
व्यक्तिगत घटना दता ा तथा सामाक्तिक सुरक्षा सम्बक्तधि दता ा क्तिक्तिर गनाका लाक्तग सेिा प्रदायक 
संस्थाहरुकोप्राक्तिक्तिक प्रस्ताि म ूलया ंकन का आिारहरु 

क्र.स. मूलयांकनका आिारहरु पूर्ााङ्क प्राक्तिक्तिक प्रस्ताि पेि 
गदाा हेने कागिात  

कैफियत  

१.प्रस्ताि दाता को खास काम को  अनुभि      २५   

क) संस्था दताा को भौगोक्तलकता को 
आिारमा  

 

 

 

 

 

 

 

१० 

  

 प्रदेि अधतगात िुन क्तिलला मा रहेको 
स्थानीय तह मा प्रस्ताि पेि गरेको 
सोक्तह क्तिलला मा दताा भएको भएमा 
१० अंक  

  

प्रस्ताि पेि गरेको स्थानीय तह 
रहेको क्तिलला मा नभई 
प्रदेिअधतगातकै अधय क्तिललामा दताा 
भएको भएमा ७  अंक 

  

अधय प्रदेिको अधय क्तिलला मा दताा 
भई प्रस्ताि पेि गनेको हकमा ३ 
अंक 

  

ख) संस्था को दतााको अनुभि     

 संस्था दताा भएको ३ बर्ा भएमा 
१० अंक  

 

 

 

    १० 

  

संस्था दताा भएको २ बर्ा भएमा ७ 
अंक  

  

संस्था दताा भएको १ बर्ा भएमा 5 
अंक  

  

ग)  संस्था को अक्तिट प्रक्ततिेदन     

 क्तबगत ३ बर्ाको अक्तिट प्रक्ततिेदन 
पेि गरेको भएमा ५अंक  

 

 

 

    ५ 

  

 क्तबगत ३ बर्ाको अक्तिट प्रक्ततिेदन 
पेि गरेको भएमा ३अंक  

  

 क्तबगत ३ बर्ाको अक्तिट प्रक्ततिेदन 
पेि गरेको भएमा १अंक  

  

२. मूख्य िनिक्ति -१५ िना ५५   

 प्रक्तिर्ता प्रमार् पत्र तह उतीर्ा गरर 
फिलि िका सम्बक्तधि कायागत योग्यता 
भएको प्रक्तत व्यक्ति ३ अंक  

४५   

 प्रक्तिर्ता प्रमार् पत्र तह उतीर्ा गरर 
फिलि िका सम्बक्तधि कायागत योग्यता 
नभएमा  प्रक्तत व्यक्ति २ अंक 

   

 लैक्तङ्गक समता तथा सामाक्तिक 
समािेिी प्रक्तत व्यक्ति २ अंक  

१०   

३.     काया ताक्तलका    

 क्तिक्तिर संचालन गना उपयुि काया १०   



ताक्तलका  
४.    संस्था को भौक्ततक उपकरर्     

 िेस्कटप   - १ 

इधटरनेट  - १ 

क्तप्रधटर    -१ 

स्केनर   -१ 

टेबल /कुर्सा -१ 

 

५  पुक्तस्टको आिार 
अक्तिट प्रक्ततिेदन िा 
म.ुअ.कर बील 
को प्रमाक्तर्त 
प्रक्ततक्तलक्तप 

५       संस्था को काया अनुभि  ५   

 क्तिगत ३ बर्ा  देक्तख िाटा इधरी िा 
अपलोि  ५ अंक  

   

 क्तिगत २ िर्ा देक्तख िाटा इधरी िा 
अपलोि  ३ अंक  

   

 क्तिगत १ िर्ा देक्तख िाटा इधरी िा 
अपलोि  १ अंक  

   

 कूल पूर्ााङ्क १००   

 धयुधतम उतीर्ाांक पूर्ााङ्क ७०   

 

 प्राक्तिक्तिक प्रस्ताि को अंक भार ७० र आर्थाक प्रस्ताि को अंक भार ३० हुने छ|( सािािक्तनक 
खररद क्तनयमािली,२०६४ को क्तनयम ७१ को  उप क्तनयम ४ (क) बमोक्तिम) 

 िनिक्ति को व्यक्तिगत क्तििरर् मा ओररिनल हस्तक्षार हुनु पने छ| 

 िैक्तक्षक प्रमार् पत्र तथा संस्था को प्रमार् पत्र को प्रमाक्तर्त प्रक्ततक्तलक्तप पेि गनुा पने छ| 

 प्राक्तिक्तिक प्रस्ताि तथा आर्थाक प्रस्ताि छुटा छुटै खाम मा क्तसलबधदी गरर एउटा खाममा  पेि  

गनुा पने छ| 

 प्राक्तिक्तिक प्रस्ताि मूलयांकन मा उतीर्ा गरेका प्रस्तािादाता को मात्र आर्थाक प्रस्ताि खोक्तलने छ| 

 सािािक्तनक खररद ऐन, २०६३ तथा सािािक्तनक खररद क्तनयमािली,२०६४ अनुसार मूलयांकन गररने 
छ| 

 व्यक्तिगत घटना दताा तथा सामाक्तिक सुरक्षा सम्बक्तधि दताा क्तिक्तिरको लागत अनुमान म.ुअ.कर र 
सेिा प्रदायक संस्था को नािा सक्तहत १३१०८६७.८ रहेको छ| 


