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ठाकुरबाबा नगरपालिका
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सौगात पसि (कोसेिी घर) सं चािन सम्बन्धी कार्यविलध, २०७८
प्रस्तािनााः िघु तथा मझौिा उद्यमीहरुबाट उत्पादित सामाग्रीहरु लबक्री गनय, स्थानीर् स्तरमा उत्पादित सामाग्रीहरुको सं रक्षण,

प्रिर्द्यन तथा बजारीकरणमा सहर्ोग गनय तथा धालमयक तथा सांस्कृलतक महत्िका बस्तुहरु लबक्री गिै पर्यटन प्रिर्द्यनमा टे िा
पुर्ायउनका िालग "ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यविलध (लनर्लमत गने) ऐन, २०७५ को िफा ४ बमोजजम नगर
कार्यपालिकािे र्ो कार्यविलध पाररत गरी िागू गरे को छ।
पररच्छे ि-१

१.

प्रारजम्िक
सं जक्षप्त नाम र प्रारम्ि:

(१) र्ो कार्यविलधको नाम “ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सौगात पसि (कोसेिी घर) सञ्चािन सम्बन्धी कार्यविलध, २०७८”
रहनेछ।

२.

(२) र्ो कार्यविलध राजपत्रमा प्रकाशन िएको लमलत िे जि िागू हुनेछ ।
पररिाषा : विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलधमा,
(क)
(ि)

æनगरपालिकाÆ िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकािाई सम्झनु पछय।

æकार्ायिर्Æ िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सैनिार बदियर्ािाई सम्झनु पछय।

(ग)

æकोषÆ िन्नािे सौगात पसि सं चािन कोषिाई सम्झनु पियछ।

(घ)

æसलमलतÆ िन्नािे सौगात पसि प्रस्ताि अध्र्र्न तथा छनौट सलमलतिाई सम्झनु पियछ।

(ङ)

æसौगात पसिÆ स्थानीर् उत्पािन पराम्परागत (हस्तकिा, काष्ठकिा, मुलतयकिा, िेषिुषा, गरगहना) सामाग्रीहरु
लबवक्र तथा प्रिर्द्यनका िागी सं चालित पसििाई सम्झनु पछय सो शब्ििे कोसेिी घरिाई समेत जनाउिछ ।
पररच्छे ि-२

३.

प्रस्ताि आह्िान सम्बन्धी व्र्िस्था
प्रस्ताि तथा लनिेिन सम्बन्धी व्र्िस्था:
(१)

नगरपालिकािे र्स नगरपालिका क्षेत्रलित्र सौगात पसि सञ्चािन गनय ईच्छु क व्र्जिहरुसँग प्रस्ताि आह्िान
गनयका िालग १५ दिने सूचना लनकाल्नेछ।
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उपिफा १ बमोजजम माग गररएको प्रस्तािमा र्स नगरपालिकालित्र स्थार्ी बसोबास गने नागररकहरुिे अनुसूची

(२)

१ बमोजजमको ढाँचामा लनिेिन दिन सक्नेछन्।

अनुसूची १ बमोजजमको लनिेिन साथ तोवकएका कागजातहरु अलनिार्य रुपमा सं िग्न राख्नुपनेछाः

(३)

पररच्छे ि-3

४.

प्रस्ताि अध्र्र्न, तथा छनौट सलमलत
प्रस्ताि अध्र्र्न तथा छनौट सलमलताः
(१) िफा ३ बमोजजम प्राप्त िएका प्रस्तािहरु छनौट गनय तथा सञ्चालित सौगात पसि तथा कोसेिी घरहरुको अनुगमन
गनयका िालग नगरपालिकामा िे हार् बमोजजमका पिालधकारीहरु रहने गरी एक सौगात पसि प्रस्ताि अध्र्र्न तथा
छनौट सलमलत रहनेछाः
(क)

नगर प्रमुि

- सं र्ोजक

(ि)

नगर उपप्रमुि

- सिस्र्

(ग)

प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत

(घ)

सं र्ोजकिे तोकेको कार्यपालिका सिस्र्हरु मध्र्ेका एक जना मवहिा सिस्र्

- सिस्र्

(ङ) आलथयक विकास सलमलत सं र्ोजक

- सिस्र्

(ङ)

आलथयक विकास शािा प्रमुि

- सिस्र् सजचि

- सिस्र्

(२) सलमलतमा आिश्र्कतानुसार अन्र् जनप्रलतलनलध, कमयचारी तथा व्र्जिहरुिाई समेत आमजन्त्रत सिस्र्को रुपमा
बोिाउन सवकनेछ।
(३) सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकाराः सौगात पसि प्रस्ताि अध्र्र्न तथा छनौट सलमलतको काम, कतयव्र् र
अलधकार िे हार् बमोजजम हुनेछाः
(क)
(ि)

सौगात पसि सञ्चािन गनय ईच्छु क व्र्जिहरुसँग प्रस्ताि माग गनय सूचना प्रकाशन गने।

समर् सीमालित्र प्राप्त िएका लनिेिनहरु अध्र्र्न गरी अनुसूची २ बमोजजमको छानलबन तथा मूल्र्ाङ्कन गरी
िािग्राहीहरुको छनौट गनेछ ।

५.

(ग)

छनौट िएका िािग्राहीसँग सम्झौता गरी सौगात पसि सञ्चािन गने अनुमती दिने।

(घ)

समर्-समर्मा सौगात पसिहरु अनुगमन गरी आिश्र्क लनिे शनहरु दिने।

(ङ)

सौगात पसि घुम्ती कोषको पररचािन गने।

बैठक सम्बन्धीाः
(१)

सौगात पसि छनौट तथा अनुगमन सलमलतको बैठक चौमालसक रुपमा बस्नेछ।

(२)

आिश्र्कतानुसार सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ।

(३)

सलमलतको बैठकमा सहिागी हुने पिालधकारीहरुिाई नगरपालिकाको लनर्मानुसार बैठक ित्ता दिइनेछ।
पररच्छे ि-4

६.

सम्झौता सम्बन्धी व्र्िस्था
सम्झौता सम्बन्धी व्र्िस्थााः

(१) सौगात पसि प्रस्ताि अध्र्र्न, छनौट तथा अनुगमन सलमलतिे छनौट गरे का िािग्राहीहरुसँग नगरपालिकािे अनुसूची
३ बमोजजम िुई आलथयक िषयको िालग सम्झौता गनय सक्नेछ ।
(२) सम्झौता बमोजजम कार्य नगने िािग्राहीसँग सम्झौता निीकरण हुने छै न।
पररच्छे ि-5

७.

सौगात पसि घुम्ती कोष
सौगात पसि घुम्ती कोषसम्बन्धी व्र्िस्थााः
(१)

नगरपालिकामा सौगात पसि घुम्ती कोष रहनेछ।
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ु
कोषको नाममा प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत र िेिा अलधकृतको सं र्ि
हस्ताक्षरबाट सञ्चािन हुने गरी नेपाि
सरकारबाट मान्र्ता प्राप्त बैङ्कमा छु ट्टै िाता िोिी िाता सञ्चािन गररनेछ।

(३)

कोषमा िे हार् बमोजजमका रकमहरु जम्मा गररनेछाः
(क) सं घीर् सरकारबाट प्राप्त हुने रकम
(ि) प्रिे श सरकारबाट प्राप्त हुने रकम

(ग) नगरपालिकाबाट विलनर्ोजजत रकम
(घ) अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम
(४)
(५)
(६)

नगरपालिकासँग सम्झौता गरे का िािग्राहीको बैङ्क िातामा सम्झौता बमोजजम रकम कार्य प्रगलतको आधारमा
२ वकस्तामा रकम उपिब्ध गराईनेछ ।

सो रकमबाट िािग्राहीिे सौगात पसि सञ्चािन गनुप
य नेछ।

सौगात पसि सं चािनको कुि िागतको ७५ प्रलतशत सम्म सम्झौता बमोजजमको रकम कोषबाट उपिब्ध
गराईने छ ।कोषबाट उपिब्ध गराईएको रकमको १० प्रलतशतसम्म िािग्राहीिे पसि व्र्िस्थापनमा िचय
गनय सक्नेछन् िने बाँकी रकम सम्झौतामा उल्िेि िएको लमलतसम्म अलनिार्य रुपमा नगरपालिकाको कोषमा
वफताय गनुप
य नेछ ।

(७)

र्दि कुनै िािग्राहीिे कोषमा जम्मा गनुप
य ने रकम सम्झौतामा उल्िेजित लमलतसम्म पलन कोषमा जम्मा नगरे मा
िा व्र्िसार् सूचारु नगरे मा लनजको चि अचि सम्पजत्तबाट समेत सो रकम असुि उपर गनय बाधा पने छै न।
पररच्छे ि-6

८. व्र्ाख्र्ा:

विविध
(क) र्स कार्यविलधको अजन्तम व्र्ाख्र्ा गने अलधकार नगर कार्यपालिकामा रहनेछ ।

ु न्िा अजघ िएका वक्रर्ाकिापहरु तथा सूचना प्रकाशन कार्य र्सै कार्यविलध
(ि) र्स कार्यविलध प्रकाशन हुनि
बमोजजम िएको मालननेछ ।

९. सं शोधन तथा िारे जीाः आिश्र्कतानुसार नगर कार्यपालिकािे र्ो कार्यविलध सं शोधन तथा िारे ज गनय सक्नेछ।
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अनुसूची-१
(िफा ३ को उपिफा २ सँग सम्बजन्धत)
सौगात पसि सञ्चािन गनयका िालग दिने लनिेिनको नमूना
लमलताः …………………..
श्री प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृतज्र्ू,
ठाकुरबाबा नगरपालिका
सैनिार, बदियर्ा।
विषर्ाः सौगात पसि सञ्चािन गने सम्बन्धमा ।
प्रस्तुत विषर्मा "सौगात पसि (कोसे िी घर) सं चािन सम्बन्धी कार्यविलध, २०७८" को िफा (३) उपिफा १
बमोजजम ठाकुरबाबा नगरपालिकाको लमलत २०........../....../...... गते प्रकाजशत सूचना अनुसार नगरपालिकासँगको साझेिारीमा
सौगात पसि/कोसैिी घर सञ्चािन गनय चाहेकोिे आिश्र्क कागजात सं िग्न राजि र्ो लनिेिन पेश गरे को छु ।
तपलसि
1. लनिेिकको नामथराः..........................................................................................................
2. फमयको नाम: ..................................................................................................................
3. स्थार्ी ठे गानााः.............................................. 4. सम्पकय नं.................................................
5. ना. प्र. नं.............................. जारी लमलताः............................जारी गने जजल्िााः.........................
6. सौगात पसि सञ्चािन गनय चाहेको स्थानाः.....................................................
7. िागत अनुमान: रु...................................
.................................
लनिेिक:...............
सं िग्न कागजातहरुाः
१.

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

२.

िडा कार्ायिर्को लसफाररस

३.

पसि सञ्चािन गने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप

४.

पसि सञ्चािन गने घर लनिेिकको निए घर िहाि सम्झौता

५.

बैङ्कमा िाता िोिेको िए चेकको प्रलतलिवप

६.

व्र्िसार् ितायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

७.

करच ुिाको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

८.

पसि सं चािनको िागी कार्यर्ोजना
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अनुसूची 2
िफा 4 को उपिफा ३(ि) सं ग सम्बजन्धत
सौगात पसि सं चािनका िागी िािग्रावह छनौटको मुल्र्ाङ्कनका आधारहरु
प्रस्तािकको सं स्थाको नाम र वकलसम .........................
ठे गाना .............................
क्र.स.
1.

आधारहरु
प्रस्तािकको सं स्थागत अिस्था, क्षमता र अनुिि:

1.1

5 िषय िन्िा बवढ

(20)

1.2

२ िे जि ५ िषय

(15)

1.3

१ िे जि २ िषय

(10)

1.4

६ मवहना िे जि १ िषय िन्िा कम

2

(0)

आिेिकको आलथयक अिस्था

2.1

िगानीका िागी बैक मौज्िात िएको (10)

2.2

िगानी गने प्रलतिर्द्ता विजत्तर् सं स्थाबाट प्राप्त िएको (5)

2.3

आलथयक श्रोत सुलनजश्चता निएको (0)

3

फमयको सं चािक

3.1

मवहिा िएको (5)

3.2

पुरुष िएको (0)

4

स्थानीर् उत्पािनको अिस्था

4.1

आफै उत्पािन गने (10)

4.2

उत्पािन नगने (0)

5

व्र्िसार्ीक र्ोजना सं िग्न

5.1

रहेको (5)

5.2

नरहेको (0)

6

अं क

िागत साझेिारी

6.1

50 प्रलतशत िन्िा मालथ (10)

6.2

25 िे जि 50 प्रलतशत िन्िा मालथ (5)

6.3

२५ प्रलतशत िन्िा कम (0)
जम्मा

रार् तथा सुझाि ...............
अगालड बढाउने / नबढाउने प्रष्ट धारणा सवहतको कारण उल्िेि गने
मुल्र्ाङ्कन कतायको
हस्ताक्षर:............
नाम:...............
लमलत:................
(नोट: मालथ उल्िेजित छनौटका आधारहरु प्रस्ताि अध्र्र्न तथा छनौट सलमलतिे आिश्र्कता अनुसार फेरबिि गनय सक्नेछ)
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अनुसूची 2

(कार्यविलधको िफा 6(१) सँग सम्बजन्धत)
सौगात पसि सं चािन सम्बजन्ध
सम्झौता-पत्र
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सौगात पसि (कोसेिी घर) सञ्चािन सम्बन्धी कार्यविलध, २०७८ बमोजजम लमलत 20......
गते प्रकाजशत सूचना अनुसार सौगात पसि सं चािनका िागी ठाकुरबाबा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् सैनिार
बदियर्ा (र्सपलछ प्रथम पक्ष िलनने) र सौगात पसि (कोशेलि घर) स्थापनाका िागी छनौट िएकाको .........................फमयका
...................... सं चािक " (र्सपलछ िोस्रो पक्ष) बीच सौगात पसि सं चािनका िालग िे हार् बमोजजमको शतयहरू पािना गने
गरी िुिै पक्ष सहमलत िएकािे र्ो सम्झौता उल्िेजित शतयहरुको अलधनमा रवह गररदिर्ौ लिर्ौ।
१. सम्झौता गररएको कामको वििरण कार्यक्रमको
कामको वििरण ....................................................
पसल संचालन स्थान .......................................
फममको नाम .........................................
२. कार्यक्रम सं चािकको समर्ािलध
शुरु लमलत
सम्पन्न हुने लमलत
कार्यक्रमको कुि अिलध (दिन/मवहना)
३. कार्यक्रमको कुि िागत
३.१ र्स कार्यक्रमको कुि िागत अनुमान रू......................... (अक्षरे पी.................... मात्र) रहेको छ जुन लनम्नानुसार
व्र्होररने छाः |
कार्यक्रमको बजेट

जम्मा रकम रु.

अनुिान रकम (बेहोने पक्षिे प्रथम)
कार्यक्रम सं चािन (छनौट िएका प्रस्ताििाता) िोस्रो पक्षिे
व्र्होने रकम
कुि जम्मा
3.2

प्रथम

पक्षिे

कार्यविलधको

िफा

८

बमोजजम

सौगात

पसि

सं चािनका

िागी

प्रगलतका

आधारमा

रू

................................ (अक्षेरूपी ...................... मात्र िोस्रो पक्षिाई २ वकस्तामा रकम उपिब्ध गराउने छ ।
बै कको वििरण
बैकको नाम तथा ठे गाना
बैक िाताको नाम
बैक िाता नं.
बैक िाता वकलसम
िाता सं चािकको नाम
४. सम्झौताका शतय एिं अिस्थाहरू (Terms and conditions)
1. सम्झौताको बुिाँ नम्बर २ मा उल्िेि िएको कार्यक्रम शुरू िएको दिनबाट ३० दिनलित्र िोस्रो पक्षिे सरोकारिािाहरूिे
िे ख्ने गरर सूचना पावटय/होडीङ बोडय राख्नु पनेछ ।
2. अनुिान रकम तोवकएको कार्य र्ोजना अनुरूप र्सै सम्झौतासँग सं िग्न तालिका ३ अनुसार जस्िकृत बजेट तालिकामा
उल्िेि िएका जशषयकहरूमा मात्र िचय गनय पाइनेछ ।
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3. तत्कालिन अिस्थामा सामाग्रीहरूको िररि िर शुरू िागत अनुमान िर िन्िा बढी िई िागत मूल्र् बढे मा सो बढे को मूल्र्
िोस्रो पक्षिे नै व्र्होनुय पनेछ ।
4. र्स सम्झौता अनुसार सहमती िएका कृर्ाकिापहरूमा कुनै सं शोधन गनुय परे मा िुबै पक्षहरू बीच सहमती िै गररनेछ।
5. िोस्रो पक्षिे प्रथम पक्षको पूि य लिजित स्िीकृती लबना विजत्तर् सीमा िन्िा बावहर िचय गनय पाउने छै न
6. िोस्रो पक्षिे िस्तु िा सेिाको िररि गिाय प्रचलित ऐन लनर्माििी अनुसार िररि गनुप
य नेछ ।
7. कार्यक्रमका िालग प्रिान गररने रकमको सही सिुपर्ोग, सन्तोषजनक प्रगलत तथा प्राप्त विजत्तर् प्रलतिेिनको आधारमा
अनुिानको लनकासा दिइनेछ ।
8. कार्यक्रम अिलध िा सो पश्चात कार्यक्रम िोस्रो पक्षिे प्रथम पक्ष िा प्रथम पक्षको आिश्र्कता अनुरूप कार्यक्रमको स्थि
तथा व्र्िसावर्क क्षेत्रको लनिायध रूपमा लनरीक्षण गनय दिनु पनेछ ।
9. कार्यक्रम सं चािनको क्रममा व्र्िसार्को प्रस्तावित वक्रर्ाकिापमा पररितयनहरू हुन सक्ने जार्ज कारणहरू िएमा प्रथम
पक्षिाई समर्मा नै लिजित जानकारी गराउनु पनेछ र कुनै महत्िपूणय पररितयन हुने अिस्थामा प्रथम पक्षको स्िीकृती
अलनिार्य लिनुपनेछ ।
१0. र्दि िोस्रो पक्षिे पूि य जस्िकृत कार्य र्ोजनामा कुनै वकलसमको अप्रत्र्ालसत वढिाई हुने सं िािना िे िेमा प्रथम पक्षिाई
कानुन बमोजजम समर् बढाउन पूि य स्िीकृतीका िालग अनुरोध गनुय पनेछ ।
१1. िोस्रो पक्षको बैक िाता वििरण लनम्न बमोजजम हुनेछ र र्दि कार्यक्रम सं चािन अिलधमा र्ी वििरणहरूमा कुनै पररितयन
हुन गएको हकमा प्रथम पक्षिाई तत्काि जानकारी गराउनु पनेछ ।
12. सौगात पसि सं चािनको कुि िागतको ७५ प्रलतशत सम्म सम्झौता बमोजजमको रकम कोषबाट उपिब्ध गराईने छ
।कोषबाट उपिब्ध गराईएको रकमको १० प्रलतशतसम्म िािग्राहीिे पसि व्र्िस्थापनमा िचय गनय सक्नेछन् िने बाँकी
रकम सम्झौतामा उल्िेि िएको लमलतसम्म अलनिार्य रुपमा कोषमा वफताय गनुप
य नेछ।
13. िोस्रो पक्षिे कोषमा जम्मा गनुप
य ने रकम सम्झौतामा उल्िेजित लमलतसम्म पलन कोषमा जम्मा नगरे मा िा व्र्िसार् सूचारु
नगरे मा िोस्रो पक्षको चि अचि सम्पजत्तबाट समेत सो रकम असुि उपर गनय बाधा सहमलत हुने छ ।
1४. िुिैको सहमलत िएमा उल्िेजित बुिाहरु थप/ घट गनय सवकनेछ ।
िोस्रोपक्षको तफयबाट

प्रथम पक्षको तफयबाट

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सं चािक

प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत

नाम

नाम

पि

पि

सं स्था

छाँप

ठे गाना

छाँप
लमलत

लमलत

साजझहरु
हस्ताक्षर
नाम

हस्ताक्षर
पि

ठे गाना

नाम
पि

आज्ञािे
रामहरर ररजाि
प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत
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