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प्रदेश योजना आयोग 
मकुाम: िटुवल, नेपाल  

          (दोस्रो पटक प्रकाम्शत मममत २०७७/१२/०३  ) 

       पनु: आशयपत्र तथा प्रस्ताि माग गररएको सबिन्धी सूचना 

यस आयोगको आ.व.२०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम अनसुार लमु्बिनी प्रदेशमा र्वकास र 
वातावरणिीच सन्तलुन हनुे अत्यतु्तम वन क्षेत्रफल सबिन्धी अध्ययन अनसुन्धान कायि परामशि सेवािाट गनुि 
गराउनको लामग मममत २०७७/११/१६ मा प्रथम पटक प्रकाम्शत सूचनामा प्रयाप्त आशयपत्र दताि हनु 
नआएकोले साविजमनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ३० तथा साविजमनक खररद मनयमावली,२०६४ को मनयम 
७१(१)िमोम्जम देहायका क्षेत्रमा योग्यता पगेुका ईच्छुक र्वश्वमिद्यालय, अनसुन्धान संस्था,फमि, 
कबपनी,संघ/संस्थािाट खररद मनयमावली,२०६४ को मनयम ७०(८)िमोम्जम मममत २०७७/१२/०९ गते 
कायािलय समयमित्र रीतपवुिकको मनवेदन दताि गनुि हनु यो पनु: आशयको सूचना प्रकाम्शत गररएको छ   । 

१.आशयपत्र पत्रसाथ मनबनानसुारको कागजातहरुको प्रमतमलपीहरु एक/एक प्रमत पेश गनुि पने छ । 

क) आशय पेश गनि चाहेको र्वषय खुल्न ेमनवेदन । 

ख) आफ्नो फमि,संस्था वा कबपनी दताि तथा नर्वकरण प्रमाण पत्रको प्रमतमलपी । 

ग) मूल्य अमििृद्वि कर(VAT) मा दताि िएको प्रमाणपत्र वा स्थायी लेखा नबिर (PAN) दताि प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलपी । 

घ) आ.व.०७६/७७ को कर चकु्ता प्रमाण पत्रको प्रमतमलपी । 

ङ) र्वगत 5(पााँच) वषिमा संस्थािाट सबपन्न िए गरेको समान प्रकृमतको काम र स्थानको मिस्ततृ 
र्ववरण। 

च) फमि,संस्था वा कबपनीको िौमतक सबपमतको र्ववरण । 

छ) फमि,संस्था वा कबपनीको जनशम्क्त र्ववरण । 

ज) कालो सूम्चमा नपरेको व्यहोराको आवेदकको स्व: घोषणापत्र । 

 २. उल्लेम्खत कागजातको आधारमा आशयपत्र पेश गरेका कुनै फमि,सघं/सस्था वा कबपनी तथा कुन ै
साविजमनक मनकायले साविजमनक खररद ऐन तथा मनयमावली िमोम्जम तोकेको योग्यता परुा नगरी  यस 
आयोगको खररद सबिन्धी कारवाहीमा सहिागी हनु पाउने छैन ।  

   

 ३. समय सीमा मित्र रीतपवुिकको आशयपत्र पेश गदाि र्वश्वमिद्यालय, अनसुन्धान संस्था, फमि, संघ/संस्था, 
वा कबपनीले आशयपत्र साथ प्रामिमधक र आमथिक प्रस्ताि छुट्टाछुटै्ट खामिन्दी गरी पेश गनुिपनेछ । 



४.अनसुन्धान कायिका लामग र्वश्वमिद्यालय, अनसुन्धान संस्थाहरुको हकमा िुाँदा न. १ को (ख) देम्ख (झ) 
सबमको िदुाहरु आकर्षित हनुे छैन । 

  ५. छनौट प्रकृया कारण देखाई वा नदेखाई कुनै पमन समय रद्द गनि सर्कनेछ। 

  ६.  यस सूचनामा नपरेका अन्य मिषयका हकमा साविजमनक खररद ऐन,२०६३ तथा साविजमनक खररद 
मनयमावली, २०६४ र प्रचमलत आमथिक प्रशासन सबिन्धी ऐन काननु िमोम्जम हनुेछ । 

  ७. उल्लेम्खत कायिक्रमको लागत अनमुान भ्याट सर्हत रु १७०००००।–( अक्षररुपी सत्र लाख मात्र )  
 

  नोट :- मनवेदन दताि गने अम्न्तम द्वदन साविजमनक मिदा परेमा सो को िोलीपल्ट दताि गररनेछ । र्िला गरी    
प्राप्त िएका र रीत नपगेुका मनवेदन उपर कुनपैमन कारवाही गररने छैन । 
 

 


