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भयग-२ 
सरुमयरयनी गयउँपयललकयको अनगुमन तथय सपुररवेक्षण सलमलतको कय्यसञ्चयलन 

कय्यववलि, २०७८ 

स्वीकृत लमलतः २०७८/१०/०३  

प्रमयणणकरण लमलत २०७८/१०/०५ 

प्रस्तयवनयः  

गयउँपयललकयबयट सञ्चयलन हनुे ववकयस ्ोजनय तथय कय्यक्रमको प्रभयवकयरी कय्ययन्व्नकय लयलग 
स्थयनी् सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ को दफय १६ को उपदफय (४) खण्ड (ख) मय भएको 
ब््वस्थय वमोणजम गररने अनगुमन तथय सपुररवेक्षण कय्यलयई ब््वणस्थत र प्रभयवकयरी तलु््यउन 
वयञ्छनी् भएकोले कय्यपयललकयले देहय्को कय्यववलि बनयई लयगू गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रयरणभभक 

१.  संणक्षप्त नयम र प्रयरभभः  

 (१) ्स कय्यववलिको नयम “सरुमयरयनी गयउँपयललकयको अनगुमन तथय सपुररवेक्षण 
सलमलतको कय्यसञ्चयलन कय्यववलि, २०७८” रहेको छ ।  
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(२) ्ो कय्यववलि गयउँपयललकयको स्थयनी् रयजपत्रमय प्रकयशन भएको लमलतदेणख प्रयरभभ 
हनुेछ ।  

२.  पररभयषयः ववष् वय प्रसङ्गले अको अथय नलयगेमय ्स कय्यववलिमय,– 

 (क)  “अध््क्ष” भन्नयले गयउँपयललकयको अध््क्ष सभझन ुपछय । 

 (ख)  “अनगुमन” भन्नयले नीलत, ्ोजनय, कय्यक्रम तथय आ्ोजनयहरूमय लगयनी तथय 
सयिनको प्रवयह उणित ढङ्गले भए, नभएको वय अपेणक्षत नलतजय हयलसल भए, नभएको 
सभबन्िमय ्स कय्यववलि बमोणजम गररने लनरन्तर वय आवलिक रुपमय गररने लनगरयनी, सूिनय 
सङ्कलन, ववश्लषेण तथय सिुयरयत्मक कय्य सभझन ुपछय । 

(ग)  “कय्यक्रम” भन्नयले गयउँपयललकयबयट सञ्चयलन हनुे कय्यक्रम सभझन ु पछय र सो 
शब्दले गयउँपयललकय क्षेत्रलभत्र गैर सरकयरी संस्थय एबम ् सयमदुयव्क संस्थयबयट 
सञ्चयललत कय्यक्रम समेतलयई जनयउँछ । 

 (घ)  “कय्यपयललकय” भन्नयले गयउँ कय्यपयललकय सभझन ुपछय । 

(ङ)  “नयगररक समयज” भन्नयले गयउँपयललकय क्षेत्रलभत्र नयगररक समयजको रुपमय दतयय 
भएकय वय नभएकय नयगररक अलिकयरकय लयलग कृ्यणशल संस्थय वय व््णि सभझन ु
पछय ।  

(ि)  “प्रलतवेदन” भन्नयले ्स कय्यववलि बमोणजम त्यर गररने अनगुमन तथय सपुररवेक्षण 
कय्यको नलतजय समयवेश गररएको दस्तयवेज सभझन ुपछय । 

(छ)  “्ोजनय” भन्नयले गयउँपयललकयबयट सञ्चयलन हनुे ववकयस लनमययण कय्य सभझन ुपछय र 
सो शब्दले गयउँपयललकय क्षेत्रलभत्र गैर सरकयरी संस्थय एबम ्सयमदुयव्क संस्थयबयट 
सञ्चयललत ववकयस लनमययण कय्य समेतलयई जनयउँछ ।  

 (ज)  “सलमलत” भन्नयले दफय ४ बमोणजमको सलमलत सभझन ुपछय । 

(झ)  “सपुररवेक्षण” भन्नयले अपेणक्षत नलतजय हयलसल गनय ्स कय्यववलि बमोणजम सलमलत वय 
सो कयमको लनलमत्त णजभमेवयर कमयियरी वय पदयलिकयरीबयट गररने स्थलगत लनरीक्षण 
वय िेकजयँि वय रेखदेख सभबन्िी कय्य सभझन ुपछय । 
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 (ञ)  “सं्ोजक” भन्नयले सलमलतको सं्ोजक सभझन ुपछय । 

पररच्छेद– २ 

सलमलतको गठन तथय कयम, कतयव्् र अलिकयर 

३.  अनगुमन तथय सपुररवेक्षण सलमलतः  

 (१) ्ोजनय तथय कय्यक्रमको लयगत, पररमयण, सम् सीमय र गणुस्तरी्तयको आियरमय 
अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण ददनकय लयलग देहय् बमोणजमको अनगुमन तथय सपुररवेक्षण सलमलत 
रहनेछः–  

 (क)  गयउँपयललकयको उपयध््क्ष                      – सं्ोजक  

       (ख)  कय्यपयललकयले तोकेकय एक जनय मवहलय सवहत कय्यपयललकयकय  

  सदस््हरु मध््ेबयट दईु जनय       – सदस्् 

 (ग)  प्रमखु प्रशयसकी् अलिकृत     – सदस्् 

                (घ)    आलथयक प्रशयसन शयखय प्रमखु                           – सदस्् 

 (ड.)    पवुययियर ववकयस शयखय प्रमखु                          – सदस्् 

 (ि)  प्रमखु, ्ोजनय तथय अनगुमन शयखय                 – सदस्् सणिव 

(२) उपदफय (१) बमोणजमको सलमलतमय आवश््कतय अनसुयर नयगररक समयजकय प्रलतलनलि, 

सञ्चयरकमी र सभबणन्ित क्षेत्रकय ववज्ञलयई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

(३) सलमलतले आफ्नो कयमलयई लछटोछररतो र प्रभयवकयरी बनयउन कय्यपयललकयबयट 
सलमलतमय प्रलतलनलित्व गने सदस्् मध््ेबयट सं्ोजक रहने गरी ववष्गत रुपमय अनगुमन 
टोली गठन गरी णजभमेवयरी तोक्न सक्नेछ ।   

(४) ्स दफय बमोणजम स्थलगत अनगुमन गदयय सभवणन्ित ्ोजनय तथय कय्यक्रम 
कय्ययन्व्न वय सपुररवेक्षणमय संलग्न कमयियरीलयई सहभयगी गरयउन ुपनेछ ।   

४. सलमलतको कयम, कतयब्् र अलिकयरः 
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  (१) ्ोजनय तथय कय्यक्रमबयट अपेक्षय गररएको नलतजय प्रयलप्तकय लयलग सहजीकरण गने 
अनगुमन तथय सपुररवेक्षण सलमलतको प्रमखु णजभमेवयरी हनुेछ । 

     (२) उपदफय (१) मय उणल्लणखत कयमकय अलतररि सलमलतकय अन्् कयम, कतयब्् र अलिकयर 
देहय् बमोणजम हनुेछः– 

(क)  गयउँपयललकयबयट सञ्चयललत ्ोजनय तथय कय्यक्रम अनगुमनकय लयलग वयवषयक कय्यतयललकय 
त्यर गरी कय्यपयललकयलयई जयनकयरी ददने, 

(ख)  कय्यतयललकय अनसुयर लन्लमत र आवश््कतय अनसुयर आकणस्मक अनगुमन तथय 
लनरीक्षण गने, 

 ग)  अनगुमन तथय सपुररवेक्षण कय्यलयई प्रभयवकयरी बनयउन आवश््कतय अनसुयर सलमलतकय 
कृ्यकलयपहरुमय ववज्ञलयई संलग्न गरयउने, 

  (घ) अनगुमन सभपन्न भएको सयत ददनलभत्र सोको प्रलतवेदन कय्यपयललकयमय पेश गरी 
कय्यपयललकयको बैठकमय छलफल गने गरयउने, 

(ङ)  अनगुमनको क्रममय देणखएकय ववष्मय सिुयरकय लयलग सभबणन्ित प्रयववलिक तथय सभबद्ध 
उपभोिय सलमलत, परयमशयदयतय एबम ्लनमययण व््बसय्ीलयई लनदेशन ददन,े 

   (ि) ्ोजनय तथय कय्यक्रम कय्ययन्व्नको सन्दभयमय देखय परेकय वववयद वय समस््यहरुको 
समयियनकय लयलग आवश््क समन्व् र सहजीकरण गने, 

(छ)  ् ोजनय तथय कय्यक्रमको अनगुमन तथय सपुररवेक्षणको क्रममय कुनै वहनयलमनय, 
अलन्लमततय वय तोवकएको गणुस्तर र पररमयण नभएको व््होरय ्वकन हनु आएमय 
आवश््क कयरबयहीको लयलग रय्सवहत कय्यपयललकयमय पेश गने,  

(ज)  अनगुमन कय्यको वयवषयक प्रलतवेदन त्यरी गरी आलथयक वषयको अणन्तममय कय्यपयललकयमय 
पेश गने, 

(झ)  सलमलतको वयवषयक प्रलतवेदन प्रत््ेक वषयको श्रयवण मवहनयलभत्र कय्ययल्को वेबसयइट र 
अन्् उप्िु मयध््मबयट सयवयजलनक गने ब््वस्थय लमलयउने ।  
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पररच्छेद– ३ 

अनगुमन तथय सपुररवेक्षण सभबन्िी व््वस्थय 

५. ्ोजनय तथय कय्यक्रमको वगीकरणः 

  (१) अनगुमन तथय सपुरीवेक्षणकय लयलग ्ोजनय तथय कय्यक्रमलयई ववष्गत क्षेत्रकय 
आियरमय देहय् वमोणजम वगीकरण गररनेछः–  

  (क)  पूवययियर ववकयस ्ोजनय,  

  (ख)  िेतनयमूलक, क्षमतय अलभववृद्ध र सीप ववकयस सभवन्िी कय्यक्रम,  

  (ग)  स्वरोजगयर तथय उत्पयदनमूलक र उद्यमशीलतय प्रवद्धयन गने ्ोजनय र 
कय्यक्रम । 

(२) उपदफय (१) बमोणजम गररएको वगीकरण एवम ् ्ोजनय तथय कय्यक्रममय गररने 
लगयनी समेतकय आियरमय सलमलतले अनगुमनको प्रयथलमकतय लनिययरण गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफय (१) बमोणजम गररने अनगुमन तथय सपुरीवेक्षणको लयलग बेग्लयबेग्लै ढयँिय र 
ववलिको प्र्ोग गनय सवकनेछ ।  

६. अनगुमन गदयय ध््यन ददनपुनेः  

 अनगुमन तथय सपुररवेक्षण सलमलतले ्स कय्यववलि बमोणजम ्ोजनय तथय कय्यक्रमहरुको 
अनगुमन गदयय देहय्कय ववष्मय ध््यन ददन ुपनेछः– 

 (क) कय्यतयललकय अनसुयर कयम भए नभएको एकीन गने, 

 (ख) कयमको तोवकएको पररमयण, लयगत र गणुस्तर कय्म गरयउने,  

(ग) ्ोजनय वय कय्यक्रमको लडजयइन वय कय्ययन्व्नको क्रममय भएकय गल्ती वय कमजोरी 
तत्कयल सिुयर गरी सयवयजलनक कोषको अपव््् हनुबयट रोक्ने,  

 (घ)  अनगुमन तथय सपुररवेक्षण कय्यलयई पयरदशी र सहभयलगतयमूलक बनयई नयगररकमय 
गयउँपयललकयले गने ववकयस लनमययण कय्यप्रलत सकयरयत्मक भयवनयको ववकयस गरयउने  
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७.  अनगुमन ववलिः 

 (१) सलमलतले गयउँपयललकयबयट सञ्चयललत एबम ् गयउँपयललकय क्षेत्रलभत्र गैर सरकयरी 
संस्थयबयट सञ्चयललत ्ोजनय तथय कय्यक्रमहरुको अनगुमन गनेछ ।  

  (२) उपदफय (१) बमोणजम अनगुमन तथय सपुररवेक्षण गदयय सलमलतले देहय्कयमध््े  
आवश््कतय अनसुयर कुनै वय सबै ववलिको प्र्ोग गनय सक्नेछः– 

  (क)  कय्ययन्व्नमय संलग्न व््णि समूह वय लनकय्बयट लन्लमत प्रलतबेदन ललन,े 

  (ख)  स्थलगत अवलोकन गने, 

  (ग)  लयभयणन्वत वगय तथय सरोकयरवयलयहरुसँग छलफल गने, 

  (घ)  नयगररक समयजकय संस्थय तथय आमसञ्चयरकय मयध््म पररियलन गने, 

  (ङ)  सयवयजलनक परीक्षण तथय सयवयजलनक सनुवुयई आ्ोजनय गने,  

  (ि)  ्ोजनयको प्रयववलिक परीक्षण गने, 

  (छ)  सेवयग्रयही सन्तषु्टी सवेक्षण तथय सलमलतले उप्िु ठहर गरेकय अन्् 
ववलिहरु । 

(३) उपदफय (२) मय उणल्लणखत ववलिकय अलतररि कुनै ्ोजनय वय कय्यक्रमको सभबन्िमय 
अन्् तररकयबयट पषृ्ठपोषण, प्रलतकृ्य वय सझुयव प्रयप्त भएको अवस्थयमय सलमलतले त््स्तो 
ववष्को अलभलेख रयखी तथ््गत ववश्लषेणको आियरमय आवश््क कयरवयही अणघ बढयउन 
सक्नेछ ।     

८.  वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतः 

 (१) वडयस्तरमय सञ्चयलन गररने ्ोजनयको लयगत, पररमयण, सम् सीमय र गणुस्तरी्तयकय आियरमय 
अनगुमन गरी आवश््क पषृ्ठपोषण ददनकय लयलग देहय् बमोणजमको वडयस्तरी् अनगुमन 
सलमलत रहनेछः– 

    (क) सभबणन्ित वडयको वडयध््क्ष   –सं्ोजक 

    (ख) वडय सलमलतकय सदस््हरु    –सदस््  

    (ग) वडय सणिव      –सदस्् सणिव 
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(२) वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतले आवश््कतय अनसुयर सभबणन्ित ्ोजनय हेने प्रयववलिक कमयियरी 
र अन््लयई बैठकमय आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(३) वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतले अनगुमनको क्रममय देणखएकय ववष्कय सभबन्िमय गयउँ स्तरी् 
अनगुमन सलमलतलयई लन्लमत रुपमय जयनकयरी गरयउन ुपनेछ ।  

(४) गयउँपयललकयले ववलन्ोजन गरेकय पयँिलयख रुपै्य सभमको ्ोजनय वडय स्तरी् अनगुमन 
सलमलतले अनगुमन गनेछ ।  

९. उपभोिय सलमलतबयट अनगुमन गनेः  

 (१) तोवकएको गणुस्तर तथय पररमयण कय्म गरी लनिययररत सम्मय ्ोजनय सभपन्न गनय 
उपभोियहरुको भेलयबयट कभतीमय एक जनय मवहलय सवहत बढीमय लतन सदस््ी् अनगुमन 
सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोणजमको अनगुमन सलमलत गठन गने कय्य उपभोिय सलमलत गठन 
गदयय कै सम्मय गनुयपनेछ ।   

(३) ्स दफय बमोणजम गदठत अनगुमन सलमलतको कयम, कतयब्् र अलिकयर देहय् 
बमोणजम हनुेछः– 

                (क) ्ोजनयको कय्ययन्व्नमय देणखएकय वयिय, व््वियन र समस््य समयियनकय लयलग 
आवश््क सहजीकरण गने, 

          (ख) ्ोजनय कय्ययन्व्न तोवकएको पररमयण, गणुस्तर र कय्यतयललकय अनसुयर भए 
नभएको एकीन गने र नभएको अवस्थयमय सभबणन्ित पक्षलयइ सिेत गरयउने, 

                 (ग) सलमलत र वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतबयट गररने अनगुमन तथय सपुरीवेक्षणमय 
आवश््क समन्व् र सहजीकरण गने, 

  (घ) ्ोजनयको सफल कय्ययन्व्नकय लयलग आवश््क अन्् कय्यहरु गने ।  

(४) उपभोिय सलमलतले ्ोजनयको अणन्तम भिुयनी मयग गदयय ्स दफय बमोणजमको 
अनगुमन सलमलतको प्रलतवेदन संलग्न गनुयपनेछ ।   
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१०.  अनगुमन तयललकय त्यर गनुयपने:  

(१) सलमलतले ्ोजनय कय्ययन्व्न तयललकय अनरुुप हनुे गरी वयवषयक अनगुमन तयललकय 
त्यर गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफय (१) वमोणजम त्यर भएको तयललकयलयई सलमलतबयट लनणय्  गरयई 
कय्यपयललकय समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफय (२) बमोणजम पेश हनु आएको तयललकय उपर आवश््क छलफल गरी 
कय्यपयललकयले आवश््क पषृ्ठपोषण ददन सक्नेछ ।  

(४) ्स दफय बमोणजम त्यर भएको अनगुमन तयललकय सभबणन्ित उपभोिय सलमलत, 

लनमययण ब््वसय्ी, आपूलतयकतयय, सेवय प्रदय्क, सभवणन्ित वडय सलमलत र सपुरीवेक्षणको लयलग 
तोवकएको कमयियरीलयई अलग्रम रुपमय उपलब्ि गरयउन ुपनेछ ।  

११.  अनगुमन कय्यको लयलग स्रोतको प्रबन्िः  

 (१) अनगुमन कय्यतयललकय बमोणजम सलमलतको कय्यणजभमेवयरी परुय गनय आवश््क पने स्रोत 
सयिनको प्रबन्ि कय्यपयललकयले वयवषयक बजेट तथय कय्यक्रममय समयवेश गरी गनुयपनेछ ।     

(२) स्वीकृत वयवषयक बजेटकय आियरमय कय्यतयललकय वमोणजम अनगुमन तथय सपुररवेक्षणको 
लयलग आवश््क स्रोत सयिनको व््वस्थयपन गने णजभमेवयरी प्रमखु प्रशयसकी् अलिकृतको 
हनुेछ ।  

(३) अनगुमन तथय सपुररवेक्षण कय्यमय संलग्न रहने सलमलतकय पदयलिकयरीको भत्तय तथय 
अन्् सवुविय सभबन्िी व््बस्थय प्रिललत प्रदेश कयनूनको अिीनमय रही कय्यपयललकयले 
तोकेबमोणजम हनुेछ ।  

१२.  पूवययियर ववकयस ्ोजनयको अनगुमनः  

 (१) सलमलतले पूवययियर ववकयस सभबन्िी ्ोजनयको प्रकृलत र आकयर हेरी सभभव भएसभम 
लनमययण कय्य प्रयरभभ हनुपूुवय, लनमययणयिीन अवस्थय र लनमययण सभपन्न भएपलछ गरी तीन िरणमय 
अनगुमन गनुय पनेछ।  
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(२) उपदफय (१) बमोणजम लनमययण कय्य प्रयरभभ हनु ु अणघ गररने अनगुमन देहय्कय 
ववष्मय केणन्ित रही अनसूुिी १ को ढयँियमय गनुय पनेछः  

  (क) ्ोजनयको स्वीकृत लयगत र लयगत व््होने स्रोत, 

 (ख) ्ोजनय कय्ययन्व्न गररने स्थयन, 

 (ग) लयभग्रयही समदुय्कय सरोकयरकय ववष्हरु, 

 (घ) लनमययण गररने संरिनयको वकलसम, आकयर वय पररमयण, लडजयइन, गणुस्तर, 

(ङ) आवश््क पने लनमययण सयमग्री तथय जनशणिको आपूती स्रोत र सोको 
गणुस्तर, 

          (ि) स्वीकृत लयगत अनमुयन तथय लडजयइनमय आउन सक्ने संभयववत पररवतयन 
तथय जोणखम । 

(३) सलमलतले पूवययियर ्ोजनयको लनमययणिीन अवस्थयमय देहय्कय ववष्मय केणन्ित रही 
अनसूुिी २ को ढयिँयमय अनगुमन गनुयपनेछः–  

  (क) ्ोजनय कय्ययन्व्न तोवकएको गणुस्तर, लयगत र सम् अनरुुप भए नभएको,  

  (ख) ्ोजनय कय्ययन्व्नमय देणखएकय बयिय अवरोि,  

  (ग) सभझौतयकय शतयको पयलनय, 

  (घ) सलमलतले आवश््क देखेकय अन्् ववष्हरु । 

(४) उपदफय (३) बमोणजमको अनगुमन गदयय त््स्तो ्ोजनय वय कय्यक्रम कभतीमय पियस 
प्रलतशत भन्दय बढी लनमययणकय्य सभपन्न भैसकेको हनु ुपनेछ ।  

(५) सलमलतले पूवययियर ्ोजनयको लनमययण कय्य सभपन्न भएपलछ देहय्कय ववष्मय केणन्ित 
रही अनसूुिी ३ बमोणजमको ढयँियमय अनगुमन गनुयपनेछः– 

  (क) ्ोजनय स्वीकृत लडजयइन अनसुयर सभपन्न भए नभएको, 

  (ख) स्वीकृत लयगत अनमुयन अनसुयर कयम सभपन्न भए नभएको, 
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  (ग) लनमययण कय्यको गणुस्तर र सम्, 

  (घ) लडजयइन वय लयगतमय पररवतयन भएको भए सोको औणित्् र स्वीकृलतको 
अवस्थय, 

  (ङ) ्ोजनयबयट अपेणक्षत प्रलतफल प्रयप्त हनु सक्ने अवस्थय भए नभएको, 

       (ि) ्ोजनयमय तोवकए बमोणजमको लयगत सहभयलगतय र सभझौतयकय शतयको पयलनय 
भए नभएको, 

  (छ) ्ोजनयको समग्र उपलणब्िको अवस्थय र दीगोपनय । 

१३. िेतनयमूलक, क्षमतय अलभववृद्ध र सीप ववकयस कय्यक्रमको अनगुमनः  

 सलमलतले िेतनयमूलक, क्षमतय अलभववृद्ध र सीप ववकयस सभवन्िी कय्यक्रमको प्रगलत अनगुमन 
गदयय कय्यक्रम लयगत, सहभयलगतय, सम्यवलि, लसकयइकय ववष्वस्त ुर लयभग्रयहीको पषृ्ठपोषण 
जस्तय ववष् समयवेश गरी अनसूुिी ४ बमोणजमको ढयँियमय अनगुमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्वरोजगयर तथय उत्पयदनमूलक र उद्यमशीलतय प्रवद्धयन गने ्ोजनय र कय्यक्रमको अनगुमनः  

 सलमलतले स्वरोजगयर तथय उत्पयदनमूलक र उद्यमशीलतय प्रवद्धयन गने ्ोजनय र कय्यक्रमको 
प्रगलत अनगुमन गदयय लयभग्रयही समूदय्ले गयउँपयललकयबयट प्रयप्त ऋण वय अनदुयनको मयत्रय, 
प्रदयन गररएकय ्न्त्र औजयर र उपकरण तथय प्रयववलिक सहय्तयको प्रकृलत, प्रयप्त सहय्तयको 
उप्ोगको अवस्थय, लयभग्रयहीको संख्य, सहभयलगलयई उपलब्ि गरयइएको सह्ोगको प्ययप्ततय 
जस्तय ववष्मय केणन्ित रही अनसूुिी ५ बमोणजमको ढयँियमय अनगुमन गनुय पनेछ ।    

१५.  अनगुमनको त्यरीः  

(१) सदस्् सणिवले सलमलतकय पदयलिकयरीलयई स्थलगत अनगुमनमय जयनअुणघ अनगुमन गररन े
्ोजनय तथय कय्यक्रम, जयने र फवकय ने सम्, भ्रमणको सवयरी सयिन लगय्तकय ववष्मय 
जयनकयरी ददन ुपनेछ ।  
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(२) स्थलगत अनगुमन गदयय सलमलतले ्ोजनय तथय कय्यक्रमसँग सभबणन्ित लयगत अनमुयन, 

सभझौतय जस्तय कयगजयतहरु तथय अनमुन स्थलको जयनकयरी ललने तस्वीर णखच्नको लयलग 
क््यमेरय लगय्तकय सयिनको समेत सलुनणिततय गनुय पनेछ । 

(३) सदस्् सणिवले अनगुमनको क्रममय ्ोजनय तथय कय्यक्रम कय्ययन्व्नमय संलग्न 
उपभोिय सलमलत वय लनमययण व््वसय्ी, लयभग्रयही समहु र सपुररवेक्षणको लयलग णजभमेवयरी 
तोवकएको कमयियरीलयई अनगुमन स्थलमय उपणस्थलतको लयलग पूवयसूिनय गनुय पनेछ ।   

(४) सलमलतले स्थलगत अनगुमन गदयय गयउँपयललकय अध््क्षलयई समेत अलग्रम जयनकयरी ददन ु
पनेछ ।   

(५) सलमलतले स्थलगत अनगुमनको क्रममय गयउँपयललकय वय वडयको लनवययिनमय लनकटतम 
प्रलतद्वन्द्वी रहेकय उभमेद्वयर वय दलसँग आवद्ध व््णि वय पदयलिकयरीलयई समेत सभलग्न 
गरयई पषृ्ठपोषण प्रयप्त गनय सक्नेछ ।  

पररच्छेद– ४ 

प्रलतवेदन सभबन्िी व््वस्थय 
१६.  अनगुमन प्रलतवेदन पेश गनुयपनेः  

 (१) सलमलतले अनगुमन सभपन्न भएपियत बैठक बसी छलफल गने र सो छलफल तथय 
स्थलगत अनगुमनबयट सङ्कलन गररएकय सूिनय तथय वववरण समेतकय आियरमय प्रलतवेदन 
त्यर गरी अनगुमन सभपन्न भएको लमलतले सयत ददनलभत्र कय्यपयललकय समक्ष पेश गनुय 
पनेछ ।   

(२) उपदफय (१) बमोणजमको प्रलतवेदनमय अनगुमनको क्रममय सभवणन्ित ्ोजनय वय 
कय्यक्रमको अवस्थय झणल्कने गरी ललइएकय तस्वीर समेत संलग्न गनुय पनेछ । 

(३) ्स दफय बमोणजमको अनगुमन प्रलतवेदन सदस्् सणिवले त्यर गनुय पनेछ ।  

(४) ्स दफय बमोणजम त्यर भएको प्रलतवेदन सलमलतकय सं्ोजक मयफय त छलफलको 
लनलमत्त कय्यपयललकय वैठकमय प्रस्ततु गररनेछ ।  
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(५) अनगुमन प्रलतवेदनकय आियरमय मयत्र अनगुमन सलमलतकय अनगुमन भत्तय वय सवुविय 
उपलब्ि गरयइने छ ।  

१७. अनगुमन प्रलतवेदनमय समयवेश गनुयपने ववष्ः  

 (१) अनगुमन सलमलतले दफय १६ बमोणजम त्यर गररने अनगुमन प्रलतवेदनमय देहय्कय 
ववष्हरु समयवेश गनुय पनेछः– 

(क) स्रोत सयिनको प्रयलप्त र प्र्ोगकय क्रममय स्वीकृत बजेट र सम् तयललकय अनसुयर भए 
नभएको, 

(ख) अपेणक्षत प्रलतफलहरु सम्मै र लयगत प्रभयवकयरी रुपमय हयलसल भए नभएको,  

(ग) कय्ययन्व्नकतययको कय्यदक्षतय र तत्परतय के कस्तो छ, 

(घ) कय्ययन्व्नमय के कस्तय समस््य र बयिय व््बियनहरु देणखएकय छन ् र लतनको 
समयियनकय लनलमत्त के कस्तय उपय्हरु अवलभबन गनुय पछय । 

(२) सलमलतले दफय २२ को उपदफय (२) बमोणजम वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतले पेश 
गरेको प्रलतवेदनमय उल्लेख भएकय ववष्लयई समेत आफ्नो प्रलतवेदनमय समयवेश गनय सक्नेछ 

१८. प्रलतवेदन उपरको कयरवयहीः 

  (१) सलमलतले दफय १६ बमोणजम पेश गरेको प्रलतवेदन उपर कय्यपयललकयको वैठकमय 
कभतीमय दईु मवहनयमय एक पटक छलफल गने व््बस्थय लमलयउन ुपनेछ ।  

(२) सलमलतको प्रलतबेदनको आियरमय कय्यपयललकयले ्ोजनय कय्ययन्व्नमय देणखएकय 
त्रटुीहरु सच््यउन तथय सम् र गणुस्तर कय्म गनय उपभोिय सलमलत, लनमययण व््बसय्ी, 
परयमशयदयतय तथय सभबद्ध कमयियरीलयई आवश््क लनदेशन ददन सक्नेछ । 

 (३) उपदफय (२) बमोणजम कय्यपयललकयबयट ददइएकय लनदेशन पयलनय गनुय सभबणन्ित 
पक्षको कतयब्् हनुछे ।  
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१९.  भिुयनी गदयय ध््यन ददनपुनेः  

 (१) कय्ययल्ले ्ोजनय वय कय्यक्रमको अणन्तम वकस्तय भिूयनी गदयय सलमलत वय वडयस्तरी् 
अनगुमन सलमलत र उपभोिय सलमलत अन्तगयतको अनगुमन सलमलतले पेश गरेको अनगुमन 
प्रलतवेदन संलग्न गनुयपनेछ ।  

(२) ्ोजनय वय कय्यक्रमको अणन्तम वकस्तय भिूयनी ददनअुणघ अनगुमन प्रलतवेदनले 
औल््यएकय गभभीर प्रकृलतकय ववष्हरुमय आवश््क सिुयर गरेको व््होरय सभबणन्ित 
प्रयववलिकबयट सलुनणित गररएको हनु ुपनेछ ।  

पररच्छेद – ५ 

ववववि 

२०.  अनगुमन गनयसक्नःे  

 (१) ्स कय्यववलिमय अन््त्र जनुसुकैु कुरय लेणखएको भएतय पलन कय्ययपयललकय तथय 
अध््क्षले गयउँपयललकयबयट सञ्चयललत ्ोजनय तथय कय्यक्रमको आवश््कतय अनसुयर स्थलगत 
अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

(२) सलमलतले वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतबयट दफय ८ बमोणजम अनगुमन गररने ्ोजनय 
तथय कय्यक्रमको समेत आवश््कतय अनसुयर अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

२१. णजभमेवयरी तोक्नपुनेः  

 (१) कय्ययल्ले ्स कय्यववलि बमोणजम गररने अनगुमन तथय सपुररवेक्षण सभवन्िी कय्यको 
समन्व्, सहजीकरण, कय्ययन्व्न र अलभलेख व््वस्थयपन सभबन्िी कय्यकय लयलग ्ोजनय 
तथय अनगुमन शयखय प्रमखुलयइ णजभमेवयरी तोक्न ुपनेछ । 

(२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय लेणखएको भएतय पलन गयउँपयललकयमय अनगुमन 
सभबन्िी कयमकय लयलग बेग्लै शयखय वय एकयइ रहेको अवस्थयमय उपदफय (१) बमोणजमको 
कय्य णजभमेवयरी सोही शयखय वय एकयइको हनुेछ ।  

२२. कय्यववलिको पयलनय गनुयपनेः  
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 (१) वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतबयट गररने अनगुमनमय समेत ्स कय्यववलिमय भएकय 
व््बस्थयलयई पयलनय गनुयपनेछ । 

(२) वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतले अनगुमन गरी त्यर गरेको प्रलतवेदनको एक प्रलत 
अनगुमन सभपन्न भएको सयत ददनलभत्र सलमलत समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

२३. िेकललष्ट त्यर गनय सक्नःे  

 सलमलतले ्ोजनय तथय कय्यक्रमको स्थलगत अनगुमन गदयय ्स कय्यववलिमय भएको व््बस्थय 
अनरुुप वववरण संकलनकय लयलग अलग्गै िेकललष्ट त्यर गरी लयगू गनय सक्नेछ । 

२४. संशोिन वय हेरफेरः  

 कय्यपयललकयले सलमलतसँगको परयमशयमय ्स कय्यववलिमय आवश््कतय अनसुयर संशोिन वय 
हेरफेर गनय सक्नेछ । 

२५. बयिय अड्कयउ फुकयउः  

 ्स कय्यववलि कय्ययन्व्नको क्रममय कुनै वयिय उत्पन्न भएमय कय्यपयललकयले वयिय 
अड्कयउ फुकयउन सक्नेछ ।   

 

अनसूुिी– १ 

(दफय १२ को उपदफय (२) सँग सभबणन्ित) 

पूवययियर ववकयस सभबन्िी ्ोजनयको कय्य प्रयरभभ हनु ुपूवय गररन ेअनगुमनमय प्र्ोग गररन ेढयिँय 
 

क्र.सं. णशषयक वववरण 

1.  अनगुमन गररने ्ोजनयको नयम  
 

2.  ् ोजनयस्थल/ठेगयनय  

3.  ् ोजनयको स्वीकृत लयगत अनमुयन 
रु. 
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क्र.सं. णशषयक वववरण 

4.  सभझौतय रकम रु. कुल सभझौतय रकम रु. ..... 

जनसहभयलगतय/लयगत सहभयलगतयको रकम रु. 
........... 

5.  बहवुषी् ्ोजनयको हकमय कुल लयगतः ...........ियल ु आ.व.को ववलन्ोजन 
.......... 

6.  ् ोजनय सभझौतय लमलतः  

7.  ् ोजनय शरुु तथय सभपन्न हनुे लमलत शरुु हनुे लमलतः ............ सभपन्न हनुे लमलतः ....... 

8.  लयभयणन्वत जनसंख्य  

9.  कय्ययन्व्न गने लनकय्को नयम र 
सभपकय  व््णि र सभपकय  नभबर 

 

10.  लनमययण गररने संरिनयको वकलसम, 

आकयर वय पररमयण 

 

11.  संरिनय लनमययण भए लडजयइन 
अनसुयरको फयउण्डेशन भए 
नभएको 

 

12.  आवश््क पने लनमययण सयमग्री तथय 
जनशणि आपूतीको स्रोत र सोको 
गणुस्तर 

 

13.  भौगोललक एवं वयतयवरणी् जोणखम 
 

14.  स्वीकृत लयगत अनमुयन तथय 
लडजयइनमय आउन सक्ने संभयववत 
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क्र.सं. णशषयक वववरण 

पररवतयन तथय जोणखम 

15.  लयभग्रयही समदुय्को सरोकयरको 
ववष्, ियरणय र सझुयव 

 

 

16.  संलग्न प्रयववलिकको ियरणय  

 

17.  नयगररक समयज र रयजनैलतक 
दलकय प्रलतलनलिको ियरणय   

 

 

18.  सलमलत/अनगुमनकतययको वटप्पणी र 
सझुयव  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोटः  

१.  क्र.सं. ९ मय  उपभोिय सलमलतबयट कय्ययन्व्न भएको ्ोजनय भए उपभोिय सलमलतको 
अध््क्षको नयम र सभपकय  नभबर रयख्न,े गैरसरकयरी संस्थय/सयमदुयव्क संस्थयबयट कय्ययन्व्न 
भएको ्ोजनय भए  सभबणन्ित संस्थयको तफय बयट तोवकएको सभपकय  व््णिको नयम र 
सभपकय  नभबर र लनमययण व््वसय्ीबयट कय्ययन्व्नको भएको ्ोजनय भए सभबणन्ित लनमययण 
व््वसय्ीको तफय बयट तोवकएको सभपकय  व््णिको नयम र सभपकय  नभबर उल्लेख गने ।  

२. क्र.सं. १३ वयतयवरणी् मूल््यङ्कन गनुयपने ्ोजनय भए सो बमोणजम मूल््यङ्कन भए नभएको र 
्ोजनयबयट अन्् लसंियई, खयनेपयनी, सडक जस्तय स्थयनी् सयवयजलनक पूवययियर तथय लनजी 
भौलतक पूवययियरमय क्षती पगु्न सक्ने अवस्थय भए नभएको उल्लेख गने ।   
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अनसूुिी– २ 

( दफय १२ को उपदफय (३) सँग सभबणन्ित) 

पूवययियर ्ोजनयको लनमययणिीन अवस्थयमय गररन ेअनगुमनको क्रममय प्र्ोग गररन ेढयिँय 

अनगुमन गरेको लमलतः ........... 

१. ्ोजनयको नयमः ........................... 

२. ्ोजनय लनमययणस्थलः ....................     

३. ्ोजनय लनमययण शरुु लमलतः ............... ४. ्ोजनय सभपन्न हनुपुने लमलतः ................. 

५. भौलतक प्रगलतः ................ प्रलतशत ५. ववत्ती् प्रगलत ................ प्रलतशतः  

६. सभझौतय रकमः .................. हयलसभम भिुयनी रकमः ................... भिुयनी बयँकी 
रकमः ............ 

७. ्ोजनय कय्ययन्व्न तोवकएको गणुस्तर, लयगत र सम् अनरुुपः (क) भएको (ख) नभएको 

८. लनमययण कय्यको अवस्थयः  

 (क) लनमययणस्थलमय आवश््क लनमययण सयमग्रीको उपलब्ितय भए नभएको 

 (ख) उपलब्ि लनमययण सयमग्री तोवकएको गणुस्तर बमोणजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्तर परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नलतजय   

 (घ) आवश््क जनशणिको प्ययप्ततय भए नभएको  

 (ङ) मेशीनरी औजयर र उपकरण व््वस्थयपनको अवस्थय 

९.   ् ोजनय कय्ययन्व्नमय देणखएकय बयिय अवरोिः ................................. 

१०.  ्ोजनय कय्ययन्व्नमय सभझौतयकय शतयको पयलनयः (क) भएको (ख) नभएको 

  (ग) नभएको भए पयलनय नभएको ववष् र सोको कयरणः ......................... 

११. कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रलतलनलिको ियरणय र प्रलतबद्धतयः ................ 

१२. स्थयनी् उपभोिय/नयगररकहरुको ियरणय वय प्रलतकृ्यः ...................... 
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१३.  संलग्न प्रयववलिकको ियरणय र प्रलतबद्धतयः ....................... 

१४.  अणघल्लो अनगुमनको क्रममय ददइएकय सझुयव कय्ययन्व्नको अवस्थयः ........................  

१५.  सलमलत/अनगुमनकतययको वटप्पणी, सझुयव र लनदेशनः .................................... 

अनगुमन गने पदयलिकयरीहरु 

क. नयमः ..........................  पदः ................   दस्तखतः 
............... 

ख. नयमः .......................  पदः .............   दस्तखतः 
............... 

ग. नयमः ..........................  पदः ................   दस्तखतः 
............... 

घ. नयमः .......................  पदः .............   दस्तखतः 
............... 

ङ. नयमः ..........................  पदः ................   दस्तखतः 
............... 
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अनसूुिी– ३ 

(दफय १२ को उपदफय (५) सँग सभबणन्ित) 

्ोजनयको लनमययण कय्य सभपन्न भएपलछ गररन ेअणन्तम अनगुमनको क्रममय प्र्ोग गररन ेअनगुमनको 
ढयिँय 

अनगुमन गरेको लमलतः ........... 

१. ्ोजनयको नयमः ........................... 

२. ्ोजनय लनमययणस्थलः वडय नं. ......  स्थयनः .................. 

३. ्ोजनय लनमययण शरुु लमलतः ................  ४. ्ोजनय सभपन्न भएको लमलतः 
................. 

५. सभझौतय रकम रु. ...............  हयलसभमको भिुयनी रु. ............  

६. भौलतक प्रगलतः ................ प्रलतशत     

७.  ्ोजनय कय्ययन्व्न तोवकएको गणुस्तर, लयगत र सम् अनरुुप सभपन्न भए नभएको 

८.  ्ोजनय कय्ययन्व्नमय गररएकय सभझौतयकय शतयको पयलनय भए नभएको 

९. उपभोियहरुको लयगत सहभयलगतयको अवस्थयः  

१०.  लडजयइन वय लयगतमय पररवतयन भएको भए सोको औणित्् र स्वीकृलतको अवस्थयः 
..................... 

११.  ् ोजनयबयट अपेणक्षत प्रलतफल प्रयप्त हनु सक्ने अवस्थय भए नभएकोः ............................ 

१२.  ् ोजनयको समग्र उपलणब्िको अवस्थय र दीगोपनय  ........................................ 

१३.  सयवयजलनक सनुवुयई तथय सयवयजलनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  उपभोिय सलमलत अन्तगयत रहेको अनगुमन सलमलतको लनणय्  तथय सझुयव  

१५. कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रलतलनलिको ियरणय र प्रलतबद्धतयः ....................... 

१६. स्थयनी् उपभोिय/नयगररकहरुको ियरणय वय प्रलतकृ्यः ...................... 
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१७.  अणघल्लो अनगुमनको क्रममय ददइएकय सझुयवको कय्ययन्व्नको अवस्थयः  

१८. संलग्न प्रयववलिकको ियरणय र प्रलतबद्धतयः ....................... 

१९. सलमलत/अनगुमनकतययको वटप्पणी, सझुयव र लनदेशनः .................................... 

अनगुमन गने पदयलिकयरीहरु 

क. नयमः ..........................    पदः ................ 
 दस्तखतः ............... 

ख. नयमः .......................    पदः .............  दस्तखतः 
............... 

ग. नयमः ..........................    पदः ................  दस्तखतः 
............... 

घ. नयमः .......................    पदः .............  दस्तखतः 
............... 

ङ. नयमः ..........................    पदः ................  दस्तखतः 
............... 
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अनसूुिी –४ 

(दफय १३ सँग सभबणन्ित) 

िेतनयमूलक, क्षमतय अलभववृद्ध र सीप ववकयस कय्यक्रमको अनगुमनको क्रममय प्र्ोग गररन ेढयिँय 

अनगुमन गरेको लमलतः ........................ 

१. कय्यक्रमको नयमः ................ 

२. कय्यक्रम सञ्चयलन स्थयनः वडय नं. ................. स्थयनः ................ 

३. कय्यक्रम शरुु लमलतः ............   सभपन्न गनुयपने लमलतः 
........................... 

४. कय्यक्रमको प्रकृलतः  क. िेतनयमूलक,  ख. क्षमतय अलभववृद्ध  ग. सीप ववकयस   

५. कय्यक्रमको कुल लयगतः रु. ................. कय्ययल्बयट उपलब्ि हनुे रकम रु. 
..............  

 कय्ययन्व्न गने लनकय्को लयगत सहभयलगतय रु ......  

अन्् लनकय्बयट प्रयप्त सह्ोग रु.................. लयभग्रयहीको सहभयलगतयः रु ............... . 

६. जभमय लयभग्रयही संख्यः  

मवहलय परुुष जभमय दललत
  

जनजयलत ब्रयभहण÷क्षेत्री मिेशी
  

मणुस्लम÷ 

अल्पसंख्क 

अपयङ्गतय 
भएको 

         

७.  लयभग्रयहीहरुको लन्लमत उपणस्थती भए नभएको  

८.  कय्यक्रम कय्ययन्व्नमय गररएकय सभझौतयकय शतयको पयलनयः भएको नभएको 

९. कय्यक्रमको खयकय (लयभग्रयही, कय्ययन्व्न तररकय, सम् र लयगत) मय पररवतयन भएको भए 
सोको औणित्् र स्वीकृलतको अवस्थयः ..................... 

१०.  कय्यक्रमबयट अपेणक्षत प्रलतफल प्रयप्त हनु सक्ने अवस्थयः ......................... 
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११.  कय्यक्रममय तोवकएबमोणजमको लयगत सहभयलगतय र सभझौतयकय शतयको पयलनय भए नभएको 

१२.  ्ोजनयको समग्र उपलणब्िको अवस्थय र दीगोपनयःः ........................................ 

१३.  लयभग्रयही/नयगररकको ियरणय वय प्रलतकृ्य  

१४. कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रलतलनलिको ियरणय र प्रलतबद्धतयः 
....................... 

१५.  वडय सलमलत वय वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतको प्रलतकृ्य भएः .................... 

१६. अनगुमनकतययको वटप्पणी, सझुयव र लनदेशनः .................................... 

 

अनगुमन गने पदयलिकयरीहरु 

क. नयमः ..........................   पदः ................ दस्तखतः .............. 

ख. नयमः .......................    पदः ............. दस्तखतः .............. 

ग. नयमः ..........................    पदः ................ दस्तखतः .............. 

घ. नयमः .......................    पदः ............. दस्तखतः .............. 

ङ. नयमः ..........................    पदः ................ दस्तखतः .............. 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्डः ५, संख्यः७, मयघ ५ गते, २०७८ सयल 

23 

 

अनसूुिी– ५ 

(दफय १४ सँग सभबणन्ित) 

स्वरोजगयर तथय उत्पयदनमूलक र उद्यमशीलतय प्रवद्धन गने ्ोजनय र कय्यक्रमको अनगुमन ढयिँय 

१. कय्यक्रमको नयमः ................ 

२. कय्यक्रम सञ्चयलन स्थयनः वडय नं. ................. स्थयनः ................ 

३. कय्यक्रम शरुु लमलतः ............   सभपन्न गनुयपने लमलतः 
........................... 

४. कय्यक्रमको प्रकृलतः  क. स्वरोजगयर तथय उत्पयदनमूलक  ख. उद्यमशीलतय प्रबद्धयन गने  

५. कय्यक्रमको कुल लयगतः रु. ................. कय्ययल्बयट उपलब्ि हनुे रकम रु. 
..............  

 कय्ययन्व्न गने लनकय्को लयगत सहभयलगतय रु ......   

अन्् लनकय्बयट प्रयप्त सह्ोग रु.................. लयभग्रयहीको सहभयलगतयः रु ............... . 

६. जभमय लयभग्रयही संख्य 

मवहलय परुुष जभमय दललत जनजयलत ब्रयभहण/क्षे
त्री 

मिे
शी 

मणुस्लम/अल्पसंख्
क 

अपयङ्गतय 
भएको 

         

७.  कय्ययल्बयट सयमग्री उपलब्ि गरयइएको भएमय    

सयमग्रीको वववरण पररमयण उप्ोगको अवस्थय कैवफ्त 

    

    

    

    

८.  कय्यक्रम कय्ययन्व्नमय गररएकय सभझौतयकय शतयको पयलनय भए/नभएको 
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९.  कय्यक्रमबयट अपेणक्षत प्रलतफल प्रयप्त हनु सक्ने अवस्थयः भए/नभएको 

१०.  कय्यक्रममय तोवकए बमोणजमको लयगत सहभयलगतय र सभझौतयकय शतयको पयलनयः भए/नभएको 

११.  ्ोजनयको समग्र उपलणब्िको अवस्थय र दीगोपनयः ....................................... 

१२.  लयभग्रयही/नयगररकको ियरणय वय प्रलतकृ्य  

१३. कय्ययन्व्न गने लनकय्को आलिकयररक प्रलतलनलिको ियरणय र प्रलतबद्धतयः 
....................... 

१४.  वडय सलमलत वय वडयस्तरी् अनगुमन सलमलतको प्रलतकृ्य भएः .................... 

१५. अनगुमनकतययको वटप्पणी, सझुयव र लनदेशनः .................................... 

अनगुमन गने पदयलिकयरीहरु 

क. नयमः ..........................  पदः ................ दस्तखतः ............... 

ख. नयमः .......................   पदः ............. दस्तखतः ............... 

ग. नयमः ..........................   पदः ................ दस्तखतः ............... 

घ. नयमः .......................   पदः ............. दस्तखतः ............... 

ङ. नयमः ..........................   पदः ................ दस्तखतः...............  
 

                                                          आज्ञयले 

                                                                 णिन्तयमणण रेग्मी 
प्रमखु प्रशयसकी् अलिकृत 

 

 

 

 


