
कुश्भा नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

कुश्भा, ऩर्यत 
प्रदेश नॊ. ४, नेऩार 

प्रस्तार् आव्हानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत्२०७४/१०/२८ 

मस कुश्भा नगयऩालरका, नगयकामयऩालरकाको कामायरम ऩशसेुर्ा शाखा कुश्भा को  आ. र्. २०७४/०७५ को स्र्ीकृत कामयक्रभ 
अनसुाय तऩलसरभा उल्रेशखत कामयक्रभ रागत साझेदायीभा सॊचारन गनय कुश्भानगयऩालरका लबत्रका ईच्छुक सॊस्था  / लनजी पाभय / 

कृषकरे लनम्न लरशखत कागजातको साथभा सूचना प्रकाशशत बएको लभलतरे १५ ददन लबत्र नगयकामयऩालरकाको कामायरम कुश्भा 
ऩर्यतभा तोककएको ढाॉचाभा लनरे्दन य सॊशषऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना सकहतको प्रस्तार् दताय गनय हनु मो सूचना प्रकाशशत गरयएको 
छ। साथै प्रस्तार् ऩेशगने अशततभ ददन सार्यजलनक कर्दा ऩनय गएभा त्मसको बोरीऩल्ट कामायरम सभम लबत्र दताय गनय सककने छ। 
म्मादनाघी र्ा यीतऩरु्यक दताय नगरयएका प्रस्तार्हरुभालथ कुनै कायर्ाही गरयने छैन। कर्गत दईु आलथयक र्षयभा उही प्रकृलतका अनदुान 
सहमोग कुनैऩलन सयकायी लनकामर्ाट प्राप्त गयेका सॊस्था  / लनजी पाभय /कृषक छनौट प्रकृमाभा सभारे्श हनु नसक्ने हनुे छैनन ्। 
लनरे्दन य सशषऺप्त कामयमोजनाको तोककएको ढाॉचा कामायरमर्ाट प्राप्त गनय सककने व्महोया सूशचत गरयतछ ।  

क्र 
सॊ 

साझेदायी कामयक्रभहरु 
स्र्ीकृत 
सॊख्मा 

रागत साझेदायीभा अलधकतभ 
यकभ प्रलत ईकाई रु 

१ उन्नत गाई र्ा बैसीऩारन (कम्तीभा भाउ ५ मरु्ारशऺत) ३ १०००००/- 
२ र्ाख्राऩारन (कम्तीभा ५० भाउ,मरु्ारशऺत कामयक्रभ) २ १०००००/- 
३ कुखयुाऩारनभा खोय लनभायण सधुाय (२०० बतदा र्ढी  रेमसयऩारन गने) ५ ५००००/- 
४ कुखयुाऩारनभा खोय लनभायण सधुाय (१०० र्टा रेमसयऩारन गने) ३ ३००००/- 
५ र्ाख्राऩारनभा खोय लनभायण सधुाय (कम्तीभा १५ भाउ) ७ २००००/- 
६ र्ॊगयुऩारनभा खोय लनभायण सधुाय (कम्तीभा ५ भाउ) २ २००००/- 
७ गाई /बैसीऩारनभा गोठसधुाय (कम्तीभा ३ भाउऩारन गयेका) १६ १५०००/- 
८ ईरेशक्िक च्मापकटय (घाॉस टुक्राऩाने भेशशन) २ १७०००/- 
९ गाई बैसीऩारक कृषकराई ऩानी तताउने उऩकयण (८ बतदा र्ढीभाउ) १ ३००००/- 
१० ऩशजुतम ऩदाथयहरुको र्जाय प्रर्र्द्यन(दधु, अण्डा, भास ुय छारा) २ ३००००/- 

प्रस्तार् दताय गदाय सॊरग्न हनुऩुने कागजातहरु 
1. तोककएको ढाॉचा अनसुायको लनरे्दन 
2. सम्र्शतधत नगयऩालरका/र्ाडय कामायरमभा रु २०० याजश्व लतयेको यलसद 
3. सॊशषऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना (१ ऩेजको) 
4. आरे्दकको नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरकऩ। 
5. सम्र्शतधत र्डा कामायरमको लसपारयसऩत्र। 
6. ऩशधुन र्ीभा गयेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरकऩ (क्र सॊ १,२ य ९ का रालग अलनर्ामय ) 
7. सॊस्था / लनजी पाभय दताय य नकर्कयण गयेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरकऩ। 
8. याहदानीको प्रलतलरकऩ (रै्देशशक योजगायीभा गई पकेको हकभा; क्र सॊ १,२ मरु्ा रशऺत कामयक्रभ य ९ का रालग भात्र) 
9. प्रस्तार्कको कामयक्रभसॊग भेरखाने अतम प्रभाणऩत्रहरु (तालरभ, शैशऺक मोग्मता , अनबुर्, जग्गा बाडा सम्झौताऩत्र आदद) को 

प्रलतलरऩीहरु । 
नोट् ऩेश गनुयऩने लनरे्दन य कामयमोजनाको ढाॉचा कुश्भा नगयऩालरका,नगय कामयऩालरकाको कुश्भा र्ा रे्बसाईट 
www.kushmamun.gov.np र्ाट डाउनरोड गनय सककनेछ । मरु्ा रशऺत कामयक्रभ क्र सॊ १ य २ का रालग प्रस्तार् ऩेश गनय 
उभेय १८-५० र्षयको हनुऩुनेछ । 
  



कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ २८  गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को 
क्र सॊ १ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 

मरु्ारशऺत गाईबैसीऩारन कामयक्रभको सतचारनको रालग ददईने आरे्दन–ऩत्रको पायभ 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

कुश्भा नगयकामयऩालरकाको कामायरम, 

कुश्भा, ऩर्यत 

कर्षम् मरु्ा रशऺत गाईबैसीऩारन कामयक्रभ सतचारनको रालग छनौट हनु ऩाउॉ बने्न फाये । 

भहोदम, 

त्मस कामायरमको लभलत ............................ को .............................. भा प्रकाशशत सूचना अनसुाय 
..................................................................पाभय/सभूह/सलभलत/सहकायी भापय त कामयक्रभभा सॊरग्न 
हनु ईच्छा बएकोरे तऩलसर अनसुायका कागजात याखी मो लनरे्दन ऩेश गयेका छौ । उक्त कामयक्रभ प्राप्त 
बएभा मस सम्फतधी सम्झौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए अनसुाय कामयक्रभ सतचारन गनेछौं य मस 
कामयक्रभको रालग गरयएको सम्झौता तथा भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको ऩाइएभा प्रचरलरत कानून फभोशजभ 
कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय यहेको व्महोया सभेत अनयुोध गदयछौं । 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध 
गदयछु । 

तऩलसर 

१ कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

२ सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 
३ नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४ पाभय /सभूह /सलभलत/सहकायीसॊस्था सम्र्शतधत लनकामभा दताय बएको प्रभाणको प्रलतलरकऩ 

५ अतम प्रभाण ऩत्रहरु( तालरभ, शैशऺक मोग्मता, आदद )का प्रलतलरऩीहरु 

६ रै्देशशक योजगायीर्ाट पकेको ऩासऩोटयको प्रलतलरकऩ 

७ ऩशधुन र्ीभा गयेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 
८ पाभय ददगोऩनाको आधाय खलु्ने गयी सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र 

 

लनरे्दन ददने तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 

ठेगाना् 
लभलत् 

भोर्ाईर नॊ 
कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ २८  गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को 

क्र सॊ २ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 

मरु्ारशऺत र्ाख्राऩारन कामयक्रभको सतचारनको रालग ददईने आरे्दन–ऩत्रको पायभ 



श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

कुश्भा नगय कामयऩालरकाको कामायरम, 

कुश्भा, ऩर्यत 

कर्षम् मरु्ा रशऺत र्ाख्राऩारन कामयक्रभ सतचारनको रालग छनौट हनु ऩाउॉ बने्न फाये । 

भहोदम, 

त्मस कामायरमको लभलत ............................ को .............................. भा प्रकाशशत सूचना अनसुाय 
..................................................................पाभय/सभूह/सलभलत/सहकायी भापय त कामयक्रभभा सॊरग्न 
हनु ईच्छा बएकोरे तऩलसर अनसुायका कागजात याखी मो लनरे्दन ऩेश गयेका छौ । उक्त कामयक्रभ प्राप्त 
बएभा मस सम्फतधी सम्झौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए अनसुाय कामयक्रभ सतचारन गनेछौं य मस 
कामयक्रभको रालग गरयएको सम्झौता तथा भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको ऩाइएभा प्रचरलरत कानून फभोशजभ 
कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय यहेको व्महोया सभेत अनयुोध गदयछौं । 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध 
गदयछु । 

तऩलसर 

१ कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

२ सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 
३ नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४ पाभय /सभूह /सलभलत/सहकायीसॊस्था सम्र्शतधत लनकामभा दताय बएको प्रभाणको प्रलतलरकऩ 

५ अतम प्रभाण ऩत्रहरु( तालरभ, शैशऺक मोग्मता, आदद )का प्रलतलरऩीहरु 

६ रै्देशशक योजगायीर्ाट पकेको ऩासऩोटयको प्रलतलरकऩ 

७ ऩशधुन र्ीभा गयेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 
८ पाभय ददगोऩनाको आधाय खलु्ने गयी सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र 

 

लनरे्दन ददने तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 

ठेगाना् 
लभलत् 

भोर्ाईर नॊ 
 

कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ  २८ गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को 
क्र सॊ ३ य ४ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 

अण्डाभा आत्भलनबययता कामयक्रभको सतचारनको रालग ददईने लनरे्दन 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

कुश्भा नगयकामयऩालरकाको कामायरम, 

कुश्भा, ऩर्यत 

 

कर्षम् अण्डाभा आत्भलनबययता कामयक्रभ सतचारनको रालग छनौट हनु ऩाउॉ बन्न ेफाये । 



भहोदम, 

त्मस कामायरमको लभलत ......................... को .............................. भा प्रकाशशत सूचना 
अनसुाय...................................पाभय/सभूह/सलभलत/सहकायी भापय त कामयक्रभभा सॊरग्न हनु  ईच्छा 
बएकोरे य हार ..........सॊख्माभा रेमसय कुखयुाऩारन गयेको/गने मोजना अनसुाय तऩलसर अनसुायका कागजात 
याखी मो लनरे्दन ऩेश गयेका छु/छौ । उक्त कामयक्रभ प्राप्त बएभा मस सम्फतधी सम्झौता तथा भाऩदण्डभा 
उल्रेख बए अनसुाय कामयक्रभ सतचारन गनेछु/गनेछौं य मस कामयक्रभको रालग गरयएको सम्झौता तथा 
भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको ऩाइएभा प्रचरलरत कानून फभोशजभ कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय यहेको व्महोया 
सभेत अनयुोध गदयछु/गदयछौं । 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध 
गदयछु । 

तऩलसर 

१ कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

२ सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 
३ नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४ पाभय /सभूह /सलभलत/सहकायीसॊस्था सम्र्शतधत लनकामभा दताय बएको प्रभाणको प्रलतलरकऩ 

५ अतम प्रभाण ऩत्रहरु( तालरभ, शैशऺक मोग्मता, आदद )का प्रलतलरऩीहरु 

६ पाभय ददगोऩनाको आधाय खलु्ने गयी सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र 

 

लनरे्दन ददने तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 

ठेगाना् 
लभलत् 

भोर्ाईर नॊ 
  



कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ   २८ गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को 
क्र सॊ ५,६य ७ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 

गोठ/खोय लनभायण सधुाय कामयक्रभको सतचारनको रालग ददईने आरे्दन–ऩत्रको पायभ 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

नगय कामयऩालरकाको कामायरम, 

कुश्भा, ऩर्यत 

 

कर्षम् गोठ/खोय लनभायण सधुाय कामयक्रभ सतचारनको रालग छनौट हनु ऩाउॉ बन्न ेफाये । 

भहोदम, 

त्मस कामायरमको लभलत ............................ को .............................. भा प्रकाशशत सूचना अनसुाय 
..................................................................पाभय भापय त कामयक्रभभा सॊरग्न हनु  ईच्छा बएकोरे 
तऩलसर अनसुायका कागजात याखी मो लनरे्दन ऩेश गयेको छु । उक्त कामयक्रभ प्राप्त बएभा मस सम्फतधी 
सम्झौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए अनसुाय कामयक्रभ सतचारन गनेछु य मस कामयक्रभको रालग गरयएको 
सम्झौता तथा भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको ऩाइएभा प्रचरलरत कानून फभोशजभ कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय 
यहेको व्महोया सभेत अनयुोध गदयछु। 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध 
गदयछु । 

तऩलसर 

१ कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

२ सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 
३ नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४ पाभय  दतायको प्रभाणको प्रलतलरकऩ 

५ अतम प्रभाण ऩत्रहरु( तालरभ, शैशऺक मोग्मता, आदद )का प्रलतलरऩीहरु 

६ पाभय ददगोऩनाको आधाय खलु्ने गयी सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र 

 

लनरे्दन ददने तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 

ठेगाना् 
लभलत् 

भोर्ाईर नॊ 
  



कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ   २८ गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को 
क्र सॊ ८ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 

रागत सहबालगताभा च्मापकटय खरयद कामयक्रभको सतचारनको रालग ददईने आरे्दन–ऩत्र 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

नगयकामयऩालरकाको कामायरम, 

कुश्भा, ऩर्यत 

 

कर्षम् रागत सहबालगताभा च्मापकटय खरयद कामयक्रभ सतचारनको रालग छनौट हनु ऩाउॉ । 

भहोदम, 

त्मस कामायरमको लभलत ............................ को .............................. भा प्रकाशशत सूचना अनसुाय 
.......................................................पाभय भापय त कामयक्रभभा सॊरग्न हनु  ईच्छा बएकोरे तऩलसर 
अनसुायका कागजात याखी मो लनरे्दन ऩेश गयेको छु  । हार भेयो पाभयभा ............उन्नत 
गाई/बैसी/र्ाख्रा/बेडा ऩारन गयेको छु । भैरे ददनह ु...............के.जी घाॉस काटेय खरु्ाउनऩुने अर्स्था छ 
।कामयक्रभ प्राप्त बएभा मस सम्फतधी सम्झौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए अनसुाय कामयक्रभ सतचारन गनेछु 
य मस कामयक्रभको रालग गरयएको सम्झौता तथा भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको ऩाइएभा प्रचरलरत कानून फभोशजभ 
कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय यहेको व्महोया सभेत अनयुोध गदयछु। 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध 
गदयछु । 

तऩलसर 

१ कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

२ सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 
३ नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४ पाभय  दतायको प्रभाणको प्रलतलरकऩ 

५ अतम प्रभाण ऩत्रहरु( तालरभ, शैशऺक मोग्मता, आदद )का प्रलतलरऩीहरु 

६ पाभय ददगोऩनाको आधाय खलु्ने गयी सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र 

 

लनरे्दन ददने तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 

ठेगाना् 
लभलत् 

भोर्ाईर नॊ 
  



कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ  २८  गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को 
क्र सॊ ९ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 

रागत सहबालगताभा कुडो तताउने उऩकयण खरयद कामयक्रभको सतचारनको रालग ददईने 
आरे्दन–ऩत्र 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

नगयकामयऩालरकाको कामायरम, 

कुश्भा, ऩर्यत 

कर्षम् रागत सहबालगताभा ऩानी तताउने उऩकयण खरयद जडान कामयक्रभ सतचारनको रालग 
छनौट हनु ऩाउॉ । 

भहोदम, 

त्मस कामायरमको लभलत ............................ को .............................. भा प्रकाशशत सूचना अनसुाय 
.......................................................पाभय भापय त कामयक्रभभा सॊरग्न हनु  ईच्छा बएकोरे तऩलसर 
अनसुायका कागजात याखी मो लनरे्दन ऩेश गयेको छु । हार भेयो पाभयभा ............उन्नत गाई/बैसी ऩारन 
गयेकोछु । दैलनक .......लरटय दधु कर्क्री गने गयेको छु ।भैरे ददनह ु...............लरटय ऩानी य कुडो 
ऩकाएय खरु्ाउनऩुने अर्स्था छ ।कामयक्रभ  प्राप्त बएभा मस सम्फतधी सम्झौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए 
अनसुाय कामयक्रभ सतचारन गनेछु य मस कामयक्रभको रालग गरयएको सम्झौता तथा भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको 
ऩाइएभा प्रचरलरत कानून फभोशजभ कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय यहेको व्महोया सभेत अनयुोध गदयछु। 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध 
गदयछु । 

तऩलसर 

१ कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

२ सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 
३ नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४ पाभय  दतायको प्रभाणको प्रलतलरकऩ 

५ तालरभ, शैशऺक मोग्मता, आदद )का प्रलतलरऩीहरु अतम प्रभाण ऩत्रहरु(  
६ पाभय ददगोऩनाको आधाय खलु्ने गयी सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र 

 

लनरे्दन ददने तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 

ठेगाना् 
लभलत्                                     भोर्ाईर नॊ 

कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ   गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को 
क्र सॊ ९ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 



रागत सहबालगताभा कुडो तताउने उऩकयण खरयद कामयक्रभको सतचारनको रालग ददईने 
आरे्दन–ऩत्र 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

नगयकामयऩालरकाको कामायरम, 

कुश्भा, ऩर्यत 

 

कर्षम् रागत सहबालगताभा कुडो तताउने उऩकयण खरयद कामयक्रभ सतचारनको रालग छनौट 
हनु ऩाउॉ । 

भहोदम, 

त्मस कामायरमको लभलत ............................ को .............................. भा प्रकाशशत सूचना अनसुाय 
.......................................................पाभय भापय त कामयक्रभभा सॊरग्न हनु  ईच्छा बएकोरे तऩलसर 
अनसुायका कागजात याखी मो लनरे्दन ऩेश गरयएकोछ । हार भेयो पाभयभा ............उन्नत गाई यहेकाय 
दैलनक .......लरटय दधु कर्क्री गने गयेको छु ।भैरे ददनह ु...............लरटय ऩानी य कुडो ऩकाएय 
खरु्ाउनऩुने अर्स्था छ ।कामयक्रभ  प्राप्त बएभा मस सम्फतधी सम्झौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए अनसुाय 
कामयक्रभ सतचारन गनेछु य मस कामयक्रभको रालग गरयएको सम्झौता तथा भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको ऩाइएभा 
प्रचरलरत कानून फभोशजभ कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय यहेको व्महोया सभेत अनयुोध गदयछु। 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध 
गदयछु । 

तऩलसर 

१ कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

२ सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 
३ नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४ पाभय  दतायको प्रभाणको प्रलतलरकऩ 

५ तालरभ, शैशऺक मोग्मता, आदद )का प्रलतलरऩीहरु अतम प्रभाण ऩत्रहरु(  
६ पाभय ददगोऩनाको आधाय खलु्ने गयी सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र 

 

लनरे्दन ददने तपय फाट 

दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 

                                        ठेगाना्                               भोर्ाईर नॊ  



कुश्भा नगयऩालरका ऩश ुसेर्ा शाखार्ाट २०७४ भाघ २८  गते आव्हान गरयएको प्रस्तार्को  

क्र सॊ १० सॊग सम्र्शतधत अनसूुची 
ऩशऩुतछीजतम ऩदाथयहरुको र्जाय प्रर्र्द्यन (दधु अण्डा भास ुछारा) कामयक्रभको लनरे्दनको ढाॉचा 

श्रीभान प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, 

कुश्भा नगयकामयऩालरकाको कामायरम 

कुश्भा, ऩर्यत 

 

कर्षम : ऩशऩुतछीजतम ऩदाथय र्जाय प्रर्र्द्यन कामयक्रभफाट अनदुान सहमोग उऩरब्ध गयाई ददने फाये । 
भहोदम, 

भराई उक्त अनदुान सहमोग प्राप्त गयी डेयी ऩसर/भास ुऩसर/छारा सॊकरन र्ा 
प्रशोधन.................................... कामय गनय लतव्र ईच्छा बएकोरे लनम्नानसुाय कागजात याखी 
लनरे्दन गदयछु ।  कामयक्रभ प्राप्त बएभा मस सम्फतधी सम्झौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए अनसुाय मसै 
नगयऩालरका लबतै्र यही कामयक्रभ सतचारन गनेछु य मस कामयक्रभको रालग गरयएको सम्झौता तथा 
भाऩदण्ड कर्ऩरयत गयेको ऩाइएभा प्रचरलरत कानून फभोशजभ कामयर्ाहीको बागेदायी हनु भञ्जुय यहेको 
व्महोया सभेत अनयुोध गदयछु। 

ऩनुश्च् आरे्दन साथ तऩलसर अनसुायका कागजातहरु मसै लनरे्दन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत 
अनयुोध गदयछु ।  

तऩलसर 

१. सॊशऺप्त व्मार्साकमक कामयमोजना  

२. कुश्भा नगयऩालरका/र्डा कामायरमभा रु २०० याजश्व र्झुाएको यलसद  

३. नेऩारी नागरयकताको प्रप्रलतलरऩी 
४. पभय/सभहु/सलभलत/सहकायी सम्र्शतधत लनकामभा दताय बएको प्रभाणको प्रलतलरऩी र्ा व्मशक्तगत उद्यभी 
५. अतम प्रभाशणत प्रभाण ऩत्रहरु (तालरभ , शैशऺक मोग्मता, अनबुर्, जग्गा बाडा सम्झौताऩत्र आदद  )को 

प्रलतलरऩीहरु  

६. सम्र्शतधत र्डाको लसपारयसऩत्र         

 

                                                         लनरे्दकको 
        नाभ् 
        दस्तखत : 

        सॊस्था/व्मशक्त् 
        ठेगाना् 
                                               सम्ऩकय  नॊ /भोर्ाईर न  ्

  



क्र सॊ १ य २ सॉग सम्र्शतधत अनसूुची 

मरु्ा रशऺत गाईबैसी/र्ाख्राऩारनको सॊशऺप्त व्मर्साकमक कामयमोजना 

१ प्रस्तार्कको नाभ ठेगाना भोर्ाईर नॊ ६ तालरभको ककशशभ य अर्धी 
२ प्रस्तार्कको पभय बए दताय नॊ ७ कर्देशभा काभ गयेय पकेको बए देश 

३ दताय बएको कामायरम य लभलत ८ कर्देशभा र्सेको अर्धी  

४ भ्माट /ऩान दताय नॊ ९ ऩासऩोटय नॊ 
५ शैशऺक मोग्मता १० प्रस्तार् कामायतर्मन हनुे स्थर 

 उरे्द्श्म   

 १ 

 २ 

 ३ 

 प्रस्ताकर्त कामयक्रभर्ाट हनुे  उऩरव्धीहरु 

 १ 

 २ 

 ३ 

 ४ 

 प्रस्ताकर्त मोजना कामयतर्मन गने स्थानभा कर्द्यभान बौलतक ऩरु्ायधायहरु 

सडक् छ / छैन                     बएभा् कच्ची /ऩक्की  नशजकको र्जायको नाभ् 
कर्जरुी् छ /छैन  दयुी् 
ऩानीको व्मर्स्था् छ /छैन  सदयभकुाभ देशखको दयुी्  

प्रत्मऺ राबाशतर्त सॊख्मा्   

 सम्ऩन्नगने कामयक्रभहरु र्दुागत रुऩभा् 
 
 
 
 
 

कुर अनभुालनत कामयक्रभ र्जेट् रु  प्रस्तार्करे थऩ गने र्जेट रु 

 

भालथ उल्रेशखत सम्ऩणुय  कर्र्यणहरु सही रुऩभा ऩेश गयेको छु । ककह कतै झटुो ठहरयएभा काननु र्भोशजभ सजाम 
बोग्न तमाय सभेत यहेको व्महोया अर्गत गयाउछु । 

प्रस्तार्कको नाभ्                                                                ठेगाना  ्

हस्ताऺय्                                                                       लभलत  ्

  



क्र सॊ ३ य ४ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची  

अण्डाभा आत्भलनबययता कामयक्रभ सञ्चारनका रालग सॊशऺप्त व्मार्साकमक कामयमोजना 
१. व्मार्सामको ऩरयचम 

 
 

२. उद्देश्महरु  

 
 

३. सम्फशतधत व्मर्सामभा अनबुर्् ऩारीयहेको र्ोईरय सॊख्मा...................... रेमसय सॊख्मा्............... 
 

४. व्मर्साम सॊचारन गरयने स्थानको सॊशऺप्त कर्र्यण 

 

५. व्मार्साम सॊचारनका रालग यहेका ऩूर्ायधायहरु  

 

६.कामयक्रभ सॊचारन गरयने प्रस्ताकर्त कामय कर्र्यण 

क्र.सॊ. सॊचारन गरयने कक्रमाकराऩ अनदुान सहमोग रु  लनजी रगानी रु जम्भा रगानी रु 

     
     

     
     
 जम्भा रु    

  

 कुखयुाको ककशशभ य जात्                       व्मर्साम शरुु गयेको लभलत................. 
१. ऩाल्ने कुखयुा सॊख्मा्                      

२. कुखयुाऩारन ऩर्द्ती्                 खोयको ककशशभ् ऩक्की /कच्ची 
३. पाभयको ऺेत्रपर्                मातामातका साधन चल्ने ऺेत्रर्ाट पाभयको दयुी कक लभ... 
४. पाभयको जग्गा आफ्नै र्ा लरजभा लरएको् 
५. व्मर्सामको रालग श्रभ व्मर्स्थाऩन् ऩारयर्ारयक भकहरा्    ऩरुुष् 

i. र्ाकहयर्ाट भकहरा्    ऩरुुष 

ii. उत्ऩाददत र्स्तकुो र्जाय् 
६. अऩेशऺत र्ाकषयक प्रलतपर 

 
 

प्रस्तार् ऩेश गने 

पभय/सभहु/सलभलत/सहकायीको नाभ :                 भोर्ाईर नॊ/सम्ऩकय  नम्र्य् 
ठेगाना् गाउॊ/टोर  र्डा नॊ.  गा.कर्.स.     शजल्रा       ऩद :   
        

दस्तखत :     लभलत : 

क्र सॊ ५,६ य ७ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची  

गोठ/खोय लनभायण सधुाय कामयक्रभ सञ्चारनका रालग सॊशऺप्त व्मार्साकमक कामयमोजना 
लनभायणको ककशशभ  ्र्ाख्राको खोय/र्ॊगयुका खोय/बैसीका गोठ/ गाईको गोठ 
 



१. व्मार्सामको ऩरयचम 

 
 
 

२. उद्देश्महरु  

 

३. सम्फशतधत व्मर्सामभा अनबुर् 

 

४. व्मर्साम सॊचारन गरयने स्थानको सॊशऺप्त कर्र्यण 

५. व्मार्साम सॊचारनका रालग यहेका ऩूर्ायधायहरु  

 

६.कामयक्रभ सॊचारन गरयने प्रस्ताकर्त कामय कर्र्यण 

क्र.सॊ. सॊचारन गरयने कक्रमाकराऩ अनदुान सहमोग रु लनजी रगानी रु जम्भा रगानी रु 

     

     
     

     
   

१. ऩशकुो जात्                              व्मर्साम शरुु लभलत..... 
२. र्ॊगयु/भाउ र्ाख्रा/गाई/बैसीको सॊख्मा्                      

३. ऩशऩुारन  ऩर्द्ती् 
४. घाॉस खेती गरयने गयेको ऺेत्रपर् 
५. गोठ/खोयको  ककशशभ् कच्ची /ऩक्की 
६. व्मर्सामको रालग श्रभ व्मर्स्थाऩन् ऩारयर्ारयक भकहरा सॊख्मा्    ऩरुुष् 

i. र्ाकहयर्ाट भकहरा्    ऩरुुष् 
७. गोठ/खोयको  लनभायणभा प्रमोग गरयने कच्चा ऩदाथयहरुको ककशशभ् 

काठ /र्ास/भाटो/ढुङ्गा/ईट्टा/लसभेण्ट/र्ाररु्ा  

८. अऩेशऺत र्ाकषयक प्रलतपर 

 

प्रस्तार् ऩेश गने 

पभय/सभहु/सलभलत/सहकायीको नाभ :                  भोर्ाईर नॊ/सम्ऩकय  नम्र्य् 
ठेगाना् गाउॊ/टोर  र्डा नॊ.  गा.कर्.स.     शजल्रा  

ऩद :           

दस्तखत :     लभलत : 

क्र सॊ ८ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची  

रागत सहबालगताभा च्मापकटय खरयद कामयक्रभ सञ्चारनका रालग सॊशऺप्त व्मार्साकमक कामयमोजना 
१. व्मार्सामको ऩरयचम 

 
 
 

२. उद्देश्महरु  

 

३. सम्फशतधत व्मर्सामभा अनबुर् 

 



४. व्मर्साम सॊचारन गरयने स्थानको सॊशऺप्त कर्र्यण 

५. व्मार्साम सॊचारनका रालग यहेका ऩूर्ायधायहरु  

 

६.कामयक्रभ सॊचारन गरयने प्रस्ताकर्त कामय कर्र्यण 

क्र.सॊ. सॊचारन गरयने कक्रमाकराऩ अनदुान सहमोग लनजी रगानी जम्भा रगानी 
     

     

     
     
   

१. ऩशकुो जात्                              उद्यभ शरुु लभलत........... 
२. भाउ र्ाख्रा/गाई/बैसीको सॊख्मा्                      

३. ऩशऩुारन  ऩर्द्ती् 
४. घाॉस खेती गरयने गयेको ऺेत्रपर् 
५. घाॉसको ककशशभ् 
६. डारेघासको ककशशभ य सॊख्मा् 
७. व्मर्सामको रालग श्रभ व्मर्स्थाऩन् ऩारयर्ारयक भकहरा्    ऩरुुष् 

i. र्ाकहयर्ाट भकहरा्    ऩरुुष् 
८.      उत्ऩाददत र्स्तकुो र्जाय् 

 

 

९. अऩेशऺत र्ाकषयक प्रलतपर 

 

प्रस्तार् ऩेश गने 

पभय/सभहु/सलभलत/सहकायीको नाभ :                  भोर्ाईर नॊ/सम्ऩकय  नम्र्य् 
ठेगाना् गाउॊ/टोर  र्डा नॊ.  गा.कर्.स.     शजल्रा  

ऩद :           

दस्तखत :     लभलत : 

क्र सॊ ९ सॊग सम्र्शतधत अनसूुची  

ऩानी तताउने उऩकयण रागत साझेदायीभा सञ्चारनका रालग सॊशऺप्त व्मार्साकमक कामयमोजना 
१. व्मार्सामको ऩरयचम 

 
 
 

२. उद्देश्महरु  

 

३. सम्फशतधत व्मर्सामभा अनबुर् 

 

४. व्मर्साम सॊचारन गरयने स्थानको सॊशऺप्त कर्र्यण 

५. व्मार्साम सॊचारनका रालग यहेका ऩूर्ायधायहरु  

 

६.कामयक्रभ सॊचारन गरयने प्रस्ताकर्त कामय कर्र्यण 



क्र.सॊ. सॊचारन गरयने कक्रमाकराऩ अनदुान सहमोग रु लनजी रगानी रु जम्भा रगानी रु 

     
     

     

 जम्भा रु    

   

१. गाईबैसीको जात्                    पाभय दताय बएको लभलत.......... 
२. गाईबैसीको सॊख्मा्                     यागो साढे सॊख्मा  ्

३. गाईबैसीऩारन ऩर्द्ती् 
४. घाॉस खेती गरयने गयेको ऺेत्रपर् 
५. घाॉसको ककशशभ् 
६. डारेघासको ककशशभ य सॊख्मा् 
७. व्मर्सामको रालग श्रभ व्मर्स्थाऩन् ऩारयर्ारयक भकहरा्    ऩरुुष् 

i. र्ाकहयर्ाट भकहरा्    ऩरुुष् 
८.      उत्ऩाददत र्स्तकुो र्जाय् 

 

 

९. भेशशन जडान ऩश्चात अऩेशऺत र्ाकषयक प्रलतपर् 
 

प्रस्तार् ऩेश गने 

पभय/सभहु/सलभलत/सहकायीको नाभ :                  भोर्ाईर नॊ/सम्ऩकय  नम्र्य् 
ठेगाना् गाउॊ/टोर  र्डा नॊ.  गा.कर्.स.     शजल्रा  

ऩद :           

दस्तखत :     लभलत : 



क्र सॊ १० सॊग सम्र्शतधत अनसूुची  

ऩशजुतम ऩदाथयहरुको र्जाय प्रर्र्द्यन (दधु अण्डा भास ुछारा) सञ्चारनका 
रालग सॊशऺप्त व्मार्साकमक कामयमोजना 

१. व्मार्सामको ऩरयचम 

 
 
 

२. उद्देश्महरु  

 
 

३. सम्फशतधत व्मर्सामभा अनबुर् 

 

४. व्मर्साम सॊचारन गरयने स्थानको सॊशऺप्त कर्र्यण 

५. व्मार्साम सॊचारनका रालग यहेका ऩूर्ायधायहरु  

 

६.कामयक्रभ सॊचारन गरयने प्रस्ताकर्त कामय कर्र्यण 

क्र.सॊ. सॊचारन गरयने कक्रमाकराऩ अनदुान सहमोग लनजी रगानी जम्भा रगानी 
     

     

     

     

     

जम्भा
  

    

  
    

७. उत्ऩाददत र्स्तकुो फजाय मोजना 
 

 

८. अऩेशऺत र्ाकषयक प्रलतपर 

 

 

प्रस्तार् ऩेश गने 

पभय/सभहु/सलभलत/सहकायीको नाभ :                  भोर्ाईर नॊ/सम्ऩकय  नम्र्य् 
ठेगाना् गाउॊ/टोर  र्डा नॊ.  गा.कर्.स.     शजल्रा  

व्मर्साम सञ्चारन हनुे स्थान : 

पभय/सभहु/सलभलत/सहकायीको तपय  फाट सकह गनेको  

नाभ :                               सॊस्थाको छाऩ् 
ऩद :           

दस्तखत :     लभलत : 

 


