राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण
तथा
................................ ब5कका बीच भएको िनजी आवास अनुदान भुAानी सेवा सCबDधी
संझौता पH
राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण (यस पिछ .थम पK भिनएको) र .......................................................... (यसपिछ दोMो पK भिनएको) बीच
भूकCपबाट Kित भएका िनजी आवास पुन*नमा,णका लािग अनुदान रकम िवतरण गनR संबDधमा िनS अनुसारका शत, तथा .ावधानहVको अिधनमा
रही यस संझौता पHमा अिधकार .ाW अिधकारीहVबाट हXताKर गरी एक एक .ित िलयY, [दयY ।
१..थम पKले दोMो पKलाई तो[कए बमोिजमका नगरपािलका / गाउँ िवकास सिमित अDतग,त पनR लाभbाहीहVको िववरण िवcुतीय माdयम माफ, त
(MS Excel र PDF Format मा) दोMो पKलाई उपलuध गराउनेछ । दोMो पKले उA िववरणका आधारमा आफू अDतग,त पनR संबिDधत
शाखाहVमा तो[कएको काय,KेHिभH पनR गाउँ िवकास सिमित / नगरपािलकाका लाभbाहीहVको नाममा एकमुw शुDय मौxदातको खाता खोyनु पनRछ ।
२..थम पKले संबिDधत गाउँ िवकास सिमित / नगरपािलका काया,लयहV माफ, त अनुदान सCझौता सCप{ गरे का लाभbाहीहVको िववरण तो[कएको
फाराममा .माणीकरण गरी सो को िववरण िजyला िवकास सिमितमा पठाउने }वXथा िमलाउनेछ । साथै .थम पKले उA िववरण संबिDधत
गा.िव.स./नगरपािलका काया,लयहV माफ, त दोMो पKको संबिDधत शाखालाई समेत पठाउने }वXथा िमलाउनेछ ।
३. .थम पKÄारा उपलuध गराइएको लाभbाहीको िववरणमा उिyलिखत }िA उपिXथत Çन नसÉे अवXथा भई िनजको मDजुरीनामाको आधारमा
संबिDधत गा.िव.स./नगरपािलकाले अिÑतयारनामा.ाW }िAसंग गरे को अनुदान संझौता बमोिजम िजyला िबकास सिमितमाफ, त बुँदा नं. २ अनुVप
िववरण उपलuध गराएको अवXथामा दोMो पKले अिÑतयारनामा .ाW }िAको नाममा खाता खोली भुAानी गनR }वXथा िमलाउनुपनRछ ।
४..थम पKले िजyला िवकास सिमित माफ, त गा.िव.स./नगरपािलकाबाट .मािणत भईआएको िववरण अनुसारका लाभbाहीहVलाई अनुदान भुAानी
गन, कोष तथा लेखा िनयDHक काया,लयबाट दोMो पKको सCबिDधत शाखाको नाममा जारी भएको चेक उपलuध गराउने }वXथा िमलाउने छ ।
५.दोMो पKको संबिDधत शाखाले चेक समाशोधन गृह (Clearing House)माफ, त राफसाफ भएको सात काय,[दन िभHमा संबिDधत
लाभbाहीहVको खातामा रकम जCमा गêरसÉु पनRछ ।
६.दोMो पKको संबिDधत शाखाले लाभbाहीहVलाई रकम भुAानी गदा, अनुदान सCझौता पH र नागêरकतासंग लाभbाहीको लािग खोिलएको खातामा
उिyलिखत िववरण िभडाई रकम भुAानी [दने }वXथा िमलाउने छ ।
७.लाभbाहीको संझौता पH र नागêरकताको .माणपHको आधारमा िनजी आवास अनुदानको रकम िवतरण गदा, दोहोरो भुAानी परे मा .थम पKले
îयXतो दोहोरो भुAानी भएको रकम .चिलत कानून बमोिजम सरकारी बाँकï सरह असूलउपर गनR गराउने }वXथा िमलाउनेछ । îयXतो अवXथामा
दोMो पKको दाियîव रहने छैन ।
८.दोMो पKले ब5क खाता माफ, त आवास अनुदान रकम उपलuध गराउँ दा सदरमुकाममा रहेका ब5कको .îयेक शाखामा दैिनक Dयूनतम ५० वटा र
सदरमुकाम बािहर रहेका शाखाबाट दैिनक Dयूनतम २० वटा लाभbाहीहVको कारोबार िन:शुyक गनR }वXथा िमलाउनेछ । उिyलिखत संÑया भDदा
बढी लाभbाहीहVलाई पिहलो [कXता बापतको अनुदान िवतरण गदा, .थम पKले .ित bाहक (लाभbाही) V २२५। का दरले संबिDधत ब5कलाई
भुAानी [दने }वXथा िमलाउनेछ । साथै संबिDधत लाभbाहीलाई डेिबट काड, उपलuध गरे /गराएको अवXथामा .थम पKले .ित bाहक थप V ३२५।
का दरले संबिDधत ब5कलाई भुAानी [दने }वXथा िमलाउनेछ । साथै दुई लाख Vपैयाँ अनुदान मdयेको दोMो र तेMो [कXता रकम संबिDधत ब5कले
संबिDधत लाभbाहीलाईउपलuध गराउने सCबDधी }वXथा .थम पKको समDवयमा नेपाल रा$ ब5कले िनदRशन गरे बमोिजम Çनेछ ।
९.दोMो पKले सेवा शुyक संबDधी भुAानी दावी गदा, अिÑतयार.ाW दोMो पKको अिधकारीले .मािणत गरी .îयेक १५-१५ [दनमा .थम पKलाई
उपलuध गराउनु पनRछ र सोही बमोिजम .थम पKले .ाW दावी उपर भुAानी [दने }वXथा िमलाउनेछ । यसरी भुAानी [दएको सेवा शुyकको
सCबDधमा .थम पKले नेपाल रा$ ब5क माफ, त आविधक Vपमा पोw अिडट (Post Audit) गराउनेछ ।
१०.अनुदान भुAानी रकम िवतरण गदा, दोMो पKले िनजी आवास अनुदान िवतरण सCबDधी काय,िविध, २०७२ एवं नेपाल रा$ ब5कको िनधा,êरत
मापदûड तथा समय समयमा [दएको िनदRशनहVको पालना गनु,पनRछ ।
११. िनजी आवास अनुदान रकम िवतरणका लािग सामूिहकïकरण (clustering) गêरए अनुसारका लाभbाहीहVको संÑयाको आधारमा .थम पKले
उपलuध गराउने रकम दोMो पKले नेपाल रा$ ब5कले }वXथापन गरे का िजyलािXथत नोट कोषहVबाट .ाW गन, सÉे छन् ।
१२. .थम पKले अनुदान िवतरण गदा, आव†यक पनR सुरKा, संचार र िवcुतको उपलuधताका लिग सCबिDधत िजyलािXथत सCब° िनकायहVसंग
समDवय गनRछ ।

१३..थम पKले दोMो पKसँग संबिDधत बै¢कग एसोिसएशनह£संगको समDवयमा िनधा,रण गरे का गा.िव.स./नगरपािलकाहV एवं लाभbाहीह£को
संÑया आपसी समझदारीमा थपघट गन, स[कने छ । हाललाई .थम चरण अDतग,तका गा.िव.स./नगरपािलकाहV एवं सCभािवत लाभbाहीह£को संÑया
यसै संझौतासंग संल• अनुसूिच – १ मा उyलेख गêरएकोछ ।
१४.यो संझौता पHको काया,Dवयन .ािधकरणबाट जारी काय,िविध र संल• अनुसूची - २ मा उिyलिखत काय,िविध (Standard Operating
Procedures) अनुसार Çनेछ ।
१५. िमित २०७२ जे© १४ मा राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण र क, ख र ग वग,का इजाजत पH .ाW बै™क तथा िव´ीय संXथालाई .ितिनिधîव गनR
¨मश: नेपाल बै™कस, एशोिसयसन, डेभलपमेûट ब5™कस, एशोिसयसन, नेपाल र नेपाल फाइनािDसयल इिDXट≠यूसDस एशोिसयसनका बीच भूकCपबाट
Kित भएका िनजी आवास पुन*नमा,ण अनुदान रकम िवतरण गनR सCबDधमा भएको अनुदान भुAानी सेवा सCबDधी अनुसूची ३ मा उिyलिखत
समझदारीपH यस सCझौता पHको आधारका Vपमा रहनेछ ।
१६.दुई पKबीच सूचनाको आदान .दान गदा, िनS अनुसारको ठे गानामा गêरनेछ:

.थम पK
Æी राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण
Øसहदरबार, काठमाडY ।

दोMो पK
Æी .............. ........ब5क िलिमटेड
के D∞ीय काया,लय, ………….।
१७.लाभbाहीको खाता खोyदा िनज वाXतिवक लाभbाही नभएको वा दोहोरो भुAानी भएको खुyन आएमा खातामा रकम जCमा भइसके को भएपिन
पिहलो पKको आदेश बमोिजम दोMो पKले िनजको खाताबाट सो रकम [फता, िलएर पिहलो पKलाई बुझाउनुपनRछ । सCबिDधत }िAको खाताबाट
रकम भुAान िलइसके को अवXथामा सरकारी बाँकï सरह असूलउपर गनR गराउने }वXथा पिहलो पKले िमलाउनेछ । । îयXतो अवXथामा दोMो पKको
दाियîव रहने छैन ।
१८. bाहकको ब5¢कग सेवा संबDधी गुनासोहVको संबोधन दोMो पKले नेपाल रा$ ब5कको िनदRशन बमोिजम गनRछ ।
१९. मािथ बुँदा नं १३ मा उिyखिखत ≤लwêर™ग काया,Dवयनको ¨ममा सेवाbाहीलाई असुिवधा Çने देिखन आएमा िजyला समDवय उपिसिमितले र
ब5कका .ितिनिधह£सँगको समDवयमा काय,KH
े पêरमाज,न गन, सÉे छन् ।
२०.यो संझौता पH सही गरे को िमितदेिख लागू Çनेछ र करार िमित lj=;+=२०७७ पौष ४ गते सCम जारी रहनेछ । आपसी समझदारीमा यो संझौता
पHको अविधलाई थप गन, स[कनेछ । भूकCपबाट .भािवत संरचनाको पुन*नमा,ण सCबDधी }वXथा गन, बनेको ऐनको अिधनमा रही काया,Dवयन Çनेछ
। यस संझौतामा लेिखएका कु नै कु राहV अनुसूिचमा रहेका िववरण र .ावधानहVसंग बाझन गएमा सहमितपHमा लेिखएको कु रालाई मािनने छ ।
२१. यस संझौताका सCबDधमा असमझदारी उîप{ भएमा दुवै पKको सहमितमा समाधान गêरनेछ । सहमित Çन नसके का िवषयह£ .चिलत कानून
बमोिजम Çनेछ ।

.थम पKको तफ, बाट अिधकार .ाW

Æी डा. भी¥मकु मार भूसाल..........................

उपसिचव, राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण
काठमाडY ।

दोMो पKको तफ, बाट अिधकार .ाW

Æी ...........................
................................. ब5क िलिमटेड
काठमाडY ।

साKीह£

साKीह£

१)...............................................

१)...............................................

२)..............................................

२)..............................................

ईित संवत् २०७३ साल जेठ १७ गते सोमबार

।

अनुसूची - १.ब5कका शाखाहV र ितनमा तो[कएका गा.िव.स./नगरपािलकाह£

अनुसूची - २. काय,िविध (Standard Operating Procedures)
काय$%विध (Standard Operating Procedure)

१.प+हलो प/ले दो2ो प/लाई सूचना 8यव9थापन ;%विधबाट गा.%व.स.र नगरपािलकाह@मा रहे को लाभCाहDह@को %ववरण उपलGध गराउनेछ ।
२. उपरोK %ववरणको आधारमा

दो2ो प/ले लभाCाहDह@को खाता खोली डे %बट काड$ / चेक जारD गनRछ ।

३. दो2ो प/ले लाभCाहDको खाता %ववरण प+हलो प/लाई उपलGध गराउनेछ ।
४. प+हलो प/ले लाभCाहDको %ववरण दो2ो प/लाई चेक माफ$त रकम भुKानी गनR 8यव9था िमलाउनेछ ।
५. दो2ो प/ले सो चेक राफसाफका लािग पठाउनेछ ।
६. राफसाफलाई पठाएको सात काय$ +दनिभ[ दो2ो प/ले लाभCाहDह@को खातामा रकम ज\मा गनRछ ।
७. दो2ो प/ले लाभCाहDह@को खातामा ज\मा ग^रएको रकमह@को %ववरण प+हलो प/लाई उपलGध गराउनेछ ।
८. लाभCाहDह@ले ब`कमा भुKानी िलन जाँदा िनजको हालसालै cखचेको पासपोट$ साईजको फोटो, स\झौता, नाग^रकताको सfकल तथा ;ितिल%प िलई
ब`कमा पेश गनु$ पनRछ । दो2ो प/ले सो %बबरण ;थम प/ले सूचना 8यव9थापन ;%विध माफ$त उपलGध गराएको स\बchधत लाभCाहDह@को
तiयांकसंग िभडाउनेछ ।
९. लाभCाहDह@ले पेश गरे को %ववरणह@ चेकजाँच गरD ठlक भएको खmडमा दा2ो प/ले स\बchधत लाभCाहDह@को औठ
ं ा छाप/ ह9ता/र िलई
आवoयक फारामह@ भराई खाता संचालन गनु$ पनRछ ।
१०. दो2ो प/ले लाभCाहDलाई डे %बट काड$ / चेक %वतरण गरD सोहD माफ$त आवoयक भुKानी गनRछ ।
११. दो2ो प/ले स\बchधत लाभCाहDह@को कारोवारको %ववरण प+हलो प/लाई आविधक @पमा र स\बchधत cज%वस तथा कोष तथा लेखा िनयh[क
काया$लयलाई कारोबार भएको भोिलपrट उपलGध गराउनेछन ् ।
१२. दो2ो प/ले प+हलो प/संग सेवा शुrक स\बchधत भुKानी ;tयेक १५।१५ +दनमा गनRछ र सोहD बमोcजम ;थम प/ले ;ाu दाबी उपर भुKानी
+दने 8यव9था िमलाउनेछ ।

तपिसलः

लाभCाहDह@को खाता खोrनको लािग KYC बमोcजम आवoयक पनR hयूनतम %ववरणः
१.

लाभCाहDको नाम

२.

िलंग

३.

जhम िमित

४.

नाग^रकता नं.

५.

नाग^रकता जारD 9थान

६.

नाग^रकता जारD िमित

७.

9थायी ठे गाना

८.

स\पक$ फोन नं.

९.

लाभCाहDको बाजेको नाम

१०.

लाभCाहDको बुबाको नाम

११.

पित/पcwको नाम

१३.

लाभCाहDको फोटोCाफ

१४.

स\झौताको फोटो

१२.

स\झौता न\बर

अनुसूची – ३. समझदारी पHको .ितिलिप

राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण (यसपिछ .थम पK भिनएको) र क, ख र ग वग,का इजाजत पH
.ाW बै™क तथा िव´ीय संXथालाई .ितिनिधîव गनR ¨मश:नेपाल बै™कस, एशोिसयसन,
डेभलपमेûट ब5™कस, एशोिसयसन
नेपाल र नेपाल फाइनािDसयल इिDXट≠यूसन

एशोिसयसन(यसपिछ संयुA £पमा िÄतीय पK भिनएको) का बीच भूकCपबाट Kित भएका
िनजी आवास पुन*नमा,ण अनुदान रकम िवतरण गनR सCबDधमा भएको अनुदान भुAानी सेवा
सCबDधी समझदारीपH
यस समझदारी पHमा -

“सCबिDधत बै™क”भ{ाले नेपाल रा$ बै™कबाट ब5[क™ग कारोबार गन, अनुमित .ाW गरी िनजी आवास अनुदान
भुAानी गन, KेHगत िजCमेवारी िलएका क, ख र ग वग,का बै™क तथा िव´ीय संXथाह£लाई सCझनु पछ,।
“अनुदान सCझौता पH”भ{ाले गािवस/ नगरपािलका र सCबिDधत लाभbाही बीच िनजी आवास पुन*नमा,णका
लािग अनुदान भुAानी गनR िवषयमा भएको सCझौता सCझनु पछ,।
“सेवा शुyक”भ{ाले आवास अनुदान .ाW गनR लाभbाहीह£लाई बै™क खातामाफ, त आवास अनुदान रकम भुAानी
गरे वापत .थम पKले सेवा .दायक बै™कह£लाई [दइने भुAानी सCझनु पछ, ।
समझदारी भएका बुँदाह£

१.राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरणको काय,कारी सिमितले अनुमोदन गरे को लाभbाहीह£को नामावली िवcुतीय
माdयम माफ, त Excel& PDF Formatमा .थम पKले सCबिDधत बै™क तथा िव´ीय संXथाह£लाई उपलuध गराउने
छ । अनुदान िवतरण गनR उA संXथाह£ले िववरणको आधारमा लाभbाहीह£को एकमुw खाता खोली [दनु पनRछ ।
२..थम पKले सCबिDधत गािवस तथा नगरपािलकाह£माफ, त अनुदान सCझौता सCप{ गरे का लाभbाहीह£को
िववरण िजyला िवकास सिमित तथा सCबिDधत बै™क तथा िव´ीय संXथाह£मा पठाउने }वXथा िमलाउनेछ ।
३. .थम पKले िजyला िवकास सिमित माफ, त गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाबाट .मािणत भई आएको
िववरण अनुसारका लाभbाहीह£लाई अनुदान भुAानी गन, कोष तथा लेखा िनयDHक काया,लयमा भुAानी आदेश
जारी गनR }वXथा िमलाउनेछ ।
४. .थम पKले कोष तथा लेखा िनयDHक काया,लय माफ, त एकल खाता कोष .णालीसँग अथ, मDHालयको
एलएमिबआईएसको िल™क Xथािपत भएको अवXथामा सो सँग िभडाई र नभएको अवXथामा िजyला िवकास
सिमितबाट .ाW िववरणको आधारमा लाभbाहीह£को सCबिDधत खातामा रकम जCमा Çने गरी एकमुw रकमको
चेक जारी गनR र उA चेक िजyला िवकास सिमितमाफ, त सCबिDधत बै™कह£लाई उपलuध गराउने uयवXथा
िमलाउनेछ ।
५. िÄतीय पKले सCबिDधत बै™क तथा िव´ीय संXथाह£ माफ, त चेक समासोधन गृह माफ, त राफसाफ भएको
सात काय, [दन िभHमा लाभbाहीह£को खातामा रकम जCमा गनR uयवXथा िमलाउनेछ ।
६. िÄतीय पKले लाभbाहीह£लाई रकम भुAानी गदा, सCबिDधत बै™क तथा िव´ीय संXथाह£माफ, त अनुदान
सCझौता पHको िववरण र नागêरकतासँग लाभbाहीको लािग खोिलएको खातामा उिyलिखत िववरण िभडाई
रकम भुAानी [दने uयवXथा िमलाउनेछ ।
७. लाभbाहीको सCझौता पHको आधारमा िनजी आवास अनुदानको रकम दोहोरो भुAानी भएको अवXथामा
.थम पKले îयXतो दोहोरो भुAानी भएको रकम .चिलत कानून बमोिजम सरकारी बाँकï सरह असूलउपर गनR
गराउने }वXथा िमलाउनेछ । îयXतो अवXथामा बै™कको दाियîव रहने छैन ।
८. िÄतीय पKले बै™क खातामाफ, त आवास अनुदान रकम उपलuध गराउँ दा सदरमुकाममा रहेका बै™कको .îयेक
शाखामा दैिनक Dयूनतम ५० वटा र बै™कको सदरमुकाम बािहरका .îयेक शाखामा दैिनक Dयूनतम २० वटा

लाभbाहीह£को खाता माफ, त Çने कारोबार िन:शुyक गनR uयवXथा िमलाउनेछ । उिyलिखत संÑया भDदा बढी
लाभbाहीलाई पिहलो [कXता वापतको अनुदान िवतरण गदा, .थम पKले .ित bाहक (लाभbाही) शुyक £
२२५।-का दरले सCबिDधत बै™कलाई भुAानी [दने }वXथा िमलाउनेछ । साथै सCबिDधत लाभbाहीलाई डेिबट
काड, उपलuध गरे /गराएको अवXथामा .थम पKले .ित bाहक (लाभbाही) शुyक £.३२५।-का दरले सCबिDधत
बै™कलाई उपलuध गराउने }वXथा िमलाउनेछ । साथै दुई लाख £पैयाँ अनुदान मdयेको दोMो र तेMो [कXता
रकम सCबिDधत बै™कले सCबिDधत लाभbाहीलाई उपलuध गराउने सCबDधी }वXथा,.थम पKको समDवयमा
नेपाल रा$ बै™कले िनदRशन गरे बमोिजम Çनेछ ।
९. बै™कह£ले सेवा शुyक सCबDधी भुAानी दावी गदा, अिÑतयार .ाW सCबिDधत बै™कको अिधकारीले .मािणत
गरी .îयेक १५।१५ [दनमा .थम पKलाई उपलuध गराउनु पनRछ र सोही बमोिजम .थम पKले .ाW दावी उपर
भुAानी [दने }वXथा िमलाउनेछ । यसरी भुAानी [दएको सेवा शुyकको सCबDधमा .थम पKले आविधक £पमा
पोw अिडट गराउनेछ ।
१०. िÄतीय पKले यस समझदारी पHको आधारमा सCबिDधत सबै बै™क तथा िव´ीय संXथाह£लाई राि$य
पुन*नमा,ण .ािधकरणसँग अनुदान िवतरण सCबDधी सCझौता सात[दन िभH गनRछ ।
११.िÄतीय पKले भूकCप .भािवत िजyलाका सबै गािवस/नगरपािलका समेटने गरी आगामी सात
[दनिभHKेHगत काय, िवभाजन तोकï सCबिDधत बै™कह£को सामुिहकïकरण (Clustering)गरी सो को िववरण
.थम पKलाई उपलuध गराउनु पनRछ । îयसरी शाखा तो≤दा भूकCप .भािवत KेHमा रहेका क, ख र ग वग,का
सबै बै™कह£लाईसंल• गराउने गरी तोÉु पनRछ र सो काय,मा .थम पKले नेपाल रा$ बै™कमाफ, त आव†यक
}वXथा िमलाउनेछ । तîकाल अनुदान िवतरणको काय, शु£ गन, Xथानीय िवकास अिधकारीले क, ख र ग वग,का
सबै बै™क तथा िव´ीय संXथाह£लाई िजyलाका भूकCप .भािवत सबै भौगोिलक KेHलाई समावेश गनR गरी
अनुदान िवतरणका लािग शाखा समावेश गराउनु पनRछ ।
१२. यस सहमित अनुसार लाभbाहीह£लाई अनुदान रकम भुAानी गदा, Xथानीय माग र आव†यकताका
आधारमा िजyला समDवय उपसिमितको िसफाêरसमा शाखारिहत ब5[क™ग सेवा वा अDय सेवाको }वXथा गन,
स[कनेछ । सो सCबDधी }वXथा .थम पKले अथ, मDHालय तथा नेपाल रा$ बै™क समेतको सहमितमा िÄतीय
पKसँग आपसी समझदारीबाट तय गरे बमोिजम Çनेछ ।
१३. अनुदान भुAानी रकम िवतरण गदा, बै™क तथा िव´ीय संXथाह£ले िनजी आवास अनुदान िवतरण सCबDधी
काय,िविध, २०७२ एवं नेपाल रा$ बै™कको िनधा,êरत मापदûड तथा समय समयमा [दएको िनदRशनह£को
पालना िÄतीय पKले गनु,पनRछ ।
१४. दुवै पKले अनुदान िवतरण .कृ यामा सहभागी Çने बै™कह£लाई बायोमेê∏क .णाली अवलCबन गन,
.ोîसािहत गनRछन् । तर बायोमेê∏क .णाली लागू गन, नस[कएता पिन बै™कह£ले अनुदान िवतरण काय, सुचा£
गनु, पनR कु रामा दुवै पK सहमत छन् ।
१५. यो समझदारी अनुसार अनुदान रकम िवतरणमा सहभािगता जनाउनु िÄतीय पKसँग आवπ बै™क तथा
िव´ीय संXथाह£को कत,} Çनेछ ।
१६. .थम पKले नेपाल रा$ बै™क माफ, त िनजी आवास अनुदान रकम िवतरणका लािग सामूिहकïकरण
अनुसारका लाभbाहीह£को संÑयाको आधारमा उपलuध गराउने आव†यक रकम दोMो पKले नेपाल रा$ बै™कले
}वXथापन गरे का िजyलािXथत नोट कोषह£बाट .ाW गनु, पनRछ ।
१७. .थम पKले िजyलामा Xथानीय िवकास अिधकारीलाई ≤लwêर™ग गनR काय,मा सहजीकरण गन, आव†यक
पनR सूचना उपलuध गराउनुका साथै नगद िवतरण गदा, आव†यक पनR सुरKा, संचार र िवcुतको उपलuधताका

लािग सCबिDधत िनकायसँग समDवय गनRछ । सो को सCबDधमा समXया देखा परे मा बुँदा नं १८ मा उिyलिखत
सहजीकरण सिमितमाफ, त सCबोधन गêरनेछ ।
१८. यस समझदारी पH अनुसार काय, अिघ बढाउन तथा ब5[कङ .णाली माफ, त िनजी आवास अनुदान िवतरण
.कृ यामा आव†यक समDवय र सहजीकरणका िनिCत राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरणको संयोजकîवमा अथ,
मDHालय, संघीय मािमला तथा Xथानीय िवकास मDHालय, सूचना तथा सªार मDHालय, गृह मDHालय, उजा,
मDHालय, महालेखा िनयDHक काया,लय, नेपाल रा$ बै™क, नेपाल बै™कस, एशोिसयसन, डेभलपमेDट बै™कस,
एशोिसयसन तथा नेपाल फाइनािDसयल इिDXट≠यूसन एशोिसयसनका .ितिनिधह£ रहेको अनुदान रकम िवतरण
सहजीकरण सिमितको }वXथा गêरनेछ ।
१९. यो समझदारी पHको काया,Dवयनका िवषयमा असमझदारी उîप{ भएमा आपसी सहमितका आधारमा
समाधान गêरनेछ।
२०. अनुदान रकम िवतरण सCबDधी काय,लाई तदा£कताका साथ काया,Dवयन गन, जारी गêरएको Standard
Operating Procedures (SOP)मा आव†यक पêरमाज,न दुवै पKको सहमितमा गêरनेछ ।
२१. यो समझदारी पH आजैका िमितदेिख लागू Çनेछ ।

.थम पKको तफ, बाट

िÄतीय पKको तफ, बाट
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