नेपाल सरकार
सङ्घी मा�मला तथा स्थानी �वकास मन्त्र
भरतपरु उपमहानगरपा�लका कायार्ल
भरतपरु

सावर्ज�नक /�निज साझेदार�कायर्क ला�ग परामशर्दाताक

आशय पत
पेश ग�रएको
भरतपरु उपमहानगरपा�लका कायार्ल, भरतपरु

फोनः ०५६५२०१६७

वेवसाइट: bharatpur.municipality.gov.np

परामशर्दाताक नामः ...............................................
ठे गानाः .....................................................................
द.नं.

......................................................................

फोनः .....................................................................
फ्याक
ईमेल

..................................................................
.....................................................................

वेव ठे गानाः ...............................................................

नेपाल सरकार
सङ्घीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्त
भरतपुर उपमहानगरपा�लका कायार्ल, भरतपुर
परामशर्दाताका ला�ग आशय पत्र आव्हान सम्बन्धी
प्रथम पटक प्रका�शत �२०७२/५ /२४
भरतपुर उप महानगरपा�लका प्रचुरमात्रामा �वकासका सम्भावना भएको नगरपा�लका हो । �वक

सम्भावनाहरुको स�हप�हचान ग�र सबै सरोकारवालाहरुको साझेदार�को प्रयासबाट यस नगरपा�लकालाई आत्म�नभर

समद
ृ ध बनाउने उद्देश्यकासाथ भरतपुर उपमहानगरपा�लका काया ले आ�थर्क बषर२०७२/७३ दे �ख सावजर्�नक तथा �नजी

साझेदार� (PPP) कायर्क्रम लागुगनर् गइरहेक

अत: यस कायर्क्रमको सहिजकरण गनर्काला�ग परामशर्(सेवा प्रदायक संस) को आवशयकता भएकोले प्रा�व�धक सहयो

तथा परामशर् सेवा प्राप्त गनर् सम्बिन्धत �वषय �ेत्रमा अनुभव भएका ईच्छुक पेशागत द�ता तथा अनुभव भएका
फमर/परामशर्दाता संस्थाबाट देहाय अनुसार तो�कएको ढाँचामा आशयपत्र पेश गनर् यो सूचना प्रका�शत ग�र
१. आशयपत्रको ढाँचा यस कायार्लयब

र. ३०० (�फतार् नहुने ग�) भुक्तानी ग�र प्र

गनर् वा यस कायार्लयक

वेभसाइट(bharatpur.municipality.gov.np) बाट समेत डाउनलोड गनर् स�कने छ । थप जानाकार�को ला�ग० ५६–५२०१६७

फोन ग�र बझ
ु न स�कनेछ ।

मा

२. इच्छुक योग्यता पुगेका संस्थाले तो�कएको ढाँचामा आशय पत्र �नम्नानुसारको कागजात स�हत पेश गनु:
•

आशय पत्र पेश सम्बन्धी आ

•

संस्थाको �वस्तृत �वव

•

संस्थाको कानूनी(दतार, न�वकरण, भ्या/पान दतार, कर चुक्त) दस्तावे प्रमा�णप्रमाणप

•

संस्थाको प्रोफाइल तथा कामको अनुभव �व

•

संस्थाको भौ�तक पूवार्धार र उपकरणहरुको �व

•

संस्थाको �वगत३ वषर्को �बित्तय कारोवार सम्बन्धी �

•

संस्था कालो सूचीमा नपरेको स्वघो�षत 

•

संस्थाको प्रमुख कमर्चार� तथा आवद्ध पेशागत �व�हरुको �ववरण तथा कायर् अनु

स्वयमले हस्ता�र ग�र प्रमा�णत ग�र पेश गनुर् प)
•

(वायो डाटा पेश गदार्

अन्य केह� भएमा उल्लेक गन�

३. इच्छुक आवेदक संस्थाले आशय पत्र सम्बन्धी कागजात �बस्तृत अध्ययन ग�र उल्ले�खत �ववरणहरु
कागजात संलग्न गर� �शलबन्द� ग�र खामको बा�हर न

गन्प
ुर न�छ 

, ठे गाना, फोन नं. र �वषय उल्लेख ग�र यस कायार्लयमा पे

४. यो सूचना प�हलो पटक प्रकाशन भएको �म�तल१५ औं �दनको कायार्लय समय �भत(अथार्त्२०७२ साल असोज म�हनाको

७ गते ) यस कायार्लयमा आशयपत्र पेश ग�र सक्नुपन

५. म्याद ना�घ आएका तथा �रत नपुगेका आशय पत्र िस्वकार ग�रने छैन

६. आवेदक संस्थाको आ�धका�रक कागजात तथा प्र

अवस्थालाई आधार मानी सं��प्त सूची तयार ग�रनेछ

, कायर् अनुभ , र आ�थर् , भौ�तक तथा मानवीय संशाधनको

७. आशयपत्र मूल्याङ्कनका आधारमा आवेदक संस्थाहरुको सं��प्त सूची तयार ग�र मूल्याङ्कनको मा�थल्लो श्र
किम्तमा३ दे �ख ६ वटा संस्थाहरुलाई मात्र प्रा�व�धक तथा आ�थर्क प्रस्तावको ला�ग आमन्

८. आशयपत्र एकल वा संयुक्त रुपमा समेत पेश गनर् स�कनेछ । संयुक्त उपक्रमको रुपमा आशय पत्र पेश

आवेदकले आशय पत्र पेश गदार् मुख्य भई कायर् गन� प्रमुख संस्था खुलेको �ववरण तथा संयुक्त उपक्रमको रुप

सम्बन्धी सम्झौताप्रमा�णप्र�त�लपी समेत पेश गनुर् पन�

९. यस आशय पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गनर् छुट भएका कुराहरु सावर्ज�न, २०६३ तथा �नयमावल�,

२०६४ बमोिजम हुनेछन ् ।

पृषठभनमघ तथा �वसतृत �ववरज
भरतपुर

उपमहानगरपा�लका

प्ुरमा्ामा

�वकासका

साभावना

भएकक

नगरपा�लका हक ा �वकासका साभावनाहहकक सह� प ह्ान गनर सतकएमा स्रकतकक अभावमा

संकु�्त भई रहनुपनन नासीताकक अनली हुन्ाने ा हामघले गनन �वकास द�गक ननन सकेकक

अनसथामा आ् ग�रएकक लगानघनाट भकल�कक पुसताले समेत पजतफल पाउने े भने वतरमान

पुसताले समेत �सघ्राजत�सघ्र लाभ हा�सल गनर सादेभ ा ीसस अवसारजा अनुसार सरकारकक
नेतत्
ृ , जन्घ ते्कक लगानघ र सामाि्क ते्कक जनगरानघमा �वकासकक खाका ककनन अवसारजा

हामघले अवलानन गरेका हभ ा ीसस नबीलाई साकारहप दनकक ला�ग पनवारसार जनमारजमा

जन्घ लगानघ साननसघ नघजत, �न तथा सावर्जनक जन्घ साझेदार� सावनसघ नघजत र

काीर�वकर�सहह त्नरमा ग�रएका हुनक ा �वकासका साभावनाहहकक सह� प ह्ान ग�र सनस
सरककारवालाहहकक साझेदार�कक पीासनाट ीस उपमहानगरपा�लकालाई आलमजनभरर तथा

समृा ननाउने उदेदीकासाथ भरतपुर उपमहानगरपा�लका काीारलीले आ�थरक नबर ०७२÷७३
दे�ख सावजर्�न÷जन्घ साझेदार� -�वकासमा जन्घ ते्कक सहभा�गता समेत) का कायर्क

लागनगनर गइरहेकक े ा

भरतपुर उपमहानगरपा�लकामा हाल ीस नबीका ना कमर्ार�कक अभाव भएकक र ीसतक

काीर सवतन् पेशा�वद्कक सहीकग �लई सापनन गदार नदवशनघीता समेत नृाघ हुन्ाने

तथ्ीलाई मसीन्र गद� अगामघ दुई नबर �भ्मा अनदा्घ १० वटा प�रीक्नाहह सावर्जनक

जन्घ साझेदार�कक अवसारजामा अगा�ड नोाउन खकि्एककले " सा वर्जनक जन्घ साझेदार�
-PPP_, जन्घ ते्कक संलोनता -PSP_ तथा समुदाीकक साझेदार� तथा सहाीता समेत रहने ग�र

उपीुात �व�स र मकडलकक �सफा�रश गनन, ीसकक साभारीता असीीन गनन, प्�लत कानुन
अनुसार ख�रद सावनसघ काग्ात, मनउीांकनका आसार, साझभताकक मसीभदा लगाीतका

काग्ात तीार गनन समेतका पा�व�सक �वबीमा नशेबा सेवा" आवश्क पनर गएकक े ा
अत: यस कायर्क्रमको सहिजकरण गन

ला�ग

परामशर्दाता(सेवा प्रदायक संस) को

आवश्यकता भएकोले प्रा�व� सहयोग तथा परामशर सेवा प्रा गनर सम्बिन् �वषय

�ेत्र

अनभ
ु व

भएका

ईच्छु

पेशागत

द�ता

तथा

अनभ
ु व

भएका

व्यवसा�य

फमर/परामशर्दात संस्थाबा दे हाय अनस
ु ार तो�कएको ढाँचामा आशयपत पेश गनर यो
सूचना प्रका� ग�रएको छ ।

१. आशयपत्र ढाँचा यस कायार्लयबा संकलन गनर वा यस कायार्लयक वेभसाइट

(bharatpur.municipality.gov.np) बाट समेत डाउनलोड गनर स�कने छ । थप जानाकार�को

ला�ग ०५६–५२०१६७ मा फोन ग�र बझ
ु न स�कनेछ ।

२. इच्छु योग्यत पग
ु ेका संस्थाल तो�कएको ढाँचामा आशय पत �नम्नानुसारक
कागजात स�हत पेश गनुर पन�छ:
•

आशय पत पेश सम्बन् आवेदन

•

संस्थाक �वस्तृ �ववरण

•

संस्थाक कानन
) दस्तावे प्रमा�ण
ू ी ( दतार, न�वकरण, भ्या/पान दतार, कर चक्त
ु

प्रमाण
•
•

संस्थाक प्रोफा तथा कामको अनभ
ु व �ववरण

संस्थाक भौ�तक पव
ू ार्धा र उपकरणहरुक �ववरण

•

संस्थाक �वगत ३ वषर्क �बित्त कारोवार सम्बन् �ववरण

•

संस्थ कालो सूचीमा नपरे को स्वघो�ष पत

•

संस्थाक प्रम कमर्चार तथा आवद पेशागत �व�हरुक �ववरण तथा कायर

अनभ
ु वको �ेत (बायो डाटा पेश गदार् स्वयमले हस्ता�र गर� प्रमा�णत गर� पेश

पन� छ)
•

अन्य केह� भएउल्ले गन� ।

३. इच्छु आवेदक संस्थाल आशय पत सम्बन् कागजात �बस्तृ अध्यय ग�र

उल्ले�ख �ववरणहर भर� आवश्य कागजात संलग् गर� �शलबन्द ग�र खामको बा�हर
नाम, ठे गाना, फोन नं. र �वषय उल्ले ग�र यस कायार्लयम पेश गन्प
ुर न� ।

४. यो सूचना प�हलो पटक प्रका भएको �म�तले १५ औं �दनको कायार्ल समय �भत

(अथार्त २०७२ साल असोज म�हनाको ७ गते ) यस कायार्लयम आशयपत पेश ग�र
सक्नुपन� ।

५. म्या ना�घ आएका तथा �रत नपग
ु ेका आशय पत िस्वका ग�रने छै नन ् ।

६. आवेदक संस्थाक आ�धका�रक कागजात तथा प्रम, कायर अनभ
ु व, र आ�थर्, भौ�तक
तथा मानवीय संशाधनको अवस्थाला आधार मानी सं��प् सूची तयार ग�रनेछ ।

७. आशयपत मूल्याङ्कन आधारमा आवेदक संस्थाहरु सं��प् सूची तयार ग�र

मूल्याङ्कन मा�थल्ल श्रेणी रहे का किम्तम ३ दे �ख ६ वटा संस्थाहरुल मात
प्रा�व� तथा आ�थर् प्रस्ता ला�ग आमन्त ग�रनेछ ।

८. आशयपत एकल वा संय क्
रुपम समेत पेश गनर स�कनेछ । संय क्
उपक्रम रुपम
ु
ु

आशय पत पेश गनर इच्छु आवेदकले आशय पत पेश गदार मख्
भई कायर गन� प्रम
ु

संस्थ खुलक
े ो �ववरण तथा संय क्
उपक्रम रुपम कायर गन� सम्बन् सम्झौताक
ु
प्र�त�ल समेत पेश गनुर पन�छ ।

९. यस आशय पत आव्हा सम्बन् सूचनामा उल्ले गनर छुट भएका कुराहर
सावर्ज�न ख�रद ऐन, २०६३ तथा �नयमावल�, २०६४ बमोिजम हुनछ
े न् ।

आवेदकले पेश गन� �नवेदनको नमन
ू ा

�मजत :

श्रीमा कायर्कार अ�धकृतज्य

भरतपरु उप–महानगरपा�लकाको कायार्ल,
भतरपरु

�वषय आशय पत पेश ग�रएको सम्बन्ध ।
प्रस् �वषयमा त्य उप–महानगरपा�लका कायार्ल भरतपरु बाट सावर्ज�न तथा �नजी

साझेदार�ता कायर्म प्रा�व� सहयोग तथा सहजीकरणका ला�ग �म�त २०७२ साल
......म�हना

¬¬.गतेको

......... दै�नकमा प्रका� आशय पत पेश सम्बन् सूचना अनस
ु ार

कायरगनरकाला�ग आवश्य कागजात संलग् गर� यो आशय पत पेश गरे को व्यहोर

अनरु ोध छ । यस आशय पत्र संलग् ग�रएको सूचना, �ववरण तथा कागजात सबै साँचो
हुन ् र य�द झठ
े । पेश ग�रएको यो आशय पत स्वत
ु ् ठह�रन गएमा स्वत रद हुनछ
स्वीका गनर यहाँ बाध् नभएको स्वीका गदछुं र आशय पत स्वीकृ भए पश्चात मात
�वस्तृ प्रा�व� र आ�थर् प्रस् पेश ग�रनेछ भनी सहम�त जनाउँ दछुं ।

�नवेदक

हस्ता� .........................
नाम

.............................

पद

...............................

परामशर्दाताक ठे गाना .....................
छाप ..................................

संलग् कागजातहर
१. भ�रएको आसय पत फाराम
२. संस्थात �ववरण
३. संस्थाक कानन
) दस्तावे प्रमा�ण
ू ी (दतार, न�वकरण, भ्या पान दतार, कर चक्त
ु

प्रमाण)

४. संस्थाक प्रोफा तथा कामको अनभ
ु व

५. संस्थाक �वगत तीन वषर्क �बित्त कारोवार सम्बन् �बवरण
६. संस्थ कालो सची
ु मा नपरे को स्वघो�ष पत

७. संस्थाक भौ�तक पव
ू ार्धा र उपकरणहरुक �ववरण

८. संस्थाक प्रम कमर्चार तथा आवद पेशागत �ब�हरुक �ववरण तथा कायर अनभ
ु वको
�ेत (बायो डाटा पेश गदार स्वयंल हस्ता� गर� प्रमाण गर� पेश गनुर पन� छ)

९. अन् केह� भएमा उल्ले गन�

सावर्ज�न/ �नजी साझेदार� अवधारणा कायार्न्वयन गनर् भरतपुर उपमहानगरपा�लकाल

परामशर् सेवा �दने सम्बन्आशय पत
फाराम १ संस्थाक �बवरण:
१. संस्थाक नाम
२. संस्थ दतार भएको �नकाय र ठे गाना
३. संस्थ दतार भएको �म�त
४. संस्थ दतार नम्ब
५. संस्थ न�बकरण भएको �म�त
६. संस्थाक ठे गाना
७. संस्थाक फोन तथा फ्याक
८. संस्थाक इमेल/वेभसाइट
९. सम्पक व्यिक्त नाम तथा पद
१०. सम्पक व्यिक्त फोन तथा इमेल
११.प्या तथा भ्या नं
१२. संस्थाक उद्धे
१३. संस्थाक �वषयगत कायर �ेत

फाराम २ संस्थाक �बित्त अवस्थ:
यस संस्थाक गत ३ वषर्क कारोवारको �ववरण तप�सल बमोिजम रहे को छ ।
आ�थर् वषर

कारोवार रकम ( र. हजारमा)

कै�फयत

२०७०/०७१
२०६९/०७०
२०६८/०६९
नोट: गत ३ वषर्क लेखा प�र�ण प्र�तवे तथा आ.व. २०७०/७१ को कर चक्त
प्रम
ु

पत र आवश्य कागजात यस आशय पत्र साथ संलग् ग�रएको छ ।

फाराम ३ संस्थाक भौ�तक सम्पित तथा सामाग् �ववरण:
क.सं.

�बबरण

ईकाइ

प�रमाण

भौ�तक सम्ित् वा

सामाग्री अवस्थ

फाराम ४ मानव संशाधन:
यस संस्थाम कायर्र पेशागत �ब� तथा कमर्चार�क �ववरण यस प्रक रहे को छ ।
क.सं.

कमर्चार नाम

पद

योग्यत

कायर

अनभ
ु वको
�ेत

कायार्नुभ

वषर

फाराम ५ संस्थाक कायर अनभ
ु व:

यस संस्थाक सम्बन्ध �वषय �ेत तथा अन् अनभ
ु व तप�सल बमोिजम प्रस्

ग�रएको छ ।

५.(क) प�रयोजना १ को �बस्तृ �ववरण:
प�रयोजनाको नाम
कुल प�रयोजना रकम (
रुपैया)

स्था
लाभािन्व समह
ू ल��त
वगर

सहयो�ग संस्थाक नाम
ठे गाना (फोन र इमेल समेत)
जम्म कमर्चार संख्य
प�रयोजना शर
ु भएको �म�त
प�रयोजना सम्पन भएको
�म�त

संस्थाल प�रयोजना

अव�धभर गरे को कामहरुक
�बस्तृ �बवरण

५.(ख) प�रयोजना नं.२ को �बस्तृ �ववरण:
प�रयोजनाको नाम
कुल प�रयोजना रकम (
रुपैया)

स्था
लाभािन्व समह
ू ल��त
वगर

सहयो�ग संस्थाक नाम
ठे गाना (फोन र इमेल समेत)
जम्म कमर्चार संख्य
प�रयोजना शर
ु भएको �म�त
प�रयोजना सम्पन भएको
�म�त

संस्थाल प�रयोजना

अव�धभर गरे को कामहरुक
�बस्तृ �बवरण

५. (ग) प�रयोजना नं. ३ को �बस्तृ �ववरण :
प�रयोजनाको नाम
कुल प�रयोजना रकम (
रुपैया)

स्था
लाभािन्व समह
ू ल��त
वगर

सहयो�ग संस्थाक नाम
ठे गाना (फोन र इमेल समेत)
जम्म कमर्चार संख्य
प�रयोजना शर
ु भएको �म�त
प�रयोजना सम्पन भएको
�म�त

संस्थाल प�रयोजना

अव�धभर गरे को कामहरुक
�बस्तृ �बवरण

५. (घ) प�रयोजना नं. ४ को �बस्तृ �ववरण
प�रयोजनाको नाम
कुल प�रयोजना रकम (
रुपैया)

स्था
लाभािन्व समह
ू ल��त
वगर

सहयो�ग संस्थाक नाम
ठे गाना (फोन र इमेल समेत)
जम्म कमर्चार संख्य
प�रयोजना शर
ु भएको �म�त
प�रयोजना सम्पन भएको
�म�त

संस्थाल प�रयोजना

अव�धभर गरे को कामहरुक
�बस्तृ �बवरण

५. (ङ) प�रयोजना नं. ५ को �बस्तृ �ववरण
प�रयोजनाको नाम
कुल प�रयोजना रकम ( रुपैया)
स्था
लाभािन्व समूह ल��त वगर
सहयो�ग संस्थाक नाम
ठे गाना (फोन र इमेल समेत)
जम्म कमर्चार संख्य
प�रयोजना शुर भएको �म�त
प�रयोजना सम्पन भएको �म�त
संस्थाल प�रयोजना अव�धभर
गरे को कामहरुक �बस्तृ
�बवरण

नोट :
१. मा�थ उल्ले�ख कायर अनभ
ु व बाहे क अन् कायर अनभ
ु वको ला�ग छुट् �सटहर थप
गनर स�कनेछ ।

२. कायर अनभ
ु वको �ववरणमा उल्ले ग�रएका प�रयोजनाहरुम सम्पन प�रयोजनाका

अनभ
ु वका पत्रहर प्र�त�ल र संचा�लत प�रयोजनाको हकमा सम्झौताक प्र�त�लपी

संलग् गन्प
ुर न� ।

३. कायर्शाल/गोष्ठ� तथा बैठक खच: आवश्यकता अनुसार �नय�मतरुपमा गनुर् प
कायर्शाल/गोष्ठ� तथा बैठक खचर् भरतपुर उपमहानगरपा�लका स्वयमले गन�

अनस
ु ूचीहर
अनस
ु ूची

–१

संस्थाग प्रोफा

–२

संस्थ दतार तथा न�वकरण प्रम पत

अनस
ु ूची

–३

भ्या प्या दतार प्रम पत

–४

गत आ.व. सम्मक कर चक्त
प्रम पत
ु

अनस
ु ूची

अनस
ु ूची

अनस
ु ूची

अनस
ु ूची

अनस
ु ूची

अनस
ु ूची

–५

गत तीन वषर्क लेखा पर��ण प्र�तवे

–६

संस्थ कालो सची
ु मा नपरे को स्वघो�ष पत

–७

संस्थाक भौ�तक पव
ू ार्धा र उपकरणहरुक �ववरण

–८

संस्थाक प्रम कमर्चार तथा आवद पेशागत �ब�हरुक �ववरण तथा

–९

अन् �ववरणहर

कायर अनभ
ु वको �ेत (वायो डाटा पेश गदार् स्वयमले हस्ता�र ग�र प्रमा�णत ग�र पेस
पन� छ।)
अनस
ु ूची

