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"तिलोत्तमा नगरपातलका मार्फि सं चालन गररने तसं चाई

कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न कार्फतिति, २०७५"

प्रस्िावना : तसं चाई कृषि िाली उत्पादनको अतिन्न अंग हो । कृषिलाई एक
नार्ामूलक व्र्वसार्मा रुपान्िरण गरी नगरवासी जनिाको लगानी आकिफण गनफ
िाली िस्िुको उत्पादकत्व उच्च हुन ु जरुरी छ । नगरपालीकामा खेिी र्ोग्र्
जतमन अझैपतन ७२ प्रतिशि िन्दा िढी रहेको छ । िाह्रै मषहना तसचाईंको
माध्र्मिाट हामीले खेिी गररराखेको जतमनको उत्पादकत्व िढाउन (Vertical
expansion) िथा िााँझो जतमनलाई खेिी र्ोग्र् जतमनमा रुपान्रण (Horizontal

expansion) गरर कृषि उत्पादन िढाउन सषकने हुन्छ । तसचाईंको महत्वलाई
आत्मसाथ गदै नगरपातलकाले सं चालन गने तसं चाईसाँग सम्िन्न्िि कार्फक्रमको
कार्ाफन्वर्न प्रिावकारी रुपले अगाति िढाउनको लातग र्ो कार्फतिति िर्ार पारर
कार्ाफन्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।
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पररच्छे द - १
प्रारन्म्िक
१) सं न्िप्त नाम र प्रारम्िः
क) र्स कार्फतितिको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलका मार्फि सं चालन गररने
तसं चाई कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न कार्फतिति, २०७५" रहनेछ ।

ख) र्ो कार्फतिति नगरकार्फपातलकाको िैठकिाट स्वीकृि िएको तमतिपतछ
२)

तिलोत्तमा नगरपातलका िेरिर लागू हुनेछ ।

पररिािाः तििर् र प्रशंगले अको अथफ नलागेमा र्स कार्फतितिमाः
क) "आर्ोजना" िन्नाले तसं चाई कार्फक्रमको लातग पेश गररएको तिस्िृि
कार्फर्ोजना सषहिको कार्फक्रम िन्ने सम्झनु पछफ ।
ख)

"कार्ाफलर्"

िन्नाले

तिलोत्तमा

नगरपातलका,

नगरकार्फपातलकाको

कार्ाफलर्, रुपन्दे ही सम्झनु पछफ ।
ग)

"कार्फतिति"

िन्नाले

नगरपातलका

मार्फि

सं चालन

गररने

तसं चाई

कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न कार्फतिति, २०७५ सम्झनु पछफ ।
घ)

"कृषि" िन्नाले खाद्यान्न िाली, नगदे िाली, िरकारी िाली, र्लर्ूल
िाली, च्र्ाऊ खेिी, माछा िथा पशु पन्छी आददको खेिी/पालन,
प्रशोिन, िस्िु तितितिकरण िथा िजारीकरण जस्िा कृर्ाकलापहरु
सम्झनु पछफ ।

ङ)

"नगरपातलका" िन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका सम्झनु पछफ ।

च)

"िैठक" िन्नाले नगरकार्फपातलकाको िैठक सम्झनु पछफ ।

छ)

"तसं चाई" िन्नाले पानीको उपर्ोतगिा िढाउन प्रर्ोग िएका ईनार,
स्र्ालो ट्युवेल, िोररङ्ग, कुलो, खोला, नाला, पोखरी, िाि, नहर,

प्लान्स्टक पोखरी, वाटर हािेषिङ्ग प्रतिति आदद जस्िा सं रचनाका
माध्र्मिाट खेिी र्ोग्र् जतमनमा पानी पुर्ाफउने एक तिति हो िनी
सम्झनु पछफ ।
ज)

"सं स्था" िन्नाले प्रचतलि कानून िमोन्जम दिाफ िई कार्ाफलर्मा सून्चकृि
िएका षवकास तनमाफणमा सं लग्न सं स्था सम्झनु पछफ ।

झ)

"स्थानीर्

सं चार

माध्र्म"

िन्नाले

तिलोत्तमा

नगरपातलका

तिर

सं चालनमा रहेका प्रमुख पर पतरका, रे तिर्ो, टे तलतिजन आदद सम्झनु
पछफ ।
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३)

उद्येश्र्ः
1)

र्स कार्फतितिको उद्देश्र् दे हार् िमोन्जम रहेकोछः-

तसचाईं

सं रचनाहरुको

उन्चि

ममफि

सं िार

गरी

प्रिावकारी

जल

व्र्वस्थापनमा आिुतनकीकरण गने िथा नर्ााँ तसं चाई र्ोजनाहरुको
तनमाफण गरर ििैिरी िरपदो तसं चाई प्रणाली सुतनन्िि गने ।
2)

नगरपातलका

िेरतिरको

कृषि

िेरमा

तसं न्चि

िेरको

प्रतिशि

िढाउने ।
3)

कृषि जन्र् िस्िुको उत्पादन िथा उत्पादकत्व िृषि गरी खाद्य िथा
पोिण सुरिामा टे वा पुर्ाफउन तसं चाईं प्रणालीमा प्रिावकाररिा कार्म् गदै
जलस्रोिको अतिकिम उपर्ोग गने ।
पररच्छे द २
कार्फक्रम सं चालन

४)

प्रस्िाव आव्हान गनेः
1)

नगरपातलका

मार्फि

सं चालन

गररने

तसं चाई

आर्ोजनाको

लातग

नगरिासी कृिक, कृिक समूह, कृिक सहकारी, जल उपिोक्ता समूह,
सं स्था आददिाट कन्म्िमा 1५ ददनको म्र्ाद रान्ख कृषि शाखािाट
कार्फक्रम प्रस्िाव माग गनफ सूचना प्रकाशन गररनेछ ।
2)

सूचना

स्थानीर्

सं चार

माध्र्ममा

प्रकाशन

र

प्रशारणको

लातग

पठाउनुपनेछ साथै विा कार्ाफलर्हरुको सूचना पाषटमा समेि टााँस
गररनेछ । सूचनालाई कार्ाफलर्को िेव पेजमा अध्र्ावतिक गररनेछ ।
3)

कार्ाफलर्िाट प्रस्िाव माग गदाफ अनुसूची (१) िमोन्जमको ढााँचामा
प्रकाशन गररनेछ ।

4)

प्रस्िाव माग गदाफ कार्फक्रम अनुसारको आवश्र्क न्र्ुनिम िेरर्ल
िथा

अतिकिम

अनुदान

रकम

समेि

खुलाई

माग

गररनेछ

।

कार्फक्रमको प्रस्िाव तिवरण (proposal description) अनुसूची (२)
५)

िमोन्जम हुनेछ ।

लािग्राही छनौटः दे हार् िमोन्जमका आिारमा लािग्राही छनौट हुनछ
े न् :1)

खाद्यान्न िाली, िरकारी िाली, र्लर्ूल िाली, पुष्प आदद कृषिजन्र्
िाली उत्पादन गने प्रमुख उद्येश्र् तलएका कृिक, कृिक समूह, कृिक
सहकारी, जल उपिोक्ता सतमति, सं स्था आदद ।

2)

िाली उत्पादनको पकेट िेरमा प्राथतमकिा ददईनेछ ।
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3)

कुनै पतन कृिक, कृिक समूह, कृिक सहकारी, उपिोक्ता सतमति,
सं स्था आदद लािग्राहीको रुपमा छनौट गदाफ उक्त आर्ोजनािाट अन्र्
कृिक घरिुरी समेि लािान्न्वि हुने खालका आर्ोजनालाई प्राथतमकिा
ददनुपनेछ ।

4)

पषहलै तसं चाई आर्ोजना परे का कृिकहरुलाई कार्फक्रममा समावेश

गररने छै न । िर ममफि सं हार, स्िरोन्निी, कुलो तिस्िार, िााँि तनमाफण
जस्िा कृर्ाकलापमा सहिागी गराउन सषकनेछ ।
5)

कुनै सावफजतनक पद िारणा गरे का व्र्न्क्त िथा व्र्न्क्तत्वहरुलाई मुख्र्

लािग्राही मातनने छै न । िर नीज कृिक नै िएको अवस्थामा
पररवारका अन्र् सदस्र्हरुले आर्ोजनामा सहिागी हुन पाउनेछन् ।
6)

व्र्न्क्तगि लािग्राहीको हकमा न्र्ुनिम दश कठ्ठामा ििफको िीन िाली
खेिी

गरे को

हुनपु नेछ

र

सतमति

मार्फि

सं चालन

गररने

तसं चाई

आर्ोजनाको लातग न्र्ुनिम दुई तिगाहामा ििफको िीन िाली खेिी
गरे को हुनपु दफछ ।

६)

लािग्राही छनौट प्रकृर्ाः
1)

लािग्राही छनौट गनफ दे हार् िमोन्जमको छनौट सतमति गठन गररनेछः
नगर प्रमुख

कृषि िेर हेने कार्फपातलका सदस्र्

प्रमुख प्रशासकीर् अतिकृि

सं र्ोजक
सदस्र्
सदस्र्

नगरपातलका स्िरीर् खाद्य सुरिा सतमतिको सं र्ोजक

सदस्र्

सतमतिले मनोनर्न गरे को षवज्ञ सदस्र्

सदस्र्

सतमतिले मनोनर्न गरे को एक जना व्र्वसाषर्क कृिक
नगरपातलका कृषि शाखा प्रमुख
2)

सदस्र्
सदस्र् सन्चव

उक्त सतमतिले आवश्र्किाका आिारमा थप दुई जना मनोतनि गरी
िैठकमा आमन्रण गनफ सक्नेछ ।

3)
4)

िैठकमा उपन्स्थि सिैले तनर्मानुसारको िैठक ित्ता प्राप्त गनेछन् ।

छनौट सतमतिले आर्ैले प्रमान्णि गनेगरर मूल्र्ाङ्कन सूचक िथा िार
िर्ार पारी मूल्र्ाङ्कन गनफ सक्नेछ ।

5)

छनौट सतमतिले लािग्राहीहरुको अन्न्िम मूल्र्ाङ्कन गरर अनुमोदनको
लातग नगरकार्फपातलकाको िैठकमा तसर्ाररस साथ पेश गनेछ ।
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6)

िैठकिाट अनुमोदन िए पिाचाि एक हप्ता तिर सिै लािग्रहीलाई
आर्ोजनाका लातग छनौट िएको सूचना ददई कार्फक्रम कार्ाफन्वर्न
सम्झौिाको लातग कार्ाफलर्मा सम्पकफ राख्न अनुरोि गररनेछ ।

७)

छनौट सतमतिको काम, किफव्र् िथा अतिकार
छनौट सतमतिको दे हार् िमोन्जमका काम, किफव्र् िथा अतिकार रहनेछः
क) म्र्ादतिर प्राप्त िएका लािग्राहीको तनवेदनहरु मूल्र्ाङ्कनका लातग अन्घ
िढाउने ।
ख)
ग)
घ)

षर्ल्ि िेररषर्केशन गनुप
फ ने िएमा अनुगमनको लातग र्ोजना िनाउने र
िेररषर्केशनको लातग लािग्राही समि पुग्ने ।

मूल्र्ाङ्कनका सूचकहरु िर्ार पारी सं र्ोजक मार्फि प्रमाणीि गने ।
प्रतिस्पिाफत्मक षहसावले लािग्राहीको छनौट गने र कार्ाफलर्िाट प्रदान
गने अतिकिम अनुदान रकम िोक्ने ।

ङ)

लािग्राही छनौट पिाि कस्िा खालका आपूिीकिाफ आवश्र्क पदफछन
सोको सूची िर्ारी गने ।

च)

सामाग्री उपलब्ि गराउने प्रर्ोजनको लातग सतमतििाट कार्फप्रकृति
अनुसारको

स्पेन्शषर्केशन

िर्ार

पारर

आपूिीकिाफिाट

तनर्मअनुसारको कोटे शन माग गने ।
छ)

अनुदानग्राही

िथा

आपूिीकिाफको

छनौट

पिाि

अनुसूची

प्रचतलि
(३)

िमोन्जमको दुई पिीर् सम्झौिा गनफ तसर्ाररस गने ।
८)

उपिोक्ता सतमति मार्फि सं चालन गररने तसं चाई आर्ोजना
1)

उपिोक्तालाई तसं चाई आर्ोजनाको र्ोजना िजुम
फ ा दे न्ख कार्ाफन्वर्न र

अनुगमन सम्मका कृर्ाकलापमा सकृर् सहिागी गराउने उद्येश्र्ले
उपिोक्ता सतमति मार्फि समेि आर्ोजना सं चालनको लातग प्रोत्साहन
गररनेछ । र्सका लातग सं चालन सतमति तितिवि रुपमा कार्ाफलर्मा
ु दफछ ।
दिाफ िएको हुनप
2)

िजेट पररतितिर रहे र अनुदान प्रदान गनफ सषकने तसं चाई आर्ोजनाको
लातग लागिको न्र्ुनिम २५ प्रतिशि अनुदानग्राही सतमति मार्फि
व्र्होररनेछ ।
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९)

अनुदान प्रवाह तितिः अनुदान प्रवाह तिति दे हार् िमोन्जम हुनेछः1)

तसं चाई आर्ोजनामा परे का लािग्राही िथा उनीहरुले प्राप्त गने अनुदान
रकम छनौट सतमतिले तसर्ाररस गरी िैठकमा अनुमोदनको लातग
पठाउनेछ र अनुमोदन िएअनुसार सम्िन्न्िि अनुदानग्राहीले प्राप्त गने
अनुदान रकम तनन्िि हुनेछ ।

2)

छनौट सतमतिले छनौट गरर अनुमोदन िएका लािग्राही कृिक, कृिक

समूह, कृिक सहकारी, जल उपिोक्ता सतमति, सं स्था आददले अनुसूची
(३) िमोन्जमको सम्झौिा अतनवार्फ गरे को हुनपु दफछ र अनुदानको रकम
िथा

िुक्तानी

हुनपु नेछ ।
3)

तिति

सम्झौिामा

अतनवार्फ

रुपमा

उल्लेख

िएको

आर्ोजनाको कूल लागिको कन्म्िमा २५ प्रतिशि रकम सम्िन्न्िि
लािग्राहीले अतनवार्फ रुपमा व्र्होनुप
फ नेछ । र्स्िो रकम आवश्र्क
ाँ ीगि वा चालुगि सामाग्री
पुज

खररदमा प्रर्ोग गनफ सषकनेछ िर

श्रमदानमा िएको खचफ कूल लागिमा समावेश गररनेछैन ।
4)

िुक्तानी दुई षकस्िामा प्रदान गनफ सषकनेछ । प्रथम षकस्िा सम्झौिा
पिाि अनुदानग्राहीले सामाग्री खररदको िील िरपाई पेश गरे पतछ हुनेछ

िने दोस्रो षकस्िा सम्झौिा अनुसारको कार्फ सम्पन्न पिाि िुक्तानी
हुनेछ ।
5)

अनुदान रकम प्रवाह गदाफ कार्फक्रम सनिोिजनक रुपमा सम्पन्न िएको
प्रवतितिक प्रतिवेदन प्राप्ती पिाि अनुदानग्राहीलाई सम्झौिा िमोन्जमको
रकम नेपाल राष्ट्र िैंकिाट मान्र्िा प्राप्त िैंक िथा तित्तीर् सं स्थामा
मार्फि प्रवाह गररनेछ ।

6)

एक लाख िन्दा मातथको पुाँजीगि र्ोजनाको लातग िील तिजकको
आिारमा िढीमा पााँच प्रतिशि रकम कन्न्टन्जेन्सी वापि कट्टा गरर
अनुदानग्राहीलाई िुक्तानी ददन सषकनेछ । र्स्िो कन्न्टन्जेन्सी रकम
सूचना प्रकाशन, अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन, ईन्न्जतनर्ररङ्ग खचफ, आवश्र्क
अषर्स सामाग्री खररद, तििर् तिशेिज्ञ परामशफ खचफ, िैठक ित्ता, षर्ल्ि
खचफ, ईन्िन खचफ, प्रातिति पुस्िक छपाई जस्िा कार्फमा समेि प्रर्ोग
गनफ

सषकनेछ

।

खचफ

रकमको

कार्ाफलर्मा पेश गनुप
फ नेछ ।
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7)

आपूिीकिाफिाट कर तिजकको १ दशमलि ५ प्रतिशिका दरले अग्रीम
करकषट्ट िुक्तानीको समर्मा अतनवार्फ रुपमा कषट्ट गररनेछ ।

१०.

अनुगमन िथा तनरीिणः
1)

कार्फक्रमको चालु अवस्था, र्सले पानफ सक्ने सम्िाषवि असर िथा
प्रिावहरुको अवस्थालाई एकीन गनफका तनन्म्ि अनुगमन, तनरीिण जस्िा
कृर्ाकलापहरु

आवश्र्क

पदफछन

।

तनर्तमि

कार्ाफलर्को कृषि शाखाले न्जम्मेिारी तलनेछ ।
2)

सं चातलि

कार्फक्रमको

अनुगमन

िथा

अनुगमनको

तनरीिणको

लातग

लातग
दे हार्

िमोन्जमको एक अनुगमन िथा तनरीिण सतमति रहनेछःनगर उप-प्रमुख

सं र्ोजक

प्रमुख प्रशासकीर् अतिकृि

सदस्र्

आतथफक प्रशासन शाखा प्रमुख

सदस्र्

तसतिल ईन्न्जतनर्र

सदस्र्

कृषि शाखा प्रमुख
3)

सदस्र् सन्चव

अनुगमन टोलीले अनुगमन पिाि अनुगमन प्रतिवेदन नगर प्रमुख समि
पेश गनुप
फ नेछ ।

4)

सतमतिका

पदातिकारीले

िैठक

िथा

अनुगमन

कार्फका

लातग

तनर्मानुसारको ित्ता िथा अन्र् सुषविा प्राप्त गनेछन् ।
११) कार्फतितिको पररमाजफनः र्स कार्फतितिको सं शोिन िथा पररमाजफन गनुप
फ ने
िएमा

अनुगमन

िथा

तनरीिण

सतमतिको

तसर्ाररसमा

िैठकिाट

गनफ

सषकनेछ ।
१२) प्रचतलि कानून लागू हुनःे र्स कार्फतितिमा िएका तििर्हरु र्सै अनुसार र
निएका तििर्हरु प्रचतलि कानूनमा व्र्वस्था िएिमोन्जम हुनेछन् ।

१३) िचाऊः र्स कार्फतिति स्वीकृि हुन ु िन्दा पषहले सम्पादन िएका र्स
कार्फषवति िमोन्जमका कार्फहरु र्सै कार्फषवति िमोन्जम िएको मातननेछ ।
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अनुसूची (१)

दर्ा ४ को उपदर्ा (३) साँग सम्िन्न्िि
नगरपातलकािाट सं चालन गररने तसं चाई कार्फक्रमको लातग प्रस्िाव माग गने
सम्िन्न्ि सूचना
सूचना !

सूचना !!

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

र्स तिलोत्तमा नगरपातलका, नगरकार्फपातलकाको कार्ाफलर्, रुपन्दे हीले आ.ि

२०७५।७६ मा सं चालन गनुप
फ ने स्वीकृि नगर षवकास र्ोजना अन्िरगि िपशील
िमोन्जमका तसं चाई अनुदान कार्फक्रमको लातग र्ो सूचना प्रकाशन िएको तमतिले
१५ ददन तिर प्रस्िाव पेश गनुह
फ न
ु सिै नगरवासी कृिकहरमा अनुरोि गररन्छ ।
िपशील
१)
२)
३)
आवश्र्क कागजािहरुः
१)
२)

रु. दशको हुलाक षटकट टााँस िएको िोकीएको ढााँचामा तनवेदन ।

कृषि कम्पनी. नीन्ज र्ामफ/ उद्योग, कृषि सहकारी, कृषि समूह, जल
उपिोक्ता सतमति, टोल षवकास सतमतिको हकमा नषवकरण गररएको दिाफ
प्रमाण पर ।

३)

कृषि सहकारी, कृषि समूह, जल उपिोक्ता सतमति, टोल षवकास सतमतिको
हकमा

तसं चाई

कार्फक्रम

माग गने

तनणफर् गररएको

िैठक माईनुटको

छााँर्ाप्रति ।
४)

नीन्ज

उद्योग

िथा

कम्पनीको

५)

विा कार्ाफलर् वा विा स्िरीर् कृषि षवकास सं जालको तसर्ाररस पर ।

करच ुक्ताको प्रमाण पर ।

हकमा
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अनुसूची (२)

दर्ा ४ को उपदर्ा (४) साँग सम्िन्न्िि
प्रस्िाव माग गने प्रर्ोजनको लातग प्रस्िाव ढााँचा
१.

पृष्ठिूतमः
तसं चाई आर्ोजना तिलोत्तमा नगरपातलका विा नं…….मा अवन्स्थि रहनेछ र र्सको
नाम…………………….हुनेछ । र्स आर्ोजनाले समेटेको िौगोतलक िेरर्ल………हेक्टर
हुनेछ

।

र्स

आर्ोजनािाट

प्रमुख

रुपमा………………………………….…………………….…………………….िालीहरुमा ििैिरी तसं चाई
पुग्ने अपेिा गररएको छ ।
२.

कार्फक्रमको उद्येश्र्ः
र्स कार्फक्रमको उद्येश्र्हरु दे हार् िमोन्जम रहनेछन्

३.

क)

कृषि जन्र् िालीको उत्पादन िथा उत्पादकत्व िृषि गनुफ ।

ख)

ििैिरी व्र्वन्स्थि तसं चाई प्रणाली सुतनन्िि गनुफ ।

ग)

िाली सघनिा िृषि गनुफ ।

घ)

कृषिमा आिाररि रोजगारीका अवसरहरुको षवकास िथा षवस्िार गनुफ ।

ङ)

अन्र् िए …………………….…………………….…………………….…………………….

अनुमातनि लगानी रकमः
क्र सं

कृर्ाकलापहरु

कृिकको लगानी

कार्ाफलर्को लगानी

कैषर्र्ि

१
२
३

४.

अपेन्िि उपलन्व्िः
क्र सं

सूचकहरु

१

लािान्न्वि घरिुरी

२

िाली सघनिा

३

कृषि िस्िु उत्पादन

४

रोजगारी सृजना

५

आम्दानी िृषि

७

खाद्य

न्स्थति

सुरिाको

ििफमान अवस्था

कार्फक्रम पिाि

अपेन्िि िृषि प्रतिशिमा

राम्रो

एकदम राम्रो

२० प्र िृषि

तनवेदकको नामथर र ठे गानाः
हस्िािरः
र्ोन नं.:
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अनुसूची (३)

दर्ा ७ को खण्ि (छ) साँग सम्िन्न्िि
दुई पिीर् सम्झौिा पर

तिलोत्तमा नगरपातलकािाट आ ि २०७५।७६ मा सं चालन गररने स्वीकृि नगर
षवकास

र्ोजना

अन्िरगि

तसं चाई

अनुदान

कार्फक्रमको

लागी

तिलोत्तमा

नगरपातलका, नगरकार्फपातलकाको कार्ाफलर्, मणीग्राम, रुपन्दे ही (र्स पतछ प्रथम
पि ितनने) र ……………………कृिक/कृिक समूह/सहकारी /उपिोक्ता सतमतिका
प्रतितनति श्री.......................(र्स पतछ दोस्रो पि ितनने) िीच िपशीलको
िुदााँहरुमा रही कार्फक्रम सर्ल रुपले सं चालनाथफ र्ो सम्झौिा गररएको हो ।
१.

पषहलो

पिले

कार्फक्रम

सं चालनको

लातग

दोस्रो

पिलाई

प्राषवतिक

सहन्जकरण गनुप
फ नेछ ।
२.

दोस्रो पिले तनमाफण कार्फ सुरु गरे देन्ख समापन गरुन्जेल प्रथम पिसाँग
समन्वर् िथा सहकार्फ गनुप
फ नेछ ।

३.

दोस्रो पिले कार्फ सुचारु गरर सामाग्री खररद गरे पिाि सामाग्रीको िील
िरपाईं पेश गरे मा िढीमा पचास प्रतिशिले हुन आउने रकम पेश्की स्वरुप
माग गनफ सक्नेछ ।

४.

कार्फ सम्पन्न पिाि अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गरी कूल लागिको िढीमा 75
प्रतिशि रकम (वा अतिकिम नेपाली रुपैर्ााँ रु......................) िुक्तानीको
लातग दोस्रो पिले प्रथम पि समि आवश्र्क िील िरपाईं िथा कार्फ
ाँ ीगि
सम्पन्न प्रतििेदन सषहि कार्ाफलर्मा तनवेदन पेश गनुप
फ नेछ । पुज
अनुदानमा ५ प्रतिशि कन्न्टन्जेन्सी प्रथम पिले कट्टीगरी दोस्रो पिलाई
िुक्तानी ददनुपनेछ ।

५.

प्रथम पि समि दोस्रो पिले िुक्तानीको लातग तनवेदन पेश गरे पिाि
कार्फक्रम अनुगमन गरर समर्मानै िुक्तानी ददनुपनेछ । समर्मा िुक्तानी हुन

६.

नसकेमा सो को कारण खुलाई दोस्रो पिलाई जानकारी ददनुपनेछ ।

प्रथम पिले दोस्रो पिको िैं क खािामा ए.सी पेशी चेक मार्फि रकम

िुक्तानी ददनुपनेछ । रकम िुक्तानी हुाँदा आपूिीकिाफको कर षवजकको १.५
प्रतिशि रकम अतग्रम आर्करको रुपमा कट्टी गररनेछ।

७.

कन्म्िमा चार ििफ सम्मको तनर्तमि रे खदे ख, ममफि-सं हार िथा सं रिण गने
न्जम्मा दोस्रो पिको हुनेछ र प्रथम पिले तनर्तमि रुपले अनुगमन कार्फ
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गनेछ । र्दद अतनर्तमििा गरे को पाईएमा कानून िमोन्जम कारवाही समेि
८.

हुनेछ ।

अन्र् कुराहरु प्रचतलि कानून िमोन्जम हुनेछ ।

तमतिः ..................

दोस्रो पि

प्रथम पि

नामथरः

नामथरः

ठे गानाः

पदः

र्ोन नं:

कार्ाफलर्को नामः
रोहवरः
नामः
पदः
कार्ाफलर्को नामः
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