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विषयः सािवजनिक सिुिुाई गिे कायवका लानग शिलबन्दी प्रस्तािपत्र मागको सूचिा । 

प्रथम पटक प्रकाशित नमनत २०७९।१०।०६ गते 

 

 यस इिरुिा िगरपानलकाले चाल ु आ.ि. ०७९।०८० को प्रथम चौमानसक नित्र सम्पन्न 
गरेका कायवहरुको सािवजनिक सिुिुाई गिे प्रयोजिको लानग खलु्ला प्रनतष्पर्ावद्वारा संस्था छिौट गिुव 
पिे िएकोले ईच्छुक योग्य सािवजनिक सिुिुाई गिे संस्थाहरुबाट निम्ि ितवहरुको अनर्िमा रवह के 
कनत दर रेटमा गिव सवकिे हो? सो खलुाई शिलबन्दी प्रस्ताि नमनत २०७९।१०।१२  गते नित्र 
यस कायावलयमा दताव हिु यो सूचिा प्रकािि गररएको छ । 

ितवहरुः 
१) प्रथम चौमानसक साबवजनिक सिुिुाई कायवक्रमका लानग कर सवहत अनर्कतम रु. 

१,५०,०००।०० (एक लाख पचास हजार) मात्र रहेको छ । 

२) शिलबन्दी प्रस्ताि पत्रका साथ सम्बशन्र्त सािवजनिक सिुिुाई गिे संस्थाको संस्था दताव 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा नियमािसुारका अन्य आिश्यक 
प्रमाणपत्रहरुका प्रनतनलवप समेत संलग्ि राखी पेि गिुव पिेछ । साथै सािवजनिक सिुिुाई 
कायवक्रमको निनियो तयार गरी टेनलनिटजिमा समेत प्रसारण गिुव पिे िएकोले टेनलनिजिसंगको 
सम्झौता पत्र िा अिमुती पत्र समेत पेि गिुव पिेछ । 

३) सािवजनिक सिुिुाई गिे संस्थाले आफ्िो प्रस्तािपत्र शिलबशन्द गरी नमनत २०७९।१०।१२ 
गते ददिको १२:०० बजेसम्म यस िगरपानलकाको कायावलयमा दताव गरी सक्ि ु पिेछ । 
रीतपबुवक प्राप्त हिु आएका प्रस्तािहरु सोही ददि ददिको २:०० बजे यस कायावलयमा खोनलि े
छ । नलशखत नमनतमा सािवजनिक नबदा पिव गएमा सोको िोनलपल्ट दताव िा खोल्िे कायव गररिे 
छ । 

४) सािवजनिक सिुिुाई गिे संस्थाले इिरुिा िगरपानलकाको सािवजनिक सिुिुाई कायवविनर्, २०७९ 
मा व्यिस्था िए अिसुार गिुव पिेछ । 

५) तोवकएको समय अिनर् नित्र प्राप्त हिु िआएको तथा रीत पूरा िगरी प्राप्त हिु आएको 
प्रस्तािपत्र उपर कुिै कारिाही हिुे छैि । 

६) प्रस्ताि पत्र स्िीकृत गिे िा िगिे सम्पूणव अनर्कार इिरुिा िगरपानलकामा सरुशित रहिेछ । 

७) प्रस्ताि पत्रको साथमा आफ्िो अििुिको प्रमाण पत्र, प्राविनर्क पिहरुको वििरण तथा अन्य 
यस सँग सम्बशन्र्त वििरण पेि गिे संस्थालाई नबिेष प्राथनमकता ददईिे छ । 

८) अन्य सम्पूणव कुराहरु प्रचनलत काििु बमोशजम हिुेछ । 

९) थप जािकारीको लानग िगरपानलकाको सूचिा िाखामा सम्पकव  गिव सवकिेछ । 


