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नौभूरे गाउॉऩालरका दैरेखको 
ऩाश्वचचत्र तजजयभासम्फन्धी कामयऺ ेत्रगत सतय (Terms of Reference) 

 
 

१ ऩषृ्ठबूलभ (Background) 
 

१.१ नौभूरे गाउॉऩालरकाको ऩरयचम (Introduction of Naumule Rural Municipality) 

नेऩारको सॊववधान अनजसाय ६ नॊ प्रदेश का  चजल्राहरु भध्मेको दैरेख प्राकृलतक तथा साॊस्कृलतक रुऩभा सजन्दय य 
हयाबया बएको चजल्रा हो l दैरेखराइ स्थानीम रुऩभा ४ नगयऩालरकाहरु नायामण, दजल्रज, चाभजन्डाववन्रासैनी य 
आठववस नगयऩालरका तथा ७ गाउॉऩालरकाहरु गजॉयास, डजङ्गेश्वय, बगवलतभाई, नौभूरे, बैयवी, भहाफज य ठाॉटीकाॉध 
गाउॉऩालरकाभा लफबाजन गरयएको छ l मसभध्मेको नौभूरे गाउॉऩालरका सालफकको तोरी, फारजवाटाय, द्धारय, कालरका, 
नौभूरे, सल्रेयी य चौयाठा गाववसहरु सभेटेय लनभायण गरयएको हो l हार गाउॉऩालरकाभा ८ वटा वडाहरु यहेका छन ्l 
गाउॉऩालरकाको केन्र साववक नौभूरे गाववसको बवनभा यहेको बएताऩलन हार गाउॉऩालरकाको प्रशासलनक काभहरु 
नौभूरे गाउॉऩालरका १ नौभूरे फजायभा यहेको बाडाको घयफाटै सञ्चारन गरयएको छ l मस गाउॉऩालरकाको बबूागरे 
नायामण नगयऩालरका, भहाफज गाउॉऩालरका, बगवतीभाइ गाउॉऩालरका य डजङ्गेश्वय गाउॉऩालरकाराइ छोएको छ l मसको 
जम्भा ऺेत्रपर २२८ वगय वकरो लभटय यहेको छ य २०६८ सारको जनगणना अनजसाय महाॉको जनसङ्ख्मा 
२०,०२८ यहेको छ l   

 

भूर रुऩभा जनजालतहरुको फसोफास यहेको मस गाउॉऩालरकाभा भज् म गयी वहन्दू य फौद्ध धभय भान्नेहरूको फाहजल्मता 
छ l ऩमयटकीम ऺेत्रका रुऩभा द्धारयखोरा झयना, नौभूर ऺेत्र रगामतका ऺेत्रहरु यहेका छन l जलडवजटी तथा 
जरववद्दजत तको प्रच जय सम्बावना फोकेको मस गाउॉऩालरका ववगतको राभो सभमको शस्सत्र द्धन्द्धको वऩडाफाट जजयय 
बएको ऺेत्रऩलन हो । 

 

१.२ औचचत्म  (Rationale)  

सॊलफधानको लनदेशन फभोचजभ स्थानीम सयकायराई अलधकाय सम्ऩन्न य जनताको भौलरक हक अलधकाय ऩूलतयको रालग 
सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सहकारयता, सहअचस्तत्व य सभन्वमको लसद्धान्तभा आधारयत सम्फन्ध कामभ गयी सॊमजक्त वा 
एक्रै गने गयी कामय अलधकायहरू लनधाययण गयेको छ।सॊलफधानको अनजसूची ८ य ९ भा उल्रेचखत कामय 
अलधकायहरूराई ववचाय गदाय स्थानीम सयकायराई अलधकाय सम्ऩन्न य स्थानीम ऺेत्रको सम्ऩूणय चजम्भेवायी सजचम्ऩएको 
छ।अलनसजची ८ को फजॉदा नम्फय ६ भा स्थानीम तथ्माङ्क य अलबरेख सङ्करन बनी स्थानीम सयकायरे गनजयऩने 
कामयऺ ेत्रभा नै याचखएको छ ।प्रभाचणत तथ्माङ्क लफना तमाय गरयने कज नै ऩलन ववकास आमोजना वा ऩरयमोजनाहरू 
सपर हजन सक्दैनन ्बन्न े कज याराई ध्मानभा याखेय स्थानीम तथ्म तथ्माङ्कको ववस्ततृ रुऩभा सङ्करन गने य सोवह 
तथ्माङ्कको आधायभा स्थानीम स्तयका मोजनाहरू लनभायण गने (वजॉदा न ७) कज या उल्रेख गरयएको छ। स्थानीम 
सयकायरे भाध्मलभक तहसम्भको चशऺा, आधायबतू स्वास्थ्म तथा सयसपाई, खानेऩानी, कृवष, वातावयण, जैववक 
ववववधताको सॊयऺण, ववऩद् व्मस्थाऩन जस्ता भहत्वऩजणय ऺेत्रभा मोजनफद्ध ढङ्गरे काभ गनजय ऩने देचखन्छ ।त्मसै गयी 
ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मचक्तहरू, सीभान्तकृत, दलरत, भवहरा फारफालरका तथा अल्ऩसॊ्मक जालतको 
चजवनस्तय उकास्दै आलथयक, साभाचजक, भानव ववकासका आमाभहरुभा चजम्भेवायीऩूणय ढङ्गरे काभ गनजयऩनेछ। मी सफै 
कज याहरू प्रबावकायी ढङ्गरे सम्ऩादन गनय तथ्माङ्कभा आधारयत नीलत मोजना तथा कामयक्रभहरू तमाय गयी कामयन्वमन 
गनजय जरुयी  छ । लसलभत साधन श्रोतको उऩमजक्त ऩरयचारन तथा व्मस्थाऩनका रालग ऩलन प्राथलभकताभा आधारयत 
मोजना तथा कामयक्रभहरू तमाय गयी रागज गनजयऩने हजन्छ ।   

स्थानीम सयकायरे तमाय ऩाने मोजना य कामयक्रभहरू तथ्मभा आधारयत हजन सकेभा भजरजकको सम्फवृद्ध य ववकासको 
प्रलतपरभा सभताको भाध्मभफाट सभानता कामभ हजने तथा सॊववधानरे लनधाययण गयेको जनताको भौलरक अलधकाय 
प्रालि हजन सक्ने अवस्था लसजयना हजने देचखन्छ ।मसै सन्दबयभा सॊघीम भालभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारमरे लभलत 
२०७४ फैशाख २६ गते नै गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको वस्तजगत वववयण तमाय गने लनणयम गयी सोको 
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कामयन्वमन गनय सम्ऩूणय गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाराई ऩरयऩत्र गरयसकेको अवस्था छ । तय वस्तजगत वववयण 
तमाय गने ढाॉचा सवहतको ऩरयऩत्रभा उल्रेचखत तथ्माङ्कहरू नै अलधकाॊश स्थालनम तहरूरे सम्प्रेषण गनय सवकयहेका 
छैनन ्। मसको भूर कायण नै स्थानीम स्तयभा त्मस्ता तथ्माङ्कहरू उऩरब्ध हजन नसक्नज हो । जनगणना तथा अन्म 
सबेहरूका आधायभा वस्तजगत वववयण वनाउन सवकने आॉकरनभा वा सोचभा तमाय गरयएको ढाॉचाका अलधकाॊश 
तथ्माङ्कहरू स्थालनम तहभा तमाय गये ऩलन ववश्वालसरो य बयऩदो नहजने चस्थलत देचखएको छ । त्मसैरे, आगालभ फावषयक 
कामयक्रभभा नौभूरे गाउॉऩालरकाको सभग्रभा आधायबतू तथ्माङ्कहरू आउने गयी खासगयी चशऺा, स्वास्थ्म य 
व्मवसामसॉग सम्फचन्धत ववस्ततृ तथ्माङ्क सङ्करन गने य सो तथ्माङ्कहरूको आधायभा ऩञ्चवषीम मोजना फनाउने मोजना 
याचखएकोरे सोको कामयन्वमन गनय मो चशरफन्दी कोटेशन आवहान गरयएको छ।  

 

२ उदेश्महरू (Objectives)  

२.१ गाउॉऩालरकाको जनसाॉच्मक, आलथयक, साभाचजक, बौलतक ऩूवायधाय, प्राकृलतक स्रोत साधन आददको वस्तजगत 
तथ्माङ्क सङ्करन गने । 

२.२ गाउॉऩालरकाको स्वास्थ्म तथा चशऺाको अवस्थाको फायेभा आधायबतू तथ्माङ्क सङ्करन गने । 

२.३ तथ्माङ्कको आधायभा गाउॉऩालरकाको ऩञ्चफषीम मोजना तजजयभाभा सभेत सहमोग ऩ जमायउने।  

 

३ प्रस्तावकका कामयऺ ेत्रहरू  (Scope of Work) 
 

३.१  गाउॉऩालरकाको स्वास्थ्म, चशऺा, जनसॊ्मा, कृवष, ऩमयटन, स्रोतसाधान, वातावयण आददको एकीकृत अवस्था 
आउने गयी तथ्माङ्क सङ्करन गनजय ऩनेछ l तथ्माॊक सॊकरन लफलध फैऻालनक य प्रभाचणक बएको ऩ जष्टी हजनज ऩने छ l 

३.२ सङ्कलरत तथ्माॊकरे दीघय स्वास्थ्म सभस्मा जस्तै उच्च यक्तचाऩ, भधजभेह, भोटोऩन, कोरेस्रोर य लतनका 
कायणहरू आददको वास्तववक अवस्था अलबव्मक्त गनय सक्नज ऩने छ l 

३.३ वातावयणभैत्री फनाउन तथ्माङ्क सङ्करन गनय ऩूणयरूऩभा ववद्यजतीम प्रणारीको प्रमोग गनजय ऩनेछ l 
३.४ तथ्माङ्क सङ्करनकै क्रभभा गाउॉऩालरका लबत्र यहेका सफै घयधजयीहरुको गाउॉऩालरकारे लनधाययण गयेफभोचजभको 

स्थामी कोड नम्फय ददनजऩने छ l त्मसैगयी, हयेक घय ऩरयवायको बौगोलरक अवचस्थलत आउने गयी 
(Geographical Positioning System - GPS) प्रमोग गनजय ऩने छ l 

३.५ सॊकलरत तथ्माॉकराई स्थानीम सबययभा सॊग्रह गने य अध्मावलधक गने प्रणारीको स्थाऩना गनजय ऩने छ l 
३.६ स्थावऩत प्रणारीको अध्मावलधक गनय य सूचना प्रमोग गनय गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरु य जनप्रलतलनलधहरुराई 

लसऩ तथा प्रणारी हस्तान्तयण गनजय ऩने छ l 
३.७ सॊकलरत तथ्माॊकहरुको प्रशोधन य ववश्लेषण गयी गाउॉऩालरकाको एकीकृत फस्तजगत लफफयण आउने गयी अलनवामय 

रुऩभा नेऩारी य अॊग्रजेी बाषाभा प्रलतवेदन तमाय गनजय ऩने छ l 
३.८ एकीकृत फस्तजगत लफफयणको प्रलतवेदनराई लफलबन्न भध्मभ (जस्तै गोष्ठी, वेफसाइट, ऩत्र ऩलत्रका, येलडमो 

टेलरलबजन) को प्रमोग गयी सावयजलनकीकयण (प्रवोलधकयण) गनजय ऩनेछ l 
३.९ प्रलतवेदनको  आधायभा लफऻ, जनप्रलतलनलध तथा सयोकायवाराहरुको ऩूणय सहबालगताभा गाउॉऩालरकाको ऩाश्वचचत्र 

तजजयभा गयी गाउॉऩलरकाराई फजझाउनज ऩनेछ l 
 

४ प्रस्तावक सॊस्था वा पभयरे गनजय ऩने कामय वववयण तथा शतयहरु  

प्रस्तावक सॊस्था/पभय/कम्ऩनीरे देहामका कामयहरु सम्ऩन्न गनजय ऩनेछ य सोवह अनजसायको  कामयप्रगलत लफफयण 
गाउॉऩालरकारे लनधाययण गयेको तालरका अनजसाय फजझाउनज ऩने छ l 

४.१ तथ्माॊक सॊकरनका रालग गाउॉऩालरकाका सम्फचन्धत वडा कामायरमहरुसॉग सभन्वम गयी आवश्मक तथ्माॊक 
सकरन गने l 

४.२ तथ्माॊक सॊकरनका रालग आवश्मक औजाय, उऩकयण य साभग्रीको व्मवस्था लभराउने 

४.३ तथ्माङ्क सङ्करनभा खवटने जनशचक्तराई आवश्मक वपल्ड जानजऩूवय तालरभ ददने । 
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४.४ गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरूसॉग तथ्माङ्क सङ्करन गनजयऩ जवय, सबेको भध्मलतय य सङ्करन तथा 
ववश्लेषण सवकएऩलछ तथ्माङ्कको प्रस्तजलतकयण गने गयी फैठकहरूको आमोजना गने।  

४.५ नेऩार सयकाय सॊचघम भालभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारमरे गाउॉऩालरकाराई उऩरब्ध गयाएको ढाॉचाभा 
फस्तजगत वववयण प्रलतवेदन तमाय गयी सोको भस्मौदा गाउॉऩालरकाभा फजझाउने य गाउॉऩालरकाफाट प्राि 
सजझावराई सभेटेय अचन्तभ प्रलतवेदन तमाय गयी फजझाउने l 

४.६ गाउॉऩालरकारे लनधाययण गयेको ब्मफस्था अनजसाय प्रलतवेदन प्रफोलधकयण गने l 
४.७ तथ्माङ्कको आधायभा जनप्रलतलनलध तथा गाउॉऩालरका लबत्र य फावहयका लफऻहरूको सभेत सॊरग्नताभा सो ऩाश्वचचत्र 

तमाय गने । 

४.८ सॊकरन गरयएको तथ्माॊक य मसराई अध्मावलधक गने कम््मजटय प्रणारी य मसको सॊचारनका रालग आवश्मक 
सीऩ गाउॉऩालरकराई हस्तान्तयण गने l 

४.९ ऩाश्वचचत्र सम्फचन्ध तथ्माङ्कहरु प्रथभ तथा वद्धलतम श्रोत फाट लरन सवकनेछ जनगणना सभफन्धी तथ्माङ्क नेऩारको 
जनगणना २०६८ फभोचजभ हजनऩनेछ । 

४.१० ऩयाभशयदातारे प्रस्ताव ऩत्र वा ऩाश्वचचत्र लनभायण सम्फचन्ध कामयभा कज नै जारसाचझ पयेव तथा ठगी गरयएको 
ऩाइएभा कानून फभोचजभ कायवाही गयीनेछ । 

४.११ प्राववलधक प्रस्तावको ढाॉचा य आलथयक प्रस्तावको ढाॉचा तोकीएफभोचजभको हजनेछ । प्रस्तावदातारे अलनवामय 
रुऩभा दजइ प्रस्तावराइ छजट्टाछज टै्ट खाभफन्दी गरय दजइवटै प्रस्तावाराइ एउटै खाभभा चशरफन्दी गयी 
हजराकभापय त वा सोधै कामयरमभा फजझाउन सवकनेछ । प्राववलधक प्रस्तावभा उचिणय हजने पभयको भात्र आलथयक 
प्रस्ताव खोलरनेछ । 

४.१२ ऩयाभशयदातारे प्रस्ताववत काभको कज नै ऩलन अॊश सव कन्राकट्भा ददन सवकने छैन । 

४.१३ लनभायण अवलधबय सम्झौता अनजरुऩ कज नै वकलसभको ऩलन भूल्म सभामोजन गरयने छैन । 

४.१४ प्रस्ताव भान्म अवलध ९० ददनको हजनेछ य लनधायरयत लभलत य सभमभा प्रस्तावदाताको उऩचस्थलत नबएऩलन 
प्रस्तावऩत्र खोलरनेछ ।  

४.१५ नौभूरे गाउॉकामायऩालरकाको कामायरमरे ऩाश्वचचत्र लनभायणका रालग कज नै ऩलन प्रकायको सूचना सेवा य उऩकयण 
उऩरब्ध गयाउने छैन । 

४.१६ प्रस्तावदाताको आलथयक तथा प्राववलधक प्रस्तावका सम्फन्धभा कज नै वकलसभको ऩलन जानकायी ददइने छैन । 
सूचचकृत प्रस्तावदातारे भूल्माङ्कन वा सॊरग्न कभयचायीराइ कज नै वकलसभको प्ररोबन डय वा धम्की ददएभा सो 
ऩयाभशयदाताको प्रस्ताव यद्ध गयी सो प्रस्तावकतायराइ कारो सूचचभा याख्नको रालग सावयजलनक खरयद अनजगभन 
कामयरमभा ऩत्र ऩठाइनेछ । 

४.१७ मसभा उल्रेख बएफाहेकका ववषमभा सावयजलनक खरयद ऐन, २०६३ य सावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ 
फभोचजभ हजनेछ ।  

 

५ छनौट ववलध ( Selection Criteria) 
 

प्रस्तावदाताहरुको छनौटको आधाय साफयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ रे लनदेश गये अनजसाय गजणस्तय य रागत 
ववलधराई लरइनेछ l प्रस्तावहरुराई प्राववलधक प्रस्तावको अकॊ बाय ८० य आलथयक प्रस्तावको अॊकबाय २० गयी जम्भा 
कज र १०० अॊकभा भजल्माॊकन गयी उच्चतभ अॊक प्राि प्रस्तावराई छनौट गरयने छ l  

 

६ सभमावलध (Time Line) 

 

प्रस्ताववत कामयको सभम लसभा २०७५ जेष्ठ १५ गते सम्भ यहेको छ l तोवकएको कामयहरू लनधायरयत सभमभा 
नसवकएभा गाउॉऩालरकारे सम्फचन्धत सॊस्था/पभय/कम्ऩनीको कामय प्रगलत भजल्माॊकन गयी सो फयाफयको यकभ ब जक्तालन 
गनय गाउॉऩालरकाको रालग फाध्मकायी हजनेछैन l 
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७   प्रस्तावको  ढाॊचा (Structure of Proposal) 

प्रस्तावक सॊस्था/पभय/कम्ऩनीरे प्रालफलधक य आलथयक प्रस्तावहरू छजट्टा छज टै्ट ऩेश गनजय ऩने छ l  

७.१ प्राववलधक प्रस्तावको ढाॊचा  

प्रालफलधक प्रस्तावभा देहामका फजॊदाहरु सभावेश बइ स्ऩस्ट उल्रेख बएको हजनज ऩने छ l 
क्र 
सॊ 

आधायहरु उऩ आधायहरु अॊक कैवपमत 

१ प्रस्तावदाताको खास 
काभको अनजबव 

 २५  

६ भवहना सम्भको अनजबव १५ 
६ भवहनादेखी १ फषयसम्भको अनजबव २० 
१ फषयबन्दा भालथको अनजबव २५ 

२ कामय सम्ऩादन गने 
तरयका 

 १९  

फावषयक रक्ष्म प्रालि ५  

लनधायरयत सभमभा कामयसम्ऩन्नता ५ 

प्रस्ताव अनजसायको फजेट खचय ९ 

३ भज् म भज् म जनशक्तीको 
मोग्मता य अनजबव 

 ४८  

६ भवहना सम्भको अनजबव ३२ 
६ भवहनादेखी १ फषयसम्भको अनजबव ४० 
१ फषयबन्दा भालथको अनजबव ४८ 

४ प्रववलध हस्तान्तयण वा 
तालरभ 

 ८  

स्थालनम स्तयका प्राववलधक प्रमोग ५ 
भध्मभ स्तयका प्राववलध ७ 
ववशेष खारका प्राववधको हस्तान्तयण  ८ 

कूर जम्भा अॊकबाय १०० 

 

 

७.२ आलथयक प्रस्तावभा सभावेश हजनज ऩने खचय चशषयकहरू  

 

आलथयक प्रस्तावभा सभावेस हजनज ऩने खचय चशषयकहरुय मस प्रकाय हजनेछन ्l   

क्र सॊ वववयण इकाइ सभम/ददन सहबालग 
ऩटक/जना 

दय जम्भा रु 

१ गाउॉऩालरका स्तयभा प्रोपाइर तमायी ववलध 
प्रवक्रमा सवहत टेम्ऩरेट भाथी छरपर 

ऩटक     

२ डाटा सॊकरन खचय ददन     

३ मातामात जना     

४ वडा स्तयभा लनवायचचत जनप्रलतलनधहरुसॉग 
छरपर य अन्तवक्रमा कामयक्रभ 

ऩटक     

५ सॊकलरत डाटाहरुको तथ्मगत सजक्ष्भ अनजसन्धान ऩटक     

६ छरपरका रालग फस्तजगत वववयणहरुको वप्रन्ट थान     

७ गाउॉऩालरका स्तयभा प्रोपाइरको अचन्तभ 
छरपर सवहत अन्तवक्रमा कामयक्रभ 

ददन     

८ ऩाश्वचचत्र तमायी तथा ऩ जस्तक प्रकाशन प्रकाशन 
इ कवऩ सवहत  

थान     
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८ ऩयाभशय सेवाको प्रस्तावदाताको मोग्मताको आधायहरू  

ऩयाभशय सेवाको प्रस्ताव दाता सॊस्था/पभय/कम्ऩनीको मोग्मताको आधायहरू देहाम अनजसायका हजने छ l 
 प्रस्ताव दाता सॊस्था/पभय/कम्ऩनीको सॊस्था सॊस्था/पभय/कम्ऩनी नेऩार सयकायको सम्फचन्धत लनकामभा दताय बई 

हयेक वषय नलफकयण बएको हजनज ऩने छ l नववकयण गरयएको दताय प्रभाणऩत्र, कयच जक्ता प्रभाण ऩत्र, रेखा ऩरयऺण 
प्रभाणऩत्र जस्ता कानजनी दस्तावेज दजरुस्त हजनजऩने छ । 

 प्रस्ताव दाताको सॊस्था/पभय/कम्ऩनीको अनजसन्धान य मोजना तजजयभा जस्ता लफषमभा अनजबव बएको हजनज ऩने छ l 
 प्रस्ताववत कामयक्रभभा सॊरग्न हजने व्मचक्तहरुको  सभजहभा कचम्तभा स्वास्थ्म, जनसॊ्मा, चशऺा, फन कृवष य 

कम््मजटय वा सजचना प्रववलध लफऻहरु हजनज ऩने छ  l 
 प्रस्ताव दाताको सॊस्था/पभय/कम्ऩनीको कामय सम्ऩादन गने तरयका, कामयववलध, कामयऺ ेत्रगत सतयप्रलतको 

प्रबावग्रावहता सजलनचस्चत बएको हजनज ऩने छ l 
 प्रस्ताववत कामय लनधायरयत सभमलबत्र सम्ऩन्न गनय सक्ने ब्मफस्थाऩकीम  य आलथयक ऺभता सजलनचस्चत बएको हजनज ऩने 

छ l 
 सॊकलरत एकीकृत फस्तजगत लफफयणराई अधवालधक गने प्रणारी लफकाश गने ऺभता अलबववृद्ध य प्रववलध 

हस्तान्तयण गनय सक्ने हजनज ऩने छ l 
 

 

९ प्रस्तावसॊगै ऩेश गनजय ऩने कागजातहरु (Required Documents) 

प्रस्ताव ऩेश गने सॊस्था/पभय/कम्ऩनीरे छजट्टा छज टै्ट प्रालफलधक य आलथयक प्रस्ताव चशरफन्दी गरय फजझाउनज ऩनेछ l 
प्राववलधक प्रस्तावका साथभा देहाम अनजसायका कागजऩत्रहरु अलनवामय ऩेश गनजय ऩने छ l 
क. सॊस्था/पभय/कम्ऩनी दताय य नलफकयण प्रभाण ऩत्र 

ख. स्थामी रेखा नम्फय वा भूल्म अलबफवृद्धकय दताय प्रभाण ऩत्र  

ग. कय च जक्ता प्रभाण ऩत्र  

घ. कय छजट प्रभाण ऩत्र (रागज हजने हदसम्भ)  

ङ. लफगत लतन वषयको रेखा ऩरयऺण प्रलतवेदन  

च. प्रस्ताववत कामयभा सॊरग्न हजने प्रभजख ब्मचक्तहरुको व्मचक्तगत वववयण  

 

१० छनौट ववलध ( Selection Criteria) 

प्रस्तावदाताहरुको छनौटको आधाय साफयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ रे लनदेश गये अनजसाय गजणस्तय य रागत 
ववलधराई लरइनेछ l प्रस्तावहरुराई प्राववलधक प्रस्तावको अकॊ बाय ८० य आलथयक प्रस्तावको अॊकबाय २० गयी जम्भा 
कज र १०० अॊकभा भजल्माॊकन गयी उच्चतभ अॊक प्राि प्रस्तावराई छनौट गरयने छ l  

 

११ अऩेचऺत ऩरयणाभ (कामय सम्ऩन्न गयी हस्तान्तयण गनजय ऩने काभ/कागजातहरू) ( Deliverables) 

ऩयाभशय सेवाको प्रस्ताव दाता सॊस्था/पभय/कम्ऩनीरे लनधायरयत सभमलबत्र लनम्न अनजसायका प्रलतवेदन य प्रणारी  
गाउॉऩालरकाभा फजझाउनज ऩने छ l 

 सॊचघम भालभरा तथा स्थालनम ववकास भन्त्रारमको लभलत २०७४।०१।२६ ऩत्र सॊ्मा २०७३।०७४ 
चरालन नॊ ५.१.४६४ ऩत्रसाथ प्राि लनचित ढाॉचाभा गाॉउऩालरकाको ऩाश्वचचत्र फाइचन्डङ्ग सवहतको थान 
१०० । 

 ववधजतीम तथ्माॊक सॊग्रवहत पाइर य अध्मावलधक गने कम्ऩजटय प्रणारीको प्रलतलरवऩहरु । 


