यस महाशाखाको आ.ब.०७४।७५ को वीकृत बाषक कायम बमोिजम “सामद
ु ा यक इकाईको #भावका%रता
अ(ययन” स*बि+ध काय गन स*बि+धत .े0मा कायानभ
ु व भएका रिज2टड ई5छुक नीिज तथा 8ै:
सरकार; परामशदाता संथाह>बाट यो सच
ू ना #काशन भएको १५ Bदन Cभ0 तपCसलमा उFलेख भए
बमोिजमको Cसलब+द; दरभाउप0 सBहतको (#ावHधक र आHथक ) #ताब यस महाशाखामा कायालय
समय Cभ0ै Cलई नयमानस
ु ार दता गराउनु हुन यो सच
ू ना #काशन ग%रएको छ ।
तपCसलः
१.सेवाको #कृ त तथा सेवा स*बि+ध ववरणः कायम स*प+न गन ई5छुक नीिज तथा 8ै: सरकार;
परामशदाता संथाले तोLकएका िजFलाका थानीय नकाय मागहतका सामद
ु ा यक थाMय इकाईको TOR
मा उFलेख भएवमोिजम #भावका%रता अ(ययन गनु पनNछ

२.#ताब स*बि+ध कागजातः काय .े0गत शत सBहतको #ावHधक तथा आHथक #ताब फारम #ाQत
गन संथाले >.१०००।०० (एक हजार) न*नानस
ु ारको राजRव खातामा दाSखला गर; सो को सTकलै भौचर
साथ आVनो लेटर Qयाडमा संथाको छाप लगाएको, आHधका%रक WयिTतले यस महाशाखामा नवेदन Bदनु
पनNछ । नवेदन साथ संथा दता नवकरण भएको #माणप0, आ+त%रक राजRव कायालयबाट #ाQत थायी
लेखा न*बर, मF
ु य अCभवृ X कर दता #माणप0 र आ.ब. ०७३।०७४ को कर चT
ु ता #माणप0को #माSणत
# तCलपी समेत पेश गनप
ु नNछ ।
•

राजRव Cशषक नं. १४२२७

•

कायालय कोडः २७३७०११

•

वZक खाता नं. ११००१

•

कायालयः वाMय सेवा वभाग

•

बZक रा.बा.बZक,टे कु शाखा

३.#ताब दाSखला गनु पनN अि+तम Cम त र थानः सच
ू ना #काशन भएको Cम तले १६ औं Bदन Bदनको
१२ बजे स*म Cभ0 महाशाखाबाट ख%रद ग%रएकै फारम साथ संल]न राSख #ावCभक तथा आHथक #ताब

फारमको का.े0गत शत तथा नदN शन महलमा लेSखएका बँद
ु ाह> अ(ययन गर; सोह; बमोिजम भर; भराई
दतखत र छाप लगाई #ावHधक र आHथक #ताब छु_ा छु_ै खाममा सीलब+द गरे र अक` खाममा राSख
पन
ु Cसलब+द; गर; यस महाशाखामा दता गराउनप
ु नNछ ।
४.#ताब खोCलने Cम त र थानः सच
ू ना #काशन भएको १६ औं Bदन Bदनको १३ बजे यसै महाशाखामा
स*भव भएस*म Cसलब+द; दरभाउप0 दाता वा नजको # त नHधको रोहबरमा Cसलब+द; #ताब
फारमह> नयमानस
ु ार खोCलनेछ ।

५.#ताबको मF
ु यांकनः #ताबको मF
ु यांकन गनN अंकभार #ताब फारममा तोLकए बमोिजम हुनेछ ।
पBहले #ावHधक #ताबको मF
ु यांकन गर; सो मा उaतीण हुने #ताबकको मा0 आHथक #ताब खोCल
मF
ु यांकन ग%रनेछ ।
६.#ताबको छनौटः #ताबको छनौट गण
ु तर र लागत वधीबाट ग%रनेछ ।
७.संयT
ु त उपम Joint Venture मा काम गनN #तावदाताह>ले नवेदन Bदंदा दब
ु ै प.को तफबाट मb
ु य
भई काम गनN संथा÷फम खुलेको ववरण, दईु प.का वीचमा कि*तमा आ.व. २०७४÷७५ स*म उTत सेवा
#दान गनका लाHग भएको स*झौताको # तCलपी संल]न गनु पनNछ ।
८. #तावको छनौट सावज नक ख%रद नयमावल;को अनस
ु ार ग%रने छ । #ावHधक #तावमा उaतीण हुने
#तावदाताको #ावHधक र आHथक #तावको संयT
ु त मF
ू यांकन गर; सबै भ+दा बढ; अंक #ाQत गनN
#तावदाताको #ताव छनौट ग%रनेछ ।
९.#ताव फाराम ख%रद गनN वा #ताव दता गनN अि+तम Bदन सावज नक वदा परे को खgडमा aयसको
लगaतै कायालय खोलेको Bदन ख%रद वा दता गन सLकने छ । कानन
ु ी 8ाhयता #ाQत नगरे का, तोLकए
बमोिजम र;तपव
 भर; #ाQत नभएका, #माण कागजात संल]न नगरे का र तोLकएको समय Cसमा Cभ0
ू क
दता नभएका #ताव/ नवेदन मा+य हुने छै नन ् ।
१०.यस सच
ू नामा उFलेख हुन छुट भएका कुराह> सावज नक ख%रद ऐन, २०६३, सावज नक ख%रद
नयमावल;, २०६४

तथा #चCलत नेपाल कानन
ू अनस
ु ार हुनेछ ।

#ताब स*बि+ध थप वतत
ृ जानकार; तथा स*पकका लाHगः

#ा.वा.सेवा पन
ु जागरण महाशाखा,टे कु,काठमाgडौ ।
महाशाखाको website: phcrd.gov.np
नेपाल सरकार
वाMय म+0ालय
वाMय सेवा mबभाग
#ाथCमक वाMय सेवा पन
ु जागरण महाशाखा
टे कु काठमाडn

१ #ाmबHधक #ताब स*बि+ध ववरणह>:
१.१ #ताब माग गनN नकायको नाम र ठे गाना: वाMय सेवा mबभाग, #ाथCमक वाMय सेवा
पन
ु जागरण महाशाखा, टे कु, काठमाडn
१.२ Cसलब+द; दरभाउप0 स*ब+धी ववरण:
क) गनप
ु नN सेवाको #कृ त: यस परामश स*ब+धी काय अ+तगत सामद
ु ा यक वाMय इकाईको
#भावका%रता अ(ययन स*बि+ध अ(ययन कायको लाHग संल]न काय .े0गत शतमा उFलेख भए अनस
ु ार
गनु पनNछ ।
ख) सेवा #दान गनप
ु नN अबHध: स*झौता भएको Cम तवाट ४५ Bदन Cभ0मा ।
ग) थान: वाMय सेवा mबभाग, #ाथCमक वाMय सेवा पन
ु जागरण महाशाखा,टे कु, काठमाडn
घ) स*प+न गनप
ु नN काय र अपेq.त प%रणाम: नेपाल सरकारको mब(यमान नी त, राि2rय योजना, वाMय
स*बHध नी त तथा कायम, काय.0
े गत शत एवं वाMय म+0ालय तथा वाMय सेवा mबभागले यस
स*ब+धमा Bदएका नदN शन अन>
ु प आवRयक साम8ी अ(ययन ग%र राि2rय, अ+तराि2rय अनभ
ु ब यबम
#चलनको आधारमा अ+तगत सामद
ु ा यक वाMय इकाईको #भावका%रता अ(ययन स*बि+ध अ(ययन
काय संचालन गनप
ु नNछ । अ(ययनबाट #ाQत तMयका आधारमा अ(ययन स*बि+ध # तबेदन तयार गन
काय .े0गत शत बमोिजम आवRयक टे बल प2ट >पमा तयार पार; वाMय सेवा mबभाग, #ाथCमक
वाMय सेवा पन
ु जागरण महाशाखा टे कुमा पेश गनप
ु नNछ ।

१.३ Cसलब+द; दरभाउप0 दातालाई नदN शन: #ताबीत सामद
ु ा यक वाMय इकाईको #भावका%रता
अ(ययन काय गनN #ताब पेश गदा न*न कुराह> पट >पमा खुलाई पेश गनु पनNछ:-

क) परामशदाता / फम / सथाले गरे को अ(ययन स*बि+ध अनभ
ु व

.स.

अ(ययन कायको ववरण

अ(ययन

अ(ययन

अ(ययन अनस
ु +धान

अ(ययन

अ(ययन

अनस
ु +धान

अनस
ु +धान

काय गरे को कायालय

अनुस+धान काय

अनुस+धान

काय अबHध

कायको

बाट #ाQत

गरे को सथाको

को mबषय

रकम

कागजातको

नाम

# तCलप

ख) #ताबीत मb
ु य जनशिTतको वैयिTतक ववरण:
नाम, थर

यो]यता

अ(ययन अनुस+धान

नीजले काम गन

स*बि+ध अनुभव र शैq.क

सहमत छु भनी गरे को

यो]यताको # तCलपहu

दतखत

ग) #ताबमा न*न कुराह> प2ट>पमा खल
ु ाउनु पनNछ
•

अ(ययन अनस
ु +धान काय स*पादन गनN त%रका / कायवHध एवं #तावत अ(ययन अनस
ु +धान

कायको Methodology स*ब+धी mबषयह> ।
•

अ(ययन अनस
ु +धान काय गनN रणनी त

•

अ(ययन अनस
ु +धान कायमा संल]न हुने कमचार; प%रचालन गनN रणनी त

•

अ(ययन अनस
ु +धान कायबाट #ाQत हुने टे बलह>

•

#ताब आhवानका लाHग #काCसत सच
ू नामा उFलेSखत कुराह>

•

TOR मा उFलेSखत mबषयह>

•

समय समेत उFलेख भएको काय ताCलका र सो अनu
ु पको #ग त ववरण

•

#ताब मF
ू यांकन गनN आधार बद
ु ा न. १.६ संग स*ब+धीत सबै कुराह>

१.४ #ताबदाताले #ताब पेश गनN #ाmबHधक र आHथक #ताब अलग अलग खाममा राखी Cशलब+द;
ग%र #aयक खाम को बाBहर कुन #कारको #ताब हो, सो उFलेख गर; दव
ु ै #तावलाई अक` छुटै
खामब+द; गर; पेश गनप
ु नN छ ।
१.५. #ाmबHधक #ताब र आHथक #ताब मF
ू यांकनको भार न*न अनस
ु ार हुनेछ:

क) #ाmबHधक #ताब: ८० # तशत अंक
ख) आHथक #ताब: २० # तशत अंक
१.६ #ाmबHधक #ताब मF
ु यांकन गनN आधार र अंक भार:
क) परामशदाताको अ(ययन अनस
ु +धान mबषयको परामश स*ब+धी कामको अनभ
ु व १० # तशत । (सबै
अनभ
ु वको प2ु vयाई गनN कागजात अ नबाय >पमा पेश गनप
ु नN छ)
ख) परामशदाताको #तावत अ(ययन काय संचालन mबHध र काय योजना (Methodology and Work
plan) ४० # तशत ।
ग) मb
ु य मb
ु य जनशिTतको यो]यता र अनभ
ु व ४५ # तशत (शैq.क यो]यता र अनभ
ु वको प2ु vयाई गनN
कागजात अ नबाय >पमा पेश गनप
ु नN छ)
घ) .मता अCभवृ X तथा Cशप वकासको स*भाWयता ५
•

# तशत

#ाmबHधक #ताबमा +यन
ु तम ७० # तCशत अंक #ाQत गरे को परामशदाताह>को मा0 आHथक

#ताब खोCलनेछ ।
१.७ परामश सेवा ख%रद स*झौताको शतह>: संल]न काय .े0गत सतह>मा उFलेख भए अनस
ु ार हुनेछ
१.8 #ताब पेश गनप
ु नN थान, Cम त र समय:
क) थान: वाMय सेवा mबभाग, #ाथCमक वाMय सेवा पन
ु जागरण महाशाखा,टे कु, काठमाडn
ख) Cम त: सच
ू नामा उFलेख गरे को Cम त Cभ0 ।
ग) समय: सच
ू नामा उFलेख गरे को कायालय समय Cभ0 ।
१.९. #ताब छनोट गनN mबHध: गण
ु तर र लागत वHधको आधारमा #तावको छनोट ग%रने छ
१.१० वाथ बाSझने #ताब उपर कारबाह; ग%रने छै न । नयम mबप%रत गरे मा #चCलत कानन
ू
बमोिजम कारबाह; ग%रने छ ।
१.११ साबज नक नकायले #ताब स*बि+ध कारबाह; गदा गरे को 0ट
ु ; वा नणय mब>X पन
ु राबलोकन का
लाHग साबज नक खर;द ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोिजम नबेदन Bदन सLकने छ

१.१२ तोLकएको अबHध Cभ0 #ाQत हुन आएका #ताबह> स*बि+धत #ताwदाताह>को रोहबर मा #ताब
पेश गनN अि+तम Cम तको भोCल पFट Bदनको Bठक १ बजे वाMय सेवा mबभाग, #ाथCमक वाMय सेवा
पन
ु जागरण महाशाखा टे कुमा खोCलने छ । सो Bदन साबज नक mबदा पन गएमा कायालय खल
ु ेको Bदनको
Bठक १ बजे खोCलने छ । #ताwदाताह> उपिथत नभएमा प न #ताब खोFन बाधा पनN छै न ।
१.१३ #ाmबHधक #ताब सब #थम खोCलने छ र #ाmबHधक #तावको मF
ू यांकनबाट कि*त मा ७० # तशत
अंक #ाQत गनN #ताwदाताह>को मा0 आHथक #ताब खोCलने छ । आHथक र #ाmबHधक #ताबमा सबै
भ+दा बढ; अंक #ाQत गनN #ताबदाताको #ताब अ(ययन कायको लाHग अि+तम छनोट ग%रने छ ।

२. आHथक #ताब पेश गदा न*न CलSखत कुराह> खल
ु ाउनप
ु नN छ:
आHथक #ताब:

कामको

#तावत सेवा शुFक

ववरण

xयाट बाहे क
अंकमा

अ.रमा

सामुदा यक
वाMय
इकाईको
#भावका%रता
अ(ययन

#ताबदाताको दतखत:
#ताब पेश गनN संथा / फम को नाम:
#ताब पेश गनN संथा / फम को ठे गाना:
Cम त:

१३% मु.अ.क.>.

कूल ज*मा रकम u

अंकमा

अंकमा

अ.रमा

अ.रमा

आHथक र #ाmबHधक #ताब पेश गनN त%रका:
१.

माHथको नमन
ु ा बमोिजमको mबबरणह> बनाई #aयक खाममा #ताबको mबषय र संथाको नाम

समेत उFलेख गर; आHथक र #ाmबHधक #ताब Cभ+दाCभ+दै खाममा छु_ा छु_ै Cसलब+द; र सह; छाप गर;
सो खामह>लाई एउटा खाममा राखी पन
ु ः CसFब*द; र सBहछाप गर; पेश गनप
ु नNछ
२.

(क) #ताबदाताले स*झौता गरे को ७ Bदन Cभ0 अ(ययन कायको mबतत
ृ काय योजना बनाई पेश

गनप
ु नNछ
(ख) #ताबदाताले अ(ययन काय पRचात TOR मा उFलेख गरे बमोिजमको मयौदा टे बल
योजना,अनग
ु मन तथा मF
ू यांकन शाखामा पेश गनु पनNछ । उTत मयौदा टे बल #ाmबHधक काय सCम तमा
छलफल ग%र उTत सCम तले अ(ययन कतालाई आवRयक सझ
ु ाब #दान गनNछ । उTत सझ
ु ाब अनस
ु ार
अ(ययन # तबेदन प%रमािजत गर; स*झौता बमोिजम तोLकएको समय Cभ0 अि+तम अ(ययन # तबेदन
पेश गनु पनN छ ।
३.

#ताब स*बंघी कागजातको बारे मा जानकार; Cलन चाहे मा वा.से.mब., #ाथCमक वाMय सेवा

पन
ु जागरण महाशाखाको योजना,अनग
ु मन तथा मF
ू यांकन शाखाबाट #ाQत गन सLकने छ
४.

परामशदाताले #तावीत काम Sub-Contract मा Bदन पाइने छै न

५.

#ताबदाताको #ताब वीकृत भै स*झौता भएमा वा.से.mब., #ाथCमक वाMय सेवा पन
ु जागरण

महाशाखासंग उपलwध भएका आबयक सच
ू नाह> परामशदातालाई उपलwध गराउन सLकने छ, तर कानन
ू
बमोिजम गोQय राbनु पनN सच
ू ना भने Bदन कर ला]ने छै न । अ(ययन कायको लाHग आबयक
उपकरणह> अ(ययन कता आफैले Wयवथा गनप
ु नNछ । वा.से.mब., #ाथCमक वाMय सेवा पन
ु जागरण
महाशाखामा कायशाला गराउन चाहे मा हल गराउन सLकनेछ ।
६.

#ताब पेश गनु अ घ सामा+यतया #ताबदाताह> स*ब+धी बैठक हुने छै न ।

७.

#ताबदाताले पेश गरे को #ताब, #ताब पेश गनN अि+तम Cम तबाट ६ मBहना स*मको लाHग

मा+य हुने छ ।
८.

#ताबीत खर;द कारबाह; अ+तगत Cसजना हुने कुनै मालसामान आपू त, नमाण काय, अ+य सेवा

वा परामश सेवास*ब+धी काम परामशदा0ी फम वा नीजसंग स*बX WयिTत वा संथालाई Bददा #तावत
परामश सेवासंगको वाथ बाSझन सTछ भ+ने साबज नक नकायलाई लागेमा सो #ताबदाता वा
WयिTतलाई तेतो काम नBदन सLकने छ ।

९.

#ताबदाता वा नीजको जनशिTतले नमयानस
ु र तनप
ु नN कर बझ
ु ाउने दा यaव परामशदाता

वयंको हुनेछ । अ+य कुराह>मा दmु बधा भएमा यस वा.से.mब., #ाथCमक वाMय सेवा पन
ु जागरण
महाशाखामा स*पक गन सLकनेछ ।
१०.

#ताब पेश गदा अं8ेजी वा नेपाल; जुन भाषामा प न पेश गन सLकनेछ ।

११.

वा.से.mब., #ाथCमक वाMय सेवा पन
ु जागरण महाशाखाले #ताब स*ब+धी कागजात संशोधन

गन चाहे मा सबै #ताबदाता वा #ताब ख%रद गनN संथा अथवा स*बि+धत WयिTतलाई जानकार; Bदई
संशोधन गन सTनेछ ।
१२.

#ताब पेश गनN mबHध:-

#ताब पेश गदा आHथक र #ाmबHधक #ताबह> Cभ+न mब++नै खाम Cभ0 Cसलब+द; गर; खामको बाBहर
“#ाmबHधक #ताब” र “आHथक #ताब” भ न पट >पमा उFलेख गर; दइु Cभ+दा Cभ+दै Cसलब+द;
खामलाई एउटा खामCभ0 राखी Cसलब+द; गर; खामको बाBहर “सामद
ु ा यक वाMय ईकाईको #भावका%रता
अ(ययन “कायको आHथक र #ाmबHधक #ताब" भनी पेश गनु पनNछ ।
१३.

#ताब खोFने कायmबHध:

उपिथत भएका #ताबदाता वा नजको # त नHधह>को रोहबरमा #तावको मल
ू खाम खोCलनेछ ।
#ताबदाता वा नजको # त नHधह> उपिथत नभएको कारणले #ताब खोFन बाधा पनN छै न ।
तaपRचात आHथक र #ाmबHधक #ताबह> भएका खामह> छुvयाई #ाmबHधक #ताबह> मा0
मF
ू यांकनकोलाHग खोCलनेछ । #ाmबHधक #ताबमा +यन
ू तम ७० # तशत वा सो भ+दा बढ; अंक #ाQत
गनN #ताबदाताह>को मा0 आHथक #ताब मF
ू यांकनको लाHग खोCलने छ
१४.

तोLकएको काय गनN CसलCसलामा न*नCलSखत कुराह> खोCल #ाmबHधक #ताब पेश गनु पनN छ

। यसलाई १००

पण
ू ा{क मा न*नानस
ु ार mबभाजन गर;एको छ ।

a.

#तावत सेवाको नCमaत आबयक अनभ
ु ब

१० अंक

b.

काय स*पादन गनN तर;का, कायवHध, समय ताCलका

४० अंक

c.

#तावत जनशिTतको यो]यता र अनभ
ु ब

४५ अंक

d.

.मता अCभवृ X तथा Cशप वकास को स*भाWयता

५ अंक

१५.

#ाmबHधक र आHथक #ताबको मF
ू यांकन गर; दव
ु ै #तावको अंक संयT
ु त uपमा मF
ू यांकन गर;

सबै भ+दा बढ; अंक पाउने #ताwदाताको #ताब वीकृत गर; काय गनN िज*मेवार; द;इनेछ ।
१६.

आHथक #तावको मF
ू यांकन गदा छनौट भएका #ाmबHधक #ताबह> म(ये सबै भ+दा कम कबल
ू

गरे को अंकलाई आHथक #तावलाई छु_ाइएको अंक भारले गण
ु न गर; मF
ू यांकन गनु पनN #ताwदाताको
कबोल गरे को अंकले भाग गदा आउने अंक आHथक #तावको #ाQतांक हुनेछ ।
१७.

यो अ(ययनको कुनै भाग यस महाशाखाको वीकृ त नCलई कसैलाई Bदन वा #काCशत गन पाइने

छै न ।
१८.

गोप नयता स*ब+धी शत:

मF
ू यांकनको ममा कुनैप न #ताबदाताको ववरण, #ताब गरे को रकम आBदका बारे मा अनाHधकृत
uपमा साबज नक गन पाईनेछैन । यस mबषयमा आबयकता अनस
ु ार वा.से.mब., #ाथCमक वाMय सेवा
पन
ु जागरण महाशाखाले कुनै Wयहोराका बारे मा पट पान चाहे मा प0ाचार गर; वा अ+य मा(यम बाट
प
ु vयाई माग गन सTनेछ ।
१९.

अ(ययन बापतको रकम भT
ु तानी र नंग mबलको आधारमा ३ पटक स*म गर; Bदइने छ । पBहलो

क|ता स*झौता पछ} इ+सेQशन %रपोट पेश गरे प छ ३०%, दो~ो क|ता LफFड काय / तMयांक संकलन
गरे प छ ५०% र ते~ो क|ता अ+तीम # तबेदन पेश गरे प छ २०% रकम भT
ु तानी ग%रने छ । यस%र
रकम भT
ु तानी गदा नयमानस
ु ार ला]ने कर र धरौट; बापतको रकम कटाई भT
ु तानी ग%रने छ ।

