
1 

 

�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 िचतवन र का�पेला�चोक िज�लामा कृषक समूह/सहकार�/ �निज �े�सँगको पचास 

��तशत लागत साझेदार�मा "पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालन गन� काय��म" रहेको हदुा ँइ�छुक सं�थाह�ले यो 

सूचना �कािशत भएको �म�तले 30 �दन�भ�मा काया�लय समयमा आईप�ुन ेगर� अनसूुिच -2 बमोिजमको आवेदन-

प�, अनसूुिच -3 बमोिजमको कागजातह�, अनसूुिच -4 बमोिजमको ��तब�ता प�, अनसूुिच -5 बमोिजमको 

�ा�व�धक तथा आ�थ�क ��ताव, अनसूुिच -6 बमोिजमको संि�� �यावसायीक काय�योजना र सूचनामा माग ग�रएका 

कागजातह� तथा लागत लाभ �व�षेण स�हत �नद�शनालयमा वा स�बि�धत भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ु सेवा �व� 

के��मा �नवेदन दता� गन ु�हनु यो सूचना �काशन ग�रएको छ । साथै �रत नपगुकेा वा �याद नाघी �ा� हनु आएका 

��तावह� छनौटका ला�ग समावेस नहनेु �यहोरा समेत जानकार� गराई�छ । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



2 

 

अनसूुिच -2 

(दफा 8 सगँ स�बि�धत) 

��ताव पेश गन� �दईन ेआवेदन 

 

�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 ��ताव पेश ग�रएको बारे । 

 

महोदय, 

तहा ँ �नद�शनालयलबाट �म�त ... ... ... ... गते ... ... ... रा��य प��कामा �कािशत नीिज ��े/ कृ�ष 

सहकार� सं�थाह�सँगको पचास ��तशत लागत साझेदार�मा पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालन स�ब�धी ��ताव 

आ�ान गरे अनसुारको काय��ममा साझेदार� गन� ई�छुक भई अनसूुिच -४ अनसुारको कागजात यसैसाथ संल�न गर� 

आव�यक कारबाह�को ला�ग आवेदन पेश ग�रएको �यहोरा अनरुोध छ । 

 

आवेदक 

द�तखतः 

�म�तः 

नामथरः 

पदः 

सं�थाको छापः 
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अनसूुिच -3 

(दफा 8 सगँ स�बि�धत) 

आवेदन साथ संल�न हनुपुन� कागजातह� 

 

1= आवेदन साथ �निज-सहकार� साझेदार सं�था स�ालक स�म�तको बैठकले पश ुआहारा उ�ोग �थापना गन� गरेको 

�नण�य ��त�लपी, 

2= �नद�शनालयले तोकेको ढाँचामा तयार ग�रएको ��ताव-प�, 

3= पश ुआहारा उ�ोगको संि�� �यावसा�यक काय� योजना, 

4= �देश �नद�शनालयसँग क�तीमा पचास ��तशत लागत साझेदार� गन� ��तव�ता-प�, 

5= काय��म काया��वयन �थलको ज�गाको �वा�म�व देिखने कागजातको �मािणत ��त�लपी, 

6= भाडामा �लएको ज�गाको हकमा कि�तमा 10 वष�को करारनामा वा स�झौता ग�रएको प�, 

7= �नजी/सहकार� सं�था दता� �मािणत ��त�ल�प, 

8= �था�य लेखा न�बर दता� �मािणत ��त�ल�प, 

9= ��ता�वत पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालन गन� अ�य �नकायवाट अनदुान �लए/न�लएको �मािणत गन� 

कागजात, 

10= ��ताव अनसुारको �डजाइन तथा लागत अनमुान, 

11= ��तावक �नजी-सहकार� सं�थाका अ�य� वा सकृय सद�य वा कम�चार�को शैि�क यो�यता, 

12= साझेदार सं�थाको �व�ीय �मता �मािणत गन� कागजात (ब�क �यारे�ट�, टन� ओभर, ब�क �याले�स) वा बै�को 

लेटर अफ इ�टे�ट, 

13= स�बि�धत �थानीय तह/ काया�लयको �सफा�रस । 
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अनसूुिच -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, 

 तहा ँ�नद�शनालयको �म�त ... ... ... गते ... ... ... रा��य प��कामा नीिज ��े/ कृ�ष सहकार� सं�थासँगको 

लागत साझेदार�मा पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालन गन� स�ब�धी ��ताव आ�ान ग�रए अनसुार हा�ो नीिज 

�े�/ कृ�ष सहकार� सं�थाले काय��म काया��वयनका ला�ग ��ता�वत कुल लागत �. ... ... ... ... ... को पचास 

��तशतले हनु आउने रकम �. ... म�ये अ�य �नकायबाट �. ... ... ... ... ... अनदुान �ा� हनु ेभएकोले नपगु 

रकम �. ... ... (अ��पी �पयैा ँ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... मा�।-) हा�ो सं�थाकै आ�त�रक �ोतबाट 

�यहोन� नीिज/ कृ�ष सहकार� सं�था 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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अनसूुिच -५ 

(दफा 8 सगँ स�बि�धत) 

संि�� �यवसा�यक काय�योजना तथा लागत लाभ �व�षेणमा ��ाउन ुपन� बुंदाह� 

 

1= प�ृभमूीः यसमा ��ाउन ुपन� बुदँाह� तपिशल बमोिजम हनुछेः- 

(क) पश ुआहारा उ�ोग श�ु गनु� पना�को कारण र सम� प�रि�थती, 

(ख) खपत गन� स�कन ेदानाको प�रमाण, 

(ग) पश ुआहारा उ�ोगको संि�� प�रचय, 

(घ) साझेदार�मा आधा�रत पश ुआहारा उ�ोग के-कसर� �थापना र स�ालन ग�रने छ, 

(ङ) �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 (१) ��ता�वत पश ुआहारा उ�ोगबाट हा�सल गन� खोिजएको �दघ�का�लन 

ल� उ�लेख गन� । 

(२) ��ता�वत पश ुआहारा उ�ोगले हा�सल गन� त�का�लन उ�े�यह� उ�लेख गन� । 

(३) पश ुआहारा उ�ोग संचालनबाट �थानीय एवं रा��य �तरमा हा�सल हनु े��य�/अ��य� लाभ उ�लेख 

गन� । 

 

3= संभा�यता �व�लेशणः (१) �यवसायीक योजना देहाय बमोिजम गन�ः- 

(क) उ�पादन योजना (के, कती र कसर� उ�पादन गन� योजना छ उ�लेख गन�)। 

(ख) क�चा पदाथ�को उपल�धता (पश ुआहारा उ�ोगको लागी के, कती क�चा पदाथ�को आव�यकता पद�छ 

उ� क�चा पदाथ� कहाँबाट र कसर� �ा� ग�र�छ उ�लेख गन�)। 

(ग) उ�पादन हनु ेब�त ुर प�रमाण (पश ुआहारा उ�ोग स�ालनमा आए प�ात दै�नक �पमा उ�पादन हनु े

सेवा र दानाको प�रमाण उ�लेख गन�) । 

(घ) ��व�ध �योगको स�भा�यता (दाना उ�पादनका ला�ग आव�यक पन� ��व�ध, मेिशनर�, उपकरण, जनशि� 

र �तनको उपल�धता कसर� स�ुन�त ग�र�छ उ�लेख गन�) । 

(२) बजा�रकरण योजना (उ�पा�दत दानाको स�भा�वत बजार, �व�� योजना, गणु�तर �यव�थापन र 

��त�पधा�मा कायम रहन ेयोजना उ�लेख गन�) । 

(३) प�रयोजनाको �वि�य �व�लेशण (B/C ratio, IRR, Payback period) उ�लेख गन� । 

 

4= �यव�थापन योजनाः (१) �यव�थापनको उ�च तहमा रहन ेपदा�धकार�ह�को �ववरण तपिशल अनसुार उ�लेख 

गन�ः- 

�.सं. पद नामथर शैि�क यो�यता ताल�म/अनभुव उ�ोगमा �नजको भ�ूमका 

१      

२      

३      

 

5= वातावरिणय �भाव/असरको �व�शेणः (१) पश ु आहारा उ�ोग �थापना र स�ालनले वातावरणमा पान� 

सकारा�मक �भावह� उ�लेख गन� । 

-2_ पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालनले वातावरणमा पान� नकारा�मक असरह� आकंलन गन� । 



6 

 

-3_ पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालनले वातावरणमा पान� नकारा�मक असर �य�ुनकरणका लागी के-

क�ता उपायह� अवल�बन ग�रनेछ उ�लेख गन� । 

 

6= लाभ�ाह� �व�शेणः (१) ल��गक र सामािजक �व�षेण तपिशल बमोिजम गन�ः- 

लाभ�ाह� लाभ�ाह� सं�या 
ल��गक �व�षेण सामािजक व�ग�करण 

म�हला प�ुष द�लत जनजाती अ�य 

��य�       

अ��य�       

ज�मा       

 

-2_ लाभ�ाह�ले लाभ �ा� गन� त�रका उ�लेख गन� । 
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1= लागत लाभ �व�शेणः (१) तपिशल बमोिजमको �े�ता पूवा�नमुानको आधारमा �व�षेण गन�ः- 

�.सं. अनमुा�नत आ�दानी/खच�को �ववरण 
�थम वष� दो�ो वष� ते�ो वष� ज�मा 

ईकाई प�रमाण रकम �. ईकाई प�रमाण रकम �. ईकाई प�रमाण रकम �. ईकाई प�रमाण रकम �. 

 पंूिजगत खच�             

१ भौ�तक �नमा�ण             

२ मेिशनर�/औजार/उपकरण ख�रद             

क) कुल पंूिजगत खच�             

 चाल ुखच�             

१ उ�पादन लागत             

१.१ क�चा पदाथ�/समा�ी ख�रद             

१.२ क�चा पदाथ� �भ�याउन ढुवानी खच�              

१.३ ��मक/�यामी/�यालादार� �याला भ�ुानी             

२ उपभोग तथा �शास�नक खच�             

२.१ तलब, भ�ा तथा अ�य स�ुवधा भ�ुानी             

२.२ घर/मेिशन/औजार/उपकरणको  भाडा भ�ुानी             

२.३ पानी, �बजलु�, टे�लफोनको महशलु  भ�ुानी             

२.४ ममत� स�भार  भ�ुानी             

२.५ �ब�� �वतरण, �व�ापन तथा �सार  खच�             

३ 

�याज (Interest on Loan & Shared Capital) 

भ�ुानी("च" �याज ला�न े खच�को ... ��तशत/वष�का 

दरले) 
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ख) कुल चाल ुखच�             

�.सं. अनमुा�नत आ�दानी/खच�को �ववरण 
�थम वष� दो�ो वष� ते�ो वष� ज�मा 

ईकाई प�रमाण रकम �. ईकाई प�रमाण रकम �. ईकाई प�रमाण रकम �. ईकाई प�रमाण रकम �. 

ग) 
खदु खच� (Net Expenditure) (क+ख) 

(�याज ला�न/ेनला�न ेसवै खच�को ज�मा) 
   

         

 �याज ला�न ेखच� प�ा लगाउन ग�रएको �व�षेणः             

 �याज र�हत अनदुान रकमह�बाट ग�रएको खच�             

१ 
�नद�शनालयबाट �ा� कुल लागतको ५०% अनदुान 

रकमबाट ग�रएको खच� �. 
   

         

२ 
�थानीय तहबाट �ा� अनदुान रकमबाट ग�रएको खच� 

�. 
   

         

३ 
अ�य �नकायबाट �ा� अनदुान रकमबाट ग�रएको खच� 

�. 
   

         

घ) कुल अनदुान रकमबाट ग�रएको खच� �.             

ङ) आ�न ै सं�थाबाट �यहो�रन ेरकमबाट ग�रएको खच� �.             

च) �याज ला�ने रकमबाट ग�रएको खच�को ज�मा (ग-घ-ङ)             

 आ�दानी �ववरणः             

१ उ�पा�दत दाना �व��             

२ घास �व��             

छ) कुल आ�दानी  (Gross Income)             

ज) खदु मनुाफा (Net Profit) (छ-ग)             
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झ) कुल मनुाफा (Gross Profit) (छ-ख)             

ञ) खदु बचत (Net Saving) (ज-च)             

ट) �ड�काउ�टेड आ�दानी [छ÷(१+�याज%)×वष�]             

ठ) �ड�काउ�टेड खच� [ग÷(१+�याज%)×वष�]             

आवेदकको ह�ता�र र �म�तः   नामथरः   पदः  सं�थाको नाम र ठेगानाः    सं�थाको छापः 
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अनसूुिच -६ 

(दफा १० को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

मू�या�न फारम 

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 ३0   

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�न ैभएको २0  

�माण देिखन े

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

1.4.3 भाडामा ज�गा �लएको १२  

2 
�ा�व�धक द�ता/स�बि�धत �वषयको ताल�म/ शैि�क यो�यता (��ता�वत

कामदारको मा�) 
5 

 
 

2.१ ७ �दन अवधीस�मको ताल�म 1   

2.२ ७ देखी १५ �दन ेअव�धस�मको ता�लम 2   

2.३ १६ देखी ३० �दन ेअव�धस�मको ता�लम 3   

2.४ १ म�हना दखेी ३ म�हना अव�धस�मको ता�लम 4   

2.५ 
३ म�हना भ�दा बढ� अवधीको ता�लम/ शैि�क यो�यता (जे.ट�./ 

जे.ट�.ए.) 
5 

 
 

3 �वि�य �मता १०   

3.१ साझेदार�को ��तब�ता सामेल भएको ५   

3.२ अ�य �नकायबाट प�न साझेदार� हनेु ��तब�ता भएको ५   

4 रोजगार�को अव�था (��ता�वत) ५   

4.1 5 जना भ�दा मा�थ ५   

4.2 क�तीमा 5 जना ३   

 
 

5 वातावरणीय उपय�ुता 5   
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5.१ ��ता�वत काय��मको वातावरणीय �भाव आकँलन ग�रएको 2   

5.२ वातावरणीय �भाव �य�ुनकरणका उपायह� सामेल ग�रएको 3   

6 अ�य प�ह� १५   

6.१ 
�वगतमा य�तै खाले काम ग�ररहेको र ��ता�वत काय��म �वच तालमेल

रहेको 
१५ 

  

7 ि�वकृत काय��वधी अनसुारको थप आधारह� 30   

7.1 �ा�व�धक र आ�थ�क ��तावको गणु�तर २०   

7.1.१ �ा�व�धक ��ताव गणु�तर १०   

7.1.२ आ�थ�क ��ताव गणु�तर १०   

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 आवदेकह�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)  

ख)  

 

8= �थलगत अनगुमन टोल�को रायः 

�.सं. पद 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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अनसूुिच -७ 

(दफा 12 को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

��पि�य संझौता-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 

�निज/सहकार� सं�थासँगको पचास ��तशत लागत साझेदार�मा पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालन गन� स�ब�धी 

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

म�य े�ी ... ... ... ... 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� पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालनका ला�ग ��-पि�य स�झौता गर� बिुझ�लय�/�दय�। 

तपिशलः 

-1_ �थम प�ले लागत साझेदार�मा आधा�रत पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालन स�ब�धी काय��मको ला�ग 

कुल लागत अनदुान वापत �. ... ... ... ... ... म�येको १ ��तशत कि�ट�जे�सी 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 ��तवदेनका आधारमा मना�सव ठहरेमा वा सरकारबाट मा�यता �ा� �ा�व�धकले तयार 

गरेको र�न� �वल तथा काय� स�प� ��तवदेन र �थलगत �ा�व�धक ��तवेदनको आधारमा मना�सव ठहरे दइु� 

�क�तामा वा दो�ो प�ले स�पूण� काय� आ�न ै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� ��तवदेन 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�रन ेकाय�ह� तथा अ��यािशत �पमा �ृिजत सबै �कारका दा�य�व र िज�मेवार� दो�ो प�को हनेुछ । 

-8_ दो�ो प�ले पश ुआहारा उ�ोग �थापना र स�ालन हुँदा रोजगार �ा�ह� म�ये लि�त समूदाय(म�हला, द�लत, 

जनजाती आ�द)लाई नेपाल सरकारले स�ालनमा �याएको �वा��य �वमा काय��ममा आव� हनु ला�ने �वमा 

श�ुकको पचास ��तशत रकम बहन गनु� पन�छ । उ� रकम दो�ो प�ले �सधै स�बि�धत �वमा क�पनीलाई 

पठाई �दन ुपन�छ । 

-9_ 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 ।  

-10_ 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�सगँ �वीकृत गराई स�पूण� काय�ह� उ�च गणु�तर कायम 
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रािख �नधा��रत समय�भ� स�म� गनु� पन�छ । यसो नगरेको ख�डमा �थम प� रकम भ�ुानी �दन बा�य हनु े

छैन । 

-11_ दो�ो प�ले स�झौता अन�ुप उ�ोग �थापना नगरेमा �थम प�ले अनदुान रो�ा गन� स�नेछ। 

-12_ दो�ो प�ले पश ुआहारा उ�ोग �थापना काय� अधरुो छाडी अ�य�ै �व�� गर� द�ुपयोग गरेको पाइएमा �थम 

प�ले अनदुान रकम �च�लत ऐन/�नयम बमोिजम सरकार� बाकँ�/ब�यौता सरह असलु उपर गन�छ । 

-13_ काय��म स�ालनका दौरानमा कुन ै�वषय हेरफेर वा प�रमाज�न गनु� परेमा दवैु प�को आपसी सहमती अनसुार 

हनुेछ । 

-14_ स�झौतामा उ�लेख हनु छुटेका �वषयको हकमा �च�लत कानून अनसुार हनेुछ । 

 

 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 ्। 


