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डकुभेन्ट्री तमायी सम्फन्ट्धी प्रस्ताव आवहानको सूचना
(प्रथभ ऩटक सूचना प्रकाशित मभमत् २०७८/०९/३०)

मस गाउॉऩामरकाको आमथिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक स्वीकृत कामिक्रभ अनुसाय मस गाॉउऩामरकाको मनम्न
कामिहरुको डकुभेशन्ट्र तमाय गनुि ऩने बएकोरे डकुभेशन्ट्र तमाय गनि इन्ट्छु क पभि/सॊ स्थाहरुफाट प्रस्ताव ऩेि गनि मो सूचना
प्रकािन गरयएको छ । सूचना प्रकाशित बएको मभमतरे १५ ददन मबत्र तोर्कए फभोशजभको कागजात सॊ रग्न गयी
आमथिक तथा प्रार्वमधक प्रस्ताव ऩेि गनुह
ि न
ु सूशचत गरयन्ट्छ । साथै यीत नऩुगी ऩेि हुन आएका प्रस्तावहरु छनौट
प्रकृमाभा सभावेि गरयने छै न ।र्वस्तृत कामि र्ववयणको रामग मस कामािरमभा सम्ऩकि गनुि हुन अनुयोध छ ।
तऩमसर्
क्र.सॊ .
१.

काभको र्ववयण
बगवतीभाई गाउॉऩामरकाभा बएका बौमतक ऩूवािधाय र्वकास,

साभाशजक, साॉस्कृमतक, ऩमिटकीम एॊव धामभिक स्थर य सुिासनको

अनुभामनत रागत (भ्माट

कैर्पमत

सर्हत)
१००००००।

ऺेत्रभा बएका र्वमबन्न कामिहरुको मबमडमो डकुभेन्ट्री तमायी तथा
प्रसायण गने कामि
प्रस्ताव साथ सॊ रग्न गनुि ऩने कागजातहरु्
१. पभि दतािको प्रभाण ऩत्र
२. प्मान/भ्माट दतािको प्रभाणऩत्र
३. कयच ुक्ताको प्रभाण ऩत्र

४. पभिफाट सम्ऩाददत कामिको कामि अनुबव

प्रस्ताव ऩेि गने स्थान् बगवतीभाई गाउॉऩामरका गाउॉ कामिऩामरकाको कामािरम,ऩगनाथ दै रेख ।
सम्ऩकि नॊ. ९८५८०२०८९९/९८५८०२०७९९
प्रभुख प्रिासकीम अमधकृत

बगवतीभाई गाउॉऩमरकाको सभृर्ि, र्वकास य सुिासन प्रवििन सम्फन्ट्धी डकुभेन्ट्री तमायीको रामग कामि ऺेत्रगत
िति (Term Of Reference)
१. ऩृष्ठबूभी्
प्राकृमतक, बौगोमरक धामभिक य साॉस्कृमतक सम्ऩदारे बरयऩुणि बगवतीभाई गाउॉऩामरकाभा सभृर्ि य
र्वकासका धेयै आधायहरु यहेका छन् । बौगोमरक र्वकटता, गरयफी, फेयोजगायी, न्ट्मून आन्ट्तरयक आम
जस्ता च ुनौमतहरुसॉग जुधेय बए "कृर्र्, ऩिुऩारन य ऩूवािधाय, सभृि बगवतीभाई गाउॉऩामरकाको
आधाय" सोच तम गयी सभृर्िको अनवयत मात्राभा रशम्कएको छ । मस सोचराई ऩुया गनि
गाउॉऩामरकारे सॊ चारन गये का बौमतक ऩूवािधाय र्वकास, आमथिक तथा साभाशजक रुऩान्ट्तयण य
सुिासनका र्क्रमाकराहरुको दृश्मावरोकन य ऩमिटकीम तथा साॉस्कृमतक सम्ऩदाहरुको ऩर्हचान,
र्वकास, प्रवििन य सॊ यऺण गने ्मेमरे डकुभेन्ट्री भह्वऩुणि भा्मभ हुन स्छ । मस गाउॉऩामरकाको
र्वगत ५ वर्ि ऩर्हरे साभाशजक, आमथिक, ऩूवािधाय र्वकास य सुिासनको अवस्था य हारको अवस्थाभा
आएको ऩरयवतिन तथा महाॉका ऩमिटकीम य साॉस्कृमतक सम्ऩत्तीहरुको जानकायी ददन मबमडमो डकुभेन्ट्री
एक भह्वऩुणि साधन फन्न स्दछ ।
२. डकुभेन्ट्री मनभािणको रक्ष्म्
बगवतीभाई गाउॉऩामरकाको सभृर्ि य र्वकासको मात्राराई झल्काउॉदै ऩमिटन प्रवििनभा मोगदान
ऩुमािउने ।
३. डकुभेन्ट्री मनभािणको उदे श्महरु्
क. बगवतीभाई गाउॉऩामरकाको र्वगत ५ वर्ि अगाडी य हारको साभाशजक, आमथिक, बौमतक ऩूवािधाय
र्वकास य सुिासन ऩऺको प्रस्तुमत गने ।
ख. गाउॉऩामरकारे हामसर गये का प्रभुख उऩरब्धी य गौयवका आमोजनाहरुको अवरोकन गने ।
ग. गाउॉऩामरका र्वकास य सभृर्िको फाटोभा प्राप्त सपरता हामसर गनि मरएका नीमत तथा
कामिक्रभहरुको समभऺा्भक र्टप्ऩणी गने ।
घ. ऩमिटकीम तथा साॉस्कृमतक सम्ऩदाहरुको ऩर्हचान र्वकास प्रचाय प्रसायभा टे वा ऩुमािउने ।
ङ. आगाभी अवमधभा गाउॉऩामरकारे चाल्नुऩने कदभहरुको मात्रा तम गने ।
४. डकुभेन्ट्री मनभािण ऺेत्र्
डकुभेन्ट्री मनभािणको ऺेत्र बगवतीभाई गाउॉऩामरकाका ७ वटा वडा हुनछ
। ७ वडा आमथिक
े
साभाशजक ऩूवािधाय र्वकास य धामभिक तथा ऩमिटकीम ऺेत्रराई सभे्नु ऩनेछ ।
५.

डकुभेशन्ट्र मनभािण र्वमध :– डकुभेशन्ट्र मनभािण र्वमध ऩयाभििदातारे आफ्नो प्रस्तावभा ऩेि गनुि ऩनेछ ।

६. डकुभेशन्ट्र मनभािण प्रर्क्रमा्
क) गाउॉऩामरकारे कामि ऺेत्रगत िति य रागत अनुभान तमाय गयी स्वीकृत गने छ ।
ख) साविजमनक खरयद ऐन, २०६३ य बगवतीभाई गाउॉऩामरका साविजमनक मनमभावरी, २०७८ भा उल्रे शखत

प्रावधानको ऩरयमध मबत्र यही सूचना प्रकािन गयी प्राप्त प्रस्तावहरु भ्मेफाट प्रस्ताव भुल्माङ्कन तथा छनौट
समभमतरे उऩमुक्त
ि ऩयाभििदाता सॊ स्था छनौट गरयनेछ ।
ग) छनोट बएको ऩयाभििदाता सॊ स्थासॉग मस कामि ऺेत्रगत िति फभोशजभ सम्झौता गरयनेछ ।
घ) छनोट बएको ऩयाभििदातारे बगवतीभाई अन्ट्तगित यहेको सफै वडाहरुभा यहेका भामथ कामिऺेत्रभा उल्रेख

गये फभोशजभको ऺेत्रहरुको मबमडमो सॊ करन तथा तमाय गने कामि गनुऩ
ि नेछ । साथै आवश्मक तशस्वय मरनु
ऩनेछ ।
ङ) ऩयाभििदातारे गाउॉऩामरकासॉग सभन्ट्वम य र्वचाय सॊ करन गनुऩ
ि नेछ ।
च) ऩयाभििदातारे मनभािण गये को डकुभेन्ट्रीको ऩर्हरो ड्राफ्ट मस गाउॉऩामरकाभा प्रस्तुतीकयण गनुऩ
ि नेछ ।
७) मबमडमो डकुभेशन्ट्र मनभािणका ितिहरु
क) कशम्तभा १ वर्ि दे खी नेऩार सयकायको सॊ घीम वा प्रादे शिक भन्ट्त्रारम वा स्थानीम तहहरुको वृशत्तशचत्र
मनभािण गये को सॊ स्था हुन ु ऩनेछ ।

ख) र्पल्भ भेर्कङ सम्वशन्ट्ध अ्ममन गये को दऺ कभिचायी बएको सॊ स्था हुनऩु नेछ ।
ग) इमडर्टङ्ग 3D एमनभेसन तथा करय ग्रेमडङ्ग, ऩाश्र्व सॊ मगत (background music) सम्वशन्ट्ध ऩढे को दऺ कभिचायी
तथा अनुबवी सॊ गीतकभी आवि बएको सॊ स्था हुन ु ऩने ।

घ) छामाॉङकनको ( Sutting ) को रागी चार्हने आफ्नै आधुमनक ्माभेया, ड्रोन, ्माभेया तथा इमडर्टङ्ग मसस्टभ
सर्हतको ल्माव बएको सॊ स्था हुनऩु ने ।

ङ) ऐमतहामसक, साॉस्कृमतक, ऩमिटकीम एवभ् साभाशजक रुऩान्ट्तयणको र्वमधभा जस्तै : डकुभेन्ट्री रघु चरशचत्र
तथा र्वऻाऩन इ्मादी सयकायी कामिहरुभा ऩमन नमाॉ र्वमध य गुणस्तयराई ्मानभा याखी मनभािण सम्ऩन्न
गरयसकेको सॊ स्थाराई ऩर्हरो प्राथमभकता ददइने छ ।
च) छामाङ्कनभा मबमडमो ्माभया सर्हत आवश्मकता अनुसाय ड्रोनको प्रमोग गनुऩ
ि ने । जसभा मबमडमो गुणस्तय
पुर एच.मड. (१९२०–१०८० ) बन्ट्दा कभ हुन ु ऩने । सके सम्भ ( पोय के ) पभेट प्रमोग गनुि ऩने ।

छ) छामाङ्कनका क्रभभा ्माभेयाका अमतरयक्त ड्रोनको प्रमोग गदाि स्थानीम प्रिासन सॊ ग सभन्ट्वम वा अनुभती
मरएय गने व्मवस्था प्राभििदातारे मभराउनु ऩने ।

८) फजेट य जनिक्ती
मस कामिक्रभका रामग अवश्मक ऩने बौमतक साधन य जनिक्ती सेवा प्रदामकरे व्मवस्थाऩन गनुऩ
ि ने छ ।

मस ऩरयमोजनाको रामग गाउॉऩामरकारे ऩयाभििदाताराई रु. दि राख ( भ्माट य कन्ट्टीजेन्ट्सी यकभ सर्हत )
उऩरव्ध गयाउने छ ।
९) मबमडमो डकुभेन्ट्री तमायीभा राग्ने सभम
सभम अवधी सम्झौता बएको मभमत दे खी १ भर्हनाको हुनेछ ।
१०) मबमडमो डकुभेशन्ट्रको अऩेशऺत उऩरव्धी
क) बगवतीभाई गाउॉऩामरकाको साभाशजक, आमथिक, बौमतक ऩूवािधाय य सुिासन ऺेत्र तथा प्रमटर्कम

गन्ट्तव्महरुको मबमडमो दस्तावेज तमाय हुनछ
े बने शजगरहरुराई साभाशजक सॊ जारहरुभा अऩरोड गये य प्रचाय
प्रसाय गनि सहमोग ऩुग्नेछ ।

ख) बगवतीभाई गाउॉऩामरकाको ऩमिटन प्रवििनको रामग टे वा ऩुग्नेछ ।
ग) स्थानीम सभुदामको साभाशजक य आमथिक र्वकासभा टे वा ऩुग्नेछ ।
११) मबमडमो डकुभेशन्ट्रको प्रमतवेदनका ऩऺहरु
डकुभेन्ट्रीरे सभे्ने ऺेत्र एवभ ्मसको प्रबावकायीता य गुणस्तयीमता धेयै भह्वऩुणि ऩऺ हो । मसका रामग

डकुभेन्ट्रीको बोल्मुभ Picture, Quality, Resolution, सभमार्वमध य ्मसभा प्रमोग हुने स्कुष्ट आददको ठु रो
बुमभका यहेको हुन्ट्छ । मी सफै ऩऺहरुराई भ्मनजय गयी मबमडमो डकुभेन्ट्री फनाउॉदा एउटै डकुभेन्ट्रीभा सफै

धामभिक, सास्कृमतक ऩुयाताश्वक ऐमतहामसक उवभ प्राकृतीक सम्ऩदाराई सभे्न खोज्नु बन्ट्दा मथभको अधायभा

अरग अरग डकुभेन्ट्री फनाउनु ऩनेछ । मसका रामग दे हाम फभोशजभको अरग अरग मथभको अधायभा
डकुभेन्ट्री मनभािण गनुि ऩनेछ ।

क) मबमडमो डकुभेन्ट्री २५-३० मभनेटको डकुभेन्ट्री मबमडमो हुन ु ऩनेछ ।
ख) ्मसै गयी गाउॉऩामरकका सफै वडाहरुराई सभेटेय २५-३० मभनेटको दे हाम फभोशजभको मथभको आधायभा
डकुभेशन्ट्र मनभािण गयी ऩेि गनुि ऩनेछ ।

१) आमथिक य साभाशजक रुऩान्ट्तयणको डकुभेशन्ट्र ।
२) ५० राख बन्ट्दा भामथका बौमतक ऩूवािधायको र्वकास य सुिासनभा आधारयत डकभेशन्ट्र ।
३) धामभिक ऩमिटकीम य साॉस्कृमतक स्थरभा आधारयत डकुभेशन्ट्र ।

ग) मबमडमो डकुभेशन्ट्रभा न्ट्माये सन नेऩारीभा स्ऩष्ट फुशझने य कणिर्प्रम आवाजभा हुन ु ऩनेछ । न्ट्माये सनभा फोरे का
र्वर्म ्माप्सन/सफटाइटर अॊग्रज
े ीभा रेशखएको हुन ु ऩने छ ।

ु े सन) नघटाइएको कऩी
घ) छामाङ्कन गरयएको ( यप) साभाग्री सफै य मबमडमो डकुभेशन्ट्रको गुणस्तय ( ये जर
हाडिमडस्क भापित उऩरव्ध गयाउनु ऩने छ ।

ङ) मबमडमो डकुभेशन्ट्रको स्कुष्ट ऩमन सभावेि गनुि ऩनेछ ।
च) शजङगर अनुसाय नाभ उल्रे ख गरयएको हुन ु ऩनेछ ।
छ) गाउॉऩामरकभा अशन्ट्तभ प्रमतवेदन ऩेि गनुि बन्ट्दा ऩर्हरा सभग्र डकुभेशन्ट्रको प्रस्तुती गयी प्राप्त याम/सुझाव
सभेटी ऩरयभाजिन गयी गाउॉऩामरकाभा ऩेि गनुि ऩनेछ ।

ज) अशन्ट्तभ मबमडमो भामथ उल्रेख गरयए अनुसाय मथभको अधायभा सभेत अरग अरग ५ कऩी गाउॉऩामरकाभा
ऩेि गनुि ऩने छ ।
ट) तमाय बएको मबमडमो डकुभेन्ट्री टे मरमबजनफाट प्रसायण गनुक
ि ो साथै साभाशजक सॊ जाभा सभेत अऩरोड
गनुऩ
ि नेछ ।
१२) बुक्तानी तामरका
क. बुक्तानी मनम्न तामरका अनुसाय ऩयाभििदाताको मनवेदन य भ्माट र्वरको आधायभा गाउॉऩामरकाफाट गरयने
छ ।
ख. ऩर्हरो र्कस्ता : सम्झौता बएऩश्चात प्रायशम्बक प्रमतवेदन (पाइनर स्कुष्ट सर्हत) बए ऩश्चात ४० प्रमतित ।
ग. अशन्ट्तभ र्कस्ता : सम्झौता अनुसायको कामि सम्ऩन्न गयी अशन्ट्तभ प्रमतवेदन फुझाए ऩश्चात सम्झौता यकभको
६० प्रमतित ।
१३) ऩयाभििदाताको छनोटको मोग्मताको आधाय
ु ।
ऩयाभिि सेवा खरयद कायवाहीभा बाग मरने प्रस्तावदाताको मोग्मताको आधाय दे हाम फभोशजभको हुनछ
१) प्रस्तावदाता सॊ स्थाको सम्वशन्ट्धत कामिको सॊ स्थागत कामि अनुबव ।
२) प्रस्तावदाताको भुख्म भुख्म कभिचायीको सम्वन्ट्धीत र्वर्मको िैशऺक मोग्मता य उशत्तकै प्रकृमतको कामिको
अनुबव ।

३) कामि सम्ऩादन गने तरयका कामि र्वमध, कामि, ऺेत्रगत सत प्रमतसतको प्रबावग्रार्कता सभम तामरका ।
४) प्रस्तावदाताको व्मवस्थाऩन ऺभता ।

५) प्रस्ताव दाताको अमथिक ऺभता य कामि सम्ऩादन सम्वशन्ट्ध नर्वनतभ सोच ।

६) र्वगत ५ वर्िको अवधीभा प्रस्तार्वत ऩयाभिि सेवा सॊ ग मभल्ने प्रकृतीको ऩयाभिि सेवा प्रदान गये को
साविजमनक वा मनशज सॊ स्थाको यकभ य मभमत खुल्ने र्ववयण ।
७) इमडर्टङ्ग 3D एमनभेसन तथा करय ग्रेमडङ्ग ऩाश्र्व सॊ मगत ( Background Music) सम्वन्ट्धी मोग्मता ।
१४ प्रस्तावहरुको छनोट तथा भुल्माॊकन र्वमध
सुचना प्रकािन गये ऩश्चात प्राप्त प्रस्तावहरुको साविजमनक खरयद ऐन २०६३ य साविजमनक खरयद मनमाभावरी

२०६४ भा उल्रे ख बएका प्रावधानको आधायभा यही भुल्माॊकन गरयनेछ । प्रार्वमधक प्रस्तावको भुल्माॊकनको

बाय ८० प्रमतित य आमथिक प्रस्तावको भुल्माॊकन बाय २० प्रमतित हुनछ
े । भुल्माॊकनभा सफै बन्ट्दा फढी
अॊक प्राप्त गने प्रस्ताव दाताराई मस कामािरमका रामग छनोट गरयनेछ ।
१५) प्रार्वमधक प्रस्तावको ढाॉचा

ऩयाभििदाता सॊ स्थारे दे हाम फभोशजभ ढाॉचाभा प्रार्वमधक प्रस्ताव ऩेि गये को मनवेदन सर्हत प्रार्वमधक प्रस्ताव
ऩेि गनुि ऩनेछ ।

१) ऩयाभिि दाता सॊ स्थाको ऩरयचम ( सस्थाको नाभ, ठे गाना, सम्ऩकि पोन, सम्ऩकि व्मशक्त, इभेर य अन्ट्म उऩमुक्त
ि
र्ववयण )

२) ऩयाभििदाता सॊ स्थाको अनुबव
३) डकुभेन्ट्री मनभािण र्वमध
४) कामि मोजना

५) प्रस्तार्वत जनिशक्त

६) प्रार्वमधक साभाग्रीको उऩरव्धता

ऩयाभििदाता सॊ स्थारे प्रार्वमधक प्रस्ताव साथ दे हाम फभोशजभका कागजातहरु ऩेि गनुि ऩने छ ।
१

सॊ स्था दताि तथा नर्वकयण को प्रभाणऩत्र ।

३

कारो सुशचभा नऩये को सो घेसणा ऩत्र ।

२
४
५
६
७

भु.अ. कय दतािको प्रभाणऩत्र ।

आ व २०७७/०७८ को कय च ुक्ता प्रभाण ऩत्र ।

सॊ स्थाको अनुबव खुल्ने कागजातहरु ( प्रस्ताव सॉग सम्वशन्ट्धत कशम्तभा १ वटा सम्भ) ।

र्वगतभा मसऩ तथा प्रर्वमध हस्तानतयण सम्वशन्ट्ध गये का र्क्रमाकराऩवहरु खुल्ने कागजात ।
प्रस्ताव गरयएका जनिशक्तको सम्वशन्ट्धत व्मशक्तरे गये को व्मशक्तगत र्ववयण ।

१५ आमथिक प्रस्तावको ढाॉचा

ऩयाभििदातारे दे हाम फभोशजभ ढाॉचाभा आमथिक प्रस्ताव ऩेि गये को मनवेदन सर्हत आमथिक प्रस्ताव ऩेि गनुि
ऩनेछ ।
मस न

र्ववयण

ऩरयभाण

१

जनिशक्त र्ववयण

दय

इकाई

जम्भा यकभ

कैर्पमत

क)
ख)

२

फैठक तथा अन्ट्तयर्क्रमा

३

भसरन्ट्द/साभग्री

४

सॊ चाय/मातामात/इन्ट्धन

५

डकुभेन्ट्रीको स्कुष्ट रेख्न

६

ऺेत्रगत अनुसन्ट्धान

७

कानुनी िुल्क

८

उऩकयण

९

कामािरम व्मवस्थाऩन

१०

भ्माट

११

कुर ऩरयमोजना खचि

( ्माभेया, राइट,

ड्रोनस्राइडय रारी आदी )

१६ ऩयाभिि दाता टोरी य र्वर्म र्वऻहरु
ऩयाभििदातारे दे हाम फभोशजभका भानव श्रोतको फैमशक्तक र्ववयण मस गाउॉऩामरकाभा ऩेि गयी काभका रामग
कामािदेि ऩाए ऩछीभात्र काभराइ अगाडी फढाउनु ऩने छ ।
मस न

भानफ श्रोतको र्ववयण

मोग्मता य अनुबव

१

कामिक्रभ मनदे िक

आवश्मक न्ट्मूनतभ मोग्मता ऩुया गयी कशम्तभा ३ वर्ि सम्वशन्ट्धत

२

डकुभेशन्ट्र करा मनदे िक

आवश्मक न्ट्मूनतभ मोग्मता गयी कम्तीभा ३ वर्ि सम्वशन्ट्धत र्वर्मभा

३

मसनेभाटोग्रापय

कशम्तभा ३ वर्ि सम्वशन्ट्धत र्पल्डभा काभ गये को

४

प्रोड्िन म्मानेजय

आवश्मक न्ट्मूनतभ मोग्मता गयी कशम्तभा ३ वर्ि काभ गये को

५

राइट

म्मान

६

ड्रोन

प्रार्वमधक

मनमन्ट्त्रक
ग्रापय

य

र्वर्मभा काभ गये को अनुबव बएको
काभ गये को अनुबव बएको

्वनी सम्वशन्ट्धत र्वर्मभा तामरभ मरइ कशम्तभा ३ वर्ि सम्वशन्ट्धत र्वर्मभा
काभ गये को

पोटो सम्वशन्ट्धत र्वर्मभा तामरभ मरइ कशम्तभा ३ वर्ि सम्वशन्ट्धत र्वर्मभा
काभ गये को

