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  कोहलपरु राजप� 

खण्ड 3_  कोहलपरु, मं�सर १२ गते २०७६ साल,  संख्या-04 

भाग-2 
कोहलपरु नगरपा�लका 

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन-२०७४ को दफा -२_को उपदफा -१_ बमोिजम कोहलपरु नगरकायर्पा�लकाले 
बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्�वधी सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग �काशन ग�रएको छ । 

सम्वत ्2076 सालको कायर्�वधी नं. 04 

साझेदार� कायर्�म संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध–२०७६ 

�स्तावना : आ�थर्क सामािजक सूचकका आधारमा कमजोर देिखएका घरप�रवार तथा व्यि�हरुको िशक्षा, स्वाथ्य, 

रोजगार�, आयआजर्नको अवसर तथा सामािजक संरक्षणका कायर्�म माफर् त ्जीवरस्तरमा सधुार गर� गर�वी �नवारण 
गन� उ�शे्यले र सरकार� वा गै�सरकार� संघ संस्था वा �नजी के्ष� र नगरपा�लकाबीच अल्पकाल�न वा द�घर्काल�न 
योजनाहरु संचालन गनर् बाञ्छनीय देिखएकोले कोहलपरु नगरकायर्पा�लकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
को दफा १०२ ले �दएको अ�धकार �योग गर� स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २५ र २६ लाई 
कायर्न्वयन गनर् यो कायर्�व�ध तयार गर� लाग ुगरेको छ । 

प�रच्छेद :-१ 

                                संिक्ष� नाम, �ारम्भ र प�रभाषा 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यो कायर्�व�धको नाम “ साझेदार� कायर्�म संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध 

२०७६” रहेको छ ।  

२. यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

३. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा : 

(क) “ ऐन ” भ�ाले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, सम्झन ुपछर् । 

(ख) “ नगरपा�लका ” भ�ाले कोहलपरु नगरपा�लका सम्झन ुपछर् । 

(ग) “ कायर्पा�लका ” भ�ाले कोहलपरु नगरकायर्पा�लका लाई सम्झन ुपछर् । 

(घ)  “ �मखु ” भ�ाले कोहलपरु नगरपा�लकाको नगर �मखुलाई सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “ उप�मखु ” भ�ाले नगरपा�लकाको◌े उप�मखुलाई सम्झन ुपछर् । 

(च) “ �वषयगत स�म�त ” भ�ाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ र नगर कायर्सम्पादन �नमावल�मा 

उल्लेिखत स�म�तलाई सम्झन ुपछर् । 

(छ) “ साझेदार� ” भ�ाले स्थानीय तह, गै�सरकार� संघसंस्था, सामदुा�यक संघसंस्था, कम्मपनी,  दात ृ �नकाय, 

सहकार�, �नजी के्ष�, उपभो�ा स�म�त आ�द समेतसँग संय�ु लगानीमा ग�रने साझेदार� काम वा योजनालाई सम्झन ु

पदर्छ ।  
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(ज) “अनगुमन तथा मलु्या�न स�म�त ” भ�ाले कोहलपरु नगरपा�लकाको◌ ेअनगुमन तथा मलु्या�न स�म�त वा सो 

कायर् गनर्का ला�ग तो�कएको स�म�तलाई सम्झन ुपछर् । 

(झ) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले कोहलपरु नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई सम्झन ुपछर् । 

(ञ) “वडा स�म�त ” भ�ाले कोहलपरु नगरपा�लकाको वडा स�म�तलाई सम्झन ुपछर् । 

(ट) “कायर्�व�ध” भ�ाले “साझेदार� कायर्�म संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध–२०७६” लाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ठ) “ गै�सरकार� संस्था ” भ�ाले �च�लत काननु बमोिजम गठन ग�रएका रा��य तथा अ�तरा��य गै�सरकार� 

संस्थालाई सम्झन ुपदर्छ । 

प�रच्छेद :-२ 

साझेदार� कायर्�मका के्ष� 

४. साझेदार� कायर्�म संचालन हनुे के्ष� देहायअनसुार हनुेछन ्:- 

(क) िशक्षा  

(ख) स्वास्थ्य  

(ग) कृ�ष  

(घ) पश ु�वकास  

(ङ) भौ�तक पवुार्धार 

(च) �वपत ्व्यवस्थापन तथा जलवाय ुप�रवतर्न 

(छ) खानेपानी तथा सरसफाई 

(ज) रोजगार� तथा स्वरोजगार सजृना 
(झ) सामािजक संरक्षण, पनुःस्थापना र सचेतना 
(ञ) वन तथा वातावरण संरक्षण 

ट) संस्थागत �वकास तथा सशुासन 

(ठ) सहकार� संस्थाहरुको सवल�करण 

(ड) स्थानीय उत्पादनको बजार�करण 

(ण) संघ, �देश 

प�रच्छेद :-३ 

कायर्�मको संचालन 

५. कायर्�म छनौट : (क) साझेदार� कायर्�मको ला�ग टोल र वस्ती स्तरबाट कायर्�म वा योजनाको छनौट गर� 

नगरसभाबाट स्वीकृत गनुर्पन�छ । 

ख) साझेदार� कायर्�म अन्य स्थानीय तहहरुसँग �मलेर प�न संचालन गनर् स�कनछे । 

ग) साझेदार� कायर्�म स�ालन गनर् इच्छुक गैरसरकार� संघ संस्था,फमर्, सहकार�, कम्पनीलाई लिक्षत गर� 
अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा ३० �दने सूचना �काशन गनुर् पन�छ । 
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घ) �स्तावकहरुले अनसूुची २ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन र सो अनसुारका कागजातहरु स�हत अनसूुची-३ 
बमोिजमको ढाँचामा �स्तावना तयार गर� कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ । 

ङ) साझेदार� गनर् चाहन ेस्थानीय तह, संघ, �देश, गैरसरकार� संघ संस्था, सामदुा�यक संघसंस्था, सहकार�, �नजी के्ष� 
र उपभो�ा स�म�तले कम्तीमा ३०��तशत साझेदार� गनुर् पन�छ । 

च)  साझेदार� कायर्�म नगरसभाको �नणर्य बमोिजम सालबसाल� वा बहवुष�य हनुेछ । तर कायर्�मको वा�षर्क 

उपलब्धीको आधारमा अक� वषर्को कायर्�म थप गन� वा नगन� �नणर्य गाउँसभाले गन�छ । 

छ) साझेदार� कायर्�मको ला�ग साझेदारहरुले अ�नवायर् रुपमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गनुर्पन�छ । 

ज) साझेदार� कायर्�म कायार्न्वयनको िजम्मेवार� कायर्�म व्यवस्थापन तथा अनगुमन स�म�तले तोके बमोिजम गनुर् 

पन�छ । 

६. छनौटको मापदण्ड :  कायर्�मको �स्तावना छनौटका मापदण्ड देहायबमोिजम हनुेछन ्:- 

क) साझेदार� कायर्�मको ला�ग �स्तावना पेश गन� संस्थाको दतार्, नवीकरण, करच�ुा, �वगत तीन वषर्को 

लेखापर�क्षण ��तवेदन, कायार्नभुव प�, समाज कल्याण प�रषदमा आव� भएको प� (आव� हनु ुपन�हरुको हकमा), 

�वधान (�वधान हनुेको हकमा), नी�त-�नयम को ��त�ल�प �स्तावना साथ पेश गरेको हनु ुपन�छ ।तर यस �ावधानले 

स्थानीय तहहरुसँग उ� कागजात नभए प�न साझेदार� कायर्�म स�ालन गनर् बाधा पयार्एको मा�नने छैन । 

ख) सम्बिन्धत के्ष�मा कम्तीमा ३ वषर् काम गरेको अनभुव हनु ुपन�छ । 

ग) साझेदार�को ला�ग आवश्यक बजेटको �ोत खलुाएको वा व्यवस्था गनर्सक्ने पयार्� आधार पेश गरेको हनु ु

पन�छ । 

घ) साझेदार� कायर्�म स�ालनको ला�ग ल�य, उ�ेश्य र लिजकल �ेमवकर् मा (Project Logical Frame work_ 

ल�य, उ�ेश्य हा�सल गनर् सक्ने स्प� ��याकलाप र जनशि� स�हतको �स्तावना पेश गरेको हनु ुपन�छ । 

ङ) �स्तावना मूल्या�नका अन्य आधारहरु अनसूुची -४ अनसुार हनुेछ  

प�रच्छेद -४ 

कायर्�म व्यवस्थापन 

७. साझेदार� कायर्�म संचालन, व्यवस्थापन, अनगुमन र सहजीकरणका ला�ग देहाय बमोिजमको कायर्�म अनगुमन 

तथा समन्वय स�म�त रहनेछः- 

१)  नगर �मखु - संयोजक 

२)  उप�मखु - सदस्य 

३)  �मखु �शासक�य अ�धकृत - सदस्य  

४)  कायर्�म संचालनमा रहेका वडा अध्यक्षहरु -सदस्य 

५)  आ�थर्क �वकास स�म�तका संयोजक - सदस्य 

६)  सामािजक �वकास स�म�तका संयोजक - सदस्य 

७)  लेखा अ�धकृत - सदस्य 

८)  नगर कृ�ष शाखा �मखु - सदस्य  

९)  नगर पश ुसेवा शाखा �मखु - सदस्य 

१०)  साझेदार संस्थाको ��त�न�ध २ जना - सदस्य 
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१1)  आ�थर्क �वकास शाखा �मखु - सदस्य सिचव 

८. कायर्�म अनगुमन तथा समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछनः्- 

क) कायर्�म संचालनको �व�ध र रुपरेखा �नधार्रण गन� । 

ख) कायर्�मको अनगुमन, मूल्यांकन र �नय�मत समीक्षा गन� । 

ग) कायर्�म मूल्यांकनको आधारमा चौमा�सक भ�ुानीको ला�ग �सफा�रस गन� । 

घ) कायर्�म संचालनको ला�ग आवश्यक व्यवस्थापक�य काम एवं समन्वय र सहजीकरण गन� । 

ङ) कायर्�मको कायार्न्वयन साझेदार वा ते�ो पक्ष कसले गन� हो सोको �नधार्रण गन� ।  

च) साझेदार� कायर्�म संचालन सम्बन्धी अन्य आवश्यक �नणर्यहरु गन� । 

९. साझेदार� कायर्�मको ला�ग पेश ग�रएका �स्तावनाहरुको मूल्यांकन गर� छनौटको ला�ग �सफा�रस गनर् देहाय 

बमोिजमको साझेदार� कायर्�म �स्तावना छनौट स�म�त गठन ग�रनेछः- 

      क) �मखु �शासक�य अ�धकृत - संयोजक 

      ख) लेखा अ�धकृत - सदस्य 

      ग) योजना शाखाको �मखु - सदस्य 

      घ) आ�थर्क �वकास शाखा �मखु - सदस्य सिचव 

  नोट : आ�थर्क �वकास स�म�त संयोजकलाई आमिन्�त सदस्यको रुपमा बोलाउन सक्नेछ । 

१०. �स्तावना छनौट स�म�तको काम कतर्व्य र अ�धकार : �स्तावना छनौट स�म�तले नगरपा�लकाको �नधार्�रत 

मापदण्डको आधारमा �स्तावना छनौट गर� नगर कायर्पा�लकामा पेश गनुर् पन�छ । 

प�रच्छेद–५ 

कायर्�मको सम्झौता, भ�ुानी, ��तवेदन, अनगुमन तथा मूल्या�न 

११.सम्झौता : साझेदार� कायर्�मको सम्झौता �स्तावना छनौट स�म�तको �सफा�रसमा नगर कायर्पा�लकाको 

स्वीकृ�त बमोिजम १५ �दन�भ� �मखु �शासक�य अ�धकृतले अनसूुची ५ बमोिजमको ढाँचामा गनुर् पन�छ । 
 
१२. भ�ुानी : साझेदार� कायर्�मको भ�ुानी देहाय बमोिजम हनुेछ :-  

क. सम्झौता भए प�ात ्जम्मा वा�षर्क वजेटलाई चौमा�सक रुपमा ३ �कस्तामा �वभाजन गर� कायर्�म व्यवस्थापन 

तथा अनगुमन स�म�तको �सफा�रसमा कायर्�म कायार्न्वयन गन� िजम्मेवार� पाएको संस्था वा कायार्लयको खातामा 

पेश्क� स्वरुप जम्मा गनुर् पन�छ ।  

ख) कुनै आ.व.मा कायर्�म अव�ध ३ चौमा�सक भन्दा कम भएमा कायर्�म हनुे चौमा�सकको आधारमा २ 

�कस्तामा वा एकम�ु �दान गनर् स�कनेछ ।   

ग ) दफा १२.क) बमोिजम �ा� पेश्क� रकम तो�कएका ��याकलापहरु सम्प� भए प�छ �ग�त ��तवेदन, �बल, 

भरपाईका तथा खचर् प�ुाई गन� अन्य संलग्न कागजातका आधारमा फछर्यौट गर� आगामी चौमा�सकको 

कायर्योजनाका साथ कायर्�म कायार्न्वयन गन� िजम्मेवार� पाएको संस्था वा कायार्लयले पेश्क� माग गरेमा कायर्�म 

व्यवस्थापन तथा अनगुमन स�म�तको �सफा�रसमा उपलब्ध गराउँदै जान ुपन�छ ।  
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१३. ��तवेदन : साझेदार� कायर्�मको ��तवेदन देहाय बमोिजमको ढाँचामा हनुेछ :- 

क)  साझेदार� कायर्�मको �ग�त तथा �वि�य ��तवेदन अनसूुची -६ बमोिजमको ढाँचामा पेश गनुर्पन� छ । 

ख)  साझेदार� कायर्�मको �कृ�त र आवश्यकता अनसुार मा�सक, चौमा�सक र वा�षर्क �ग�त ��तवेदन पेश गनुर् 

पन�छ । 

१४. अनगुमन तथा मूल्या�न : साझेदार� कायर्�मको अनगुमन तथा मूल्या�न देहायबमोिजम हनुेछ :- 

 क) कायर्�म अनगुमन तथा समन्वय स�म�तले दफा ८ (ख) बमोिजम अनगुमन तथा मूल्या�न गनुर्पन�  छ । 

 ख) कायर्�मको अिन्तम भ�ुानी हनु ु  अिघ नगरपा�लका स्तर�य अनगुमन तथा मूल्या�न स�म�तले साझेदार�   

कायर्�मको अनगुमन तथा मूल्या�न गन�छ ।सो स�म�तको �सफा�रसमा अिन्तम भ�ुानी �दन ुपन�छ । 

प�रच्छेद-६ 

�व�वध 

१५. लेखापर�क्षण : साझेदार� कायर्�मको लेखापर�क्षण आ�थर्क वषर् समा� भए प�ात �च�लत कानून बमोिजम 

सम्बिन्धत �नकायले गनुर्पन�छ ।  

१६. समन्वय : साझेदार� कायर्�म व्यविस्थत रुपमा स�ालन गनर्को ला�ग सरोकारवाला नेपाल सरकारका �नकाय, 

�देश सरकारका �नकाय र स्थानीय सरकारका �नकायहरु बीच कायर्�म अनगुमन तथा समन्वय स�म�तले समन्वय 

गनुर् पन�छ । 

१७. खचर्मा बन्देज : साझेदार पक्षहरुले सम्झौतामा उल्लेिखत शीषर्कहरुमा मा� खचर् गनुर्पन� छ।एक िशषर्क बाट 

अक�मा रकमान्तरण गदार् नगरपा�लकाको पवुर् स्वीकृती �लएर मा� गनुर्पन� छ । 

१८. कसरु र सजाय : क) साझेदार� कायर्�मको सम्झौता प�ात योजना सम्प� नगर� छाड्न पाइने छैन । य�द 

बीचैमा छाडेमा छाड्ने पक्षले उ� समय सम्मको कायर्िजम्मेवार� र आ�थर्क दा�यत्व वहन गनुर् पन�छ । 

ख) कायर्�मको सम्झौता बमोिजम काम नगरेमा, समयमा काम परुा नगरेमा वा गणुस्तरह�न काम गरेमा बाँक� 

�कस्ता रो�ा गर�ने छ । यस्तो �नणर्य गनुर्पवुर् सम्बिन्धत पक्षलाई सफाई पेश गनर् मौका �दान गनुर् पन�छ ।  

१९. पारदिशर्ता : साझेदार� कायर्�मको आम्दानी खचर् �नय�मत रुपमा सावर्ज�नक गनुर्पन� छ । कायर्�म छनौट, 

अनगुमन तथा मूल्या�न र कायार्न्वयन गदार् जनसहभा�गतामूलक �व�धको अवलम्वन गनुर् पन�छ ।  

२०. उ�रदा�यत्व : कायर्�म स�ालनको उ�रदा�यत्व सबै साझेदारहरुले समान रुपमा वहन गनुर् पन�छ । 

२१. संशोधन तथा हेरफेर : यस कायर्�वधीको कायार्न्वयनलाई व्यविस्थत र �भावकार� बनाउन नगरपा�लकाले 

आवश्यकता अनसुार संशोधन तथा हेरफेर गनर् सक्नेछ । 

२२. बाधा अडकाउ फुकाउन र व्याख्या गनर् सक्न े: नगर कायर्पा�लकाले यस कायर्�व�धमा थपघट, हेरफेर, संशोधन, 

व्याख्या वा बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे ।  

२३. �च�लत काननु लाग ुहनु े: साझेदार� कायर्�म कायार्न्वयनको सम्बन्धमा यस कायर्�वधीमा व्यवस्था भएकोमा 

सोह� बमोिजम र अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा �च�लत काननु बमोिजम हनुेछ । यस सन्दभर्मा ���वधा उत्प� 

भएमा वा अस्प�ता भएमा नगरपा�लकाको व्याख्या अिन्तम हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ५ को खण्ड (ग) सगँ सम्बिन्धत) 

कोहलपरु नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय कोहलपरु, बाकेँ 

५नं.�देश,नपेाल । 

साझेदार� कायर्�म सं�ालन गनर् इच्छुक गैरसरकार� संघ संस्था, सहकार�, कम्पनी, नीिज के्ष�का ला�ग �स्तावना 

आ�ानको ढाचँा 

सूचना �कािशत �म�त : ............ 

 कोहलपरु नगरपा�लकाको कृ�ष तथा तथा पश ुवस्तहुरुको उत्पादन वृ�� गर� नगरपा�लका के्ष�मा रोजगारमलुक, 

उ�मिशल र मायार्�दत कृ�ष व्यवसायको �वकास गन� उ�ेश्यले “साझेदार� कायर्�म स�ालन तथा व्यवस्थापन 

कायर्�व�ध–२०७६” कायार्न्वयनमा ल्याएको छ । यसै कायर्�व�धको अ�धनमा रह� आ�थर्क वषर् २०७6/077 

देिख शरुु गर� बहवु�षर्य रुपमा कोहलपरु नगरपा�लका के्ष�मा कृ�ष तथा पश ु �वकासमा आधा�रत प�रयोजना 

स�ालन गनर्का ला�ग आवश्यक योग्यता पगेुका इच्छुक गैरसरकार� तथा �नजी के्ष�का संस्थाहरुबाट यो सचुना 

�थम पटक �कािशत भएको �म�तले ३० (�तस) �दन �भ� �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्तावना पेश गनर् आ�ान 

ग�रएको छ । यस कायर्�मको कायर्के्ष�गत शतर् (TOR)  नगरपा�लकाको वेवसाइट 

www.kohalpurmun.gov.np बाट डाउनलोड गनर् वा  नगरपा�लकाको कायार्लयबाट �ा� गनर् स�कन्छ । 

योग्यता नपगेुका र आवश्यक �ववरणहरु र कागजात संलग्न नभएको �स्ताव उपर कारवाह� गनर् नगरपा�लका 

जवाफदेह� हनुेछैन । 

 

 

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

�मखु �शास�कय अ�धकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.janakimun.gov.np/
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को खण्ड (घ) सगँ सम्बिन्धत) 

कोहलपरु नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय कोहलपरु, बाकेँ 

५नं.�देश,नपेाल । 

साझेदार� कायर्�म सं�ालन गनर् इच्छुक गैरसरकार� संघ संस्था, सहकार�, कम्पनी, नीिज के्ष�का ला�ग आवेदन प�को 

ढाचँा 

                                                          �म�त : .......................... 

�ी ...................... ज्यू , 

................ नगरपा�लका, नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय, 

...................., नेपाल । 

�वषय : �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्तावना पेश ग�रएको सम्बन्धमा । 

महोदय, 

उपरो� सम्बन्धमा .................नगरपा�लका……………………………………….को स्वीकृत कायर्�म अनसुार 

.......................................उ�ेश्यका ला�ग “........................................................साझेदार� कायर्�म” 

कायार्न्वयन गनर् यस ....................................... संस्थाले �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्तावनाना पेश गरेको 

जानकार� अनरुोध छ । 

�नवेदक  

संलग्न कागजातहरु : 

क. �ा�व�धक तथा आ�थर्क �स्तावनाना 
ख. सम्बिन्धत संस्थाको कागजातहरु 

१. िजल्ला �शासन कायार्लयमा संस्था दतार्, नवीकरण �माण प�को ��त�लपी १ ��त 

२. आ.व. ............ को लेखा प�रक्षणको ��तवेदन स�हत दईु वषर्को लेखाप�रक्षण ��तवेदन १-१ ��त 

३. स्थायी लेखा नम्बर तथा आ.व........... को कर च�ुाको �माण प� १-१ ��त 

४. संस्थाको �वधान, आ�थर्क तथा �शास�नक �नयमावल�, पा�विच� र अनभुव प�हरु १-१ ��त 

५. लागत साझेदार�को ला�ग आवश्यक बजेटको �ोत खलुाएको वा व्यवस्था गनर्सक्ने पयार्� आधार देिखने 
कागजात । 

६. संय�ु उप�ममा कायर्गन� संस्थाहरुको हकमा दबैु संस्था बीचको कायर् िजम्मेवार� खलु्ने सम्झौता प�को स�ल 
१ ��त 

७. �स्तावना पेश गन� संस्थाको अिख्तयार �ा� व्यि�को नाग�रकताको ��त�लपी १ ��त 

८. संस्था कालो सूचीमा नपरेको स्वघोषणा प�को स�ल १ ��त 
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अनसूुची -3 

(दफा ५ को खण्ड (घ) सगँ सम्बिन्धत) 

कोहलपरु नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय कोहलपरु, बाकेँ 

५नं.�देश,नपेाल । 

साझेदार� कायर्�म सं�ालन गनर् इच्छुक गैरसरकार� संघ संस्था, सहकार�, कम्पनी, नीिज क्ष�ेका ला�ग 

�स्तावनाको ढाचँा 
भाग १ :  �ा�व�धक �स्तावना 

१. प�रयोजना/ कायर्�मको नाम : 

२. प�ृभ�ूम (�स्तावनाको सारसंके्षप, वतर्मान अवस्था, आवश्यकता र औिचत्य) : 

३. �स्ता�वत कायर्के्ष� र लाभािन्वत प�रवार : 

४. प�रयोजना÷कायर्�मको ल�य र उ�ेश्य : 

५. अपेिक्षत उपलब्धी र �भाव (अल्पका�लन र द�घर्का�लन) : 

६. प�रयोजना/कायर्�मको कायार्न्वयन �व�ध : 

७. प�रयोजना/कायर्�मका ��याकलापहरु : 

८. प�रयोजना/कायर्�मको व्यवस्थापन : 

क. व्यवस्थापन संरचना : 
ख. संस्थागत सहकायर् (अनसूुचीमा संस्थागत �ववरण र काननुी दस्तावेजहरु प�न रा�)े : 

ग. �मखु �नवेदक र सहायक �नवेदकको नाम (य�द भएमा) र िजम्मेवार� बाँडफाँड (करार सम्झौता र अिख्तयार� 
दवैु पक्षको हस्ताक्षरस�हत अनसूुचीमा रा�)े : 

घ. प�रयोजनाको जनशि� र व्यवस्थापन संरचनाको िच� : 

ङ.  मानवीय संशाधन प�रचालन : 

च. प�रयोजना/कायर्�मको समयावधी : 

९. ��तवेदन : 

१०. अनगुमन तथा मूल्या�न : 

११. प�रयोजना/कायर्�मको पारदिशर्ता : 

१२. प�रयोजना/ कायर्�मको �दगोपना : 

१३. प�रयोजना/कायर्�मको हस्तान्तरण : 

१४. बजेट (कुल प�रयोजना लागतमा संस्थाको लगानी ��तशत र लगानीका शीषर्कहरु मा� उल्लेख गन�) 

भाग २. आ�थर्क �स्तावनाना 

क. प�रयोजना स�ालन खचर् (तलव, भ�ा तथा कमर्चार� स�ुवधा, कायार्लय स�ालन र व्यवस्थापन, सम्पि� ख�रद, 

मसलन्द, आ�द) 

ख. कायर्�म खचर् (प�रयोजना ��याकलाप कायार्न्वयन खचर्) 

ग. अन्य 
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अनसूुची -४ 

(दफा ६ को खण्ड (ङ) सगँ सम्बिन्धत) 

कोहलपरु नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय कोहलपरु, बाकेँ 

५नं.�देश,नपेाल । 

साझेदार� कायर्�म सं�ालन गनर् इच्छुक गैरसरकार� संघ संस्था, सहकार�, कम्पनी, नीिज के्ष�का �स्तावना छनौटका 

आधारहरु 

१.संस्थागत क्षमता : अंक भार -१५ 

• संस्थाको सम्बिन्धत �वषयगत के्ष�मा अनभुव 

• किम्तमा ३ वषर्को प�रयोजना कायार्न्वयनको अनभुव 

• नेपाल सरकारको �व�भ� �नकाय सँग सझेदार� कायर्मा अनभुव  

२. �ा�व�धक �स्तावना : अंक भार -६५ 

• संय�ु उप�ममा �स्तावनाना पेश गन� �मखु र साझेदार संस्था बीचको सहमती प� 

• सम्बिन्धत �वषयगत के्ष�का ला�ग आवश्यक दक्ष जनशि�को �ववरण 

• �स्ता�वत प�रयोजना कायार्न्वयन �वधी र व्यवस्थापन 

• प�रयोजनाको �नरन्तरता र �दगोपना 

३. �वि�य �स्तावना : अंक भार -२० 

• किम्तमा २५ ��तशत नगद लगानीको ��तव�ता 

• संस्थाको �वगत २ वषर्को आ�थर्क कारोवार 

• प�रयोजनाको लागत र �भावका�रता 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

खण्ड 3_  कोहलपरु, मं�सर १२ गते २०७६ साल,  संख्या-04 

अनसूुची - ५ 

(दफा ११ सगँ सम्बिन्धत) 
कोहलपरु नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय कोहलपरु, बाकेँ 

५नं. �देश, नपेाल । 

साझेदार� कायर्�म सम्झौताको ढाचँा 

“साझेदार� कायर्�म” संचालनका ला�ग कोहलपरु नगरपा�लका, नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय, कोहलपरु, बाकेँ र 

.............................. संस्था �वचको सम्झौता प� 

१. प�रचय : 

२. कायर्�मको नाम : 

३. सम्झौता अव�ध : 

४. कायर्के्ष� : 

५. �थम पक्षको िजम्मेवार� :  

६. दो�ो पक्षको िजम्मेवार� : 

७. बजेट र �व�ीय कायर्�व�ध : 

७.१ प�रयोजनाको कुल बजेटः 

७.१.१ प�रयोजनाको वजेटमा �थम र ���तय पक्षको लागत �ववरण सम्वन्धमाः 

७.१.२ बजेट रकमान्तर सम्बन्धमा :  

७.१.३ प�रयोजनाको �वस्ततृ बजेट �ववरणः 

७.२ बजेट �नकासा :  

७.२.१ बैक खाता सम्बन्धमा : 

७.२.२ पेश्क� सम्बन्धमा :  

७.२.३ वा�षर्क वजेट �व�नयोजन र �नकासा सम्वब्धमा : 

७.२.४ अ�ीम कर सम्बन्धमा :  

७.२.५ �वल भरपाई सम्बन्धमा : 

७.२.६ �वल जार� सम्बन्धमा : 

७.२.७ प�रयोजनाको आ�थर्क �ग�त ��तवेदन सम्बन्धमा : 

७.२.८ पेश्क� ता�लका �ववरण :  

७.२.९ स्थानीय साझेदार सम्बन्धमा : 

७.२.१० �वस्ततृ कायर्�म र वजेट सम्बन्धमा : 

८. लेखा पर�क्षण तथा ��तवेदन : 

९. अनगुमन तथा मूल्याकंन : 
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९.१ कायर्�म अनगुमन तथा समन्वय स�म�तले  

9.२ नगरपा�लका स्तर�य अनगुमन तथा मूल्यांकन स�म�तले  
 

१०. सम्झौताको खारेजी सम्बिन्ध व्यवस्था : 

११. प�रयोजना/कायर्�म हस्तान्तरण : 

१२. �व�वध : 

मा�थ उल्लेिखत शतर्का अ�धनमा र�ह �म�त ........................... मा दवैु पक्ष�ारा हस्ताक्षर ग�रयो ।  

�थम पक्षको तफर् बाट :       दो�ो पक्षको तफर् बाट : 

 

नाम .............................. 

  

 

नाम .............................. 

  साक्षीहरु M 

नाम .............................. 

पद ................................ 

;fIfLx? M 

नाम .............................. 

पद ................................ 

साक्षीहरु M 

नाम .............................. 

पद ................................ 

;fIfLx? M 

नाम .............................. 

पद ................................ 
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अनसूुची -६ 

(दफा १३ को खण्ड (क) सगँ सम्बिन्धत) 

कोहलपरु नगरपा�लका 
नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय कोहलपरु, बाकेँ 

५नं. �देश, नपेाल । 

१.साझेदार� कायर्�मको �ग�त ��तवेदनको ढाचँा 

 कायर्�मको प�ृभमूी : 

 कायर्�मको ल�य र उ�शे्य : 

 कायर्के्ष� : 

 लाभान्वीत प�रवार वा जनसंख्या (ल��गक तथा सामािजक समावेशीकरण स�हतको) : 

 कायार्न्वयन ���या : 

 सम्प� ��याकलापहरु : 

 उपलब्धी (भौ�तक तथा �व�ीय) : 

 सधुारात्मक पक्ष र �सकाई : 

 समस्या तथा सवालहरु : 

 आगामी ग�त�व�ध वा कायर्योजना (संिक्ष� कायर्योजना स�हत) : 

 �नष्कषर् : 

 कायर्�मसँग सम्बिन्धत फोटो, प�प��कामा समाचार �काशन भएको भए सो को ��त लगायत अन्य 

कागजातहरु 

२.साझेदार� कायर्�मको �व�ीय �ग�त ��तवेदनको ढाचँा 

�.स. ��याकलापहरु स्वीकृत बजेट वास्त�वक खचर् रकम बा�ँक 

रकम 

कै�फयत 

�थम 

चौमा�सक  

दो�ो 

चौमा�सक 

�थम 

चौमा�सक  

जम्मा 

रकम 

�थम 

चौमा�सक  

दो�ो 

चौमा�सक 

�थम 

चौमा�सक  

जम्मा 

रकम 

            

            

नोटः खचर् भएको रकमको �बल, भपार्ई तथा खचर्लाई प�ु� गन� सम्पणुर् कागजातहरुको स�ल नगरपा�लकामा पेश 

गनुर् पन�छ । 

                                                                  आज्ञाले   

�मािणकरण �म�त : 2076/06/30                                                       �बरेन्�देव भारती                                                                                                                 

                                                            �मखु �शासक�य अ�धकृत                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             


