
प्रदेश सरकार 
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 

प्रदेश नं ३, हेटौडा, मकवानपरु 
गररवी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नका लानग आशर्पर 

(Expression of Interest) आव्हान गररएको सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशशत नमनत २०७५।०६।२२ 

          र्स प्रदेश मातहतका १३ शिल्लाहरु (मकवानपरु, शचतवन, काभ्र,े भक्तपरु, लनलतपरु, काठमाण्डौ, 
दोलखा, रामेछाप, नसन्त्धपुाल्चोक, नसन्त्धलुी, नवुाकोट, रसवुा र धाददङ्ग) मा चाल ुआ. व. २०७५÷७६ मा गररवी 
ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम अन्त्तगयत नर्ााँ लघ ुउद्यमी नसियना र स्तरोन्नतीका कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गनुय पने भएकोले सोका लानग प्रनतस्पधायबाट र्ोग्र्ताक्रम ननधायरण गरी व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क 
संस्थाहरुको प्रारशभभक सूशच तर्ार गनुयपने भएकोले इच्छुक सेवा प्रदार्क संस्था, गैह्र सरकारी संस्था, फमय वा 
कभपनीहरुवाट उक्त कार्यक्रम संचालन गनयका लानग ररतपूवयकको आशर्पर (Expression of Interest) 
आव्हान गररएको व्र्होरा सभवशन्त्धत सवैको लानग र्ो सूचना प्रकाशन गररएकोछ ।  
शतयहरु  

१. आशर्परदाताले ननभनानसुारको कागिात तथा प्रमाणपरहरुको प्रनतनलवप पेश गनुय पनेछ ।  
क. संस्था (व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्था, गैह्रसरकारी सस्था, प्राइभेट वा साझेदारी फमय वा 
 कभपनी) को नबधान वा प्रवन्त्धपर, ननर्मावलीमा लघ ु उद्यम वा व्र्बसार् ववकास वा नसप ववकास 
 तानलम वा आर्आियन क्षेरमा काम गने उद्देश्र् उल्लेख भएको ।  
ख. संस्था दताय भएको अबनध न्त्रू्नतम २ बर्य परुा भएको ।  
ग. संस्थाको नववकरण अद्यावनधक भएको हनु ुपनेछ।  
घ. मूल्र् अनभवृविकरमा दताय भएको ।  
ङ  आ.व.२०७३÷७४ को कर चकु्ता प्रमाण पर । (कर छुट सनुबधा प्राप्त गरेको संस्थाले कर कार्ायलर्मा 
 आफ्नो बावर्यक कारोबारको नबबरण पेश गरेको प्रमाण)  
च. कार्यक्षेरगत शतय (TOR) मा उल्लेख भए बमोशिम िनशशक्त भएको । 

छ. काम गनय चाहेको शिल्ला उल्लेख भएको (अनधकतम ३ शिल्लासभम) । 

ि. कालो सूचीमा नपरेको स्वघोर्णा— पर । 

झ. आ.ब. २०७२/७३ र २०७३/७४ को लेखा परीक्षण भएको । 

ञ. गैर सरकारी संस्थाको हकमा समाि कल्र्ाण पररर्दमा दताय भएको र कंपनीको हकमा सभबशन्त्धत 
 ननकार्बाट काम गने इिाित प्राप्त गरेको । 

२. आशर्पर आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको नमनतले १५ औ ं ददन नभर कार्ायलर् समर्नभर 
कार्यक्षेरगत शतय (TOR) प्राप्त गनय सवकनेछ र १६ औ ं ददन ददनको १२:०० बिे नभर र्स मन्त्रालर्मा 
आशर्पर दताय गराईसक्न ु पनेछ र र्सरी दताय भएका आशर्परहरु सोही ददनको १४:०० बिेदेशख 
आशर्परदाताहरु वा ननिहरुको आनधकाररक प्रनतनननधहरुको उपशस्थनतमा र्स मन्त्रालर्मा खोनलनछे ।तर 
आशर्परदाताहरु वा ननिहरुको आनधकाररक प्रनतनननधहरुको उपशस्थनत नभए पनन आशर्पर खोल्न बाधा पने 
छैन ।  

३. आशर्पर दताय गने र खोनलन े ददन सावयिननक ववदा पनय गएमा त्र्सपनछ लगतै्त कार्ायलर् खलेुको ददन 
 मानथ नस.नं. २ मा तोवकएको समर् अनसुार नै दताय गने र खोल्ने कार्य गररनछे । तर दशैको अवसरमा 
 हनुे सावयिननक ववदालाई र्स अवधीको गणना गररन ेछैन।  



४. आशर्पर दताय गदाय नसलवन्त्दी गररएको खामको वावहर कुन शिल्लाको कार्यक्रम संचालन गनयको लानग पेश 
गररएको हो सो शिल्ला प्रष्ट खलेुको हनुपुनेछ । ररत नपगेुको, भर्ाद नाघी आएको र कुन शिल्लाको लानग 
आशर्पर पेश गररएको हो सो प्रस्ट नखलेुको, सहीछाप र नसलवन्त्दी नभएको आशर्पर उपर कुनै कारवाही 
हनुे छैन । साथै एकभन्त्दा बढी शिल्लामा कार्यक्रम संचालन गनय चाहने सेवा प्रदार्कहरुले प्रत्रे्क शिल्लाको 
लानग छुट्टाछुटै्ट िनशशक्त (कमयचारी) प्रस्ताव गरी आशर्पर दताय गनुय पने छ । एकै िनशशक्त (कमयचारी) 
प्रस्ताव गरी एक भन्त्दा वढी शिल्लाका लानग आशर्पर पेश गरेको पाइएमा मन्त्रालर्मा दताय भएको पवहलो 
आशर्परलाई कार्म गरी अन्त्र् आशर्परहरु स्वतः रि हनुेछन ्। एकै संस्थाले मानथ उल्लेशखत शिल्लाहरु 
मध्रे् बढीमा ३ शिल्लामा मार आशर्पर पेश गनय सक्नछेन,।  

५. तोवकएको नमनत र समर् नभर पनय आएका आशर्परहरु मध्रे्बाट सावयिननक खररद ऐन, २०६३, सावयिननक 
खररद ननर्मावली, २०६४ र गररवी ननवारणका लानग लघ ु उद्यम नबकास कार्यक्रम संचालन ननदेशशका, 
२०७० (संशोधन सवहत) वमोशिम मूल्र्ांकन गरी प्रत्रे्क शिल्लाका लानग र्ोग्र्ताक्रमका आधारमा उत्कृष्ट ३ 
देशख ६ वटा संस्थाहरु छनौट गरी छनौट भएका संस्थाहरुको सूची बणायनकु्रम अनसुार राविर् पनरकामा 
प्रकाशशत गरी सभवशन्त्धत शिल्लामा पठाइनेछ ।  

 दईु वा दईु भन्त्दा वढी गैहृ सरकारी संस्था, फमय वा कभपनीले संर्कु्त उपक्रम (Joint Venture) को 
 रुपमा कार्य/परामशय सेवा ददने भए त्र्स्ता फमय वा कभपनीको नाम,  ठेगाना, वववरण तथा मखु्र् भई 
 काम गने संस्था, फमय वा कभपनीको नामका साथै प्रचनलत कानून वमोशिमको ररत प-ुर्ाइ आशर्पर पेश 
 गनुयपनेछ अन्त्र्था त्र्स्ता आशर्पर उपर कारवाही हनुछैेन ।  

६. शिल्लामा पठाईएको सूशच नभरवाट सोही शिल्लामा कार्यक्रम संचालनका लानग शिल्ला उद्यम ववकास सनमनतको 
समन्त्वर्मा शिल्लास्तरमा रहेका घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर् र घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सनमनतका 
कार्ायलर्ले आनथयक र प्राववनधक प्रस्ताव माग गरी प्रचनलत काननु अनसुार र्ोग्र्ताक्रमका आधारमा पााँचवटा 
सभम स्थानीर् तह भएको शिल्लाको हकमा एक र छ वा छ भन्त्दा वढी स्थानीर् तह भएको शिल्लाको हकमा 
दईुवटा व्र्बसार् नबकास सेवा प्रदार्क संस्थाको छनौट गनेछन ्।  

७. ववस्ततृ वववरणसवहतको कार्यके्षरगत शतय (TOR), आशर्पर र्स मन्त्रालर्को website: moitfe.p3.gov.np 
वाट Download  गनय सवकनछे ।  

८. Internet बाट E-submission मा भाग नलन चाहने आशर्परदाताले सावयिननक खररद अनगुमन कार्ायलर्को 
पोटयल www.bolpatra.gov.np बाट आशर्पर पेश गनय सक्नेछन ्। र्सरी भाग नलने आशर्परदाताहरुले 
आशर्परसाथ पेश गनुयपने कागिातहरु पोटयल www.bolpatra.gov.np मा लग इन (log in) गरी प्राप्त 
ननदेशन अनसुार स्क्र्ान गरी वप.नड.एफ (PDF)  Format मा तर्ार गरी अपलोड गनुयपनेछ ।  

 E-submission गने आशर्परदाताहरुले र्ो सूचना प्रकाशशत भएको नमनतले मानथ नस.नं. २ मा उल्लेख 
भएको समर्नभर अपलोड गरी सक्नपुनेछ । अपलोड भएका आशर्परहरु नस.नं. २ मा उल्लेख भए 
बमोशिम खोनलनछे र स्क्र्ान गरी PDF  Format मा पेश गररएका कागिातहरुको सक्कल प्रनत वा 
प्रमाशणत प्रनतनलवपहरु आशर्पर खोलेको नमनतले ५ ददननभर  र्स मन्त्रालर्मा पेश गरी सक्न ुपनेछ।  

 आशर्पर खोल्ने समर्मा आशर्परदाताको आशर्परहरु PDF  Format मा अपलोड भएको नदेशखएमा, 
अपलोड भएको फाइल प्रस्टसाँग PDF  File प्रष्टसाँग नबशुझएमा, डाउनलोड हनु नसकेमा वा नभएमा वा 
डाउनलोड भएको PDF  File नखलेुमा र्स मन्त्रालर् िवाफदेही हनुे छैन ।  

 एउटै आशर्परदाताले नसलबन्त्दी आशर्पर र E-submission मध्रे् कुनै एक माध्र्मबाट मार 
आशर्पर पेश गनय सक्नेछन ्। र्दद दवैु प्रणाली प्रर्ोग गरी आशर्पर पेश गरेमा दवैु आशर्परहरु 
स्वतः रद्द हनुेछन ्।  



९. आशर्पर शस्वकृत गने वा नगने सभपूणय अनधकार र्स मन्त्रालर्मा  रहने छ ।  
१०.िनशशक्तको रुपमा कशभतमा ६ िना उद्यम ववकास सहिकतायहरु प्रस्ताव गनुय पनेछ । सो अनशुार प्रस्ताव  

नगरेका आशर्परहरु मान्त्र् हनुे छैनन ्।  
११. प्रचनलत कानूनको अनधनमा रही तर्ार गररएको कार्यक्षेरगत शतय (TOR)  मा उल्लेख भएका कुराहरु सोही 

वमोशिम र अन्त्र् कुराहरु सावयिननक खररद ऐन, २०६३, सावयिननक खररद ननर्मावली, २०६४, गररवी 
ननवारणका लानग लघ ुउद्यम नबकास कार्यक्रम संचालन ननदेशशका, २०७० (संशोधन सवहत) र प्रचनलत कानून 
वमोशिम हनुेछ ।  

१२. र्स ववर्र्मा थप िानकारी नलनपुने भएमा र्स मन्त्रालर्को फोन नं. ०५७–५२५६१७ मा कार्ायलर् 
 समर्नभर सभपकय  राख्न सवकनेछ ।  

१३.आशर्पर सभबन्त्धी नबस्ततृ छलफलको लानग र्ो सूचना प्रकाशशत नमनतले सातौ ददन सो ददन साबयिननक नबदा 
परे त्र्सको भोनलपल्ट ददनको १३:३० विे अनिम बोलपर बैठक (Pre bid meeting) मन्त्रालर्को 
वैठककक्षमा बस्नछे । उक्त बैठकमा सहभागी हनु इच्छुक आशर्परदाताहरुलाई र्सै सूचनाबाट िानकारी 
गराइएकोछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


