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साझेदारीमा कृषि तथा पश ुव्र्वसार् प्रवर्यन कार्यक्रम सञ्चािन गनय इच्छुक लनजी तथा गैर सरकारी संघ संस्था तथा 
व्र्क्तिहरुको िालग आशर्पत्र पेश गने सम्वक्तधर् दोश्रो पटक प्रकाक्तशत सूचना  

दोश्रो पटक प्रकाक्तशत लमलतिः २०७९।०५।०७ 

तामाकोशी गाउँपालिकािे लनजी तथा गैर सरकारी के्षत्रसंगको िागत साझेदारीमा षवलिन्न आर् आजयनमिुक कार्यक्रम 
सञ्चािन गनयको िालग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन ऐन तथा कार्यषवलर् समेत कार्ायधवर्नमा ल्र्ाएको छ । सोषह ऐन 
तथा कार्यषवलर्को अलर्नमा रषह कृषि तथा पश ुषवकास के्षत्रिाई व्र्वसाषर्क रुपमा षवकास गरी कृिकहरुको आर्आजयन 
बृद्दि गने उिेश्र्िे आलथयक विय २०७९।२०८० देक्तख शरुु हनेु गरी िागत साझेदारीमा कृषि तथा पश ुव्र्वसार् प्रवर्यन 
कार्यक्रमिाई बहवुिीर् कार्यक्रमका रुपमा सञ्चािन गने गरी क्तस्वकृत गरेको छ । उि कार्यक्रम सञ्चािन गनयका िालग 
आवश्र्क तपलसिमा उल्िेक्तखत र्ोग्र्ता पगेुका इच्छुक लनजी तथा गैरसरकारी के्षत्रमा कार्यरत व्र्क्ति वा संघ 
संस्थाहरुबाट १५ पधर द्ददन लित्र आशर्पत्र पेश गनय हनु िलन लमलत २०७९।०४।१९ मा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन 
गररएकोमा तोषकएको अवलर् लित्र सावयजलनक खरीद ऐन २०६३ को दफा ३१ को उपदफा ५ मा उल्िेक्तखत संख्र्ामा 
आशर् पत्र पेश निएको हुँदा तपलसि बमोक्तजमका कागजातहरु सषहत मालथ उल्िेक्तखत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन गनय 
ईच्छुक लनजी तथा गैरसरकारी संघ संस्था वा व्र्क्तिहरुिे र्ो सूचना प्रकाशन िएको लमलतिे १५ द्ददन लित्र आशर्पत्र 
पेश गनय हनु दोश्रो पटक र्ो सूचना प्रकाक्तशत गररएको छ । 

तपलसििः आशर्पत्र साथ पेश गनुय पने कागजातहरु 

१. संस्था दताय प्रमाणपत्र (नषवकरण िएको) को प्रलतलिप, करचिुा प्रमाण-पत्रको प्रलतलिषप, षवगत तीन आलथयक 
वियको िेखापरीक्षण प्रलतवेदन, आवश्र्क पनकेो हकमा लनर्मनकारी लनकार्को अनमुलत पत्र। 

२. संस्थाको स्थार्ी िेखा नम्वर । 

३. िागत साझेदारीको िालग आवश्र्क बजेटको श्रोत खिेुको पत्र वा श्रोत व्र्वस्था गनय सक्ने प्रलतविता पत्र । 

४. संर्िु उपक्रममा कार्य गने संस्थाहरुको हकमा दवैु संस्था वीचको कार्य क्तजम्मेवारी खलु्ने सम्झौता पत्रको 
सक्कि प्रलत । 

५. आशर्पत्र पेश गने संस्थाको अक्तख्तर्ार प्राप्त व व्र्क्तिको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिषप । 

६. संस्था कािो सूचीमा नपरेको स्वघोिणा पत्रको सक्कि प्रलत । 

७. संस्थाको संगठन, सञ्चािक वा कार्यकारी सलमलत िगार्त आर्ारितू षविर् समेषटएको षववरण । 

८. षवगत सात वियमा काम गरेको समान प्रकृलतको काम र स्थानको षववरण । व्र्क्तिगत आशर्पत्रदाताको 
हकमा षवगत चार वियको समान प्रकृलतको काम गरेको षववरण । 

९. प्रस्ताषवत कार्यमा संिग्न हनेु प्रमखु जनशक्तिको वैर्क्तिक षववरण । 

 

................................... 
प्रमखु प्रशासकीर् अलर्कृत 


