
|| 1 || 

 

/f]zL ufp“kflnsf  

:yfgLo /fhkq 
v08M % efuM @  ldltM @)&*÷)#÷)$ 

 

efu–@ 

/f]zL ufpFkflnsf 
 

थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम रोशी गाउँ 

कायर्पािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्िबिध सबर्साधारणको 

जानकारीको लािग पर्काशन गिरएको छ ।  

सम्वत ्२०७८ सालको कायर्िबिध नं: ६  
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रोशी गाउँपािलकाको 

रोशी गाउँपािलकाको अनुगमन तथा सपुिरव�क्षण सिमितको 
कायर्स चालन कायर्िविध, २०७८ 

 

प्र तावनाः गाउँपािलकाबाट स ालन हुने िवकास योजना तथा कायर्कर्मको पर्भावकारी 

कायार्न्वयनका लािग थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को 

उपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्यव था वमोिजम गिरने अनगुमन तथा 

सपुिरवेक्षण कायर्लाई ब्यवि थत र पर्भावकारी तु याउन वाञ्छनीय भएकोले, 

 रोशी गाउँपािलकाको पर्शासकीय कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन, २०७५ को दफा 

..... ले िदएको अिधकार पर्योग गरी कायर्पािलकाले दहेायको कायर्िविध बनाई 

लागू गरेको छ ।  
पिर छ�द– १ 
प्रारि भक 

१.  संिक्ष  नाम र प्रार भः (१) यस कायर्िविधको नाम “रोशी गाउँपािलकाको 

अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण सिमितको कायर्स ालन कायर्िविध, २०७८” रहकेो 

छ ।  

 (२)  यो कायर्िविध गाउँपािलकाको थानीय राजपतर्मा पर्काशन भएको 

िमितदिेख पर्ारम्भ हुनेछ ।  

२.  पिरभाषाः िवषय वा पर्स ले अक  अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,– 

 (क)  “अध्यक्ष/पर्मखु” भ ाले गाउँपािलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

 (ख)  “अनगुमन” भ ाले नीित, योजना, कायर्कर्म तथा आयोजनाह मा 

लगानी तथा साधनको पर्वाह उिचत ढ ले भए, नभएको वा अपेिक्षत 

नितजा हािसल भए, नभएको सम्बन्धमा यस कायर्िविध बमोिजम गिरने 

िनरन्तर वा आविधक पमा गिरने िनगरानी, सूचना स लन, िव ेषण 

तथा सधुारात्मक कायर् सम्झन ुपछर् । 



v08M %, ;+VofM !, /f]zL ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&*.)#.)$ 
 

|| 3 || 

 (ग)  “कायर्कर्म” भ ाले गाउँपािलकाबाट स ालन हुने कायर्कर्म सम्झन ुपछर् 

र सो शब्दले गाउँपािलका के्षतर्िभतर् गरै सरकारी सं था एबम ्सामदुाियक 

सं थाबाट स ािलत कायर्कर्म समेतलाई जनाउँछ । 

 (घ)  “कायर्पािलका” भ ाले गाउँ कायर्पािलका सम्झन ुपछर् । 

 (ङ)  “नागिरक समाज” भ ाले गाउँपािलका के्षतर्िभतर् नागिरक समाजको 

पमा दतार् भएका वा नभएका नागिरक अिधकारका लािग कृयािशल 

सं था वा यिक्त सम्झन ुपछर् ।  

 (च)  “पर्ितवेदन” भ ाले यस कायर्िविध बमोिजम तयार गिरने अनगुमन तथा 

सपुिरवेक्षण कायर्को नितजा समावेश गिरएको द तावेज सम्झन ुपछर् । 

 (छ)  “योजना” भ ाले गाउँपािलकाबाट स ालन हुने िवकास िनमार्ण कायर् 

सम्झन ुपछर् र सो शब्दले गाउँपािलका के्षतर्िभतर् गैर सरकारी सं था एबम ्

सामदुाियक सं थाबाट स ािलत िवकास िनमार्ण कायर् समेतलाई 

जनाउँछ ।  

 (ज)  “सिमित” भ ाले दफा ४ बमोिजमको सिमित सम्झन ुपछर् । 

 (झ)  “सपुिरवेक्षण” भ ाले अपेिक्षत नितजा हािसल गनर् यस कायर्िविध 

बमोिजम सिमित वा सो कामको िनिम  िजम्मेवार कमर्चारी वा 

पदािधकारीबाट गिरने थलगत िनरीक्षण वा चेकजाचँ वा रेखदखे 

सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपछर् । 

 (ञ)  “संयोजक” भ ाले सिमितको संयोजक सम्झन ुपछर् । 

पिर छ�द– २ 
सिमितको गठन तथा काम, कतर् य र अिधकार 

३.  अनुगमन तथा सुपिरव�क्षण सिमितः (१) योजना तथा कायर्कर्मको लागत, 

पिरमाण, समय सीमा र गणु तरीयताको आधारमा अनगुमन गरी पृ पोषण 

िदनका लािग दहेाय बमोिजमको अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण सिमित रहनेछः–  

(क)  गाउँपािलकाको उपाध्यक्ष – संयोजक 
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(ख)  कायर्पािलकाले तोकेका एक जना मिहला सिहत 

कायर्पािलकाका सद यह  मध्यबेाट दईु जना  – सद य 

(ग)  पर्मखु पर्शासकीय अिधकृत   – सद य 

(घ)  पर्मखु, योजना शाखा  – सद य सिचव 

 (२)  उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा आव यकता अनसुार नागिरक 

समाजका पर्ितिनिध, स ारकमीर् र सम्बिन्धत के्षतर्का िव लाई आमन्तर्ण 

गनर् सिकनेछ ।  

 (३)  सिमितले आफ्नो कामलाई िछटोछिरतो र पर्भावकारी बनाउन 

कायर्पािलकाबाट सिमितमा पर्ितिनिधत्व गनेर् सद य मध्यबेाट संयोजक 

रहने गरी िवषयगत पमा अनगुमन टोली गठन गरी िजम्मेवारी तोक्न 

सक्नेछ ।  

 (४)  यस दफा बमोिजम थलगत अनगुमन गदार् सम्विन्धत योजना तथा 

कायर्कर्म कायार्न्वयन वा सपुिरवेक्षणमा संल  कमर्चारीलाई सहभागी 

गराउन ुपनेर्छ ।  

४. सिमितको काम, कतर् य र अिधकारः (१) योजना तथा कायर्कर्मबाट अपेक्षा 

गिरएको नितजा पर्ाि का लािग सहजीकरण गनेर् अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण 

सिमितको पर्मखु िजम्मेवारी हुनेछ । 

  (२)  उपदफा (१) मा उि िखत कामका अितिरक्त सिमितका अन्य काम, 

कतर्ब्य र अिधकार दहेाय बमोिजम हुनेछः– 

(क)  गाउँपािलकाबाट स ािलत योजना तथा कायर्कर्म अनगुमनका 
लािग वािषर्क कायर्तािलका तयार गरी कायर्पािलकालाई 
जानकारी िदने, 

(ख)  कायर्तािलका अनसुार िनयिमत र आव यकता अनसुार 
आकि मक अनगुमन तथा िनरीक्षण गनेर्, 
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(ग)  अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण कायर्लाई पर्भावकारी बनाउन 
आव यकता अनसुार सिमितका कृयाकलापह मा िव लाई 
संल  गराउने, 

(घ)  अनगुमन सम्प  भएको सात िदनिभतर् सोको पर्ितवेदन 
कायर्पािलकामा पेश गरी कायर्पािलकाको बठैकमा छलफल गनेर् 
गराउने, 

(ङ)  अनगुमनको कर्ममा दिेखएका िवषयमा सधुारका लािग 
सम्बिन्धत पर्ािविधक तथा सम्ब  उपभोक्ता सिमित, 
परामशर्दाता एबम ्िनमार्ण यबसायीलाई िनदेर्शन िदने, 

 (च)  योजना तथा कायर्कर्म कायार्न्वयनको सन्दभर्मा दखेा परेका 
िववाद वा सम याह को समाधानका लािग आव यक समन्वय 
र सहजीकरण गनेर्, 

(छ)  योजना तथा कायर्कर्मको अनगुमन तथा सपुिरवेक्षणको कर्ममा 
कुन ै िहनािमना, अिनयिमतता वा तोिकएको गणु तर र पिरमाण 
नभएको यहोरा यिकन हुन आएमा आव यक कारबाहीको 
लािग रायसिहत कायर्पािलकामा पेश गनेर्,  

(ज)  अनगुमन कायर्को वािषर्क पर्ितवेदन तयारी गरी आिथर्क वषर्को 
अिन्तममा कायर्पािलकामा पेश गनेर्, 

(झ)  सिमितको वािषर्क पर्ितवेदन पर्त्यके वषर्को ावण मिहनािभतर् 
कायार्लयको वेबसाइट र अन्य उपयकु्त माध्यमबाट सावर्जिनक 
गनेर् ब्यव था िमलाउने ।  

 

पिर छ�द– ३ 
अनुगमन तथा सुपिरव�क्षण स ब धी यव था 

५. योजना तथा कायर्क्रमको वगीर्करणः (१) अनगुमन तथा सपुरीवेक्षणका 

लािग योजना तथा कायर्कर्मलाई िवषयगत के्षतर्का आधारमा दहेाय वमोिजम 

वगीर्करण गिरनेछः–  

(क)  पूवार्धार िवकास योजना,  
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(ख)  चेतनामूलक, क्षमता अिभवृि  र सीप िवकास सम्वन्धी 
कायर्कर्म,  

(ग)  वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उ मशीलता पर्व र्न गनेर् 
योजना र कायर्कर्म । 

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम गिरएको वगीर्करण एवम ्योजना तथा कायर्कर्ममा 

गिरने लगानी समेतका आधारमा सिमितले अनगुमनको पर्ाथिमकता 

िनधार्रण गनर् सक्नेछ ।  

 (३)  उपदफा (१) बमोिजम गिरने अनगुमन तथा सपुरीवेक्षणको लािग 

बेग्लाबेग्ल ैढाचँा र िविधको पर्योग गनर् सिकनेछ ।  

६. अनुगमन गदार् यान िदनुपनेर्ः अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण सिमितले यस 

कायर्िविध बमोिजम योजना तथा कायर्कर्मह को अनगुमन गदार् दहेायका 

िवषयमा ध्यान िदन ुपनेर्छः– 

(क)  कायर्तािलका अनसुार काम भए नभएको एकीन गनेर्, 

(ख)  कामको तोिकएको पिरमाण, लागत र गणु तर कायम गराउने,  

(ग)  योजना वा कायर्कर्मको िडजाइन वा कायार्न्वयनको कर्ममा भएका ग ती 

वा कमजोरी तत्काल सधुार गरी सावर्जिनक कोषको अप यय हुनबाट 

रोक्ने,  

(घ)  अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण कायर्लाई पारदशीर् र सहभािगतामूलक बनाई 

नागिरकमा गाउँपािलकाले गनेर् िवकास िनमार्ण कायर्पर्ित सकारात्मक 

भावनाको िवकास गराउने ।  

७.  अनुगमन िविधः (१) सिमितले गाउँपािलकाबाट स ािलत एबम ्गाउँपािलका 

के्षतर्िभतर् गरै सरकारी सं थाबाट स ािलत योजना तथा कायर्कर्मह को अनगुमन 

गनेर्छ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण गदार् सिमितले 

दहेायकामध्य ेआव यकता अनसुार कुनै वा सब ै िविधको पर्योग गनर् 

सक्नेछः– 
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(क)  कायार्न्वयनमा संल  यिक्त समूह वा िनकायबाट िनयिमत 
पर्ितबेदन िलने, 

(ख)  थलगत अवलोकन गनेर्, 

(ग)  लाभािन्वत वगर् तथा सरोकारवालाह सँग छलफल गनेर्, 

(घ)  नागिरक समाजका सं था तथा आमस ारका माध्यम पिरचालन 
गनेर्, 

(ङ)  सावर्जिनक परीक्षण तथा सावर्जिनक सनुवुाई आयोजना गनेर्,  

(च)  योजनाको पर्ािविधक परीक्षण गनेर्, 

(छ)  सेवागर्ाही सन्तु ी सवेर्क्षण तथा सिमितले उपयकु्त ठहर गरेका 
अन्य िविधह  । 

 (३)  उपदफा (२) मा उि िखत िविधका अितिरक्त कुन ै योजना वा 

कायर्कर्मको सम्बन्धमा अन्य तिरकाबाट पृ पोषण, पर्ितकृया वा सझुाव 

पर्ा  भएको अव थामा सिमितले त्य तो िवषयको अिभलेख राखी 

तथ्यगत िव ेषणको आधारमा आव यक कारवाही अिघ बढाउन 

सक्नेछ ।  

८.  वडा तरीय अनुगमन सिमितः (१) वडा तरमा स ालन गिरने योजनाको 

लागत, पिरमाण, समय सीमा र गणु तरीयताका आधारमा अनगुमन गरी 

आव यक पृ पोषण िदनका लािग दहेाय बमोिजमको वडा तरीय अनगुमन 

सिमित रहनेछः– 

(क)  सम्बिन्धत वडाको वडाध्यक्ष –संयोजक 

(ख) वडा सिमितका सद यह    –सद य  

(ग)  वडा सिचव    –सद य सिचव 

 (२)  वडा तरीय अनगुमन सिमितले आव यकता अनसुार सम्बिन्धत योजना 

हनेेर् पर्ािविधक कमर्चारीलाई बठैकमा आमन्तर्ण गनर् सक्नेछ । 

 (३) वडा तरीय अनगुमन सिमितले अनगुमनको कर्ममा दिेखएका िवषयका 

सम्बन्धमा सिमितलाई िनयिमत पमा जानकारी गराउन ुपनेर्छ ।  
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९. उपभोक्ता सिमितबाट अनुगमन गनेर्ः (१) तोिकएको गणु तर तथा पिरमाण 

कायम गरी िनधार्िरत समयमा योजना सम्प  गनर् उपभोक्ताह को भलेाबाट 

कम्तीमा एक जना मिहला सिहत बढीमा पाचँ सद यीय अनगुमन सिमित गठन 

गनुर्पनेर्छ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोिजमको अनगुमन सिमित गठन गनेर् कायर् उपभोक्ता 
सिमित गठन गदार् कै समयमा गनुर्पनेर्छ ।  

 (३)  यस दफा बमोिजम गिठत अनगुमन सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम हुनेछः– 

(क)  योजनाको कायार्न्वयनमा दिेखएका वाधा, यवधान र सम या 
समाधानका लािग आव यक सहजीकरण गनेर्, 

(ख)  योजना कायार्न्वयन तोिकएको पिरमाण, गणु तर र कायर्तािलका 
अनसुार भए नभएको एकीन गनेर् र नभएको अव थामा 
सम्बिन्धत पक्षलाइ सचेत गराउने, 

(ग)  सिमित र वडा तरीय अनगुमन सिमितबाट गिरने अनगुमन तथा 
सपुरीवेक्षणमा आव यक समन्वय र सहजीकरण गनेर्, 

(घ)  योजनाको सफल कायार्न्वयनका लािग आव यक अन्य कायर्ह  
गनेर् ।  

(४)  उपभोक्ता सिमितले योजनाको अिन्तम भकु्तानी माग गदार् यस दफा 

बमोिजमको अनगुमन सिमितको पर्ितवेदन संल  गनुर्पनेर्छ ।  

१०.  अनुगमन तािलका तयार गनुर्पनेर्: (१) सिमितले योजना कायार्न्वयन तािलका 

अनु प हुने गरी वािषर्क अनगुमन तािलका तयार गनुर् पनेर्छ ।  

 (२) उपदफा (१) वमोिजम तयार भएको तािलकालाई सिमितबाट िनणर्य 

गराई कायर्पािलका समक्ष पेश गनुर् पनेर्छ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोिजम पेश हुन आएको तािलका उपर आव यक 
छलफल गरी कायर्पािलकाले आव यक पृ पोषण िदन सक्नेछ ।  
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 (४)  यस दफा बमोिजम तयार भएको अनगुमन तािलका सम्बिन्धत उपभोक्ता 

सिमित, िनमार्ण ब्यवसायी, आपूितर्कतार्, सेवा पर्दायक, सम्विन्धत वडा 

सिमित र सपुरीवेक्षणको लािग तोिकएको कमर्चारीलाई अिगर्म पमा 

उपलब्ध गराउन ुपनेर्छ ।  

११.  अनुगमन कायर्को लािग ोतको प्रब धः (१) अनगुमन कायर्तािलका 

बमोिजम सिमितको कायर्िजम्मेवारी परुा गनर् आव यक पनेर् ोत साधनको 

पर्बन्ध कायर्पािलकाले वािषर्क बजेट तथा कायर्कर्ममा समावेश गरी गनुर्पनेर्छ ।  

 (२)  वीकृत वािषर्क बजेटका आधारमा कायर्तािलका वमोिजम अनगुमन 

तथा सपुिरवेक्षणको लािग आव यक ोत साधनको यव थापन गनेर् 

िजम्मेवारी पर्मखु पर्शासकीय अिधकृतको हुनेछ ।  

 (३)  अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण कायर्मा संल  रहने सिमितका पदािधकारीको 

भ ा तथा अन्य सिुवधा सम्बन्धी यब था पर्चिलत पर्दशे कानूनको 

अधीनमा रही कायर्पािलकाले तोकेबमोिजम हुनेछ ।  

१२.  पूवार्धार िवकास योजनाको अनुगमनः (१) सिमितले पूवार्धार िवकास 

सम्बन्धी योजनाको पर्कृित र आकार हरेी सम्भव भएसम्म िनमार्ण कायर् पर्ारम्भ 

हुनपुूवर्, िनमार्णाधीन अव था र िनमार्ण सम्प  भएपिछ गरी तीन चरणमा 

अनगुमन गनुर् पनेर्छ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम िनमार्ण कायर् पर्ारम्भ हुन ुअिघ गिरने अनगुमन 

दहेायका िवषयमा केिन्दर्त रही अनसूुची १ को ढाचँामा गनुर् पनेर्छः  

(क)  योजनाको वीकृत लागत र लागत यहोनेर् ोत, 

(ख) योजना कायार्न्वयन गिरने थान, 

(ग)  लाभगर्ाही समदुायका सरोकारका िवषयह , 

(घ)  िनमार्ण गिरने संरचनाको िकिसम, आकार वा पिरमाण, 
िडजाइन, गणु तर, 

(ङ)  आव यक पनेर् िनमार्ण सामगर्ी तथा जनशिक्तको आपूतीर् ोत र 
सोको गणु तर, 
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(च)  वीकृत लागत अनमुान तथा िडजाइनमा आउन सक्ने संभािवत 
पिरवतर्न तथा जोिखम । 

(३)  सिमितले पूवार्धार योजनाको िनमार्णधीन अव थामा दहेायका िवषयमा 

केिन्दर्त रही अनसूुची २ को ढाचँामा अनगुमन गनुर्पनेर्छः–  

(क)  योजना कायार्न्वयन तोिकएको गणु तर, लागत र समय अनु प 
भए नभएको,  

(ख)  योजना कायार्न्वयनमा दिेखएका बाधा अवरोध,  

(ग)  सम्झौताका शतर्को पालना, 

(घ)  सिमितले आव यक दखेेका अन्य िवषयह  । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजमको अनगुमन गदार् त्य तो योजना वा कायर्कर्म 

कम्तीमा पचास पर्ितशत भन्दा बढी िनमार्ण कायर् सम्प  भसैकेको हुन ु

पनेर्छ ।  

(५)  सिमितले पूवार्धार योजनाको िनमार्ण कायर् सम्प  भएपिछ दहेायका 

िवषयमा केिन्दर्त रही अनसूुची ३ बमोिजमको ढाचँामा अनगुमन 

गनुर्पनेर्छः– 

(क)  योजना वीकृत िडजाइन अनसुार सम्प  भए नभएको, 

(ख)  वीकृत लागत अनमुान अनसुार काम सम्प  भए नभएको, 

(ग)  िनमार्ण कायर्को गणु तर र समय, 

(घ)  िडजाइन वा लागतमा पिरवतर्न भएको भए सोको औिचत्य र 
वीकृितको अव था, 

(ङ)  योजनाबाट अपेिक्षत पर्ितफल पर्ा  हुन सक्ने अव था भए 
नभएको, 

(च)  योजनामा तोिकए बमोिजमको लागत सहभािगता र सम्झौताका 
शतर्को पालना भए नभएको, 

(छ) योजनाको समगर् उपलिब्धको अव था र दीगोपना । 
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१३. च�तनामूलक, क्षमता अिभवृिद्ध र सीप िवकास कायर्क्रमको अनुगमनः 
सिमितले चेतनामूलक, क्षमता अिभवृि  र सीप िवकास सम्वन्धी कायर्कर्मको 

पर्गित अनगुमन गदार् कायर्कर्म लागत, सहभािगता, समयाविध, िसकाइका 

िवषयव त ु र लाभगर्ाहीको पृ पोषण ज ता िवषय समावेश गरी अनसूुची ४ 

बमोिजमको ढाचँामा अनगुमन गनुर् पनेर्छ ।  
१४. वरोजगार तथा उ पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धर्न गनेर् योजना र 

कायर्क्रमको अनुगमनः सिमितले वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र 

उ मशीलता पर्व र्न गनेर् योजना र कायर्कर्मको पर्गित अनगुमन गदार् लाभगर्ाही 

समूदायले गाउँपािलकाबाट पर्ा  ऋण वा अनदुानको मातर्ा, पर्दान गिरएका यन्तर् 

औजार र उपकरण तथा पर्ािविधक सहायताको पर्कृित, पर्ा  सहायताको 

उपयोगको अव था, लाभगर्ाहीको संख्या, सहभािगलाई उपलब्ध गराइएको 

सहयोगको पयार् ता ज ता िवषयमा केिन्दर्त रही अनसूुची ५ बमोिजमको 

ढाचँामा अनगुमन गनुर् पनेर्छ ।  

१५.  अनुगमनको तयारीः (१) सद य सिचवले सिमितका पदािधकारीलाई थलगत 

अनगुमनमा जानअुिघ अनगुमन गिरने योजना तथा कायर्कर्म, जाने र फिकर् ने 

समय, भर्मणको सवारी साधन लगायतका िवषयमा जानकारी िदन ुपनेर्छ ।  

 (२)  थलगत अनगुमन गदार् सिमितले योजना तथा कायर्कर्मसँग सम्बिन्धत 

लागत अनमुान, सम्झौता ज ता कागजातह  तथा अनमुन थलको 

जानकारी िलने त वीर िखच्नको लािग क्यामेरा लगायतका साधनको 

समेत सिुनि तता गनुर् पनेर्छ । 

 (३) सद य सिचवले अनगुमनको कर्ममा योजना तथा कायर्कर्म 

कायार्न्वयनमा संल  उपभोक्ता सिमित वा िनमार्ण यवसायी, लाभगर्ाही 

समहु र सपुिरवेक्षणको लािग िजम्मेवारी तोिकएको कमर्चारीलाई 

अनगुमन थलमा उपि थितको लािग पूवर्सूचना गनुर् पनेर्छ ।  

 (४)  सिमितले थलगत अनगुमन गदार् अध्यक्ष/पर्मखुलाई समेत अिगर्म 

जानकारी िदन ुपनेर्छ ।  
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 (५)  सिमितले थलगत अनगुमनको कर्ममा गाउँपािलका वा वडाको 

िनवार्चनमा िनकटतम पर्ित न् ी रहकेा उम्मे ार वा दलसँग आव  यिक्त 

वा पदािधकारीलाई समेत सम्ल  गराई पृ पोषण पर्ा  गनर् सक्नेछ ।  
 

पिर छ�द– ४ 
प्रितव�दन स ब धी यव था 

१६.  अनुगमन प्रितव�दन प�श गनुर्पनेर्ः (१) सिमितले अनगुमन सम्प  भएप ात 

बठैक बसी छलफल गनेर् र सो छलफल तथा थलगत अनगुमनबाट स लन 
गिरएका सूचना तथा िववरण समेतका आधारमा पर्ितवेदन तयार गरी अनगुमन 
सम्प  भएको िमितले सात िदनिभतर् कायर्पािलका समक्ष पेश गनुर् पनेर्छ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोिजमको पर्ितवेदनमा अनगुमनको कर्ममा सम्विन्धत 
योजना वा कायर्कर्मको अव था झि कने गरी िलइएका त वीर समेत 
संल  गनुर् पनेर्छ । 

 (३)  यस दफा बमोिजमको अनगुमन पर्ितवेदन सद य सिचवले तयार गनुर् 
पनेर्छ ।  

 (४)  यस दफा बमोिजम तयार भएको पर्ितवेदन सिमितका संयोजक माफर् त 
छलफलको िनिम  कायर्पािलका वठैकमा पर् ततु गिरनेछ ।  

 (५)  अनगुमन पर्ितवेदन बेगर सिमितका पदािधकारीलाई कुन ैिकिसमको भ ा 
वा सिुवधा उपलब्ध गराइने छैन ।  

१७. अनुगमन प्रितव�दनमा समाव�श गनुर्पनेर् िवषयः (१) अनगुमन सिमितले दफा 

१६ बमोिजम तयार गिरने अनगुमन पर्ितवेदनमा दहेायका िवषयह  समावेश गनुर् 
पनेर्छः– 

(क)  ोत साधनको पर्ाि  र पर्योगका कर्ममा वीकृत बजेट र समय 
तािलका अनसुार भए नभएको, 

(ख)  अपेिक्षत पर्ितफलह  समयम ैर लागत पर्भावकारी पमा हािसल 
भए नभएको,  

(ग)  कायार्न्वयनकतार्को कायर्दक्षता र तत्परता के क तो छ, 
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(घ)  कायार्न्वयनमा के क ता सम या र बाधा यबधानह  दिेखएका 
छन ्र ितनको समाधानका िनिम  के क ता उपायह  अवलम्बन 
गनुर् पछर् । 

 (२)  सिमितले दफा २२ को उपदफा (२) बमोिजम वडा तरीय अनगुमन 
सिमितले पेश गरेको पर्ितवेदनमा उ ेख भएका िवषयलाई समेत आफ्नो 
पर्ितवेदनमा समावेश गनर् सक्नेछ ।  

१८. प्रितव�दन उपरको कारवाहीः (१) सिमितले दफा १६ बमोिजम पेश गरेको 

पर्ितवेदन उपर कायर्पािलकाको वठैकमा कम्तीमा दईु मिहनामा एक पटक 
छलफल गनेर् यब था िमलाउन ुपनेर्छ ।  

 (२)  सिमितको पर्ितबेदनको आधारमा कायर्पािलकाले योजना कायार्न्वयनमा 
दिेखएका तर्टुीह  सच्याउन तथा समय र गणु तर कायम गनर् उपभोक्ता 
सिमित, िनमार्ण यबसायी, परामशर्दाता तथा सम्ब  कमर्चारीलाई 
आव यक िनदेर्शन िदन सक्नेछ । 

 (३)  उपदफा (२) बमोिजम कायर्पािलकाबाट िदइएका िनदेर्शन पालना गनुर् 
सम्बिन्धत पक्षको कतर्ब्य हुनेछ ।  

१९.  भुक्तानी गदार् यान िदनुपनेर्ः (१) कायार्लयले योजना वा कायर्कर्मको अिन्तम 

िक ता भूक्तानी गदार् सिमित वा वडा तरीय अनगुमन सिमित र उपभोक्ता सिमित 
अन्तगर्तको अनगुमन सिमितले पेश गरेको अनगुमन पर्ितवेदन संल  गनुर्पनेर्छ ।  

 (२)  योजना वा कायर्कर्मको अिन्तम िक ता भूक्तानी िदनअुिघ अनगुमन 
पर्ितवेदनले औ याएका गम्भीर पर्कृितका िवषयह मा आव यक सधुार 
गरेको यहोरा सम्बिन्धत पर्ािविधकबाट सिुनि त गिरएको हुन ुपनेर्छ ।  

 

पिर छ�द – ५ 
िविवध 

२०.  अनुगमन गनर्सक्न�ः (१) यस कायर्िविधमा अन्यतर् जनुसुकैु कुरा लेिखएको 

भएता पिन कायार्पािलका तथा अध्यक्षले गाउँपािलकाबाट स ािलत योजना 
तथा कायर्कर्मको आव यकता अनसुार थलगत अनगुमन गनर् सक्नेछ ।  
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 (२)  सिमितले वडा तरीय अनगुमन सिमितबाट दफा ८ बमोिजम अनगुमन 

गिरने योजना तथा कायर्कर्मको समेत आव यकता अनसुार अनगुमन गनर् 

सक्नेछ ।  

२१. िज म�वारी तोक्नुपनेर्ः (१) कायार्लयले यस कायर्िविध बमोिजम गिरने 

अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण सम्वन्धी कायर्को समन्वय, सहजीकरण, कायार्न्वयन 

र अिभलेख यव थापन सम्बन्धी कायर्का लािग योजना शाखालाई िजम्मेवारी 

तोक्न ुपनेर्छ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन गाउँपािलकामा 

अनगुमन सम्बन्धी कामका लािग बेग्ल ै शाखा वा एकाइ रहकेो 

अव थामा उपदफा (१) बमोिजमको कायर् िजम्मेवारी सोही शाखा वा 

एकाइको हुनेछ ।  

२२. कायर्िविधको पालना गनुर्पनेर्ः (१) वडा तरीय अनगुमन सिमितबाट गिरने 

अनगुमनमा समेत यस कायर्िविधमा भएका यब थालाई पालना गनुर्पनेर्छ । 

 (२)  वडा तरीय अनगुमन सिमितले अनगुमन गरी तयार गरेको पर्ितवेदनको 

एक पर्ित अनगुमन सम्प  भएको सात िदनिभतर् सिमित समक्ष पेश 

गनुर्पनेर्छ ।  

२३. च�किल  तयार गनर् सक्न�ः सिमितले योजना तथा कायर्कर्मको थलगत 

अनगुमन गदार् यस कायर्िविधमा भएको यब था अनु प िववरण संकलनका 

लािग अलग्ग ैचेकिल  तयार गरी लागू गनर् सक्नेछ । 

२४. संशोधन वा ह�रफ�रः कायर्पािलकाले सिमितसँगको परामशर्मा यस कायर्िविधमा 

आव यकता अनसुार संशोधन वा हरेफेर गनर् सक्नेछ । 

२५. बाधा अड्काउ फुकाउः यस कायर्िविध कायार्न्वयनको कर्ममा कुन ै वाधा 

उत्प  भएमा कायर्पािलकाले वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  
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अनसूुची– १ 
(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

 

पूवार्धार िवकास स ब धी योजनाको कायर् प्रार भ हुनु पूवर् गिरन� अनुगमनमा 
प्रयोग गिरन� ढाँचा 

क्र.सं. िशषर्क िववरण
1. अनगुमन गिरने योजनाको नाम  
2. योजना थल/ठेगाना  
3. योजनाको वीकृत लागत 

अनमुान . 

 

4. सम्झौता रकम . कुल सम्झौता रकम . ..... 

जनसहभािगता/लागत सहभािगताको 

रकम . ........... 
5. बहुवषीर्य योजनाको हकमा कुल लागतः ...........चाल ुआ.व.को 

िविनयोजन .......... 
6. योजना सम्झौता िमितः  
7. योजना शु  तथा सम्प  हुने 

िमित 

शु  हुने िमितः ............ सम्प  हुने 

िमितः ....... 
8. लाभािन्वत जनसंख्या  
9. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको 

नाम र सम्पकर्  यिक्त र सम्पकर्  

नम्बर 

 

10. िनमार्ण गिरने संरचनाको 

िकिसम, आकार वा पिरमाण 

 

11. संरचना िनमार्ण भए िडजाइन 

अनसुारको फाउण्डेशन भए 

नभएको 
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क्र.सं. िशषर्क िववरण
12. आव यक पनेर् िनमार्ण सामगर्ी 

तथा जनशिक्त आपूतीर्को ोत 
र सोको गणु तर 

 

13. भौगोिलक एवं वातावरणीय 
जोिखम 

 

14. वीकृत लागत अनमुान तथा 
िडजाइनमा आउन सक्ने 
संभािवत पिरवतर्न तथा 
जोिखम 

 

15. लाभगर्ाही समदुायको 
सरोकारको िवषय, धारणा र 
सझुाव 

 

16. संल  पर्ािविधकको धारणा  
17. नागिरक समाज र राजनिैतक 

दलका पर्ितिनिधको धारणा  
 

18. सिमित/अनगुमनकतार्को 
िटप्पणी र सझुाव  

 
 

 

नोटः  

१.  कर्.सं. ९ मा उपभोक्ता सिमितबाट कायार्न्वयन भएको योजना भए उपभोक्ता सिमितको 
अध्यक्षको नाम र सम्पकर्  नम्बर राख्ने, गरैसरकारी सं था/सामदुाियक सं थाबाट कायार्न्वयन 
भएको योजना भए सम्बिन्धत सं थाको तफर् बाट तोिकएको सम्पकर्  यिक्तको नाम र सम्पकर्  
नम्बर र िनमार्ण यवसायीबाट कायार्न्वयनको भएको योजना भए सम्बिन्धत िनमार्ण 
यवसायीको तफर् बाट तोिकएको सम्पकर्  यिक्तको नाम र सम्पकर्  नम्बर उ ेख गनेर् ।  

२. कर्.सं. १३ वातावरणीय मू या न गनुर्पनेर् योजना भए सो बमोिजम मू या न भए नभएको र 
योजनाबाट अन्य िसंचाई, खानेपानी, सडक ज ता थानीय सावर्जिनक पवूार्धार तथा िनजी 
भौितक पवूार्धारमा क्षती पु  सक्ने अव था भए नभएको उ ेख गनेर् ।  
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अनसूुची– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 
 

पूवार्धार योजनाको िनमार्णधीन अव थामा गिरन� अनुगमनको क्रममा  
प्रयोग गिरन� ढाँचा 

अनगुमन गरेको िमितः ........... 

१. योजनाको नामः ........................... 

२. योजना िनमार्ण थलः .................... 

३. योजना िनमार्ण शु  िमितः ...............  

४.  योजना सम्प  हुनपुनेर् िमितः ................. 

५. भौितक पर्गितः ................ पर्ितशत  

५.  िव ीय पर्गित ................ पर्ितशतः  

६. सम्झौता रकमः ..................  

 हालसम्म भकु्तानी रकमः ...................  

 भकु्तानी बाकँी रकमः ............ 

७. योजना कायार्न्वयन तोिकएको गणु तर, लागत र समय अनु पः  

 (क) भएको   (ख) नभएको 

८. िनमार्ण कायर्को अव थाः  

 (क) िनमार्ण थलमा आव यक िनमार्ण सामगर्ीको उपलब्धता भए नभएको 

 (ख)  उपलब्ध िनमार्ण सामगर्ी तोिकएको गणु तर बमोिजम भए नभएको  

 (ग) गणु तर परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नितजा  

 (घ) आव यक जनशिक्तको पयार् ता भए नभएको  

 (ङ)  मेशीनरी औजार र उपकरण यव थापनको अव था 
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९.  योजना कायार्न्वयनमा दिेखएका बाधा अवरोधः.......................... 

१०.  योजना कायार्न्वयनमा सम्झौताका शतर्को पालनाः 

 (क) भएको  (ख) नभएको 

 (ग) नभएको भए पालना नभएको िवषय र सोको कारणः................. 

११. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधकािरक पर्ितिनिधको धारणा र पर्ितब ताः..... 

१२. थानीय उपभोक्ता/नागिरकह को धारणा वा पर्ितकृयाः ...................... 

१३. संल  पर्ािविधकको धारणा र पर्ितब ताः ....................... 

१४. अिघ ो अनगुमनको कर्ममा िदइएका सझुाव कायार्न्वयनको अव थाः.........  

१५. सिमित/अनगुमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः ...................... 

 

अनगुमन गनेर् पदािधकारीह  

क.  नामः ..........................पदः ................ द तखतः ............. 

ख.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ग.  नामः ..........................पदः ...............द तखतः ............... 

घ.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ङ. नामः ..........................पदः ............. द तखतः ............... 

 



v08M %, ;+VofM !, /f]zL ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&*.)#.)$ 
 

|| 19 || 

अनसूुची– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत) 

योजनाको िनमार्ण कायर् स प न भएपिछ गिरन� अि तम अनुगमनको क्रममा प्रयोग 
गिरन� अनुगमनको ढाँचा 

अनगुमन गरेको िमितः ........... 

१. योजनाको नामः ........................... 

२. योजना िनमार्ण थलः वडा नं. ...... थानः .................. 

३. योजना िनमार्ण शु  िमितः ................ 

४. योजना सम्प  भएको िमितः ................. 

५. सम्झौता रकम . ............... हालसम्मको भकु्तानी . ............  

६. भौितक पर्गितः ................ पर्ितशत   

७.  योजना कायार्न्वयन तोिकएको गणु तर, लागत र समय अनु प सम्प  भए 

नभएको 

८.  योजना कायार्न्वयनमा गिरएका सम्झौताका शतर्को पालना भए नभएको 

९. उपभोक्ताह को लागत सहभािगताको अव थाः  

१०.  िडजाइन वा लागतमा पिरवतर्न भएको भए सोको औिचत्य र वीकृितको 

अव थाः ..................... 

११.  योजनाबाट अपेिक्षत पर्ितफल पर्ा  हुन सक्ने अव था भए नभएकोः ........... 

१२.  योजनाको समगर् उपलिब्धको अव था र दीगोपना ................... 

१३.  सावर्जिनक सनुवुाई तथा सावर्जिनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  उपभोक्ता सिमित अन्तगर्त रहकेो अनगुमन सिमितको िनणर्य तथा सझुाव  
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१५. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधकािरक पर्ितिनिधको धारणा र पर्ितब ताः 

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

१६. थानीय उपभोक्ता/नागिरकह को धारणा वा पर्ितकृयाः ...................... 

१७.  अिघ ो अनगुमनको कर्ममा िदइएका सझुावको कायार्न्वयनको अव थाः  

१८. संल  पर्ािविधकको धारणा र पर्ितब ताः ....................... 

१९. सिमित/अनगुमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः ................... 

 

अनगुमन गनेर् पदािधकारीह  

क.  नामः ..........................पदः ................ द तखतः ............. 

ख.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ग.  नामः ..........................पदः ...............द तखतः ............... 

घ.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ङ. नामः ..........................पदः ............. द तखतः ............... 
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अनसूुची –४ 

(दफा १३ सँग सम्बिन्धत) 

च�तनामूलक, क्षमता अिभवृिद्ध र सीप िवकास कायर्क्रमको अनुगमनको क्रममा 
प्रयोग गिरन� ढाँचा 

अनगुमन गरेको िमितः ........................ 

१. कायर्कर्मको नामः ................ 

२. कायर्कर्म स ालन थानः वडा नं. ................. थानः ................ 

३. कायर्कर्म शु  िमितः ........... सम्प  गनुर्पनेर् िमितः ...................... 

४. कायर्कर्मको पर्कृितः   

 क. चेतनामूलक,  ख. क्षमता अिभवृि   ग. सीप िवकास  

५. कायर्कर्मको कुल लागतः . ................ 

 कायार्लयबाट उपलब्ध हुने रकम . ..............  

 कायार्न्वयन गनेर् िनकायको लागत सहभािगता  ......  

 अन्य िनकायबाट पर्ा  सहयोग ..................  

 लाभगर्ाहीको सहभािगताः  ................ 

६. जम्मा लाभगर्ाही संख्याः  

मिहला पु ष जम्मा दिलत

 

जनजाित बर्ाम्हण÷के्षतर्ी मधेशी

 

मिु लम÷ 

अ पसंख्यक 

अपा ता 

भएको 

         

७.  लाभगर्ाहीह को िनयिमत उपि थती भए नभएको  

८.  कायर्कर्म कायार्न्वयनमा गिरएका सम्झौताका शतर्को पालनाः भएको

 नभएको 
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९. कायर्कर्मको खाका (लाभगर्ाही, कायार्न्वयन तिरका, समय र लागत) मा 

पिरवतर्न भएको भए सोको औिचत्य र वीकृितको अव थाः............. 

१०.  कायर्कर्मबाट अपेिक्षत पर्ितफल पर्ा  हुन सक्ने अव थाः ................... 

११.  कायर्कर्ममा तोिकएबमोिजमको लागत सहभािगता र सम्झौताका शतर्को पालना 

भए नभएको 

१२.  योजनाको समगर् उपलिब्धको अव था र दीगोपनाः......................... 

१३.  लाभगर्ाही/नागिरकको धारणा वा पर्ितकृया  

१४. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधकािरक पर्ितिनिधको धारणा र पर्ितब ताः 

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

१५.  वडा सिमित वा वडा तरीय अनगुमन सिमितको पर्ितकृया भएः ............... 

१६. अनगुमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः ............................... 

 

अनगुमन गनेर् पदािधकारीह  

क.  नामः ..........................पदः ................ द तखतः ............. 

ख.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ग.  नामः ..........................पदः ...............द तखतः ............... 

घ.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ङ. नामः ..........................पदः ............. द तखतः ............... 
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अनसूुची– ५ 

(दफा १४ सँग सम्बिन्धत) 

वरोजगार तथा उ पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गनेर् योजना र कायर्क्रमको 
अनुगमन ढाँचा 

१. कायर्कर्मको नामः ................ 

२. कायर्कर्म स ालन थानः वडा नं. ................. थानः ................ 

३. कायर्कर्म शु  िमितः ..................... 

 सम्प  गनुर्पनेर् िमितः ................. 

४. कायर्कर्मको पर्कृितः   

 क. वरोजगार तथा उत्पादनमूलक  ख. उ मशीलता पर्ब र्न गनेर्  

५. कायर्कर्मको कुल लागतः . .................  

 कायार्लयबाट उपलब्ध हुने रकम . ..............  

 कायार्न्वयन गनेर् िनकायको लागत सहभािगता  ...... 

 अन्य िनकायबाट पर्ा  सहयोग ..................  

 लाभगर्ाहीको सहभािगताः  ............... . 

६. जम्मा लाभगर्ाही संख्या 

मिहला पु ष जम्मा दिलत जनजाित बर्ाम्हण
/ के्षतर्ी 

मधेशी मिु लम/ 
अ पसंख्यक 

अपा ता 
भएको 

         

७.  कायार्लयबाट सामगर्ी उपलब्ध गराइएको भएमा  

सामगर्ीको िववरण पिरमाण उपयोगको अव था कैिफयत 
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८.  कायर्कर्म कायार्न्वयनमा गिरएका सम्झौताका शतर्को पालना भए/नभएको 

९.  कायर्कर्मबाट अपेिक्षत पर्ितफल पर्ा  हुन सक्ने अव थाः भए/नभएको 

१०.  कायर्कर्ममा तोिकए बमोिजमको लागत सहभािगता र सम्झौताका शतर्को 

पालनाः भए/नभएको 

११.  योजनाको समगर् उपलिब्धको अव था र दीगोपनाः .......................... 

१२.  लाभगर्ाही/नागिरकको धारणा वा पर्ितकृया  

१३. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधकािरक पर्ितिनिधको धारणा र 

पर्ितब ताः............ 

१४.  वडा सिमित वा वडा तरीय अनगुमन सिमितको पर्ितकृया भएः................ 

१५. अनगुमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः ................................ 

 

अनगुमन गनेर् पदािधकारीह  

क.  नामः ..........................पदः ................ द तखतः ............. 

ख.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ग.  नामः ..........................पदः ...............द तखतः ............... 

घ.  नामः .......................पदः ............. द तखतः ............... 

ङ. नामः ..........................पदः ............. द तखतः ............... 

 

आ ाले 
डम्ब  दाहाल 

ूमखु ूशासकीय अिधकृत 
 


