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स्थानीर् िाजपत्र 

  संख्र्ा-११       

      207९ साल २ मविना ३० गते सोमबाि 

भाग-२ 

चन्द्रकोट गाउँपामलकाको अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण समममतको कार्यसञ्चालन कार्यववमि, २०७८ 

कार्यपामलकाबाट स्वीकृत भएको मममत :- २०७९/२/२८ 

प्रस्तावनााः गाउँपामलकाबाट सञ्चालन िनुे ववकास र्ोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकािी कार्ायन्द्वर्नका लामग 
स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्र्वस्था 
वमोजजम गरिने अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यलाई ब्र्वजस्थत ि प्रभावकािी तलु्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकोले, 
चन्द्रकोट गाउँ कार्यपामलकाले देिार्को कार्यववमि बनाई लागू गिेको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािजभभक 

१.  संजक्षप्त नाम ि प्रािभभM (१) र्स कार्यववमिको नाम “चन्द्रकोट गाउँपामलकाको अनगुमन तथा 
सपुरिवेक्षण समममतको कार्यसञ्चालन कार्यववमि, २०७८” ििेको छ ।  

  (२) र्ो कार्यववमि गाउँपामलकाको स्थानीर् िाजपत्रमा प्रकाशन भएको मममतदेजख प्रािभभ 
िनुेछ ।  

२.  परिभाषाM ववषर् वा प्रस∙ले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववमिमा,– 

   (क)  “अध्र्क्ष” भन्नाले गाउँपामलकाको अध्र्क्ष सभझन ुपछय । 

   (ख)  "उपाध्र्क्ष" भन्नाले गाउँपामलकाको उपाध्र्क्ष सभझन ुपछय। 
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   (ग)  “अनगुमन” भन्नाले नीमत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनािरूमा लगानी तथा 
सािनको प्रवाि उजचत ढंगले भए, नभएको वा अपेजक्षत नमतजा िामसल भए, 

नभएको सभबन्द्िमा र्स कार्यववमि बमोजजम गरिने मनिन्द्ति वा आवमिक रुपमा 
गरिने मनगिानी, सूचना संकलन, ववश्लषेण तथा सिुािात्मक कार्य सभझन ुपछय । 

   (घ)  “कार्यक्रम” भन्नाले गाउँपामलकाबाट सञ्चालन िनुे कार्यक्रम सभझन ु पछय ि सो 
शब्दले गैि सिकािी संस्था एबम ् सामदुावर्क संस्थाबाट सञ्चामलत कार्यक्रम 
समेतलाई जनाउँछ । 

   (ङ)  “कार्यपामलका” भन्नाले गाउँ कार्यपामलका सभझन ुपछय । 

   (च)  “नागरिक समाज” भन्नाले गाउँपामलका क्षेत्रमभत्र नागरिक समाजको रुपमा दताय 
भएका वा नभएका नागरिक अमिकािका लामग कृर्ाजशल संस्था वा व्र्जि 
सभझन ुपछय ।  

   (छ)  “प्रमतवेदन” भन्नाले दफा १६ बमोजजम समममतबाट पेश गरिने अनगुमन तथा 
सपुरिवेक्षण कार्यको नमतजा समावेश गरिएको दस्तावेज सभझन ुपछय । 

   (ज)  “र्ोजना” भन्नाले गाउँपामलकाबाट सञ्चालन िनु ेववकास मनमायण कार्य सभझन ुपछय 
ि सो शब्दले गैि सिकािी संस्था एबम ्सामदुावर्क संस्थाबाट सञ्चामलत ववकास 
मनमायण कार्य समेतलाई जनाउँछ ।  

   (झ)  “समममत” भन्नाले दफा ४ बमोजजमको समममत सभझन ुपछय । 

   (ञ)  “सपुरिवेक्षण” भन्नाले अपेजक्षत नमतजा िामसल गनय र्स कार्यववमि बमोजजम समममत 
वा सो कामको मनममत्त जजभमेवाि कमयचािी वा पदामिकािीबाट गरिने स्थलगत 
मनिीक्षण वा चेकजाँच वा िेखदेख सभबन्द्िी कार्य सभझन ुपछय । 

   (ट)  “संर्ोजक” भन्नाले समममतको संर्ोजक सभझन ुपछय । 

 

परिच्छेद– २ 

समममतको गठन तथा काम, कतयव्र् ि अमिकाि 
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३.  अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण समममतM (१) आर्ोजना तथा कार्यक्रमको लागत, परिमाण, समर् सीमा ि 
गणुस्तिीर्ताको आिािमा अनगुमन गिी पषृ्ठपोषण ददनका लामग देिार् बमोजजमको अनगुमन तथा 
सपुरिवेक्षण समममत ििनेछाः–  

   (क)  गाउँपामलकाको उपाध्र्क्ष               – संर्ोजक 

   (ख) प्रमखु प्रशासकीर् अमिकृत                – सदस्र् 

     (ग) सभबजन्द्ित वडाको वडा अध्र्क्ष                – सदस्र् 

   (घ)  कार्यपामलकाले तोकेका एक जना मविला कार्यपामलकाका सदस्र्   – सदस्र् 

   (ङ)  प्रमखु,  प्राववमिक शाखा                  – सदस्र्  

   (च)  प्रमखु, र्ोजना शाखा                 – सदस्र् सजचव 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको समममतमा आवश्र्कता अनसुाि नागरिक समाजका प्रमतमनमि, 

सञ्चािकमी ि सभबजन्द्ित क्षेत्रका ववज्ञलाई आमन्द्त्रण गनय सवकनेछ ।  

 (३) समममतले आफ्नो कामलाई मछटोछरितो ि प्रभावकािी बनाउन कार्यपामलकाबाट 
समममतमा प्रमतमनमित्व गने सदस्र् मध्रे्बाट ववषर्गत रुपमा अनगुमन टोली गठन गिी जजभमेवािी 
तोक्न सक्नेछ ।   

 (४) र्स दफा बमोजजम स्थलगत अनगुमन गदाय सभवजन्द्ित आर्ोजना तथा कार्यक्रम 
कार्ायन्द्वर्न वा सपुरिवेक्षणमा संलग्न कमयचािीलाई सिभागी गिाउन ुपनेछ ।   

४. समममतको काम, कतयब्र् ि अमिकािाः (१) आर्ोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा गरिएको नमतजा 
प्रामप्तका लामग सिजीकिण गने अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण समममतको प्रमखु जजभमेवािी िनुेछ । 

           (२) समममतका अन्द्र् काम, कतयब्र् ि अमिकाि देिार् बमोजजम िनुेछाः– 

    (क)  गाउँपामलकाबाट सञ्चामलत आर्ोजना तथा कार्यक्रम अनगुमनका लामग वावषयक 
कार्यतामलका तर्ाि गिी कार्यपामलकालाई जानकािी ददने, 

            (ख)  कार्यतामलका अनसुाि मनर्ममत ि आवश्र्कता अनसुाि आकजस्मक अनगुमन 
तथा मनिीक्षण गने, 
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            (ग)  अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकािी बनाउन आवश्र्कता अनसुाि 
समममतका कृर्ाकलापिरुमा ववज्ञिरुलाई संलग्न गिाउने, 

          (घ)  अनगुमन सभपन्न भएको सात ददनमभत्र सोको प्रमतवेदन कार्यपामलकामा पेश 
गिी कार्यपामलकाको बैठकमा छलफल गने गिाउने, 

          (ङ)  अनगुमनको क्रममा देजखएका ववषर्मा सिुािका लामग सभबजन्द्ित प्राववमिक 
तथा सभबद्ध उपभोिा समममत, पिामशयदाता एबम ् मनमायण व्र्बसार्ीलाई 
मनदेशन ददन,े 

            (च)  आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्नको सन्द्दभयमा देखा पिेका वववाद वा 
समस्र्ािरुको समािानका लामग आवश्र्क समन्द्वर् ि सिजीकिण गने, 

          (छ)  आर्ोजना तथा कार्यक्रमको अनगुमन तथा सपुरिवेक्षणको क्रममा कुनै 
विनाममना, अमनर्ममतता वा तोवकएको गणुस्ति ि परिमाण नभएको व्र्िोिा 
र्वकन िनु आएमा आवश्र्क कािबािीको लामग िार्सवित कार्यपामलकामा 
पेश गने,  

    (ज)  अनगुमन कार्यको वावषयक प्रमतवेदन तर्ािी गिी आमथयक वषयको अजन्द्तममा 
कार्यपामलकामा पेश गने, 

          (झ)  समममतको वावषयक प्रमतवेदन प्रत्रे्क वषयको श्रावण मविनामभत्र कार्ायलर्को 
वेबसाइट ि अन्द्र् उपर्िु माध्र्मबाट सावयजमनक गने ब्र्वस्था ममलाउने ।  

 

परिच्छेद– ३ 

अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सभबन्द्िी व्र्वस्था 

५. आर्ोजना तथा कार्यक्रमको वगीकिणाः (१) अनगुमन तथा सपुिीवेक्षणका लामग आर्ोजना तथा 
कार्यक्रमलाई ववषर्गत क्षते्रका आिािमा देिार् वमोजजम वगीकिण गरिनेछM–  

    (क)  गाउँपामलका स्तिका पूवायिाि ववकास आर्ोजना  
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    (ख)  चेतनामूलक, क्षमता अमभववृद्ध ि सीप ववकास सभवन्द्िी कार्यक्रम  

    (ग)  स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रवद्र्िन गने आर्ोजना ि 
कार्यक्रम  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम गरिएको वगीकिण एवम ्आर्ोजना तथा कार्यक्रममा गरिने 
लगानी समेतका आिािमा समममतले अनगुमनको प्राथममकता मनिायिण गनय सक्नेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोजजम गरिने अनगुमन तथा सपुिीवेक्षणको लामग बेग्लाबेग्लै ढाँचा ि 
ववमिको प्रर्ोग गनय सवकनेछ ।  

६. अनगुमन गदाय ध्र्ान ददनपुनेM अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण समममतले र्स कार्यववमि बमोजजम आर्ोजना 
तथा कार्यक्रमिरुको अनगुमन गदाय देिार्का ववषर्मा ध्र्ान ददन ुपनेछ M– 

  (क)  कार्यतामलका अनसुाि काम भए नभएको एकीन गने, 

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

        (ग)  आर्ोजना वा कार्यक्रमको मडजाइन वा कार्ायन्द्वर्नको क्रममा भएका गल्ती वा 
कमजोिी तत्काल सिुाि गिी सावयजमनक कोषको अपव्र्र् िनुबाट िोक्ने,  

         (घ)  अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यलाई पािदशी ि सिभामगतामूलक बनाई नागरिकमा 
गाउँपामलकाले गने ववकास मनमायण कार्यप्रमत सकािात्मक भावनाको ववकास गिाउने।  

७.  अनगुमन ववमिाः (१) समममतले गाउँपामलबाट सञ्चामलत आर्ोजना तथा कार्यक्रमिरुको अनगुमन 
गनेछ ।  

 (२) समममतले उपदफा (१) बमोजजम अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण गदाय देिार्कामध्रे् 
आवश्र्कता अनसुाि कुनै वा सबै ववमिको प्रर्ोग गनय सक्नेछाः– 

    (क)  कार्ायन्द्वर्नमा संलग्न व्र्जि समूि वा मनकार्बाट मनर्ममत प्रमतबेदन मलन,े 

    (ख)  स्थलगत अवलोकन गने, 

    (ग)  लाभाजन्द्वत वगय तथा सिोकािवालािरुसँग छलफल गने, 
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    (घ)  नागरिक समाजका संस्था तथा आमसञ्चािका माध्र्म परिचालन गने, 

    (ङ)  सावयजमनक पिीक्षण तथा सावयजमनक सनुवुाई आर्ोजना गने,  

    (च)  आर्ोजनाको प्राववमिक पिीक्षण गने, 

    (छ)  सेवाग्रािी सन्द्तषु्टी सवेक्षण तथा समममतले उपर्िु ठिि गिेका अन्द्र् ववमििरु 
। 

 (३) उपदफा (२) मा उजल्लजखत ववमिका अमतरिि अन्द्र् तरिकाबाट कुनै आर्ोजना वा 
कार्यक्रमको सभबन्द्िमा पषृ्ठपोषण, प्रमतकृर्ा वा सझुाव प्राप्त भएको अवस्थामा समममतले त्र्स्तो 
ववषर्को अमभलेख िाखी तथ्र्गत ववश्लषेणको आिािमा आवश्र्क कािवािी अजघ बढाउन सक्नेछ ।     

८.  वडास्तिीर् अनगुमन समममताः (१) वडास्तिमा सञ्चालन गरिने र्ोजनाको लागत, परिमाण, समर् सीमा 
ि गणुस्तिीर्ताका आिािमा अनगुमन गिी आवश्र्क पषृ्ठपोषण ददनका लामग देिार् बमोजजमको 
वडास्तिीर् अनगुमन समममत ििनेछाः– 

    (क) सभबजन्द्ित वडाको वडाध्र्क्ष   –संर्ोजक 

    (ख) वडा समममतका सदस्र्िरु    –सदस्र्  

    (ग) वडा सजचव      –सदस्र् सजचव 

 (२) वडास्तिीर् अनगुमन समममतले आवश्र्कता अनसुाि सभबजन्द्ित आर्ोजना िेने प्राववमिक 
कमयचािीलाई बैठकमा आमन्द्त्रण गनय सक्नेछ । 

 (३) वडास्तिीर् अनगुमन समममतले अनगुमनको क्रममा देजखएका ववषर्का सभबन्द्िमा 
समममतलाई मनर्ममत रुपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

९. उपभोिा समममतबाट अनगुमन गनेाः (१) आर्ोजनामा तोवकएको गणुस्ति तथा परिमाण कार्म गिी 
मनिायरित समर्मा सभपन्न गनय उपभोिािरुको भेलाबाट कभतीमा एक जना मविला सवित बढीमा 
पाँच सदस्र्ीर् अनगुमन समममत गठन गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको अनगुमन समममत उपभोिा समममत गठन गदाय कै समर्मा 
गनुयपनेछ ।   
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 (३) र्स दफा बमोजजम गदठत अनगुमन समममतको काम, कतयब्र् ि अमिकाि देिार् बमोजजम 
िनुेछाः– 

                  (क)  आर्ोजनाको कार्ायन्द्वर्नमा देजखएका वािा, व्र्विान ि समस्र्ा समािानका 
लामग आवश्र्क सिजीकिण गने, 

             (ख) आर्ोजना कार्ायन्द्वर्न तोवकएको परिमाण, गणुस्ति ि कार्यतामलका अनसुाि 
भए नभएको एकीन गने ि नभएको अवस्थामा सभबजन्द्ित पक्षलाइ सचेत 
गिाउने, 

                  (ग) समममत ि वडास्तिीर् अनगुमन समममतबाट गरिने अनगुमन तथा सपुिीवेक्षणमा 
आवश्र्क समन्द्वर् ि सिजीकिण गने, 

    (घ) आर्ोजनाको सफल कार्ायन्द्वर्नका लामग आवश्र्क अन्द्र् कार्यिरु गने ।  

 (४) उपभोिा समममतले आर्ोजनाको अजन्द्तम भिुानी माग गदाय र्स दफा बमोजजमको 
अनगुमन समममतको प्रमतवेदन संलग्न गनुयपनेछ ।   

१०.  अनगुमन तामलका तर्ाि गनुयपने: (१) समममतले आर्ोजना कार्ायन्द्वर्न तामलका अनरुुप िनुे गिी 
वावषयक अनगुमन तामलका तर्ाि गनुय पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) वमोजजम तर्ाि भएको तामलकालाई समममतबाट मनणयर् गिाई कार्यपामलका 
समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोजजम पेश िनु आएको तामलका उपि आवश्र्क छलफल गिी 
कार्यपामलकाले आवश्र्क पषृ्ठपोषण ददन सक्नेछ ।  

 (४) र्स दफा बमोजजम तर्ाि भएको अनगुमन तामलका सभबजन्द्ित उपभोिा समममत, मनमायण 
ब्र्वसार्ी, आपूमतयकताय, सेवा प्रदार्क, सभवजन्द्ित वडा समममत ि सपुिीवेक्षणको लामग तोवकएको 
कमयचािीलाई अमग्रम रुपमा उपलब्ि गिाउन ुपनेछ ।  

११.  अनगुमन कार्यको लामग स्रोतको प्रबन्द्िाः (१) अनगुमन कार्यतामलका बमोजजम समममतको 
कार्यजजभमेवािी पिुा गनय आवश्र्क पने स्रोत सािनको प्रबन्द्ि वावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा 
गदाय समावेश गनुयपनेछ ।     
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 (२) स्वीकृत वावषयक बजेटका आिािमा कार्यतामलका वमोजजम अनगुमन तथा सपुरिवेक्षणको 
लामग आवश्र्क स्रोत सािनको व्र्वस्थापन गने जजभमेवािी प्रमखु प्रशासकीर् अमिकृतको िनुेछ ।  

 (३) अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण कार्यमा संलग्न ििने समममतका पदामिकािीको भत्ता तथा 
अन्द्र् सवुविा गाउँपामलकाको अन्द्र् वैठकमा प्राप्त गने सवुविा बमोजजम िनुेछ ।  

१२.  पूवायिाि ववकास र्ोजनाको अनगुमनाः (१) समममतले पूवायिाि ववकास सभबन्द्िी र्ोजनाको प्रकृमत ि 
आकाि िेिी सभभव भएसभम मनमायण कार्य प्रािभभ िनु ु पूवय, मनमायणािीन अवस्था ि मनमायण सभपन्न 
भएपमछ गिी तीन चिणमा अनगुमन गनुयपनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम मनमायण कार्य प्रािभभ िनु ुअजघ गरिने अनगुमन देिार्का ववषर्मा 
केजन्द्रत ििी अनसूुची १ को ढाँचामा गनुय पनेछाः  

     (क) र्ोजनाको स्वीकृत लागत ि लागत व्र्िोने स्रोत, 

    (ख) र्ोजना कार्ायन्द्वर्न गरिने स्थान, 

    (ग) लाभग्रािी समदुार्का सिोकािका ववषर्िरु, 

    (घ) मनमायण गरिने संिचनाको वकमसम, आकाि वा परिमाण, मडजाइन, गणुस्ति, 

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

              (च) स्वीकृत लागत अनमुान तथा मडजाइनमा आउन सक्ने संभाववत परिवतयन तथा 
जोजखम । 

 (३) समममतले पूवायिाि र्ोजनाको मनमायणिीन अवस्थामा देिार्का ववषर्मा केजन्द्रत ििी 
अनसूुची २ को ढाँचामा अनगुमन गनुयपनेछाः–  

    (क) र्ोजना कार्ायन्द्वर्न तोवकएको गणुस्ति, लागत ि समर् अनरुुप भए नभएको,  

    (ख) र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा देजखएका बािा अविोि,  

    (ग) सभझौताका शतयको पालना, 
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    (घ) समममतले आवश्र्क देखेका अन्द्र् ववषर्िरु । 

 (४) उपदफा (३) बमोजजमको अनगुमन गदाय त्र्स्तो र्ोजना वा कार्यक्रम कभतीमा पचास 
प्रमतशत भन्द्दा बढी मनमायणकार्य सभपन्न भैसकेको िनु ुपनेछ ।  

 (५) र्ोजनाको मनमायण कार्य सभपन्न भएपमछ गरिने अजन्द्तम अनगुमन देिार्का ववषर्मा 
केजन्द्रत ििी अनसूुची ३ को ढाचँामा गनुयपनेछाः– 

    (क)  र्ोजना स्वीकृत मडजाइन अनसुाि सभपन्न भए नभएको, 

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

    (ग)  मनमायण कार्यको गणुस्ति ि समर्, 

             (घ)  मडजाइन वा लागतमा परिवतयन भएको भए सोको औजचत्र् ि स्वीकृमतको 
अवस्था, 

    (ङ)  र्ोजनाबाट अपेजक्षत प्रमतफल प्राप्त िनु सक्ने अवस्था भए नभएको, 

         (च)  र्ोजनामा तोवकएबमोजजमको लागत सिभामगता ि सभझौताका शतयको पालना 
भए नभएको, 

    (छ) र्ोजनाको समग्र उपलजब्िको अवस्था ि दीगोपना । 

१३. चेतनामूलक, क्षमता अमभववृद्ध ि सीप ववकास कार्यक्रमको अनगुमनाः समममतले चेतनामूलक, क्षमता 
अमभववृद्ध ि सीप ववकास सभवन्द्िी कार्यक्रमको प्रगमत अनगुमन गदाय कार्यक्रम लागत, सिभामगता, 
समर्ावमि, मसकाइका ववषर्वस्त ु ि लाभग्रािीको पषृ्ठपोषण जस्ता ववषर् समावेश गिी अनसूुची ४ 
बमोजजमको ढाँचामा अनगुमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रवद्र्िन गने र्ोजना ि कार्यक्रमको अनगुमनाः 
समममतले स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रवद्र्िन गने र्ोजना ि कार्यक्रमको प्रगमत 
अनगुमन गदाय लाभग्रािी समूदार्ले गाउँपामलकाबाट प्राप्त ऋण वा अनदुानको मात्रा, प्रदान गरिएका 
र्न्द्त्र औजाि ि उपकिण, प्राववमिक सिार्ताको प्रकृमत, प्राप्त सिार्ताको उपर्ोगको अवस्था, 



अनगुमन तथा सपुरिवके्षण समममतको कार्यसञ्चालन कार्यववमि, २०७९ संख्र्ा ११ स्थानीर् िाजपत्र भाग २ 207९/२/३० 

10 

 

लाभग्रािीको संख्र्ा, सिभामगलाई उपलब्ि गिाइएको सिर्ोगको पर्ायप्तता जस्ता ववषर्मा केजन्द्रत ििी 
अनसूुची ५ बमोजजमको ढाँचामा अनगुमन गनुय पनेछ ।    

१५.  अनगुमनको तर्ािीाः (१) समममतको सदस्र् सजचवले स्थलगत अनगुमनमा जानअुजघ समममतका 
संर्ोजक तथा सदस्र्िरुलाई अनगुमन गरिने र्ोजना तथा कार्यक्रम, जाने ि फवकय न ेसमर्, भ्रमणको 
सवािी सािन लगार्तका ववषर्मा जानकािी ददन ुपनेछ ।  

 (२) स्थलगत अनगुमन गदाय समममतले र्ोजना तथा कार्यक्रमसँग सभबजन्द्ित लागत अनमुान, 

सभझौता जस्ता कागजातिरु तथा अनमुन स्थलको जानकािी मलने तस्वीि जखच्नको लामग क्र्ामेिा 
लगार्तका सािनको समेत समुनजित गनुय पनेछ । 

 (३) सदस्र् सजचवले अनगुमनको क्रममा र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्नमा संलग्न 
उपभोिा समममत वा मनमायण व्र्वसार्ी, लाभग्रािी समिु ि सपुरिवेक्षणको लामग जजभमेवािी तोवकएको 
कमयचािीलाई अनगुमन स्थलमा उपजस्थमतको लामग पूवयसूचना गनुय पनेछ ।   

 (४) समममतले स्थलगत अनगुमन गदाय अध्र्क्षलाई समेत अमग्रम जानकािी ददन ुपनेछ ।   

 (५) समममतले स्थलगत अनगुमनको क्रममा गाउँपामलका वा वडाको मनवायचनमा मनकटतम 
प्रमतद्वन्द्द्वी ििेका उभमेद्वाि वा दलसँग आवद्ध व्र्जि वा पदामिकािीलाई समेत सँलग्न गिाई 
पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद– ४ 

प्रमतवेदन सभबन्द्िी व्र्वस्था 

१६.  अनगुमन प्रमतवेदन पेश गनुयपनेाः (१) अनगुमन सभपन्न भएपिात समममतको बैठक बसी छलफल गने 
ि सो छलफल तथा स्थलगत अनगुमनबाट सङ्कलन गरिएका सूचना तथा ववविण समेतका आिािमा 
प्रमतवेदन तर्ाि गिी अनगुमन सभपन्न भएको मममतले सात ददनमभत्र कार्यपामलका समक्ष पेश गनुय 
पनेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रमतवेदनमा अनगुमनको क्रममा सभवजन्द्ित र्ोजना वा 
कार्यक्रमको अवस्था झजल्कने गिी मलइएका तस्वीि समेत संलग्न गनुय पनेछ । 
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 (३) र्स दफा बमोजजमको अनगुमन प्रमतवेदन सदस्र् सजचवले तर्ाि गनुय पनेछ ।  

 (४) र्स दफा बमोजजम तर्ाि भएको प्रमतवेदन समममतका संर्ोजक माफय त छलफलको 
मनममत्त कार्यपामलका वैठकमा प्रस्ततु गरिनेछ ।  

 (५) अनगुमन प्रमतवेदन बेगि समममतका पदामिकािीलाई कुनै वकमसमको भत्ता वा सवुविा 
उपलब्ि गिाइने छैन ।  

१७. अनगुमन प्रमतवेदनमा समावेश गनुयपने ववषर्ाः समममतले दफा १८ बमोजजम तर्ाि गरिने अनगुमन 
प्रमतवेदनमा देिार्का ववषर्िरु समावेश गनुय पनेछाः– 

  (क)  स्रोत सािनको प्रामप्त ि प्रर्ोगका क्रममा स्वीकृत बजेट ि समर् तामलका अनसुाि भए 
नभएको, 

  (ख)  अपेजक्षत प्रमतफलिरु समर्मै ि लागत प्रभावकािी रुपमा िामसल भए नभएको,  

  (ग)  कार्ायन्द्वर्नकतायको कार्यदक्षता ि तत्पिता के कस्तो छ, 

        (घ)  कार्ायन्द्वर्नमा के कस्ता समस्र्ा ि बािा व्र्बिानिरु देजखएका छन ् ि मतनको 
समािानका मनममत्त के कस्ता उपार्िरु अवलभबन गनुय पछय । 

१८. प्रमतवेदन उपिको कािवािीाः (१) समममतले दफा १६ बमोजजम पेश गिेको प्रमतवेदन उपि 
कार्यपामलकाको वैठकमा कभतीमा दईु मविनामा एक पटक छलफल गने व्र्बस्था ममलाउन ुपनेछ 
।  

 (२) समममतको प्रमतबेदनको आिािमा कार्यपामलकाले र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा देजखएका त्रटुीिरु 
सच्र्ाउन तथा समर् ि गणुस्ति कार्म गनय उपभोिा समममत, मनमायण व्र्बसार्ी, पिामशयदाता तथा 
कमयचािीलाई आवश्र्क मनदेशन ददन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोजजम कार्यपामलकाबाट ददइएका मनदेशन पालना गनुय सभबजन्द्ित 
पक्षको कतयब्र् िनुेछ ।  
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१९.  भिुानी गदाय ध्र्ान ददनपुनेाः (१) कार्ायलर्ले र्ोजना वा कार्यक्रमको अजन्द्तम वकस्ता भिूानी गदाय 
समममत वा वडास्तिीर् अनगुमन समममत ि उपभोिा समममत अन्द्तगयतको अनगुमन समममतले पेश 
गिेको अनगुमन प्रमतवेदन संलग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) र्ोजना वा कार्यक्रमको अजन्द्तम वकस्ता भिूानी ददनअुजघ अनगुमन प्रमतवेदनले 
औल्र्ाएका गभभीि प्रकृमतका ववषर्िरुमा आवश्र्क सिुाि गिेको व्र्िोिा सभबजन्द्ित प्राववमिकबाट 
समुनजित गरिएको िनु ुपनेछ ।  

 

परिच्छेद – ५ 

ववववि 

२०.  अनगुमन गनयसक्नाेः (१) र्स कार्यववमिमा अन्द्र्त्र जनुसुकैु कुिा लेजखएको भएता पमन कार्ायपामलका 
तथा अध्र्क्षले गाउँपामलकाबाट सञ्चामलत आर्ोजना तथा कार्यक्रमको आवश्र्कता अनसुाि स्थलगत 
अनगुमन गनयसक्नेछ ।  

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

२१. जजभमेवािी तोक्नपुनेाः (१) कार्ायलर्ले र्स कार्यववमि बमोजजम गरिने अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण 
सभवन्द्िी कार्यको समन्द्वर्, सिजीकिण, कार्ायन्द्वर्न ि अमभलेख व्र्वस्थापन सभबन्द्िी कार्यका लामग 
र्ोजना शाखा÷उपशाखालाई जजभमेवािी तोक्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेजखएको भएता पमन गाउँपामलकामा अनगुमन सभबन्द्िी 
कामका लामग बेग्लै शाखा वा एकाइ ििेको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजजमको कार्य जजभमेवािी 
सोिी शाखा वा एकाइको िनुेछ ।  

२२. कार्यववमिको पालना गनुयपनेाः (१) वडास्तिीर् अनगुमन समममतबाट गरिने अनगुमनमा समेत र्स 
कार्यववमिमा भएका व्र्बस्थालाई पालना गनुयपनेछ । 

 (२) वडास्तिीर् अनगुमन समममतले अनगुमन गिी तर्ाि गिेको प्रमतवेदनको एक प्रमत 
अनगुमन सभपन्न भएको सात ददनमभत्र अनगुमन तथा सपुरिबेक्षण समममत समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  
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२३. चेकमलष्ट तर्ाि गनय सक्नाेः समममतले र्ोजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अनगुमन गदाय र्स 
कार्यववमिमा भएको व्र्बस्था अनरुुप ववविण संकलनका लामग अलग्गै चेकमलष्ट तर्ाि गिी लागू गनय 
सक्नेछ । 

२४. संशोिन वा िेिफेिाः कार्यपामलकाले समममतसँगको पिामशयमा र्स कार्यववमिमा आवश्र्कता अनसुाि 
संशोिन वा िेिफेि गनय सक्नेछ । 

२५. बािा अड्काउ फुकाउाः र्स कार्यववमि कार्ायन्द्वर्नको क्रममा कुनै वािा उत्पन्न भएमा 
कार्यपामलकाले वािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   
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अनसूुची– १  
(कार्यववमिको दफा १२ को उपदफा (२) बमोजजम) 

पूवायिाि ववकास सभबन्द्िी र्ोजनाको कार्य प्रािभभ िनु ुपूवय गरिन ेअनगुमनमा प्रर्ोग गरिन ेढाचँा 
क्र=सं+= जशषयक ववविण 

1.  अनगुमन गरिने र्ोजनाको नाम  
 

2.  र्ोजनास्थल÷ठेगाना  

3.  र्ोजनाको स्वीकृत लागत अनमुान रु.  

4.  सभझौता िकम रु. कुल सभझौता िकम रु. ..... 

जनसिभामगता÷लागत सिभामगताको िकम रु. ........... 

5.  बिवुषीर् र्ोजनाको िकमा कुल लागताः ...........चाल ुआ.व.को ववमनर्ोजन .......... 

6.  र्ोजना सभझौता मममताः  

7.  of]hgf z'? tyf ;DkGg x'g] ldlt  शरुु िनुे मममताः ............ सभपन्न िनुे मममताः ....... 

8.  लाभाजन्द्वत जनसंख्र्ा  

9.  कार्ायन्द्वर्न गने मनकार्को नाम ि 
सभपकय  व्र्जि ि सभपकय  नभबि 

 

10.  मनमायण गरिने संिचनाको वकमसम, 

आकाि वा परिमाण 

 

11.  संिचना मनमायण भए मडजाइन 
अनसुािको फाउण्डेशन भए नभएको 

 

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

 



अनगुमन तथा सपुरिवके्षण समममतको कार्यसञ्चालन कार्यववमि, २०७९ संख्र्ा ११ स्थानीर् िाजपत्र भाग २ 207९/२/३० 

15 

 

क्र=सं+= जशषयक ववविण 

13.  भौगोमलक एवं वाताविणीर् जोजखम 
 

14.  स्वीकृत लागत अनमुान तथा 
मडजाइनमा आउन सक्न े संभाववत 
परिवतयन तथा जोजखम 

 

15.  लाभग्रािी समदुार्को सिोकािको 
ववषर्, िािणा ि सझुाव 

 

 

16.  संलग्न प्राववमिकको िािणा  

 

17.  नागरिक समाज ि िाजनैमतक दलका 
प्रमतमनमिको िािणा   

 

 

18.  समममत÷अनगुमनकतायको वटप्पणी ि 
सझुाव  

 

 

 

 

 

नोटाः  

१.  क्र.सं. ९ मा  उपभोिा समममतबाट कार्ायन्द्वर्न भएको र्ोजना भए उपभोिा समममतको अध्र्क्षको नाम ि 
सभपकय  नभबि िाख्न,े गैिसिकािी संस्था÷सामदुावर्क संस्थाबाट कार्ायन्द्वर्न भएको र्ोजना भए  सभबजन्द्ित 
संस्थाको तफय बाट तोवकएको सभपकय  व्र्जिको नाम ि सभपकय  नभबि ि मनमायण व्र्वसार्ीबाट कार्ायन्द्वर्नको 
भएको र्ोजना भए सभबजन्द्ित मनमायण व्र्वसार्ीको तफय बाट तोवकएको सभपकय  व्र्जिको नाम ि सभपकय  नभबि 
उल्लेख गने ।  

२. क्र.सं. १३ वाताविणीर् मूल्र्ाङ्कन गनुयपने र्ोजना भए सो बमोजजम मुू ूल्र्ाङ्कन भए नभएको ि र्ोजनाबाट अन्द्र् 
मसंचाई, खानेपानी, सडक जस्ता स्थानीर् सावयजमनक पूवायिाि तथा मनजी भौमतक पूवायिािमा क्षती पगु्न सक्न े
अवस्था भए नभएको उल्लेख गने ।   
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अनसूुची– २ 

(कार्यववमिको दफा १२ को उपदफा (३) बमोजजम) 

पूवायिाि र्ोजनाको मनमायणिीन अवस्थामा गरिने अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने ढाँचा 

अनगुमन गिेको मममताः ........... 

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

२. र्ोजना मनमायणस्थलाः ....................     

३. र्ोजना मनमायण शरुु मममताः ............... ४. र्ोजना सभपन्न िनुपुने मममताः ................. 

५. भौमतक प्रगमताः ................ प्रमतशत ५. ववत्तीर् प्रगमत ................ प्रमतशताः  

६. सभझौता िकमाः .................. िालसभम भिुानी िकमाः ................... भिुानी बाँकी िकमाः 
............ 

७. र्ोजना कार्ायन्द्वर्न तोवकएको गणुस्ति, लागत ि समर् अनरुुपाः (क) भएको (ख) नभएको 

८. मनमायण कार्यको अवस्थााः  

 (क) मनमायणस्थलमा आवश्र्क मनमायण सामग्रीको उपलब्िता भए नभएको 

 (ख) उपलब्ि मनमायण सामग्री तोवकएको गणुस्ति बमोजजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्ति पिीक्षण भए नभएको ि भएको भए सोको नमतजा   

 (घ) आवश्र्क जनशजिको पर्ायप्तता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनिी औजाि ि उपकिण व्र्वस्थापनको अवस्था 

९.   र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा देजखएका बािा अविोिाः ................................. 
 

१०.  र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा सभझौताका शतयको पालनााः (क) भएको (ख) नभएको 

  (ग) नभएको भए पालना नभएको ववषर् ि सोको कािणाः ......................... 
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११.  कार्ायन्द्वर्न गने मनकार्को आमिकारिक प्रमतमनमिको िािणा ि प्रमतबद्धतााः ................ 
 

 

१२.  स्थानीर् उपभोिा÷नागरिकिरुको िािणा वा प्रमतकृर्ााः ...................... 
 

१३.  संलग्न प्राववमिकको िािणा ि प्रमतबद्धतााः ....................... 
 

१४.  अजघल्लो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुाव कार्ायन्द्वर्नको अवस्थााः ........................  
 

१५.  समममत÷अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि मनदेशनाः .................................... 
 

 

अनगुमन गने पदामिकािीिरु 

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

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

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

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

ङ. नामाः ..........................  पदाः ................  दस्तखताः ............... 
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अनसूुची– ३ 

(कार्यववमिको दफा १२ को उपदफा (५) बमोजजम) 

र्ोजनाको मनमायण कार्य सभपन्न भएपमछ गरिने अजन्द्तम अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने अनगुमनको ढाँचा 

अनगुमन गिेको मममताः ........... 

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

२. र्ोजना मनमायणस्थलाः वडा नं. ......  स्थानाः .................. 

३. र्ोजना मनमायण शरुु मममताः ................  ४. र्ोजना सभपन्न भएको मममताः ................. 

५. सभझौता िकम रु. ...............  िालसभमको भिुानी रु. ............  

६. भौमतक प्रगमताः ................ प्रमतशत     

७.  र्ोजना कार्ायन्द्वर्न तोवकएको गणुस्ति, लागत ि समर् अनरुुप सभपन्न भए नभएको 

८.  र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पालना भए नभएको 

९. उपभोिािरुको लागत सिभामगताको अवस्थााः  

१०.  मडजाइन वा लागतमा परिवतयन भएको भए सोको औजचत्र् ि स्वीकृमतको अवस्थााः ..................... 

११.  र्ोजनाबाट अपेजक्षत प्रमतफल प्राप्त िनु सक्ने अवस्था भए नभएकोाः ............................ 
 

१२.  र्ोजनाको समग्र उपलजब्िको अवस्था ि दीगोपना  ........................................ 
 

१३.  सावयजमनक सनुवुाई तथा सावयजमनक पिीक्षण गिे नगिेको  

१४.  उपभोिा समममत अन्द्तगयत ििेको अनगुमन समममतको मनणयर् तथा सझुाव  
 

 

१५. कार्ायन्द्वर्न गने मनकार्को आमिकारिक प्रमतमनमिको िािणा ि प्रमतबद्धतााः ....................... 
 

१६. स्थानीर् उपभोिा÷नागरिकिरुको िािणा वा प्रमतकृर्ााः ...................... 
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१७.  अजघल्लो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुावको कार्ायन्द्वर्नको अवस्थााः  
 

 

१८. संलग्न प्राववमिकको िािणा ि प्रमतबद्धतााः ....................... 
 

 

१९. समममत÷अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि मनदेशनाः .................................... 
 

 

 

अनगुमन गने पदामिकािीिरु 

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

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

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

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

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तखताः ............... 
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अनसूुची –४ 

(कार्यववमिको दफा १३ बमोजजम) 

चेतनामूलक, क्षमता अमभवृवद्ध ि सीप ववकास कार्यक्रमको अनगुमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने ढाँचा 

अनगुमन गिेको मममताः ........................ 

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

२. कार्यक्रम सञ्चालन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम शरुु मममताः ............   सभपन्न गनुयपने मममताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृमताः  क. चेतनामूलक, ख. क्षमता अमभववृद्ध  ग. सीप ववकास   

५. कार्यक्रमको कुल लागताः रु. ................. कार्ायलर्बाट उपलब्ि िनुे िकम रु. ..............  

 कार्ायन्द्वर्न गने मनकार्को लागत सिभामगता रु ......  

अन्द्र् मनकार्बाट प्राप्त सिर्ोग रु.................. लाभग्रािीको सिभामगतााः रु ............... . 

६. जभमा लाभग्रािी संख्र्ााः  

मविला परुुष जभमा दमलत
  

जनजामत ब्राभिण÷क्षेत्री मिेशी
  

मजुस्लम÷ 

अल्पसंख्र्क 

अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  लाभग्रािीिरुको मनर्ममत उपजस्थती भए नभएको  

८.  कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पालनााः भएको नभएको 

९. कार्यक्रमको खाका (लाभग्रािी, कार्ायन्द्वर्न तरिका, समर् ि लागत) मा परिवतयन भएको भए सोको औजचत्र् ि 
स्वीकृमतको अवस्थााः ..................... 

१०.  कार्यक्रमबाट अपेजक्षत प्रमतफल प्राप्त िनु सक्ने अवस्थााः ......................... 

११.  कार्यक्रममा तोवकएबमोजजमको लागत सिभामगता ि सभझौताका शतयको पालना भए नभएको 

१२.  र्ोजनाको समग्र उपलजब्िको अवस्था ि दीगोपना ूाः ........................................ 
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१३.  लाभग्रािी÷नागरिकको िािणा वा प्रमतकृर्ा  

 

१४. कार्ायन्द्वर्न गने मनकार्को आमिकारिक प्रमतमनमिको िािणा ि प्रमतबद्धतााः ....................... 

 

 

१५.  वडा समममत वा वडास्तिीर् अनगुमन समममतको प्रमतकृर्ा भएाः .................... 

 

 

१६. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि मनदेशनाः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदामिकािीिरु 

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

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

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

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

ङ. नामाः ..........................    पदाः ................ दस्तखताः ............... 
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अनसूुची– ५ 

(कार्यववमिको दफा १४ बमोजजम) 

स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रवद्र्िन गने र्ोजना ि कार्यक्रमको अनगुमन 

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

२. कार्यक्रम सञ्चालन स्थानाः वडा नं. ................. स्थानाः ................ 

३. कार्यक्रम शरुु मममताः ............   सभपन्न गनुयपने मममताः ........................... 

४. कार्यक्रमको प्रकृमताः  क. स्विोजगाि तथा उत्पादनमलुक,  ख. उद्यमशीलता प्रबद्र्िन गने  

५. कार्यक्रमको कुल लागताः रु. ................. कार्ायलर्बाट उपलब्ि िनुे िकम रु. ..............  

 कार्ायन्द्वर्न गने मनकार्को लागत सिभामगता रु ......   

अन्द्र् मनकार्बाट प्राप्त सिर्ोग रु.................. लाभग्रािीको सिभामगतााः रु ............... . 

६. जभमा लाभग्रािी संख्र्ा 

मविला परुुष जभमा दमलत
  

जनजामत ब्राभिण÷क्षेत्री मिेशी
  

मजुस्लम÷ 

अल्पसंख्र्क 

अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  कार्ायलर्बाट सामग्री उपलब्ि गिाइएको भएमा    

सामग्रीको ववविण परिमाण   उपर्ोगको अवस्था  कैवफर्त 

    

    

    

    

८.  कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्नमा गरिएका सभझौताका शतयको पालना भए÷नभएको 

९.  कार्यक्रमबाट अपेजक्षत प्रमतफल प्राप्त िनु सक्ने अवस्थााः भए÷नभएको 

१०.  कार्यक्रममा तोवकएबमोजजमको लागत सिभामगता ि सभझौताका शतयको पालनााः भए÷नभएको 
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११.  र्ोजनाको समग्र उपलजब्िको अवस्था ि दीगोपना ूाः ........................................ 

 

१२.  लाभग्रािी÷नागरिकको िािणा वा प्रमतकृर्ा  
 

 

१३. कार्ायन्द्वर्न गने मनकार्को आमिकारिक प्रमतमनमिको िािणा ि प्रमतबद्धतााः ....................... 
 

 

१४.  वडा समममत वा वडास्तिीर् अनगुमन समममतको प्रमतकृर्ा भएाः .................... 
 

 

१५. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाव ि मनदेशनाः .................................... 
 

 

अनगुमन गने पदामिकािीिरु 

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

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

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

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

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

 

 

 

आज्ञाले 

इन्द्र बिादिु के्षत्री 
प्रमखु प्रशासकीर् अमिकृत 


