w/fg pk-भहानगयऩालरका कामाारम
प्राविलधक तथा आलथाक प्रस्ताि ऩेश गने िाये को 30 lbg] सूचना

मस उऩभहानगयऩालरकारे मस
साझेदायी अिधायणा अन्तगात l*hfO{g,
DDOT) भापात विकास, सञ्चारन य
सं स्थाहरुराई मो सूचना प्रकाशशत लभलतरे

कामाारमको स्िालभत्िभा यहेको तऩलसरका सम्ऩत्तीहरुराई सािाजलनक लनजी
विकास, सञ्चारन य हस्तान्तयण (Design, Develop, Operate and Transferव्मिस्थाऩन गने सम्फन्धभा ईच्छ's पभा, सं स्था, कम्ऩनी िा गैयसयकायी
३० ददन लबत्र ऩेश गनना हनन मो सूचना आह्वान गरयएको छ ।

प्राविलधक प्रस्तािभा उल्रेख हनन न ऩने कनयाहरु
1.
2.
3.
4.
5.

विस्तृत सूचना सवहतको पायाभ धयान उऩभहानगयऩालरकाफाट रु. 1000/- भा खरयद गनना ऩनेछ।
विस्तृत प्राविलधक ऩरयकल्ऩना सवहतको Drawing, Design य अननभालनत रागतको सं ऺीप्त विियण ।
अफलध िविभा 25 िर्ा सम्भ हनने य त्मस ऩलछ आऩसी सहभतीभा अगाडी फिाउन सवकनेछ ।

पभा िा कम्ऩनीको विगत 10 िर्ाको रेखा ऩरयऺण प्रलतिेदन (घटीभा ३ िर्ाको ) ऩेश गनना ऩनेछ ।
कननै िाशणज्म फैं कफाट रु. 3,00,00,000/- (तीन कयोड) फयाियको Line of Credit Facility प्राप्त गये को
प्रभाण ऩेश गनना ऩनेछ ।

6.

ऩरयमोजनाको रालग आिश्मक बौलतक साभाग्रीहरुको विियण ।आपैंसं ग बएको िा बाडाभा लरने सो खनल्ने कागजात
ऩेश गनना ऩनेछ ।

7.
8.
9.

सं स्था, कम्ऩनीको कय च नक्ता य नविकयण ऩत्र।
साझेदायी बए साझेदायीको सम्झौता ।
आमोजना

सञ्चारनको विस्तृत कामा मोजना विियण (साधन तथा श्रोत, जनशशक्त, अन्म कनयाहरु बए सो सभेत

उल्रेख गने)।

10. आमोजनाफाट ऩना सक्ने िाताियणीम, साभाशजक, आलथाक प्रबाि य नकायात्भक प्रबाि ऩना सक्ने बए सो
योकथाभको उऩामहरुका साथै च ननौती य सभाधानका उऩामहरु सभेत ऩेश गनना ऩनेछ ।

11. प्राविलधक प्रस्ताि भूल्मांकनका भनख्म आधायहरु जस्तै पभाको अननबि, कामासञ्चारन तरयका, जनशशक्तको व्मशक्तगत
मोग्मता य अननबि खनल्ने कागजऩत्र ऩेश गनना ऩनेछ ।
आलथाक प्रस्तािभा उल्रेख हनन न ऩने कनयाहरु
1.
2.
3.

4.

विस्तृत रुऩभा रागत (खचा) य आम्दानी (प्रस्तावित) दे शखने व्मिसावमक मोजना ।
प्रत्मेक िर्ा हनने आम-व्ममको अननभान य मसका आधायहरु ।

अननभानीत फचत यकभफाट न.ऩा.राई ददन प्रस्ताि गरयएको यकभ ।िावर्ाक यकभ, िृवि अिलध िा अन्तयार य
प्रलतशत आदद ।
मोजनाको कनर रागत अननभानको 2.5% रे हनने यकभको 1 िर्ा अिलधको भान्मताप्राप्त फै कफाट मस कामाारमको
नाभभा

जायी

गरयएको

फैक

ग्माये ण्टी

2160303003300 या.फा.फैक धयान)
5.

िा

नगदै

धयौटी

।(मस

कामाारमको

धयौटी

खाता

नं.

विस्तृत रुऩभा मस सम्फन्धी फनझ्नन ऩये भा धयान उऩ-भहानगयऩालरका कामाारमभा सम्ऩका गनना ऩनेछ ।
तऩलसर

क) सप्तयं गी ऩाका, धयान-17 भा ऩमाटकीम गलतविलध सवहत व्मिसामीक प्रमोजन ।

ख) धयान िडा नं. 3 य िडा नं. 6 को विचभा ऩने बौडी ऺेत्रभा ऩावकाङ सवहत व्मिसामीक प्रमोजन ।

ग) धयान 6 बाननचोकको उत्तय ऩशिभभा यहेको खालर जग्गा (प्रस्तावित सवऩङकम््रेक्स बिन लनभााण स्थर) भा
ऩावकाङ सवहत भल्टी्रेक्स लनभााण ।

कामाकायी अलधकृत एिं प्रभनख

धयान उऩ-भहानगयऩालरका कामाारम

