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बोदे बसाचइन नगरपालिकाको कृवि तथा पशुपािन ब्र्िसार्को िालग अनुदान वितरण
कार्चविलि 2078
प्रस्तािना – कृवि तथा पशुपािन पेशा प्रलत वकसानहरुिाई प्रोत्साहीत एिं उत्प्रेरीत बनाई उद्यमशीि
बनाउनका िालग िागानीमत्रै िातािरणको सृजना गरी व्र्िसार्को उत्थान तथा सं रक्षण गनच िागमा अिारीत
व्र्िसार्ीहरुिाई सहर्ोग प्रदान गने न्जम्मेबारी स्थानीर् सरकारको समेत भएकोिे उक्त न्शिचकमा विलनर्ोजन
भएको रकम खर्च गनच िाटछलनर् भएको हुुँदा बोदे बसाचइन नगरपालिकाको कृवि तथा पशुपािन ब्र्िसार्को
िालग अनुदान वितरण कार्चविलि 2078 कार्चपालिकामा स्िीकृलतका िालग पेश गररएको हो ।
1 संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ
1 र्स कार्चविलिको नाम बोदे बसाचइन नगरपालिकाको कृवि तथा पशुपािन ब्र्िसार्को िालग
अनुदान वितरण कार्चविलि, 2078 रहेको छ ।
2 र्ो कार्चविलि कार्चपालिका बैठकबाि स्िीकृत भएको लमलतबाि िागु हुने छ ।
2 पररभािा- वििर् िा प्रसङ्गिे अको अथच निागेमा र्स कार्चविलिमा,क. अनुदान भन्नािे र्स नगरपालिकाबाि विलनर्ोन्जत बजेि अनुसारको स्िीकृत कार्चक्रम बमोन्जम
कृवि उत्पादन, प्रशोिन, मूल्र् अलभबृवि, बजारी करण, विविलिकरण िा कृविको आिुलनकीकरण र
व्र्िसार्ीकरणका िालग कृिकिाई प्रदान गररने नगद सहुलिर्त सम्झनु पछच ।
ख. अनुदानग्राही भन्नािे र्स कार्चविलि बमोन्जम छनौि भएका कृवि उद्यमी, कृिक समूह, कृवि सहकारी,
कृवि विकास सुँग सम्बन्टित सलमलत र कृवि व्र्िसावर् सम्झनु पछच ।
ग.

कृवि व्र्िसार् भन्निे कृवि पशुपटछी, मत्सस्र्, खाद्यजटर् िगार्त उत्पादनिाई व्र्िसार्ीकरण,

बजारीकरण, मूल्र्अलभबृवि एिं औद्योलगकीकरण गनेिाई समेत बुन्झटछ ।
घ. कार्चक्रम भन्नािे बोदे बसाचइन नगरपालिकाको नगर सभा िा कार्चपालिकाबाि स्िीकृत एिं सचालािन हुने
अनुदान प्रिाह सम्बन्टि कार्चक्रम सम्झनु पछच ।
ङ. कार्ाचिर् भन्नािे बोदे बसाचइन नगरपालिकाको नगर कार्चपालिकाको कार्ाचिर् सम्झनु पछच ।
3 अनुदान उपिब्ि गराउन सक्ने-

बोदे बसाचइ नगरपालिकाको बाविचक बजेि तथा स्िीकृत कार्क्रम बमोन्जम अनुदान उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

4 अनुदानको सूर्ना र अनुदानग्राहीको छनौि1 अनुदान सम्बन्टि कार्चक्रम सं र्ािन गनच कार्ाचिर्िे बाविचक स्िीकृत कार्चक्रम अनुसार सािचजलनक रुपमा
अलिकत्म कृिकहरु तथा ब्र्न्क्तगत कृवि फमचहरु सम्म सूर्नाको पहुुँर् पुग्ने गरी खाम न्शिबन्टद आलथचक
तथा प्राविलिक प्रस्ताि मागको िालग कन्म्तमा 15 ददनको सूर्ना प्रकाशन प्रसारण गनुच पनेछ ।
2 उप दफा 1 बामोन्जम प्राप्त प्रस्ताि छानविन गरी छनौिका िालग कार्ाचिर्िे छनौि सलमलतमा पठाउनु
पनेछ । छनौि सलमलत र्स कार्चविलििे तोके बमोन्जम हुनेछ ।
3 उप दफा ख बमोन्जम छनौि सलमलतिे गरे को लनणचर् अनुसार प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतिे कार्चक्रमहरु
कार्ाचटिर्न गनेछ ।
5 अनुदान रकमको सीमा1 कार्ाचिर्बाि उपिब्ि गराइने अनुदान रकम कूि िागतको पच्र्हत्तर प्रलतशत भटदा बढी हुने छै न ।
2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा िे न्खएको भए तापलन प्राकृलतक विपद िा प्रर्लित कानूनमा तोवकएको िन्क्षत
समूहका िालग सरकारी सं स्था आफैिे िा गैह्र सरकारी सं घसं स्थाको साझेदारीमा सचालािन हुने कार्चक्रमको
हकमा र्ो कार्चविलि िागु हुनेछैन ।
3 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा िे न्खएको भए तापलन र्ो कार्चविलि िागु हुन ु अन्घ अनुदानग्राहीसुँग सम्झौता
भई कार्ाचटिर्नमा रहेका पररर्ोजनाको हकमा त्र्स्तो सम्झौता बमोन्जम नै अनुदान उपिब्ि गराइनेछ ।
6 अनुदान रकमको लनिाचरणकार्ाचिर्िे छनौि सलमलतको लसफाररसमा अनुदानग्राहीिाई उपिब्ि गराउने अनुदान रकम स्िीकृत कार्चक्रम
अनुसार लनिाचरण गनेछ ।
ुँ सम्झौता गनुच पने7 अनुदान ग्राही सग
1 कार्ाचिर्िे अनुदान ग्राहीको छनौि र अनुदान रकमको लनिाचरण भए पश्चात अनुदानग्राहीसुँग सम्झौता
गनेछ ।

2 उपदफा 1 बमोन्जम कार्ाचिर्िे अनुदानग्राहीसुँग सम्झौता गदाच अनुदानग्राहीिे आफ्नो तफचबाि िगानी गनच
प्रस्तावित रकम नगदै िा ऋण लिई िगानी गने भए ऋण स्िीकृत भएको िा हुने लनन्श्चत भएको बैङ्कको
प्रलतबितापत्र पेश गनुच पनेछ ।
3 उपदफा 1 बमोन्जमको सम्झौतामा अनुदानग्राहीिे कार्च शुरु गनुच पने समर्, कार्च सम्पन्न गनुच पने समर्,
आिलिक रुपमा कार्च सम्पन्न गनुच पने वििर् र सो बमोन्जम अनुदान उपिब्ि गराइने समर् तालिका अलनिार्च
रुपमा उल्िेख गनुच पनेछ ।
८ अनुदान भुक्तानी प्रवक्रर्ा1 कार्ाचिर्िे अनुदानग्राहीिाई दे हार् बमोन्जम अनुदान भुक्तानी गनेछक अनुदानग्राहीको कार्चसम्पन्न प्रलतिेदनको आिारमा िगानी अनुपात बमोन्जमको अनुदान,
ख खण्ड क बमोन्जम भुक्तानी गदाच दुई वकस्तामा भुक्तानी गने र पवहिो वकस्ता भुक्तानी माग
गदाच कूि िागतको टर्ूनतम पच्र्स प्रलतशत कार्च सम्पन्न भएमा,
ग अनुदानग्राहीिे शतप्रलतशत कार्च सम्पन्न गरे को कार्च प्रगलत प्रमाणीकरणका आिारमा कार्ाचिर्सुँग
सम्झौता भएको अनुदान रकमको बाुँकी रकम दोश्रो वकस्तामा भुक्तानी गनुच पनेछ ।
2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा िन्खएको भए तापलन र्ो कार्चविलि िागु हुन ु अन्घ सम्झौता भइसकेको
पररर्ोजनाको हकमा सोही बमोन्जम हुनेछ ।
3 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा िे न्खएको भएतापलन अनुदानग्राहीिे र्ाहेमा शत प्रलतशत कार्च सम्पन्न
गरे पश्चात अनुदानको एकमुष्ट रकम भुक्तानी गनच बािा पने छै न ।
4 कार्ाचिर्िे सम्बन्टित अनुदानग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा गररददनेछ ।
5 र्स दफामा जुनसुकै कुरा िे न्खएको भए तापलन अनुदानग्राहीबाि कार्च सम्पन्न प्रलतिेदन र कार्चसम्पन्न
ु ाई कार्चक्रमको प्रलतिेदन प्राप्त नभई अनुदानको अन्टतम वकस्ता भुक्तानी हुनेछैन ।
भएको सािचजलनक सुनि
6 बहुिविचर् कार्च-र्ोजना/पररर्ोजना एिं कार्चक्रमको हकमा कार्च सम्पन्नको प्रलतिेदन हेरी साििासािी बजेि
तजुम
च ा हुने व्र्िस्था हुनेछ ।
7 प्रलतफिको आिारमा ददइने अनुदान रकम समूह सं स्था सहकारीिाई अलिकतम पर्हत्तर प्रलतशत अनुदान
ददइनेछ ।

9 बीमा गनुच पने- र्स कार्चविलि बमोन्जम अनुदान प्राप्त गने अनुदानग्राहीिे अनुदान प्राप्त गरे को कृवि
व्र्िसार्को बीमा गनुच पनेछ ।
10 वििरण प्रकाशन गनुच पने- कार्ाचिर्िे अनुदानग्राही छनौिको वििरण आफ्नो िेबसाइि तथा सूर्ना
पािीमा सािचजलनक गनुच पनेछ।
11 असुि उपर गनुच पने1 कार्ाचिर्िे र्स कार्चविलि बमोन्जम प्रिाह भएको अनुदान रकमको वहनालमन भएमा सम्बन्टित पक्षबा६
सरकारी बाुँकी सरह प्रर्लित कानून बमोन्जम असुि उपर गनेछ ।
2 उसुि उपर हुन नसकेमा कार्ाचिर्िे सरकारी श्रोतको दुरुपर्ोगका सम्बटिमा आिश्र्क छानिीनका िालग
सम्बन्टित लनकारर्मा िे न्ख पठाउनेछ ।
12 संघीर् सरकार िा प्रदे श सरकारबाि हस्ताटतरण हुने कार्चक्रमसं घीर् सरकारको सशतच अनुदानबाि प्राप्त कार्चक्रमहरु तथा प्रदे श सरकारबाि प्राप्त कार्चक्रमहरु सं घीर्
सरकारबाि स्िीकृत कार्चविलि तथा प्रदे श सरकारबाि स्िीकृत कार्चविलि अनुसार नै सचालािन हुनेछन् ।
13 अनुदानग्राही छनौि सलमलतनगर प्रमुखको अध्र्क्षतामा लनम्न बमोन्जमको अनुदानग्राही छनौि सलमलत रहनेछनक नगर प्रमुख ........................................................................अध्र्क्ष
ख कार्चपालिका सदस्र् 2 जना .................................................... सदस्र्
ग प्रमुख, कृवि विकास शाखा ...................................................... सदस्र्
घ प्रमुख पशु सेिा शाखा ............................................................ सदस्र् सन्र्ि

14 अनुगमन तथा मूल्र्ाङकन सलमलत
नगर प्रमुखको सं र्ोजकत्ि लनम्न बमोन्जम अनुगमन सलमलत रहनेछक नगर प्रमुख ......................................................................... सं र्ोजक
ख कार्चपालिका सदस्र् 2 जना ..................................................... सदस्र्
ग प्रमुख, कृवि विकास शाखा ....................................................... सदस्र्
घ प्रमुख, पशु सेिा शाखा ............................................................ सदस्र्
ङ प्रमुख, र्ोजना अनुगमन तथा प्रशासन शाखा .................................. सदस्र् सन्र्ि
अनुगमन सलमलतको लसफाररसमा मात्र अनुदान अनुपातको रकम लनकास हुनेछ
15 दोहोरो सुवििा लिन नपाउनेअनुदानग्राहीिे एकै प्रकृलतको कामको िालग एक भटदा बढी लनकार्बाि अनुदान प्राप्त गनच सक्ने छै न । एकै
प्रकृलतको कामको िालग एक भटदा बढी लनकार्बाि अनुदान प्राप्त गरे को दे न्खएमा 3 ििच सम्म उही प्रकृलतका
र अटर् अनुदान समेत प्रदान गररने छै न ।
16 अनुदानग्राही न्जम्मेबार हुन-े
कुनै वििेश कारणिश िा काबू बावहरको पररन्स्थलत परर सम्झौता अनुरुप तोवकएको समर्लसमा लभत्र कार्च
सम्पन्न हुन नसकी अनुदान रद्द भएमा िा अनुदानको रकम पुरा भुक्तानी नभएमा अनुदानग्रही स्िर्ं न्जम्मेिार
हुनेछ ।
17 अनुदान प्राप्त गने पररर्ोजना/कार्चक्रम रद्द गनच सक्ने िा सम्झौता रद्द गनेकुनै काररणिस प्रतलित ऐन कानुन विरुि भएमा िा सम्झौता बमोन्जम कार्ाचटिर्न नभएमा िा कारणिस
छनौि सलमलत िा अनुगमन मूल्र्ाङकन सलमलतिे कार्चक्रम अगाडी बढाउन उपर्ुक्त नदे खेमा पूि च जानकारी
ददई सम्झौता रद्द गने िा अनुदानको रकम पुरा भुक्तानी नददन सक्ने सम्मको कारिाही हुनेछ ।
18 प्रर्लित कानून बमोन्जम हुनेप्रर्लित कानूनको सिचमाटर् लसिाटतको प्रलतकुि नहुने गरी र्स कार्चविलिमा उल्िेख भएका कुराको हकमा
र्सै कार्चविलि बमोन्जम र अटर् कुराको हकमा प्रर्लित कानून बमोन्जम हुनेछ ।

अनुसूर्ी 1
कार्चविलिको दफा 6 सुँग सम्बन्टित
अनुदान ग्राहीको छनौि को अिारहरु
1 बाख्रा फमचको क्षेत्रफि कन्म्तमा 15 कठ्ठा हुन ु पनेछ।
2 बाख्रा र्रणको ब्र्िस्था कन्म्तमा 5 कठ्ठा अलनिार्च हुनपु नेछ।
3 बाख्राहरुको िीमा अलनिार्च गरे को हुनपु नेछ ।
4 ब्र्न्क्तगत/समूवहक फमचहरुको नाममा खाता सवहत घरे ि ु तथा प्र्ानमा अलनिार्च दताच गरे को हुनपु नेछ।
5 जग्गा आफ्नो स्िालमत्िमा भएको भए जग्गाको प्रमाण पत्र आफ्नो स्िामीत्िमा नभएको भए कन्म्तमा 5
ििचको िीजको सम्झौता
6 फमचको दताच भएको कन्म्तमा 1 ििच पुरा गरे को हुनपु नेछ ।
7 पशु सेिा शाखा तथा कृवि विकास शाखािे तोकेको अटर् मापदण्डहरु ।

अनुसूर्ी 2
सम्झौताको नमूना
बोदे बसाचइन नगरपालिकाको कृवि तथा पशुपािन व्र्िसार्को िालग अनुदान वितरण कार्ाचविलि, 2078 तथा
अनुदानग्राही छनौि सलमलतको लमलत ..................... को लनणचर् बमोन्जम
......................................................अटतगचत ..................................................................
कृवि फमच / समूह दोश्रोपक्ष र बोदे बसाचइन नगरपालिका नगरकार्चपालिकाको कार्ाचिर् प्रथम पक्ष बीर् दे हार्
बमोन्जम शतच पािना गने गरी र्ो सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रलत लिर्ौं ददर्ौं ।
1 सम्झौता गने पक्ष र अनुदानग्राही
क. .......................... कृवि फमच/कृिक समूहको तफचबाि सम्झौता गने अलिकाररक प्रलतलनलि1. नाम- ...........................
2. प्रलतलनलित्ि गने व्र्िसावर्क फमचको नाम-......................
3. ठे गाना- .........................
ख. फमचको स्थिको वििरण1. नगरपालिका बोदे बसाचइन िडा नं. ........ गाउुँ/िोि ................
ग. पररर्ोजना कार्ाचटिर्न अिलि1. शुरु हुने लमलत2. सम्पन्न हुने लमलत2 पररर्ोजना कार्ाचटिर्न कार्ाचटिर्न एकाइ अटतगचत सचालािन हुने वक्रर्ाकिाप सम्बन्टि वििरणक. कार्चक्रमको नामख. कार्चक्रमको वकलसमग. कार्चक्रमको कुि िागत रु........
4 सम्झौताका शतचहरु
4.1 र्ो सम्झौता पत्र कृवि तथा पशुपािन ब्र्िसार् सं र्ािन गने फमच तथा कृिक समूहहरुको अनुदान
अटतगचत कार्चक्रम कार्ाचटिर्न गने .................................. कृवि फमच/कृिक समूह र बोदे बसाचइन
नगरपालिका बीर् ब्र्िसार् गनच अनुदान/सहर्ोग गने प्रर्ोजनाको िालग प्रर्ोग गररनेछ ।र्स कृवि

उद्यमी/कृिक समूह दे हार् बमोन्जम स्पेन्शवफकेशन अनुसारको पूिाचिर लनमाचण/मेन्शनरी उपकरण सामग्री
खररद एिं व्र्िस्थापन गररने छ ।
क्र.सं .

मेन्शन उपकरणको नाम

स्पेन्शवफकेशन

मोडेि

सं ख्र्ा

1
2
3
4
5
6

4.2 सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे को लमलतदे न्ख र्ो सम्झौता प्रारम्भ भएको मालननेछ ।
4.3 दोश्रो पक्षिे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछी तत्काि काम शुरु गनुच पनेछ ।
4.4 दोश्रो पक्षिे र्स पररर्ोजना सचालािनका िालग सम्झौता गररएको वक्रर्ाकिापहरुको तोवकएको
.............. नगदै िा अटर् वकलसमिे साझेदारीको सुलनन्श्चत गनुच पनेछ ।
4.5 दोश्रो पक्षिे र्सै पररर्ोजनाको िालग आफ्नै समूहको स्रोत बाहेक अटर् कुनै सरकारी गैह्र सरकारी सं घ
सं स्थाबाि सहर्ोग, अनुदान आदद प्राप्त गरे को भए स्पष्ट रूपमा पररर्ोजना कार्ाचटिर्न इकाईिाई जानकारी
गराउनु पनेछ ।
4.6 दोश्रो पक्षिे पररर्ोजना अटतगचत वक्रर्ाकिापहरु सचालािन गदाच कार्ाचिर् िा सम्बन्टित प्राविलिकिे
ददएको लनदे शन अनुसार गनुच पनेछ ।
4.7 दोश्रो पक्षिे पररर्ोजना अटतगचत सचालािन भएको वक्रर्ाकिापहरुको कार्च सम्पन्न प्रलतिेदन सम्बन्टित
प्रभावित प्राविलिकबाि तर्ार गरर/गराइ प्रत्र्क्ष िभान्टित कृिकहरुको बैठक लनणचर्बाि अनुमोदन गराए
पश्चात मात्र सम्झौता बमोन्जमको अनुदान रकम भुक्तानी ददइनेछ । र्सरी भुक्तानी पाउन दोश्रो पक्षिे
अलनिार्चरुपमा तोवकएको िागत साझैदारी प्रलतशत सवहतको काम सम्पन्न प्रलतिेदन पेश गनुच पनेछ ।
4.8 र्स पररर्ोजनाको लनमाचण/मेशनरी उपकरण खररद कर्च सम्झौता पत्रमा तोवकएको अिलि लभत्र सम्पन्न
गनुप
च नेछ ।
4.9 प्रथम पक्षिे सम्झौता बमोन्जम खर्च रकमको लबि भपाचइ सवहतको कार्च सम्पन्न प्रलतिेदन दोश्रो पक्षबाि
प्राप्त भए पश्चात रु ......................... अक्षरे पी रु ................................................... मा नबढने गरर

लनर्मानुसार कन्टिटजेटसी र 1.5 प्रलतशत अलग्रम कर कट्टा गरर दोश्रो पक्षिाई भुक्तानी उपिब्ि गराउने छ
िा सम्झौता बमोन्जमको पूिाचिार लनमाचणका िालग सामलग्र आपूलतचकताच/मेन्शनरी उपकरण आपूलतचिाई सोझै
भुक्तानी ददन सक्नेछ ।दोश्रो पक्षिे भुक्तानी पाउन अलनिार्च रुपमा लबि लबजक पशच गनुच पनेछ ।
4.10 दोश्रो पक्षको िापरिाहीको कारणबाि कार्च सम्पन्न नभई हानी नीक्सानी भएमा त्र्सको सम्पूणच
न्जमेबारी सम्बन्टित ......................................................... कृवि फमच/कृिक समूहको हुनेछ ।
4.11 दोश्रो पक्षिे र्ो सम्झौता बमोन्जम सम्पूणच कामकाबाही व्र्िसावर्क र्ोजना, लडजाईन, इवष्टमेि अनुसार
सम्पन्न गरर पररर्ोजना सचालािनमा ल्र्ाउनु पनेछ ।
ु ाई प्रथम पक्षको
4.12 दोश्रो पक्षिे पररर्ोजनाको लनमाचण कार्चमा िागेको खर्च वििरणको सािचजलनक सुनि
प्रलतिेदन र अटर् सरोकारिािाहरुको उपन्स्थलतमा गराउनु पनेछ ।
4.13 दोश्रो पक्षिे पररर्ोजनाको लनमाचण कार्च शुरु गनुच भटदा पूि च पररर्ोजना लनमाचण कार्च सचालािन हुदै
गरे को पररर्ोजना सम्पन्न भैसकेपलछको फोिोहरु अन्टतम भुक्तानीको िालग पेश गररने लबि भपाचईका साथमा
अलनिार्च रुपमा सं िग्न गनुच पनेछ ।
4.14 दोश्रो पक्षिे कृवि उत्पादन सहर्ोगका िालग लिइएको अनुदान रकम पररर्ोजना लनमाचण/मेन्शनरी
उपकरण खररद कार्चमा प्रर्ोग नगरी वहनालमना भएको दे न्खएमा िा हेिर्क्र्र्ाइको कारणबाि पररर्ोजनाबाि
लनमाचण गररएका पूिाचिारहरु/मेन्शन उपकरणहरुको हानी नोक्सानी भएमा प्रर्लित लनर्म कानून बमोन्जम
ददइएको अनुदान रकम दोश्रो पक्षबाि असुि उपर गररनेछ ।
4.15 प्राविलिक िा कार्ाचिर्बाि अनुगमनमा खविएका कर्ाचरी तथा पदालिकारीहरुिाइ दोश्रो पक्षिे अलनिार्च
रुपमा आिश्र्क सहर्ोग गनुच पनेछ ।
4.16 पररर्ोजना सम्पन्न भई हस्ताटतरण भई सकेपलछ सोको ममचत सम्भार सम्बन्टि कार्च दोश्रो पक्ष आफैिे
गनुच पनेछ ।
4.17 लनमाचण कार्च अथिा र्स सम्बन्टि दोश्रो पक्ष र प्रथम पक्ष बीर् कुनै वििाद आएमा प्रथम पक्ष अथिा
नगरपालिकाको लनणचर् अन्टतम हुनछ
े ।
4.18 र्ो सम्झौतामा उल्िेन्खत कुराहरुको र्सै बमोन्जम र अटर् कुराहरुमा प्रर्लित कानून बमोन्जम हुनछ
े
।

4.19 दोश्रो पक्षिे समर्मा कार्च सम्पन्न गनच नसकेमा सम्झौता बमोन्जमको भुक्तानी ददन प्रथम पक्ष बाध्र्
हुनेछैन ।
4.20 सम्झौताको सम्बटिमा कुनै लबबाद उत्पन्न भएमा प्रर्लित कानून अनुसार हुनछ
े ।
4.21 स्थानीर् आिश्र्क्ता अनुसार दुबै पक्षको सहमलतमा मालथ उल्िेन्खत शतचहरुमा फेरबदि गनच सवकने छ
।
ुँ ामा थपघि गनुच परे मा दुबै पक्षको आपसी समझदारीमा गररनेछ ।
4.22 अटर् कुनै बुद
4.23 सं िग्न फारामहरु
क. पररर्ोजनाको स्िीकृत वक्रर्ाकिापहरु र िागत अनुदान
ख. पररर्ोजनाबाि प्रत्र्क्ष िाभान्टित हुने समूह/ कृिकहरुको नामाििी वििरण
4.24 उपरोक्त बमोन्जम कार्च गनच मञ्जुर छौ भनी दस्तखत गने
प्रथम पक्षको तफचबाि
नाम थर-

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

पद-..................
दस्तखत ................
लमलत .................
साक्षीहरु
1 नाम..................
2 पद ................
दोश्रो पक्ष
नाम .........................
फमचको नाम .............
ठे गाना ................................
दस्तखत ............................
छाप ..................................
साक्षी
1. नाम..............................................

हस्ताक्षर .............

2. नाम ..............................................

हस्ताक्षर .........

4.25 पररर्ोजनाको स्िीकृत वक्रर्ाकिापहरु र िागत अनुमान
क्र.स.

पररर्ोना वक्रर्ाकिाप

इकाइ

प्रलत इकाइ दर

कुि िागत

िागत व्र्होने श्रोत
कार्ाचिर्

फमच/समूह

अनुसूर्ी -3
लनिेदन
श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्ू

लमलत-.........................

बोदे बसाचइन नगरपालिका
बोदे बसाचइन
वििर्- ............................ व्र्िसार्को िालग अनुदान पाउ बारे ।
महोदर्,
प्रस्तुत लबिर्मा र्स पालिकाको लमलत ............................. गतेको प्रकान्शत सूर्ना अनुसार हालम तपशीि
बमोन्जमका फमच/ समूह उद्यमीहरु र्स सप्तरी न्जल्िाको बोदे बसाचइन नगरपालिका िडा नं. ..... लभत्र कमाण्ड
क्षेत्र

रहने

गरर

साना

व्र्िसावर्क

कृवि

उत्पादन

स्थापना

गरर

सं र्ािन

गनच

इच्छु क

भएकोिे

.............................................. व्र्िसार्को िालग अनुदान रकम उपिब्ि गराइ ददनुहन
ु र्ो लनिेदन
पेश गरे को छु ।
तपशीि
क्र.स.

फमच/ कृिक समूह

ठे गाना

सम्परक नं

प्रोपराइिर

दस्तखत

अनुसूर्ी- 4
सं न्क्षप्त कार्चर्ोजना
1 सं र्ािन गरीने वक्रर्ाकिाप र िागत साझेदारीको वििरण
क्र.सं

वक्रर्ाकिाप

ईकाई

पररणाम

दर

जम्मा

1
2
३
४
५
६
७

अनुसूर्ी -5
िागत प्रलतििता पत्र

िाभग्राही

स्थानीर्

तफचको

तहको

साझेदारी

साझेदारी

रकम रु

रकम रु

बोदे बसाचइन नगरपालिका लमलत ..................... गतेमा दै लनक पलत्रकामा प्रकान्शत सूर्ना
अनुसार न.पा. बोदे बसाचइन िडा नं. ..... िोि बाि श्री ............................................
फमच/कृवि समूहको अध्र्क्ष ............................................... िे साना व्र्िसावर्क कृवि
उत्पादन केटर ........................... फमच/समूह सं र्ािन गनच इच्छु क भएकोिे आलथचक प्रस्ताि
अनुसार कुि िगानी रु ...............................को ...........................प्रलतशतिे हुन आउने
रु ..................... अक्षरे पी रु ................... बराबरका िगानी आफनो आटतररक श्रोतबाि
बेहोरी कार्चक्रम सम्पन्न गनच प्रलतििता जाहेर गदचछु ।

लनिेदकदस्तखत –
नामपदसं स्थाठे गानालमलतसं स्थाको छाप-

अनुसूर्ी- 6
अनुगमन प्रलतिेदन

1 पररर्ोजनाको नाम2 कार्ाचिर्बाि अनगुमनमा खिीएको लमलत
3 सम्झौता लमलत
4 पररर्ोजनाको वििरण1 जग्गा-

2 मेन्शनरी औजार-

3 पशु सं ख्र्ा

3 सं रर्ना को वििरण-

5 प्रविलिक रार्-

6 सम्पाददक कार्चको स्तर

7 भुक्तानी/ अनुदान लनकासा ददन मुनाि दे न्खएको िा नदे न्खएको रार्

8 पररर्ोजना सुँग सम्बन्टित अटर् वििरण

9 अनुगमन सलमलतको दस्तखत
क्र.सं .

नाम

पद

दस्तखत

बोदे बसाचइन नगरपालिकाको कन्टिटजेटसी रकम खर्च सम्बन्टि कार्चविलि 2078
कार्चपालिकाबाि स्िीकृत लमलत 2078/
प्रत्र्ेक आलथचक ििचमा नगर सभाबाि स्िीकृत कार्चक्रमहरु तथा अटर् लनकार्बाि हस्ताटतरीत
कार्चक्रमको कार्ाचटिर्नबाि कट्टाभइ जम्मा भएको कन्टिटजेटसी िापतको रकम खर्च गनच िञ्छनीर्
भएकोिे बोदे बसाचइन नगरपालिकाको लमलत......... गते को कार्चपालिकाको बैठकबाि र्ो कार्चविलि
स्िीकृत गररएको हो ।

1 सं क्षीप्त नाम र प्रारम्भ- 1 र्स कार्चविलिको नाम बोदे बसाचइन नगरपालिकाको कन्टिटजेटसी
रकम खर्च सम्बन्टि कार्चविि 2078 रहे को छ
2 र्ो कार्चविलि कार्चपालिका बैठकबाि स्िीकृत भएको लमलतबाि िागु हुनछ
े ।
3.

कन्टिटजेटसी रकम भन्नािे बोदे बसाचइन नगरपालिकाको स्िीकृत कार्चक्रम सं र्ािन तथा

ु ानीको िखत
कार्ाचटिर्नका िालग प्राविलिकको िागत अनुमान तथा अन्टतम िा रलनङ विि भक्त
ु ानी रकमबाि
लनमाचण ब्र्िसार्ी, सेिा परामशच दाता िा उपभोक्ता सलमलत िा आपूलतचकताचिे पाउने भक्त
प्रशासलनक खर्च बापत खिा गररने रकमिाई जनाइनेछ ।
2. रकम भन्नािे सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकार तथा अटर् लनकार्बाि हस्ताटतररत र्ोजनाहरुको
कार्ाचटिर्न िापत समेत कट्टा गररने रकमिाई जनाईनेछ ।

2 कोि सम्बन्टि ब्र्िस्था –
1. कन्टिटजेटसी िापत कट्टा गरे को रकम िे खा उत्तरदावर् पदालिकारीिे बोदे बसाचइन नगरपालिकाको
विविि खातामा जम्मा गनुच पनेछ ।
ु
2. उक्त खाताको सं र्ािन प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत र िे खा उत्तरदावर् पदालिकारीको सं र्क्त
हस्ताक्षरबाि हुनेछ ।

3. व्र्र् भारका क्षेत्रहरु- कन्टिटजेटसी िापत विविि खातामा जम्मा भएको रकम लनम्मन
क्षेत्रहरु/ कार्चका िालग ब्र्भार हुनेछन

ु ानीका
1. कार्ाचिर् प्रर्ोजनका िालग खपत हुने इटिन िापतको भक्त
2. वफल्डमा खविने प्राविलिक तथा अटर् कमचर्ारीहरुको भत्ता
3. कुनै विशेि र्ोजना कार्ाचटिर्नको वफल्ड अििोकन तथा लनररक्षणका िालग दै लनक ज्र्ािादारीमा
लनर्ुक्त गररएका सुपरभाइजरहरुको ज्र्ािादारी रकम
4. उपदफा 3 बमोन्जम लनर्ुक्त गररएको सुपरभाइजरको दै लनक ज्र्ािा रु 700/- रु सात शर्
भटदा बढी तोक्न पाइनेछैन ।
5. कुनै लनमाचण कार्चमा िागत अनुमानको भटदा अलतररक्त कार्च गनुच / गराउनु परे मा सो िापत
भएको ब्र्र्भार बराबरको नपुग रकम
6. उप दफा 5 मा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन अलत ररक्त कार्चको औन्र्त्र् र पुष्ट्याइ
सम्बन्टित वफल्ड प्राविलिकिे र्ोजना लनमाचणलिन अिस्थामा नै रार् सवहतको प्रलतिेदन प्रमुख
प्रशासकीर् अलिकृतिाई पेश गरर स्िीकृत गराउनु पनेछ ।
7. अलतलथ सत्कारका िालग खर्च हुने रकम
8. र्ोजना अनुगमन सलमलतको भत्ता िापतको रकम
9. र्ोजनाको फरफारक तथा लनमाचनालिन अिलिमा गुणस्तर पररक्षण िा बाहर् अनुमन िा अटर्
लनकार्बाि प्राविलिक कमचर्ारी माग गनुप
च दाच सो कार्चको िालग ब्र्होनुच पने रकम
10. कार्ाचिर् प्रर्ोजनाका र्ािु प्रकृलतका न्जटसी सामानहरु खररद िापतको रकम
ु ानी
11. दै लनक भ्रमाण वििहरुको भक्त
12. कार्ाचिर्िाई आिश्र्कहुने सिारर सािन खररद िापतको रकम
13. ठे क्का िे ण्डर प्रवक्रर्का िालग खररद एकाइ र मूल्र्ांकन सलमलतका भत्ताहरु
14. दै लनक ज्र्ािादारीमा कार्चरत कमचर्ारीहरुको ज्र्ािा रकम
ु ानी प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतको तजविज
15. स्िीकृत कार्चक्रम बाहे कका खर्च न्शिचकहरुको भक्त
अनुसार समेत उक्त रकमबाि गनच सवकनेछ ।

16. बोदे बसाचइन नगपालिका क्षेत्र लभत्रका कुनै लनलमचत सािचजलनक सम्पलत, भिन, सडक पुि पुिेसा,
मठमन्टदर, सािचजलनक पोखरी, समुदावर्क विद्यिर्, मदशाचहरु आददको ममचत सम्भार ।

4 खर्चको अलभिेख र िेखा पररक्षण1. कारोबार भएकै बखत खर्चको अलभिे ख दुरुस्त राख्ने न्जम्मेबारी िे खा उत्तरदावर् पदालिकारीको
हुनेछ ।
2. प्रत्र्ेक आलथचक ििचमा भएको खर्चको िे खाजोखा तथा हरवहसाि प्रर्लित कानुन बमोन्जम दुरुस्त
अिस्थामा रान्ख खर्चको आटतररक िे खापररक्षण तथा अन्टतम िे खापररक्षण गराउने दावर्त्ि िे खा
उत्तरदावर् पदालिकारी र प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतको हुनेछ ।

5. विविि
1. र्स कार्चविलिको ब्र्िस्था पररितचन िा सं शोिन गनुच परे मा सं शासिन सवहतको प्रस्ताि तर्ार परर
कार्चपालिकामा पेश गरर स्िीकृत गराइ मात्र िागु हुनेछ ।
2. र्ो कार्चविलि स्थालनर् तहको राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतबाि िागु हुने ।
ु ै िे न्खए पलन र्ािु आ.ब. मा भएको भ ुक्तानी िापत कट्टा भएका
3. र्स कार्चविलिमा जेसक
कन्टिटजेटसी रकम र्ो प्रारम्भ भइ सके पलछ विविि खातामा जम्मा गरर खर्च गनच िािा पनेछैन ।
4. र्स कार्चविलिमा भएका व्र्िस्थाहरु अटर् प्रर्लित कानून सुँग बाुँझीएको हकमा बाुँझीएको हद
सम्म बदर हुनेछ र सो को हकमा सोही प्रर्लित कानून बमोन्जम हुनेछ ।

