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सााँफेबगर नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सलमलतको कार्यसंचािन कार्यलवलि-२०७८  

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत: ......................   

प्रस्तावना : 

नगरपालिकाबाट सचंािन हनेु लवकास र्ोजना तथा कार्यक्रिको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग स्थानीर् सरकार सचंािन ऐन,२०७४को 

दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड (ख)िा भएको व्र्वस्था बिोलजि गररने अनगुिन तथा सपुररवेक्षण कार्यिाई व्र्वलस्थत र प्रभावकारी 

तलु्र्ाउन आवश्र्क भएकोिे, 

सााँफेबगर नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलि लनर्लित गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे लदएको अलिकार प्रर्ोग गरर कार्यपालिकािे र्ो 

कार्यलवलि बनाई िाग ुगरेको छ . 

पररच्छेद -१  

(प्रारलभिक) 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भ :  

१. र्स कार्यलवलिको नाि “सााँफेबगर नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सलमतको कार्यसंचािन 

कार्यलवलि, २०७८” रहकेो छ। 

२. र्ो कार्यलवलि कार्यपालिकािे स्वीकृत गरर राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलत दलेख िाग ुहनेुछ । 

२. पररभाषा: लवषर् वा प्रसगंिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलििा, 

क) “नगर प्रिखु” भन्नािे सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर प्रिखुिाई सम्झन ुपदयछ । 

ख) “अनगुिन” भन्नािे नीलत, र्ोजना, कार्यक्रि तथा आर्ोजनाहरुिा िगानी तथा सािनको प्रवाह उलचत ढंगिे भए, नभएको 

वा अपेलक्षत प्रलतफि हालसि भए, नभएको सम्बन्ििा र्स कार्यलवलि बिोलजि लनरन्तर वा आवलिक रुपिा गररने लनगरानी, 

सचुना सकंिन, लवशे्लषण तथा सिुारात्िक कार्य सम्झन ुपदयछ । 

ग) “कार्य्यक्रि” भन्नािे नगरपालिकाबाट सचंािन हनेु कार्यक्रि सम्झनुपछय र सो शब्दिे नगरपालिका क्षेत्र लभत्र गैर सरकारी 

ससं्था एबि सािदुालर्क ससं्थाबाट सचंालित कार्यक्रि सिेतिाई जनाउछ । 

घ) “कार्यपालिका” भन्नािे नगर कार्यपालिका सम्झनपुछय । 

ङ) “नागररक सिाज” भन्नािे नगरपालिका क्षते्र लभत्र नागररक सिाजको रुपिा दताय भएका वा नभएका नागररक अलिकारका 

िालग लक्रर्ाशीि ससं्था वा व्र्लि सम्झनपुछय । 

च) “प्रलतवेदन” भन्नािे र्स कार्यलवलि बिोलजि तर्ार गररने अनगुिन तथा सपुररवेक्षण कार्यको नलतजा सिावेश गररएको 

दस्तावेज सम्झनुपछय । 

छ)  “र्ोजना” भन्नािे नगरपालिकाबाट सचंािन हनेु लवकास लनिायण कार्य सम्झनुपछय र सो शब्दिे नगरपालिका क्षेत्र लभत्र गैर 

सरकारी ससं्था एबि सािदुालर्क ससं्थाबाट सचंालित लर्कास लनिायण कार्य सिेतिाई जनाउछ । 

ज) “सलिलत” भन्नािे दफा ३ र ८ बिोलजिको सलिलत सम्झनपुछय । 

झ) “सपुररवेक्षण” भन्नािे अपेलक्षत नलतजा हालसि गनय र्स कार्यलवलि बिोलजि सलिलत वा सो कािको लनलित्त लजम्िेवार 

कियचारी वा पदालिकारीबाट गररने स्थिगत लनरीक्षण वा चेकजांच वा रेखदखे सम्बलन्ि कार्य सम्झनपुछय । 

ञ) “सरं्ोजक’ भन्नािे सलिलतको संर्ोजक सम्झनपुछय । 
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पररच्छेद– २ 

सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्र् र अलिकार 

 

३.  अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सलमलतिः  

(१) र्ोजना तथा कार्यक्रिको िागत, पररिाण, सिर् सीिा र गुणस्तरीर्ताको आिारिा अनगुिन गरी पषृ्ठपोषण लदनका 

िालग दहेार् बिोलजिको अनगुिन तथा सपुररवेक्षण सलिलत रहनेछः–  

   (क)  सााँफेबगर नगरपालिकाको उपप्रिखु       – संर्ोजक 

   (ख)  कार्यपालिकािे तोकेका कार्यपालिकाका सदस्र्हरु िध्रे्बाट दईु जना   – सदस्र् 

   (ग)  प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत      – सदस्र् 

   (घ)  प्रालवलिक शाखा प्रिखु       - सदस्र्  

   (ङ)  प्रिखु, र्ोजना शाखा        – सदस्र् सलचव 

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतिा आवश्र्कता अनसुार जनप्रलतलनलि ,नागररक सिाजका प्रलतलनलि, सञ्चारकिी 

र सम्बलन्ित क्षेत्रका लवज्ञिाई आिन्त्रण गनय सलकनेछ ।  

 (३ ) र्स दफा बिोलजि स्थिगत अनगुिन गदाय सम्वलन्ित र्ोजना तथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न वा सपुररवेक्षणिा सिंग्न 

कियचारीिाई सहभागी गराउन ुपनेछ ।   

४. सलमलतको काम, कतयब्र् र अलिकारिः (१) र्ोजना तथा कार्यक्रिबाट अपेक्षा गररएको नलतजा प्रालप्तका िालग सहजीकरण गने 

अनगुिन तथा सपुररवेक्षण सलिलत संर्ोजकको लजम्िेवारी हनेुछ । 

            (२) उपदफा (१) िा उलल्िलखत कािका अलतररि सलिलतका अन्र् काि, कतयब्र् र अलिकार दहेार् बिोलजि 

हनेुछः– 

    (क)  अनगुिन तथा सपुररवेक्षण कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्कता अनसुार सलिलतका 

कृर्ाकिापहरुिा लवज्ञिाई सिंग्न गराउने, 

          (ख)   अनगुिनको क्रििा दलेखएका लवषर्िा सिुारका िालग सम्बलन्ित प्रालवलिक तथा सम्बद्ध उपभोिा 

सलिलत, परािशयदाता एबि ्लनिायण व्र्बसार्ीिाई लनदशेन लदने, 

            (ग)  र्ोजना तथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्नको सन्दभयिा देखा परेका लववाद वा सिस्र्ाहरुको सिािानका 

िालग आवश्र्क सिन्वर् र सहजीकरण गने, 

          (घ)    अनगुिन कार्यको वालषयक प्रलतवेदन तर्ारी गरी आलथयक वषयको अलन्तििा कार्यपालिकािा पेश गने, 

          (ङ )  सलिलतको वालषयक प्रलतवेदन प्रत्रे्क वषयको श्रावण िलहनालभत्र कार्ायिर्को वेबसाइट र अन्र् 

उपर्िु िाध्र्िबाट सावयजलनक गने ब्र्वस्था लििाउने ।  

 

पररच्छेद– ३ 

अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सभबन्िी व्र्वस्था 

५. र्ोजना तथा कार्यक्रमको वगीकरणिः (१) अनगुिन तथा सपुरीवेक्षणका िालग र्ोजना तथा कार्यक्रििाई लवषर्गत क्षेत्रका 

आिारिा दहेार् विोलजि वगीकरण गररनेछः–  

    (क)  पवूायिार लवकास र्ोजना,  

    (ख)  चेतनाििूक, क्षिता अलभवलृद्ध र सीप लवकास सम्वन्िी कार्यक्रि,  

    (ग)  स्वरोजगार तथा उत्पादनििूक र उद्यिशीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना र कार्यक्रि । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि गररएको वगीकरण एवि ्र्ोजना तथा कार्यक्रििा गररने िगानी सिेतका आिारिा सलिलतिे 

अनगुिनको प्राथलिकता लनिायरण गनय सक्नेछ ।   
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६. अनुगमन गदाय ध्र्ान लदनुपननिः अनगुिन तथा सपुररवेक्षण सलिलतिे र्स कार्यलवलि बिोलजि र्ोजना तथा कार्यक्रिहरुको 

अनगुिन गदाय दहेार्का लवषर्िा ध्र्ान लदन ुपनेछः– 

    (क)  कािको तोलकएको पररिाण, िागत र गणुस्तर कार्ि गराउने, 

    (ख)  र्ोजना वा कार्यक्रिको लडजाइन वा कार्ायन्वर्नको क्रििा भएका गल्ती वा किजोरी तत्काि 

सिुार गरी सावयजलनक कोषको अपव्र्र् हनुबाट रोक्ने,    

          (ग) अनगुिन तथा सपुररवेक्षण कार्यिाई पारदशी र सहभालगताििूक बनाई नागररकिा नगरपालिकािे 

गने लवकास लनिायण कार्यप्रलत सकारात्िक भावनाको लवकास गराउने ।  

७.  अनुगमन लवलििः (१) सलिलतिे नगरपालिकाबाट सञ्चालित एबि ्  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चालित सम्पणूय र्ोजना तथा 

कार्यक्रिहरुको अनगुिन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि अनगुिन तथा सपुररवेक्षण गदाय सलिलतिे दहेार्कािध्रे् आवश्र्कता अनसुार कुनै वा सबै 

लवलिको प्रर्ोग गनय सक्नेछः– 

    (क)  कार्ायन्वर्निा सिंग्न व्र्लि सिहू वा लनकार्बाट लनर्लित प्रलतबेदन लिने, 

    (ख)  स्थिगत अविोकन गने, 

    (ग)  िाभालन्वत वगय तथा सरोकारवािाहरुसाँग छिफि गने, 

    (घ)  नागररक सिाजका ससं्था तथा आिसञ्चारका िाध्र्ि पररचािन गने, 

    (ङ)  सावयजलनक परीक्षण तथा सावयजलनक सनुवुाई आर्ोजना गने,  

    (च)  र्ोजनाको प्रालवलिक परीक्षण गने, 

    (छ)  सवेाग्राही सन्तषु्टी सवेक्षण तथा सलिलतिे उपर्िु ठहर गरेका अन्र् लवलिहरु । 

 (३) उपदफा (२) िा उलल्िलखत लवलिका अलतररि कुनै र्ोजना वा कार्यक्रिको सम्बन्ििा अन्र् तररकाबाट पषृ्ठपोषण, 

प्रलतकृर्ा वा सझुाव प्राप्त भएको अवस्थािा सलिलतिे त्र्स्तो लवषर्को अलभिेख राखी तथ्र्गत लवशे्लषणको आिारिा आवश्र्क 

कारवाही अलघ बढाउन सक्नेछ ।     

८.  वडास्तरीर् अनुगमन सलमलतिः (१) वडास्तरिा सञ्चािन गररने र्ोजनाको िागत, पररिाण, सिर् सीिा र गणुस्तरीर्ताका 

आिारिा अनगुिन गरी आवश्र्क पषृ्ठपोषण लदनका िालग दहेार् बिोलजिको वडास्तरीर् अनगुिन सलिलत रहनेछः– 

    (क) सम्बलन्ित वडाको वडाध्र्क्ष   –संर्ोजक 

    (ख) वडा सलिलतका सदस्र्हरु िध्रे्बाट एक जना  –सदस्र्  

    (ग) वडा सलचव      –सदस्र् सलचव 

 (२) वडास्तरीर् अनगुिन सलिलतिे आवश्र्कता अनुसार वडाको जनप्रलतलनलि, नागररक सिाजको प्रलतलनलि, 

सचंारकलिय तथा सम्बलन्ित क्षेत्रको लवज्ञिाई आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 (३) वडास्तरीर् अनगुिन सलिलतिे अनगुिनको क्रििा दलेखएका लवषर्का सम्बन्ििा सलिलतिाई लनर्लित रुपिा 

जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

९.  अनुगमन कार्यको िालग स्रोतको प्रबन्ििः (१) अनगुिन सलिलतको कार्यलजम्िेवारी परुा गनय आवश्र्क पने स्रोत सािनको 

प्रबन्ि कार्यपालिकािे वालषयक बजेट तथा कार्यक्रििा सिावेश गनुयपनेछ ।     

 (२) स्वीकृत वालषयक बजेटका आिारिा अनगुिन तथा सपुररवेक्षणको िालग आवश्र्क स्रोत सािनको व्र्वस्थापन गने 

लजम्िेवारी प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतको हनेुछ ।  

 (३) अनगुिन तथा सपुररवेक्षण कार्यिा सिंग्न रहने सलिलतका पदालिकारीको भत्ता तथा अन्र् सलुविा सम्बन्िी 

व्र्बस्था प्रचलित प्रदेश काननूको अिीनिा रही कार्यपालिकािे तोकेबिोलजि हनेुछ ।  

१०.  पूवायिार लवकास र्ोजनाको अनुगमनिः (१) सलिलतिे पवूायिार लवकास सम्बन्िी र्ोजनाको प्रकृलत र आकार हरेी सम्भव 

भएसम्ि लनिायण कार्य प्रारम्भ हुनपुवूय, लनिायणािीन अवस्था र लनिायण सम्पन्न भएपलछ गरी तीन चरणिा अनगुिन गनुय पनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बिोलजि लनिायण कार्य प्रारम्भ हुन ुअलघ गररने अनुगिन दहेार्का लवषर्िा केलन्ित रही अनुसचूी- १ 

को ढााँचािा गनुय पनेछः  
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     (क) र्ोजनाको स्वीकृत िागत र िागत व्र्होने स्रोत, 

    (ख) र्ोजना कार्ायन्वर्न गररने स्थान, 

    (ग) िाभग्राही सिदुार्का सरोकारका लवषर्हरु, 

    (घ) लनिायण गररने सरंचनाको लकलसि, आकार वा पररिाण, लडजाइन, गणुस्तर, 

    (ङ) आवश्र्क पने लनिायण सािग्री तथा जनशलिको आपतूी स्रोत र सोको गणुस्तर, 

              (च) स्वीकृत िागत अनिुान तथा लडजाइनिा आउन सक्ने सभंालवत पररवतयन तथा जोलखि । 

 (३) सलिलतिे पवूायिार र्ोजनाको लनिायणिीन अवस्थािा देहार्का लवषर्िा केलन्ित रही अनुसचूी -२ को ढााँचािा 

अनगुिन गनुयपनेछः–  

    (क) र्ोजना कार्ायन्वर्न तोलकएको गणुस्तर, िागत र सिर् अनुरुप भए नभएको,  

    (ख) र्ोजना कार्ायन्वर्निा दलेखएका बािा अवरोि,  

    (ग) सम्झौताका शतयको पािना, 

    (घ) सलिलतिे आवश्र्क दखेेका अन्र् लवषर्हरु । 

 (४) सलिलतिे पवूायिार र्ोजनाको लनिायण कार्य सम्पन्न भएपलछ दहेार्का लवषर्िा केलन्ित रही अनुसचूी ३ बिोलजिको 

ढााँचािा अनगुिन गनुयपनेछः– 

    (क)  र्ोजना स्वीकृत लडजाइन अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 

    (ख)  स्वीकृत िागत अनिुान अनसुार काि सम्पन्न भए नभएको, 

    (ग)  लनिायण कार्यको गणुस्तर र सिर्, 

             (घ)  लडजाइन वा िागतिा पररवतयन भएको भए सोको औलचत्र् र स्वीकृलतको अवस्था, 

    (ङ)  र्ोजनाबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्था भए नभएको, 

         (च)  र्ोजनािा तोलकए बिोलजिको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको, 

    (छ) र्ोजनाको सिग्र उपिलब्िको अवस्था र दीगोपना । 

११. चेतनामूिक, क्षमता अलिवृलि र सीप लवकास कार्यक्रमको अनुगमनिः सलिलतिे चेतनाििूक, क्षिता अलभवलृद्ध र सीप 

लवकास सम्वन्िी कार्यक्रिको प्रगलत अनगुिन गदाय कार्यक्रि िागत, सहभालगता, सिर्ावलि, लसकाइका लवषर्वस्त ु र 

िाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता लवषर् सिावेश गरी अनुसचूी -४ बिोलजिको ढााँचािा अनगुिन गनुय पनेछ ।  

१२. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमशीिता प्रवियन गनन र्ोजना र कार्यक्रमको अनुगमनिः सलिलतिे स्वरोजगार तथा 

उत्पादनििूक र उद्यिशीिता प्रवद्धयन गने र्ोजना र कार्यक्रिको प्रगलत अनगुिन गदाय िाभग्राही सिदूार्िे नगरपालिकाबाट प्राप्त 

ऋण वा अनदुानको िात्रा, प्रदान गररएका र्न्त्र औजार र उपकरण तथा प्रालवलिक सहार्ताको प्रकृलत, प्राप्त सहार्ताको उपर्ोगको 

अवस्था, िाभग्राहीको सखं्र्ा, सहभालगिाई उपिब्ि गराइएको सहर्ोगको पर्ायप्तता जस्ता लवषर्िा केलन्ित रही अनुसचूी- ५ 

बिोलजिको ढााँचािा अनगुिन गनुय पनेछ ।    
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पररच्छेद– ४ 

प्रलतवेदन सभबन्िी व्र्वस्था 

१३.  अनुगमन प्रलतवेदन पेश गनुयपननिः (१) सलिलतिे अनगुिन सम्पन्न भएपश्चात बैठक बसी छिफि गने र सो छिफि तथा 

स्थिगत अनगुिनबाट सङ्किन गररएका सचूना तथा लववरण सिेतका आिारिा प्रलतवेदन तर्ार गरी िगतै बस्ने  कार्यपालिका 

सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बिोलजिको प्रलतवेदनिा अनगुिनको क्रििा सम्वलन्ित र्ोजना वा कार्यक्रिको अवस्था झलल्कने गरी 

लिइएका तस्वीर सिेत सिंग्न गनुय पनेछ । 

 (३) र्स दफा बिोलजिको अनगुिन प्रलतवेदन सदस्र् सलचविे तर्ार गनुय पनेछ ।  

 (४) अनगुिन प्रलतवेदन बेगर सलिलतका पदालिकारीिाई कुनै लकलसिको भत्ता वा सलुविा उपिब्ि गराइने छैन ।  

१४.  अनुगमन प्रलतवेदनमा समावेश गनुयपनन लवषर्िः (१) अनगुिन सलिलतिे दफा १६ बिोलजि तर्ार गररने अनगुिन प्रलतवेदनिा 

दहेार्का लवषर्हरु सिावेश गनुय पनेछः– 

    (क)  स्रोत सािनको प्रालप्त र प्रर्ोगका क्रििा स्वीकृत बजेट र सिर् तालिका अनसुार भए नभएको, 

    (ख)  अपेलक्षत प्रलतफिहरु सिर्िै र िागत प्रभावकारी रुपिा हालसि भए नभएको,  

    (ग)  कार्ायन्वर्नकतायको कार्यदक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

          (घ)  कार्ायन्वर्निा के कस्ता सिस्र्ा र बािा व्र्बिानहरु दलेखएका छन् र लतनको सिािानका लनलित्त 

के कस्ता उपार्हरु अविम्बन गनुय पछय । 

 (२) सलिलतिे दफा २२ को उपदफा (२) बिोलजि वडास्तरीर् अनुगिन सलिलतिे पेश गरेको प्रलतवेदनिा उल्िेख 

भएका लवषर्िाई सिेत आफ्नो प्रलतवेदनिा सिावेश गनय सक्नेछ ।  

१५. प्रलतवेदन उपरको कारवाहीिः (१ सलिलतको प्रलतबेदनको आिारिा कार्यपालिकािे र्ोजना कार्ायन्वर्निा दलेखएका त्रटुीहरु 

सच्र्ाउन तथा सिर् र गुणस्तर कार्ि गनय उपभोिा सलिलत, लनिायण व्र्बसार्ी, परािशयदाता तथा सम्बद्ध कियचारीिाई आवश्र्क 

लनदशेन लदन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि कार्यपालिकाबाट लदइएका लनदशेन पािना गनुय सम्बलन्ित पक्षको कतयब्र् हनेुछ ।  

१६.  िुक्तानी गदाय ध्र्ान लदनुपननिः (१) कार्ायिर्िे र्ोजना वा कार्यक्रिको अलन्ति लकस्ता भिूानी गदाय सलिलत र वडास्तरीर् 

अनगुिन सलिलतिे पेश गरेको अनगुिन प्रलतवेदन सिंग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) र्ोजना वा कार्यक्रिको अलन्ति लकस्ता भिूानी लदनअुलघ अनुगिन प्रलतवेदनिे औल्र्ाएका गम्भीर प्रकृलतका 

लवषर्हरुिा आवश्र्क सिुार गरेको व्र्होरा सम्बलन्ित प्रालवलिकबाट सलुनलश्चत गररएको हुन ुपनेछ ।  

पररच्छेद – ५ 

लवलवि 

१७.  अनुगमन गनयसकनेिः (१) र्स कार्यलवलििा अन्र्त्र जनुुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन कार्ायपालिका तथा प्रिखुिे 

नगरपालिकाबाट सञ्चालित तथा नगर क्षेत्रलभत्र सचंालित सम्पणूय र्ोजना तथा कार्यक्रिको आवश्र्कता अनसुार स्थिगत 

अनगुिन गनय सक्नेछ ।  

 (२) सलिलतिे वडास्तरीर् अनगुिन सलिलतबाट अनगुिन गररने र्ोजना तथा कार्यक्रिको सिेत आवश्र्कता अनुसार 

अनगुिन गनय सक्नेछ ।  

१८. लजभमेवारी तोकनुपननिः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि गररने अनगुिन तथा सपुररवेक्षण सम्वन्िी कार्यको सिन्वर्, सहजीकरण, 

कार्ायन्वर्न र अलभिेख व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्य-लजम्िेवारी र्ोजना शाखाको हनेुछ ।   

१९. कार्यलवलिको पािना गनुयपननिः (१) वडास्तरीर् अनगुिन सलिलतबाट गररने अनगुिनिा सिेत र्स कार्यलवलििा भएका 

व्र्बस्थािाई पािना गनुयपनेछ ।   

२०. संशोिन वा हेरफेरिः कार्यपालिकािे सलिलतसाँगको परािशयिा र्स कार्यलवलििा आवश्र्कता अनसुार संशोिन वा हरेफेर गनय 

सक्नेछ । 

२१. बािा अड्काउ फुकाउिः र्स कार्यलवलि कार्ायन्वर्नको क्रििा कुनै वािा उत्पन्न भएिा कार्यपालिकािे वािा अड्काउ फुकाउन 

सक्नेछ ।   
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अनुसूची– १ 

(दफा १० को उपदफा (२) साँग सम्बलन्ित) 

पूवायिार लवकास सभबन्िी र्ोजनाको कार्य प्रारभि हुनु पूवय गररने अनुगमनमा प्रर्ोग गररने ढााँचा 

 

क्र.सं. लशषयक लववरण 

1.  अनगुिन गररने र्ोजनाको नाि   

2.  र्ोजनास्थि/ठेगाना  

3.  र्ोजनाको स्वीकृत िागत अनिुान रु.  

4.  सम्झौता रकि रु. कुि सम्झौता रकि रु. ..... 

जनसहभालगता/िागत सहभालगताको रकि रु. ........... 

5.  बहवुषीर् र्ोजनाको हकिा कुि िागतः ...........चािु आ.व.को लवलनर्ोजन .......... 

6.  र्ोजना सम्झौता लिलतः  

7.  र्ोजना शुरु तथा सम्पन्न हनेु लिलत शरुु हनेु लिलतः ............ सम्पन्न हनेु लिलतः ....... 

8.  िाभालन्वत जनसखं्र्ा  

9.  कार्ायन्वर्न गने लनकार्को नाि र सम्पकय  

व्र्लि र सम्पकय  नम्बर 

 

10.  लनिायण गररने सरंचनाको लकलसि, आकार वा 

पररिाण 

 

11.  सरंचना लनिायण भए लडजाइन अनुसारको 

फाउण्डेशन भए नभएको 

 

12.  आवश्र्क पने लनिायण सािग्री तथा जनशलि 

आपतूीको स्रोत र सोको गणुस्तर 

 

13.  भौगोलिक एवं वातावरणीर् जोलखि  

14.  स्वीकृत िागत अनिुान तथा लडजाइनिा 

आउन सक्ने सभंालवत पररवतयन तथा जोलखि 

 

15.  िाभग्राही सिदुार्को सरोकारको लवषर्,  
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क्र.सं. लशषयक लववरण 

िारणा र सझुाव  

16.  सिंग्न प्रालवलिकको िारणा  

 

17.  नागररक सिाज र राजनैलतक दिका 

प्रलतलनलिको िारणा   

 

 

18.  सलिलत/अनगुिनकतायको लटप्पणी र सझुाव

  

 

 

 

 

 

नोटः  

१.  क्र.स.ं ९ िा  उपभोिा सलिलतबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए उपभोिा सलिलतको अध्र्क्षको नाि र सम्पकय  नम्बर राख्ने , 

गैरसरकारी ससं्था/सािदुालर्क ससं्थाबाट कार्ायन्वर्न भएको र्ोजना भए  सम्बलन्ित ससं्थाको तफय बाट तोलकएको सम्पकय  व्र्लिको 

नाि र सम्पकय  नम्बर र लनिायण व्र्वसार्ीबाट कार्ायन्वर्नको भएको र्ोजना भए सम्बलन्ित लनिायण व्र्वसार्ीको तफय बाट तोलकएको 

सम्पकय  व्र्लिको नाि र सम्पकय  नम्बर उल्िेख गने ।  

२. क्र.स.ं १३ वातावरणीर् िलू्र्ाङ्कन गनुयपने र्ोजना भए सो बिोलजि िलू्र्ाङ्कन भए नभएको र र्ोजनाबाट अन्र् लसचंाई, 

खानेपानी, सडक जस्ता स्थानीर् सावयजलनक पवूायिार तथा लनजी भौलतक पवूायिारिा क्षती पगु्न सक्ने अवस्था भए नभएको उल्िेख 

गने ।   
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अनुसूची– २ 

( दफा १०को उपदफा (३) साँग सम्बलन्ित) 

पूवायिार र्ोजनाको लनमायणिीन अवस्थामा गररने अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गररने ढााँचा 

अनगुिन गरेको लिलतः ........... 

१. र्ोजनाको नािः ........................... 

२. र्ोजना लनिायणस्थिः ....................     

३. र्ोजना लनिायण शरुु लिलतः ............... ४. र्ोजना सम्पन्न हनुपुने लिलतः ................. 

५. भौलतक प्रगलतः ................ प्रलतशत ५. लवत्तीर् प्रगलत ................ प्रलतशतः  

६. सम्झौता रकिः .................. हािसम्ि भिुानी रकिः ................... भिुानी बााँकी रकिः ............ 

७. र्ोजना कार्ायन्वर्न तोलकएको गुणस्तर, िागत र सिर् अनुरुपः (क) भएको (ख) नभएको 

८. लनिायण कार्यको अवस्थाः  

 (क) लनिायणस्थििा आवश्र्क लनिायण सािग्रीको उपिब्िता भए नभएको 

 (ख) उपिब्ि लनिायण सािग्री तोलकएको गणुस्तर बिोलजि भए नभएको  

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

 (घ) आवश्र्क जनशलिको पर्ायप्तता भए नभएको  

 (ङ) िेशीनरी औजार र उपकरण व्र्वस्थापनको अवस्था 

९.   र्ोजना कार्ायन्वर्निा दलेखएका बािा अवरोिः ................................. 

 

१०.  र्ोजना कार्ायन्वर्निा सम्झौताका शतयको पािनाः (क) भएको (ख) नभएको 

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

 

११.  कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः ................ 

 

 

१२.  स्थानीर् उपभोिा/नागररकहरुको िारणा वा प्रलतकृर्ाः ...................... 

 

१३.  सिंग्न प्रालवलिकको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 
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१४.  अलघल्िो अनगुिनको क्रििा लदइएका सझुाव कार्ायन्वर्नको अवस्थाः ........................  

 

१५.  सलिलत/अनगुिनकतायको लटप्पणी, सझुाव र लनदेशनः .................................... 

 

 

अनगुिन गने पदालिकारीहरु 

क. नािः ..........................  पदः ................    दस्तखतः ............... 

ख. नािः .......................  पदः .............   दस्तखतः ............... 

ग. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

घ. नािः .......................  पदः .............   दस्तखतः ............... 

ङ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

च. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

छ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

ज. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

झ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 
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अनुसूची– ३ 

(दफा १० को उपदफा (४) साँग सम्बलन्ित) 

र्ोजनाको लनमायण कार्य सभपन्न िएपलछ गररने अलन्तम अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गररने अनुगमनको ढााँचा 

अनगुिन गरेको लिलतः ........... 

१. र्ोजनाको नािः ........................... 

२. र्ोजना लनिायणस्थिः वडा नं. ......  स्थानः .................. 

३. र्ोजना लनिायण शरुु लिलतः ................  ४. र्ोजना सम्पन्न भएको लिलतः ................. 

५. सम्झौता रकि रु. ...............  हािसम्िको भिुानी रु. ............  

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

७.  र्ोजना कार्ायन्वर्न तोलकएको गुणस्तर, िागत र सिर् अनुरुप सम्पन्न भए नभएको 

८.  र्ोजना कार्ायन्वर्निा गररएका सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको 

९. उपभोिाहरुको िागत सहभालगताको अवस्थाः  

१०.  लडजाइन वा िागतिा पररवतयन भएको भए सोको औलचत्र् र स्वीकृलतको अवस्थाः ..................... 

११.  र्ोजनाबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्था भए नभएकोः ............................ 

 

१२.  र्ोजनाको सिग्र उपिलब्िको अवस्था र दीगोपना  ........................................ 

 

१३.  सावयजलनक सनुवुाई तथा सावयजलनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  उपभोिा सलिलत अन्तगयत रहकेो अनगुिन सलिलतको लनणयर् तथा सझुाव  

 

 

१५. कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

 

१६. स्थानीर् उपभोिा/नागररकहरुको िारणा वा प्रलतकृर्ाः ...................... 

 

१७.  अलघल्िो अनगुिनको क्रििा लदइएका सझुावको कार्ायन्वर्नको अवस्थाः  

१८. सिंग्न प्रालवलिकको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 
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१९. सलिलत/अनगुिनकतायको लटप्पणी, सझुाव र लनदेशनः .................................... 

 

 

 

अनगुिन गने पदालिकारीहरु 

क. नािः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

ख. नािः .......................    पदः .............  दस्तखतः ............... 

ग. नािः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

घ. नािः .......................    पदः .............  दस्तखतः ............... 

ङ. नािः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

च. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

छ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

ज. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

झ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 
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अनुसूची –४ 

(दफा ११ साँग सम्बलन्ित) 

चेतनामूिक, क्षमता अलिवृलि र सीप लवकास कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गररने ढााँचा 

अनगुिन गरेको लिलतः ........................ 

१. कार्यक्रिको नािः ................ 

२. कार्यक्रि सञ्चािन स्थानः वडा नं. ................. स्थानः ................ 

३. कार्यक्रि शरुु लिलतः ............   सम्पन्न गनुयपने लिलतः ........................... 

४. कार्यक्रिको प्रकृलतः  क. चेतनाििूक,  ख. क्षिता अलभवलृद्ध  ग. सीप लवकास   

५. कार्यक्रिको कुि िागतः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनेु रकि रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गने लनकार्को िागत सहभालगता रु ......  

अन्र् लनकार्बाट प्राप्त सहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्िा िाभग्राही सखं्र्ाः  

िलहिा परुुष जम्िा दलित

  

जनजालत ब्राम्हण÷क्षेत्री ििशेी

  

िलुस्िि÷ 

अल्पसखं्र्क 

अपाङ्गता 

भएको 

         

७.  िाभग्राहीहरुको लनर्लित उपलस्थती भए नभएको  

८.  कार्यक्रि कार्ायन्वर्निा गररएका सम्झौताका शतयको पािनाः भएको नभएको 

९. कार्यक्रिको खाका (िाभग्राही, कार्ायन्वर्न तररका, सिर् र िागत) िा पररवतयन भएको भए सोको औलचत्र् र स्वीकृलतको 

अवस्थाः ..................... 

१०.  कार्यक्रिबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्थाः ......................... 

११.  कार्यक्रििा तोलकएबिोलजिको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको  

१२.  र्ोजनाको सिग्र उपिलब्िको अवस्था र दीगोपनाःःःः ........................................ 

 

१३.  िाभग्राही/नागररकको िारणा वा प्रलतकृर्ा  

 

१४. कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 
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१५.  वडास्तरीर् अनगुिन सलिलतको प्रलतकृर्ा भएः .................... 

 

 

१६. अनगुिनकतायको लटप्पणी, सझुाव र लनदशेनः .................................... 

 

 

अनगुिन गने पदालिकारीहरु 

क. नािः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

ख. नािः .......................    पदः .............  दस्तखतः ............... 

ग. नािः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

घ. नािः .......................    पदः .............  दस्तखतः ............... 

ङ. नािः ..........................    पदः ................  दस्तखतः ............... 

च. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

छ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

ज. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

झ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 



14 
 

अनुसूची– ५ 

(दफा १२ साँग सम्बलन्ित) 

स्वरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमशीिता प्रविन गनन र्ोजना र कार्यक्रमको अनुगमन ढााँचा 

१. कार्यक्रिको नािः ................ 

२. कार्यक्रि सञ्चािन स्थानः वडा नं. ................. स्थानः ................ 

३. कार्यक्रि शरुु लिलतः ............   सम्पन्न गनुयपने लिलतः ........................... 

४. कार्यक्रिको प्रकृलतः  क. स्वरोजगार तथा उत्पादनििूक  ख. उद्यिशीिता प्रबद्धयन गने  

५. कार्यक्रिको कुि िागतः रु. ................. कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनेु रकि रु. ..............  

 कार्ायन्वर्न गने लनकार्को िागत सहभालगता रु ......   

अन्र् लनकार्बाट प्राप्त सहर्ोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्िा िाभग्राही सखं्र्ा 

िलहिा परुुष जम्िा दलित जनजालत ब्राम्हण/क्षेत्री ििशेी िलुस्िि/अल्पसखं्र्क अपाङ्गता 

भएको 

         

७.  कार्ायिर्बाट सािग्री उपिब्ि गराइएको भएिा    

सािग्रीको लववरण पररिाण उपर्ोगको अवस्था कैलफर्त 

    

    

    

    

८.  कार्यक्रि कार्ायन्वर्निा गररएका सम्झौताका शतयको पािना भए/नभएको 

९.  कार्यक्रिबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हनु सक्ने अवस्थाः भए/नभएको 

१०.  कार्यक्रििा तोलकए बिोलजिको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको पािनाः भए/नभएको 

११.  र्ोजनाको सिग्र उपिलब्िको अवस्था र दीगोपनाः ........................................ 
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१२.  िाभग्राही/नागररकको िारणा वा प्रलतकृर्ा  

 

 

१३. कार्ायन्वर्न गने लनकार्को आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

 

 

१४.  वडास्तरीर् अनगुिन सलिलतको प्रलतकृर्ा भएः .................... 

 

 

१५. अनगुिनकतायको लटप्पणी, सझुाव र लनदशेनः .................................... 

 

 

अनगुिन गने पदालिकारीहरु 

क. नािः ..........................   पदः ................  दस्तखतः ............... 

ख. नािः .......................   पदः .............  दस्तखतः ............... 

ग. नािः ..........................   पदः ................  दस्तखतः ............... 

घ. नािः .......................   पदः .............  दस्तखतः ............... 

ङ. नािः ..........................   पदः ................  दस्तखतः...............  

च. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

छ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

ज. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

झ. नािः ..........................  पदः ................   दस्तखतः ............... 

 

 


