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गौमुल गाउँपाललकाको ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको काययसञ्चालन काययलवलध, २०७८ 

प्रस्तावनाः गाईँपालिकाबाट सञ्चािन हुने लिकास योजना तथा काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्ियनका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा १६ को ईपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्यिस्था िमोलजम गररने ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययिाइ ब्यिलस्थत र प्रभािकारी तुल्याईन 

िाञ्छनीय भएकोिे   गाईँपालिकाको प्रशासकीय काययलिलध लनयलमत गने ऐन , २०७५को दफा  ४  िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी काययपालिकािे 

दहेायको काययलिलध बनाइ िाग ुगरेको छ ।  

  

पररच्छेद– १ 

प्रारलभभक 

१.  सलंक्षप्त नाम र प्रार भभः (१) यस काययलिलधको नाम “ गौमिु गाईँपालिकाको ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलतको काययसञ्चािन काययलिलध , 

२०७८” रहकेो छ ।  

  (२) यो काययलिलध गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदलेख प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.  पररभाषाः लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलिलधमा,– 

   (क)  “ऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष सम्झन ुपछय । 

   (ख)  “ऄनगुमन” भन्नािे नीलत , योजना, काययक्रम तथा अयोजनाहरूमा िगानी तथा साधनको प्रिाह ईलचत ढ ङ्गिे भए, 

नभएको िा ऄपेलक्षत नलतजा हालसि भए , नभएको सम्बन्धमा यस काययलिलध बमोलजम गररने लनरन्तर िा अिलधक 

रुपमा गररने लनगरानी, सचूना सङ्किन, लिशे्लषण तथा सधुारात्मक कायय सम्झन ुपछय । 

   (ग)  “काययक्रम” भन्नािे गाईँपालिकाबाट सञ्चािन हुने काययक्रम सम्झन ुपछय र सो शब्दिे  गाईँपालिकाको क्षेत्रलभत्र  गैर 

सरकारी संस्था एबम ्सामदुालयक संस्थाबाट सञ्चालित काययक्रम समेतिाइ जनाईँछ । 

   (घ)  “काययपालिका” भन्नािे गाईँ काययपालिका सम्झन ुपछय । 

   (ङ)  “नागररक समाज” भन्नािे गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र नागररक समाजको रुपमा दताय भएका िा नभएका नागररक 

ऄलधकारका िालग कृयालशि संस्था िा व्यलि सम्झन ुपछय ।  

   (च)  “प्रलतिेदन” भन्नािे यस काययलिलध बमोलजम तयार गररने ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययको नलतजा समािेश गररएको 

दस्तािेज सम्झन ुपछय । 

   (छ)  “योजना” भन्नािे गाईँपालिकाबाट सञ्चािन हुने लिकास लनमायण कायय सम्झन ुपछय र सो शब्दिे गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र 

गैर सरकारी संस्था एबम ्सामदुालयक संस्थाबाट सञ्चालित लिकास लनमायण कायय समेतिाइ जनाईँछ ।  

   (ज)  “सलमलत” भन्नािे दफा ४ बमोलजमको सलमलत सम्झन ुपछय । 

   (झ)  “सपुररिेक्षण” भन्नािे ऄपेलक्षत नलतजा हालसि गनय यस काययलिलध बमोलजम सलमलत िा सो कामको लनलमत्त लजम्मेिार 

कमयचारी िा पदालधकारीबाट गररने स्थिगत लनरीक्षण िा चेकजाँच िा रेखदखे सम्बन्धी कायय सम्झन ुपछय । 

   (ञ)  “संयोजक” भन्नािे सलमलतको संयोजक सम्झन ुपछय । 

                                                            पररच्छेद– २ 

सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्य र ऄलधकार 
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३.  ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलम लतः (१) योजना तथा काययक्रमको िागत , पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताको अधारमा ऄनगुमन गरी 

पषृ्ठपोषण लदनका िालग दहेाय बमोलजमको ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलत रहनेछः–  

   (क)  गाईँपालिकाको ईपाध्यक्ष     – संयोजक 

   (ख)  काययपालिकािे तोकेका एक जना मलहिा सलहत काययपालिकाका  

    सदस्यहरु मध्येबाट दइु जना       – सदस्य 

   (ग)  प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत     – सदस्य 

   (घ)  प्रमखु, योजना शाखा       – सदस्य सलचि 

 (२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा अिश्यकता ऄनसुार नागररक समाजका प्रलतलनलध, सञ्चारकमी र सम्बलन्धत क्षेत्रका लिज्ञिाइ अमन्त्रण 

गनय सलकनेछ ।  

 (३) सलमलतिे अफ्नो कामिाइ लछटोछररतो र प्रभािकारी बनाईन काययपालिकाबाट सलमलतमा प्रलतलनलधत्ि गने सदस्य मध्येबाट संयोजक रहने 

गरी लिषयगत रुपमा ऄनगुमन टोिी गठन गरी लजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।   

 (४) यस दफा बमोलजम स्थिगत ऄनगुमन गदाय सम्िलन्धत योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन िा सपुररिेक्षणमा संिग्न कमयचारीिाइ सहभागी 

गराईन ुपनेछ ।   

४. सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकारः  (१) योजना तथा काययक्रमबाट ऄपेक्षा गररएको नलतजा प्रालिका िालग सहजीकरण गने ऄनगुमन तथा 

सपुररिेक्षण सलमलतको प्रमखु लजम्मेिारी हुनेछ । 

            (२) ईपदफा (१) मा ईलल्िलखत कामका ऄलतररि सलमलतका ऄन्य काम, कतयब्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः– 

    (क)  गाईँपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा काययक्रम ऄनगुमनका िालग िालषयक काययतालिका तयार गरी 

काययपालिकािाइ जानकारी लदन,े 

            (ख)  काययतालिका ऄनसुार लनयलमत र अिश्यकता ऄनसुार अकलस्मक ऄनगुमन तथा लनरीक्षण गने , 

            (ग)  ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययिाइ प्रभािकारी बनाईन अिश्यकता ऄनसुार सलमलतका  कृयाकिापहरुमा 

लिज्ञिाइ संिग्न गराईन,े 

          (घ)  ऄनगुमन सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र सोको प्रलतिेदन काययपालिकामा पेश गरी काययपालिकाको बैठकमा 

छिफि गने गराईन,े 

          (ङ)  ऄनगुमनको क्रममा दलेखएका लिषयमा सधुारका िालग सम्बलन्धत प्रालिलधक तथा सम्बद्ध ईपभोिा सलमलत , 

परामशयदाता एबम ्लनमायण व्यबसायीिाइ लनदशेन लदन,े 

            (च)  योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनको सन्दभयमा दखेा परेका लििाद िा समस्याहरुको समाधानका िालग अिश्यक 

समन्िय र सहजीकरण गन,े 

          (छ)  योजना तथा काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षणको क्रममा कुनै लहनालमना , ऄलनयलमतता िा तोलकएको गणुस्तर 

र पररमाण नभएको व्यहोरा यलकन हुन अएमा अिश्यक कारबाहीको िालग रायसलहत काययपालिकामा पेश गने,  

    (ज)  ऄनगुमन काययको िालषयक प्रलतिेदन तयारी गरी अलथयक िषयको ऄलन्तममा काययपालिकामा पेश गने , 



efu @   v08 #    c+s !@     @)&* c;f/  ( ut] a'wjf/ 

 

          (झ)  सलमलतको िालषयक प्रलतिेदन प्रत्येक िषयको श्रािण मलहनालभत्र कायायियको िेबसाआट र ऄन्य ईपयिु माध्यमबाट 

साियजलनक गने ब्यिस्था लमिाईने ।  

 

पररच्छेद– ३ 

ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण सभबन्धी व्यवस्था 

५. योजना तथा काययक्रमको वगीकरणः  (१) ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षणका िालग योजना तथा काययक्रमिाइ लिषयगत क्षेत्रका अधारमा दहेाय 

िमोलजम िगीकरण गररनछेः–  

    (क)  पिूायधार लिकास योजना ,  

    (ख)  चेतनामिूक , क्षमता ऄलभिलृद्ध र सीप लिकास सम्िन्धी काययक्रम,  

    (ग)  स्िरोजगार तथा ईत्पादनमिूक र ईद्यमशीिता प्रि द्धयन गने योजना र काययक्रम । 

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम गररएको िगीकरण एिम ्योजना तथा काययक्रममा गररने िगानी समेतका अधारमा सलमलतिे ऄनगुमनको प्राथलमकता 

लनधायरण गनय सक्नेछ ।  

 (३) ईपदफा (१) बमोलजम गररने ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षणको िालग बेग्िाबेग्िै ढाँचा र लिलधको प्रयोग गनय सलकनेछ ।  

६. ऄनुगमन गदाय ध्यान लदनुपननः ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलतिे यस काययलिलध बमोलजम योजना तथा काययक्रमहरुको ऄनगुमन गदाय दहेायका 

लिषयमा ध्यान लदन ुपनछेः– 

    (क)  काययतालिका ऄनसुार काम भए नभएको एकीन गने , 

    (ख)  कामको तोलकएको पररमाण , िागत र गणुस्तर कायम गराईन,े  

          (ग)  योजना िा काययक्रमको लडजाआन िा कायायन्ियनको क्रममा भएका गल्ती िा कमजोरी तत्काि सधुार गरी 

साियजलनक कोषको ऄपव्यय हुनबाट रोक्न,े  

           (घ)  ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययिाइ पारदशी र सहभालगतामिूक बनाइ नागररकमा गाईँपालिकािे गने लिकास 

लनमायण काययप्रलत सकारात्मक भािनाको लिकास गराईने ।  

७.  ऄनुगमन लवलधः  (१) सलमलतिे गाईँपालि काबाट सञ्चालित एबम ्गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित योजना तथा 

काययक्रमहरुको ऄनगुमन गनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण गदाय सलमलतिे दहेायकामध्ये अिश्यकता ऄनसुार कुनै िा सबै लिलधको प्रयोग गनय 

सक्नेछः– 

    (क)  कायायन्ियनमा संिग्न व्यलि समहू िा लनकायबाट लनयलमत प्रलतबेदन लिने , 

    (ख)  स्थिगत ऄििोकन गने , 

    (ग)  िाभालन्ित िगय तथा सरोकारिािाहरुसँग छिफि गने , 

    (घ)  नागररक समाजका संस्था तथा अमसञ्चारका माध्यम पररचािन गने , 

    (ङ)  साियजलनक परीक्षण तथा साियजलनक सनुिुाइ अयोजना गने ,  

    (च)  अयोजनाको प्रालिलधक परीक्षण गने , 

    (छ)  सेिाग्राही सन्तुष्टी सिेक्षण तथा सलमलतिे ईपयिु ठहर गरेका ऄन्य लिलधहरु ।  
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 (३) ईपदफा (२) मा ईलल्िलखत लिलधका ऄलतररि कुनै योजना िा काययक्रमको सम्बन्धमा ऄन्य तररकाबाट पषृ्ठपोषण , प्रलतकृया िा सझुाि प्राि 

भएको ऄिस्थामा सलमलतिे त्यस्तो लिषयको ऄलभिेख राखी तथ्यगत लिशे्लषणको अधारमा अिश्यक कारिाही ऄलघ बढाईन सक्नेछ ।     

८.  वडास्तरीय ऄनुगमन सलमलतः (१) िडास्तरमा सञ्चािन गररने योजनाको िागत , पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताका अधारमा ऄनगुमन 

गरी अिश्यक पषृ्ठपोषण लदनका िालग दहेाय बमोलजमको िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलत रहनेछः– 

    (क) सम्बलन्धत िडाको िडाध्यक्ष   –संयोजक  

    (ख) िडा सलमलतका सदस्यहरु    –सदस्य  

    (ग) िडा सलचि      –सदस्य सलचि  

 (२) िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतिे अिश्यकता ऄनसुार सम्बलन्धत योजना हनेे प्रालिलधक कमयचारीिाइ बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 (३) िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतिे ऄनगुमनको क्रममा दलेखएका लिषयका सम्बन्धमा सलमलतिाइ लनयलमत रुपमा जानकारी गराईन ुपनेछ ।  

९. उपभोक्ता सलमलतबाट ऄनुगमन गननः  (१) तोलकएको गणुस्तर तथा पररमाण कायम गरी लनधायररत समयमा योजना सम्पन्न गनय ईपभोिाहरुको 

भेिाबाट कम्तीमा एक जना मलहिा सलहत बढीमा पाँच सदस्यीय ऄनगुमन सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄनगुमन सलमलत गने कायय ईपभोिा सलमलत गठन गदाय कै समयमा गनुयपनेछ ।   

 (३) यस दफा बमोलजम गलठत ऄनगुमन सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः– 

                   (क)  योजनाको कायायन्ियनमा दलेखएका िाधा , व्यिधान र समस्या समाधानका िालग अिश्यक सहजीकरण गन,े 

             (ख)  योजना कायायन्ियन तोलकएको पररमाण , गणुस्तर र काययतालिका ऄनसुार भए नभएको एकीन गने र नभएको 

ऄिस्थामा सम्बलन्धत पक्षिाआ सचेत गराईन,े 

                   (ग)  सलमलत र िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतबाट गररने ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षणमा अिश्यक समन्िय र सहजीकरण 

गन,े 

    (घ)  योजनाको सफि कायायन्ियनका िालग अिश्यक ऄन्य काययहरु गने ।  

 (४) ईपभोिा सलमलतिे योजनाको ऄलन्तम भिुानी माग गदाय यस दफा बमोलजमको ऄनगुमन सलमलतको प्रलतिेदन संिग्न गनुयपनेछ ।   

१०.  ऄनुगमन ताललका तयार गनुयपनन: (१) सलमलतिे योजना कायायन्ियन तालिका ऄनरुुप हुने गरी िालषयक ऄनगुमन तालिका तयार गनुय पनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) िमोलजम तयार भएको तालिकािाइ सलमलतबाट लनणयय गराइ काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम पेश हुन अएको तालिका ईपर अिश्यक छिफि गरी काययपालिकािे अिश्यक पषृ्ठपोषण लदन सक्नेछ ।  

 (४) यस दफा बमोलजम तयार भएको ऄनगुमन तालिका सम्बलन्धत ईपभोिा सलमलत , लनमायण ब्यिसायी, अपलूतयकताय, सेिा प्रदायक, सम्िलन्धत 

िडा सलमलत र सपुरीिेक्षणको िालग तोलकएको कमयचारीिाइ ऄलग्रम रुपमा ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।  

११.  ऄनुगमन काययको लालग स्रोतको प्रबन्धः  (१) ऄनगुमन काययतालिका बमोलजम सलमलतको काययलजम्मेिारी परुा गनय अिश्यक पने स्रोत 

साधनको प्रबन्ध काययपालिकािे िालषयक बजेट तथा काययक्रममा समािेश गनुयपनेछ ।     

 (२) स्िीकृत िालषयक बजेटका अधारमा काययतालिका िमोलजम ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षणको िालग अिश्यक स्रोत साधनको व्यिस्थापन गने 

लजम्मेिारी प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतको हुनेछ ।  

 (३) ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण काययमा संिग्न रहने सलमलतका पदालधकारीको भत्ता तथा ऄन्य सलुिधा सम्बन्धी व्यबस्था प्रचलित प्रदशे काननूको 

ऄधीनमा रही काययपालिकािे तोकेबमोलजम हुनेछ ।  
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१२.  पूवायधार लवकास योजनाको ऄनुगमनः (१) सलमलतिे पिूायधार लिकास सम्बन्धी योजनाको प्रकृलत र अकार हरेी सम्भि भएसम्म लनमायण कायय 

प्रारम्भ हुन ुपिूय, लनमायणाधीन ऄिस्था र लनमायण सम्पन्न भएपलछ गरी तीन चरणमा ऄनगुमन गनुय पनेछ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम लनमायण कायय प्रारम्भ हुन ुऄलघ गररने ऄनगुमन दहेायका लिषयमा केलन्ित रही ऄनसुचूी १ को ढाँचामा गनुय पनेछः  

     (क) योजनाको स्िीकृत िागत र िागत व्यहोने स्रोत, 

    (ख) योजना कायायन्ियन गररने स्थान, 

    (ग) िाभग्राही समदुायका सरोकारका लिषयहरु, 

    (घ) लनमायण गररने संरचनाको लकलसम, अकार िा पररमाण, लडजाआन, गणुस्तर, 

    (ङ) अिश्यक पने लनमायण सामग्री तथा जनशलिको अपतूी स्रोत र सोको गणुस्तर, 

              (च) स्िीकृत िागत ऄनमुान तथा लडजाआनमा अईन सक्ने संभालित पररितयन तथा जोलखम । 

 (३) सलमलतिे पिूायधार योजनाको लनमायणधीन ऄिस्थामा दहेायका लिषयमा केलन्ित रही ऄनसुचूी २ को ढाँचामा ऄनगुमन गनुयपनेछः–  

    (क) योजना कायायन्ियन तोलकएको गणुस्तर, िागत र समय ऄनरुुप भए नभएको,  

    (ख) योजना कायायन्ियनमा दलेखएका बाधा ऄिरोध,  

    (ग) सम्झौताका शतयको पािना, 

    (घ) सलमलतिे अिश्यक दखेेका ऄन्य लिषयहरु । 

 (४) ईपदफा (३) बमोलजमको ऄनगुमन गदाय त्यस्तो योजना िा काययक्रम कम्तीमा पचास प्रलतशत भन्दा बढी लनमायणकायय सम्पन्न भैसकेको हुन ु

पनेछ ।  

 (५) सलमलतिे पिूायधार योजनाको लनमायण कायय सम्पन्न भएपलछ दहेायका लिषयमा केलन्ित रही ऄनसुचूी ३ को ढाँचामा ऄनगुमन गनुयपनेछः– 

    (क)  योजना स्िीकृत लडजाआन ऄनसुार सम्पन्न भए नभएको, 

    (ख)  स्िीकृत िागत ऄनमुान ऄनसुार काम सम्पन्न भए नभएको, 

    (ग)  लनमायण काययको गणुस्तर र समय, 

             (घ)  लडजाआन िा िागतमा पररितयन भएको भए सोको औलचत्य र स्िीकृलतको ऄिस्था, 

    (ङ)  योजनाबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्था भए नभएको, 

         (च)  योजनामा तोलकए बमोलजमको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको, 

    (छ) योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄिस्था र दीगोपना ।  

१३. चेतनामूलक, क्षमता ऄलभवृलि र सीप लवकास काययक्रमको ऄनुगमनः  सलमलतिे चेतनामिूक, क्षमता ऄलभिलृद्ध र सीप लिकास सम्िन्धी 

काययक्रमको प्रगलत ऄनगुमन गदाय काययक्रम िागत, सहभालगता, समयािलध, लसकाआका लिषयिस्तु र िाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता लिषय समािेश 

गरी ऄनसुचूी ४ बमोलजमको ढाँचामा ऄनगुमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रव ियन गनन योजना र काययक्रमको ऄनुगमनः  सलमलतिे स्िरोजगार तथा ईत्पादनमिूक र 

ईद्यमशीिता प्रिद्धयन गने योजना र काययक्रमको प्रगलत ऄनगुमन गदाय िाभग्राही समदूायिे गाईँपालिकाबाट प्राि ऋण िा ऄनदुानको मात्रा , प्रदान 

गररएका यन्त्र औजार र ईपकरण  तथा प्रालिलधक सहायताको प्रकृलत , प्राि सहायताको ईपयोगको ऄिस्था , िाभग्राहीको संख्या, सहभालगिाइ 

ईपिब्ध गराआएको सहयोगको पयायिता जस्ता लिषयमा केलन्ित रही ऄनसुचूी ५ बमोलजमको ढाँचामा ऄनगुमन गनुय पनेछ ।    
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१५.  ऄनुगमनको तयारीः  (१) सदस्य सलचििे सलमलतका पदालधकारीिाइ स्थिगत ऄनगुमनमा जानऄुलघ ऄनगुमन गररने योजना तथा काययक्रम , 

जाने र फलकय ने समय, भ्रमणको सिारी साधन िगायतका लिषयमा जानकारी लदन ुपनेछ ।  

 (२) स्थिगत ऄनगुमन गदाय सलमलतिे योजना तथा काययक्रमसँग सम्बलन्धत िागत ऄनमुान , सम्झौता जस्ता कागजातहरु तथा ऄनमुन स्थिको 

जानकारी लिने तस्िीर लखच्नको िालग क्यामेरा िगायतका साधनको समेत सलुनलितता गनुय पनेछ । 

 (३) सदस्य सलचििे ऄनगुमनको क्रममा योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनमा संिग्न ईपभोिा सलमलत िा लनमायण व्यिसायी , िाभग्राही समहु र 

सपुररिेक्षणको िालग लजम्मेिारी तोलकएको कमयचारीिाइ ऄनगुमन स्थिमा ईपलस्थलतको िालग पिूयसचूना गनुय पनेछ ।   

 (४) सलमलतिे स्थिगत ऄनगुमन गदाय ऄध्यक्षिाइ समेत ऄलग्रम जानकारी लदन ुपनेछ ।   

 (५) सलमलतिे स्थिगत ऄनगुमनको क्रममा गाईँपालिका िा िडाको लनिायचनमा लनकटतम प्रलतद्वन्द्वी रहकेा ईम्मेद्वार िा दिसँग अिद्ध व्यलि िा 

पदालधकारीिाइ समेत सम्िग्न गराइ पषृ्ठपोषण प्राि गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद– ४ 

प्रलतवेदन सभबन्धी व्यवस्था 

१६.  ऄनुगमन प्रलतवेदन पेश गनुयपननः (१) सलमलतिे ऄनगुमन सम्पन्न भएपिात बैठक बसी छिफि गने र सो छिफि तथा स्थिगत ऄनगुमनबाट 

सङ्किन गररएका सचूना तथा लििरण समेतका अधारमा प्रलतिेदन तयार गरी ऄनगुमन सम्पन्न भएको लमलतिे सात लदनलभत्र काययपालिका 

समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

 (२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतिेदनमा ऄनगुमनको क्रममा सम्िलन्धत योजना िा काययक्रमको ऄिस्था झलल्कने गरी लिआएका तस्िीर समेत 

संिग्न गनुय पनेछ । 

 (३) यस दफा बमोलजमको ऄनगुमन प्रलतिेदन सदस्य सलचििे तयार गनुय पनेछ ।  

 (४) यस दफा बमोलजम तयार भएको प्रलतिेदन सलमलतका संयोजक माफय त छिफिको लनलमत्त काययपालिका िैठकमा प्रस्तुत गररनेछ ।  

 (५) ऄनगुमन प्रलतिेदन बेगर सलमलतका पदालधकारीिाइ कुनै लकलसमको भत्ता िा सलुिधा ईपिब्ध गराआने छैन ।  

१७. ऄनुगमन प्रलतवेदनमा समावेश गनुयपनन लवषयः  ( १) ऄनगुमन सलमलतिे दफा १ ६ बमोलजम तयार गररने ऄनगुमन प्रलतिेदनमा दहेायका 

लिषयहरु समािेश गनुय पनेछः– 

    (क)  स्रोत साधनको प्रालि र प्रयोगका क्रममा स्िीकृत बजेट र समय तालिका ऄनसुार भए नभएको, 

    (ख)  ऄपेलक्षत प्रलतफिहरु समयमै र िागत प्रभािकारी रुपमा हालसि भए नभएको,  

    (ग)  कायायन्ियनकतायको काययदक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

          (घ)  कायायन्ियनमा के कस्ता समस्या र बाधा व्यबधानहरु दलेखएका छन ्र लतनको समाधानका लनलमत्त के कस्ता 

ईपायहरु ऄििम्बन गनुय पछय । 

 (२) सलमलतिे दफा २२ को ईपदफा (२) बमोलजम िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतिे पेश गरेको प्रलतिेदनमा ईल्िेख भएका लिषयिाइ समेत अफ्नो 

प्रलतिेदनमा समािेश गनय सक्नेछ ।  
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१८. प्रलतवेदन उपरको कारवाहीः (१) सलमलतिे दफा १६ बमोलजम पेश गरेको प्रलतिेदन ईपर काययपालिकाको िैठकमा कम्तीमा दइु मलहनामा एक 

पटक छिफि गने व्यबस्था लमिाईन ुपनेछ ।  

 (२) सलमलतको प्रलतबेदनको अधारमा काययपालिकािे योजना कायायन्ियनमा दलेखएका त्रटुीहरु सच्याईन तथा समय र गणुस्तर कायम गनय 

ईपभोिा सलमलत, लनमायण व्यबसायी, परामशयदाता तथा सम्बद्ध कमयचारीिाइ अिश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ । 

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम काययपालिकाबाट लदआएका लनदशेन पािना गनुय सम्बलन्धत पक्षको कतयब्य हुनेछ ।  

१९.  भुक्तानी गदाय ध्यान लदनुपननः  (१) कायायियिे योजना िा काययक्रमको ऄलन्तम लकस्ता भिूानी गदाय सलमलत िा िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलत र 

ईपभोिा सलमलत ऄन्तगयतको ऄनगुमन सलमलतिे पेश गरेको ऄनगुमन प्रलतिेदन संिग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) योजना िा काययक्रमको ऄलन्तम लकस्ता भिूानी लदनऄुलघ ऄनगुमन प्रलतिेदनिे औल्याएका गम्भीर प्रकृलतका लिषयहरुमा अिश्यक सधुार 

गरेको व्यहोरा सम्बलन्धत प्रालिलधकबाट सलुनलित गररएको हुन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद – ५ 

लवलवध 

२०.  ऄनुगमन गनयसकनेः  (१) यस काययलिलधमा ऄन्यत्र जनुसुकैु कुरा िेलखएको भएता पलन कायायपालिका तथा ऄध्यक्षिे गाईँपालिकाबाट 

सञ्चालित अयोजना तथा काययक्रमको अिश्यकता ऄनसुार स्थिगत ऄनगुमन गनय सक्नेछ ।  

 (२) सलमलतिे िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतबाट दफा ८ बमोलजम ऄनगुमन गररने योजना तथा काययक्रमको समेत अिश्यकता ऄनसुार ऄनगुमन 

गनय सक्नेछ ।  

२१. लजभमेवारी तोकनुपननः  (१) कायायियिे यस काययलिलध बमोलजम गररने ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण सम्िन्धी काययको समन्िय , सहजीकरण, 

कायायन्ियन र ऄलभिेख व्यिस्थापन सम्बन्धी काययका िालग योजना शाखा/ईपशाखािाइ लजम्मेिारी तोक्न ुपनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन गाईँपालिकामा ऄनगुमन सम्बन्धी कामका िालग बेग्िै शाखा िा एकाआ रहकेो ऄिस्थामा 

ईपदफा (१) बमोलजमको कायय लजम्मेिारी सोही शाखा िा एकाआको हुनेछ ।  

२२. काययलवलधको पालना गनुयपननः  (१) िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतबाट गररने ऄनगुमनमा समेत यस काययलिलधमा भएका व्यबस्थािाइ पािना 

गनुयपनेछ । 

 (२) िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतिे ऄनगुमन गरी तयार गरेको प्रलतिेदनको एक प्रलत ऄनगुमन सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र सलमलत समक्ष पेश 

गनुयपनेछ ।  

२३. चेकललष्ट तयार गनय सकनेः  सलमलतिे योजना तथा काययक्रमको स्थिगत ऄनगुमन गदाय यस काययलिलधमा भएको व्यबस्था ऄनरुुप लििरण 

संकिनका िालग ऄिग्गै चेकलिष्ट तयार गरी िाग ूगनय सक्नेछ । 

२४. सशंोधन वा हेरफेरः काययपालिकािे सलमलतसँगको परामशयमा यस काययलिलधमा अिश्यकता ऄनसुार संशोधन िा हरेफेर गनय सक्नेछ । 

२५. बाधा ऄड्काउ फुकाउः यस काययलिलध कायायन्ियनको क्रममा कुनै िाधा ईत्पन्न भएमा काययपालिकािे िाधा ऄड्काई फुकाईन सक्नेछ ।   
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ऄनसुचूी– १ 

(दफा १२ को ईपदफा (२) सँग सम्बलन्धत) 

पूवायधार लवकास सभबन्धी योजनाको कायय प्रारभभ हुनु पूवय गररने ऄनुगमनमा प्रयोग गररने ढाँचा 

 

क्र.स.ं लशषयक लववरण 

1.  ऄनगुमन गररने योजनाको नाम   

2.  योजनास्थि/ठेगाना  

3.  योजनाको स्िीकृत िागत ऄनमुान रु.  

4.  सम्झौता रकम रु. कुि सम्झौता रकम रु. ..... 

जनसहभालगता/िागत सहभालगताको रकम रु. ........... 

5.  बहुिषीय योजनाको हकमा कुि िागतः ...........चािु अ.ि.को लिलनयोजन .......... 

6.  योजना सम्झौता लमलतः  

7.  योजना शरुु तथा सम्पन्न हुने लमलत शरुु हुने लमलतः ............ सम्पन्न हुने लमलतः ....... 

8.  िाभालन्ित जनसंख्या  

9.  कायायन्ियन गने लनकायको नाम र सम्पकय  

व्यलि र सम्पकय  नम्बर 

 

10.  लनमायण गररने संरचनाको लकलसम , अकार िा 

पररमाण 

 

11.  संरचना लनमायण भए लडजाआन ऄनसुारको 

फाईण्डेशन भए नभएको 

 

12.  अिश्यक पने लनमायण सामग्री तथा जनशलि 

अपतूीको स्रोत र सोको गणुस्तर 

 

13.  भौगोलिक एिं िातािरणीय जोलखम  

14.  स्िीकृत िागत ऄनमुान तथा लडजाआनमा 

अईन सक्ने संभालित पररितयन तथा 

जोलखम 

 

15.  िाभग्राही समदुायको सरोकारको लिषय ,  
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क्र.स.ं लशषयक लववरण 

धारणा र सझुाि  

16.  संिग्न प्रालिलधकको धारणा  

 

17.  नागररक समाज र राजनैलतक दिका 

प्रलतलनलधको धारणा   

 

 

18.  सलमलत÷ऄनगुमनकतायको लटप्पणी र सझुाि

  

 

 

 

 

 

नोटः  

१.  क्र.सं. ९ मा  ईपभोिा सलमलतबाट कायायन्ियन भएको योजना भए ईपभोिा सलमलतको ऄध्यक्षको नाम र सम्पकय  नम्बर राख्ने , गैरसरकारी 

संस्था/सामदुालयक संस्थाबाट कायायन्ियन भएको योजना भए  सम्बलन्धत संस्थाको तफय बाट तोलकएको सम्पकय  व्यलिको नाम र सम्पकय  नम्बर र 

लनमायण व्यिसायीबाट कायायन्ियनको भएको योजना भए सम्बलन्धत लनमायण व्यिसायीको तफय बाट तोलकएको सम्पकय  व्यलिको नाम र सम्पकय  नम्बर 

ईल्िेख गने ।  

२. क्र.सं. १३ िातािरणीय मलू्याङ्कन गनुयपने योजना भए सो बमोलजम मलू्याङ्कन भए नभएको र योजनाबाट ऄन्य लसंचाइ, खानेपानी, सडक जस्ता 

स्थानीय साियजलनक पिूायधार तथा लनजी भौलतक पिूायधारमा क्षती पगु्न सक्ने ऄिस्था भए नभएको ईल्िेख गने ।   
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ऄनसुचूी– २ 

( दफा १२ को ईपदफा (३) सँग सम्बलन्धत) 

पूवायधार योजनाको लनमायणधीन ऄवस्थामा गररने ऄनुगमनको क्रममा प्रयोग गररने ढाँचा 

ऄनगुमन गरेको लमलतः ........... 

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

२. योजना लनमायणस्थिः ....................     

३. योजना लनमायण शरुु लमलतः ............... ४. योजना सम्पन्न हुनपुने लमलतः .................  

५. भौलतक प्रगलतः ................ प्रलतशत ५. लित्तीय प्रगलत ................ प्रलतशतः  

६. सम्झौता रकमः .................. हािसम्म भिुानी रकमः ................... भिुानी बाँकी रकमः ............  

७. योजना कायायन्ियन तोलकएको गणुस्तर , िागत र समय ऄनरुुपः (क) भएको (ख) नभएको  

८. लनमायण काययको ऄिस्थाः  

 (क) लनमायणस्थिमा अिश्यक लनमायण सामग्रीको ईपिब्धता भए नभएको 

 (ख) ईपिब्ध लनमायण सामग्री तोलकएको गणुस्तर बमोलजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्तर परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नलतजा   

 (घ) अिश्यक जनशलिको पयायिता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनरी औजार र ईपकरण व्यिस्थापनको ऄिस्था 

९.   योजना कायायन्ियनमा दलेखएका बाधा ऄिरोधः .................................  

१०.  योजना कायायन्ियनमा सम्झौताका शतयको पािनाः (क) भएको (ख) नभएको  

  (ग) नभएको भए पािना नभएको लिषय र सोको कारणः ......................... 

११.  कायायन्ियन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र प्रलतबद्धताः ................ 

१२.  स्थानीय ईपभोिा÷नागररकहरुको धारणा िा प्रलतकृयाः ...................... 

१३.  संिग्न प्रालिलधकको धारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

१४.  ऄलघल्िो ऄनगुमनको क्रममा लदआएका सझुाि कायायन्ियनको ऄिस्थाः ........................  

१५.  सलमलत÷ऄनगुमनकतायको लटप्पणी, सझुाि र लनदशेनः .................................... 

ऄनगुमन गने पदालधकारीहरु 

क. नामः ..........................  पदः ................    दस्तखतः ............... 

ख. नामः .......................  पदः .............   दस्तखतः ...............  

ग. नामः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

घ. नामः .......................  पदः .............   दस्तखतः ...............  
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ङ. नामः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

 

                                                                         ऄनसुचूी– ३ 

(दफा १२ को ईपदफा (५) सँग सम्बलन्धत) 

योजनाको लनमायण कायय सभपन्न भएपलछ गररने ऄलन्तम ऄनुगमनको क्रममा प्रयोग गररने ऄनुगमनको ढाँचा 

ऄनगुमन गरेको लमलतः ........... 

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

२. योजना लनमायणस्थिः िडा नं. ......  स्थानः ..................  

३. योजना लनमायण शरुु लमलतः ................  ४. योजना सम्पन्न भएको लमलतः .................  

५. सम्झौता रकम रु. ...............  हािसम्मको भिुानी रु. ............  

६. भौलतक प्रगलतः ................ प्रलतशत     

७.  योजना कायायन्ियन तोलकएको गणुस्तर , िागत र समय ऄनरुुप सम्पन्न भए नभएको 

८.  योजना कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको  

९. ईपभोिाहरुको िागत सहभालगताको ऄिस्थाः  

१०.  लडजाआन िा िागतमा पररितयन भएको भए सोको औलचत्य र स्िीकृलतको ऄिस्थाः .....................  

११.  योजनाबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्था भए नभएकोः ............................  

१२.  योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄिस्था र दीगोपना  ........................................ 

१३.  साियजलनक सनुिुाइ तथा साियजलनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  ईपभोिा सलमलत ऄन्तगयत रहकेो ऄनगुमन सलमलतको लनणयय तथा सझुाि  

१५. कायायन्ियन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र प्रलतबद्धताः .......................  

१६. स्थानीय ईपभोिा /नागररकहरुको धारणा िा प्रलतकृयाः ...................... 

१७.  ऄलघल्िो ऄनगुमनको क्रममा लदआएका सझुािको कायायन्ियनको ऄिस्थाः  

१८. संिग्न प्रालिलधकको धारणा र प्रलतबद्धताः .......................  

१९. सलमलत /ऄनगुमनकतायको लटप्पणी, सझुाि र लनदशेनः .................................... 

ऄनगुमन गने पदालधकारीहरु 

क. नामः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

ख. नामः .......................    पदः .............  दस्तखतः ...............  

ग. नामः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 
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घ. नामः .......................    पदः .............  दस्तखतः ...............  

ङ. नामः ..........................    पदः ................  दस्तखतः .............. 

                                                                           ऄनसुचूी –४ 

(दफा १३ सँग सम्बलन्धत) 

चेतनामूलक, क्षमता ऄलभवृलि र सीप लवकास काययक्रमको ऄनुगमनको क्रममा प्रयोग गररने ढाँचा 

ऄनगुमन गरेको लमलतः ........................ 

१. काययक्रमको नामः ................  

२. काययक्रम सञ्चािन स्थानः िडा नं. ................. स्थानः ................  

३. काययक्रम शरुु लमलतः ............   सम्पन्न गनुयपने लमलतः ...........................  

४. काययक्रमको प्रकृलतः  क. चेतनामिूक ,  ख. क्षमता ऄलभिलृद्ध  ग. सीप लिकास   

५. काययक्रमको कुि िागतः रु. ................. कायायियबाट ईपिब्ध हुने रकम रु. ..............  

 कायायन्ियन गने लनकायको िागत सहभालगता रु ......  

ऄन्य लनकायबाट प्राि सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही संख्याः  

मलहिा परुुष जम्मा दलित  जनजालत ब्राम्हण÷क्षेत्री मधेशी

  

मलुस्िम÷ 

ऄल्पसंख्यक 

ऄपाङ्गता 

भए

को 

         

७.  िाभग्राहीहरुको लनयलमत ईपलस्थती भए नभएको  

८.  काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािनाः भएको नभएको  

९. काययक्रमको खाका (िाभग्राही , कायायन्ियन तररका , समय र िागत) मा पररितयन भएको भए सोको औलचत्य र स्िीकृलतको ऄिस्थाः 

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

१०.  काययक्रमबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्थाः ......................... 

११.  काययक्रममा तोलकएबमोलजमको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको 

१२.  योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄिस्था र दीगोपनाःःः ........................................ 

 

१३.  िाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रलतकृया  
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१४. कायायन्ियन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र प्रलतबद्धताः .......................  

१५.  िडा सलमलत िा िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतको प्रलतकृया भएः .................... 

१६. ऄनगुमनकतायको लटप्पणी , सझुाि र लनदशेनः .................................... 

ऄनगुमन गने पदालधकारीहरु 

क. नामः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

ख. नामः .......................    पदः .............  दस्तखतः ...............  

ग. नामः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

घ. नामः .......................    पदः .............  दस्तखतः ...............  

ङ. नामः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ...............               

                                                                        ऄनसुचूी– ५ 

(दफा १४ सँग सम्बलन्धत) 

स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रविन गनन योजना र काययक्रमको ऄनुगमन ढाँचा 

१. काययक्रमको नामः ................  

२. काययक्रम सञ्चािन स्थानः िडा नं. ................. स्थानः ................  

३. काययक्रम शरुु लमलतः ............   सम्पन्न गनुयपने लमलतः ...........................  

४. काययक्रमको प्रकृलतः  क. स्िरोजगार तथा ईत्पादन मिूक  ख. ईद्यमशीिता प्रबद्धयन गने  

५. काययक्रमको कुि िागतः रु. ................. कायायियबाट ईपिब्ध हुने रकम रु. ..............  

 कायायन्ियन गने लनकायको िागत सहभालगता रु ......   

ऄन्य लनकायबाट प्राि सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही संख्या  

मलहिा परुुष जम्मा दलित जनजालत ब्राम्हण/क्षेत्री मधेशी मलुस्िम/ऄल्पसंख्यक ऄपाङ्गता 

भए

को 

         

७.  कायायियबाट सामग्री ईपिब्ध गराआएको भएमा    

सामग्रीको लििरण पररमाण ईपयोगको ऄिस्था कैलफयत 
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८.  काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािना भए /नभएको 

९.  काययक्रमबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्थाः भए /नभएको 

१०.  काययक्रममा तोलकए बमोलजमको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको पािनाः भए/नभएको 

११.  योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄिस्था र दीगोपनाः ........................................ 

१२.  िाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रलतकृया  

१३. कायायन्ियन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र प्रलतबद्धताः .......................  

१४.  िडा सलमलत िा िडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतको प्रलतकृया भएः .................... 

१५. ऄनगुमनकतायको लटप्पणी , सझुाि र लनदशेनः .................................... 

ऄनगुमन गने पदालधकारीहरु 

क. नामः ..........................   पदः ................  दस्तखतः ............... 

ख. नामः .......................   पदः .............  दस्तखतः ...............  

ग. नामः ..........................   पदः ................  दस्तखतः ............... 

घ. नामः .......................   पदः .............  दस्तखतः ...............  

ङ. नामः ..........................   पदः ................  दस्तखतः...............  

 


