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फोहरमिा व्यवस्थापन सम्बन्धी लशिवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सचू ना
(प्रथम पटक प्रकालशत लमलत २०७६।१२।०१)
गैंडाकोट नगरपालिका क्षेत्रलभत्र घर घरबाट श्रृलजत हुने फोहरमिािाई तत्काि व्यवलस्थत रुपमा लवसजयन गनय र दीघयकालिन रुपमा
नगरपालिकािाई फोहर लनयलन्त्रत नगरपालिकाको रुपमा पलहचान गराउन सावयजलनक–लनजी साझेदारी अवधारणामा व्यवस्थापन कायय अलघ
बढाउन इच्छुक फमय, संघ संस्था वा कम्पनीिाई यो सचू ना प्रकालशत भएको लमलतिे १५औ ं लदनलभत्र यस सचू नामा प्रकालशत प्रस्तावका शतयहरुमा
उल्िेलखत लवषयहरु समावेश गरी १६ औ ं लदन मध्यान्ह १२:०० बजेलभत्र (अलन्तम लदन लवदा परे मा त्यसको भोिीपल्ट) कायायियमा आईपग्ु ने गरी
रीतपवू यकको आवश्यक कागजातहरु सलहतको लशिवन्दी प्रस्ताव (प्रालबलधक तथा आलथयक ) पेश गनयु हुन यो सचु ना प्रकालशत गररएको छ ।
उल्िेलखत समय लभत्र दताय नभएका र प्रचलित काननू बमोलजम प्रकृ या नपगु ेका प्रस्ताव उपर कुन कारवाही अगालड बढाईने छन । साथ प्रकृ या परू ा
गरी पेश भएका प्रस्तावहरु उपर पलन पणू रुय पमा स्वीकृ त गने वा नगने एवं आंलशक रुपमामात्र स्वीकृ त गने भन्ने पणू ायलधकार यस नगरपालिकाको
कायायियमा सरु लक्षत रहने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ । यस सम्बन्धी लवस्तृत जानकारी यस नगरपालिकाको सम्पकय न:ं - ०७८५०३१८४/५०११९० वा ९८५५०-८२४२३ वेवसाइट (Web Site : http://www.gaindakotmun.gov.np) ईमेि ( E–Mail :–
gaindakotmun@gmail.com ) वा कायायियवाट लिन सलकनेछ ।

प्रस्तावका शततहरु
१) प्रस्ताव सगं फमय सघं सस्ं था वा कम्पनीको बधालनकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, सचं ािक व्यलिहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,
पान वा भ्याटमा दताय भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, लवधान वा प्रबन्धपत्र तथा लवलनयमाविीको प्रलतलिलप िगायतका नलवकरण भएका
कागजात पेश गनपयु नेछ ।
२) प्रस्तावकको प्रस्ताव दलनक सक
ं लित फोहरिाई कुलहने र नकुलहने गरी लवभाजन गने र त्यसरी लवभाजन गरी सके पलछ:क) कुलहनेको हकमााः तत्काि कम्पोष्ट मिबनाई व्यवसायीक रुपमा न लवलि लवतरण गनय सक्ने र दीघयकालिन रुपमा घरघरम कम्पोष्ट मि बनाउन
लसकाई प्रयोगमा ल्याउन प्रेररत गरी घरबाट कुलहने फोहर नलनस्कने वातावरण लमिाउनु पनेछ ।
ख) नकुलहनेको हकमााःतत्काि पनु : प्रयोगमा आउने खािका सामानहरु लवलिलवतरण गनय सक्ने र दीघयकालिन रुपमा घरम छुट्टाएको नकुलहने फोहर
सम्बलन्धत घरबाट खररद गरी संकिनगने र त्यसिाई एकमष्टु रुपमा लवलिलवतरण गरी व्यवसालयक रुपम आम्दानीगनय सक्ने खािको हुनु पनेछ ।
ग) यसरी लवभाजन गरी प्रयोग हुने कुलहने र नकुलहने छुट्टाईसके पलछ पलन कत प्रयोग नहुने के ही बांकी फोहरिाई नगरपालिकािे तोके को क्षेत्र
ल्याण्डलफल्ड साईड वा प्रस्तावकिे तोके को क्षेत्रमा समेत िलग वातावरण नखिवलिने गरी व्यवस्थापन गनय पनेछ ।
३) प्रस्तावकको प्रस्ताविाई सहयोग पग्ु ने गरी नगरपालिकािे फोहर व्यवस्थापनगनय प्रयोग गदै आएको लनम्नबमोलजमको आलथयक तथा भौलतक
स्रोतसाधनहरु मात्र प्रयोग गनयसक्ने हुनु पनेछ ।

क) नगरपालिकािे उपिब्ध गराएको जग्गामा फोहर संकिन प्रशोधन के न्रको िालग प्रयोग गनय सक्नेछ ।
ख) फोहरमिाव्यवस्थापनको िालग आवश्यक समयमा ट्रयाक्टर, लटप्पर, सवारी चािक र कुचीकार नगरपालिकािे उपिब्ध गराउन सक्ने र
उल्िेलखत स्रोतसाधनहरुको ममयत संभार, ईन्धनखचय र पाररश्रलमक पलन व्यहोनय सक्नेछ ।
ग) सरुु मा फोहर व्यवस्थापन गनय आवश्यक पने न्यनू तम व्यवस्थापकीय आवश्यकता परू ा गनय र समदु ायमा जनचेतना जगाउन नगरपालिकािे
सहजीकरण गनेछ र प्रस्ताबकिे तालिम संचािन गनेछ ।
घ) फोहर व्यवस्थापन के न्रको व्यवस्थापनकािालग आवश्यक पने जनशलि प्रस्तावकिे न व्यवस्थापन गनपयु ने छ, त्यस्ता प्रस्ताबकिे पेश गरे का
लबषय लबज्ञ न.पा.िे बोिाएको बेिा उपलस्थत भई ब्यबस्थापन सम्बलन्ध गलतलबलधको जानकारी गराउनु पने छ र उि जनशलिको तिवभत्ता
फोहरजन्य वस्तुहरुको लविीबाट हुने आम्दानीबाट गररने हुदैँ ा उि आम्दानीमा नगरपालिकािे कुन दावी नगरी सब वा आलं शक करहरु छुट लदन
सक्नेछ ।
४) दफा ३ माउल्िेलखत स्रोतसाधनबाहेक नगरपालिकािे अन्य कुन आलथयक तथा भौलतक स्रोतसाधनहरु उपिब्ध गराउन आवश्यक देलखएमा
काययिमको प्रकृ लतहेरी औलचत्य पष्टु ी भएमा तत्काि लनणयय गनय सलकने छ ।
५) फोहरमिा व्यवस्थापन वापत घरघरबाट नगरपालिकािे उठाउने भलन गरे को प्रस्ताव बमोलजमको फोहरमिा व्यवस्थापन शल्ु क नगरपालिका
आफिे वा स्वीकृ त प्रस्तावकसंग छुट्ट सम्झौता गरी त्यस्तो शल्ु क प्रस्तावकिाई पलन उठाउन िगाउन सक्नेछ ।
६) प्रस्ताव कायायन्वयनको सीमा अवधी ५ (पाैँच) वषयको हुने छ । तर वलढमा १ (एक) वषयको पररक्षणकाि हुनेछ । त्यसपलछ पलन नगरपालिकािाई
उपयि
ू िागेमा बलढमा ४/४ (चार/चार) वषयको िालग म्याद थप गदै जाने छ ।
७) फोहर संकिन के न्रसम्मजाने पवू ायधार एवं आवश्यक अन्य लनमायण नगरपालिकािे गनेछ । ममयत संभार प्रस्ताबकिे गनयपु ने छ ।
८) उल्िेलखत प्रावधानहरुका अलतररि समाजमा थप रोजगार सृजना गनय सक्ने, व्यवसालयकता हालसि गनयसक्ने र वातावरण क्षेत्रमा लवशेष कायय
अनभु व भएका प्रस्तावकिाई लवषेश प्राथलमकता लदन सलकनेछ । प्रस्ताबकिे प्रस्ताब पेश गने समयमा उल्िेख भएका जनशलि र सरसफाई के न्र
संचािनको समयमा पररचािन भएका जनशलि फरक पनय गएमा पेश गने समयमा जलत्तन दक्ष जनशलि पररचािन गनपयु ने छ । अन्यथा सम्झौता
अनसु ारको कारबाही हुनेछ।
९) फोहर व्यवस्थापन सन्दभयमा कुन समस्या लववाद उत्पन्न भएमा प्रस्तावक र नगरपालिका छुट्टा छुट्ट वा सयं ि
ू रुपमा समस्याको समाधन तफय
पहि गनय सलकनेछ ।
१०) फोहरमिा संकिन/प्रशोधन के न्रको िालग नगरपालिकािे तोके को जग्गावा क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रयोग गनय पाईने छन । तर प्रस्तावक आफिे
जग्गा व्यवस्थापन गरी पाएक पने स्थानमा प्रयोग गनय चाहेमा त्यसो गनय सक्नेछ । त्यसरी प्रयोग गरे बाट आउन सक्ने समस्याको जवाफदेही भने
स्वयं प्रस्तावक न हुनछ
े । आवश्यक परे मा नगरपालिकािे सहजीकरण गनय सक्नेछ ।
११) स्वीकृ त प्रस्तावक संग सम्झौता गरे पलछ सम्झौतामा उल्िेख भएको शतयहरु सोही अनसु ार र सम्झौतामा उल्िेख नभएका लबषयहरुमा
प्रचलित काननू अनसु ार हुनछ
े ।

