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१. प्रस्तार्ना 

िेल्िेख गाउँपालिकािे गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि (१०) को 

उपलनर्ि (७) बिोलिि आफ्नो के्षत्रालिकार लित्र सञ्चािन हुने पवूायिारसँग सम्बलधित पररर्ोिनाहरुको 

र्ोिनाको चरणदलेख र्ोिना हस्ताधतरणको चरणसम्िका तथ्र्, तथ्र्ाांक एवां िानकारी व्र्वलस्ित गरी 

िनतािाई सिर्सिर्िा ससुलूचत गनुयपने, गाउँपालिकािे त्र्स्ता पररर्ोिनाको प्रगलत एवां हािको 

अवस्िाबारे िानकारी प्राप्त गरी प्रिाणिा आिाररत लनणयर् गनय आवश्र्क रहकेो तिा लवगतिा त्र्स्ता 

तथ्र्ाांक कागिातिा िात्र रहकेा कारणबाट िलक्षत उद्दशे्र्हरु प्राप्त गनय कलिन िएकोिे पवूायिार 

पररर्ोिनाका तथ्र्ाांकिाई व्र्वलस्ित गनय िेल्िेख गाउँकार्यपालिकािे पवूायिार व्र्वस्िापन प्रणािी 

(Infrastructure Management System) सञ्चािनको िालग र्ो कार्यलवलि स्वीकृत गरी िारी 

गररएको छ ।  

  

 

२. पररभाषााः  

लवषर् वा प्रसांगिे अको अिय निागेिा र्स कार्यलवलििा – 

(क) “अध्यक्ष” िधनािे गाउँ कार्यपालिकाको बैिकको अध्र्क्षता गने व्र्लि र प्रिखुिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “अनुगमन सलमलत” िधनािे िेल्िेख गाउँपालिकापालिकाको अनगुिन तिा िलु्र्ाांकन कार्यलवलि, 

२०७४ बिोलिि गिन िएको अनगुिन तिा सपुररवेक्षण सलिलतिाई सम्झन ुपदयछ | 

(ग) “इलजिलनयर” िधनािे गाउँपालिकाको इलधिलनर्र सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “एडलमन प्यानल” िधनािे प्रणािीिा इलधिलनर्रिगार्त अधर् अलिकारीहरुिाई तथ्र्ाांक अद्यावलिक 

गनय वा लनगरानी गनयका िालग लवकलसत प्र्ानि सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कमाचारी” िधनािे गाउँपालिकाका कियचारी सम्झन ुपदयछ । 

(च) “कायापाललका” िधनािे गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “िनप्रलतलनलध” िधनािे गाउँपालिका र र्सका वडािा लनवायलचत िई लवलवि पदिा लनवायलचत 

िनप्रलतलनलि सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “लनयमार्ली” िधनािे “िेल्िेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्िाविी” िाई 

सम्झन ुपदयछ । 

(झ) “गाउँपाललका” िधनािे िेल्िेख गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “प्रलतकृया” िधनािे पररर्ोिनािा नागररकिे लदएका प्रलतकृर्ा सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “पोर्ाल” िधनािे प्रणािीको पोटयि सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “प्रणाली” िधनािे पवूायिार व्र्वस्िापन प्रणािी सम्झन ुपदयछ । िसिाई अांरेजेिीिा Infrastructure 

Management System (IMS) िलननेछ | 



3 
 

(ड) “पररयोिना” िधनािे िेल्िेख गाउँपालिकािे सञ्चािन गने सबैखािे लवकास लनिायण पररर्ोिना सम्झन ु

पदयछ । 

(ढ) “मोबाइल एप” िधनािे पवूायिार व्र्वस्िापन प्रणािीको िोबाइि एप (IMS-Mellekh App) 

सम्झन ुपदयछ । 

(ण) “र्डा अध्यक्ष” िधनािे गाउँपालिकाको वडाध्र्क्ष सम्झन ुपदयछ । 

(त) “र्डा अनुमगन सलमलत” िधनािे िेल्िेख गाउँपालिकापालिकाको अनगुिन तिा िलु्र्ाांकन कार्यलवलि, 

२०७४ बिोलिि गिन िएको वडा स्तरीर् अनगुिन तिा सपुररवेक्षण सलिलतिाई सम्झन ुपदयछ | 

(ि) “र्डा सलमलत” िधनािे गाउँपालिकाको वडा सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

(द) “सदस्य” िधनािे गाउँपालिकाको वडा सदस्र् सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “सम्पका  व्यलि” िधनािे कार्यलवलिको ३.३ अनरुुप तोलकएको सम्पकय  व्र्लि सम्झन ुपदयछ । 

 

३. प्रणालीको प्रयोग गनुापननाः  

३.१. गाउँपालिका र र्सका कियचारी एवां इलधिलनर्रहरुिे प्रणािीको प्रर्ोग गरी पररर्ोिनासँग सम्बलधित तथ्र्, 

तथ्र्ाांक एवां िानकारी अद्यावलिक गनेछन ्।  

३.२. गाउँपालिकािे प्रणािीको प्रर्ोगिार्य त तथ्र्ाांक व्र्वस्िापन गने कार्यिाई अविम्बन गनयका िालग 

पवूायिार, िनशलि, तालिि, क्षिता अलिवलृद्द िगार्त आवश्र्क अधर् व्र्वस्िा गनेछ ।  

३.३. गाउँपालिकािे सचूना प्रलवलि अलिकृत वा सो उपिब्ि निए सचूना व्र्वस्िापनको लिम्िेवारी लिएको 

कियचारीिाई र्स प्रणािीको सञ्चािनको सम्बधििा आवश्र्क सिधवर् गने गरी सम्पकय  व्र्लिका रुपिा 

तोक्नेछ ।  

३.४. गाउँपालिकािे ३.१. एवां ३.२. िा उल्िेलखत कार्यका िालग गाउँपालिकािे रालरिर् एवां अधतरायलरिर् 

सांस्िाहरुसँग लवशेषज्ञ सेवा लिन एवां आवश्र्क सिधवर् गनय सक्नेछ । 

  

४. पररयोिनाको सचूी तयार गरी राखनेाः   

४.१. गाउँपालिका र र्सका इलधिलनर्र एवां कियचारीिे प्रत्रे्क आलियक वषयको सरुुवातिा र्ोिना तिुयिा 

सम्बधिी गाउँ सिा सम्पधन िएको १५ लदनलित्र वडागत रुपिा बाँडर्ाडँ िएका पररर्ोिनको लनम्न लववरण 

प्रणािीिा राख्नेछिः 

क) पररर्ोिनाको नाि 

ख) पररर्ोिना कार्ायधवर्न हुने वडा 

ग) पररर्ोिनाको अनिुालनत िागत 

घ) पररर्ोिनाको प्रकृलत (टेण्डरिार्य त सञ्चािन हुने वा उपिाेेिा सलिलतिार्य त, 

बोिपत्र/दरिाउ पत्र  सञ्चािन हुने) 
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ङ) पररर्ोिना िागतको श्रोत  

च) अधर् िानकारी  

४.१. िा उल्िेलखत लववरण प्रणािीिा स्वचालित (Automated) ढांगबाट राख्नका िालग गाउँपालिकािे 

प्रणािीिाई लवद्यिान कोष ब्र्वस्िापन प्रणािी वा अधर् प्रणािीसँग सिार्ोिन गनय सक्नेछ ।  

 

५. पररयोिनाको तथयाांक अद्यार्लधक गननाः  

५.१. इलधिलनर्र एवां कियचारीिे प्रणािीिा पररर्ोिनासँग सम्बलधित तथ्र्ाांक अद्यावलिक गनेछन ्।  

५.२. ४.१.िा उल्िेख िएको गाउँसिाबाट पाररत िएको बाहके गाउँपालिकािे सिर्सिर्िा आवश्र्कता 

अनसुार पररर्ोिना िपेिा, एकीकरण गरेिा घटाएिा वा सांशोिन गरेिा सो सम्बधिी िानकारी सिेत 

अद्यावलिक गनुयपनेछ । 

५.३. ५.२. िा उल्िेख िएअनरुुपको तथ्र्ाांक त्र्सरी पररिाियन िएको लिलतिे ७ लदनलित्र अद्यावलिक 

गररसक्न ुपनेछ ।  

 

६. सम्झौता, बील, प्रलतरे्दन िारी गननाः  

६.१. इलधिलनर्र एवां कियचारीिे प्रणािीको एडलिन प्र्ानिको िालग उपिब्ि गराइएको र्िूरनेि र पासवडयको 

प्रर्ोग गरी सोिा नीिको लिम्िेवारीिा परेका पररर्ोिनाको सम्झौता, बीि, प्रलतवेदन सोही प्रणािीबाट 

िारी गरी कार्यवाही गनुयपनेछ । र र्ोिनाको लवत्तीर् प्रगलत प्रलतवेदन दालखिा गने लिम्िेवारी िेखा 

शाखाको हुनेछ | 

६.२. ६.१. िा उल्िेख गररएअनरुुपको सम्झौता, बीि, प्रलतवेदन आलद उपिोिा सलिलत िार्य त सञ्चािन हुने 

पररर्ोिनाको हकिा िेल्िेख गाउँपालिका पालिकाको उपिोिा सलिलत गिन, पररचािन तिा 

व्र्वस्िापन सम्बलधि कार्यलवलि २०७४ एवां र्सका अनसुचुीहरुिा लनलदयष्ट गरे बिोलिि हुनेछन ्िने अधर् 

पररर्ोिनाको हकिा प्रचलित काननु, व्र्वहार र अभ्र्ासिा आिाररत हुनेछन ्।  

 

 

७. प्रगलतको तथयाांक अद्यार्लधक गननाः 

७.१. गाउँपालिकाको इलधिलनर्र वा कियचारीिे पररर्ोिनाको अनगुिन गररसके पश्चात त्र्स्ता पररर्ोिनाको 

प्रगलतसँग सम्बलधिक तथ्र्ाांक प्रणािीिा अिावलिक गनुयपनेछ ।  

 त्र्स्तो तथ्र्ाांक अनगुिन िएको बढीिा २ हप्तालित्र अद्यावलिक गररसक्नपुनेछ ।  

 

८. नागररकको प्रलतकृयाउपर अनुगमन एर्ां सुनुर्ाईाः 
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८.१. पररर्ोिनाउपर िोबाइि एप वा अधर् िाध्र्िबाट प्राप्त प्रलतकृर्ा वा िानकारीउपर आवश्र्क कार्यवाही 

गनयका िालग गाउँपालिकािे र्स कार्यलवलि िाग ूिएको ३० लदनलित्र स्िालनर् सरकार सञ्चािन ऐन 

२०७४ िा उल्िेख िएबिोलिि वा अधर् उपर्िु अलिकारीको सांर्ोिकत्विा एक सलिलतको गिन गनेछ 

।  

८.२. सलिलतिे ८.१ िा उल्िेलखत कार्य गनयका िालग गाउँपालिकािे गनुासो व्र्वस्िापन कार्यलवलि २०७४ 

अनरुुप हुने गरी छुटै्ट कार्यलवलि बनाउनेछ ।  

८.३. सलिलतिे ८.१. िा उल्िेख गररएअनरुुप कार्य गनयका िालग गाउँपालिकािे तोकेको गाउँ सलिलत एवां वडा 

सलिलतसँग सिधवर् गनय सक्नेछ ।  

 

९. पुनरार्लोकन एर्ां समीक्षा 

९.१. गाउँपालिका िनप्रलतलनलि एवां कियचारीिे सावयिलनक एवां व्र्लिगत पोटयिको प्रर्ोग गरी पररर्ोिनाको 

प्रगलत एवां अवस्िाका बारेिा लवलिधन प्रकारबाट तथ्र्ाांकीर् लवशे्लषण गनय सक्नेछन ्।  

 त्र्स्तो तथ्र्ाांकीर् लवशे्लषण आवश्र्कताअनसुार र्रक हुन सक्नेछ ।  

९.२. पनुराविोकन एवां सिीक्षाका िालग सम्पकय  व्र्लििे कलम्तिा एक िलहनाको एक पटक वा 

आवश्र्कताअनसुार िनप्रलतलनलि एवां अधर् सरोकारवािासँग बैिकको आर्ोिना गनेछ र बैिकका 

छिर्ि एवां लनणयर्िाई अलििेख गरी राख्नेछ । 

९.३. र्स प्रणािीिा हुने सांसोिन, िपघट वा पररिाियन िएिा र्सै कार्यलवलि अनरुुप िएको िालननेछ | 

 

१०. बाधा अड्काउ फुकाउनेाः 

१०.१. र्स कार्यलवलिको कार्ायधवर्निा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे लनणयर् गरी 

रु्काउन सक्नेछ । 

 

११. पररमािान तथा सांशोधनाः 

११.१. कार्यलवलििाई आवश्र्कता अनसुार गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे पररिाियन वा सांशोिन गनय 

सक्नेछ। 

 

 


