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बोदे बर्साइन नगरपसलिकसको कृषि तथस पशुपसिन ब्यवर्सयको िसलग अनुदसन षवतरण
कसयाषवलि 2078
प्रस्तसवनस – कृषि तथस पशुपसिन पेशस प्रलत षकर्सनहरुिसई प्रोत्र्सहीत एवं उत्प्रेरीत बनसई उद्यमशीि
बनसउनकस िसलग िसगसनीमत्रै वसतसवरणको र्ृजनस गरी व्यवर्सयको उत्थसन तथस र्ं रक्षण गना िसगमस अिसरीत
व्यवर्सयीहरुिसई र्हयोग प्रदसन गने जजम्मेबसरी स्थसनीय र्रकसरको र्मेत भएकोिे उक्त जशिाकमस षवलनयोजन
भएको रकम खर्ा गना वसन्छलनय भएको हुुँदस बोदे बर्साइन नगरपसलिकसको कृषि तथस पशुपसिन ब्यवर्सयको
िसलग अनुदसन षवतरण कसयाषवलि 2078 कसयापसलिकसमस स्वीकृलतकस िसलग पेश गररएको हो ।
1 र्ंजक्षप्त नसम र प्रसरम्भ
1 यर् कसयाषवलिको नसम बोदे बर्साइन नगरपसलिकसको कृषि तथस पशुपसिन ब्यवर्सयको िसलग
अनुदसन षवतरण कसयाषवलि, 2078 रहेको छ ।
2 यो कसयाषवलि कसयापसलिकस बैठकबसट स्वीकृत भएको लमलतबसट िसगु हुने छ ।
2 पररभसिस- षविय वस प्रर्ङ्गिे अको अथा निसगेमस यर् कसयाषवलिमस,क. अनुदसन भन्नसिे यर् नगरपसलिकसबसट षवलनयोजजत बजेट अनुर्सरको स्वीकृत कसयाक्रम बमोजजम
कृषि उत्पसदन, प्रशोिन, मूल्य अलभबृषि, बजसरी करण, षवषवलिकरण वस कृषिको आिुलनकीकरण र
व्यवर्सयीकरणकस िसलग कृिकिसई प्रदसन गररने नगद र्हुलियत र्म्झनु पछा ।
ख. अनुदसनग्रसही भन्नसिे यर् कसयाषवलि बमोजजम छनौट भएकस कृषि उद्यमी, कृिक र्मूह, कृषि र्हकसरी,
कृषि षवकसर् र्ुँग र्म्बजन्ित र्लमलत र कृषि व्यवर्सषय र्म्झनु पछा ।
ग.

कृषि व्यवर्सय भन्निे कृषि पशुपन्छी, मत्र्स्य, खसद्यजन्य िगसयत उत्पसदनिसई व्यवर्सयीकरण,

बजसरीकरण, मूल्यअलभबृषि एवं औद्योलगकीकरण गनेिसई र्मेत बुजझन्छ ।
घ. कसयाक्रम भन्नसिे बोदे बर्साइन नगरपसलिकसको नगर र्भस वस कसयापसलिकसबसट स्वीकृत एवं र्ञ्चसिन हुने
अनुदसन प्रवसह र्म्बजन्ि कसयाक्रम र्म्झनु पछा ।
ङ. कसयसािय भन्नसिे बोदे बर्साइन नगरपसलिकसको नगर कसयापसलिकसको कसयसािय र्म्झनु पछा ।
3 अनुदसन उपिब्ि गरसउन र्क्नेबोदे बर्साइ नगरपसलिकसको बसषिाक बजेट तथस स्वीकृत कसयक्रम बमोजजम अनुदसन उपिब्ि गरसउन र्क्नेछ ।

4 अनुदसनको र्ूर्नस र अनुदसनग्रसहीको छनौट1 अनुदसन र्म्बजन्ि कसयाक्रम र्ं र्सिन गना कसयसाियिे बसषिाक स्वीकृत कसयाक्रम अनुर्सर र्सवाजलनक रुपमस
अलिकत्म कृिकहरु तथस ब्यजक्तगत कृषि फमाहरु र्म्म र्ूर्नसको पहुुँर् पुग्ने गरी खसम जशिबजन्द आलथाक
तथस प्रसषवलिक प्रस्तसव मसगको िसलग कजम्तमस 15 ददनको र्ूर्नस प्रकसशन प्रर्सरण गनुा पनेछ ।
2 उप दफस 1 बसमोजजम प्रसप्त प्रस्तसव छसनषवन गरी छनौटकस िसलग कसयसाियिे छनौट र्लमलतमस पठसउनु
पनेछ । छनौट र्लमलत यर् कसयाषवलििे तोके बमोजजम हुनेछ ।
3 उप दफस ख बमोजजम छनौट र्लमलतिे गरे को लनणाय अनुर्सर प्रमुख प्रशसर्कीय अलिकृतिे कसयाक्रमहरु
कसयसान्वयन गनेछ ।
5 अनुदसन रकमको र्ीमस1 कसयसाियबसट उपिब्ि गरसइने अनुदसन रकम कूि िसगतको पच्र्हत्तर प्रलतशत भन्दस बढी हुने छै न ।
2 उपदफस 1 मस जुनर्ुकै कुरस िे जखएको भए तसपलन प्रसकृलतक षवपद वस प्रर्लित कसनूनमस तोषकएको िजक्षत
र्मूहकस िसलग र्रकसरी र्ं स्थस आफैिे वस गैह्र र्रकसरी र्ं घर्ं स्थसको र्सझेदसरीमस र्ञ्चसिन हुने कसयाक्रमको
हकमस यो कसयाषवलि िसगु हुनेछैन ।
3 उपदफस 1 मस जुनर्ुकै कुरस िे जखएको भए तसपलन यो कसयाषवलि िसगु हुन ु अजघ अनुदसनग्रसहीर्ुँग र्म्झौतस
भई कसयसान्वयनमस रहेकस पररयोजनसको हकमस त्यस्तो र्म्झौतस बमोजजम नै अनुदसन उपिब्ि गरसइनेछ ।
6 अनुदसन रकमको लनिसारणकसयसाियिे छनौट र्लमलतको लर्फसररर्मस अनुदसनग्रसहीिसई उपिब्ि गरसउने अनुदसन रकम स्वीकृत कसयाक्रम
अनुर्सर लनिसारण गनेछ ।
ुँ र्म्झौतस गनुा पने7 अनुदसन ग्रसही र्ग
1 कसयसाियिे अनुदसन ग्रसहीको छनौट र अनुदसन रकमको लनिसारण भए पश्चसत अनुदसनग्रसहीर्ुँग र्म्झौतस
गनेछ ।

2 उपदफस 1 बमोजजम कसयसाियिे अनुदसनग्रसहीर्ुँग र्म्झौतस गदसा अनुदसनग्रसहीिे आफ्नो तफाबसट िगसनी गना
प्रस्तसषवत रकम नगदै वस ऋण लिई िगसनी गने भए ऋण स्वीकृत भएको वस हुने लनजश्चत भएको बैङ्कको
प्रलतबितसपत्र पेश गनुा पनेछ ।
3 उपदफस 1 बमोजजमको र्म्झौतसमस अनुदसनग्रसहीिे कसया शुरु गनुा पने र्मय, कसया र्म्पन्न गनुा पने र्मय,
आवलिक रुपमस कसया र्म्पन्न गनुा पने षविय र र्ो बमोजजम अनुदसन उपिब्ि गरसइने र्मय तसलिकस अलनवसया
रुपमस उल्िेख गनुा पनेछ ।
८ अनुदसन भुक्तसनी प्रषक्रयस1 कसयसाियिे अनुदसनग्रसहीिसई दे हसय बमोजजम अनुदसन भुक्तसनी गनेछक अनुदसनग्रसहीको कसयार्म्पन्न प्रलतवेदनको आिसरमस िगसनी अनुपसत बमोजजमको अनुदसन,
ख खण्ड क बमोजजम भुक्तसनी गदसा दुई षकस्तसमस भुक्तसनी गने र पषहिो षकस्तस भुक्तसनी मसग
गदसा कूि िसगतको न्यूनतम पच्र्र् प्रलतशत कसया र्म्पन्न भएमस,
ग अनुदसनग्रसहीिे शतप्रलतशत कसया र्म्पन्न गरे को कसया प्रगलत प्रमसणीकरणकस आिसरमस कसयसाियर्ुँग
र्म्झौतस भएको अनुदसन रकमको बसुँकी रकम दोश्रो षकस्तसमस भुक्तसनी गनुा पनेछ ।
2 उपदफस 1 मस जुनर्ुकै कुरस िजखएको भए तसपलन यो कसयाषवलि िसगु हुन ु अजघ र्म्झौतस भइर्केको
पररयोजनसको हकमस र्ोही बमोजजम हुनेछ ।
3 उपदफस 1 मस जुनर्ुकै कुरस िे जखएको भएतसपलन अनुदसनग्रसहीिे र्सहेमस शत प्रलतशत कसया र्म्पन्न
गरे पश्चसत अनुदसनको एकमुष्ट रकम भुक्तसनी गना बसिस पने छै न ।
4 कसयसाियिे र्म्बजन्ित अनुदसनग्रसहीको बैंक खसतसमस रकम जम्मस गररददनेछ ।
5 यर् दफसमस जुनर्ुकै कुरस िे जखएको भए तसपलन अनुदसनग्रसहीबसट कसया र्म्पन्न प्रलतवेदन र कसयार्म्पन्न
ु सई कसयाक्रमको प्रलतवेदन प्रसप्त नभई अनुदसनको अजन्तम षकस्तस भुक्तसनी हुनेछैन ।
भएको र्सवाजलनक र्ुनव
6 बहुवषिाय कसया-योजनस/पररयोजनस एवं कसयाक्रमको हकमस कसया र्म्पन्नको प्रलतवेदन हेरी र्सिवसर्सिी बजेट
तजुम
ा स हुने व्यवस्थस हुनेछ ।
7 प्रलतफिको आिसरमस ददइने अनुदसन रकम र्मूह र्ं स्थस र्हकसरीिसई अलिकतम पर्हत्तर प्रलतशत अनुदसन
ददइनेछ ।

9 बीमस गनुा पने- यर् कसयाषवलि बमोजजम अनुदसन प्रसप्त गने अनुदसनग्रसहीिे अनुदसन प्रसप्त गरे को कृषि
व्यवर्सयको बीमस गनुा पनेछ ।
10 षववरण प्रकसशन गनुा पने- कसयसाियिे अनुदसनग्रसही छनौटको षववरण आफ्नो वेबर्सइट तथस र्ूर्नस
पसटीमस र्सवाजलनक गनुा पनेछ।
11 अर्ुि उपर गनुा पने1 कसयसाियिे यर् कसयाषवलि बमोजजम प्रवसह भएको अनुदसन रकमको षहनसलमन भएमस र्म्बजन्ित पक्षबस६
र्रकसरी बसुँकी र्रह प्रर्लित कसनून बमोजजम अर्ुि उपर गनेछ ।
2 उर्ुि उपर हुन नर्केमस कसयसाियिे र्रकसरी श्रोतको दुरुपयोगकस र्म्बन्िमस आवश्यक छसनवीनकस िसलग
र्म्बजन्ित लनकसरयमस िे जख पठसउनेछ ।
12 र्ंघीय र्रकसर वस प्रदे श र्रकसरबसट हस्तसन्तरण हुने कसयाक्रमर्ं घीय र्रकसरको र्शता अनुदसनबसट प्रसप्त कसयाक्रमहरु तथस प्रदे श र्रकसरबसट प्रसप्त कसयाक्रमहरु र्ं घीय
र्रकसरबसट स्वीकृत कसयाषवलि तथस प्रदे श र्रकसरबसट स्वीकृत कसयाषवलि अनुर्सर नै र्ञ्चसिन हुनेछन् ।
13 अनुदसनग्रसही छनौट र्लमलतनगर प्रमुखको अध्यक्षतसमस लनम्न बमोजजमको अनुदसनग्रसही छनौट र्लमलत रहनेछनक नगर प्रमुख ........................................................................अध्यक्ष
ख कसयापसलिकस र्दस्य 2 जनस .................................................... र्दस्य
ग प्रमुख, कृषि षवकसर् शसखस ...................................................... र्दस्य
घ प्रमुख पशु र्ेवस शसखस ............................................................ र्दस्य र्जर्व
14 अनुगमन तथस मूल्यसङकन र्लमलत
नगर प्रमुखको र्ं योजकत्व लनम्न बमोजजम अनुगमन र्लमलत रहनेछक नगर प्रमुख ......................................................................... र्ं योजक
ख कसयापसलिकस र्दस्य 2 जनस ..................................................... र्दस्य

ग प्रमुख, कृषि षवकसर् शसखस ....................................................... र्दस्य
घ प्रमुख, पशु र्ेवस शसखस ............................................................ र्दस्य
ङ प्रमुख, योजनस अनुगमन तथस प्रशसर्न शसखस .................................. र्दस्य र्जर्व
अनुगमन र्लमलतको लर्फसररर्मस मसत्र अनुदसन अनुपसतको रकम लनकसर् हुनेछ
15 दोहोरो र्ुषविस लिन नपसउनेअनुदसनग्रसहीिे एकै प्रकृलतको कसमको िसलग एक भन्दस बढी लनकसयबसट अनुदसन प्रसप्त गना र्क्ने छै न । एकै
प्रकृलतको कसमको िसलग एक भन्दस बढी लनकसयबसट अनुदसन प्रसप्त गरे को दे जखएमस 3 विा र्म्म उही प्रकृलतकस
र अन्य अनुदसन र्मेत प्रदसन गररने छै न ।

16 अनुदसनग्रसही जजम्मेबसर हुन-े
कुनै षविेश कसरणवश वस कसबू बसषहरको पररजस्थलत परर र्म्झौतस अनुरुप तोषकएको र्मयलर्मस लभत्र कसया
र्म्पन्न हुन नर्की अनुदसन रद्द भएमस वस अनुदसनको रकम पुरस भुक्तसनी नभएमस अनुदसनग्रही स्वयं जजम्मेवसर
हुनेछ ।
17 अनुदसन प्रसप्त गने पररयोजनस/कसयाक्रम रद्द गना र्क्ने वस र्म्झौतस रद्द गनेकुनै कसररणवर् प्रतलित ऐन कसनुन षवरुि भएमस वस र्म्झौतस बमोजजम कसयसान्वयन नभएमस वस कसरणवर्
छनौट र्लमलत वस अनुगमन मूल्यसङकन र्लमलतिे कसयाक्रम अगसडी बढसउन उपयुक्त नदे खेमस पूव ा जसनकसरी
ददई र्म्झौतस रद्द गने वस अनुदसनको रकम पुरस भुक्तसनी नददन र्क्ने र्म्मको कसरवसही हुनेछ ।
18 प्रर्लित कसनून बमोजजम हुनेप्रर्लित कसनूनको र्वामसन्य लर्िसन्तको प्रलतकुि नहुने गरी यर् कसयाषवलिमस उल्िेख भएकस कुरसको हकमस
यर्ै कसयाषवलि बमोजजम र अन्य कुरसको हकमस प्रर्लित कसनून बमोजजम हुनेछ ।
अनुर्ूर्ी 1
कसयाषवलिको दफस 6 र्ुँग र्म्बजन्ित

अनुदसन ग्रसहीको छनौट को अिसरहरु
1 बसख्रस फमाको क्षेत्रफि कजम्तमस 15 कठ्ठस हुन ु पनेछ।
2 बसख्रस र्रणको ब्यवस्थस कजम्तमस 5 कठ्ठस अलनवसया हुनपु नेछ।
3 बसख्रसहरुको वीमस अलनवसया गरे को हुनपु नेछ ।
4 ब्यजक्तगत/र्मूषहक फमाहरुको नसममस खसतस र्षहत घरे ि ु तथस प्यसनमस अलनवसया दतसा गरे को हुनपु नेछ।
5 जग्गस आफ्नो स्वसलमत्वमस भएको भए जग्गसको प्रमसण पत्र आफ्नो स्वसमीत्वमस नभएको भए कजम्तमस 5
विाको िीजको र्म्झौतस
6 फमाको दतसा भएको कजम्तमस 1 विा पुरस गरे को हुनपु नेछ ।
7 पशु र्ेवस शसखस तथस कृषि षवकसर् शसखसिे तोकेको अन्य मसपदण्डहरु ।

अनुर्ूर्ी 2
र्म्झौतसको नमूनस

बोदे बर्साइन नगरपसलिकसको कृषि तथस पशुपसिन व्यवर्सयको िसलग अनुदसन षवतरण कसयसाषवलि, 2078 तथस
अनुदसनग्रसही छनौट र्लमलतको लमलत ..................... को लनणाय बमोजजम
......................................................अन्तगात ..................................................................
कृषि फमा / र्मूह दोश्रोपक्ष र बोदे बर्साइन नगरपसलिकस नगरकसयापसलिकसको कसयसािय प्रथम पक्ष बीर् दे हसय
बमोजजम शता पसिनस गने गरी यो र्म्झौतस-पत्रमस हस्तसक्षर गरी एक/एक प्रलत लियौं ददयौं ।
1 र्म्झौतस गने पक्ष र अनुदसनग्रसही
क. .......................... कृषि फमा/कृिक र्मूहको तफाबसट र्म्झौतस गने अलिकसररक प्रलतलनलि1. नसम- ...........................
2. प्रलतलनलित्व गने व्यवर्सषयक फमाको नसम-......................
3. ठे गसनस- .........................
ख. फमाको स्थिको षववरण1. नगरपसलिकस बोदे बर्साइन वडस नं. ........ गसउुँ/टोि ................
ग. पररयोजनस कसयसान्वयन अवलि1. शुरु हुने लमलत2. र्म्पन्न हुने लमलत2 पररयोजनस कसयसान्वयन कसयसान्वयन एकसइ अन्तगात र्ञ्चसिन हुने षक्रयसकिसप र्म्बजन्ि षववरणक. कसयाक्रमको नसमख. कसयाक्रमको षकलर्मग. कसयाक्रमको कुि िसगत रु........
4 र्म्झौतसकस शताहरु
4.1 यो र्म्झौतस पत्र कृषि तथस पशुपसिन ब्यवर्सय र्ं र्सिन गने फमा तथस कृिक र्मूहहरुको अनुदसन
अन्तगात कसयाक्रम कसयसान्वयन गने .................................. कृषि फमा/कृिक र्मूह र बोदे बर्साइन
नगरपसलिकस बीर् ब्यवर्सय गना अनुदसन/र्हयोग गने प्रयोजनसको िसलग प्रयोग गररनेछ ।यर् कृषि
उद्यमी/कृिक र्मूह दे हसय बमोजजम स्पेजशषफकेशन अनुर्सरको पूवसािर लनमसाण/मेजशनरी उपकरण र्समग्री
खररद एवं व्यवस्थसपन गररने छ ।
क्र.र्ं .
1

मेजशन उपकरणको नसम

स्पेजशषफकेशन

मोडे ि

र्ं ख्यस

2
3
4
5
6
4.2 र्म्झौतस पत्रमस हस्तसक्षर गरे को लमलतदे जख यो र्म्झौतस प्रसरम्भ भएको मसलननेछ ।
4.3 दोश्रो पक्षिे र्म्झौतसमस हस्तसक्षर भएपछी तत्कसि कसम शुरु गनुा पनेछ ।
4.4 दोश्रो पक्षिे यर् पररयोजनस र्ञ्चसिनकस िसलग र्म्झौतस गररएको षक्रयसकिसपहरुको तोषकएको
.............. नगदै वस अन्य षकलर्मिे र्सझेदसरीको र्ुलनजश्चत गनुा पनेछ ।
4.5 दोश्रो पक्षिे यर्ै पररयोजनसको िसलग आफ्नै र्मूहको स्रोत बसहेक अन्य कुनै र्रकसरी गैह्र र्रकसरी र्ं घ
र्ं स्थसबसट र्हयोग, अनुदसन आदद प्रसप्त गरे को भए स्पष्ट रूपमस पररयोजनस कसयसान्वयन इकसईिसई जसनकसरी
गरसउनु पनेछ ।
4.6 दोश्रो पक्षिे पररयोजनस अन्तगात षक्रयसकिसपहरु र्ञ्चसिन गदसा कसयसािय वस र्म्बजन्ित प्रसषवलिकिे
ददएको लनदे शन अनुर्सर गनुा पनेछ ।
4.7 दोश्रो पक्षिे पररयोजनस अन्तगात र्ञ्चसिन भएको षक्रयसकिसपहरुको कसया र्म्पन्न प्रलतवेदन र्म्बजन्ित
प्रभसषवत प्रसषवलिकबसट तयसर गरर/गरसइ प्रत्यक्ष िभसजन्वत कृिकहरुको बैठक लनणायबसट अनुमोदन गरसए
पश्चसत मसत्र र्म्झौतस बमोजजमको अनुदसन रकम भुक्तसनी ददइनेछ । यर्री भुक्तसनी पसउन दोश्रो पक्षिे
अलनवसयारुपमस तोषकएको िसगत र्सझैदसरी प्रलतशत र्षहतको कसम र्म्पन्न प्रलतवेदन पेश गनुा पनेछ ।
4.8 यर् पररयोजनसको लनमसाण/मेशनरी उपकरण खररद कया र्म्झौतस पत्रमस तोषकएको अवलि लभत्र र्म्पन्न
गनुप
ा नेछ ।
4.9 प्रथम पक्षिे र्म्झौतस बमोजजम खर्ा रकमको लबि भपसाइ र्षहतको कसया र्म्पन्न प्रलतवेदन दोश्रो पक्षबसट
प्रसप्त भए पश्चसत रु ......................... अक्षरे पी रु ................................................... मस नबढने गरर
लनयमसनुर्सर कजन्टन्जेन्र्ी र 1.5 प्रलतशत अलग्रम कर कट्टस गरर दोश्रो पक्षिसई भुक्तसनी उपिब्ि गरसउने छ
वस र्म्झौतस बमोजजमको पूवसािसर लनमसाणकस िसलग र्समलग्र आपूलताकतसा/मेजशनरी उपकरण आपूलतािसई र्ोझै
भुक्तसनी ददन र्क्नेछ ।दोश्रो पक्षिे भुक्तसनी पसउन अलनवसया रुपमस लबि लबजक पशा गनुा पनेछ ।

4.10 दोश्रो पक्षको िसपरवसहीको कसरणबसट कसया र्म्पन्न नभई हसनी नीक्र्सनी भएमस त्यर्को र्म्पूणा
जजमेबसरी र्म्बजन्ित ......................................................... कृषि फमा/कृिक र्मूहको हुनेछ ।
4.11 दोश्रो पक्षिे यो र्म्झौतस बमोजजम र्म्पूणा कसमकसबसही व्यवर्सषयक योजनस, लडजसईन, इषष्टमेट अनुर्सर
र्म्पन्न गरर पररयोजनस र्ञ्चसिनमस ल्यसउनु पनेछ ।
ु सई प्रथम पक्षको
4.12 दोश्रो पक्षिे पररयोजनसको लनमसाण कसयामस िसगेको खर्ा षववरणको र्सवाजलनक र्ुनव
प्रलतवेदन र अन्य र्रोकसरवसिसहरुको उपजस्थलतमस गरसउनु पनेछ ।
4.13 दोश्रो पक्षिे पररयोजनसको लनमसाण कसया शुरु गनुा भन्दस पूव ा पररयोजनस लनमसाण कसया र्ञ्चसिन हुदै
गरे को पररयोजनस र्म्पन्न भैर्केपलछको फोटोहरु अजन्तम भुक्तसनीको िसलग पेश गररने लबि भपसाईकस र्सथमस
अलनवसया रुपमस र्ं िग्न गनुा पनेछ ।
4.14 दोश्रो पक्षिे कृषि उत्पसदन र्हयोगकस िसलग लिइएको अनुदसन रकम पररयोजनस लनमसाण/मेजशनरी
उपकरण खररद कसयामस प्रयोग नगरी षहनसलमनस भएको दे जखएमस वस हेिर्क्र्यसइको कसरणबसट पररयोजनसबसट
लनमसाण गररएकस पूवसािसरहरु/मेजशन उपकरणहरुको हसनी नोक्र्सनी भएमस प्रर्लित लनयम कसनून बमोजजम
ददइएको अनुदसन रकम दोश्रो पक्षबसट अर्ुि उपर गररनेछ ।
4.15 प्रसषवलिक वस कसयसाियबसट अनुगमनमस खषटएकस कर्सारी तथस पदसलिकसरीहरुिसइ दोश्रो पक्षिे अलनवसया
रुपमस आवश्यक र्हयोग गनुा पनेछ ।
4.16 पररयोजनस र्म्पन्न भई हस्तसन्तरण भई र्केपलछ र्ोको ममात र्म्भसर र्म्बजन्ि कसया दोश्रो पक्ष आफैिे
गनुा पनेछ ।
4.17 लनमसाण कसया अथवस यर् र्म्बजन्ि दोश्रो पक्ष र प्रथम पक्ष बीर् कुनै षववसद आएमस प्रथम पक्ष अथवस
नगरपसलिकसको लनणाय अजन्तम हुनेछ ।
4.18 यो र्म्झौतसमस उल्िेजखत कुरसहरुको यर्ै बमोजजम र अन्य कुरसहरुमस प्रर्लित कसनून बमोजजम हुनछ
े
।
4.19 दोश्रो पक्षिे र्मयमस कसया र्म्पन्न गना नर्केमस र्म्झौतस बमोजजमको भुक्तसनी ददन प्रथम पक्ष बसध्य
हुनेछैन ।
4.20 र्म्झौतसको र्म्बन्िमस कुनै लबबसद उत्पन्न भएमस प्रर्लित कसनून अनुर्सर हुनछ
े ।
4.21 स्थसनीय आवश्यक्तस अनुर्सर दुबै पक्षको र्हमलतमस मसलथ उल्िेजखत शताहरुमस फेरबदि गना र्षकने छ
।

ुँ समस थपघट गनुा परे मस दुबै पक्षको आपर्ी र्मझदसरीमस गररनेछ ।
4.22 अन्य कुनै बुद
4.23 र्ं िग्न फसरसमहरु
क. पररयोजनसको स्वीकृत षक्रयसकिसपहरु र िसगत अनुदसन
ख. पररयोजनसबसट प्रत्यक्ष िसभसजन्वत हुने र्मूह/ कृिकहरुको नसमसविी षववरण
4.24 उपरोक्त बमोजजम कसया गना मञ्जुर छौ भनी दस्तखत गने
प्रथम पक्षको तफाबसट
नसम थर-

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

पद-..................
दस्तखत ................
लमलत .................
र्सक्षीहरु
1 नसम..................
2 पद ................
दोश्रो पक्ष
नसम .........................
फमाको नसम .............
ठे गसनस ................................
दस्तखत ............................
छसप ..................................
र्सक्षी
1. नसम..............................................

हस्तसक्षर .............

2. नसम ..............................................

हस्तसक्षर .........

4.25 पररयोजनसको स्वीकृत षक्रयसकिसपहरु र िसगत अनुमसन
क्र.र्. पररयोनस षक्रयसकिसप

इकसइ

प्रलत इकसइ दर

कुि िसगत

िसगत व्यहोने श्रोत
कसयसािय

फमा/र्मूह

अनुर्ूर्ी -3
लनवेदन
श्रीमसन् प्रमुख प्रशसर्कीय अलिकृत ज्यू

लमलत-.........................

बोदे बर्साइन नगरपसलिकस
बोदे बर्साइन
षविय- ............................ व्यवर्सयको िसलग अनुदसन पसउ बसरे ।
महोदय,
प्रस्तुत लबियमस यर् पसलिकसको लमलत ............................. गतेको प्रकसजशत र्ूर्नस अनुर्सर हसलम तपशीि
बमोजजमकस फमा/ र्मूह उद्यमीहरु यर् र्प्तरी जजल्िसको बोदे बर्साइन नगरपसलिकस वडस नं. ..... लभत्र कमसण्ड
क्षेत्र

रहने

गरर

र्सनस

व्यवर्सषयक

कृषि

उत्पसदन

स्थसपनस

गरर

र्ं र्सिन

गना

इच्छु क

भएकोिे

.............................................. व्यवर्सयको िसलग अनुदसन रकम उपिब्ि गरसइ ददनुहन
ु यो लनवेदन
पेश गरे को छु ।
तपशीि
क्र.र्. फमा/ कृिक र्मूह

ठे गसनस

र्म्परक नं

अनुर्ूर्ी- 4
र्ं जक्षप्त कसयायोजनस
1 र्ं र्सिन गरीने षक्रयसकिसप र िसगत र्सझेदसरीको षववरण

प्रोपरसइटर

दस्तखत

क्र.र्ं

षक्रयसकिसप

ईकसई

पररणसम

दर

जम्मस

िसभग्रसही

तफाको

र्सझेदसरी
रकम रु

स्थसनीय
तहको

र्सझेदसरी
रकम रु

1
2
३
४
५
६
७

अनुर्ूर्ी -5
िसगत प्रलतवितस पत्र
बोदे बर्साइन नगरपसलिकस लमलत ..................... गतेमस दै लनक पलत्रकसमस प्रकसजशत र्ूर्नस
अनुर्सर न.पस. बोदे बर्साइन वडस नं. ..... टोि बसट श्री ............................................
फमा/कृषि र्मूहको अध्यक्ष ............................................... िे र्सनस व्यवर्सषयक कृषि

उत्पसदन केन्र ........................... फमा/र्मूह र्ं र्सिन गना इच्छु क भएकोिे आलथाक प्रस्तसव
अनुर्सर कुि िगसनी रु ...............................को ...........................प्रलतशतिे हुन आउने
रु ..................... अक्षरे पी रु ................... बरसबरकस िगसनी आफनो आन्तररक श्रोतबसट
बेहोरी कसयाक्रम र्म्पन्न गना प्रलतवितस जसहेर गदाछु ।

लनवेदकदस्तखत –
नसमपदर्ं स्थसठे गसनसलमलतर्ं स्थसको छसप-

अनुर्ूर्ी- 6
अनुगमन प्रलतवेदन
1 पररयोजनसको नसम2 कसयसाियबसट अनगुमनमस खटीएको लमलत
3 र्म्झौतस लमलत

4 पररयोजनसको षववरण1 जग्गस-

2 मेजशनरी औजसर-

3 पशु र्ं ख्यस

3 र्ं रर्नस को षववरण-

5 प्रषवलिक रसय-

6 र्म्पसददक कसयाको स्तर

7 भुक्तसनी/ अनुदसन लनकसर्स ददन मुनसव दे जखएको वस नदे जखएको रसय

8 पररयोजनस र्ुँग र्म्बजन्ित अन्य षववरण

9 अनुगमन र्लमलतको दस्तखत
क्र.र्ं .

नसम

पद

दस्तखत

