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न�तजामा आधा
रत छोटो अव�धको (RBST) सीपमलूक ता�लम काय��म सचंालनका ला�ग आ!वान 

ग
रएको #$ताव स%ब'धमा आयोिजत पवू�-#$ताव बठैक (Pre-bid Meeting)मा उठेका िज.ासा स%ब'धमा 

#/ट पा
रएको सचूना 

उपयु�1त 2वषयमा �म�त २०७४ का�त �क २१ गत ेआयोिजत पवू�-#$ताव बठैक (Pre-bid Meeting)मा उठेका 

िज.ासा स%ब'धमा �न%नानसुार #/ट पा
रएको 9यहोरा स�ूचकृतमा रहेका स%पणू� क%पनीह=का ला�ग 

स�ुचत ग
र'छः 

१. आशय प@मा पेश गरेका पेशा (Occupation)का हकमा Terms of Reference (TORs) मा उAलेख भए 

बमोिजम दईु #देश र पाँच िजAला भ'दा बढH नहुने गरH आशयप@मा उAलेIखत िजAला भ'दा 

अ'य िजAलाका ला�ग प�न #ा2व�धक र 2विJतय #$ताव (Proposal)पेश गन� सKकनेछ । तर 

आशयप@मा पेश गरेका पेशा (Occupation) भ'दा अ'य पेशामा #ा2व�धक र 2वJतीय #$ताव 

(Proposal)पेश गन� सKकने छैन । 

२. कुन ै #$तावदाताले एक भ'दा बढH पेशाका ला�ग #$ताव पेश गरेको अव$थामा प�न #ा2व�धक 

#$ताव एउटै पेश गनु�पनNछ । #ा2व�धक #$तावको Tech- 4 फम� भदा� �स.न.ं a) Approach and 

Methodology को �स.न.ं 1 –Problem Statement र �स.न.ं 2 Market Demand and Analysis तथा 

(Human Resources #Jयेक पेशाको ला�ग अलग अलग खTडमा खुलाउनपुनN छ । 

३. Tech- 4 फम�को �स.न.ं ३ को Credit Facility भ'नाले ता�लम काय��म स%प'न भएपWचात 

#�शXाथYह=लाई रोजगारHमा जान तथा उZययम स[चालनका ला�ग ता�लम #दायक स$ंथाको 

सहजीकरणमा ब\ैक तथा 2वJतीय स$ंथाह=ले ऋण स2ुवधा #दान गन�का ला�ग जारH गरेको 

#�तब^ता प@लाई जनाउँछ । 

४. तोKकएका १४ िजAलाका ला�ग १०% थप गन� सKकने रकम #$तावदाताले आ_नो 2वJतीय 

#$तावमा सोहH अनसुार व2ृ^ ग
र #$ताव पेश गनु�पनN छ । 

५. Request for Proposal (RfP) Document को Data Sheet को बुँदा न.ं ३१.१ को दोaो हरफमा “…… 

with an amount of Rs. 5,017.20, 4,565.20, and 4,113.20…” हुनपुनNमा अ'यथा भएकाले 

सcयाईएको छ । 

६. #Jयेक पेशा र िजAलाका ला�ग अलग अलग 2वJतीय #$ताव छुeा छुeै खाममा �शलब'दH गरH 

पेश गनु�पनN छ । 


