
आवेदन–पत्र 

ममम िः ........................ 
श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अमिकृ  ज्यू, 

मेऱम्ची नगरपामऱका 
नगर काययपामऱकाको कायायऱय 

मेऱम्ची, मसन्िपुाल्चोक ।  

ववषयिः प्रस् ावना पेस गररएको बारे । 

महोदय, 

 प्रस्  ु ववषयमा ममम  ............................ ग े  प्रकाशश  सूचना अनसुार प्रस् ाव माग भए 
बमोशजम ...................................................... काययक्रममा सहभागी हनुे चाहना भएकाऱे मनम्नानसुार 
कागजा  राखी मनवेदन पेश गरेको छु । अनदुान सहयोग प्राप्त भएमा श य अनसुार सम्बशन्ि  स्थाामनय  ह 
मभतै्र रही कायय गने प्रम वद्ध ा समे  जाहेर गररएको व्यहोरा जानकारीको ऱामग अनरुोि छ । 

 पमसऱिः 
१. नेपाऱी नागररक ाको प्रमाणपत्रको प्रम मऱपी, 
२. पशपुाऱन कृषक समूह/मनजी ऺेत्रको द ाय प्रमाण–पत्र, 

३. अन्य प्रमाशण  पत्रहरु ( ामऱम, शैशऺक योग्य ा आदद) 
४. जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रम मऱपी वा मऱजमा मऱएको जग्गाको हकमा १० वषयको करारनामा, 
५. समूह/सममम  भएको हकमा बैठक मनणययको प्रम मऱपी, 
६. सम्वशन्ि  वडा कायायऱयको मसफाररस, 

७. ऱाग  साझेदारी गने प्रम वद्ध ा–पत्र र प्राववमिक  थाा आमथायक प्रस् ाव–पत्र,  

८. कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रम मऱपी र भमुमकर  थाा सम्प ी कर म रेको रमसदको प्रम मऱपी । 

९. पश ुसेवा शाखामा सशुचकृ  प्रमाणपत्रको प्रम मऱपी ।                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

आवेदककोिः 
दस् ख िः 
नामिः 
पदिः 
ममम िः 
संस्थााको छापिः 

वडा कायायऱयको मसफाररसिः  

दस् ख िः 
ममम िः 
नामिः 
पदिः 
कायायऱयको छापिः 



प्राविधधक तथा आधथिक प्रस्ताि–ऩत्र 

क) प्राविधधक प्रस्ताि 

१ प्रस्तावित कामिक्रभको नाभ्   

२ कामिक्रभ कामािन्िमन हनु ेस्थानको ठेगाना्   

३ आिेदकको नाभ्   

४ आिेदकको ठेगाना   

५ आिेदकको सम्ऩकि  न्   

६ सॊस्था दताि नॊम्फय   

७ दताि बएको धनकाम य दताि धभधत   

८ आिेदक सॊस्था दताि िा स्थाऩना ऩश्चातको अिधध 
(िर्िभा) 

  

९ भ्माट/प्मान नम्फय   

१० प्रश्तावित कामिक्रभको अनभुाधनत रागत रु.   

११ प्रस्तािकरे आफ्नै श्रोतफाट व्महोने यकभ रु.   

१२ भाग गयेको अनदुान यकभ रु.   

१३ प्रस्तावित कामिक्रभको उ्ेश्म्  

१३.१   

१३.२   

१३.३   

१४ प्रस्तावित कामिक्तभ कामािन्िमन स्थरभा विद्मभान बौधतक ऩिुािधायहरु 



१४.१ सडक सवुिधा (छ/छैन)   नजिकको फिायको नाभ्   

१४.२ कस्तो सडक छ (कजचि/ऩक्कि)   फिाय सम्भको दयुी(वक.धभ.)   

१४.३ धफिरुीको सवुिधा(छ/छैन)   सदयभकुाभ देजिको दयुी 
(वक.भी.) 

  

१४.४ िानेऩानीको सवुिधा (छ/छैन)   िग्गाको 
स्िाधभत्ि(आफ्नै/धरिभा/सेमय 
होल्डय/प्रोऩयाइटय) 

  

१५ प्रस्तावित कामिक्रभफाट प्रत्मऺ राबाजन्ित हनुेको सॊखमा्  

 

१६ 

       

रजऺत सभदुाम ऩरुुर् भवहरा दधरत िनिाती अन्म 

 अप्रत्मऺ राबाजन्ित हनुेको सॊखमा           

१७ प्रस्तावित कामिक्रभफाट सम्ऩन्न गरयने वक्रमाकराऩहरुको विियण् 

१७.१   

१७.२   

१७.३   

१८ प्रस्तावित कामिक्रभभा अन्म धनकामहरु सभेत साभेर हनुे बए धतनको नाभ य सहकामि हनुे यकभ िरुाउने् 

 प्रस्तावित कामिक्रभभा सॊरग्न धनकामहरुको नाभ य ठेगाना साझेदायी हनुे यकभ रु. 

१८.१     

१८.२     

१९ प्रस्तािकरे धफगत िर्िभा सम्ऩन्न गयेका सोही ठाउभा िा अन्मत्र उल्रेिनीम कामित्ररु (प्रस्तावित कामिक्रभसॉग 
भेरिाने भात्र) 



१९.१   

१९.२   

२० 

 

प्रस्तावित कामिक्रभ सम्िजन्ध आिेदकको अनबुि य ताधरभ बए अिधध सभेत िरुाउन े

  

 अनबुि तथा ताधरभहरु अिधध 

२०.१     

२०.२     

२०.३     



 

ि)  आधथिक प्रस्ताि् 

प्रस्तािभा उररेजित वक्रमाकराऩहरुको रागत अनभुान य सहकामिको विस्ततृ विियण् 

क्र.स. भखुम भखुम 
वक्रमाकराऩहरु 

ईकाई ऩरयभाण दय कुर 
रागत 

प्रस्तािकको 
मोगदान रु. 

कामािरमफाट 
अनदुान रु. 

प्रस्तािकको 
मोगदानको 

स्रोत 

 १                 

 २                 

 ३                 

 ४                 

 ५                 

 ६                 

िम्भा यकभ रु.         

VAT यकभ रु.         

कुर िम्भा यकभ रु.     

उल्रेजित सम्ऩूणि विियणहरु सवह रुऩभा ऩेश गयेको छु/छौँ । कही कतै झटुो ठहयेभा कानून फभोजिभ बोग्न तमाय 
यहेको व्महोया सभेत अिगत गयाउॉद छु/छौँ । 

प्रस्तािक धनजि सॊस्थाको जिम्भेिाय ऩदाधधकायीको तपि फाट् 

नाभ्   

ऩद्   

हस्ताऺय्   

धभधत्   

सॊस्थाको छाऩ्  



ऱागत साझेदारी गने प्रततवद्धता–ऩत्र 

 

तमततिः ........................ 
श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत ज्यू, 

मेऱम्ची नगरऩातऱका 
नगर काययऩातऱकाको कायायऱय 

मेऱम्ची, तसन्धऩुाल्चोक ।  

 

ववषयिः ऱागत साझेदारी गने प्रततवद्धता सम्वन्धमा । 

 

महोदय, 

 तहाॉ कायायऱयको तमतत............... गते साझेदार सॊस्थासॉगको ऱागत साझेदारीमा 
.............................................. काययक्रममा अनदुान ववतरण काययक्रम सम्वन्धी प्रस्ताव आव्हान गररए 
अनसुार हाम्रो कृषक समूह/सतमतत/तनजी सॊस्थाऱे काययक्रम कायायन्वयनका ऱातग प्रस्ताववत कुऱ ऱागत रु. 
................. को रकम रु. .................. अनदुान प्राप्त हनुे भएकोऱे नऩगु रकम रु. ........................ 
(अऺरुऩी रुऩैयाॉ ............................................. मात्र) हाम्रो सॊस्थाकै आन्तररक श्रोतबाट व्यहोने कृषक 
समहु/सतमतत/तनजज सॊस्था सञ्चाऱक सतमततको तनणयय भएको हुॉदा ऱागत साझेदारी गने प्रततवद्धता जाहेर 
गदयछु/गदयछौँ ।                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

जजम्मेवार ऩदातधकारी 
हस्ताऺरिः 
तमततिः 
नाम, थरिः 
ऩदिः 
सॊस्थाको छाऩिः 
 

 


