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परिच्छेद– १ 

प्रािलभिक 

१.  संलक्षप्त नाम ि प्रािभिः (१) यस काययविविको नाम “फालेलङु गाउँपावलकाको अनगुमन तथा सपुरििेक्षण 

सवमवतको काययसञ्चालन काययविवि, २०७८” िहकेो छ ।  

  (२) यो काययविवि गाउँपावलकाको स्थानीय िाजपत्रमा प्रकाशन भएको वमवतदवेि प्रािम्भ हुनेछ ।  

२.  परििाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविविमा,– 

   (क)  “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपावलकाको अध्यक्ष सम्झन ु पछय, “उपाध्यक्ष” भन्नाले 

गाउँपावलकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछय, “ िडा अध्यक्ष” भन्नाले िडा कायायलयका िडा 

अध्यक्ष सम्झन ुपछय ।  

   (ि)  “अनगुमन” भन्नाले नीवत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा 

सािनको प्रिाह उवचत ढङ्गले भए, नभएको िा अपेवक्षत नवतजा हावसल भए, नभएको 

सम्बन्िमा यस काययविवि बमोवजम गरिने वनिन्ति िा आिविक ुपपमा गरिने वनगिानी, 

सचूना सङ्कलन, विशे्लषण तथा सिुािात्मक कायय सम्झन ुपछय । 

   (ग)  “काययक्रम” भन्नाले गाउँपावलकाबाट सञ्चालन हुने काययक्रम सम्झन ुपछय ि सो शब्दले 

गाउँपावलकाको क्षेत्रवभत्र गैि सिकािी संस्था एबम ् सामदुावयक संस्थाबाट सञ्चावलत 

काययक्रम समेतलाई जनाउँछ । 

   (घ)  “काययपावलका” भन्नाले गाउँ काययपावलका सम्झन ुपछय । 

   (ङ)  “नागरिक समाज” भन्नाले गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र नागरिक समाजको ुपपमा दताय भएका 

िा नभएका नागरिक अविकािका लावग कृयावशल संस्था िा व्यवि सम्झन ुपछय ।  

   (च)  “प्रवतिेदन” भन्नाले यस काययविवि बमोवजम तयाि गरिने अनगुमन तथा सपुरििेक्षण 

काययको नवतजा समािेश गरिएको दस्तािेज सम्झन ुपछय । 



3 

 

   (छ)  “योजना” भन्नाले गाउँपावलकाबाट सञ्चालन हुने विकास वनमायण कायय सम्झन ुपछय ि 

सो शब्दले गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र गैि सिकािी संस्था एबम ् सामदुावयक संस्थाबाट 

सञ्चावलत विकास वनमायण कायय समेतलाई जनाउँछ ।  

   (ज)  “सवमवत” भन्नाले दफा ४ बमोवजमको सवमवत सम्झन ुपछय । 

   (झ)  “सपुरििेक्षण” भन्नाले अपेवक्षत नवतजा हावसल गनय यस काययविवि बमोवजम सवमवत िा 

सो कामको वनवमत्त वजम्मेिाि कमयचािी िा पदाविकािीबाट गरिने स्थलगत वनिीक्षण िा 

चेकजाँच िा िेिदिे सम्बन्िी कायय सम्झन ुपछय । 

   (ञ)  “संयोजक” भन्नाले सवमवतको संयोजक सम्झन ुपछय । 

 

परिच्छेद– २ 

सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्र् ि अलिकाि 

३.  अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सलमलतः (१) योजना तथा काययक्रमको लागत, परिमाण, समय सीमा ि 

गणुस्तिीयताको आिािमा अनगुमन गिी पषृ्ठपोषण वदनका लावग दहेाय बमोवजमको अनगुमन तथा 

सपुरििेक्षण सवमवत िहनेछः–  

   (क)  गाउँपावलकाको उपाध्यक्ष   – संयोजक 

   (ि)  काययपावलकाले तोकेका एक जना मवहला सवहत काययपावलकाका  

     सदस्यहुप मध्येबाट दईु जना     – सदस्य 

   (ग)  प्रमिु प्रशासकीय अविकृत   – सदस्य 

   (घ)  प्रमिु, योजना शािा     – सदस्य सवचि 

 (२) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतमा आिश्यकता अनसुाि नागरिक समाजका प्रवतवनवि, 

सञ्चािकमी ि सम्बवन्ित क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।  
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 (३) सवमवतले आफ्नो कामलाई वछटोछरितो ि प्रभािकािी बनाउन काययपावलकाबाट सवमवतमा 

प्रवतवनवित्ि गने सदस्य मध्येबाट संयोजक िहने गिी विषयगत ुपपमा अनगुमन टोली गठन गिी वजम्मेिािी 

तोक्न सक्नेछ ।   

 (४) यस दफा बमोवजम स्थलगत अनगुमन गदाय सम्िवन्ित योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन िा 

सपुरििेक्षणमा संलग्न कमयचािीलाई सहभागी गिाउन ुपनेछ ।   

४. सलमलतको काम, कतयब्र् ि अलिकािः (१) योजना तथा काययक्रमबाट अपेक्षा गरिएको नवतजा प्राविका 

लावग सहजीकिण गने अनगुमन तथा सपुरििेक्षण सवमवतको प्रमिु वजम्मेिािी हुनेछ । 

     २) उपदफा (१) मा उवललवित कामका अवतरिि सवमवतका अन्य काम, कतयब्य ि अविकाि दहेाय 

बमोवजम हुनेछः– 

    (क) गाउँपावलकाबाट सञ्चावलत योजना तथा काययक्रम अनगुमनका लावग िावषयक 

काययतावलका तयाि गिी काययपावलकालाई जानकािी वदने, 

           (ि)  काययतावलका अनसुाि वनयवमत ि आिश्यकता अनसुाि आकवस्मक अनगुमन तथा 

वनिीक्षण गने, 

           (ग)  अनगुमन तथा सपुरििेक्षण काययलाई प्रभािकािी बनाउन आिश्यकता अनसुाि सवमवतका 

कृयाकलापहुपमा विज्ञलाई संलग्न गिाउने, 

         (घ)  अनगुमन सम्पन्न भएको सात वदनवभत्र सोको प्रवतिेदन काययपावलकामा पेश गिी 

काययपावलकाको बैठकमा छलफल गने गिाउने, 

         (ङ)  अनगुमनको क्रममा दवेिएका विषयमा सिुािका लावग सम्बवन्ित प्राविविक तथा सम्बद्ध 

उपभोिा सवमवत, पिामशयदाता एबम ्वनमायण व्यबसायीलाई वनदशेन वदने, 

           (च)  योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनको सन्दभयमा दिेा पिेका वििाद िा 

समस्याहुपको समािानका लावग आिश्यक समन्िय ि सहजीकिण गने, 
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          (छ)  योजना तथा काययक्रमको अनगुमन तथा सपुरििेक्षणको क्रममा कुनै वहनावमना, 

अवनयवमतता िा तोवकएको गणुस्ति ि परिमाण नभएको व्यहोिा यवकन हुन 

आएमा आिश्यक कािबाहीको लावग िायसवहत काययपावलकामा पेश गने,  

    (ज)  अनगुमन काययको िावषयक प्रवतिेदन तयािी गिी आवथयक िषयको अवन्तममा 

काययपावलकामा पेश गने, 

          (झ)  सवमवतको िावषयक प्रवतिेदन प्रत्येक िषयको श्रािण मवहनावभत्र कायायलयको 

िेबसाइट ि अन्य उपयिु माध्यमबाट साियजवनक गने ब्यिस्था वमलाउने ।  

 

परिच्छेद– ३ 

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सभबन्िी व्र्वस्था 

५. र्ोजना तथा कार्यक्रमको वगीकिणः (१) अनगुमन तथा सपुिीिेक्षणका लावग योजना तथा काययक्रमलाई 

विषयगत क्षेत्रका आिािमा दहेाय िमोवजम िगीकिण गरिनेछः–  

    (क)  पिूायिाि विकास योजना,  

    (ि)  चेतनामलूक, क्षमता अवभिवृद्ध ि सीप विकास सम्िन्िी काययक्रम,  

    (ग)  स्ििोजगाि तथा उत्पादनमलूक ि उद्यमशीलता प्रिद्धयन गने योजना ि 

काययक्रम । 

 (२) उपदफा (१) बमोवजम गरिएको िगीकिण एिम ्योजना तथा काययक्रममा गरिने लगानी समेतका 

आिािमा सवमवतले अनगुमनको प्राथवमकता वनिायिण गनय सक्नेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोवजम गरिने अनगुमन तथा सपुिीिेक्षणको लावग बेग्लाबेग्लै ढाँचा ि विविको 

प्रयोग गनय सवकनेछ ।  

६. अनुगमन गदाय ध्र्ान लदनुपननः अनगुमन तथा सपुरििेक्षण सवमवतले यस काययविवि बमोवजम योजना तथा 

काययक्रमहुपको अनगुमन गदाय दहेायका विषयमा ध्यान वदन ुपनेछः– 
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    (क)  काययतावलका अनसुाि काम भए नभएको एकीन गने, 

    (ि)  कामको तोवकएको परिमाण, लागत ि गणुस्ति कायम गिाउने,  

         (ग)  योजना िा काययक्रमको वडजाइन िा कायायन्ियनको क्रममा भएका गलती िा कमजोिी 

तत्काल सिुाि गिी साियजवनक कोषको अपव्यय हुनबाट िोक्ने,  

          (घ)  अनगुमन तथा सपुरििेक्षण काययलाई पािदशी ि सहभावगतामलूक बनाई नागरिकमा 

गाउँपावलकाले गने विकास वनमायण काययप्रवत सकािात्मक भािनाको विकास 

गिाउने ।  

७.  अनुगमन लवलिः (१) सवमवतले गाउँपावलकाबाट सञ्चावलत एबम ् गाउँपावलका के्षत्रवभत्र गैि सिकािी 

संस्थाबाट सञ्चावलत योजना तथा काययक्रमहुपको अनगुमन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोवजम अनगुमन तथा सपुरििेक्षण गदाय सवमवतले दहेायकामध्ये आिश्यकता 

अनसुाि कुनै िा सबै विविको प्रयोग गनय सक्नेछः– 

    (क)  कायायन्ियनमा संलग्न व्यवि समहू िा वनकायबाट वनयवमत प्रवतबेदन वलने, 

    (ि)  स्थलगत अिलोकन गने, 

    (ग)  लाभावन्ित िगय तथा सिोकाििालाहुपसँग छलफल गने, 

    (घ)  नागरिक समाजका संस्था तथा आमसञ्चािका माध्यम परिचालन गने, 

    (ङ)  साियजवनक पिीक्षण तथा साियजवनक सनुिुाई आयोजना गने,  

    (च)  आयोजनाको प्राविविक पिीक्षण गने, 

    (छ)  सेिाग्राही सन्तषु्टी सिेक्षण तथा सवमवतले उपयिु ठहि गिेका अन्य विविहुप 

। 

 (३) उपदफा (२) मा उवललवित विविका अवतरिि कुनै योजना िा काययक्रमको सम्बन्िमा अन्य 

तरिकाबाट पषृ्ठपोषण, प्रवतकृया िा सझुाि प्राि भएको अिस्थामा सवमवतले त्यस्तो विषयको अवभलेि 

िािी तथ्यगत विशे्लषणको आिािमा आिश्यक काििाही अवघ बढाउन सक्नेछ ।     
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८.  वडास्तिीर् अनुगमन सलमलतः (१) िडास्तिमा सञ्चालन गरिने योजनाको लागत, परिमाण, समय सीमा ि 

गणुस्तिीयताका आिािमा अनगुमन गिी आिश्यक पषृ्ठपोषण वदनका लावग दहेाय बमोवजमको िडास्तिीय 

अनगुमन सवमवत िहनेछः– 

    (क) सम्बवन्ित िडाको िडाध्यक्ष   –संयोजक 

    (ि) िडा सवमवतका सदस्यहुप    –सदस्य  

    (ग) िडा सवचि      –सदस्य सवचि 

 (२) िडास्तिीय अनगुमन सवमवतले आिश्यकता अनसुाि सम्बवन्ित योजना हनेे प्राविविक 

कमयचािीलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 (३) िडास्तिीय अनगुमन सवमवतले अनगुमनको क्रममा दवेिएका विषयका सम्बन्िमा सवमवतलाई 

वनयवमत ुपपमा जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

९. उपिोक्ता सलमलतबाट अनुगमन गननः (१) तोवकएको गणुस्ति तथा परिमाण कायम गिी वनिायरित समयमा 

योजना सम्पन्न गनय उपभोिाहुपको भेलाबाट कम्तीमा एक जना मवहला सवहत बढीमा पाँच सदस्यीय 

अनगुमन सवमवत गठन गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोवजमको अनगुमन सवमवत गने कायय उपभोिा सवमवत गठन गदाय कै समयमा 

गनुयपनेछ ।   

 (३) यस दफा बमोवजम गवठत अनगुमन सवमवतको काम, कतयब्य ि अविकाि दहेाय बमोवजम 

हुनेछः– 

                   (क)  योजनाको कायायन्ियनमा देविएका िािा, व्यििान ि समस्या समािानका 

लावग आिश्यक सहजीकिण गने, 

             (ि)  योजना कायायन्ियन तोवकएको परिमाण, गणुस्ति ि काययतावलका अनसुाि भए 

नभएको एकीन गने ि नभएको अिस्थामा सम्बवन्ित पक्षलाइ सचेत गिाउने, 

                   (ग)  सवमवत ि िडास्तिीय अनगुमन सवमवतबाट गरिने अनगुमन तथा 

सपुिीिेक्षणमा आिश्यक समन्िय ि सहजीकिण गने, 
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    (घ)  योजनाको सफल कायायन्ियनका लावग आिश्यक अन्य काययहुप गने ।  

 (४) उपभोिा सवमवतले योजनाको अवन्तम भिुानी माग गदाय यस दफा बमोवजमको अनगुमन 

सवमवतको प्रवतिेदन संलग्न गनुयपनेछ ।   

१०.  अनुगमन ताललका तर्ाि गनुयपनन: (१) सवमवतले योजना कायायन्ियन तावलका अनुुपप हुने गिी िावषयक 

अनगुमन तावलका तयाि गनुय पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) िमोवजम तयाि भएको तावलकालाई सवमवतबाट वनणयय गिाई काययपावलका समक्ष 

पेश गनुय पनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोवजम पेश हुन आएको तावलका उपि आिश्यक छलफल गिी काययपावलकाले 

आिश्यक पषृ्ठपोषण वदन सक्नेछ ।  

 (४) यस दफा बमोवजम तयाि भएको अनगुमन तावलका सम्बवन्ित उपभोिा सवमवत, वनमायण 

ब्यिसायी, आपवूतयकताय, सेिा प्रदायक, सम्िवन्ित िडा सवमवत ि सपुिीिेक्षणको लावग तोवकएको 

कमयचािीलाई अवग्रम ुपपमा उपलब्ि गिाउन ुपनेछ ।  

११.  अनुगमन कार्यको लालग स्रोतको प्रबन्िः (१) अनगुमन काययतावलका बमोवजम सवमवतको 

काययवजम्मेिािी पिुा गनय आिश्यक पने स्रोत सािनको प्रबन्ि काययपावलकाले िावषयक बजेट तथा काययक्रममा 

समािेश गनुयपनेछ ।     

 (२) स्िीकृत िावषयक बजेटका आिािमा काययतावलका िमोवजम अनगुमन तथा सपुरििेक्षणको लावग 

आिश्यक स्रोत सािनको व्यिस्थापन गने वजम्मेिािी प्रमिु प्रशासकीय अविकृतको हुनेछ ।  

 (३) अनगुमन तथा सपुरििेक्षण काययमा संलग्न िहने सवमवतका पदाविकािीको भत्ता तथा अन्य 

सवुििा सम्बन्िी व्यबस्था प्रचवलत प्रदशे काननूको अिीनमा िही काययपावलकाले तोकेबमोवजम हुनेछ ।  

१२.  पूवायिाि लवकास र्ोजनाको अनुगमनः (१) सवमवतले पिूायिाि विकास सम्बन्िी योजनाको प्रकृवत ि 

आकाि हिेी सम्भि भएसम्म वनमायण कायय प्रािम्भ हुन ुपिूय, वनमायणािीन अिस्था ि वनमायण सम्पन्न भएपवछ 

गिी तीन चिणमा अनगुमन गनुय पनेछ।  
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 (२) उपदफा (१) बमोवजम वनमायण कायय प्रािम्भ हुन ुअवघ गरिने अनगुमन दहेायका विषयमा केवन्ित 

िही अनसुचूी १ को ढाँचामा गनुय पनेछः  

     (क) योजनाको स्िीकृत लागत ि लागत व्यहोने स्रोत, 

    (ि) योजना कायायन्ियन गरिने स्थान, 

    (ग) लाभग्राही समदुायका सिोकािका विषयहुप, 

    (घ) वनमायण गरिने संिचनाको वकवसम, आकाि िा परिमाण, वडजाइन, गणुस्ति, 

    (ङ) आिश्यक पने वनमायण सामग्री तथा जनशविको आपतूी स्रोत ि सोको गणुस्ति, 

              (च) स्िीकृत लागत अनमुान तथा वडजाइनमा आउन सक्ने संभावित परिितयन तथा 

जोविम । 

 (३) सवमवतले पिूायिाि योजनाको वनमायणिीन अिस्थामा दहेायका विषयमा केवन्ित िही अनसुचूी २ 

को ढाँचामा अनगुमन गनुयपनेछः–  

    (क) योजना कायायन्ियन तोवकएको गणुस्ति, लागत ि समय अनुुपप भए नभएको,  

    (ि) योजना कायायन्ियनमा दवेिएका बािा अििोि,  

    (ग) सम्झौताका शतयको पालना, 

    (घ) सवमवतले आिश्यक दिेेका अन्य विषयहुप । 

 (४) उपदफा (३) बमोवजमको अनगुमन गदाय त्यस्तो योजना िा काययक्रम कम्तीमा पचास प्रवतशत 

भन्दा बढी वनमायणकायय सम्पन्न भैसकेको हुन ुपनेछ ।  

 (५) सवमवतले पिूायिाि योजनाको वनमायण कायय सम्पन्न भएपवछ दहेायका विषयमा केवन्ित िही 

अनसुचूी ३ को ढाँचामा अनगुमन गनुयपनेछः– 

    (क)  योजना स्िीकृत वडजाइन अनसुाि सम्पन्न भए नभएको, 

    (ि)  स्िीकृत लागत अनमुान अनसुाि काम सम्पन्न भए नभएको, 
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    (ग)  वनमायण काययको गणुस्ति ि समय, 

         (घ)  वडजाइन िा लागतमा परिितयन भएको भए सोको औवचत्य ि स्िीकृवतको 

अिस्था, 

    (ङ)  योजनाबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राि हुन सक्ने अिस्था भए नभएको, 

         (च)  योजनामा तोवकए बमोवजमको लागत सहभावगता ि सम्झौताका शतयको 

पालना भए नभएको, 

    (छ) योजनाको समग्र उपलवब्िको अिस्था ि दीगोपना । 

१३. चेतनामूलक, क्षमता अलिवृलि ि सीप लवकास कार्यक्रमको अनुगमनः सवमवतले चेतनामूलक, क्षमता 

अवभिवृद्ध ि सीप विकास सम्िन्िी काययक्रमको प्रगवत अनगुमन गदाय काययक्रम लागत, सहभावगता, 

समयािवि, वसकाइका विषयिस्त ु ि लाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता विषय समािेश गिी अनसुचूी ४ 

बमोवजमको ढाँचामा अनगुमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रवियन गनन र्ोजना ि कार्यक्रमको अनुगमनः 

सवमवतले स्ििोजगाि तथा उत्पादनमलूक ि उद्यमशीलता प्रिद्धयन गने योजना ि काययक्रमको प्रगवत अनगुमन 

गदाय लाभग्राही समदूायले गाउँपावलकाबाट प्राि ऋण िा अनदुानको मात्रा, प्रदान गरिएका यन्त्र औजाि ि 

उपकिण तथा प्राविविक सहायताको प्रकृवत, प्राि सहायताको उपयोगको अिस्था, लाभग्राहीको संख्या, 

सहभावगलाई उपलब्ि गिाइएको सहयोगको पयायिता जस्ता विषयमा केवन्ित िही अनसुचूी ५ बमोवजमको 

ढाँचामा अनगुमन गनुय पनेछ ।    

१५.  अनुगमनको तर्ािीः (१) सदस्य सवचिले सवमवतका पदाविकािीलाई स्थलगत अनगुमनमा जानअुवघ 

अनगुमन गरिने योजना तथा काययक्रम, जाने ि फवकय ने समय, भ्रमणको सिािी सािन लगायतका विषयमा 

जानकािी वदन ुपनेछ ।  

 (२) स्थलगत अनगुमन गदाय सवमवतले योजना तथा काययक्रमसँग सम्बवन्ित लागत अनमुान, 

सम्झौता जस्ता कागजातहुप तथा अनमुन स्थलको जानकािी वलने तस्िीि विच्नको लावग क्यामेिा 

लगायतका सािनको समेत सवुनवितता गनुय पनेछ । 
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 (३) सदस्य सवचिले अनगुमनको क्रममा योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनमा संलग्न उपभोिा 

सवमवत िा वनमायण व्यिसायी, लाभग्राही समहु ि सपुरििेक्षणको लावग वजम्मेिािी तोवकएको कमयचािीलाई 

अनगुमन स्थलमा उपवस्थवतको लावग पिूयसचूना गनुय पनेछ ।   

 (४) सवमवतले स्थलगत अनगुमन गदाय अध्यक्षलाई समेत अवग्रम जानकािी वदन ुपनेछ ।   

 (५) सवमवतले स्थलगत अनगुमनको क्रममा गाउँपावलका िा िडाको वनिायचनमा वनकटतम प्रवतद्वन्द्वी 

िहकेा उम्मेद्वाि िा दलसँग आिद्ध व्यवि िा पदाविकािीलाई समेत सम्लग्न गिाई पषृ्ठपोषण प्राि गनय सक्नेछ 

।  

 

परिच्छेद– ४ 

प्रलतवेदन सभबन्िी व्र्वस्था 

१६.  अनुगमन प्रलतवेदन पेश गनुयपननः (१) सवमवतले अनगुमन सम्पन्न भएपिात बैठक बसी छलफल गने ि सो 

छलफल तथा स्थलगत अनगुमनबाट सङ्कलन गरिएका सचूना तथा विििण समेतका आिािमा प्रवतिेदन 

तयाि गिी अनगुमन सम्पन्न भएको वमवतले सात वदनवभत्र काययपावलका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बमोवजमको प्रवतिेदनमा अनगुमनको क्रममा सम्िवन्ित योजना िा काययक्रमको 

अिस्था झवलकने गिी वलइएका तस्िीि समेत संलग्न गनुय पनेछ । 

 (३) यस दफा बमोवजमको अनगुमन प्रवतिेदन सदस्य सवचिले तयाि गनुय पनेछ ।  

 (४) यस दफा बमोवजम तयाि भएको प्रवतिेदन सवमवतका संयोजक माफय त छलफलको वनवमत्त 

काययपावलका िैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।  

 (५) अनगुमन प्रवतिेदन बेगि सवमवतका पदाविकािीलाई कुनै वकवसमको भत्ता िा सवुििा उपलब्ि 

गिाइने छैन ।  

१७. अनुगमन प्रलतवेदनमा समावेश गनुयपनन लवषर्ः (१) अनगुमन सवमवतले दफा १६ बमोवजम तयाि गरिने 

अनगुमन प्रवतिेदनमा दहेायका विषयहुप समािेश गनुय पनेछः– 
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    (क)  स्रोत सािनको प्रावि ि प्रयोगका क्रममा स्िीकृत बजेट ि समय तावलका 

अनसुाि भए नभएको, 

    (ि)  अपेवक्षत प्रवतफलहुप समयमै ि लागत प्रभािकािी ुपपमा हावसल भए 

नभएको,  

    (ग)  कायायन्ियनकतायको काययदक्षता ि तत्पिता के कस्तो छ, 

         (घ)  कायायन्ियनमा के कस्ता समस्या ि बािा व्यबिानहुप दवेिएका छन ्ि वतनको समािानका 

वनवमत्त के कस्ता उपायहुप अिलम्बन गनुय पछय । 

 (२) सवमवतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोवजम िडास्तिीय अनगुमन सवमवतले पेश गिेको 

प्रवतिेदनमा उललेि भएका विषयलाई समेत आफ्नो प्रवतिेदनमा समािेश गनय सक्नेछ ।  

१८. प्रलतवेदन उपिको कािवाहीः (१) सवमवतले दफा १६ बमोवजम पेश गिेको प्रवतिेदन उपि काययपावलकाको 

िैठकमा कम्तीमा दईु मवहनामा एक पटक छलफल गने व्यबस्था वमलाउन ुपनेछ ।  

 (२) सवमवतको प्रवतबेदनको आिािमा काययपावलकाले योजना कायायन्ियनमा दवेिएका त्रटुीहुप 

सच्याउन तथा समय ि गणुस्ति कायम गनय उपभोिा सवमवत, वनमायण व्यबसायी, पिामशयदाता तथा सम्बद्ध 

कमयचािीलाई आिश्यक वनदशेन वदन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोवजम काययपावलकाबाट वदइएका वनदशेन पालना गनुय सम्बवन्ित पक्षको कतयब्य 

हुनेछ ।  

१९.  िुक्तानी गदाय ध्र्ान लदनुपननः (१) कायायलयले योजना िा काययक्रमको अवन्तम वकस्ता भिूानी गदाय सवमवत 

िा िडास्तिीय अनगुमन सवमवत ि उपभोिा सवमवत अन्तगयतको अनगुमन सवमवतले पेश गिेको अनगुमन 

प्रवतिेदन संलग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) योजना िा काययक्रमको अवन्तम वकस्ता भिूानी वदनअुवघ अनगुमन प्रवतिेदनले औलयाएका 

गम्भीि प्रकृवतका विषयहुपमा आिश्यक सिुाि गिेको व्यहोिा सम्बवन्ित प्राविविकबाट सवुनवित गरिएको 

हुन ुपनेछ ।  
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परिच्छेद – ५ 

लवलवि 

२०.  अनुगमन गनयसकनेः (१) यस काययविविमा अन्यत्र जनुसुकैु कुिा लेविएको भएता पवन कायायपावलका तथा 

अध्यक्षले गाउँपावलकाबाट सञ्चावलत आयोजना तथा काययक्रमको आिश्यकता अनसुाि स्थलगत 

अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

 (२) सवमवतले िडास्तिीय अनगुमन सवमवतबाट दफा ८ बमोवजम अनगुमन गरिने योजना तथा 

काययक्रमको समेत आिश्यकता अनसुाि अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

२१. लजभमेवािी तोकनुपननः (१) कायायलयले यस काययविवि बमोवजम गरिने अनगुमन तथा सपुरििेक्षण सम्िन्िी 

काययको समन्िय, सहजीकिण, कायायन्ियन ि अवभलेि व्यिस्थापन सम्बन्िी काययका लावग योजना 

शािा/उपशािालाई वजम्मेिािी तोक्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेविएको भएता पवन गाउँपावलकामा अनगुमन सम्बन्िी कामका 

लावग बेग्लै शािा िा एकाइ िहकेो अिस्थामा उपदफा (१) बमोवजमको कायय वजम्मेिािी सोही शािा िा 

एकाइको हुनेछ ।  

२२. कार्यलवलिको पालना गनुयपननः (१) िडास्तिीय अनगुमन सवमवतबाट गरिने अनगुमनमा समेत यस 

काययविविमा भएका व्यबस्थालाई पालना गनुयपनेछ । 

 (२) िडास्तिीय अनगुमन सवमवतले अनगुमन गिी तयाि गिेको प्रवतिेदनको एक प्रवत अनगुमन 

सम्पन्न भएको सात वदनवभत्र सवमवत समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

२३. चेकललष्ट तर्ाि गनय सकनेः सवमवतले योजना तथा काययक्रमको स्थलगत अनगुमन गदाय यस काययविविमा 

भएको व्यबस्था अनुुपप विििण संकलनका लावग अलग्गै चेकवलष्ट तयाि गिी लाग ूगनय सक्नेछ । 

२४. संशोिन वा हेिफेिः काययपावलकाले सवमवतसँगको पिामशयमा यस काययविविमा आिश्यकता अनसुाि 

संशोिन िा हिेफेि गनय सक्नेछ । 

२५. बािा अड्काउ फुकाउः यस काययविवि कायायन्ियनको क्रममा कुनै िािा उत्पन्न भएमा काययपावलकाले 

िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   
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अनसुचूी– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्बवन्ित) 

पूवायिाि लवकास सभबन्िी र्ोजनाको कार्य प्रािभि हुनु पूवय गरिने अनुगमनमा प्रर्ोग गरिने ढाँचा 

 

क्र.सं. लशषयक लवविण 

1.  अनगुमन गरिने योजनाको नाम   

2.  योजनास्थल/ठेगाना  

3.  योजनाको स्िीकृत लागत अनमुान 

ुप. 

 

4.  सम्झौता िकम ुप. कुल सम्झौता िकम ुप. ..... 

जनसहभावगता/लागत सहभावगताको िकम ुप. ........... 

5.  बहुिषीय योजनाको हकमा कुल लागतः ...........चाल ु आ.ि.को विवनयोजन 

.......... 

6.  योजना सम्झौता वमवतः  

7.  योजना शुुप तथा सम्पन्न हुने वमवत शुुप हुने वमवतः ............ सम्पन्न हुने वमवतः ....... 

8.  लाभावन्ित जनसंख्या  

9.  कायायन्ियन गने वनकायको नाम ि 

सम्पकय  व्यवि ि सम्पकय  नम्बि 

 

10.  वनमायण गरिने संिचनाको वकवसम, 

आकाि िा परिमाण 

 

11.  संिचना वनमायण भए वडजाइन 

अनसुािको फाउण्डेशन भए नभएको 

 

12.  आिश्यक पने वनमायण सामग्री तथा  
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क्र.सं. लशषयक लवविण 

जनशवि आपतूीको स्रोत ि सोको 

गणुस्ति 

13.  भौगोवलक एिं िाताििणीय जोविम  

14.  स्िीकृत लागत अनमुान तथा 

वडजाइनमा आउन सक्ने संभावित 

परिितयन तथा जोविम 

 

15.  लाभग्राही समदुायको सिोकािको 

विषय, िािणा ि सझुाि 

 

 

16.  संलग्न प्राविविकको िािणा  

 

17.  नागरिक समाज ि िाजनैवतक दलका 

प्रवतवनविको िािणा   

 

 

18.  सवमवत÷अनगुमनकतायको वटप्पणी ि 

सझुाि  

 

 

 

 

 

नोटः  

१.  क्र.सं. ९ मा  उपभोिा सवमवतबाट कायायन्ियन भएको योजना भए उपभोिा सवमवतको अध्यक्षको नाम ि 

सम्पकय  नम्बि िाख्ने, गैिसिकािी संस्था/सामदुावयक संस्थाबाट कायायन्ियन भएको योजना भए  सम्बवन्ित 

संस्थाको तफय बाट तोवकएको सम्पकय  व्यविको नाम ि सम्पकय  नम्बि ि वनमायण व्यिसायीबाट कायायन्ियनको 



16 

 

भएको योजना भए सम्बवन्ित वनमायण व्यिसायीको तफय बाट तोवकएको सम्पकय  व्यविको नाम ि सम्पकय  नम्बि 

उललेि गने ।  

२. क्र.सं. १३ िाताििणीय मलूयाङ्कन गनुयपने योजना भए सो बमोवजम मलूयाङ्कन भए नभएको ि योजनाबाट 

अन्य वसंचाई, िानेपानी, सडक जस्ता स्थानीय साियजवनक पिूायिाि तथा वनजी भौवतक पिूायिािमा क्षती पगु्न 

सक्ने अिस्था भए नभएको उललेि गने ।   
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अनसुचूी– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बवन्ित) 

पूवायिाि र्ोजनाको लनमायणिीन अवस्थामा गरिने अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने ढाँचा 

अनगुमन गिेको वमवतः ........... 

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

२. योजना वनमायणस्थलः ....................     

३. योजना वनमायण शुुप वमवतः ............... ४. योजना सम्पन्न हुनपुने वमवतः ................. 

५. भौवतक प्रगवतः ................ प्रवतशत ५. वित्तीय प्रगवत ................ प्रवतशतः  

६. सम्झौता िकमः .................. हालसम्म भिुानी िकमः ................... भिुानी बाँकी िकमः ............ 

७. योजना कायायन्ियन तोवकएको गणुस्ति, लागत ि समय अनुुपपः (क) भएको (ि) नभएको 

८. वनमायण काययको अिस्थाः  

 (क) वनमायणस्थलमा आिश्यक वनमायण सामग्रीको उपलब्िता भए नभएको 

 (ि) उपलब्ि वनमायण सामग्री तोवकएको गणुस्ति बमोवजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्ति पिीक्षण भए नभएको ि भएको भए सोको नवतजा   

 (घ) आिश्यक जनशविको पयायिता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनिी औजाि ि उपकिण व्यिस्थापनको अिस्था 

९.   योजना कायायन्ियनमा देविएका बािा अििोिः ................................. 

 

१०.  योजना कायायन्ियनमा सम्झौताका शतयको पालनाः (क) भएको (ि) नभएको 

  (ग) नभएको भए पालना नभएको विषय ि सोको कािणः ......................... 
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११.  कायायन्ियन गने वनकायको आविकारिक प्रवतवनविको िािणा ि प्रवतबद्धताः ................ 

 

 

१२.  स्थानीय उपभोिा÷नागरिकहुपको िािणा िा प्रवतकृयाः ...................... 

 

१३.  संलग्न प्राविविकको िािणा ि प्रवतबद्धताः ....................... 

 

१४.  अवघललो अनगुमनको क्रममा वदइएका सझुाि कायायन्ियनको अिस्थाः ........................  

 

१५.  सवमवत÷अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि ि वनदेशनः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदाविकािीहुप 

क. नामः ..........................  पदः ................    दस्तितः ............... 

ि. नामः .......................  पदः .............   दस्तितः ............... 

ग. नामः ..........................  पदः ................   दस्तितः ............... 

घ. नामः .......................  पदः .............   दस्तितः ............... 

ङ. नामः ..........................  पदः ................   दस्तितः ............... 
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अनसुचूी– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सम्बवन्ित) 

र्ोजनाको लनमायण कार्य सभपन्न िपपलछ गरिने अलन्तम अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने अनुगमनको 

ढाँचा 

अनगुमन गिेको वमवतः ........... 

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

२. योजना वनमायणस्थलः िडा नं. ......  स्थानः .................. 

३. योजना वनमायण शुुप वमवतः ................  ४. योजना सम्पन्न भएको वमवतः ................. 

५. सम्झौता िकम ुप. ...............  हालसम्मको भिुानी ुप. ............  

६. भौवतक प्रगवतः ................ प्रवतशत     

७.  योजना कायायन्ियन तोवकएको गणुस्ति, लागत ि समय अनुुपप सम्पन्न भए नभएको 

८.  योजना कायायन्ियनमा गरिएका सम्झौताका शतयको पालना भए नभएको 

९. उपभोिाहुपको लागत सहभावगताको अिस्थाः  

१०.  वडजाइन िा लागतमा परिितयन भएको भए सोको औवचत्य ि स्िीकृवतको अिस्थाः ..................... 

११.  योजनाबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राि हुन सक्ने अिस्था भए नभएकोः ............................ 

 

१२.  योजनाको समग्र उपलवब्िको अिस्था ि दीगोपना  ........................................ 

 

१३.  साियजवनक सनुिुाई तथा साियजवनक पिीक्षण गिे नगिेको  

१४.  उपभोिा सवमवत अन्तगयत िहकेो अनगुमन सवमवतको वनणयय तथा सझुाि  
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१५. कायायन्ियन गने वनकायको आविकारिक प्रवतवनविको िािणा ि प्रवतबद्धताः ....................... 

 

१६. स्थानीय उपभोिा/नागरिकहुपको िािणा िा प्रवतकृयाः ...................... 

 

१७.  अवघललो अनगुमनको क्रममा वदइएका सझुािको कायायन्ियनको अिस्थाः  

१८. संलग्न प्राविविकको िािणा ि प्रवतबद्धताः ....................... 

 

 

१९. सवमवत/अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि ि वनदेशनः .................................... 

 

 

 

अनगुमन गने पदाविकािीहुप 

क. नामः ..........................    पदः ................  दस्तितः ............... 

ि. नामः .......................    पदः .............  दस्तितः ............... 

ग. नामः ..........................    पदः ................  दस्तितः ............... 

घ. नामः .......................    पदः .............  दस्तितः ............... 

ङ. नामः ..........................    पदः ................  दस्तितः ............... 
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अनसुचूी –४ 

(दफा १३ सँग सम्बवन्ित) 

चेतनामूलक, क्षमता अलिवृलि ि सीप लवकास कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गरिने ढाँचा 

अनगुमन गिेको वमवतः ........................ 

१. काययक्रमको नामः ................ 

२. काययक्रम सञ्चालन स्थानः िडा नं. ................. स्थानः ................ 

३. काययक्रम शुुप वमवतः ............   सम्पन्न गनुयपने वमवतः ........................... 

४. काययक्रमको प्रकृवतः  क. चेतनामलूक,  ि. क्षमता अवभिवृद्ध  ग. सीप विकास   

५. काययक्रमको कुल लागतः ुप. ................. कायायलयबाट उपलब्ि हुने िकम ुप. ..............  

 कायायन्ियन गने वनकायको लागत सहभावगता ुप ......  

अन्य वनकायबाट प्राि सहयोग ुप.................. लाभग्राहीको सहभावगताः ुप ............... . 

६. जम्मा लाभग्राही संख्याः  

मवहला पुुपष जम्मा दवलत

  

जनजावत ब्राम्हण÷क्षेत्री मिेशी

  

मवुस्लम÷ 

अलपसंख्यक 

अपाङ्गता 

भएको 

         

७.  लाभग्राहीहुपको वनयवमत उपवस्थती भए नभएको  

८.  काययक्रम कायायन्ियनमा गरिएका सम्झौताका शतयको पालनाः भएको नभएको 

९. काययक्रमको िाका (लाभग्राही, कायायन्ियन तरिका, समय ि लागत) मा परिितयन भएको भए सोको औवचत्य 

ि स्िीकृवतको अिस्थाः ..................... 

१०.  काययक्रमबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राि हुन सक्ने अिस्थाः ......................... 

११.  काययक्रममा तोवकएबमोवजमको लागत सहभावगता ि सम्झौताका शतयको पालना भए नभएको 
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१२.  योजनाको समग्र उपलवब्िको अिस्था ि दीगोपनाःः ........................................ 

 

१३.  लाभग्राही/नागरिकको िािणा िा प्रवतकृया  

 

१४. कायायन्ियन गने वनकायको आविकारिक प्रवतवनविको िािणा ि प्रवतबद्धताः ....................... 

 

 

१५.  िडा सवमवत िा िडास्तिीय अनगुमन सवमवतको प्रवतकृया भएः .................... 

 

 

१६. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि ि वनदशेनः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदाविकािीहुप 

क. नामः ..........................    पदः ................  दस्तितः ............... 

ि. नामः .......................    पदः .............  दस्तितः ............... 

ग. नामः ..........................    पदः ................  दस्तितः ............... 

घ. नामः .......................    पदः .............  दस्तितः ............... 

ङ. नामः ..........................    पदः ................  दस्तितः ............... 
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अनसुचूी– ५ 

(दफा १४ सँग सम्बवन्ित) 

स्विोजगाि तथा उत्पादनमूलक ि उद्यमशीलता प्रविन गनन र्ोजना ि कार्यक्रमको अनुगमन ढाँचा 

१. काययक्रमको नामः ................ 

२. काययक्रम सञ्चालन स्थानः िडा नं. ................. स्थानः ................ 

३. काययक्रम शुुप वमवतः ............   सम्पन्न गनुयपने वमवतः ........................... 

४. काययक्रमको प्रकृवतः  क. स्ििोजगाि तथा उत्पादनमलूक  ि. उद्यमशीलता प्रबद्धयन गने  

५. काययक्रमको कुल लागतः ुप. ................. कायायलयबाट उपलब्ि हुने िकम ुप. ..............  

 कायायन्ियन गने वनकायको लागत सहभावगता ुप ......   

अन्य वनकायबाट प्राि सहयोग ुप.................. लाभग्राहीको सहभावगताः ुप ............... . 

६. जम्मा लाभग्राही संख्या 

मवहला पुुपष जम्मा दवलत जनजा

वत 

ब्राम्हण/के्ष

त्री 

मिे

शी 

मवुस्लम/अलपसंख्य

क 

अपाङ्ग

ता 

भएको 

         

७.  कायायलयबाट सामग्री उपलब्ि गिाइएको भएमा    

सामग्रीको विििण परिमाण उपयोगको अिस्था कैवफयत 

    

    

    

    

८.  काययक्रम कायायन्ियनमा गरिएका सम्झौताका शतयको पालना भए/नभएको 



24 

 

९.  काययक्रमबाट अपेवक्षत प्रवतफल प्राि हुन सक्ने अिस्थाः भए/नभएको 

१०.  काययक्रममा तोवकए बमोवजमको लागत सहभावगता ि सम्झौताका शतयको पालनाः भए/नभएको 

११.  योजनाको समग्र उपलवब्िको अिस्था ि दीगोपनाः ........................................ 

 

१२.  लाभग्राही/नागरिकको िािणा िा प्रवतकृया  

 

 

१३. कायायन्ियन गने वनकायको आविकारिक प्रवतवनविको िािणा ि प्रवतबद्धताः ....................... 

 

 

१४.  िडा सवमवत िा िडास्तिीय अनगुमन सवमवतको प्रवतकृया भएः .................... 

 

 

१५. अनगुमनकतायको वटप्पणी, सझुाि ि वनदशेनः .................................... 

 

 

अनगुमन गने पदाविकािीहुप 

क. नामः ..........................   पदः ................  दस्तितः ............... 

ि. नामः .......................   पदः .............  दस्तितः ............... 
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ग. नामः ..........................   पदः ................  दस्तितः ............... 

घ. नामः .......................   पदः .............  दस्तितः ............... 

ङ. नामः ..........................   पदः ................  दस्तितः...............  


