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प्रदेश सयकाय 
प्रदेश मोजना आमोग 

प्रदेश नॊ. ५, फटुवर 
 

ऩ.सॊ.2076/77   प्रथभ ऩटक प्रकाशशत मभमत् 2076/07/08 

आशम ऩत्र भाग गरयएको सूचना Û 
मस प्रदेशको "रशुबफनी प्रादेशशक अस्ऩतारको सधुायको रामग गरुु मोजना (Master Plan) तमाय गनुऩुने बएकारे" सो कामकुो रामग देहामको मोग्मता 
ऩगुकेा इच्छुक पभ,ु सॊस्था वा कबऩनीफाट मनबनानसुाय कागजातहरु सहहत यीतऩूवकु आशम ऩत्र ( Expression of Interest) ऩेश गन ुसावजुमनक 
खरयद ऐन,2063 को दपा 30 वभोशजभ मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ । 

क) काभको साभान्म हववयण् 
स्वीकृत हवस्ततृ कामहुवमध (ToR) फभोशजभ प्रदेश नॊ. 5 को रशुबफनी प्रादेशशक अस्ऩतारको सधुाय गनकुो रामग गरुु मोजना तमाय गयी मस आमोगभा 
ऩेश गने । 

हवद्यभान गरुु मोजना (Master Plan)  ऩनुयावरोकन  गयी  रशुबफनी प्रादेशशक अस्ऩतारको सभग्र गरुु मोजना (Master Plan) को तमायी (हवद्यभान 
बवनहरूको ऩनु् प्रमोग मोजना, अस्ऩतारको सहुवधा सबऩन्न नमाॉ बवनहरुकको मनभाणु,  सीभा ऩखारु (Compound Wall), अस्ऩतारको पोहोय 
व्मवस्थाऩन प्रणारी, आवास बवन, सयुऺा बवन, फगैंचा, सवायी साधन ऩाहकुङ्ग, आदद) गने ।  

ख) आवश्मक न्मनुतभ मोग्मता् 
१. पभ,ु सॊस्था वा कबऩनी हवमधवत रुऩभा दताु बई कानूनी भान्मता प्राप्त गयेको हनु ुऩनेछ । 

2. आवेदक पभ,ु सॊस्था वा कबऩनीसॉग अस्ऩतारको गरुु मोजना (Master Plan) मनभाणु सबवन्धभा कबतीभा 7 वषकुो अनबुव बएको हनु ुऩनेछ । 

3. जनशशि उऩरव्धता्  

क. हटभ मरडय- १ जना्आहकुटेक्चय, मसमबर इशन्जमनमय वा शहयी हवकास हवषमभा स्नातकोत्तय गयी अत्माधमुनक अस्ऩतारको आहकुटेक्चय 
मडजाईनभा नेततृ्वदामी बमूभका मनवाहु गयेको 

ख. सदस्महरु-7 जना् सबवशन्धत हवषमभा स्नातकोत्तय उत्तीण ुबई कशबतभा ५ वष ुकाभ गयेको अनबुव बएका (स्टक्चयर इशन्जमनमय-1, 
आहकुटेक्चय-1, जनस्वास््म हवशेषऻ-1, वातावयणहवद्-1, अथशुास्त्री-1, मसमबर इशन्जमनमय-1, Heat Vantilation and Air Conditioning  

हवऻ-1  

ग. ड्राफ्ट ऩसनु-1 

घ. कब्मटुय अऩयेटय-1 

ग) आशम ऩत्रसाथ ऩेश गनुऩुने कागजातहरु् 
1. आशम ऩत्र सबवन्धी आवेदन । 

2. पभ,ु सॊस्था वा कबऩनी दताु तथा नहवकयण प्रभाण ऩत्र । 

3. पभ,ु सॊस्था वा कबऩनीको VAT/PAN दताु तथा कय चिुा प्रभाण ऩत्र । 

4. पभ ुवा सॊस्थाको हकभा हवधान य कबऩनीको हकभा प्रवन्ध ऩत्र य मनमभावरी । 

5. दईु वा दईुबन्दा फढी पभ,ु सॊस्था वा कबऩनीरे सभूह, सॊगठन वा सॊमिु उऩक्रभको रुऩभा ऩयाभश ु सेवा ददने बए त्मस्ता पभ,ु सॊस्था वा 
कबऩनीको नाभ, ठेगाना तथा भामथ उल्रेशखत हववयण साथै भखु्म बई काभ गने पभ,ु सॊस्था वा कबऩनीको नाभ । 

6. हवगत ७ वषभुा सबऩन्न गयेको सभान प्रकृमतको काभ य स्थानको हववयण । 

7. प्रस्ताहवत कामभुा सॊरग्न हनु ेप्रभखु जनशशिको वैमशिक हववयण । 

8. पभ,ु सॊस्था वा कबऩनीको बौमतक सबऩशत्त हववयण । 

9. सबऩकु व्मशि य ठेगाना (पोन नॊ. य ई-भेर सभेत) । 

घ)  मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाशशत बएको मभमतरे १५ ददनमबत्र  कामारुम सभममबत्र प्रदेश मोजना आमोगभा यीतऩूवकु आशम ऩत्र दता ु गनु ु
ऩनेछ। अशन्तभ ददनभा सावजुमनक हवदा ऩयेभा सो को बोमरऩल्ट दता ुगन ुसहकनेछ ।हढरा गयी प्राप्त बएका य यीत नऩगुकेा आशम ऩत्र उऩय 
कुनैऩमन कायवाही गरयने छैन साथै हवद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभफाट प्राप्त बएका आशम ऩत्रहरुराई भान्मता ददईने छैन । 

ङ)  सभम सीभामबत्र यीतऩूवकु दता ुहनु आएका आशम ऩत्रदाताहरु भध्मे सॊशऺप्त सूचीभा ऩयेका पभ,ु सॊस्था वा कबऩनीहरुफाट गरुु मोजना मनभाणुका 
रामग आमथकु य प्राहवमधक प्रस्ताव भाग गयी सॊस्था छनौट गरयनेछ । 

च)  सॊशऺप्त सूचीभा ऩयेका सेवा प्रदामकहरुको रामग भात्र हवस्ततृ आमथकु तथा प्राहवमधक प्रस्ताव (RFP) जायी गरयनेछ । 

छ)  छनौट प्रहक्रमा कायण देखाइ वा नदेखाइ कुनै ऩमन सभम यद्द गन ुसहकनेछ । मसभा नऩयेका अन्म कुयाहरु प्रचमरत कानून अनसुाय हनेुछन ्। 

ज)  आशम ऩत्र सबवन्धी अन्म कुयाहरु फझु्नऩुयेभा कामारुम सभमभा प्रदेश मोजना आमोगको 071-560622भा सबऩकु गन ुसहकनेछ । 

 
 


