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देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७७ 

देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन काययववलि, 

२०७७ 

गाउँ काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०९/२६  

प्रिाशिकरि लिलतः २०७७/०९/२९ 

प्रस्तावना 
आलथयक सािाशजक सूचकका आिारिा किजोर देशखएका घरपररवार तथा 
व्यशिहरुको शिक्षा, स्वास््य, रोजगारी, आयआजयनको अवसर तथा सािाशजक 
संरक्षिका काययक्रि िार्य त जीवनस्तरिा सिुार गरी गररवी लनवारि गने उदे्दश्यिे 
र सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था वा लनजी क्षेत्र र गाउँपालिकाबीच 
अल्पकािीन वा दीघयकािीन योजनाहरु सञ्चािन गनय देवघाट गाउँपालिकािे 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दर्ा १०२ िे ददएको अलिकार 
प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दर्ा २५ र २६ िाई कायायन्वयन 
गनय यो काययववलि तयार गरी िागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभ: (क) यस काययववलिको नाि “देवघाट 
गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि २०७७” रहेको छ । 

(ख) यो काययववलि तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अन्य अथय निागेिा यस काययववलििाः– 
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काययववलि, २०७७ 

क) “काययववलि” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन काययववलि २०७७ िाई सभझन ुपछय 
। 

ख) “काययक्रि” भन्नािे साझेदारी काययक्रििाई सभझन ुपछय । 

ग) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको 
कायायियिाई सभझन ुपछय । 

घ) “साझेदारी” भन्नािे स्थानीय तह, गैरसरकारी संघ संस्था, 
सािदुावयक संघ संस्था, दात ृ लनकाय, सहकारी, लनजी क्षेत्र, 

उपभोिा सलिलत आदद सिेत सँग संयिु िगानीिा गररने 
साझेदारी काि वा योजनािाई सभझन ुपछय ।  

ङ) “गैरसरकारी संस्था” भन्नािे राविय तथा अन्तराविय गैरसरकारी 
संस्थािाई सभझन ुपछय । 

च) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िाई सभझन ु
पछय । 

३. उद्दशे्यः यस काययक्रिको उदे्दश्यहरु देहाय बिोशजि रहेका छन:  

क) गैरसरकारी संघ संस्था, सहकारी, नीशजक्षेत्र, सािदुावयक संघ 
संस्थाहरुसँग सिन्वय र सहकायय गने । 

ख) गाउँपालिकािे सञ्चािन गने काययिा िागत न्यूनीकरि गरी स्रोत 
र सािनको अलिकति उपयोग र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने । 

ग) वृहत पूवायिार र ठुिा आयोजनाको िालग स्रोत सलुनशित र 
प्रभावकारी सञ्चािन गने । 

घ) असि अभ्यास र अनभुवहरुको आदान प्रदान गने । 

पररच्छेद २ 

साझेदारी काययक्रिका क्षते्र 
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काययववलि, २०७७ 

४. साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन हनु ेक्षेत्र देहायअनसुार हनुेछन ः– 

क) शिक्षा  

ख) स्वास््य  

ग) कृवष  

घ) पि ुववकास  

ङ) भौलतक पवुायिार 
च) ववपत  व्यवस्थापन तथा जिवाय ुपररवतयन 

छ) खानेपानी तथा सरसर्ाई 

ज) रोजगारी तथा स्वरोजगार सजृना 
झ) सािाशजक संरक्षि, पनुःस्थापना र सचेतना 
ञ) वन तथा वातावरि संरक्षि 

ट) संस्थागत ववकास तथा सिुासन 

ठ) सहकारी संस्थाहरुको सविीकरि 

ड) स्थानीय उत्पादनको बजारीकरि 

पररच्छेद ३ 

काययक्रि सञ्चािन प्रवक्रया तथा छनौटको िापदण्ड 

५. काययक्रि सञ्चािन प्रवक्रयाः काययक्रि सञ्चािन प्रवक्रया देहाय बिोशजि 
हनुेछन ः– 

क) साझेदारी काययक्रिको िालग टोि र वस्ती स्तरबाट काययक्रि 
वा योजनाको छनौट गरी गाउँसभाबाट स्वीकृत गनुयपनेछ । 

ख) साझेदारी काययक्रि अन्य स्थानीय तहहरुसँग लििेर पलन सञ्चािन 
गनय सवकनेछ । 
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ग) साझेदारी काययक्रि सञ्चािन गनय इच्छुक गैरसरकारी संघ 
संस्था/सरकारी/कभपनीिाई िशक्षत गरर अनसूुची - १ 
बिोशजिको ढाँचािा ३० ददने सूचना प्रकािन गनुय पनेछ ।   

घ) प्रस्तावकहरुिे अनसूुची - २ बिोशजिको ढाँचािा लनवेदन र सो 
अनसुारका कागजातहरु सवहत अनसूुची - ३ बिोशजिको ढाँचािा 
प्रस्तावना तयार गरी कायायियिा पिे गनुय पनेछ । 

ङ) साझेदारी गनय चाहने स्थानीय तह, संघ, प्रदेि, गैरसरकारी संघ 
संस्था, सािदुावयक संघसंस्था, सहकारी, लनजी क्षेत्र र उपभोिा 
सलिलतिे कभतीिा २० प्रलतित साझेदारी गनुय पनेछ । 

च) साझेदारी काययक्रि गाउँसभाको लनियय बिोशजि सािबसािी वा 
बहवुषीय हनुेछ । तर काययक्रिको वावषयक उपिब्िीको 
आिारिा अको वषयको काययक्रि थप गने वा नगने लनियय 
गाउँसभािे गनेछ । 

छ) साझेदारी काययक्रिको िालग साझेदारहरुिे अलनवायय रुपिा 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गनुयपनेछ । 

ज) साझेदारी काययक्रि कायायन्वयनको शजभिेवारी काययक्रि 
व्यवस्थापन तथा अनगुिन सलिलतिे तोके बिोशजि गनुय पनेछ 
। 

६. छनौटको िापदण्डः साझदेारी काययक्रिको प्रस्तावना छनौटका 
िापदण्ड देहायबिोशजि हनुेछन ः– 

क) साझेदारी काययक्रिको िालग प्रस्तावना पेि गने संस्थाको दताय, 
नवीकरि, करचिुा, ववगत तीन वषयको िेखापरीक्षि प्रलतवेदन, 

कायायनभुव पत्र, सिाज कल्याि पररषदिा आवद्ध भएको पत्र 
(आवद्ध हनु ुपनेहरुको हकिा), वविान (वविान हनुेको हकिा), 
नीलत लनयि को प्रलतलिवप प्रस्तावना साथ पेि गरेको हनु ुपनेछ 
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। तर यस प्राविानिे स्थानीय तहहरुसँग उि कागजात नभए 
पलन साझदेारी काययक्रि सञ्चािन गनय बािा पयुायएको िालनन ेछैन 
। 

ख) सभबशन्ित क्षेत्रिा कभतीिा ३ वषय काि गरेको अनभुव हनु ु
पनेछ । 

ग) साझेदारीको िालग आवश्यक बजेटको स्रोत खिुाएको वा 
व्यवस्था गनय सक्न ेपयायप्त आिार पेि गरेको हनु ुपनेछ । 

घ) साझेदारी काययक्रि सञ्चािनको िालग िक्ष्य, उद्देश्य र िशजकि 
फे्रिवकय िा -Project Logical Frame work_ िक्ष्य, उद्देश्य हालसि 
गनय सक्ने स्पष्ट वक्रयाकिाप र जनिशि सवहतको प्रस्तावना पेि 
गरेको हनु ुपनेछ । 

ङ) प्रस्तावना िूल्यांकनका अन्य आिारहरु अनसूुची - ४ अनसुार 
हनुेछ । 

पररच्छेद ४ 

काययक्रि व्यवस्थापन 

७. साझेदारी काययक्रि सञ्चािन, व्यवस्थापन, अनगुिन र सहजीकरिका 
िालग देहाय बिोशजिको काययक्रि अनगुिन तथा सिन्वय सलिलत 
रहनेछः–  

क) देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष – संयोजक 

ख) देवघाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष – सह–संयोजक 

ग) साझेदार संस्थाको प्रलतलनलि २ जना – सदस्य 

घ) सावयजलनक खररद इकाई प्रिखु – सदस्य 

ङ) सभबशन्ित ववषयगत िाखा प्रिखु – सदस्य 

च) संघसंस्था हेने िाखा प्रिखु  – सदस्य  
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छ) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  – सदस्य सशचव 

८. काययक्रि अनगुिन तथा सिन्वय सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार 
देहाय बिोशजि हनुेछन ः– 

क) काययक्रि सञ्चािनको ववलि र रुपरेखा लनिायरि गने । 

ख) काययक्रिको अनगुिन, िूल्यांकन र लनयलित सिीक्षा गने । 

ग) काययक्रि िूल्याकंनको आिारिा चौिालसक भिुानीको िालग 
लसर्ाररस गने । 

घ) काययक्रि सञ्चािनको िालग आवश्यक व्यवस्थापकीय काि एवं 
सिन्वय र सहजीकरि गने । 

ङ) काययक्रिको कायायन्वयन साझदेार वा तेश्रो पक्ष कसिे गने हो 
सोको लनिायरि गने ।  

च) साझेदारी काययक्रि सञ्चािन सभबन्िी अन्य आवश्यक लनिययहरु 
गने । 

९. साझेदारी काययक्रिको िालग पेि गररएका प्रस्तावनाहरुको िूल्यांकन 
गरी छनौटको िालग लसर्ाररस गनय देहाय बिोशजिको साझेदारी 
काययक्रि प्रस्तावना छनौट सलिलत गठन गररनेछः– 

क) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत – संयोजक 

ख) सभबशन्ित ववषय वा िाखाको प्रिखु – सदस्य 

ग) सावयजलनक खररद इकाई संयोजक  – सदस्य 

घ) आलथयक प्रिासन िाखा प्रिखु – सदस्य 

ङ) संघसंस्था िाखाको प्रिखु – सदस्य सशचव 

 

१०. प्रस्तावना छनौट सलिलतको काि कतयव्य र अलिकारः प्रस्तावना छनौट 
सलिलतिे गाउँपालिकाको लनिायररत िापदण्डको आिारिा प्रस्तावना 
छनौट गरी काययपालिकािा पेि गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद ५ 

सभझौता, भिुानी, प्रलतवेदन, अनगुिन तथा िूल्याकंन 

११. सभझौताः साझदेारी काययक्रिको सभझौता प्रस्तावना छनौट सलिलतको 
लसर्ाररसिा काययपालिकाको लनियय बिोशजि १५ ददनलभत्र प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे अनसूुची - ५ बिोशजिको ढाँचािा गनुय पनेछ 
। 

१२. भिुानीः साझेदारी काययक्रिको भिुानी देहाय बिोशजि हनुेछः– 

क) सभझौता भए पिात  जभिा वावषयक वजेटिाई चौिालसक रुपिा 
३ वकस्तािा ववभाजन गरी काययक्रि व्यवस्थापन तथा अनगुिन 
सलिलतको लसर्ाररसिा काययक्रि कायायन्वयन गने शजभिेवारी 
पाएको संस्था वा कायायियको खातािा पेश्की स्वरुप जभिा गनुय 
पनेछ ।  

ख) दर्ा १२.क) बिोशजि प्राप्त पेश्की रकि तोवकएका 
वक्रयाकिापहरु सभपन्न भए पलछ प्रगलत प्रलतवेदन, लबि, भरपाइका 
आिारिा र्छययौट गरी आगािी चौिालसकको कायययोजनाका 
साथ काययक्रि कायायन्वयन गने शजभिेवारी पाएको संस्था वा 
कायायियिे पेश्की िाग गरेिा काययक्रि व्यवस्थापन तथा 
अनगुिन सलिलतको लसर्ाररसिा उपिब्ि गराउँदै जान ुपनेछ । 

ग) प्रलतवेदनः साझेदारी काययक्रिको प्रकृलत र आवश्यकता अनसुार 
िालसक, चौिालसक र वावषयक प्रगलत प्रलतवेदन अनसूुची - ६ 
बिोशजिको ढाँचािा पेि गनुयपनेछ 

१३. अनगुिन तथा िूल्याकंनः साझेदारी काययक्रिको अनगुिन तथा 
िूल्यांकन देहाय बिोशजि हनुेछः– 
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क) काययक्रि अनगुिन तथा सिन्वय सलिलतिे दर्ा ८ (ख) 
बिोशजििे चौिालसक रुपिा अनगुिन तथा िूल्यांकन गनुय पनेछ 
। 

ख) काययक्रिको अशन्ति भिुानी हनु ु अशघ गाउँपालिका स्तरीय 
अनगुिन तथा िूल्याकंन सलिलतिे साझेदारी काययक्रिको 
अनगुिन तथा िूल्यांकन गनेछ । सो सलिलतको लसर्ाररसिा 
अशन्ति भिुानी ददन ुपनेछ । 

पररच्छेद ६ 

ववववि 

१४. िेखापरीक्षिः साझदेारी काययक्रिको िेखापरीक्षि आलथयक वषय सिाप्त 
भए पिात वा काययक्रि सभपन्न भए पिात प्रचलित कानून बिोशजि 
गाउँपालिकािे गनुय पनेछ ।  

१५. सिन्वयः साझदेारी काययक्रि व्यवशस्थतरुपिा सञ्चािन गनयको िालग 
सरोकारवािा नेपाि सरकारका लनकाय, प्रदेि सरकारका लनकाय र 
स्थानीय सरकारका लनकायहरु बीच काययक्रि अनगुिन तथा सिन्वय 
सलिलतिे सिन्वय गनुय पनेछ । 

१६. खचयिा बन्देजः साझदेार पक्षहरुिे सभझौतािा उल्िेशखत िीषयकहरुिा 
िात्र खचय गनुय पनेछ । एक शिषयक बाट अकोिा रकिान्तरि गदाय 
गाउँपालिकाको पूवय स्वीकृती लिई िात्र गनुय पनेछ । 

 

१७. कसरु र सजायः क) साझेदारी काययक्रिको सभझौता पिात योजना 
सभपन्न नगरी छाड्न पाइने छैन । यदद बीचैिा छाडेिा छाड्ने पक्षिे 
उि सिय सभिको काययशजभिेवारी र आलथयक दावयत्व वहन गनुय 
पनेछ । 
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ग) काययक्रिको सभझौता बिोशजि काि नगरेिा, सियिा काि परुा 
नगरेिा वा गिुस्तरहीन काि गरेिा बाकँी वकस्ता रोक्का गरीन े
छ । यस्तो लनियय गनुयपवुय सभबशन्ित पक्षिाई सर्ाई पेि गनय 
िौका प्रदान गनुय पनेछ । 

 

१८. पारदशियताः साझेदारी काययक्रिको आभदानी खचय लनयलित रुपिा 
सावयजलनक गनुय पनेछ । काययक्रि छनौट, अनगुिन तथा िूल्यांकन 
र कायायन्वयन गदाय जनसहभालगतािूिक ववलिको अविभवन गनुय पनेछ 
।  

१९. उत्तरदावयत्वः काययक्रि सञ्चािनको उत्तरदावयत्व सबै साझेदारहरुिे 
सिान रुपिा वहन गनुय पनेछ । 

 

२०. संिोिन तथा हेररे्रः यस काययवविीको कायायन्वयनिाई व्यवशस्थत र 
प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकािे आवश्यकता अनसुार संिोिन तथा 
हेररे्र गनय सक्नेछ । 
 

२१. बािा अड्काउ रु्काउन र व्याखया गनय सक्नेः गाउँ काययपालिकािे 
यस काययववलििा थपघट, हेररे्र, संिोिन, व्याखया वा बािा अड्काउ 
रु्काउन सक्नेछ ।  

२२. प्रचलित काननु िाग ु हनुेः साझेदारी काययक्रि कायायन्वयनको 
सभबन्ििा यस काययवविीिा व्यवस्था भएकोिा सोही बिोशजि र अन्य 
व्यवस्थाका सभबन्ििा प्रचलित काननु बिोशजि हनुेछ । यस 
सन्दभयिा वद्धवविा उत्पन्न भएिा वा अस्पष्टता भएिा गाउँपालिकाको 
व्याखया अशन्ति हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

(दर्ा ५ को खण्ड (ग) सँग सभबशन्ित) 
साझेदारीिा काययक्रि संञ्चािन गनय इच्छुक गैरसरकारी संघ 

संस्था/सहकारी/कभपनी/नीशज क्षते्रका िालग प्रस्तावना आह्वानको ढाचँा 
 

सूचना प्रकाशित लिलतः ............ 
 

देवघाट गाउँपालिकाको चाि ुआ. व. ........... का िालग स्वीकृत ............... 
तर्य को साझेदारी काययक्रि संञ्चािन गनयका िालग गैरसरकारी संघ 
संस्था/सहकारी/कभपनी/नीशज क्षेत्र तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुद्धारा तोवकएको 
ितयको अलिनिा रवह सूचना प्रकाशित भएको लिलतिे ३० ददन लभत्र प्रस्तावनाना 
पेि गनुयहनु यसै सूचना द्धारा जानकारी गराइन्छ । यस काययक्रिको काययक्षेत्रगत 
ितय (TOR) गाउँपालिकाको वेभसाइट www.devghatmun.gov.np बाट डाउनिोड 
गनय सवकन्छ । 

काययक्रिको वववरि 

क्र.सं. काययक्रिको 
नाि 

काययक्रि 
सञ्चािन हनु े

क्षेत्र 

ववलनयोशजत 
रकि भ्याट 
सवहत 

प्रस्तावनानाको 
ढाँचा 

१     

२     

     

 

   ................................ 

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत 

 

 

http://www.====mun.gov.np/
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अनसूुची – २ 

(दर्ा ५ को खण्ड (घ) सँग सभबशन्ित) 
 

साझेदारीिा काययक्रि संञ्चािन गनय इच्छुक गैरसरकारी संघ 
संस्था/सहकारी/कभपनी/नीशज क्षते्रका िालग आवेदन पत्रको ढाचँा 

          

लिलतः .......... 
श्री .............. ज्यू, 

................ गाउँपालिका,  
गाँउ काययपालिकाको कायायिय, 

...................., नेपाि । 

 

ववषयः प्राववलिक तथा आलथयक प्रस्तावना पेि 
गररएको सभबन्ििा । 

िहोदय, 

उपरोि सभबन्ििा ................. गाउँपालिका ............ को स्वीकृत काययक्रि 
अनसुार ....................................... उदे्दश्यका िालग “................... 
साझेदारी काययक्रि” कायायन्वयन गनय यस ....................................... 
संस्थािे प्राववलिक तथा आलथयक प्रस्तावनाना पेि गरेको जानकारी अनरुोि छ । 

 

लनवेदक 

संिग्न कागजातहरु 

क) प्राववलिक तथा आलथयक प्रस्तावनाना 
ख) सभबशन्ित संस्थाको कागजातहरु 
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१) शजल्िा प्रिासन कायायियिा संस्था दताय, नवीकरि प्रिाि पत्रको 
प्रलतलिपी १ प्रलत 

२) आ.व. ............ को िेखापररक्षिको प्रलतवेदन सवहत दईु वषयको 
िेखापररक्षि प्रलतवेदन १/१ प्रलत 

३) स्थायी िेखा नभबर तथा आ.व........... को कर चिुाको प्रिाि पत्र 
१/१ प्रलत 

४) संस्थाको वविान, आलथयक तथा प्रिासलनक लनयिाविी, पाश्र्वशचत्र र 
अनभुव पत्रहरु १/१ प्रलत 

५) िागत साझेदारीको िालग आवश्यक बजेटको स्रोत खिुाएको वा 
व्यवस्था गनयसक्ने पयायप्त आिार देशखने कागजात । 

६) संयिु उपक्रििा काययगने संस्थाहरुको हकिा दबैु संस्था बीचको 
कायय शजभिेवारी खलु्ने सभझौता पत्रको सक्कि १ प्रलत 

७) प्रस्तावना पेि गने संस्थाको अशखतयार प्राप्त व्यशिको नागररकताको 
प्रलतलिपी १ प्रलत 

८) संस्था कािो सूचीिा नपरेको स्वघोषिा पत्रको सक्कि १ प्रलत 
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अनसूुची - ३ 

(दर्ा ५ को खण्ड (घ) सँग सभबशन्ित) 
 

......... साझेदारीिा काययक्रि संञ्चािन गनय इच्छुक गैरसरकारी संघ 
संस्था/सहकारी/कभपनी/नीशज क्षते्रका िालग प्रस्तावनाको ढाचँा 

 

भाग १: प्राववलिक प्रस्तावना 

१) पररयोजनाको नाि 

२) पषृ्ठभलूि (प्रस्तावनाको सारसंक्षेप, वतयिान अवस्था, आवश्यकता र 
औशचत्य) 

३) प्रस्ताववत काययक्षेत्र र िाभाशन्वत पररवार 

४) पररयोजनाको िक्ष्य र उद्देश्य 

५) अपेशक्षत उपिब्िी र प्रभाव (अल्पकालिन र दीघयकालिन) 
६) पररयोजनाको कायायन्वयन ववलि 

७) पररयोजनाका वक्रयाकिापहरु 

८) पररयोजनाको व्यवस्थापन 

क) व्यवस्थापन संरचना 
ख) संस्थागत सहकायय (अनसूुचीिा संस्थागत वववरि र काननुी 

दस्तावेजहरु पलन राख्न)े 
ग) प्रिखु लनवेदक र सहायक लनवेदकको नाि (यदद भएिा) र 

शजभिेवारी बाँडर्ाँड (करार सभझौता र अशखतयारी दवैु पक्षको 
हस्ताक्षरसवहत अनसूुचीिा राख्न)े 

घ) पररयोजनाको जनिशि र व्यवस्थापन संरचनाको शचत्र 

ङ) िानवीय संिािन पररचािन 



स्थानीय राजपत्र,       खण्डः ४,       संखयाः १७,      लिलतः २०७७/०९/२९ 

 

 

14 
देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७७ 

च) पररयोजनाको सियावलि 

९) प्रलतवेदन 

१०) अनगुिन तथा िूल्यांकन 

११) पररयोजनाको पारदशियता 
१२) पररयोजनाको ददगोपना  

१३) पररयोजना हस्तान्तरि 

१४) बजेट (कुि पररयोजना िागतिा संस्थाको िगानी प्रलतित र िगानीका 
िीषयकहरु िात्र उल्िेख गने) 

भाग २. आलथयक प्रस्तावनाना 

क) पररयोजना सञ्चािन खचय (तिव, भत्ता तथा कियचारी सवुविा, कायायिय 
सञ्चािन र व्यवस्थापन, सभपशत्त खररद, िसिन्द, आदद) 

ख) काययक्रि खचय (पररयोजना वक्रयाकिाप कायायन्वयन खचय) 
ग) अन्य 
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देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची - ४ 

(दर्ा ६ को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्ित) 
 

...... साझेदारीिा काययक्रि संञ्चािन गनय इच्छुक गैरसरकारी संघ 
संस्था/सहकारी/कभपनी/नीशज क्षते्रका प्रस्तावना छनौटका आिारहरु 

१) संस्थागत क्षिता 
क) संस्थाको सभबशन्ित ववषयगत क्षेत्रिा अनभुव 

ख) कशभतिा ३ वषयको पररयोजना कायायन्वयनको अनभुव 

ग) नेपाि सरकारको ववलभन्न लनकाय सँग सझेदारी काययिा अनभुव  

२) प्राववलिक प्रस्तावना  

क) संयिु उपक्रििा प्रस्तावनाना पेि गने प्रिखु र साझेदार संस्था 
बीचको सहिती पत्र 

ख) सभबशन्ित ववषयगत क्षेत्रका िालग आवश्यक दक्ष जनिशिको 
वववरि 

ग) प्रस्ताववत पररयोजना कायायन्वयन वविी र व्यवस्थापन 

घ) पररयोजनाको लनरन्तरता र ददगोपना 
३) ववशत्तय प्रस्तावना  

क) कशभतिा २० प्रलतित नगद िगानीको प्रलतवद्धता 
ख) संस्थाको ववगत २ वषयको आलथयक कारोवार 

ग) पररयोजनाको िागत र प्रभावकाररता 
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16 
देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची - ५ 

(दर्ा ११ सँग सभबशन्ित) 
 

साझेदारी काययक्रि सभझौताको ढाचँा 
 

”.................... साझेदारी काययक्रि” सञ्चािनका िालग ............ गाउँपालिका र 
........... संस्था ववचको साझेदारी सभझौता पत्र 

१. पररचयः 
२. काययक्रिको नािः  

३. सभझौता अवलिः  

४. काययक्षेत्रः  

५. प्रथि पक्षको शजभिेवारीः  

६. दोस्रो पक्षको शजभिेवारीः 
७. बजेट र ववत्तीय काययववलिः 

७.१. पररयोजनाको कुि बजटेः 
७.१.१. पररयोजनाको वजेटिा प्रथि र वद्धलतय पक्षको िागत वववरि 
सभवन्ििाः 
७.१.२. बजेट रकिान्तर सभबन्ििाः  

७.१.३. पररयोजनाको ववस्ततृ बजटे वववरिः 
७.२. बजेट लनकासाः  

७.२.१. बैक खाता सभबन्ििाः 
७.२.२. पेश्की सभबन्ििाः  

७.२.३. वावषयक वजेट ववलनयोजन र लनकासा सभवब्ििाः 
७.२.४. अग्रीि कर सभबन्ििाः  
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17 
देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७७ 

७.२.५. ववि भरपाई सभबन्ििाः 
७.२.६. ववि जारी सभबन्ििाः 
७.२.७. पररयोजनाको आलथयक प्रगलत प्रलतवेदन सभबन्ििाः  

७.२.८. पेश्की तालिका वववरिः  

७.२.९. स्थानीय साझेदार सभबन्ििाः 
७.२.१०. ववस्ततृ काययक्रि र वजटे सभबन्ििाः  

८. िेखा परीक्षि तथा प्रलतवेदन 

९. अनगुिन तथा िूल्यांकनः 

९.१. काययक्रि अनगुिन तथा सिन्वय सलिलतिे  

९.२. गाउँपालिका स्तरीय अनगुिन तथा िूल्याकंन सलिलतिे  

१०. सभझौताको खारेजी सभबशन्ि व्यवस्था 
११. पररयोजना हस्तान्तरि 

१२. ववववि 

िालथ उल्िेशखत ितयका अलिनिा रवह लिलत ........................... िा दवैु 
पक्षद्वारा हस्ताक्षर गररयो ।  

प्रथि पक्षको तर्य बाट      दोस्रो पक्षको तर्य बाट  

...............................     ....................... 

साशक्षहरुः       

............................... 

........................ 
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18 
देवघाट गाउँपालिका साझेदारीिा काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची - ६ 

(दर्ा १३ को खण्ड (क) सँग सभबशन्ित) 
 

साझेदारी काययक्रिको प्रगलत प्रलतवेदनको ढाचँा 

१) काययक्रिको पषृ्ठभिूी 
२) िक्ष्य र उद्देश्य 

३) काययक्षेत्र 

४) कायायन्वयन प्रवक्रया 
५) सभपन्न वक्रयाकिाप 

६) उपिब्िी (भौलतक तथा ववत्तीय) 
७) सिुारात्िक पक्ष र लसकाइ 

८) सिस्या तथा सवािहरु 

९) आगािी गलतववलि(संशक्षप्त कायययोजना सवहत) 
१०) लनष्कषय 

 

 

 
आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


