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प्रस्तावनाः  

गाईँपालिकाबाट सञ्चािन हुने लवकास योजना तथा काययक्रमको प्रभावकारी 

कायायन्वयनका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १६ को 

ईपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्यवस्था वमोलजम गररने ऄनगुमन तथा 

सपुररवके्षण काययिाइ ब्यवलस्थत र प्रभावकारी तलु्याईन वाञ्छनीय भएकोिे,  

छत्रदवे गाईँपालिकाको प्रशासकीय काययलवलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा 

४ िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी काययपालिकािे दहेायको काययलवलध बनाइ िाग ू

गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१.  संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययलवलधको नाम छत्रदवे 

गाईँपालिकाको “ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण सलमलतको काययसञ्चािन 

काययलवलध, २०७८” रहकेो छ ।  

  (२) यो काययलवलध गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन 

भएको लमलतदलेख प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.  पररभाषा लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागमेा यस काययलवलधमा,– 

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

(ख)“ऄनगुमन” भन्नािे नीलत, योजना, काययक्रम तथा 

अयोजनाहरूमा िगानी तथा साधनको प्रवाह ईलचत ढंगिे 

भए, नभएको वा ऄपेलक्षत नलतजा हालसि भए, नभएको 

सम्बन्धमा यस काययलवलध बमोलजम गररने लनरन्तर वा अवलधक 

रुपमा गररने लनगरानी, सचूना संकिन, लवशे्लषण तथा 

सधुारात्मक कायय सम्झन ुपछय । 
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(ग) “काययक्रम” भन्नािे गाईँपालिकाबाट सञ्चािन हुने 

काययक्रम सम्झन ु पछय र सो शब्दिे गरै 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 वा नभएका नागररक ऄलधकारका 

िालग कृयालशि संस्था वा व्यलि सम्झन ुपछय ।  

(च) “प्रलतवदेन” भन्नािे दफा.... बमोलजम सलमलतबाट पेश 

गररने ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण काययको नलतजा समावशे 

गररएको दस्तावजे सम्झन ुपछय । 

(छ)“योजना” भन्नािे गाईँपालिकाबाट सञ्चािन हुने लवकास 

लनमायण कायय सम्झन ुपछय र सो शब्दिे गरै सरकारी संस्था एबम ्

सामदुालयक संस्थाबाट सञ्चालित लवकास लनमायण कायय 

समतेिाइ जनाईँछ ।  

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

(झ) “सपुररवके्षण” भन्नािे ऄपेलक्षत नलतजा हालसि गनय यस 

काययलवलध बमोलजम सलमलत वा सो कामको लनलमत्त लजम्मेवार 

कमयचारी वा पदालधकारीबाट गररने स्थिगत लनरीक्षण वा 

चेकजाँच वा रेखदखे सम्बन्धी कायय सम्झन ुपछय । 

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

 

 

 

पररच्छेद– २ 
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सलमलिको गठन िथा काम, कियव्य र ऄलधकार 

३.  ऄनुगमन िथा सुपररवेक्षण सलमलि: (१) अयोजना तथा काययक्रमको 

िागत, पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताको अधारमा ऄनगुमन गरी 

पषृ्ठपोषण लदनका िालग दहेाय बमोलजमको ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण 

सलमलत रहनेछः–  

(क)  गाईँपालिकाको ईपाध्यक्ष  – संयोजक 

                           

(ख)  ऄध्यक्षिे तोकेका एक जना मलहिा सलहत 

काययपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट दइु जना – सदस्य                          

                                                                                                           

  (ग)  प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत   – सदस्य                     

                       

  (घ)  प्रमखु, योजना शाखा   – सदस्य सलचव                                                

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा अवश्यकता ऄनुसार 

नागररक समाजका प्रलतलनलध, सञ्चारकमी  र सम्बलन्धत क्षेत्रका लवज्ञिाइ 

अमन्त्रण गनय सलकनेछ ।  

(३) सलमलतिे अफ्नो कामिाइ लछटोछररतो र प्रभावकारी 

बनाईन काययपालिकाबाट सलमलतमा प्रलतलनलधत्व गने सदस्य मध्येबाट 

लवषयगत रुपमा ऄनगुमन टोिी गठन गरी लजम्मवेारी तोक्न सक्नेछ ।   

(४) यस दफा बमोलजम स्थिगत ऄनगुमन गदाय सम्वलन्धत 

अयोजना तथा काययक्रम कायायन्वयन वा सपुररवके्षणमा संिग्न 

कमयचारीिाइ सहभागी गराईन ुपनेछ ।   

४.  सलमलिको काम, कियब्य र ऄलधकारः (१) अयोजना तथा 

काययक्रमबाट ऄपेक्षा गररएको नलतजा प्रालप्तका िालग सहजीकरण गने 

ऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको प्रमखु लजम्मवेारी हुनेछ । 
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(२) सलमलतका ऄन्य काम, कतयब्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम 

हुनेछः– 

(क) गाईँपालिकाबाट सञ्चालित अयोजना तथा काययक्रम 

ऄनगुमनका िालग वालषयक काययतालिका तयार गरी 

काययपालिकािाइ जानकारी लदने, 

(ख) काययतालिका ऄनुसार लनयलमत र अवश्यकता ऄनुसार 

अकलस्मक ऄनगुमन तथा लनरीक्षण गने, 

(ग) ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण काययिाइ प्रभावकारी बनाईन 

अवश्यकता ऄनसुार सलमलतका कृयाकिापहरुमा लवज्ञहरुिाइ 

संिग्न गराईने, 

(घ) ऄनगुमन सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र सोको प्रलतवदेन 

काययपालिकामा पेश गरी काययपालिकाको बैठकमा छिफि गने 

गराईने, 

(ङ) ऄनगुमनको क्रममा दलेखएका लवषयमा सधुारका िालग 

सम्बलन्धत प्रालवलधक तथा सम्बद्ध ईपभोिा सलमलत, 

परामशयदाता एबम ्लनमायण व्यबसायीिाइ लनदशेन लदने, 

(च) अयोजना तथा काययक्रम कायायन्वयनको सन्दभयमा देखा 

परेका लववाद वा समस्याहरुको समाधानका िालग अवश्यक 

समन्वय र सहजीकरण गने, 

(छ) अयोजना तथा काययक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररवके्षणको 

क्रममा कुनै लहनालमना, ऄलनयलमतता वा तोलकएको गणुस्तर र 

पररमाण नभएको व्यहोरा यलकन हुन अएमा अवश्यक 

कारबाहीको िालग रायसलहत काययपालिकामा पेश गने,  

(ज) ऄनगुमन काययको वालषयक प्रलतवदेन तयारी गरी अलथयक 

वषयको ऄलन्तममा काययपालिकामा पेश गने, 
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(झ) सलमलतको वालषयक प्रलतवेदन प्रत्येक वषयको श्रावण मलहनालभत्र 

कायायियको वबेसाआट र ऄन्य ईपयिु  माध्यमबाट सावयजलनक गने 

ब्यवस्था लमिाईने ।  

पररच्छेद– ३ 

ऄनुगमन िथा सुपररवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

५. अयोजना िथा काययक्रमको वगीकरणः (१) ऄनगुमन तथा 

सपुरीवके्षणका िालग अयोजना तथा काययक्रमिाइ लवषयगत के्षत्रका 

अधारमा दहेाय वमोलजम वगीकरण गररनेछ:-  

  (क)  गाईँपालिका स्तरका पवूायधार लवकास अयोजना  

(ख)  चेतनामिूक, क्षमता ऄलभवलृद्ध र सीप लवकास  

सम्वन्धी काययक्रम  

(ग)  स्वरोजगार तथा ईत्पादनमिूक र ईद्यमशीिता 

प्रवद््रधन गने अयोजना र काययक्रम  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम गररएको वगीकरण एवम ्अयोजना 

तथा काययक्रममा गररने िगानी समतेका अधारमा सलमलतिे ऄनगुमनको 

प्राथलमकता लनधायरण गनय सक्नेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम गररने ऄनगुमन तथा सपुरीवके्षणको 

िालग बेग्िाबेग्िै ढाँचा र लवलधको प्रयोग गनय सलकनेछ ।  

६.  ऄनुगमन गदाय ध्यान लदनुपने: ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण सलमलतिे यस 

काययलवलध बमोलजम अयोजना तथा काययक्रमहरुको ऄनगुमन गदाय 

दहेायका लवषयमा ध्यान लदन ुपनेछ :- 

  (क)  काययतालिका ऄनसुार काम भए नभएको एकीन गने, 

(ख)  तोलकएको कामको पररमाण, िागत र गणुस्तर कायम 

गराईने,  
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(ग)    अयोजना वा काययक्रमको लडजाआन वा कायायन्वयनको 

क्रममा भएका गल्ती वा कमजोरी तत्काि सधुार गरी 

सावयजलनक कोषको ऄपव्यय हुनबाट रोक्न,े  

(घ)   ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण काययिाइ पारदशी र 

सहभालगतामिूक बनाइ नागररकमा गाईँपालिकािे गने 

लवकास लनमायण काययप्रलत सकारात्मक भावनाको 

लवकास गराईने ।  

७. ऄनुगमन लवलधः (१) सलमलतिे गाईँपालिबाट सञ्चालित अयोजना 

तथा काययक्रमहरुको ऄनुगमन गनेछ ।  

(२) सलमलतिे ईपदफा (१) बमोलजम ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण 

गदाय दहेायकामध्ये अवश्यकता ऄनसुार कुनै वा सबै लवलधको 

प्रयोग गनय सक्नेछः– 

(क)  कायायन्वयनमा संिग्न व्यलि समहू वा 

लनकायबाट लनयलमत प्रलतबेदन लिने, 

   (ख)  स्थिगत ऄविोकन गने, 

(ग)  िाभालन्वत वगय तथा सरोकारवािाहरुसँग 

छिफि गने, 

(घ)  नागररक समाजका संस्था तथा 

अमसञ्चारका माध्यम पररचािन गने, 

(ङ)  सावयजलनक परीक्षण तथा सावयजलनक सनुवुाइ 

अयोजना गने,  

   (च)  अयोजनाको प्रालवलधक परीक्षण गने, 

(छ)  सेवाग्राही सन्तषु्टी सवके्षण तथा सलमलतिे 

ईपयिु ठहर गरेका ऄन्य लवलधहरु । 
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(३) ईपदफा (२) मा ईलल्िलखत लवलधका ऄलतररि ऄन्य 

तररकाबाट कुनै अयोजना वा काययक्रमको 

सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण, प्रलतकृया वा सझुाव प्राप्त भएको ऄवस्थामा 

सलमलतिे त्यस्तो लवषयको ऄलभिेख राखी तथ्यगत लवशे्लषणको 

अधारमा अवश्यक कारवाही ऄलघ बढाईन सक्नेछ ।     

८.  वडास्िरीय ऄनुगमन सलमलिः (१) वडास्तरमा सञ्चािन गररने 

योजनाको िागत, पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताका अधारमा 

ऄनगुमन गरी अवश्यक पषृ्ठपोषण लदनका िालग दहेाय बमोलजमको 

वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलत रहनेछः– 

 (क) सम्बलन्धत वडाको वडाध्यक्ष   –संयोजक 

 (ख) वडा सलमलतका सदस्यहरु    –सदस्य  

 (ग) वडा सलचव      –सदस्य सलचव 

(२) वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतिे अवश्यकता ऄनुसार 

सम्बलन्धत अयोजना हनेे प्रालवलधक  

कमयचारीिाइ बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(३) वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतिे ऄनगुमनको क्रममा 

दलेखएका लवषयका सम्बन्धमा सलमलतिाइ 

लनयलमत रुपमा जानकारी गराईन ुपनेछ ।  

९.   उपभोक्ता सलमलिबाट ऄनुगमन गनेः (१) अयोजनामा तोलकएको 

गणुस्तर तथा पररमाण कायम गरी लनधायररत समयमा सम्पन्न गनय 

ईपभोिाहरुको भेिाबाट कम्तीमा एक जना मलहिा सलहत बढीमा पाँच 

सदस्यीय ऄनगुमन सलमलत गठन गनुयपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄनगुमन सलमलत ईपभोि सलमलत 

गठन गदाय कै समयमा गनुयपनेछ ।   
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(३) यस दफा बमोलजम गलठत ऄनगुमन सलमलतको काम, 

कतयब्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः– 

(क) अयोजनाको कायायन्वयनमा दलेखएका वाधा, व्यवधान र 

समस्या समाधानका िालग अवश्यक सहजीकरण गने, 

(ख) अयोजना कायायन्वयन तोलकएको पररमाण, गणुस्तर र 

काययतालिका ऄनसुार भए नभएको एकीन गनय र नभएको 

ऄवस्थामा सम्बलन्धत पक्षिाआ सचेत गराईने, 

(ग) सलमलत र वडास्तरीय ऄनुगमन सलमलतबाट गररने ऄनुगमन 

तथा सपुरीवके्षणमा अवश्यक समन्वय र सहजीकरण गने, 

(घ) अयोजनाको सफि कायायन्वयनका िालग अवश्यक ऄन्य 

काययहरु गने ।  

(४) ईपभोिा सलमलतिे अयोजनाको ऄलन्तम भिुानी माग 

गदाय यस दफा बमोलजमको ऄनगुमन सलमलतको प्रलतवदेन संिग्न गनुयपनेछ 

।   

१०.  ऄनुगमन िालिका ियार गनुयपने: (१) सलमलतिे अयोजना 

कायायन्वयन तालिका ऄनरुुप हुने गरी वालषयक ऄनगुमन तालिका तयार 

गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) वमोलजम तयार भएको तालिकािाइ 

सलमलतबाट लनणयय गराइ काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम पेश हुन अएको तालिका ईपर 

अवश्यक छिफि गरी काययपालिकािे अवश्यक पषृ्ठपोषण लदन 

सक्नेछ ।  

(४) यस दफा बमोलजम तयार भएको ऄनगुमन तालिका 

सम्बलन्धत ईपभोिा सलमलत, लनमायण ब्यवसायी, अपलूतयकताय, सेवा 
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प्रदायक, सम्वलन्धत वडा सलमलत र सपुरीवेक्षणको िालग तोलकएको 

कमयचारीिाइ ऄलग्रम रुपमा ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।  

११.  ऄनुगमन काययको िालग स्रोिको प्रबन्धः (१) ऄनगुमन 

काययतालिका बमोलजम सलमलतको काययलजम्मवेारी परुा गनय अवश्यक पने 

स्रोत साधनको प्रबन्ध वालषयक बजटे तथा काययक्रम तजुयमा गदाय समावेश 

गनुयपनेछ ।     

(२) स्वीकृत वालषयक बजटेका अधारमा काययतालिका वमोलजम 

ऄनगुमन तथा सपुररवेक्षणको िालग  

अवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गने लजम्मवेारी प्रमखु प्रशासकीय 

ऄलधकृतको हुनेछ ।  

(३) ऄनुगमन तथा सपुररवके्षण काययमा संिग्न रहने सलमलतका 

पदालधकारीको भत्ता तथा ऄन्य सलुवधा सम्बन्धी व्यबस्था प्रचलित प्रदशे 

काननूको ऄधीनमा रही काययपालिकािे तोकेबमोलजम हुनेछ ।  

१२. पूवायधार लवकास योजनाको ऄनुगमनः (१) सलमलतिे पवूायधार 

लवकास सम्बन्धी योजनाको प्रकृलत र अकार हरेी सम्भव भएसम्म 

लनमायण कायय प्रारम्भ हुन ु पवूय, लनमायणाधीन ऄवस्था र लनमायण सम्पन्न 

भएपलछ गरी तीन चरणमा ऄनुगमन गनुयपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लनमायण कायय प्रारम्भ हुन ुऄलघ गररने 

ऄनगुमन दहेायका लवषयमा केलन्द्रत रही  

ऄनसुचूी १ को ढाँचामा गनुय पनेछः  

    (क) योजनाको स्वीकृत िागत र िागत व्यहोने स्रोत, 

   (ख) योजना कायायन्वयन गररने स्थान, 

   (ग) िाभग्राही समदुायका सरोकारका लवषयहरु, 

(घ) लनमायण गररने संरचनाको लकलसम, अकार वा 

पररमाण, लडजाआन, गणुस्तर, 
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(ङ) अवश्यक पने लनमायण सामग्री तथा जनशलिको 

अपतूी स्रोत र सोको गणुस्तर,            

(च) स्वीकृत िागत ऄनमुान तथा लडजाआनमा अईन 

सक्ने संभालवत पररवतयन तथा जोलखम । 

(३) सलमलतिे पवूायधार योजनाको लनमायणधीन ऄवस्थामा 

दहेायका लवषयमा केलन्द्रत रही ऄनसुचूी २ को ढाँचामा ऄनगुमन 

गनुयपनेछः–  

(क) योजना कायायन्वयन तोलकएको गणुस्तर, िागत र 

समय ऄनरुुप भए नभएको,  

   (ख) योजना कायायन्वयनमा दलेखएका बाधा ऄवरोध,  

   (ग) सम्झौताका शतयको पािना, 

   (घ) सलमलतिे अवश्यक देखेका ऄन्य लवषयहरु । 

(४) ईपदफा (३) बमोलजमको ऄनगुमन गदाय त्यस्तो योजना वा 

काययक्रम कम्तीमा पचास प्रलतशत भन्दा बढी लनमायणकायय सम्पन्न 

भसैकेको हुन ुपनेछ ।  

(५) योजनाको लनमायण कायय सम्पन्न भएपलछ गररने ऄलन्तम 

ऄनगुमन दहेायका लवषयमा केलन्द्रत रही 

ऄनसुचूी ३ को ढाँचामा गनुयपनेछः– 

(क) योजना स्वीकृत लडजाआन ऄनसुार सम्पन्न भए 

नभएको, 

(ख) स्वीकृत िागत ऄनमुान ऄनसुार काम सम्पन्न 

भए नभएको, 

   (ग) लनमायण काययको गणुस्तर र समय, 

(घ) लडजाआन वा िागतमा पररवतयन भएको भए सोको 

औलचत्य र स्वीकृलतको ऄवस्था,   
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(ङ) योजनाबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हुन सक्ने 

ऄवस्था भए नभएको, 

(च) योजनामा तोलकएबमोलजमको िागत सहभालगता 

र सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको, 

   (छ)योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄवस्था र दीगोपना  

१३. चेिनामूिक, क्षमिा ऄलभवृलि र सीप लवकास काययक्रमको 

ऄनुगमनः सलमलतिे चेतनामिूक, क्षमता ऄलभवलृद्ध र सीप लवकास 

सम्वन्धी काययक्रमको प्रगलत ऄनगुमन गदाय काययक्रम िागत, सहभालगता, 

समयावलध, लसकाआका लवषयवस्त ुर िाभग्राहीको पषृ्ठपोषण जस्ता लवषय 

समावशे गरी ऄनसुचूी ४ बमोलजमको ढाँचामा ऄनगुमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्वरोजगार िथा उत्पादनमूिक र उद्यमशीििा प्रवद््रधन गने 

योजना र काययक्रमको ऄनुगमनः सलमलतिे स्वरोजगार तथा 

ईत्पादनमिूक र ईद्यमशीिता प्रवद््रधन गने योजना र काययक्रमको प्रगलत 

ऄनगुमन गदाय िाभग्राही समदूायिे गाईँपालिकाबाट प्राप्त ऋण वा 

ऄनदुानको मात्रा, प्रदान गररएका यन्त्र औजार र ईपकरण, प्रालवलधक 

सहायताको प्रकृलत, प्राप्त सहायताको ईपयोगको ऄवस्था, िाभग्राहीको 

संख्या, सहभालगिाइ ईपिब्ध गराआएको सहयोगको पयायप्तता जस्ता 

लवषयमा केलन्द्रत रही ऄनसुूची ५ बमोलजमको ढाँचामा ऄनगुमन गनुय 

पनेछ ।    

१५.  ऄनगुमनको तयारीः (१) सलमलतको सदस्य सलचविे स्थिगत 

ऄनगुमनमा जानऄुलघ सलमलतका संयोजक तथा सदस्यहरुिाइ ऄनगुमन 

गररने योजना तथा काययक्रम, जाने र फलकय ने समय, भ्रमणको सवारी 

साधन िगायतका लवषयमा जानकारी लदन ुपनेछ ।  

  (२) स्थिगत ऄनगुमन गदाय सलमलतिे योजना तथा काययक्रमसँग 

सम्बलन्धत िागत ऄनमुान, सम्झौता जस्ता कागजातहरु तथा ऄनमुन 
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स्थिको जानकारी लिने तस्वीर लखच्नको िालग क्यामरेा िगायतका 

साधनको समते सलुनलित गनुय पनेछ । 

(३) सदस्य सलचविे ऄनगुमनको क्रममा योजना तथा काययक्रम 

कायायन्वयनमा संिग्न ईपभोिा सलमलत वा लनमायण व्यवसायी, िाभग्राही 

समहु र सपुररवके्षणको िालग लजम्मवेारी तोलकएको कमयचारीिाइ 

ऄनगुमन स्थिमा ईपलस्थलतको िालग पवूयसचूना गनुय पनेछ ।   

  (४) सलमलतिे स्थिगत ऄनगुमन गदाय ऄध्यक्षिाइ समते 

ऄलग्रम जानकारी लदन ुपनेछ ।   

(५) सलमलतिे स्थिगत ऄनुगमनको क्रममा गाईँपालिका वा 

वडाको लनवायचनमा लनकटतम प्रलतद्वन्द्वी रहकेा ईम्मदे्वार वा दिसँग 

अवद्ध व्यलि वा पदालधकारीिाइ समते सँिग्न गराइ पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय 

सक्नेछ ।  
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पररच्छेद– ४ 

प्रलिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

१६.  ऄनुगमन प्रलिवेदन पेश गनुयपनेः (१) ऄनुगमन सम्पन्न भएपिात 

सलमलतको बैठक बसी छिफि गने र सो छिफि तथा स्थिगत 

ऄनगुमनबाट सङ्किन गररएका सचूना तथा लववरण समतेका अधारमा 

प्रलतवदेन तयार गरी ऄनुगमन सम्पन्न भएको लमलतिे सात लदनलभत्र 

काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतवदेनमा ऄनगुमनको क्रममा 

सम्वलन्धत योजना वा काययक्रमको ऄवस्था झलल्कने गरी लिआएका 

तस्वीर समते संिग्न गनुय पनेछ । 

(३) यस दफा बमोलजमको ऄनगुमन प्रलतवदेन सदस्य सलचविे 

तयार गनुय पनेछ ।  

(४) यस दफा बमोलजम तयार भएको प्रलतवदेन सलमलतका 

संयोजक माफय त छिफिको लनलमत्त काययपालिका वठैकमा प्रस्ततु 

गररनेछ ।  

(५) ऄनगुमन प्रलतवदेन बेगर सलमलतका पदालधकारीिाइ कुनै 

लकलसमको भत्ता वा सलुवधा ईपिब्ध गराआने छैन ।  

१७. ऄनुगमन प्रलिवेदनमा समावेश गनुयपने लवषयः सलमलतिे दफा १८ 

बमोलजम तयार गररने ऄनगुमन प्रलतवदेनमा दहेायका लवषयहरु समावशे 

गनुय पनेछः– 

(क) स्रोत साधनको प्रालप्त र प्रयोगका क्रममा स्वीकृत बजेट र 

समय तालिका ऄनसुार भए नभएको, 
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(ख) ऄपेलक्षत प्रलतफिहरु समयम ै र िागत प्रभावकारी रुपमा 

हालसि भए नभएको,  

  (ग) कायायन्वयनकतायको काययदक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

(घ) कायायन्वयनमा के कस्ता समस्या र बाधा व्यबधानहरु 

दलेखएका छन ्र लतनको समाधानका लनलमत्त 

के कस्ता ईपायहरु ऄविम्बन गनुय पछय । 

१८.  प्रलिवेदन उपरको कारवाहीः (१) सलमलतिे दफा १६ बमोलजम पेश 

गरेको प्रलतवदेन ईपर काययपालिकाको वठैकमा कम्तीमा दइु मलहनामा 

एक पटक छिफि गने व्यबस्था लमिाईन ुपनेछ ।  

(२) सलमलतको प्रलतबेदनको अधारमा काययपालिकािे योजना 

कायायन्वयनमा दलेखएका त्रटुीहरु 

सच्याईन तथा समय र गणुस्तर कायम गनय ईपभोिा सलमलत, लनमायण 

व्यबसायी, परामशयदाता तथा कमयचारीिाइ अवश्यक लनदशेन लदन 

सक्नेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम काययपालिकाबाट लदआएका लनदशेन 

पािना गनुय सम्बलन्धत पक्षको कतयब्य हुनेछ ।  

१९.  भुक्तानी गदाय ध्यान लदनुपनेः (१) कायायियिे योजना वा काययक्रमको 

ऄलन्तम लकस्ता भिूानी गदाय सलमलत वा वडास्तरीय ऄनुगमन सलमलत र 

ईपभोिा सलमलत ऄन्तगयतको ऄनगुमन सलमलतिे पेश गरेको ऄनगुमन 

प्रलतवदेन संिग्न गनुयपनेछ ।  

(२) योजना वा काययक्रमको ऄलन्तम लकस्ता भिूानी लदनुऄलघ 

ऄनगुमन प्रलतवदेनिे औल्याएका गम्भीर 

प्रकृलतका लवषयहरुमा अवश्यक सधुार गरेको व्यहोरा सम्बलन्धत 

प्रालवलधकबाट सलुनलित गररएको हुन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद – ५ 

लवलवध 

२०.  ऄनुगमन गनयसकनेः (१) यस काययलवलधमा ऄन्यत्र जनुसुकैु कुरा 

िेलखएको भएता पलन कायायपालिका तथा ऄध्यक्षिे गाईँपालिकाबाट 

सञ्चालित अयोजना तथा काययक्रमको अवश्यकता ऄनसुार स्थिगत 

ऄनगुमन गनयसक्नेछ ।  

(२) सलमलतिे वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतबाट दफा ८ 

बमोलजम ऄनगुमन गररने योजना तथा काययक्रमको समते अवश्यकता 

ऄनसुार ऄनगुमन गनय सक्नेछ ।  

२१. लजम्मेवारी िोकनुपनेः (१) कायायियिे यस काययलवलध बमोलजम गररने 

ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण सम्वन्धी काययको समन्वय, सहजीकरण, 

कायायन्वयन र ऄलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धी काययका िालग योजना 

शाखा/ईपशाखािाइ लजम्मवेारी तोक्न ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन 

गाईँपालिकामा ऄनगुमन सम्बन्धी कामका िालग बेग्िै शाखा वा एकाआ 

रहकेो ऄवस्थामा ईपदफा (१) बमोलजमको कायय लजम्मवेारी सोही शाखा 

वा एकाआको हुनेछ ।  

२२. काययलवलधको पािना गनुयपनेः (१) वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतबाट 

गररने ऄनगुमनमा समेत यस काययलवलधमा भएका व्यबस्थािाइ पािना 

गनुयपनेछ । 

(२) वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतिे ऄनगुमन गरी तयार गरेको 

प्रलतवदेनको एक प्रलत ऄनगुमन सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र ऄनगुमन 

तथा सपुररबेक्षण सलमलत समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  



खण्ड ४) छत्रदेव गाउँपालिका, लमलि २०७८/०३/१० (सखं्या ३ 

 

- 17 - 

२३. चेकलिष्ट ियार गनय सकनेः सलमलतिे योजना तथा काययक्रमको 

स्थिगत ऄनगुमन गदाय यस काययलवलधमा भएको व्यबस्था ऄनरुुप 

लववरण संकिनका िालग ऄिग्ग ैचेकलिष्ट तयार गरी िाग ूगनय सक्नेछ । 

२४. संशोधन वा हेरफेरः काययपालिकािे सलमलतसँगको परामशयमा यस 

काययलवलधमा अवश्यकता ऄनुसार संशोधन वा हरेफेर गनय सक्नेछ । 

२५. बाधा ऄड्काउ फुकाउः यस काययलवलध कायायन्वयनको क्रममा कुनै 

वाधा ईत्पन्न भएमा काययपालिकािे वाधा ऄड्काई फुकाईन सक्नेछ ।   
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ऄनुसूची– १ 

(काययलवलधको दफा १२ को उपदफा (२) बमोलजम) 

पवूायधार लवकास सम्बन्धी योजनाको कायय प्रारम्भ हुन ुपवूय गररने ऄनगुमनमा प्रयोग 

गररने ढाँचा 

क्र.स.             लशषयक लववरण 

१.  ऄनगुमन गररने योजनाको नाम   

२.  योजनास्थि:     ठेगाना  

३.  योजनाको स्वीकृत िागत ऄनुमान रु.  

४. सम्झौता रकम रु. कुि सम्झौता रकम रु. .....   जनसहभालगता-

िागत सहभालगताको रकम रु. ........... 

५.  बहुवषीय योजनाको हकमा कुि िागतः ...........  

  चाि ुअ.व.को लवलनयोजन .......... 

६.  योजना सम्झौता लमलतः  

७.  शरुु हुने लमलतः ............      

  सम्पन्न हुने लमलतः ....... 

८.  िाभालन्वत जनसंख्या  

९.  कायायन्वयन गने लनकायको नाम र सम्पकय  व्यलि र सम्पकय  नम्बर  

१०.  लनमायण गररने संरचनाको लकलसम, अकार वा पररमाण  

११. संरचना लनमायण भए लडजाआन ऄनसुारको फाईण्डेशन भए 

नभएको  

१२. अवश्यक पने लनमायण सामग्री तथा जनशलि अपतूीको स्रोत र 

सोको गणुस्तर 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 
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१३.  भौगोलिक एव ंवातावरणीय जोलखम  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

१४. स्वीकृत िागत ऄनमुान तथा लडजाआनमा अईन सक्ने संभालवत 

पररवतयन तथा जोलखम  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

१५.  िाभग्राही समदुायको सरोकारको लवषय, धारणा र सझुाव 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

१६.  संिग्न प्रालवलधकको धारणा 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

१७.  नागररक समाज र राजनैलतक दिका प्रलतलनलधको धारणा   

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

१८.  सलमलत/ऄनगुमनकतायको लटप्पणी र सझुाव   

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

नोटः  

१. क्र.सं. ९ मा  ईपभोिा सलमलतबाट कायायन्वयन भएको योजना भए ईपभोिा 

सलमलतको ऄध्यक्षको नाम र सम्पकय  नम्बर राख्ने, गरैसरकारी 

संस्था÷सामदुालयक संस्थाबाट कायायन्वयन भएको योजना भए  

सम्बलन्धत संस्थाको तफय बाट तोलकएको सम्पकय  व्यलिको नाम र सम्पकय  

नम्बर र लनमायण व्यवसायीबाट कायायन्वयनको भएको योजना भए 

सम्बलन्धत लनमायण व्यवसायीको तफय बाट तोलकएको सम्पकय  व्यलिको 

नाम र सम्पकय  नम्बर ईल्िेख गने ।  
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२.क्र.सं. १३ वातावरणीय मलू्याङ्कन गनुयपने योजना भए सो बमोलजम 

मलु्याङ्कन भए नभएको र योजनाबाट ऄन्य लसंचाइ, खानेपानी, सडक 

जस्ता स्थानीय सावयजलनक पवूायधार तथा लनजी भौलतक पवूायधारमा क्षती 

पगु्न सक्न ेऄवस्था भए नभएको ईल्िेख गने ।   
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ऄनुसूची– २ 

(काययलवलधको दफा १२ को उपदफा (३) बमोलजम) 

पवूायधार योजनाको लनमायणधीन ऄवस्थामा गररने ऄनगुमनको 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    

लवत्तीय प्रगलत ................ प्रलतशतः  

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

 भिुानी बाँकी रकमः ............ 

७. योजना कायायन्वयन तोलकएको गणुस्तर, िागत र समय ऄनरुुपः 

 (क) भएको (ख) नभएको 

८. लनमायण काययको ऄवस्थाः  

(क) लनमायणस्थिमा अवश्यक लनमायण सामग्रीको ईपिब्धता भए 

नभएको 
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 (ख) ईपिब्ध लनमायण सामग्री तोलकएको गणुस्तर बमोलजम भए नभएको  

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

 (घ) अवश्यक जनशलिको पयायप्तता भए नभएको  

 (ङ) मशेीनरी औजार र ईपकरण व्यवस्थापनको ऄवस्था 

९. योजना कायायन्वयनमा दलेखएका बाधा ऄवरोधः ................................. 

१०. योजना कायायन्वयनमा सम्झौताका शतयको पािनाः 

(क) भएको   

(ख) नभएको 

(ग) नभएको भए पािना नभएको लवषय र सोको कारणः 

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

११.कायायन्वयन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र प्रलतबद्धताः 

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

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

१३.संिग्न प्रालवलधकको धारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

१४.ऄलघल्िो ऄनुगमनको क्रममा लदआएका सुझाव कायायन्वयनको ऄवस्थाः 

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

१५.सलमलत÷ऄनगुमनकतायको लटप्पणी, सझुाव र लनदशेनः 

.................................... 
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ऄनगुमन गने पदालधकारीहरु 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 
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ऄनुसूची– ३ 

(काययलवलधको दफा १२ को उपदफा (५) बमोलजम) 

योजनाको लनमायण कायय सम्पन्न भएपलछ गररने ऄलन्तम ऄनुगमनको क्रममा प्रयोग 

गररने ऄनगुमनको ढाँचा 

ऄनगुमन गरेको लमलतः ........... 

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

२. योजना लनमायणस्थिः वडा 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 कायायन्वयन तोलकएको गणुस्तर, िागत र समय ऄनुरुप सम्पन्न 

भए नभएको 

८.  योजना कायायन्वयनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको 

९. ईपभोिाहरुको िागत सहभालगताको ऄवस्थाः  

१०.  लडजाआन वा िागतमा पररवतयन भएको भए सोको औलचत्य र स्वीकृलतको 

ऄवस्थाः ..................... 
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११.  योजनाबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हुन सक्ने ऄवस्था भए नभएकोः 

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

१२.  योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄवस्था र दीगोपना  

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

१३.  सावयजलनक सनुवुाइ तथा सावयजलनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  ईपभोिा सलमलत ऄन्तगयत रहकेो ऄनगुमन सलमलतको लनणयय तथा सझुाव  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.

. 

१५. कायायन्वयन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र 

प्रलतबद्धताः ....................... 

१६. स्थानीय ईपभोिा÷नागररकहरुको धारणा वा प्रलतकृयाः 

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

१७.  ऄलघल्िो ऄनगुमनको क्रममा लदआएका सझुावको कायायन्वयनको 

ऄवस्थाः  

१८. संिग्न प्रालवलधकको धारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

१९. सलमलत÷ऄनगुमनकतायको लटप्पणी, सझुाव र लनदशेनः 

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

ऄनगुमन गने पदालधकारीहरु 
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क. नामः ..........................   पदः ................  

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 
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ऄनुसूची –४ 

(काययलवलधको दफा १३ बमोलजम) 

चेतनामिूक, क्षमता ऄलभवलृद्ध र सीप लवकास काययक्रमको ऄनगुमनको क्रममा 

प्रयोग गररने ढाँचा 

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

१. काययक्रमको नामः ................ 

२. काययक्रम सञ्चािन स्थानः वडा नं. ................. स्थानः ................ 

३. काययक्रम शरुु लमलतः ............     

सम्पन्न गनुयपने लमलतः ........................... 

४. काययक्रमको प्रकृलतः  क. चेतनामिूक,  ख. क्षमता ऄलभवलृद्ध 

 ग. सीप लवकास   

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

रकम रु. ..............  

 कायायन्वयन गने लनकायको िागत सहभालगता रु ......  

ऄन्य लनकायबाट प्राप्त सहयोग रु..................   

िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही संख्याः  

मलहिा„„„„ परुुष„„„„ जम्मा„„„„..  
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दलित„„„„ जनजालत„„„„ ब्राम्हण/क्षेत्री„„„.. 

मधेशी„„„„ मलुस्िम„„„„.. 

ऄल्पसंख्यक„„„„„„ 

ऄपाङ्गता भएको„„„„„„„„.     

७.  िाभग्राहीहरुको लनयलमत ईपलस्थती भए नभएको  

८.  काययक्रम कायायन्वयनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािनाः भएको

 नभएको 

९. काययक्रमको खाका (िाभग्राही, कायायन्वयन तररका, समय र िागत) मा 

पररवतयन भएको भए सोको औलचत्य र स्वीकृलतको ऄवस्थाः 

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

१०.  काययक्रमबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हुन सक्ने ऄवस्थाः 

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

११.  काययक्रममा तोलकएबमोलजमको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको 

पािना भए नभएको 

१२.  योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄवस्था र दीगोपना : 

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

१३.  िाभग्राही/नागररकको धारणा वा प्रलतकृया  

 

१४. कायायन्वयन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र 

प्रलतबद्धताः ....................... 
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१५.  वडा सलमलत वा वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतको प्रलतकृया भएः 

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

१६. ऄनगुमनकतायको लटप्पणी, सझुाव 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 ............... 
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ऄनुसूची– ५ 

(काययलवलधको दफा १४ बमोलजम) 

स्वरोजगार तथा ईत्पादनमिूक र ईद्यमशीिता प्रवद््रधन गने योजना र काययक्रमको 

ऄनगुमन 

१. काययक्रमको नामः ................ 

२. काययक्रम सञ्चािन स्थानः वडा नं. ................. स्थानः ................ 

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

गनुयपने लमलतः ........................... 

४. काययक्रमको प्रकृलतः  क. स्वरोजगार तथा ईत्पादनमिुक,  

 ख. ईद्यमशीिता प्रबद््रधन गने  

५. काययक्रमको कुि िागतः रु. .................     कायायियबाट 

ईपिब्ध हुने रकम रु. ..............  

 कायायन्वयन गने लनकायको िागत सहभालगता रु ......   

ऄन्य लनकायबाट प्राप्त सहयोग रु..................  

 िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही संख्या„„„„„.मलहिा„„„„. 

परुुष„„„„„. जम्मा„„„„.. 

दलित„„„„जनजालत„„„„„. 

ब्राम्हण/क्षेत्री„„„„„„ मधेशी„„„„„.. 
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मलुस्िम„„„„„„„„„ऄल्पसंख्यक„„„„„„„

„ऄपाङ्गता भएको„„„  

७.  कायायियबाट सामग्री ईपिब्ध गराआएको भएमा  

सामग्रीको लववरण  पररमाण ईपयोगको 

ऄवस्था 

कैलफयत 

    

    

    

    

    

     

८.  काययक्रम कायायन्वयनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािना:    

 भए/नभएको 

९.  काययक्रमबाट ऄपेलक्षत प्रलतफि प्राप्त हुन सक्ने ऄवस्थाः   

 भए/नभएको 

१०.  काययक्रममा तोलकएबमोलजमको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको 

पािनाः   भए/नभएको 

११.  योजनाको समग्र ईपिलब्धको ऄवस्था र दीगोपना : 

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

१२.  िाभग्राही/नागररकको धारणा वा प्रलतकृया  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 
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१३. कायायन्वयन गने लनकायको अलधकाररक प्रलतलनलधको धारणा र 

प्रलतबद्धताः  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

१४.  वडा सलमलत वा वडास्तरीय ऄनगुमन सलमलतको प्रलतकृया भएः  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

१५. ऄनगुमनकतायको लटप्पणी, सझुाव र लनदशेनः  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

ऄनगुमन गने पदालधकारीहरु 

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

 दस्तखतः ............... 

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

 दस्तखतः ............... 

प्रमाणिकरि णमण िः २०७८/०२/१९  

 

आज्ञाले 

भेषराज पन्थ 

प्रमखु प्रशासकीय अणिकृ  

छत्रदवे गाउँपाणलका 

 

 


