
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड ५) माकादमु, रामेछाप, असार 20 गते, २०७८ साि (संख्या ६ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको काययसंचािन काययववलि, २०७८ 
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प्रस्तावनााः गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुने लिकास योजना तथा काययक्रमको प्रभािकारी 

कायायन्ियनका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड 

(ख) मा भएको ब्यिस्था िमोलजम गररने अनगुमन तथा सुपररिेक्षण काययिाई ब्यिलस्थत र प्रभािकारी 

तुल्याउन िाञ्छनीय भएकोिे, 

 खाँडादेिी गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलिलि लनयलमत गन ेऐन, २०७५ को दफा ४ ि े लदएको 

अलिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे देहायको काययलिलि बनाई िागू गरेको छ ।  

 

परिच्छेद– १ 

प्रािम्भिक 

१.  संम्िप्त नाम ि प्रािभिाः (१) यस काययलिलिको नाम “खाँडादेिी गाउँपालिकाको अनुगमन 

तथा सुपररिेक्षण सलमलतको काययसञ्चािन काययलिलि, २०७८” रहेको छ ।  

  (२) यो काययलिलि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेलख 

प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.  परििाषााः लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागमेा यस काययलिलिमा,– 

   (क)  “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पछय । 

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

आयोजनाहरूमा िगानी तथा सािनको प्रिाह उलचत ढङ्गिे भए, 

नभएको िा अपेलक्षत नलतजा हालसि भए, नभएको सम्बन्िमा यस 

काययलिलि बमोलजम गररन े लनरन्तर िा आिलिक रुपमा गररन े

लनगरानी, सूचना सङ्किन, लिशे्लषण तथा सुिारात्मक कायय 

सम्झनु पछय । 

   (ग)  “काययक्रम” भन्नािे गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुन े काययक्रम 

सम्झनु पछय र सो शब्दिे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र गैर सरकारी संस्था 

एबम् सामदुालयक संस्थाबाट सञ्चालित काययक्रम समतेिाई 

जनाउँछ । 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या ६ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०३।20 

3 

   (घ)  “काययपालिका” भन्नािे गाउँकाययपालिका सम्झनु पछय । 

   (ङ)  “नागररक समाज” भन्नाि े गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र नागररक 

समाजको रुपमा दताय भएका िा नभएका नागररक अलिकारका 

िालग कृयालशि संस्था िा व्यलि सम्झनु पछय ।  

   (च)  “प्रलतिेदन” भन्नािे यस काययलिलि बमोलजम तयार गररन ेअनुगमन 

तथा सुपररिेक्षण काययको नलतजा समािेश गररएको दस्तािेज 

सम्झनु पछय । 

   (छ)  “योजना” भन्नािे गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हुन ेलिकास लनमायण 

कायय सम्झनु पछय र सो शब्दि ेगाउँपालिका क्षेत्रलभत्र गैर सरकारी 

संस्था एबम् सामुदालयक संस्थाबाट सञ्चालित लिकास लनमायण 

कायय समेतिाई जनाउँछ ।  

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

   (झ)  “सुपररिेक्षण” भन्नािे अपेलक्षत नलतजा हालसि गनय यस 

काययलिलि बमोलजम सलमलत िा सो कामको लनलमत्त लजम्मेिार 

कमयचारी िा पदालिकारीबाट गररने स्थिगत लनरीक्षण िा चेकजाँच 

िा रेखदेख सम्बन्िी कायय सम्झन ुपछय । 

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

 

परिच्छेद– २ 

सम्मम्तको गठन तथा काम, कततव्य ि अम्िकाि 

३.  अनुगमन तथा सुपरिवेिण सम्मम्ताः (१) योजना तथा काययक्रमको िागत, पररमाण, समय 

सीमा र गुणस्तरीयताको आिारमा अनुगमन गरी पषृ्ठपोषण लदनका िालग देहाय बमोलजमको 

अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सलमलत रहनछेः–  
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   (क)  गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष    – संयोजक 

   (ख) काययपालिकािे तोकेका एक जना मलहिा सलहत काययपालिकाका  

    सदस्यहरु मध्येबाट दईु जना    – सदस्य 

   (ग)  प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत   – सदस्य 

   (घ)  प्रमुख, योजना  शाखा      – सदस्य सलचि 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा आिश्यकता अनसुार नागररक समाजका प्रलतलनलि, 

सञ्चारकमी र सम्बलन्ित क्षेत्रका लिज्ञिाई आमन्त्रण गनय सलकनेछ ।  

 (३) सलमलति े आफ्नो कामिाई लछटोछररतो र प्रभािकारी बनाउन काययपालिकाबाट 

सलमलतमा प्रलतलनलित्ि गन ेसदस्य मध्येबाट संयोजक रहने गरी लिषयगत रुपमा अनुगमन 

टोिी गठन गरी लजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।   

 (४) यस दफा बमोलजम स्थिगत अनगुमन गदाय सम्िलन्ित योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन 

िा सुपररिेक्षणमा संिग्न कमयचारीिाई सहभागी गराउन ुपनछे ।   

४. सम्मम्तको काम, कततब्य ि अम्िकािाः (१) योजना तथा काययक्रमबाट अपेक्षा गररएको 

नलतजा प्रालिका िालग सहजीकरण गने अनगुमन तथा सुपररिेक्षण सलमलतको प्रमुख 

लजम्मेिारी हुनेछ । 

            (२) उपदफा (१) मा उलल्िलखत कामका अलतररि सलमलतका अन्य काम, 

कतयब्य र अलिकार देहाय बमोलजम हनुेछः– 

    (क)  गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा काययक्रम 

अनुगमनका िालग िालषयक काययतालिका तयार गरी 

काययपालिकािाई जानकारी लदने, 

            (ख)  काययतालिका अनुसार लनयलमत र आिश्यकता अनुसार 

आकलस्मक अनुगमन तथा लनरीक्षण गन,े 

            (ग)  अनुगमन तथा सुपररिेक्षण काययिाई प्रभािकारी बनाउन 

आिश्यकता अनुसार सलमलतका कृयाकिापहरुमा लिज्ञिाई 

संिग्न गराउन,े 
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          (घ)  अनुगमन सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र सोको प्रलतिेदन 

काययपालिकामा पेश गरी काययपालिकाको बैठकमा छिफि 

गने गराउने, 

          (ङ)  अनुगमनको क्रममा देलखएका लिषयमा सुिारका िालग 

सम्बलन्ित प्रालिलिक तथा सम्बद्ध उपभोिा सलमलत, 

परामशयदाता एबम ्लनमायण व्यबसायीिाई लनदेशन लदने, 

            (च)  योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनको सन्दभयमा देखा परेका 

लििाद िा समस्याहरुको समािानका िालग आिश्यक 

समन्िय र सहजीकरण गन,े 

          (छ)  योजना तथा काययक्रमको अनुगमन तथा सुपररिेक्षणको 

क्रममा कुनै लहनालमना, अलनयलमतता िा तोलकएको गुणस्तर 

र पररमाण नभएको व्यहोरा यलकन हनु आएमा आिश्यक 

कारबाहीको िालग रायसलहत काययपालिकामा पेश गने,  

    (ज)  अनुगमन काययको िालषयक प्रलतिेदन तयारी गरी आलथयक 

िषयको अलन्तममा काययपालिकामा पेश गने, 

          (झ)  सलमलतको िालषयक प्रलतिेदन प्रत्येक िषयको श्रािण 

मलहनालभत्र कायायियको िेबसाइट र अन्य उपयुि 

माध्यमबाट साियजलनक गने ब्यिस्था लमिाउन े।  

 

परिच्छेद– ३ 

अनुगमन तथा सुपरिवेिण सभबन्िी व्यवस्था 

५. योजना तथा कायतक्रमको वगीकिणाः (१) अनुगमन तथा सुपरीिेक्षणका िालग योजना 

तथा काययक्रमिाई लिषयगत क्षेत्रका आिारमा दहेाय िमोलजम िगीकरण गररनेछः–  

    (क)  पूिायिार लिकास योजना,  

    (ख)  चेतनामूिक, क्षमता अलभिलृद्ध र सीप लिकास सम्िन्िी 

काययक्रम,  
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    (ग)  स्िरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमशीिता प्रिद्धयन गन े

योजना र काययक्रम । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम गररएको िगीकरण एिम् योजना तथा काययक्रममा गररने िगानी 

समेतका आिारमा सलमलतिे अनगुमनको प्राथलमकता लनिायरण गनय सक्नेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोलजम गररने अनुगमन तथा सुपरीिेक्षणको िालग बेग्िाबेग्िै ढाँचा र 

लिलिको प्रयोग गनय सलकनेछ ।  

६. अनुगमन गदात ध्यान म्दनपुननाः अनगुमन तथा सुपररिेक्षण सलमलतिे यस काययलिलि 

बमोलजम योजना तथा काययक्रमहरुको अनुगमन गदाय देहायका लिषयमा ध्यान लदनु पनेछः– 

    (क)  काययतालिका अनुसार काम भए नभएको एकीन गने, 

    (ख)  कामको तोलकएको पररमाण, िागत र गुणस्तर कायम गराउन,े  

          (ग)  योजना िा काययक्रमको लडजाइन िा कायायन्ियनको क्रममा 

भएका गल्ती िा कमजोरी तत्काि सुिार गरी साियजलनक 

कोषको अपव्यय हुनबाट रोक्ने,  

           (घ)  अनुगमन तथा सुपररिेक्षण काययिाई पारदशी र 

सहभालगतामूिक बनाई नागररकमा गाउँपालिकािे गन े

लिकास लनमायण काययप्रलत सकारात्मक भािनाको लिकास 

गराउने ।  

७.  अनुगमन म्वम्िाः (१) सलमलति े गाउँ/नगरपालिकाबाट सञ्चालित एबम ् गाउँपालिका 

क्षेत्रलभत्र गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित योजना तथा काययक्रमहरुको अनुगमन गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम अनुगमन तथा सुपररिेक्षण गदाय सलमलतिे दहेायकामध्ये 

आिश्यकता अनुसार कुनै िा सबै लिलिको प्रयोग गनय सक्नछेः– 

    (क)  कायायन्ियनमा संिग्न व्यलि समूह िा लनकायबाट लनयलमत 

प्रलतबेदन लिने, 

    (ख)  स्थिगत अििोकन गन,े 

    (ग)  िाभालन्ित िगय तथा सरोकारिािाहरुसँग छिफि गने, 
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    (घ)  नागररक समाजका संस्था तथा आमसञ्चारका माध्यम 

पररचािन गन,े 

    (ङ)  साियजलनक परीक्षण तथा साियजलनक सुनुिाई आयोजना गने,  

    (च)  योजनाको प्रालिलिक परीक्षण गने, 

    (छ)  सेिाग्राही सन्तुष्टी सिेक्षण तथा सलमलति ेउपयुि ठहर गरेका 

अन्य लिलिहरु । 

 (३) उपदफा (२) मा उलल्िलखत लिलिका अलतररि कुनै योजना िा काययक्रमको सम्बन्िमा 

अन्य तररकाबाट पषृ्ठपोषण, प्रलतकृया िा सुझाि प्राि भएको अिस्थामा सलमलति ेत्यस्तो 

लिषयको अलभिेख राखी तथ्यगत लिशे्लषणको आिारमा आिश्यक कारिाही अलघ बढाउन 

सक्नेछ ।     

८.  वडास्तिीय अनुगमन सम्मम्ताः (१) िडास्तरमा सञ्चािन गररने योजनाको िागत, 

पररमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताका आिारमा अनुगमन गरी आिश्यक पषृ्ठपोषण लदनका 

िालग देहाय बमोलजमको िडास्तरीय अनुगमन सलमलत रहनछेः– 

  (क) सम्बलन्ित िडाको िडाध्यक्ष   –संयोजक 

  (ख) िडा सलमलतका सदस्यहरु    –सदस्य  

  (ग) िडा सलचि      –सदस्य सलचि 

 (२) िडास्तरीय अनुगमन सलमलतिे आिश्यकता अनुसार सम्बलन्ित योजना हेन ेप्रालिलिक 

कमयचारीिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 (३) िडास्तरीय अनुगमन सलमलतिे अनुगमनको क्रममा देलखएका लिषयका सम्बन्िमा 

सलमलतिाई लनयलमत रुपमा जानकारी गराउन ुपनछे ।  

९. उपिोक्ता सम्मम्तबाट अनुगमन गननाः (१) तोलकएको गणुस्तर तथा पररमाण कायम गरी 

लनिायररत समयमा योजना सम्पन्न गनय उपभोिाहरुको भेिाबाट कम्तीमा एक जना मलहिा 

सलहत बढीमा पाँच सदस्यीय अनुगमन सलमलत गठन गनुयपनछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको अनुगमन सलमलत गठन गने कायय उपभोिा सलमलत गठन गदाय 

कै समयमा गनुयपनेछ ।   
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 (३) यस दफा बमोलजम गलठत अनुगमन सलमलतको काम, कतयब्य र अलिकार दहेाय बमोलजम 

हुनेछः– 

                   (क)  योजनाको कायायन्ियनमा देलखएका िािा, व्यििान र 

समस्या समािानका िालग आिश्यक सहजीकरण गने, 

             (ख)  योजना कायायन्ियन तोलकएको पररमाण, गुणस्तर र 

काययतालिका अनुसार भए नभएको एकीन गने र नभएको 

अिस्थामा सम्बलन्ित पक्षिाइ सचते गराउने, 

                   (ग)  सलमलत र िडास्तरीय अनुगमन सलमलतबाट गररने अनगुमन 

तथा सुपरीिेक्षणमा आिश्यक समन्िय र सहजीकरण गने, 

    (घ)  योजनाको सफि कायायन्ियनका िालग आिश्यक अन्य 

काययहरु गने ।  

 (४) उपभोिा सलमलतिे योजनाको अलन्तम भुिानी माग गदाय यस दफा बमोलजमको अनुगमन 

सलमलतको प्रलतिेदन संिग्न गनुयपनेछ ।   

१०.  अनुगमन ताम्िका तयाि गनुतपनन: (१) सलमलति ेयोजना कायायन्ियन तालिका अनुरुप हनु े

गरी िालषयक अनुगमन तालिका तयार गनुय पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) िमोलजम तयार भएको तालिकािाई सलमलतबाट लनणयय गराई काययपालिका 

समक्ष पशे गनुय पनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजम पशे हुन आएको तालिका उपर आिश्यक छिफि गरी 

काययपालिकािे आिश्यक पषृ्ठपोषण लदन सक्नछे ।  

 (४) यस दफा बमोलजम तयार भएको अनुगमन तालिका सम्बलन्ित उपभोिा सलमलत, लनमायण 

ब्यिसायी, आपूलतयकताय, सेिा प्रदायक, सम्िलन्ित िडा सलमलत र सुपरीिेक्षणको िालग 

तोलकएको कमयचारीिाई अलग्रम रुपमा उपिब्ि गराउनु पनछे ।  

११.  अनुगमन कायतको िाम्ग स्रोतको प्रबन्िाः (१) अनुगमन काययतालिका बमोलजम 

सलमलतको काययलजम्मेिारी पुरा गनय आिश्यक पने स्रोत सािनको प्रबन्ि काययपालिकािे 

िालषयक बजेट तथा काययक्रममा समािशे गरी गनुयपनेछ ।     

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या ६ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०३।20 

9 

 (२) स्िीकृत िालषयक बजेटका आिारमा काययतालिका िमोलजम अनुगमन तथा 

सुपररिेक्षणको िालग आिश्यक स्रोत सािनको व्यिस्थापन गने लजम्मेिारी प्रमुख प्रशासकीय 

अलिकृतको हुनेछ ।  

 (३) अनुगमन तथा सुपररिेक्षण काययमा संिग्न रहन ेसलमलतका पदालिकारीको भत्ता तथा 

अन्य सुलििा सम्बन्िी व्यबस्था प्रचलित प्रदेश कानूनको अिीनमा रही काययपालिकािे 

तोकेबमोलजम हुनेछ ।  

१२.  पूवातिाि म्वकास योजनाको अनुगमनाः (१) सलमलतिे पूिायिार लिकास सम्बन्िी 

योजनाको प्रकृलत र आकार हेरी सम्भि भएसम्म लनमायण कायय प्रारम्भ हुनुपूिय, लनमायणािीन 

अिस्था र लनमायण सम्पन्न भएपलछ गरी तीन चरणमा अनुगमन गनुय पनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम लनमायण कायय प्रारम्भ हुनु अलघ गररने अनुगमन देहायका लिषयमा 

केलन्ित रही अनुसूची १ को ढाँचामा गनुय पनेछः  

     (क) योजनाको स्िीकृत िागत र िागत व्यहोने स्रोत, 

    (ख) योजना कायायन्ियन गररने स्थान, 

    (ग) िाभग्राही समुदायका सरोकारका लिषयहरु, 

    (घ) लनमायण गररन ेसंरचनाको लकलसम, आकार िा पररमाण, लडजाइन, 

गुणस्तर, 

    (ङ) आिश्यक पने लनमायण सामग्री तथा जनशलिको आपतूी स्रोत र 

सोको गुणस्तर, 

              (च) स्िीकृत िागत अनुमान तथा लडजाइनमा आउन सक्ने संभालित 

पररितयन तथा जोलखम । 

 (३) सलमलतिे पूिायिार योजनाको लनमायणिीन अिस्थामा देहायका लिषयमा केलन्ित रही 

अनुसूची २ को ढाँचामा अनुगमन गनुयपनेछः–  

    (क) योजना कायायन्ियन तोलकएको गुणस्तर, िागत र समय अनुरुप 

भए नभएको,  

    (ख) योजना कायायन्ियनमा देलखएका बािा अिरोि,  
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    (ग) सम्झौताका शतयको पािना, 

    (घ) सलमलतिे आिश्यक देखेका अन्य लिषयहरु । 

 (४) उपदफा (३) बमोलजमको अनुगमन गदाय त्यस्तो योजना िा काययक्रम कम्तीमा पचास 

प्रलतशत भन्दा बढी लनमायणकायय सम्पन्न भैसकेको हुनु पनेछ ।  

 (५) सलमलति ेपूिायिार योजनाको लनमायण कायय सम्पन्न भएपलछ देहायका लिषयमा केलन्ित 

रही अनुसूची ३ बमोलजमको ढाँचामा अनगुमन गनुयपनेछः– 

    (क)  योजना स्िीकृत लडजाइन अनुसार सम्पन्न भए नभएको, 

    (ख)  स्िीकृत िागत अनमुान अनुसार काम सम्पन्न भए नभएको, 

    (ग)  लनमायण काययको गुणस्तर र समय, 

             (घ)  लडजाइन िा िागतमा पररितयन भएको भए सोको औलचत्य र 

स्िीकृलतको अिस्था, 

    (ङ)  योजनाबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने अिस्था भए 

नभएको, 

         (च)  योजनामा तोलकए बमोलजमको िागत सहभालगता र 

सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको, 

    (छ) योजनाको समग्र उपिलब्िको अिस्था र दीगोपना । 

१३. चेतनामूिक, िमता अम्िवृम्ि ि सीप म्वकास कायतक्रमको अनुगमनाः सलमलति े

चेतनामूिक, क्षमता अलभिलृद्ध र सीप लिकास सम्िन्िी काययक्रमको प्रगलत अनुगमन गदाय 

काययक्रम िागत, सहभालगता, समयािलि, लसकाइका लिषयिस्तु र िाभग्राहीको पषृ्ठपोषण 

जस्ता लिषय समािेश गरी अनुसूची ४ बमोलजमको ढाँचामा अनुगमन गनुय पनेछ ।  

१४. स्विोजगाि तथा उत्पादनमूिक ि उद्यमशीिता प्रवितन गनन योजना ि कायतक्रमको 

अनुगमनाः सलमलतिे स्िरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमशीिता प्रिद्धयन गन ेयोजना र 

काययक्रमको प्रगलत अनुगमन गदाय िाभग्राही समूदायिे गाउँपालिकाबाट प्राि ऋण िा 

अनुदानको मात्रा, प्रदान गररएका यन्त्र औजार र उपकरण तथा प्रालिलिक सहायताको प्रकृलत, 

प्राि सहायताको उपयोगको अिस्था, िाभग्राहीको संख्या, सहभालगिाई उपिब्ि गराइएको 
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सहयोगको पयायिता जस्ता लिषयमा केलन्ित रही अनुसूची ५ बमोलजमको ढाँचामा अनुगमन 

गनुय पनेछ ।    

१५.  अनुगमनको तयािीाः (१) सदस्य सलचििे सलमलतका पदालिकारीिाई स्थिगत अनगुमनमा 

जानुअलघ अनुगमन गररन ेयोजना तथा काययक्रम, जाने र फलकय ने समय, भ्रमणको सिारी सािन 

िगायतका लिषयमा जानकारी लदनु पनेछ ।  

 (२) स्थिगत अनुगमन गदाय सलमलतिे योजना तथा काययक्रमसँग सम्बलन्ित िागत अनुमान, 

सम्झौता जस्ता कागजातहरु तथा अनमुन स्थिको जानकारी लिने तस्िीर लखच्नको िालग 

क्यामेरा िगायतका सािनको समेत सुलनलितता गनुय पनेछ । 

 (३) सदस्य सलचििे अनगुमनको क्रममा योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनमा संिग्न 

उपभोिा सलमलत िा लनमायण व्यिसायी, िाभग्राही समुह र सुपररिेक्षणको िालग लजम्मेिारी 

तोलकएको कमयचारीिाई अनुगमन स्थिमा उपलस्थलतको िालग पूियसूचना गनुय पनेछ ।   

 (४) सलमलतिे स्थिगत अनुगमन गदाय अध्यक्ष/प्रमुखिाई समेत अलग्रम जानकारी लदनु पनछे।   

 (५) सलमलतिे स्थिगत अनुगमनको क्रममा गाउँ/नगरपालिका िा िडाको लनिायचनमा 

लनकटतम प्रलतद्वन्द्वी रहेका उम्मेद्वार िा दिसँग आिद्ध व्यलि िा पदालिकारीिाई समेत 

सम्िग्न गराई पषृ्ठपोषण प्राि गनय सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद– ४ 

प्रम्तवेदन सभबन्िी व्यवस्था 

१६.  अनुगमन प्रम्तवेदन पेश गनुतपननाः (१) सलमलतिे अनगुमन सम्पन्न भएपिात बैठक बसी 

छिफि गने र सो छिफि तथा स्थिगत अनगुमनबाट सङ्किन गररएका सूचना तथा 

लििरण समेतका आिारमा प्रलतिेदन तयार गरी अनगुमन सम्पन्न भएको लमलतिे सात 

लदनलभत्र काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रलतिेदनमा अनगुमनको क्रममा सम्िलन्ित योजना िा 

काययक्रमको अिस्था झलल्कने गरी लिइएका तस्िीर समते संिग्न गनुय पनछे । 

 (३) यस दफा बमोलजमको अनुगमन प्रलतिेदन सदस्य सलचििे तयार गनुय पनेछ ।  
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 (४) यस दफा बमोलजम तयार भएको प्रलतिेदन सलमलतका संयोजक माफय त छिफिको 

लनलमत्त काययपालिका िैठकमा प्रस्तुत गररनेछ ।  

 (५) अनुगमन प्रलतिेदन बगेर सलमलतका पदालिकारीिाई कुनै लकलसमको भत्ता िा सुलििा 

उपिब्ि गराइने छैन ।  

१७. अनुगमन प्रम्तवेदनमा समावेश गनुतपनन म्वषयाः (१) अनुगमन सलमलति े दफा १६ 

बमोलजम तयार गररन ेअनुगमन प्रलतिेदनमा देहायका लिषयहरु समािेश गनुय पनेछः– 

    (क)  स्रोत सािनको प्रालि र प्रयोगका क्रममा स्िीकृत बजेट र समय 

तालिका अनुसार भए नभएको, 

    (ख)  अपेलक्षत प्रलतफिहरु समयम ै र िागत प्रभािकारी रुपमा 

हालसि भए नभएको,  

    (ग)  कायायन्ियनकतायको काययदक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

          (घ)  कायायन्ियनमा के कस्ता समस्या र बािा व्यबिानहरु 

देलखएका छन् र लतनको समािानका लनलमत्त के कस्ता 

उपायहरु अििम्बन गनुय पछय । 

 (२) सलमलति ेदफा २२ को उपदफा (२) बमोलजम िडास्तरीय अनुगमन सलमलतिे पेश गरेको 

प्रलतिेदनमा उल्िेख भएका लिषयिाई समते आफ्नो प्रलतिदेनमा समािशे गनय सक्नेछ ।  

१८. प्रम्तवेदन उपिको कािवाहीाः (१) सलमलतिे दफा १६ बमोलजम पशे गरेको प्रलतिेदन उपर 

काययपालिकाको िैठकमा कम्तीमा दईु मलहनामा एक पटक छिफि गन ेव्यबस्था लमिाउन ु

पनेछ ।  

 (२) सलमलतको प्रलतबेदनको आिारमा काययपालिकािे योजना कायायन्ियनमा देलखएका 

तु्रटीहरु सच्याउन तथा समय र गुणस्तर कायम गनय उपभोिा सलमलत, लनमायण व्यबसायी, 

परामशयदाता तथा सम्बद्ध कमयचारीिाई आिश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोलजम काययपालिकाबाट लदइएका लनदशेन पािना गनुय सम्बलन्ित पक्षको 

कतयब्य हुनेछ ।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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१९.  िुक्तानी गदात ध्यान म्दनपुननाः (१) कायायियिे योजना िा काययक्रमको अलन्तम लकस्ता 

भूिानी गदाय सलमलत िा िडास्तरीय अनुगमन सलमलत र उपभोिा सलमलत अन्तगयतको 

अनुगमन सलमलतिे पेश गरेको अनगुमन प्रलतिेदन संिग्न गनुयपनेछ ।  

 (२) योजना िा काययक्रमको अलन्तम लकस्ता भूिानी लदनुअलघ अनुगमन प्रलतिेदनि े

औल्याएका गम्भीर प्रकृलतका लिषयहरुमा आिश्यक सुिार गरेको व्यहोरा सम्बलन्ित 

प्रालिलिकबाट सुलनलित गररएको हुनु पनेछ ।  

 

परिच्छेद – ५ 

म्वम्वि 

२०.  अनुगमन गनतसकनेाः (१) यस काययलिलिमा अन्यत्र जुनुसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन 

कायायपालिका तथा अध्यक्षिे गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा काययक्रमको 

आिश्यकता अनुसार स्थिगत अनगुमन गनय सक्नछे ।  

 (२) सलमलतिे िडास्तरीय अनुगमन सलमलतबाट दफा ८ बमोलजम अनुगमन गररने योजना तथा 

काययक्रमको समेत आिश्यकता अनुसार अनुगमन गनय सक्नेछ ।  

२१. म्जभमेवािी तोकनुपननाः (१) कायायियिे यस काययलिलि बमोलजम गररन े अनुगमन तथा 

सुपररिेक्षण सम्िन्िी काययको समन्िय, सहजीकरण, कायायन्ियन र अलभिेख व्यिस्थापन 

सम्बन्िी काययका िालग योजना शाखािाई लजम्मेिारी तोक्नु पनछे । 

 (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन गाउँपालिकामा अनुगमन सम्बन्िी 

कामका िालग बेग्ि ै शाखा िा एकाइ रहेको अिस्थामा उपदफा (१) बमोलजमको कायय 

लजम्मेिारी सोही शाखा िा एकाइको हुनेछ ।  

२२. कायतम्वम्िको पािना गनुतपननाः (१) िडास्तरीय अनुगमन सलमलतबाट गररने अनुगमनमा 

समेत यस काययलिलिमा भएका व्यबस्थािाई पािना गनुयपनछे । 

 (२) िडास्तरीय अनुगमन सलमलतिे अनुगमन गरी तयार गरेको प्रलतिेदनको एक प्रलत 

अनुगमन सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र सलमलत समक्ष पेश गनुयपनछे ।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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२३. चेकम्िष्ट तयाि गनत सकनेाः सलमलतिे योजना तथा काययक्रमको स्थिगत अनगुमन गदाय यस 

काययलिलिमा भएको व्यबस्था अनुरुप लििरण संकिनका िालग अिग्गै चेकलिष्ट तयार गरी 

िागू गनय सक्नछे । 

२४. संशोिन वा हेिफेिाः काययपालिकािे सलमलतसँगको परामशयमा यस काययलिलिमा 

आिश्यकता अनुसार संशोिन िा हेरफेर गनय सक्नेछ । 

२५. बािा अड्काउ फुकाउाः यस काययलिलि कायायन्ियनको क्रममा कुनै िािा उत्पन्न भएमा 

काययपालिकािे िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या ६ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०३।20 

15 

अनुसूची– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सगँ सम्बलन्ित) 

पूवातिाि म्वकास सभबन्िी योजनाको कायत प्रािभि हुन ुपूवत गरिने अनुगमनमा प्रयोग गरिने 

ढााँचा 

क्र.सं. म्शषतक म्वविण 

1.  अनुगमन गररन ेयोजनाको नाम   

2.  योजनास्थि/ठेगाना  

3.  योजनाको स्िीकृत िागत अनुमान रु.  

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

जनसहभालगता/िागत सहभालगताको 

रकम रु. ........... 

5.  बहुिषीय योजनाको हकमा कुि िागतः ...........चािु आ.ि.को 

लिलनयोजन .......... 

6.  योजना सम्झौता लमलतः  

7.  योजना शुरु तथा सम्पन्न हुने लमलत शुरु हुने लमलतः ............ सम्पन्न हनु े

लमलतः ....... 

8.  िाभालन्ित जनसंख्या  

9.  कायायन्ियन गन ेलनकायको नाम र सम्पकय  व्यलि 

र सम्पकय  नम्बर 

 

10.  लनमायण गररन े संरचनाको लकलसम, आकार िा 

पररमाण 

 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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क्र.सं. म्शषतक म्वविण 

11.  संरचना लनमायण भए लडजाइन अनुसारको 

फाउण्डेशन भए नभएको 

 

12.  आिश्यक पने लनमायण सामग्री तथा जनशलि 

आपूतीको स्रोत र सोको गुणस्तर 

 

13.  भौगोलिक एिं िातािरणीय जोलखम  

14.  स्िीकृत िागत अनुमान तथा लडजाइनमा आउन 

सक्ने संभालित पररितयन तथा जोलखम 

 

15.  िाभग्राही समुदायको सरोकारको लिषय, 

िारणा र सुझाि 

 

 

16.  संिग्न प्रालिलिकको िारणा  

17.  नागररक समाज र राजनैलतक दिका 

प्रलतलनलिको िारणा   

 

 

18.  सलमलत/अनुगमनकतायको लटप्पणी र सुझाि  

नोटः  

१.  क्र.सं. ९ मा  उपभोिा सलमलतबाट कायायन्ियन भएको योजना भए उपभोिा सलमलतको 

अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नम्बर राख्ने, गैरसरकारी संस्था/सामुदालयक संस्थाबाट कायायन्ियन 

भएको योजना भए  सम्बलन्ित संस्थाको तफय बाट तोलकएको सम्पकय  व्यलिको नाम र सम्पकय  

नम्बर र लनमायण व्यिसायीबाट कायायन्ियनको भएको योजना भए सम्बलन्ित लनमायण 

व्यिसायीको तफय बाट तोलकएको सम्पकय  व्यलिको नाम र सम्पकय  नम्बर उल्िेख गने ।  

२. क्र.सं. १३ िातािरणीय मूल्याङ्कन गनुयपने योजना भए सो बमोलजम मूल्याङ्कन भए 

नभएको र योजनाबाट अन्य लसंचाई, खानेपानी, सडक जस्ता स्थानीय साियजलनक पूिायिार 

तथा लनजी भौलतक पूिायिारमा क्षती पगु्न सक्न ेअिस्था भए नभएको उल्िेख गन े।   

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनुसूची– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बलन्ित) 

पूवातिाि योजनाको म्नमातणिीन अवस्थामा गरिने अनगुमनको क्रममा प्रयोग गरिने ढााँचा 

अनुगमन गरेको लमलतः ........... 

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

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

३. योजना लनमायण शुरु लमलतः ............... ४. योजना सम्पन्न हनुुपन ेलमलतः ................. 

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

६. सम्झौता रकमः .................. हािसम्म भुिानी रकमः ................... भुिानी बाँकी 

रकमः ............ 

७. योजना कायायन्ियन तोलकएको गुणस्तर, िागत र समय अनरुुपः (क) भएको (ख) 

नभएको 

८. लनमायण काययको अिस्थाः  

 (क) लनमायणस्थिमा आिश्यक लनमायण सामग्रीको उपिब्िता भए नभएको 

 (ख) उपिब्ि लनमायण सामग्री तोलकएको गुणस्तर बमोलजम भए नभएको  

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

 (घ) आिश्यक जनशलिको पयायिता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनरी औजार र उपकरण व्यिस्थापनको अिस्था 

९.   योजना कायायन्ियनमा देलखएका बािा अिरोिः ................................. 

 

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

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

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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११.  कायायन्ियन गने लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः ................ 

 

 

१२.  स्थानीय उपभोिा/नागररकहरुको िारणा िा प्रलतकृयाः ...................... 

 

१३.  संिग्न प्रालिलिकको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

 

१४.  अलघल्िो अनुगमनको क्रममा लदइएका सुझाि कायायन्ियनको अिस्थाः ........................  

 

१५.  सलमलत/अनुगमनकतायको लटप्पणी, सुझाि र लनदशेनः .................................... 

 

 

अनुगमन गन ेपदालिकारीहरु 

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

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

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

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

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

 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनुसूची– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सगँ सम्बलन्ित) 

योजनाको म्नमातण कायत सभपन्न िएपम्छ गरिने अम्न्तम अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने 

अनुगमनको ढााँचा 

अनुगमन गरेको लमलतः ........... 

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

२. योजना लनमायणस्थिः िडा न.ं ......  स्थानः .................. 

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

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

५. सम्झौता रकम रु. ...............  हािसम्मको भुिानी रु. ............  

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

७.  योजना कायायन्ियन तोलकएको गुणस्तर, िागत र समय अनरुुप सम्पन्न भए नभएको 

८.  योजना कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािना भए नभएको 

९. उपभोिाहरुको िागत सहभालगताको अिस्थाः  

१०.  लडजाइन िा िागतमा पररितयन भएको भए सोको औलचत्य र स्िीकृलतको अिस्थाः 

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

११.  योजनाबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने अिस्था भए नभएकोः ............................ 

 

१२.  योजनाको समग्र उपिलब्िको अिस्था र दीगोपना  ........................................ 

 

१३.  साियजलनक सुनुिाई तथा साियजलनक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  उपभोिा सलमलत अन्तगयत रहेको अनुगमन सलमलतको लनणयय तथा सुझाि  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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१५. कायायन्ियन गने लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

 

१६. स्थानीय उपभोिा/नागररकहरुको िारणा िा प्रलतकृयाः ...................... 

 

१७.  अलघल्िो अनुगमनको क्रममा लदइएका सुझािको कायायन्ियनको अिस्थाः  

१८. संिग्न प्रालिलिकको िारणा र प्रलतबद्धताः ....................... 

 

 

१९. सलमलत/अनगुमनकतायको लटप्पणी, सुझाि र लनदशेनः .................................... 

 

 

 

अनुगमन गन ेपदालिकारीहरु 

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

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दस्तखतः ............... 
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अनुसूची –४ 

(दफा १३ सगँ सम्बलन्ित) 

चेतनामूिक, िमता अम्िवृम्ि ि सीप म्वकास कायतक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रयोग 

गरिने ढााँचा 

अनुगमन गरेको लमलतः ........................ 

१. काययक्रमको नामः ................ 

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

३. काययक्रम शुरु लमलतः ............  सम्पन्न गनुयपन ेलमलतः ........................... 

४. काययक्रमको प्रकृलतः  क. चेतनामूिक,  ख. क्षमता अलभिलृद्ध  ग. सीप लिकास   

५. काययक्रमको कुि िागतः रु. ................. कायायियबाट उपिब्ि हनुे रकम रु. 

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

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

अन्य लनकायबाट प्राि सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही संख्याः  

म
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ज
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ज
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मुलस्िम÷ 

अल्पसंख्यक 

अपाङ्गता 

भएको 

         

७.  िाभग्राहीहरुको लनयलमत उपलस्थती 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 अिस्थाः ..................... 
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१०.  काययक्रमबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने अिस्थाः ......................... 

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

१२.  योजनाको समग्र उपिलब्िको अिस्था र दीगोपनाःःःः ........................................ 

१३.  िाभग्राही/नागररकको िारणा िा प्रलतकृया  

१४. कायायन्ियन गन े लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः 

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

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

१६. अनुगमनकतायको लटप्पणी, सुझाि र लनदेशनः .................................... 

 

अनुगमन गन ेपदालिकारीहरु 

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

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दस्तखतः ............... 
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अनुसूची– ५ 

(दफा १४ सगँ सम्बलन्ित) 

स्विोजगाि तथा उत्पादनमूिक ि उद्यमशीिता प्रविन गनन योजना ि कायतक्रमको अनुगमन 

ढााँचा 

१. काययक्रमको नामः ................ 

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

३. काययक्रम शुरु लमलतः ............  सम्पन्न गनुयपन ेलमलतः ........................... 

४. काययक्रमको प्रकृलतः  क. स्िरोजगार तथा उत्पादनमूिक  ख. उद्यमशीिता प्रबद्धयन गन े 

५. काययक्रमको कुि िागतः रु. .................कायायियबाट उपिब्ि हुन ेरकम रु. ..............  

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

अन्य लनकायबाट प्राि सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभालगताः रु ............... . 

६. जम्मा िाभग्राही संख्या 

म
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मुलस्िम/अल्पसं

ख्यक 

अपा

ङ्गता 

भएको 

         

७.  कायायियबाट सामग्री उपिब्ि गराइएको भएमा    

सामग्रीको लििरण पररमाण उपयोगको अिस्था कैलफयत 
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  मूल्य रू.10।- 

८.  काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका शतयको पािना भए/नभएको 

९.  काययक्रमबाट अपेलक्षत प्रलतफि प्राि हुन सक्ने अिस्थाः भए/नभएको 

१०.  काययक्रममा तोलकए बमोलजमको िागत सहभालगता र सम्झौताका शतयको पािनाः 

भए/नभएको 

११.  योजनाको समग्र उपिलब्िको अिस्था र दीगोपनाः ........................................ 

१२.  िाभग्राही/नागररकको िारणा िा प्रलतकृया  

 

१३. कायायन्ियन गन े लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः 

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

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

 

१५. अनुगमनकतायको लटप्पणी, सुझाि र लनदेशनः .................................... 

 

अनुगमन गन ेपदालिकारीहरु 

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

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

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

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

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