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हेटौँडा उऩभहानगयऩालरकारे फनाएको तर रेखिए फभोखजभको कामयविलध सियसाधायणको जानकायीको 

रालग प्रकाशन गरयएको छ ।  
हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका कृवि तथा ऩशऩुारन अनदुान वितयण कामयविलध, २०७९ 

 

प्रस्तािना   

कृवि तथा ऩशऩुारन ऩेशा प्रलत वकसानहुलराई प्रो्साहीत एिभ ्उ्प्रयेीत फनाई उद्यभशीर फनाउनका रालग 
रागानीभैत्री िाताियणको सजृना गयी व्मिसामको उ्थान तथा सॊयऺण गनय रागतभा आधायीत 
व्मिसामीहुलराई सहमोग प्रदान गने खजम्भेिायी स्थानीम सयकायको सभेत बएकोरे िावियक विलनमोखजत 
कामयक्रभको शीियकभा विलनमोजन बएको यकभ िचय गनय िान्छनीम बएको हुॉदा हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको 
कृवि व्मिसाम प्रि्यन नन  २०७४ को दपा ३६ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी हेटौंडा 
उऩभहानगयऩालरकाको कृवि तथा ऩशऩुारन अनदुान वितयण कामयविलध  २०७९ नगय कामयऩालरकाफाट 
स्िीकृत गयी रागू गरयएको छ ।  
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायखम्बक 

१. सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयविलधको नाभ "हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको कृवि तथा ऩशऩुारन 
अनदुान वितयण कामयविलध  २०७९" यहेको छ । 

(२) मो कामयविलध कामयऩालरका फैठकफाट स्िीकृत बएको लभलतफाट राग ुहनुेछ ।  

 

२. ऩरयबािा् वििम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा, 
(क) "अनदुान" बन्नारे मस नगयऩालरकाफाट विलनमोखजत फजेट अनसुायको स्िीकृत कामयक्रभ फभोखजभ कृवि 

उ्ऩादन, प्रशोधन, भूल्म अलबिृव्, फजायीकयण, विविलधकयण िा कृविको आधलुनकीकयण य 
व्मिसामीकयणका रालग कृिकराई प्रदान गरयने नगद तथा खजन्सी साभाग्री सहलुरमत सम्झनऩुछय । 

(ि) "अनदुानग्राही" बन्नारे मस कामयविलध फभोखजभ छनौट बएका कृवि उद्यभी, कृिक सभूह, कृवि सहकायी, 
कृवि विकास सॉग सम्फखन्धत सलभलत य कृवि व्मिसामी सम्झनऩुछय । 

(ग) "कृवि व्मिसाम" बन्नरे कृवि ऩशऩुन्छी, भ्स्म, िाद्यजन्म रगामत उ्ऩादनराई व्मिसामीकयण, 

फजायीकयण, भूल्मअलबफवृ् एिॊ औद्योलगकीकयण गनेराई सभेत फखुझन्छ ।  

(घ) "कामयक्रभ" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको नगय सबा िा कामयऩालरकाफाट स्िीकृत एिॊ सञ्चारन 
हनुे अनदुान प्रिाह सम्फखन्ध कामयक्रभ सम्झनऩुछय ।  

(ङ) "कामायरम" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको नगय कामयऩालरकाको कामायरम सम्झनऩुछय । 

(च) "कृिक" बन्नारे कसैको जगगा कयायभा लरई िा आफ्नै जगगाभा व्मािसावमक कृवि िेती गने कृिक, 

कृिक सभूह, कृवि व्मिसामी, कृवि पभय य कृवि सहकायीसभेतराई सम्झन ुऩछय । 

(छ) "वकसान अलधकाय" बन्नारे ऩयम्ऩयागत तथा आखजयत वकसानको लसऩ, ऻान, प्रविलध, यैथाने िारीको जात, 

फीउ, वकसानरे विकास गयेको जात य फीउ, कृविभा प्रमोग हनुे प्राकृलतक स्रोत य आधायबतू कृवि 
साभाग्रीभा वकसानको ऩहुॉच य अलधकायराई सम्झन ुऩछय ।  

 

ऩरयच्छेद-२ 

अनदुान सम्फन्धी व्मिस्था 
३. अनदुान उऩरब्ध गयाउन सकने्  हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको फावियक फजेट तथा स्िीकृत कामक्रभ 

फभोखजभ अनदुान उऩरब्ध गयाउन सकनछे । 

 

४. अनदुानको सूचना य अनदुानग्राहीको छनौट् (१) अनदुान सम्फखन्ध कामयक्रभ सॊचारन गनय कामायरमरे 
िावियक स्िीकृत कामयक्रभ अनसुाय साियजलनक ुलऩभा अलधकतभ कृिकहुल तथा व्मखिगत कृवि 
पभयहुलसम्भ सूचनाको ऩहुॉच ऩगुने गयी प्रस्ताि भागको रालग कखम्तभा १५ ददनको सूचना प्रकाशन तथा  
प्रसायण गनुय ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फाभोखजभ प्राप्त प्रस्ताि छानविन गयी छनौटका रालग कामायरमरे छनौट 
सलभलतभा ऩठाउन ुऩनेछ । छनौट सलभलत मस कामयविलधरे तोके फभोखजभ हनुछे । 

(३) उऩदपा (२) फभोखजभ छनौट सलभलतरे गयेको लनणयम अनसुाय प्रभिु प्रशासकीम अलधकृतरे 
कामयक्रभहुल कामायन्िमन गनेछ । 
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(४) ुल. ५ राि बन्दा कभ फजेटको कामयक्रभहुल भागका आधायभा कामायरमफाट अनदुान ददन 
सवकनछे ।  

 

५. अनदुान यकभको सीभा् (१) कामायरमफाट उऩरब्ध गयाइने अनदुान यकभ कूर रागतको सत्तयी प्रलतशत 
हनुेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेखिएको बए ताऩलन प्राकृलतक विऩद् िा प्रचलरत कानूनभा 
तोवकएको रखऺत सभूह विऩन्न  एकर भवहरा  अऩाङ्गता बएकाहुलका रालग सयकायी सॊस्था आपैरे िा 
गैह्र सयकायी सॊघसॊस्थाको साझेदायीभा सञ्चारन हनुे कामयक्रभको हकभा मस मो कामयविलध राग ुहनुेछैन । 
साथै भालथ उल्रेखित िगयका रालग मस उऩभहानगयऩालरकाफाट उऩरब्ध गयाईने अनदुानको लसभाभा 
थऩघट हनु सकनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेखिएको बए ताऩलन मो कामयविलध राग ु हनु ु अखघ 
अनदुानग्राहीसॉग सम्झौता बई कामायन्िमनभा यहेका ऩरयमोजनाको हकभा ्मस्तो सम्झौता फभोखजभ नै 
अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 

६. अनदुान यकभको लनधाययण् कामायरमरे छनौट सलभलतको लसपारयसभा अनदुानग्राहीराई उऩरब्ध गयाउन े
अनदुान यकभ स्िीकृत कामयक्रभ अनसुाय लनधाययण गनेछ ।  

 

७. अनदुानग्राहीसॉग सम्झौता गनुय ऩने् (१) कामायरमरे अनदुानग्राहीको छनौट य अनदुान यकभको लनधाययण 
बए ऩश्चात अनदुानग्राहीसॉग सम्झौता गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोखजभको सम्झौताभा अनदुानग्राहीरे कामय शुुल गनुय ऩने सभम, कामय सम्ऩन्न 
गनुय ऩने सभम, आिलधक ुलऩभा कामय सम्ऩन्न गनुय ऩने वििम य सो फभोखजभ अनदुान उऩरब्ध गयाइन े
सभम तालरका अलनिामय ुलऩभा उल्रेि गनुय ऩनेछ ।  

 

८. अनदुान बिुानी प्रवक्रमा् (१) कामायरमरे अनदुानग्राहीराई देहाम फभोखजभ अनदुान बिुानी गनेछ् 
(क) अनदुानग्राहीको कामयसम्ऩन्न प्रलतिेदनको आधायभा रगानी अनऩुात फभोखजभको अनदुान, 

(ि) िण्ड (क) फभोखजभ बिुानी गदाय एकभषु्ठ बिुानी गने य शनु्म ऩेश्कीभा कामयक्रभ 
सञ्चारन गने व्मिस्था लभराउन ुऩने  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेखिएको बएताऩलन मो कामयविलध राग ु हनु ु अखघ सम्झौता 
बइसकेको ऩरयमोजनाको हकभा सोही फभोखजभ हनुछे ।  

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेखिएको बएताऩलन शत प्रलतशत कामय सम्ऩन्न गयेऩश्चात 
अनदुानको एकभषु्ट यकभ बिुानी गनय फाधा ऩने छैन ।  

(४) कामायरमरे सम्फखन्धत अनदुानग्राहीको फैंक िाताभा यकभ जम्भा गरयददनछे । 

(५) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेखिएको बएताऩलन अनदुानग्राहीफाट कामय सम्ऩन्न प्रलतिेदन प्राप्त 
नबई अनदुानको यकभ बिुानी गरयने छैन । 

(६) फहिुवियम कामय-मोजना/ऩरयमोजना एिॊ कामयक्रभको हकभा कामय सम्ऩन्नको प्रलतिेदन हेयी 
सारिासारी फजेट तजुयभा हनुे व्मिस्था हनुेछ ।  
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(७) प्रलतपरको आधायभा ददइने अनदुान यकभ सभूह सॊस्था सहकायीराई अलधकतभ सत्तयी प्रलतशत 
अनदुान ददइनछे । 

 

९. फीभा गनुय ऩने् मस कामयविलध फभोखजभ अनदुान प्राप्त गने अनदुानग्राहीरे अनदुान प्राप्त गयेको 
ऩशऩुन्छीधनको फीभा गनुय ऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-३ 

विविध 

१०. विियण प्रकाशन गनुय ऩने् कामायरमरे अनदुानग्राही छनौटको विियण आफ्नो िेफसाइट तथा सूचना 
ऩाटीभा साियजलनक गनुय ऩनेछ। 

 

११. असरु उऩय गनुय ऩने् (१) कामायरमरे मस कामयविलध फभोखजभ प्रिाह बएको अनदुान यकभको वहनालभना 
बएभा सम्फखन्धत ऩऺफाट सयकायी फाॉकी सयह प्रचलरत कानून फभोखजभ असरु उऩय गनेछ । 

(२) उसरु उऩय हनु नसकेभा कामायरमरे सयकायी श्रोतको दुुलऩमोगका सम्फन्धभा 
आिश्मक छानिीनका रालग सम्फखन्धत लनकामभा रेखि ऩठाउन सकनेछ । 

 

१२. सॊघीम सयकाय िा प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तयण हनु ेकामयक्रभ् सॊघीम सयकायको सशतय अनदुानफाट प्राप्त 
कामयक्रभहुल तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त कामयक्रभहुल सॊघीम सयकायफाट स्िीकृत कामयविलध तथा प्रदेश 
सयकायफाट स्िीकृत कामयविलध अनसुाय नै सञ्चारन हनुछेन ्।  

 

१३. अनदुानग्राही छनौट सलभलत् आलथयक विकास सलभलतका सॊमोजकको अध्मऺताभा लनम्न फभोखजभको 
अनदुानग्राही छनौट सलभलत यहनेछन-् 
(क) आलथयक विकास सलभलतका सॊमोजक       अध्मऺ 

(ि) नगय प्रभिुरे भनोलनत गयेका नगय सबा सदस्महुलभध्मफाट १ भवहरा  

  सवहत ३ जना         सदस्म  

(ग) आलथयक विकास भहाशािा प्रभिु       सदस्म सखचि 

 

१४. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सलभलत् नगय उऩप्रभिुको सॊमोजक्ि लनम्न फभोखजभ अनगुभन सलभलत यहनेछ् 
(क) नगय उऩप्रभिु         सॊमोजक 

(ि) आलथयक विकास सलभलतका सॊमोजक       सदस्म  

(ग) नगय सबा सदस्महुलभध्मफाट नगय प्रभिुरे भनोलनत गयेका १ जना भवहरा  

    सवहत ३ जना          सदस्म  

(घ) आलथयक विकास भहाशािा प्रभिु        सदस्म 

(ङ) प्रभिु  मोजना तथा अनगुभन शािा       सदस्म सखचि 

अनगुभन सलभलतको लसपारयसभा भात्र अनदुान अनऩुातको यकभ लनकास हनुेछ 
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१५. दोहोयो सवुिधा लरन नऩाउने्  अनदुानग्राहीरे एकै प्रकृलतको काभको रालग एक ऩटक अनदुान प्राप्त गने 
एकाघयका कृिक ऩरयिायरे ३ िियसम्भ अनदुान प्राप्त गनय सकने छैन । एकै प्रकृलतको काभको रालग 
एक बन्दा फढी लनकामफाट अनदुान प्राप्त गयेको देखिएभा ३ ििय सम्भ उही प्रकृलतका य अन्म अनदुान 
सभेत प्रदान गरयन ेछैन । 

 

१६. अनदुानग्राही खजम्भेफाय हनुे्  कुनै वििशे कायणिश िा काफू फावहयको ऩरयखस्थलत ऩरय सम्झौता अनुुलऩ 
तोवकएको सभमलसभा लबत्र कामय सम्ऩन्न हनु नसकी अनदुान यद्द बएभा िा अनदुानको यकभ ऩयुा 
बिुानी नबएभा अनदुानग्राही स्िमॊ खजम्भेिाय हनुेछ । 

 

१७. अनदुान प्राप्त गने ऩरयमोजना/कामयक्रभ यद्द गनय सकन ेिा सम्झौता यद्द गने् कुनै काययणिस प्रचलरत नन 
काननु विुल् बएभा िा सम्झौता फभोखजभ कामायन्िमन नबएभा िा कायणिस छनौट सलभलत िा 
अनगुभन भूल्माङकन सलभलतरे कामयक्रभ अगाडी फढाउन उऩमिु नदेिेभा ऩूिय जानकायी ददई सम्झौता 
यद्द गने िा अनदुानको यकभ ऩयुा बिुानी नददन सकन ेसम्भको कायिाही हनुेछ । 

 

१८. प्रचलरत कानून फभोखजभ हनुे्  प्रचलरत कानूनको सियभान्म लस्ान्तको प्रलतकुर नहनुे गयी मस 
कामयविलधभा उल्रेि बएका कुयाको हकभा मसै कामयविलध फभोखजभ य अन्म कुयाको हकभा प्रचलरत 
कानून फभोखजभ हनुेछ । 

 

१९. कामयविलधको व्माखमा् मस कामयविलधको कामायन्िमनभा कुनै दिविधा उ्ऩन्न बएभा कामयऩालरकारे गयेको 
व्माखमा अखन्तभ हनुेछ ।  

 

२०. फचाऊ् मस बन्दा अगालड बए गयेका काभ कायफाही मसै कामयविलध फभोखजभ बए गयेको भालननछे ।  
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अनसूुची - १ 

अनदुानग्राहीको छनौटको अधायहुल 

 

१. ऩशऩुन्छी रगामतका पभयको ऺेत्रपर प्राविलधक भाऩदण्ड फभोखजभको हनुऩुनेछ । 

२. ऩशऩुन्छी रगामतका चयणको व्मिस्था प्राविलधक भाऩदण्ड फभोखजभको हनुऩुनेछ। 

३. ऩशऩुन्छी रगामतकाको िीभा अलनिामय गयेको हनुऩुनेछ । 

४. व्मखिगत/सभूवहक पभयहुलको नाभभा िाता सवहत घयेर ुतथा प्मानभा अलनिामय दताय गयेको हनुऩुनेछ । 
साथै हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाभा अलनिामय व्मिसाम दताय गयेको हनुऩुनेछ ।  

५. जगगा आफ्नो स्िालभ्िभा बएको बए जगगाधनी प्रभाणऩजुायको प्रलतलरवऩ  आफ्नो स्िाभी्िभा नबएको बए 
कखम्तभा ५ िियको जगगा बाडाको सम्झौता । 

६. ऩश ुविकास शािा तथा कृवि विकास शािारे तोकेको अन्म भाऩदण्डहुल । 
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अनसूुची - २ 

सम्झौताको नभूना 
 

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको कृवि तथा ऩशऩुारन व्मिसामको रालग अनदुान वितयण कामायविलध, २०७९ 
तथा अनदुानग्राही छनौट सलभलतको लभलत .................... को लनणयम फभोखजभ हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका 
नगयकामयऩालरकाको कामायरम प्रथभ ऩऺ य ...................... अन्तगयत ..................................... कृवि 
पभय/सभूह दोश्रो ऩऺ फीच देहाम फभोखजभ शतय ऩारना गने गयी मो सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय गयी एक/एक 
प्रलत लरमौंददमौं । 

१ सम्झौता गने ऩऺ य अनदुानग्राही 

क. ....................... कृवि पभय/कृिक सभूहको तपय फाट सम्झौता गने अलधकारयक प्रलतलनलध-  

1. नाभ्- ..................................... 

2. प्रलतलनलध्ि गने व्मिसावमक पभयको नाभ्-.................................... 

3. ठेगाना- .....................................  

ि. पभयको स्थरको विियण- 

1. हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका िडा नॊ. ........ गाउॉ/टोर ........................  

ग. ऩरयमोजना कामायन्िमन अिलध-  

1. शुुल हनुे लभलत- 

2. सम्ऩन्न हनुे लभलत- 

२. ऩरयमोजना कामायन्िमन कामायन्िमन एकाइ अन्तगयत सञ्चारन हनुे वक्रमाकराऩ सम्फखन्ध विियण- 

क. कामयक्रभको नाभ- 

ि. कामयक्रभको वकलसभ- 

ग. कामयक्रभको कुर रागत ुल.........................  

३. सम्झौताका शतयहुल 

३.१ मो सम्झौता ऩत्र कृवि तथा ऩशऩुारन ब्मिसाम सॊचारन गने पभय तथा कृिक सभूहहुलको अनदुान 
अन्तगयत कामयक्रभ कामायन्िमन गने .................................. कृवि पभय/कृिक सभूह य हेटौंडा 
उऩभहानगयऩालरका फीच व्मिसाम गनय अनदुान/सहमोग गने प्रमोजनको रालग प्रमोग गरयनेछ  

३.२ सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय गयेको लभलतदेखि मो सम्झौता प्रायम्ब बएको भालननछे । 

३.३ दोश्रो ऩऺरे सम्झौताभा हस्ताऺय बएऩछी त्कार काभ शुुल गनुय ऩनेछ ।  
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३.४ दोश्रो ऩऺरे मस ऩरयमोजना सञ्चारनका रालग सम्झौता गरयएको वक्रमाकराऩहुलको तोवकएको 
............................ नगदै िा अन्म वकलसभरे साझेदायीको सलुनखश्चत गनुय ऩनेछ ।  

३.५ दोश्रो ऩऺरे मसै ऩरयमोजनाको रालग आफ्नै सभूहको स्रोत फाहेक अन्म कुनै सयकायी गैह्र सयकायी सॊघ 
सॊस्थाफाट सहमोग, अनदुान आदद प्राप्त गयेको बए स्ऩष्ट रूऩभा ऩरयमोजना कामायन्िमन इकाईराई 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

३.६ दोश्रो ऩऺरे ऩरयमोजना अन्तगयत वक्रमाकराऩहुल सञ्चारन गदाय कामायरम िा सम्फखन्धत प्राविलधकरे 
ददएको लनदेशन अनसुाय गनुय ऩनेछ ।  

३.७ दोश्रो ऩऺरे ऩरयमोजना अन्तगयत सञ्चारन बएको वक्रमाकराऩहुलको कामय सम्ऩन्न प्रलतिेदन सम्फखन्धत 
प्रबावित प्राविलधकफाट तमाय गरय/गयाइ प्र्मऺ रबाखन्ित कृिकहुलको फैठक लनणयमफाट अनभुोदन 
गयाए ऩश्चात भात्र सम्झौता फभोखजभको अनदुान यकभ बिुानी ददइनेछ । मसयी बिुानी ऩाउन दोश्रो 
ऩऺरे अलनिामयुलऩभा तोवकएको रागत साझेदायी प्रलतशत सवहतको काभ सम्ऩन्न प्रलतिेदन ऩेश गनुय 
ऩनेछ । 

३.८ मस ऩरयमोजनाको लनभायण/भेशनयी उऩकयण िरयद कमय सम्झौता ऩत्रभा तोवकएको अिलध लबत्र सम्ऩन्न 
गनुयऩनेछ ।  

३.९ प्रथभ ऩऺरे सम्झौता फभोखजभ िचय यकभको लफर बऩायइ सवहतको कामय सम्ऩन्न प्रलतिेदन दोश्रो ऩऺफाट 
प्राप्त बए ऩश्चात ुल ....................... अऺयेऩी ुल ..................... भा नफढने गरय लनमभानसुाय कय 
कट्टा गरय दोश्रो ऩऺराई बिुानी उऩरब्ध गयाउने छ । दोश्रो ऩऺरे बिुानी ऩाउन अलनिामय ुलऩभा 
कामयक्रभको लफर लफजक  पोटो रगामत आफस्मक कागजात ऩेस गनुय ऩनेछ । 

३.१० दोश्रो ऩऺको राऩयिाहीको कायणफाट कामय सम्ऩन्न नबई हानी नीकसानी बएभा ्मसको सम्ऩूणय 
खजभेफायी सम्फखन्धत ..................... कृवि पभय/कृिक सभूहको हनुेछ ।  

३.११ दोश्रो ऩऺरे मो सम्झौता फभोखजभ सम्ऩूणय काभकाफाही व्मिसावमक मोजना, लडजाईन, इवष्टभेट अनसुाय 
सम्ऩन्न गरय ऩरयमोजना सञ्चारनभा ल्माउन ुऩनेछ ।  

३.१२ दोश्रो ऩऺरे ऩरयमोजनाको लनभायण कामयभा रागेको िचय विियणको साियजलनक सनुिुाई प्रथभ ऩऺको 
प्रलतिेदन य अन्म सयोकायिाराहुलको उऩखस्थलतभा गयाउन ुऩनेछ ।  

३. १३ दोश्रो ऩऺरे कृवि उ्ऩादन सहमोगका रालग लरइएको अनदुान यकभ ऩरयमोजना लनभायण/भेखशनयी 
उऩकयण िरयद कामयभा प्रमोग नगयी वहनालभना बएको देखिएभा िा हेरचक्र्माइको कायणफाट 
ऩरयमोजनाफाट लनभायण गरयएका ऩूिायधायहुल/भेखशन उऩकयणहुलको हानी नोकसानी बएभा प्रचलरत लनमभ 
कानून फभोखजभ ददइएको अनदुान यकभ दोश्रो ऩऺफाट असरु उऩय गरयनेछ । 

३.१४ प्राविलधक िा कामायरमफाट अनगुभनभा िवटएका कभयचायी तथा ऩदालधकायीहुलराइ दोश्रो ऩऺरे 
अलनिामय ुलऩभा आिश्मक सहमोग गनुय ऩनेछ । 

३.१५ ऩरयमोजना सम्ऩन्न बई हस्तान्तयण बई सकेऩलछ सोको भभयत सम्बाय सम्फखन्ध कामय दोश्रो ऩऺ आपैरे 
गनुय ऩनेछ । 
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३.१६ लनभायण कामय अथिा मस सम्फखन्ध कामय गने क्रभभा दोश्रो ऩऺ य प्रथभ ऩऺ फीच कुनै वििाद आएभा 
प्रथभ ऩऺ अथिा नगयऩालरकाको लनणयम अखन्तभ हनुछे । 

३.१७ मो सम्झौताभा उल्रेखित कुयाहुलको मसै फभोखजभ य अन्म कुयाहुलभा प्रचलरत कानून फभोखजभ हनुेछ 
। 

३.१८ दोश्रो ऩऺरे सभमभा कामय सम्ऩन्न गनय नसकेभा सम्झौता फभोखजभको बिुानी ददन प्रथभ ऩऺ फाध्म 
हनुेछैन ।  

३.२० सम्झौताको सम्फन्धभा कुनै लफफाद उ्ऩन्न बएभा प्रचलरत कानून अनसुाय हनुछे ।  

३.२१ स्थानीम आिश्मिा अनसुाय दफैु ऩऺको सहभलतभा भालथ उल्रेखित शतयहुलभा पेयफदर गनय सवकने छ 

३.२२ अन्म कुनै फॉदाभा थऩघट गनुय ऩयेभा दफैु ऩऺको आऩसी सभझदायीभा गरयनछे ।  

३.२३ सॊरगन पायाभहुल 

क. ऩरयमोजनाको स्िीकृत वक्रमाकराऩहुल य रागत अनदुान  

 

३.२४ ऩरयमोजनाको स्िीकृत वक्रमाकराऩहुल य रागत अनभुान 

क्र.सॊ. ऩरयमोजना वक्रमाकराऩ इकाइ प्रलत इकाइ दय कुर रागत रागत व्महोने श्रोत 

कामायरम पभय/सभूह 

       

       

       

       

३.२५ उऩयोि फभोखजभ कामय गनय भञ्जुय छौ बनी दस्तित गने 

प्रथभ ऩऺको तपय फाट       दोश्रो ऩऺको तपय फाट 

नाभ थय- ............................     नाभ थय- ............................ 

ऩद-....................      पभय/सभूहको नाभ- ...................... 

दस्तित- .......................     ठेगाना- ............................. 

लभलत-........................      दस्तित- .......................... 

        छाऩ- ...................... 

साऺी        साऺी 

नाभ- ......................       नाभ- ......................   

ऩद- ......................      हस्ताऺय- ....................... 

हस्ताऺय - .......................  
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अनसूुची -३ 

लनिेदन 

लभलत- ......................... 

श्रीभान ्प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू 

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका   

नगय कामयऩालरकाको कामायरम   

हेटौंडा  भकिानऩयु ।  

 

वििम्- ..................................... व्मिसामको रालग अनदुान ऩाउॉ फाये । 

 

भहोदम, 

 

प्रस्ततु लफिमभा मस ऩालरकाको लभलत ............................... गतेको प्रकाखशत सूचना अनसुाय हालभ तऩशीर 
फभोखजभका पभय/ सभूह उद्यभीहुल मस भकिानऩयु खजल्राको हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका िडा नॊ. ..... लबत्र 
कभाण्ड ऺेत्र यहने गरय व्मिसावमक कृवि उ्ऩादन स्थाऩना गरय सॊचारन गनय इच्छुक बएकोरे 
...................................... व्मिसामको रालग अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइ ददनहुनु मो लनिेदन ऩेश गयेको 
छु । 

 

तऩशीर 

क्र.सॊ. पभय/कृिक सभूह ठेगाना सम्ऩकय  नॊ. प्रोप्राइटय दस्तित 
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अनसूुची- ४ 

सॊखऺप्त कामयमोजना 

१. सॊचारन गयीने वक्रमाकराऩ य रागत साझेदायीको विियण 

क्र.सॊ. वक्रमाकराऩ इकाइ ऩरयणाभ दय जम्भा राबग्राही तपय को 
साझेदायी यकभ ुल. 

स्थानीम तहको 
साझेदायी यकभ ुल. 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        
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अनसूुची -५ 

रागत प्रलति्ता ऩत्र 

 

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका  नगय कामयऩालरकाको कामायरमको लभलत .................................... गतेभा 
दैलनक ऩलत्रकाभा प्रकाखशत सूचना अनसुाय हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका िडा नॊ. ..... टोर 
........................... फाट श्री ................................................ पभय/कृवि सभूहको अध्मऺ श्री 
................................................. रे व्मिसावमक कृवि उ्ऩादन केन्र .................................. 
पभय/सभूह सॊचारन गनय इच्छुक बएकोरे आलथयक प्रस्ताि अनसुाय कुर रगानी ुल .............................. 
को ........................ प्रलतशतरे हनु आउने ुल ............................................. अऺयेऩी ुल 
...................................... फयाफयका रगानी आफ्नो आन्तरयक श्रोतफाट फेहोयी कामयक्रभ सम्ऩन्न गनय 
प्रलति्ता जाहेय गदयछु । 

 

लनिेदक 

दस्तित - 

नाभ-  

ऩद- 

सॊस्था-  

ठेगाना- 

लभलत-  

सॊस्थाको छाऩ-  
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अनसूुची-६ 

अनगुभन प्रलतिेदन 

१ ऩरयमोजनाको नाभ-  

२ कामायरमफाट अनगभुनभा िटीएको लभलत- 

३ सम्झौता लभलत- 

४ ऩरयमोजनाको विियण 

१ जगगा      २ भेखशनयी औजाय 

३ ऩश ुसॊखमा     ४ सॊयचनाको विियण 

 

५ प्रविलधक याम 

 

६ सम्ऩाददक कामयको स्तय 

 

७ बिुानी/ अनदुान लनकासा ददन भनुाि देखिएको िा नदेखिएको याम 

 

८ ऩरयमोजना सॉग सम्फखन्धत अन्म विियण 

 

९ अनगुभन सलभलतको दस्तित  

क्र.सॊ. नाभ ऩद दस्तित 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

cf1fn]  

    खशियाज चौरागाई 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत  

 


