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कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय अन्तगर्त 

करार तथा साझेदार�मा कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०६१ 

�स्तावना  

 कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय अन्तगर्तका कायर्�म कायार्न्वयनमा सामदुा�यक संस्था, गैरसरकार� 
संस्था, सहकार� संस्था, �नजी क्षे�मा संग�ठत संस्था, स्थानीय �नकाय, फमर् एवं कम्पनी समेतको सहभा�गता 
जटुाउदै आपसी समन्वय एवं समझदार�बाट सी�मत साधन र �ोतको मूल्य �भावकार� (Cost effective) 
उपयोग गर� दशौ योजनाले �नद� िशत गरे अनरुुप रण�न�त अन्तगर्त �नजी क्षे�, स्थानीय �नकाय एवं गैर 
सरकार� क्षे� समेतलाई कृ�ष �वकास कायर्मा सहभागी गराई द�घर्काल�न कृ�ष योजना अनरुुप �दगो र 
�भावकार� उपलिब्ध हा�सल गनर्, �नरन्तर �व�व�धकरण र �विश�ीकरण भइरहेको कृ�ष व्यवसायमा सरकार� 
क्षे�को अलावा गैरसरकार� क्षे�बाट उपलब्ध हनु सक्ने �विश�ता र सेवा समेतको प�रचालन गनर्स र 

सी�मत साधन र �ोतको �भावकार� उपयोग गद� लिक्षत समूहसम्म पारदश� ढंगले सेवा परु् याउन वान्छनीय 
भएकोले आ�थर्क �शासन सम्बन्धी �नयमावल�, २०५६ को �नयम १९९ ‘कु को उप�नयम (३) ले 
�दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल सरकार (तत्का�लन �ी ५ को सरकार) ले यो �नद� िशका बनाई जार� 
गरेको छ। 

प�रच्छेद–१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �वस्तार  

 (क) यस �नद� िशकाको नाम ”कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय अन्तरगत करार तथा साझेदार�मा 
कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०६१” रहेको छ।  

 (ख)  यो �नद� िशका कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र अन्तगर्तका कायर्�म स�ालन गदार् लाग ुगनर् 
स�कने छ।  

 (ग) यो �नद� िशका आ�थर्क �शासन सम्बन्धी �नयमावल�, २०५६ र सो प�छका सम्ब� संशोधनको 
अ�धनमा रह� लाग ुहनेुछ।  

२. प�रभाषा  

 �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस �नद� िशकामाः  

 (क) “मन्�ालय” भ�ाले ”कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय सम्झनपुदर्छ।  

 (ख) “गैर सरकार� क्षे�” भ�ाले नेपाल सरकारको सम्बिन्धत �नकायमा दतार् भएको गैर सरकार� 
संस्था, सामदुा�यक संस्था, सहकार� संस्था, �नजी क्षे�मा संग�ठत संस्थाहरु, फमर्, कम्पनी एवं 
स्वाय� संस्था आ�द सम्झनपुदर्छ।  
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 (ग) “करार” भ�ाले नेपाल सरकारको �नकाय र रिज�डर् गैर सरकार� के्ष�बीच कायर्�म तथा 
आयोजना स�ालन गनर् यस �नद� िशका बमोिजम ग�रएको सम्झौता सम्झनपुदर्छ। 

 (घ) “साझेदार�” भ�ाले समान वा साझा उ�ेश्य, ल�य र चाख रा� ेदईु वा दईु भन्दा बढ� 
सरकार� �नकायहरुबीच वा सरकार� र कानून बमोिजम दतार् भएका गैरसरकार� क्षे�बीच 
आपसी समझदार�का आधारमा कुनै उ�ेश्य �ा��को ला�ग यस �नद� िशका बमोिजम सम्झौता 
भई ग�रने सहकायर् संझनपुदर्छ।  

 (ङ) “स्थानीय �नकाय” भ�ाले िजल्ला �वकास स�म�त, गाउँ �वकास स�म�त, नगरपा�लका मध्ये 
कुनै वा सबै संझनपुदर्छ।  

 (च) “�ा�व�धक स�म�त” भ�ाले करार सेवाको ला�ग कायर्�म प�हचान, अनगुमन, तथा संचा�लत 
कायर्हरुको �ा�व�धक मूल्यांकन गन� स�म�त संझनपुदर्छ। 

 (छ) “टोल�” भ�ाले यस �नद� िशका बमोिजम साझेदार�मा ग�रने कायर्�मको सम्पूणर् कायर् सम्पादन 
गन� कायर्दल संझनपुदर्छ।  

 (ज) “कृ�ष कायर्�म” भ�ाले कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय र अन्तगर्त सबै �नकायहरुबाट स�ालन 
हनेु दफा ३ बमोिजमका स्वीकृत कायर्�म संझनपुदर्छ।  

 (झ) “�नद� िशका” भ�ाले कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय अन्तगर्त करार तथा साझेदार�मा कायर्�म 
स�ालन �नद� िशका, २०६१ सम्झनपुदर्छ।  

३. करार तथा साझेदार�मा स�ालन गनर् स�कने कायर्�महरू  

 (१) प्याकेज/कृयाकलाप �वशेष करार वा साझेदार�मा �दने– आवश्यकता प�हचान, संभाव्यता 
अध्ययन, संस्थागत �वकास (समूह गठन/प�रचालन/व्यवस्थापन), कृषक समूह तथा 
स�म�तहरुमा पूिँजको �वकास तथा व्यवस्थापन, ��व�ध �वकास, क्षमता �वकास, ता�लम, गो�ी, 
योजना तजुर्मा, अनगुमन, मूल्यांकन, बजार व्यवस्थापन तथा �व�र्न, कृ�ष उत्पादन साम�ीको 
उत्पादन तथा �वतरण, वस्तगुत (Commodity Based) आय आजर्न कायर्�म, �भावका�रता 
अध्ययन, आधारभतू सव�क्षण, बीमा आ�दका साथै मन्�ालय अन्तगर्तका उपय�ु कुनै प�न 
��याकलाप, कायर्�म तथा आयोजनाहरुलाई स्वीकृत कायर्�म अनसुार वा मन्�ालयको 
स्वीकृ�त �लएर यस �नद� िशकाको अ�धनमा रह� सम्बिन्धत कायर्लयले प्याकेज/कृयाकलाप 
�वशेष करार वा साझेदार�मा कायर्�म स�ालन गनर् स�कने छ।  

 (२) जनशि� उपलब्ध गराउन करारमा �दने– मन्�ालय अन्तगर्तका कायार्लयहरुले स्वीकृत 
कायर्�म अनसुार (परामशर्दाता, मो�टभेटर, �टम सपुरभाइजर, �फल्ड�टम जस्ता सामािजक 
प�रचालक (Social mobilizer) तथा गणक आ�द यस �नद� िशकाको अ�धनमा रह� करारमा 
सेवा �लन स�कने छ। 
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४. करार तथा साझेदार�मा कायर्�म स�ालन गन� कायार्लयबाट गनुर्पन� कायर्हरु  

 (१) सरोकारवाला रा��य तथा स्थानीय तहमा कायर्रत सबै गैर सरकार� के्ष�को अ�भलेख तयार 
  गन�।  

 (२) कायर्�म छनौट गदार् Problem Census Problem Solving (PCPS), Participatory Rural 

appraisal (PRA), Farmers Need assessment (FNA) जस्ता सहभागीतात्मक �व�ध अपनाई 
गनुर् पन�।  

 (३) आवश्यकताको आधारमा स्थानीय संभाब्यता र तलुनात्मक लाभलाई समेत दृ��गत गर� 
करार वा सझेदार� सेवाको ला�ग उपय�ु कायर्�महरु प�हचान गर� कायर्�म तथा बजेट 
स्वीकृत गराउने। 

 

प�रच्छेद–२ 

करार सेवा कायर्�म 

५. �ा�व�धक स�म�त गठन  

 (१) करार सेवा कायर्�म स�ालन गराउने �त्येक कायार्लयले देहाय बमोिजम �ा�व�धक स�म�त 
गठन गनुर्पन�छ। 

  (क) कायार्लय �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत   – संयोजक  

  (ख) सम्बिन्धत �वषय हेन� कमर्चार�   – सदस्य  

  (ग) योजना हेन� �ा�व�धक कमर्चार�   – सदस्य  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत �ा�व�धक स�म�तको काम देहाय बमोिजम हनेुछ।  

  (क) करार सेवामा स�ालन ग�रने कायर्�महरुको कायर् क्षे�गत शतर्हरु (Terms of 

References) तयार गन�।  

  (ख) स�ा�लत कायर्�मको अनगुमन गन�।  

  (ग) अिन्तम �कस्ता भ�ुानीको ला�ग दफा ११ बमोिजम �ा�व�धक ��तबेदन स�हत 
फरफारकको ला�ग सीफा�रस गन�।  

  (घ) कायार्न्वयनको �ममा समस्या आएमा अध्ययन गर� समाधानको ला�ग पहल गन�।  

  (ङ) यस �नद� िशकाको दफा १३ बमोिजम करार कायर्को सम्प� सम��गत मूल्यांकन एवं 
समीक्षा सोह� दफामा उल्लेिखत आधार अनसुार गन�। 
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६. करार सम्बन्धी व्यवस्था  

 यस �नद� िशका बमोिजम स�ालन ग�रने करारको कायर्हरु सन्दभर्मा बोलप� आव्हान र ठे�ा 

स्वीकृ�त सम्वन्धी काम आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �नयमावल� २०५६ को �नयम ८१ वमोिजम गनुर्पन�छ।  

७. मूल्या�न स�म�त गठन सम्बन्धी व्यवस्था  

 मूल्यांकन स�म�तको गठन आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �नयमावल�, २०५६ को �नयम १८६ र १८७ 
बमोिजम गनुर्पन� छ र सो स�म�तको काम कतर्व्य र अ�धकार सोह� �नयमावल�को �नयम १८८ 
वमोिजम हनेुछ। 

८. आशयप� मूल्यांकन सम्वन्धी व्यवस्था  

 (१) आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �नयमावल�, २०५६ बमोिजम माग ग�रएका आशयप�हरुको 
मूल्यांकन देहायको आधारमा गनुर्पन�छ । 

�.सं. मूल्यांकनको आधारहरु भार 

१ संस्थाको अनभुव (उमेर समेत रा�)े ३० 

२ कायर् क्षमता, कायर् अनभुव, �वषयगत दक्षता ६० 

३ अन्य संस्थाको �क�सम नाफामखुी, गैर नाफामखुी, सरकार�, 
गैरसरकार� 

१० 

 जम्मा १०० 

 (२) छनौट भएका आशयप�दाताहरुबाट पेश भएका �ा�व�धक �स्तावहरु देहाय अनसुार मलु्या�न 
गनुर्पन�छ। 

�.सं. मूल्यांकनको आधारहरु अंकभार 

१ संस्थाको अनभुवः 

(क) संस्थाको �क�सम र उमेर 

(ख) समान �कृ�तको आयोजना र कायर्�म सम्वन्धी अनभुव 

(ग) भौगो�लक अनभुव 

(घ) सम्बिन्धत िजल्लाको अनभुव 

(ङ) संस्थाको कायार्लय रहेको स्थान आ�द १० 

१० 



5 
 

२ संस्थाको क्षमता  

क) जनशि�  

(ख) आ�थर्क क्षमता  

(ग) भौ�तक पूवार्धार  

(घ) मेिशनर� औजार आ�द  

१० 

३ कायर्�म स�ालन कायर्�व�ध  

(क) प�रलिक्षत समूह  

(ख) कायर् के्ष�  

(ग) नौलोपना  

(घ) सहभा�गतात्मक �व�ध  

(ङ) अध्ययन अनसुन्धानवाट उपलव्ध न�तजा  

(च) उपय�ु मापन योग्य सूचा� �व�ध  

(छ) आयोजनाको अव�ध  

(ज) लाभािन्वत जनसंख्या  

५० 

४ �स्ता�वत जनशि�  

(क) �वषय �वशेषज्ञ  

(ख) �फल्ड कमर्चार� ३० 

४ 

 जम्मा १०० 

 

 नोटः  मूल्यांकनको आधार अन्तगर्त कायम ग�रएका �त्येक उप आधारमा अंकभार तोक� कायार्लय 
�मखुबाट अ��म स्वीकृती �लनपुन�छ।  

 (३) आशयप��ारा छनौट गनुर् नपन� �स्तावहरुको हकमा प�न यस �नद� िशकाको दफा ८ को 
उपदफा (२) वमोिजम मूल्यांकन गनुर्पन� छ।  

९. �स्ताव स्वीकृ�त सम्वन्धी व्यवस्था  

 (१) आ�थर्क र �ा�व�धक �स्ताव स्वीकृत गन� अ�धकार आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �नयमावल�, 
२०५६को �नयम ८१ को उप�नयम (१६) वमोिजम हनेु छ।  

 (२) यस �नद� िशकाको दफा ८ वमोिजम सबैभन्दा बढ� अंक ल्याउनेको �स्ताव स्वीकृत गदार् 
आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �नयमावल� २०५६ को �नयम ८१ को उप�नयम (१४ क) र 
(१४ ख) अनसुार गनुर् पन�छ। 
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 (३) उपयुर्� बमोिजम �स्ताव स्वीकृत भएप�छ आवश्यक भएमा संशो�धत कायर् ता�लका स�हत 
कायार्लयले सम्झौता गर� काम संप� गराउन ुपन�छ।  

 
 

१०. म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था  

 म्याद थप सम्वन्धी व्यवस्था आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �नयमावल�, २०५६ को �नयम ८९ अनसुार 
�ा�व�धक स�म�तको सीफा�रशमा ग�रने छ ।  

११. ��तवेदन सम्वन्धी व्यवस्था  

 (क) �ा�व�धक स�म�तले कायर्�म कायार्न्वयनको ��तवेदन करार �दने कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ 
र यस्को साथै अिन्तम भ�ुानीको ला�ग �सफा�रस स�हत कायर् संप� ��तवेदन समेत पेश 
गनुर् पन�छ।  

 (ख) करार �लने संस्थाले कायार्रम्भ ��तवेदन (Inception Report), मध्याव�धक ��तवेदन (Mid 

Term Report), कायर्सम्प� मस्यौदा ��तवेदन (Final Draft Report) र कायर्सम्प� ��तवेदन 
(Final Report) समेत पेश गनुर् पन�छ।  

१२. करार कायर्को समीक्षा एवं मूल्यांकन सम्वन्धी व्यवस्था  

 (१) सम्प� कायर्को सम��गत मूल्याकंन तलका आधार �लई गनर् स�कनेछ  

  (क) सम्झौता बमोिजमको उ�ेश्य/��तफल �ा��को समीक्षा।  

  (ख) लिक्षत कृषकले �ा� गरेको लाभ बारे मूल्यांकन।  

  (ग) सामािजक, लै�गंक तथा वातावरणीय �भाव बारे सामान्य समीक्षा।  

  (घ) कायर्कुशलता तथा �भावका�रताको मूल्यांकन।  

  (ङ) करार �लने संस्थाले �ा� गरेको उपलब्धी बारे समीक्षा।  

 (२) सम्प� कायर्को उपलिब्ध �मािणकरण (Validation) �नम्न �व�ध अपनाई गनुर्पन�छ।  

  (क) कृषक र अन्य सरोकारवाला समक्ष कायर् संप� ��वबेदनको �स्त�ुत।  

  (ख) गणुस्तर उपलिब्ध एवं अन्य �भावबारे छलफल तथा लेखाजोखा।  

  (ग) भ�वष्यमा करार सेवा �वस्तारको ला�ग पाठ तयार�।  

१३. कायर्�म �वस्तार सम्वन्धी व्यवस्था  

 करार कायर्�म �वस्तारको ला�ग तलका उपायहरु अवलम्वन ग�रनेछ  
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 (१) करार �दने कायर्लयले अन्य क्षे�को समूह र सरोकारवालाको स्थलगत �मणको आयोजना 
  गन�।  

 (२) मूल्याकंनबाट �ा� पाठको आधारमा �नष्कषर् �नकाल� �वस्तारको ला�ग कायर् अगा�ड  
  बढाउने।  

 (३) नी�तगत एवं ���यागत सधुारको ला�ग मन्�ालय, �वभाग र कायर्�म �नद�शनालयहरुले 
पहल गन�।  

१४. करार भंग गनर् नपाईने सम्वन्धी व्यवस्था  

 (१)  यस �नद� िशका बमोिजम करारको सम्झौता भै सकेप�छ दवैुको मंजूर� �वना करार अव�ध 
भ�ुानी नहुँदै बीचमा करार तोड्न वा छाड्न पाईने छैन।  

 (२)  करार �लने संस्थाले करार अव�ध परुा नहुँदै करार उल्लंघन गरेमा आ�थर्क �शासन सम्वन्धी 
�नयमावल� २०५६ को �नयम ९० वमोिजम हनेु छ। 

 

प�रच्छेद–३ 

साझेदार� कायर्�म 

१५. टोल� गठन  

 साझेदार� कायर्�म कायार्न्वयनमा सघाउ परु् याउन �त्येक कायार्लयमा देहाय बमोिजमको साझेदार� 
कायर्�म कायार्न्वयन टोल� गठन ग�रने छ। उ� टोल�मा �नम्नानसुारको सदस्य रहन सक्ने छन।् 

 कायार्लय �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत संयोजक 

 योजना हेन� कमर्चार� सदस्य 

 सम्बिन्धत �वशेषज्ञ सदस्य 

 सम्बिन्धत कायार्लयको लेखा शाखा �मखु सदस्य 

 नोटः सम्वन्धीत कायार्लय �मखुले एकजना सम्म टोल�मा थप मनोनयन गनर् सक्नेछ।  

१६. टोल�को कायर्  

 सामान्यतया टोल�ले गन� कायर् देहाय बमोिजम हनेुछः  

 (क) सम्भाव्यता र तलुनात्मक लाभको आधारमा साझेदार� कायर्�महरु छु�ाई प�हचान गन�।  

 (ख) �ामीण समदुायमा कायर्रत सम्पूणर् गैरसरकार� क्षे�को अ�भलेख तयार गन�।  

 (ग) गैरसरकार� क्षे�सँग भौगो�लक के्ष�, बस्त�ुवशेष र कायर्�मको आधारमा आवश्यकता प�हचान 
तथा समन्वय कायम गर� प�रचालन गन�।  
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 (घ) साझेदार� कायर्�मको ला�ग कायर् क्षे�गत शतर्हरु (TOR) तयार गन�। ��तस्पधार्त्मक 
साझेदार� कायर्�मको हकमा मूल्यांकनको आधारहरु समेत समावेश गनुर् पन�छ।  

 (ङ) ��तस्पधार्वाट साझेदार छनौट हनेु अवस्थामा �स्तावहरु मूल्यांकन गर� उपय�ु �स्ताव 
छनौट गन�।  

 (च)  साझेदार�बीच काम तथा �ोत साधनको �वभाजन एवं आ-आफ्नो िजम्मेबार� तथा दा�यत्व 
�� हनेु गर� समझदार�-प� बनाउने।  

 (छ)  संचा�लत साझेदार� कायर्�मको अनगुमन तथा मूल्यांकनको आधार बनाई �नय�मत रुपमा 
कायार्न्वयन  गन�।  

 (ज)  साझेदारले संम्झौता अनसुार कायर् नगर� उल्लंघन गरेमा कायार्लय �मखुको �नद�शन बमोिजम 
छान�वन गर� कायर्वाह�को ला�ग सीफा�रश गन�।  

 (झ) कायर् सम्पादनमा आईपरेका समस्या समाधान गन� कायर्मा साझेदारलाई सहयोग परु् याउने। 

१७. साझेदार�का �क�सम  

 (१) �सधै सम्झौता गन� 

 नेपाल सरकारको तफर् बाट �त्यक्ष आ�थर्क व्ययभार नपन� गर� गै� सरकार� क्षे�सँगबाट काम 
गराउन स�कने अवस्थामा सीधै सम्झौता गर� काम गनर् स�कने छ। 

 नेपाल सरकारको तफर् बाट रु. १ लाखसम्म खचर् हनेु अवस्थामा साझेदारसँग वातार् �ारा सीधै 
सम्झौता गर� काम गनर् स�कने छ। 

 आवश्यकतानसुार सरकार�, अधर्सरकार� एवं स्थानीय �नकायसँग सहकायर् गनर् आवश्यक 
देिखएमा उनीहरुसँग सीधै सम्झौता गर� काम गनर् स�कने छ। 

 (२) ��तस्पधार्�ारा सम्झौता गन� 

 नेपाल सरकारको तफर् बाट रु. १ लाख भन्दा बढ� खचर् हनेु अवस्थामा ��तस्पधार्�ारा साझेदार 
छनोट गर� सम्झौता गर� काम गनुर् पन� छ। 

१८. ���या  

 (१) �सधै सम्झौता गन� 

 दफा १७ को उपदफा (१) बमोिजम सीधै सम्झौता गन� अवस्थामा साझेदारहरुबीच सहम�त 
साथ सम्झौता तयार गर� कायार्न्वयन गनुर्पन� छ। 

 (२) ��तस्पधार्�ारा सम्झौता गन� 

 ��तस्पधार्�ारा सम्झौता ग�रने अवस्थामा न्यूनतम १५ �दनसम्मको म्याद �दई रा��य या 
स्थानीय प��कामा सूचना �कािशत गर� दईु खाम �णाल��ारा �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्ताव 
आ�ान गन�। 
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 �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्तावहरुको �मशः ७० ��तशत र ३० ��तशत अंकभार तोक� 
छु�ाछु�ै मूल्यांकन गनुर् पन�छ। 

 �व�धवत �ा� �स्तावहरु मध्ये प�हला �ा�व�धक �स्तावको मूल्यांकन गन�। मूल्यांकनका 
आधारहरु देहाय अनसुार हनेु छन।् 

 

साझेदार� �स्ताव मूल्याकंन फारम 

�.सं. मूल्याकंनको आधारहरु अंकभार (��तशत) 

१ संस्थाको उमेर १० 

२ �वषयगत दक्षता एवं अनभुव ४० 

३ सेवात्मक योगदान (ता�लम, अनगुमन, ल��गक समता, सामािजक 
प�रचालन आ�द) 

३० 

४ आ�थर्क सहभा�गता (कूल लागतको ५मा) १० 

५ संस्थाको �क�सम १० 

 जम्मा १०० 

 

 नोटः टोल�ले आवश्यक महशसु गरेमा उल्लेिखत आधारहरुको उप-आधारहरु तयार गर� मूल्यांकन 
गनर् सक्नेछ। 

 मूल्यांकन ग�रएका �ा�व�धक �स्तावहरु मध्ये तो�कएको अंकभारको ७० ��तशत र सो भन्दा 
मा�थ अंक �ा� गन� �स्तावकहरुको मा� आ�थर्क �स्ताव खोल� मूल्यांकन गनुर्  
पन�छ। 

 आ�थर्क �स्ताव मूल्यांकन गदार् नेपाल सरकारबाट छु�ाएको रकम �भ� रह� सबैभन्दा कम 
माग गन� �स्तावकलाई आ�थर्क अंकभार (३० ��तशत) को पूणा�क �दई समानपुा�तक �हसावले 
अन्य �स्तावको मूल्यांकन गनुर् पन�छ। 

 �ा�व�धक र आ�थर्क �स्तावहरुको अंकभारलाई जोड गर� मूल्यांकन (Ranking) गन�। 

 अ�धकतम अंक (First Rank) �ा� गन�लाई वढ�मा १ ह�ाको म्याद �दई सम्झौताको ला�ग 
बोलाउने। 

 अ�धकतम अंकवाला सम्झौता गनर् नआएमा दो�ो या सो प�न नआएमा ते�ोसँग सम्झौता गर� 
कायार्न्वयन गन�। 
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१९. साझेदार� कायर्�मको कायार्न्वयनको �ममा कुनै समस्या देिखएमा अथवा कुनै ��याकलाप थपघट 
गनुर् परेमा दवैु पक्षको सहम�तमा समस्या समाधान गन� अथवा सम्झौतामा संशोधन गन�।  

२०. साधारणतया दबैु पक्षबाट सम्झौता तो�डने छैन।  

 नोटः  यस �नद� िशकामा समावेश नभएका �ावधानहरु तथा अन्य बािझएको हकमा �च�लत कानून 
बमोिजम हनेुछ। 

अनसूुची–१ 

 करार/साझेदार�मा कायर् गनर्/गराउन परु् याउन ुपन� ���या 

 १. कायर् क्षे�गत शतर्हरु (TOR) स्प� रुपले (अनसूुची २) तयार गन�।  

 २. कायर् क्षे�गत शतर्हरु अनसुार कायर् सम्प� गनर् लाग्ने लागतको इ��मेट गन�।  

 ३. प�प��का, रे�डयो, �ट.भी. जे जस्तोमा �वज्ञापन गनुर्पन� हो सो �वज्ञापन नमूना (अनसूुची ३) 
तयार पान�।  

 ४. �.सं. १, २ र ३ का �ववरण राखी आ�थर्क �नयमले अ�धकार �त्यायोजन गरेको तहबाट 
स्वीकृत गराउने।  

 ५. �वज्ञापन अनसुार �ा� अलग अलग �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्तावहरु मध्ये �ा�व�धक �स्ताव 
टोल�ले खोल्ने। आ�थर्क �स्तावलाईर् �सलवन्द� गर� सरुिक्षत रा�।े  

 ६. �ा�व�धक �स्तावको मूल्यांकन स�कएप�छ सो स्वीकृत गराई आ�थर्क �स्ताव (सम्बिन्धत 
��त�न�धहरुको रोहवरमा) खोल� मूल्यांकन सम्प� गर� अ�धकार �ा� तहबाट स्वीकृत 
गराउने।  

 ७. �नणर्य प�ात ्सम्झौता गनर् आउने बारे (अनसूुची ४ को प� जार� गन�।  

 ८. सम्झौता गराउने (अनसूुची ५ वमोिजम)।  

 ९. सम्झौता अनसुार कायर् गनर् कायार्देश (अनसूुची ६) �दने। 
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अनसूुची–२ 

............................. (Topics) का ला�ग 

कायर् क्षे�गत शतर्हरु (TOR) (नमूना) 

 

१. भ�ूमका  

 प�हलो प्याराः  �वषय �वेश  

 दो�ो प्याराः  यो कायर् �कन गनुर्प¥यो भ�े सम्बन्धमा समस्या प�हचान गर� आवश्यकता दशार्उने।  

 ते�ो प्याराः  यस...... कायर्का ला�ग नेपाल सरकारको आ�थर्क �नयमले योग्य ठहराएको। फमर् 
 (NGO/Consultancy/Agency) लाईर् करार साझेदारमा �लन यो कायर् के्ष�गत शतर्हरु (TOR) तयार 
 पा�रएको हो।  

२. उ�ेश्य (Objective)  

 यस ............. (कायर्को नाम) को मूल उ�ेश्य ... ......... हो। यसका �वशेष उ�ेश्यहरु �नम्न 
रहनेछन।्  

 २.१ ................................  

 २.२ ................................ 

३. अध्ययन/कायर्को दायरा (Scope of the Work) 

 सी�मतता (Limitations)  

 केन्�करण (Focus)  

 कसले, कसर� गन� खडु�कलाहरु  

 ��तवेदन कसर� क�त (Reporting)  

४. �ा�व�धक �स्तावका ला�ग आवश्यक वुंदाहरु  
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संस्थाको प�ृभ�ूम 

काम सम्प� गनर् अपनाइने कायर्�व�ध 

 जनशि�, वजेट/सहभा�गतात्मक वजेट तथा अन्य स�ुवधाहरु  

 कायर्स्थलको वस्तिुस्थ�त �व�षेण  

 कायर्�म, कायर्ता�लका तथा अपेिक्षत उपलिव्ध  

 ल��गक तथा वातावरणीय पक्ष  

 अनगुमन तथा मूल्यांकन ���या (सूचक स�हत)  

 ��तवेदन (Reporting)  

 

५. लागत अनमुान (Cost Estimate) – यस कायर्को लागत अनगुमन रु. .................... हनेुछ।  

६. मूल्यांकनका आधार (Evaluation)– �नद� िशका अनसुार �ा�व�धक र आ�थर्क �स्तावलाईर् ६०:४० 
मा मलु्यांकन ग�रनेछ। �ा�व�धक �स्तावको मूल्यांकनप�छ आ�थर्क �ताव खो�लनेछ र भा�रत 
�णाल� (Weightage) अनसुार मूल्यांकन ग�रनेछ। 

 ७. उपलब्धी (Deliverables)– यस कामबाट �नम्न उपलब्धी (Deliverables) हा�सल हनेुछन।्  
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अनसूुची–३ 

 

नेपाल सरकार 

कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय 

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

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

सूचना (नमूना) 

(सूचना �कािशत �म�त ......................................) 

 

यस .............. (कायार्लय) को स्वीकृत कायर्�म अनसुार .......................... (कायर्) गनर्को ला�ग 
सरकार� स्तरमा रिज�डर् भएका आन्त�रक राज� कायार्लयमा दतार् रहेका �नजी क्षे�का कम्पनी/संघ/संस्था, 
गैर सरकार�/सामदुा�यक (CBOs) स्वाय�/सरकार� संस्था आ�दलाईर् करार, साझेदार�मा कायर् गनर् �लनपुन� 
भएकोले ......... �दने सूचना �कािशत गर� �स्ताव आ�ान ग�रन्छ। यसको ला�ग आवश्यक अन्य �ववरण 
�नम्न अनसुार हनेुछ।  

१.  �ा�व�धक र आ�थर्क �स्तावहरु अलग अलग खाममा िशलवन्द� गर� पेश गनुर्पन�छ।  

२.  �स्तावहरुको TOR मा उल्लेिखत सामान्य आवश्यकता तथा �ारिम्भक आधारहरुलाईर् समेटनपुन�छ।  

३.  यसमा कायर् क्षे�गत शतर्हरु TOR उल्लेिखत कायार्लयबाट कायार्लय समय �भ� �लिखत �नवेदनको 
आधारमा आ�थर्क �नयम अनसुार रु. ....................... �तर� �ा� गनर् स�कनेछ।  

४.  मूल्यांकनका आधारहरु “कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय अन्तरगत करार तथा साझेदार�मा कायर्�म 
स�ालन �नद� िशका २०५८” तथा उपलब्ध कायर् क्षे�गत शतर् (TOR) अनसुार हनेुछ।  

५.  �ा�व�धक �स्तावको मूल्यांकन गर� �थम आउने �स्तावक संस्थालाईर् आ�थर्क �स्ताव खोल्न 
वोलाईर्नेछ र �नयमानसुार मूल्यांकन ग�रनेछ।  

६.  सेवा �लने वा न�लने भ�े सम्पूणर् अ�धकार यस कायार्लयमा �नह�त रहनेछ। 
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अनसूुची–४ 

नेपाल सरकार 

कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय 

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

(नमूना) 

 

प.सं.           �म�तः  

च.नः  

 
 

�वषयः सम्झौता गनर् आउने बारे । 

 

 �ी ..................................... .......................................... उपरो� सम्बन्धमा यस 
कायार्लयको इ��मेट नं. ............... अनसुार .................. (कायर्) गनर् कायार्लयको �म�त ............... 
गतेको �नणर्य अनसुार पेश भएको रु. ............... अके्षरुपी ...................................... मा�को 
आ�थर्क �स्ताव स्वीकृत भएकोले सम्झौता गनर् आउनहुनेु अनरुोध छ। अन्यथा आ�थर्क �नयम अनसुार 
हनेु व्यहोरा समेत जानकर�को ला�ग अनरुोध छ।  

 
 

वोधाथर्  

�ी आ�थर्क �शासन शाखा         कायार्लय �मखु 

 
.................................................................................................................................................. 
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अनसूुची–५ 

नेपाल सरकार 

कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय 

सम्झौता प� (नमूना) 
 

......................... कायार्लय/फमर्/केन्�/�नद�शनालय/आयोजना ............. अन्तगर्त संचा�लत .......... 
कायर्�महरु रिज�डर् �नजी संस्था सामदुा�यक संस्था, गै� सरकार� संस्था, स्थानीय �नकाय, सरकार� संस्था, 
फमर् र कम्पनी माफर् त साझेदार� सेवामा स�ालन गनर् ................. कायार्लय (यस प�छ �थम पक्ष 
भ�नने) बाट �स्ताव आव्हान भै मूल्यांकनको आधारमा छनौट भएको .................... संस्था (यसप�छको 
दो�ो पक्ष भ�नने) बीच तप�सल वमोिजम सम्झौता तयार गर� सम्झौता ग�रयो।  

 

तप�सल 

१. दो�ो पक्षले �स्तावमा उल्लेख गरेको कायर्�म लगानी, ��तफल स्प� देिखने गर� सम्झौता 
बमोिजमका कायर् क्षे�गत शतर् (TOR) तथा कायर् ता�लका अनसुार सम्प� गनुर्पन�छ।  

२.  करार अव�ध यो सम्झौता भएको �म�तबाट वढ�मा ................ �दन/म�हना/वषर्को हनेुछ।  

३.  तो�कएको कायर् �म�त ........... �भ� शरुु गनुर्पन�छ र सो कायर् �ग�त ��तवेदन बढ�मा १ (एक) 
म�हना �भ� पेश गर� सक्नपुन�छ।  

४.  TOR �वप�रत काम गराएमा पनुः काम गनर् लगाइने छ र सो को भ�ुानी �दइने छैन। 

५.  TOR अनसुारको काम भए नभएको अनगुमन दाता कायार्लयबाट �नरन्तर ग�रनेछ।  

६.  यो करारनामा अनसुार कायर् सम्प� गनर् कुल रकम रु. ................. उपलब्ध हनेुछ। कुनै 
साम�ी उपकरण, �ा�व�धक सहयोग आ�द उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेख हनु ु
पन�छ।  

७.  यस सम्झौता बमोिजम कायर् सम्प� गदार् कुनै भ�वतव्य पनर् आएको खण्डमा करार तथा साझेदार�मा 
कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय अन्तगर्त कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०५८ (यसप�छ �नद� िशका 
भ�नएको) को दफा ९ को उपदफा (३) वमोिजम हनेुछ।  

८.  दो�ो पक्षले करार वमोिजम कायर् सम्प� नगर� करार उल्लंघन गरेमा �नद� िशकाको दफा ९ को 
उपदफा (२) वमोिजम हनेुछ।  

९.  भ�ुानी गदार् फमकर् को नाममा चेक काट� भ�ुानी गनुर् पन�छ।  

१०  आ�थर्क �नयम फमर्को नाममा चेक काट� भ�ुानी गनुर् पन�छ।  

११.  सम्झौता प� र �नद� िशका (२०५८) वािझएमा �नद� िशका अनसुार हनेुछ।  
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१२.  यसमा उल्लेख भए भन्दा अन्य व्यहोराको हकमा �च�लत कानून र �नद� िशका (२०५८) वमोिजम  

हनेुछ।  

�थम पक्ष       दो�ो पक्ष  

कायार्लय तफर् बाट सह� गन�    संस्थान तफर् बाट सह� गन� 

नामः        नामः  

पदः        पदः  

हस्ताक्षरः       हस्ताक्षरः  

�म�तः       �म�तः  

कायार्लय छाप      कायार्लय छाप 

साक्षीः       साक्षी 

 

नोटः यो सम्झौता प�मा स्थानीय आवश्यकता अनसुार �च�लत कानून र �नद� िशकाको प�र�ध �भ� रह� 
दईु पक्षको समझदार�मा थपघट गनर् स�कनेछ। 
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अनसूुची–६ 

 

नेपाल सरकार 

कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय 
.................................... 

(नमूना) 

 

प.सं.           �म�त  

च.नः  

 

�वषयः कायार्देश �दएको । 

 
 

�ी ................................. ...................................... उपरो� सम्बन्धमा यस कायार्लयको 
इ��मेट नं ......बाट .............. (कायर्) गनर् ............ (फमर्) सँग �म�त ................. मा भएको 
सम्झौता अनसुार �म�त ............... �भ� कायर्�म सम्प� गर� अिन्तम ��तवेदन पेश गनर् यो कायार्देश 
�दईएको छ। कायार्लयका सम्बिन्धत �ा�व�धकहरुसंग सम्पकर्  राखी गनुर्पन� कायर् �दएको म्याद �भ� 
संलग्न तइ्च ्वमोिजम सम्प� गनुर्हनु जानकार� गराईन्छ। उ� कायर्को सम्झौता प� यसै प�साथ 
संलग्न छ।  

 
 

            कायार्लय �मखु  

वोधाथर्  

�ीमान ्......................................  

�ी आ�थर्क �शासन शाखा ...............  

�ी .............................................  
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अनसूुची – ७ 

 

कायर्�म अनगुमन तथा मूल्यांकन फाराम (नमूना) 

 

साझेदारको नाम र ठेगानाः  

मा�सक, चौमा�सक, वा�षर्क कायर्�म सम्प� भएको �म�तः  

स्थानः  

कायर्�मः 

�स.नं. कायर्�म इकाई ल�य �ग�त मूल्याकंन 
सूचकहरु 

वाधा 
अडचनहरु 

सझुावहरु 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

नोटः अनगुमन तथा मूल्यांकन फाराम, कायर्�म अनसुार प�रमाजर्न गनर् स�कनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


