
श्री हस्तकला प्रवर्द्धन समिमत,       मिमतिः२०७९/  / 

नगर कार्धपामलकाको कार्ाधलर्, 
लमलतपरु िहानगरपामलका, पलु्चोक, लमलतपरु। 

 

ववषर्िः कोसेली घर व्र्वस्थापन सम्बन्धी मसलबन्दी प्रस्ताव पेश गरेको वारे। 
 

त्र्स िहानगरपामलकाद्वारा  मिमत २०७९/११/१३ गते प्रकाशशत कोसेली घर व्र्वस्थापन सम्बन्धी मसलवन्दी प्रस्ताव पेश 
गने वारेको सूचना अनसुार र्स संस्थाको कार्ध समिमतको मिमत २०७९/   /   गते वसेको बैठकको मनर्धर्ानसुार त्र्स 
िहानगरपामलकाद्वारा जारी हस्तकला प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्धववमध, २०७९ को अमधनिा रही कोसेली घर व्र्वस्थापन गनध इच्छुक रहेको 
हुुँदा देहार्को वववरर् सवहत र्ो मसलवन्दी प्रस्ताव पेश गररएको छ। उक्त कार्धववधी र त्र्स समिमतको मनदेशन बिोशजि पाटनढोकािा 
कोसेली घर व्र्वस्थापन गनध संस्था प्रमतवर्द् रहेको व्र्होरा सिेत अनरुोध छ। 

मस.नं. खचध शशषधक प्रस्ताववत बावषधक खचध रकि कैविर्त 

कूल लागत संस्थाको तिध वाट 
व्र्होररन ेरकि 

िहानगरपामलका तिध  
व्र्होररन ेरकि 

१. घरभाडा वापतको रकि      

२. ववक्री प्रमतनीमध/किधचारी (………………जनाको 
प्रमतव्र्शक्त िामसक पाररश्रमिक……… ……… ………) 

    

३. सरुक्षा गाडध (………………जनाको प्रमतव्र्शक्त िामसक 
पाररश्रमिक……… ……………… ………) 

    

४. िसलन्द वापत खचध     

५. प्रवर्द्धन वापतको खचध     

६. कार्ाधलर् उपकरर् खररद वापतको खचध     

७. Software मनिाधर् वापतको खचध     

८. सञ्चार वापत खचध (टेमलिोन, इन्टरनेट)     

९. ववद्यतु पानी िहसलु तथा खचध (खानेपानी सिेत)     

१०. सरसिाई वापतको खचध     

११. ववज्ञापन तथा प्रचार प्रसार वापतको खचध     

१२. बैठक तथा व्र्वस्थापन खचध खचध     

१३. अन्र् खचध (क) ………………     

    (ख) ………………     

जम्िा खचध     

िामथ उल्लेशखत लागत साझेदारीिा  हस्तकला प्रवर्द्धन कार्धववमध, २०७९ बिोशजि कोसेली घर व्र्वस्थापन गनध इच्छुक 
रहेकोले र्ो प्रस्ताव पेश गररएको व्र्होरा सिेत अनरुोध छ।  

  प्रस्ताव पेश गने 

आमधकाररक दस्तखतिः ……………… 

पदामधकारीको नाििः……………… 

संस्थाको नाििः……………… 

संस्थाको छाप……………… 

नोटिः(१) प्रस्ताव साथ कोसेली घर तथा र्स्तै प्रकृमतको कुनै कार्ध गरेको अनभुव भए सोको वववरर् पेश गनध सवकनेछ। 

(२) कोसेली घर व्र्वस्थापन गनध संस्था सक्षि रहेकोले कोसेली घर व्र्वस्थापनको शजम्िेवारी पाउन ुपने ठोस आधार तथा 
पसु््ाुँइ भए सो सिेत प्रस्ताव साथ पेश गनध सवकनेछ। 

(३) र्सिा उल्लेख भएका कुराहरु वाहेक थप कुरा सिावेश गनुध पने भए प्रस्ताव साथ पेश गनध सवकनेछ। 

 



संस्थाले कोसेली घर सञ्चालन गदाध देहार् बिोशजिका शतधहरु पालना गनुध पनेछ। 

(क) कोसेली घर मनर्मित सञ्चालनको व्र्वस्था मिलाउने, 
(ख) कोसेली घरिा राशखने हस्तकला सम्बन्धी वस्तकुा उत्पादक र मबक्री प्रमतमनमध/किधचारीहरुले पालना गनुध पने 

शतध तथा आचार संवहता तर्ार गरी समिमतबाट स्वीकृत गराई लागू गने, 
(ग) कोसेली घरिा रहने मबक्री प्रमतमनमध/किधचारीलाई पर्धटकिैत्री तथा मबक्रर्कला र प्र्ाकेशजङ्ग सम्बन्धी तामलिको 

व्र्वस्था मिलाउने, 
(घ) कोसेली घरको सरसिाईको उशचत व्र्वस्थापन गने, 
(ङ) कोसेली घरिा लमलतपरु िहानगरपामलका मभत्र उत्पाददत भएका हस्तकला सािग्रीहरु िात्र राख्न ेव्र्वस्थालाई 

कडाईका साथ पालना गने, 
(च) कोसेली घरिा राशखने हस्तकला सािग्रीहरु गरु्स्तरर्कु्त हनु ुपने, 
(छ) िहानगरापमलकािा व्र्वसार् दताध र स्थार्ी लेखा नम्वर (PAN) दताध भएका उत्पादकहरुद्वारा उत्पाददत हस्तकला 

सािाग्रीहरु िात्र कोसेली घरिा राशखन ेव्र्वस्था मिलाउन,े 
(ज) हस्तकला सम्वर्द्धन सम्बन्धी नीमतगत, संरचनागत तथा कार्ाधन्वर्न सम्बन्धी ववषर्िा समिमतलाई सझुाव ददने, 
(झ) कोसेली घर सञ्चालनका कारोबार, गमतववमध तथा प्रगमत सम्बन्धिा आवमद्यक सिीक्षाको व्र्वस्था मिलाउने, 
(ञ) संस्थाले कोसेली घरिा ववक्रीका लामग प्रदशधन गररएका हस्तकला सािग्रीहरुको अनसूुची -१ बिोशजिको वववरर् 

तर्ार गरी समिमत सिक्ष पेश गनुध पने, 
(ट) उद्यिीहरुले निूनाका रुपिा तर्ार गरेका हस्तकला सािग्रीहरुको कोसेली घरिा प्रदशधन गनधको लामग आवश्र्क 

स्थान उपलब्ध गराउने र त्र्सको िागको अवस्थाको जानकारी सम्बशन्धत उद्यिीलाई ददने साथै अनसूुची -२ 
बिोशजिको वववरर् तर्ार गरी समिमत सिक्ष पेश गनुध पने, 

(ठ) संस्थाले कोसेली घरिा राशखने सािानको िूल्र् मनधाधरर् गदाध उत्पादकले मनधाधरर् गरेको िूल्र्िा सािानको 
प्रकृमत हेरी व्र्वस्थापन खचध वापत ववढिा १० प्रमतशत थप गरेर मबक्री िूल्र् कार्ि गनुध पने, 

(ड) संस्थाले खण्ड (ठ) बिोशजि व्र्वस्थापन खचध वापत जम्िा हनुे रकि िध्रे् ५० प्रमतशतले हनु आउने रकि 
कोसेली घर व्र्वस्थापन, प्रचार प्रसार, ववज्ञापन तथा प्रवर्द्धनका लामग खचध गने गरी आफ्नो नाििा रहेको बैंक 
खातािा जम्िा गनुध पने र बाुँकी ५० प्रमतशतले हनु आउने रकि दिा ५ बिोशजिको कोषिा रहने गरी 
िहानगरपामलकाले तोवकददएको बैंक खातािा जम्िा गनुध पनेछ। 

(ढ) कोसेली घरिा राशखएको, मबक्री भएको र िौज्दात सािानको वववरर् सवहत कारोवारको सम्पूर्ध वववरर् 
समिमतवाट स्वीकृत ववद्यतुीर् प्रर्ाली (Software) िा राख्न ेव्र्वस्था मिलाउने,  

    तर ववद्यतुीर् प्रर्ाली (Software) तर्ार नभएसम्ि समिमतले तोवकददएको ढाुँचा (Format) िा राखी 
िामसक रुपिा समिमत सिक्ष वववरर् पठाउन ुपने, 

(र्) कोसेली घरिा आगन्तकु पशुस्तका (Visitor's Book) अमनवार्ध रुपिा राख्न ेव्र्वस्था मिलाउने र आगन्तकु पशुस्तका 
(Visitor's Book)  िा ददइएका िहत्वपूर्ध सझुावहरुको एकीकृत वववरर् तर्ार गरी समिमत सिक्ष पेश गने 

(त) समिमतले तोवकददएका हस्तकला सम्वर्द्धन सम्बन्धी अन्र् कार्धहरु गने। 

दस्तखतिः 


