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फैजनाथ गाउॉऩामरकाको अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण समभमतको कामयसञ्चारन कामयववमध, २०७८ 

   
गाउॉ कामयऩामरकाफाट स्वीकृत मभमत : २०७८/०३/०५ 

 

 

 

गाउॉऩामरकाफाट सञ्चारन हनुे ववकास मोजना तथा कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्वमनका रामग 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १६ को उऩदपा (४) खण्ड (ख) भा बएको 
ब्मवस्था वभोशजभ गरयने अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयराई ब्मवशस्थत य प्रबावकायी तलु्माउन 
वाञ्छनीम बएकोरे, 

फैजनाथ गाउॉऩामरकाको प्रिासकीम कामयववमध मनममभत गने ऐन, २०७५ को दपा ४ रे ददएको 
अमधकाय प्रमोग गयी कामयऩामरकारे देहामको कामयववमध फनाई रागू गयेको छ । 

प्रस्तावना : 
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ऩरयच्छेद– १ 

प्रायशभबक 

१.  सॊशऺप्त नाभ य प्रायभबM (१) मस कामयववमधको नाभ “ फैजनाथ गाउॉऩामरकाको अनगुभन तथा 
सऩुरयवेऺण समभमतको कामयसञ्चारन कामयववमध, २०७८” यहेको छ ।  
(२) मो कामयववमध गाउॉऩामरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएको मभमतदेशख प्रायभब हनुेछ ।  

२.  ऩरयबाषाM ववषम वा प्रस∙रे अको अथय नरागेभा मस कामयववमधभा,– 

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

 (ख)  “अनगुभन” बन्नारे नीमत, मोजना, कामयक्रभ तथा आमोजनाहरूभा रगानी तथा साधनको 
प्रवाह उशचत ढॊगरे बए, नबएको वा अऩेशऺत नमतजा हामसर बए, नबएको सभफन्धभा मस 
कामयववमध फभोशजभ गरयने मनयन्तय वा आवमधक रुऩभा गरयने मनगयानी, सूचना सॊकरन, 

ववश्लषेण तथा सधुायात्भक कामय सभझन ुऩछय । 

 (ग)  “कामयक्रभ” बन्नारे गाउॉऩामरकाफाट सञ्चारन हनु ेकामयक्रभ सभझन ुऩछय य सो िब्दरे गैय 
सयकायी सॊस्था एफभ ्साभदुावमक सॊस्थाफाट सञ्चामरत कामयक्रभ सभेतराई जनाउॉछ । 

 (घ)  “कामयऩामरका” बन्नारे गाउॉ कामयऩामरका सभझन ुऩछय । 

 (ङ)  “नागरयक सभाज” बन्नारे गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र नागरयक सभाजको रुऩभा दताय बएका वा 
नबएका नागरयक अमधकायका रामग कृमाशिर सॊस्था वा व्मशि सभझन ुऩछय ।  

 (च) “प्रमतवेदन” बन्नारे दपा १६ फभोशजभ समभमतफाट ऩेि गरयने अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण 
कामयको नमतजा सभावेि गरयएको दस्तावेज सभझन ुऩछय 

 (छ)  “मोजना” बन्नारे गाउॉऩामरकाफाट सञ्चारन हनुे ववकास मनभायण कामय सभझन ु ऩछय य सो 
िब्दरे गैय सयकायी सॊस्था एफभ ् साभदुावमक सॊस्थाफाट सञ्चामरत ववकास मनभायण कामय 
सभेतराई जनाउॉछ ।  

 (ज)  “समभमत” बन्नारे दपा ४ फभोशजभको समभमत सभझन ुऩछय । 

 (झ)  “सऩुरयवेऺण” बन्नारे अऩेशऺत नमतजा हामसर गनय मस कामयववमध फभोशजभ समभमत वा सो 
काभको मनमभत्त शजभभेवाय कभयचायी वा ऩदामधकायीफाट गरयने स्थरगत मनयीऺण वा 
चेकजाॉच वा येखदेख सभफन्धी कामय सभझन ुऩछय । 

 (ञ)  “सॊमोजक” बन्नारे समभमतको सॊमोजक सभझन ुऩछय । 
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ऩरयच्छेद– २ 

समभमतको गठन तथा काभ, कतयव्म य अमधकाय 

३.  अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण समभमतM (१) आमोजना तथा कामयक्रभको रागत, ऩरयभाण, सभम सीभा य 
गणुस्तरयमताको आधायभा अनगुभन गयी ऩषृ्ठऩोषण ददनका रामग देहाम फभोशजभको अनगुभन तथा 
सऩुरयवेऺण समभमत यहनेछ्–  

 (क)  गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ    – सॊमोजक 

 (ख)  अध्मऺरे तोकेका एक जना भवहरा सवहत कामयऩामरकाका  

  सदस्महरु भध्मेफाट दईु जना      – सदस्म 

 (ग)  प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत    – सदस्म 

 (घ)  प्रभखु, मोजना िाखा       – सदस्म सशचव 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको समभमतभा आवश्मकता अनसुाय गाउऩामरकाको अध्मऺ,  सभफशन्धत 
िाखा/इकाई वा सो काभ सॊग सभफशन्धत शजभभेवाय ऩदामधकायी तथा कभयचायी, नागरयक सभाजका 
प्रमतमनमध, सञ्चायकभी य सभफशन्धत ऺेत्रका ववऻराई आभन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

(३) समभमतरे आफ्नो काभराई मछटोछरयतो य प्रबावकायी फनाउन कामयऩामरकाफाट समभमतभा 
प्रमतमनमधत्व गने सदस्म भध्मेफाट ववषमगत रुऩभा अनगुभन टोरी गठन गयी शजभभेवायी तोक्न 
सक्नेछ ।   

(४) मस दपा फभोशजभ स्थरगत अनगुभन गदाय सभवशन्धत आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमन 
वा सऩुरयवेऺणभा सॊरग्न कभयचायीराई सहबागी गयाउन ुऩनेछ ।   

४. समभमतको काभ, कतयब्म य अमधकाय् (१) आमोजना तथा कामयक्रभफाट अऩेऺा गरयएको नमतजा 
प्रामप्तका रामग सहजीकयण गने अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण समभमतको प्रभखु शजभभेवायी हनुेछ । 

         (२) समभमतका अन्म काभ, कतयब्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्– 

 (क) गाउॉऩामरकाफाट सञ्चामरत आमोजना तथा कामयक्रभ अनगुभनका रामग वावषयक  

 कामयतामरका तमाय गयी अध्मऺभापय त कामयऩामरकाराई जानकायी ददने, 

 (ख) कामयतामरका अनसुाय मनममभत य आवश्मकता अनसुाय आकशस्भक अनगुभन तथा 

 मनयीऺण गने, 
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 (ग) अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयराई प्रबावकायी फनाउन आवश्मकता अनसुाय 

 समभमतका कृमाकराऩहरुभा ववऻहरुराई सॊरग्न गयाउने, 

 (घ) अनगुभन सभऩन्न बएको सात ददनमबत्र सोको प्रमतवेदन अधक्ष्म भापय त 

 कामयऩामरकाभा ऩेि गयी कामयऩामरकाको फैठकभा छरपर गने गयाउने, 

 (ङ) अनगुभनको क्रभभा देशखएका ववषमभा सधुायका रामग सभफशन्धत प्राववमधक तथा  

 सभफद्ध उऩबोिा समभमत, ऩयाभियदाता एफभ ्मनभायण व्मफसामीराई मनदेिन ददन,े 

         (च) आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमनको सन्दबयभा देखा ऩयेका वववाद वा 

 सभस्माहरुको सभाधानका रामग आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने, 

 (छ) आमोजना तथा कामयक्रभको अनगुभन तथा सऩुरयवेऺणको क्रभभा कुनै वहनामभना, अमनममभतता 
वा तोवकएको गणुस्तय य ऩरयभाण नबएको व्महोया एवकन हनु आएभा आवश्मक कायफाहीको रामग 
यामसवहत कामयऩामरकाभा ऩेि गने,  

 (ज)  अनगुभन कामयको वावषयक प्रमतवेदन तमायी गयी आमथयक वषयको अशन्तभभा 

 कामयऩामरकाभा ऩेि गने, 

 (झ)  समभमतको वावषयक प्रमतवेदन प्रत्मेक वषयको श्रावण भवहनामबत्र कामायरमको वेफसाइट 

 य अन्म उऩमिु भाध्मभफाट सावयजमनक गने ब्मवस्था मभराउने ।  

ऩरयच्छेद– ३ 

अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण सभफन्धी व्मवस्था 

५. आमोजना तथा कामयक्रभको वगीकयण् (१) अनगुभन तथा सऩुयीवेऺणका रामग आमोजना तथा 
कामयक्रभराई ववषमगत ऺते्रका आधायभा देहाम वभोशजभ वगीकयण गरयनेछM–  

 (क) गाउॉऩामरका स्तयका ऩूवायधाय ववकास आमोजना  

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

 (ग) स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उयमशभिीरता प्रवधयन गने आमोजना य कामयक्रभ  
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयएको वगीकयण एवभ ्आमोजना तथा कामयक्रभभा गरयने रगानी 
सभेतका आधायभा समभमतरे अनगुभनको प्राथमभकता मनधाययण गनय सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयने अनगुभन तथा सऩुयीवेऺणको रामग फेग्राफेग्रै ढाॉचा य ववमधको 
प्रमोग गनय सवकनेछ ।  

६. अनगुभन गदाय ध्मान ददनऩुनेM अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण समभमतरे मस कामयववमध फभोशजभ 
आमोजना तथा कामयक्रभहरुको अनगुभन गदाय देहामका ववषमभा ध्मान ददन ुऩनेछ M– 

 (क) कामयतामरका अनसुाय काभ बए नबएको एकीन गने, 

 (ख) तोवकएको काभको ऩरयभाण, रागत य गणुस्तय कामभ गयाउने,  
 (ग) आमोजना वा कामयक्रभको मडजाइन वा कामायन्वमनको क्रभभा बएका गल्ती वा 
 कभजोयी तत्कार सधुाय गयी सावयजमनक कोषको अऩव्मम हनुफाट योक्ने,  
 (घ) अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयराई ऩायदिी य सहबामगताभूरक फनाई नागरयकभा 
 गाउॉऩामरकारे गने ववकास मनभायण कामयप्रमत सकायात्भक बावनाको ववकास गयाउने ।  
७.  अनगुभन ववमध् (१) समभमतरे गाउॉऩामरफाट सञ्चामरत आमोजना तथा कामयक्रभहरुको अनगुभन 

गनेछ ।  

(२) समभमतरे उऩदपा (१) फभोशजभ अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण गदाय देहामकाभध्मे आवश्मकता 
अनसुाय कुनै वा सफै ववमधको प्रमोग गनय सक्नेछ्– 

 (क) कामायन्वमनभा सॊरग्न व्मशि सभूह वा मनकामफाट मनममभत प्रमतफेदन मरने, 
 (ख) स्थरगत अवरोकन गने, 

 (ग) राबाशन्वत वगय तथा सयोकायवाराहरुसॉग छरपर गने, 

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

 (ङ) सावयजमनक ऩयीऺण तथा सावयजमनक सनुवुाई आमोजना गने,  

 (च) आमोजनाको प्राववमधक ऩयीऺण गने, 

 (छ) सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेऺण तथा समभमतरे उऩमिु ठहय गयेका अन्म ववमधहरु । 

(३) उऩदपा (२) भा उशल्रशखत ववमधका अमतरयि अन्म तरयकाफाट कुनै आमोजना वा कामयक्रभको 
सभफन्धभा ऩषृ्ठऩोषण, प्रमतकृमा वा सझुाव प्राप्त बएको अवस्थाभा समभमतरे त्मस्तो ववषमको अमबरेख 
याखी तथ्मगत ववश्लषेणको आधायभा आवश्मक कायवाही अशघ फढाउन सक्नेछ ।     
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८.  वडास्तयीम अनगुभन समभमत् (१) वडास्तयभा सञ्चारन गरयने मोजनाको रागत, ऩरयभाण, सभम 
सीभा य गणुस्तयीमताका आधायभा अनगुभन गयी आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ददनका रामग देहाम 
फभोशजभको वडास्तयीम अनगुभन समभमत यहनेछ्– 

   (क) सभफशन्धत वडाको वडाध्मऺ   –सॊमोजक 

   (ख) वडा समभमतका सदस्महरु    –सदस्म  
   (ग) वडा सशचव      –सदस्म सशचव 

(२) वडास्तयीम अनगुभन समभमतरे आवश्मकता अनसुाय सभफशन्धत आमोजना हेने प्राववमधक 
कभयचायीराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(३) वडास्तयीम अनगुभन समभमतरे अनगुभनको क्रभभा देशखएका ववषमका सभफन्धभा समभमतराई 
मनममभत रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

४) सफै वडा समभमतरे आफ्नो फावषयक अनगुभन प्रमतफेदन उऩाध्मऺ भापय त गाउऩामरका अध्मऺ 
सभऺ ऩेि गनुय ऩने छ | 

९. उऩबोिा समभमतफाट अनगुभन गने् (१) आमोजनाभा तोवकएको गणुस्तय तथा ऩरयभाण कामभ 
गयी मनधायरयत सभमभा सभऩन्न गनय उऩबोिाहरुको बेराफाट कभतीभा एक जना भवहरा सवहत 
फढीभा ऩाॉच सदस्मीम अनगुभन समभमत गठन गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अनगुभन समभमत उऩबोिा समभमत गठन गदाय कै सभमभा गनुयऩनेछ ।   

    (३) मस दपा फभोशजभ गदठत अनगुभन समभमतको काभ, कतयब्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्– 

 (क)  आमोजनाको कामायन्वमनभा देशखएका वाधा, व्मवधान य सभस्मा सभाधानका रामग 

  आवश्मक सहजीकयण गने, 

          ख) आमोजना कामायन्वमन तोवकएको ऩरयभाण, गणुस्तय य कामयतामरका अनसुाय बए नबएको 

  एकीन गने य नबएको अवस्थाभा सभफशन्धत ऩऺराइ सचेत गयाउने, 

 (ग) समभमत य वडास्तयीम अनगुभन समभमतफाट गरयने अनगुभन तथा सऩुयीवेऺणभा 

 आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने, 

 (घ) आमोजनाको सपर कामायन्वमनका रामग आवश्मक अन्म कामयहरु गने ।  
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(४) उऩबोिा समभमतरे आमोजनाको अशन्तभ बिुानी भाग गदाय मस दपा फभोशजभको अनगुभन 
समभमतको प्रमतवेदन सॊरग्न गनुयऩनेछ ।   

१०.  अनगुभन तामरका तमाय गनुयऩने: (१) समभमतरे आमोजना कामायन्वमन तामरका अनरुुऩ हनुे गयी 
वावषयक अनगुभन तामरका तमाय गनुय ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) वभोशजभ तमाय बएको तामरकाराई समभमतफाट मनणयम गयाई कामयऩामरका 
सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेि हनु आएको तामरका उऩय आवश्मक छरपर गयी 
कामयऩामरकारे आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ददन सक्नेछ ।  

(४) मस दपा फभोशजभ तमाय बएको अनगुभन तामरका सभफशन्धत उऩबोिा समभमत, मनभायण 
ब्मवसामी, आऩूमतयकताय, सेवा प्रदामक, सभवशन्धत वडा समभमत य सऩुयीवेऺणको रामग तोवकएको 
कभयचायीराई अमग्रभ रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

११.  अनगुभन कामयको रामग स्रोतको प्रफन्ध् (१) अनगुभन कामयतामरका फभोशजभ समभमतको 
कामयशजभभेवायी ऩयुा गनय आवश्मक ऩने स्रोत साधनको प्रफन्ध वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा 
गदाय सभावेि गनुयऩनेछ ।     

(२) स्वीकृत वावषयक फजेटका आधायभा कामयतामरका वभोशजभ अनगुभन तथा सऩुरयवेऺणको रामग 
आवश्मक स्रोत साधनको व्मवस्थाऩन गने शजभभेवायी प्रभखु प्रिासकीम      अमधकृतको हनुेछ ।  

(३) अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयभा सॊरग्न यहने समभमतका ऩदामधकायीको बत्ता तथा अन्म 
सवुवधा सभफन्धी व्मफस्था प्रचमरत प्रदेि कानूनको अधीनभा यही कामयऩामरकारे तोकेफभोशजभ 
हनुेछ । गाउऩामरकाभा यहेको अनगुभन समभमतको रामग गाउकामायऩामरकाको स्वीकृत फजेट य 
वडाको हकभा सभफशन्धत वडाको रामग मफमनमोजन गरयएको चार ुखचयफाट खचय ब्मफस्थाऩन गने 
दावमत्व प्रभखु प्रिासकीम अमधकृतको हनुेछ | 

१२.  ऩूवायधाय ववकास मोजनाको अनगुभन् (१) समभमतरे ऩूवायधाय ववकास सभफन्धी मोजनाको प्रकृमत य 
आकाय हेयी सभबव बएसभभ मनभायण कामय प्रायभब हनु ुऩूवय, मनभायणाधीन अवस्था य मनभायण सभऩन्न 
बएऩमछ गयी तीन चयणभा अनगुभन गनुयऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ मनभायण कामय प्रायभब हनु ु अशघ गरयने अनगुभन देहामका ववषमभा 
केशन्ित यही अनसूुची -१ को ढाॉचाभा गनुय ऩनेछ्  
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   (क) मोजनाको स्वीकृत रागत य रागत व्महोने स्रोत, 

  (ख) मोजना कामायन्वमन गरयने स्थान, 

  (ग) राबग्राही सभदुामका सयोकायका ववषमहरु, 

  (घ) मनभायण गरयने सॊयचनाको वकमसभ, आकाय वा ऩरयभाण, मडजाइन, गणुस्तय, 

  (ङ) आवश्मक ऩने मनभायण साभग्री तथा जनिशिको आऩूती स्रोत य सोको गणुस्तय, 

                (च) स्वीकृत रागत अनभुान तथा मडजाइनभा आउन सक्ने सॊबाववत ऩरयवतयन तथा जोशखभ । 

(३) समभमतरे ऩूवायधाय मोजनाको मनभायणधीन अवस्थाभा देहामका ववषमभा केशन्ित यही अनसूुची -
२ को ढाॉचाभा अनगुभन गनुयऩनेछ्–  

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

  (ख) मोजना कामायन्वमनभा देशखएका फाधा अवयोध,  

  (ग) सभझौताका ितयको ऩारना, 

  (घ) समभमतरे आवश्मक देखेका अन्म ववषमहरु । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको अनगुभन गदाय त्मस्तो मोजना वा कामयक्रभ कभतीभा ऩचास प्रमतित 
बन्दा फढी मनभायणकामय सभऩन्न बैसकेको हनु ुऩनेछ ।  

(५) मोजनाको मनभायण कामय सभऩन्न बएऩमछ गरयने अशन्तभ अनगुभन देहामका ववषमभा केशन्ित 
यही अनसूुची ३ को ढाॉचाभा गनुयऩनेछ्– 

  (क)  मोजना स्वीकृत मडजाइन अनसुाय सभऩन्न बए नबएको, 

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

  (ग)  मनभायण कामयको गणुस्तय य सभम, 

           (घ)  मडजाइन वा रागतभा ऩरयवतयन बएको बए सोको औशचत्म य स्वीकृमतको 

    अवस्था, 

  (ङ)  मोजनाफाट अऩेशऺत प्रमतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था बए नबएको, 
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       (च)  मोजनाभा तोवकएफभोशजभको रागत सहबामगता य सभझौताका ितयको ऩारना बए 
नबएको,  

  (छ) मोजनाको सभग्र उऩरशब्धको अवस्था य दीगोऩना । 

१३. चेतनाभूरक, ऺभता अमबववृद्ध य सीऩ ववकास कामयक्रभको अनगुभन् समभमतरे चेतनाभूरक, ऺभता 
अमबववृद्ध य सीऩ ववकास सभवन्धी कामयक्रभको प्रगमत अनगुभन गदाय कामयक्रभ रागत, सहबामगता, 
सभमावमध, मसकाइका ववषमवस्त ुय राबग्राहीको ऩषृ्ठऩोषण जस्ता ववषम सभावेि गयी अनसूुची -४ 
फभोशजभको ढाॉचाभा अनगुभन गनुय ऩनेछ ।  

१४. स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उयमशभिीरता प्रफधयन गने मोजना य कामयक्रभको अनगुभन् 
समभमतरे स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उयमशभिीरता प्रवद्र्धन गने मोजना य कामयक्रभको 
प्रगमत अनगुभन गदाय राबग्राही सभूदामरे गाउॉऩामरकाफाट प्राप्त ऋण वा अनदुानको भात्रा, प्रदान 
गरयएका मन्त्र औजाय य उऩकयण, प्राववमधक सहामताको प्रकृमत, प्राप्त सहामताको उऩमोगको 
अवस्था, राबग्राहीको सॊख्मा, सहबामगराई उऩरब्ध गयाइएको सहमोगको ऩमायप्तता जस्ता ववषमभा 
केशन्ित यही अनसूुची - ५ फभोशजभको ढाॉचाभा अनगुभन गनुय ऩनेछ ।    

१५.  अनगुभनको तमायी् (१) समभमतको सदस्म सशचवरे स्थरगत अनगुभनभा जानअुशघ समभमतका 
सॊमोजक तथा सदस्महरुराई अनगुभन गरयने मोजना तथा कामयक्रभ, जाने य पवकय न े सभम,  
भ्रभणको सवायी साधन रगामतका ववषमभा जानकायी ददन ुऩनेछ ।  

(२) स्थरगत अनगुभन गदाय समभमतरे मोजना तथा कामयक्रभसॉग सभफशन्धत रागत अनभुान, 

सभझौता जस्ता कागजातहरु तथा अनभुन स्थरको जानकायी मरने तस्वीय शखच्नको रामग क्माभेया 
रगामतका आवस्मक ऩने अन्म साधनको सभेत समुनशित गनुय ऩनेछ । 

(३) सदस्म सशचवरे अनगुभनको क्रभभा मोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमनभा सॊरग्न उऩबोिा 
समभमत वा मनभायण व्मवसामी, राबग्राही सभहु य सऩुरयवेऺणको रामग शजभभेवायी तोवकएको 
कभयचायीराई अनगुभन स्थरभा उऩशस्थमतको रामग ऩूवयसूचना गनुय ऩनेछ ।   

(४) समभमतरे स्थरगत अनगुभन गदाय अध्मऺराई सभेत अमग्रभ जानकायी ददन ुऩनेछ ।   

(५) समभमतरे स्थरगत अनगुभनको क्रभभा गाउॉऩामरका वा वडाको मनवायचनभा मनकटतभ 
प्रमतद्वन्द्वी यहेका उभभेद्वाय वा दरसॉग आवद्ध व्मशि वा ऩदामधकायीराई सभेत सॉरग्न गयाई 
ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त गनय सक्नेछ ।  
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ऩरयच्छेद– ४ 

प्रमतवेदन सभफन्धी व्मवस्था 

१६.  अनगुभन प्रमतवेदन ऩेि गनुयऩने् (१) अनगुभन सभऩन्न बएऩिात समभमतको फैठक फसी छरपर 
गने य सो छरपर तथा स्थरगत अनगुभनफाट सङ्करन गरयएका सूचना तथा वववयण सभेतका 
आधायभा प्रमतवेदन तमाय गयी अनगुभन सभऩन्न बएको मभमतरे सात ददनमबत्र समभमतका सॊमोजक 
भापय त गाउऩामरकाको अध्मऺ सभऺ ऩेि गनुय ऩने छ |अध्मऺरे उि प्रमतफेदन कामयऩामरकाभा 
छरपरको रामग ऩेि गनय रगाउन ु ऩनेछ । छरपरफाट प्राप्त याम, सझुाफ य मनदेिनको 
अमनवामय कामायन्वमन गयाउने शजभभेवायी कामायरमको हनुेछ |  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रमतवेदनभा अनगुभनको क्रभभा सभवशन्धत मोजना वा कामयक्रभको 
अवस्था झशल्कने गयी मरइएका तस्वीय सभेत सॊरग्न गनुय ऩनेछ । 

(३) मस दपा फभोशजभको अनगुभन प्रमतवेदन सदस्म सशचवरे तमाय गनुय ऩनेछ ।  

(४) अनगुभन प्रमतवेदन फेगय समभमतका ऩदामधकायीराई कुनै वकमसभको बत्ता वा सवुवधा उऩरब्ध 
गयाइने छैन ।  

१७. अनगुभन प्रमतवेदनभा सभावेि गनुयऩने ववषम् समभमतरे दपा १८ फभोशजभ तमाय गरयने अनगुभन 
प्रमतवेदनभा देहामका ववषमहरु सभावेि गनुय ऩनेछ्– 

 (क)  स्रोत साधनको प्रामप्त य प्रमोगका क्रभभा स्वीकृत फजेट य सभम तामरका अनसुाय 

  बए नबएको, 

 (ख)  अऩेशऺत प्रमतपरहरु सभमभै य रागत प्रबावकायी रुऩभा हामसर बए नबएको,  

 (ग)  कामायन्वमनकतायको कामयदऺता य तत्ऩयता के कस्तो छ, 

 (घ)  कामायन्वमनभा के कस्ता सभस्मा य फाधा व्मफधानहरु देशखएका छन ्य मतनको 

  सभाधानका मनमभत्त के कस्ता उऩामहरु अवरभफन गनुय ऩछय । 

१८. प्रमतवेदन उऩयको कायवाही् (१) समभमतरे दपा १६ फभोशजभ ऩेि गयेको प्रमतवेदन उऩय 
कामयऩामरकाको वैठकभा कभतीभा दईु भवहनाभा एक ऩटक छरपर गने व्मफस्था मभराउन ुऩनेछ  
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(२) समभमतको प्रमतफेदनको आधायभा कामयऩामरकारे मोजना कामायन्वमनभा देशखएका त्रटुीहरु 
सच्माउन तथा सभम य गणुस्तय कामभ गनय उऩबोिा समभमत, मनभायण व्मफसामी, ऩयाभियदाता तथा 
कभयचायीराई आवश्मक मनदेिन ददन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कामयऩामरकाफाट ददइएका मनदेिन ऩारना गनुय सभफशन्धत ऩऺको 
कतयब्म हनुेछ ।  

१९.  बिुानी गदाय ध्मान ददनऩुने् (१) कामायरमरे मोजना वा कामयक्रभको अशन्तभ वकस्ता बिूानी गदाय 
समभमत वा वडास्तयीम अनगुभन समभमत य उऩबोिा समभमत अन्तगयतको अनगुभन समभमतरे ऩेि 
गयेको अनगुभन प्रमतवेदन सॊरग्न गनुयऩनेछ ।  

(२) मोजना वा कामयक्रभको अशन्तभ वकस्ता बिूानी ददनअुशघ अनगुभन प्रमतवेदनरे औल्माएका 
गभबीय प्रकृमतका ववषमहरुभा आवश्मक सधुाय गयेको व्महोया सभफशन्धत प्राववमधकफाट समुनशित 
गरयएको हनु ुऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद – ५ 

ववववध 

२०.  अनगुभन गनयसक्ने् (१) मस कामयववमधभा अन्मत्र जनुसुकैु कुया रेशखएको बएता ऩमन कामायऩामरका 
तथा अध्मऺरे गाउॉऩामरकाफाट सञ्चामरत आमोजना तथा कामयक्रभको आवश्मकता अनसुाय 
स्थरगत अनगुभन गनयसक्नेछ ।  

(२) समभमतरे वडास्तयीम अनगुभन समभमतफाट दपा ८ फभोशजभ अनगुभन गरयने मोजना तथा 
कामयक्रभको सभेत आवश्मकता अनसुाय अनगुभन गनय सक्नेछ ।  

२१. शजभभेवायी तोक्नऩुने् (१) कामायरमरे मस कामयववमध फभोशजभ गरयने अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण 
सभवन्धी कामयको सभन्वम, सहजीकयण, कामायन्वमन य अमबरेख व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामयका रामग 
मोजना िाखा÷उऩिाखाराई शजभभेवायी तोक्न ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩमन गाउॉऩामरकाभा अनगुभन सभफन्धी 
काभका रामग फेग्रै िाखा वा एकाइ यहेको अवस्थाभा उऩदपा (१) फभोशजभको कामय शजभभेवायी 
सोही िाखा वा एकाइको हनुेछ ।  

२२. कामयववमधको ऩारना गनुयऩने् (१) वडास्तयीम अनगुभन समभमतफाट गरयने अनगुभनभा सभेत मस 
कामयववमधभा बएका व्मफस्थाराई ऩारना गनुयऩनेछ । 

(२) वडास्तयीम अनगुभन समभमतरे अनगुभन गयी तमाय गयेको प्रमतवेदनको एक प्रमत अनगुभन 
सभऩन्न बएको सात ददनमबत्र अनगुभन तथा सऩुरयफेऺण समभमत सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ ।  
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२३. चेकमरष्ट तमाय गनय सक्ने् समभमतरे मोजना तथा कामयक्रभको स्थरगत अनगुभन गदाय मस 
कामयववमधभा बएको व्मफस्था अनरुुऩ वववयण सॊकरनका रामग अरग्गै चेकमरष्ट तमाय गयी रागू 
गनय सक्नेछ । 

२४. सॊिोधन वा हेयपेय् कामयऩामरकारे समभमतसॉगको ऩयाभियभा मस कामयववमधभा आवश्मकता अनसुाय 
सॊिोधन वा हेयपेय गनय सक्नेछ । 

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

(कामयववमधको दपा १२ को उऩदपा (२) फभोशजभ) 
ऩूवायधाय ववकास सभफन्धी मोजनाको कामय प्रायभब हनु ुऩूवय गरयन ेअनगुभनभा प्रमोग गरयन ेढाॉचा 
क्र=सॊ += शिषयक वववयण 

1.  अनगुभन गरयने मोजनाको नाभ  
 

2.  मोजनास्थर÷ठेगाना  

3.  मोजनाको स्वीकृत रागत अनभुान रु.  

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

जनसहबामगता÷रागत सहबामगताको यकभ रु. 
........... 

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

6.  मोजना सभझौता मभमत्  

7.  मोजना िरुु तथा सभऩन्न हनु ेमभमत :  िरुु हनुे मभमत् ............ सभऩन्न हनुे मभमत् ....... 

8.  राबाशन्वत जनसॊख्मा  

9.  कामायन्वमन गने मनकामको नाभ य सभऩकय  व्मशि य 
सभऩकय  नभफय 

 

10.  मनभायण गरयने सॊयचनाको वकमसभ, आकाय वा ऩरयभाण 
 

11.  सॊयचना मनभायण बए मडजाइन अनसुायको पाउण्डेिन 
बए नबएको 

 

12.  आवश्मक ऩने मनभायण साभग्री तथा जनिशि आऩूतीको 
स्रोत य सोको गणुस्तय 

 

13.  बौगोमरक एवॊ वातावयणीम जोशखभ 
 

14.  स्वीकृत रागत अनभुान तथा मडजाइनभा आउन सक्न े
सॊबाववत ऩरयवतयन तथा जोशखभ 
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क्र=सॊ += शिषयक वववयण 

15.  राबग्राही सभदुामको सयोकायको ववषम, धायणा य 
सझुाव 

 

 

16.  सॊरग्न प्राववमधकको धायणा  

 

17.  नागरयक सभाज य याजनैमतक दरका प्रमतमनमधको 
धायणा   

 

 

18.  समभमत÷अनगुभनकतायको वटप्ऩणी य सझुाव   

 

 

 

 

नोट्  

१.  क्र.सॊ. ९ भा  उऩबोिा समभमतफाट कामायन्वमन बएको मोजना बए उऩबोिा समभमतको अध्मऺको नाभ य 
सभऩकय  नभफय याख्न,े गैयसयकायी सॊस्था÷साभदुावमक सॊस्थाफाट कामायन्वमन बएको मोजना बए  सभफशन्धत 
सॊस्थाको तपय फाट तोवकएको सभऩकय  व्मशिको नाभ य सभऩकय  नभफय य मनभायण व्मवसामीफाट कामायन्वमनको 
बएको मोजना बए सभफशन्धत मनभायण व्मवसामीको तपय फाट तोवकएको सभऩकय  व्मशिको नाभ य सभऩकय  
नभफय उल्रेख गने ।  

२. क्र.सॊ. १३ वातावयणीम भूल्माङ्कन गनुयऩने मोजना बए सो फभोशजभ भूल्माॊकन बए नबएको य मोजनाफाट 
अन्म मसॊचाई, खानेऩानी, सडक जस्ता स्थानीम सावयजमनक ऩूवायधाय तथा मनजी बौमतक ऩूवायधायभा ऺमत ऩगु्न 
सक्ने अवस्था बए नबएको उल्रेख गने ।   
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अनसूुची– २ 

(कामयववमधको दपा १२ को उऩदपा (३) फभोशजभ) 

ऩूवायधाय मोजनाको मनभायणधीन अवस्थाभा गरयने अनगुभनको क्रभभा प्रमोग गरयने ढाॉचा 

अनगुभन गयेको मभमत् ........... 

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

२. मोजना मनभायणस्थर् ....................     

३. मोजना मनभायण िरुु मभमत् ............... ४. मोजना सभऩन्न हनुऩुने मभमत् ................. 

५. बौमतक प्रगमत् ................ प्रमतित ५. ववत्तीम प्रगमत ................ प्रमतित्  

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

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

८. मनभायण कामयको अवस्था्  

 (क) मनभायणस्थरभा आवश्मक मनभायण साभग्रीको उऩरब्धता बए नबएको 

 (ख) उऩरब्ध मनभायण साभग्री तोवकएको गणुस्तय फभोशजभ बए नबएको  

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

 (घ) आवश्मक जनिशिको ऩमायप्तता बए नबएको  

 (ङ) भेिीनयी औजाय य उऩकयण व्मवस्थाऩनको अवस्था 

९.   मोजना कामायन्वमनभा देशखएका फाधा अवयोध् ................................. 
 

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

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

११.  कामायन्वमन गने मनकामको आमधकारयक प्रमतमनमधको धायणा य प्रमतफद्धता् ................ 
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१२.  स्थानीम उऩबोिा÷नागरयकहरुको धायणा वा प्रमतकृमा् ...................... 
 

१३.  सॊरग्न प्राववमधकको धायणा य प्रमतफद्धता् ....................... 
 

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

१५.  समभमत÷अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य मनदेिन् .................................... 
 

 

अनगुभन गने ऩदामधकायीहरु 

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 

(कामयववमधको दपा १२ को उऩदपा (५) फभोशजभ) 

मोजनाको मनभायण कामय सभऩन्न बएऩमछ गरयने अशन्तभ अनगुभनको क्रभभा प्रमोग गरयने अनगुभनको ढाॉचा 

अनगुभन गयेको मभमत् ........... 

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

२. मोजना मनभायणस्थर् वडा नॊ. ......  स्थान् .................. 

३. मोजना मनभायण िरुु मभमत् ................ ४. मोजना सभऩन्न बएको मभमत् ................. 

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

६. बौमतक प्रगमत् ................ प्रमतित     

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

८.  मोजना कामायन्वमनभा गरयएका सभझौताका ितयको ऩारना बए नबएको 

९. उऩबोिाहरुको रागत सहबामगताको अवस्था्  

१०.  मडजाइन वा रागतभा ऩरयवतयन बएको बए सोको औशचत्म य स्वीकृमतको अवस्था् ..................... 

११.  मोजनाफाट अऩेशऺत प्रमतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था बए नबएको् ............................ 

१२.  मोजनाको सभग्र उऩरशब्धको अवस्था य दीगोऩना  ........................................ 

१३.  सावयजमनक सनुवुाई तथा सावयजमनक ऩयीऺण गये नगयेको  

१४.  उऩबोिा समभमत अन्तगयत यहेको अनगुभन समभमतको मनणयम तथा सझुाव  

१५. कामायन्वमन गने मनकामको आमधकारयक प्रमतमनमधको धायणा य प्रमतफद्धता् ....................... 

१६. स्थानीम उऩबोिा÷नागरयकहरुको धायणा वा प्रमतकृमा् ...................... 

१७.  अशघल्रो अनगुभनको क्रभभा ददइएका सझुावको कामायन्वमनको अवस्था्  

१८. सॊरग्न प्राववमधकको धायणा य प्रमतफद्धता् ....................... 
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१९. समभमत÷अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य मनदेिन् .................................... 

अनगुभन गने ऩदामधकायीहरु 

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 

(कामयववमधको दपा १३ फभोशजभ) 

चेतनाभूरक, ऺभता अमबवृवद्ध य सीऩ ववकास कामयक्रभको अनगुभनको क्रभभा प्रमोग गरयने ढाॉचा 

अनगुभन गयेको मभमत् ........................ 

१. कामयक्रभको नाभ् ................ 

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

३. कामयक्रभ िरुु मभमत् ............   सभऩन्न गनुयऩने मभमत् ........................... 

४. कामयक्रभको प्रकृमत्  क. चेतनाभूरक, ख. ऺभता अमबववृद्ध  ग. सीऩ ववकास   

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

 कामायन्वमन गने मनकामको रागत सहबामगता रु ......  

अन्म मनकामफाट प्राप्त सहमोग रु.................. राबग्राहीको सहबामगता् रु ............... . 

६. जभभा राबग्राही सॊख्मा्  

भवहरा ऩरुुष जभभा दमरत
  

जनजामत ब्राभहण÷ऺेत्री भधेिी
  

भशुस्रभ÷ 

अल्ऩसॊख्मक 

अऩाङ्गता 
बएको 

         

७.  राबग्राहीहरुको मनममभत उऩशस्थती बए नबएको  

८.  कामयक्रभ कामायन्वमनभा गरयएका सभझौताका ितयको ऩारना् बएको नबएको 

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

१०.  कामयक्रभफाट अऩेशऺत प्रमतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था् ......................... 

११.  कामयक्रभभा तोवकएफभोशजभको रागत सहबामगता य सभझौताका ितयको ऩारना बए नबएको 

१२.  मोजनाको सभग्र उऩरशब्धको अवस्था य दीगोऩना  ् ........................................ 

१३.  राबग्राही÷नागरयकको धायणा वा प्रमतकृमा  

१४. कामायन्वमन गने मनकामको आमधकारयक प्रमतमनमधको धायणा य प्रमतफद्धता् ....................... 
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१५.  वडा समभमत वा वडास्तयीम अनगुभन समभमतको प्रमतकृमा बए् .................... 

१६. अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य मनदेिन् .................................... 

अनगुभन गने ऩदामधकायीहरु 

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– ५ 

(कामयववमधको दपा १४ फभोशजभ) 

स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभूरक य उयमशभिीरता प्रवद्र्धन गने मोजना य कामयक्रभको अनगुभन 

१. कामयक्रभको नाभ् ................ 

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

३. कामयक्रभ िरुु मभमत् ............  सभऩन्न गनुयऩने मभमत् ........................... 

४. कामयक्रभको प्रकृमत्  क. स्वयोजगाय तथा उत्ऩादनभरुक,  ख. उयमशभिीरता प्रफद्र्धन गने  

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

 कामायन्वमन गने मनकामको रागत सहबामगता रु ......   

अन्म मनकामफाट प्राप्त सहमोग रु.................. राबग्राहीको सहबामगता् रु ............... . 

६. जभभा राबग्राही सॊख्मा 

भवहरा ऩरुुष जभभा दमरत
  

जनजामत ब्राभहण÷ऺेत्री भधेिी
  

भशुस्रभ÷ 

अल्ऩसॊख्मक 

अऩाङ्गता 
बएको 

         

७.  कामायरमफाट साभग्री उऩरब्ध गयाइएको बएभा    

साभग्रीको वववयण ऩरयभाण   उऩमोगको अवस्था  कैवपमत 

    

    

    

    

८.  कामयक्रभ कामायन्वमनभा गरयएका सभझौताका ितयको ऩारना बए÷नबएको 

९.  कामयक्रभफाट अऩेशऺत प्रमतपर प्राप्त हनु सक्ने अवस्था् बए÷नबएको 

१०.  कामयक्रभभा तोवकएफभोशजभको रागत सहबामगता य सभझौताका ितयको ऩारना् बए÷नबएको 

११.  मोजनाको सभग्र उऩरशब्धको अवस्था य दीगोऩना  ् ........................................ 
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१२.  राबग्राही÷नागरयकको धायणा वा प्रमतकृमा  

१३. कामायन्वमन गने मनकामको आमधकारयक प्रमतमनमधको धायणा य प्रमतफद्धता् ...................... 
 

१४.  वडा समभमत वा वडास्तयीम अनगुभन समभमतको प्रमतकृमा बए् .................... 

१५. अनगुभनकतायको वटप्ऩणी, सझुाव य मनदेिन् .................................... 

अनगुभन गने ऩदामधकायीहरु 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

  
 
 
आऻारे, 
दान फहादयु ऐडी 
प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 
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