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प्रस् यव पेश गने सम्बन्द्धी सूचनय
(प्रकयशन मिम : २०७५/१०/०६)

पमसलिय उल्लेखि

मनियकण कय्कहरु श्रि सहकयरी/उपभोक्तय समिम /सिूह/सं घसं स्थय ियफक

गनुप
क ने भएकोले ईच्छु क श्रि सहकयरी वय उपभोक्तय समिम /सिूह/संस्थयले

कय्यकन्द्व्न

पमसलिय उल्ले खि

श ह
क रुको पयलनय गरी सू चनय प्रकयशन भएको मिम ले ७ (सय ) दिनमभत्र प्रस् यव पेश गनक आउनु हुन
सबैको जयनकयरीको लयमग ्ो सूचनय प्रकयशन गररएको छ ।
पमसल

१ . आयोजनाहरुको वििरण
लयग
आ्ोजनय

क्र.स.

वववरण

कय्यकन्द्व्न हुने

लयग

स्थयन

अनुियन

रु.

प्रस् यव
िररि

शुल्क रु.

सहभयमग य
वयप

ियखिलय

कैवफ्

गनुप
क ने
न्द््ून ि रकि
रु.

नगरपयमलकय कय्यकल् रहेको

१

स्थयनबयट नेत्रचोक हुँिै ईलयकय

आठववसकोट

प्रहरी कय्यकल् पुलम र जयने

नगरपयमलकय वडय नं.

बयटोिय ढल मनियकण
स् रोन्नम

थय सडक

स्थयनिय कम्पयउन्द्ड सोमलङ,
पीसीसी, आरसीसीको कयि, गेट
मनियकण

३

नगरपयमलकय वडय नं.

3,195,000.00

3,000.00

319,500.00

नेत्रचोकिय सयवकजमनक शौचयल्

नगरपयमलकय वडय नं.

मनियकण

९ रयडीबजयर

स्थयनबयट ल््यण्डवफल
सयईडसम्िको सडकको ट्र्यक
थय ग््यववन मनियकण

नगरपयमलकयले
उपलब्ध

९ रयडीबजयर
आठववसकोट

ओपमनङ

377,900.00

आठववसकोट

आ.न.पय.- ०९, रयडीबजयर

हयल नगरपयमलकय कय्यकल् रहेको
४

3,000.00

(क्रियग )

हयल नगरपयमलकय कय्यकल् रहेको
२

3,779,000.00

९ रयडीबजयर

गरयएको
मडजयइन
1,000,000.00

1,000.00

इवििेट

100,000.00

अनुसयर कय्क
गनुप
क ने

आठववसकोट
नगरपयमलकय वडय नं.

2,552,000.00

3,000.00

255,200.00

3,000,000.00

3,000.00

300,000.00

९ रयडीबजयर
आठववसकोट

५

रयडी घयरीिोलय सडक स् रोन्न ी

नगरपयमलकय वडय नं.
९, १० र १२
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२.

श्रि

सहकयरी

वय

उपभोक्तय

समिम /सिूह/सं स्थयले

नगरपयमलकय

२०७५।१०।११ ग े कय्यकल् सि्मभत्र प्रस् यव सम्बन्द्धी कयगजय
प्रस् यव िररि वयप को रकि ियखिलय गरे को भौचर सवह
३.

कय्यकल्बयट

मिम

िररि गरी ियमथ उल्लेखि

मसलबन्द्िी प्रस् यव पेश गनुक पनेछ ।

श्रि सहकयरी/क्लव/सिूह/सं स्थयको हकिय ि यक प्रियणपत्र, सोको नवीकरण, आमथकक वर्क
२०७४।०७५ सम्िको करच ुक्तय प्रियणपत्र र ले ियपररक्षण प्रम वेिन, सम्पूण क सिस््हरुले
आठववसकोट नगरपयमलकय आमथकक ऐन, २०७५ अनुसयर म नुप
क ने सम्पूण क करहरु (ियलपो /सम्पम
कर/बहयल/व््वसय्

कर

लगय् )

म रे को

करच ुक्तय

प्रियणपत्रको

प्रम मलवपहरु,

स्वघोर्णय

लगय् कय कयगजय हरु र उपभोक्तय समिम को हकिय लयभग्रयही सिुिय्बयट उपभोक्तय
गठन गरे को मनणक्, सबै पियमधकयरीहरुले ियलपो /सम्पम

समिम

कर/बहयल/व््वसय् कर म रे को

करच ुक्तय प्रियणपत्र वय रमसि, नयगररक यको प्रियणपत्र प्रम मलपी, स्वघोर्णय लगय् कय कयगजय हरु
प्रस् यवकय सयथ पेश गनुक पनेछ ।
४.

प्रस् यव पेश गने श्रि सहकयरी वय उपभोक्तय समिम /सिूह/सं स्थयले श्रिियन वय लयग

सहभयमग य

वयप

िय य

कुल

लयग

अनुियनको

१०

प्रम श

रकि

0९२00००00४GE िय जम्िय गरी ियखिलय भौचर सवह
अनुियनको १० प्रम श

रकि उखल्लखि

प्रस् यव ि यक गररने छै न ् । लयग

नगरपयमलकयको

नं.

प्रस् यव पेश गनुप
क नेछ । कूल लयग

धरौटी िय यिय जम्िय गरे को भौचर पेश नगरे िय उक्त

सहभयगी य वयप को रकि कय्क िूल््यङ्कनको आधयरिय आ्ोजनय

ु यनी दिं िय उपलब्ध गरयईनेछ ।
सम्पन्न भईसकेपमछ अखन्द् ि भक्त
हकिय सम्बखन्द्ध

धरौटी

र छनौट नभएकय प्रस् यवहरुको

प्रस् यविय यलयई धरौटी िय यिय जम्िय गरे को रकि प्रस् यव छनौट भएको मिम ले

३०( ीस) दिनमभत्र वफ यक दिईनेछ ।
५.

भ ुक्तयनी दिँिय कुल लयग

अनुियनको ५ प्रम श

रकि कखन्द्टजेन्द्सी वयप , १ प्रम श

रकि ििक

सं भयर कोर्िय र मन्ियनुसयरको फरफयरक रकि कट्टय गररनेछ ।
६.

उपभोक्तय समिम , श्रि सहकयरी, सिूह वय सं स्थय आ्ोजनय कय्यकन्द्व्न हुने सम्बखन्द्ध
लयभग्रयही सिुिय्बयट भएिय र उक्त प्रस् यव न्द््ू न ि सयरभू
दिईनेछ ।

हुनपु नेछ ।
७.

र उखल्लखि

प्रस् यवहरु रर पूवक
क िरियस्

वडयको

रुपिय प्रभयवग्रयही भएिय प्रयथमिक य

परे को हुनपु नेछ र न्द््ून ि कबोल अंक

्स अखघ कयलो सूचीिय परे कय वय बेरुजू फर्छ्यौट नगरे कय वय उपभोक्तय समिम िय रवह
बिमन् पूणक ढङ्गले कय्क गरे कय वय गररबी मनवयरण कोर् वय अन्द्् कुनै मनकय्बयट अनुियन वय
ऋण प्रयप्त गरी अपचलन गरे कय वय नैम क प निे खिने कय्क गरे को भमन प्रियखण
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श्रि सहकयरी वय उपभोक्तय समिम
गरे को प्रियखण

वय सिूह वय सं स्थयिय भएिय वय मिले ि ो गरी प्रस् यव पेश

भएिय प्रम स्पधयकिय सियवेश गररने छै न ् ।

८.

सम्झौ य भएको मिम ले

९.

प्रस् यव पेश गने अखन्द् ि मिम : २०७५/१०/१२ ग े १२ बजेमभत्र।
प्रस् यव िोल्ने मिम

१०.
११.
१२.

ीन िवहनयमभत्र कय्क सम्पन्न गररसक्नुपनेछ ।

: २०७५/१०/१२ ग े दिउँसो २ बजे ।

म््यि नयघी आएकय प्रस् यव उपर कुनै कयरवयही हुने छै न ् ।
्सिय उल्लेि भएकय कुरयहरु ्सै बिोखजि

र ्सिय उल्लेि नभएकय कुरयहरु प्रचमल

कयनुन

बिोखजि हुनेछन् ।

थप जयनकयरीकय लयमग नगरपयमलकयको आमधकयरीक वेबसयईट www.aathbiskotmun.gov.np
एवि् सयियखजक सञ्जयलहरुिय हेन क पढ्न सवकनेछ वय िोबयईल नं. 9741389961 र
9748583138 िय सम्पकक गनक सवकनेछ ।

रयिबहयिुर के.सी.
मन. प्रिुि प्रशयसकी् अमधकृ
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