
नेपाल सरकार 
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, 

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  । 

सवारी साधन भाडामा शिने सम्बन्धी शसिवन्दी बोिपत्र अह्वानको सूचना 
गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित शमततिः २०७६/०६/१७ 

आ.व.२०७६/७७ को स्वीकृत काययक्रम सञ्चालन गनय यस केन्त्रले सवारी साधन भाडामा ललनु पने भएकोल े नेपाल 
सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छुक संस्था, कम्पनीहरूलेले यस केन्त्रको सूचना पाटी वा यस केन्त्रको website 
www.frtc.gov.np मा राखिए बमोजजमको शतय लभर रही रीतपूवयकको लसलवन्त्दी बोलपर पेश गनय आह्वान गररएको छ  

िततहरिः 
१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकालशत भएको लमततले ३० औँ ददनको १२ बजे सम्म लसलबन्त्दी बोलपर दताय गररसक्नु 

पने छ । चालु आ.व. को फमय नववकरण भएको इजाजतपर, मूल्य अलभबदृ्धध कर दताय प्रमाणपर, आ.व. २०७५/०७६ 
को कर चकु्ता प्रमाणपरको प्रततललवप र सम्बजन्त्धत पेसा वा व्यवसाय सम्बन्त्धी काममा कुनै सजाय नपाएको भनी 
ललखित रूपमा घोषणा गरेको परसदहत लसलवन्त्दी बोलपर फाराम भरी पेश गनुयपनेछ । 

२. रीतपूवयकको लसलवन्त्दी बोलपर फाराम ३० औँ ददनको १२ बजेलभर दताय गरी सक्नुपने र सोही ददनको २ बज े
बोलपरदाताहरूको रोहवरमा वा तनजहरूको प्रतततनधधहरूको रोहवरमा वोलपर िोललने छ । यदद बोलपरदाता वा 
तनजको प्रतततनधधहरू अनुपजस्थत भएमा पतन बोलपर िोल्न कुनै वाधा पने छैन । बोलपर िररद गने, बुझाउने र 
िोल्ने अजन्त्तम ददन सावयजतनक ववदा पनय गएमा उक्त काययहरू क्रमशः सोको भोललपल्ट हुनेछ । 

३. यस केन्त्रलाइय आवश्यक पने सवारी साधनको Technical Specification यस केन्त्रको सूचना पाटीमा टााँलस 
बोलपरसाथ समेत संलग्न गररएको छ । संलग्न Technical Specification बमोजजम सेवा प्रदायक ससं्था, 
कम्पनीले बोलपर फाराम भरी पेश गनुय पनेछ ।  

४. लसलवन्त्दी बोलपर राम्रोसाँग लसल लगाएको र बोलपरको प्रत्येक पन्त्ना अध्ययन गरी भनुयपने व्यहोरा सम्पूणय भरी 
दस्तित र छाप लगाएको हुनुपनेछ । लसलवन्त्दी फाराम यस कायायलयबाट रू.३0००।- ततरी आधथयक प्रशासन 
शािाबाट िररद गनय सककने छ ।वोलपरको प्रत्येक पानामा दस्तित प्रमाखणत भए नभएको रूज ुगरी िररद गनुय 
पने छ । 

५. लसलवन्त्दी बोलपसर साथ आफूले कबोल गरेको रकम (भ्याट बाहेक) को ३ प्रततशतले हुन आउने रकम बराबर 
कम्तीमा १२० ददनको म्याद भएकमो वाखणज्य बैंकहरूको जमानतपर (बैँक ग्यारेण्टी) पेश गनुय पने छ । 

६. बोलपर फाराममा दररेट भदाय अङ्क र अक्षर दवैुमा भनुय पने छ ।अङ्क र अक्षर फरक पनय गएमा अक्षरमा 
लेखिएकोलाइय मान्त्यता ददइने छ ।दररेट भदाय प्रतत ददन प्रतत सवारी साधन(इन्त्धन वाहेक) कवोल अङ्क भनुयपने छ 
।  

७. ठेक्का सम्झौता स्वीकृत भएपतछ ठेक्का सम्झौता गदाय ठेक्का अङ्कको ५ प्रततशतले हुन आउने रकम धरौटी िातामा 
जम्मा गरी वा वाखणज्य बैँकहरूको वैंक ग्यारेन्त्टी पेश गरी सम्झौता गनय उपजस्थत हुनपनेछ । 

 लसलवन्त्दी बोलपर स्वीकृत गने, नगने सम्पूणय अधधकार यस केन्त्सरमा तनदहत रहने छ । 
८. अन्त्य कुरा बुझ्नु परेमा यस केन्त्रमा सम्पकय  गनय सककने छ । 
९. माधथ उल्लेि नभएका अन्त्य कुराहरूको हकमा नेपाल सरकारको प्रचललत ऐन, तनयमानुसार हुनेछ । 
 

शस.नं. गाडीको प्रकार गाडी संख्या जम्मा आवश्यक पने 
अनुमातनत ददन 
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नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

वन अनुसनधान तथा प्रशिक्षण केन्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  

सवारीसाधन भाडामा शिने सम्बन्धी शसिवन्दी बोिपत्रपत्र आह्वानको सूचना । 

(प्रथम पटक प्रकालशत लमततः २०७६/०६/१७) 
 

यस केन्त्रको लाधग आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत काययक्रम सञ्चालन गनय ववलभन्त्न जजल्लाहरूको स्थलगत भ्रमण गने 
प्रयोजनको तनलमत्त तपलसल बमोजजमको सवारी साधन भाडामा ललनु पने भएकोले सो सम्बन्त्धी सूचना यस केन्त्रको 
Website:www.frtc.gov.np मा रािी यस केन्त्रको सूचना पाटीमा टााँस गररएको छ । सूचनामा उल्लेखित शतयहरूको 
अधधनमा रही ररतपूवयकको लसलवन्त्दी बोलपर आह्वान गररन्त्छ । 

 

शस.नं. ठेक्का नं. सवारी साधनको ककशसम धरौटी रकम र. दरभाउपत्र दस्तुर 
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(कफताय नहुने) 
 
 


