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"तिलोत्तमा नगरपातलका अन्िरगि सं चालन गररने माछा

उत्पादन प्रवर्द्धन कार्धक्रम कार्धववति, २०७५"
प्रस्िावना : नगरपातलका तित्र माछापालनको माध्र्मबाट र्हााँको बढ्दो माछा
मागलाई सम्बोिन गनध सवकने अवस्था रहे को छ । कृषकको माछापालनमा
दे खिएको उत्साहाले र्सको ववस्िार िथा ववकासको सम्िावना दे िाउाँ छ ।

नगरपातलकालाई माछामा आत्म तनिधर बनाएर कृषकको जीवनस्िरमा सुिार िएमा
र्स क्षेत्रले समग्र नगरको अथधिन्त्रमा र्ोगदान ददने दे खिन्छ । र्हााँको जतमनमा

फलफूल, िरकारी, फूल, िाद्यान्न, घााँसबाली लगार्िका कृवष बालीको अलावा
माछा पालनको लातग उपर्ुक्त रहेको छ । र्स नगरको रोजगारीको प्रमुि क्षेत्र

कृवष िएकोले र्सलाई व्र्वसावर्क, प्रतिस्पतिध र वािावरण अनुकुलन बनाई
उत्पादन िथा उत्पादकत्व बृवर्द्गरी आर्ाि प्रतिस्थापन िथा तनर्ाधि प्रबर्द्धन गने
मूल उद्देश्र् रािी मत्स्र् व्र्वसार् सम्बन्िी कार्धक्रममा अनुदानको व्र्वस्था गदै
कृवषमा

नगरबासीलाई

आकषधण

गनध मत्स्र् ववकास

कार्धक्रम

सं चालन

गनध
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लातगएको हो । माछापालन व्र्वसार्लाई एक नाफामूलक पेशामा रुपान्िरण गरी

कृषकलाई थप हौसला प्रदान गनध साथै तनजी लगानी समेि आकषधण गरी थप
रोजगारीका अवसरहरु सृजना गदै उत्पादन बृवर्द् गने प्रकारको उद्येश्र् हातसल गनध
र नगरपातलका माफधि सं चालन गररने माछापालनमा अनुदान प्रदान गने कार्धलाई
व्र्वखस्थि

िथा

प्रिावकारी

रुपले

सं चालन

कार्धपातलकाले र्ो कार्धववति स्वीकृि गरे को हो ।

गनध

बान्छनीर्

िएकाले

नगर

पररच्छे द १
प्रारखम्िक
१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्ि
क) र्ो कार्धववतिको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलका माफधि सं चालन गररने
माछा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्धक्रम कार्ाधन्वर्न कार्धववति, २०७५"
ि)

२.

रहेको छ ।

र्ो कार्धववति तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगरकार्धपातलकाको बैठकबाट

स्वीकृि िएको तमति दे खि तिलोत्तमा नगरपातलका िर लागू िई प्रारम्ि
हुनेछ ।

पररिाषााः तबषर् र प्रसं गले अको अथध नलागेमा र्स कार्धतबतिमााः
क) "जलस्रोि" िन्नाले नदी नाला, िाल, िलैर्ा िथा पोिरी आदद सम्झनु
पदधछ ।

ि) "मत्स्र् प्राववतिक" कृवष ववकास मन्त्रालर् अन्िरगि िटाईएको मत्स्र्

ववकास अतिकृि, मत्स्र् समुहका प्रा.स, ना.प्रा.स वा तबषर्गि तबज्ञ िन्ने
सम्झनु पदधछ ।

ग) "नगरस्िर कार्धक्रम कार्ाधन्वर्न सतमति" िन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका
प्रमुि वा उप प्रमुिको सं र्ोजकत्वमा र्स कार्धववति अनुसार गदठि
सतमतिलाई सम्झनु पदधछ ।
घ) "अनुगमन िथा मुलर्ांकन सतमति” िन्नाले माछा उत्पादन िथा प्रवर्द्धन
कार्धक्रम अनुगमन िथा मुलर्ााँकन मुल सतमतिलाई जनाउछ।
ङ)

“सम्बखन्िि

कार्ाधलार्”

िन्नाले

तिलोत्तमा

नगरपातलका,

नगरकार्धपातलकाको कार्ाधलर् सम्झनु पदधछ ।
च) "श्रोि केन्र" िन्नाले मत्स्र् वीज उत्पादन एवं तबवक्र वविरण िथा मत्स्र्
पालन ववषर्को ज्ञान खशप उपलब्ि हुने स्थान सम्झनु पदधछ ।
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छ) "मत्स्र् ववज" िन्नाले माउ माछाबाट उत्पाददि ववतिन्न साईजका
(ह्याचतलङ्ग, फ्राई िथा वफंगरतलङ्ग) माछाका िुराहरु सम्झनु पदधछ ।

ज) "माछा पालन" िन्नाले कुनैपतन जलाशर्हरुमा (पोिरी, िान िेि, घोल,
िाल, नदी आदी) माछा हालेर तनर्खन्त्रि िररकाले माछा उत्पादन गररने
िररकालाई सम्झनु पदधछ ।
झ) "िौतिक सुवविा" िन्नाले पोिरी, ह्याचरी, पानी जाच्ने उपकरण, जाल
माछा िुरा प्र्ावकङ्ग िथा सामाग्री, प्राववतिक कक्ष आददलाई सम्झनु
पदधछ ।
ञ) "रे सवे" िन्नाले ट्राउट माछा पालनको लातग तनरन्िर पानीको वहाव हुने
गरी तनतमधि सं रचनालाई सम्झनु पदधछ ।

ट) "मत्स्र् ह्याचरी" िन्नाले तनर्खन्त्रि अबस्थामा गुणस्िरीर् मत्स्र् ववज
उत्पादन गने आबश्र्क सं रचना (ओिरहेड टैं क, स्पोतनङ्घ टैं क, माउ
पोिरी आदद) सवहिको स्थान सम्झनु पछध ।

ठ) "घुम्िी खशववर" िन्नाले मत्स्र् प्राववतिक एवं ववज्ञको टोली मत्स्र् कृषक
व्र्वसार्ीको घर दै लोमा नै पुगी वास्िववक प्रातबतिक समस्र्ा (प्रतबतिक
जानकारी, पानी गुणस्िर मत्स्र् पोषण िथा मत्स्र् स्वास््र्) पवहचान
एवं तनदान िथा ववववि पक्षमा ददईने प्रातबतिक सललाहलाई सम्झनु
पदधछ।
ड) "पेलेवटङ" िन्नाले दानाको कच्चा पदाधथलाई ववतिन्न आकार िथा
साईजका डललाहरु बनाई उत्पादन गने उपकरण

सम्झनु पदधछ ।

ढ) "एरे टर" िन्नाले हावामा पाईने अक्सीजन पानी घुलाई अक्सीजनको मात्रा
बढाउने उपकरण सम्झनु पदधछ ।
३.

उद्देश्र्ाः र्स कार्धववतिका उद्देश्र् दे हार् वमोखजम रहने छन् ।
क) उपलब्ि जलस्रोिको सदुपर्ोग गदै मत्स्र् उत्पादन िथा उत्पादकत्व
बृवर्द् गरी िाद्य एवं पोषण सुरक्षामा टे वा पुर्ाधउने।
ि)

व्र्वसावर्क मत्स्र्पालनको माध्र्मबाट रोजगारी तसजधना गने ।

ग)

मत्स्र् व्र्वसार् माफधि माछाको आर्ाि प्रतिस्थापन र तनर्ाधि प्रवर्द्धन
गने ।
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पररच्छे द २
कार्धक्रम सं चालन तबति
२.१ प्रस्िाव आव्हान र प्रस्िावना पेश गने ववति

क) कार्ाधलर्ले बावषधक स्वीकृि कार्धक्रम अनुसार ३५ ददने सावधजतनक

ु ी
सूचना प्रकाशन गरी मत्स्र् पालन कार्धक्रम सं चालनको लातग अनुसच
(१ ) बमोखजम प्रस्िाव आव्हान गनेछ । र्स्िो सूचना कार्ाधलर्को
सूचना पाटीमा अतनवार्ध रुपले टााँस गरी वडा कार्ाधलर्मा समेि पठाउनु
पनेछ । कार्धलर्को बेव पेजमा समेि सूचना प्रकाखशि गनुप
ध दधछ ।

ि) इच्छु क कृषकहरुले सूचनामा उललेि िए बमोखजमको अवति तित्र
अनुसूची २ बमोखजमको प्रस्िाव पत्र र संखक्षप्त व्र्वसावर्क कार्धर्ोजना

र वडा कार्ाधलर्को तसफररस पत्र सवहि तनिाधररि समर् सीमा तित्र
कार्ाधलर्मा प्रस्िाव दिाध गनुप
ध नेछ ।
ग)

ररि नपुगी वा म्र्ाद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्िावहरु छनौटका लागी
समावेश गररने छै न ।

घ)

तनवेदन

दिाध

गदाध

कार्ाधलर्मा

शुलक

नगरपातलकाको राजश्व िौचर जम्मा गनुप
ध दधछ
च)

प्रस्िावना

पेश

गदाध

ाँ गि
पुज

कार्धको

वापि

रु.१००

।

हकमा

सम्बखन्िि

को
कृषक

व्र्वसार्ीको कम्िीमा २० प्रतिशि िथा कार्ाधलर्को ८० प्रतिशि
छ)

लगानी हुनेगरर कार्धर्ोजना िर्ार गनुध पनेछ ।

प्रस्िावना पेश गदाध सम्बखन्िि कार्ाधलर्को लगानी रकमको हकमा
स्वीकृि बजेट िन्दा बढी राख्न पाईने छै न ।

२.२ कार्धक्रम सं चालन प्रकृर्ााः

क) माछा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्धक्रम सं चालनको लातग प्राप्त प्रस्िावनाको
छनौंट िथा मूलर्ाङ्कन सतमति गठन गररनेछ ।
छनौट िथा प्रस्िाव मुलर्ाङ्कन सतमति तनम्न अनुसार रहेनेछाःसं र्ोजकाः

M

कृवष तबकास सतमति सं र्ोजक

सदस्र्ाः

:

आतथधक शािा प्रमुि

सदस्र्ाः

M

सदस्र्ाः

कृवष तबज्ञ
M

आतथधक ववकास शािा प्रमुि

सदस्र् सखचवाः कृवष शािा प्रमुि, तिलोत्तमा नगरपातलका
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उक्त सतमतिले स्वीकृि कार्धक्रम अनुसारको प्राप्त प्रस्िावनाहरुको प्रथम
चरणको छनौट गरी मुलर्ाङ्कन गनेछ । मूलर्ाङ्कन सूचक िथा िार सतमति
आफैंले बनाएर लागू गनध सक्नेछ ।
ि)

मूलर्ाङ्कनको आिारमा सं कलन गररएका प्रस्िाव मध्र्े र्ोजना छनौट
गने िथा आवश्र्क परे मा वफलड अनुगमनमा गई िेररवफकेशन समेि
र्सै सतमतिले गनेछ ।

ग)

छनौट गदाध माछापालन गरररहे का अनुिव प्राप्त कृषकलाई प्राथतमकिा
ददईने छ । बैदेखशक रोजगारबाट फकेका र्ुवाहरुलाई कार्धक्रममा
प्रोत्साहन गररनेछ ।

घ)

श्रोि केन्र िथा लर्ाव स्थापना गदाध कखम्िमा पतन 5 लाि माछा िुरा

ङ)

श्रोि केन्र िथा लर्ावको प्राववतिक क्षमिा ववकास गनधका लातग

उत्पादन गनधसक्ने क्षमिाको िौतिक पूवाधिार िै र्ार िएको हुनपु नेछ ।

करारमा कखम्िमा १ मावहनाका लातग दक्ष प्राववतिकको कार्ध क्षेत्रगि

(TOR) िर्ार गरी शिध सेवा तलई उक्त श्रोि केन्र िथा लर्ावमा काम
गने गरर त्र्हााँ काम गने जनशखक्तको प्राववतिक क्षमिा अतिबृवर्द् गरी
िुरा उत्पादन गरररहे को हुनपु नेछ ।
च)

प्रस्िावना

अनुसारको

कार्धक्रम

सं चालन

गनधको

छ)

अतिकिम अनुदान रकम दे हार् बमोखजम िोकीनेछाः-

लागी

िोवकएको

ु ी ३ बमोखजम दिपक्षीर् तलखिि सं झौिा गनुप
अनुसारको अनुसच
ध नेछ।

क्र.सं

पुरानो पोिरी
ममधि

१.

माछा िुरा

२.

पुरानो

पोिरी

अतिकिम अनुदान

पररमाण

इकाई

१000

गोटा

१५००

१

कठ्ठा

५००

रकम, रु.

ममधि
३.

नर्ााँ पोिरी

१

कठ्ठा

1०००

४.

लर्ाव

१

सं ख्र्ा

४00000

बगध

५००

स्थापना

(ह्याखचङ्ग प्रर्ोजन)
५.

पोिरीमा

प्रर्ोग

१००

हुने प्लाखस्टक
६.

रे स
ट्राउट

बे

तनमाधण,

वफट
आवश्र्किानुसार

माछाको
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लातग मात्र
७.

पेलेट

बनाउने

१

२

मेशीन

१०००००

हजध
पावर

•

तनजी स्िरको पोिरीको लातग न्र्ुनिम १ कठ्ठा िथा अतिकिम
२० तबगाहा सम्मका क्षेत्रफल िएको पोिरी हुनपु नेछ ।

•

समूह/सहकारी/सं स्था

माफधि

सं चालन

गररने

मत्स्र्

पालन

कार्धक्रमको लातग कखम्िमा पााँच घरिुरी िथा १ तबगाहा क्षेत्रमा
ु नेछ ।
माछा पालन िएको हुनप
•

सावधजतनक िाल, घोला, नदीको हकमा कखम्िमा एक तबगाहा
पोिरी क्षेत्रफलमा पोिरी हुनपु दधछ साथै सम्बखन्िि वडाको
तसफाररस पत्र अतनवार्ध सं लग्न हुनपु दधछ ।

ज)

अनुगमन िथा सुपररबेक्षण सतमति
र्स

नगरको

माछा

उत्पादन

प्रवर्द्धन

कार्धक्रम

अनुगमन

िथा

सुपरीबेक्षण सतमतिको गठन दे हार् अनुसार हुनेछाःसं र्ोजकाः

नगर प्रमुि/उप प्रमुि

सदस्र्ाः

प्रमुि प्रशासकीर् अतिकृि

सदस्र्ाः

आतथधक प्रशासन शािा प्रमुि

सदस्र्ाः

आतथधक ववकास शािा प्रमुि

सदस्र्ाः
सदस्र्ाः
सदस्र् सखचवाः

कृवष तबज्ञ

कृवष ववकास सतमति अध्र्क्ष
कृवष शािा प्रमुि

र्स सतमतिले बढीमा दुई जना सदस्र् सम्म आमखन्त्रि गनध सक्नेछ ।
झ)

समतिले छनौट गरे पश्चाि िीन ददन तित्र सम्बखन्िि कृषकलाई सूचना

ददनुपनेछ र १५ ददन तित्र अनुसूची ३ बमोखजमको सम्झौिा गरर कार्ध
गनध सहमति ददनुपदधछ ।

२.3 ि ुक्तानीको ववतिाः

क) कार्धर्ोजनामा उललेि गररएको कार्धहरु सम्पन्न गरी सोही बमोखजमको
बील िरपाईहरु अनुदानग्राहीले पेश गनुप
ध नेछ । सम्झौिामा उखललखिि
कार्ध बाहे कको कामको लातग िुक्तानी गररने छै न ।
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ि)

रकम िुक्तानी गदाध कार्ाधलर्को िफधबाट िुक्तानी गररने रकम कार्ध
सम्पन्न िए पश्चाि मात्र एकमुष्ट रुपमा व्र्वसावर्क बैकं िािा माफधि
िुक्तानी गररनेछ ।

ग)

िुक्तानीको लातग तनम्न कागजािहरु अतनवार्ध रुपमा पेश गनुध पनेछ ।
•

िुक्तानीको लातग तलखिि तनवेदन (सं स्थाको हकमा सं स्थाको
लेटरप्र्ाडमा) ।

घ)

•

कार्ध सम्पन्न िएको सम्बखन्िि वडाको तसफररस पत्र ।

•

रकम िुक्तानी गररने बैंक िािाको वववरण ।

•

वील बीजकहरुको सक्कल प्रति ।

•

दिपक्षीर् सं झौिा पत्रको प्रतितलपी ।

िुक्तानी दददााँ तनर्मानुसार स्रोिमा कर कट्टी गरी िुक्तानी ददने िर
१३% भ्र्ाट रकमको हकमा रकम दाखिला गरे को िौचर पेश गरे को
िण्डमा मात्र भ्र्ाट ववलको रकम िुक्तानी ददईनेछ।

ङ)

सम्बखन्िि कार्धलर्ले सम्वखन्िि पूंखजगि िचध खशषधकबाट साझेदारी
रकम उपलब्ि गराउने गरी कार्धक्रम सं चालन गदाध ववतनर्ोखजि
बजेटको ५% बराबर रकम कखन्टनजेन्सी वापि कट्टा गरी अनुगमन,
तनररक्षण, भ्रमण, तबषर् तबशेषज्ञको परामशध सेवा, प्रस्िाव मुलर्ांकन
सतमतिको बैठक ित्ता, ईन्िन, ममधि सं िार र कार्ाधलर् सं चालन
प्रर्ोजनका लातग िचध गनध सक्नेछ । िर सो कुरा सम्बखन्िि

साझेदारसाँग गररने दिपक्षीर् सम्झौिा पत्रमा समेि अतनवार्ध उललेि
गररएको हुनपु नेछ ।
च)

सम्बखन्िि

कार्ाधलर्ले

साझेदारसाँग

वर्द्पखक्षर्

सम्झौिा

गदाध

कुन

कार्धक्रम सं चालन गनध कति रकम अनुदान उपलब्ि गराउने हो र सो
रकम कुन ववतिबाट िुक्तानी गररन्छ िन्ने कुरा स्पष्ट िुलाउनु पनेछ।
छ)
३.

र्समा उललेि निएको कुराको हकमा सावधजतनक िररद तनर्मावली
बमोखजम हुनेछ ।

बचाउ :

र्स अखघ िएका माछा उत्पादन र प्रवर्द्धनसाँग सम्बखन्िि कार्धक्रमहरु र्सै
कार्धववति बमोखजम िएको मातननेछ ।
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अनुसूची (१)

दफा २.१ को (क) साँग सम्बखन्िि

मात्स्र्पालन कृषकहरु लातग प्रस्िाव पेश गने सम्बखन्ि तिलोत्तमा नगरपातलकाको
सूचना
(प्रथम पटक प्रकाखशि तमतिाः २०७५/.../...)
र्स तिलोत्तमा नगरपातलका, नगरकार्धपातलकाको कार्ाधलर्, मणीग्राम, रुपन्दे हीको
आ.ब २०७../..मा सं चालन गररने िपशील बमोखजमका मत्स्र् ववकास कार्धक्रमको

लातग ईच्छु क माछा पालक कृषकले र्ो सूचना प्रकाशन िएको तमतिले ३५ ददन
तित्र िोकीएको ढाचााँमा र्स नगरपातलकाको कार्ाधलर्मा आईपुग्ने गरी प्रस्िाव पेश
गनुह
ध न
ु अनुरोि छ ।

......................

िपशील
१.
२.
३.
सं लग्न राख्नुपने कागजािहरु
१.
२.
३.

रु १० को हुलाक वटकट टााँस िएको अनुसूची २ बमोखजमको ढााँचामा
तनवेदन ।

कृवष कम्पनी, टोल ववकास सतमति, जल उपिोक्ता सतमति, कृवष समूह,
सहकारी, कृवष तनजी फामधको हकमा नववकरणको दिाध प्रमाण पत्र ।

कृवष सहकारी, जल उपिोक्ता सतमति, कृवष समूह, सहकारी िथा अन्र्
सं स्थाको हकमा तनणधर् गरे को बैठक माईनुटको छााँर्ाप्रति ।

४.

तनजी उद्योग िथा कम्पनीको हकमा नागररकिाको छााँर्ाप्रति साथै कर

५.

वडा कार्ाधलर् एवम् वडा स्िरीर् कृवष ववकास सतमति सं जालको तसफाररस

च ुक्ताको प्रमाण पत्र ।
पत्र ।
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अनुसूची (२)

दफा २.१ को (ि) साँग सम्बखन्िि
प्रस्िाव माग गने प्रर्ोजनको लातग प्रस्िाव ढााँचा
१.

पृष्ठिूतमाः
मात्स्र्पालन व्र्वसार् सं चालन गररने स्थल तिलोत्तमा नगरपातलका वडा
नं...........मा

अवखस्थि

रहनेछ

र

र्सको

नाम................................................................................हुनेछ ।
र्स

आर्ोजनाले

समेटेको

िौगोतलक

क्षेत्रफल....................................................................कठ्ठा हुनेछ ।
र्स

आर्ोजनाबाट

प्रमुि

रुपमा..............................................................जािका
२.

माछाहरुको

व्र्वसावर्क पालन हुने अपेक्षा गररएको छ ।
कार्धक्रमको उद्येश्र्ाः

र्स कार्धक्रमको उद्येश्र्हरु दे हार् बमोखजम रहनेछन्
क.

माछाको वा माछािुराको उत्पादन िथा उत्पादकत्व बृवर्द् गने ।

ि.

बषैिरी व्र्वखस्थि िररकाले माछापालन गरर माग पूरा गदै आर्ाि
समेि प्रतिस्थापन गरर तनर्ाधि प्रबिधन गने ।

३.

ग.

माछापालनको सघनिा बृवर्द् गनुध ।

घ.

मत्स्र् िथा मत्स्र्जन्र् व्र्वसार्मा आिाररि रोजगारीका अवसरहरुको

ङ.

अन्र् िए.....................................

ववकास िथा ववस्िार गनुध ।

अनुमातनि लगानी रकमाः
क्र

सं

कृर्ाकलापहरु

कृषकको लगानी

१
२
३
४
५
६
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४.

अपेखक्षि उपलव्िी :
क्र

बिधमान

सूचकहरु

सं
१

लािाखन्वि घरिुरी

२

बाली सघनिा

३

बस्िु उत्पादन

४

रोजगारी सृजना

५

आम्दानी बृवर्द्

६

आत्मतनिधरिाको

अवस्था

कार्धक्रम पश्चाि

अपेखक्षि बृवर्द्
प्रतिशिमा

अवस्था
७

तनर्ाधि प्रवर्द्धन

राम्रो

तनवेदकको नामथर र ठे गानााः
सं स्थाको नामाः
हस्िाक्षराः
फोन नं:.
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अनुसूची (३)
दुई पक्षीर् सम्झौिा पत्र

तिलोत्तमा नगरपातलकाबाट आ ब २०७५।७६ मा सं चालन गररने स्वीकृि नगर
ववकास र्ोजना अन्िरगि मत्स्र्पालन अनुदान कार्धक्रमको लागी तिलोत्तमा
नगरपातलका, नगरकार्धपातलकाको कार्ाधलर्, मणीग्राम, रुपन्दे ही (र्स पतछ प्रथम
पक्ष ितनने) र …………………… कृषक/कृषक समूह/सहकारी /उपिोक्ता
सतमति/टोल

ववकास

सतमति

प्रतितनति

(र्स

पतछ

दोस्रो

पक्ष

ितनने)

बीच

िपशीलको बुदााँहरुमा कार्धक्रम सफल रुपले सं चालनाथध र्ो सम्झौिा गररएको
हो ।
िपशील
१.

पवहलो

पक्षले

कार्धक्रम

सं चालनको

लातग

दोस्रो

पक्षलाई

प्राववतिक

सहखजकरण गनुप
ध नेछ ।
२.

दोस्रो पक्षले तनमाधण कार्ध सुरु गरे देखि समापन गरुन्जेल प्रथम पक्षसाँग
समन्वर् िथा सहकार्ध गनुप
ध नेछ ।

३.

दोस्रो पक्षले कार्ध सुचारु गरर सामाग्री िररद गरे पश्चाि सामाग्रीको बील
िरपाईं पेश गरे मा बढीमा पचास प्रतिशिले हुन आउने रकम पेश्की स्वरुप
माग गनध सक्नेछ ।

४.

कार्ध सम्पन्न पश्चाि अनुगमन िथा मूलर्ाङ्कन गरर कूल लागिको बढीमा ८०
प्रतिशि रकम िुक्तानीको लातग दोस्रो पक्षले प्रथम पक्ष समक्ष आवश्र्क

ाँ ीगि अनुदान रकमको ५
बील िरपाईं सवहि तनवेदन पेश गनुप
ध नेछ । पूज
५.

प्रतिशि कखन्टन्जेनेसी वापि प्रचमपक्षले रकम कट्टी गरर िुक्तानी ददनेछ ।

प्रथम पक्षले दोस्रो पक्ष समक्ष तनवेदन पेश िएपश्चाि समर्मानै िुक्तानी
ददनुपनेछ । समर्मा िुक्तानी हुन नसकेमा सो को कारण िुलाई दोस्रो
पक्षलाई जानकारी ददनुपनेछ ।

६.

प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षको तसफाररसमा सकेसम्म सम्बखन्िि आपूिीकिाधको
व्र्वसावर्क बैंक िािामा रकम जम्मा गनुप
ध नेछ । र्सरी आपूिीकिाधको
िािामा रकम जम्मा गदाध कर ववजकको १.५ प्रतिशि रकम अतग्रम
आर्करको रुपमा कट्टी गररनेछ ।

७.

कखम्िमा चार बषध सम्मको तनर्तमि रे िदे ि, ममधि-सं हार िथा सं रक्षण गने
खजम्मा दोस्रो पक्षको हुनेछ र प्रथम पक्षले तनर्तमि रुपले अनुगमन कार्ध
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गनेछ । र्दद अतनर्तमििा गरे को पाईएमा कानून बमोखजम कारवाही
८.

हुनेछ ।

अन्र् कुराहरु प्रचतलि कानून बमोखजम हुनछ
े ।
दोस्रो पक्ष

प्रथम पक्ष

नामथराः

नामथराः

ठे गानााः

पदाः

फोन नं:

कार्ाधलर्को नाम र छााँपाः
रोहवराः
नामाः
पदाः
कार्ाधलर्को नामाः
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