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प्रस् यव पेश गने सम्बन्धी सूचनय 
(प्रकयशन मिम : २०७५/१२/०५) 

 

 पमसलिय उल्लेखि  मनियकण कय्कहरु श्रि सहकयरी/उपभोक्तय समिम /सिूह/संघसंस्थय ियफक   कय्यकन्व्न गनुकपने 
भएकोले ईच्छुक श्रि सहकयरी वय उपभोक्तय समिम /सिूह/संस्थयले  पमसलिय उल्लेखि  श कहरुको पयलनय गरी 
सूचनय प्रकयशन भएको मिम ले १० (दश) ददनमभत्र प्रस् यव पेश गनक आउन ुहनु सबैको जयनकयरीको लयमग ्ो सूचनय 
प्रकयशन गररएको छ । 

 पमसल 

१. आयोजनाहरुको वििरण 

क्र.स. वववरण 
आ्ोजनय  कय्यकन्व्न हनु े

स्थयन 

लयग  अनिुयन 
(VAT, 

कखन्टन्जेन्सी, 
लागत सहभागगता 

सहहत) रु.  

प्रस् यव िररद 
शलु्क रु. 

लयग  सहभयमग य 
वयप  दयखिलय 
गनुकपने न््ून ि 
रकि रु. 

कैवफ्  

१. 
रयडी घयरीिोलय सडक 

स् रोन्न ी 

आठववसकोट  
नगरपयमलकय वडय नं. ९ 

र १० 

3,५५२,५५६.00 3,000.00 3५५,२५५.00 
 

२. मगजयगयडिोलय  टवन्धन  
आठववसकोट 

नगरपयमलकय वडय नं. ९ 
र ११ 

५,0८६,000.00 3,000.00 508,600.00 
 

 

 

२. श्रि सहकयरी वय उपभोक्तय समिम /सिूह/संस्थयले नगरपयमलकय कय्यकल्बयट मिम  २०७५।१२।१५ ग े 
कय्यकल् सि्मभत्र प्रस् यव सम्बन्धी कयगजय  िररद गरी ियमथ उल्लेखि  प्रस् यव िररद वयप को रकि 
दयखिलय गरेको भौचर सवह  मसलबन्दी प्रस् यव पेश गनुक पनेछ ।  

३. श्रि सहकयरी/क्लव/सिूह/संस्थयको हकिय द यक प्रियणपत्र, सोको नवीकरण, आमथकक वर्क २०७४।०७५ 
सम्िको करचकु्तय प्रियणपत्र र लेियपररक्षण प्रम वदेन, सम्पूणक सदस््हरुले आठववसकोट नगरपयमलकय 
आमथकक ऐन, २०७५ अनसुयर म नुकपने सम्पूणक करहरु (ियलपो /सम्पम  कर/बहयल/व््वसय् कर लगय् ) 
म रेको करचकु्तय प्रियणपत्रको प्रम मलवपहरु, स्वघोर्णय लगय् कय कयगजय हरु र उपभोक्तय समिम को हकिय 
लयभग्रयही सिदुय्बयट उपभोक्तय  समिम  गठन गरेको मनणक् , सबै पदयमधकयरीहरुले ियलपो /सम्पम  
कर/बहयल/व््वसय् कर म रेको करचकु्तय प्रियणपत्र वय रमसद, नयगररक यको प्रियणपत्रको प्रम मलपी, 
स्वघोर्णय लगय् कय कयगजय हरु प्रस् यवकय सयथ पेश गनुक पनेछ । 
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४. प्रस् यव पेश गने श्रि सहकयरी वय उपभोक्तय समिम /सिूह/संस्थयले श्रिदयन वय लयग  सहभयमग य वयप  
कुल लयग  अनिुयनको १० प्रम श  रकि नगरपयमलकयको धरौटी िय य नं.     0९२00००00४GE िय 
जम्िय गरी दयखिलय भौचर सवह  प्रस् यव पेश गनुकपनेछ । कूल लयग  अनिुयनको १० प्रम श  रकि 
उखल्लखि  धरौटी िय यिय जम्िय गरेको भौचर पेश नगरेिय उक्त प्रस् यव द यक गररने छैन ् । लयग  
सहभयगी य वयप को रकि कय्क िूल््यङ्कनको आधयरिय आ्ोजनय सम्पन्न भईसकेपमछ अखन् ि भकु्तयनी ददंदय 
उपलब्ध गरयईनेछ ।  र छनौट नभएकय प्रस् यवहरुको हकिय सम्बखन्ध  प्रस् यवदय यलयई धरौटी िय यिय 
जम्िय गरेको रकि प्रस् यव छनौट भएको मिम ले ३०( ीस) ददनमभत्र वफ यक ददईनेछ । 

५. भकु्तयनी ददँदय कुल लयग  अनिुयनको ५ प्रम श  रकि कखन्टजेन्सी वयप , १ प्रम श  रकि ििक  संभयर 
कोर्िय र मन्ियनसुयरको फरफयरक रकि कट्टय गररनेछ ।  

६. उपभोक्तय समिम , श्रि सहकयरी, सिूह वय संस्थय आ्ोजनय कय्यकन्व्न हनेु सम्बखन्ध  वडयको लयभग्रयही 
सिदुय्बयट भएिय र उक्त प्रस् यव न््ून ि सयरभ ू रुपिय प्रभयवग्रयही भएिय प्रयथमिक य ददईनेछ ।  र 
उखल्लखि  प्रस् यवहरु रर पूवकक दरियस्  परेको हनुपुनेछ र न््ून ि कबोल अंवक  हनुपुनेछ । 

७.  ्स अखघ कयलो सूचीिय परेकय वय बेरुजू फर्छ्यौट नगरेकय वय उपभोक्तय समिम िय रवह बदमन् पूणक ढङ्गले 
कय्क गरेकय वय गररबी मनवयरण कोर् वय अन्् कुनै मनकय्बयट अनदुयन वय ऋण प्रयप्त गरी अपचलन गरेकय 
वय नैम क प न देखिने कय्क गरेको भमन प्रियखण  भएकय व््खक्तहरु श्रि सहकयरी वय उपभोक्तय समिम  वय 
सिूह वय संस्थयिय भएिय वय मिलेि ो गरी प्रस् यव पेश गरेको प्रियखण  भएिय प्रम स्पधयकिय सियवेश गररने 
छैन ्। 

८. सम्झौ य भएको मिम ले  ीन िवहनयमभत्र कय्क सम्पन्न गररसक्नपुनेछ ।  

९. प्रस् यव पेश गने अखन् ि मिम : २०७५/१२/१६ ग े १२ बजेसम्ि। 

प्रस् यव िोल्ने मिम  : २०७५/१२/१६ ग े ददउँसो २ बजे । 

१०. म््यद नयघी आएकय प्रस् यव उपर कुनै कयरवयही हनेु छैन ्। 

११. ्सिय उल्लेि भएकय कुरयहरु ्सै बिोखजि  र ्सिय उल्लेि नभएकय कुरयहरु प्रचमल  कयननु बिोखजि 
हनेुछन ्। 

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

 

रयिबहयदरु के.सी. 
मन. प्रििु प्रशयसकी् अमधकृ  
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