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�देश सरकार 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय 

�देश नं. ३ हेट�डा, मकवानपरु, नेपाल 
 

��ताव आ�ान ग�रएको सूचना  
 

(गोरखाप� दै�नकमा �थम पटक �कािशत �म�तः २०७६÷०६÷०७ गते) 
 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, �देश नं. ३, हेट�डाको आ.व. २०७६/०७७ को �वीकृत वा�ष�क काय��म 

अनसुार �देश नं. ३ अ�तग�तका मकवानपरु, �स�धलु� र िचतवन िज�लाह�मा "साझेदार�मा वंगरुपालन �वकास �व�तार 

काय��म" रहेकोले काया��वयनमा सहभागी हनु इ�छुक साझेदार सं�थाबाट ��ताव माग गन� यो सूचना �काशन 

ग�रएको छ । सूचना �कािशत भएको �म�तले ३० �दन�भ� तप�सल अनसुारका कागजातह� संल�न गर� �नद�शनालय 

वा स�ब�धीत भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ु सेवा �व� के��मा तो�कएको ढाँचा (काय��व�धको अनसूुची -२) मा 

आवेदन-प� पेश गनु� हनु सूिचत ग�र�छ । साथै �रत नपगुी दता� भएका ��तावह� छनौट �कृयामा समावेश ग�रन े

छैन । 

  

�प�या ँदशको हलुाक �टकट टासँ गरेको आवेदन-प� साथ संल�न गनु� पन� कागजात:  

1. साझेदार सं�था सँग रहेको गाई/बंगरु सं�या, 

2. भौ�तक पूवा�धार(सडक, स�ार, �संचाई, पानी र �वजलु�)को अव�था ख�ुन ेकागजात, 

3. ज�गाको �वा�म�व(�नजी/सेयर हो�डर/भाडामा) देिखन ेकागजात, 

4. अ�य �मािणत प�ह�(ता�लम, शैि�क यो�यता आ�द), 

5. गोठ/खोर �नमा�ण ग�रएको/ग�रन ेज�गाको �े�फल(हे�टरमा), 

6. कृषक समूह/ सहकार�/ �नजी �े� दता� �माण-प� । 

7.  �यवसा�यक काय�योजना 

8. घाँस �व�तार ग�रन ेज�गाको ��ेफल 

9. गोठ/खोर तथा घाँस �व�तार ग�रन ेज�गाको हालको अव�था ख�ुन ेफोटो  

 

 

 



2 

 

अनसूुची -२ 

(दफा 8 सँग स�बि�धत) 

आवेदन-प�  

 

�म�तः ... ... ... ... ... 

�ीमान ्�नद�शक �यू, 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, 

�देश नं. ३, हेट�डा मकवानपरु । 

माफ� त, 

 �ी भेटे�रनर� अ�पताल तथा पशसेुवा �व� के��, 

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

 

�वषय:- अनदुान सहयोग उपल�ध गराई पाऊँ । 
 

 
 

महोदय,  

 तहाँ �नद�शनालयबाट �म�त ... ... ... ... गतेको ... ... ... ... प��कामा �कािशत सूचना अनसुार साझेदार�मा 

पशपुालन (बंगरु/गाई) काय��ममा सहभागी हनु ��ताव आ�ान ग�रए बमोिजम उ� काय��ममा सहभागी हनु �न�नानसुार 

कागजात राखी यो ��ताव पेश ग�रएको छ। अनदुान र �वलगानी रकमले शत� अनसुारका काय�ह� स�बि�धत िज�ला�भ�ै रह� 

ग�रने �यहोरा अनरुोध छ ।  
 

१. कृषकको नामः    २. पदः 

३. सं�थाको नाम र ठेगानाः    

४. पश ुसं�या तथा घाँस लगाएको �े�फल स�वि�ध �ववरणः 

५. पा�लएका सवै पशहु�को �बमा ग�रएको/ नग�रएकोः 

६. गोठ/ खोरको अव�थाः पर�परागत/ सधुा�रएकोः 

७. बा�ष�क कारोबारः   (क)  दधुः   (२)  मासःु: 

८.  गोठ/खोर �नमा�ण ग�रएको/ग�रने ज�गाको �े�फल(हे�टरमा): 

९. स�बि�धत �बषयमा ता�लम �लएको/न�लएकोः 

१०. स�बि�धत काया�लयको �सफा�रस   

११. स�पक�  �यि�को नामः  

१२. स�पक�  न�बरः 

१३. द�तखतः 

१४. सं�थाको छाप : 
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अनसूुची  -3 

(दफा 8 सँग स�बि�धत) 

आवेदन-प� साथ साझेदार सं�थाले पेश गनु�पन� �यावसायीक काय�योजना 

 

1= प�ृभमूीः यसमा ��ाउन ुपन� बुँदाह� तपिशल बमोिजम हनेुछः- 

(क) गोठ/खोर �नमा�ण� तथा सधुार गनु�पन� कारण, 

(ख) पशपुालन (बंगरु/गाईको) आव�यकता, 

(ग) प�रयोजनाको संि�� प�रचय, 

(घ) �व�मान पूवा�धारह�मा भौ�तक, �वि�य र �ा�व�धक �मता बारे वण�न गन� । 

 

2= �दघ�का�लन स�च, उ�े�य र मह�वः प�रयोजना स�ालन गनु�पन� स�च, उ�े�य र मह�व उ�लेख गन� । 

 

3= संभा�यता �व�लेशणः �यवसायीक योजना देहाय बमोिजम गन�ः- 

(क) गोठ/खोर �नमा�ण तथा सधुारका ला�ग उपय�ु �थानको छनौट वारे उ�लेख गन�। 

(ख) पशकुो सं�या (बंगरु/गाई) उ�लेख गन�। 

(ग) पशपुालनको ला�ग घाँस तथा आहारा �यव�थापन उ�लेख गन� । 

(घ) वा�ष�क दधु, मास ुउ�पादन (क�त गन� स�क�छ उ�लेख गन�) । 

(ङ) ��व�ध �योगको स�भा�यता (पश ु पालन लाई आव�यक पन� ��व�ध, मेिशनर�, उपकरण, जनशि�र �तनको 

उपल�धता कसर� गन� स�क�छ उ�लेख गन�) 

 

4= बजार�करण योजना: 

 

5= प�रयोजनाको �वि�य �व�शेण: 

 

6= वातावरिणय �भाव/असरको �व�शेणः 

  

7= जै�वक सरु�ाको अव�था:  

उ�म  

सामा�य 

रा�ो 

  

8= पश ुसं�या:       वंगरुः  गाईः   

 
  

9= �बमा ग�रएको पशकुो सं�या:   वंगरुः  गाईः   
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अनसूुची -4 

(दफा 8 सगँ स�बि�धत) 

लागत साझेदार� गन� ��तव�ता-प� 

 

�म�तः 

 

�ीमान ्�नद�शक �यू, 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, 

�देश नं. ३, हेट�डा मकवानपरु । 

माफ� त, 

�ी भेटे�रनर� अ�पताल तथा पशसेुवा �व� के��, 

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

 
 

�वषयः लागत साझेदार� गन� ��तव�ता स�ब�धमा । 

 

महोदय, 

 तहाँ �नद�शनालयको �म�त ........ गते  ........ रा��य प��कामा कृषक समूह/ सहकार�/ �निज सं�थासँगको लागत 

साझेदार�मा पशपुालन (बंगरु/गाई) काय��म स�ालन स�ब�धी ��ताव आ�ान ग�रए अनसुार हा�ो कृषक समूह/ सहकार�/ 

�निज सं�थाले काय��म काया��वयनका ला�ग कुल �. ... ... ... ... लागत ��ताव गरेको छ । तहाँबाट एक ��तशत 

क�टे�जे�सी क�ा गर� �ा� हनेु अनदुान रकम �. ... ... ... (अ��पी �प�याँ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...) मा 

नपगु रकम हा�ो सं�थाकै आ�त�रक �ोतबाट �यहोन� स�ालक स�म�तको �नण�य भएको हुँदा लागत साझेदार� गन� ��तव�ता 

जाहेर गद�छु/ गद�छ� । 

 

िज�मेवार पदा�धकार�को 

ह�ता�रः 

�म�तः 

नामथरः 

पदः 

सं�थाको छापः 
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अनसूुची  -5 

(दफा 8 सँग स�बि�धत) 

काया�लयको �सफा�रस-प� 
 

 �देश सरकार, �देश नं. 3 पशपु�छ� तथा म��य �वकाश �नद�शनालय को �म�त ... ... ... ... ... ... ... को रा��य दै�नकमा 

�कािशत सूचना अनसुार िज�ला ... ... ... ... ... ... ... गाउँपा�लका/ नगरपा�लका ... ... ... ... ... ... वडा ... ... ... ... 

... ... ... स�ा�लत कृषक समूह/ सहकार�/ �नजी सं�थाले साझेदार�मा पशपुालन (बंगरु/ गाई) काय��मको ला�ग तहा ँ 

के��मा �सफा�रसका लागी �नवेदन �दन ुभएको छ । उ� �नवेदन उपर कारवाह� हुँदा �नवेदक कृषक समूह/ सहकार�/ �नजी 

सं�थाले ��ताव गरे अनसुारको पशपुालन तथा गोठ/ खोर �नमा�ण/ सधुार गनु� पन� रकमको �यव�था गन� समेत स�म रहेको र 

हालस�म कुनै �नकायबाट अनदुान रकम न�लएको हुदँा �नयमानसुार साझेदार�मा पशपुालन (बंगरु/ गाई) काय��ममा सहभागी 

गराउन ु हनु �सफा�रस स�हत अनरुोध छ । 

 

क. पशपुालन तथा गोठ/खोर �नमा�ण गन� ��ेफल स�ब�धी �ववरणः 

 

पशकुो �क�सम माउ  

गाइ�/बंगरु  

कोरेल� 

बा�छ�/पाडी/ 

बा�छा/वा�छ� पाडा/ पाडी 

क सं�या    

ख �वमा ग�रएका पश ुसं�या    

ग गोठ/खोर �नमा�ण �थलको  �े�फल 

-हे�टर_ 

   

 
 

काया�लय �मखु 

नाम: 

पद: 

द�तखत:             

काया�लयको छापः 
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अनसूुची -6 

(दफा 8 सगँ स�बि�धत) 

�ा�व�धक तथा आ�थ�क ��ताव-प� 

 

क) �ा�व�धक ��तावः 

१ ��ता�वत काय��मको नाम  

२ काय��म काया��वयन हनेु �थानको ठेगाना  

३ आवदेकको नाम  

४ आवदेकको ठेगाना  

५ आवेदकको स�पक�  टे�लफोन नं., �या�स ्नं., मोवाइल नं.  

६ आवेदकको ईमेल तथा वेवसाईट  

७ सं�था दता� न�बर  

८ दता� भएको �नकाय र दता� �म�त  

९ आवेदक सं�था दता� वा �थापना प�ातको अवधी (वष�मा)  

१० �याट/पान दता� न�बर  

११ ��ता�वत काय��मको अनमुा�नत लागत �.  

१२ ��तावकले आ�नै �ोतबाट �यहोन� रकम �.  

१३ माग गरेको अनदुान रकम �.  

१४ ��ता�वत काय��मको उ�े�यः 

१४.१  

१४.२  

१४.३  

१५ ��ता�वत काय��म काया��वयन �थलमा �व�मान भौ�तक पूवा�धारह�ः 

१५.१ सडक स�ुवधा (छ/छैन)  निजकको बजारको नाम  

१५.२ 
क�तो सडक छ 

(कि�च/प��) 
 बजार स�मको दरु� (�क.मी.)  

१५.३ 
�बजलु�को स�ुवधा 

(छ/छैन) 
 

सदरमकुाम देिखको दरु� 

(�क.मी.) 
 

१५.४ 
खानेपानीको स�ुवधा 

(छ/छैन) 
 

ज�गाको �वा�म�व 

(आ�नै/�लजमा/सेयर 

हो�डर/�ोपराइटर) 

 

१६ ��ता�वत काय��मबाट ��य� लाभाि�वत हनेुको सं�याः  

१७ 
लि�त समदुाय (अ��य� 

लाभाि�वत हनुेको सं�या) 

प�ुष म�हला द�लत जनजाती अ�य 

     

१८ ��ता�वत काय��मबाट स�प� ग�रने कृयाकलापह�को �ववरणः 

१८.१  

१८.२  

१८.३  

१९ कृयाकलाप काया��वयन योजनाः 
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काय��म �ावण भा� आि�न का�त�क मं�सर पौष माघ फा�गणु चै� बैशाख जे� आषाढ 

१९.१              

१९.२              

१९.३              

१९.४              

१९.५              

२० 
काय��म समा�� प�ात अपेि�त उपलि�धह� (बुंदागत �पमा स�भव भए प�रमाण समेत खलुाउने): 

अपेि�त उपलि�धह� प�रमाण 

२०.१   

२०.२   

२०.३   

२०.४   

२०.५   

२१ 
��ता�वत काय��ममा अ�य �नकायह� समेत सामेल हनेु भए �तनको नाम र सहकाय� हनेु रकम खलुाउनेः 

��ता�वत काय��ममा संल�न �नकायह�को नाम र ठेगाना साझेदार� हनेु रकम �. 

२1.१   

२1.२   

२1.३   

२1.४   

२1.५   

२१.६   

२२ 
��तावकले �बगत वष�मा स�प� गरेका सोह� ठाँउमा वा अ�य� उ�लेखनीय काय�ह� (��ता�वत काय��मसँग मेलखाने 

मा�): 

22.1  

22.2  

23 उपरो� काय� स�पादनका ला�ग भएको लगानी  रकम �.  

२४ 
��ता�वत काय��म स�ब�धी आवेदकको अनभुव र ता�लम भए अवधी समेत खलुाउने  

अनभुव तथा ता�लमह� अवधी 

२४.१   

२४.२   

२४.३   

२४.४   

२४.५   

२५ 
��ता�वत जनशि� �ववरणः 

जनशि� �ववरण शैि�क यो�यता ताल�मको नाम र अवधी 

२५.१    

२५.२    

२५.३    

२५.४    



8 

 

२५.५    

२६ ��ता�वत काय��मले वातावरणमा पन� स�ने नकारा�मक असरह�ः 

२६.१  

२६.२  

२६.३  

२६.४  

२६.५  

२७ वातावरिणय असर �यू�नकरणको लागी अपनाईने उपायह�ः 

२७.१  

२७.२  

२७.३  

२७.४  

२७.५  

२८ ��ता�वत काय��मले सजृना गन� थप रोजगार� सं�याः  

  

ख) आ�थ�क ��तावः 

��तावमा उ�लेिखत कृयाकलापह�को लागत अनमुान र सहकाय�को �व�ततृ �ववरणः 

�.सं. म�ुय म�ुय कृयाकलापह� ईकाई प�रमाण दर कुल लागत 
��तावकको 

योगदान �. 

म��ालयबाट 

अनदुान �. 

��तावकको 

योगदानको 

�ोत 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         

११         

१२         

१३         

१४         

१५         

ज�मा रकम �.     

VAT रकम �.     

कुल ज�मा रकम �.     

नोटः उ�लेिखत स�पूण� �बवरणह� सह� �पमा पेश गरेको छु/छ� । क�हं कतै झठुो ठहरेमा कानून बमोिजम सजाय भो�न तयार 

रहेको �यहेारा समेत अवगत गराउँद छु/छ� । 
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                              ��तावक साझेदार सं�थाको तफ� बाटः 

 नामः 

 पदः 

 ह�ता�रः 

 �म�तः  

 सं�थाको छापः 
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अनसूुची -8 

दफा १७,उपदफा 1 को बुदँा नं झ सँग स�बि�धत)  

साझेदार�मा बंगरु पालन �वकास तथा �व�तार काय��मका ला�ग �यूनतम मापद�ड 
 

1= साझेदार�मा बंगरु पालन �वकास तथा �व�तार काय��म कृषक समूह/ सहकार�/ �नजी �े� माफ� त स�ालन ग�रनेछ। 

2= ��येक िज�लामा 2 वटा समूह हनुपुन�छ, एउटा समूहमा दश जना सद�य रहने छन।् 

3= ��येक सद�यह�ले कि�तमा 3-5 वटा बंगरु पालन गनु�पन�छ। 

4= समूह स�बि�धत �नकायमा दता� भएको हनु ुपन�छ। 

5= �नजी �े�को हकमा 80-100 वटा बंगरुपालन गनु�पन�छ। 

6= साझेदार सं�थाले गोठ �नमाण�को ला�ग आव�यक �डजाईन/लागत ईि�टमेट पेश गरेको हनुपुन�छ। 

7= साझेदार सं�थाले साझेदार�मा बंगरु पालन �वकास तथा �व�तार काय��मका ला�ग आव�यक आहारा �यव�थापन 

गनु�पन�छ। 
 

1. बंगरुको खोर स�बि�ध नमनुा मापद�डः 

�.स बंगरुको �क�सम 
��त बंगरु(वग� मी) एउटा खोरमा रा� 

स�कने सं�या आव�यक ठाउँ �तामा खे�ने ठाँउ 

1. �याडको भाले बंगरु (वय�क) 6-7 9-12 1 

2. �याउने माउ 7-9 9-12 1 

3. माउ 0.9-1.8 0.9-1.8 30 

4. माउ छु�ाइएको पाठापा�ठ 1.8-2.7 1.4-1.8 3-10 
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अनसूुची -10 

(दफा 9 को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

��ताव छनौटका लागी म�ुया�नका आधारह�ः 
 

1= िज�लाः 

2= आवेदक सं�थाको नामः 

3= काय��म स�चालन �थलको ठेगानाः 

4= ��ता�वत काय��मको नामः 

5= �थलगत अनगुमन ग�रएको �म�तः 

6= मू�या�नका आधारह�ः 

�.सं. �ववरण भार �ा�ा� 
कै�फयत 

1. काय��म काया��वयन �थलको भौ�तक पूवा�धारको अव�था 30   

1.१ सडक स�ुवधा भएको ४  

�था�नय तहको 

�सफा�रस 
1.२ �बजलु� स�ुवधा भएको 3  

1.३ पानीको स�ुवधा भएको 3  

1.४ ज�गाको �वा�म�व २0   

1.4.1 आ�नै भएको २0  

�माण देिखने कागजात 1.4.2 सेयर हो�डरको नाममा ज�गा भएको १६  

1.4.3 �लज मा �लएको १२  

2 पशकुो सं�या 20   

2.1. साझेदार�मा साम�ुहक गाईपालन काय��मका ला�ग 20   

 3० भ�दा ब�ढ 20   

 20 देिख 3० स�म 15   

 2० भ�दा कम 10   

2.2 साझेदार�मा बंगरु पालन �वकास तथा �व�तार काय��मका ला�ग 20   

 80 देिख 10० स�म 20   

 60 देिख 8० स�म 15   

 40 देिख 6० स�म 10   
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3. जै�वक सरु�ाको अव�था 10   

 उ�म 10   

 रा�ो 7   

 सामा�य 5   

४. घाँस खे�त तथा आहारा �यव�थापन हनेु स�ुन�तता 5   

५. पश ु�बमा 5   

 गरेको ५   

 गरेको (५०% मा�) ३   

5 �वि�य �मता 5   

5.१ साझेदार�को ��तब�ता सामेल भएको 3   

5.२ अ�य �नकायबाट प�न साझेदार� हनेु ��तब�ता भएको 2   

6 रोजगार�को अव�था 5   

6.१ 5 जना भ�दा मा�थ 3   

6.२. क�तीमा 5 जना 2   

7 ि�वकृत काय��वधी अनसुारको थप आधारह� 20   

7.1 �ा�व�धक र आ�थ�क ��तावको गणु�तर १०   

7.1.१ �ा�व�धक ��ताव गणु�तर ५   

7.1.२ आ�थ�क ��ताव गणु�तर(�डजाईन/ईि�टमेट) ५   

7.2 
B/C ratio, IRR, Payback period को आधारमा उपय�ुता र �दगोपन 

(�वि�य �व�षेण) 
१०   

 ज�मा १००   

नोटः मू�या�नको �ममा �यूनतम ५० अ� भ�दा बढ� अ� �ा� गरेका आवेदकह�लाई मा� छनौटको ला�ग �सफा�रस गनु� 

पन�छ । वा�ष�क काय��म र बजेट भ�दा बढ� छनौट भएमा बढ� अ� �ा� गन�लाई �सफा�रस गनु� पन�छ । साथै समान अ� 

�ा� गरेमा लागत सहभा�गता रकम बढ� ��ताव गरेकोलाई �ाथ�मकता �दइने छ । 

 

7= �थलगत अनगुमनमा भे�टएका अ�य थप �ववरणह�ः 

क)  
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ख)  

ग)  

घ)  

 

8= �थलगत अनगुमन टोल�को रायः 

�.सं. पद राय �दनेको नामथर 
राय 

द�तखत 
ह�ुछ सझुाव स�हत ह�ुछ हदैुन 

१       

२       

 

नोटः  ह�ुछ/ सझुाव स�हत ह�ुछ/ हदैुन भ�े �प� कारण �दन ुपन�छ । कारणह�ः 

1=  

2=  

3=  
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अनसूुची 11 

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

��पि�य स�झौता प� 
 

पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय, �देश नं. ३, हेट�डा आ.व. ... ... को �वीकृत वा�ष�क काय��म अ�तग�त कृषक 

समूह/ सहकार�/ �निज �यवसायीसँगको लागत साझेदार�मा पशपुालन (बंगरु/ गाई) काय��म स�ालन गन� स�ब�धी �म�त ... ... 

... गतेको ... ... ... रा��य/�थानीय प��कामा �कािशत सूचना अनसुार पेश हनु आएका ��तावह� म�ये �ी ... ... ... ... 

को ��ताव छनौट भएको हुँदा पशपु�छ� तथा म��य �वकास �नद�शनालय (यसप�छ �थम प� भ�नने) र �ी ... ... ... ... ... 

... ... ... ... (यसप�छ दो�ो प� भ�नने) बीच तपिशल अनसुारका शत�ह� पालना गन� गर� ��-पि�य स�झौता गर� 

बिुझ�लय�/�दय�। 

 

तपिशलः 

-1_ �थम प�ले लागत साझेदार�मा पशपुालन (बंगरु/गाई) काय��म स�ालन स�ब�धी काय��मको ला�ग कुल लागत �. ... 

... ... ... ... ...  म�येको १ ��तशत कि�ट�जे�सी रकम क�ा गर� दो�ो प�लाई �. ... ... ... ... ... ... (अ�े�पी 

�प�याँ ... ... ... ... ... ... ... ... ... अनदुान/ साम�ी सहयोग �दान गन�छ । 

-2_ दो�ो प�ले आ�नो तफ� को लगानीबाट स�प� भएको कामको �नयमानसुारको �याट/�यान �बल, दािखला ��तवेदन, काय� 

स�प� ��तवेदन र अ�य आव�यक कागजात स�हत भ�ुानीका ला�ग �थम प� सम� पेश गरे प�ात �थलगत �ा�व�धक 

��तवेदनका आधारमा मना�सव ठहरेमा वा सरकारबाट मा�यता �ा� �ा�व�धकले तयार गरेको र�न� �वल तथा काय� 

स�प� ��तवेदन र �थलगत �ा�व�धक ��तवेदनको आधारमा मना�सव ठहरे दइु� �क�तामा वा दो�ो प�ले स�पूण� काय� 

आ�नै लगानीमा स�प� गरेमा एकै �क�तामा समेत अनदुान रकमको भ�ुानी �थम प�ले बै�खाता माफ� त गन�छ ।   

-3_ दो�ो प�ले �थम प� सम� पेश गरेको �वीकृत ��ताव-प� अनसुारको �डजाईन, ई��मेट र स�पूण� काय�ह� उ�च 

गणु�तर कायम राखी �नधा��रत समय �भ� स�प� गन�छ ।  

-4_ काय��म स�ालनका ला�ग आव�यक �नमा�ण स�ब�धी �डजाईन, ई��मेट, सपुर�भजन, र�न� �वल, अि�तम �वल र काय� 

स�प� ��तवेदन लगायतका सवै �ा�व�धक काय�ह� तथा �नमा�ण, ख�रद, ढुवानी, संचालन र ज�गाको �यव�था आ�द 

दो�ो प�ले गन�छ ।  

-5_ �थम प�ले कुनै प�न बखत संचा�लत काय�को अनगुमन/�न�र�ण गर� स�झौता मतुा�वक काय� भए/नभएको हेन� र 

आव�यक स�लाह/सझुाव �दन स�नेछ ।  

-6_ दो�ो प�ले काय��म स�ालन �थलमा अ�नवाय� �पले काय��मको नाम, ठेगाना तथा सहयोगी �नकायको नाम र अनदुान 

रकम उ�लेिखत बोड� सबैले दे� ेगर� रा� ुपन�छ ।  

-7_ काय��म स�ालनका दौरान वा स�प� भए प�ातको स�ालन, मम�त स�भार, �यव�थापन, जोिखम र �दगोपनका ला�ग 

ग�रने काय�ह� तथा अ��यािशत �पमा �ृिजत सबै �कारका दा�य�व र िज�मेवार� दो�ो प�को हनुेछ । 

-8_ दो�ो प�ले �नय�मत �पमा काय��मको मा�सक �ग�त, उपल�धी एवं कारोवार स�ब�धी �ववरणह� स�बि�धत भेटे�रनर� 

अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� माफ� त �थम प�लाई अ�नवाय� �पमा उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

-9_ दो�ो प�ले �थम प� सम� पेश गरेको �वीकृत ��ताव-प� अनसुारको �डजाइन, ई��मेट र दरभाउ मे�सनर� उपकरण 

र अ�य सामानह� खर�द गनु� पूव� �थम प�सँग �वीकृत गराई स�पूण� काय�ह� उ�च गणु�तर कायम रािख �नधा��रत 

समय�भ� स�म� गनु� पन�छ । यसो नगरेको ख�डमा �थम प� रकम भ�ुानी �दन बा�य हनुे छैन । 

-10_ दो�ो प�ले स�झौता अन�ुप उ�ोग �थापना नगरेमा �थम प�ले अनदुान रो�ा गन� स�नेछ। 

-11_ दो�ो प�ले पशपुालन (बंगरु/गाई) काय��म अधरुो छाडी काय��मको द�ुपयोग गरेको पाइएमा �थम प�ले अनदुान 

रकम �च�लत ऐन/�नयम बमोिजम सरकार� बाँक�/ब�यौता सरह असलु उपर गन�छ । 

-12_ काय��म स�ालनका दौरानमा कुनै �वषय हेरफेर वा प�रमाज�न गनु� परेमा दवैु प�को आपसी सहमती अनसुार हनेुछ । 

-13_ स�झौतामा उ�लेख हनु छुटेका �वषयको हकमा �च�लत कानून अनसुार हनेुछ । 
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 दो�ो प�को तफ� बाटः     �थम प�को तफ� बाटः  

ह�ता�रः        ह�ता�रः 

नामः        नामः  

पदः        पदः  

सं�थाः        म��ालयः  

सं�थाको छापः       म��ालयको छापः  

 

रोहवर 

ह�ता�रः        ह�ता�रः 

नामः        नामः  

पदः        पदः  

सं�थाः        काया�लयः  

सं�थाको  छापः       काया�लयको छापः 

 

इ�त स�वत ्............... साल ................. म�हना ......... गते रोज ........ शभुम ्। 


