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२०७५/०८/०५ गिे स्वीकृ ि

k|:tfjgfM

स्वीकृ ि
कर्णाली प्रदे श भूमि व्यवस्थण, कृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलयको आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत वणषिाक कणयाक्रि
अनुसणर कृषि सडक षवस्तणर गरी बजणरीकरर्को सुमनश्िततण गदै गररवी मनवणरर्िण सहयोग पुर्यणउन न नयण

प्रषवमििण आिणररत कृषि सडक (हररत सडक) मनिणार् तथण ििात गना बणञ्छनीय भककोले िन्त्रणलयले ग्रणमिर्
कृषि सडक मनिणार् तथण ििात संभणर कणयाषवमि,2075 तयणर गरे को छ ।

kl/R5]b–!
k|f/lDes
1.

;+lIfKt gfd / k|f/De M-!_ o; sfo{ljlwsf] gfd “u|fdL0f s[lif ;8s lgdf{0f tyf dd{t
;+ef/ sfo{ljlw, @)&%” /x]sf] 5 .
-@_ यो कणयाषवमि तुरुन्त्त प्रणरम्भ हुनेछ।

2.

kl/efiffMljifo jf k|;Ën] csf{] cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf,

क.
ख.
ग.
घ.
ङ.

“िन्त्रणलय” भन्नणले कर्णाली प्रदे श भूमि व्यवस्थण, कृषि तथण सहकणरी िन्त्रणलय सम्झनु पछा।

“मनदे शनणलय” भन्नणले प्रदे श िन्त्रणलय अन्त्तगातकण कृषि षवकणस मनदे शनणलय तथण पशुपंक्षी तथण

ित्सस्य षवकणस मनदे शनणलय सम्झनु पछा।

“कणयणालय” भन्नणले कृषि ज्ञणन केन्त्र वण िन्त्रणलयले तोकेको मनकणयलणई सम्झनुपछा।

“xl/t ;8s” eGgfn] jftfj/0f d}qL tl/sfn] lgld{t tyf ;+rflnt ;8s;Demg' kb{5.
“lgdf{0f Joj;foL”eGgfn], sfo{sf/L jf sfof{Gjog lgsfon] k|bfgu/]sf] l8hfOg, gS;f tyf
:k]lzlks]zg (Specification) adf]lhd lgdf{0fsfo{ ug{, d]lzg/cf}hf/ cflb h8fg ug{ jf
;fdfg cfk"lt{ ug{ ;Demf}tf ul/Psf ];+:yf eGg] ;Demg' kb{5 .
च. “;/f]sf/jfnf (stakeholders)”eGgfn] kl/of]hgfsf] sfo{af6 लणभ वण k|efljt x'g] s'g}
JolSt, ;d'x jf ;+:yf eGg] ;Demg' kb{5 .
छ. “pkef]Qmf ;ldlt” eGgfn] ;xsf/L, ;d"x, nfeu|fxLåf/f kl/of]hgf If]qdf >dd"nssfo{sf]
;+rfngsf nflu ul7t ;d"x ;Demg' kb{5.
ज. “sfo{ljj/0f (Terms of Reference)” eGgfn], kl/of]hgfsf] k|:tfljt sfo{sf] Wo]o,
p2]Zo, sfo{If]q, ;dofjlw, ljz]if1sf] cfjZostf, k|ltj]bg,sfo{tflnsf / of]Uotfsf
cfwf/x? v'nfOPsf] sfuhft eGg] ;Demg' kb{5 .

3.

kl/R5]b–@
sfo{qmd ;+rfng k|lqmof
;"rgf k|sfzg / k|:tfj cfJxfg: ;"rgf k|sfzg / k|:tfj cfJxfg
1.

दे हणयणनुसणर हुनेछ:-

कणयणालयले प्रिमलत सणवाजमनक खररद ऐन तथण मनयिणवलीले तोकेको म्यणद ददई मनयिणनुसणर

प्रषक्रयण पुर्यणई अनुसूिी -१ अनुसणरको ढणिणिण सूिनण प्रकणशन गरी प्रस्तणव आव्हणन गनुा पनेछ।

सम्बश्न्त्ित सरोकणरवणलण सबैको जणनकणरीकण लणमग स्थणनीय कफ.कि.बणट सिेत सो सम्बन्त्िी सूिनण
प्रिणर प्रसणर गना सषकनेछ।
2.

प्रस्तणव पेश गना इच्छु क कृषि व्यवसणय सग सम्बश्न्त्ित सहकणरी/कृिक सिुह/उन पभोक्तण समिमतले

अनुसूिी-२ अनुसणरको मनवेदन सणथ अनुसूिी-३ बिोश्जि प्रस्तणव पेश गनुा पनेछ ।
3.

बोलपर िणग गरी

u|fdL0f s[lif ;8s lgdf{0f tyf dd{t ;+ef/

सणवाजमनक खररद ऐन तथण मनयिणवली बिोश्जि गनुा पनेछ ।
4.

गनुा पने भकिण प्रिमलत

cfj]bgsf nflu rflxg] cfjZos sfuhft: o; sfo{sf nflu b]xfo adf]lhdsf sfuhft
k]z ug'{kg]{5 M
1. सहकणरी/सिुह दतणाको प्रिणर् पर/ उन पभोक्तण समिमत गठन भकको मनर्ायको प्रमतमलषप
2. ग्रणमिर् कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सं भणर गने अनुसूिी -3 अनुसणरको प्रस्तणव

3. समिमत/सहकणरी/सिुहको तफावणट कणरोवणरिण सहभणमगतणकण लणमग आमिकणरीक प्रमतमनमि तोकेको
मनर्ाय प्रमतमलषप

5.

प्रस्तणव िूल्यणङ्कन तथण छनौट: प्रस्तणव िूल्यणङ्कन तथण छनौट दे हणयणनुसणर हुनेछ:1. प्रस्तणव िूल्यणङ्कन तथण छनौट समिमत:

क. षवियसग सम्बश्न्त्ित अमिकृत वण कणयणालय प्रिुखले तोकेको प्रमतमनमि,
ख.

OGhLlgo/ jf ;j- OGhLlgo/

ग. खररद ईकणइ प्रिुख, सम्बश्न्त्ित कणयणालय

- सं योजक
- सदस्य

-सदस्य-सश्िव

2. समिमतले आवयकतण अनुसणर बैठकिण सम्बश्न्त्ित षविय षवज्ञहरुलणई आिन्त्रर् गना सक्नेछ ।
समिमतले बढीिण तीन वटण बैठकबणट कणया सम्पणदन गररसक्नु पनेछ ।

3. समिमतले आवयकतण अनुसणर आफ्नो कणि कणरवणहीलणई वस्तुपरक बनणउन न समिमतकण सदस्यहरु

िध्येबणट कक जनण सं योजक र बढीिण २ जनण सदस्य रहेको उन प-समिमत गठन गरी िूल्यणङ्कन

प्रमतवेदन मलन सक्नेछ । उन प-समिमतको बैठक बस्नु परे िण बढीिण दुई वटण बैठकबणट कणया
सम्पणदन गनुप
ा नेछ ।

4. िूल्यणङ्कन तथण छनौट समिमतको कणि, कताव्य र अमिकणर दे हणयबिोश्जि हुनेछ :-

क. स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरी प्रणप्त प्रस्तणव उन पर प्रणषवमिक र आमथाक दृषिकोर्ले षवश्लेिर्
र िूल्यणङ्कन गनेछ ।

ख. आवयकतण अनुसणर उन प-समिमतलणई छनोट सम्बन्त्िी अमिकणर बणहेक अन्त्य अमिकणरहरु

प्रत्सयणयोजन गना सक्नेछ। प्रत्सयणयोश्जत अमिकणर विोश्जिको कणया सम्पणदन गरी समिमत सिक्ष
आवयक रणय तथण मसफणररस सषहतको प्रमतवेदन पेश गनुा पनेछ ।

ग. समिमतले सिग्र षवियवस्तुको अध्ययन र षवश्लेिर् गरी उन पयुक्त प्रस्तणवहरुको योग्यतणक्रि मलि
तयणर गरी अश्न्त्ति मलि प्रकणशन गनेछ ।

घ. समिमतले िूल्यणङ्कन सम्बन्त्िी कणया गदणा प्रस्तणव पेश भकको अश्न्त्ति मिमतले ७ ददन मभर प्रस्तणव

छनौट गने गरी िूल्यणङ्कन प्रमतवेदन तयणर गनुा पनेछ । उन क्त म्यणद मभर छनौट गना नभ्यणउन ने
भकिण उन श्ित कणरर् र आिणर खुलणई पुन: बढीिण ७ ददनको म्यणद थप गना सषकनेछ ।

ङ. िूल्यणङ्कन समिमतले िूल्यणङ्कन प्रमतवेदन तयणर गरर सकेपमछ आवयक रणय तथण मसफणररस सषहत
कणयणालयकण प्रिुख सिक्ष पेश गनुा पनेछ ।

5. कणयणालयले छनौट भककण प्रस्तणवहरुको षववरर् खुलणई ७ ददनको म्यणद ददई सम्झौतण गने
आशयको सूिनण जणरी गनुा पनेछ ।

6. छनौटिण परे कण प्रस्तणव उन पर उन जुरी नपरे िण छनौट भकको ८ औ ं ददन दे श्ख ३ ददन मभर सम्झौतण
गना आउन ने गरी मछटो सणिन िणफात सम्बश्न्त्ित प्रस्तणवकतणालणई सूिनण ददनुपनेछ ।

7. छनौट भककण प्रस्तणव उन पर उन जुरी परे िण ७ ददन मभरिण उन जुरी उन पर आवयक मनर्ाय गरी सक्नु
पनेछ ।

6.

सम्झौतण र भुक्तणनी: ग्रणमिर् कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सं भणर कणयाक्रि सञ्िणलन गदणा दे हणय

अनुसणर सम्झौतण र भुक्तणनी हुनेछ ।

1. सम्झौतण: अनुदणन प्रवणह गने मनकणयले छनौट भकको उन पभोक्तण समिमत/सहकणरी/सिुहसग भुक्तणनी

प्रकृयण तथण उन पभोक्तणको दणषयत्सव स्पि रुपिण उन ल्लेख भकको सम्झौतण अनुसूिी-४ अनुसणर गनुा
पनेछ ।

2. भुक्तणनी षवमििः अनुदणन रकिको भुक्तणनी समिमत/सहकणरी/सिुहको बैंक खणतण िणफात बढीिण ३
षकस्तणिण गररनेछ ।

क) सम्झौतण भकपमछ कणयायोजनण, पेकी िणगको मनवेदन, बैंक सुरक्षर् वण बीस प्रमतशत कणया
सम्पन्त्न हुने प्रिणर् पेश गरे पमछ पेकीको रुपिण प्रथि षकस्तण वणपत अनुदणन रकिको
२०% भुक्तणनी,

ख) पिणस प्रमतशत कणया सम्पन्न भकपमछ सम्पूर्ा बील भपणाई सषहत पषहलो षकस्तण फर्छ्यौट गरी
जम्िण 3० % पषहलो रमनङ्ग बीलको रुपिण भुक्तणनी,

ग) सबै कणया सम्पन्न भई कणया स्वीकणर प्रमतवेदन सषहत अश्न्त्ति प्रमतवेदन प्रणप्त भकपमछ 5०%
तेस्रो तथण अश्न्त्ति षकस्तणको रुपिण भुक्तणनी ।

घ) भुक्तणनी हुदणकण बखत समिमत/सहकणरी/सिुहले गने लणगत सहभणमगतणबणट पमन भुक्तणनीको

अनुपणतिण कणया सम्पन्त्न गररसकेको हुन ु पने तथण सो कुरण बीलहरुिण स्पि दे श्खकको हुन ु
पनेछ ।

ङ) भुक्तणनीकण अन्त्य प्रकृयणहरु प्रिमलत सणवाजमनक खररद ऐन तथण मनयिणवली बिोश्जि तथण
अन्त्य सम्बश्न्त्ित प्रिमलत कणनुन बिोश्जि हुनेछ ।

ि) समिमत/सहकणरी/सिुहले रमनङ्ग बील तथण तोषककको कणया सम्पणदन गरी कणयासम्पन्न
बीलको आिणरिण रकि भुक्तणनी मलन सो कणयाको सुपररवेक्षर् तथण प्रणषवमिक नणप जणिको
लणमग मलश्खत मनवेदन ददकको सणत ददन मभर कणयणालयले कणयाको अनुगिन, सुपररवेक्षर्

तथण सम्पन्न कणयाको प्रणषवमिक िूल्यणङ्कन (नणप जणि) गरी भुक्तणनीको व्यवस्थण मिलणउन नु
पनेछ ।

3. भुक्तणनी रकििः स्वीकृत कणयाक्रि र बजेटको पररमि मभर रही कणया प्रगतीको आिणरिण लणगत

अनुिणनको बढीिण 85% रकि भुक्तणनी गररनेछ । भुक्तणनी रकिको पणि प्रमतशत सम्ि रमनङ्ग
मबलको आिणरिण कश्न्त्टन्त्जेन्त्सी वणपत कट्टण गना सषकनेछ । उन क्त कट्टण गररकको कश्न्त्टन्त्जेन्त्सी
रकि िन्त्रणलय, मनदे शनणलय र श्जल्लण श्स्थत कणयणालयबणट मनयमित रुपिण गररने अनुगिन

मनरीक्षर्, सुिनण प्रकणशन, बैठक, प्रिणर प्रसणर र प्रणषवमिक खिा आदद श्शिाकहरुिण खिा
गनुप
ा नेछ।
7.

उन पभोक्तण समिमत/सहकणरी/सिुहले पणलन गनुपा ने शताहरु : उन पभोक्तण समिमत/सहकणरी/सिुहले दे हणय

अनुसणरकण शताहरु पणलन गनुप
ा नेछ :-

1. उन पभोक्तण समिमत/सहकणरी/सिुहले आफनो स्वीकृत आयोजनण सम्बश्न्त्ित कणिको षववरर्, लणगत,
सम्पन्न अवमि, अपेश्क्षत उन पलश्धि सषहतको सणवाजमनक सूिनण पणटी कणयाक्रि स्थलिण रणख्नु पनेछ।

2. कृषि सडक मनिणार् तथण सं भणर कणया सञ्िणलन गदणा स्वीकृत लणगत अनुिणन बिोश्जि स्थणनीय

श्रमिक, श्रोत र सणिन अमनवणया प्रयोग गनुप
ा नेछ । कणया सञ्िणलनको क्रििण कडण िट्टणन कटणन
गनुप
ा ने अवस्थणिण िणर िेश्शनरी औजणरको प्रयोग गना सषकनेछ ।

3. कणया सञ्चणलनकण क्रििण िन्त्रणलय र िणतहतकण कणयणालयहरुबणट ददइकको मनदे शनको पूर्ा रुपिण
पणलनण गनुप
ा नेछ ।

4.

िन्त्रणलय र िणतहतकण कणयणालयले खोजेकण बखत समिमत/सहकणरी/सिुहको आयोजनण र सञ्चणलन

कणयाप्रगमत हेन ा सक्नेछ र सो कणयाप्रगमत दे खणउन नु सम्बश्न्त्ित उन पभोक्तणको दणषयत्सव हुनछ
े ।
5.
6.
7.

ु णई गरी रं मगन फोटो सषहत पेश गनुप
रकि भुक्तणनीकण लणमग सणवाजमनक सुनव
ा नेछ ।

मनिणार् भकको भौमतक पूवणािणरहरुको ििात सं भणर समिमत/सहकणरी/सिुह स्वयिले गनुप
ा नेछ ।

औजणर उन पकरर्हरु तथण भौमतक पूवणािणरहरुको सं रक्षर् र सिुश्ित प्रयोग गने श्जम्िेवणरी पूरण नगने

समिमत/सहकणरी/सिुहलणई अन्त्य सेवण सुषविणबणट बश्ञ्ित गररनेछ । सिुश्ित प्रयोग भकको
नपणईकिण अनुदणन प्रवणह गने मनकणयले जुनसुकै बेलण औजणर उन पकरर् षफतणा लै जणन सक्नेछ ।

8.

अनुदणनिण प्रणप्त औजणर उन पकरर्िण अनुदणन ददने मनकणय तथण अनुदणन रकि निेषटने िसीले

ु नेछ । भौमतक पूवणािणरहरुको सम्पूर्ा षववरर् सषहतको सणवाजमनक सूिनण पणटी रणख्नु पनेछ।
ले ख्नप

9. उन प-भोक्तण समिमत न्त्यूनति कक मतहणई िषहलण सहभणमगतण सषहत ७ दे श्ख ११ सदश्स्यय हुनपु नेछ।
पररच्छे द-३

अनुगिन िूल्यणङ्कन

8.

अनुगिन िूल्यणङ्कन : कणयाक्रि कणयणान्त्वयनको क्रििण िन्त्रणलय/मनदे शनणलय/कणयणालयले आवयकतण

अनुसणर अनुगिन समिमत बनणई जुनसूकै सियिण पमन अनुगिन गना सक्नेछ ।
पररच्छे द-४
षवषवि

9.

पुरस्कणर तथण कणवणाहीको व्यवस्थणिः पुरस्कणर तथण कणवणाहीको व्यवस्थण दे हणय अनुसणर हुनेछ् :-

क. तोषककको सिय भन्त्दण अगणमड, तोषककको िणपदण्ड र गुर्स्तरिण कणया सम्पन्त्न गने
अनुदणनग्रणही र सम्बश्न्त्ित कणयािण सं लग्न किािणरीलणई प्रोत्ससणहन स्वरुप िन्त्रणलयबणट
पर सषहत सणवाजमनक रुपिण पुरस्कृत गरी सम्िणन गररनेछ ।

कदर

ख. सम्झौतण तथण कणयातणमलकण बिोश्जि कणया नगने अनुदणनग्रणहीलणई अनुदणन रकि उन पलधि
गरणइने छै न ।

ग. अनुदणन रकि दुरुपयोग गरे को पणइकिण प्रिमलत कणनून बिोश्जि कणरवणही गरी सरकणरी बणकी
सरह असुल उन पर गररनेछ ।

घ. यस्तण अनुदणनग्रणहीहरुलणई भषवष्यिण सेवण सुषविण नददने गरी कणलो सूिीिण रणश्खनेछ ।
ु ै उन ल्लेख गरे को भकतण पमन प्रिमलत सणवाजमनक खररद ऐन,
रिव्य: यस कणयाषवमििण अन्त्यर जेसक

मनयिणवली, कर्णाली प्रदे श आमथाक कणयाषवमि ऐन, मनयिणवली, कर्णाली प्रदे श खिा िणपदण्ड
मनदे श्शकण तथण अन्त्य प्रिमलत ऐन, मनयिणवलीिण उन ल्ले ख भककोिण सोही बिोश्जि हुनछ
े ।
10. बणिण अड्कणउन  फुकणउन नेिः

1. यस कणयाषवमि कणयणान्त्वयनको क्रििण कुनै बणिण अड्कणउन  परे िण सो फुकणउन ने अमिकणर
िन्त्रणलयको हुनेछ ।

2. यस कणयाषवमिलणई आवयकतण अनुसणर िन्त्रणलयले सं शोिन तथण पररिणजान गना सक्नेछ ।

अनुसूिी -१
(दफण ३ उन प-दफण १ सग सम्बश्न्त्ित)
ग्रणमिर् कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सं भणरकण लणमग प्रस्तणव आव्हणनको सूिनण

यस

सूिनण । सूिनण ।। सूिनण ।।।

......................................................................................को

वणषिाक स्वीकृत कणयाक्रि अनुसणर .......

आमथाक

विा.............

को

अनुदणन रकि उन पलधि गरणउन ने कणयाक्रि रहेको हुदण

............................ श्जल्लणकण इच्छु क कृिक सिुह, कृषि सहकणरी, उन पभोक्तण समिमतबणट दरखणस्त
आव्हणनको लणमग यो सूिनण प्रकणश्शत गररकको छ । यो सूिनण प्रथि पटक प्रकणशन भकको मिमतले

............ ददन मभर ..................कणयणालयिण तपमसल अनुसणरकण कणगजणतहरु सं गलग्न रणश्ख आवेदन सषहत

प्रस्तणव आव्हणन गररकको छ । यस सम्बन्त्िी थप जणनकणरीकण लणमग ..................................िण सम्पका
गना सषकनेछ ।

आवयक कणगजणत:

1. समिमत/सहकणरी/सिुह दतणाको प्रिणर् पर/ उन पभोक्तण समिमत गठन भकको मनर्ायको प्रमतमलषप
2. कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सं भणर गने अनुसूिी -3 अनुसणरको प्रस्तणव

3. समिमत/सहकणरी/सिुहको तफावणट कणरोवणरिण सहभणमगतणकण लणमग आमिकणरीक प्रमतमनमि तोकेको
मनर्ाय प्रमतमलषप

अनुसूिी -२
(दफण ३ को उन प-दफण २ सग सम्बश्न्त्ित)

कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सं भणरकणलणमग मनवेदनको ढणिण
मिमत

षवियिः ग्रणमिर् कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सं भणरकण लणमग अनुदणन रकि उन पलव्ि गरर पणउन  ।

श्रीिणन् ........................... ज्यु

...........................................
िहोदय

हणिी/ि

श्जल्लण...

मनम्न

मलश्खत

प्रस्तणवनण

फणरि

(क)

िण

दस्तखत

भककण

व्यक्तीहरु/व्यक्ती

गणपण/नपण वडण न...... िण पने ............................

वणट

...

नणिक कृषि

सहकणरी/कृिक सिुह/उन पभोक्तण समिमतलणई ग्रणमिर् कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सम्भणरकण लणमग अनुदणन
रकिको आवयकतण परे कोले रु. १० को षटकट टणस गरर अनुसूिीिण सं लग्न फणरि भरर यो प्रस्तणवनण पेश
गरे कण छौ/छु ।

मनवदे क

कृषि सहकणरी/कृिक सिुह/उन पभोक्तण समिमत
अध्यक्ष/प्रमतमनमिको दस्तखत
नणििः

पदिः

सम्पका फोन नं

मिमतिः

सं स्थणको छणप

अनुसूिी -३
(दफण ३ को उन प-दफण २ सग सम्बश्न्त्ित)
कृषि सडक मनिणार् तथण ििात सं भणरकणलणमग

sfo{of]hgf kmf/fd

ढणिण
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कणयाक्रि
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प्रमतबद्धतण पर
…………………………………………………………………………..िन्त्रणलय÷मनदे शनणलय÷केन्त्रको
मिमत…………………………कोसूिनणअनुसणर ...........................कणयाक्रििण सहभणमगतणको लणमग इच्छु क भई
सोको व्यवसणषयक योजनण सषहतको आवेदन पेश गरे को÷कण छु ÷छौँ । उन क्त कणयाक्रििण छनौट भकिण
व्यवसणषयक योजनणिण उन ल्ले ख भक बिोश्जिको कणया गनेछु र ========== विा सम्ि मनरन्त्तरतण ददनेछु÷छौँ
।................................. अुनसणरको कणया नगरे िण वण ५ (पणि) विा अगणवै सो कणयाहरु बन्त्दगरे िण नेपणल
सरकणरबणट प्रणप्त अनुदणन रकि प्रिमलत व्यणज सषहत षफतणा गने प्रमतबद्धतण व्यक्त गदाछु÷छौँ । अन्त्यथण
प्रिमलत कणनुन बिोश्जि सहुलण÷बुझणउन लण । सणथै सञ्चणमलत षक्रयणकलणपबणट वणतणवरर्लणई नकणरणत्सिक असर
नपुयणाउन ने व्यहोरण तथण प्रमतबद्धतण सिेत व्यक्त गदाछु÷छौँ ।
आवेदकको तफाबणट
नणििः
पदिः
सं स्थणको नणििः
ठे गणनणिः
सम्पका नं.
दस्तखतिः
मिमतिःछणपिः

bfofF

afFof

?=!) sf] l6s6

अनुसूिी -४
(दफण ६ को उन प-दफण १ सग सम्बश्न्त्ित)
सम्झौतण परको निुनण

यो सम्झौतण पर.............कणयणालय/केन्त्र (यस पमछ पषहलो पक्ष भमनकको) र .................

सिुह/सहकणरी सं स्थण/उन पभोक्तण समिमत ......

गण.पण /नपण

वडणनं.

टोल

(यस पमछ दोस्रो पक्ष भमनकको) बीि तपमसलको शता विोश्जिको कुरणहरुलणई पणलनण गने कुरण िञ्जुर गररन्त्छ
।

1. यो सम्झौतण, सम्झौतण भकको मिमत ............. दे श्ख प्रणरम्भ भकको िणमननेछ र यो सम्झौतणिण सं लग्न
स्वीकृत इषििेट विोश्जिको कणया यथणश्शघ्र सं िणलन गरर मिमत २०७५

सणल

िषहनण

सं म्पन्न गरे र आवयक कणगजणत सषहत दोस्रो पक्षले पषहलो पक्ष सिक्ष पेश गनुा पनेछ ।

गतेसम्ि

2. यस सम्झौतण बिोश्जिको मनिणार् तथण ििात सम्भणर सम्बन्त्िी कणया दोस्रो पक्ष आफैले गनुप
ा नेछ । दोस्रो
पक्ष आफैले नगरी अन्त्य व्यश्क्त वण सं स्थण िणफात गरणउन न पणइने छै न ।

3. प्रथि पक्षले दोस्रो पक्षलणई इषििेट अनुसणरको कणया सञ्चणलन गना योजनणको प्रकृमत अनुसणर वढीिण तीन
षकस्तण वण ककिुि रकि दे हणय बिोश्जि भुक्तणनी गररने छ,

1. सम्झौतण भकपमछ कणयायोजनण, पेकी िणगको मनवेदन, बैंक सुरक्षर् वण बीस प्रमतशत कणया
सम्पन्त्न हुने प्रिणर् पेश गरे पमछ पेकीको रुपिण प्रथि षकस्तण वणपत अनुदणन रकिको
२०% भुक्तणनी,

2. पिणस प्रमतशत कणया सम्पन्न भकपमछ सम्पूर्ा बील भपणाई सषहत पषहलो षकस्तण फर्छ्यौट गरी
जम्िण 3० % पषहलो रमनङ्ग बीलको रुपिण भुक्तणनी,

3. सबै कणया सम्पन्न भई कणया स्वीकणर प्रमतवेदन सषहत अश्न्त्ति प्रमतवेदन प्रणप्त भकपमछ 5०%
तेस्रो तथण अश्न्त्ति षकस्तणको रुपिण भुक्तणनी ।

4.

सम्झौतण विोश्जिको कणया सं िणलन तथण सम्पन्नको लणमग

(अक्षरे पी

) व्यहोररनेछ ।

)

पषहलो पक्ष िणफात अनुदणन स्वरुप रु.

र दोस्रो पक्षको लणगत सहभणमगतण

रु.

(अक्षरे पी

5. दोस्रो पक्षले सम्झौतण बिोश्जिको पुवणािणर मनिणार् तथण ििात सम्भणरकण लणमग सम्झौतणिण सिणवेश
गररकको श्रोत वणहेक अन्त्य कुनै सरकणरी, गैह्र सरकणरी सं घ सं स्थणवणट सहयोग, अनुदणन
गररने भक प्रथि पक्षलणई जणनकणरी गरणउन नु पनेछ ।

आदद प्रणप्त

6. दोस्रो पक्षले सम्झौतण बिोश्जिको कणि गदणा प्रथि पक्षबणट खषटककण प्रणषवमिकहरुले ददकको मनदे शनको
पणलनण गनुा पनेछ ।

7. पूवणािणर मनिणार् तथण

ििात सम्भणर गदणा दोस्रो पक्षले मनिणार् तथण ििात सम्भणरको सं रिनणगत षववरर् र

लणगत खुलणई सवासणिणरर् सबैले दे ख्ने गरी सणवाजमनक स्थणनिण सम्पूर्ा षववरर् सषहतको सणवाजमनक सूिनण
पणटी रणख्नु पने छ ।

8. दोस्रो पक्षले मनिणार् कणयाको सणवाजमनक जणनकणरीकण लणमग Public Audit गरणउन नु पनेछ ।

9. सम्झौतण बिोश्जिको मनिणार् तथण ििात सम्भणर सम्बन्त्िी कणया सोही आ.व. मभर सम्पन्न गनुा पनेछ ।

10. प्रथि पक्षले दोस्रो पक्षलणई भुक्तणनी ददं दण प्रथि पक्ष सिक्ष षवल पेश भकको मिमतले सणत ददन मभर
सम्बश्न्त्ित दोस्रो पक्षको नणििण ककणउन न्त्ट पेई िेक िणफात भुक्तणनी ददनेछ ।

11. दोस्रो पक्षको लणपरवणहीको कणरर्वणट कणया सम्पन्न नभई हणमन नोक्सणनी भकिण त्सयसको सम्पूर्ा श्जम्िेवणरी
दोस्रो पक्षले मलनेछ ।

12. दोस्रो पक्षले सम्झौतणको शता र कणया तणमलकण बिोश्जि .......... मिमत सम्ि यो सम्झौतण विोश्जिको
सम्पूर्ा कणया (मडजणइन र इषििेट अनुसणर) पूर्ा रुपिण सम्पन्न गरी सञ्चणलनिण ल्यणउन नेछ ।

13. सम्झौतण बिोश्जिको मनिणार् तथण ििात सम्भणर सम्बन्त्िी सम्पन्न भई कणया स्वीकणर प्रमतवेदन अनुरुप
सं रिनण हस्तणन्त्तरर् भैसकेपमछ सो को ििात सम्भणर सम्बन्त्िी कणया सम्बश्न्त्ित दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

14.सम्झौतण बिोश्जिको कणया गने सम्बन्त्ििण कुनै षववणद आकिण प्रथि पक्षको मनर्ाय अश्न्त्ति िणमननेछ।

15. यो सम्झौतणिण उन ल्लेख भककण कुरणहरुिण यस विोश्जि र अन्त्य कुरणहरुिण प्रिमलत ऐन मनयि अनुसणर
हुनेछ ।

पषहलो पक्ष

दोस्रो पक्ष

दस्तखत :-

दस्तखत :-

नणि :-

नणि :-

पद :-

पद :-

मिमत :-

मिमत :-

कणयणालयको छणप :-

दस्तखत :-

सं स्थणको छणप :-

रोहवर

दस्तखत :-

नणि :-

नणि :-

मिमत :-

मिमत :-

ठे गणनण :-

ठे गणनण :-

