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घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण सलभलतको कामयसञ्चारन कामयववलध, २०७८ 

प्रस्तावना् गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन हनु े ववकास मोजना तथा कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्वमनका रालग 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १६ को उऩदपा (४) खण्ड (ख) भा बएको ब्मवस्था 
वभोजजभ गरयने अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयराई ब्मवजस्थत य प्रबावकायी तलु्माउन वाञ्छनीम बएकोरे, 

 घयऩझोङ  गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामयववलध लनमलभत गने ऐन, २०७७ को दपा ४ रे ददएको 
अलधकाय प्रमोग गयी कामयऩालरकारे देहामको कामयववलध फनाई रागू गयेको छ ।  

 

ऩरयच्छेद– १ 

प्रायजभबक 

१.  सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस कामयववलधको नाभ “घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको अनगुभन तथा 
सऩुरयवेऺण सलभलतको कामयसञ्चारन कामयववलध, २०७८” यहेको छ ।  

  (२) मो कामयववलध गाउॉऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभलतदेजख प्रायभब 
हनुेछ ।  

२.  ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा,– 

   (क)  “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको अध्मऺ सभझन ुऩछय । 

   (ख)  “अनगुभन” बन्नारे नीलत, मोजना, कामयक्रभ तथा आमोजनाहरूभा रगानी तथा 
साधनको प्रवाह उजचत ढङ्गरे बए, नबएको वा अऩेजऺत नलतजा हालसर बए, 

नबएको सभफन्धभा मस कामयववलध फभोजजभ गरयने लनयन्तय वा आवलधक रुऩभा 
गरयने लनगयानी, सूचना सङ्करन, ववश्लषेण तथा सधुायात्भक कामय सभझन ुऩछय । 

   (ग)  “कामयक्रभ” बन्नारे गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन हनुे कामयक्रभ सभझन ुऩछय य सो 
शब्दरे गाउॉऩालरकाको ऺेत्रलबत्र गैय सयकायी सॊस्था एफभ ् साभदुावमक 
सॊस्थाफाट सञ्चालरत कामयक्रभ सभेतराई जनाउॉछ । 

   (घ)  “कामयऩालरका” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरका सभझन ुऩछय । 
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   (ङ)  “नागरयक सभाज” बन्नारे गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र नागरयक सभाजको रुऩभा दताय 
बएका वा नबएका नागरयक अलधकायका रालग कृमाजशर सॊस्था वा व्मजि 
सभझन ुऩछय ।  

   (च)  “प्रलतवेदन” बन्नारे मस कामयववलध फभोजजभ तमाय गरयने अनगुभन तथा 
सऩुरयवेऺण कामयको नलतजा सभावेश गरयएको दस्तावेज सभझन ुऩछय । 

   (छ)  “मोजना” बन्नारे गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन हनुे ववकास लनभायण कामय सभझन ु
ऩछय य सो शब्दरे गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र गैय सयकायी सॊस्था एफभ ्साभदुावमक 
सॊस्थाफाट सञ्चालरत ववकास लनभायण कामय सभेतराई जनाउॉछ ।  

   (ज)  “सलभलत” बन्नारे दपा ४ फभोजजभको सलभलत सभझन ुऩछय । 

   (झ)  “सऩुरयवेऺण” बन्नारे अऩेजऺत नलतजा हालसर गनय मस कामयववलध फभोजजभ 
सलभलत वा सो काभको लनलभत्त जजभभेवाय कभयचायी वा ऩदालधकायीफाट गरयन े
स्थरगत लनयीऺण वा चेकजाॉच वा येखदेख सभफन्धी कामय सभझन ुऩछय । 

   (ञ)  “सॊमोजक” बन्नारे सलभलतको सॊमोजक सभझन ुऩछय । 

 

ऩरयच्छेद– २ 

सलभलतको गठन तथा काभ, कतयव्म य अलधकाय 

३.  अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण सलभलत् (१) मोजना तथा कामयक्रभको रागत, ऩरयभाण, सभम सीभा य 
गणुस्तयीमताको आधायभा अनगुभन गयी ऩषृ्ठऩोषण ददनका रालग देहाम फभोजजभको अनगुभन तथा 
सऩुरयवेऺण सलभलत यहनेछ्–  

   (क)  गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ     – सॊमोजक 

   (ख)  कामयऩालरकारे तोकेका एक जना भवहरा सवहत कामयऩालरकाका  

    सदस्महरु भध्मेफाट दईु जना       – सदस्म 

   (ग)  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत     – सदस्म 

   (घ)  प्रभखु, मोजना शाखा       – सदस्म सजचव 
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 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सलभलतभा आवश्मकता अनसुाय नागरयक सभाजका प्रलतलनलध, 

सञ्चायकभी य सभफजन्धत ऺेत्रका ववऻराई आभन्त्रण गनय सवकनछे ।  

 (३) सलभलतरे आफ्नो काभराई लछटोछरयतो य प्रबावकायी फनाउन कामयऩालरकाफाट 
सलभलतभा प्रलतलनलधत्व गने सदस्म भध्मेफाट सॊमोजक यहने गयी ववषमगत रुऩभा अनगुभन टोरी 
गठन गयी जजभभेवायी तोक्न सक्नेछ ।   

 (४) मस दपा फभोजजभ स्थरगत अनगुभन गदाय सभवजन्धत मोजना तथा कामयक्रभ 
कामायन्वमन वा सऩुरयवेऺणभा सॊरग्न कभयचायीराई सहबागी गयाउन ुऩनेछ ।   

४. सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय् (१) मोजना तथा कामयक्रभफाट अऩेऺा गरयएको नलतजा प्रालप्तका 
रालग सहजीकयण गने अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण सलभलतको प्रभखु जजभभेवायी हनुेछ । 

            (२) उऩदपा (१) भा उजल्रजखत काभका अलतरयि सलभलतका अन्म काभ, कतयब्म य 
अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुछे्– 

    (क)  गाउॉऩालरकाफाट सञ्चालरत मोजना तथा कामयक्रभ अनगुभनका रालग वावषयक 
कामयतालरका तमाय गयी कामयऩालरकाराई जानकायी ददन,े 

            (ख)  कामयतालरका अनसुाय लनमलभत य आवश्मकता अनसुाय आकजस्भक 
अनगुभन तथा लनयीऺण गने, 

            (ग)  अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयराई प्रबावकायी फनाउन आवश्मकता 
अनसुाय सलभलतका कृमाकराऩहरुभा ववऻराई सॊरग्न गयाउन,े 

          (घ)  अनगुभन सभऩन्न बएको सात ददनलबत्र सोको प्रलतवेदन कामयऩालरकाभा ऩेश 
गयी कामयऩालरकाको फैठकभा छरपर गने गयाउन,े 

          (ङ)  अनगुभनको क्रभभा देजखएका ववषमभा सधुायका रालग सभफजन्धत प्राववलधक 
तथा सभफद्ध उऩबोिा सलभलत, ऩयाभशयदाता एफभ ् लनभायण व्मफसामीराई 
लनदेशन ददन,े 

            (च)  मोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमनको सन्दबयभा देखा ऩयेका वववाद वा 
सभस्माहरुको सभाधानका रालग आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने, 
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          (छ)  मोजना तथा कामयक्रभको अनगुभन तथा सऩुरयवेऺणको क्रभभा कुनै 
वहनालभना, अलनमलभतता वा तोवकएको गणुस्तय य ऩरयभाण नबएको व्महोया 
मवकन हनु आएभा आवश्मक कायफाहीको रालग यामसवहत कामयऩालरकाभा 
ऩेश गने,  

    (ज)  अनगुभन कामयको वावषयक प्रलतवेदन तमायी गयी आलथयक वषयको अजन्तभभा 
कामयऩालरकाभा ऩेश गने, 

          (झ)  सलभलतको वावषयक प्रलतवेदन प्रत्मेक वषयको श्रावण भवहनालबत्र कामायरमको 
वेफसाइट य अन्म उऩमिु भाध्मभफाट सावयजलनक गने ब्मवस्था लभराउन े
।  

 

ऩरयच्छेद– ३ 

अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण सभफन्धी व्मवस्था 

५. मोजना तथा कामयक्रभको वगीकयण् (१) अनगुभन तथा सऩुयीवेऺणका रालग मोजना तथा 
कामयक्रभराई ववषमगत ऺेत्रका आधायभा देहाम वभोजजभ वगीकयण गरयनेछ्–  

    (क)  ऩूवायधाय ववकास मोजना,  

    (ख)  चेतनाभूरक, ऺभता अलबववृद्ध य सीऩ ववकास सभवन्धी कामयक्रभ,  

    (ग)  स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उद्यभशीरता प्रवद्धयन गने मोजना य 
कामयक्रभ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ गरयएको वगीकयण एवभ ् मोजना तथा कामयक्रभभा गरयने 
रगानी सभेतका आधायभा सलभलतरे अनगुभनको प्राथलभकता लनधाययण गनय सक्नेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभ गरयने अनगुभन तथा सऩुयीवेऺणको रालग फेग्राफेग्रै ढाॉचा य 
ववलधको प्रमोग गनय सवकनछे ।  

६. अनगुभन गदाय ध्मान ददनऩुने् अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण सलभलतरे मस कामयववलध फभोजजभ मोजना 
तथा कामयक्रभहरुको अनगुभन गदाय देहामका ववषमभा ध्मान ददन ुऩनेछ्– 

    (क)  कामयतालरका अनसुाय काभ बए नबएको एकीन गने, 
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    (ख)  काभको तोवकएको ऩरयभाण, रागत य गणुस्तय कामभ गयाउन,े  

          (ग)  मोजना वा कामयक्रभको लडजाइन वा कामायन्वमनको क्रभभा बएका गल्ती 
वा कभजोयी तत्कार सधुाय गयी सावयजलनक कोषको अऩव्मम हनुफाट 
योक्ने,  

           (घ)  अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयराई ऩायदशी य सहबालगताभूरक फनाई 
नागरयकभा गाउॉऩालरकारे गने ववकास लनभायण कामयप्रलत सकायात्भक 
बावनाको ववकास गयाउने ।  

७.  अनगुभन ववलध् (१) सलभलतरे गाउॉऩालरकाफाट सञ्चालरत एफभ ्गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र गैय सयकायी 
सॊस्थाफाट सञ्चालरत मोजना तथा कामयक्रभहरुको अनगुभन गनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण गदाय सलभलतरे देहामकाभध्मे 
आवश्मकता अनसुाय कुनै वा सफै ववलधको प्रमोग गनय सक्नेछ्– 

    (क)  कामायन्वमनभा सॊरग्न व्मजि सभूह वा लनकामफाट लनमलभत प्रलतफेदन लरन,े 

    (ख)  स्थरगत अवरोकन गने, 

    (ग)  राबाजन्वत वगय तथा सयोकायवाराहरुसॉग छरपर गने, 

    (घ)  नागरयक सभाजका सॊस्था तथा आभसञ्चायका भाध्मभ ऩरयचारन गने, 

    (ङ)  सावयजलनक ऩयीऺण तथा सावयजलनक सनुवुाई आमोजना गने,  

    (च)  आमोजनाको प्राववलधक ऩयीऺण गने, 

    (छ)  सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेऺण तथा सलभलतरे उऩमिु ठहय गयेका अन्म 
ववलधहरु । 

 (३) उऩदपा (२) भा उजल्रजखत ववलधका अलतरयि कुनै मोजना वा कामयक्रभको सभफन्धभा 
अन्म तरयकाफाट ऩषृ्ठऩोषण, प्रलतकृमा वा सझुाव प्राप्त बएको अवस्थाभा सलभलतरे त्मस्तो ववषमको 
अलबरेख याखी तथ्मगत ववश्लषेणको आधायभा आवश्मक कायवाही अजघ फढाउन सक्नछे ।     
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८.  वडास्तयीम अनगुभन सलभलत् (१) वडास्तयभा सञ्चारन गरयने मोजनाको रागत, ऩरयभाण, सभम सीभा 
य गणुस्तयीमताका आधायभा अनगुभन गयी आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ददनका रालग देहाम फभोजजभको 
वडास्तयीम अनगुभन सलभलत यहनेछ्– 

    (क) सभफजन्धत वडाको वडाध्मऺ   –सॊमोजक 

    (ख) वडा सलभलतका सदस्महरु           –सदस्म  

    (ग) वडा सजचव      –सदस्म सजचव 

 (२) वडास्तयीम अनगुभन सलभलतरे आवश्मकता अनसुाय सभफजन्धत मोजना हेने प्राववलधक 
कभयचायीराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नछे । 

 (३) वडास्तयीम अनगुभन सलभलतरे अनगुभनको क्रभभा देजखएका ववषमका सभफन्धभा 
सलभलतराई लनमलभत रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

९. उऩबोिा सलभलतफाट अनगुभन गने् (१) तोवकएको गणुस्तय तथा ऩरयभाण कामभ गयी लनधायरयत 
सभमभा मोजना सभऩन्न गनय उऩबोिाहरुको बेराफाट कभतीभा एक जना भवहरा सवहत फढीभा ऩाॉच 
सदस्मीम अनगुभन सलभलत गठन गनुयऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको अनगुभन सलभलत गने कामय उऩबोिा सलभलत गठन गदाय कै 
सभमभा गनुयऩनेछ ।   

 (३) मस दपा फभोजजभ गदठत अनगुभन सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय देहाम 
फभोजजभ हनुेछ्– 

                   (क)  मोजनाको कामायन्वमनभा देजखएका वाधा, व्मवधान य सभस्मा सभाधानका रालग 
आवश्मक सहजीकयण गने, 

            (ख)  मोजना कामायन्वमन तोवकएको ऩरयभाण, गणुस्तय य कामयतालरका अनसुाय बए 
नबएको एकीन गने य नबएको अवस्थाभा सभफजन्धत ऩऺराइ सचेत 
गयाउने, 

                   (ग)  सलभलत य वडास्तयीम अनगुभन सलभलतफाट गरयने अनगुभन तथा सऩुयीवेऺणभा 
आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने, 

   (घ)  मोजनाको सपर कामायन्वमनका रालग आवश्मक अन्म कामयहरु गने ।  
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 (४) उऩबोिा सलभलतरे मोजनाको अजन्तभ बिुानी भाग गदाय मस दपा फभोजजभको 
अनगुभन सलभलतको प्रलतवेदन सॊरग्न गनुयऩनेछ ।   

१०.  अनगुभन तालरका तमाय गनुयऩने: (१) सलभलतरे मोजना कामायन्वमन तालरका अनरुुऩ हनुे गयी वावषयक 
अनगुभन तालरका तमाय गनुय ऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) वभोजजभ तमाय बएको तालरकाराई सलभलतफाट लनणयम गयाई 
कामयऩालरका सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश हनु आएको तालरका उऩय आवश्मक छरपर गयी 
कामयऩालरकारे आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ददन सक्नछे ।  

 (४) मस दपा फभोजजभ तमाय बएको अनगुभन तालरका सभफजन्धत उऩबोिा सलभलत, 

लनभायण ब्मवसामी, आऩूलतयकताय, सेवा प्रदामक, सभवजन्धत वडा सलभलत य सऩुयीवेऺणको रालग तोवकएको 
कभयचायीराई अलग्रभ रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

११.  अनगुभन कामयको रालग स्रोतको प्रफन्ध् (१) अनगुभन कामयतालरका फभोजजभ सलभलतको 
कामयजजभभेवायी ऩयुा गनय आवश्मक ऩने स्रोत साधनको प्रफन्ध कामयऩालरकारे वावषयक फजेट तथा 
कामयक्रभभा सभावेश गनुयऩनेछ ।     

 (२) स्वीकृत वावषयक फजेटका आधायभा कामयतालरका वभोजजभ अनगुभन तथा सऩुरयवेऺणको 
रालग आवश्मक स्रोत साधनको व्मवस्थाऩन गने जजभभेवायी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हनुेछ ।  

 (३) अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयभा सॊरग्न यहने सलभलतका ऩदालधकायीको बत्ता तथा 
अन्म सवुवधा सभफन्धी व्मफस्था प्रचलरत प्रदेश कानूनको अधीनभा यही कामयऩालरकारे तोकेफभोजजभ 
हनुेछ ।  

१२.  ऩूवायधाय ववकास मोजनाको अनगुभन् (१) सलभलतरे ऩूवायधाय ववकास सभफन्धी मोजनाको प्रकृलत य 
आकाय हेयी सभबव बएसभभ लनभायण कामय प्रायभब हनु ु ऩूवय, लनभायणाधीन अवस्था य लनभायण सभऩन्न 
बएऩलछ गयी तीन चयणभा अनगुभन गनुय ऩनेछ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ लनभायण कामय प्रायभब हनु ु अजघ गरयने अनगुभन देहामका 
ववषमभा केजन्ित यही अनसूुची १ को ढाॉचाभा गनुय ऩनेछ्  

     (क) मोजनाको स्वीकृत रागत य रागत व्महोने स्रोत, 
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    (ख) मोजना कामायन्वमन गरयने स्थान, 

    (ग) राबग्राही सभदुामका सयोकायका ववषमहरु, 

    (घ) लनभायण गरयने सॊयचनाको वकलसभ, आकाय वा ऩरयभाण, लडजाइन, गणुस्तय, 

    (ङ) आवश्मक ऩने लनभायण साभग्री तथा जनशजिको आऩूती स्रोत य सोको 
गणुस्तय, 

              (च) स्वीकृत रागत अनभुान तथा लडजाइनभा आउन सक्ने सॊबाववत ऩरयवतयन 
तथा जोजखभ । 

 (३) सलभलतरे ऩूवायधाय मोजनाको लनभायणधीन अवस्थाभा देहामका ववषमभा केजन्ित यही 
अनसूुची २ को ढाॉचाभा अनगुभन गनुयऩनेछ्–  

    (क) मोजना कामायन्वमन तोवकएको गणुस्तय, रागत य सभम अनरुुऩ बए नबएको,  

    (ख) मोजना कामायन्वमनभा देजखएका फाधा अवयोध,  

    (ग) सभझौताका शतयको ऩारना, 

    (घ) सलभलतरे आवश्मक देखेका अन्म ववषमहरु । 

 (४) उऩदपा (३) फभोजजभको अनगुभन गदाय त्मस्तो मोजना वा कामयक्रभ कभतीभा ऩचास 
प्रलतशत बन्दा फढी लनभायणकामय सभऩन्न बैसकेको हनु ुऩनेछ ।  

 (५) सलभलतरे ऩूवायधाय मोजनाको लनभायण कामय सभऩन्न बएऩलछ देहामका ववषमभा केजन्ित 
यही अनसूुची ३ को ढाॉचाभा अनगुभन गनुयऩनेछ्– 

    (क)  मोजना स्वीकृत लडजाइन अनसुाय सभऩन्न बए नबएको, 

    (ख)  स्वीकृत रागत अनभुान अनसुाय काभ सभऩन्न बए नबएको, 

    (ग)  लनभायण कामयको गणुस्तय य सभम, 

             (घ)  लडजाइन वा रागतभा ऩरयवतयन बएको बए सोको औजचत्म य स्वीकृलतको 
अवस्था, 

    (ङ)  मोजनाफाट अऩेजऺत प्रलतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था बए नबएको, 
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         (च)  मोजनाभा तोवकए फभोजजभको रागत सहबालगता य सभझौताका शतयको 
ऩारना बए नबएको, 

    (छ) मोजनाको सभग्र उऩरजब्धको अवस्था य दीगोऩना । 

१३. चेतनाभूरक, ऺभता अलबववृद्ध य सीऩ ववकास कामयक्रभको अनगुभन् सलभलतरे चेतनाभूरक, ऺभता 
अलबवृवद्ध य सीऩ ववकास सभवन्धी कामयक्रभको प्रगलत अनगुभन गदाय कामयक्रभ रागत, सहबालगता, 
सभमावलध, लसकाइका ववषमवस्त ु य राबग्राहीको ऩषृ्ठऩोषण जस्ता ववषम सभावेश गयी अनसूुची ४ 
फभोजजभको ढाॉचाभा अनगुभन गनुय ऩनेछ ।  

१४. स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उद्यभशीरता प्रवद्धयन गने मोजना य कामयक्रभको अनगुभन् सलभलतरे 
स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उद्यभशीरता प्रवद्धयन गने मोजना य कामयक्रभको प्रगलत अनगुभन 
गदाय राबग्राही सभूदामरे गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त ऋण वा अनदुानको भात्रा, प्रदान गरयएका मन्त्र 
औजाय य उऩकयण तथा प्राववलधक सहामताको प्रकृलत, प्राप्त सहामताको उऩमोगको अवस्था, 
राबग्राहीको सॊख्मा, सहबालगराई उऩरब्ध गयाइएको सहमोगको ऩमायप्तता जस्ता ववषमभा केजन्ित यही 
अनसूुची ५ फभोजजभको ढाॉचाभा अनगुभन गनुय ऩनेछ ।    

१५.  अनगुभनको तमायी् (१) सदस्म सजचवरे सलभलतका ऩदालधकायीराई स्थरगत अनगुभनभा जानअुजघ 
अनगुभन गरयने मोजना तथा कामयक्रभ, जाने य पवकय न े सभम, भ्रभणको सवायी साधन रगामतका 
ववषमभा जानकायी ददन ुऩनेछ ।  

 (२) स्थरगत अनगुभन गदाय सलभलतरे मोजना तथा कामयक्रभसॉग सभफजन्धत रागत अनभुान, 

सभझौता जस्ता कागजातहरु तथा अनभुन स्थरको जानकायी लरने तस्वीय जखच्नको रालग क्माभेया 
रगामतका साधनको सभेत सलुनजितता गनुय ऩनेछ । 

 (३) सदस्म सजचवरे अनगुभनको क्रभभा मोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमनभा सॊरग्न 
उऩबोिा सलभलत वा लनभायण व्मवसामी, राबग्राही सभहु य सऩुरयवेऺणको रालग जजभभेवायी तोवकएको 
कभयचायीराई अनगुभन स्थरभा उऩजस्थलतको रालग ऩूवयसूचना गनुय ऩनेछ ।   

 (४) सलभलतरे स्थरगत अनगुभन गदाय अध्मऺराई सभेत अलग्रभ जानकायी ददन ुऩनेछ ।   

 (५) सलभलतरे स्थरगत अनगुभनको क्रभभा गाउॉऩालरका वा वडाको लनवायचनभा लनकटतभ 
प्रलत्वनन््वनी यहेका उभभे्वनाय वा दरसॉग आवद्ध व्मजि वा ऩदालधकायीराई सभेत सभरग्न गयाई 
ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त गनय सक्नछे ।  
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ऩरयच्छेद– ४ 

प्रलतवेदन सभफन्धी व्मवस्था 

१६.  अनगुभन प्रलतवेदन ऩेश गनुयऩने् (१) सलभलतरे अनगुभन सभऩन्न बएऩिात फैठक फसी छरपर गने 
य सो छरपर तथा स्थरगत अनगुभनफाट सङ्करन गरयएका सूचना तथा वववयण सभेतका आधायभा 
प्रलतवेदन तमाय गयी अनगुभन सभऩन्न बएको लभलतरे सात ददनलबत्र कामयऩालरका सभऺ ऩेश गनुय 
ऩनेछ ।   

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रलतवेदनभा अनगुभनको क्रभभा सभवजन्धत मोजना वा 
कामयक्रभको अवस्था झजल्कन ेगयी लरइएका तस्वीय सभेत सॊरग्न गनुय ऩनेछ । 

 (३) मस दपा फभोजजभको अनगुभन प्रलतवेदन सदस्म सजचवरे तमाय गनुय ऩनेछ ।  

 (४) मस दपा फभोजजभ तमाय बएको प्रलतवेदन सलभलतका सॊमोजक भापय त छरपरको 
लनलभत्त कामयऩालरका वैठकभा प्रस्ततु गरयनछे ।  

 (५) अनगुभन प्रलतवेदन फेगय सलभलतका ऩदालधकायीराई कुनै वकलसभको बत्ता वा सवुवधा 
उऩरब्ध गयाइने छैन ।  

१७. अनगुभन प्रलतवेदनभा सभावेश गनुयऩने ववषम् (१) अनगुभन सलभलतरे दपा १६ फभोजजभ तमाय 
गरयने अनगुभन प्रलतवेदनभा देहामका ववषमहरु सभावेश गनुय ऩनेछ्– 

    (क)  स्रोत साधनको प्रालप्त य प्रमोगका क्रभभा स्वीकृत फजेट य सभम तालरका 
अनसुाय बए नबएको, 

    (ख)  अऩेजऺत प्रलतपरहरु सभमभै य रागत प्रबावकायी रुऩभा हालसर बए 
नबएको,  

    (ग)  कामायन्वमनकतायको कामयदऺता य तत्ऩयता के कस्तो छ, 
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          (घ)  कामायन्वमनभा के कस्ता सभस्मा य फाधा व्मफधानहरु देजखएका छन ् य 
लतनको सभाधानका लनलभत्त के कस्ता उऩामहरु अवरभफन गनुय ऩछय । 

 (२) सलभलतरे दपा २२ को उऩदपा (२) फभोजजभ वडास्तयीम अनगुभन सलभलतरे ऩेश 
गयेको प्रलतवेदनभा उल्रेख बएका ववषमराई सभेत आफ्नो प्रलतवेदनभा सभावेश गनय सक्नेछ ।  

१८. प्रलतवेदन उऩयको कायवाही् (१) सलभलतरे दपा १६ फभोजजभ ऩेश गयेको प्रलतवेदन उऩय 
कामयऩालरकाको वैठकभा कभतीभा दईु भवहनाभा एक ऩटक छरपर गने व्मफस्था लभराउन ुऩनेछ 
।  

 (२) सलभलतको प्रलतफेदनको आधायभा कामयऩालरकारे मोजना कामायन्वमनभा देजखएका 
त्रटुीहरु सच्माउन तथा सभम य गणुस्तय कामभ गनय उऩबोिा सलभलत, लनभायण व्मफसामी, ऩयाभशयदाता 
तथा सभफद्ध कभयचायीराई आवश्मक लनदेशन ददन सक्नछे । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ कामयऩालरकाफाट ददइएका लनदेशन ऩारना गनुय सभफजन्धत 
ऩऺको कतयब्म हनुेछ ।  

१९.  बिुानी गदाय ध्मान ददनऩुने् (१) कामायरमरे मोजना वा कामयक्रभको अजन्तभ वकस्ता बिूानी गदाय 
सलभलत वा वडास्तयीम अनगुभन सलभलत य उऩबोिा सलभलत अन्तगयतको अनगुभन सलभलतरे ऩेश 
गयेको अनगुभन प्रलतवेदन सॊरग्न गनुयऩनेछ ।  

 (२) मोजना वा कामयक्रभको अजन्तभ वकस्ता बिूानी ददनअुजघ अनगुभन प्रलतवेदनरे 
औल्माएका गभबीय प्रकृलतका ववषमहरुभा आवश्मक सधुाय गयेको व्महोया सभफजन्धत प्राववलधकफाट 
सलुनजित गरयएको हनु ुऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – ५ 

ववववध 

२०.  अनगुभन गनयसक्ने्  (१) मस कामयववलधभा अन्मत्र जनुसुकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन कामायऩालरका 
तथा अध्मऺरे गाउॉऩालरकाफाट सञ्चालरत आमोजना तथा कामयक्रभको आवश्मकता अनसुाय स्थरगत 
अनगुभन गनय सक्नेछ ।  

 (२) सलभलतरे वडास्तयीम अनगुभन सलभलतफाट दपा ८ फभोजजभ अनगुभन गरयन ेमोजना 
तथा कामयक्रभको सभेत आवश्मकता अनसुाय अनगुभन गनय सक्नेछ ।  
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२१. जजभभेवायी तोक्नऩुने् (१) कामायरमरे मस कामयववलध फभोजजभ गरयने अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण 
सभवन्धी कामयको सभन्वम, सहजीकयण, कामायन्वमन य अलबरेख व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामयका रालग 
मोजना शाखा/उऩशाखाराई जजभभेवायी तोक्न ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन गाउॉऩालरकाभा अनगुभन 
सभफन्धी काभका रालग फेग्रै शाखा वा एकाइ यहेको अवस्थाभा उऩदपा (१) फभोजजभको कामय 
जजभभेवायी सोही शाखा वा एकाइको हनुछे ।  

२२. कामयववलधको ऩारना गनुयऩने् (१) वडास्तयीम अनगुभन सलभलतफाट गरयन े अनगुभनभा सभेत मस 
कामयववलधभा बएका व्मफस्थाराई ऩारना गनुयऩनेछ । 

 (२) वडास्तयीम अनगुभन सलभलतरे अनगुभन गयी तमाय गयेको प्रलतवेदनको एक प्रलत 
अनगुभन सभऩन्न बएको सात ददनलबत्र सलभलत सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ ।  

२३. चेकलरष्ट तमाय गनय सक्ने्  सलभलतरे मोजना तथा कामयक्रभको स्थरगत अनगुभन गदाय मस 
कामयववलधभा बएको व्मफस्था अनरुुऩ वववयण सॊकरनका रालग अरग्गै चेकलरष्ट तमाय गयी रागू 
गनय सक्नेछ । 

२४. सॊशोधन वा हेयपेय् कामयऩालरकारे सलभलतसॉगको ऩयाभशयभा मस कामयववलधभा आवश्मकता अनसुाय 
सॊशोधन वा हेयपेय गनय सक्नेछ । 

२५. फाधा अड्काउ पुकाउ् मस कामयववलध कामायन्वमनको क्रभभा कुनै वाधा उत्ऩन्न बएभा 
कामयऩालरकारे वाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ ।   
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अनसूुची– १ 

(दपा १२ को उऩदपा (२) सॉग सभफजन्धत) 

ऩूवायधाय ववकास सभफन्धी मोजनाको कामय प्रायभब हनु ुऩूवय गरयन ेअनगुभनभा प्रमोग गरयन ेढाॉचा 
 

क्र.सॊ. जशषयक वववयण 

1.  अनगुभन गरयने मोजनाको नाभ  
 

2.  मोजनास्थर/ठेगाना  

3.  मोजनाको स्वीकृत रागत अनभुान रु.  

4.  सभझौता यकभ रु. कुर सभझौता यकभ रु. ..... 

जनसहबालगता/रागत सहबालगताको यकभ रु. ........... 

5.  फहवुषीम मोजनाको हकभा कुर रागत् ...........चार ुआ.व.को ववलनमोजन .......... 

6.  मोजना सभझौता लभलत्  

7.  मोजना शरुु तथा सभऩन्न हनु ेलभलत शरुु हनुे लभलत् ............ सभऩन्न हनुे लभलत् ....... 

8.  राबाजन्वत जनसॊख्मा  

9.  कामायन्वमन गने लनकामको नाभ य 
सभऩकय  व्मजि य सभऩकय  नभफय 

 

10.  लनभायण गरयने सॊयचनाको वकलसभ, 

आकाय वा ऩरयभाण 

 

11.  सॊयचना लनभायण बए लडजाइन 
अनसुायको पाउण्डेशन बए नबएको 

 

12.  आवश्मक ऩने लनभायण साभग्री तथा 
जनशजि आऩूतीको स्रोत य सोको 
गणुस्तय 
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क्र.सॊ. जशषयक वववयण 

13.  बौगोलरक एवॊ वातावयणीम जोजखभ 
 

14.  स्वीकृत रागत अनभुान तथा 
लडजाइनभा आउन सक्न े सॊबाववत 
ऩरयवतयन तथा जोजखभ 

 

15.  राबग्राही सभदुामको सयोकायको 
ववषम, धायणा य सझुाव 

 

 

16.  सॊरग्न प्राववलधकको धायणा  

 

17.  नागरयक सभाज य याजनैलतक दरका 
प्रलतलनलधको धायणा   

 

 

18.  सलभलत÷अनगुभनकतायको वटप्ऩणी य 
सझुाव  

 

 

 

 

 

नोट्  

१.  क्र.सॊ. ९ भा  उऩबोिा सलभलतफाट कामायन्वमन बएको मोजना बए उऩबोिा सलभलतको अध्मऺको 
नाभ य सभऩकय  नभफय याख्न,े गैयसयकायी सॊस्था/साभदुावमक सॊस्थाफाट कामायन्वमन बएको मोजना बए  
सभफजन्धत सॊस्थाको तपय फाट तोवकएको सभऩकय  व्मजिको नाभ य सभऩकय  नभफय य लनभायण 
व्मवसामीफाट कामायन्वमनको बएको मोजना बए सभफजन्धत लनभायण व्मवसामीको तपय फाट तोवकएको 
सभऩकय  व्मजिको नाभ य सभऩकय  नभफय उल्रेख गने ।  

२. क्र.सॊ. १३ वातावयणीम भूल्माङ्कन गनुयऩने मोजना बए सो फभोजजभ भूल्माङ्कन बए नबएको य 
मोजनाफाट अन्म लसॊचाई, खानेऩानी, सडक जस्ता स्थानीम सावयजलनक ऩूवायधाय तथा लनजी बौलतक 
ऩूवायधायभा ऺती ऩगु्न सक्ने अवस्था बए नबएको उल्रेख गने ।   
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अनसूुची– २ 

( दपा १२ को उऩदपा (३) सॉग सभफजन्धत) 

ऩूवायधाय मोजनाको लनभायणधीन अवस्थाभा गरयन ेअनगुभनको क्रभभा प्रमोग गरयन ेढाॉचा 

अनगुभन गयेको लभलत् ........... 

१. मोजनाको नाभ् ........................... 

२. मोजना लनभायणस्थर् ....................     

३. मोजना लनभायण शरुु लभलत् ............... ४. मोजना सभऩन्न हनुऩुने लभलत् ................. 

५. बौलतक प्रगलत् ................ प्रलतशत ५. ववत्तीम प्रगलत ................ प्रलतशत्  

६. सभझौता यकभ् .................. हारसभभ बिुानी यकभ् ................... बिुानी फाॉकी यकभ् 
............ 

७. मोजना कामायन्वमन तोवकएको गणुस्तय, रागत य सभम अनरुुऩ् (क) बएको (ख) नबएको 

८. लनभायण कामयको अवस्था्  

 (क) लनभायणस्थरभा आवश्मक लनभायण साभग्रीको उऩरब्धता बए नबएको 

 (ख) उऩरब्ध लनभायण साभग्री तोवकएको गणुस्तय फभोजजभ बए नबएको  

 (ग)  गणुस्तय ऩयीऺण बए नबएको य बएको बए सोको नलतजा   

 (घ) आवश्मक जनशजिको ऩमायप्तता बए नबएको  

 (ङ) भेशीनयी औजाय य उऩकयण व्मवस्थाऩनको अवस्था 

९.   मोजना कामायन्वमनभा देजखएका फाधा अवयोध् ................................. 
 

१०.  मोजना कामायन्वमनभा सभझौताका शतयको ऩारना् (क) बएको (ख) नबएको 

  (ग) नबएको बए ऩारना नबएको ववषम य सोको कायण् ......................... 
 

११.  कामायन्वमन गने लनकामको आलधकारयक प्रलतलनलधको धायणा य प्रलतफद्धता् ................ 
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१२.  स्थानीम उऩबोिा÷नागरयकहरुको धायणा वा प्रलतकृमा् ...................... 
 

१३.  सॊरग्न प्राववलधकको धायणा य प्रलतफद्धता् ....................... 
 

१४.  अजघल्रो अनगुभनको क्रभभा ददइएका सझुाव कामायन्वमनको अवस्था् ........................  

 

१५.  सलभलत÷अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य लनदेशन् .................................... 
 

 

अनगुभन गने ऩदालधकायीहरु 

क. नाभ् ..........................  ऩद् ................    दस्तखत् ............... 

ख. नाभ् .......................  ऩद् .............   दस्तखत् ............... 

ग. नाभ् ..........................  ऩद् ................   दस्तखत् ............... 

घ. नाभ् .......................  ऩद् .............   दस्तखत् ............... 

ङ. नाभ् ..........................  ऩद् ................   दस्तखत् ............... 
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अनसूुची– ३ 

(दपा १२ को उऩदपा (५) सॉग सभफजन्धत) 

मोजनाको लनभायण कामय सभऩन्न बएऩलछ गरयन ेअजन्तभ अनगुभनको क्रभभा प्रमोग गरयन ेअनगुभनको ढाॉचा 

अनगुभन गयेको लभलत् ........... 

१. मोजनाको नाभ् ........................... 

२. मोजना लनभायणस्थर् वडा नॊ. ......  स्थान् .................. 

३. मोजना लनभायण शरुु लभलत् ................  ४. मोजना सभऩन्न बएको लभलत् ................. 

५. सभझौता यकभ रु. ...............  हारसभभको बिुानी रु. ............  

६. बौलतक प्रगलत् ................ प्रलतशत     

७.  मोजना कामायन्वमन तोवकएको गणुस्तय, रागत य सभम अनरुुऩ सभऩन्न बए नबएको 

८.  मोजना कामायन्वमनभा गरयएका सभझौताका शतयको ऩारना बए नबएको 

९. उऩबोिाहरुको रागत सहबालगताको अवस्था्  

१०.  लडजाइन वा रागतभा ऩरयवतयन बएको बए सोको औजचत्म य स्वीकृलतको अवस्था् ..................... 

११.  मोजनाफाट अऩेजऺत प्रलतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था बए नबएको् ............................ 
 

१२.  मोजनाको सभग्र उऩरजब्धको अवस्था य दीगोऩना  ........................................ 
 

१३.  सावयजलनक सनुवुाई तथा सावयजलनक ऩयीऺण गये नगयेको  

१४.  उऩबोिा सलभलत अन्तगयत यहेको अनगुभन सलभलतको लनणयम तथा सझुाव  

 

१५. कामायन्वमन गने लनकामको आलधकारयक प्रलतलनलधको धायणा य प्रलतफद्धता् ....................... 
 

१६. स्थानीम उऩबोिा/नागरयकहरुको धायणा वा प्रलतकृमा् ...................... 
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१७.  अजघल्रो अनगुभनको क्रभभा ददइएका सझुावको कामायन्वमनको अवस्था्  

१८. सॊरग्न प्राववलधकको धायणा य प्रलतफद्धता् ....................... 

१९. सलभलत/अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य लनदेशन् .................................... 
 

अनगुभन गने ऩदालधकायीहरु 

क. नाभ् ..........................    ऩद् ................  दस्तखत् 
............... 

ख. नाभ् .......................    ऩद् .............  दस्तखत् ............... 

ग. नाभ् ..........................    ऩद् ................  दस्तखत् 
............... 

घ. नाभ् .......................    ऩद् .............  दस्तखत् ............... 

ङ. नाभ् ..........................    ऩद् ................  दस्तखत् 
............... 
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अनसूुची –४ 

(दपा १३ सॉग सभफजन्धत) 

चेतनाभूरक, ऺभता अलबववृद्ध य सीऩ ववकास कामयक्रभको अनगुभनको क्रभभा प्रमोग गरयन ेढाॉचा 

अनगुभन गयेको लभलत् ........................ 

१. कामयक्रभको नाभ् ................ 

२. कामयक्रभ सञ्चारन स्थान् वडा नॊ. ................. स्थान् ................ 

३. कामयक्रभ शरुु लभलत् ............   सभऩन्न गनुयऩने लभलत् ........................... 

४. कामयक्रभको प्रकृलत्  क. चेतनाभूरक,  ख. ऺभता अलबववृद्ध  ग. सीऩ ववकास   

५. कामयक्रभको कुर रागत् रु. ................. कामायरमफाट उऩरब्ध हनुे यकभ रु. ..............  

 कामायन्वमन गने लनकामको रागत सहबालगता रु ......  

अन्म लनकामफाट प्राप्त सहमोग रु.................. राबग्राहीको सहबालगता् रु ............... . 

६. जभभा राबग्राही सॊख्मा्  

भवहरा ऩरुुष जभभा दलरत
  

जनजालत ब्राभहण÷ऺेत्री भधेशी
  

भजुस्रभ÷ 

अल्ऩसॊख्मक 

अऩाङ्गता 
बएको 

         

७.  राबग्राहीहरुको लनमलभत उऩजस्थती बए नबएको  

८.  कामयक्रभ कामायन्वमनभा गरयएका सभझौताका शतयको ऩारना् बएको नबएको 

९. कामयक्रभको खाका (राबग्राही, कामायन्वमन तरयका, सभम य रागत) भा ऩरयवतयन बएको बए सोको 
औजचत्म य स्वीकृलतको अवस्था् ..................... 

१०.  कामयक्रभफाट अऩेजऺत प्रलतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था् ......................... 

११.  कामयक्रभभा तोवकएफभोजजभको रागत सहबालगता य सभझौताका शतयको ऩारना बए नबएको 

१२.  मोजनाको सभग्र उऩरजब्धको अवस्था य दीगोऩना्ः् ........................................ 

 



20 

 

१३.  राबग्राही/नागरयकको धायणा वा प्रलतकृमा  

 

१४. कामायन्वमन गने लनकामको आलधकारयक प्रलतलनलधको धायणा य प्रलतफद्धता् ....................... 

 

 

१५.  वडा सलभलत वा वडास्तयीम अनगुभन सलभलतको प्रलतकृमा बए् .................... 

 

 

१६. अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य लनदेशन् .................................... 

 

 

अनगुभन गने ऩदालधकायीहरु 

क. नाभ् ..........................    ऩद् ................  दस्तखत् 
............... 

ख. नाभ् .......................    ऩद् .............  दस्तखत् ............... 

ग. नाभ् ..........................    ऩद् ................  दस्तखत् 
............... 

घ. नाभ् .......................    ऩद् .............  दस्तखत् ............... 

ङ. नाभ् ..........................    ऩद् ................  दस्तखत् 
............... 



21 

 

अनसूुची– ५ 

(दपा १४ सॉग सभफजन्धत) 

स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उद्यभशीरता प्रवद्धन गने मोजना य कामयक्रभको अनगुभन ढाॉचा 

१. कामयक्रभको नाभ् ................ 

२. कामयक्रभ सञ्चारन स्थान् वडा नॊ. ................. स्थान् ................ 

३. कामयक्रभ शरुु लभलत् ............   सभऩन्न गनुयऩने लभलत् ........................... 

४. कामयक्रभको प्रकृलत्  क. स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक  ख. उद्यभशीरता प्रफद्धयन गने  

५. कामयक्रभको कुर रागत् रु. ................. कामायरमफाट उऩरब्ध हनुे यकभ रु. ..............  

 कामायन्वमन गने लनकामको रागत सहबालगता रु ......   

अन्म लनकामफाट प्राप्त सहमोग रु.................. राबग्राहीको सहबालगता् रु ............... . 

६. जभभा राबग्राही सॊख्मा 

भवहरा ऩरुुष जभभा दलरत जनजालत ब्राभहण/ऺे
त्री 

भधे
शी 

भजुस्रभ/अल्ऩसॊख्मक अऩाङ्गता 
बएको 

         

७.  कामायरमफाट साभग्री उऩरब्ध गयाइएको बएभा    

साभग्रीको वववयण ऩरयभाण उऩमोगको अवस्था कैवपमत 

    

    

    

    

८.  कामयक्रभ कामायन्वमनभा गरयएका सभझौताका शतयको ऩारना बए/नबएको 

९.  कामयक्रभफाट अऩेजऺत प्रलतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था् बए/नबएको 
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१०.  कामयक्रभभा तोवकए फभोजजभको रागत सहबालगता य सभझौताका शतयको ऩारना् बए/नबएको 

११.  मोजनाको सभग्र उऩरजब्धको अवस्था य दीगोऩना् ........................................ 

 

१२.  राबग्राही/नागरयकको धायणा वा प्रलतकृमा  

 

 

१३. कामायन्वमन गने लनकामको आलधकारयक प्रलतलनलधको धायणा य प्रलतफद्धता् ....................... 
 

 

१४.  वडा सलभलत वा वडास्तयीम अनगुभन सलभलतको प्रलतकृमा बए् .................... 
 

 

१५. अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य लनदेशन् .................................... 
 

 

अनगुभन गने ऩदालधकायीहरु 

क. नाभ् ..........................   ऩद् ................  दस्तखत् ............... 

ख. नाभ् .......................   ऩद् .............  दस्तखत् ............... 

ग. नाभ् ..........................   ऩद् ................  दस्तखत् ............... 

घ. नाभ् .......................   ऩद् .............  दस्तखत् ............... 

ङ. नाभ् ..........................   ऩद् ................  दस्तखत्...............  


