको कार्ाके्षरगत िता 

1. कायाालय भिर्हरु (र्खु्य भिर् तथा दव्षरण र पविर् तफा  रहकेो टहराहरु) र्ा रहकेा कोठाहरु र कोठार्ा रहकेा 

कुसी टेिल, अन्य र्शेीर्री सार्ार्हरु, विभागको कोठाहरुका वसवलङ, वभत्ता, झ्याल ढोकाहरु, गल्ली र 

शौचालयहरुका साथै भिर्को प्राङ्गण कायाालय खलु्र्े सर्य अगािै र सभाहल आिश्यकतार्सुार सरसफाई 

गर्ुा पर्े ।  

2. सेिा प्रदायकलाई भ्याकुर् वक्लर्र सम्झौता अिवि सर्ाप्त भए पवछ वफताा बझुाउर्े शतार्ा राजस्ि अर्सुन्िार् 

विभागले उपलब्ि गराउर्े  । 

3. सरसफाई गदाा कायाालयको कुर्ै पवर् सरसार्ार्, उपकरणहरु टुटफुट भएर्ा िा हराएर्ा त्यसको सम्पणूा 

वजम्र्िेारी सेिा प्रदायकर्ा वर्वहत रहर्े । 

4. सेिा प्रदायकले सरसफाइको लावग न्यरू्तर् ३ जर्ा कार्दार दवैर्क रुपर्ा ( शौचालय सरसफाईर्ा दवैर्क १ 

जर्ा सर्ते) कार्दार खटाउर् ुपर्ेछ । आकवस्र्क सरसफाईर्ा थप जर्शवक्त आिश्यक भए सो सर्ते उपलब्ि 

गराउर् ुपर्ेछ ।  

5. सेिा प्रदायकले कायाालय खलु्र्े वदर् दवैर्क रुपर्ा विहार् ७ बजदेखेी १० बज े वभत्र कायाालयको सम्पणूा 

कायाक्षरहरुको सरसफाई गररसक्र्पुर्ेछ । त्यसैगरी कायाालयको भरय्ाङ्ग, प्यासेज, शौचालय लगायत अन्य 

्ेषरत्रर्ा वफर्ेल राखी वदर्को दईु पटक सफा गर्ुा पर्े । साथै कायाालय सर्यािविसम्र् सरसफाईका लावग 

कर्ाचारी स्टेण्डिाई खटाउर् ुपर्े । 

6. सेिाको वर्यवर्त रुपर्ा अर्गुर्र् गररर्े छ । अर्गुर्र्को वसलवसलार्ा सेिा सन्तोषजर्क र्पाइएर्ा ७ वदर्को 

सर्य वदई सिुारको र्ौका वदइर्ेछ । उक्त सर्यर्ा पवर् सेिा सन्तोषजर्क र्भएर्ा ३० वदर्को सर्य वदई सम्झौता 

रि गर्ा सवकर्े । 

 


