ीदिवासी जनजातिका तनम्ति ऱोक सेवा ियारी कऺा ाखा ा ितृकि र नायब स्बाबा तिर) िध्यापन
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२०७८
ातमति २०७८ मंतसर ०३ गिे गोर ापत्रमा प्रकाम्खि सूचना बमोम्जम)
ऱोकसेवा ियारी कऺा सूची ििाावाऱा संतथा/फमा वा कतपनीहरुऱे प्रकाम्खि सूचनामा ऱेम् एका वववरणहरु ितिररक्त
ध्यान दिन्पने ववषयहरु, पेख गन्पा ने कागजािहरु वा खिाहरु तनतन बमोम्जम रहेका छन् ।
(क)

सतबम्धृि सं तथा/फमा वा कतपनीहरुऱे खा ा ितृकि र नायब स्बाबा ियारी कऺा सञ्चाऱनको ऱातग
प्राववतृक र ीतथाक प्रतिाव ि्वै िऱग िऱग

ाममा रा ेर एृटा

ाम तभत्र म्खऱबधिी गरी प्रतिष्ठानमा

पेख गन्ा पनेछ ।
( )

प्राववतृक र ीतथाक प्रतिावऱाू ८० र २० प्रतिखिको िंकभार छनौट गररनेछ ।

(ग)

िध्यापन गराृने सं घ/सं तथा वा कतपनी छनौट भएमा पवहऱो वकतिा वापि ६० प्रतिखि र िम्धिम वकतिा
४० प्रतिखिको िरऱे भ्क्तानी गररनेछ । ठे क्का रकमको १.५ प्रतिखि ितिररक्त कर ाTDS) कट्टा गररनेछ
।

संतथा/फमा वा कतपनीऱे भन्ा पने वववरण:
१. प्रतिाव पेख गने सं तथा/फमा वा कतपनीको प्रोफाूऱ
ानाम, ठे गाना, ृद्देश्य, र हाऱसतमको ृपऱबाृी समेि समेवटएको ह्न ् पनेछ ।) :
२. सं तथा वा कतपनीको भौतिक सं रचनागि िवतथा:
(क) कऺा कोठाको सं ख्या ................ ऺमिा ......................
( ) िधय स्ववृाहरु ातथान, पावकाङ, खौचाऱय, ववृ्ि ीप्तिा, प्तिकाऱय ीदि।)

........................................................................................................................ ।
(ग) कमाचारी वववरण : .................... सं ख्या ...................... मवहऱा ...................... प्रुष ।
(घ) ववखेषऻहरुको : ........................ सं ख्या ....................... मवहऱा ...................... प्रुष ।

् ने ।
(ङ) कम्तिमा ५ वटा ववखेषऻको वैयम्क्तक वववरण सं ऱग्न ह्नप
३. सं तथा/फमा वा कतपनीको ऱोकसेवा कऺा सञ्चाऱनमा ववगिको िन्भवको वववरण ासतभव भएसतम िन्भव पत्र
भएकाऱाू प्राथतमकिा दिुनेछ ।) :
४. कऺा सञ्चाऱन सतबम्धृ काया योजना ािध्यापन गराृने, िन्गमन, मूल्याङ्कन, प्रतिवेिन पेख गने सतबम्धृ) को
वववरण ाबेग्ऱै पष्ठमा पेख गने) :
५. सं तथा/फमा वा कतपनीको म्जतमेवार व्यम्क्तको नाम, थर र पि : ................................................
िति ि : .....................................
ठे गाना : ........................................................
फोन नं. : .............................................
सं तथा वा कतपनीको छाप : ...................................

ीदिवासी जनजातिका तनम्ति ऱोकसेवा ियारी कऺा
ाखा ा ितृकि र नायब स्बाबा तिर) िध्यापन गराृन ीतथाक प्रतिाव
२०७८
क्र.सं .
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