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             ।                                                        
         ई                                ।                                 
        आ                                                               

                                           ।                      n] 

gu/sf] e'–pko]u of]hgf, ef}tLs aLsf; of]hgf, ;fdfhLs, ;f+:s[tLs, cfyL{s aLsf; 

of]hgf, hf]vLdo'Qm e'–pko]u of]hgf, ;x/L oftfoft of]hgf tof/ u/L Multi sectoral 

investment plan agfpg ]              a[xt zx/L aLsf; of]hgf (Comprehensive 

Town Development Plan/ Integrated Urban Development Plan(IUDP))             
             । o;sf ;fy;fy}                                        
                                                ई आ                  

                                                 आ         @)&#.&$       

a[xt zx/L aLsf; of]hgf (Comprehensive Town Development Plan/ Integrated 

Urban Development Plan(IUDP))                           ।       
                                                                   
                        ई                                                ई 

           zx/L aLsf; of]hgf ;DaGwL bIftf xfF;Ln u/]sf]                     
आ                । अत: मस कामाक्रभको सहजजकयण गनाका रागग  ऩयाभर्ादाता 
(सेिा प्रदामक सॊस्था) को आिर्मकता बएकोरे प्राविगधक सहमोग तथा ऩयाभर्ा सेिा 
प्राप्त गना सम्फजन्त्धत विषम ऺेरभा अनबुि बएका ईच्छुक ऩेर्ागत दऺता तथा अनबुि 
बएका व्मिसायमक पभा/ऩयाभर्ादाता सॊस्थाफाट देहाम अनसुाय तोककएको ढाॉचाभा आर्मऩर 
ऩेर् गना मो सचूना प्रकामर्त गरयएको छ । 



१. आर्मऩरको ढाॉचा मस कामाारमफाट सॊकरन गना िा मस कामाारमको िेबसाइट फाट 
सभेत डाउनरोड गना सककने छ । थऩ जानाकायीको रागग ०५६–५२१०१३  भा पोन गरय 
फझुन सककनेछ । 
२. इच्छुक मोग्मता ऩगेुका सॊस्थारे तोककएको ढाॉचाभा आर्म ऩर यनम्नानसुायको 
कागजात सहहत ऩेर् गनुा ऩनेछ: 

 आर्म ऩर ऩेर् सम्फन्त्धी आिेदन 

 सॊस्थाको विस्ततृ विियण 

 सॊस्थाको काननूी (दताा, नविकयण, भ्माट/ऩान दताा, कय चकु्ता) दस्तािजे/प्रभाणऩर  
 सॊस्थाको प्रोपाइर तथा काभको अनबुि विियण 

 सॊस्थाको बौयतक ऩिूााधाय य उऩकयणहरुको विियण 

 सॊस्थाको विगत ३ िषाको बफविम कायोिाय सम्फन्त्धी विियण 

 सॊस्था कारो सचूीभा नऩयेको स्िघोवषत ऩर 

 सॊस्थाको प्रभखु कभाचायी तथा आिद्ध ऩेर्ागत विऻहरुको विियण तथा कामा 
अनबुिको ऺेर 

३. इच्छुक आिेदक सॊस्थारे आर्म ऩर सम्फन्त्धी कागजात बफस्ततृ अध्ममन गरय 
उल्रेखखत विियणहरु बयी आिश्मक कागजात सॊरग्न गयी मर्रफन्त्दी गरय खाभको फाहहय 
नाभ, ठेगाना, पोन नॊ. य विषम उल्रेख गरय मस कामाारमभा ऩरे् गनुाऩनेछ । 
४. मो सचूना ऩहहरो ऩटक प्रकार्न बएको मभयतरे #) औॊ हदनको कामाारम सभम मबर 
(अथाात ् @)&# सार  kmfNu'g भहहनाको & गते अऩयान्त्ह ५ फजे मबर) मस कामाारमभा 
आर्मऩर ऩेर् गरय सक्नऩुनेछ । 
५. म्माद नायघ आएका तथा रयत नऩगेुका आर्म ऩर जस्िकाय गरयन ेछैनन ्। 
६. आिेदक सॊस्थाको आगधकारयक कागजात तथा प्रभाण, कामा अनबुि, य आगथाक, बौयतक 
तथा भानिीम सॊर्ाधनको अिस्थाराई आधाय भानी सॊक्षऺप्त सचूी तमाय गरयनछे । 



७. आर्मऩर भलू्माङ्कनका आधायभा आिेदक सॊस्थाहरुको सॊक्षऺप्त सचूी तमाय गरय 
भलू्माङ्कनको भागथल्रो शे्रणीभा यहेका कजम्तभा ३ देखख ६ िटा सॊस्थाहरुराई भार 
प्राविगधक तथा आगथाक प्रस्तािको रागग आभन्त्रण गरयनछे । 
८. आर्मऩर एकर िा सॊमकु्त रुऩभा सभेत ऩेर् गना सककनछे । सॊमकु्त उऩक्रभको रुऩभा 
आर्म ऩर ऩेर् गना इच्छुक आिेदकरे आर्म ऩर ऩेर् गदाा भखु्म बई कामा गने प्रभखु 
सॊस्था खुरेको विियण तथा सॊमकु्त उऩक्रभको रुऩभा कामा गने सम्फन्त्धी सम्झौताको 
प्रयतमरऩी सभेत ऩेर् गनुा ऩनेछ । 
९. मस आर्म ऩर आव्हान सम्फन्त्धी सचूनाभा उल्रेख गना छुट बएका कुयाहरु 
सािाजयनक खरयद ऐन, २०६३ तथा यनमभािरी, २०६४ फभोजजभ हुनेछन ्। 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आिेदकरे ऩेर् गने यनिेदनको नभनूा 
     : 

श्रीभान ्कामाकायी अगधकृतज्म ू

बयतऩयु उऩ–भहानगयऩामरकाको कामाारम, 

बतयऩयु 

 

विषम  आर्म ऩर ऩरे् गरयएको सम्फन्त्धभा । 

 

प्रस्तुत विषमभा त्मस उऩ–भहानगयऩामरका कामाारम बयतऩयुफाट a[xt zx/L aLsf; of]hgf 

(Comprehensive Town Development Plan)  कामाभा प्राविगधक सहमोग तथा सहजीकयणका 
रागग मभयत @)&#. !).)&  दैयनकभा प्रकामर्त आर्म ऩर ऩेर् सम्फन्त्धी सचूना अनसुाय 
कामा गनाका रागग आिश्मक कागजात सॊरग्न गयी मो आर्म ऩर ऩेर् गयेको व्महोया 
अनयुोध छ । मस आर्म ऩरभा सॊरग्न गरयएको सचूना, विियण तथा कागजात सफ ैसाॉचो 
हुन ्य महद झठु्ठा ठहरयन गएभा स्ित् यद्ध हुनेछ । ऩेर् गरयएको मो आर्म ऩर स्ित् 
स्िीकाय गना महाॉ फाध्म नबएको स्िीकाय गदछुॊ  य आर्म ऩर स्िीकृत बए ऩश्चात ्भार 
विस्ततृ प्राविगधक य आगथाक प्रस्ताि ऩेर् गरयनछे बनी सहभयत जनाउॉ दछुॊ  । 

यनिेदक 

 
हस्ताऺय ......................... 
नाभ  ............................. 
ऩद  ............................... 
ऩयाभर्ादाताको ठेगाना  ..................... 
छाऩ  .................................. 
 
सॊरग्न कागजातहरु 



१. बरयएको आसम ऩर पायाभ 

२. सॊस्थागत विियण 

३. सॊस्थाको काननूी (दताा, नविकयण, भ्माट ऩान दताा, कय चकु्ता) दस्तािेज प्रभाणऩर) 
४. सॊस्थाको प्रोपाइर तथा काभको अनबुि 

५. सॊस्थाको विगत तीन िषाको बफविम कायोिाय सम्फन्त्धी बफियण 

६. सॊस्था कारो सचुीभा नऩयेको स्िघोवषत ऩर 

७. सॊस्थाको बौयतक ऩिूााधाय य उऩकयणहरुको विियण 

८. सॊस्थाको प्रभखु कभाचायी तथा आिद्ध ऩेर्ागत बफऻहरुको विियण तथा कामा 
अनबुिको ऺेर (फामो डाटा ऩेर् गदाा स्िमॊरे हस्ताऺय गयी प्रभाणीत गयी ऩेर् गनुा ऩने 
छ) 
९. अन्त्म केही बएभा उल्रेख गने 

 

 



 

a[xt zx/L aLsf; of]hgf (Comprehensive Town Development Plan)  अिधायणा 
कामाान्त्िमन गना बयतऩयु उऩभहानगयऩामरकाराई ऩयाभर्ा सेिा हदने सम्फन्त्धी आर्म ऩर 

 

पायाभ १ सॊस्थाको बफियण: 
१. सॊस्थाको नाभ  

 

२. सॊस्था दताा बएको यनकाम य ठेगाना  

३. सॊस्था दताा बएको मभयत    

४. सॊस्था दताा नम्फय   

५. सॊस्था नबफकयण बएको मभयत   

६. सॊस्थाको ठेगाना   

७. सॊस्थाको पोन तथा फ्माक्स   

८. सॊस्थाको इभेर/िेबसाइट  

९. सम्ऩका  व्मजक्तको नाभ तथा ऩद 

 

१०. सम्ऩका  व्मजक्तको पोन तथा इभेर  

  

११.प्मान तथा भ्माट नॊ  

 

१२. सॊस्थाको उद्धेश्म   

१३. सॊस्थाको विषमगत कामा ऺेर   

  
 



 

पायाभ २  सॊस्थाको बफविम अिस्था:  
मस सॊस्थाको गत ३ िषाको कायोिायको विियण तऩमसर फभोजजभ यहेको छ । 
आगथाक िषा कायोिाय यकभ ( रु. हजायभा) कैकपमत 

 @)&@/&#   

@)&!/&@   

@)&)/&!   

 

नोट:  गत ३ िषाको रेखा ऩरयऺण प्रयतिेदन तथा आ.ि. @)&@/&# को कय चकु्ता प्रभाण 
ऩर य आिश्मक कागजात मस आर्म ऩरको साथ सॊरग्न गरयएको छ । 
 



 
पायाभ ३ सॊस्थाको बौयतक सम्ऩवि तथा साभाग्री विियण: 
क्र.सॊ. बफफयण ईकाइ ऩरयभाण बौयतक सम्ऩवि िा 

साभाग्रीको अिस्था 
     

     

     

     

     

     

     

 

      



पायाभ ४  भानि सॊर्ाधन: 
मस सॊस्थाभा कामायत ऩेर्ागत बफऻ तथा कभाचायीको विियण मस प्रकाय यहेको छ । 
क्र.सॊ. कभाचायी नाभ ऩद  मोग्मता कामा 

अनबुिको 
ऺेर 

कामाानबुि 

िषा 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

    



 
पायाभ ५ सॊस्थाको कामा अनबुि: 
मस सॊस्थाको सम्फन्त्धीत विषम ऺेर तथा अन्त्म अनबुि तऩमसर फभोजजभ प्रस्तुत 
गरयएको छ । 
५.(क) ऩरयमोजना १ को बफस्ततृ विियण: 
ऩरयमोजनाको नाभ 

 

कुर ऩरयमोजना यकभ ( 

रुऩमैाॉ) 
 

स्थान 
 

राबाजन्त्ित सभहू रक्षऺत 

िगा 
 

सहमोगग सॊस्थाको नाभ  
 

ठेगाना (पोन य इभेर सभेत)  

जम्भा कभाचायी सॊख्मा  

ऩरयमोजना र्रुु बएको मभयत 
 

ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न बएको 
मभयत 

 

सॊस्थारे ऩरयमोजना 
अिगधबय गयेको काभहरुको 
बफस्ततृ बफियण   

 

 

 

 

  

५.(ख) ऩरयमोजना नॊ.२ को बफस्ततृ विियण: 
 



ऩरयमोजनाको नाभ 
 

कुर ऩरयमोजना यकभ ( 

रुऩमैाॉ)  

 

 

स्थान 
 

राबाजन्त्ित सभहू रक्षऺत 

िगा 
 

सहमोगग सॊस्थाको नाभ  
 

ठेगाना (पोन य इभेर सभेत)  

जम्भा कभाचायी सॊख्मा  

ऩरयमोजना र्रुु बएको मभयत 
 

ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न बएको 
मभयत 

 

सॊस्थारे ऩरयमोजना 
अिगधबय गयेको काभहरुको 
बफस्ततृ बफियण   

 

 

 

 

 

५. (ग) ऩरयमोजना नॊ. ३ को बफस्ततृ विियण : 
ऩरयमोजनाको नाभ 

 

कुर ऩरयमोजना यकभ ( 

रुऩमैाॉ)  

 

 

स्थान 
 

राबाजन्त्ित सभहू रक्षऺत  



िगा 
सहमोगग सॊस्थाको नाभ  

 

ठेगाना (पोन य इभेर सभेत)  

जम्भा कभाचायी सॊख्मा  

ऩरयमोजना र्रुु बएको मभयत 
 

ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न बएको 
मभयत 

 

सॊस्थारे ऩरयमोजना 
अिगधबय गयेको काभहरुको 
बफस्ततृ बफियण   

 

 

 

 

 

५. (घ) ऩरयमोजना नॊ. ४ को बफस्ततृ विियण  
ऩरयमोजनाको नाभ 

 

कुर ऩरयमोजना यकभ ( 

रुऩमैाॉ) 
 

स्थान 
 

राबाजन्त्ित सभहू रक्षऺत 

िगा 
 

सहमोगग सॊस्थाको नाभ  
 

ठेगाना (पोन य इभेर सभेत)  

जम्भा कभाचायी सॊख्मा  

ऩरयमोजना र्रुु बएको मभयत 
 

ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न बएको  



मभयत 

सॊस्थारे ऩरयमोजना 
अिगधबय गयेको काभहरुको 
बफस्ततृ बफियण   

 

 

 

 

 

५. (ङ) ऩरयमोजना नॊ. ५ को बफस्ततृ विियण  
ऩरयमोजनाको नाभ 

 

कुर ऩरयमोजना यकभ ( 

रुऩमैाॉ) 
 

स्थान 
 

राबाजन्त्ित सभहू रक्षऺत 

िगा 
 

सहमोगग सॊस्थाको नाभ  
 

ठेगाना (पोन य इभेर सभेत)  

जम्भा कभाचायी सॊख्मा  

ऩरयमोजना र्रुु बएको मभयत 
 

ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न बएको 
मभयत 

 

सॊस्थारे ऩरयमोजना 
अिगधबय गयेको काभहरुको 
बफस्ततृ बफियण   

 

 

 

 



नोट : 
१. भागथ उल्रेखखत कामा अनबुि फाहेक अन्त्म कामा अनबुिको रागग छुट्टै मसटहरु थऩ 
गना सककनछे । 
२. कामा अनबुिको विियणभा उल्रेख गरयएका ऩरयमोजनाहरुभा सम्ऩन्त्न ऩरयमोजनाका 
अनबुिका ऩरहरुको प्रयतमरऩी य सॊचामरत ऩरयमोजनाको हकभा सम्झौताका प्रयतमरऩीहरु 
सॊरग्न गनुाऩनेछ । 



 
अनसुचूीहरु 

अनसुचूी   – १    सॊस्थागत प्रोपाइर 

अनसुचूी   – २    सॊस्था दताा तथा नविकयण प्रभाण ऩर 

अनसुचूी   – ३    भ्माट प्मान दताा प्रभाण ऩर 

अनसुचूी   – ४    गत आ.ि. सम्भको कय चकु्ता प्रभाण ऩर 

अनसुचूी   – ५    गत तीन िषाको रेखा ऩयीऺण प्रयतिेदन 

अनसुचूी   – ६    सॊस्था कारो सचुीभा नऩयेको स्िघोवषत ऩर 

अनसुचूी   – ७    सॊस्थाको बौयतक ऩिूााधाय य उऩकयणहरुको विियण 

अनसुचूी   – ८    सॊस्थाको प्रभखु कभाचायी तथा आिद्ध ऩेर्ागत बफऻहरुको विियण 
तथा कामा अनबुिको ऺेर 

अनसुचूी   – ९    अन्त्म विियणहरु 

 

  


