
 

1 
 

 

सानीभेरी गाउँपालिका, 

लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                  संख्या :१५                              लमलि: २०७८/०४/०१ 

 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं.११ 

गाउँपाधलकाको अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सधमधतको 
काययसञ्चालन काययविधध, २०७८ 

प्रस्तािनााः गाउँपाधलकाबाट सञ्चालन हनुे विकास योिना तथा 
काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्ियनका लाधग स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) िण्ड (ि) मा भएको 
ब्यिस्था िमोजिम गररने अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययलाई ब्यिजस्थत 
र प्रभािकारी तलु्याउन िाञ्छनीय भएकोले, गाउँपाधलकाको प्रशासकीय 
काययविधध धनयधमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ ले ददएको अधधकार 
प्रयोग गरी काययपाधलकाले देहायको काययविधध बनाई लागू गरेको छ ।  
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पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययविधधको नाम “सानीभेरी 
गाउँपाधलकाको अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सधमधतको काययसञ्चालन 
काययविधध, २०७८” रहेको छ । (२) यो काययविधध गाउँपाधलकाको 
स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएको धमधतदेजि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा,– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपाधलकाको अध्यक्ष लाई सम्झन ुपछय । 

(ि) “अनगुमन” भन्नाले नीधत, योिना, काययक्रम तथा आयोिनाहरूमा 
लगानी तथा साधनको प्रिाह उजित ढङ्गले भए, नभएको िा 
अपेजक्षत नधतिा हाधसल भए, नभएको सम्बन्धमा यस काययविधध 
बमोजिम गररने धनरन्तर िा आिधधक रुपमा गररने धनगरानी, 
सूिना सङ्कलन, विश्लषेण तथा सधुारात्मक कायय सम्झन ुपछय । 

(ग) “काययक्रम” भन्नाले गाउँपाधलकाबाट सञ्चालन हनुे काययक्रम सम्झन ु
पछय र सो शब्दले गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र गैर सरकारी संस्था एबम ्
सामदुावयक संस्थाबाट सञ्चाधलत काययक्रम समेतलाई िनाउँछ । 

(घ) “काययपाधलका” भन्नाले गाउँकाययपाधलका सम्झन ुपछय । 

(ङ) “नागररक समाि” भन्नाले गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र नागररक समािको 
रुपमा दताय भएका िा नभएका नागररक अधधकारका लाधग कृयाजशल 
संस्था िा व्यजि सम्झन ुपछय ।  

(ि) “प्रधतिेदन” भन्नाले यस काययविधध बमोजिम तयार गररने अनगुमन 
तथा सपुररिेक्षण काययको नधतिा समािेश गररएको दस्तािेि सम्झन ु
पछय । 

(छ) “योिना” भन्नाले गाउँपाधलकाबाट सञ्चालन हनु ेविकास धनमायण कायय 
सम्झन ुपछय र सो शब्दले गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र गैर सरकारी संस्था 
एबम ् सामदुावयक संस्थाबाट सञ्चाधलत विकास धनमायण कायय 
समेतलाई िनाउँछ । 

(ि) “सधमधत” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको सधमधत सम्झन ुपछय । 
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(झ) “सपुररिेक्षण” भन्नाले अपेजक्षत नधतिा हाधसल गनय यस काययविधध 
बमोजिम सधमधत िा सो कामको धनधमत्त जिम्मेिार कमयिारी िा 
पदाधधकारीबाट गररने स्थलगत धनरीक्षण िा िेकिाँि िा रेिदेि 
सम्बन्धी कायय सम्झन ुपछय । 

(ञ) “संयोिक” भन्नाले सधमधतको संयोिक सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद– २ 

सधमधतको गठन तथा काम, कतयव्य र अधधकार 

३.  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सधमधताः (१) योिना तथा काययक्रमको लागत, 

पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताको आधारमा अनगुमन गरी 
पषृ्ठपोषण ददनका लाधग देहाय बमोजिमको अनगुमन तथा सपुररिेक्षण 
सधमधत रहनेछाः-  

(क)  गाउँपाधलकाको उपाध्यक्ष  – संयोिक 

(ि)  काययपाधलकाले तोकेका एक िना मवहला सवहत 
काययपाधलकाका सदस्यहरु मध्येबाट दईु िना – सदस्य 

(ग)  प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत  – सदस्य 

(घ)  प्रमिु, योिना विभाग/शािा – सदस्य सजिि 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सधमधतमा आिश्यकता अनसुार 
नागररक समािका प्रधतधनधध, सञ्चारकमी र सम्बजन्धत 
क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

(३) सधमधतले आफ्नो कामलाई धछटोछररतो र प्रभािकारी बनाउन 
काययपाधलकाबाट सधमधतमा प्रधतधनधधत्ि गने सदस्य 
मध्येबाट संयोिक रहने गरी विषयगत रुपमा अनगुमन 
टोली गठन गरी जिम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।   

(४) यस दफा बमोजिम स्थलगत अनगुमन गदाय सम्िजन्धत योिना 
तथा काययक्रम कायायन्ियन िा सपुररिेक्षणमा संलग्न 
कमयिारीलाई सहभागी गराउन ुपनेछ ।   
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४. सधमधतको काम, कतयब्य र अधधकाराः (१) योिना तथा काययक्रमबाट 
अपेक्षा गररएको नधतिा प्राधप्तका लाधग सहिीकरण गने अनगुमन तथा 
सपुररिेक्षण सधमधतको प्रमिु जिम्मेिारी हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उजल्लजित कामका अधतररि सधमधतका अन्य 
काम, कतयब्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछाः- 

(क) गाउँपाधलकाबाट सञ्चाधलत योिना तथा काययक्रम अनगुमनका 
लाधग िावषयक काययताधलका तयार गरी काययपाधलकालाई 
िानकारी ददने, 

(ि)  काययताधलका अनसुार धनयधमत र आिश्यकता अनसुार 
आकजस्मक अनगुमन तथा धनरीक्षण गने,  

(ग)  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययलाई प्रभािकारी बनाउन 
आिश्यकता अनसुार सधमधतका कृयाकलापहरुमा विज्ञलाई 
संलग्न गराउने,  

(घ)  अनगुमन सम्पन्न भएको सात ददनधभत्र सोको प्रधतिेदन 
काययपाधलकामा पेश गरी काययपाधलकाको बैठकमा छलफल 
गने गराउने,  

(ङ)  अनगुमनको क्रममा देजिएका विषयमा सधुारका लाधग सम्बजन्धत 
प्राविधधक तथा सम्बद्ध उपभोिा सधमधत, परामशयदाता एबम ्
धनमायण व्यबसायीलाई धनदेशन ददने,  

(ि) योिना तथा काययक्रम कायायन्ियनको सन्दभयमा देिा परेका वििाद 
िा समस्याहरुको समाधानका लाधग आिश्यक समन्िय र 
सहिीकरण गने, 

(छ) योिना तथा काययक्रमको अनगुमन तथा सपुररिेक्षणको क्रममा 
कुनै वहनाधमना, अधनयधमतता िा तोवकएको गणुस्तर र पररमाण 
नभएको व्यहोरा यवकन हनु आएमा आिश्यक कारबाहीको लाधग 
रायसवहत काययपाधलका मा पेश गने,  

(ि) अनगुमन काययको िावषयक प्रधतिेदन तयारी गरी आधथयक िषयको 
अजन्तममा काययपाधलकामा पेश गने, 
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(झ) सधमधतको िावषयक प्रधतिेदन प्रत्येक िषयको श्रािण मवहनाधभत्र 
कायायलयको िेबसाइट र अन्य उपयिु माध्यमबाट साियिधनक 
गने ब्यिस्था धमलाउने।  

पररच्छेद– ३ 

अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सम्बन्धी व्यिस्था 
५. योिना तथा काययक्रमको िगीकरणाः (१) अनगुमन तथा सपुरीिेक्षणका 

लाधग योिना तथा काययक्रमलाई विषयगत क्षेत्रका आधारमा देहाय 
िमोजिम िगीकरण गररनेछाः- 

(क) पूिायधार विकास योिना,  

 (ि)  िेतनामूलक, क्षमता अधभिवृद्ध र सीप विकास सम्िन्धी काययक्रम,  

 (ग)  स्िरोिगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रिद्धयन गने 
योिना र काययक्रम । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गररएको िगीकरण एिम ् योिना तथा 
काययक्रममा गररने लगानी समेतका आधारमा सधमधतले अनगुमनको 
प्राथधमकता धनधायरण गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम गररने अनगुमन तथा सपुरीिेक्षणको लाधग 
बेग्लाबेग्लै ढाँिा र विधधको प्रयोग गनय सवकनेछ ।  

६. अनगुमन गदाय ध्यान ददनपुनेाः अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सधमधतले यस 
काययविधध बमोजिम योिना तथा काययक्रमहरुको अनगुमन गदाय 
देहायका विषयमा ध्यान ददन ुपनेछाः- 

  (क) काययताधलका अनसुार काम भए नभएको एकीन गने,  

(ि) कामको तोवकएको पररमाण, लागत र गणुस्तर कायम गराउने,   

(ग) योिना िा काययक्रमको धडिाइन िा कायायन्ियनको क्रममा भएका 
गल्ती िा कमिोरी तत्काल सधुार गरी साियिधनक कोषको 
अपव्यय हनुबाट रोक्ने,   

(घ)  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययलाई पारदशी र सहभाधगतामूलक 
बनाई नागररकमा गाउँपाधलकाले गने विकास धनमायण काययप्रधत 
सकारात्मक भािनाको विकास गराउने ।  
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७. अनगुमन विधधाः (१) सधमधतले गाउँपाधलकाबाट सञ्चाधलत एबम ्
गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चाधलत योिना तथा 
काययक्रमहरुको अनगुमन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजिम अनगुमन तथा सपुररिेक्षण गदाय 
सधमधतले देहायकामध्ये आिश्यकता अनसुार कुनै िा सबै विधधको प्रयोग 
गनय सक्नेछाः- 

 (क) कायायन्ियनमा संलग्न व्यजि समूह िा धनकायबाट धनयधमत 
प्रधतबेदन धलने, 

 (ि)  स्थलगत अिलोकन गने, 

 (ग)  लाभाजन्ित िगय तथा सरोकारिालाहरुसँग छलफल गने, 

 (घ)  नागररक समािका संस्था तथा आमसञ्चारका माध्यम पररिालन 
गने, 

 (ङ)  साियिधनक परीक्षण तथा साियिधनक सनुिुाई आयोिना गने,  

 (ि)  योिनाको प्राविधधक परीक्षण गने, 

 (छ) सेिाग्राही सन्तषु्टी सिेक्षण तथा सधमधतले उपयिु ठहर गरेका 
अन्य विधधहरु । 

 (३) उपदफा (२) मा उजल्लजित विधधका अधतररि कुनै योिना 
िा काययक्रमको सम्बन्धमा अन्य तररकाबाट पषृ्ठपोषण, प्रधतकृया िा 
सझुाि प्राप्त भएको अिस्थामा सधमधतले त्यस्तो विषयको अधभलेि रािी 
तथ्यगत विश्लषेणको आधारमा आिश्यक कारिाही अजघ बढाउन सक्नेछ 
।     

८.  िडास्तरीय अनगुमन सधमधताः (१) िडास्तरमा सञ्चालन गररन े
योिनाको लागत, पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताका आधारमा 
अनगुमन गरी आिश्यक पषृ्ठपोषण ददनका लाधग देहाय बमोजिमको 
िडास्तरीय अनगुमन सधमधत रहनेछाः-  

(क) सम्बजन्धत िडाको िडाध्यक्ष   –
संयोिक 
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(ि) िडा सधमधतका सदस्यहरु    –
सदस्य 

(ग) िडा सजिि      –सदस्य सजिि 

 (२) िडास्तरीय अनगुमन सधमधतले आिश्यकता अनसुार 
सम्बजन्धत योिना हेने प्राविधधक कमयिारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय 
सक्नेछ । 

 (३) िडास्तरीय अनगुमन सधमधतले अनगुमनको क्रममा 
देजिएका विषयका सम्बन्धमा सधमधतलाई धनयधमत रुपमा िानकारी 
गराउन ुपनेछ ।  

९. उपभोिा सधमधतबाट अनगुमन गनेाः (१) तोवकएको गणुस्तर तथा 
पररमाण कायम गरी धनधायररत समयमा योिना सम्पन्न गनय 
उपभोिाहरुको भेलाबाट कम्तीमा एक िना मवहला सवहत बढीमा 
पाँि सदस्यीय अनगुमन सधमधत गठन गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनगुमन सधमधत गठन गने कायय 
उपभोिा सधमधत गठन गदाय कै समयमा गनुयपनेछ ।   

 (३) यस दफा बमोजिम गदठत अनगुमन सधमधतको काम, कतयब्य 
र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछाः- 

(क)  योिनाको कायायन्ियनमा देजिएका िाधा, व्यिधान र समस्या 
समाधानका लाधग आिश्यक सहिीकरण गने, 

(ि)  योिना कायायन्ियन तोवकएको पररमाण, गणुस्तर र काययताधलका 
अनसुार भए नभएको एकीन गने र नभएको अिस्थामा 
सम्बजन्धत पक्षलाइ सिेत गराउने, 

(ग)  सधमधत र िडास्तरीय अनगुमन सधमधतबाट गररने अनगुमन तथा 
सपुरीिेक्षणमा आिश्यक समन्िय र सहिीकरण गने, 

(घ)  योिनाको सफल कायायन्ियनका लाधग आिश्यक अन्य काययहरु 
गने । 
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 (४) उपभोिा सधमधतले योिनाको अजन्तम भिुानी माग गदाय 
यस दफा बमोजिमको अनगुमन सधमधतको प्रधतिेदन संलग्न गनुयपनेछ 
।   

१०. अनगुमन ताधलका तयार गनुयपने: (१) सधमधतले योिना कायायन्ियन 
ताधलका अनरुुप हनुे गरी िावषयक अनगुमन ताधलका तयार गनुय पनेछ 
।  

  

 (२) उपदफा (१) िमोजिम तयार भएको ताधलकालाई 
सधमधतबाट धनणयय गराई काययपाधलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोजिम पेश हनु आएको ताधलका उपर 
आिश्यक छलफल गरी काययपाधलकाले आिश्यक पषृ्ठपोषण ददन 
सक्नेछ ।  

 (४) यस दफा बमोजिम तयार भएको अनगुमन ताधलका 
सम्बजन्धत उपभोिा सधमधत, धनमायण ब्यिसायी, आपूधतयकताय, सेिा प्रदायक, 

सम्िजन्धत िडा सधमधत र सपुरीिेक्षणको लाधग तोवकएको कमयिारीलाई 
अधग्रम रुपमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

११. अनगुमन काययको लाधग स्रोतको प्रबन्धाः (१) अनगुमन काययताधलका 
बमोजिम सधमधतको काययजिम्मेिारी परुा गनय आिश्यक पने स्रोत 
साधनको प्रबन्ध काययपाधलकाले िावषयक बिेट तथा काययक्रममा समािेश 
गरी गनुयपनेछ ।     

 (२) स्िीकृत िावषयक बिेटका आधारमा काययताधलका िमोजिम 
अनगुमन तथा सपुररिेक्षणको लाधग आिश्यक स्रोत साधनको 
व्यिस्थापन गने जिम्मेिारी प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतको हनुेछ ।  

 (३) अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययमा संलग्न रहने सधमधतका 
पदाधधकारीको भत्ता तथा अन्य सवुिधा सम्बन्धी व्यबस्था प्रिधलत प्रदेश 
कानूनको अधीनमा रही काययपाधलकाले तोकेबमोजिम हनुेछ ।  

१२. पूिायधार विकास योिनाको अनगुमनाः (१) सधमधतले पूिायधार विकास 
सम्बन्धी योिनाको प्रकृधत र आकार हेरी सम्भि भएसम्म धनमायण कायय 
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प्रारम्भ हनुपुूिय, धनमायणाधीन अिस्था र धनमायण सम्पन्न भएपधछ गरी तीन 
िरणमा अनगुमन गनुय पनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजिम धनमायण कायय प्रारम्भ हनु ु अजघ 
गररने अनगुमन देहायका विषयमा केजन्ित रही अनसूुिी १ को ढाँिामा 
गनुय पनेछाः  

(क) योिनाको स्िीकृत लागत र लागत व्यहोने स्रोत, 

(ि) योिना कायायन्ियन गररने स्थान, 

(ग) लाभग्राही समदुायका सरोकारका विषयहरु, 

(घ) धनमायण गररने संरिनाको वकधसम, आकार िा पररमाण, धडिाइन, 

गणुस्तर, 

(ङ) आिश्यक पने धनमायण सामग्री तथा िनशजिको आपूती स्रोत र 
सोको गणुस्तर, 

(ि) स्िीकृत लागत अनमुान तथा धडिाइनमा आउन सक्ने संभावित 
पररितयन तथा िोजिम । 

 (३) सधमधतले पूिायधार योिनाको धनमायणधीन अिस्थामा देहायका 
विषयमा केजन्ित रही अनसूुिी २ को ढाँिामा अनगुमन गनुयपनेछाः-  

(क) योिना कायायन्ियन तोवकएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुप 
भए नभएको,   

(ि) योिना कायायन्ियनमा देजिएका बाधा अिरोध,   

(ग) सम्झौताका शतयको पालना,  
(घ) सधमधतले आिश्यक देिेका अन्य विषयहरु । 

 (४) उपदफा (३) बमोजिमको अनगुमन गदाय त्यस्तो योिना 
िा काययक्रम कम्तीमा पिास प्रधतशत भन्दा बढी धनमायणकायय सम्पन्न 
भैसकेको हनु ुपनेछ ।  

 (५) सधमधतले पूिायधार योिनाको धनमायण कायय सम्पन्न भएपधछ 
देहायका विषयमा केजन्ित रही अनसूुिी ३ बमोजिमको ढाँिामा अनगुमन 
गनुयपनेछाः- 

(क) योिना स्िीकृत धडिाइन अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
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(ि) स्िीकृत लागत अनमुान अनसुार काम सम्पन्न भए     नभएको, 
(ग) धनमायण काययको गणुस्तर र समय, 

(घ) धडिाइन िा लागतमा पररितयन भएको भए सोको औजित्य र 
स्िीकृधतको अिस्था, 

ङ) योिनाबाट अपेजक्षत प्रधतफल प्राप्त हनु सक्ने अिस्था भए नभएको,    

(ि) योिनामा तोवकए बमोजिमको लागत सहभाधगता र सम्झौताका 
शतयको पालना भए नभएको,   

(छ) योिनाको समग्र उपलजब्धको अिस्था र दीगोपना । 

१३. िेतनामूलक, क्षमता अधभिवृद्ध र सीप विकास काययक्रमको अनगुमनाः 
सधमधतले िेतनामूलक, क्षमता अधभिवृद्ध र सीप विकास सम्िन्धी 
काययक्रमको प्रगधत अनगुमन गदाय काययक्रम लागत, सहभाधगता, 
समयािधध, धसकाइका विषयिस्त ु र लाभग्राहीको पषृ्ठपोषण िस्ता 
विषय समािेश गरी अनसूुिी ४ बमोजिमको ढाँिामा अनगुमन गनुय 
पनेछ ।  

१४. स्िरोिगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रिद्धयन गने योिना 
र काययक्रमको अनगुमनाः सधमधतले स्िरोिगार तथा उत्पादनमूलक 
र उद्यमशीलता प्रिद्धयन गने योिना र काययक्रमको प्रगधत अनगुमन 
गदाय लाभग्राही समूदायले गाउँपाधलकाबाट प्राप्त ऋण िा अनदुानको 
मात्रा, प्रदान गररएका यन्त्र औिार र उपकरण तथा प्राविधधक 
सहायताको प्रकृधत, प्राप्त सहायताको उपयोगको अिस्था, लाभग्राहीको 
संख्या, सहभाधगलाई उपलब्ध गराइएको सहयोगको पयायप्तता िस्ता 
विषयमा केजन्ित रही अनसूुिी ५ बमोजिमको ढाँिामा अनगुमन गनुय 
पनेछ ।    

१५. अनगुमनको तयारीाः (१) सदस्य सजििले सधमधतका पदाधधकारीलाई 
स्थलगत अनगुमनमा िानअुजघ अनगुमन गररने योिना तथा काययक्रम, 

िाने र फवकय ने समय, भ्रमणको सिारी साधन लगायतका विषयमा 
िानकारी ददन ुपनेछ ।  
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(२) स्थलगत अनगुमन गदाय सधमधतले योिना तथा काययक्रमसँग 
सम्बजन्धत लागत अनमुान, सम्झौता िस्ता कागिातहरु तथा अनमुन 
स्थलको िानकारी धलने तस्िीर जिच्नको लाधग क्यामेरा लगायतका 
साधनको समेत सधुनजितता गनुय पनेछ । 

(३) सदस्य सजििले अनगुमनको क्रममा योिना तथा काययक्रम 
कायायन्ियनमा संलग्न उपभोिा सधमधत िा धनमायण व्यिसायी, 
लाभग्राही समहु र सपुररिेक्षणको लाधग जिम्मेिारी तोवकएको 
कमयिारीलाई अनगुमन स्थलमा उपजस्थधतको लाधग पूियसूिना गनुय 
पनेछ ।   

(४) सधमधतले स्थलगत अनगुमन गदाय अध्यक्षलाई समेत अधग्रम िानकारी 
ददन ुपनेछ ।   

(५) सधमधतले स्थलगत अनगुमनको क्रममा गाउँपाधलका िा िडाको 
धनिायिनमा धनकटतम प्रधतद्वन्द्वी रहेका उम्मेद्वार िा दलसँग आिद्ध 
व्यजि िा पदाधधकारीलाई समेत सम्लग्न गराई पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय 
सक्नेछ ।  

पररच्छेद– ४ 

प्रधतिेदन सम्बन्धी व्यिस्था 
१६. अनगुमन प्रधतिेदन पेश गनुयपनेाः (१) सधमधतले अनगुमन सम्पन्न 

भएपिात बैठक बसी छलफल गने र सो छलफल तथा स्थलगत 
अनगुमनबाट सङ्कलन गररएका सूिना तथा वििरण समेतका आधारमा 
प्रधतिेदन तयार गरी अनगुमन सम्पन्न भएको धमधतले सात ददनधभत्र 
काययपाधलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रधतिेदनमा अनगुमनको क्रममा 
सम्िजन्धत योिना िा काययक्रमको अिस्था झजल्कने गरी 
धलइएका तस्िीर समेत संलग्न गनुय पनेछ । 

(३) यस दफा बमोजिमको अनगुमन प्रधतिेदन सदस्य सजििले 
तयार गनुय पनेछ । 
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(४) यस दफा बमोजिम तयार भएको प्रधतिेदन सधमधतका 
संयोिक माफय त छलफलको धनधमत्त काययपाधलका 
िैठकमा प्रस्ततु गररनेछ । 

(५) अनगुमन प्रधतिेदन बेगर सधमधतका पदाधधकारीलाई कुनै 
वकधसमको भत्ता िा सवुिधा उपलब्ध गराइने छैन । 

१७. अनगुमन प्रधतिेदनमा समािेश गनुयपने विषयाः (१) अनगुमन 
सधमधतले दफा १६ बमोजिम तयार गररने अनगुमन प्रधतिेदनमा 
देहायका विषयहरु समािेश गनुय पनेछाः- 

(क)  स्रोत साधनको प्राधप्त र प्रयोगका क्रममा स्िीकृत बिेट र 
समय ताधलका अनसुार भए नभएको, 

(ि)  अपेजक्षत प्रधतफलहरु समयमै र लागत प्रभािकारी रुपमा 
हाधसल भए नभएको, 

(ग)  कायायन्ियनकतायको काययदक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

(घ)  कायायन्ियनमा के कस्ता समस्या र बाधा व्यबधानहरु 
देजिएका छन ् र धतनको समाधानका धनधमत्त के कस्ता 
उपायहरु अिलम्बन गनुय पछय । 

(२) सधमधतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम िडास्तरीय 
अनगुमन सधमधतले पेश गरेको प्रधतिेदनमा उल्लेि भएका 
विषयलाई समेत आफ्नो प्रधतिेदनमा समािेश गनय सक्नेछ ।  

१८. प्रधतिेदन उपरको कारिाहीाः (१) सधमधतले दफा १६ बमोजिम पेश 
गरेको प्रधतिेदन उपर काययपाधलकाको िैठकमा कम्तीमा दईु 
मवहनामा एक पटक छलफल गने व्यबस्था धमलाउन ुपनेछ ।  

(२) सधमधतको प्रधतबेदनको आधारमा काययपाधलकाले योिना 
कायायन्ियनमा देजिएका त्रटुीहरु सच्याउन तथा समय र 
गणुस्तर कायम गनय उपभोिा सधमधत, धनमायण व्यबसायी, 
परामशयदाता तथा सम्बद्ध कमयिारीलाई आिश्यक धनदेशन 
ददन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोजिम काययपाधलकाबाट ददइएका धनदेशन 
पालना गनुय सम्बजन्धत पक्षको कतयब्य हनुेछ ।  

१९.  भिुानी गदाय ध्यान ददनपुनेाः (१) कायायलयले योिना िा 
काययक्रमको अजन्तम वकस्ता भिूानी गदाय सधमधत िा िडास्तरीय 
अनगुमन सधमधत र उपभोिा सधमधत अन्तगयतको अनगुमन सधमधतले 
पेश गरेको अनगुमन प्रधतिेदन संलग्न गनुयपनेछ ।  

(२) योिना िा काययक्रमको अजन्तम वकस्ता भिूानी ददनअुजघ 
अनगुमन प्रधतिेदनले औल्याएका गम्भीर प्रकृधतका 
विषयहरुमा आिश्यक सधुार गरेको व्यहोरा सम्बजन्धत 
प्राविधधकबाट सधुनजित गररएको हनु ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद – ५ 

विविध 

२०.  अनगुमन गनयसक्नेाः (१) यस काययविधधमा अन्यत्र िनुसुकैु कुरा 
लेजिएको भएता पधन कायायपाधलका तथा अध्यक्षले गाउँपाधलकाबाट 
सञ्चाधलत योिना तथा काययक्रमको आिश्यकता अनसुार स्थलगत 
अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

(२) सधमधतले िडास्तरीय अनगुमन सधमधतबाट दफा ८ बमोजिम 
अनगुमन गररने योिना तथा काययक्रमको समेत आिश्यकता 
अनसुार अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

२१. जिम्मेिारी तोक्नपुनेाः (१) कायायलयले यस काययविधध बमोजिम 
गररने अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सम्िन्धी काययको समन्िय, 

सहिीकरण, कायायन्ियन र अधभलेि व्यिस्थापन सम्बन्धी काययका 
लाधग योिना विभाग/शािा/उपशािालाई जिम्मेिारी तोक्न ुपनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन 
गाउँपाधलकामा अनगुमन सम्बन्धी कामका लाधग बेग्लै शािा िा 
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एकाइ रहेको अिस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको कायय 
जिम्मेिारी सोही शािा िा एकाइको हनुेछ ।  

२२. काययविधधको पालना गनुयपनेाः (१) िडास्तरीय अनगुमन सधमधतबाट 
गररने अनगुमनमा समेत यस काययविधधमा भएका व्यबस्थालाई 
पालना गनुयपनेछ । 

(२) िडास्तरीय अनगुमन सधमधतले अनगुमन गरी तयार गरेको 
प्रधतिेदनको एक प्रधत अनगुमन सम्पन्न भएको सात ददनधभत्र 
सधमधत समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

२३. िेकधलष्ट तयार गनय सक्नेाः सधमधतले योिना तथा काययक्रमको 
स्थलगत अनगुमन गदाय यस काययविधधमा भएको व्यबस्था अनरुुप 
वििरण संकलनका लाधग अलग्गै िेकधलष्ट तयार गरी लागू गनय 
सक्नेछ । 

२४. संशोधन िा हेरफेराः काययपाधलकाले सधमधतसँगको परामशयमा यस 
काययविधधमा आिश्यकता अनसुार संशोधन िा हेरफेर गनय सक्नेछ 
। 

२५. बाधा अड्काउ फुकाउाः यस काययविधध कायायन्ियनको क्रममा कुनै 
िाधा उत्पन्न भएमा काययपाधलकाले िाधा अड्काउ फुकाउन 
सक्नेछ ।   

 

 अनसूुिी– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

पूिायधार विकास सम्बन्धी योिनाको कायय प्रारम्भ हनु ुपूिय गररने अनगुमनमा 
प्रयोग गररने ढािँा 

 

क्र.सं. जशषयक वििरण 

1. 1 अनगुमन गररने 
योिनाको नाम  

 

2. 2 योिनास्थल/ठेगाना  
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क्र.सं. जशषयक वििरण 

3. 3 योिनाको स्िीकृत 
लागत अनमुान रु. 

 

4. 4 सम्झौता रकम रु. कुल सम्झौता रकम रु. ..... 
िनसहभाधगता  लागत सहभाधगताको 
रकम रु. ........... 

5. 5 बहिुषीय योिनाको 
हकमा 

कुल लागताः ...........िाल ु
आ.ि.को विधनयोिन .......... 

6. 6 योिना सम्झौता धमधताः  

7. 7 योिना शरुु तथा 
सम्पन्न हनुे धमधत 

शरुु हनु े धमधताः ............ सम्पन्न 
हनुे धमधताः ....... 

8. 8 लाभाजन्ित िनसंख्या  

9. 9 कायायन्ियन गने 
धनकायको नाम र 
सम्पकय  व्यजि र 
सम्पकय  नम्बर 

 

10. 110 धनमायण गररने 
संरिनाको वकधसम, 

आकार िा पररमाण 

 

11. 11 संरिना धनमायण भए 
धडिाइन अनसुारको 
फाउण्डेशन भए 
नभएको 

 

12. 12 आिश्यक पने धनमायण 
सामग्री तथा िनशजि 
आपूतीको स्रोत र सोको 
गणुस्तर 
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क्र.सं. जशषयक वििरण 

13. 13 भौगोधलक एिं 
िातािरणीय िोजिम 

 

14. 14 स्िीकृत लागत अनमुान 
तथा धडिाइनमा आउन 
सक्ने संभावित पररितयन 
तथा िोजिम 

 

15. 15 लाभग्राही समदुायको 
सरोकारको विषय, 

धारणा र सझुाि 

 

 

16. 16 संलग्न प्राविधधकको 
धारणा 

 

 

17. 17 नागररक समाि र 
रािनैधतक दलका 
प्रधतधनधधको धारणा 
  

 

 

18. 18 सधमधत/अनगुमनकतायको 
वटप्पणी र सझुाि
  

 

 

नोटाः  

१.  क्र.सं. ९ मा  उपभोिा सधमधतबाट कायायन्ियन भएको योिना 
भए उपभोिा सधमधतको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नम्बर राख्न,े 

गैरसरकारी संस्था/सामदुावयक संस्थाबाट कायायन्ियन भएको योिना 
भए  सम्बजन्धत संस्थाको तफय बाट तोवकएको सम्पकय  व्यजिको 
नाम र सम्पकय  नम्बर र धनमायण व्यिसायीबाट कायायन्ियनको 
भएको योिना भए सम्बजन्धत धनमायण व्यिसायीको तफय बाट 
तोवकएको सम्पकय  व्यजिको नाम र सम्पकय  नम्बर उल्लेि गने ।  
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२. क्र.सं. १३ िातािरणीय मूल्याङ्कन गनुयपने योिना भए सो बमोजिम 
मूल्याङ्कन भए नभएको र योिनाबाट अन्य धसंिाई, िानेपानी, सडक 
िस्ता स्थानीय साियिधनक पूिायधार तथा धनिी भौधतक पूिायधारमा 
क्षती पगु्न सक्ने अिस्था भए नभएको उल्लेि गने ।   
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अनसूुिी– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 

पूिायधार योिनाको धनमायणधीन अिस्थामा गररने अनगुमनको क्रममा प्रयोग 
गररने ढािँा 

अनगुमन गरेको धमधताः ........... 
१. योिनाको नामाः ........................... 
२. योिना धनमायणस्थलाः ....................     

३. योिना धनमायण शरुु धमधताः ............... ४. योिना सम्पन्न 
हनुपुने धमधताः ................. 

५. भौधतक प्रगधताः ................ प्रधतशत ५. वित्तीय प्रगधत ................ 
प्रधतशताः  

६. सम्झौता रकमाः ............. हालसम्म भिुानी रकमाः ................ 
भिुानी बाँकी रकमाः ............ 

७. योिना कायायन्ियन तोवकएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुपाः (क) 
भएको (ि) नभएको 

८. धनमायण काययको अिस्थााः  

 (क) धनमायणस्थलमा आिश्यक धनमायण सामग्रीको उपलब्धता भए 
नभएको 

 (ि) उपलब्ध धनमायण सामग्री तोवकएको गणुस्तर बमोजिम भए 
नभएको  

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

 (घ) आिश्यक िनशजिको पयायप्तता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनरी औिार र उपकरण व्यिस्थापनको अिस्था 
९.   योिना कायायन्ियनमा देजिएका बाधा अिरोधाः 

................................. 
१०.  योिना कायायन्ियनमा सम्झौताका शतयको पालनााः (क) भएको

 (ि) नभएको   (ग) नभएको भए पालना नभएको विषय र 
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सोको कारणाः 
........................................................................................................... 

११.  कायायन्ियन गने धनकायको आधधकाररक प्रधतधनधधको धारणा र 
प्रधतबद्धतााः ................ 

१२.  स्थानीय उपभोिा/नागररकहरुको धारणा िा प्रधतकृयााः 
...................... 

१३.  संलग्न प्राविधधकको धारणा र प्रधतबद्धतााः ....................... 
१४.  अजघल्लो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुाि कायायन्ियनको 

अिस्थााः ........................  

१५.  सधमधत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि र धनदेशनाः 
.................................... 

 

अनगुमन गने पदाधधकारीहरु : 
क. नामाः ..........................  पदाः ................   

 दस्तिताः ............... 
ि. नामाः .......................  पदाः .............  

 दस्तिताः ............... 
ग. नामाः ..........................  पदाः ................  

 दस्तिताः ............... 
घ. नामाः .......................  पदाः .............  

 दस्तिताः ............... 
ङ. नामाः ..........................  पदाः ................  

 दस्तिताः ............... 
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अनसूुिी– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धत) 

योिनाको धनमायण कायय सम्पन्न भएपधछ गररने अजन्तम अनगुमनको क्रममा 
प्रयोग गररने अनगुमनको ढािँा 

अनगुमन गरेको धमधताः ........... 
१. योिनाको नामाः ........................... 
२. योिना धनमायणस्थलाः िडा नं. ......  स्थानाः 

.................. 
३. योिना धनमायण शरुु धमधताः ................  ४. योिना 

सम्पन्न भएको धमधताः ................. 
५. सम्झौता रकम रु. ...............  हालसम्मको भिुानी रु. 

............  

६. भौधतक प्रगधताः ................ प्रधतशत     

७.  योिना कायायन्ियन तोवकएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुप 
सम्पन्न भए नभएको 

८.  योिना कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पालना भए 
नभएको 

९. उपभोिाहरुको लागत सहभाधगताको अिस्थााः  

१०.  धडिाइन िा लागतमा पररितयन भएको भए सोको औजित्य र 
स्िीकृधतको अिस्थााः ..................... 

११.  योिनाबाट अपेजक्षत प्रधतफल प्राप्त हनु सक्ने अिस्था भए नभएकोाः 
............................ 

१२.  योिनाको समग्र उपलजब्धको अिस्था र दीगोपना  
........................................ 

१३.  साियिधनक सनुिुाई तथा साियिधनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  उपभोिा सधमधत अन्तगयत रहेको अनगुमन सधमधतको धनणयय तथा 
सझुाि  
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१५. कायायन्ियन गने धनकायको आधधकाररक प्रधतधनधधको धारणा र 
प्रधतबद्धतााः ....................... 

१६. स्थानीय उपभोिा/नागररकहरुको धारणा िा प्रधतकृयााः 
...................... 

१७.  अजघल्लो अनगुमनको क्रममा ददइएका सझुािको कायायन्ियनको 
अिस्थााः  

१८. संलग्न प्राविधधकको धारणा र प्रधतबद्धतााः ....................... 
१९. सधमधत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि र धनदेशनाः 

.................................... 
अनगुमन गने पदाधधकारीहरु: 
क. नामाः ..........................    पदाः 

................  दस्तिताः ............... 
ि. नामाः .......................    पदाः .............

  दस्तिताः ............... 
ग. नामाः ..........................    पदाः 

................  दस्तिताः ............... 
घ. नामाः .......................    पदाः .............

  दस्तिताः ............... 
ङ. नामाः ..........................    पदाः 

................  दस्तिताः ............... 
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अनसूुिी –४ 

(दफा १३ सँग सम्बजन्धत) 

िेतनामूलक, क्षमता अधभिवृद्ध र सीप विकास काययक्रमको अनगुमनको 
क्रममा प्रयोग गररने ढािँा 

अनगुमन गरेको धमधताः ........................ 
१. काययक्रमको नामाः ................ 
२. काययक्रम सञ्चालन स्थानाः िडा नं. ................. स्थानाः 
................ 
३. काययक्रम शरुु धमधताः ............  सम्पन्न गनुयपने 
धमधताः ........................... 
४. काययक्रमको प्रकृधताः  क. िेतनामूलक,  ि. क्षमता 
अधभिवृद्ध  ग. सीप विकास   

५. काययक्रमको कुल लागताः रु. ................. कायायलयबाट 
उपलब्ध हनुे रकम रु. ..............  

 कायायन्ियन गने धनकायको लागत सहभाधगता रु ......  अन्य 
धनकायबाट प्राप्त सहयोग रु............ लाभग्राहीको सहभाधगतााः रु 
............... । 

६. िम्मा लाभग्राही संख्यााः  

मवह
ला 

परुु
ष 

ि
म्मा 

दधल
त 

िनिा
धत 

ब्राम्हण÷

क्षेत्री 
मधे
शी 

मजुस्लम/अल्प
संख्यक 

अपाङ्ग
ता 
भए
को 

         

७.  लाभग्राहीहरुको धनयधमत उपजस्थती भए नभएको  

८.  काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पालनााः 
भएको नभएको 
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९.  काययक्रमको िाका (लाभग्राही, कायायन्ियन तररका, समय र लागत) 
मा पररितयन भएको भए सोको औजित्य र स्िीकृधतको अिस्थााः 
..................... 

१०.  काययक्रमबाट अपेजक्षत प्रधतफल प्राप्त हनु सक्ने अिस्थााः 
......................... 
११.  काययक्रममा तोवकएबमोजिमको लागत सहभाधगता र सम्झौताका 
शतयको पालना भए नभएको 
१२.  योिनाको समग्र उपलजब्धको अिस्था र दीगोपना: 
........................................ 
१३.  लाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रधतकृया  

१४. कायायन्ियन गने धनकायको आधधकाररक प्रधतधनधधको धारणा र 
प्रधतबद्धतााः ....................... 
१५.  िडा सधमधत िा िडास्तरीय अनगुमन सधमधतको प्रधतकृया भएाः 
.................... 
१६. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि र धनदेशनाः 
.................................... 
अनगुमन गने पदाधधकारीहरु: 
क. नामाः ..........................       पदाः 
................  दस्तिताः ............... 
ि. नामाः .......................    पदाः .............
  दस्तिताः ............... 
ग. नामाः ..........................    पदाः 
................  दस्तिताः ............... 
घ. नामाः .......................    पदाः .............
  दस्तिताः ............... 
ङ. नामाः ..........................    पदाः 
................  दस्तिताः ............... 



 

24 
 

अनसूुिी– ५ 

(दफा १४ सँग सम्बजन्धत) 

स्िरोिगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रिद्धन गने योिना र 
काययक्रमको अनगुमन ढािँा 

१. काययक्रमको नामाः ................ 
२. काययक्रम सञ्चालन स्थानाः िडा नं. ................. स्थानाः 
................ 
३. काययक्रम शरुु धमधताः ............ सम्पन्न गनुयपने धमधताः 
........................... 
४. काययक्रमको प्रकृधताः  क. स्िरोिगार तथा उत्पादनमूलक 

 ि. उद्यमशीलता प्रबद्धयन गने  

५. काययक्रमको कुल लागताः रु. ................. कायायलयबाट 
उपलब्ध हनुे रकम रु. ..............  

 कायायन्ियन गने धनकायको लागत सहभाधगता रु ......  अन्य 
धनकायबाट प्राप्त सहयोग रु........... लाभग्राहीको सहभाधगतााः रु 
............... . 

६. िम्मा लाभग्राही संख्या 
मवहला परुुष िम्मा दधलत िनिाधत ब्राम्हण/

के्षत्री 
मधेशी मजुस्लम/अल्प

संख्यक 

अपाङ्गता 
भएको 

         

७.  कायायलयबाट सामग्री उपलब्ध गराइएको भएमा  

  

सामग्रीको वििरण पररमाण उपयोगको अिस्था कैवफयत 

    

    

    

८.  काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पालना 
भए/नभएको 
९.  काययक्रमबाट अपेजक्षत प्रधतफल प्राप्त हनु सक्ने अिस्थााः 
भए/नभएको 
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१०.  काययक्रममा तोवकए बमोजिमको लागत सहभाधगता र सम्झौताका 
शतयको पालनााः भए/नभएको 
११.  योिनाको समग्र उपलजब्धको अिस्था र दीगोपनााः 
........................................ 
१२.  लाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रधतकृया  

१३. कायायन्ियन गने धनकायको आधधकाररक प्रधतधनधधको धारणा र 
प्रधतबद्धतााः ....................... 
१४.  िडा सधमधत िा िडास्तरीय अनगुमन सधमधतको प्रधतकृया भएाः 
.................... 
१५. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि र धनदेशनाः 
.................................... 
अनगुमन गने पदाधधकारीहरु: 
क. नामाः ..........................  पदाः ................ 
 दस्तिताः ............... 
ि. नामाः .......................   पदाः ............. 
 दस्तिताः ............... 
ग. नामाः ..........................   पदाः ................ 
 दस्तिताः ............... 
घ. नामाः .......................   पदाः ............. 
 दस्तिताः ............... 
ङ. नामाः ..........................   पदाः ................ 
 दस्तिताः...............  

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत  


