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बूढानीलकण्ठ नगरपाललका 

बूढानीलकण्ठ नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर्द्वारा प्रकाशित 

स्थानीर् राजपत्र 

खण्ड :- ३    सङ्ख् र्ा : १३                लिलत : २०७७।६।७ 

भाग :-२ 

कृषि र्ाशरत्रकरण तथा कृषि औजार उपकरण प्रवर्द्यनसम्बरधी कार्यषवलध ,२०७७ 

प्रस्तावना : बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको  आलथयक विय २०७७/८८ को बजेट कार्यक्रि कार्ायरवर्न गनय र कृषि 
उत्पादन लागत घटाउन, कृिकहरूलाई उत्पादन क्षते्रिा आकषियत गनय, साथै कृषिलाई आधलुनक, व्र्वसाषर्क र 
प्रलतष्पधी बनाउन आवश्र्क भएकाले स्थानीर् सरकार सञ् चालन ,न, २०७४ को दफा १०२ बिोशजि र्स 
कार्यषवलधलाई नगर कार्यपाललकाको लिलत २०७७।०६।०५ को बैठकले  स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।  

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यषवलधको नाि "कृषि र्ाशरत्रकरण तथा कृषि औजार उपकरण प्रवर्द्यन सम्बरधी 
कार्यषवलध, २०७७"  रहेको छ । 

           (२) र्ो कार्यषवलध नगर कार्यपाललकाबाट स्वीकृत भएको लिलतबाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभािााः षविर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा र्स कार्यषवलधिा,- 

      (क)     "आपलुतयकताय" भन्नाले कृषि र्रत्र उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनी, उत्पादक, षवतरक,                  

लडलरलाई सम्झन ुपछय । 

(ख)     "आपलुतयकताय िूल्र्ाङ्कन सलिलत" भन्नाले र्स कार्यषवलधको दफा ५ अनसुार गठठत  

     सलिलतलाई   सम्झन ुपछय । 
             (ग)     "कृषि र्रत्र उपकरण" भन्नाले बाली, ित्स्र्, िौरी आदी जस्ता कृषि                              

उपजहरूको उत्पादन, प्रिोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यिा प्रर्ोग हनुे र्रत्र                

उपकरण, औजार र एट्याचिेरटलाई सम्झन ुपछय । 

(घ)  " स्थानीर् तह"  भन्नाले बूढानीलकण्ठ नरपाललका सम्झन ुपछय । 

               (छ)    "िूल्र्ाङ्कन सलिलत" भन्नाले र्स कार्यषवलधको दफा ७ अनसुार गठठत सलिलतलाई                       

सम्झन ुपछय । 

(ज)   "साझेदार " भन्नाले  अनदुानिा कृषि र्रत्र उपकरण ललन ईच्छुक कृिक सिूह ,     

      कृषि सहकारी,  लनजी कृषि फिय , कृषि उद्यिी आठदलाई सम्झन ुपछय ।  
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  (ट)  "स्वलगानी"  भन्नाले साझेदारले अनदुान बाहेकको व्र्होने रकिलाई सम्झन ु पछय ।. कार्यक्रिको 
उद्दशे्र्ाः र्स कार्यलबलधको उद्देश्र् देहार् विोशजि  हनु:े- 

          (क) कृषि उत्पादनिा लागत घटाउने,  

          (ख) र्वुािशिलाई उत्पादनिा आकियण गने,  

       (घ) कृषि कियिा र्ारत्रीकरण प्रवर्द्यन गने, 
          (ङ) कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृषर्द् गने,   

          (च) कृषिलाई आधलुनक, व्र्वसार्ीक र प्रलतस्पधी बनाउन े।  

 

पररच्छेद-२ 

कार्यक्रि सञ्चालनको प्रषक्रर्ा 
   

४. कृषि र्ाशरत्रकरण तथा कृषि औजार उपकरणका लालग प्रस्ताव आव्हानाः (१) नगरपाललकाले कृषि र्रत्र उपकरणको 
आपूलतय गनय ५लाख भरदा िालथको सािाग्री खररद गनयपरेिा टेरडर आव्हान गरी ईच्छुक आपूलतयकतायबाट टेरडर प्रस्ताव 
पेि गनय परर ठदने म्र्ाद ठदई राषिर् पलत्रकािा सावयजलनक सूचना प्रकािन गनेछ । 

 (२) सावयजलनक खररद ,न, २०६३ र सावयजलनक खररद लनर्िावली, २०६४  

    बिोशजि बैक ग्र्ारेरटी वा सो बराबरको रकि धरौटी, लनवेदन र अनसुचुी-३ अनसुारको प्रस्ताव    पेि 
गनुयपनेछ । 
५. आपूलतयकताय िूल्र्ाङ्कन सलिलताः (१) प्रस्ताव िूल्र्ाङ्कन गरी कृषि र्रत्र तथा सोको आपूलतयकतायहरू/साझेदारहरू  

छनौट गनय नगरपाललकािा देहार् बिोशजिको सलिलत गठन हनुेछाः-  

-s_ श्री अलधकृत स्तर छैटौ, कृषि लबकास िाखा a"=g=kf=        –;+of]hs 

-v_ श्री अलधकृत स्तर छैटौ, प्रिासन िाखा, a"=g=kf=             –;b:o 

-u_ श्री अलधकृत स्तर छैटौ लेखा िाखा a"=g=kf=                –;b:o 

-3_ श्री अलधकृत स्तर छैटौ र्ोजना िाखा बू न पा               –;b:o 
-ङ_ श्री कृषि प्राषवलधक चौथो/ पााँचौ,कृषि लबकास िाखा a"=g=kf=   –;b:o सशचव 
-@_ d"Nof+sg ;ldltn] cfjZostf cg';f/ चार hgf सल्लाकारलाई{ ;ldtsf] a}7sdf cfdGq0f 

ug{ ;Sg] 5 . कार्यक्रि प्रभावकारीताको अनगुिनको लालग श्री प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत/र्ोजना 
अलधकृत/लेखा अलधकृत/प्रिासन िाखा प्रिखुलाई निरत्रणा गनय सक्ने । 

    लनवेदन िाग तथा कार्यक्रि सञ्चालन : (१) र्स कार्यषवलध बिोशजि कृषि र्रत्र उपकरण  ललन चाहन े
 साझेदारका लालग लनवेदन ठदन परर ठदनको म्र्ाद ठदई कृषि लबकास िाखाले  अनसूुची-१ बिोशजि नगरपाललका 
र वडाहरूको सूचना वोडिा सावयजलनक सूचना प्रकािन गरी लनवेदन  िाग गनेछ। 

       (२) अनदुान सहर्ोग ललन चाहने साझेदारले अनसूुची - ४ बिोशजि  तोषकएको म्र्ाद लभत्र सम्बशरधत कृषि 
लबकास िाखािा लनवेदन  ठदन ुपनेछ । 

  ७. िलु्र्ाङ्कन सलिलताः  
(१) प्रचललत कानूनिा व्र्वस्था भएको अलतररि िूल्र्ाङ्कन सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार देहार् 

बिोशजि हनुेछ:- 
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(क)  िूल्र्ाङ्कन सलिलतले आवश्र्कता अनसुार िूल्र्ाङ्कन तथा अरर् िापदण्डहरू तर्ार  गरी 
स्वीकृलतका लालग आपलुतय िलु्र्ाङ्गकन सलिलतले प्राप्त प्रस्तावहरू तोषकएको िापदण्डबिोशजि िूल्र्ाङ्कन 
गरी स्वीकृलतका लालग प्रिखु प्रिासषकर् अलधकृत सिक्ष पेि गने ।  

(२)िलु्र्ाङ्कनका आधारहराः 

 लिन षटलरको हकिा कम्तीिा ३ रीपनीिा खेती गरीएको हनु ुपने । 

 पावर षटलरको हकिा ५ रोपनी भरदा बढी के्षत्रफलिा खेती गरीएको हनु ुपने छ । 

 कृषि फािय दताय तथा कृषि लबकास िाखािा दताय भएको कृिक सिूहिा आवर्द् हनु ुपने । 

 सहकारीको हकिा कृषि सहकारी हनु ुपने छ । 

 

८. सम्झौता: (१) प्रस्ताव स्वीकृत भएका साझेदारले जानकारी प्राप्त गरेको परर ठदनलभत्र अनसुचुी-६   
बिोशजि सम्झौता गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सिर् सीिा लभत्र सम्झौता गनय नआएिा क्रिि दोस्रो र तेस्रो प्राथलिकतािा 
रहेका साझेदार संस्थासाँग सम्झौता गनय सषकनछे । 

   (३) ररतपूवयकको एक िात्र प्रस्ताव दताय हनु आएिा छनौट गरी सम्झौता गनय बाधा पने छैन । 

                (४) उपदफा (२) बिोशजि सम्झौता गनय नआएिा वा ररतपूवयक कुनै पलन प्रस्ताव पनय  नआएिा परर 
ठदनको म्र्ाद ठदई पनु: सूचना प्रकािन गनुय पनेछ । 

९. साझेदारको दाषर्त्व : नगरपाललकाले छनौट गरेका साझेदारले कृषि र्रत्र उपकरण       बझु्ने सिर्िा 
स्वलगानीतफय को रकि सम्झौता भएका आपलुतयकतायको बैँक खातािा जम्िा        गनुयपनेछ । साथै 
अनसूुची-६ बिोशजिको सम्झौता गनुयपनेछ । 

   १०. भिुानी प्रषक्रर्ा : आपूलतयकताय र साझेदार बीच अनसूुची - ७ अनसुार सम्झौता गरर अनदुान रकि भिुानी ललन 
साझेदारले स्वलगानीतफय को रकि आपूलतयकतायको बैँक खातािा जम्िा गरेको सक्कल भौचर, अनसूुची- ५ बिोशजिको 
षववरण र त्र्सिा उल्लेख भएका कागजातहरू नगरपाललकािा पेि गनुयपनेछ ।र्सरी पेि भएको षववरण र 
कागजातको आधारिा नगरपाललकाले आपूलतयकतायलाई भिुानी  ठदनछे। 

   ११. आपूलतयकतायको दाषर्त्व :  कृषि र्रत्र उपकरण आपूलतय गनय आपूलतयकतायले अनसूुची -८ को  ढााँचािा प्रत्रे्क कृषि 
र्रत्र उपकरणिा स्पष्ट देशखने गरी लािो सिर् सम्ि षटकाउ हनुे शस्टकर टााँस्न ुपनेछ । 

   १२. षवििे प्राथलिकता   

   (१) िषहला कृिक, जनजालत तथा दललत सिदुार् रहेको सिूह/सहकारी लनजी फियलाई प्राथालिकता ठदइनछे । 

    १३. अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन: (१) र्स कार्यक्रिको अनगुिन कृषि षवकास िाखाको प्राषवलधक र आलथयक षवकास 
सलिलतको सदस्र्हरूले  गनेछ ।  
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                                           पररच्छेद ३ 

कार्यक्रि सञ् चालनको आलथयक तथा अरर् पक्ष 

 १४. कार्यक्रि संचालनको आलथयक पक्षाः  (१) स्वीकृत वाषियक कार्यक्रिा बजेटको व्र्वस्था भए बिोशजि     र. 
दि हजार भरदा कि िूल्र् पने कृषि र्रत्र उपकरणिा पचहत्तर प्रलतित अनदुान उपलव्ध गराइनेछ     । 

     (२) स्वीकृत वाषियक कार्यक्रिा बजेटको व्र्वस्था भएबिोशजि र.दि हजार भरदा बढी िूल्र् पने कृषि 
र्रत्र उपकरणहरूिा परल िलु्र्िा पचास प्रलतित अनदुान उपलव्ध गराइनेछ । 

          (३) कार्यक्रि बजेटको दईु प्रलतित कशरटरजेरसी बापत कट्टा गररनेछ र सो रकि बैठक, अनगुिन, लनररक्षण, 

इरधन, आठद कार्यिा खचय गनेछ । 

१५. कारबाहीको व्र्वस्था: (१) सम्झौता अनरुप काि नगने आपूलतयकतायलाई नगरपाललकाले प्रचललत  

   कानून बिोशजि कारवाही गनेछ ।  
    (२) साझेदारले र्स कार्यषवलधिा लनधायररत कुनै ितय पालना नगरेको वा अनदुान दरुपर्ोग गरेिा वा र्रत्र 
उपकरणहरूको दरुपर्ोग गरेिा त्र्स्ता साझेदारबाट दि प्रलतित जररवाना सषहत अनदुान रकि असलु उपर 
गररनेछ । 

    १६. संिोधन :  र्ो कार्यषवलध कार्ायरवर्निा कुनै बाधा अड्चन परेिा नगरपाललकाले संिोधन गनय सक्नछे ।  

    १७. प्रचललत कानून बिोशजि हनु े: र्स कार्यषवलधिा उल्लेख भएका षविर्िा र्सै कार्यषवलध बिोशजि  र  अरर् 

षविर्का हकिा प्रचललत कानून बिोशजि हनुेछ । 
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                         अनसूुची - 1 

                                (दफा ६ साँग सम्बशरधत) 
साझेदारको लालग प्रस्ताव आव्हानको सूचना 
प्रथि पटक प्रकाशित लिलताः २०७७/  / 

बूढानीलकण्ठ नगरपाललका कृषि षवकास िाखाको आ.व. ............. को स्वीकृत वाषियक कार्यक्रि अनसुार कृषि 

र्ाशरत्रकरण तथा कृषि औजार उपकरण प्रवर्द्यन सम्बरधी कार्यषवलध , २०७७ अनसुार  कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार 

उपकरण खररद गनय बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाका कृिक सिूह, कृषि सहकारी, लनजी कृषि फिय, कृषि उद्यिीले र्ो 

सूचना प्रकाशित भएको १५ ठदनलभत्र कार्ायलर् सिर् लभत्र बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको कृषि षवकास िाखािा देहार् 

बिोशजिका कागजात सषहत लनवेदन साथ प्रस्ताव दताय गनुयहनु आव्हान गरररछ ।साथै ररत नपगेुका वा म्र्ाद नाघी 

प्राप्त हनु आएका प्रस्तावहरू छनौटका लागी सिावेस हनु नसक्ने व्र्होरा सिेत जानकारी गराईरछ । 

पेि गनुयपने कागजातहरूको षववरण: 

१. र.10।-को हलुाक षटकट टााँस गरेको लनवेदन, 

२. िेशिनरी औजार संचालन तथा िियत सम्बरधी ताललि ललएको भए सो प्रिाण पत्रको प्रलतललषप , 

३. आलधकाररक दताय प्रिाण पत्रको प्रलतललषप , 

४. संस्था नषवकरणको प्रिाणको प्रलतललषप वा कम्पनी भएिा कम्पनी रशजिारको कार्ायलर्बाट गररने 
कम्पनी अद्यावलधक भएको पत्र,  

५.  साझेदारहरूको PAN वा VAT प्रिाण पत्रको प्रलतललषप  , 

६. गत आ.व. को कर चिुा प्रिाण पत्र , 

७. साझेदारको लनणयर् प्रलतललषप , 

८. साझेदारले अनदुान प्रषक्रर्ाको लालग शजम्िेवारी ठदई खटाउने पदालधकारीलाई अश्तर्ारी पत्र , 

९.  अलधकार प्राप्त पदालधकारीको नागररकता प्रिाण पत्रको प्रलतललषप  । 
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अनसूुची-२  
अनदुानिा षवतरण गररन ेकृषि र्ाशरत्रकरणकोहकिा 

क. खाद्यान्न बाली, तरकारी, बालीको लालग 

लस.नं.  कृषि िेशिनरी, र्ाशरत्रकरणको नाि क्षिता ( hp) /आठद 
१. लिलनषटलर  
२. पावर षटलर  
३. थ्रसेर  
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cg';"rL –# 

-bkmf $ ;Fu ;DalGwt_ 

s[lif oGq pks/0fsf] cfk"lt{sf nflu cfj]bg kmf/d 

 

1. kmd{sf] gfd M ================================================================================================== 

2. k|wfg÷s]lGb|o sfof{nosf] 7]ufgf M ====================================================================== 

 kmf]g g+= =========================================== ˆofS; g++= ======================================== 

3. cflwsfl/s JolQm M ========================================================================================= 

kb M ============================================================================================================ 

kmf]g g+= ============================ df]afO{n g+= =========================== ˆofS; g++= ================= 

O{d]n 7]ufgf M ================================================================================================= 

4. kmd{sf] btf{ g+= M ================ btf{ ul/Psf] sfof{no M ============================================= 

  ldltM ============================================================================================== 

5. kfg÷Eof6 btf{ g+= M ============================ ldlt M ================================================== 

6. Jofkf/sf] k|sf/÷p2]Zo M =================================================================================== 

7. ljut # jif{sf] ljlQo cj:yf -ljut # jif{sf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg ;FnUg ug]{_ M  

jf;nftsf] ljj/0f 

cf=j= === ! @ # 

hDdf ;DklQ    

hDdf bfloTj    

s"n ;DklQsf] d"No    

rfn' ;DklQ ÷k'hL+    

rfn' bfloTj    
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cfosf] ljj/0f 

cf=j= ====== ! @ # 

hDdf cfDbfgL    

cfos/ cl3sf] gfkmf    

cfos/ sl§ kl5sf] gfkmf    

 

ljlQo ;|f]tx? -;FnUg ug]{ cfjZos k/]df_ 

qm=;+= ljlQo ;|f]tx? /sd 

   

   

   

gf]6 M– a}+ssf] kq lgzt{ x'g'kb{5 . 

 

8. sfo{/t hgzlQmsf] Ifdtf M  

qm=;+= gfd kb z}lIfs of]Uotf -

;l6{lkms]6sf] kmf]6f]skL 

;FnUg /fVg]_* 

cg'ej   

-jif{_ 

  k|aGws   

  n]vf÷laqm]tf÷dfs]{l6Ë   

  O{lGhlgo/÷;a–

O{lGhlgo/÷d]sflgS; 

  

 

* l;=le= / ;l6{lkms]6 ;FnUg ug'{xf]nf cGoyf d"Nof+sgsf] nflu 5gf}6 x'g] 5}g . 
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9. kmd{n] pknAw u/fpg ;Sg] pks/0fx?sf] b/ tyf lj:t[t ljj/0fx? cg';"rL–! cg';f/ -pko'Qm 

Sof6fnu, :k]lzlkms];g cflb ;FnUg /fVg]_ M  

pks/0fsf] 

:k]lzlkms];g 

ljj/0f 

pks/0fsf] 

gfd 

a|fG8 df]8n kfj/, 

Pr=lk= 

k|lt OsfO{ nfut     

-Eof6 / 6\ofS; 

;lxt_ 

pks/0f 

afs; 

;lxt 

lgz'Ns 

:k]o/ 

kf6{ 

lalqm 

kZrft 

lgz'Ns 

;le{;  

-k6s_ 

b/     

-c+sdf_ 

b/         

-cIf/df_ 

         

         

 

10. kmd{n] pknAw u/fpg ;Sg] pks/0fx?sf] pknAwtf cg';"rL–! cg';f/ -Ps cf=j=sf] nflu dfq_ M  

qm=;+= pks/0fsf] 

gfd 

a|fG8 df]8n :6sdf 

pknAw 

-;+Vof_ 

Ps 

cf=j=df 

pknAw 

u/fpg 

;Sg] ;+Vof 

b/        

-c+sdf_ 

hDdf /sd -?=_ 

        

        

o Ps cf=j=df kmd{n] pknAw u/fpg ;Sg] hDdf /sdsf] @=%Ü sf] b/n] x'g cfpg] /sdsf] 

bflvnf ef}r/ jf a}+s Uof/]G6L ;dfj]z ug]{ cGoyf kmd{ d"Nof+sgsf] nflu of]Uo x'g] 5}g . 

 

11. :k]o/ kf6{x?sf] pknAwtf -cfjZos k/]df 5'§} kfgf ;dfj]z ug]{_ M  

qm=;+= :k]o/ kf6{sf] gfd ;+Vof b/ -c+sdf_ hDdf /sd -?=_ 

     

     

     

     

12. k|To]s pks/0f tyf d]lzg/Lx?sf] kkm{/d]Gz hfFr ;l6{lkms]6 M  

pknAw ;Dk"0f{ :k]o/ kf6{x?sf] /sd ?=============================================-d"Nof+sgsf] nflu sf]8]6 

x'g'kb{5 _ 
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13. b]zleq /x]sf l8n/x?, zfvfx? tyf laqm]tfx? M  

qm=;+= gfd 7]ufgf ;Dks{ 

JolQm 

O{d]n kmf]g g+=  df]afOn g+= 

       

       

 

 kmd{;Fusf] ;Demf}tf–kq, kfg jf Eof6 btf{ cflbsf] k|ltlnkL ;FnUg ug]{ cGoyf d"Nof+sgsf] nflu 

dfGo x'g] 5}g .  

 

14. ;le{; ;]G6/x? M  

qm=;+= gfd lhNnf pknAw x'g] 

;]jfx? 

7]ufgf ;Dks{ 

JolQm 

O{d]n  kmf]g 

g+= 

df]afOn 

g+= 

         

         

         

 kmd{;Fusf] ;Demf}tf–kq, kfg jf Eof6 btf{ cflbsf] k|ltlnkL ;FnUg ug]{ cGoyf d"Nof+sgsf] nflu 

dfGo x'g] 5}g .  

15. Joj;flos÷k]zfut cg'ejx? M  

16. lalzi6÷cGo cg'ejx? -s[kof cfjZos÷;xof]uL sfuhftx? ;dfj]z ug'{xf]nf_ M  

k|:t't ul/Psf ;a} s'/f ;To x'g, em'6f 7xl/Pdf sfg"g adf]lhd ;x'''''Fnf a'emfpFnf . 

        -cflwsfl/s JolQmsf] ;lx_ 

        gfd M =============================== 

        kb M =================================== 

 

sfof{nosf] 5fk 
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अनसूुची – ४  

( दफा ६ को उपदफा (२) साँग सम्बशरधत) 
अनदुानिा कृषि र्ाशरत्रकरण तथा औजार उपकरण प्राप्त गनय चाहन ेसाझेदारले बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको कृषि 

लबकास िाखािा पेि गने लनवेदनको ढााँचा 
 

 

                                                                                                        लिलत: 

श्रीिान ्प्रिखु प्रिासषकर् अलधकृत ज्रू्, 

बूढानीलकण्ठ नगरपाललका   
 काठिाडौ । 

 

 

षविर् :  कृषि र्रत्र उपकरण तथा औजार अनदुानिा उपलब्ध गराई पाउाँ । 

 

िलाई/ हािीलाई कृषि क्षेत्रिा उपर्ोग गनयका लालग “कृषि र्ाशरत्रकरण ताथ औजार उपकरण प्रवर्द्यन सम्बरधी 
कार्यषवलध, २०७७” अनसुार लिलत……………………प्रकािन गररएको सूचनाको आधारिा उल्लेशखत िध्रे्को 
आवश्र्क परेको कृषि र्रत्र तथा औजार उपकरणहरू प्रारशम्भक छनौटको फाराििा भरी कृषि र्रत्र उपकरण 
अनदुानिा उपलब्ध गराई पाउनका लालग र्ो लनवेदन पेि गरेका छु / छौ । 

१. 

२. 

३. 

                   

लनबेदक 

   दस्तखत : 

                नाि : 

                    साझेदारको नाि : 

          पद : 

      सम्पकय  न 

           साझेदारको छाप :  
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कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार उपकरण अनदुानिा ललन साझेदार सस्थाले प्रारशम्भक छनौटको लालग भने फारि 

(क) साझेदारको षववरण :  

१. संस्थाको नाि :-………………………………………अलधकार प्राप्त पदालधकारीको नागररकता प्र. प. न. 
………………………………. / जारी लिलत……………………..................... 

२. दताय नं. ………… दताय लिलत ……………..….. दताय लनकार् …………………….............. 
३. स्थार्ी ठेगाना :- शजल्ला ……………गााँउ/ नगरपाललका……………वडा नं. …… टोल ……... 

४. हालको ठेगाना :- शजल्ला ……………गााँउ/ नगरपाललका……………वडा नं. …… टोल ……. 

५. सम्पकय  : िोबाईल नं. ………………….. फोन नं. …………………ईिेल …………………... 

६. सम्पकय  व्र्शिको नाि :- ……………………... पद: ……………… िोबाईल नं. …………... 

७. साझेदारको PAN No. ……………………………………. 

८.  सदस्र् सं्र्ा : िषहला ………… परुि ……………… दललत ………… जनजाती …………. 

९. लाभाशरवत कृिक सं्र्ा :  प्रत्र्क्ष ……………………. अप्रत्र्क्ष …………………………. 

१०. प्राप्त गनय चाहेको कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार उपकरणहरूको षववरण   

लस. 

नं. 

आपूलतयकतायको 
नाि 

र्रत्र/औजार/उपकरणको 
नाि 

ब्राण्ड िोडल 
हिय पावर / 

साईज/ललटर िूल्र् र 
अनदुान 
रकि र 

        

        

        

 

११.  प्राप्त कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार/उपकरणहरू उपर्ोग गने ………………………………….  क्षेत्र : 

लस. नं. शजल्ला गााँउ/ नगरपाललका 
   

   

 

१२.  कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार/उपकरण अनदुानिा ललन ि / हािी छनौट भएिा अनदुान बाहेक नगद लतरी 
कार्यक्रििा संग्लन हनु सहित छु / छौँ । 

 

िालथ पेि गरेको षववरण ठठक सााँचो छ , झठुा भएिा काननुी कावायही भएिा राजी छु / छौँ । िलाई / हािीलाई 
त्र्स नगरपालीकावाट व्र्वस्था भए बिोशजिको अनदुानिा उपलब्ध गराई ठदन ुहनु अनरुोध गदयछु / छौँ । 

        लनवेदकको सही : …………………… 

        लिलत : ……………………………… 
 

संस्थाको छाप 
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अनसूुची-५ 

( दफा १० साँग सम्बशरधत) 
अनदुान रकि भिुानी आवेदन फाराि 

 

 

 

१. शजल्ला ……………………… गााँउ / नगरपाललका …………………………बस्ने साझेदार  श्री 
……………………………….. छनौट भई िाग गरे बिोशजि कृषि र्रत्र /औजार/उपकरण 
…………………को खरीद /  लबक्री िूल्र् र.  ……………………पनेको अनदुान स्वरप र 
………………… अक्षरेपी ………………………………….…............ को कृषि र्रत्र /औजार/उपकरण र्स 
आपूलतयकतायबाट उपलब्ध गराईएको छ । 

२. कृषि र्रत्र उपकरण बशुझललनेको नाि.............................. सही..................... 
लिलत............................... छाप.............................................. 

३. साझेदारबाट व्र्होने अनदुान बाहेकको रकि..................................... 
अक्षरेपी..............................................................................आपूलतयकतायको 
.........................................बैक........................ठेगानािा रहेको खाता न. 
............................................................ लिलत...........................िा जम्िा गरेको सक्कल भौचर । 

 
      आपूलतयकतायको नाि र ठेगाना :- …………… 

      आलधकाररक व्र्शिको सही :- ……………… 

      आलधकाररक व्र्शिको नाि :- ……………… 

                        दजाय :- ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आपलुतयकतायको प्रर्ोजनको लालग 

 

आपूलतयकताय छााँप 
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४. उपरोिानसुार भएको देशखएकोले कृषि र्ारत्रीकरण अनदुान रकि र. …………… अक्षरेपी 
…………………………………………………. आपूलतयकतायको नाििा भिुानी प्रर्ोजनाथय लसफाररि गदयछु। 

                                 सही :- ……………………… 

                                                                               दजाय :- …………………….. 

                                                                               स्वीकृत गने अलधकारी :- ………….…… 

                                          लिलत :-………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

कृषि लबकास िाखाको प्रर्ोजनको लालग 
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                                        अनसूुची-६ 

( दफा ९ साँग सम्बशरधत) 
साझेदार र बूढानीलकण्ठ नगरपाललका कृषि लबकास िाखा बीचको सम्झौता-पत्र 

 
बूढानीलकण्ठ नगरपाललका कृषि लबकास िाखा को आ.व. .......... को स्वीकृत वाषियक कार्यक्रि अरतगयत कृषििा 
र्ाशरत्रकरण तथा औजार उपकरण प्रवर्द्यन, सहर्ोग तथा क्षिता षवकास सम्बरधी कार्यक्रि संचालनको लालग लिलत 
..........  .......... राषिर् दैलनक /स्थालनर् साप्ताषहक /स्थालनर् दैलनक पलत्रकािा प्रकाशित सूचना ितुाषवक पेि हनु 
आएका प्रस्तावहरू िध्रे् श्री ......................... को प्रस्ताव छनौट भएको हुंदा कृषि बिकास 
िाखा,............................... (र्सपलछ प्रथि पक्ष भलनन)े र श्री ...................(र्सपलछ दोस्रो पक्ष भलनन)े लबच 
तपशिल अनसुारका ितयहरू पालना गने गरी कार्यक्रि संचालनका लागी ठद्व-पशक्षर् सम्झौतागरर बशुझललर्ौं/ठदर्ौं ।  

तपशिलाः 
१. दोश्रो पक्षले आपूलतयकताय िूल्र्ाङ्कन सलिलतबाट छनौट भएको आपूलतयकतायबाट............................. कृषि र्रत्र उपकरण 

तथा औजार खररद गनुय पनेछ।  
२. प्रथि पक्षले कृषि र्रत्र उपकरण तथा औजारको परल िूल्र्को ५० देशख ७५ प्रलतित सम्िको अनदुान रकि बराबर 

कृषि र्रत्र उपकरण उपलब्ध गराउनेछ । 
३. दोश्रो पक्षले चाहेको कृषि र्रत्र उपकरणको परल िूल्र्को २५ देशख ५० प्रलतित सम्िको  रकि स्वलगानी गनुयपनेछ । 
४. दोश्रो पक्षले खररद गनय चाहेको कृषि र्रत्र उपकरण तथा औजारको स्वलगानी रकि…………………. छनौट भएका 

आपूलतयकताय ......................................................खातािा जम्िा गनुय पनेछ । 
5.  दोश्रो पक्षले जम्िा गरेको रकिको सक्कल भौचर सम्बशरधत छनौट भएका आपूतयकतायलाई पेि गनुय पनेछ । 
६. कृषि र्रत्र उपकरण ल्र्ाईसकेपलछ लबलग्रएिा, टुटफुट भएिा दोश्रो पक्ष स्वर्िले िियत गनुयपनेछ ।  
७. कार्यक्रि संचालननका दौरान वा सम्पन्न भए पश्चातको संचालन, व्र्वस्थापन, जोशखि र ठदगोपनका लागी गररन ेकार्यहरू 

तथा अप्रत्र्ाशित रपिा शृ्रशजत सबै प्रकारका दाषर्त्व र शजम्िेवारी दोस्रो पक्षको हनुेछ ।  
८. कार्यक्रि संचालनका दौरान कुनै कुरािा हेरफेर वा पररिाजयन गनुय परेिा दवैु पक्षको आपसी सहिती अनसुार हनुेछ ।  
९. सम्झौतािा उल्लेख हनु छुटेका षविर्को हकिा प्रचललत कानून र दवैु पक्षको आपसी सहिती अनसुार हनुेछ ।  
दोस्रो पक्षको तफय बाटाः       प्रथि पक्षको तफय बाटाः  
हस्ताक्षराः       हस्ताक्षराः 
नािाः        नािाः  
पदाः        पदाः  
साझेदाराः       कार्ायलर्ाः  
साझेदारको छापाः            कार्ायलर्को छापाः  

 
इलत सम्वत ्............... साल ................. िषहना ......... गते रोज ........ िभुि ्। 
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                                    अनसूुची -७ 

( दफा १० साँग सम्बशरधत) 
साझेदार र आपूलतयकताय बीचको सम्झौता-पत्र 

 

र्ो सम्झौता लिलत २०७७/  /         (त्र्सपलछ आपूलतयकताय भलनने) र 
............................................................................................(त्र्सपलछ साझेदार भलनने) लबच कृषि 
र्रत्रीकरण तथा कृषि औजारहरू उपकरण अनदुानिा षवतरण कार्य सम्पन्न गनयका लालग "कृषि र्ारत्रीकरण उपकरण 
तथा औजार प्रवयर्द्न सम्बरधी कार्यषवलध, २०७७" विोशजि िूल्र्ाङ्कन सलिलतबाट छनौट भएका कृषि र्रत्र, उपकरण 
तथा औजारहरूको िोडेल, ब्राण्ड/ललटर र क्षिताको स्वलगानी तफय को रकि सम्बशरधत छनौट भएका 
आपूलतयकतायहरूको खातािा जम्िा गनय सहित भई तपशिलका ितयहरूको अलधनिा रही र्ो सम्झौता गररएको छ । 

ितयहराः 

१) स्वीकृत "कृषि र्ारत्रीकरण/ औजार तथा कृषि औजार उपकरण प्रवयर्द्न सम्बरधी कार्यषवलध, २०७७" र्स 
सम्झौताको अलभन्न अंग िालननेछ । 

२) िूल्र्ाङ्कन सलिलतको लनणयर् अनसुारका कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार उपकरणको , ब्राण्ड/िोडेल/क्षिता र 
अनदुान रकि सम्बशरध लनणयर् र्ो सम्झौताको अलभन्न अंग हनुे छ । 

३) आपूलतयकतायले लनम्न बुाँदाहरू अनसुारका ितयहरू पणुय रपले पालना गनुयपनेछ । 

क. साझेदारले कृषि र्रत्र उपकरण तथा औजार बझु्ने सिर्िा स्वलगानी तफय को रकि आपूलतयकतायको बैक 
खातािा जम्िा गनुयपनेछ । 

ख. आपूलतयकतायले ितय (क) अनसुार सिर्िा साझेदारलाई कृषि कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार उपकरण  
उपलब्ध नगराएिा साझेदारले  कृषि लबकास िाखािा जानकारी गराउनपुने छ। सो अवस्थािा कृषि 
लबकास िाखाले प्रचललत कानून बिोशजि असलु उपर गनय सषकने छ । 

ग. िलु्र्ाङ्कन सलिलतबाट स्वीकृत अनदुान रकि भरदा बढी कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार उपकरण लबक्री 
गरेिा षवक्री गररएको कृषि र्रत्र उपकरण तथा औजारिा अनदुान ठदइने छैन सो को शजम्िेवारी 
आपूलतयकताय स्वरं् नै हनुे छ । 

घ. आपूतयकतायले अनदुान ललने साझेदारलाई कृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार उपकरण संचालन तथा िियत 
सम्बशरध ताललिको व्र्वस्था गनुयपने छ । 

ङ. अनदुानिा षवतररत कृषि र्रत्र उपकरण तथा औजारिा अनसूुशच-८ को ढााँचा अनसुार षप्ररट वा प्लेट लेखी 
अलनवार्य टााँस गनुयपने छ। 

४) साझेदारले लनम्न बुाँदाहरू अनसुारका ितयहरू पणुय रपले पालना गनुयपने छ :- 

क. साझेदार कृषि पेिा, व्र्वसार्िा संलग्न भएको हनु ुपने छ । 
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ख. अनदुानिा उपलब्ध गररएको कृषि र्रत्र उपकरण कृषि कार्यिा प्रर्ोग नगरी अरर् गैर कृषि कार्यिा प्रर्ोग 
गनय पाइने छैन । 

ग. साझेदारले स्वलगानी तफय को रकि कृषि र्रत्र उपकरण तथा औजार बझु्न े सिर्िा सम्झौता भएका 
आपूलतयकतायको बैंक खातािा जम्िा गनुयपनेछ । 

घ. अनसुचुी – ७ अनसुार भएको सम्झौता बिोशजि साझेदारले बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाबाट प्राप्त गने 
अनदुान रकि आपूलतयकतायलाई भिुानी गनय सिरवर् गनुयपने छ । 

५) सम्झौतािा उल्लेख भएको कुराहरू सम्झौता बिोशजििा र अरर् कुराहरूको हकिा प्रचललत कानून बिोशजि 
हनुेछ  

६) कुनै कुराहरू स्पष्ट नभएिा वा कुनै कुरािा षववाद भएिा दवैु पक्षको आपसी छलफलबाट लनणयर् गररनछे र 
केही गरी टुङ्गो नलागेिा प्रचललत ,न लनर्ि अनसुार बढानीलकण्ठ नगरपाललकाबाट भएको लनणयर् अशरति 
हनुेछ । 

७) र्स कार्यको सम्झौता आजका लिलत देशख प्रारम्भ हनुेछ । 

८) उपरोि अनसुारका आपूलतयकताय र साझेदार दबैु सहित भई र्ो सम्झौता पत्रिा हस्ताक्षर गरी ललर्ौं/ठदर्ौं । 

साझेदारको तफय बाट                                    आपूलतयकतायको तफय बाट 

हस्ताक्षराः                                             हस्ताक्षराः 
नाि/थराः                                             नाि/थराः 
पदाः                                                 पदाः 
लिलताः                                                लिलताः 
                                                                                            
सस्थाको नािाः                                         सस्थाको छापाः 
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अनसूुची – ८ 

( दफा ११ साँग सम्बशरधत) 
अनदुान प्रवाहिा उपलब्ध हनु ेकृषि र्ारत्रीकरण तथा औजार उपकरण आपूलतयकतायले राख्नपुने षप्ररट वा प्लेटको 

ढााँचा  

 

 

 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

     आज्ञाले, 
     प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत 

स्थालनर् सरकार 

बागिलत प्रदेि, हेटौडा 

बूढानीलकण्ठ नगरपाललका,कृषि लबकास िाखा 
बाट अनदुान प्राप्त 

आ.व. :- ……………………. 

    आपलुतयकताय : ……………….. 

प्रिाशणकरण लिलत : २०७७।६।५ 


