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गाउँपालिकाको वस्तुगत वववरण तयारीका िागग प्राववगिक तथा आगथिक प्रस्ताव आह्वान गररएको सचुना !!! 

                  तेस्रो पटक प्रकाशन लिततिः २०७५ िाघ १ गते 

संघिय माममला तथा स्थाघिय बिकास मन्त्रालयिाट जारी गााँउ/िगर वस्तुगत वववरण तयारी काययबिधि २०७४ 
मा उल्लेख भएका र यस कायायलयले आवश्यक ठािेका अन्त्य ववषयहरु समावेश गरी यस गाउाँपामलकाको क्षेरगत 
स्स्थघत, ववस्ततृ र खस्डिकृत तथ्याङ्क सहहतको गाउाँपामलकाको वस्तुगत वववरण तयार गिय प्रघतस्पिायका 
आिारमा सेवा प्रदायक छिौट गिुयपिे भएकाले इच्छुक योग्यता पुगेका परामशयदाता/कम्पघिहरुिाट देहायका 
शतयहरुको अधििमा रही ररतपुवयकको प्रस्ताव आह्वाि गररएको छ। 

शतयहरुुः 

१. प्रस्तावकले TOR प्राप्त गियका लाधग घिम्िािुसारका प्रमाणपरहरुको प्रघतमलवप पेश गिुयपिे छ। 
क. परामशयदाता वा कम्पिी दताय तथा अध्यावधिक िबिकरण भएको प्रमाणपर 

ख. मुल्य अमभिदृ्धि कर दताय प्रमाणपर  ग. आ.व. २०७४/७५ को कर चकु्ता प्रमाणपर 

२. सुचिा प्रकाशि भएको ममघतले ७ औ हदिसम्म कायायलय समय मभर TOR यस कायायलयिाट प्राप्त गरी 
८ औ हदि हदिको १२:०० िजेसम्ममा यस कायायलयमा प्रस्ताव दताय गराइ सक्िुपिे छ, यसरी दताय 
भएका प्रस्तावहरु सोहह हदि हदिको १४:०० िजे प्रस्तावदाताहरु वा घिजहरुको आधिकारीक 
प्रघतघिधिहरुको रोहवरमा यस कायायलयमा खोमलिेछ । प्रस्तावदाता वा घिजहरुको आधिकारीक प्रघतघिधि 
उपस्स्थत िभएपघि प्रस्ताव खोल्ि वािा पिे छैि। यस सम्िस्न्त्ि अस्न्त्तम घिणयय गाउाँपामलकामा घिहहत 
रहेिछ। 

३. प्रस्तावदाताले प्राववधिक र आधथयक प्रस्ताव अलग अलग खाममा मशलिन्त्दी गरी खाम िाहहर कुि 
प्रकारको प्रस्ताव हो सो खलुाइ दिुै प्रस्तावलाई अको छुट्टै खाममा मशलिन्त्दी गरी पेश गिुयपि ेछ। ररत 
िपुगेको, म्याद िाघि आएको प्रस्ताव उपर कुिै कारिाही हुिे छैि। 

४. प्रस्ताव दताय गिे र खोमलिे हदि साियजघिक बिदा पिय गएमा त्यसपघछ लगत्त ैकायायलय खलेुको हदि  
तोककएको समय अिुसार िै दताय गिे र खोल्िे कायय गररिेछ।  

५. तोककएको ममघत र समय मभर दताय हुि आएका प्रस्तावहरु सावयजघिक खररद ऐि २०६३, सावयजघिक 
खररद घियमावमल २०६४, गाउाँ/िगर वस्तगुत वववरण तयारी काययवविी २०७४ र TOR मा उल्लेखखत 
शतय िमोस्जम मुल्याङ्कि गरी प्रस्ताव छिौट गररिेछ। 

६. प्राववधिक प्रस्तावमा सफल प्रस्तावदाताहरुको मार आधथयक प्रस्ताव खोमलिेछ।  

७. अिुभवव परामशयदाता/कम्पघि लाई प्राथममकता हदइिेछ। 
८. प्रस्ताव स्स्वकृत गिे वा िगिे सम्पुणय अधिकार यस कायायलयमा रहिेछ। 
९. यस बिषयमा थप जािकारी मलि पिे भएमा यस गाउाँपामलकाको कायायलय वा सम्पकय  िम्िरहरु 

९८५२६८०५८०/९८४२७६७२८८/९८५२६८५४४५ मा कायायलय समय मभर सम्पकय  राख्न वा यस कायायलयको 
website: www.mansebungmun.gov.np मा हेिय सककिेछ।                 ........................... 

       लाल िहादरु शे्रष्ठ 
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