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प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) 
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सुची दताय गराउने सम्बन्धि सूचना 
(सूचना प्रकासन ममतत २०७८/०५/०१ गते) 

सङ्घीय माममला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय, प्रदेश नं १ िीच समझदारी परमा हस्ताक्षर 
भई प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायाक्रम (PLGSP) आ.व. २०७६/७७ देखि कायाान्त्वयनमा रहेको छ I यस कायाक्रम अन्त्तगातको 
प्रादेमशक कायाक्रम कायाान्त्वयन इकाईको चालू आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षाक कायाक्रम अनुसार तपमशलका कुनै एक वा िढी र्वषयहरुमा 
काया गना इच्छुक र योग्यता पुगेका परामशादाता व्यन्त्तत, फमा/संस्था वा कम्पनीिाट देहायका कागजातहरु सहहत सावाजतनक िररद ऐन, 
२०६३ र सावाजतनक िररद तनयमावली, २०६४ (संसोधन सहहत) को तनयम १८ िमोन्त्जम रीतपुवाक सूची दताा गना हुन यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ I योग्यता पुगेका इच्छुक परामशादाता व्यन्त्तत, फमा/ससं्था वा कम्पनीहरुल ेतल हदईएको इमले ठेगाना वा स्वयं उपन्त्स्थत भई 
तनवेदन हदन सतनेछन ्I साथै, यस सम्िन्त्न्त्ध अन्त्य कुराहरुको हकमा कानून िमोन्त्जम सम्पूर्ा अधधकार यस कायाालयमा तनहहत हुने छ I 
तपशशल  

१. प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको लाधग कानुन तनमाार् 

२. प्रदेश तहको लैंधगक समानता तथा सामान्त्जक समावशेीकरर् GESI कायार्वधध तनमाार् 

३. प्रदेशको GESI नीतत  अध्यावधधक गने  

४. IT सम्िन्त्न्त्ध software तथा प्रर्ाली र्वकाश  

५. प्रदेश नं १ आन्त्तररक तनयन्त्रर् प्रर्ाली मागादशान अध्यावधधक गन े 

६. प्रदेश सरकारलाई आन्त्तररक लिेापरीक्षर् तनदेमशका सशंोधन गने  

७. प्रदेशको प्राथममकतामा रहेको नीतत/रर्नीतत पर तनमाार्मा सहयोग 

८. प्रदेशमा हदगो र्वकास लक्ष्यको कायाान्त्वयन न्त्स्थततको अध्ययन  

९. प्रदेश सरकार अन्त्तगातको कायाालय तथा तनकायहरुको सािाजतनक सुनुवाई सचंालन 

आवश्यक कागजातहरु: 
• परामशादाता व्यन्त्तत,संस्था वा फमा दाताको प्रमार् पर  

• संस्था, फमाको हकमा मूल्य अमभवदृ्धध कर (VAT) दतााको प्रमार्पर  

• व्यन्त्ततको हकमा मूल्य अमभवदृ्धध कर (VAT) वा स्थायी लिेा नम्िर दतााको प्रमार्पर 

• आ व २०७७/७८ सम्मको कर चुतता प्रमार्पर वा करचुतता गने म्याद थपको प्रमार्पर 

• सम्िन्त्न्त्धत काया गने व्यवसातयक इजाजत पर 
• सावाजतनक िररद तनयमावली, २०६४ (संशोधन सहहत) अनुसचूी २ क िमोन्त्जमको ढााँचामा रीतपूवाक आधधकाररक तनवेदन  
• संस्थागत र्ववरर् (organizational profile) 
• प्रस्तार्वत कायाक्रम संचालनका लाधग संलग्न हुने जनशन्त्ततहरूको व्यैन्त्ततक र्ववरर् (िायोडाटा)  
• परामशादाता संस्था/व्यन्त्ततको हकमा संस्थाल ेहामसल गरको काया अनुभव र कायादक्षता िुल्ने कागजातहरु  

• प्रचमलत कानुन िमोन्त्जम अन्त्य कागजातहरु 

परामशयदाता संस्था/फमयको धयुनतम योग्यतााः 
• कायाक्रम संचालन गना प्रस्ताव गररएको के्षरमा काया अनुभव भएको हुनुपन े
• प्रमुि जनशन्त्ततहरुको न्त्युनतम शकै्षक्षक उपाधी स्नातकोत्तर हुनुपने  
• सम्िन्त्न्त्धत के्षरमा न्त्यनुतम ३ वषाको काया अनुभव भएको जनशन्त्तत भएको हुनुपन े 
• सरकारी तनकाय तथा कायाालयहरुसंग काया गरेको अनुभव भएको हुनुपने । 

ननवेदन पेश गन ेठेगाना 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

प्रदेश न. १, बिराटनगर 

इमेल: ppiu.p1@plgsp.gov.np 

फोन: ०२१-४७०५५३, ४७०५५४ 
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