
 

 

 

ग्राभीण दूयसञ्चाय विकास कोष प्रमोग गयी <स्थाननम तहको नाभ> 

बयीका साभदुावमक आधायबतू विद्यारमहरुभा ब्रोडब्माण्ड इन्टयनेट ऩु-माउन  

 

नेऩार दूयसञ्चाय प्रानधकयण, काठभाडौं 
य 

<स्थाननम तहको नाभ य ठेगाना> फीच गरयएको 

सभझदायी-ऩत्र 

 

  



नेऩार दूयसञ्चाय प्रानधकयण, जभर, काठभाडौं (मस ऩनछ “प्रानधकयण” बननने) य <स्थाननम तहको 
नाभ य ठेगाना> (मस ऩनछ “ऩानरका” बननने) फीच ग्राभीण दूयसञ्चाय विकास कोष प्रमोग गयी ऩानरका  
बयीका साभदुावमक आधायबूत विद्यारमहरुभा ब्रोडब्माण्ड इन्टयनेट ऩमुााउन  नभनत 
……………………………….भा नेऩार दूयसञ्चाय प्रानधकयणको कामाारमभा देहाम फभोजजभ जजम्भेिायी तथा 
शता तोकी मो सभझदायी-ऩत्रभा हस्ताऺय गरयमो। 

क) कामाको विियण  ्

ऩानरका  बयीका …….. िटा  साभदुावमक आधायबूत विद्यारमहरुभा कजम्तभा २० एभनफवऩएसको 
ऺभताको नन-्डेनडकेटेड ब्रोडब्माण्ड इन्टयनेट ऩ-ुमाउने। 

ख) प्रानधकयणको काभ, कताब्म, दावमत्ि य अनधकाय् 
१) दपा “क” फभोजजभको कामाका रानग प्रानधकयणफाट ननधाायण गरयएको औसत यकभ बन्दा फढी 

नहनुे गयी ऩानरकारे नभतव्ममी, ऩायदशी तथा प्रनतस्ऩधाात्भक तरयकारे छनौट गयी तोवकएका 
साभदुावमक आधायबूत विद्यारमहरुभा सेिा जडान गरयसके ऩनछ सेिा प्रदामकराई ऩानरका भापा त 
जडान खचा य दईु फषाको भहशरु उऩरब्ध गयाउने। मसयी उऩरब्ध गयाईने यकभराई देहाम 
फभोजजभ दईु ऩटकभा ऩानरकाको नाभभा खोनरएको फैंक खाताभा भात्र ट्रान्सपय गने। 

अ) सेिा जडान तथा सञ्चारान गयेको प्रभाजणत गयी ऩानरकारे नसपारयश गये ऩश्चात जडान 
खचा य एक फषाको भहशरु ऩानरका भापा त सेिा प्रदामकराई बकु्तानी गने।  

आ) सेिा जडान गयी सञ्चारन गयेको एक फषा ऩश्चात सम्फजन्धत ऩानरकारे सेिा ननयन्तय 
रुऩभा सम्झौता फभोजजभ प्रदान बैयहेको प्रभाजणत गयी नसपारयश गयेको आधायभा फाॉकी 
एक फषाको भहशरु ऩानरका भापा त सेिा प्रदामकराई बकु्तानी गने। 

२) दपा “क” फभोजजभको कामाको अनगुभन तथा सऩुरयिेऺणको व्मिस्था नभराउने। 

३) जडान बै नसपारयश बएको सेिाको एवकन गना प्रानधकयणरे सेिा प्रदामकको नेटिका  अऩयेसन 
सेन्टय (NOC) को विियण नरने य सोको आधायभा जडान बएको एवकन गने। 

४) ऩानरकाको नसपारयशभा िा प्रानधकयणरे अनगुभन तथा ननरयऺण गदाा प्रानधकयणरे तोकेको 
गणुस्तयको भाऩदण्ड अनरुुऩ नबएभा सेिा प्रदामकराई सभम तोकेय गणुस्तय कामभ गना ननदेशन 
ददने। मदद सम्झौता फभोजजभको गणुस्तय कामभ हनु सकेन बने सेिा प्रदामकराई दूय सञ्चाय ऐन 
तथा ननमभािरी फभोजजभ कािााही अगाडी फढाउने।  



५) जडान खचा य दईु फषाको भहशरु खचा फाहेक अन्म कुनै प्रकायको प्रशासननक खचा , ऩोर िा  
सोको बाडा फाऩतको खचा उऩरब्ध नगयाउने। 

 

ग) ऩानरकको काभ, कताब्म, दावमत्ि य अनधकाय्  
१) दपा “क” फभोजजभ कामाका रानग प्रानधकयणरे तम गयेको औसत दय बन्दा फवढ नहनुे गयी  

नभतव्ममी, ऩायदशी तथा प्रनतस्ऩधाात्भक तरयकारे नेऩार दूयसञ्चाय प्रानधकयणफाट इभेर तथा 
इन्टयनेट सेिाको अनभुनतऩत्र प्राप्त सेिा प्रदामकहरु भध्मेफाट एक सेिा प्रदामक छनौट गने। 

२) तोवकए फभोजजभ उऩकयण जडान बै तोवकए फभोजजभको सेिाको गणुस्तय कामभ बएको एवकन 
गयी प्रानधकयणराई नसपारयश गने। 

३) छनौट बएको सेिा प्रदामकाफाट तोवकए फभोजजभको गणुस्तयको सेिा प्राप्त गयेको सनुनजश्चतता 
गयेय भात्र बकु्तानी गने। 

४) जडान बएका उऩकयणहरुको अनबरेख याख्न।े 

५) सेिा उऩरब्ध गयाउदा उऩरब्ध गयाईने यकभको रेखा याख्न ेतथा अजन्तभ रेखा ऩयीऺण गने।  

मदद फेरुज ुबएभा सभऩरयऺण िा असरु गने गयाउने दावमत्ि स्थाननम तहको हनुे। 

६) जडान खचा य दईु फषाको भहशरु खचा फाहेक अन्म कुनै प्रकायको प्रशासननक खचा , ऩोर िा 
सोको बाडा फाऩतको खचा ऩानरकारे उऩरब्ध गयाउने | 

७) तोवकएका साभूदावमक आधायबूत विद्यारमहरुभा सेिाको उऩरब्धता य  उऩबोगको सनुजुश्चतता 
गने। 

८) दपा “क” फभोजजभको कामाका रानग प्रानधकयणरे उऩरब्ध गयाउने यकभ सोही कामाभा भात्र 
प्रमोग बएको सनुनजश्चतता गने। 

९) तै्रभानसक रुऩभा सेिाको गणुस्तयका सम्फन्धभा प्रानधकयणरे तोकेको भाऩदण्ड अनरुुऩ 
बए/नबएको फाये अनगुभन तथा ननरयऺण गयी प्रानधकयणराई जानकायी गयाउने। 

१०) प्रानधकयणफाट हनुे दपा “क” फभोजजभको कामाको अनगुभन तथा ननरयऺणको रानग सभन्िम 
तथा सहजजकयण गने। 

११) सेिाको सरुुिात य ननयन्तयता को रानग प्रानधकयण िा छनौट बएको सेिा प्रदामक य 
विद्यारमहरु फीच सभन्िम तथा तथा सहजीकयण गने। 

१२) साभदुावमक विद्यारमहरुसॉग प्रनफनधभा आधारयत ऩठन ऩाठन एिॊ इन्टयनेटको सवह उऩमोग 
गयाउन सभझदायी गने। 



 

घ) दईु फषाको नन्शलु्क सेिा अिनध सभाप्त बए ऩश्चात सेिाको ननयन्तयता तथा ददगोऩनाको रानग 
स्थाननम तहको सहकामा य साझेदायीभा आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ। 

ङ) प्रत्मेक ऩऺको दावमत्ि तथा मस सभझदायी-ऩत्रका शताहरु दफैु ऩऺहरुको नरजखत सहभनतभा थऩ 
िा घट गना सवकने छ। 

 

प्रानधकयणको तपा फाट  ्

 

हस्ताऺय् ……………………………. 

नाभ्…………………………………………… 

ऩद्……………………………………………. 

 

साऺी् 
हस्ताऺय् ……………………………. 

नाभ्…………………………………………… 

ऩद्……………………………………………. 

 

कामाारमको छाऩ् 
 

ऩानरकाको तपा फाट  ्

 

हस्ताऺय् ……………………………. 

नाभ्…………………………………………… 

ऩद्……………………………………………. 

 

साऺी् 
हस्ताऺय् ……………………………. 

नाभ्…………………………………………… 

ऩद्……………………………………………. 
 

कामाारमको छाऩ् 
 

 

नोट १:- २ फषाको रानग भहशरु फाऩतको यकभको गणना प्रानधकयणफाट स्िीकृत दययेट नबत्र ऩनछल्रो ऩटक सेिा प्रदामकहरुफाट 
प्रकाजशत गरयएको भहशरु  दयको आधायभा नरई २ फषाको रानग भहशरु य जडान खचा फाऩत प्रनत साईट औसत रु . २६,२८१/- 

कामभ गरयएको छ। 


