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कञ्चन  गाउँपालिकाको अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सलमलतको कार्यसञ्चािन कार्यववलि, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे ववकास र्ोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकािी कार्ायन्वर्नका िालग स्थानीर् सिकाि 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्र्वस्था वमोजजम गरिने अनगुमन तथा 
सपुरिवेक्षण कार्यिाई ब्र्वजस्थत ि प्रभावकािी तलु्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

 कञ्चन गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यववलि लनर्लमत गने ऐन, २०७४. को दफा ४ िे ददएको अलिकाि प्रर्ोग गिी 
कार्यपालिकािे देहार्को कार्यववलि बनाई िागू गिेको छ ।  

 

परिच्छेद– १ 

प्रािजभभक 

१.  संजक्षप्त नाम ि प्रािभभाः (१) र्स कार्यववलिको नाम “कञ्चन गाउँपालिकाको अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सलमलतको 
कार्यसञ्चािन कार्यववलि, २०७८” िहेको छ ।  

  (२) र्ो कार्यववलि गाउँपालिकाको स्थानीर् िाजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेजख प्रािभभ हनुेछ ।  
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२.  परिभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यववलिमा,– 

   (क)  “अध्र्क्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सभझन ुपछय । 

   (ख)  “अनगुमन” भन्नािे नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूमा िगानी तथा सािनको प्रवाह 
उजित ढङ्गिे भए, नभएको वा अपेजक्षत नलतजा हालसि भए, नभएको सभबन्िमा र्स कार्यववलि 
बमोजजम गरिने लनिन्ति वा आवलिक रुपमा गरिने लनगिानी, सूिना सङ्किन, ववश्लषेण तथा 
सिुािात्मक कार्य सभझन ुपछय । 

   (ग)  “कार्यक्रम” भन्नािे गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे कार्यक्रम सभझन ु पछय ि सो शब्दिे 
गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र गैि सिकािी संस्था एबम ्सामदुावर्क संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम 
समेतिाई जनाउँछ । 

   (घ)  “कार्यपालिका” भन्नािे गाउँ कार्यपालिका सभझन ुपछय । 

   (ङ)  “नागरिक समाज” भन्नािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र नागरिक समाजको रुपमा दताय भएका वा 
नभएका नागरिक अलिकािका िालग कृर्ाजशि संस्था वा व्र्जि सभझन ुपछय ।  

   (ि)  “प्रलतवेदन” भन्नािे र्स कार्यववलि बमोजजम तर्ाि गरिने अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यको 
नलतजा समावेश गरिएको दस्तावेज सभझन ुपछय । 

   (छ)  “र्ोजना” भन्नािे गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे ववकास लनमायण कार्य सभझन ु पछय ि सो 
शब्दिे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र गैि सिकािी संस्था एबम ् सामदुावर्क संस्थाबाट सञ्चालित 
ववकास लनमायण कार्य समेतिाई जनाउँछ ।  

   (ज)  “सलमलत” भन्नािे दफा ४ बमोजजमको सलमलत सभझन ुपछय । 

   (झ)  “सपुरिवेक्षण” भन्नािे अपेजक्षत नलतजा हालसि गनय र्स कार्यववलि बमोजजम सलमलत वा सो 
कामको लनलमत्त जजभमेवाि कमयिािी वा पदालिकािीबाट गरिने स्थिगत लनिीक्षण वा िेकजाँि 
वा िेखदेख सभबन्िी कार्य सभझन ुपछय । 

   (ञ)  “संर्ोजक” भन्नािे सलमलतको संर्ोजक सभझन ुपछय । 

 

परिच्छेद– २ 

सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्र् ि अलिकाि 

३.  अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सलमलताः (१) र्ोजना तथा कार्यक्रमको िागत, परिमाण, समर् सीमा ि गणुस्तिीर्ताको 
आिािमा अनगुमन गिी पषृ्ठपोषण ददनका िालग देहार् बमोजजमको अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सलमलत िहनेछाः–  

   (क)  गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष     – संर्ोजक 
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   (ख)  कार्यपालिकािे तोकेका एक जना मवहिा सवहत कार्यपालिकाका  

    सदस्र्हरु मध्रे्बाट दईु जना       – सदस्र् 

   (ग)  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत     – सदस्र् 

   (घ)  प्रमखु, प्रशासन र्ोजना अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखा   – सदस्र् सजिव 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलतमा आवश्र्कता अनसुाि नागरिक समाजका प्रलतलनलि, सञ्चािकमी ि 
सभबजन्ित क्षेत्रका ववज्ञिाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

 (३) सलमलतिे आफ्नो कामिाई लछटोछरितो ि प्रभावकािी बनाउन कार्यपालिकाबाट सलमलतमा प्रलतलनलित्व 
गने सदस्र् मध्रे्बाट संर्ोजक िहने गिी ववषर्गत रुपमा अनगुमन टोिी गठन गिी जजभमेवािी तोक्न सक्नेछ ।   

 (४) र्स दफा बमोजजम स्थिगत अनगुमन गदाय सभवजन्ित र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न वा 
सपुरिवेक्षणमा संिग्न कमयिािीिाई सहभागी गिाउन ुपनेछ ।   

४. सलमलतको काम, कतयब्र् ि अलिकािाः (१) र्ोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा गरिएको नलतजा प्रालप्तका िालग 
सहजीकिण गने अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सलमलतको प्रमखु जजभमेवािी हनुेछ । 

            (२) उपदफा (१) मा उजल्िजखत कामका अलतरिि सलमलतका अन्र् काम, कतयब्र् ि अलिकाि देहार् 
बमोजजम हनुेछाः– 

    (क)  गाउँपालिकाबाट सञ्चालित र्ोजना तथा कार्यक्रम अनगुमनका िालग वावषयक कार्यतालिका 
तर्ाि गिी कार्यपालिकािाई जानकािी ददने, 

            (ख)  कार्यतालिका अनसुाि लनर्लमत ि आवश्र्कता अनसुाि आकजस्मक अनगुमन तथा 
लनिीक्षण गने, 

            (ग)  अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यिाई प्रभावकािी बनाउन आवश्र्कता अनसुाि सलमलतका 
कृर्ाकिापहरुमा ववज्ञिाई संिग्न गिाउने, 

          (घ)  अनगुमन सभपन्न भएको सात ददनलभत्र सोको प्रलतवेदन कार्यपालिकामा पेश गिी 
कार्यपालिकाको बैठकमा छिफि गने गिाउने, 

          (ङ)  अनगुमनको क्रममा देजखएका ववषर्मा सिुािका िालग सभबजन्ित प्राववलिक तथा सभबद्ध 
उपभोिा सलमलत, पिामशयदाता एबम ्लनमायण व्र्बसार्ीिाई लनदेशन ददने, 

            (ि)  र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको सन्दभयमा देखा पिेका वववाद वा समस्र्ाहरुको 
समािानका िालग आवश्र्क समन्वर् ि सहजीकिण गने, 
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          (छ)  र्ोजना तथा कार्यक्रमको अनगुमन तथा सपुरिवेक्षणको क्रममा कुनै वहनालमना, 
अलनर्लमतता वा तोवकएको गणुस्ति ि परिमाण नभएको व्र्होिा र्वकन हनु आएमा 
आवश्र्क कािबाहीको िालग िार्सवहत कार्यपालिकामा पेश गने,  

    (ज)  अनगुमन कार्यको वावषयक प्रलतवेदन तर्ािी गिी आलथयक वषयको अजन्तममा कार्यपालिकामा 
पेश गने, 

          (झ)  सलमलतको वावषयक प्रलतवेदन प्रत्रे्क वषयको श्रावण मवहनालभत्र कार्ायिर्को वेबसाइट ि 
अन्र् उपर्िु माध्र्मबाट सावयजलनक गने ब्र्वस्था लमिाउने ।  
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परिच्छेद– ३ 

अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सभबन्िी व्र्वस्था 

५. र्ोजना तथा कार्यक्रमको वगीकिणाः (१) अनगुमन तथा सपुिीवेक्षणका िालग र्ोजना तथा कार्यक्रमिाई ववषर्गत 
क्षेत्रका आिािमा देहार् वमोजजम वगीकिण गरिनेछाः–  

    (क)  पूवायिाि ववकास र्ोजना,  

    (ख)  िेतनामूिक, क्षमता अलभवृवद्ध ि सीप ववकास सभवन्िी कार्यक्रम,  

    (ग)  स्विोजगाि तथा उत्पादनमूिक ि उद्यमशीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना ि कार्यक्रम । 

 (२) उपदफा (१) बमोजजम गरिएको वगीकिण एवम ् र्ोजना तथा कार्यक्रममा गरिने िगानी समेतका 
आिािमा सलमलतिे अनगुमनको प्राथलमकता लनिायिण गनय सक्नेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोजजम गरिने अनगुमन तथा सपुिीवेक्षणको िालग बेग्िाबेग्िै ढाँिा ि ववलिको प्रर्ोग 
गनय सवकनेछ ।  

६. अनगुमन गदाय ध्र्ान ददनपुनेाः अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सलमलतिे र्स कार्यववलि बमोजजम र्ोजना तथा 
कार्यक्रमहरुको अनगुमन गदाय देहार्का ववषर्मा ध्र्ान ददन ुपनेछाः– 

    (क)  कार्यतालिका अनसुाि काम भए नभएको एकीन गने, 

    (ख)  कामको तोवकएको परिमाण, िागत ि गणुस्ति कार्म गिाउने,  

          (ग)  र्ोजना वा कार्यक्रमको लडजाइन वा कार्ायन्वर्नको क्रममा भएका गल्ती वा कमजोिी 
तत्काि सिुाि गिी सावयजलनक कोषको अपव्र्र् हनुबाट िोक्ने,  

           (घ)  अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यिाई पािदशी ि सहभालगतामूिक बनाई नागरिकमा 
गाउँपालिकािे गने ववकास लनमायण कार्यप्रलत सकािात्मक भावनाको ववकास गिाउने ।  

७.  अनगुमन ववलिाः (१) सलमलतिे गाउँपालिकाबाट सञ्चालित एबम ् गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र गैि सिकािी संस्थाबाट 
सञ्चालित र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनगुमन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण गदाय सलमलतिे देहार्कामध्रे् आवश्र्कता अनसुाि 
कुनै वा सबै ववलिको प्रर्ोग गनय सक्नेछाः– 

    (क)  कार्ायन्वर्नमा संिग्न व्र्जि समूह वा लनकार्बाट लनर्लमत प्रलतबेदन लिने, 

    (ख)  स्थिगत अविोकन गने, 

    (ग)  िाभाजन्वत वगय तथा सिोकािवािाहरुसँग छिफि गने, 
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    (घ)  नागरिक समाजका संस्था तथा आमसञ्चािका माध्र्म परििािन गने, 

    (ङ)  सावयजलनक पिीक्षण तथा सावयजलनक सनुवुाई आर्ोजना गने,  

    (ि)  आर्ोजनाको प्राववलिक पिीक्षण गने, 

    (छ)  सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेक्षण तथा सलमलतिे उपर्िु ठहि गिेका अन्र् ववलिहरु । 

 (३) उपदफा (२) मा उजल्िजखत ववलिका अलतरिि कुनै र्ोजना वा कार्यक्रमको सभबन्िमा अन्र् 
तरिकाबाट पषृ्ठपोषण, प्रलतकृर्ा वा सझुाव प्राप्त भएको अवस्थामा सलमलतिे त्र्स्तो ववषर्को अलभिेख िाखी तथ्र्गत 
ववश्लषेणको आिािमा आवश्र्क कािवाही अजघ बढाउन सक्नछे ।     

८.  वडास्तिीर् अनगुमन सलमलताः (१) वडास्तिमा सञ्चािन गरिने र्ोजनाको िागत, परिमाण, समर् सीमा ि 
गणुस्तिीर्ताका आिािमा अनगुमन गिी आवश्र्क पषृ्ठपोषण ददनका िालग देहार् बमोजजमको वडास्तिीर् अनगुमन 
सलमलत िहनेछाः– 

    (क) सभबजन्ित वडाको वडाध्र्क्ष   –संर्ोजक 

    (ख) वडा सलमलतका सदस्र्हरु    –सदस्र्  

    (ग) वडा सजिव     –सदस्र् सजिव 

 (२) वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतिे आवश्र्कता अनसुाि सभबजन्ित र्ोजना हेने प्राववलिक कमयिािीिाई 
बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 (३) वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतिे अनगुमनको क्रममा देजखएका ववषर्का सभबन्िमा सलमलतिाई लनर्लमत 
रुपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

९. उपभोिा सलमलतबाट अनगुमन गनेाः (१) तोवकएको गणुस्ति तथा परिमाण कार्म गिी लनिायरित समर्मा र्ोजना 
सभपन्न गनय उपभोिाहरुको भेिाबाट कभतीमा एक जना मवहिा सवहत बढीमा पाँि सदस्र्ीर् अनगुमन सलमलत गठन 
गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको अनगुमन सलमलत गने कार्य उपभोिा सलमलत गठन गदाय कै समर्मा 
गनुयपनेछ ।   

 (३) र्स दफा बमोजजम गदठत अनगुमन सलमलतको काम, कतयब्र् ि अलिकाि देहार् बमोजजम हनुेछाः– 

                   (क)  र्ोजनाको कार्ायन्वर्नमा देजखएका वािा, व्र्विान ि समस्र्ा समािानका िालग आवश्र्क 
सहजीकिण गने, 

            (ख)  र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको परिमाण, गणुस्ति ि कार्यतालिका अनसुाि भए नभएको एकीन गने 
ि नभएको अवस्थामा सभबजन्ित पक्षिाइ सिेत गिाउने, 
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                   (ग)  सलमलत ि वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतबाट गरिन े अनगुमन तथा सपुिीवेक्षणमा आवश्र्क 
समन्वर् ि सहजीकिण गने, 

    (घ)  र्ोजनाको सफि कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क अन्र् कार्यहरु गने ।  

 (४) उपभोिा सलमलतिे र्ोजनाको अजन्तम भिुानी माग गदाय र्स दफा बमोजजमको अनगुमन सलमलतको 
प्रलतवेदन संिग्न गनुयपनेछ ।   

१०.  अनगुमन तालिका तर्ाि गनुयपने: (१) सलमलतिे र्ोजना कार्ायन्वर्न तालिका अनरुुप हनुे गिी वावषयक अनगुमन 
तालिका तर्ाि गनुय पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) वमोजजम तर्ाि भएको तालिकािाई सलमलतबाट लनणयर् गिाई कार्यपालिका समक्ष पेश 
गनुय पनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोजजम पेश हनु आएको तालिका उपि आवश्र्क छिफि गिी कार्यपालिकािे 
आवश्र्क पषृ्ठपोषण ददन सक्नेछ ।  

 (४) र्स दफा बमोजजम तर्ाि भएको अनगुमन तालिका सभबजन्ित उपभोिा सलमलत, लनमायण ब्र्वसार्ी, 
आपूलतयकताय, सेवा प्रदार्क, सभवजन्ित वडा सलमलत ि सपुिीवेक्षणको िालग तोवकएको कमयिािीिाई अलग्रम रुपमा 
उपिब्ि गिाउन ुपनेछ ।  

११.  अनगुमन कार्यको िालग स्रोतको प्रबन्िाः (१) अनगुमन कार्यतालिका बमोजजम सलमलतको कार्यजजभमेवािी पिुा गनय 
आवश्र्क पने स्रोत सािनको प्रबन्ि कार्यपालिकािे वावषयक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गनुयपनेछ ।     

 (२) स्वीकृत वावषयक बजेटका आिािमा कार्यतालिका वमोजजम अनगुमन तथा सपुरिवेक्षणको िालग 
आवश्र्क स्रोत सािनको व्र्वस्थापन गने जजभमेवािी प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतको हनुेछ ।  

 (३) अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यमा संिग्न िहने सलमलतका पदालिकािीको भत्ता तथा अन्र् सवुविा 
सभबन्िी व्र्बस्था प्रिलित प्रदेश कानूनको अिीनमा िही कार्यपालिकािे तोकेबमोजजम हनुेछ ।  

१२.  पूवायिाि ववकास र्ोजनाको अनगुमनाः (१) सलमलतिे पूवायिाि ववकास सभबन्िी र्ोजनाको प्रकृलत ि आकाि हेिी 
सभभव भएसभम लनमायण कार्य प्रािभभ हनु ु पूवय, लनमायणािीन अवस्था ि लनमायण सभपन्न भएपलछ गिी तीन ििणमा 
अनगुमन गनुय पनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम लनमायण कार्य प्रािभभ हनु ुअजघ गरिने अनगुमन देहार्का ववषर्मा केजन्ित िही 
अनसूुिी १ को ढाँिामा गनुय पनेछाः  

     (क) र्ोजनाको स्वीकृत िागत ि िागत व्र्होने स्रोत, 

    (ख) र्ोजना कार्ायन्वर्न गरिने स्थान, 

    (ग) िाभग्राही समदुार्का सिोकािका ववषर्हरु, 
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    (घ) लनमायण गरिने संििनाको वकलसम, आकाि वा परिमाण, लडजाइन, गणुस्ति, 

    (ङ) आवश्र्क पने लनमायण सामग्री तथा जनशजिको आपूती स्रोत ि सोको गणुस्ति, 

              (ि) स्वीकृत िागत अनमुान तथा लडजाइनमा आउन सक्ने संभाववत परिवतयन तथा जोजखम । 

 (३) सलमलतिे पूवायिाि र्ोजनाको लनमायणिीन अवस्थामा देहार्का ववषर्मा केजन्ित िही अनसूुिी २ को 
ढाँिामा अनगुमन गनुयपनेछाः–  

    (क) र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको गणुस्ति, िागत ि समर् अनरुुप भए नभएको,  

    (ख) र्ोजना कार्ायन्वर्नमा देजखएका बािा अविोि,  

    (ग) सभझौताका शतयको पािना, 

    (घ) सलमलतिे आवश्र्क देखेका अन्र् ववषर्हरु । 

 (४) उपदफा (३) बमोजजमको अनगुमन गदाय त्र्स्तो र्ोजना वा कार्यक्रम कभतीमा पिास प्रलतशत भन्दा 
बढी लनमायणकार्य सभपन्न भैसकेको हनु ुपनेछ ।  

 (५) सलमलतिे पूवायिाि र्ोजनाको लनमायण कार्य सभपन्न भएपलछ देहार्का ववषर्मा केजन्ित िही अनसूुिी ३ 
को ढाँिामा अनगुमन गनुयपनेछाः– 

    (क)  र्ोजना स्वीकृत लडजाइन अनसुाि सभपन्न भए नभएको, 

    (ख)  स्वीकृत िागत अनमुान अनसुाि काम सभपन्न भए नभएको, 

    (ग)  लनमायण कार्यको गणुस्ति ि समर्, 

             (घ)  लडजाइन वा िागतमा परिवतयन भएको भए सोको औजित्र् ि स्वीकृलतको अवस्था, 

    (ङ)  र्ोजनाबाट अपेजक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्था भए नभएको, 

         (ि)  र्ोजनामा तोवकए बमोजजमको िागत सहभालगता ि सभझौताका शतयको पािना भए 
नभएको, 

    (छ) र्ोजनाको समग्र उपिजब्िको अवस्था ि दीगोपना । 

१३. िेतनामूिक, क्षमता अलभववृद्ध ि सीप ववकास कार्यक्रमको अनगुमनाः सलमलतिे िेतनामूिक, क्षमता अलभवृवद्ध ि सीप 
ववकास सभवन्िी कार्यक्रमको प्रगलत अनगुमन गदाय कार्यक्रम िागत, सहभालगता, समर्ावलि, लसकाइका ववषर्वस्त ु ि 
िाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता ववषर् समावेश गिी अनसूुिी ४ बमोजजमको ढाँिामा अनगुमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्विोजगाि तथा उत्पादनमूिक ि उद्यमशीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना ि कार्यक्रमको अनगुमनाः सलमलतिे स्विोजगाि 
तथा उत्पादनमूिक ि उद्यमशीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना ि कार्यक्रमको प्रगलत अनगुमन गदाय िाभग्राही समूदार्िे 
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गाउँपालिकाबाट प्राप्त ऋण वा अनदुानको मात्रा, प्रदान गरिएका र्न्त्र औजाि ि उपकिण तथा प्राववलिक सहार्ताको 
प्रकृलत, प्राप्त सहार्ताको उपर्ोगको अवस्था, िाभग्राहीको संख्र्ा, सहभालगिाई उपिब्ि गिाइएको सहर्ोगको पर्ायप्तता 
जस्ता ववषर्मा केजन्ित िही अनसूुिी ५ बमोजजमको ढाँिामा अनगुमन गनुय पनेछ ।    

१५.  अनगुमनको तर्ािीाः (१) सदस्र् सजिविे सलमलतका पदालिकािीिाई स्थिगत अनगुमनमा जानअुजघ अनगुमन गरिने 
र्ोजना तथा कार्यक्रम, जाने ि फवकय ने समर्, भ्रमणको सवािी सािन िगार्तका ववषर्मा जानकािी ददन ुपनेछ ।  

 (२) स्थिगत अनगुमन गदाय सलमलतिे र्ोजना तथा कार्यक्रमसँग सभबजन्ित िागत अनमुान, सभझौता जस्ता 
कागजातहरु तथा अनमुन स्थिको जानकािी लिने तस्वीि जखच्नको िालग क्र्ामेिा िगार्तका सािनको समेत 
सलुनजितता गनुय पनेछ । 

 (३) सदस्र् सजिविे अनगुमनको क्रममा र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा संिग्न उपभोिा सलमलत वा 
लनमायण व्र्वसार्ी, िाभग्राही समहु ि सपुरिवेक्षणको िालग जजभमेवािी तोवकएको कमयिािीिाई अनगुमन स्थिमा 
उपजस्थलतको िालग पूवयसूिना गनुय पनेछ ।   

 (४) सलमलतिे स्थिगत अनगुमन गदाय अध्र्क्षिाई समेत अलग्रम जानकािी ददन ुपनेछ ।   

 (५) सलमलतिे स्थिगत अनगुमनको क्रममा गाउँपालिका वा वडाको लनवायिनमा लनकटतम प्रलतद्वन्द्वी िहेका 
उभमेद्वाि वा दिसँग आवद्ध व्र्जि वा पदालिकािीिाई समेत सभिग्न गिाई पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय सक्नेछ ।  
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परिच्छेद– ४ 

प्रलतवेदन सभबन्िी व्र्वस्था 

१६.  अनगुमन प्रलतवेदन पेश गनुयपनेाः (१) सलमलतिे अनगुमन सभपन्न भएपिात बैठक बसी छिफि गने ि सो छिफि 
तथा स्थिगत अनगुमनबाट सङ्किन गरिएका सूिना तथा ववविण समेतका आिािमा प्रलतवेदन तर्ाि गिी अनगुमन 
सभपन्न भएको लमलतिे सात ददनलभत्र कार्यपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रलतवेदनमा अनगुमनको क्रममा सभवजन्ित र्ोजना वा कार्यक्रमको अवस्था 
झजल्कने गिी लिइएका तस्वीि समेत संिग्न गनुय पनेछ । 

 (३) र्स दफा बमोजजमको अनगुमन प्रलतवेदन सदस्र् सजिविे तर्ाि गनुय पनेछ ।  

 (४) र्स दफा बमोजजम तर्ाि भएको प्रलतवेदन सलमलतका संर्ोजक माफय त छिफिको लनलमत्त कार्यपालिका 
वैठकमा प्रस्ततु गरिनेछ ।  

 (५) अनगुमन प्रलतवेदन बेगि सलमलतका पदालिकािीिाई कुनै वकलसमको भत्ता वा सवुविा उपिब्ि गिाइने 
छैन ।  

१७. अनगुमन प्रलतवेदनमा समावेश गनुयपने ववषर्ाः (१) अनगुमन सलमलतिे दफा १६ बमोजजम तर्ाि गरिने अनगुमन 
प्रलतवेदनमा देहार्का ववषर्हरु समावेश गनुय पनेछाः– 

    (क)  स्रोत सािनको प्रालप्त ि प्रर्ोगका क्रममा स्वीकृत बजेट ि समर् तालिका अनसुाि भए 
नभएको, 

    (ख)  अपेजक्षत प्रलतफिहरु समर्मै ि िागत प्रभावकािी रुपमा हालसि भए नभएको,  

    (ग)  कार्ायन्वर्नकतायको कार्यदक्षता ि तत्पिता के कस्तो छ, 

          (घ)  कार्ायन्वर्नमा के कस्ता समस्र्ा ि बािा व्र्बिानहरु देजखएका छन ् ि लतनको 
समािानका लनलमत्त के कस्ता उपार्हरु अविभबन गनुय पछय । 

 (२) सलमलतिे दफा २२ को उपदफा (२) बमोजजम वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतिे पेश गिेको प्रलतवेदनमा 
उल्िेख भएका ववषर्िाई समेत आफ्नो प्रलतवेदनमा समावेश गनय सक्नेछ ।  

१८. प्रलतवेदन उपिको कािवाहीाः (१) सलमलतिे दफा १६ बमोजजम पेश गिेको प्रलतवेदन उपि कार्यपालिकाको वैठकमा 
कभतीमा दईु मवहनामा एक पटक छिफि गने व्र्बस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

 (२) सलमलतको प्रलतबेदनको आिािमा कार्यपालिकािे र्ोजना कार्ायन्वर्नमा देजखएका त्रटुीहरु सच्र्ाउन 
तथा समर् ि गणुस्ति कार्म गनय उपभोिा सलमलत, लनमायण व्र्बसार्ी, पिामशयदाता तथा सभबद्ध कमयिािीिाई 
आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ । 
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 (३) उपदफा (२) बमोजजम कार्यपालिकाबाट ददइएका लनदेशन पािना गनुय सभबजन्ित पक्षको कतयब्र् हनुेछ 
।  

१९.  भिुानी गदाय ध्र्ान ददनपुनेाः (१) कार्ायिर्िे र्ोजना वा कार्यक्रमको अजन्तम वकस्ता भूिानी गदाय सलमलत वा 
वडास्तिीर् अनगुमन सलमलत ि उपभोिा सलमलत अन्तगयतको अनगुमन सलमलतिे पेश गिेको अनगुमन प्रलतवेदन 
संिग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) र्ोजना वा कार्यक्रमको अजन्तम वकस्ता भिूानी ददनअुजघ अनगुमन प्रलतवेदनिे औल्र्ाएका गभभीि 
प्रकृलतका ववषर्हरुमा आवश्र्क सिुाि गिेको व्र्होिा सभबजन्ित प्राववलिकबाट सलुनजित गरिएको हनु ुपनेछ ।  

 

परिच्छेद – ५ 

ववववि 

२०.  अनगुमन गनयसक्नेाः (१) र्स कार्यववलिमा अन्र्त्र जनुसुकैु कुिा िेजखएको भएता पलन कार्ायपालिका तथा अध्र्क्षिे 
गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आर्ोजना तथा कार्यक्रमको आवश्र्कता अनसुाि स्थिगत अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

 (२) सलमलतिे वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतबाट दफा ८ बमोजजम अनगुमन गरिने र्ोजना तथा कार्यक्रमको 
समेत आवश्र्कता अनसुाि अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

२१. जजभमेवािी तोक्नपुनेाः (१) कार्ायिर्िे र्स कार्यववलि बमोजजम गरिने अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सभवन्िी कार्यको 
समन्वर्, सहजीकिण, कार्ायन्वर्न ि अलभिेख व्र्वस्थापन सभबन्िी कार्यका िालग र्ोजना शाखा/उपशाखािाई 
जजभमेवािी तोक्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेजखएको भएता पलन गाउँपालिकामा अनगुमन सभबन्िी कामका िालग 
बेग्िै शाखा वा एकाइ िहेको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजजमको कार्य जजभमेवािी सोही शाखा वा एकाइको हनुेछ 
।  

२२. कार्यववलिको पािना गनुयपनेाः (१) वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतबाट गरिने अनगुमनमा समेत र्स कार्यववलिमा भएका 
व्र्बस्थािाई पािना गनुयपनेछ । 

 (२) वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतिे अनगुमन गिी तर्ाि गिेको प्रलतवेदनको एक प्रलत अनगुमन सभपन्न 
भएको सात ददनलभत्र सलमलत समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

२३. िेकलिष्ट तर्ाि गनय सक्नेाः सलमलतिे र्ोजना तथा कार्यक्रमको स्थिगत अनगुमन गदाय र्स कार्यववलिमा भएको 
व्र्बस्था अनरुुप ववविण संकिनका िालग अिग्गै िेकलिष्ट तर्ाि गिी िागू गनय सक्नेछ । 

२४. संशोिन वा हेिफेिाः कार्यपालिकािे सलमलतसँगको पिामशयमा र्स कार्यववलिमा आवश्र्कता अनसुाि संशोिन वा 
हेिफेि गनय सक्नेछ । 
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२५. बािा अड्काउ फुकाउाः र्स कार्यववलि कार्ायन्वर्नको क्रममा कुनै वािा उत्पन्न भएमा कार्यपालिकािे वािा अड्काउ 
फुकाउन सक्नेछ ।   
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अनसूुिी– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सभबजन्ित) 

पूवायिाि ववकास सभबन्िी र्ोजनाको कार्य प्रािभभ हनु ुपूवय गरिने अनगुमनमा प्रर्ोग गरिने ढािँा 
 

क्र.सं. जशषयक ववविण 

1.  अनगुमन गरिने र्ोजनाको नाम  
 

2.  र्ोजनास्थि/ठेगाना  

3.  र्ोजनाको स्वीकृत िागत अनमुान रु.  

4.  सभझौता िकम रु. कुि सभझौता िकम रु. ..... 

जनसहभालगता/िागत सहभालगताको िकम रु. ........... 

5.  बहवुषीर् र्ोजनाको हकमा कुि िागताः ...........िाि ुआ.व.को ववलनर्ोजन .......... 

6.  र्ोजना सभझौता लमलताः  

7.  र्ोजना शरुु तथा सभपन्न हनुे लमलत शरुु हनुे लमलताः ............ सभपन्न हनुे लमलताः ....... 

8.  िाभाजन्वत जनसंख्र्ा  

9.  कार्ायन्वर्न गने लनकार्को नाम ि सभपकय  
व्र्जि ि सभपकय  नभबि 

 

10.  लनमायण गरिने संििनाको वकलसम, आकाि 
वा परिमाण 

 

11.  संििना लनमायण भए लडजाइन अनसुािको 
फाउण्डेशन भए नभएको 

 

12.  आवश्र्क पने लनमायण सामग्री तथा 
जनशजि आपूतीको स्रोत ि सोको 
गणुस्ति 

 

13.  भौगोलिक एवं वाताविणीर् जोजखम 
 

14.  स्वीकृत िागत अनमुान तथा लडजाइनमा 
आउन सक्ने संभाववत परिवतयन तथा 
जोजखम 

 

15.  िाभग्राही समदुार्को सिोकािको ववषर्, 
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क्र.सं. जशषयक ववविण 

िािणा ि सझुाव 
 

16.  संिग्न प्राववलिकको िािणा  

 

17.  नागरिक समाज ि िाजनैलतक दिका 
प्रलतलनलिको िािणा   

 

 

18.  सलमलत÷अनगुमनकतायको वटप्पणी ि सझुाव
  

 

 

 

 

 

नोटाः  

१.  क्र.सं. ९ मा  उपभोिा सलमलतबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए उपभोिा सलमलतको अध्र्क्षको नाम ि सभपकय  
नभबि िाख्न,े गैिसिकािी संस्था/सामदुावर्क संस्थाबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए  सभबजन्ित संस्थाको तफय बाट 
तोवकएको सभपकय  व्र्जिको नाम ि सभपकय  नभबि ि लनमायण व्र्वसार्ीबाट कार्ायन्वर्नको भएको र्ोजना भए 
सभबजन्ित लनमायण व्र्वसार्ीको तफय बाट तोवकएको सभपकय  व्र्जिको नाम ि सभपकय  नभबि उल्िेख गने ।  

२. क्र.सं. १३ वाताविणीर् मूल्र्ाङ्कन गनुयपने र्ोजना भए सो बमोजजम मूल्र्ाङ्कन भए नभएको ि र्ोजनाबाट अन्र् लसंिाई, 

खानेपानी, सडक जस्ता स्थानीर् सावयजलनक पूवायिाि तथा लनजी भौलतक पूवायिािमा क्षती पगु्न सक्ने अवस्था भए 
नभएको उल्िेख गने ।   
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अनसूुिी– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग सभबजन्ित) 

पूवायिाि र्ोजनाको लनमायणिीन अवस्थामा गरिने अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने ढािँा 

अनगुमन गिेको लमलताः ........... 

१. र्ोजनाको नामाः ........................... 

२. र्ोजना लनमायणस्थिाः ....................     

३. र्ोजना लनमायण शरुु लमलताः ............... ४. र्ोजना सभपन्न हनुपुने लमलताः ................. 

५. भौलतक प्रगलताः ................ प्रलतशत ५. ववत्तीर् प्रगलत ................ प्रलतशताः  

६. सभझौता िकमाः .................. हािसभम भिुानी िकमाः ................... भिुानी बाँकी िकमाः ............ 

७. र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको गणुस्ति, िागत ि समर् अनरुुपाः (क) भएको (ख) नभएको 

८. लनमायण कार्यको अवस्थााः  

 (क) लनमायणस्थिमा आवश्र्क लनमायण सामग्रीको उपिब्िता भए नभएको 

 (ख) उपिब्ि लनमायण सामग्री तोवकएको गणुस्ति बमोजजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्ति पिीक्षण भए नभएको ि भएको भए सोको नलतजा   

 (घ) आवश्र्क जनशजिको पर्ायप्तता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनिी औजाि ि उपकिण व्र्वस्थापनको अवस्था 

९.   र्ोजना कार्ायन्वर्नमा देजखएका बािा अविोिाः ................................. 
 

१०.  र्ोजना कार्ायन्वर्नमा सभझौताका शतयको पािनााः (क) भएको (ख) नभएको 

  (ग) नभएको भए पािना नभएको ववषर् ि सोको कािणाः ......................... 
 

११.  कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकारिक प्रलतलनलिको िािणा ि प्रलतबद्धतााः ................ 
 

 

१२.  स्थानीर् उपभोिा/नागरिकहरुको िािणा वा प्रलतकृर्ााः ...................... 
 

१३.  संिग्न प्राववलिकको िािणा ि प्रलतबद्धतााः ....................... 
 

१४.  अजघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुाव कार्ायन्वर्नको अवस्थााः ........................  
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१५.  सलमलत÷अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि लनदेशनाः .................................... 
 

 

अनगुमन गने पदालिकािीहरु 

क. नामाः ..........................  पदाः ................    दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................  पदाः .............   दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................  पदाः ................   दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................  पदाः .............   दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................  पदाः ................   दस्तखताः ............... 
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अनसूुिी– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सभबजन्ित) 

र्ोजनाको लनमायण कार्य सभपन्न भएपलछ गरिने अजन्तम अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने अनगुमनको ढािँा 

अनगुमन गिेको लमलताः ........... 

१. र्ोजनाको नामाः ........................... 

२. र्ोजना लनमायणस्थिाः वडा नं. ......  स्थानाः .................. 

३. र्ोजना लनमायण शरुु लमलताः ................  ४. र्ोजना सभपन्न भएको लमलताः ................. 

५. सभझौता िकम रु. ...............  हािसभमको भिुानी रु. ............  

६. भौलतक प्रगलताः ................ प्रलतशत     

७.  र्ोजना कार्ायन्वर्न तोवकएको गणुस्ति, िागत ि समर् अनरुुप सभपन्न भए नभएको 

८.  र्ोजना कार्ायन्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पािना भए नभएको 

९. उपभोिाहरुको िागत सहभालगताको अवस्थााः  

१०.  लडजाइन वा िागतमा परिवतयन भएको भए सोको औजित्र् ि स्वीकृलतको अवस्थााः ..................... 

११.  र्ोजनाबाट अपेजक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्था भए नभएकोाः ............................ 
 

१२.  र्ोजनाको समग्र उपिजब्िको अवस्था ि दीगोपना  ........................................ 
 

१३.  सावयजलनक सनुवुाई तथा सावयजलनक पिीक्षण गिे नगिेको  

१४.  उपभोिा सलमलत अन्तगयत िहेको अनगुमन सलमलतको लनणयर् तथा सझुाव  

 

 

१५. कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकारिक प्रलतलनलिको िािणा ि प्रलतबद्धतााः ....................... 
 

१६. स्थानीर् उपभोिा/नागरिकहरुको िािणा वा प्रलतकृर्ााः ...................... 
 

१७.  अजघल्िो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुावको कार्ायन्वर्नको अवस्थााः  

१८. संिग्न प्राववलिकको िािणा ि प्रलतबद्धतााः ....................... 
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१९. सलमलत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि लनदेशनाः .................................... 
 

 

 

अनगुमन गने पदालिकािीहरु 

क. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 
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अनसूुिी –४ 

(दफा १३ सँग सभबजन्ित) 

िेतनामूिक, क्षमता अलभववृद्ध ि सीप ववकास कार्यक्रमको अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने ढािँा 

अनगुमन गिेको लमलताः ........................ 

१. कार्यक्रमको नामाः ................ 

२. कार्यक्रम सञ्चािन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम शरुु लमलताः ............   सभपन्न गनुयपने लमलताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृलताः  क. िेतनामूिक,  ख. क्षमता अलभवृवद्ध  ग. सीप ववकास   

५. कार्यक्रमको कुि िागताः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनुे िकम रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गने लनकार्को िागत सहभालगता रु ......  

अन्र् लनकार्बाट प्राप्त सहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगतााः रु ............... . 

६. जभमा िाभग्राही संख्र्ााः  

मवहिा परुुष जभमा दलित
  

जनजालत ब्राभहण÷क्षेत्री मिेशी
  

मजुस्िम÷ 

अल्पसंख्र्क 

अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  िाभग्राहीहरुको लनर्लमत उपजस्थती भए नभएको  

८.  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पािनााः भएको नभएको 

९. कार्यक्रमको खाका (िाभग्राही, कार्ायन्वर्न तरिका, समर् ि िागत) मा परिवतयन भएको भए सोको औजित्र् ि 
स्वीकृलतको अवस्थााः ..................... 

१०.  कार्यक्रमबाट अपेजक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्थााः ......................... 

११.  कार्यक्रममा तोवकएबमोजजमको िागत सहभालगता ि सभझौताका शतयको पािना भए नभएको 

१२.  र्ोजनाको समग्र उपिजब्िको अवस्था ि दीगोपनाःाःःाः ........................................ 

 

१३.  िाभग्राही/नागरिकको िािणा वा प्रलतकृर्ा  

 

१४. कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकारिक प्रलतलनलिको िािणा ि प्रलतबद्धतााः ....................... 
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१५.  वडा सलमलत वा वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतको प्रलतकृर्ा भएाः .................... 

 

 

१६. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि लनदेशनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदालिकािीहरु 

क. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................    पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................  दस्तखताः ............... 
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अनसूुिी– ५ 

(दफा १४ सँग सभबजन्ित) 

स्विोजगाि तथा उत्पादनमूिक ि उद्यमशीिता प्रवद्धन गने र्ोजना ि कार्यक्रमको अनगुमन ढािँा 

१. कार्यक्रमको नामाः ................ 

२. कार्यक्रम सञ्चािन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम शरुु लमलताः ............   सभपन्न गनुयपने लमलताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृलताः  क. स्विोजगाि तथा उत्पादनमूिक  ख. उद्यमशीिता प्रबद्धयन गने  

५. कार्यक्रमको कुि िागताः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनुे िकम रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गने लनकार्को िागत सहभालगता रु ......   

अन्र् लनकार्बाट प्राप्त सहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगतााः रु ............... . 

६. जभमा िाभग्राही संख्र्ा 

मवहिा परुुष जभमा दलित जनजालत ब्राभहण/क्षेत्री मिेशी मजुस्िम/अल्पसंख्र्क अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  कार्ायिर्बाट सामग्री उपिब्ि गिाइएको भएमा    

सामग्रीको ववविण परिमाण उपर्ोगको अवस्था कैवफर्त 

    

    

    

    

८.  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पािना भए/नभएको 

९.  कार्यक्रमबाट अपेजक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्थााः भए/नभएको 

१०.  कार्यक्रममा तोवकए बमोजजमको िागत सहभालगता ि सभझौताका शतयको पािनााः भए/नभएको 

११.  र्ोजनाको समग्र उपिजब्िको अवस्था ि दीगोपनााः ........................................ 
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१२.  िाभग्राही/नागरिकको िािणा वा प्रलतकृर्ा  

 

 

१३. कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकारिक प्रलतलनलिको िािणा ि प्रलतबद्धतााः ....................... 
 

 

१४.  वडा सलमलत वा वडास्तिीर् अनगुमन सलमलतको प्रलतकृर्ा भएाः .................... 
 

 

१५. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि लनदेशनाः .................................... 
 

 

अनगुमन गने पदालिकािीहरु 

क. नामाः ..........................   पदाः ................  दस्तखताः ............... 

ख. नामाः .......................   पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ग. नामाः ..........................   पदाः ................  दस्तखताः ............... 

घ. नामाः .......................   पदाः .............  दस्तखताः ............... 

ङ. नामाः ..........................   पदाः ................  दस्तखताः...............  
 

 

 

k|dfl0fs/0f ldltM @)&*.)@.!* 

 cf1fn],  

n]vaxfb'/ a:g]t 

k|d'v k|zf;sLo clws[t  

s~rg ufpFkflnsf  


