
कालिका गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन कार्यविलि, २०७९ 

 

प्रस्तािनााः लनजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीको माध्र्मबाट शिक्षा, स्िास््र्, कृवि, पि ु
विकास, रोजगारी, आर्आजयनको अिसर, पूिायिार विकास लनमायण, विपत ्व्र्िस्थापन तथा जििाि ु
पररितयन, खानेपानी तथा सरसफाई िन तथा िातािरण संरक्षण, संस्थागत विकास तथा सिुासन, 
सहरकारी संस्थाहरुको सििीकरण तथा स्थानीर् उत्पादनको बजारीकरण िगार्ताका कार्यक्रमका 
िालग साझेदारीको माध्र्माबाट सियसिारणिाई भरपदो, वकफार्लत र सियसिुभ रुपमा सेिा सवुििा 
उपिब्ि गराउने उदे्दश्र्िे र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था िा लनजी क्षेत्र र गाउँपालिकालबच 
अल्पकािीन िा दीघयकािीन र्ोजनाहरु सञ्चािन गनय कालिका गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम 
सञ्चािन तथा व्र्िस्थापनसम्बन्िी ऐन, २०७९ पररच्छेद ५ को दफा १३ को अिीनम रही र्ो 
कार्यविलि तर्ार गरी िाग ुगररएको छ। 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यविलिको नाम “कालिका गाउँपालिकाको साझेदारीमा 
कार्यक्रम सञ्चािन कार्यविलि,” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविलि कालिका गाउँपालिकाको क्षेत्रभर िाग ुहनुेछ। 

(३) र्ो कार्यविलि तरुुन्त पारम्भ हनुेछ। 

2.पररभािा, वििर् िा प्रसङ्गिे अन्र् अथय निागेमा र्स कार्यविलिमााः 
क. कार्यविलि भन्नािे कालिका गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन कार्यविलि, २०७९ िाई 

सम्झन ुपछय। 

ख. कार्यक्रम भन्नािे साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन गने सम्बन्िी ऐन, २०७९ 
को दफा ३ बमोशजम सञ्चािन हनुे कार्यक्रम सम्झनपुनेछ। 

ग. अनदुान भन्नािे उत्पादन, प्रिोिन, मूल्र् शृ्रङ्खिा, बजारीकरण, पूिायिार लनमायण, र्ाशन्त्रकीकरण, 
विवििीकरण, व्र्िसार्ीकरण, आिलुनकीकरण तथा गररबी लनिारण समेतका िाग छनौट भएका 
अनदुानग्राहीिाई प्रदान गररने आलथयक, िस्तगुत सहार्ता, पूियिार विकास िा उपिब्ि गराइने 
सामग्री र उपकरण सम्झनपुनेछ। 



घ. अनदुानग्राही भन्नािे र्स कार्यविलि अनरुुप छनौट भएर अनदुानसँग सम्बशन्ित कुनै पलन सेिा 
सवुििा प्राप्त गने िाभग्राही बशुझन्छ। 

पररच्छेद २ 

साझेदारी कार्यक्रम क्षेत्र 

3.साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन हनुे क्षेत्राः(१) कालिका गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र देहार्ानसुार क्षेत्रहरुमा 
साझेदारी कार्यक्रमहरु सञ्चािन हनुेछन।् 

क. शिक्षा 
ख. स्िास््र् 

ग. कृवि 

घ. पि ुविकास 

ङ. भौलतक पूिायिार 

च. विपत ्व्र्िस्थापन तथा जििार् ुपररितयन 

छ. खानेपानी तथा सरसफाई 

ज. रोजगारी तथा स्िरोजगारी लसजयना 
झ. सामाशजक संरक्षण, पनुाः स्थापना र सचेतना 
ञ. िन तथा िातािरण संरक्षण 

ट. संस्थागत विकास तथा सिुासन 

ठ. साना कासानद्वारा प्रियवित सहकारी िगार्तका संस्थाहरुको सििीकरण 

ड. स्थानीर् उत्पादकको सङ्किन, प्रिोिन तथा बजारीकरुण 

(२) कालिका गाउँपालिकािे दफा ३(१) बमोशजमका क्षेत्रहरुमध्रे् आिश्र्कतानसुार कुनै एक िा 
बहकु्षेत्रहरुमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय सक्नेछ। 
 

पररच्छेद ३ 
साझेदारी सेिा सम्बन्िी व्र्िस्था 

4.कार्य क्षेत्रगत सतय तर्ार गनेाः साझेदारीका िालग छनौट भएका कार्यक्रम िा र्ोजनाहरुको कार्य 
क्षेत्रगत सतय तर्ार गरी गाउँसभाबाट स्िीकृत गनुयपनेछ। 

5.खलु्िा रुपमा आिर्पत्र माग गरी संशक्षप्त सूची तर्ार गनुयपनेाः (१) लबस िाखदेशख दि करोडसम्म 
िागत अनमुान भएको साझेदारी कार्यक्रम गनुयपरेमा खिुा रुपमा प्रलतष्पिाय गराइ अनसूुची-१ बमोशजम 



१५ ददनको अिलि ददई राविर्स्तरको दैलनक पलत्रकामा सूचना प्रकािन गरी आिर्पत्र माग 
गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोशजम आिर्पत्र माग गरेपश्चात ्आिर्पत्रदातािे देहार्का वििर्हरु खिुाई 
आिर्पत्र पेस गनुयपनेछ। 

ढ.  आिर्पत्र पेस गररएको लनकार्को नाम र ठेगना 
ण. प्रस्तावित काम िा आर्ोजनाको सामान्र् वििरण 

त. आिर्पत्रदाताको र्ोग्र्ता 
थ. आिर्पत्रदाता फमय िा कम्पनी भए 

1. फमय िा कम्पनीको वििरण, सङ्गठन र कमयचारी 
2. दईु िा दईुभन्दा बढी फमय िा कम्पनीिे समूह, सङ्गठन िा संर्कु्त उपक्रमको रुपमा 

साझेदारी कार्यक्रम गने भए त्र्स्ता फमय िा कम्पनीको नाम, ठेगना, वििरण तथा 
मूख्र् भई काम गने फमय िा कम्पनीको वििरण खिुाई आिर्पत्र दाशखिा गनय 
सक्नेछन।्तर र्सरी संर्कु्त उपक्रम कार्म गदाय दोहोरो पने गरी संर्कु्त उपक्रम 
गनय सवकने छैन। 

3. विगत सात िियमा काम गरेको समान प्रकृलतको काम र स्थानको वििरण 

4. प्रस्तावित कार्यमा संिग्न हनुे प्रमखु जनिशक्तको िैर्शक्तक वििरण 

द. व्र्शक्तगत आिर्पत्रदाताको हकमा विगत चार िियको सम्पन्न गरेको समान प्रकृलतको काम र 
स्थानको वििरण तथा लनजको िैर्शक्तक वििरण 

ि. आिर्पत्रदातािे पेस गने संस्थाको दताय, निीकरण, करचकु्ता, कार्यअनभुि पत्र, पलछल्िो तीन 
िियको िेखापीक्षण प्रलतिेदन, लनर्मनकारी लनकार्को अनमुलत पत्र (अनमुलतपत्र लिनपुने हकमा) 
आिर्पत्रका साथ संिग्न गरी पेस गनुयपनेछ। 

न. साझेदारीका िालग आिश्र्क बजेटको स्रोत खिुाएको िा व्र्िस्था गनयसक्ने प्रलतििता पत्र पेस 
गरेको हनुपुनेछ। 

ऩ. आिर्पत्रदाता अनसूुची- २ बमोशजमको ढाँचामा बझुाउनपुनेछ। 

(३) र्स कार्यविलिबमोशजम रीतपूियक पेस हनु आएका आिर्पत्रदाताको र्ोग्र्ता, अनभुि र 
क्षमतासमेत मूल्र्ाङ्कन गरी आिर्पत्रदाताको र्ोग्र्ता, अनभुि र क्षमता मूल्र्ाङ्कन गने समेत र्वकन 
गरी त्र्स्तो आिर्पत्रदाताको छनौट गरी सूची तर्ार गनुयपनेछ। 



(४) उपदफा २ बमोशजम सूचनाबमोशजम आिर्पत्र पेस नगने ख्र्ालत प्राप्त फमय/ कम्पनीसँग सम्पकय  
गरी लनजको संशक्षप्त सूचीमा समािेि गनय सवकनेछ। 

(५) उपदफा २ बमोशजम प्रथम पटक सूचना प्रकािन गरी आिर्पत्रदाताको छनौट गदाय िा 
उपदफा ४ बमोशजम नाम समािेि गदाय कशम्तमा तीनिटा आिर्पत्रदाता छनौट हनु नसके साियजलनक 
लनर्कािे पनुाः सूचना प्रकािन गरी आिर्पत्र माग गनुयपनेछ। 

(६) उपदफा ५ बमोशजम दोस्रो पटक सूचना प्रकािन गरी पलन कशम्तमा तीनिटा आिर्पत्र   

छनौट हनु नसकेमा छनौट भएका जलत आिर्पत्रदाताको मात्र सूची कार्म गनय सवकनेछ। 
6.प्रस्ताि माग गनेाः (१) दफा ५ बमोशजम संशक्षप्त सूची तर्ार भएपलछ गाउँपालिकािे सो संशक्षप्त सूचीमा 

परेका आिर्पत्रदाताहरुिाई प्रस्ताि सम्बन्िी कागजात अनसूुची- ३ बमोशजम कशम्तमा ३० ददनको 
अिलि ददई सूचना ददई लनजहरुबाट प्रस्ताि माग गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोशजम प्रस्ताि सम्बन्िी कागजातहरुमा देहार्का कुराहरु उल्िेख गनुयपनेछ। 

क. साझेदारी कार्यक्रमको प्रकृलत 

ख. अनमुालनत िागत, कार्यक्रम सञ्चािन गरी सम्पन्न गने अिलि, स्थान 

ग. सम्पन्न गनुयपने कार्य र अपशक्षत पररणाम 

घ. प्रस्तािदातािे प्रस्ताि गरेको प्रमखु जनिशक्तिे आफ्नो हािसािैको िैर्शक्तक वििरण सत्र् र 
पूणय रहेको कुरा प्रमाशणत  

ङ. अनसूची- ४ र अनसूुची- ५ बमोशजमको ढाँचामा प्राविलिक र आलथयक प्रस्ताि अिग अिग 
खाममा राखी लसिबन्दी गरी प्रत्रे्क खामको बावहर कुन प्रकारको प्रस्ताि हो स्पष्टरुपमा उल्िेख 
गरी दबैु प्रस्ताििाई अको छुटै्ट खाममा बन्दी गरी माग गररएको साझेदारीको वििर् उल्िेख 
गनेपने 

च. प्राविलिक तथा आलथयक मूल्र्ाङ्कन भर 

छ. प्रस्ताि पेस गनुयपने स्थान, लमलत र समर् 

ज. प्रस्ताि छनौट विलि (गणुस्तर, लनशश्चत बजेट विलि र न्रू्न िागत विलि) 

झ. अन्र् वििर्हरु 

7.मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट सलमलताः(१) साझेदार कार्यक्रमको िालग पेस गररएको आिर्पत्र तथा 
प्रस्तािहरुको मूल्र्ाङ्कन गरी छनौटको िालग लसफाररस गनय देहार्बमोशजमको साझेदारी कार्यक्रम 
प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट सलमलत गठन गररनेछ। 

क) प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृताः संर्ोजक 



ख) सम्बशन्ित वििर् िा िाखाको प्रमखुाः सदस्र् 

ग) वििेि आमशन्त्रत सदस्र्ाः सदस्र् 

घ) आलथयक प्रिासन िाखाका कमयचारीाः सदस्र् 

ङ) र्ोजना अलिकृताः सदस्र् सशचि 
8.कूि अङ्कभार एक सर्मध्रे् प्राविलिक प्रस्तािको अङ्कभार सत्तरी तथा आलथयक प्रस्तािको अङ्कभार तीस 

हनुेछ।प्राविलिक र आलथयक प्रस्तािको संर्कु्त मूल्र्ाङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तािदाताको प्रस्ताि छनौट गनुयपनेछ। 

9.प्राविलिक प्रस्तािको मूल्र्ाङ्कन गने आिारहरु र अङ्कभार देहार्बमोशजम कुनै िा सबै आिार 
आिश्र्कता अनसुार खिुाउनपुनेछ। 

क. साझेदारी कार्यक्रमसँग सम्बशन्ित साझेदारको कार्यअनभुिाः कूि अङ्कको पशच्चस प्रलतितसम्म 

ख. कार्य सम्पादन गने प्रस्तावित तररका (Methodology) गणुस्तराः कूि अङ्कको लबसदेशख पैंलतस 
प्रलतितसम्म 

ग. प्रस्तावित मूख्र् जनिशक्तको र्ोग्र्ताः कूि अङ्कको लतसदेशख साठ्ठी प्रलतितसम्म 

घ. ज्ञान तथा प्रविलि हस्तान्तरण व्र्िस्थााः कूि अङ्कको दि प्रलतितसम्म 
10.उपदफा ९ बमोशजम अङ्कभार उल्िेख गदाय उलतणायङ्कसमेत उल्िेख गनुयपनेछ। 

 

पररच्छेद ४ 

कार्यक्रम सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन 

11. प्रस्तािना छनौट सलमलताः(१) गाउँपालिकामा रीतपूियक प्राप्त साझेदारी कार्यक्रमको आिर्पत्र तथा 
प्रस्तािहरुको मूल्र्ाङ्कन गरी छनौट गनय दफा ७ बमोशजमको एक मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट सलमलत 
रहनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोशजमको मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट सलमलतिे दफा ८ र ९ बमोशजमको मापदण्डका 
आिारमा प्रस्तािना मूल्र्ाङ्कन एिं छनौट गरी गाउँ कार्यपालिकामा पेस गनुयपनेछ। 

12.अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन एिं समन्िर् सलमलताः(१) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन, व्र्िस्थापन, अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन र सहजीकरणका िालग देहार्बमोशजमको कार्यक्रम अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन एिं 
समन्िर् सलमलत रहनेछ। 

क. गाउँपालिकाको अध्र्क्षाः संर्ोजक 

ख. गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षाः सदस्र् 



ग. प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृताः सदस्र् सशचि 

घ. कार्यक्रम सञ्चािन हनुे िडाहरुका िडा अध्र्क्षाः सदस्र् 

ङ. र्ोजना िाखा प्रमखुाः सदस्र् 

च. सम्बशन्ित वििर्गत िाखा प्रमखुाः सदस्र् 

छ. साझेदारको प्रलतलनलि २ जनााः सदस्र् 

13.दफा ११ बमोशजम गदठत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन एिं समन्िर् सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार 
देहार्बमोशजम हनुेछन।् 

क. कार्यक्रमको सञ्चािनको विलि र रुपरेखा लनिायरण गने 

ख. कार्यक्रमको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र लनर्मलत समीक्षा गने 

ग. कार्यक्रमको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको आिारमा साझेदारिाई सम्झौताबमोशजम भकु्तानीका 
िालग लसफाररस गने 

घ. कार्यक्रम सञ्चािनको िालग आिश्र्क व्र्िस्थापकीर् काम एिं समन्िर् र सहजीकरण गने 

ङ. कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न साझेदार िा तेस्रो पक्ष कसिे गने हो सोको लनिायरण गने 

च. साझेदारी कार्यक्रम सञ्चािन, कार्ायन्िर्न एिं अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्िी अन्र् आिश्र्क 
लनणयर्हरु गने 

 

14.साझेदारीमा सञ्चािन कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न ढाँचा देहार् बमोशजमको हनुेछ। 

क. कार्यक्रमिे समेट्ने िाभग्राहीिाई समूहमा आिि गराइ सङ्गदठत रुपमा स्रोत व्र्िस्थापन गनय 
सवकनेछ। 

ख. कार्यक्रमको प्रारशम्भक चरणमा सेिा पाएका िाभग्राहीहरुिे आफूिे पाएको सेिा सवुििा बराबरको 
सामग्री अन्र् िाभग्राहीहरुिाई प्रदान गनयका िालग उप-समूहहरु बनाइ अगालड बढ्न सवकनेछ। 

ग. िाभग्राहीहरु आिि विलभन्न तहका समूहहरुिाई िैिालनक रुपमा संस्थागत गरी सहकारीहरु 
स्थापन गनय सवकनेछ। 

घ. साझेदारिे कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको क्रममा िाभाग्राहीहरुिाई विलभन्न वकलसमका औपचाररक तथा 
अनौपचाररक तालिम तथा अलभमूखीकरणहरुको व्र्िस्था गनय सवकनेछ। 

ङ. िाभग्राही समूहहरुिे कार्यक्रममाफय त ् अनदुानस्िरुप रकम तथा भौलतक सामग्री प्राप्त गनय 
सक्नेछन।् 



च. कार्यक्रमको साझेदारी छनौट भए पश्चात ् दबैु पक्षलबच आपसी छिफि गरी अनगुमन तथा 
समन्िर् सलमलतको बैठकिे आिश्र्कतानसुार विस्ततृ र्ोजना तथा बजेट लनिायरण गनेछ। 

छ. साझेदारीको न्रू्नतम ३० प्रलतित वहस्सा नगद िा साझेदारको मानि तथा भौलतक स्रोतको 
रुपमा गणना गनय सवकनेछ।नगद वहस्सा साझेदारिे सञ्चािन गने बैङ्क खातामा जम्मा गरेर 
पररचािन गनुयपनेछ।गाउँपालिकाको साझेदारी वहस्सा पलन सोही बैङ्क खातामाफय त ् पररचािन 
गररनेछ। 

15.अनदुान उपिब्ि गराउनेाः(१) गाउँपालिकािे स्िीकृत कार्यक्रमबमोशजम कार्यक्रमहरुको उदे्दश्र् 
अनरुुप आिश्र्कता लनिायरण गरी कार्यक्रम सञ्चालित क्षेत्रका िाभग्राहीहरुको िालग अनदुान उपिब्ि 
गराउन सक्नेछ। 

क. अनदुानको रुपमा िाभग्राहीहरुिाई भौलतक सामग्री िा रकम उपिब्ि गराउन सवकनेछ। 

ख. अनदुानका प्रकार र सीमा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सलमलत र साझेदारिे लनिायरण गनेछन।् 

ग. साझेदारी कार्यर्ोजनामा उल्िेख भए अनसुार भौलतक तथा नगद अनदुान प्रदान गनयका िालग 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सलमलतिे गाउँपालिकासँग भएको तत्थाङ्कको आिारमा िास्ताविक 
आिश्र्कता पवहचान गरी अनदुानका िालग िाभग्राही छनौट गनेछ। 

घ. अनदुान सामग्री वितरण प्रवक्रर्ा 
१. अनदुान प्रवक्रर्ािाई पारदिी बनाउनको लनशम्त िाभग्राहीहरुको सलमलत गठन गरी उक्त 

सलमलतबाट अनदुान वितरण गनय सवकनेछ। 

२. भौलतक सामग्री वितरण प्रवक्रर्ा वििर्गत िाखाका कमयचारी िा िडा कार्ायिर्का प्रलतलनलिको 
रोहोबरमा गररनेछ। 

३. नगद अनदुान ददइने हकमा अनदुानग्राहीसँग भएको सम्झौता िा अनदुानको मापदण्डमा 
उल्िेख गररएबमोशजमको आफ्नो वहस्साको कार्य सम्पन्न गरे पलछ साझेदारिे अनदुानतफय को 
रकम भकु्तानी गनय सक्नेछन।् 

४. भौलतक तथा नगद अनदुान दबैुको हकमा साझेदार संस्थािे सम्पूणय प्रवक्रर्ाको अलभिेखीकरण 
राख्नपुनेछ। 

५. वितरण गनुयपने भौलतक सामग्री वििेि पकृलतका भएका कारण सहज रुपमा उपिब्ि हनु 
नसकेको खण्डमा िेरै सङ्खख्र्ामा गणुस्तरीर् िस्त ुउपिब्ि हनु नसकेमा तथा भ-ू पररिेिको 
लभन्नताको कारण एक स्थानबाट अको स्थानसम्म िैजन उपर्कु्त नहनुे िस्तकुो हकमा 



तोवकएका प्राविलिक मापदण्ड पूरा गरी िाभग्राहीहरुको सलमलत गठन गरी िडा कार्ायिर्को 
रहोबरमा बहिु साना वकसानहरुबाट सोझै खररद तथा वितरण गनय सवकनेछ। 

16.सािबसािी िा बहिुिीर् हनुेाः(१) साझेदारी कार्यक्रम गाउँसभाको लनणयर्बमोशजम सािबसािी िा 
बहिुिीर् हनुेछ।तर कार्यक्रमको िावियक उपिशब्िको आिारमा अको िियको कार्यक्रम थप गने िा 
नगने लनणयर् गाउँसभािे गनेछ। 

 

पररच्छेद ५ 

साझेदारी सम्झौता सम्बन्िी व्र्िस्था 
17. सम्झौता गनेाः(१) गाउँपालिकािे साझेदारी कार्यक्रम प्रस्तािना छनौट सलमलतको लसफाररसमा 

कार्यपालिकाको लनणयर्बमोशजम ७ ददनको अिलि ददई छनौट भएको साझेदारिाई सम्झौताका िालग 
सूचना ददनपुनेछ। 

(२) प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृतिे अनसूुची-६ बमोशजमको ढाँचामा साझेदारसँग सम्झौता गनुयपनेछ। 
पररच्छेद ६ 

साझेदारी कार्यक्रमको वित्तीर् व्र्िस्थापन, भकु्तानी तथा प्रगलत प्रलतिेदन 

18. वित्तीर् व्र्िस्था तथा भकु्तानीाः(१) गाउँपालिकातफय को बजेट िीियकबाट खचय गदाय र्स ऐन तथा 
कार्यविलिमा तोवकएकामा सो बमोशजम र अन्र्मा साियजलनक खररद ऐन, २०६३ र साियजलनक 
खररद लनर्माििीको पािना गनुयपनेछ। 

(२) साझेदारी रकमको िेखाङ्कनको सम्पूणय शजम्मेिारी साझेदारको हनुेछ। 
गाउँपालिकािे साझेदारसँग सम्झौता गरेपश्चात ् साझेदारहरुिाई कार्यक्रम सञ्चािन गनयका िालग 
पेस्की उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 

(३) गाउँपालिकािे कार्यक्रम सञ्चािन गनय दफा १७ बमोशजम अलग्रम रुपमा पेस्की उपिब्ि गराउँदा 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन तथा समन्िर् सलमलतको लसफाररसमा प्रत्रे्क तै्रमालसकमा सम्झौता रकमको 
बढीमा २५ प्रलतितसम्म पेस्की उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 

(४) दफा ३ बमोशजम प्राप्त पेस्की रकम तोवकएका वक्रर्ाकिापहरु सम्पन्न भएपलछ प्रगलत प्रलतिेदन, 
लबि, भपायईका आिारमा फछ्यौट गरी आगामी तै्रमालसकको कार्यर्ोजनासाथ कार्यक्रम कार्ायन्िर् 
गने शजम्मेिारी पाएको साझेदार संस्थािे पेस्की माग गरेमा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन एिं समन्िर् 
सलमलतको लसफाररसमा उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 



(५) गाउँपालिकािे साझेदार संस्थािाई कार्यसम्पादनको आिारमा प्राप्त लबि, भपायई एिं प्रलतिेदन 
र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सलमलत एिं समन्िर् सलमलतको प्रलतिेदनसवहतको लसफाररसमा भकु्तानी 
गनेछ। 
(६) साझेदार संस्थािे उपदफा ३ बमोशजम पेस्की लिनका िालग पेस्की िाने िा पेस्की खाम्ने रकम 
बराबरको लनर्मानसुार बैङ्क जमानत गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा पेस गनुयपनेछ। 

(४)  

19.प्रलतिेदनाः(१) साझेदारी कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको प्रगलत प्रलतिेदन देहार्बमोशजमको ढाँचामा हनुेछ। 

क. कार्यक्रमको प्रगलत प्रलतिेदन अनसूुची-७ बमोशजमको ढाँचामा पेस गनुयपनेछ। 

ख. साझेदारी कार्यक्रमको प्रकृलत र आिश्र्कतानसुार चौमालसक र िावियक प्रगलत प्रलतिेदन पेस 
गनुयपनेछ। 

20. भकु्तानीाः (१) तोवकएको वक्रर्ाकिापहरु सम्पन्न भएपलछ प्रगलत प्रलतिेदन, लबि, भपायईका आिारमा 
पेस्की फछ्यौट गरी आगामी चौमालसक बज 

 

पररच्छेद ७ 

विविि 

21.िेखापरीक्षणाः(१) साझेदारी कार्यक्रमको अशन्तम िेखापरीक्षण आलथयक ििय समाप्त भए पश्चात ्प्रचलित 
काननुबमोशजम गाउँपालिकािे गनुयपनेछ। 

(२) साझेदारी कार्यक्रमको आन्तररक िेखापरीक्षण प्रचलित काननुबमोशजम गराउनपुनेछ। 

(३) साझेदारिे आफ्नो तफय को िागत खचयको िावियक िेखा परीक्षण प्रत्रे्क आलथयक िियको समाप्तपलछ 
नेपािको काननुबमोशजम िेखा परीक्षण गनय र्ोग्र् िेखा व्र्िसार्ीबाट गराउनपुनेछ।र्स्तो िेखा 
परीक्षणको प्रलतिेदन र वित्तीर् वििरणको एक प्रलत साझेदारिे गाउँपालिकामा बझुाउनपुनेछ। 

22.समन्िर्ाः(१) साझेदारी कार्यक्रम व्र्िशस्थत रुपमा सञ्चािन गनयको िालग नेपाि सरकारका 
लनकार्हरु, प्रदेि सरकारका लनकार्हरु र स्थानीर् तहका लनकार्हरुलबच कार्यक्रम अनगुमन तथा 
समन्िर् सलमलतिे समन्िर् गनुय सवकनेछ। 

23.खचयमा बन्देजाः(१) साझेदार पक्षहरुिे सम्झौतामा उशल्िशखत िीियकहरुमा मात्र खचय गनुयपनेछ।एक 
िीियकबाट अकोमा रकमान्तर गदाय उक्त िीियकमा छुट्याएको रकमको १० प्रलतितभन्दा मालथको 
रकमान्तरको हकमा अनगुमन तथा समन्िर् सलमलतको पूिय स्िीकृलत लिई मात्र गनुयपनेछ। 



24.कसरु र सजार्ाः(१) साझेदारी कार्यक्रमको सम्झौता पश्चात ्र्ोजना सम्पन्न नगरी गाउँ छा्न पाइने 
छैन।र्दद लबचैमा छोडेमा छो्ने पक्षिे उक्त समर्सम्मको कार्यशजम्मेिारी र आलथयक दावर्त्ि बहन 
गनुयपनेछ। 

(२) कार्यक्रमको सम्झौताबमोशजम काम नगरेमा, समर्मा काम सम्पन्न नगरेमा िा गणुस्तरीर् काम 
नगरेमा बाँकी वकस्ता रोक्का गररनेछ।र्स्तो लनणयर् गनुयपूिय सम्बशन्ित पक्षिाई सफाइ पेस गने मौका 
प्रदान गनुयपनेछ। 

25.पारदशियतााः साझेदारी कार्यक्रमको आम्दानी खचय लनर्लमत रुपमा साियजलनक गनुयपनेछ।कार्यक्रम 
छनौट, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र कार्यन्िर्न गदाय जनसहभालगतामूिक विलिको अििम्िन 
गनुयपनेछ। 

26.उत्तरदावर्त्िाः कार्यक्रम सञ्चािनको उत्तरदावर्त्ि सबै साझेदारहरुिे समान रुफमा बहन गनुयपनेछ। 

27.संिोिन तथा हेरफेराः र्स कार्यविलिको कार्ायन्िर्निाई व्र्िशस्थत र प्रभािकारी बनाउन 
गाउँपालिकािे आिश्र्कता अनसुार संिोिन तथा हेरफेर गनय सक्नेछ। 

28.बािा अ्काउ फुकाउन र व्र्ाख्र्ा गनय सक्नेाः गाउँ कार्यपालिकािे र्स कार्यविलि थपघट, हेरफेर, 
संिोिन, व्र्ाख्र्ा िा बािा अ्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

29.प्रचालित काननुबमोशजम हनुेाः साझेदारी कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको सम्बन्िमा र्स कार्यविलिमा 
व्र्िस्थाका सम्बन्िमा प्रचलित काननुबमोशजम हनुेछ।र्स सन्दभयमा दद्ववििा उत्पन्न भएमा िा 
अस्पष्टता भएमा गाउँपालिकाको व्र्ाख्र्ा अशन्तम हनुेछ। 
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lj:t[t ljj/0f ufpFsf] j]j;fO6 ========================af6 8fpgnf]8 ug{ jf ufpFkfnlsfsf] sfof{noaf6 k|fKt ug{ ;lsG5 
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>L ===================================== Ho", 

 

 

ljifoM cfzokq k]z ul/Psf] ;DaGwdf . 

 

 

dxf]bo, 

pk/f]Qm ;DaGwdf sflnsf ufpFkfnlsfsf] :jLs[t sfo{qmd cg';f/ ======================================= 

p2]Zosf nflu æ=================== ;fem]bf/L sfo{qmdÆ sfof{Gjog ug{ o; ======================================= ;+:yfn] cfzokq 

k]z u/]sf] hfgsf/L cg'/f]w 5 . 

 

lgj]bs  

;+nUg sfuhftx? 

s= ;DalGwt ;+:yfsf] sfuhftx? 

!=  ;+:yfsf] btf{, gjLs/0f, s/r'Qmf, ljut tLg jif{sf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg, lgodgsf/L lgsfosf] cg'dlt kq 

-cg'dltkq lng'kg]{sf] xsdf_ 

@=  :yfoL n]vf gDa/  

#= ;fem]bf/Lsf] nflu cfjZos ah]6sf] ;|f]t v'nfPsf] jf Joj:yf ug{;Sg] k|ltj4tf kq  

$= ;+o'Qm pkqmddf sfo{ug]{ ;+:yfx?sf] xsdf b'a} ;+:yf aLrsf] sfo{ lhDd]jf/L v'Ng] ;Demf}tf kqsf] ;Ssn ! 

k|lt 

%=  k|:tfjgf k]z ug]{ ;+:yfsf] clVtof/ k|fKt JolQmsf] gful/stfsf] k|ltlnkL ! k|lt 

^= ;+:yf sfnf] ;"rLdf gk/]sf] :j3f]if0ff kqsf] ;Ssn ! k|lt 

&= JolQm, kmd{, sDkgL tyf ;+3;+:yfsf] ljj/0f, ;+u7g 

*= ljut ;ft jif{df sfd u/]sf] ;dfg k|s[ltsf] sfd / :yfgsf] ljj/0f . JolQmut cfzokqbftfsf] xsdf 

ljut rf/ jif{df ;dkGg u/]sf] ;dfg k|s[ltsf] sfdsf] ljj/0f  

(= k|:tfljt sfo{df ;+nUg x'g] k|d'v hgzlQmsf] j}olQms ljj/0f . 
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sfo{qmd ;~rfng ug{sf nflu cfjZos of]Uotf k'u]sf OR5's lghL If]q÷u}/;/sf/L If]qsf JolQm÷;+:yfx?af6 of] 
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!= kl/of]hgfsf] gfd 

@= k[i7e"ld -k|:tfjgfsf] ;f/;+If]k, jt{dfg cj:yf, cfjZostf / cf}lrTo_ 

#= k|:tfljt sfo{If]q / nfeflGjt kl/jf/ 

$= kl/of]hgfsf] nIo / p2]Zo 

%= ck]lIft pknAwL / k|efj -cNksflng / bL3{sflng_ 

^= kl/of]hgfsf] sfof{Gjog ljlw 

&= kl/of]hgfsf lqmofsnfkx? 

*= kl/of]hgfsf] Joj:yfkg 

 Joj:yfkg ;+/rgf 

o ;+:yfut ;xsfo{  

o kl/of]hgfsf] hgzlQm / Joj:yfkg ;+/rgfsf] lrq 

 dfgjLo ;+zfwg kl/rfng 

 kl/of]hgfsf] sfo{of]hgf 

(= k|ltj]bg 

!)= cg'udg tyf d"Nof+sg 

!!= kl/of]hgfsf] kf/blz{tf 

!@= kl/of]hgfsf] lbuf]kgf / x:tfGt/0f 
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;fem]bf/Ldf sfo{qmd ;+~rfng ug{ OR5's lghL If]q÷u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfsf] nflu cfly{s k|:tfjsf] 9fFrf 

 ;fem]bf/sf] s'n nfut /sd . nfut dWo] gub k|ltzt / dfgj tyf ef}lts ;|f]tsf] -In Kind_ k|ltzt  

 kl/of]hgf ;~rfng vr{ -tnj, eQf tyf sd{rf/L ;'ljwf, sfof{no ;~rfng / Joj:yfkg, ;DklQ vl/b, 

d;nGb, cflb_ 

 sfo{qmd vr{ -kl/of]hgf lqmofsnfk sfof{Gjog vr{_ 

 cGo 
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ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
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;fem]bf/L sfo{qmd ;Demf}tfsf] 9fFrf 

æ==================== ;fem]bf/L sfo{qmdÆ ;+rfngsf nflu ============ ufFpkflnsf / =========== ;+:yf ljrsf] 

;fem]bf/L ;Demf}tf kq 

!= kl/roM 

@= sfo{qmdsf] gfd M  

#= ;Demf}tf cjlw M  

$= sfo{If]qM  

%= k|yd kIfsf] lhDd]jf/L M  

^= bf];|f] kIfsf] lhDd]jf/L M 

&= ah]6 / ljQLo sfo{ljlw M 

&=! kl/of]hgfsf] s'n ah]6 M 

&=!=! kl/of]hgfsf] jh]6df k|yd / l4lto kIfsf] nfut ljj/0f ;DjGwdfM 

&=!=@ ah]6 /sdfGt/ ;DaGwdf M  

&=!=# kl/of]hgfsf] lj:t[t ah]6 ljj/0fM 

&=@ ah]6 lgsf;f M  

&=@=! a}s vftf ;DaGwdfM 

&=@=@ k]ZsL ;DaGwdfM  

&=@=# jflif{s jh]6 ljlgof]hg / lgsf;f ;DjAwdfM 

&=@=$ cu|Ld s/ ;DaGwdfM  

&=@=% ljn e/kfO{ ;DaGwdfM 

&=@=^ ljn hf/L ;DaGwdfM 

&=@=& kl/of]hgfsf] cfly{s k|ult k|ltj]bg ;DaGwdfM  

&=@=* k]ZsL tflnsf ljj/0fM  

&=@=( :yfgLo ;fem]bf/ ;DaGwdfM 

&=@=!) lj:t[t sfo{s|d / jh]6 ;DaGwdfM  

*= n]vf k/LIf0f tyf k|ltj]bg 

(= cg'udg tyf d"Nof+sgM 

(=! sfo{qmd cg'udg tyf ;dGjo ;ldltn]  

(=@ ufFpkflnsf :t/Lo cg'udg tyf d"Nof+sg ;ldltn]  

!)= ;Demf}tfsf] ;+;f]wg tyf vf/]hL ;DalGw Joj:yf 

!!= kl/of]hgf x:tfGt/0f 

!@= ljljw 

dfly pNn]lvt zt{sf clwgdf /lx ldlt =========================== df b'j} kIfåf/f x:tfIf/ ul/of] .  

k|yd kIfsf] tk{maf6 bf];|f] kIfsf] tk{maf6  

=============================== 

======================= 

;flIfx?M 

=============================== 

======================== 
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 nIo / p2]Zo 

 sfo{If]q 

 sfof{Gjog k|lqmof 

 ;DkGg lqmofsnfk 

 pknlAw -ef}lts tyf ljQLo_ 

 ;'wf/fTds kIf / l;sfO 

 ;d:of tyf ;jfnx? 

 cfufdL ultljlw -;+lIfKt sfo{of]hgf ;lxt_ 

 lgisif{ 
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