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sfo{ljlwsf] gfd M "तिलोत्तमा नगरपातलका मार्फ ि संचालन गररने पषु्प खेिी 
अनदुान कार्फक्रम कार्फनवर्न कार्फववति, २०७५” 

प्रस्िावना : प्राचचन कालदेचख नै िातमफक िथा सााँस्कृतिक कार्फका लातग रू्लको 
उत्पादन िथा प्रर्ोग हुाँदै आएकोमा अवहलेको समर्मा सामाचिक िथा आचत्मर् 
सम्बन्ि सदुृढ बनाउने माध्र्मका रूपमा समेि रू्लको प्रर्ोग हनु गई पषु्प खेिीले 
व्र्ावसावर्क स्वरूप ग्रहण गदै आएको पाउाँछौ । पतछल्लो समर्मा रू्ल खेिीमा 
कृषकहरुको आकषफण बढीरहेको छ । िलुनात्मक रूपमा पषु्ष व्र्वसार्बाट अन्र् 
व्र्वसार्मा भन्दा बढी आर् आिफन गनफ सवकन्छ । पषु्प खेिी व्र्वसार्बाट 
कृषकहरुको आर् आिफन हनुकुो साथै तबदेशबाट हुाँदै आएको पषु्प र पषु्पिन्र् 
तबरुवाको आर्ािलाई प्रतिस्थापन गरी नगरपातलकालाई पषु्पमा आत्मतनभफर बनाउन 
वाञ् छनीर् भएकोले तिलोत्तमा नगरपातलकाले र्ो कार्फववति स्वीकृि गरेको छ ।   
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पररच्छेद–१ 

प्रारचम्भक 

१. संचिप्त नाम र प्रारम्भः 
 क) र्ो कार्फववतिको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलका मार्फ ि संचालन हनुे पष्प 

खेति अनदुान कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न कार्फववति, २०७५”  रहनछे । 

 ख) र्ो कार्फववति नगरकार्फपातलकाको बैठकबाट स्वीकृि भएको तमतिदेचख 
तिलोत्तमा नगरपातलका िेत्रभर लागू हनुेछ । 

३. पररभाषाः तबषर् र प्रसंगले अको अथफ नलागेमा र्स कार्फववतिमा  

क) "अनदुान” भन्नाले पषु्प खेतिको लातग आवश्र्क पने लागिमा हनुे 
सहतुलर्ि भन्ने सम्झन ुपछफ । 

ख) "आर्ोिना" भन्नाले पषु्प खेिी कार्फक्रमको लातग कृषकहरुबाट प्राप्त 
र्ोिना सम्झन ुपछफ । 

ग) "कार्फतबति" भन्नाले "तिलोत्तमा नगरपातलका मार्फ ि संचालन हनुे पष्प 
खेति अनदुान कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न कार्फववति, २०७५” सम्झन ु      

पछफ । 

घ) "कार्ाफलर्" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका, नगरकार्फपातलकाको 
कार्ाफलर्, रुपन्देही सम्झन ुपछफ । 

ङ) "कृवष शाखा" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको कृवष ववकास शाखा 
सम्झन ुपछफ । 

च)  “पषु्प खेिी कार्फक्रम” भन्नाले रू्ल िथा आलंकाररक बोट ववरूवा 
उत्पादन, कट फ्लावर उत्पादन, बल्ब, राईिोम िथा ट्युवर उत्पादन, 

लिु फ्लावर उत्पादन र गारे्डन दबुो उत्पादन गने िस्िा कृर्ाकलापहरु 
िनाउाँदछ । 

छ) "बैठक" भन्नाले तिलोत्तमा नगरकार्फपातलकाको बैठक भन्ने सम्झन ु   

पछफ । 

ि)  “सतमति” भन्नाले र्स कार्ाफलर्मा गठन भएको लाभग्राही छनौट 
सातमति िथा अनगुमन, तनरीिण िथा मूल्र्ाड्डन सतमति सम्झन ुपछफ । 

झ) "स्थानीर् संचार माध्र्म" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका तभत्र 
संचालनमा रहेका प्रमखु पत्र पतत्रका, रेतर्डर्ो, टेतलतभिन आदद सम्झन ु
पछफ । 
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४. उद्दशे्र् : र्स अनदुानको प्रमखु उद्देश्र्हरू देहार्अनसुार रहेका छन:्- 

क) व्र्वसावर्क पषु्प खेिीको माध्र्मबाट नगरको अथफिन्त्रमा र्ोगदान 
परु्ाफउने । 

ख) रू्लमा नगरपातलकालाई आत्मतनभफर बनाउने ।  

ग) व्र्वसावर्क पषु्प खेिी गने कृषक/कृषक समूह/कृषक सहकारीलाई 
प्रोत्साहन गने । 

घ) पषु्प खेिीमा आिाररि रोिगारी सिृना गने ।  

ङ) नगरपातलकामा रू्लको माग पूिी गरर आत्मतनभफर बन्दै आर्ाि 
प्रतिस्थापन एवं तनर्ाफि प्रवर्द्फन गने ।   

च) पषु्पखेिीको नीति तनमाफण, र्ोिना ििुफमा, कार्ाफन्वर्न, अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन र अध्र्र्न िथा अनसुन्िान गने । 

 
 

पररच्छेद २ 

कार्फक्रम संचालन 

प्रस्िाव आव्हान गनेः 
क) नगरपातलका मार्फ ि संचालन गररने पषु्प खेिी कार्फक्रमका लातग नगरबासी 

कृषक, कृषक समूह, कृषक सहकारी, उपभोक्ता सतमति आदद मार्फ ि 
कचम्िमा 15 ददनको म्र्ाद राचख कृवष शाखा मार्फ ि कार्फक्रम प्रस्िाव माग 
गनफ सूचना प्रकाशन गररनेछ ।  

ख) सूचना स्थानीर् संचार माध्र्महरुमा प्रकाशन र प्रशारणको लातग पठाउनपुनेछ 
साथै वर्डा कार्ाफलर्हरुको सूचना पावटमा समेि टााँस गररनेछ । कार्ाफलर्को 
वेव पेिमा समेि सूचना प्रववष्ट गररनेछ ।  

ग) कार्ाफलर्बाट प्रस्िाव माग गदाफ अनसूुची (१) बमोचिमको ढााँचामा प्रकाशन 
गररनेछ ।  

घ) प्रस्िाव माग गदाफ कार्फक्रम अनसुारको आवश्र्क न्र्नुिम िेत्रर्ल िथा 
अतिकिम अनदुान रकम समेि खलुाई माग गररनेछ । कार्फक्रमको प्रस्िाव 
वववरण अनसूुची (२) मा राचखएको छ ।  

५. लाभग्राही छनौटः देहार् बमोचिमका आिारमा लाभग्राही छनौट हनुेछन:- 

क) पषु्प खेिीमा संलग्न भएका वा हनु ईच्छुक कृषक, कृषक समूह, 
कृषक सहकारी, उपभोक्ता सतमति, टोल ववकास संस्था आदद ।  
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ख) कुनै कृषक उद्यमी, कृषक समूह, कृषक सहकारी, उपभोक्ता सतमति 
आददले लाभग्राहीको रुपमा आर्ोिनाका लातग छनौट गदाफ उक्त 
आर्ोिनाबाट अन्र् कृषकहरु समेि लाभाचन्वि हनुे खालका 
आर्ोिनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेछ ।  

ग) पवहला खेिी अनभुव भएका कृषकहरुलाई तबशेष प्राथतमकिा ददईनेछ 
। नीचि कृषक वा उद्यमीलाई भन्दा सामूवहक रुपमा खेिी गने 
संस्थाहरुलाई अनदुानमा प्रोत्सहान गररनेछ । 

घ) कुनै सावफितनक पद िारणा गरेका व्र्चक्त िथा व्र्चक्तत्वहरुलाई मखु्र् 
लाभग्राही मातनने छैन । िर नीि कृषक नै भएको अवस्थामा 
पररवारका अन्र् सदस्र्हरुले आर्ोिनामा सहभागी हनु पाउन कुन ै
बािा हनुेछैन ।  

ङ) समूहको हकमा न्र्नुिम दश कठ्ठा िेत्रमा पषु्प खेिी भएको हनुपुनेछ 
भने नीचि स्िरमा संचालन गररने आर्ोिनाको लातग न्र्नुिम िीन 
कठ्ठामा खेिी गरेको हनुपुनेछ ।   

६. लाभग्राही छनौट सतमति गठनः 
क) लाभग्राही छनौट गनफ देहार् बमोचिमको छनौट सतमति गठन गररनेछः  

 नगर प्रमखु        संर्ोिक 

 कृवष िेत्र हेने कार्फपातलका सदस्र्    सदस्र् 

 प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि    सदस्र्  

 नगरपातलका स्िरीर् खाद्य सरुिा सतमतिको संर्ोिक  सदस्र् 

 सतमतिले मनोनर्न गरेको ववज्ञ सदस्र्    सदस्र्  

 सतमतिले मनोनर्न गरेको एक िना व्र्वसावर्क कृषक  सदस्र् 

 नगरपातलका कृवष शाखा प्रमखु       सदस्र् सचचव  

ख) बैठकमा उपचस्थि सबैले तनर्मानसुारको बैठक भत्ता प्राप्त गनेछन ्।  

ग) छनौट सतमतिले आरै्ले प्रमाचणि गनेगरर मूल्र्ाङ्कन सूचक िथा भार 
िर्ार गरर मूल्र्ाङ्कन गनेछ ।  

घ) छनौट सतमतिले लाभग्राहीहरुको अचन्िम मूल्र्ाङ्कन गरर अनमुोदनको 
लातग नगरकार्फपातलकाको बैठकमा तसर्ाररस साथ पेश गनेछ ।  
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ङ) बैठकबाट अनमुोदन भए पश्चाचाि एक हप्ता तभत्र सबै लाभग्रहीलाई 
आर्ोिनाका लातग छनौट भएको सूचना ददई कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न 
सम्झौिाको लातग कार्ाफलर्मा सम्पकफ  राख्न अनरुोि गररनेछ।  

७. छनौट सतमतिको काम, किफव्र् िथा अतिकार : 
 छनौट सतमतिको देहार् बमोचिमका काम, किफव्र् िथा अतिकार हनुे छन ्र  

क) म्र्ादतभत्र प्राप्त भएका लाभग्राहीको तनवेदनहरु मूल्र्ाङ्कनका लातग अचघ 
बढाउने ।  

ख) वर्ल्र्ड भेररवर्केशन गनुफपने भएमा अनगुमनको लातग र्ोिना बनाउने र 
भेररवर्केशनको लातग लाभग्राही समि पगु्ने ।  

ग) मूल्र्ाङ्कन सूचकहरु िर्ार पारी संर्ोिक मार्फ ि प्रमाणीि गने ।  

घ) प्रतिस्पिाफत्मक वहसावले लाभग्राहीको छनौट गने र कार्ाफलर्बाट प्रदान 
गने अतिकिम अनदुान रकम िोक्ने ।  

ङ) लाभग्राही छनौट पश्चाि कस्िा खालका आपूिीकिाफ आवश्र्क पदफछन 
सोको सूची िर्ारी गने ।  

च) सामाग्री उपलब्ि गराउने प्रर्ोिनको लातग सतमतिबाट कार्फप्रकृति 
अनसुारको स्पेचशवर्केशन िर्ार पारर आपूिीकिाफबाट प्रचतलि 
तनर्मअनसुारको कोटेशन माग गने ।   

छ) अनदुानग्राही िथा आपूिीकिाफको छनौट पश्चाि अनसूुची (३) 
बमोचिमको दईु पिीर् सम्झौिा गनफ तसर्ाररस गने ।   

८. समूह/सहकारी/सतमति मार्फ ि संचालन गररने पषु्प खेिी कार्फक्रम आर्ोिना 
क) समूह/सहकारी/सतमतिहरुलाई पषु्प खेिी आर्ोिनाको र्ोिना ििुफमा 

देचख कार्ाफन्वर्न र अनगुमन सम्मका कृर्ाकलापमा सकृर् सहभागी 
गराउने उदे्यश्र्ले समूह मार्फ ि समेि आर्ोिना संचालनको लातग 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

ख) समूह मार्फ ि पषु्प खेिी आर्ोिनामा सहभागी हनु न्र्नुिम दश कठ्ठामा 
खेिी भएको हनुपुदफछ ।  

१०. अनदुान प्रवाह तबति 

 अनदुान प्रवाह तबति देहार् बमोचिम हनुेछः- 

क) आर्ोिनामा परेका लाभग्राही िथा उनीहरुले प्राप्त गने अनदुान रकम 
छनौट सतमतिले तसर्ाररस गरर बैठकमा अनमुोदनको लातग पठाउनेछ र 
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अनमुोदन भएअनसुार सम्बचन्िि अनदुानग्राहीले प्राप्त गने अनदुान रकम 
िोवकनेछ ।  

ख) छनौट सतमतिले छनौट गरर अनमुोदन भएका लाभग्राही कृषक, कृषक 
समूह, कृषक सहकारी, सतमति, संस्था आददले अनसूुची (३) 
बमोचिमको सम्झौिा अतनवार्फ गरेको हनुपुदफछ र अनदुानको रकम िथा 
भकु्तानी तबति सम्झौिामा अतनवार्फ रुपमा उल्लेख भएको हनुपुनेछ ।  

ग) आर्ोिनाको कूल लागिको कचम्िमा २५ प्रतिशि रकम सम्बचन्िि 
लाभग्राहीले अतनवार्फ रुपमा व्र्होनुफपनेछ । र्स्िो रकम स्वीकृि 
बावषफक बिेटबाट खचफ गनफ सवकनेछ िर श्रमदानमा भएको खचफ कूल 
लागिमा समावेश गररने छैन ।  

घ) भकु्तानी दईु वकस्िामा प्रदान गनफ सवकनेछ । प्रथम वकस्िा सम्झौिा 
पश्चाि अनदुानग्राहीले सामाग्री खररदको बील भरपाई पेश गरेपतछ हनुेछ 
भने दोस्रो वकस्िा सम्झौिा अनसुारको कार्फ सम्पन्न पश्चाि भकु्तानी 
हनुेछ ।  

ङ) अनदुान रकम प्रवाह गदाफ कार्फक्रम सनिोषिनक रुपमा सम्पन्न भएको 
प्रातबतिक प्रतिवेदन प्राप्ती पश्चाि अनदुानग्राहीलाई सम्झौिा बमोचिमको 
रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्र्िा प्राप्त बैंक िथा तबत्तीर् संस्था मार्फ ि 
प्रवाह गररनेछ ।  

च) एक लाख भन्दा मातथको पुाँिीगि र्ोिनाको लातग बील तबिकको 
आिारमा बढीमा पााँच प्रतिशि रकम कचन्टन्िेन्सी वापि कट्टा गरर 
अनदुानग्राहीलाई भकु्तानी ददन सवकनेछ । र्स्िो कचन्टन्िेन्सी रकम 
सूचना प्रकाशन, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन, ईचन्ितनर्ररङ्ग खचफ, आवश्र्क 
अवर्स सामग्री खररद, तबषर् तबशेषज्ञ परामशफ खचफ, बैठक भत्ता, वर्ल्र्ड 
खचफ, ईन्िन खचफ, प्रातबतिक पसु्िक छपाई िस्िा कार्फमा समेि प्रर्ोग 
गनफ सवकनेछ । खचफ रकमको बील भरपाई अतनवार्फ रुपमा 
कार्ाफलर्मा पेश गनुफपनेछ ।   

छ) आपूिीकिाफबाट कर तबिकको १ दशमलव ५ प्रतिशिका दरले अग्रीम 
कर भकु्तानीको समर्मा अतनवार्फ रुपमा कवट्ट गररनेछ । 
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११. अनगुमन िथा तनरीिणः  

क) कार्फक्रमको चाल ु अवस्था, र्सले पानफ सक्ने सम्भाववि असर िथा 
प्रभावहरुको अवस्थालाई एकीन गनफका तनचम्ि अनगुमन, तनरीिण िस्िा 
कृर्ाकलापहरु आवश्र्क पदफछन । तनर्तमि अनगुमनको लातग 
कार्ाफलर्को कृवष शाखाले चिम्मेबारी तलनेछ ।  

ख) संचातलि कार्फक्रमको अनगुमन िथा तनरीिणको लातग देहार् 
बमोचिमको एक अनगुमन िथा तनरीिण सतमति रहनेछः-   

 नगर उप-प्रमखु       संर्ोिक 

 प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि    सदस्र्   

 आतथफक प्रशासन शाखा प्रमखु    सदस्र् 

 कृवष तबज्ञ (नगरपातलकाबाट मनोतनि)    सदस्र्  

 कृवष शाखा प्रमखु      सदस्र् सचचव  

ग) अनगुमन टोलीले अनगुमन पश्चाि अनगुमन प्रतिवेदन नगर प्रमखु समि 
पेश गनुफपनेछ ।   

घ) सतमतिका पदातिकारीले बैठक िथा अनगुमन कार्फका लातग 
तनर्मानसुार भत्ता प्राप्त गनेछन ्।  

१२. कार्फतबतिको पररमािफनः र्स कार्फतबतिको संशोिन िथा पररमािफन गनुफपने 
भएमा अनगुमन िथा तनरीिण सतमतिको तसर्ाररसमा बैठकबाट गनफ  

सवकनेछ ।  

१३. प्रचतलि कानून लागू हनुेः र्स कार्फतबतिमा भएका तबषर्हरु र्सै अनसुार र 
नभएका तबषर्हरु प्रचतलि कानूनमा व्र्वस्था भएबमोचिम हनुेछन ्।  
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अनसूुची (१) 

दर्ा ५ को (ग) साँग सम्बचन्िि 

नगरपातलकाबाट संचालन गररन ेपषु्प खेिी अनदुान कार्फक्रमको लातग प्रस्िाव माग 
गने सम्बन्िी सूचना 

 

सूचना !     सूचना !!   सूचना !!! 
(प्रथम पटक प्रकाचशि तमतिः …………..) 

र्स तिलोत्तमा नगरपातलका, नगरकार्फपातलकाको कार्ाफलर्, रुपन्देहीले आ.ब 
०७५।७६ मा संचालन गनुफपने स्वीकृि नगर ववकास र्ोिना अन्िरगि िपशील 
बमोचिमका कृर्ाकलापमा पषु्प खेिी अनदुान प्रदान गनफ लागेको हनुाले र्ो सूचना 
प्रकाशन भएको तमतिले १५ ददन तभत्र िोकीएको ढााँचामा प्रस्िाव पेश गनुफहनु सबै 
नगरवासी कृषकहरुमा अनरुोि गररन्छ । 

िपशील 

१)   

२) 

३) 

आवश्र्क कागिािहरुः  

१) रु १० को हलुाक वटकट टााँस भएको िोकीएको ढााँचामा तनवेदन ।  

२) कृवष कम्पनी. कृवष नीचि र्ामफ, कृवष सहकारी, कृवष समूह, िल उपभोक्ता 
सतमति, टोल ववकास सतमतिको हकमा नववकरण सवहिको दिाफ प्रमाण पत्र ।  

३) कृवष सहकारी, कृवष समूह, िल उपभोक्ता सतमति, टोल ववकास सतमतिको 
हकमा पषु्प खेिी कार्फक्रम माग गने तनणफर् गररएको बैठक माईनटुको 
छााँर्ाप्रति ।  

४) नीचि उद्योग, सहकारी िथा कम्पनीको हकमा लाभग्राही प्रतितनतिको 
नागररकिाको छााँर्ाप्रति साथै संस्थाको करचकु्ताको प्रमाण पत्र ।  

५) वर्डा कार्ाफलर् र वर्डा स्िरीर् कृवष ववकास संिालको तसर्ाररस पत्र ।  
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अनसूुची (२) 

दर्ा ५ को (घ) साँग सम्बचन्िि 

प्रस्िाव माग गने प्रर्ोिनको लातग प्रस्िाव ढााँचा 
१. पषृ्ठभतूमः  

पषु्प खेिी संचालन गररने स्थल तिलोत्तमा नगरपातलका वर्डा नं…….मा अवचस्थि रहनछे र र्सको  
नाम…………………….हनुेछ । र्स आर्ोिनाले समेटेको भौगोतलक िेत्रर्ल………हेक्टर हनुछे । 
र्स आर्ोिनाबाट प्रमखु रुपमा………………………………….…………………….…………………….बालीहरुको 
व्र्वसावर्क खेिी हनुे अपेिा गररएको छ । 

२. कार्फक्रमको उदे्यश्र्ः  

 र्स कार्फक्रमको उदे्यश्र्हरु देहार् बमोचिम रहनेछन ् 

क) पषु्पिन्र् बालीको उत्पादन िथा उत्पादकत्व बृवर्द् गने ।  

ख) बषैभरी व्र्वचस्थि िररकाले रू्ल रू्लाई नगरको माग पूरा गदै आर्ाि प्रतिस्थापन गरी 
तनर्ाफि प्रवर्द्फन गने ।   

ग) बाली सघनिा बृवर्द् गनुफ ।  

घ) पषु्प िथा पषु्पिन्र् व्र्वसार्मा आिाररि रोिगारीका अवसरहरुको ववकास िथा ववस्िार 
गनुफ ।  

ङ) अन्र् भए …………………….…………………….…………………….……………………. 

३. अनमुातनि लगानी रकमः 
क्र सं कृर्ाकलापहरु कृषकको लगानी  कार्ाफलर्को लगानी  कैवर्र्ि  
१     

२     

३     

४. अपेचिि उपलचव्िः 

क्र सं सूचकहरु बिफमान अवस्था कार्फक्रम पश्चाि 
अपेचिि बृवर्द् 
प्रतिशिमा 

१ लाभाचन्वि घरिरुी     

२ बाली सघनिा     

३ पषु्प िन्र् बस्ि ुउत्पादन     

४ रोिगारी सिृना    

५ आम्दानी बृवर्द्     

६ आत्मतनभफरिाको अवस्था    

७ तनर्ाफि प्रवदफन राम्रो एकदम राम्रो  २० प्र बृवर्द् 

 

      तनवेदकको नामथर र ठेगानाः 
      संस्थाको नामः  

      हस्िािरः 
      र्ोन नं.: 
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अनसूुची (३) 

दर्ा ८ को उपदर्ा (छ) साँग सम्बचन्िि 

दईु पिीर् सम्झौिा पत्र 

तिलोत्तमा नगरपातलकाबाट आ ब २०..।... मा संचालन गररने स्वीकृि नगर 
ववकास र्ोिना अन्िरगि पषु्प खेिी अनदुान कार्फक्रमको लागी तिलोत्तमा 
नगरपातलका, नगरकार्फपातलकाको कार्ाफलर्, मणीग्राम, रुपन्देही (र्स पतछ प्रथम 
पि भतनने) र ……………………कृषक/कृषक समूह/सहकारी /उपभोक्ता 
सतमति/टोल ववकास सतमतिका प्रतितनति श्री................................... (र्स पतछ 
दोस्रो पि भतनने) बीच िपशीलको बदुााँहरुमा रही कार्फक्रम सर्ल रुपले 
संचालनाथफ र्ो सम्झौिा गररएको हो ।  

१. पवहलो पिले कार्फक्रम संचालनको लातग दोस्रो पिलाई प्राववतिक 
सहचिकरण गनुफपनेछ ।  

२. दोस्रो पिले तनमाफण कार्फ सरुु गरेदेचख सम्पन्न गरुन्िेल प्रथम पिसाँग 
समन्वर् िथा सहकार्फ गनुफपनेछ ।  

३. दोस्रो पिले कार्फ सचुारु गरर सामाग्री खररद गरेपश्चाि सामाग्रीको बील 
भरपाईं पेश गरेमा बढीमा पचास प्रतिशिले हनु आउने रकम पेश्की स्वरुप 
माग गनफ सक्नेछ ।  

४. कार्फ सम्पन्न पश्चाि कूल लागिको बढीमा ७५ प्रतिशि रकम (वा बढीमा 
रु....................) भकु्तानीको लातग दोस्रो पिले प्रथम पि समि 
आवश्र्क बील भरपाईं सवहि तनवेदन पेश गनुफपनेछ । प्रथम पिले पुाँिीगि 
अनदुान खचफबाट ५ प्रतिशि कचन्टन्िेन्सी कटाएर बााँकी रकम भकु्तानी 
ददनेछ ।  

५. प्रथम पिले दोस्रो पि समि तनवेदन पेश भएपश्चाि अनगुमन गनुफपने भएमा 
अनगुमन समेि गरर समर्मानै भकु्तानी ददनपुनेछ । समर्मा भकु्तानी हनु 
नसकेमा सो को कारण खुलाई दोस्रो पिलाई िानकारी ददनपुनेछ ।  

६. प्रथम पिले दोस्रो पिको तसर्ाररसमा सकेसम्म सम्बचन्िि आपूिीकिाफको 
खािामा रकम िम्मा गनुफपनेछ । र्सरी आपूिीकिाफको खािामा रकम िम्मा 
गदाफ कर वविकको १.५ प्रतिशि रकम अतग्रम आर्करको रुपमा कट्टी 
गररनेछ ।  
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७. कचम्िमा चार बषफ सम्मको तनर्तमि रेखदेख, ममफि-संहार िथा संरिण गने 
चिम्मा दोस्रो पिको हनुेछ र प्रथम पिले तनर्तमि रुपले अनगुमन कार्फ 
गनेछ । र्दद अतनर्तमििा गरेको पाईएमा कानून बमोचिम कारवाही      

हनुेछ ।  

८. अन्र् कुराहरु प्रचतलि कानून बमोचिम हनुेछ ।  

 

दोस्रो पि       प्रथम पि 

नामथरः        नामथरः  

ठेगानाः        पदः   

र्ोन नं:        कार्ाफलर्को नामः  

    रोहवरः 
    नामः  

    पदः  

    कार्ाफलर्को नामः  

 

तमति 207..........साल ........मवहना...............गिे रोि ................शभुम ्।  

 
 
 
 
 

          cf1fn] 
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