
प्रदेश सरकार 

लमु्बिनी प्रदेश 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय 
मकुाम: िटुवल 

आर्थिक वर्ि २०७८।७९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

म्शलिन्त्दी प्राववर्िक प्रस्ताव 

 

तार्लमको ववर्य: ..................................................................................................................... 
 

तार्लम सञ् ाालन सबिन्त्िी म्शलिन्त्दी प्राववर्िक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमि/कबपनीको वववरण 

 

संस्था/फमि/कबपनीको नाम: ........................................................................................................... 

ठेगाना: ........................................................................................................... 

संस्था/फमि/कबपनीको/आर्िकाररक ब्यम्कको  

सबपकि  फोन/मोिाइल नं.: ........................... 

इमेल ठेगाना: .......................................... 
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तार्लम  कायिक्रम सञ् ाालन सबिन्त्िी प्राववर्िक प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमि/कबपनीको वववरण 

संस्था/फमि/कबपनीको नाम: .................................................................................................... 

ठेगाना: ........................................................... 

सबपकि  फोन न.: ........................................................ मोिाइल नं.: .................................... 

इमेल ठेगाना: ........................................................... 

सञ् ाालक (संस्थाको हकमा अध्यक्ष) को नाम: ........................................................... 

सबपकि  ब्यम्कको नाम: ........................................................... 

तार्लमको ववर्य: ................................................................................................................... 

तार्लमको अवर्ि (३ मवहने/१ मवहने) : .............................................. 

तार्लम सञ् ाालन गने म्जलला: ................... स्थानीय तह: ....................................................... 

प्रम्शक्षाथीको सङ् ्या: २० जना  

 

संस्था/फमि/कबपनीको आर्िकाररक ब्यम्कको 

नाम: ............................................................. 

दजाि: ............................... 

दस्तखत: ............................... 

 

.............................................. 
संस्था/फमि/कबपनीको छाप 
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तार्लम  कायिक्रम सञ् ाालन सबिन्त्िी प्राववर्िक म्लयाङ् कन वववरण 

साविजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (ा) तथा साविजर्नक खररद र्नयमावली, २०६४ को र्नयम ७१(६) अनसुार 

क्र.सं. प्रस्ताव मल्याङ् कन र तलुना गने आिार अङ्कभार 
१ प्रस्तावदाताको खास कामको अनभुव २० 

 १.१  ५ वटाभन्त्दा िढी कुनै सीपमल्क तार्लम सञ् ाालन गरेको अनभुव १० 
 १.२ ५ वटासबम कुनै सीपमल्क तार्लम सञ् ाालन गरेको अनभुव ५ 
 १.३ सबिम्न्त्ित ववर्यमा सीपम्लक तार्लम ददएको अनभुव १० 

२ कायिसबपादन गने तररका र कायि क्षरेगत शतिप्रर्तको प्रभावग्रावहता ३० 
 २.१ कान्नी मान्त्यता र सीप परीक्षण २० 
 २.१.१ सीप परीक्षणको प्रर्तिद्धता १० 
 २.१.२ प्रस्ताव पेश गदाि नै सबिम्न्त्ित स्थानमा तार्लम सञ् ाालन गनिसनेने र्सफाररस/अनमुर्त भएको १० 
 २.२ कायि क्षरेगत शति ५ 
 २.२.१ लम्क्षत वगि कायिके्षर भएको २ 
 २.२.२ लमु्बिनी प्रदेशर्भर रहेका र्नकायहरुमा दताि भएको ३ 
 २.३ पाठयोजना भएको ५ 

३ मु् य-मु् य जनशम्कको योग्यता र अनभुव ४० 
 ३.१ प्रम्शक्षक/सहायक प्रम्शक्षक १० 
 ३.१.१ सबिम्न्त्ित ववर्यको प्रम्शक्षक भएको ५ 
 ३.१.२ सबिम्न्त्ित ववर्यको सहायक प्रम्शक्षक भएको ५ 
 ३.२ प्रर्तिद्धता-पर  १० 
 ३.२.१ प्रम्शक्षकसँगको प्रर्तिद्धता (सबिम्न्त्ित प्रम्शक्षकको स्वयं प्रमाम्णत प्रर्तिद्धतापर) ५ 

 ३.२.२ 
सहायक प्रम्शक्षकसँगको प्रर्तिद्धता (सबिम्न्त्ित सहायक प्रम्शक्षकको स्वयं प्रमाम्णत 
प्रर्तिद्धतापर) 

५ 

 ३.३ योग्यता र अनभुव २० 
 ३.३.१ प्रम्शक्षकको न्त्य्नतम ्शैम्क्षक योग्यता ५ 
 ३.३.२ प्रम्शक्षकको अनभुव (कम्बतमा ३ वटा तार्लममा प्रम्शक्षण गरेको) ५ 
 ३.३.३ सहायक प्रम्शक्षकको न्त्य्नतम ्शैम्क्षक योग्यता ५ 
 ३.३.४ सहायक प्रम्शक्षकको अनभुव (कम्बतमा ३ वटा तार्लममा प्रम्शक्षण गरेको) ५ 

४ प्रववर्ि हस्तान्त्तरण वा तार्लम १० 
 ४.१ क्ल अवर्िको ५० प्रर्तशत भन्त्दा िढी अवर्ि ब्यवहाररक तार्लम ददन ेसंस्थाको प्रर्तिद्धता ५ 
 ४.२ क्ल अवर्िको ५० प्रर्तशत भन्त्दा कम अवर्ि ब्यवहाररक तार्लम ददन ेसंस्थाको प्रर्तिद्धता ३ 
 ४.३ रोजगारीका लार्ग पहल गने प्रर्तिद्धता गने संस्था ५ 

क्ल जबमा अङ् क १०० 
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प्राववर्िक तथा आर्थिक प्रस्ताव सबिन्त्िी थप ब्यवस्था तथा शतिहरु: 

१) प्राववर्िक प्रस्ताव पेश गदाि संस्था/फमि/कबपनीको दताि प्रमाणपर, करदताि प्रमाणपर, यस आ.व. 
२०७८।७९ मा दताि भएको अवस्थामा िाहेक संस्था वा फमि नवीकरण प्रमाण पर (कबपनीको हकमा 
कबपनी अद्यावर्िक प्रमाणपरसमेत) र कराकुा प्रमाणपर अर्नवायि रुपमा छुटै्ट संलग्न राखी पेश गनुिपनेछ। 
यीमध्ये कुनै कागजात अपगु भएमा प्राववर्िक प्रस्ताव म्लयाङ् कन हनेुछैन।  

२) प्राववर्िक प्रस्ताव म्लयाङ् कन र तलुना गने आिारको र्स.नं. १ देम्ख ४ सबमका िुदँाहरुको आिारमा प्रस्ताव 
म्लयाङ्कन हनेुछ। 

३) मार्थ उललेम्खत ववर्भन्न शीर्िक उपशीर्िकहरुमा ददइएको आिारलाई पषु्ट्याई कागजात अर्नवायि रुपमा 
संलग्न भई आउनपुनेछ। 

४) प्राववर्िक प्रस्ताव म्लयाङ्कन वववरणको क्र.सं. ३.३. १ र ३.३.३ को प्रम्शक्षक र सहायक प्रम्शक्षकको 
न्त्य्नतम शैम्क्षक योग्यता ब्यवसावयक तथा सीपम्लक तार्लम सञ् ाालन सबिन्त्िी कायिववर्ि, २०७८  
िमोम्जम हनेुछ। 

५) प्राववर्िक प्रस्ताव म्लयाङ्कन वववरणको क्र.सं. २.१.१ को सीप परीक्षण प्रर्तिद्धताको लार्ग सीप परीक्षण गनि 
कान्न िमोम्जम अनमुर्त पाएका र्नकायिाट सबिम्न्त्ित संस्था/फमि/कबपनीिाट तार्लम ददएका 
प्रम्शक्षाथीहरुको सीप परीक्षण गररददने प्रर्तिद्धतापर पेश गनुिपनेछ। 

६) सीपम्लक तार्लमको पाठ्यक्रम CTEVT को सबिम्न्त्ित ववर्यको पाठ्यक्रममा आिाररत हनेुछ। 

७) प्राववर्िक प्रस्ताव म्लयाङ्कन वववरणको क्र.सं. ४.१, ४.२  र ४.३ को लार्ग सबिम्न्त्ित 
संस्था/फमि/कबपनीको आर्िकाररक ब्यम्कको छुट्टाछुटै्ट प्रर्तिद्धता गरेको कागजात पेश गरेको हनुपुनेछ। 

८) प्राववर्िक प्रस्ताव म्लयाङ्कन वववरणको क्र.सं. २.२.१ लम्क्षत वगि कायिक्षेर भएको सबिन्त्िमा तार्लम 
कायिक्रमको शीर्िक अनसुार प्लम्बि  तार्लमको लार्ग सो तार्लम सञ् ाालन गने, यवुा स्वरोजगारको लार्ग 
स्वरोजगार तार्लम सञ् ाालन गने, लम्क्षत वगि वा द्वन्त्द्वपीर्ितको लार्ग लम्क्षत वगि वा द्वन्त्द्वपीर्ितको क्षेरमा 
काम गने संस्था/फमि/कबपनी भनी वकटानी भएको संस्था/फमि/कबपनीको उदे्दश्य वा प्रमाणपर वा 
प्रिन्त्िपरमा उललेख भएको हनुपुनेछ। 

९) साविजर्नक खररद र्नयमावली, २०६४ को र्नयम ७१(४) क िमोम्जम गणुस्तर र लागत ववर्ि अपनाई 
प्रस्ताव छनौट गररनेछ। साथै,  प्राववर्िक प्रस्तावको म्लयाङ्कन भार ७० प्रर्तशत र आर्थिक प्रस्तावको 
म्लयाङ्कन भार ३० प्रर्तशत कायम गररनेछ। 

१०) प्राववर्िक प्रस्तावको न्त्य्नतम ६० प्रर्तशत वा सोभन्त्दा िढी अङ् क प्राप् त गने संस्था/फमि/कबपनीको मार 
आर्थिक प्रस्ताव खोर्लनेछ। 

११) एउटा तार्लम प्रदायक संस्था/फमि/कबपनीले ववर्भन्न ववर्यमा ववर्भन्त् न स्थानमा तार्लम सञ् ाालनको माग गनि 
पाउनेछ। तर, १ जना प्रम्शक्षक/सहायक प्रम्शक्षकको कुनै १ ववर्यको १ स्थानमा सञ् ाालन हनेु तार्लमको 
लार्ग मार आवद्धतापर र्लन पाइनेछ। १ भन्त्दा िढी ववर्य वा स्थानमा आवद्धता भएको पाइएमा प्राववर्िक 
प्रस्तावमा उललेम्खत पवहलो क्रमानसुारको स्थानलाई मार मान्त्यता ददइनेछ। साथै, एउटै प्रम्शकक्षक/सहायक 
प्रम्शक्षकको एकभन्त्दा िढी संस्था/फमि/कबपनीसँग आवद्धता भएको पाइएमा प्रस्ताव पेश गने 
संस्था/फमि/कबपनीमध्ये अगार्िको दताि नं. भएकोलाई मार मान्त्यता ददइनेछ। 



१२) प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमि/कबपनीले १ ववर्यको तार्लमको लार्ग एउटा म्शलिन्त्दी प्राववर्िक प्रस्ताव पेश 
गनुिपनेछ। यसरी पेश हनेु ववर्यगत प्राववर्िक प्रस्तावमा तार्लम सञ् ाालन गनि ााहेको स्थान (१ वा १ 
भन्त्दा िढी) प्रष्ट खोली म्शलिन्त्दी आर्थिक प्रस्तावसमेत संलग्न गनुिपनेछ।  

१३) प्रस्ताव पेश गने संस्था/फमि/कबपनीले ववर्यगत प्राववर्िक प्रस्तावलाई खामिन्त्दी गरी उक ववर्यको लार्ग 
स्थानवपच्छे एउटै वा फरक फरक आर्थिक प्रस्ताव अलग-अलग तयार गरी खामिन्त्दी गरी प्राववर्िक प्रस्ताव 
र आर्थिक प्रस्ताव/हरु पनु: एउटै खाममा संलग्न राखी म्शलिन्त्दी गरी लाहछाप लगाई पेश गनुिपनेछ। 
आर्थिक र प्राववर्िक प्रस्तावको प्रत्येक पानामा आर्िकाररक ब्यम्किाट दस्तखत गरी संस्था/फमि/कबपनीको 
अर्नवायि रुपमा स्पष्ट छापसमेत लगाएको हनुपुनेछ। 

१४) संस्था/फमि/कबपनीिाट पेश भएका कागजातहरु आर्िकाररक ब्यम्किाट प्रमाम्णत गरी पेश गनुिपनेछ। 

१५) प्रस्ताव दताि गदाि संस्था/फमि/कबपनीको अध्यक्ष वा सञ् ाालकिाहेक अन्त्य प्रर्तर्नर्ि तोकप पठाएमा र्नजलाई 
आर्िकाररक प्रर्तर्नर्ि तोवकएको पर र प्रर्तर्नर्िको पररायपर अर्नवायि संलग्न गनुिपनेछ। 

१६) झठुा ब्यहोरा पेश गरी/गराएको पाइएमा त्यसको सबप्णि जवाफदेवहता संस्था/फमि/कबपनी स्वयं हनुपुनेछ। 

१७) संस्था/फमि/कबपनी कालोस्ाीमा परे/नपरेको ब्यहोरा र स्व: घोर्णा गरी संस्था/फमि/कबपनी प्रमखुिाट 
प्रमाम्णत गराई पेश गनुिपनेछ। 

१८) जनु संस्था/फमि/कबपनीको नाममा तार्लम स्वीकृत हनु्त्छ, सोही संस्थाले तार्लम सञ् ाालन गनुिपनेछ, अको 
संस्थामाफि त काम लगाउन पाइनेछैन र सो कुराको प्रर्तिद्धता पेश गनुिपनेछ। 

१९) तार्लम सञ् ाालन हनेु म्जललाको स्थानीय तहसगँ संस्था/फमि/कबपनी आफैले नै समन्त्वय गनुिपनेछ। साथै 
तार्लम सञ् ाालन हनेु स्थानको सबिम्न्त्ित म्जलला प्रशासन कायािलय वा स्थानीय तहिाट र्सफाररस/अनमुर्त 
र्लएको हनुपुनेछ।  

२०) तार्लम सञ् ाालन गने/नगने अम्न्त्तम र्नणिय यस मन्त्रालयमा र्नवहत हनेुछ।  

२१) थप जानकारीको लार्ग मन्त्रालयको सबपकि  नं. ०७१-५४२७३४, ९८५७०७७७८५ वा 
९८५१२४२६३३ मा सबपकि  गनुिहनु अनरुोि छ। 

 


