
1 

 

आशय पत्रको नमुना:-   

१) ननवेदन  

मिमि:- ...............  

स्थानीय िहको परुानाि:- 

स्थानीय िहको परुा ठेगाना:-  

टेमिफोन नं.:-  

फ्याक्स नं.:-  

ई-िेि :-  

श्रीिान प्रिखु ज्य,ू  

१. त्यस ........................ पामिकािाई ............... सम्वमधि सेवा कायय उपिव्ि गराउन सेवा प्रदायकको रुपिा समुिकृि 

गराउनकािामग उपिव्ि भएका सम्परु्य आवश्यक सिुनाहरु अध्ययन िनन् गरी ..................... संस्थाको िफय वाट 

आमिकाररक रुपिा यो मनवेदन पेश गरेको छु ।  

२. यस पत्र साथ यस संस्थाको वैिामनक अवस्था,  प्रिखु काययक्षेत्र र ठेगाना जनाउने कागजािहरुको प्रमिमिमप यसै साथ संिग्न 

रहकेा छन् ।  

३. ................... पामिकाको आमिकाररक प्रमिमनमि आवश्यक परेिा यस पत्र साथ संिग्न गररएका मववरर् र सिुना जााँि गरी 

रुज ुगनय समकनेछ । यस संस्थाको श्रोि, अनुभव र प्रमिस्पिी क्षििाका सहायक सिूनाका वारेिा िहावाट िाग गररएिा सम्वमधिि 

जो सकैु व्यमि वा आमिकाररक प्रमिमनमििाई उपिव्ि गराउने सिेि समुनमिििा गदयछौ ।  

४. थप सिूना आवश्यक परेिा ........... पामिका वा त्यसका आमिकाररक प्रमिमनमििे यस पत्रका हस्िाक्षरकिायिाई सम्पकय  गनय 

समकनेछ ।  

५. थप जानकारीकािामग मनम्ि मिमखि ब्यमि र ठेगानािा सम्पकय  गनय समकने छ:-  

नाि:-  

संस्था :-  

ठेगाना:-  

फोन, फ्याक्स, ईिेि:-  

१. हािी प्रस्िामवि खररद काययिा कुनै स्वाथय नबामिएको र सम्वमधिि पेशा वा व्यवसायसाँग सम्वमधिि कुनै सजाय नपाएको 

साथै हाम्रो संस्था अयोग्य नरहकेो घोषर्ा गदयछौ ।  

२. यमद हाम्रो कुनै मवज्ञहरु यो काययको मववरर् ियार गनय संिग्न भएको पाईएिा हाम्रो संस्था र मवज्ञहरु यस कािकोिामग 

समुिकृि भई कायय गनय अयोग्य हुन समुनमिि गदयछौ ।  

३. यस मनवेदनिा उल्िेख भएका मववरर्हरु र उपिब्ि गराईएका सिूनाहरु परु्य सत्य िथा समह रहकेो घोषर्ा गदयछु ।  

हस्िाक्षर:-  

नाि:-  
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२) प्रस्तावदाताको नवस्तृत नववरण  

१. संस्था वा कम्पनीको नाि:  

२. संस्थाको प्रकार (सािेदारी÷प्रा.मि. ÷गै.स.स.):-  

३. दिाय मिमि÷कारोवार शरुु गरेको मिमि: साि................... िमहना................ गिे..................... 

४. दिाय भएको दशे:  

५. दिाय भएको ठेगाना (कायय क्षेत्र):-  

६. टेमिफोन न.ं, फ्याक्स न.ं,ईििे ठेगाना:-  

७. आमिकाररक सम्पकय  ब्यामिको नाि÷पद÷ठेगाना÷टेमिफोन:-  

८. आमिकाररक कानुनी प्रमिमनमिको नाि÷ठेगाना÷टेमिफोन :-  

९. परािशयदािाको संगठन:-  

१०. मनयमिि पेशागि कियिारी संख्या:-  

(परािशयदािा संस्थाकप पषृ्ठभमुि र संगठन समहिको मववरर् उपिव्ि गराउने)  

३) अनुभव 

३ (क) सामान्य कायय अनुभव    

(कायय गरेको मवस्ििृ मववरर्, प्रत्येक संस्थािे अमनवायय यो फारि भरी मनवेदन साथ संिग्न गनुय पदयछ)  

क्र.सं. कािको नाि स्थान सम्िौिाको रकि कायय सम्पधन भएको वषय ग्राहक सम्पधन कािको मववरर् 

१.       

२.       

३.       

 

३ (ख) निनशष्ट कामको अनुभव  

मवगि पााँि वषयिा गरेको प्रस्िामवि कािसाँग मिल्दो जलु्दो काि  

(प्रत्येक संस्थासाँग गरेको कायय मववरर् संिग्न गनुय पदयछ)  

कािको नाि:  सम्िौिाको िलू्य रु.:-  

दशे:-                                      स्थान:-  कािको अवमि (िमहनािा):- 

ग्राहकको नाि:  काििा प्रयोग भएको कुि ब्यमि-िमहना 

ठेगाना:  सम्िौिा अधिगयि प्रस्िावदािािे उपिब्ि गराएको सेवा 

िलू्य रु.:  

कायय शरुु मिमि: िमहना÷वषय 

कायय सम्पधन मिमि: िमहना÷वषय  

संस्थािे उपिब्ि गराएको कुि ब्यमि-िमहना  

संयिु उपक्रिको वा सहायक सम्िौिाको सािेदारको नाि आयोजनाको मववरर्:- 

काििा उपिब्ि गराईएको वास्िमवक सेवाको मबवरर्:-  

नोट:- प्रस्िावदािािे उपिव्ि गराएको आशय पत्रिा िाग भएको कािसाँग मिल्ने सेवा प्रकाश पने  

 

संस्थाको नाम:-  
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३ (ग) भौगोनिक अनुभव:-   

प्रस्तानवत भौगोनिक के्षत्रसँग नमल्ने भौगोनिक के्षत्रको अनुभव 

(प्रत्येक संस्थािे गरेको कयय मववरर् संिग्न गनुय पदयछ) 

क्र.सं. आयोजनाको नाम स्थान कायायन्वयन वर्य र अवधी 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    

४) क्षमता 

४ (क) नवत्तीय क्षमता  

(प्रत्येक संस्थािे  मववरर् संिग्न गनुय पदयछ) 

िानर्यक आय 

वषय रकि रु. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

वानर्यक और्त आय:-  

(नोट: उक्त वानर्यक और्त आयको प्रमानणत गने कागजात समेत संिग्न गनुय पनेछ)  
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४ (ख) प्रस्तानवत काययसँग समवनन्धत संरचना ÷उपकरण 

क्र.सं. आवश्यक संरचना÷उपकरण आवश्यकताको नववरण 

   

   

   

   

   

 

५) मूख्य नवज्ञहरु  

(प्रत्येक संस्थािे नववरण संिग्न गनुय पदयछ)  

क्र.सं. नाम पद 
अनधकतम 

योग्यता 

कयय अनुभव 

(िर्यमा)  

निनशष्ट कायय 

अनुभव (िर्यमा)  
रानरियता  

१          

२    

 

    

३          

४          

५  

   

  

६       

७       

८       

९       
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६) आशय पत्रका साथ संिग्न गनुय पने कागजातहरु:-  

क) नेपाि सरकारको प्रिमिि कानुन अनुसार सम्वमधिि मजल्िािा दिाय भएको संस्था वा सम्बमधिि मजल्िाको ठेगाना भएको 

अध्यावमिक नवीकार् गरेको प्रिार् पत्रको प्रमिमिमप  

ख) पमछल्िो ३ वषयको िेखा पररक्षर् प्रमिवेदन ( २०७५।७६, २०७६।७७, २०७७।७८)  

ग) VAT िा दिाय भएको प्रिार् पत्रको प्रमिमिमप  

घ) कर छुटको प्रिार् पत्र वा कर ििुा प्रिार् पत्रको प्रमिमिमप  

ङ) संस्थाको हकिा मविान वा कम्पनीको हकिा प्रवधि पत्र र मनयिाविी  

ि) संगठनात्िक ढााँिा, कायय समिमिका सदस्यहरुको नािाविी िथा संस्था सदस्य संख्याको जानकारी समहिको संस्थाको प्रोफाईि  

छ) कमम्ििा पााँि वषय सम्ि सम्वमधिि मजल्िािा काि गरेको दमेखने पररयोजना दस्िावेज, प्रगमि मववरर् वा स्थानीय सरोकारवािा 

संस्थािे प्रदान गरेको पत्र वा अधय आमिकाररक कागजाि ।  

पेश गररऐका सम्परू्य कागजािहरु नोटरी पमब्िकद्धारा प्रिामर्ि गनुय पने छ । िामथ उल्िेमखि मिमखि खागजाि पेश नभएिा 

सो िाई छनौट प्रकृयािा सिावेश गररने छैन ।  

   आमथयक, प्रशासमनक िथा िानव संसािन मनयिाविी उपिब्ि भएिा सो पमन सिावेश गनय समकनेछ ।  

 

७) संस्थाका दाता, सहकमी, सहयोगी संस्था वा िाईन एजेन्सीको नाम, ठेगाना तथा सम्पकय :-  

दािा, सहकिी, सहयोगी संस्था 

वा िाइन एजेधसीको नाि  

सम्पकय  ब्यमि  पद ईिेि  सम्पकय  नम्वर  ठेगाना 

 
     

 
     

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


