
 

 

मेलङु गाउँपाललकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ् चालक कार्यध लि, २०७९ 

 

कार्यपाललकाबाट पाररत लमलतिः २०७९/03/३१ 

प्रस्ता का :  

लकजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसँगको साझेदारीको माध्र्मबाट शिक्षा, स् ास््र्, कृधि, पि ु ध कास, रोजगारी, 
आर्आजयकको अ सर, पू ायिार लकमायण, ध पत ्व्र् स्थापक तथा जल ार् ुपरर तयक, खाकेपाकी तथा सरसफाई,  क 
तथा  ाता रण संरक्षण, संस्थागत ध कास तथा सिुासक, सहकारी संस्थाहरुको सबलीकरण तथा स्थाकीर् 
उत्पादकको बजारीकरण लगार्तका कार्यक्रमका लालग साझेदारीको माध्र्मबाट स यसािारणलाई भरपदो, 
धकफार्ती र स यसलुभ रुपमा से ा सधु िा उपलब्ि गराउके उद्दशे्र्ले सरकारी  ा गैरसरकारी संघ संस्था, लकजी 
के्षत्र र गाउँपाललकाबीच अल्पकालीक  ा दीघयकालीक र्ोजकाहरु सञ् चालक गकय "मेलङु गाउँपाललकाको साझेदारी 
कार्यक्रम सञ् चालक तथा व्र् स्थापक सबनबधिी ऐक, २०७९”  को दफा १३ को अिीकमा रही र्ो कार्यध लि 
तर्ार गरी लाग ुगररएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशबनभक 

१. संशक्षप्त काम र प्रारबनभ : (क) र्स कार्यध लिको काम “मेलङु गाउँपाललकाको साझेदारी कार्यक्रम 
 सञ् चालक कार्यध लि, २०७९” रहेको छ। 

 (ख) र्ो कार्यध लि मेलङु गाउँपाललका के्षत्रभर लागू हकुछे। 

 (ग) र्ो कार्यध लि तरुुधत प्रारबनभ हकुेछ। 

२.  पररभािा र व् र्ाख्र्ा : ध िर्  ा प्रसङ्गले अधर् अथय कलागेमा र्स कार्यध लिमा, 
 क) “कार्यध लि” भन्नाले मेलङु गाउँपाललकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ् चालक कार्यध लि, २०७९ लाई 
 सबनझक ुपछय।  

 ख) “कार्यक्रम” भन्नाले साझेदारीमा कार्यक्रम सञ् चालक तथा व्र् स्थापक गके सबनबधिी ऐक, २०७९ 
 को दफा ३ बमोशजम सञ् चालक गररके कार्यक्रम सबनझकपुछय। 

 ग) “गाउँपाललका” भन्नाले मेलङु गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्लाई सबनझक ुपदयछ। 

      घ) “साझेदारी भन्नाले स्थाकीर् तह, गैह्रसरकारी संघसंस्था, सामदुाधर्क संघसंस्था, दात ृलककार्, सहकारी,   
लकजी क्षते्र, उपभोक्ता सलमलत आदद समेतसँग संर्कु्त लगाकीमा गररके साझेदारी काम  ा र्ोजकालाई 
सबनझक ुपदयछ। 

      ङ) “अकदुाक” भन्नाले उत्पादक, प्रिोिक, मूल्र्शंृ्खला, बजारीकरण, पू ायिार लकमायण, र्ाशधत्रकीकरण, 

ध ध लिकरण, व्र् सार्ीकरण, आिलुककीकरण, औद्योलगकरण तथा गररबी लक ारण समेतका लालग छकौट 
भएका अकदुाकग्राहीलाई प्रदाक गररके आलथयक,  स्तगुत सहार्ता, पू ायिार ध कास  ा  उपलब्ि गराइक े
सामाग्री र उपकरण सबनझकपुदयछ। 

 च) “अकदुाकग्राही” भन्नाले र्स कार्यध लि अकरुुप छकौट भएर अकदुाकसँग सबनबशधित कुकै पलक से ा  
 सधु िा प्राप्त गके लाभग्राही बशुझधछ। 



 

 

      छ)  “कार्यक्रम व्र् स्थापक तथा अकगुमक सलमलत” भन्नाले गाउँपाललका अध्र्क्षको अध्र्क्षतामा गदित    
 सलमलतलाई सबनझक ुपदयछ।  

       ज) “ऐक” भन्नाले "मेलङु गाउँपाललकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ् चालक तथा व्र् स्थापक सबनबधिी ऐक,   
 २०७९” सबनझक ुपदयछ। 

पररच्छेद-२ 

साझेदारी कार्यक्रमका के्षत्र 

३.  साझेदारी कार्यक्रमका के्षत्र : साझेदारीमा कार्यक्रम सञ् चालक हकुे के्षत्र देहार्अकसुार हकुेछक।् 
 क) शिक्षा  

 ख)  स् ास््र्  

 ग)  कृधि  

 घ)  पि ुध कास  

 ङ)  भौलतक प ुायिार 

 च)  ध पत ्व्र् स्थापक तथा जल ार् ुपरर तयक 

 छ)  खाकेपाकी तथा सरसफाई 

 ज)  रोजगारी तथा स् रोजगार सजृका 
 झ) सामाशजक संरक्षण, पकुिःस्थापका र सचेतका 
 ञ)   क तथा  ाता रण संरक्षण/कध करणीर् ऊजाय 
 ट)  संस्थागत ध कास तथा सिुासक 

 ि)  साका धकसाकद्वारा प्रबयधित सहकारी लगार्तका संस्थाहरुको स लीकरण 

 ड)  स्थाकीर् उत्पादकको सङ् कलक, प्रिोिक तथा बजारीकरण 

पररच्छेद-३ 

कार्यक्रम सञ् चालक 

४. कार्यक्रम छकौट : क) साझेदारी कार्यक्रमको लालग टोल र बस्तीस्तरबाट कार्यक्रम  ा र्ोजकाको    
 छकौट गरी गाउँसभाबाट स् ीकृत गकुयपकेछ। 

 ख) साझेदारी कार्यक्रम अधर् स्थाकीर् तहहरुसँग लमलेर पलक सञ्चालक गकय सधककेछ। 

५. प्रस्ता को ढाचँा : साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालक गकयका लालग माग गररके प्रस्ता को ढाँचा अकसूुची-४   
 र अकसूुची-५ बमोशजम हकुछे। 

६. साझेदारीको धहस्सा : साझेदारी गकय चाहके स्थाकीर् तह, दात ृलककार्, गैह्रसरकारी संघसंस्था, सामदुाधर्क   
 संघसंस्था, सहकारी, लकजी क्षते्र  ा उपभोक्ता सलमलतले कबनतीमा २५ देशख ७५ प्रलतितसबनम साझेदारी 
 गकय सक्केछक। 



 

 

७. सालबसाली  ा बह ुधियर् पररर्ोजका हकु े: साझेदारी कार्यक्रम गाउँसभाको लकणयर्बमोशजम सालबसाली  
  ा बह ुिीर् हकुेछ। तर, कार्यक्रमको  ाधियक उपलशब्िको आिारमा अको  ियको कार्यक्रम थप गके 
  ा कगके लकणयर् गाउँसभाले गकेछ। 

८. बजेट व्र् स्था : साझेदारी कार्यक्रमको लालग साझेदारहरुले अलक ार्य रुपमा सबनझौताबमोशजमको 
 बजेटको व्र् स्था गकुयपकेछ। 

९.  कार्ायध र्कको शजबनमे ारी : साझेदारी कार्यक्रम कार्ायध र्कको शजबनमा कसको हकुे भने्न लकणयर् मेलङु 
 गाउँपाललका र कार्यक्रम व्र् स्थापक तथा अकगुमक सलमलतले तोकेबमोशजम हकुेछ। 

पररच्छेद ४ 

आिर्पत्र, प्रस्ता  छकौट तथा मलु्र्ाङ् ककका मापद्ड 

१०.  आिर्पत्रदाताले आिर्पत्रसाथ खलुाउक ुपके ध  रण : 
 (क) व्र्शक्त, फमय, कबनपकी तथा संघसंस्थाको ध  रण, सङ् िक संरचका, 
  (ख) ध गत सात  ियमा काम गरेको समाक प्रकृलतको काम र स्थाकको ध  रण, व्र्शक्तगत 
 आिर्पत्रदाताको हकमा ध गत चार  ियमा सबनपन्न गरेको समाक प्रकृलतको कामको ध  रण, 
 (ग) व्र्शक्तगत आिर्पत्रदाताको हकमा ध गत चार  ियमा सबनपन्न गरेको समाक प्रकृलतको कामको 
 ध  रण, 
     (घ) प्रस्ताध त कार्यमा संलग्क हकुे प्रमखु जकिशक्तको  ैर्शक्तक ध  रण, 
      (ङ) आिर्पत्र सधहतको लक ेदक अकसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा बझुाउक ुपकेछ। 

११.  आिर्पत्र छकौट तथा मलु्र्ाङ् कक : साझेदारी कार्यक्रमको प्रस्ता  छकौट तथा मलु्र्ाङ् ककका 
 मापद्ड देहार्बमोशजम हकुछेक।् 

  (१) खलुा रुपमा अकसूुची-१ बमोशजमको सूचका प्रकािक गरी आिर्पत्र माग गके, 
 (२) बीस लाखदेशख दि करोड रुपैर्ाँसबनम लागत अकमुाक भएको साझेदारी कार्यक्रम गकुयपरेमा 
 आिर्पत्रदाता बीच प्रलतस्पिाय गराई आिर्पत्र माग गकुयपकेछ। सो सबनबधिी आिर्पत्र सङ् कलक गकय 
 कबनतीमा १५ ददकको अ लि ददई राधिर्स्तरको समाचारपत्रमा सूचका प्रकािक गकुयपकेछ।  

 (३) दईु  ा दईु भधदा बढी व्र्शक्त, फमय, कबनपकी  ा संघसंस्थाले समूह, संगिक  ा संर्कु्त उपक्रमको 
 रुपमा आिर्पत्र दाशखला गकय सक्केछक।् तर, र्सरी संर्कु्त उपक्रम कार्म गदाय दोहोरो पके गरी 
 संर्कु्त उपक्रम गकय सधकक ेछैक। 

 (४) प्रथम पटकको सूचकाबमोशजम आिर्पत्रदाताको छकौट गदाय कबनतीमा ३  टा आिर्पत्रदाता 
 छकौट हकु कसकेमा गाउँपाललकाले पकुिः राधिर्स्तरको समाचारपत्रमा सूचका प्रकािक गरी १५ ददकको 
 अ लि ददई आिर्पत्र माग गकुयपकेछ। 

 (५) दफा ११(१) बमोशजम सूचका प्रकािक भएपश् चात ईच्छुक आिर्पत्रदाताहरुले अकसूुची-२ 
 बमोशजमको ढाँचामा आिर्पत्रसधहत लक ेदक ददकपुकेछ। 

 (६) दोस्रो पटक सूचका प्रकािक गदाय पलक कशबनतमा तीक टा आिर्पत्र छकौट हकु कसकेको ख्डमा 
 आिर्पत्र पेि गरेका आिर्पत्रदाताको मात्र सूची कार्म गकय सधककेछ। 



 

 

१2.  आिर्पत्रको मलु्र्ाङ् कक : (1) दफा 11 बमोशजम पकय आएका आिर्पत्रदाताको र्ोग्र्ता, अकभु  र 
 क्षमतासमेत मूल्र्ांकक गरी गाउँपाललकाले आिर्पत्रदाताको छकौट गकुयपकेछ। छकौटका आिारहरु 
 देहार् बमोशजम हकुेछक।् 

 (क) आिर्पत्रदाताले पेि गके संस्थाको दताय, क ीकरण, करचकु्ता, कार्ायकभु  पत्र, ध गत तीक  ियको 
 लेखापरीक्षण प्रलत ेदक र  लकर्मककारी लककार्को अकमुलत पत्र (अकमुलतपत्र ललकपुकेको हकमा) 
 आिर्पत्रका साथ पेि गरेको हकु ुपकेछ।  

 ख) आिर्पत्रमा उशल्लशखत कार्यक्रमको ध िर्के्षत्रमा कबनतीमा दईु  ियको कार्ायकभु  भएको हकुपुकेछ। 

 (ग) साझेदारीको लालग आ श्र्क बजेटको स्रोत खलुाएको  ा व्र् स्थापक गकयसक्के पर्ायप्त आिार 
 पेि गरेको हकुपुकेछ। 

 (घ) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालकको लालग लक्ष्र्, उद्देश्र् र लशजकल फे्रम कय  सधहतको प्रस्ता  पेि  
 गरेको तथा लक्ष्र् र उद्दशे्र् हालसल गकय सक्के स्पट क धक्रर्ाकलाप तर् गरेको हकुपुकेछ।  

13. प्रस्ता  माग गके : दफा १1(1) बमोशजम संशक्षप्त सूची तर्ार भएपलछ गाउँपाललकाले सो सूचीमा 
 परेका आिर्पत्रदाताहरुलाई प्रस्ता  सबनबधिी कागजात अकसूुची-३ बमोशजम पिाई कबनतीमा ३० 
 ददकको समर् ददई लकजहरुबाट प्रस्ता  माग गकुय पकेछ।  

14.  प्रस्ता साथ खलुाउक ुपके ध  रण : (1) साझेदारी कार्यक्रमको प्रकृलत, अकमुालकत लागत, अ लि, स्थाक, 

 सबनपन्न गकुयपके कार्य र अपेशक्षत  पररणाम उल्लेख गकुयपकेछ। 

 (2) अकसूुची-४ र अकसूुची-५ बमोशजमको ढाँचामा प्राध लिक र आलथयक प्रस्ता  अलग अलग खाममा 
 राखी लसलबधदी गरी प्रत्रे्क खामको बाधहर कुक प्रकारको प्रस्ता  हो स्पट करुपमा उल्लेख गरी द ैु  
 प्रस्ता लाई अको छुटैै  खाममा बधद गरी माग गररएको साझेदारी कार्यक्रमको ध िर् उल्लेख 
 गकुयपकेछ। 

15. साझेदारी कार्यक्रम मूल्र्ाङ् कक तथा छकौट सलमलत : (1) साझेदारी कार्यक्रमको लालग पेि गररएका 
 आिर्पत्र तथा प्रस्ता हरुको मूल्र्ांकक गरी छकौटको लालग लसफाररस गकय देहार्बमोशजमको साझेदारी 
 कार्यक्रम मूल्र्ाङ् कक तथा छकौट सलमलत रहकछे। 

  (क) प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत   -संर्ोजक 

  (ख) आलथयक प्रिासक िाखा प्रमखु  -सदस्र् 

  (ग) सबनबशधित ध िर्  ा िाखा प्रमखुहरु  -सदस्र् 

  (घ) र्ोजका िाखा प्रमखु    -सदस्र् सशच  

 (2) उपदफा (1) बमोशजमको सलमलतले आ श्र्ताअकसुार ध िर्ध ज्ञलाई बैिकमा आमधत्रण गकय 
 सक्केछ।  

 (3) उपदफा (1) बमोशजमको सलमलतले आ श्र्ताअकसुार मूल्र्ाङ् ककका आिार र मापद्ड तर्ार 
 गकय सक्केछ।  

 (४) उपदफा (1) बमोशजमको सलमलतले उपदफा (3) बमोशजम लकिायररत मापद्डको आिारमा 
 प्रस्ता का छकौट गरी गाउँ कार्यपाललका बैिकमा पेि गकेछ। 

 



 

 

पररच्छेद-५ 

कार्यक्रम सञ् चालक तथा व्र् स्थापक 

१6. कार्यक्रम अकगुमक तथा समध र् सलमलत : साझेदारी कार्यक्रम संचालक, व्र् स्थापक, अकगुमक र 
 सहजीकरणका लालग देहार्बमोशजमको कार्यक्रम अकगुमक तथा समध र् सलमलत रहकछे। 

 क)  गाउँपाललका अध्र्क्ष    -संर्ोजक 

 ख)  गाउँपाललका उपाध्र्क्ष    -सदस्र् 

 ग)  प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत   -सदस्र्   

 घ)  कार्यक्रम सञ्चालक हकु े डाहरुका  डा अध्र्क्ष -सदस्र् 

 ङ) साझेदार संस्थाको प्रलतलकलि २ जका  -सदस्र् 

 च) र्ोजका िाखा प्रमखु    -सदस्र् 

 छ)  सबनबशधित ध िर्गत िाखा प्रमखु   -सदस्र् सशच  

१7.  कार्यक्रम अकगुमक तथा समध र् सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार : (1)कार्यक्रम संचालकको 
 ध लि र रुपरेखा लकिायरण गके, 
 (2) कार्यक्रमको अकगुमक, मूल्र्ांकक र लकर्लमत समीक्षा गके, 
 (3) कार्यक्रम मूल्र्ांककको आिारमा साझेदारलाई सबनझौता अकरुुपको बजेट तै्रमालसक   
 भकु्ताकीको लालग लसफाररस गके  

 (4) कार्यक्रम सञ् चालकको लालग आ श्र्क व्र् स्थापकीर् काम, समध र् ए म ्सहजीकरण गके, 
 (5) कार्यक्रमको कार्ायध र्क साझेदार  ा तेश्ो पक्ष कसले गके हो सोको लकिायरण गके,  

 (6) साझेदारी कार्यक्रम सञ् चालकसबनबधिी अधर् आ श्र्क लकणयर्हरु गके, 

१८. कार्यक्रम कार्ायध र्क ढाचँा : (1) साझेदारीमा सञ् चाललत कार्यक्रमको कार्ायध र्क ढाँचा 
 देहार्बमोशजमको हकुेछ। 

 (क) कार्यक्रमले समेट्के लाभग्राहीलाई समूहमा आ ि गराई सङ् गदित रुपमा स्रोत व्र् स्थापक गकय  
 सक्कछे।  

 (ख) कार्यक्रमको प्रारशबनभक चरणमा से ा पाएका लाभग्राहीहरुले आफुले पाएको से ासधु िा बराबरको 
 सामाग्री अधर् लाभग्राहीहरुलाई प्रदाक गकयका लालग उपसमूहहरु बकाई अगालड ब्क सक्केछ।  

 (ग) लाभग्राहीहरु आ ि ध लभन्न तहका समूहहरुलाई बैिालकक रुपमा संस्थागत गरी सहकारीहरु  
 स्थापका गकय सक्कछे।  

 (घ) साझेदारले कार्यक्रम कार्ायध र्कको क्रममा लाभग्राहीहरुलाई ध लभन्न धकलसमका औपचाररक तथा 
 अकौपचाररक ताललम तथा अलभमखुीकरण गकय सक्कछे। 

 (ङ) लाभग्राही समूहहरुलाई कार्यक्रममाफय त ् अकदुाकस् रुप रकम तथा भौलतक सामग्री प्रदाक गकय 
 सक्कछे।  

 (च) कार्यक्रमको साझेदार छकौट भए पश्चात ् द ैु पक्षबीच आपसी छलफल गरी अकगुमक तथा 
 समध र् सलमलतको बैिकले आ श्र्कताअकसुार ध स्ततृ र्ोजका तथा बजेट लकिायरण गकेछ।  



 

 

 (छ) साझेदारीको धरू्कतम २५ प्रलतित धहस्सा कगद  ा साझेदारको माक  तथा भौलतक स्रोतको 
 रुपमा गणका गकय सधककेछ। कगद धहस्सा साझेदारले सञ् चालक गके बैँक खातामा जबनमा गरेर 
 पररचालक गकुयपकेछ। गाउँपाललकाको साझेदारी धहस्सा पलक सोही बैँक खाता माफय त  पररचालक गररक े
 छ।  

 (ज) गाउँपाललकाको साझेदारी धहस्साको बजेट तै्रमालसक रुपमा चार धकस्तामा कार्यक्रम अकगुमक 
 तथा समध र् सलमलतको लसफाररसमा साझेदारको बैंक खातामा पेश्की स् रुप उपलब्ि गराइके छ। 
 जस अधतगयत पधहलो धकस्ता कुल रकमको २५ प्रलतित, दोस्रो धकस्ता २५ प्रलतित,  तेस्रो धकस्ता २५ 
 प्रलतित र चौथो धकस्ता २५ प्रलतितसबनम पेश्की प्रदाक गकय सधककेछ।कुकै ध शिट क कारण स स् ीकृत 
 धकस्ता अधतगयतको रकम लककासा कभएमा गाउँपाललकाले आगामी  धकस्तामा थप गरी लककासा गकय 
 सक्केछ।  

 (झ) गाउँपाललका तफय को बजेट िीियकबाट खचय गदाय र्स कार्यध लिमा तोधकएकोमा सोही बमोशजम र 
 अधर्मा प्रचललत काककुको पालका गकुयपकेछ।  
 (ञ) साझेदारी रकमको लेखाङ् ककको सबनपूणय शजबनमे ारी साझेदारको हकुछे। 

 (ट) तोधकएका धक्रर्ाकलापहरू सबनपन्न भएपलछ प्रगलत प्रलत ेदक, लबल, भरपाईका आिारमा पेश्की 
 फस्र्ौट गरी आगामी तै्रमालसक बजेट लककासाका लालग साझेदारले पेश्की माग गकुयपकेछ। साझेदारले 
 आफ्को तफय को लागत खचयको लबल भपाईको एक प्रलत समेत गाउँपाललकाको कार्यलर्मा 
 बझुाउकपुकेछ। चाल ुआलथयक  ियको लबचमा बजेट संिोिक गकय आ श्र्क परेको ख्डमा अकगुमक 
 तथा समध र् सलमलतलको बैिकले पररमाजयक  ा संिोिक गकय सक्केछ।  

१९.  अकदुाक उपलब्ि गराउक सक्क े : (1) गाउँपाललकाले स् ीकृत कार्यक्रमबमोशजम कार्यक्रमहरुको 
 उद्देश्र्अकरुुप आ श्र्कता लकिायरण गरी पररर्ोजका सञ् चाललत क्षेत्रका लाभग्राहीहरुको लालग अकदुाक 
 उपलब्ि गराउक सक्केछ। 

 (2) अकदुाकको रुपमा लाभग्राहीहरुलाई भौलतक सामग्री  ा रकम उपलब्ि गराउक सधककछे। 

 (3) अकदुाकको प्रकार र सीमा अकगुमक तथा मूल्र्ाङ्कक सलमलत र साझेदारको आपसी समझदारीमा 
 लकिायरण गररकेछ। 

 (4) अकदुाकका लालग लाभग्राही छकौट गदाय साझेदारी कार्यर्ोजकामा उल्लेख भएअकसुार भौलतक 
 तथा कगद अकदुाक प्रदाक गकयको लालग अकगुमक तथा मूल्र्ाङ्कक सलमलतले गाउँपाललकासँग भएको 
 त्र्ाङ् कको आिारमा  ास्तध क आ श्र्कता पधहचाक गरी लाभग्राही छकौट गकेछ। 

20. अकदुाक सामग्री ध तरण प्रधक्रर्ा : (१) अकदुाक प्रधक्रर्ालाई पारदिी बकाउकको लकशबनत 
 लाभग्राहीहरुको सलमलत गिक गरी उक्त सलमलतबाट अकदुाक ध तरण गकय सधककेछ।  

 (२) भौलतक सामाग्री ध तरण प्रधक्रर्ा ध िर्गत िाखाका कमयचारी  ा  डा कार्ायलर्का प्रलतलकलिको 
 रोहबरमा गररकेछ । 

 (३) कगद अकदुाक ददइक ेहकमा अकदुाकग्राहीसँग भएको सबनझौता  ा अकदुाकको मापद्डमा उल्लेख 
 गररएअकसुारको आफ्को धहस्साको कार्य सबनपन्न गरे पलछ साझेदारले अकदुाक तफय को रकम भकु्ताकी  गकय 
 सक्केछ । 



 

 

 (४) भौलतक तथा कगद अकदुाक द ैुको हकमा साझेदार संस्थाले सबनपूणय प्रधक्रर्ाको अलभलेखीकरण 
 गकुयपकेछ । 

 (५) ध तरण गकुय पके भौलतक सामग्री ध िेि प्रकृलतका भएका कारण सहज रुपमा उपलब्ि हकु कसकेको 
 ख्डमा, िेरै सङ् ख्र्ामा गणुस्तरीर्  स्त ुउपलब्ि हकु कसकेमा तथा भौगोललक कदिकाईका कारण एक 
 स्थाकबाट अको स्थाकसबनम लैजाक उपर्कु्त कहकु े स्तकुो हकमा तोधकएका  प्राध लिक मापद्ड परुा 
 गरी लाभग्राहीहरुको सलमलत गिक गरी  डा कार्यलर्को रोहबरमा बहलु साका धकसाकहरुबाट 
 सोझै खररद तथा ध तरण गकय सधकके छ। 

पररच्छेद-६ 

सबनझौता, प्रलत ेदक, अकगुमक तथा मूल्र्ाङ् कक 

२1. सबनझौता : साझेदारी कार्यक्रमको सबनझौता प्रस्ता का छकौट सलमलतको लसफाररसमा कार्यपाललकाको 
 लकणयर्बमोशजम ७ (सात) ददकलभत्र प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृतले अकसूुची-६ बमोशजमको ढाँचामा गकुय  
 पकेछ।  

२2.  प्रलत ेदक : (1) साझेदारी कार्यक्रम कार्ायध र्कको प्रगलत प्रलत ेदक अकसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा 
 तर्ार गकुयपकेछ।  

 (2) साझेदारी कार्यक्रमको प्रकृलत र आ श्र्कताअकसुार तै्रमालसक र  ाधियक प्रगलत प्रलत ेदक पेि गकुय 
 पकेछ। 

२3. अकगुमक तथा मूल्र्ाङ् कक : कार्यक्रम अकगुमक तथा समध र् सलमलतले तै्रमालसक रुपमा कार्यक्रमको 
 अकगुमक तथा मूल्र्ाङ्कक गकुय पकेछ। 

पररच्छेद ७ 

ध ध ि 

२4.  लेखापरीक्षण : (1) साझेदारी कार्यक्रमको अशधतम लेखापरीक्षण आलथयक  िय समाप्त भएपश्चात प्रचललत 
 काकूकबमोशजम गाउँपाललकाले गकुयपकेछ। 

 (2) साझेदारी कार्यक्रमको आधतररक लेखापरीक्षण प्रचललत काककुबमोशजम गराउकपुकेछ। 

 (३) साझेदारले आफ्को तफय को लागत खचयको  ाधियक लेखा परीक्षण प्रत्रे्क आ. . समाप्त भएपलछ 
 प्रचललत काकूकबमोशजम लेखापरीक्षण गकय र्ोग्र् लेखा व्र् सार्ीबाट गराउक ु पकेछ। र्स्तो लेखा 
 परीक्षणको प्रलत ेदक र ध ्ीर् ध  रणको एक प्रलत साझेदारले गाउँपाललकामा बझुाउकपुकेछ। 

२५. समध र् : साझेदारी कार्यक्रम व्र् शस्थत रुपमा सञ् चालक गकयको लालग सरोकार ाला लककार्, केपाल 
 सरकारका लककार्, प्रदेि सरकारका लककार् र स्थाकीर् सरकारका लककार्हरु बीच कार्यक्रम अकगुमक 
 तथा समध र् सलमलतले समध र् गकुयपकेछ। 

२6.  खचयमा बधदेज :  साझेदार पक्षहरुले सबनझौतामा उशल्लशखत िीियकहरुमा मात्र खचय गकुयपकेछ। एक 
 िीियकबाट अको िीियकमा रकमाधतर गदाय उक्त शिियकमा छुट् र्ाइएको  ाधियक बजेटको १० प्रलतित 



 

 

 भधदा मालथको रकमाधतरको हकमा अकगुमक तथा समध र् सलमलतको पू य स् ीकृती ललएर मात्र 
 गकुयपकेछ। 

२७. कसरु र सजार् : (1) साझेदारी कार्यक्रमको सबनझौता पश्चात ् र्ोजका सबनपन्न कगरी छाड्क पाइक े
 छैक। र्दद बीचैमा छाडेमा छाड्के पक्षले उक्त समर् सबनमको कार्यशजबनमे ारी र आलथयक दाधर्त्   हक 
 गकुयपकेछ।  

 (2) कार्यक्रमको सबनझौताबमोशजम काम कगरेमा, समर्मा काम परुा कगरेमा  ा गणुस्तरहीक काम 
 गरेमा बाँकी धकस्ता रोक्का गररकेछ। र्स्तो लकणयर् गकुयप ुय सबनबशधित पक्षलाई सफाई पेि गकय मौका   
 प्रदाक गकुय पकेछ।  

२8.  पारदशियता : साझेदारी कार्यक्रमको आबनदाकी र खचयको ध  रण लकर्लमत रुपमा सा यजलकक गकुयपकेछ।  
 कार्यक्रम छकौट, अकगुमक तथा मूल्र्ाङ्कक र कार्ायध र्क गदाय जकसहभालगतामूलक ध लिको अ लबन क 
 गकुयपकेछ।  

२9.  उ्रदाधर्त्  : कार्यक्रम सञ्चालकको उ्रदाधर्त्  सबै साझेदारहरुले समाक रुपमा  हक गकुयपकेछ। 

30.  संिोिक तथा हेरफेर : र्स कार्यध लिको कार्ायध र्कलाई व्र् शस्थत र प्रभा कारी बकाउक गाँउपाललकाले 
 आ श्र्कताअकसुार संिोिक तथा हेरफेर गकय सक्केछ। 

३1.  बािा अडकाउ फुकाउक र व्र्ाख्र्ा गकय सक्क े : गाउँ कार्यपाललकाले र्स कार्यध लिमा 
 आ श्र्कताअकसुार थपघट, हेरफेर, संिोिक, व्र्ाख्र्ा  ा बािा अड्काउ फुकाउक सक्केछ।  

३2.  प्रचललत काककुबमोशजम हकु े: साझेदारी कार्यक्रम कार्ायध र्कको सबनबधिमा र्स कार्यध लिमा व्र् स्था 
 भएकोमा सोहीबमोशजम र अधर् व्र् स्थाका सबनबधिमा प्रचललत काककुबमोशजम हकुछे। र्स सधदभयमा 
 दद्वध िा उत्पन्न भएमा  ा अस्पट कता भएमा गाउँपाललकाको व्र्ाख्र्ा अशधतम हकुेछ।  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अकसूुची-१ 

(दफा ११ को उपदफा(1) सगँ सबनबशधित) 
मेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

भेड्प,ु दोलखा 
बागमती प्रदेि, कपेाल 

साझेदारीमा कार्यक्रम संञ्चालक गकय इच्छुक लकजी के्षत्र/गैरसरकारी संघ संस्थाको लालग आिर् पत्र आह्वाकको 
ढाचँा 

(प्रथम पटक सूचका प्रकाशित लमलत : ............) 

मेलङु गाउँपाललकाले कृधि तथा पिधु कासको के्षत्रमा लकजी के्षत्र/गैर सरकारी संघसंस्थाको साझेदारीमा काम 
गके उद्देश्र्ले “साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालक कार्यध लि २०७९” कार्ायध र्कमा ल्र्ाएको छ। र्सै कार्यध लिको 
अलिकमा रही आलथयक  िय २०७९/०८० देशख िरुु हकुे गरी सालबसाली/बहबुधियर्रुपमा  कृधि तथा पि ु
लबकासमा आिाररत साका धकसाक तथा र् ुा उद्यमशिलता ध कास कार्यक्रम सञ्चालक गकयका लालग आ श्र्क 
र्ोग्र्ता पगेुका इच्छुक लकजी के्षत्र/गैरसरकारी क्षेत्रका व्र्शक्त/संस्थाहरुबाट र्ो सूचका प्रथम पटक प्रकाशित 
भएको लमलतले १५ (पधर) ददक लभत्र आिर् पत्र पेि गकय आह्वाक गररएको छ। र्स सबनबधिी ध स्ततृ ध  रण 
गाउँपाललकाको  े साइट ........................बाट डाउकलोड गकय  ा गाउँपाललकाको कार्ायलर्बाट प्राप्त गकय 
सधकधछ। र्ोग्र्ता कपगेुका र आ श्र्क ध  रणहरु र कागजात संलग्क कभएको प्रस्ता  उपर कार ाही गररक े
छैक। 

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

प्रमखु प्रिासधकर् अलिकृत 

आिर्पत्रका साथ संलग्क हकुपुके कागजातहरु 

(१) आिर्पत्र पेि सबनबधिी लक ेदक,  

(२) आिर् पत्रको फारम,  

(३) संस्थाको दताय, क ीकरण, करचकु्ता, ध गत तीक  ियको लेखापरीक्षण प्रलत ेदक, लकर्मककारी लककार्को अकमुलत 
पत्र (अकमुलतपत्र ललकपुकेको हकमा), 
(४) स्थार्ी लेखा कबनबर, 

(५) साझेदारीको लालग आ श्र्क बजेटको स्रोत खलुाएको  ा व्र् स्था गकयसक्के प्रलत िता पत्र, 

(६) संर्कु्त उपक्रममा कार्यगके संस्थाहरुको हकमा दबैु संस्था बीचको कार्य शजबनमे ारी खलु्के सबनझौता पत्रको  
सक्कल १ प्रलत, 

(७) प्रस्ता का पेि गके संस्थाको अशख्तर्ार प्राप्त व्र्शक्तको कागररकताको प्रलतललपी १ प्रलत, 

(८) संस्था कालो सूचीमा कपरेको स् घोिणा पत्रको सक्कल १ प्रलत, 

(९) व्र्शक्त, फमय, कबनपकी तथा संघसंस्थाको ध  रण (प्रोफाईल), 



 

 

(१०) ध गत सात  ियमा काम गरेको समाक प्रकृलतको काम र स्थाकको ध  रण। व्र्शक्तगत आिर्पत्रदाताको 
हकमा ध गत चार  ियमा सबनपन्न गरेको समाक प्रकृलतको कामको ध  रण, 
(११) प्रस्ताध त कार्यमा संलग्क हकुे प्रमखु जकिशक्तको  ैर्शक्तक ध  रण । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अकसूुची-२ 

(दफा ११ को उपदफा(५) सगँ सबनबशधित) 
मेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

भेड्प,ु दोलखा 
बागमती प्रदेि, कपेाल 

साझेदारीमा कार्यक्रम सञ् चालक गकय इच्छुक लकजी क्षते्र/गैरसरकारी संघ संस्थाको लालग आिर्पत्रको लक ेदक 
को ढाचँा 

         लमलतिः ................ 
श्ी प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृतज्रू्, 

गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर्, 

भेड्प,ु दोलखा। 

बागमती प्रदेि, केपाल। 

ध िर्िः आिर् पत्र पेि गररएको सबनबधिमा। 

महोदर्, 

उपर्ुयक्त सबनबधिमा मेलङु गाउँपाललकाको आ. ............ को स् ीकृत कार्यक्रम अकसुार 
....................................... उद्देश्र्का लालग “................... साझेदारी कार्यक्रम” कार्ायध र्क गकय र्स 
....................................... संस्थाले आिर् पत्र पेि गरेको बेहोरा जाककारीका लालग अकरुोि छ। 

आिर्पत्रका साथ संलग्क गररएको कागजातहरु 

(१) आिर्पत्र पेि सबनबधिी लक ेदक,  

(२) आिर् पत्रको फारम,  

(३) संस्थाको दताय, क ीकरण, करचकु्ता, ध गत तीक  ियको लेखापरीक्षण प्रलत ेदक, लकर्मककारी लककार्को अकमुलत पत्र 
(अकमुलतपत्र ललकपुकेको हकमा), 
(४) स्थार्ी लेखा कबनबर, 

(५) साझेदारीको लालग आ श्र्क बजेटको स्रोत खलुाएको  ा व्र् स्था गकयसक्के प्रलत िता पत्र, 

(६) संर्कु्त उपक्रममा कार्यगके संस्थाहरुको हकमा दबैु संस्था बीचको कार्य शजबनमे ारी खलु्के सबनझौता पत्रको सक्कल १ 
प्रलत, 

(७) प्रस्ता का पेि गके संस्थाको अशख्तर्ार प्राप्त व्र्शक्तको कागररकताको प्रलतललपी १ प्रलत, 

(८) संस्था कालो सूचीमा कपरेको स् घोिणा पत्रको सक्कल १ प्रलत, 

(९) व्र्शक्त, फमय, कबनपकी तथा संघसंस्थाको ध  रण (प्रोफाईल), 
(१०) ध गत सात  ियमा काम गरेको समाक प्रकृलतको काम र स्थाकको ध  रण, व्र्शक्तगत आिर्पत्रदाताको हकमा ध गत 
चार  ियमा सबनपन्न गरेको समाक प्रकृलतको कामको ध  रण, 
(११) प्रस्ताध त कार्यमा संलग्क हकुे प्रमखु जकिशक्तको  ैर्शक्तक ध  रण  

लक ेदक : 
............... 
............... 



 

 

फारम २.1 : संस्थाको ध  रण 

क्र.स. ध  रणहरु ध स्ततृ जाककारी 
१. संस्थाको काम   

२. संस्थाको प्रकार   

३. संर्कु्त उपक्रममा प्रस्ता  गररएको स्थालकर् साझेदार 
संस्थाको कामिः  

 

४. संस्थाको लक्ष्र् र उद्देश्र् (ध िाक अकसुार)   

५.
   
 

कार्यगत क्षते्रहरु (ध िाक अकसुार)  १. 
२. 

६. भौगोललक क्षते्र शजल्ला/गाँउपाललका/कगरपाललकाहरु 
(ध िाक अकसुार) 

शजल्लाको संख्र्ा तथा कामिः 
पाललकाको संख्र्ा तथा कामिः 

७. सबनपकय  िेगाका र सबनपकय  व्र्शक्त  िेगाकािः  

सबनपकय  व्र्शक्तको काम 

सबनपकय  व्र्शक्तको पद 

सबनपकय  कबनबर 

इमेल िेगाका 
८. दताय ध  रण दताय कं. 

दताय लमलत  

दताय गके लककार्को काम  

पलछल्लो क ीकरण लमलत  

९. समाज कल्र्ाण पररिदसँगको आबि कबनबर, आबि लमलत र 
क ीकरण लमलत 

समाज कल्र्ाण पररिदसँगको 
आबिता कबनबर  

आबिता लमलत 

क ीकरण लमलत 

१०. प्र्ाक दताय कबनबर र लमलत प्र्ाक दताय कबनबर र लमलत 

प्र्ाक दताय लमलत 

११. कर चकु्ता प्रमाणपत्र छ/छैक 

कर चकु्ता गरेको पलछल्लो आलथयक 
बिय  

१२. पलछल्लो सािारण सभा लमलत लमलत  

१३. पणुयकाललक जबनमा कमयचारी संख्र्ा  

१४. कार्यक्षेत्र/ध गतका कार्य अकभु का आिारमा कार्यके्षत्र 
उल्लेख गकुयहोस ्। 

1. 
2. 
3. 



 

 

15. संस्थाको ललशखत कीलत र कार्यध लिको काम  

16. लेखा प्रणाली र लेखा सफ्ट ेर को ध  रण लेखा प्रणालीको 
कामिः 

लेखा प्रणालीको काम 

लेखा सफ्ट ेरको काम 

17. खररद र सबनपश् व्र् स्थापक प्रणालीको ध  रण  

 

फाराम 2.२ : कार्यर्ोग्र् भौलतक सबनपश् तथा उपकरणहरु 

क्र.स. सबनपश् तथा उपकरण (उदाहरणका लागी, कबनप्र्टुर, र्ातार्ात 
सािक, भ क आदद) 

एकाई पररमाण कैधफर्त 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

फाराम २.३ : ससं्थाको कार्यकारी सलमलतको संरचकाको ध  रण  

क्र.स काम पद  िैशक्षक र्ोग्र्ता कार्यकारी सलमलतको कार्यकाल अ लि  

     

     

     

     

     

     

  

फाराम २.४ :  तयमाक कमयचारीको ध  रण (कृपर्ा ध गतको ध  रण कराख्नहुोला)।   

क्र.स कमयचारीको 
काम 

लैलगंकता पद िैशक्षक 
र्ोग्र्ता  

लबिेिज्ञताको 
क्षेत्र 

अकभु  
बियमा 

कमयचारीको 
प्रकार 
(लकर्लमत/करार) 

        

        

        

        

        

फाराम २.४ :  ध गत तीक आलथयक बियको बाधियक ध ्ीर् कारोबार     

क्र.स. आलथयक बिय ध ्ीर् कारोबार रु. 
1.    

2.    

3.    



 

 

 

फाराम २.६ : ध गत सात  ियको ससं्थाको रेकडय (कृपर्ा  तयमाक अकभु बाट सरुु गकुयहोस ्।) 
क्र.
स. 

पररर्ो
जका
को 
काम 

दात ृ
लकका
र् 

कार्य
क्षेत्र 

पररर्ो
जका 
शजल्ला 
र 
पाललक
ाा 

लशक्षत 
समहु 
(घरिरुी, 
सहकारी, 
समहु, लकजी 
क्षेत्र आदद) 

सबनझौता 
अ लि (सरुु 
लमलत, अशधतम 
लमलत र 
जबनमा 
अ लि) 

जबनमा 
सबनझौता 
रकम 

दात ृलककार्को 
सबनबशधित व्र्शक्तको  
सबनपकय  ध  रण (काम, 

सबनपकय  कबन र, ईमेल) 

         

         

         

         

         

         

         

  

फाराम २.७ : आिर् पत्र पेि सबनबधिी चेकललट क  

क्र.सं.
  

ध  रण  

 

संलग्क छ/छैक 

1.  आिर्पत्र पि सबनबधिी लक ेदक,    

2.  आिर् पत्रको फारम,  

3.  संस्थाको दताय, क ीकरण, करचकु्ता, ध गत तीक  ियको लेखापरीक्षण प्रलत ेदक, 

लकर्मककारी लककार्को अकमुलत पत्र (अकमुलतपत्र ललकपुकेको हकमा),  

 

4.  स्थार्ी लेखा कबनबर,  

5.  साझेदारीको लालग आ श्र्क बजेटको स्रोत खलुाएको  ा व्र् स्था गकयसक्के 
प्रलत िता पत्र,  

 

6.  संर्कु्त उपक्रममा कार्यगके संस्थाहरुको हकमा दबैु संस्था बीचको कार्य 
शजबनमे ारी खलु्के सबनझौता पत्रको  सक्कल १ प्रलत,  

 

7.  आिर् पत्र पेि गके संस्थाको अशख्तर्ार प्राप्त व्र्शक्तको कागररकताको प्रलतललपी 
१ प्रलत,  

 

8.  संस्था कालो सूचीमा कपरेको स् घोिणा पत्रको सक्कल १ प्रलत,  

9.  व्र्शक्त, फमय, कबनपकी तथा संघसंस्थाको ध  रण (प्रोफाईल)   

10.  ध गत सात  ियमा काम गरेको समाक प्रकृलतको काम र स्थाकको ध  रण। 
व्र्शक्तगत आिर्पत्रदाताको हकमा ध गत चार  ियमा सबनपन्न गरेको समाक 
प्रकृलतको कामको ध  रण 

 

11.  प्रस्ताध त कार्यमा संलग्क हकु ेप्रमखु जकिशक्तको  ैर्शक्तक ध  रण    



 

 

अकसूुची-3 

(दफा १3 सगँ सबनबशधित) 
मेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

भेड्प,ु दोलखा 
बागमती प्रदेि, कपेाल 

साझेदारीमा कार्यक्रम सञ् चालक गकयका लालग छकौट भएका आिर्पत्रदाताहरुको लालग प्रस्ता  आह्वाक सबनबधिी 
सूचका । 

(प्रथम पटक प्रकाशित लमलतिः..........) 

मेलङु गाउँपाललकाबाट  लमलत ...................................मा ................ पलत्रकामा प्रकाशित 
...................................................................... सञ् चालक गकयका लालग तपलसल बमोशजमका 
आिर्पत्रदाताहरुको छकौट गररएको छ। छकौट भएका आिर्पत्रदाताहरुलाई तोधकएअकसुार प्राध लिक र 
ध ्ीर् प्रस्ता  पेि गकयको लालग अकरुोि गररधछ। 

छकौट भएका आिर्दाताहरुको सूची : 
क्र.स. साझेदार संस्थाको काम िेगाका 

 

   

   

 

र्स सूचका प्रथम पटक प्रकाशित भएको लमलतले ३० (तीस) ददक लभत्र कार्ायलर् समर्मा प्राध लिक तथा आलथयक 
प्रस्ता  पेि गकुयहकु अकरुोि छ। प्राध लिक तथा आलथयक प्रस्ता को ढाँचा र्स गाउँपाललकाको  ेभसाइट  ा 
कार्ायलर् ाट प्राप्त गकय सधककेछ। छकौट भएका आिर्पत्रदाताले आफ्को तफय  ाट पररर्ोजकामा लगाकी गके 
आलथयक तथा प्राध लिक लागतको ध स्ततृ र्ोजका र रकमको प्रलत िता समेत पेि गकय अकरुोि छ ।  

पकुश् च : र्स प्रकारको साझेदारीमा कुकैपलक आलथयक लाभ  ा मकुाफा ललके उद्दशे्र् करहेकाले प्रस्ता का पेि 
गकयका लालग छकौट भएका साझेदार संस्थाका हकमा पेश्की जमाकत आ श्र्क कपके बेहोरा जाककारी गराईधछ।  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

अकसूुची-४ 

(दफा १४ को उपदफा (2) सगँ सबनबशधित) 
मेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

भेड्प,ु दोलखा 
बागमती प्रदेि, कपेाल 

 

साझेदारीमा कार्यक्रम सञ् चालक गकय इच्छुक लकजी के्षत्र/गैरसरकारी संघ संस्थाले पेि गके प्राध लिक प्रस्ता को 
ढाचँा 

१. पररर्ोजकाको काम 

२. पषृ्ठभलूम (प्रस्ता काको सारसङ् क्षपे,  तयमाक अ स्था, आ श्र्कता र औशचत्र्) 
३. प्रस्ताध त कार्यक्षेत्र र लाभाशध त परर ार 

४. पररर्ोजकाको लक्ष्र् र उद्देश्र् 

५. अपेशक्षत उपलब्िी र प्रभा  (अल्पकालीक र दीघयकालीक) 
६. पररर्ोजकाको कार्ायध र्क ध लि 

७. पररर्ोजकाका धक्रर्ाकलापहरु 

८. पररर्ोजकाको व्र् स्थापक 

 क. व्र् स्थापक संरचका 
 ख. संस्थागत सहकार्य  

 ग. पररर्ोजकाको जकिशक्त र व्र् स्थापक संरचकाको शचत्र 

 घ. माक ीर् संिािक पररचालक 

 ङ. पररर्ोजकाको कार्यर्ोजका 
९.  प्रलत ेदक 

१०. अकगुमक तथा मूल्र्ाङ् कक 

११. पररर्ोजकाको पारदशियता 
१२. पररर्ोजकाको ददगोपका र हस्ताधतरण 

 

 

 

 

 

 



 

 

अकसूुची-5 

(दफा १४ को उपदफा (2) सगँ सबनबशधित) 
मेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

भेड्प,ु दोलखा 
बागमती प्रदेि, कपेाल 

 

साझेदारीमा कार्यक्रम सञ् चालक गकय इच्छुक लकजी के्षत्र/गैरसरकारी संघ संस्थाले पेि गके आलथयक प्रस्ता को 
ढाचँा 

1. साझेदारको कुल लागत रकम, लागत मध्र् कगद प्रलतित र माक  तथा भौलतक स्रोतको प्रलतित  

2. पररर्ोजका सञ् चालक खचय (तल , भ्ा तथा कमयचारी सधु िा, कार्ायलर् सञ् चालक र व्र् स्थापक, सबनपश्        
खररद, मसलधद, आदद) 
3. कार्यक्रम खचय (पररर्ोजका धक्रर्ाकलाप कार्ायध र्क खचय) 
4. अधर् 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अकसूुची-6 

(दफा 21 सगँ सबनबशधित) 
मेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

भेड्प,ु दोलखा 
बागमती प्रदेि, कपेाल 

 

साझेदारी कार्यक्रम सबनझौताको ढाचँा 
“.................... साझेदारी कार्यक्रम” संचालकका लालग मेलङु गाँउपाललका र ........... संस्था ध चको 

साझेदारी सबनझौता पत्र 

१. पररचर्  

२. कार्यक्रमको काम  

३. सबनझौता अ लि 

४. कार्यक्षेत्र 

५. प्रथम पक्षको शजबनमे ारी  

६. दोस्रो पक्षको शजबनमे ारी 
७. बजेट र ध ्ीर् कार्यध लि 

    ७.१ पररर्ोजकाको कुल बजेट  

    ७.१.१ पररर्ोजकाको  जेटमा प्रथम र धिलतर् पक्षको लागत ध  रण सबन धिमा 
  ७.१.२ बजेट रकमाधतर सबनबधिमा  

  ७.१.३ पररर्ोजकाको ध स्ततृ बजेट ध  रण 

 ७.२ बजेट लककासा 
  ७.२.१ बैङ् क खाता सबनबधिमा 
  ७.२.२ पेश्की सबनबधिमा 
  ७.२.३  ाधियक  जेट ध लकर्ोजक र लककासा सबन ब्िमा 
  ७.२.४ अग्रीम कर सबनबधिमा  

  ७.२.५ ध ल भरपाई सबनबधिमा 
  ७.२.६ ध ल जारी सबनबधिमा 
  ७.२.७ पररर्ोजकाको आलथयक प्रगलत प्रलत ेदक सबनबधिमा 
  ७.२.८ पेश्की ताललका ध  रण 

  ७.२.९ स्थाकीर् साझेदार सबनबधिमा 
  ७.२.१० ध स्ततृ कार्यक्रम र  जेट सबनबधिमा  

८. लेखा परीक्षण तथा प्रलत ेदक 

९. अकगुमक तथा मूल्र्ाङ् कक 



 

 

 ९.१ कार्यक्रम अकगुमक तथा समध र् सलमलतले  

 9.२ गाँउपाललका स्तरीर् अकगुमक तथा मूल्र्ाङ् कक सलमलतले  

१०. सबनझौताको िंसोिक तथा खारेजी सबनबधिी व्र् स्था 
११. पररर्ोजका हस्ताधतरण 

१२. ध ध ि 

 

मालथ उशल्लशखत ितयहरुका अिीकमा रही लमलत ........................... मा द ैु पक्षद्वारा हस्ताक्षर गररर्ो ।  

 

प्रथम पक्षको तफय बाट :         दोस्रो पक्षको तफय बाट : 

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

साक्षीहरु :         साक्षीहरु :  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

अकसूुची-7 

(दफा 22 को उपदफा (1) सगँ सबनबशधित) 
मेलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

भेड्प,ु दोलखा 
बागमती प्रदेि, कपेाल 

साझेदारी कार्यक्रमको प्रगलत प्रलत ेदकको ढाचँा 

1. कार्यक्रमको पषृ्ठभमूी 
2. लक्ष्र् र उद्देश्र् 

3. कार्यक्षेत्र 

4. कार्ायध र्क प्रधक्रर्ा 
5. सबनपन्न धक्रर्ाकलाप 

6. उपलशब्ि (भौलतक तथा ध ्ीर्) 
7. सिुारात्मक पक्ष र लसकाइ 

8. समस्र्ा तथा स ालहरु 

9. आगामी गलतध लि (संशक्षप्त कार्यर्ोजका सधहत) 
10. लकष्किय 


