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1.पषृ्ठभलुम 

योजनाबद्ध तथा ददगो विकासका िालग सूचकमा आधाररत विकास योजनाहरु तजुयमा हनुपुने 
मान्यता बलियो हुुँदै गएको छ । िास्तिमा तथ्यपरक सूचना तथा तथ्याकंिे विकासको 
उपिश्चधधको मापन गनय तथा विकास योजनाहरु कुन हदसम्म सम्बश्चन्धत क्षेत्रमा लनदिष्ट 
गनुयपने हो सोको आंकिन गनय मद्दत पगु्दछ । तथ्यमा आधाररत योजना तथा  
काययक्रमहरुिे क्षेत्रीय, जातीय, िलगयय तथा िैविक सन्तिुन कायम गनय तथा समािेसी 
विकास पद्धलतिार्य संस्थागत गनय समेत मद्दत गदयछ । नयाुँ गदठत स्थानीय तहहरूिे 
जनताको सबैभन्दा नश्चजकमा रही स्थानीय विकास तथा साियजलनक सेिा प्रिाह गने अिसर 
पाएका छन । उक्त अिसरको सदपुयोग गनय तथ्यमा आधाररत योजना लनमायण गनुयपदयछ 
जसको िालग तल्िो तह सम्मको तथ्यांक आिश्यक पदयछ । नयाुँ पररिलतयत स्थानीय तह 
अनसुार तथ्यांकहरूिार्य अद्यािलधक गरी प्रस्ततु गने दावयत्ि हरेक स्थानीय तहको हनु्छ 
। प्रोफार्ि तयार काययिे सरकारी, साियजलनक तथा लनश्चज क्षेत्रहरूबाट नगरमा भएका 
विकासका प्रयासहरूिार्य मापन गनय र भािी काययक्रमका िालग िश्चक्षत क्षेत्र लनधायरण गनय 
समेत मद्दत परु् याउनेछ । साथै यस्ता तथ्यांक तथा जानकारीहरूिे स्थानीय योजनाकार, 
विकास काययकतायहरू, अनसुन्धानकतायहरू तथा आम नागररकिार्य महत्िपूणय योगदान गदयछ 
। स्थानीय तहको बारेमा िहृत सचुना संकिन गरर विकासका विलभन्न पबुायधारहरूको 
िास्तविक श्चस्थलत,  ऐलतहालसक, सामाश्चजक, परुाताश्चत्िक पषृ्ठभलुम, भौगोलिक अिश्चस्थलत, 
स्थानीय चाडपिय, जात्रा, पाररिाररक श्चस्थलत वििरण, जनसंख्या, लबश्चिय, आधारभतु वििरण, 
पययटवकय स्थिहरूको वििरण, भ-ुउपभोग तथा स्िालमत्ि, आलथयक वक्रयाकिाप, रोजगारी, 
कृवि, भौलतक पूिायधार, श्चशक्षा, िगायतका विियको एवककृत तथ्याङ्कको आधारमा विकासका 
लनश्चम्त प्राथलमकता पानुयपने क्षेत्रको पवहचान गरर नगरिासी तथा बाह्य आमजनमानसमा 
सूचना गरी जनचाहनाको आिश्यकता पवहचान गने हे्रतिेु नगरको सम्पणुय सूचना समेटी यस 
आठविसकोट नगरपालिकाको खश्चडडकृत तथा एवककृत िस्तगुत वििरण Municipality 

profile तयार पानयका िालग विलभन्न व्यक्ती, संघ संस्था तथा परामशयदाताबाट यो कायय 
कायायन्ियन गराउन यो कायय क्षेत्रगत शतय तयार पाररएको छ । 

  



 

 

2. उद्दशे्य 

यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पने सम्पूणय पिुायधार, ऐलतहालसक, पषृ्ठभलुम, पाररिाररक अिस्था, 
विकासका स्थानीय तहको पहुुँच, बाटोघाटोको अिस्था तथा पययटकीय क्षेत्र, सामाश्चजक, 
राजनीलतक, आलथयक तथा सांस्कृलतक अिस्था समेतको पवहचान एिम ्नगरपालिकाको योजना 
तजुयमा, कायायन्ियन तथा अनगुमन र मूल्यांकणको िालग आिश्यक तथ्यांक उपिधध गराई 
योजना लनमायण तथा बजेट तजुयमािाई िास्तविक बनाउने, स्थानीय तहबाट प्रदान गररने 
आधारभतु सेिा प्रिाहमा सूचना तथा संचार प्रविलधको प्रयोग गरी विद्यतुीय शासन (E-

governance) स्थापना गनय सहयोग गने र विद्यतुीय शासन (E-governance) अनरुुप स्थानीय 
तहका आिश्यकताहरुिाई सम्बोधन गनय कायायियमा थप आिश्यकताहरुको सकंिन तथा 
विश्लिेण गने आधार तयार गनुयका साथै   स्तरोन्नलतका िालग गनय सवकने उपायहरू समेटी 
सिेक्षणबाट संकलित तथ्यांक को आधारमा आठविसकोट नगरपालिकाको िस्तगुत वििरण 
(Municipality profile) तयार गने । 

3. काययक्षते्र  

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र 14 िटै िडाहरू लभत्रको आलथयक, सामाश्चजक, सांस्कृलतक, राजनैलतक 
विियहरू साथै यस क्षेत्रलभत्रका बालसन्दाहरू संग प्रत्यक्ष िा अपत्यक्ष सरोकार राख्न ेलबियिार्य 
समेटी सर सल्िाह तथा सझुाि अनसुार अध्ययन प्रलतिेदन तयार गने । 

4. अध्ययनको विियिस्त ु

आठविसकोट नगरपालिकाको सामाश्चजक, आलथयक, राजनैलतक तथा सांस्कृलतक पक्ष संग 
जोलडएका विियहरू यो अध्ययन लभत्र पनेछन ्।यस लभत्र पने तिका विियिस्तहुरू मखु्यतः 
अध्ययनमा समेवटन ुपनेछ । 

 ऐलतहालसक पषृ्ठभलुम र नगरपालिकाको पररचय 

 स्थानीय चाडपिय तथा जात्रा, मेिा, धालमयक स्थि र पययटवकय स्थिहरू 

 ितयमान भ-ुउपयोग सम्बश्चन्ध अिस्था र लसंश्चचत क्षेत्रफिको वििरण 

 नगर क्षेत्रमा भएका िन क्षेत्र, सामदुावयक िन र कबलुियत िन 

 लछमेवक गाुँपालिका/नगरपालिका/श्चजल्िासंगको आिगमनको अिस्था 



 

 

 नगरपालिकाका अिसर, चनुौलत र समस्याहरू 

 विकासका सम्भािनाहरू कृवि, जिलबद्यतु, पययटन, उद्योग आदद 

 जनसंख्या र जनसंख्याकी उमेर, लिंग, फरक क्षमता, धमय, जातीयता विविध वििरण 
िडागत रूपमा 
 विद्यािय, क्याम्पस, अनौपचाररक शैश्चक्षक संस्थाहरूको वििरण िडागत रूपमा 
 बािविकास केन्िको वििरण िडागत रूपमा 
 भ-ुस्िालमत्ि सम्बश्चन्ध वििरण 

 पश्चिकरणको वििरण 

 स्िास्थ्य सेिा तथा पोिण 

 नगरपालिकाको बावियक काययक्रमबाट िश्चक्षत काययक्रमतफय  भएको विलनयोजन तथा 
खचयको अिस्था 
 खानेपानी श्रोत, अिस्था र खानेपानी संचािन सलमलतको वििरण 

 सडक संचािनको विद्यमान अिस्था 
 नगरपालिकाको शहरी तथा ग्रामीण विद्यलुतकरण 

 नगरपालिकामा दरु सञ्चार सम्बश्चन्ध वििरण 

 फोहरमैिा व्यिस्थापन सम्बश्चन्ध 

 नगर सेिा प्रिाह सम्बश्चन्ध वििरण 

 व्यापाररक केन्िहरूको वििरण 

 खेि, मैदा, पाकय  तथा बाि उद्यान सम्बश्चन्ध वििरण 

 राविय तथा अन्तयराविय गैरसरकारी संस्था 
 घरेि ुतथा विलभन्न औद्योलगक व्यापार व्यिसाय सम्बश्चन्ध वििरण 

 नगरपालिकािे संचािन गरेका प्रमखु काययक्रम तथा योजनाहरू 

 नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्रका सरकारी कायायियहरू 

 नगरपालिकाको संगठनात्मक ढांचा तथा हाि काययरत कमयचारीहरूको वििरण 

 नगरपालिकाको नक्सा तथा िडा कायायिय रहेको स्थानको नक्सा 
 नगरपालिका श्चस्थत राजनीलतक दिहरू 

 िन जंगि, घाुँसे मैदान तथा अन्य भलूमको प्रयोगमा आएको पररितयन 

  खेलतयोग्य जलमनको प्रयोगमा विगत 20 बिय देश्चख आएको पररितयनबारे वििरण 

 बाि क्िब, मवहिा समहु, यिुा क्िि, बदृ्भा आश्रम बारे वििरण 



 

 

 होटेि, ररसोटय तथा पययटकीय गन्तधयका स्थानहरू 

 संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे तयार गरेको गाउुँ/नगर िस्तगुत 
वििरण तयारी काययविलध 2074 मा व्यिस्था भएका बस्तगुत वििरण समािेश्चश हनुपुने 
सम्पूणय संस्थागत तथा पाररिाररक वििरण र विियिस्त ु

 मालथ उल्िेश्चखत सबै वििरणहरू िडागत रूपमा समेत उपिधध गराउन ुपने 

4.1 तिुनात्मक श्चचत्रमा वििरणः 

संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे तयार गरेको गाउुँ/नगर वििरण तयारी 
काययविलध 2074 मा व्यिस्था भएका िस्तगुत वििरणमा समािेश हनुपुने सम्पूणय 
विियिस्तहुरूको िडागत र नगरस्तरीय तथ्यांक श्चचत्रमा समेवटएको हनुपुने । 

5.आिश्यक जनशश्चक्त 

सम्बश्चन्धत काययमा आिश्यक ज्ञान, लसप तथा अनभुि हालसि गरेका विकास योजनाविद, 
समाजशास्त्री, तथ्यांकशास्त्री, अथयशास्त्री संस्थागत विकास विज्ञ संघ संस्था तथा कम्पनीहरूमा 
कायय गरेको अनभुिी विियगत विशेिज्ञबाट नगर प्रोफार्ि तयार गनुयपने छ । साथै स्थानीय 
तहको प्रारश्चम्भक तथ्यांकमा आधारीत भै कश्चम्तमा ३ िटा नगर प्रोफार्ि बनाएको अनभुि 
हनुपुने छ ।आिश्यक अन्य मध्यम स्तरको जनशश्चक्त प्राप्त भएको हनुपुनेछ । 

6.काययवििरण 

आठविसकोट नगरपालिकाको नगर प्रोफार्ि तयार गने छनोट भएको परामशयदातािे यसै 
प्रस्तािको बदुां नं. 4 र 4.1 मा उल्िेख भएको विियिस्त ु बमोश्चजमको काययवििरण 

(TOR) को अलधनमा रही कायय सम्पन्न गनुयपनेछ ।  

6.1 िस्तगुत वििरण तयारीका चरणहरू 

 पवहिो चरण- िस्तगुत वििरणको ढाुँचा, सबेक्षण औजार तथा विलध स्िीकृलत 

 दोश्रो चरण- बस्तगुत वििरण तयारी गोष्ठी तथा कायय योजना स्िीकृलत 

 तेश्रो चरण- सबेक्षण िा तथ्यांक सकंिन 

 चौथो चरण- तथ्यांक विश्लिेण, प्रस्तलुत तथा श्रोत नक्सा तयारी 



 

 

 पाुँचौ  चरण- िस्तगुत वििरण प्रमाश्चणकरण काययशािा 
 छैँठौ चरण-  िस्तगुत वििरण प्रमाश्चणकरण काययशािा 
 सांतौ चरण- िस्तगुत वििरण तयारी र प्रकाशन 

6.2 प्रस्तािकिे गनुयपने काययहरू 

 प्रारश्चम्भक तथ्यांक संकिनहरूको छनोट (तोवकएको योग्यता पगुेका स्थानीय 
व्यश्चक्तहरू) 

 समािेश गनुयपने थप सूचकहरूका सम्बन्धमा िस्तगुत वििरण तयारी काययशािा 
गोष्ठी 
 सफ्टिेयरद्वारा सम्पादन तथा लनमायण  

 तथ्यांक संकिकिाई तालिम 

 तथ्यांक संकिन सम्बश्चन्ध िडा सलमलतका प्रलतलनलधहरूको समन्ियमा रही तथ्यांक 
संकिन गनुयपने छ । 

 तथ्यांक विश्लिेण 

 नक्सा तयारी 
 प्रलतिेदन तयारी 
 मस्यौदा प्रलतिेदन प्रस्ततुी 

7. काययविलध 

छनोट भएको परामयशदाताको कायययोजना स्िीकृत भए पछी सम्झौता गररने छ र सम्झौता 
भएपलछ तरुून्त कायय सरुू गनुयपने छ । सम्झौता भएको लमलतिे ६० ददन लभत्रमा प्रारश्चम्भक 
प्रलतिेदन पेश गनुयपनेछ । 

8. परामशयदातािे पेश गनुयपने प्रलतिेदनः 

परमशयदातािे मालथ उल्िेश्चखत वििरणको मस्यौदा तयार गरर पेश गनुयपनेछ । पेश भएका 
मस्यौदा प्रलतिेदन सरोकारिािाहरूको उपश्चस्थलतमा छिफि तथा अन्तरवक्रया गराउनपुने 
छ। अन्तरवक्रया प्रस्ततु सझुाि समेटी अश्चन्तम प्रलतिेदन पेस गनुयपनेछ ।प्रलतिेदन अपयायप्त 
भएको पार्एमा सधुार गरी ल्याउन सझुाि ददर्नेछ । चार प्रलत अश्चन्तम प्रलतिेदन र 



 

 

सफ्टकवप लसलड िा पेन ड्रार्भमा बझुाउन ुपनेछ । प्रलतिेदनको भािा नेपािीमा हनेुछ । 
GIS shape file समेत उपिधध गराउन ुपनेछ । 

9. अनमुालनत रकमः 

स्िीकृत काययक्रम अनसुार िस्तगुत वििरण मस्यौदा तयार गनयका िालग संस्था 
परामशयदाताका िालग रू. ६ िाख देखी ७ िाखसम्म।- (अक्षरेपीः छ देखी सात िाख 
रूपैयाुँसम्म) को िागत अनमुान तयार भएको छ । यही रकमको लसमा लभत्र रहेर 
परामशयदाताको प्रस्ताि स्िीकृत गरर कायय सम्पन्न गनय सम्झौता गररने छ। सम्झौता भएपलछ 
साियजलनक खररद ऐन 2063 तथा साियजलनक खररद लनयमाििी 2064 एिम ्
आठविसकोट नगरपालिकाको साियजलनक खररद लनयमाििी 20७५को अलधनमा रही पेश्की 
रकम उपिधध गराउन सवकने छ । परामशयदाताको पाररश्रलमकमा लनयम अनसुार िाग्ने 
कर पाररश्रलमक भकु्तानी ददंदा कर कट्टी गररने छ।  

10. प्राविलधक प्रस्ताि छनोटको अंक भार विभाजनः 

 संस्थाको अनभुि तथा क्षमताः- (एक बिय अनभुि = 4 अंक) = 20 अंक 

 जनशश्चक्तको शैश्चक्षक योग्यता र कायय अनभुि = 40 अंक 

 कायय सम्पादन गने तररका र काययक्षेत्रगत शतय प्रलतको प्रलतबद्भता = 20 अंक 

 प्रविलध तथा भौलतक सामग्री तथा आलथयक र व्यिस्थापकीय क्षमता =20 अंक 

10.1 प्रस्ताि मलु्याकंन गने तररकाः 

प्राविलधक प्रस्तािको अंकभार 100 कायम गररएको छ । उिीणय अंक 50 प्रलतशत हनेुछ 
। प्राविलधक प्रस्तािमा उिीणय हनेु प्रस्तािदाताको मात्र आलथयक प्रस्ताि खोलिने छ । 
प्राविलधक तथा आलथयक प्रस्तािको मलु्यांकन साियजलनक खररद ऐन 2063 साियजलनक खररद 
लनयमाििी 2064 एिम ् आठविसकोट नगरपालिकाको साियजलनक खररद लनयमाििी 
20७५ बमोश्चजम हनेु छ ।  

11. परामशयदाताको छनोट प्रवक्रयाः 



 

 

साियजलनक खररद ऐन 2063, साियजलनक खररद लनयमाििी 2064 एिम ्आठविसकोट 
नगरपालिकाको साियजलनक खररद लनयमाििी 20७५ तथा संघीय मालमिा तथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्राियिे तयार गरेको गाउुँ/नगर िस्तगुत वििरण तयारी काययविलध 2074 
बमोश्चजम परामशयदाताको छनोट गररने छ । 


