
 

 

अनुसूची २ 
त्रियुगा नगरपालिका, 

नगर काययपालिकाको कायायिय,गाईघाट, उदयपुर 
१ नं. प्रदेश, नपेाि 

साझेदारीमाकाययक्रम संञ्चािन गनय इच्छुक ननजी क्षेि÷गैरसरकारी संघ संस्थाको िागग आशयपिको 
ननवेदनको ढााँचा 

         मित िः .......... 
श्री .............. ज्य,ू 

त्रियुगा नगरपामिका, नगरकाययपामिकाको कायायिय, गाईघाट, उदयपुर 
१ नं. प्रदेश, नेपाि। 

ववषयः आशयपि पेश गररएको सम्बन्धमा। 
िहोदय, 

उपरोक्  सम्बन्धिा त्रियुगा नगरपामिकाको आ.व.०७९।०८० को स्वीकृ  काययक्रि अनुसार 
....................................... उद्देश्यकािागग “................... साझेदारी काययक्रि” कायायन्वयन गनय 
यस ....................................... संस्थािे आशयपि पेश गरेको जानकारी अनुरोध छ। 
 

तनवेदकिः 
.......... 

आशयपिका साथसंिग्नगररएकोकागजातहरु 

1. आशयपि पेश सम्बन्धी तनवेदन,  

2. आशयपिको फारि,  

3. संस्थाको द ाय, नवीकरण, करचुक् ा, ववग   ीन वर्यको िेखापरीक्षण प्रत वेदन, 

तनयिनकारी तनकायको अनुित पि (अनुित पि मिनु पनेको हकिा), 
4. स्थायी िेखानम्बर, 
5. साझेदारीको िागगआवश्यक बजेटको स्रो  खुिाएको वा व्यवस्था गनयसक्ने प्रत वद्ध ा 

पि, 
6. संयुक्  उपक्रििा कायय गने संस्थाहरुको हकिा दबुै संस्थाबीचको कायय जजम्िेवारी 

खुल्ने सम्झौ ापिको  सक्कि १ प्रत , 

7. प्रस् ावना पेश गने संस्थाको अजत यार प्राप्  व्यजक् को नागररक ाको प्रत मिपी १ 
प्रत , 

8. संस्था कािो सूचीिा नपरेको स्वघोर्णा पिको सक्कि १ प्रत , 

9. व्यजक् , फिय, कम्पनी  था संघ संस्थाको वववरण (प्रोफाईि), 



 

 

10. कजम् िा सा  वर्य काि गरेको सिान प्रकृत को काि र स्थानको वववरण । 
व्यजक् ग  आशयपि दा ाको हकिा कजम् िा चार वर्यिा सम्पन्न गरेको सिान 
प्रकृत को कािको वववरण 

11. प्रस् ावव  काययिा संिग्न हुने प्रिुख जनशजक् को वैयजक् क वववरणिः 
फारम १ संस्थाको वववरण 

क्र.स. वववरणहरु ववस्  ृ जानकारी 
!= संस्थाको नाििः  

@= संस्थाको प्रकारिः  

#= संयुक्  उपक्रििा प्रस् ाव गररएको 
स्थातनय साझेदार संस्थाको नाििः 

 

$= संस्थाको िक्ष्य र उद्देशय्िः  
 (ववधान अनुसार) 

 

%= काययग  क्षेिहरुिः  
(ववधान अनुसार) 

!= 

@= 

#= 

$= 

^= भौगोमिक क्षेि 
जजल्िा÷गााँउपामिका÷नगरपामिकाहरुिः 
(ववधान अनुसार) 

जजल्िाको संतया  था नाििः  

पामिकाको संतया  था नाििः 

&= सम्पकय  ठेगाना र सम्पकय  व्यक्  िः ठेगानािः 
सम्पकय  व्यजक् को नाि 

सम्पकय  व्यजक् को पद 

सम्पकय  नम्बर 

इिेि ठेगाना  

*= द ाय वववरणिः  
 

 

 

द ाय नं.  

द ाय मित   

द ाय गने तनकायको 
नाि 

 

पतछल्िो नववकरण 
मित  

 

(= सिाज कल्याण पररर्दसाँगको आबद्ध 
नम्बर, आबद्ध मित  र नववकरण मित िः 

सिाज कल्याण 
पररर्दसाँगको 
आबद्ध ा नम्बर 

 

आबद्ध ा मित   



 

 

नववकरण मित   

!)= PAN द ाय नम्बर र मित िः PAN द ाय नम्बर 
PAN द ाय मित  

!!= कर चुक् ा प्रिाणपत्त्ििः  छ/छैन 

कर चुक् ा गरेको पतछल्िो आगथयक बर्यिः  

!@= पतछल्िो साधारण सभा मि ीिः मित  

!#= पुणयकामिन जम्िा कियचारी संतयािः  

!$= काययक्षेि÷ववग का कायय अनुभवका 
आधारिा काययक्षेि उल्िेख गनुयहोस।् 

१. 
२. 
३. 

!%= संस्थाको मिखख  नीत  र काययववगधको 
नाििः 

 

!^= िेखा प्रणािी र िेखा सफ्टवेर को 
वववरणिः 

िेखा प्रणािीको नाििः 
िेखा सफ्टवेरको नाििः 

!&= खररद र सम्पवि व्यवस्थापन प्रणािीको 
वववरणिः 

 

 

 

 

 

 

फाराि २ कायययोग्य भौत क सम्पवि  था उपकरणहरु 

क्र.स. 
सम्पवि  था उपकरण (उदाहरणका िागी, कम्प्युटर, 

या ाया  साधन, भवन आदद) 
एकाई पररिाण कैफफय  

       

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

फाराि २.३ ससं्थाको काययकारी समित को संरचनाको वववरणिः 
 

क्र.स. नाि िैंगगक ा जात य ा पद शैक्षक्षक योग्य ा काययकारी समित को 
काययकाि अवगध 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



 

 

फाराि २.४ व यिान कियचारीको वववरणिः (कृपया ववग को वववरण नराखु्नहोिा) 
 

क्र.
सं. 

कियचारीको नाि िैगगकं ा जात य ा 
शैक्षक्षक 
योग्य ा 

पद पदको नाि 
त्रबशेर्ज्ञ ाको 

क्षेि 
अनुभव 
बर्यिा 

कियचारीको प्रकार 
(कोर/प्रोफेशनि) 

          

          
          

          
          

          
          

          

          
 
 



 

 

फाराि २.५ ववग  त न आगथयक बर्यको बावर्यक ववविय कारोबार 

क्र.स. आगथयक बर्य ववविय कारोबार रु. 

१ २०७५/२०७६   

२ २०७६/२०७७   

३ २०७७/२०७८   

 

फाराि २.६ ववग  सा  वर्यको ससं्थाको रेकर्य (कृपया व यिान अनुभवबाट सुरु गनुयहोस)् 

क्र.स
. 

पररयोजनाको 
नाि 

दा  ृ
तनकाय 

काययक्षेि 

पररयोज
ना 

जजल्िा 
र 

पामिका 

िक्षक्ष  
सिुह 
(घरधुरी, 
सहकारी, 
सिुह, 

तनजी क्षिे 
आदद ) 

सम्झौ ा 
अवगध 
(सुरु 
मित , 

अजन् ि 
मित  र 
जम्िा 
अवगध) 

जम्िा 
सम्झौ ा 
रकि 

दा  ृ तनकायको 
सम्बजन्ध  
व्यजक् को  
सम्पकय  वववरण 
(नाि, सम्पकय  
नम्वर, ईिेि) 

         

         
         

आशय पि पेश सम्बन्धी चेकमिष्ट 

क्र.सं. वववरण संिग्न छ/छैन 

1.  आशयपि पश सम्बन्धी तनवेदन,   

2.  आशय पिको फारि,   

3.  संस्थाको द ाय, नवीकरण, करचुक् ा, ववग   ीन वर्यको िखेापरीक्षण 
प्रत वेदन, तनयिनकारी तनकायको अनुित  पि (अनुित पि मिनुपनेको 
हकिा), 

 

4.  स्थायी िखेा नम्बर,  

5.  साझेदारीको िागग आवश्यक बजेटको स्रो  खुिाएको वा व्यवस्था 
गनयसक्ने प्रत वद्ध ा पि, 

 

6.  संयुक्  उपक्रििा काययगने संस्थाहरुको हकिा दबैु संस्था बीचको कायय 
जजम्िेवारी खुल्ने सम्झौ ा पिको  सक्कि १ प्रत , 

 

7.  आशय पि पेश गने संस्थाको अजत यार प्राप्  व्यजक् को नागररक ाको 
प्रत मिपी १ प्रत , 

 



 

 

8.  संस्था कािो सूचीिा नपरेको स्वघोर्णा पिको सक्कि १ प्रत ,  

9.  व्यजक् , फिय, कम्पनी  था संघसंस्थाको वववरण (प्रोफाईि)  

10.  ववग  सा  वर्यिा काि गरेको सिान प्रकृत को काि र स्थानको वववरण 
। व्यजक् ग  आशयपिदा ाको हकिा ववग  चार वर्यिा सम्पन्न गरेको 
सिान प्रकृत को कािको वववरण 

 

11.  प्रस् ावव  काययिा संिग्न हुने प्रिुख जनशजक् को वैयजक् क वववरण  

 

 

  



 

 

अनुसूची ३ 
त्रियुगा नगरपालिका, 

त्रियुगा नगर काययपालिकाको कायायिय, गाईघाट 

प्रदेश नं. १, नपेाि 

 

साझेदारीमा काययक्रम संञ्चािन गनयका िागग आशयदाताहरुको छनौट सम्बन्धी सूचना  तथा 
प्रस्तावना आह्वान।  

प्रथि पटक प्रकामश  मित िः ............... 
त्रियुगा नगरपामिकािे  मित  ..................................... िा ............... पत्रिकािा प्रकामश  “कृवर् 
 था पशुववकासिा आधारर  सानाफकसान  था युवा उद्यिमशि ा काययक्रि” सञ्चािन गनयका िागग 
 पमशि बिोजजिका आशय पिदा ाहरुको छनौट गररएको छ । छनौट भएका आशयदा ाहरुिाई 
 ोफकए अनुसार प्राववगधक र ववविय प्रस् ावना पेश गनयको िागग अनुरोध गररन्छ । 
 

छनौट भएका आशय दाताहरुको सूची 
साझेदार संस्थाको नाि ठेगाना 

  

  

  

 

यस सूचना प्रथि पटक प्रकामश  भएको मित िे ३० ( ीस) ददन कायायिय सिय मभि प्राववगधक 
 था आगथयक प्रस् ावना पेश गनय अनुरोध छ । प्रस् ावव  पररयोजनाको काययवववरण ९ इ्च०् र 
प्राववगधक  था आगथयक प्रस् ावनाको ढााँचा (अनुसूची ४ र ५) यस गाउाँ÷नगरपामिकाको वेवसाइट वा 
कायायियवाट प्राप्  गनय सफकनेछ । प्रस् ाव छनौट गुणस् र  था िाग  ववगधबाट छनौट गररनेछ । 
प्रस् ाव िूल्याङ्कनको कुि अङ्क भार एक सय िध्ये प्राववगधक प्रस् ावको अंकभार सिरी  था 
आगथयक प्रस् ावको अंकभार  ीस हुनेछ । छनौट भएका आशयदा ािे आफ्नो  फय वाट पररयोजनािा 
िगानी गने आगथयक  था प्राववगधक िाग को ववस्  ृ योजना र रकिको प्रत वद्ध ा सिे  पेश गनय 
अनुरोध छ ।  
 

पुनश्चिः यस प्रकारको साझेदारीिा कुनैपतन आगथयक िाभ वा िुनाफा मिने उद्धेश्य नरहेकािे 
प्रस् ावना पेश गनयका िागग छनौट भएका साझेदार संस्थाका हकिा पेश्की जिान  आवश्यक नपन े
व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 

कृवष तथा पशुववकासमा आधाररत सानाककसान तथा युवा उद्यमलशिता काययक्रमको िागग कायय 
वववरण (Terms of Reference) 



 

 

१. पषृ्ठभूमििः  
तनजी  था गैर सरकारी क्षेिसाँगको साझेदारीको िाध्यिबाट कृवर्, पश ु ववकास, रोजगारी, 
आयआजयनको अवसर, जिवायु पररव यन, सहकारी संस्थाहरुको सविीकरण  था स्थानीयस् रिा 
कृवर्  था पशुवस् ुको उत्त्पादनको बजारीकरण िगाय का काययक्रिका िागग साझेदारीको 
िाध्यिबाट नगर/गाउाँका सानाफकसान, िदहिा  था युवाहरुको आगथयक जजवनस् रिा सुधार गने 
उद्देश्यिे “त्रियुगा नगरपामिकाको साझेदारी काययक्रि संचािन  था व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, 
२०७९” िे ददएको अगधकार क्षेि मभि रही गरै सरकारी र ....................नगर/गाउाँपामिकाबीच 
बहुबवर्यय रुपिा कृवर्  था पशुववकासिा आधारर  सानाफकसान  था युवा उद्यिमशि ा 
पररयोजना सञ्चािन गनयका िागग यो काययवववरण  यार गररएको छ । 
२. िुतय उद्देश्यिः  
यस पररयोजनाको िुतय उद्देश्य नगर÷गाउाँपामिकािे कृवर्  था पशवुवकासको क्षेििा राखेको 
ददघयकामिन उद्देश्यिा योगदान गनुयरहेको छ । यस पररयोजनािे प्रत्त्यक्ष रुपिा पररयोजनािा 
आवद्ध पररवारहरुिाई कृवर् उद्यििा संिग्न गराउने, सानाफकसानहरुको ववविय पहुाँच अमभवदृ्गध 
गने, उनीहरुिे उत्त्पादन गरेका कृवर्  था पशुउपजहरुिाई बजारीकरण गनय सहजीकरण गने 
िगाय  गत ववगधहरुिाफय    आवद्ध घरधुरीहरुको आयस् रिा सुधार पु¥याउने रहेकोछ।  
पररयोजनािे राखेका ननर्दयष्ट उदे्दश्यहरु ननम्न अनुसार रहेकाछन।्  

• गररव र ववपन्न पररवारहरु आवद्ध कृवर्  था पशु उद्यिहरुिाई िौसि अनुकुिन, ववविय 
सेवाहरुिा पहुाँच  था बजारसंगको सम्बन्ध ववकास गरी व्यवसातयक  था ददगो नाफािुिक 
उद्यिको रुपिा सुदृदढकरण गनुय,  

• तनजी  था ववविय संस्थाहरुको कृवर् क्षेििा हाि गदै आएको िगानीिा  रुपान् रणकारी 
बदृ्वव गनुय, 

• सानाफकसान  था आपुत य श्रृाँखिािा आवद्ध आपुत यक ाय, व्यापारी  था तनजी क्षेिको पहुाँच 
अमभवदृ्गध गनुय, र  

• िक्षक्ष  आपुत य श्रृंखिािाई सुदृढ बनाउन सकारात्त्िक वा ावरणको सजृना गनुय।  
प्रस्ताववत बहुववषयय योजना माफय त सञ्चािन गररन े मुख्य कक्रयाकिापहरु ननम्न अनुसार 
रहेकाछन।् उक्त कक्रयाकिापहरु के कनत पररमाणमा सञ्चािन गररन ेहो। उक्त कक्रयाकिापवाट 
प्रतक्ष तथा अप्रतक्ष कनत पररवारहरु तथा मुल्य श्ृाँखािाका पािहरु िाभान्न्वत हुने हुन ् स्पष्ट 
उल्िेख गनुयपनेछ।  

• कृवर्  था पशुवस् ुको उत्त्पादनिा आवद्ध सानाफकसानहरु  था त नीहरुका संगठनको 
सािाजजक पुाँजी अमभवदृ्गध गनुय,  

• बजार िागिा आधारर  कृवर्  था पशुउपजहरुको आपूत य वदृ्गध गनुय,  
• साना फकसानहरु संिग्न कृवर्  था पशुवस् ुसंग सम्बजन्ध  उद्यििाई नाफािूिक वनाउन 

िद्ध  गनुय,  
• ग्रािीण क्षेििा ववविय सेवाको पहाँचिा बदृ्वव गनेुय,  
• साना फकसानहरुको कृवर्  था पशुधन सुरक्षणका िागग वीिािा पहुाँच बढाउनु,  



 

 

• साना फकसान  था आपतू य श्रृाँखिािा आवद्ध व्यजक्   था तनकायहरुको व्यवसाय सेवािा 
पहुाँच अमभवदृ्गध गनुय,  

• सानाफकसान संस्थाहरुको व्यवसाय  था बजारीकरण सीप अमभवदृ्गध गनुय,  
• कृवर्  था पशुवस् ुहरुको संकिन, प्रसोधन, भण्र्ारण  था बजार ववकास सम्बन्धी 

पूवायधारहरुको तनिायण  था पुनस्थापना गनुय,  
• सानाफकसानहरुिे उत्त्पादन गरेका कृवर्  था पशुवस् ुहरुको िुल्य अमभवदृ्गधका िागग 

प्राववगधक सहयोग  था सहजजकरण गनुय,  
• िक्षक्ष  कृवर्  था पशुवस् ुहरुको उत्त्पादन, संकिन, प्रसोधन  था बजार ववकास सम्बन्धी 

काययिा सरोकारवािाहरुको संिग्न ा अमभवदृ्गध गनुय,  
• कृवर्  था पशुपािनिा स्थानीय सरकारको योजना, कायायन्वयन र अनुगिन क्षि ा 

अमभवदृ्गध गनुय । 
३. पररयोजना कायायन्वयन प्रवन्ध 
प्रस् ावक संस्थािे पररयोजना कायायन्वयन गने प्रफक्रया स्पष्ट रुपिा उल्िेख गनुयपदयछ। 
पररयोजनािे कसरी प्रस् ावव  घरपररवारहरुिाई सिेट्छ, उनीहरु पररयोजनावाट कसरी िाभाजन्व  
हुन्छन,् आदद ववर्य िगाय  कायायन्वयन अवधारणा उल्िेख गनुयपनेछ। संयुक्  उपक्रििा प्रस् ाव 
पेश गनेको हकिा भन े सब ै पक्षको जजम्िेवार  था भूमिका स्पष्ट रुपिा उल्िेख गनुयपनेछ। 
यसका साथै पररयोजना व्यवस्थापन प्रफक्रया  था सिन्वय गने तनकायहरु  था त  तनकायहरुको 
जजम्िेवारी  था भूमिका पतन खुिाउनुपनेछ।  
४. आवश्यक जनशन्क्त 
यस पररयोजना कायायन्वयन आवश्यक िानव स्रो   था कियचारी संतया (पूणयकामिन र 
अल्पकामिन), उनीहरुको व्यवस्थापन  था पररचािन प्रफक्रया वारे स्पष्ट उल्िेख गनुयपनेछ।  
५. प्रस्ताववत काययक्षेि र िाभान्न्वत पररवार 
यस पररयोजना नगर÷गाउाँपामिकाका ...... वटा वर्ाहरुिा सञ्चािन गररने छ। 
नगर÷गाउाँपामिकाका कुि घरधुरी ............ िध्ये यस पररयोजनािे प्रत्त्यक्ष सिेट्न े घरधुरीहरु 
जम्िा ......... हुनेछन।् भन ेअपत्त्रक्ष रुपिा ........घरधुरीहरु संिग्न हुनेछन।्  यस अिावा 
पररयोजनािे .....युवाहरुिाई युवा िक्षक्ष  काययक्रि िाफय   सिेट्नेछ।   
यस पररयोजनािे को काययक्षेि  था िाभाजन्व  पररवारहरुको वववरण तनम्नानुसार रहेकोछ। 

वर्ा नं स्थान 
जम्िा 
घरधुरी 

पररयोजना िाफय   प्रत्त्यक्ष 
िाभाजन्व  घरधुरी संतया 

पररयोजना िाफय   अप्रत्त्यक्ष 
िाभाजन्व  घरधुरी संतया 

जम्िा 
जनसंतया 

१      

२      

३      



 

 

४      

५      

६      

७      

जम्िा     

६. पररयोजना अवगधः  
यस पररयोजनाको सियावगध ... वर्य .... िदहनाको हुनेछ। पररयोजना शुरुहुन े मित िः 

.................. रहनेछ।  
७. पररयोजनाको कुि िागतः  
प्रस् ावव  वहुववर्यय पररयोजनाका िागग यस नगर÷गाउाँपामिकािे पदहिोवर्य रु..................... 
ववतनयोजन गरेकोछ  भने पररयोजनाको कुि िाग  ............................. रहनेछ। यस अिावा 
प्रस् ावक संस्थािे िाग  साझेदारी िाफय   प्रस् ाव गन ेरकि खुिाउनुपन ेछ।  
८. अपेक्षक्षत पररणाम 
यस पररयोजनािे िक्षक्ष  सानाफकसानहरुको जीववकोपाजयनिा सुधार ल्याउनुका साथै तनम्न ववर्य 
क्षेििा पररिाणात्त्िक  था गुणात्त्िक सुधार ल्याएको हुनुपनेछ।  

• सािाजजक पूाँजीको अमभवदृ्गध 
• कृवर्  था पशुवस् ुको उत्त्पादन, उत्त्पादकत्त्व अमभवदृ्गध, 
• कृवर्  था पशुवस् ुको िलु्य श्रृाँखिा सम्बन्धी उद्यिमशि ा ववकास,  
• कृवर्  था पशुवस् ुको ववर्यग  क्षेिको ववकास,  
• जस् ा कृवर्  था पशुवस् ुको बाह्य बजारिा त्रबक्री वव रणिा वदृ्गध  

  
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

अनुसूची ४ 
त्रियुगा त्रियुगा नगरपालिका, 

त्रियुगा नगर काययपालिकाको कायायिय, गाईघाट 

प्रदेश नं. १, नेपाि 

साझेदारीमा काययक्रम संञ्चािन गनय इच्छुक ननजी क्षेि÷गैरसरकारी संघ संस्थाको िागग प्राववगधक 
प्रस्तावको ढााँचा 
१. पररयोजनाको नाि 

२. पषृ्ठभूमि (प्रस् ावनाको सारसंक्षेप, व यिान अवस्था, आवश्यक ा र औगचत्त्य) 
३. प्रस् ावव  काययक्षेि र िाभाजन्व  पररवार 
४. पररयोजनाको िक्ष्य र उद्देश्य 

५. अपेक्षक्ष  उपिब्धी र प्रभाव (अल्पकामिन र दीघयकामिन) 
६. पररयोजनाको कायायन्वयन ववगध 

७. पररयोजनाका फक्रयाकिापहरु 
८. पररयोजनाको व्यवस्थापन 

• व्यवस्थापन संरचना  
o संस्थाग  सहकायय  
o पररयोजनाको जनशजक्  र व्यवस्थापन संरचनाको गचि 

• िानवीय संशाधन पररचािन 

• पररयोजनाको कायययोजना 
९. प्रत वेदन 

१०. अनुगिन  था िूल्यांकन 

११. पररयोजनाको पारदमशय ा 
१२. पररयोजनाको ददगोपना र हस् ान् रण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

अनुसूची ५ 
त्रियुगा नगरपामिका, 

त्रियुगा नगर काययपामिकाको कायायिय, गाईघाट 
प्रदेश नं. १, नेपाि 

साझेदारीमा काययक्रम संञ्चािन गनय इच्छुक ननजी क्षेि÷गैरसरकारी संघ संस्थाको िागग आगथयक 
प्रस्तावको ढााँचा 

• साझेदारको कुि िाग  रकि। िाग  िध्ये नगद प्रत श  र िानव  था भौत क स्रो को 
(In Kind) प्रत श   

• पररयोजना सञ्चािन खचय ( िव, भिा  था कियचारी सुववधा, कायायिय सञ्चािन र 
व्यवस्थापन, सम्पवि खररद, िसिन्द, आदद) 

• काययक्रि खचय (पररयोजना फक्रयाकिाप कायायन्वयन खचय) 
• अन्य 

 
 

 

  



 

 

अनुसूची ६  
त्रियुगा नगरपामिका,  

त्रियुगा नगर काययपामिकाको कायायिय, गाईघाट 
प्रदेश नं. १, नेपाि 

साझेदारी काययक्रम सम्झौताको ढााँचा 
“.................... साझेदारी काययक्रि” संचािनका िागग ............ गााँउपामिका र ........... संस्था ववचको 
साझेदारी सम्झौ ा पि 
१. पररचयिः 
२. काययक्रिको नाििः  
३. सम्झौ ा अवगधिः 
४. काययक्षेििः  
५. प्रथि पक्षको जजम्िेवारीिः 
६. दोस्रो पक्षको जजम्िेवारीिः 
७. बजेट र वविीय काययववगधिः 
७.१ पररयोजनाको कुि बजटेिः 
७.१.१ पररयोजनाको वजेटिा प्रथि र द्गधत य पक्षको िाग  वववरण सम्वन्धिािः 
७.१.२ बजेट रकिान् र सम्बन्धिािः  
७.१.३ पररयोजनाको ववस्  ृ बजेट वववरणिः 
७.२ बजेट तनकासािः 
७.२.१ बैक खा ा सम्बन्धिािः 
७.२.२ पेश्की सम्बन्धिािः  
७.२.३ वावर्यक वजेट ववतनयोजन र तनकासा सम्वब्धिािः 
७.२.४ अग्रीि कर सम्बन्धिािः  
७.२.५ ववि भरपाई सम्बन्धिािः 
७.२.६ ववि जारी सम्बन्धिािः 
७.२.७ पररयोजनाको आगथयक प्रगत  प्रत वेदन सम्बन्धिािः  
७.२.८ पेश्की  ामिका वववरणिः  
७.२.९ स्थानीय साझेदार सम्बन्धिािः 
७.२.१० ववस्  ृ काययक्रि र वजेट सम्बन्धिािः  
८. िेखा परीक्षण  था प्रत वेदन 
९. अनुगिन  था िूल्यांकनिः 
९.१ काययक्रि अनुगिन  था सिन्वय समित िे  
८.२ गााँउपामिका स् रीय अनुगिन  था िूल्यांकन समित िे  
१०. सम्झौ ाको संसोधन  था खारेजी सम्बजन्ध व्यवस्था 
११. पररयोजना हस् ान् रण 
१२. ववववध 
िागथ उल्िेखख  श यका अगधनिा रदह मित  ........................... िा दवु ैपक्षद्वारा हस् ाक्षर गररयो।  
प्रथि पक्षको  फय बाट     दोस्रो पक्षको  फय बाट 
.........................     .........................  
.........................     .........................  
सााँक्षीहरुिः  .........................  



 

 

 

 
अनुसूची ७ 

त्रियुगा नगरपामिका, 
त्रियुगा नगर काययपामिकाको कायायिय, गाईघाट 

प्रदेश नं. १, नेपाि 
साझेदारी काययक्रमको प्रगनत प्रनतवेदनको ढााँचा 

• काययक्रिको पषृ्ठभूिी 
• िक्ष्य र उद्देश्य 
• काययक्षेि 
• कायायन्वयन प्रफक्रया 
• सम्पन्न फक्रयाकिाप 
• उपिजब्ध (भौत क  था वविीय) 
• सुधारात्त्िक पक्ष र मसकाइ 
• सिस्या  था सवािहरु 
• आगािी गत ववगध (संक्षक्षप्  कायययोजना सदह ) 
• तनष्कर्य 


