पालङ
ु टार नगरपाललका
नगरकाययपाललकाको कायायलय
पालुङटार, गोरखा ।

योजना सम्झौता फाराम
१. सम्झौता गने पक्ष र अयोजना
क)ईपभोक्ता सलमलतको लििरणः

ख)अयोजनाको लििरणः

नामः
ठे गानाः
ऄध्यक्षको नामः
ठे गानाः

नामः
अयोजना स्थलः
ईद्देश्यः
अयोजना स्वीकृ त गने ननकायः
अयोजना सरुु हुने नमनतः
अयोजनाको लागत ऄनमु ानः

२. अयोजनाको लागत सम्बन्धी लििरणः
क.लागत ऄनुमानः रु.
ख.लागत व्यहोने स्रोतहरः
१. नेपाल सरकारबाि रु.
२. नगरपानलका/गााँईपानलकाबाि रु.
३. गैर सरकारी सघं -सस्ं थाबाि रु.
४. समदु ायमा अधाररत सस्ं थाबाि रु.
५. नवदेशी दातृसघं -सस्थाबाि रु.
६. ईपभोक्ता सनमनतबाि रु.
७. ऄटय

कनटिजेटसी रु……………

प्र नतशतसनहत…………………..

ग. लनमायण सामग्री र श्रम
ईपलब्ध गराईने ननकाय
सामग्रीको नाम पररमाण
एकाइ
श्रम रु.
सम्बनटधत नवषयगत शाखा वा कायाालयहरु
नगरपानलकाबाि
ईपभोक्ता सनमनतबाि
गैरसरकारी संघ-संस्थाबाि
समदु ायमा अधाररत संस्थाबाि
ऄटय
घ. अयोजनाबाट लाभालन्ित हुनः
१. घरपररयार सखं याः
२.जनसखं याः
३. समदु ायः
४. ऄटयः
३.अयोजना कायायन्ियनः
क) ईपभोक्ता सलमलत,गैरसरकारी सस्ं था, समुदायमा अधाररत सस्ं था गठन गने लनकायको नाम र ठगाना
ख) गठन भएको लमलतः
ग)ईपभोक्ता सलमलत िा गैरसरकारी सस्ं था समु दायमा अधाररत सस्ं थाका पदालधकारीको नामािली ( नागररकता प्रमाणपत्र न.ं , नजल्ला)
पद
नामथर
सम्पका न.ं
पद
नामथर
सम्पका न.ं
१.ऄध्यक्ष
२.ईपाध्यक्ष
३.सनिव

६.सदस्य
७.सदस्य
८.सदस्य

४.कोषाध्य
क्ष
५.सदस्य

९.सदस्य

४. गठन गदाय ईपलस्थत लाभालन्ितको सखं याः
५.अयोजना सञ्चालन सम्बन्धी ऄनुभिः
६. ईपभोक्ता सलमलत समुदायमा अधाररत सस्ं था/ गैह्रसरकारी सस्ं थाल प्राप्त गने लकस्ता लििरणः
लकस्ताको क्रम
लमलत
लकस्ता रकम
लनमायण सामग्रीको लििरण
पनहलो
दोस्रो
तेश्रो
ऄटय
जम्मा
७.अयोजना ममयत सभ
ं ार सम्बन्धी व्यिस्थाः

कै लफयत

क) अयोजना ममात सभं ार नजम्मा नलने सनमनत/सस्थाको नामः
ख) ममात संभारको सम्भानवत स्रोत(छ/छै न खल
ु ाईने)
१.जनश्रमदान नगद रु………………………. श्रम सहभानगता रु………………………….
२.सेवाशल्ु क रु.
३.दस्तुर, िटदा रु.
४.लागत सहभानगता ऄनदु ान रु.
५.ब्याज, ऄटय बित
ग)ऄन्य प्रालिलधक/व्यिस्थापन सम्बन्धी
८. अयोजना ऄनुगमन सलमलतको लििरणः
१.ऄध्यक्षः

४. सदस्य

२. सदस्यः

५. सदस्य

३. सदस्यः

९.सम्झौताका शतयहर
क) ईपभोक्ता सलमलतको लजम्मिारी तथा पालना गररन शतयहरः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

अयोजना नमनत……………….. देनख शरुु गरी नमनत…………………… सम्ममा परु ा गनाु पनेछ ।
प्राप्त रकम तथा ननमााण सामग्री सम्बनटधत अयोजनाको ईद्धेश्यका लानग मात्र प्रयोग गनपाु नेछ ।
नगदी नजटसी सामानको प्राप्ती खिा र बााँकी तथा अयोजनाको प्रगती नववरण राखनु पनेछ ।
अम्दानी खिाको नववरण र कायाप्रगतीको जानकारी ईपभोक्ता समहू मा छलफल गरी ऄको नकस्ता माग गनाु पनेछ ।
अयोजनाको कुल लागतको भटदा घिी लागतमा अयोजना सम्पटन भएको ऄवस्थामा सो मतु ानवकनै ऄनदु ान र श्रमदानको प्रनतशत
ननधाारण गरी भक्त
ु ानी नलनु पनेछ ।
ईपभोक्ता सनमनतले प्रानवनधकको राय, परामशा एवं ननदेशन ऄनरुु प काम गनाु पनेछ ।
ईपभोक्ता सनमनतले अयोजनासंग सम्बनटधत नवल, भरपाआहरु, डोर हानजरी फारामहरु, नजटसी नगदी खाताहरु, सनमनत/समहू को ननणायको
पनु स्तका अनद कागजातहरु कायाालयले मागेको बखत ईपलब्ध गराईनु पनेछ र त्यसको लेखापरीक्षण पनन गराईनु पनेछ ।
कुनै सामग्री खररद गदाा अटतररक राजस्व कायाालयबाि स्थायी लेखा नम्बर र मल्ू य ऄनभबृनद्ध कर दताा प्रमाण पत्र प्राप्त व्यनक्त वा फमा
संस्था वा कम्पनीबाि खररद गरी सोही ऄनसु ारको नवल भरपाइ अनधकारीक व्यनक्तबाि प्रमानणत गरी पेश गनाु पनेछ ।
मल्ू य ऄलभबलृ ि कर (VAT) लाग्ने बस्तु तथा सेवा खररद गदाा रु. २००००।– भटदा बढी मल्ू यको सामग्रीमा ऄननवाया रुपमा मल्ू य
ऄनभबृनद्ध कर दताा प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को व्यनक्त फमा संस्था वा कम्पनीबाि खररद गनाु पनेछ । साथै ईक्त नवलमा ईल्लेनखत म.ु ऄ.कर

बाहेकको रकममा १.५ प्रलतशत ऄग्रीम अयकर बापत करकट्टी गरी बााँकी रकम मात्र सम्बनटधत सेवा प्रदायकलाइ भक्त
े । रु
ु ानी हुनछ
२००००।– भटदा कम मल्ू यको सामग्री खररदमा पान नम्बर नलएको व्यनक्त वा फमाबाि खररद गनाु पनेछ । ऄटयथा खररद गने पदानधकारी
स्वयम् नजम्मेवार हुनछ
े ।
१०. डोजर रोलर लगायतका मेनशनरी सामान भाडामा नलएको एवम् घर बहालमा नलइ नवल भरपाइ पेश भएको ऄवस्थामा १०% प्रलतशत
घरभाडा कर एिम् बहाल कर लतनयु पनेछ । प्रनशक्षकले पाईने पाररश्रनमक एवम् सहभागीले पाईने भत्तामा प्रिनलत ननयमानसु ार कर
लाग्नेछ ।
११. ननमााण कायाको हकमा शरुु लागत ऄनमु ानको कुनै अआिमहरु पररवतान हने भएमा ऄनधकार प्राप्त व्यनक्त / कायाालयबाि लागत ऄनमु ान
संशोधन गरे पश्चात मात्र काया गराईनु पनेछ । यसरी लागत ऄनमु ान सश
े ।
ं ोधन नगरी काया गरे मा ईपभोक्ता सनमनत/समहु नै नजम्मेवार हुनछ
१२. ईपभोक्ता सनमनतले काम सम्पटन भएपनछ ऄनटतम भक्त
ु ानीको लानग प्रमालणत लिल भरपाइको साथमा िडाबाट बजट छुट्याआएको
लनणययको प्रलतलललप, ईपभोक्ता सलमलत गठन गररएको लनणययको प्रलतलललप, ऄनुगमन सलमलत गठन गररएको लनणययको
प्रलतलललप, ईपभोक्ता सलमलतबाट कायय सम्पन्न भएको भलन लसफाररस गररएको लनणययको प्रलतलललप,ऄनुगमन सलमलतबाट
कायय सम्पन्न भएको भनी लसफाररस गररएको लनणययको प्रलतलललप, िडा सलमलतबाट कायय सम्पन्न भए पलछको भक्त
ु ानीका
लालग गररएको लनणययको प्रलतलललप, सजलनक लखा परीक्षण प्रलतिदन र प्रालिलधक प्रलतिदन (नापी लकताब) प्रमालणत लिल
भरपाइ र योजनाको फोटो सनहत ऄनटतम नकस्ता भक्त
ु ानीको लानग ननवदेन पेश गनपाु नेछ ।
१३. ईपभोक्ता सनमनतले काम सम्पटन गररसके पनछ बााँकी रहने गएका खप्ने सामानहरु ममात सभं ार सनमनत गठन भएको भए सो सनमनतलाइ र
सो भए सम्बनटधत कायाालयलाइ बझु ाईनु पनेछ । तर ममात सनमनतलाइ बझु ाएको सामानको नववरण एक प्रनत सम्बनटधत कायाालयलाइ
जानकारीको लानग बझु ाईनु पनेछ ।
१४. अयोजना सम्पटन भएपनछ कायाालयबाि अवश्यक जााँिपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र नलनु पनेछ । साथै अयोजनाको अवश्यक
ममात संभारको व्यवस्था सम्बनटधत ईपभोक्ताहरुले नै गनाु पनेछ ।
१५. अयोजना कायााटवयन गने समहु वा ईपभोक्ता सनमनतले अयोजनाको भौनतक तथा नवत्तीय प्रगती प्रनतवदेन तोनकएको ढााँिामा
कायाालयमा पेश गनाु पनेछ ।
१६. अयोजनाको नदगो सञ्िालन तथा ममात सभं ारको व्यवस्था गनापु नेछ ।
१७. अयोजनाको सबै काम ईपभोक्ता सनमनत/ समहू को ननणाय ऄनसु ार गना गराईनु पनेछ ।
१८. रु. ३ नतन लाख वा सो भटदा मानथका अयोजनाहरुमा अयोजना सम्बटधी नववरण समेनिएको पररयोजना सिू ना पािी(Project
Information)योजना स्थानमा राखेको हुनपु नेछ ।
१९. वालवानलकालाइ अयोजना कायााटवयन सम्बनटधत काममा श्रनमकको रुपमा प्रयोग गराईन पाआने छै न ।
२०. अयोजना कायााटवयन गदाा वातावरणमा ऄसर नपने गरी संिालन गनपाु नेछ ।
२१. ……………………………………………………………………………
ख) कायायलयको लजम्मिारी तथा पालना गररन शतयहरः
१. अयोजनामा अवश्यक प्रानवनधक सहयोग कायाालयबाि ईपलब्ध गराईन सनकने ऄवस्थामा गराआनेछ र नसनकने ऄवस्था भएमा
ईपभोक्ता सनमनतले बाह्य बजारबाि सेवा परामशा ऄटतरगत सेवा नलन सक्ने छ ।
२. अयोजनाको प्रानवनधक सपु ररवेक्षणका लानग कायाालयको तफा बाि प्रानवनधक खिाआनेछ ।ईपभोक्ता सनमनतबाि भएको कामको
ननयनमत सपु ररवेक्षण गने नजम्मेवारी ननज प्रानवनधकको हुनछ
े ।
३. पेश्की नलएर लामो समयसम्म अयोजना सिं ालन नगने ईपभोक्ता सनमनतलाइ कायाालयले ननयमानसु ार कारवाही गनेछ ।
४. अयोजना सम्पटन भएपछी कायाालयबाि जािाँपास गरी फरफारक गनाु पनेछ ।
५. अवश्यक कागजात संलग्न गरी भक्त
ु ानी ईपलब्ध गराईन सम्बटधीत ईपभोक्ता सनमनतबाि ऄनरु ोध भआ अएपनछ ईपभोक्ता सनमनतको
बैंक खातामा भक्त
ु ानी नदनु पनेछ ।
६. यसमा ईल्लेख नभएका कुराहरु प्रिनलत काननू बमोनजम हुनछ
े ।
माथी ईल्लेख भए बमोनजमका शताहरु पालना गना हामी ननम्न पक्षहरु मटजरु गदाछौ ाँ ।
ईपभोक्ता सलमलत समूहको तफय बाट
दस्तखत……………………
नाम,थर……………………
पद………………………..
ठे गाना……………………..
…………...

कायायलयको तफय बाट
दस्तखत………………………
नाम,थर……………………….
पद…………………….......
ठे गाना……………

