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ठाकुरबाबा नगरपालिका
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन
कार्यववलि, २०७७
प्रस्तावनााः
आलथयक सामाजिक सूचकका आिारमा कमिोर दे जिएका घरपररवार तथा व्र्जिहरुको जिक्षा,
स्वाथ्र्, रोिगारी, आर्आियनको अवसर तथा सामाजिक सं रक्षणका कार्यक्रम मार्यत् िीवनस्तरमा सुिार गरी
गररबी लनवारण गने उद्देश्र्िे र सरकारी वा गैरसरकारी सं घ सं स्था वा लनिी क्षेत्र र नगरपालिकाबीच
अल्पकािीन वा दीघयकािीन र्ोिनाहरु सञ्चािन गनय स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दर्ा २५ र २६
िाई कार्ायन्वर्नका िागी ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रिासकीर् कार्यववलि लनर्लमत गने ऐन २०७५ को
दर्ा ४

िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यववलि तर्ार गररएकोछ ।

पररच्छे द १
१. सं जक्षप्त नाम र प्रारभिाः

प्रारजभिक

(क) र्स कार्यववलिको नाम “ ठाकुरबाबा नगरपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन तथा
व्र्वस्थापन कार्यववलि २०७७” रहे को छ।
(ि) र्ो कार्यववलि तुरुन्त प्रारभि हुनेछ ।

२. पररिाषााः ववषर् वा प्रसङ्गिे अन्र् अथय निागेमा र्स कार्यववलिमााः
(क) “कार्यववलि” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम सं चािन तथा व्र्वस्थापन
कार्यववलि २०७७ िाई सभझनु पछय ।
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(ि) “कार्यक्रम” िन्नािे साझेदारी कार्यक्रमिाई सभझनु पछय ।
(ग) “नगरपालिका” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् सैनवार बददयर्ािाई
सभझनु पछय ।
(घ) “साझेदारी” िन्नािे नगरपालिका, गैरसरकारी सं घ सं स्था, सामुदावर्क सं घ सं स्था, दातृ लनकार्,
ु िगानीमा गररने साझेदारी काम वा
सहकारी, लनिी क्षेत्र, उपिोिा सलमलत आदद समेतसँग सं र्ि
र्ोिनािाई सभझनु पछय।
(ङ) “सहकारी सं स्था”

िन्नािे सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम गदठत सहकारी सं स्था वा सं घ िन्ने

सभझनु पनेछ।
(च) “सहकारी सञ्जाि” िन्नािे सहकारी सं स्थाहरुको साझा सञ्जाि अथायत सहकारीको साझा सं स्था
िन्ने सभझनु पछय ।
(छ) “गैर सरकारी सं स्था” िन्नािे राविर् तथा अन्तराविर् गैर सरकारी सं स्थािाई सभझनु पछय ।
३. उद्देश्र्ाः र्स कार्यक्रमको उद्देश्र्हरु दे हार् बमोजिम रहे का छन्:(क) गैरसरकारी सं घ सं स्था, सहकारी, नीजि क्षेत्र, सामुदावर्क सं घ सं स्था समूह, उपिोिा समूहहरुसँग
समन्वर् र सहकार्य गने ।
(ि) नगरपालिकािे सञ्चािन गने कार्यमा िागत न्र्ूनीकरण गरी स्रोत र सािनको अलिकतम उपर्ोग
र प्रिावकारी सेवा प्रवाह गने ।
(ग) बृहत् पूवायिार र ठु िा आर्ोिनाको िालग स्रोत सुलनजित र प्रिावकारी सञ्चािन गने ।
(घ) असि अभ्र्ास र अनुिवहरुको आदान प्रदान गने ।
(ङ) कुनै लनकार्, सं घ सं स्था, सहकारीबाट ववलिवत् गठन गरी आलिकारीक रुपमा सञ्चालित समुहहरु
मार्यत स्थालनर् उत्पादन, स्वरोिगारको सृिना, उद्यम व्र्वसार् तथा बिारीकरण िस्ता क्षेत्रमा
साझेदारी गरी आलथयक सामाजिक र सांस्कृलतक ववकासमा टे वा पुर्ायउने ।

पररच्छे द २
साझेदारी कार्यक्रमका क्षेत्र
४. साझेदारी कार्यक्रमका क्षेत्राः साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन हुने क्षेत्र दे हार्अनुसार हुनेछन्ाः
(क) जिक्षा
(ि) स्वास्थ्र्
(ग) कृवष
(घ) पिु ववकास
(ङ) िौलतक पुवायिार
(च) ववपत् व्र्वस्थापन तथा ििवार्ु पररवतयन
(छ) िानेपानी तथा सरसर्ाई
(ि) रोिगारी तथा स्वरोिगार सृिना
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(झ) सामाजिक सं रक्षण, पुनस्थायपना र सचेतना
(ञ) वन तथा वातावरण सं रक्षण
(ट) सं स्थागत ववकास तथा सुिासन
(ठ) सहकारी सं स्थाहरुको सविीकरण
(ड) स्थानीर् कृवष तथा अन्र् उत्पादन अलिबृवि
(ढ) स्थानीर् उत्पादनको बिारीकरण, िण्डारण तथा प्रिोिन
(ण) पर्यटन प्रवियन
(त) िडीबुटी पवहचान, उत्पादन, व्र्वस्थापन तथा बिारीकरण
(थ) अन्र् श्रोतमा आिाररत उद्यम
(द) मवहिा सिजिकरण

पररच्छे द ३
कार्यक्रम सञ्चािन प्रवक्रर्ा तथा छनौटको मापदण्ड
५. कार्यक्रम सञ्चािन प्रवक्रर्ााः कार्यक्रम सञ्चािन प्रवक्रर्ा दे हार् बमोजिम हुनेछाः
(१) साझेदारी कार्यक्रमको िालग समुदार्मा आिाररत सामाजिक सं घ सं स्था, नीजि क्षेत्र, सहकारी र
कृवष तथा पिुपंक्षी पािन समूहबाट प्रस्तावना आह्वान गरे र टोि र वस्ती स्तरबाट कार्यक्रम वा
र्ोिनाको छनौट गरी नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गनुप
य नेछ ।
(२) साझेदारी कार्यक्रम अन्र् स्थानीर् तहहरुसँग लमिेर पलन सञ्चािन गनय सवकनेछ ।
(३) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन गनय इच्छु क गैरसरकारी सं घ सं स्था/सहकारी/कभपनी अन्र् स्थानीर्
तह तथा सरकार िाई िजक्षत गरर अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा ३० ददने सूचना प्रकािन
गनुय पनेछ ।
(४) प्रस्तावकहरुिे अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा लनवेदन र सो अनुसारका कागिातहरु सवहत
अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावना तर्ार गरी कार्ायिर्मा पेि गनुय पनेछ ।
(५) साझेदारी गनय चाहने स्थानीर् तह, सं घ, प्रदे ि, गैर सरकारी सं घसं स्था, सामुदावर्क सं घसं स्था,
सहकारी, लनिी क्षेत्र र उपिोिा सलमलतिे कभतीमा पन्र (१५) प्रलतित िागत साझेदारी गनुय
पनेछ ।
(६) साझेदारी कार्यक्रम नगर कार्यपालिकाको लनणयर् बमोजिम सािबसािी वा बहुवषीर् हुनेछ । तर
कार्यक्रमको वावषयक उपिजधिको आिारमा अको वषयको कार्यक्रम थप गने वा नगने लनणयर्
नगरसिािे गनेछ ।
(७) साझेदारी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको जिभमेवारी कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनुगमन सलमलतिे तोके
बमोजिम गनुय पनेछ ।
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६. छनौटको मापदण्डाः साझेदारी कार्यक्रमको प्रस्तावना छनौटका मापदण्ड दे हार्बमोजिम हुनेछन्ाः
(१) साझेदारी कार्यक्रमको िालग प्रस्तावना पेि गने सं स्थाको दताय, नवीकरण, कर च ुिा प्रमाणपत्र,
ववगत तीन वषयको िेिापरीक्षण प्रलतवेदन, ववगत बषय दे जि सोही लबषर्मा काम गरे को अनुिव पत्र,
समाि कल्र्ाण पररषदमा आवि िएको पत्र (आवि हुन ु पनेहरुको हकमा), वविान, नीलत तथा
लनणयर्को प्रलतलिवप प्रस्तावना साथ पेि गरे को हुन ु पनेछ ।
(२) सभबजन्ित क्षेत्रमा कभतीमा ३ वषय काम गरे को अनुिव हुन ु पनेछ ।
(३) साझेदारीको िालग आवश्र्क बिेटको स्रोत िुिाएको वा व्र्वस्था गनय सक्ने पर्ायप्त आिार पेि
गरे को हुन ु पनेछ ।
(४) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािनको िालग िक्ष्र्, उद्देश्र् हालसि गनय सक्ने स्पष्ट वक्रर्ाकिाप र
िनिजि सवहतको प्रस्तावना पेि गरे को हुन ु पनेछ ।
(५) प्रस्तावना मूल्र्ाङ्कनका अन्र् आिारहरु अनुसूची ४ अनुसार हुनेछ ।

पररच्छे द ४
कार्यक्रम व्र्वस्थापन
७. साझेदारी कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वर् सलमलत
(१) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन, व्र्वस्थापन, अनुगमन तथा सहिीकरणका िालग नगरपालिकामा
दे हार्बमोजिमको साझेदारी कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वर् सलमलत रहनेछाः(क) नगर प्रमुि

- सं र्ोिक

(ि) नगर उपप्रमुि

- सदस्र्

(ग) प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृत

- सदस्र्

(ङ) ववषर्गत सलमलतका सं र्ोिक

- सदस्र्

(ग) सं र्ोिकिे मनोलनत गरे का साझेदार सं स्थाको एक िना
मवहिा सवहत २ िना प्रलतलनलि

- सदस्र्

(च) सं र्ोिकिे मनोलनत गरे का सहकारी सञ्जाि/कृषक
सञ्जािहरुको एक िना मवहिा सवहत २ िना प्रलतलनलि

- सदस्र्

(छ) र्ोिना िािा प्रमुि

- सदस्र् सजचव

(२) सभबजन्ित ववषर्गत िािाका प्रमुििाई बैठकमा आवश्र्कतानुसार आमन्त्रण गनय सवकनेछ।
८. कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वर् सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार दे हार्बमोजिम हुनेछन्ाः
(क) कार्यक्रम सञ्चािनको ववलि र रुपरे िा लनिायरण गने ।
(ि) कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन र लनर्लमत सलमक्षा गने ।
ु ानीको िालग लसर्ाररस गने ।
(ग) कार्यक्रमको मूल्र्ाङ्कनको आिारमा चौमालसक िि
(घ) कार्यक्रम सञ्चािनको िालग आवश्र्क व्र्वस्थापकीर् काम एवं समन्वर् र सहिीकरण गने।
(ङ) कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न साझेदार वा तेश्रो पक्ष कसिे गने हो सोको लनिायरण गने ।
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(च) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन सभबन्िी अन्र् आवश्र्क लनणयर्हरु गने ।
(छ) कार्यक्रम सञ्चािन पूव,य कार्यक्रम सञ्चािन िइरहे को समर्मा र कार्यक्रम सभपन्न

िएपलछ

अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन गरी सलमक्षा गने ।
९. साझेदारी कार्यक्रम प्रस्तावना छनौट सलमलताः साझेदारी कार्यक्रमको िालग पेि गररएका प्रस्तावनाहरुको
मूल्र्ाङ्कन गरी छनौटको िालग लसर्ाररस गनय दे हार् बमोजिमको साझेदारी कार्यक्रम प्रस्तावना छनौट सलमलत
गठन गररनेछाः(क) प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृत

- सं र्ोिक

(ि) सभबजन्ित ववषर्गत सलमलतको सं र्ोिक

- सदस्र्

(ग) सभबजन्ित ववषर्गत िािाको प्रमुि

- सदस्र्

(घ) र्ोिना िािाको प्रमुि

- सदस्र् सजचव

१०. प्रस्तावना छनौट सलमलतको काम कतयव्र् र अलिकाराः प्रस्तावना छनौट सलमलतिे नगरपालिकाको
लनिायररत मापदण्डको आिारमा प्रस्तावना छनौट गरी कार्यपालिकामा पेि गनुय पनेछ ।

पररच्छे द ५
सभझौता, िुिानी, प्रलतवेदन, अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन
११. सभझौतााः साझेदारी कार्यक्रमको सभझौता प्रस्तावना छनौट सलमलतको लसर्ाररसमा कार्यपालिकाको लनणयर्
बमोजिम १५ ददनलित्र प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृतिे अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा गनुय पनेछ ।
ु ानी दे हार्बमोजिम हुनेछाः१२. ि ुिानीाः साझेदारी कार्यक्रमको रकम िि
(१) सभझौता िए पिात् िभमा वावषयक बिेटिाई एक बषय वा सो िन्दा िामो समर्को कार्यक्रम
िएमा चौमालसक रुपमा ३ वकस्तामा वविािन गरी कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनुगमन सलमलतको
लसर्ाररसमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने जिभमेवारी पाएको सं स्था वा कार्ायिर्को िातामा पेश्की
स्वरुप िभमा गनुय पनेछ । तर एक बषय िन्दा छोटो अवलिको हकमा कार्यक्रमको िुरुमा ५०
प्रलतित र सभपन्न िएपलछ ५० प्रलतित रकम उपिधि गराइनेछ।
(२) दर्ा १२ को उपदर्ा १ बमोजिम प्राप्त पेश्की रकम तोवकएका वक्रर्ाकिापहरु सभपन्न िए पलछ
प्रगलत प्रलतवेदन, लबि तथा िरपाईका आिारमा र्र्छ्यौट गरी आगामी चौमालसकको कार्यर्ोिनाका
साथ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने जिभमेवारी पाएको सं स्था वा कार्ायिर्िे पेश्की माग गरे मा
कार्यक्रम व्र्वस्थापन तथा अनुगमन सलमलतको लसर्ाररसमा उपिधि गराउँदै िानु पनेछ ।
१३. प्रलतवेदनाः साझेदारी कार्यक्रमको प्रलतवेदन दे हार् बमोजिमको ढाँचामा हुनेछाः
(क) कार्यक्रमको प्रगलत प्रलतवेदन अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा पेि गनुप
य नेछ ।
(ि) साझेदारी कार्यक्रमको प्रकृलत र आवश्र्कता अनुसार मालसक, चौमालसक र वावषयक प्रगलत प्रलतवेदन
पेि गनुय पनेछ ।
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१४. अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनाः साझेदारी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन दे हार् बमोजिम हुनेछाःक) साझेदारी कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वर् सलमलतिे लनर्लमत रुपमा कार्यक्रमको अनुगमन तथा
मूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ ।
ु ानी हुन ु अजघ नगरपालिका स्तरीर् अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन सलमलतिे साझेदारी
ि) कार्यक्रमको अजन्तम िि
ु ानी ददनु
कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनेछ । सो सलमलतको लसर्ाररसमा मात्र अजन्तम िि
पनेछ ।

पररच्छे द ६
ववववि
१५. िेिापरीक्षणाः साझेदारी कार्यक्रमको िेिापरीक्षण आलथयक वषय समाप्त िए पिात् वा कार्यक्रम सभपन्न
िए पिात् प्रचलित कानून बमोजिम नगरपालिकािे गनुय पनेछ ।
१६. समन्वर्ाः साझेदारी कार्यक्रम व्र्वजस्थत रुपमा सञ्चािन गनयको िालग सं घीर्, प्रदे ि तथा स्थानीर्
सरकारका लनकार्हरुबीच समन्वर् गने जिभमेवारी साझेदारी कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वर् सलमलतको
हुनेछ ।
१७. िचयमा बन्दे िाः साझेदार पक्षहरुिे सभझौतामा उल्िेजित िीषयकहरुमा मात्र िचय गनुय पनेछ । एक
िीषयकबाट अकोमा रकमान्तरण गदाय नगरपालिकाको पूवय स्वीकृती लिई मात्र गनुय पनेछ ।
१८. कसुर र सिार्ाः
(१) साझेदारी कार्यक्रमको सभझौता पिात् र्ोिना सभपन्न नगरी छाड्न पाइने छै न । र्दद बीचैमा
छाडेमा छाड्ने पक्षिे उि समर्सभमको कार्यजिभमेवारी र आलथयक दावर्त्त्व वहन गनुय पनेछ
।
(२) कार्यक्रमको सभझौता बमोजिम काम नगरे मा, समर्मा काम पुरा नगरे मा वा गुणस्तरहीन काम
ु य सभबजन्ित पक्षिाई सर्ाई पेि
गरे मा बाँकी वकस्ता रोक्का गररनेछ । र्स्तो लनणयर् गनुप
य व
गनय मौका प्रदान गनुय पनेछ ।
१९. पारदजियतााः
(१) साझेदारी कार्यक्रमको आभदानी तथा िचय लनर्लमत रुपमा सावयिलनक गनुय पनेछ ।
(२) कार्यक्रम छनौट, कार्ायन्वर्न र अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गदाय िनसहिालगतामूिक ववलिको
अविभवन गनुय पनेछ ।
२०. उत्तरदावर्त्वाः कार्यक्रम सञ्चािनको उत्तरदावर्त्व सबै साझेदारहरुिे समान रुपमा वहन गनुय पनेछ ।
२१. सं िोिन तथा हे रर्ेराः र्स कार्यवविीको कार्ायन्वर्निाई व्र्वजस्थत र प्रिावकारी बनाउन नगर
कार्यपालिकािे आवश्र्कता अनुसार सं िोिन तथा हे रर्ेर गनय सक्नेछ ।
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२२. बािा अडकाउ र्ुकाउन र व्र्ाख्र्ा गनय सक्नेाः नगर कार्यपालिकािे र्स कार्यववलिको व्र्ाख्र्ा गनय
तथा बािा अड्काउ र्ुकाउन सक्नेछ ।
२३. प्रचलित कानुन िागु हुनेाः साझेदारी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको सभबन्िमा र्स कार्यवविीमा व्र्वस्था
िएकोमा सोही बमोजिम र अन्र् व्र्वस्थाका हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ । र्स सन्दियमा
विवविा उत्पन्न िएमा वा अस्पष्टता िएमा नगरपालिकाको व्र्ाख्र्ा अजन्तम हुनेछ ।
२४. सामाजिक पररक्षण गनुप
य नेाः साझेदारीबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको गुणस्तर, प्रिावकारीता, असर र
प्रिावका सभबन्िमा एवं आभदानी र िचय समेतको सामाजिक पररक्षण गनय ९ दे जि १५ सदस्र् सभमको
सामाजिक पररक्षण सलमलत गठन गरी सामाजिक पररक्षण गराई सं जक्षप्त प्रलतबेदन नगरपालिकामा पेि गनुय
पनेछ ।
२५. िेिा पररक्षणाः साझेदारहरुिे प्रचलित िेिा प्रणािी अनुसार आर् व्र्र्को वहसाव वकताब रािी
वावषयक रुपमा आर्् अन्र्नो कारोबारको िेिापररक्षण गदाय साझेदारी कार्यक्रमको आर् व्र्र्को समेत
िेिा पररक्षण गनुय पनेछ ।
२६. उत्पादक समुह/कार्य समुह बनाई काम गनेाः
(१) उत्पादन तथा सामुवहक कार्य सभपादन गने प्रकृलतको साझेदारी कार्यका िालग लनजित व्र्जि
सं िग्न

उत्पादक

समूह

वा

कार्य

समुह

लनजित

सं ख्र्ामा

आवश्र्कतानुसार

गठन/पुनगयठन/पररमाियन गरे र समूहगत उत्पादन वा कार्य गरी आफ्नो लसकाई हस्तान्तरण
ँ ी हस्तान्तरण
गनय आर्ुिे सोही प्रकृलतको अको समुह गठन गरी लसकाई सवहत केही लबउपुि
गने प्रकृर्ा अविभबन गररने छ ।
(२) र्स्ता उत्पादक समुह/कार्य समुह गठन/पुनगयठन/पररमाियन गदाय सबै सरोकारवािा
पक्षहरुसँगको समन्वर्मा मात्र गनुय पनेछ।
२७. सल्िाहकार सलमलताः साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन गनय ५ िना सभमको सभबजन्ित क्षेत्रको अनुिवी
वा ववज्ञ व्र्जि सदस्र् रहेको सल्िाहकार सलमलत गठन गनय सवकनेछ ।
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अनुसूची १
(दर्ा ५ को उपदर्ा ३ सँग सभबजन्ित)

ठाकुरबाबा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सैनवार, बददयर्ा
िुजभबनी प्रदे ि, नेपाि
साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय इच्छु क गैर सरकारी सं घसं स्था/ सहकारी/
कभपनी/नीजि क्षेत्र/सेवा प्रदार्क सं स्थाहरुकाका िालग प्रस्तावना आह्वानको ढाँचा
सूचना प्रकाजित लमलत: ........................
ठाकुरबाबा नगरपालिकाको चािु आ. व. ........... का िालग स्वीकृत ................ तर्यको साझेदारी
कार्यक्रम सञ्चािन गनयका िालग गैर सरकारी सं घसं स्था/सहकारी/कभपनी/नीजि क्षेत्र/सेवा प्रदार्क
सं स्थाहरुद्वारा तोवकएको ितयको अिीनमा रही सूचना प्रकािन िएको लमलतिे ३० ददन लित्र प्रस्तावना पेि
गनुह
य न
ु र्सै सूचनाद्वारा िानकारी गराईन्छ । र्स कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रगत ितय (TOR) नगरपालिकाको
वेवसाइट www.thakurbabamun.gov.np बाट डाउनिोड गनय सवकन्छ ।
कार्यक्रमको वववरण
क्र.सं .

कार्यक्रमको नाम

कार्यक्रम सञ्चािन

ववलनर्ोजित रकम

हुने क्षेत्र

(भ्र्ाट सवहत)

प्रस्तावनाको ढाँचा

................................
प्रमुि प्रिासवकर् अलिकृत
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अनुसूची २
(दर्ा ५ को उपदर्ा ४ सँग सभबजन्ित)

ठाकुरबाबा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सैनवार, बददयर्ा
िुजभबनी प्रदे ि, नेपाि
साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय इच्छु क गैर सरकारी सं घसं स्था/सहकारी/ कभपनी/नीजि क्षेत्र/सेवा
प्रदार्क सं स्थाहरुिे ददने आवेदन पत्रको ढाँचा
लमलताः .......................
श्री प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृत ज्र्ू,
ठाकुरबाबा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सैनवार, बददयर्ा ।
ववषर्ाः प्राववलिक तथा आलथयक प्रस्तावना पेि गररएको सभबन्िमा ।
महोदर्,

उपरोि सभबन्िमा ................. नगरपालिकाको आ. व. ............ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार

....................................... उद्देश्र्का िालग “................... साझेदारी कार्यक्रम” कार्ायन्वर्न गनय
र्स ....................................... सं स्थािे प्राववलिक तथा आलथयक प्रस्तावना पेि गरे को व्र्होरा अनुरोि
छ ।
लनवेदक
सं िग्न कागिातहरु
क. प्राववलिक तथा आलथयक प्रस्तावना
ि. सभबजन्ित सं स्थाको कागिातहरु
१. जिल्िा प्रिासन कार्ायिर्मा सं स्था दताय/नवीकरण गरे को प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी १ प्रलत
२. आ. व. ............ को िेिापररक्षणको प्रलतवेदन सवहत दुई वषयको िेिापररक्षण प्रलतवेदन १/१ प्रलत
३. स्थार्ी िेिा नभबर तथा आ. व........... को कर च ुिाको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप १/१ प्रलत

४. सं स्थाको वविान, आलथयक तथा प्रिासलनक लनर्माविी, पार्श्रवयजचत्र र अनुिव पत्रहरुको प्रलतलिवप
१/१ प्रलत
५. िागत साझेदारीको िालग आवश्र्क बिेटको स्रोत िुिाएको वा व्र्वस्था गनय सक्ने पर्ायप्त आिार
दे जिने कागिात ।

ु उपक्रममा कार्य गने सं स्थाहरुको हकमा दुबै सं स्थाबीचको कार्य जिभमेवारी िुल्ने सभझौता
६. सं र्ि
पत्रको प्रलतलिवप १ प्रलत

७. प्रस्तावना पेि गने सं स्थाको अजख्तर्ार प्राप्त व्र्जिको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी १ प्रलत
८. सं स्था कािो सूचीमा नपरे को स्वघोषणा पत्र १ प्रलत
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अनुसूची ३

(दर्ा ५ को उपदर्ा ४ सँग सभबजन्ित)
ठाकुरबाबा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सैनवार, बददयर्ा

िुजभबनी प्रदे ि, नेपाि

साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय इच्छु क गैर सरकारी सं घसं स्था/सहकारी/ कभपनी/नीजि क्षेत्र/सेवा प्रदार्क
सं स्थाहरुका िालग प्रस्तावनाको ढाँचा
िाग १: प्राववलिक प्रस्तावना

१. पररर्ोिनाको नाम

२. पृष्ठिूलम (प्रस्तावनाको सारसं क्षेप, वतयमान अवस्था, आवश्र्कता र औजचत्र्)
३. प्रस्ताववत कार्यक्षेत्र र िािाजन्वत पररवार
४. पररर्ोिनाको िक्ष्र् र उद्देश्र्

५. अपेजक्षत उपिधिी र प्रिाव (अल्पकािीन र दीघयकािीन)
६. पररर्ोिनाको कार्ायन्वर्न ववलि
७. पररर्ोिनाका वक्रर्ाकिापहरु
८. पररर्ोिनाको व्र्वस्थापन

•
•
•

व्र्वस्थापन सं रचना

सं स्थागत सहकार्य (अनुसूचीमा सं स्थागत वववरण र कानुनी दस्तावेिहरु पलन राख्ने)

प्रमुि लनवेदक र सहार्क लनवेदकको नाम (र्दद िएमा) र जिभमेवारी बाँडर्ाँड (करार
सभझौता र अजख्तर्ारी दुवै पक्षको हस्ताक्षर सवहत अनुसूचीमा राख्ने)

•
•
•
९. प्रलतवेदन

पररर्ोिनाको िनिजि र व्र्वस्थापन सं रचनाको जचत्र
मानव सं सािनको पररचािन
पररर्ोिनाको समर्ावलि

१०. अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन
११. पररर्ोिनाको पारदजियता
१२. पररर्ोिनाको ददगोपना
१३. पररर्ोिना हस्तान्तरण

१४. बिेट (कुि पररर्ोिना िागतमा सं स्थाको िगानी प्रलतित र िगानीका िीषयकहरु मात्र
उल्िेि गने)

िाग २. आलथयक प्रस्तावना

o पररर्ोिना सञ्चािन िचय (तिब, ित्ता तथा कमयचारी सुवविा, कार्ायिर् सञ्चािन र व्र्वस्थापन, सभपजत्त
िररद, मसिन्द आदद)

o कार्यक्रम िचय (पररर्ोिना वक्रर्ाकिाप कार्ायन्वर्न िचय)
o अन्र्
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िण्ड: ३

सं ख्र्ा: 12

लमलत: २०७७।12।30

अनुसूची ४
(दर्ा ६ को उपदर्ा ५ सँग सभबजन्ित)

ठाकुरबाबा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सैनवार, बददयर्ा
िुजभबनी प्रदे ि, नेपाि
साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय इच्छु क गैर सरकारी सं घसं स्था/सहकारी/
कभपनी/नीजि क्षेत्र/सेवा प्रदार्क सं स्थाहरुको प्रस्तावना छनौटका आिारहरु
१. सं स्थागत क्षमता

• सं स्थाको सभबजन्ित ववषर्गत क्षेत्रमा अनुिव
• कजभतमा ३ वषयको पररर्ोिना कार्ायन्वर्नको अनुिव
• नेपाि सरकारको ववलिन्न लनकार्सँग सझेदारीमा कार्य गरे को अनुिव
२. प्राववलिक प्रस्तावना
ु उपक्रममा प्रस्तावनाना पेि गने प्रमुि र साझेदार सं स्थाबीचको सहमती पत्र
• सं र्ि

• सभबजन्ित ववषर्गत क्षेत्रका िालग आवश्र्क दक्ष िनिजिको वववरण
• प्रस्ताववत पररर्ोिना कार्ायन्वर्न वविी र व्र्वस्थापन
• पररर्ोिनाको लनरन्तरता र ददगोपना
३. ववजत्तर् प्रस्तावना

• कजभतमा १५ प्रलतित नगद िगानीको प्रलतविता
• सं स्थाको ववगत २ वषयको आलथयक कारोवार
• पररर्ोिनाको िागत र प्रिावकाररता
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िण्ड: ३

सं ख्र्ा: 12

लमलत: २०७७।12।30

अनुसूची ५

(दर्ा ११ सँग सभबजन्ित)
ठाकुरबाबा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सैनवार, बददयर्ा

िुजभबनी प्रदे ि, नेपाि

साझेदारी कार्यक्रम सभझौताको ढाँचा

“.................... साझेदारी कार्यक्रम” सञ्चािनका िालग ठाकुरबाबा नगरपालिका र ...................... बीचको
१. पररचर्ाः

सभझौता पत्र

२. कार्यक्रमको नाम:
३. सभझौता अवलि:

४. कार्यक्षत्र
े ाः

५. प्रथम पक्षको जिभमेवारी:

६. दोस्रो पक्षको जिभमेवारी:

७. बिेट र ववत्तीर् कार्यववलि:

७.१ पररर्ोिनाको कुि बिेट:

७.१.१ पररर्ोिनाको विेटमा प्रथम र विलतर् पक्षको िागत वववरण सभवन्िमााः
७.१.२ बिेट रकमान्तर सभबन्िमा:
७.१.३ पररर्ोिनाको ववस्तृत बिेट वववरणाः

७.२ बिेट लनकासा:

७.२.१ बैक िाता सभबन्िमााः
७.२.२ पेश्की सभबन्िमााः
७.२.३ वावषयक विेट ववलनर्ोिन र लनकासा सभवन्िमााः
७.२.४ अग्रीम कर सभबन्िमााः
७.२.५ लबि िरपाई सभबन्िमााः
७.२.६ लबि िारी सभबन्िमााः
७.२.७ पररर्ोिनाको आलथयक प्रगलत प्रलतवेदन सभबन्िमााः
७.२.८ पेश्की तालिका वववरणाः
७.२.९ स्थानीर् साझेदार सभबन्िमााः
७.२.१० ववस्तृत कार्यक्रम र विेट सभबन्िमााः

८. िे िा परीक्षण तथा प्रलतवेदन
९. अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनाः

१०. सभझौताको िारे िी सभबन्िी व्र्वस्था
११. पररर्ोिना हस्तान्तरणाः
१२. वववविाः

मालथ उल्िेजित ितयका अिीनमा रही लमलत .......................... मा दुवै पक्षद्वारा हस्ताक्षर गररर्ो ।

प्रथम पक्षको तर्यबाट

दोस्रो पक्षको तर्यबाट

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

..............................
साक्षीहरुाः

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

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

[12]

िण्ड: ३

सं ख्र्ा: 12

लमलत: २०७७।12।30

अनुसूची ६
(दर्ा १३ को उपदर्ा (क) सँग सभबजन्ित)

ठाकुरबाबा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सैनवार, बददयर्ा
िुजभबनी प्रदे ि, नेपाि
साझेदारी कार्यक्रमको प्रगलत प्रलतवेदनको ढाँचा
• कार्यक्रमको पृष्ठिूमीाः
• कार्यक्रमको िक्ष्र् र उद्देश्र्ाः
• कार्यक्षेत्राः
• कार्यक्रमबाट िािाजन्वत हुने िनसङ्ख्र्ााः
• कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ााः
• सभपन्न वक्रर्ाकिापहरुाः
• उपिजधि (िौलतक तथा ववत्तीर्)
• सुिारात्मक पक्ष र लसकाईाः
• समस्र्ा तथा सबािहरुाः
• आगामी गलतववलि (सं जक्षप्त कार्यर्ोिना सवहत)
• लनष्कषयाः
आज्ञािे
रामहरर ररिाि
प्रमुि प्रिासकीर् अलिकृत
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