
खण्ड ४) कार्तिक २५ गते, २०७८ साल) संख्या : ६ 

 

स्थानीय राजपत्र 

मलेम्ची नगरपार्लकाद्वारा प्रकार्ित 
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भाग-१ 

मेलम्ची नगरपाललका लसन्धुपाल्चोक, 

बागमती प्रदेश, नेपाल 

मेलम्ची नगरपालकाका कृषकहरुलाइ कृर्ष पिेा तर्ि  अकर्षित गरी 

नगरपार्लकालाइ कृर्षमा अत्मर्नर्िर तथा सम्र्ाव्य बालीहरु र्नयाित गनि सक्न े

ऄवस्थामा पयुािईन कृषक लर्ित र्ियाकलापको माध्यमबाट कृर्ष सम्बन्धी 

कायििम कायािन्वयनलाइ सहज बनाईन बनाईँन वाञ्छनीय र्एकाले, नपेालको 

संर्वधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ को दर्ा १०२ 

को ईपदर्ा (१ )बमोर्जम मलेम्ची नगर पार्लकाको नगर कायिपार्लकाले बनाएको 

“मेलम्ची नगरपार्लकाको कृर्ष र्वकास ऄनदुान कायििम संचालन कायिर्वर्ध ,

२०७८ ” सविसाधारणको जानकारीको लार्ग प्रकािन गररएको छ । 
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सम्वत ्२०७८ सालको काययलवलध नं .२ 

मेलम्ची नगरपार्लकाको कृर्ष र्वकास ऄनदुान कायििम संचालन कायिर्वर्ध, 

२०७८ 

 नगर कायिपार्लकाबाट स्वीकृत र्मर्त : २०७८/०७/१० 

पररच्छेद-१ 

प्रारलम्भक 

१ .सलंिप्त नाम र प्रारम्भ  ( :१ )यस कायिर्वर्धको नाम “मेलम्ची नगरपार्लकाको 

कृर्ष र्वकास ऄनदुान कायििम संचालन कायिर्वर्ध  ,२०७ ८” रहकेो छ । 

(२ )यो ऐन स्थानीय राजप्रत्रमा प्रकािन र्एको र्मर्तदरे्ख प्रारम्र् हुनछे । 

२. पररभाषा :- र्वषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथि नलागेमा यस कायिर्वर्धमा: 

क. “नरपार्लका” र्न्नाले मेलम्ची नगरपार्लका कायािलय, मेलम्चीलाइ सम्झन ु

पदिछ । 

ख. “कायािलय” र्न्नाले ऄनदुान प्रवाह गने र्नकाय वा मलेम्ची नगरपार्लकालाइ 

सम्झन ुपदिछ । 

ग. “पर्हलो पि” र्न्नाले मलेम्ची नगरपार्लकालाइ सम्झन ुपदिछ । 

घ. “दोश्रो पि” र्न्नाले कृषक/कृर्ष समहू/सहकारी/र्मि वा ऄनदुानग्राही सम्झन ु

पदिछ । 

ङ. “ऄनदुानग्राही” र्न्नाले व्यवसार्यक तथा पोषण सरुिाका लार्ग सामरू्हक वा 

व्यर्िगत रुपमा खाद्यान्न, तरकारी, र्लरु्ल खतेी, पिपुालन तथा मल अदी 

कायािलयबाट ऄनदुान र्लन ेकृषक/कृर्ष समहू/र्मि/सहकारी तथा कृर्ष ईद्यमीलाइ 

सम्झन ुपदिछ । 

च. “कायििम” र्न्नाले नगरपार्लका िते्रर्र्त्र सैचालन हुने खाद्यान्न, तरकारी तथा 

र्लरु्ल बाली, पिपुालन, रैथान े बाली प्रवर्द्िन तथा मल ऄनदुान कायििम वा 



खण्ड ४) कार्तिक २५ गते, २०७८ साल) संख्या : ६ 

 

माग र सम्र्ाव्यताको अधारमा अवश्यक कृर्ष सामाग्री सहुर्लयत दरमा र्वतरण 

गने कायििम सम्झन ुपदिछ । 

छ. “प्रस्ताव” र्न्नाले कायििममा ईल्लेख  कायि गनिका लार्ग ऄनदुानग्राहीले पेि 

गरेको र्वस्ततृ कायि योजना सर्हतको र्ववरणलाइ सम्झन ुपदिछ । 

ज. “सेवाग्राही”र्न्नाले कृर्ष प्रवर्द्िनको लार्ग कायािलयबाट ऄनदुान हयोग र्लने 

ऄनदुानग्राही तथा पोषण सरुिाका लार्ग कायािलयबाट कृर्षजन्य सहुर्लयत प्राप्त 

गने कृषकलाइ सम्झन ुपदिछ । 

झ. “वडा” र्न्नाले मलेम्ची नगरपार्लकाका र्र्त्रका सबै वडा कायािलयलाइ 

सम्झन ुपदछि । 

ञ. “सहकारी” र्न्नाले कृर्ष व्यवसाय प्रवर्द्िनमा टेवा पयुािईने र्कसान सहकारी, 

कृर्ष सहकारी, दगु्ध सहकारी, र्चया-कर्र् सहकारी लगायतका सहकारीलाइ 

सम्झन ुपदिछ । 

ट. “रासायर्नक मल” र्न्नाले यरुरया, र्ड.ए.र्प., पोटास लयागत कृर्ष ईत्तपादनमा 

सहयोगी हुन ेमललाइ सम्झन ुपदिछ । 

ठ. “बषे र्लरु्ल” र्न्नाले ऄसार-श्रावण मर्हनामा रोपण गररने र्लरु्लका 

र्वरुवा सम्झन ुपदिछ । 

ड. “र्हईद ेर्लरु्ल” र्न्नाले पषु-माघ मर्हनामा रोपण गररन ेर्लरु्लका र्वरुवा 

सम्झन ुपदिछ । 

ढ. “कृर्ष सामाग्री” र्न्नाले खाद्यान्न, तेलहन, दलहन, मसला बाली, नगद ेबाली 

तथा तरकारी बाली, र्बई, र्हईद े तथा बषे र्लरु्लका र्वरुवा, प्लार्िक टनले, 

र्संचाआ पाआप, र्संचाआ मोटर, पम्मसटे, मेिीनरी ओजार, रासायर्नक मल वा जैर्वक 

मल, मौरी घार, च्याई र्बई, र्वसादी लगायत कृर्ष प्रवर्द्िनमा सहयोग प्र्याईन े

सामाग्रीलाइ सम्झन ुपदिछ । 
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ण. “जैर्वक मल” र्न्नाले प्राङ्गाररक मल, र्र्ी कम्पोि मल, कम्पोि मल 

अदीलाइ सम्झन ुपदिछ । 

त. “व्यवसार्यक तरकारी खतेी” र्न्नाले एक रोपनी र्न्दा बढी िते्रर्लमा 

लगाआएको तरकारी खेतीलाइ सम्झन ुपदिछ । 

थ. “पोषण सरुिा” र्न्नाले दरै्नक अफ्नो घर पररवारमा ईपर्ोग हुन ेखाद्यान्नमा 

प्रयोग हुन े खाद्य सामाग्री ईत्पादनको लार्ग पालन गररएको पिपुंर्ि पालन, 

लगाआएको र्लरु्ल र्वरुवा, तरकारी बाली खाद्यान्न बालीलाइ सम्झन ुपदिछ । 

द. “पकेट िते्र” र्न्नाले ईत्पादनको ऄनकुुल हरेी कृर्ष ऄध्ययनबाट िते्रगत 

ईत्पादनको लार्ग तोर्कएको र्बिेष ईत्पादन िेत्रलाइ सम्झन ुपदिछ । 

 

पररच्छेद- २ 

काययक्रम सचंालन प्रलक्रया 

३. सेवाग्राही छनौट  

३.१ प्राथलमक िेत्र तथा बाली  

१. सम्भाव्य पकेट िेत्रलाई प्राथलमकता : कायििम संचालन गदाि नगरपार्लका 

कायािलयको कृर्ष र्वकास िाखाले र्वर्र्न्न मापदण्डहरु र वडा कायािलयको 

र्सर्ाररसलाइ अधार मानी सम्र्ाव्य खाद्यान्न, तेलहन, दलहन, मसला, र्लरु्ल 

तथा तरकारीबाली तथा  दगु्ध पकेट िते्रलाइ प्राथर्मकता र्दइ ऄनदुानका 

कायििमहरु संचालन गररनछे ।  

तर, यसले साना र्कसान तथा ऄन्य सम्र्ाव्य िेत्रहरुमा पोषण सरुिा वा 

व्यवसार्यक दृर्िले गनि खोर्जने खाद्यान्न वा तरकारी खतेीलाइ बाधा प्र्याएको 

मार्नने छैन । 

२. व्यवसार्यक महत्व बोकेका बालीलाइ प्राथर्मकता : कायििम संचालन गदाि 

व्यवसार्यक महत्व बोकेका खाद्यान्न, मसला, तेलहन, दलहन, र्लरु्ल तथा 
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तरकारीलाइ र्विेष महत्व र्दइ वडा कायािलयको र्सर्ाररसमा कायििम सैचालन 

गनुि पनेछ । तर यसले ऄन्य पोषण सरुिाका लार्ग ऄन्य बाली प्रवर्द्िन गनि र्न े

बाधा पयुािएको मार्नन ेछैन । 

३.२ छनौट सलमलत र काययक्रम छनौट :- मेलम्ची नगरपार्लकाको अर्थिक 

र्वकास सर्मर्त वा कृर्ष र्वकास कोष सर्मतसँग कृर्ष र्वकास िाखाले छनौट 

मापदण्डका अधारमा छनौट गरी कायािलय प्रमखु समि पेि गनुिपनछे । 

४. प्रस्ताव तथा माग सकंलन 

४.१ कृषकको लार्ग अवश्यक कृर्ष सामाग्री मागको लार्ग नगरपार्लकाको कृर्ष 

र्वकास िाखाबाट सचूना प्रकािन (नगरपार्लकाको सचूना पाटी, वेवसाइट, पेज 

वा स्थानीय पत्रपर्त्रकामा प्रकािन तथा स्थानीय रेर्डयोबाट प्रिारण) गरी सचूना 

बमोर्जम कृर्ष सामाग्रीको माग कृर्ष र्वकास िाखाले संकलन गनेछ । 

४.२ र्लरु्ले खतेीको हकमा ितिहरु ईल्लेख गरी सम्र्व र्एसम्म र्सजन र्न्दा 

कर्म्तमा २ मर्हना ऄगाबै सबैको पहूचँ हूने गरी कृर्ष र्वकास िाखाबाट १५ र्दन े

सचूना प्रकािन गरी सम्पणूि वडा कायािलयहरुमा सचूना पठाइ टाँस गने वा अम 

संचार माध्यमबाट १५ र्दने सचूना जारी गरेर माग संकलन गनुिपनछे । 

५. कृर्ष सामाग्री खररद :  

५.१ खाद्यान्न, तेलहन, दलहन, मसला बाली, नगद े बाली, दगु्ध तथा मास ु

ईत्पादनमा टेवा पगु्ने सामाग्री व्यवसाय, तरकारी तथा र्लरु्ल र्वरुवा, बीईर्वजन, 

रासायर्नक मल, र्वषादी वा कुन ैपर्न कृर्ष सामाग्री खररद गदाि नेपाल सरकारका 

स्वार्मत्व र्एका संस्थान वा कम्पनीबाट सौझै खररद गनि सर्कनेछ । नीर्ज र्मि, 

कम्पनी तथा श्रोत केन्रबाट खररद गदाि कृर्ष र्वकास िाखाको माग बमोर्जम 

नगरपार्लकाको खररद आकाइले प्रचर्लत खररद सम्बन्धी काननू बमोर्जम खररद 

गरी कृर्ष र्वकास िाखालाइ ईपलब्ध गराईनछे । तर रासायर्नक मल खररद गदाि 

तोर्कएको साविजर्नक संस्थान बाहके ऄन्यत्रबाट खररद गनि पाइन ेछैन । 
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पररच्छेद-३ 

६. कृर्ष सामाग्रीमा ऄनदुान सम्बन्धी प्रर्िया 

६.१ कृलष सामाग्री अनुदान 

१. कृर्ष सामाग्री खररद मलु्यमा स्वीकृत बजेटमा ईल्लेख र्एको वा 

नगरकायिपार्लकाको र्नणिय ऄनसुारको प्रर्तित बराबरको रकम ऄनदुान ईपलब्ध 

गराइनेछ । 

२. व्यवसार्यक र्लरु्ल बगचैा स्थापना तथा व्यवस्थापन (खाडल खन्न,े 

मलखाद, र्वषादी, घरेाबार, र्संचाइ, मेर्िनरी औजार) मा स्वीकृत बजेटमा ईल्लेख 

र्एको वा नगरकायिपार्लकाको र्नणिय बमोर्जमको ऄनदुान रकम प्रदान गनि 

सर्कनेछ । 

३. तरकारी, खाद्यान्न ईत्पादन र्मि स्थापना तथा व्यवस्थापन (बीईको मलु्य, 

घरेाबार, र्संचाइ, प्लार्िक टनेल, मलखाद, र्वषादी, मेर्िनरी औजार) मा स्वीकृत 

बजेटमा ईल्लेख र्एको वा नगरकायिपार्लकाको र्नणिय बमोर्जमको ऄनदुान रकम 

प्रदान गनि सर्कनछे । 

४. दगु्ध ईत्पादन तथा मास ु ईत्पादन व्यवसाय (कृर्ष तथा पिपुालन र्मि) को 

लार्ग  व्यवसाय प्रवर्द्िन तथा ईत्पादन िमता बरृ्र्द् गनि प्रत्यि टेवा पगु्ने  बस्त ुतथा 

औजारमा  स्वीकृत बजेटमा ईल्लेख र्एको वा नगरकायिपार्लकाको र्नणिय 

बमोर्जमको ऄनदुान रकम प्रदान गनि सर्कनछे । 

५. पोषण सरुिाको लार्ग मात्र माग र्एका र्लरु्ल र्बरुवा तथा तरकारी, 

खाद्यान्न बीईको हकमा र्वरुवाको मलु्य वा र्वईको मलु्यमा कायिपार्लकाकव 

र्नणियानसुारको ऄनदुान रकम ईपलब्ध गराइनछे । 
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६.२ कृलष सामाग्री ढुवानी अनुदान : कृर्ष सामाग्रीहरु लोड, ऄनद्योड वा 

ढुवानी गदाि श्रोत केन्रबाट  र्वतरण केन्रसम्म स्थानीय दररेट ऄनसुार ित प्रर्तित 

ढुवानी ऄनदुान ईपलब्ध गराइनेछ । 

६.३ लवरुवा मोटायललटी :  र्वरुवाको श्रोतकेन्रबाट र्वतरण केन्रसम्म ढुवानी 

गररदाँ र्वरुवा र्ार्चएका वा काम नलाग्ने र्एका संख्या यर्कन गरी कायािलय 

प्रमखु ईपर्स्थतीमा मचु्ल्का तयार गरी ईि र्वरुवाको परल मलु्य ऄनदुान ईपलब्ध 

गराइनेछ । 

७. कृलष सामाग्री लवतरण : नगरपार्लकाबाट र्वतरण हुने कृर्ष सामाग्रीको 

ऄनदुान प्राप्तीको लार्ग कृर्ष र्वकास िाखाबाट माग र्एको सचूना बमोर्जम  माग 

गने कृषक /समहू/सहकारी को माग स्वीकृत र्एको जानकारी गराइ ऄनदुान प्राप्त 

गने र्न्दा बाहकेको रकम नगरपार्लकाको संर्चत कोष खातामा जम्मा गराईन ु

पनेछ । 

यसरी जम्मा गरेको रकमबाट खररद हुने कृर्ष सामाग्रीहरु दर्ा ५ बमोर्जमको 

प्रर्िया ऄवलम्बन गरी खररद गनुिपनेछ ।  

७.१ वषाि र्सजनमा मकै, धान र तरकारी बालीका लार्ग मल र्वतरण गनुि पनेछ र्न े

र्हईँद ेर्सजनमा अलु, गहु ँर तरकारी खेतीका लार्ग मल र्वतरण गररनेछ । 

७.२ सहकारीले ऄनसुचुी )२( बमोर्जमको र्वतरण र्पािआ ऄबलम्बन गनुि पनछे । 

७.३ रासायर्नक मल र्वतरण गदाि कृर्ष सहकारीहरुले िेयर सदस्य लगायत ऄन्य 

कृषकहरुलाइ पर्न र्बना र्देर्ाव समानपुार्तक ढङ्गबाट र्वतरण गनुि पनेछ । 

७.४ चालु र्सजनका बाली लगाईँदा अवश्यक मल बाहके ऄको र्सजनका लार्ग 

चार्हने मल सञ्चय गनि वा सञ्चय हुन ेगरी र्वतरण गनि पाआन ेछैन । 

७.५ कृर्ष सहकारीले नगरपार्लका िेत्र र्र्त्र रहकेा जर्मनका लार्ग बाहके ऄन्यत्र 

र्बिी र्वतरण गनि पाआने छैन । 
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७.६ र्लरु्लको हकमा खाल्डो खनेकी स्थलगत ऄनगुमन गरेर मात्र मल वा बेनाि 

ईपलब्ध गराआनेछ । 

७.७ सेवा िति र सम्झौता नगर कायिपार्लकाबाट कृर्ष सामाग्री ऄनदुानका लागी 

छनौट र्एका कृषक, कृषक समहु, कृर्ष सहकारीले, कृर्ष र्मि तथा कम्पनीले मात्र 

ऄनसुचूी )१( बमोर्जम सम्झौता गरी कायििम संचालन गनुिपनछे । पाईने िेवा िति 

र सरु्वधा तोके बमोर्जम हुनछे । 

८. भुक्तानी प्रलक्रया:  दोस्रो पिले ऄनदुानको कृर्ष सामाग्री र्वतरण गररसके 

पश्चात र्वतरण गरेको र्पािइ खररद र्बल र वडा कायािलको र्सर्ाररसको अधारमा 

मेलम्ची नगरकायिपार्लकाको कायािलयमा र्िुानीका लार्ग र्नवेदन र्दइ र्वतरण 

र्एको मलको जम्मा मलु्यमा तोर्कएको प्रर्तित रकम र्िुानी र्लन सक्नेछ । नगर 

कृर्ष र्वकास िाखाले कायािलयम ैसंचालन गरेको कायििममा वडाको र्सर्ाररस 

अवश्यक हुन ेछैन । 

९. व्यवस्थापन शुल्क:  कृर्ष सामाग्री र्वतरणको ऄवस्थामा कायािलय, वडा 

कायािलय वा कृर्ष सहकारीलाइ प्रचर्लत र्नयम ऄनसुार व्यवस्थापन खचि 

ईपलब्ध गराइनेछ । 

१०. कृलष सामाग्री अनुदानका लालग छनोट मुख्य आधारहरु 

१. सम्र्ाव्य तथा प्राथर्मकतामा परेका पकेट िेत्रका मागहरु 

२. जग्गा र्ाषामा र्लइ खेती गने कृषक समहु सहकारी वा व्यर्िगत र्मिहरु 

३. समहु सहकारी तथा व्यर्िगत दताि र्एका र्मिहरु 

४. लर्ित वगि)दर्लत जनजाती मर्हला ऄपागं( का कृषक तथा र्मिहरु 

५. र्वदिेबाट र्र्कि एका यवुाहरुबाट सञ्चालन गररने कृर्ष र्मिहरु 

६. बाझो सरकारी तथा सामदुार्यक जर्मनमा सम्बर्न्धत र्नकायसँग समन्वय 

गरी खतेी गनि चाहन ेयवुा कृषक तथा र्मिहरु 

७. र्बई ईत्पादनका लार्ग मल र र्बईको प्रमखु सरु्नर्श्चतता र्एको कृषक 

तथा र्मिहरु 
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८. नगरपार्लकाको पहाडी र्रु्ागमा कर्म्तमा ५ रोपनी र्न्दा ठूलो बगैंचा वा 

कर्म्तमा ३०० र्बरुवा रोप्न ेबगचैा । तरकारीको हकमा र्न े १ रोपनी र्न्दा 

धेरै र्एकोलाइ प्राथर्मकता र्दनपुने । 
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        पररच्छेद४- 

लवलवध: 

११. गुणस्तररयता :  नगरपार्लकाले ऄनदुान र्दन े कृर्ष सामाग्रीको 

गणुस्तरीयतालाइ ख्याल गनुि पन े छ  सो को लागी तोर्कएका सम्बर्न्धत 

पदार्धकारी र कमिचारीहरुबाट अवश्यकता ऄनसुार ऄनगुमन गनछे । 

१२. दैलनक भ्रमण खचय:  र्बई र्बरुवा वा कृर्ष जन्य सामाग्री खररद, र्वतरण तथा 

ऄनगुमन प्रर्ियामा नगरपार्लकाबाट खर्टआन े कमिचारीले कायािलय 

प्रमखुको अदिे र कायािलयको र्नयमानसुार दरै्नक भ्रमण खचि पाईन 

सक्नेछ । 

१३. अनुगमन/मुल्याङ्कन: नगरपार्लकाका पदार्धकारी र कमिचारीहरुबाट 

तोर्कएऄनसुार कृर्ष ऄनदुानको ईपयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा ऄनगुमन 

गनेछ । 

१४. कारबाहीको व्यवस्था: 

१. सम्झौता तथा कायितार्लका बमोर्जम कायि नगने ऄनदुानग्राहीलाइ 

ऄनदुान रकम ईपलब्ध गराआने छैन । 

२. ऄनदुान रकम दरुुपयोग गरेको पाआएमा प्रचर्लत काननू बमोर्जम 

कारवाही गरी ऄसलु ईपर गररनेछ । 

३. यस्ता ऄनदुानग्राहीहरुलाइ र्र्वष्यमा सेवा सरु्वधा नर्दने गरी कालो 

सचूीमा रार्खनछे ।  

४. कायािलयसँग सम्झौता गरी खरीद तथा र्वतरणको र्जम्मा पाएका कृर्ष 

सहकारीले कुनै ऄर्नयर्मतता गरेको पाआएमा)मल ऄको र्सजनका 

लार्ग स्टोर हुन े गरी खररद र्बल तथा झदु र्पािइ बनाआएको( 

कायािलयले र्िुानी रोक्ने तथा थप कारवाही गनि सर्कनेछ । 



खण्ड ४) कार्तिक २५ गते, २०७८ साल) संख्या : ६ 

 

५. रासायर्नक मल कृर्ष सहकारीले कृर्ष सामाग्री कम्पनी र्लर्मटेड र साल्ट 

टे्रर्डङ कपोरेिन बाहके ऄन्यत्रबाट खररद गरेको पाआएमा कायािलयबाट 

र्िुानी हुने छैन । 

६. रासायर्नक मलको हकमा ऄनदुानग्राही पररवारले यर्द एक)१( र्न्दा 

बढी सहकारीबाट मल र्लएको प्रमाण पाआएमा कायािलयले ऄनदुान 

ग्राहीबाट र्बगो सर्हत दोब्बर रकम ऄसलु ईपर गनि सक्नछे । 

१५. बाधा अड्काउ फुकाउने: 

 १. यो कायिर्वर्ध कायािन्वयनको िममा कुनै बाधा ऄड्काई परेमा सो 

रु्काईन ेऄर्धकार मेलम्ची नगरकायिपार्लकाको हुनेछ । 

२. यो कायिर्वर्धलाइ अवश्यकता ऄनसुार नगरकायिपार्लकाले संिोधन 

तथा पररमाजिन गनि सक्नेछ । 
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ऄनसुरु्च)१( 

दफा ७(७.७) सगँ सम्बलन्धत 

 

सम्झौता पत्रको नमूना 

मेलम्ची नगरकाययपाललकाको कायायलय, बागमती प्रदेश, मेलम्ची, 

लसन्धुपाल्चोक 

र 

 

श्री..........................................बीच 

...........................................................संचालनको लार्ग सम्झौता पत्र 

 यो सम्झौतापत्र..................... कायािलय)यस पर्छ पर्हलो पि 

र्र्नएको( र ..................... समहु/सहकारी संस्था...........वडा 

नं.......................टोल)यस पर्छ दोस्रो पि र्र्नएको( बीच तपर्सलको 

िति बमोर्जमको कुराहरुलाइ पालना गने कुरा मञ्जरु गररन्छ । 

१. यो सम्झौता, सम्झौता र्एको र्मर्त........................दरे्ख प्रारम्र् र्एको 

मार्ननेछ र यो सम्झौतामा संलग्न स्वीकृत प्रस्तावना/आर्िमेट वमोर्जमको 

कायि यथार्िघ्र संचालन गरी र्मर्त २०७....साल......मर्हना..........गते 

सम्म सम्पन्न गरेर अवश्यक कागजात सर्हत दोस्रो पिले पर्हलो पि 

समि पेि गनुि पनेछ । 

२. यस सम्झौता बमोर्जमको........कायििम सम्बन्धी कायि दोस्रो पि अरै्ले 

गनुिपनेछ । दोस्रो पि अरै्ले नगरी ऄन्य व्यर्ि वा संस्था मार्ि त गराईन 

पाआन ेछैन । 
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३. प्रथम पिले दोस्रो पिलाइ स्वीकृत प्रस्तावना/आर्िमेट ऄनसुारको कायि 

सञ्चालन गनि बढीमा तीन र्कस्ता वा एकमिु रकम 

रु........)ऄिरुपी....................................( दहेाय बमोर्जम र्िुानी 

गररने छ । 

४. सम्झौता र्एपर्छ कायियोजना, पेश्की मागको र्नवेदन, बैंक सरुिण वा र्बस 

प्रर्तित कायि सम्पन्न हुने प्रमाण पिे गरे पर्छ पेश्कीको रुपमा प्रथम र्कस्ता 

वापत ऄनदुान रकमको ..................... र्िुानी, 

५. पचास प्रर्तित कायि सम्पन्न र्एपर्छ सम्पणूि र्बल र्पािआ सर्हत पर्हलो 

र्कस्ता र्र्छ्यौट गरी जम्मा ................................ पर्हलो रर्नङ्ग 

र्बलको रुपमा र्िुानी, 

६. सब ैकायि सम्पन्न र्इ कायि स्वीकार प्रर्तवेदन सर्हत ऄर्न्तम प्रर्तवेदन प्राप्त 

र्एपर्छ................ तेस्रो तथा ऄर्न्तम र्कस्ताको रुपमा र्िुानी । 

७. सम्झौता बमोर्जमको कायिसंचालन तथा सम्पन्नको लार्ग पर्हलो पि मार्ि त 

ऄनदुान स्वरुप 

रु.......................)ऄिरुपी.........................................( र दोस्रो 

पिको लागत सहर्ार्गता 

रु.........................)ऄिरुपी......................................( व्यहोररने छ । 

८. दोस्रो पिले सम्झौता बमोर्जमको..................कायििमका लार्ग सम्झौतामा 

समावेि गररएको श्रोतबाहके ऄन्य कुनै सरकारी, गहै्रसरकारी संघसंस्थाबाट 

सहयोग, ऄनदुान अर्दप्राप्त गररने र्ए प्रथम पिलाइ जानकारी गराईन ुपनछे 

। 

९. दोस्रो पिले सम्झौता बमोर्जमको काम गदाि प्रथम पिबाट खर्टएका 

प्रार्वर्धकहरुले र्दएको र्नदिेनको पालना गनुिपनेछ । 

१०. प्रथम पिले तोकेको ढाँचा ऄनसुार कायििमको र्वतरण, लागत, सम्पन्न 

ऄवर्ध, ऄपेर्ित ईपलर्ब्ध जस्तो सम्पणूि र्ववरण र लागत खलुाइ 
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सविसाधारण सबैले दखे्न ेगरी साविजर्नक स्थानमा दोस्रो पिले पाटी/होर्डिङ 

बोडि राख्नपुनेछ । 

११. दोस्रो पिले कायििम िरुुवात दरे्ख सञ्चालन सम्बन्धी सम्पणूि कायिको 

ऄर्र्लेख राखेको हुन ुपनछे । 

१२. प्रथम पिको कमिचारी प्रर्तर्नर्धको ईपर्स्थर्तमा दोस्रो पिले कायििमको 

सरुुमा एकपटक र कायिसम्पन्न र्ए पर्छ ऄर्न्तममा एक पटक साविजर्नक 

सनुवुाइ)Public Audit( ऄर्नवायि गराईनपुनछे  ।  

१३. प्रथम पि समि रकम र्िुानीको र्नवेदन पेि गदाि ईि साविजर्नक सनुवुाइ 

कायििमको कागजपत्र र एक प्रर्त रंर्गन र्ोटो समते संलग्न राखी पेि 

गनुिपनेछ । 

१४. प्रथम पिले दोस्रो पिलाइ र्िुानी र्ददा प्रथम पि समि र्वल पेि गरेपर्छ 

सम्बर्न्धत दोस्रो पिको नाममा बैंक मार्ि त र्िुानी र्दनेछ । 

१५. दोस्रो पिको लापरवाहीको कारणबाट कायि सम्पन्न नर्इ हार्न नोक्सानी 

र्एमा त्यसको सम्पणूि र्जम्मेवारी दोस्रो पिले र्लनछे । 

१६. दोस्रो पिले सम्झौताको िति र कायि तार्लका बमोर्जम.................र्मर्त 

सम्म यो सम्झौता बमोर्जमको सम्पणुि कायि)र्डजाआन र आर्िमेट ऄनसुार( 

पणूि रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।  

१७. सम्झौता बमोर्जमको कायि गने सम्बन्धमा कुन ै र्ववाद अएमा दवैु पिको 

ईपर्स्थर्तमा समझदारी गनि सर्कनेछ र प्रथम पिको र्नणि ऄर्न्तम 

मार्ननेछ । 

१८. कृर्ष ईत्पादन सामाग्री, र्बई तथा औजार ईपकरण खररद गदाि अर्धकारीक 

श्रोत केन्रबाट मात्र खररद गनुि पनछे । 

१९. दोस्रो पिले ऄनदुानमा प्राप्त औजार ईपकरणमा ऄनदुान र्दने र्नकाय तथा 

ऄनदुान रकम नमेर्टने गरी लेख्न ुपनेछ । 



खण्ड ४) कार्तिक २५ गते, २०७८ साल) संख्या : ६ 

 

२०. दवैु पि र्बच सम्झौता र्एको र्मर्तदरे्ख लाग ु हुने गरी प्रथम पिले दोस्रो 

पिलाइ कायििम संचालन गनिको लार्ग कायि अदिे र्दएको मार्ननछे । 

२१. यो सम्झौतामा ईल्लेख र्एका कुराहरुमा यस बमोर्जम र ऄन्य कुराहरुमा 

प्रचर्लत ऐन 

र्नयमऄनसुार हुनेछ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

पलहलो पि 

दस्तखतः 

नामः 

पदः 

सम्पकि  नम्बरः 

र्मर्तः 

कायािलयको छापः 

दोस्रो पि 

दस्तखतः 

नामः 

पदः 

सम्पकि  नम्बरः 

र्मर्तः 

संस्थाको छापः 



खण्ड ४) कार्तिक २५ गते, २०७८ साल) संख्या : ६ 

 

ऄनसुचूी (इ )दर्ा ७ )८ ()२ )सँग सम्बर्न्धत  

भपायइ लववरण 

ि .सं.  कृषकको 

नाम 

ठेगाना लगाइने 

बाली 

ईपलब्ध 

जर्मन 

अवश्यक र्बई (के.जी)  सम्पकि  

नं. 

हस्तािर 

धान मकै तरकारी   

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                                                              आज्ञाले, 

                                                                                                                                       अमृत कुमार लधताल 

                                                                                                                                प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


