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��तावनाः गाउँपािलकाबाट सचालन ह�ने िवकास योजना तथा काय��मको 

�भावकारी काया� वयनका लािग !थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ को 
दफा १६ को उपदफा (४) ख$ड (ख) मा भएको 'यव!था वमोिजम ग(रने 
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अनगुमन तथा सपु(रवे+ण काय�लाई 'यवि!थत र �भावकारी त.ुयाउन 
वाछनीय भएकोले, रोिहणी गाउँपािलकाको �शासक1य काय�िविध िनयिमत 
गन3 ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोिजम गाउँ काय�पािलकाको िमित 
२०७८।२।२६ को िनण�यले  यो काय�िविध तजु�मा गरेको छ ।  

प	र�छेद– १ 

�ारि�भक 

१.  संि�� नाम र �ार�भः  

(१) यस काय�िविधको नाम रोिहणी गाउँपािलकाको अनगुमन तथा 

सपु(रवे+ण सिमितको काय�सचालन काय�िविध, २०७८” रहकेो 
छ ।  

(२) यो काय�िविध गाउँपािलकाको !थानीय राजप5मा �काशन भएको 
िमितदिेख �ार7भ ह�नेछ ।  

२.  प	रभाषाः िवषय वा �सङ्गले अक9 अथ� नलागमेा यस 

काय�िविधमा,– 

(क) “अ:य+” भ नाले गाउँपािलकाको अ:य+ स7झन ुपछ� । 

(ख) “अनगुमन” भ नाले नीित, योजना, काय��म तथा 
आयोजनाह=मा लगानी तथा साधनको �वाह उिचत ढङ्गले 
भए, नभएको वा अपेि+त नितजा हािसल भए, नभएको 
स7ब धमा यस काय�िविध बमोिजम ग(रने िनर तर वा आविधक 
?पमा ग(रने िनगरानी, सचूना सङ्कलन, िव@ेषण तथा 
सधुाराAमक काय� स7झन ुपछ� । 

(ग) “काय��म” भ नाले गाउँपािलकाबाट सचालन ह�ने काय��म 
स7झन ु पछ� र सो श'दले गाउँपािलकाको +े5िभ5 गैर सरकारी 
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सं!था एबम ् सामदुाियक सं!थाबाट सचािलत काय��म 
समतेलाई जनाउँछ । 

(घ) “काय�पािलका” भ नाले गाउँ काय�पािलका स7झन ुपछ� । 

(ङ) “नाग(रक समाज” भ नाले गाउँपािलका +े5िभ5 नाग(रक 
समाजको ?पमा दता� भएका वा नभएका नाग(रक अिधकारका 
लािग कृयािशल सं!था वा EयिF स7झन ुपछ� ।  

(च) “�ितवदेन” भ नाले यस काय�िविध बमोिजम तयार ग(रने 
अनगुमन तथा सपु(रवे+ण काय�को नितजा समावशे ग(रएको 
द!तावेज स7झन ुपछ� । 

(छ) “योजना” भ नाले गाउँपािलकाबाट सचालन ह�ने िवकास 
िनमा�ण काय� स7झन ुपछ� र सो श'दले गाउँपािलका +े5िभ5 गैर 
सरकारी सं!था एबम ्सामदुाियक सं!थाबाट सचािलत िवकास 
िनमा�ण काय� समतेलाई जनाउँछ ।  

(ज) “सिमित” भ नाले दफा ४ बमोिजमको सिमित स7झन ुपछ� । 

(झ) “सपु(रवे+ण” भ नाले अपेि+त नितजा हािसल गन� यस 
काय�िविध बमोिजम सिमित वा सो कामको िनिमH िज7मवेार 
कम�चारी वा पदािधकारीबाट ग(रने !थलगत िनरी+ण वा 
चेकजाचँ वा रेखदेख स7ब धी काय� स7झन ुपछ� । 

(ञ) “संयोजक” भ नाले सिमितको संयोजक स7झन ुपछ� । 
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प	र�छेद– २ 
सिमितको गठन तथा काम, कत��य र अिधकार 

३.  अनुगमन तथा सुप	रवे�ण सिमितः  

(१) योजना तथा काय��मको लागत, प(रमाण, समय सीमा र 
गणु!तरीयताको आधारमा अनगुमन गरी पIृपोषण िदनका लािग 
देहाय बमोिजमको अनगुमन तथा सपु(रवे+ण सिमित रहनेछः–  

(क) गाउँपािलकाको उपा:य+ – संयोजक 

(ख) काय�पािलकाले तोकेका एक जना मिहला सिहत 
काय�पािलकाका सद!यह? म:येबाट दईु जना – सद!य 

(ग) �मखु �शासक1य अिधकृत – सद!य 

(घ) पवूा�धार िवकास शाखा �मखु - सद!य 

(ङ) �मखु, योजना शाखा  –  सद!य सिचव 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा  गाउँपािलका अ:य+ र 
आवLयकता अनसुार नाग(रक समाजका �ितिनिध, सचारकमM 
र स7बि धत +े5का िवNलाई आम 5ण गन� सिकनेछ ।  

(३) सिमितले आOनो कामलाई िछटोछ(रतो र �भावकारी बनाउन 
काय�पािलकाबाट सिमितमा �ितिनिधAव गन3 सद!य म:येबाट 
संयोजक रहने गरी िवषयगत ?पमा अनगुमन टोली गठन गरी 
िज7मवेारी तोQन सQनेछ ।   

(४) यस दफा बमोिजम !थलगत अनगुमन गदा� स7वि धत योजना 
तथा काय��म काया� वयन वा सपु(रवे+णमा संलRन कम�चारीलाई 
सहभागी गराउन ुपन3छ ।   
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४. सिमितको काम, कत�"य र अिधकारः  

(१) योजना तथा काय��मबाट अपे+ा ग(रएको नितजा �ािSका लािग 
सहजीकरण गन3 अनगुमन तथा सपु(रवे+ण सिमितको �मखु 
िज7मवेारी ह�नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उि.लिखत कामका अित(रF सिमितका अ य 
काम, कत�'य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछः– 

(क) गाउँपािलकाबाट सचािलत योजना तथा काय��म 
अनगुमनका लािग वािष�क काय�तािलका तयार गरी 
काय�पािलकालाई जानकारी िदने, 

(ख) काय�तािलका अनसुार िनयिमत र आवLयकता अनसुार 
आकि!मक अनगुमन तथा िनरी+ण गन3, 

(ग) अनगुमन तथा सपु(रवे+ण काय�लाई �भावकारी बनाउन 
आवLयकता अनसुार सिमितका कृयाकलापह?मा िवNलाई 
संलRन गराउने, 

(घ) अनगुमन स7प न भएको सात िदनिभ5 सोको �ितवदेन 
काय�पािलकामा पेश गरी काय�पािलकाको बठैकमा 
छलफल गन3 गराउने, 

(ङ) अनगुमनको �ममा दिेखएका िवषयमा सधुारका लािग 
स7बि धत �ािविधक तथा स7बU उपभोFा सिमित, 
परामश�दाता एबम ्िनमा�ण Eयबसायीलाई िनद3शन िदने, 

(च) योजना तथा काय��म काया� वयनको स दभ�मा देखा परेका 
िववाद वा सम!याह?को समाधानका लािग आवLयक 
सम वय र सहजीकरण गन3, 
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(छ) योजना तथा काय��मको अनगुमन तथा सपु(रवे+णको 
�ममा कुनै िहनािमना, अिनयिमतता वा तोिकएको गणु!तर 
र प(रमाण नभएको Eयहोरा यिकन ह�न आएमा आवLयक 
कारबाहीको लािग रायसिहत काय�पािलकामा पेश गन3,  

(ज) अनगुमन काय�को वािष�क �ितवदेन तयारी गरी आिथ�क 
वष�को अि तममा काय�पािलकामा पेश गन3, 

(झ) सिमितको वािष�क �ितवेदन �Aयेक वष�को Vावण 
मिहनािभ5 काया�लयको वेबसाइट र अ य उपयFु 
मा:यमबाट साव�जिनक गन3 'यव!था िमलाउने ।  

प	र�छेद– ३ 

अनुगमन तथा सुप	रवे�ण स�ब$धी �यव�था 

५. योजना तथा काय�&मको वग(करणः  

(१) अनगुमन तथा सपुरीवे+णका लािग योजना तथा काय��मलाई 
िवषयगत +े5का आधारमा दहेाय वमोिजम वगMकरण ग(रनेछः–  

(क) पवूा�धार िवकास योजना,  

(ख) चेतनामलूक, +मता अिभविृU र सीप िवकास स7व धी 
काय��म,  

(ग) !वरोजगार तथा उAपादनमलूक र उXमशीलता �वU�न गन3 
योजना र काय��म । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ग(रएको वगMकरण एवम ् योजना तथा 
काय��ममा ग(रने लगानी समतेका आधारमा सिमितले 
अनगुमनको �ाथिमकता िनधा�रण गन� सQनेछ ।  



 

 

7 

v08M % /f]lx0fL ufpFkflnsf, c;f/ )& ut], @)&* ;+VofM ! 

(३) उपदफा (१) बमोिजम ग(रने अनगुमन तथा सपुरीवे+णको लािग 
बRेलाबेRलै ढाँचा र िविधको �योग गन� सिकनेछ ।  

६. अनुगमन गदा� )यान िदनुपन*ः अनुगमन तथा सुप	रवे�ण 
सिमितले यस काय�िविध बमोिजम योजना तथा काय�&मह.को 
अनुगमन गदा� देहायका िवषयमा )यान िदनु पन*छः– 

(क) काय�तािलका अनसुार काम भए नभएको एक1न गन3, 

(ख) कामको तोिकएको प(रमाण, लागत र गणु!तर कायम गराउने,  

(ग) योजना वा काय��मको िडजाइन वा काया� वयनको �ममा भएका 
ग.ती वा कमजोरी तAकाल सधुार गरी साव�जिनक कोषको 
अपEयय ह�नबाट रोQने,  

(घ) अनगुमन तथा सपु(रवे+ण काय�लाई पारदशM र सहभािगतामलूक 
बनाई नाग(रकमा गाउँपािलकाले गन3 िवकास िनमा�ण काय��ित 
सकाराAमक भावनाको िवकास गराउने ।  

७.  अनुगमन िविधः  

(१) सिमितले गाउँपािलकाबाट सचािलत एबम ् गाउँपािलका 
+े5िभ5 गैर सरकारी सं!थाबाट सचािलत योजना तथा 
काय��मह?को अनगुमन गन3छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमन तथा सपु(रवे+ण गदा� सिमितले 
देहायकाम:ये आवLयकता अनसुार कुनै वा सबै िविधको �योग 
गन� सQनेछः– 

(क) काया� वयनमा संलRन EयिF समहू वा िनकायबाट िनयिमत 
�ितबेदन िलने, 

(ख) !थलगत अवलोकन गन3, 
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(ग) लाभाि वत वग� तथा सरोकारवालाह?सँग छलफल गन3, 

(घ) नाग(रक समाजका सं!था तथा आमसचारका मा:यम 
प(रचालन गन3, 

(ङ) साव�जिनक परी+ण तथा साव�जिनक सनुवुाई आयोजना 
गन3,  

(च) आयोजनाको �ािविधक परी+ण गन3, 

(छ) सेवाYाही स तZुी सव3+ण तथा सिमितले उपयFु ठहर 
गरेका अ य िविधह? । 

(३) उपदफा (२) मा उि.लिखत िविधका अित(रF कुनै योजना वा 
काय��मको स7ब धमा अ य त(रकाबाट पIृपोषण, �ितकृया वा 
सझुाव �ाS भएको अव!थामा सिमितले Aय!तो िवषयको 
अिभलेख राखी त[यगत िव@ेषणको आधारमा आवLयक 
कारवाही अिघ बढाउन सQनेछ ।     

८.  वडा�तरीय अनुगमन सिमितः  

(१) वडा!तरमा सचालन ग(रने योजनाको लागत, प(रमाण, समय 
सीमा र गणु!तरीयताका आधारमा अनगुमन गरी आवLयक 
पIृपोषण िदनका लािग देहाय बमोिजमको वडा!तरीय अनगुमन 
सिमित रहनेछः– 

(क) स7बि धत वडाको वडा:य+ – संयोजक 

(ख) वडा सिमितका सद!यह? – सद!य  

(ग) वडा सिचव – सद!य सिचव 
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(२) वडा!तरीय अनगुमन सिमितले आवLयकता अनसुार स7बि धत 
योजना हने3 �ािविधक कम�चारीलाई बठैकमा आम 5ण गन� 
सQनेछ । 

(३) वडा!तरीय अनगुमन सिमितले अनगुमनको �ममा दिेखएका 
िवषयका स7ब धमा सिमितलाई िनयिमत ?पमा जानकारी गराउन ु
पन3छ ।  

९. उपभो2ा सिमितबाट अनुगमन गन*ः  

(१) तोिकएको गणु!तर तथा प(रमाण कायम गरी िनधा�(रत समयमा 
योजना स7प न गन� उपभोFाह?को भेलाबाट क7तीमा एक जना 
मिहला सिहत बढीमा पाचँ सद!यीय अनगुमन सिमित गठन 
गनु�पन3छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अनगुमन सिमित गन3 काय� उपभोFा 
सिमित गठन गदा� कै समयमा गनु�पन3छ ।   

(३) यस दफा बमोिजम गिठत अनगुमन सिमितको काम, कत�'य र 
अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछः– 

(क) योजनाको काया� वयनमा दिेखएका वाधा, Eयवधान र 
सम!या समाधानका लािग आवLयक सहजीकरण गन3, 

(ख) योजना काया� वयन तोिकएको प(रमाण, गणु!तर र 
काय�तािलका अनसुार भए नभएको एक1न गन3 र नभएको 
अव!थामा स7बि धत प+लाइ सचेत गराउने, 

(ग) सिमित र वडा!तरीय अनगुमन सिमितबाट ग(रने अनगुमन 
तथा सपुरीवे+णमा आवLयक सम वय र सहजीकरण गन3, 
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(घ) योजनाको सफल काया� वयनका लािग आवLयक अ य 
काय�ह? गन3 ।  

(४) उपभोFा सिमितले योजनाको अि तम भFुानी माग गदा� यस 
दफा बमोिजमको अनगुमन सिमितको �ितवदेन संलRन गनु�पन3छ ।   

१०.  अनुगमन तािलका तयार गनु�पन*:  

(१) सिमितले योजना काया� वयन तािलका अन?ुप ह�ने गरी वािष�क 
अनगुमन तािलका तयार गनु� पन3छ ।  

(२) उपदफा (१) वमोिजम तयार भएको तािलकालाई सिमितबाट 
िनण�य गराई काय�पािलका सम+ पेश गनु� पन3छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश ह�न आएको तािलका उपर आवLयक 
छलफल गरी काय�पािलकाले आवLयक पIृपोषण िदन सQनेछ ।  

(४) यस दफा बमोिजम तयार भएको अनगुमन तािलका स7बि धत 
उपभोFा सिमित, िनमा�ण 'यवसायी, आपिूत�कता�, सेवा �दायक, 
स7वि धत वडा सिमित र सपुरीवे+णको लािग तोिकएको 
कम�चारीलाई अिYम ?पमा उपल'ध गराउन ुपन3छ ।  

११.  अनुगमन काय�को लािग 4ोतको �ब$धः  

(१) अनगुमन काय�तािलका बमोिजम सिमितको काय�िज7मवेारी परुा 
गन� आवLयक पन3 ]ोत साधनको �ब ध काय�पािलकाले वािष�क 
बजेट तथा काय��ममा समावशे गनु�पन3छ ।     

(२) !वीकृत वािष�क बजेटका आधारमा काय�तािलका वमोिजम 
अनगुमन तथा सपु(रवे+णको लािग आवLयक ]ोत साधनको 
Eयव!थापन गन3 िज7मवेारी �मखु �शासक1य अिधकृतको   
ह�नेछ ।  
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(३) अनगुमन तथा सपु(रवे+ण काय�मा संलRन रहने सिमितका 
पदािधकारीको भHा तथा अ य सिुवधा स7ब धी Eयब!था 
�चिलत �देश काननूको अधीनमा रही काय�पािलकाले 
तोकेबमोिजम ह�नेछ ।  

१२.  पूवा�धार िवकास योजनाको अनुगमनः  

(१) सिमितले पवूा�धार िवकास स7ब धी योजनाको �कृित र आकार 
हरेी स7भव भएस7म िनमा�ण काय� �ार7भ ह�न ु पवू�, िनमा�णाधीन 
अव!था र िनमा�ण स7प न भएपिछ गरी तीन चरणमा अनगुमन 
गनु� पन3छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनमा�ण काय� �ार7भ ह�न ु अिघ ग(रने 
अनगुमन देहायका िवषयमा केि ^त रही अनसुचूी १ को ढाचँामा 
गनु� पन3छः  

(क) योजनाको !वीकृत लागत र लागत Eयहोन3 ]ोत, 

(ख) योजना काया� वयन ग(रने !थान, 

(ग) लाभYाही समदुायका सरोकारका िवषयह?, 

(घ) िनमा�ण ग(रने संरचनाको िकिसम, आकार वा प(रमाण, िडजाइन, 
गणु!तर, 

(ङ) आवLयक पन3 िनमा�ण सामYी तथा जनशिFको आपतूM ]ोत र 
सोको गणु!तर, 

(च) !वीकृत लागत अनमुान तथा िडजाइनमा आउन सQने संभािवत 
प(रवत�न तथा जोिखम । 
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(३) सिमितले पवूा�धार योजनाको िनमा�णधीन अव!थामा देहायका 
िवषयमा केि ^त रही अनसुचूी २ को ढाचँामा अनगुमन 
गनु�पन3छः–  

(क) योजना काया� वयन तोिकएको गणु!तर, लागत र समय 
अन?ुप भए नभएको,  

(ख) योजना काया� वयनमा दिेखएका बाधा अवरोध,  

(ग) स7झौताका शत�को पालना, 

(घ) सिमितले आवLयक देखकेा अ य िवषयह? । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको अनगुमन गदा� Aय!तो योजना वा 
काय��म क7तीमा पचास �ितशत भ दा बढी िनमा�णकाय� स7प न 
भैसकेको ह�न ुपन3छ ।  

(५) सिमितले पवूा�धार योजनाको िनमा�ण काय� स7प न भएपिछ 
देहायका िवषयमा केि ^त रही अनसुचूी ३ को ढाचँामा अनगुमन 
गनु�पन3छः– 

(क) योजना !वीकृत िडजाइन अनसुार स7प न भए नभएको, 

(ख) !वीकृत लागत अनमुान अनसुार काम स7प न भए 
नभएको, 

(ग) िनमा�ण काय�को गणु!तर र समय, 

(घ) िडजाइन वा लागतमा प(रवत�न भएको भए सोको औिचAय 
र !वीकृितको अव!था, 

(ङ) योजनाबाट अपेि+त �ितफल �ाS ह�न सQने अव!था भए 
नभएको, 
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(च) योजनामा तोिकए बमोिजमको लागत सहभािगता र 
स7झौताका शत�को पालना भए नभएको, 

(छ) योजनाको समY उपलि'धको अव!था र दीगोपना । 

१३. चेतनामूलक, �मता अिभवृि7 र सीप िवकास काय�&मको 
अनुगमनः सिमितले चेतनामलूक, +मता अिभविृU र सीप िवकास 

स7व धी काय��मको �गित अनगुमन गदा� काय��म लागत, 
सहभािगता, समयाविध, िसकाइका िवषयव!त ु र लाभYाहीको 
पIृपोषण ज!ता िवषय समावशे गरी अनसुचूी ४ बमोिजमको ढाचँामा 
अनगुमन गनु� पन3छ ।  

१४. �वरोजगार तथा उ8पादनमूलक र उ9मशीलता �व7�न गन* 
योजना र काय�&मको अनुगमनः सिमितले !वरोजगार तथा 

उAपादनमलूक र उXमशीलता �वU�न गन3 योजना र काय��मको �गित 
अनगुमन गदा� लाभYाही समदूायले गाउँपािलकाबाट �ाS ऋण वा 
अनदुानको मा5ा, �दान ग(रएका य 5 औजार र उपकरण तथा 
�ािविधक सहायताको �कृित, �ाS सहायताको उपयोगको अव!था, 
लाभYाहीको संbया, सहभािगलाई उपल'ध गराइएको सहयोगको 
पया�Sता ज!ता िवषयमा केि ^त रही अनसुचूी ५ बमोिजमको ढाँचामा 
अनगुमन गनु� पन3छ ।    

१५.  अनुगमनको तयारीः  

(१) सद!य सिचवले सिमितका पदािधकारीलाई !थलगत अनगुमनमा 
जानअुिघ अनगुमन ग(रने योजना तथा काय��म, जाने र फिक� ने 
समय, cमणको सवारी साधन लगायतका िवषयमा जानकारी 
िदन ुपन3छ ।  
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(२) !थलगत अनगुमन गदा� सिमितले योजना तथा काय��मसँग 
स7बि धत लागत अनमुान, स7झौता ज!ता कागजातह? तथा 
अनमुन !थलको जानकारी िलने त!वीर िखdनको लािग Qयामरेा 
लगायतका साधनको समते सिुनिeतता गनु� पन3छ । 

(३) सद!य सिचवले अनगुमनको �ममा योजना तथा काय��म 
काया� वयनमा संलRन उपभोFा सिमित वा िनमा�ण Eयवसायी, 
लाभYाही समहु र सपु(रवे+णको लािग िज7मवेारी तोिकएको 
कम�चारीलाई अनगुमन !थलमा उपि!थितको लािग पवू�सचूना 
गनु� पन3छ ।   

(४) सिमितले !थलगत अनगुमन गदा� अ:य+लाई समते अिYम 
जानकारी िदन ुपन3छ ।   

(५) सिमितले !थलगत अनगुमनको �ममा गाउँपािलका वा वडाको 
िनवा�चनमा िनकटतम �ितf fी रहकेा उ7मfेार वा दलसँग 
आवU EयिF वा पदािधकारीलाई समते स7लRन गराई पIृपोषण 
�ाS गन� सQनेछ ।  

प	र�छेद– ४ 

�ितवेदन स�ब$धी �यव�था 

१६.  अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन*ः  

(१) सिमितले अनगुमन स7प न भएपeात बैठक बसी छलफल गन3 र 
सो छलफल तथा !थलगत अनगुमनबाट सङ्कलन ग(रएका 
सचूना तथा िववरण समतेका आधारमा �ितवदेन तयार गरी 
अनगुमन स7प न भएको िमितले सात िदनिभ5 काय�पािलका 
सम+ पेश गनु� पन3छ ।   
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ितवदेनमा अनगुमनको �ममा 
स7वि धत योजना वा काय��मको अव!था झि.कने गरी 
िलइएका त!वीर समते संलRन गनु� पन3छ । 

(३) यस दफा बमोिजमको अनगुमन �ितवेदन सद!य सिचवले तयार 
गनु� पन3छ ।  

(४) यस दफा बमोिजम तयार भएको �ितवदेन सिमितका संयोजक 
माफ� त छलफलको िनिमH काय�पािलका वठैकमा �!ततु   
ग(रनेछ ।  

(५) अनगुमन �ितवदेन बेगर सिमितका पदािधकारीलाई कुनै 
िकिसमको भHा वा सिुवधा उपल'ध गराइने छैन ।  

१७. अनुगमन �ितवेदनमा समावेश गनु�पन* िवषयः  

(१) अनगुमन सिमितले दफा १६ बमोिजम तयार ग(रने अनगुमन 
�ितवेदनमा देहायका िवषयह? समावेश गनु� पन3छः– 

(क) ]ोत साधनको �ािS र �योगका �ममा !वीकृत बजेट र 
समय तािलका अनसुार भए नभएको, 

(ख) अपेि+त �ितफलह? समयम ै र लागत �भावकारी ?पमा 
हािसल भए नभएको,  

(ग) काया� वयनकता�को काय�द+ता र तAपरता के क!तो छ, 

(घ) काया� वयनमा के क!ता सम!या र बाधा Eयबधानह? 
देिखएका छन ् र ितनको समाधानका िनिमH के क!ता 
उपायह? अवल7बन गनु� पछ� । 
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(२) सिमितले दफा २२ को उपदफा (२) बमोिजम वडा!तरीय 
अनगुमन सिमितले पेश गरेको �ितवदेनमा उ.लेख भएका 
िवषयलाई समते आOनो �ितवेदनमा समावेश गन� सQनेछ ।  

१८. �ितवेदन उपरको कारवाहीः  

(१) सिमितले दफा १६ बमोिजम पेश गरेको �ितवदेन उपर 
काय�पािलकाको वैठकमा क7तीमा दईु मिहनामा एक पटक 
छलफल गन3 Eयब!था िमलाउन ुपन3छ ।  

(२) सिमितको �ितबेदनको आधारमा काय�पािलकाले योजना 
काया� वयनमा दिेखएका 5टुीह? सdयाउन तथा समय र गणु!तर 
कायम गन� उपभोFा सिमित, िनमा�ण Eयबसायी, परामश�दाता 
तथा स7बU कम�चारीलाई आवLयक िनद3शन िदन सQनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम काय�पािलकाबाट िदइएका िनद3शन पालना 
गनु� स7बि धत प+को कत�'य ह�नेछ ।  

१९.  भु2ानी गदा� )यान िदनुपन*ः  

(१) काया�लयले योजना वा काय��मको अि तम िक!ता भFूानी गदा� 
सिमित वा वडा!तरीय अनगुमन सिमित र उपभोFा सिमित 
अ तग�तको अनगुमन सिमितले पेश गरेको अनगुमन �ितवेदन 
संलRन गनु�पन3छ ।  

(२) योजना वा काय��मको अि तम िक!ता भFूानी िदनअुिघ 
अनगुमन �ितवेदनले औ.याएका ग7भीर �कृितका िवषयह?मा 
आवLयक सधुार गरेको Eयहोरा स7बि धत �ािविधकबाट 
सिुनिeत ग(रएको ह�न ुपन3छ ।  
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प	र�छेद – ५ 

िविवध 

२०.  अनुगमन गन�स;नेः  

(१) यस काय�िविधमा अ य5 जनुसुकैु कुरा लेिखएको भएता पिन 
काया�पािलका तथा अ:य+ले गाउँपािलकाबाट सचािलत 
आयोजना तथा काय��मको आवLयकता अनसुार !थलगत 
अनगुमन गन� सQनेछ ।  

(२) सिमितले वडा!तरीय अनगुमन सिमितबाट दफा ८ बमोिजम 
अनगुमन ग(रने योजना तथा काय��मको समते आवLयकता 
अनसुार अनगुमन गन� सQनेछ ।  

२१. िज�मेवारी तो;नुपन*ः  

(१) काया�लयले यस काय�िविध बमोिजम ग(रने अनगुमन तथा 
सपु(रवे+ण स7व धी काय�को सम वय, सहजीकरण, काया� वयन 
र अिभलेख Eयव!थापन स7ब धी काय�का लािग योजना 
शाखा/उपशाखालाई िज7मवेारी तोQन ुपन3छ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन 
गाउँपािलकामा अनगुमन स7ब धी कामका लािग बेRलै शाखा वा 
एकाइ रहकेो अव!थामा उपदफा (१) बमोिजमको काय� 
िज7मवेारी सोही शाखा वा एकाइको ह�नेछ ।  

२२. काय�िविधको पालना गनु�पन*ः  

(१) वडा!तरीय अनगुमन सिमितबाट ग(रने अनगुमनमा समते यस 
काय�िविधमा भएका Eयब!थालाई पालना गनु�पन3छ । 
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(२) वडा!तरीय अनगुमन सिमितले अनगुमन गरी तयार गरेको 
�ितवेदनको एक �ित अनगुमन स7प न भएको सात िदनिभ5 
सिमित सम+ पेश गनु�पन3छ ।  

२३. चेकिल= तयार गन� स;नेः सिमितल े योजना तथा काय��मको 

!थलगत अनगुमन गदा� यस काय�िविधमा भएको Eयब!था अन?ुप 
िववरण संकलनका लािग अलRगै चेकिलZ तयार गरी लाग ू गन�  
सQनेछ । 

२४. संशोधन वा हेरफेरः काय�पािलकाले सिमितसँगको परामश�मा यस 

काय�िविधमा आवLयकता अनसुार संशोधन वा हरेफेर गन� सQनेछ । 

२५. बाधा अड्काउ फुकाउः यस काय�िविध काया� वयनको �ममा कुनै 

वाधा उAप न भएमा काय�पािलकाले वाधा अड्काउ फुकाउन सQनेछ ।   
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अनुसूची– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

पूवा�धार िवकास स�ब$धी योजनाको काय� �ार�भ ह>नु पूव� ग	रने 
अनुगमनमा �योग ग	रने ढाँचा 

�.सं. िशष�क िववरण 

1. अनगुमन ग�रने योजनाको नाम   

2. योजना�थल/ठेगाना  

3. 
योजनाको �वीकृत लागत 
अनमुान �. 

 

4. स�झौता रकम �. 
कुल स�झौता रकम �. ..... 
जनसहभािगता/लागत सहभािगताको 

रकम �. ........... 

5. बह�वष�य योजनाको हकमा 
कुल लागतः ...........चाल ुआ.व.को 
िविनयोजन .......... 

6. योजना स�झौता िमितः  

7. योजना शु� तथा स�प$न ह�ने िमित 
श�ु ह�ने िमितः ............ स�प$न ह�ने 
िमितः ....... 

8. लाभाि$वत जनस'ंया  

9. 
काया($वयन गन) िनकायको नाम र 
स�पक(  *यि+ र स�पक(  न�बर 

 

10. 
िनमा(ण ग�रने सरंचनाको िकिसम, 

आकार वा प�रमाण 
 

11. 

सरंचना िनमा(ण भए िडजाइन 
अनसुारको फाउ4डेशन भए 
नभएको 

 

12. 

आव5यक पन) िनमा(ण साम6ी 
तथा जनशि+ आपतू�को 8ोत र 
सोको गणु�तर 
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�.सं. िशष�क िववरण 

13. 
भौगोिलक एवं वातावरणीय 

जोिखम 
 

14. 

�वीकृत लागत अनमुान तथा 
िडजाइनमा आउन स9ने सभंािवत 
प�रवत(न तथा जोिखम 

 

15. 
लाभ6ाही समदुायको सरोकारको 
िवषय, धारणा र सझुाव 

 
 

16. सलं<न =ािविधकको धारणा 
 

 

17. 
नाग�रक समाज र राजनैितक 
दलका =ितिनिधको धारणा   

 
 

18. 
सिमित÷अनगुमनकता(को िटAपणी 
र सझुाव  

 
 
 
 

 

नोटः  

१.  B.स.ं ९ मा  उपभो+ा सिमितबाट काया($वयन भएको योजना भए उपभो+ा 

सिमितको अCयDको नाम र स�पक(  न�बर रा'ने, गैरसरकारी स�ंथा/सामदुाियक 

स�ंथाबाट काया($वयन भएको योजना भए  स�बि$धत स�ंथाको तफ( बाट 

तोिकएको स�पक(  *यि+को नाम र स�पक(  न�बर र िनमा(ण *यवसायीबाट 

काया($वयनको भएको योजना भए स�बि$धत िनमा(ण *यवसायीको तफ( बाट 

तोिकएको स�पक(  *यि+को नाम र स�पक(  न�बर उEलेख गन) ।  

२. B.स.ं १३ वातावरणीय मEूयाङ्कन गनु(पन) योजना भए सो बमोिजम मEूयाङ्कन 
भए नभएको र योजनाबाट अ$य िसचंाई, खानेपानी, सडक ज�ता �थानीय 
साव(जिनक पवूा(धार तथा िनजी भौितक पवूा(धारमा Dती प<ुन स9ने अव�था भए 
नभएको उEलेख गन) । 
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अनुसूची– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग स�बि�धत) 

पूवा�धार योजनाको िनमा�णधीन अव�थामा ग�रने अनगुमनको �ममा "योग 

ग�रने ढाँचा 

अनगुमन गरेको िमितः ........... 

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

२. योजना िनमा(ण�थलः ....................     

३. योजना िनमा(ण श�ु िमितः ...............  

४.  योजना स�प$न ह�नपुन) िमितः ................. 

५. भौितक =गितः ................ =ितशत  

५.  िवJीय =गित ................ =ितशतः  

६. स�झौता रकमः ........ हालस�म भ+ुानी रकमः ........ भ+ुानी बाँकL रकमः ........ 

७. योजना काया($वयन तोिकएको गुण�तर, लागत र समय अनु�पः  

 (क) भएको   (ख) नभएको 

८. िनमा(ण काय(को अव�थाः  

 (क) िनमा(ण�थलमा आव5यक िनमा(ण साम6ीको उपलMधता भए नभएको 

 (ख) उपलMध िनमा(ण साम6ी तोिकएको गणु�तर बमोिजम भए नभएको  

 (ग)  गणु�तर परीDण भए नभएको र भएको भए सोको नितजा   

 (घ) आव5यक जनशि+को पया(Nता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनरी औजार र उपकरण *यव�थापनको अव�था 
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९. योजना काया($वयनमा दिेखएका बाधा अवरोधः ................................. 

१०. योजना काया($वयनमा स�झौताका शत(को पालनाः  

 (क) भएको   (ख) नभएको 

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

११. काया($वयन गन) िनकायको आिधका�रक =ितिनिधको धारणा र =ितबPताः ......... 

१२. �थानीय उपभो+ा÷नाग�रकह�को धारणा वा =ितकृयाः ...................... 

१३. सलं<न =ािविधकको धारणा र =ितबPताः ....................... 

१४. अिघEलो अनगुमनको Bममा िदइएका सझुाव काया($वयनको अव�थाः .............  

१५. सिमित/अनगुमनकता(को िटAपणी, सझुाव र िनद)शनः .................................... 

अनुगमन गन% 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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अनुसूची– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग स�बि�धत) 

योजनाको िनमा�ण काय� स�प�न भएपिछ ग�रने अि�तम अनुगमनको �ममा 

"योग ग�रने अनुगमनको ढाँचा 

अनगुमन गरेको िमितः ........... 

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

२. योजना िनमा(ण�थलः वडा नं. ......  �थानः .................. 

३. योजना िनमा(ण श�ु िमितः ................   

४.  योजना स�प$न भएको िमितः ................. 

५. स�झौता रकम �. ...............  हालस�मको भ+ुानी �. ............  

६. भौितक =गितः ................ =ितशत     

७.  योजना काया($वयन तोिकएको गुण�तर, लागत र समय अनु�प स�प$न भए 

नभएको 

८.  योजना काया($वयनमा ग�रएका स�झौताका शत(को पालना भए नभएको 

९. उपभो+ाह�को लागत सहभािगताको अव�थाः  

१०.  िडजाइन वा लागतमा प�रवत(न भएको भए सोको औिचRय र �वीकृितको 

अव�थाः ..................... 

११.  योजनाबाट अपेिDत =ितफल =ाN ह�न स9ने अव�था भए नभएकोः 

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

१२. योजनाको सम6 उपलिMधको अव�था र दीगोपना  ........................................ 
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१३.  साव(जिनक सनुवुाई तथा साव(जिनक परीDण गरे नगरेको  

१४.  उपभो+ा सिमित अ$तग(त रहकेो अनगुमन सिमितको िनण(य तथा सझुाव  

१५. काया($वयन गन) िनकायको आिधका�रक =ितिनिधको धारणा र =ितबPताः 

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

१६. �थानीय उपभो+ा/नाग�रकह�को धारणा वा =ितकृयाः ...................... 

१७. अिघEलो अनगुमनको Bममा िदइएका सझुावको काया($वयनको अव�थाः  

१८. सलं<न =ािविधकको धारणा र =ितबPताः ....................... 

१९. सिमित/अनगुमनकता(को िटAपणी, सझुाव र िनद)शनः .................................... 

 

अनुगमन गन% 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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अनुसूची –४ 

(दफा १३ सँग स�बि�धत) 

चेतनामूलक, ,मता अिभवृि. र सीप िवकास काय��मको अनुगमनको �ममा 

"योग ग�रने ढाँचा 

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

१. काय(Bमको नामः ................ 

२. काय(Bम सSचालन �थानः वडा नं. ................. �थानः ................ 

३. काय(Bम श�ु िमितः ............ स�प$न गनु(पन) िमितः ........................... 

४. काय(Bमको =कृितः   

 क. चेतनामलूक,  ख. Dमता अिभविृP  ग. सीप िवकास   

५. काय(Bमको कुल लागतः �. ........... काया(लयबाट उपलMध ह�ने रकम �. ......... 

 काया($वयन गन) िनकायको लागत सहभािगता � ..............................  

 अ$य िनकायबाट =ाN सहयोग �............................ लाभ6ाहीको सहभािगताः 

� ............... . 

६. ज�मा लाभ6ाही स'ंयाः  

मि
हल

ा 

प�ु
ष 

ज
�म
ा 

दि
ल

त 

ज
नज

ाित
 

	ा
�ह
ण

/�े
�ी

 

मध
शे

ी 

मिु
�ल
म/

 

अ
�प
स
ं�य
क

 

अ
पा

ङ्
गत

ा 

भ
एक

ो 

         

७.  लाभ6ाहीह�को िनयिमत उपि�थती भए नभएको  

८.  काय(Bम काया($वयनमा ग�रएका स�झौताका शत(को पालनाः भएको नभएको 
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९. काय(Bमको खाका (लाभ6ाही, काया($वयन त�रका, समय र लागत) मा प�रवत(न 

भएको भए सोको औिचRय र �वीकृितको अव�थाः ..................... 

१०.  काय(Bमबाट अपेिDत =ितफल =ाN ह�न स9ने अव�थाः ......................... 

११.  काय(Bममा तोिकएबमोिजमको लागत सहभािगता र स�झौताका शत(को पालना 

भए नभएको 

१२.  योजनाको सम6 उपलिMधको अव�था र दीगोपनाः ...................................... 

१३.  लाभ6ाही/नाग�रकको धारणा वा =ितकृया  

१४. काया($वयन गन) िनकायको आिधका�रक =ितिनिधको धारणा र =ितबPताः 

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

१५. वडा सिमित वा वडा�तरीय अनगुमन सिमितको =ितकृया भएः .................... 

१६. अनगुमनकता(को िटAपणी, सझुाव र िनद)शनः .................................... 

 

अनुगमन गन% 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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अनुसूची– ५ 

(दफा १४ सँग स�बि�धत) 

�वरोजगार तथा उ0पादनमूलक र उ2मशीलता "व.न गन% योजना र काय��मको 

अनुगमन ढाँचा 

१. काय(Bमको नामः ................ 

२. काय(Bम सSचालन �थानः वडा नं. ................. �थानः ................ 

३. काय(Bम श�ु िमितः ............ स�प$न गनु(पन) िमितः ........................... 

४. काय(Bमको =कृितः   

 क. �वरोजगार तथा उRपादनमलूक   ख. उTमशीलता =बP(न गन)  

५. काय(Bमको कुल लागतः �. ........... काया(लयबाट उपलMध ह�ने रकम �. ..........  

 काया($वयन गन) िनकायको लागत सहभािगता � .................   

 अ$य िनकायबाट =ाN सहयोग �.............................. लाभ6ाहीको सहभािगताः 

� ............... . 

६. ज�मा लाभ6ाही स'ंया 

मि
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भ
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७.  काया(लयबाट साम6ी उपलMध गराइएको भएमा    

साम3ीको िववरण प�रमाण उपयोगको अव�था कैिफयत 
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८.  काय(Bम काया($वयनमा ग�रएका स�झौताका शत(को पालना भए/नभएको 

९.  काय(Bमबाट अपेिDत =ितफल =ाN ह�न स9ने अव�थाः भए/नभएको 

१०.  काय(Bममा तोिकए बमोिजमको लागत सहभािगता र स�झौताका शत(को पालनाः 

भए/नभएको 

११.  योजनाको सम6 उपलिMधको अव�था र दीगोपनाः ........................................ 

१२.  लाभ6ाही/नाग�रकको धारणा वा =ितकृया  

१३. काया($वयन गन) िनकायको आिधका�रक =ितिनिधको धारणा र =ितबPताः 

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

१४.  वडा सिमित वा वडा�तरीय अनगुमन सिमितको =ितकृया भएः .................... 

१५. अनगुमनकता(को िटAपणी, सझुाव र िनद)शनः .................................... 

 

अनुगमन गन% 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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