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प्रस् यव पेश गने सम्बन्धी सूचनय 
(दोस्रो पटक प्रकयशश  मिम िः-२०७६÷०५÷२३ ग े) 

 

 ्स नगरपयमलकयको स्वीकृ  वयवषणक कय्णक्रि अनसुयर देहय्कय कय्णहरु परयिशण सेवय ियफण   
सम्पयदन गनुणपने भएकोले सोको लयमग इच्छुक व््शक्त, फिण वय संस्थयहरुले  पमसल बिोशिि ्ो सूचनय 
प्रकयशन भएको मिम ले १५ (पन्र) ददनमभत्र ्स नगरपयमलकय कय्यणल्िय प्रस् यव पेश गनुण हनु अनरुोध छ 
। 

qm=;= k/fdz{ ;]jfsf] ljj/0f 

प्रस् यव पेश  थय द यण गने 
अशन् ि मिम  र स्थयन 

प्रस् यव पेश गनण 
लयग्न ेशलु्क 

कैवफ्  

१. 

आठववसकोट नगरपयमलकयको उद्योग 
ग्रयि स्थयपनयको लयमग सम्भयव्् य 
अध्््न सवह  ववस्  ृ परर्ोिनय 
प्रम वेदन (DPR)  ्यर गने । 

सूचनय प्रकयशन भएको 
मिम ले १५ (पन्र) औ ं

ददनसम्ि कय्यणल् सि्िय 
नगरपयमलकय कय्यणल्िय 

रु. ३००० ( ीन 
हियर) 

 

 

 पमसल 

१. इच्छुक व््शक्त, फिण वय संस्थयहरु ्स नगरपयमलकयको कय्यणल्िय ्ही २०७६ भयद्र िसयन् मभत्र 
मभत्र सूचीकृ  भएको हनुपुनेछ । 

२. सूचीकृ  भएको प्रियर्पत्र सवह  ियमथ उल्लेशि  कय्ण गनणको लयमग आवश््क लयग  अनिुयन 
सवह को आमथणक र प्रयववमधक प्रस् यव मसलवन्दी ियिमभत्र रयशि पेश गनुणपनेछ । 

३. प्रस् यवसँगै व््वसय् द यण प्रियर्पत्र÷नववकरर्, कर चकु्तय प्रियर्पत्र, कयलोसूचीिय नपरेको स्व्ि ्
शदु्ध यको घोषर्य लगय्  कय्ण सम्पयदन गनण सक्ने आधयर सवह कय अन्् प्रस् यवदय यसँग सम्बशन्ध  
कयगिय हरु पेश गनुणपनेछ । 

४. प्रस् यवको आधयरिय ियमथ उल्लेशि  कय्ण गनण एउटै वय छुट्टयछुटै्ट प्रस् यवदय यको छनौट गररनेछ । 

५. फिण वय कम्पनीको हकिय फिण वय कम्पनीको वववरर्, संगठन र किणचयरीको वववरर्  थय ववग  
केही वषणिय सम्पन्न गरेको सियन प्रकृम को कयि र वववरर् पेश गनुण पनेछ । 

६. ियमथ उल्लेशि  कय्णहरु सम्झौ य भएको मिम ले कय्ण श णग  वववरर् (TOR)  िय उल्लेशि  
अवमधमभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 
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७. प्रचमल  सयवणिमनक िररद ऐन  थय मन्ियवलीिय उल्लेि भए अनसुयर  ोवकएको अवमधमभत्र रर पूवणक 
दरियस्  परेकय प्रस् यवहरुको आमथणक  थय प्रयववमधक पक्षको िूल््यंकन गररनेछ । 

८. म््यद नयशघ प्रयप्त भएकय प्रस् यवहरु उपर कुनै कयरवयही हनुे छैन ्। प्रस् यव पेश गने ददनिय सयवणिमनक 
ववदय पनण गएिय सोको भोमलपल्ट कय्यणल् सि्मभत्र प्रस् यव पेश गनण सवकनछे । 

९. ्सिय लेशिए बयहेककय अन्् कुरयहरु प्रचमल  सयवणिमनक िररद ऐन मन्ि  थय आमथणक कय्णववमध 
ऐन  थय मन्ि बिोशिि हनुेछन ्। 

१०. थप ियनकयरीको लयमग नगरपयमलकयको वेभसयईट www.aathbiskotmun.gov.np िय हेनण सवकनेछ 
वय िोवयईल नं. ९७४१३८९९६१ र ९७४८५८३१३८ िय सम्पकण  गनण सवकनेछ । 

 

 

 

रयिबहयदरु के.सी. 
मन. प्रििु प्रशयसकी् अमधकृ  
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