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बदर्घाट नगरपािलकाको अनुगमन तथा सपु�रवे�ण सिमितको कायर्सञ्चालन 

कायर्िविध, २०७८ 

प्रस्तावनाः नगरपािलकाबाट सञ्चालन ह�न े िवकास योजना तथा कायर्क्रमको प्रभावकारी 

कायार्न्वयनका लािग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड 

(ख) मा भएको ब्यवस्था वमोिजम ग�रने अनुगमन तथा सपु�रवे�ण कायर्लाई ब्यविस्थत र 

प्रभावकारी तुल्याउन वाञ्छनीय भएकोल,े 

 बदर्घाट नगरपािलकाको प्रशासक�य कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन, २०७४ को दफा ४ ल े

िदएको अिधकार प्रयोग गरी कायर्पािलकाले दहेायको कायर्िविध बनाई लाग ूगरेको छ ।  

:yfgLo /fhkq 
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प�रच्छेद– १ 

प्रारिम्भक 

१.  संि�� नाम र प्रारम्भः (१) यस कायर्िविधको नाम “बदर्घाट नगरपािलकाको अनुगमन 

तथा सपु�रवे�ण सिमितको कायर्सञ्चालन कायर्िविध, २०७८” रहकेो छ ।  

  (२) यो कायर्िविध नगरपािलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको 

िमितदिेख प्रारम्भ ह�नछे ।  

२.  प�रभाषाः िवषय वा प्रसङ्गल ेअकोर् अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,– 

(क)  “प्रमखु” भन्नाल ेनगरपािलकाको प्रमखु सम्झन ुपछर् । 

(ख)  “अनुगमन” भन्नाल े नीित, योजना, कायर्क्रम तथा आयोजनाह�मा लगानी 

तथा साधनको प्रवाह उिचत ढङ्गल ेभए, नभएको वा अपिे�त नितजा हािसल 

भए, नभएको सम्बन्धमा यस कायर्िविध बमोिजम ग�रन ेिनरन्तर वा आविधक 

�पमा ग�रने िनगरानी, सचूना सङ्कलन, िव�ेषण तथा सधुारात्मक कायर् 

सम्झनु पछर् । 

(ग)  “कायर्क्रम” भन्नाले नगरपािलकाबाट सञ्चालन ह�न ेकायर्क्रम सम्झन ुपछर् र 

सो शब्दल े नगरपािलका �ेत्रिभत्र गैर सरकारी संस्था एबम ् सामदुाियक 

संस्थाबाट सञ्चािलत कायर्क्रम समतेलाई जनाउँछ । 

(घ)  “कायर्पािलका” भन्नाले नगर कायर्पािलका सम्झनु पछर् । 

 (ङ)  “नाग�रक समाज” भन्नाल े नगरपािलका �ेत्रिभत्र नाग�रक समाजको �पमा 

दतार् भएका वा नभएका नाग�रक अिधकारका लािग कृयािशल संस्था वा 

व्यि� सम्झन ुपछर् ।  
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(च)  “प्रितवेदन” भन्नाले यस कायर्िविध बमोिजम तयार ग�रने अनगुमन तथा 

सपु�रवे�ण कायर्को नितजा समावेश ग�रएको दस्तावेज सम्झन ुपछर् । 

 (छ)  “योजना” भन्नाल े नगरपािलकाबाट सञ्चालन ह�ने िवकास िनमार्ण कायर् 

सम्झनु पछर् र सो शब्दले नगरपािलका �ेत्रिभत्र गैर सरकारी संस्था एबम ्

सामदुाियक संस्थाबाट सञ्चािलत िवकास िनमार्ण कायर् समतेलाई जनाउँछ ।  

(ज)  “सिमित” भन्नाले दफा ४ बमोिजमको सिमित सम्झनु पछर् । 

(झ)  “सपु�रवे�ण” भन्नाल ेअपेि�त नितजा हािसल गनर् यस कायर्िविध बमोिजम 

सिमित वा सो कामको िनिम� िजम्मेवार कमर्चारी वा पदािधकारीबाट ग�रन े

स्थलगत िनरी�ण वा चेकजाचँ वा रेखदखे सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपछर् । 

(ञ)  “संयोजक” भन्नाल ेसिमितको संयोजक सम्झनु पछर् । 

 

प�रच्छेद– २ 

सिमितको गठन तथा काम, कतर्व्य र अिधकार 

३.  अनुगमन तथा सुप�रवे�ण सिमितः (१) योजना तथा कायर्क्रमको लागत, प�रमाण, 

समय सीमा र गणुस्तरीयताको आधारमा अनुगमन गरी प�ृपोषण िदनका लािग दहेाय 

बमोिजमको अनुगमन तथा सपु�रवे�ण सिमित रहनेछः–  

(क)  नगरपािलकाको उपप्रमखु   – संयोजक 

(ख) कायर्पािलकाल े तोकेका एक जना मिहला सिहत कायर्पािलकाका सदस्यह� 

मध्येबाट दईु जना       – सदस्य 

(ग)  प्रमखु प्रशासक�य अिधकृत    – सदस्य 

 (घ) प्रमखु, योजना िवभाग/महाशाखा/शाखा        – सदस्य सिचव 



v08 %                  ;+VofM(                ldltM@)&*÷#÷!$ 
 

4 
 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा आवश्यकता अनुसार नाग�रक 

समाजका प्रितिनिध, सञ्चारकमीर् र सम्बिन्धत �ेत्रका िव�लाई आमन्त्रण गनर् सिकनेछ 

।  

 (३) सिमितल े आफ्नो कामलाई िछटोछ�रतो र प्रभावकारी बनाउन 

कायर्पािलकाबाट सिमितमा प्रितिनिधत्व गनेर् सदस्य मध्येबाट संयोजक रहन े गरी 

िवषयगत �पमा अनगुमन टोली गठन गरी िजम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।   

 (४) यस दफा बमोिजम स्थलगत अनुगमन गदार् सम्विन्धत योजना तथा 

कायर्क्रम कायार्न्वयन वा सपु�रवे�णमा संलग्न कमर्चारीलाई सहभागी गराउन ुपनेर्छ ।   

४. सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधकारः (१) योजना तथा कायर्क्रमबाट अपे�ा ग�रएको 

नितजा प्राि�का लािग सहजीकरण गनेर् अनगुमन तथा सपु�रवे�ण सिमितको प्रमखु 

िजम्मेवारी ह�नेछ । 

            (२) उपदफा (१) मा उिल्लिखत कामका अित�र� सिमितका अन्य काम, 

कतर्ब्य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नछेः– 

    (क)  नगरपािलकाबाट सञ्चािलत योजना तथा कायर्क्रम 

अनुगमनका लािग वािषर्क कायर्तािलका तयार गरी 

कायर्पािलकालाई जानकारी िदने, 

            (ख)  कायर्तािलका अनुसार िनयिमत र आवश्यकता अनुसार 

आकिस्मक अनगुमन तथा िनरी�ण गनेर्, 

            (ग)  अनुगमन तथा सपु�रवे�ण कायर्लाई प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यकता अनुसार सिमितका कृयाकलापह�मा 

िव�लाई संलग्न गराउने, 
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          (घ)  अनुगमन सम्पन्न भएको सात िदनिभत्र सोको प्रितवेदन 

कायर्पािलकामा पेश गरी कायर्पािलकाको बैठकमा 

छलफल गनेर् गराउने, 

          (ङ)  अनुगमनको क्रममा दिेखएका िवषयमा सधुारका लािग 

सम्बिन्धत प्रािविधक तथा सम्बद्ध उपभो�ा सिमित, 

परामशर्दाता एबम ्िनमार्ण व्यबसायीलाई िनदेर्शन िदन,े 

            (च)  योजना तथा कायर्क्रम कायार्न्वयनको सन्दभर्मा दखेा 

परेका िववाद वा समस्याह�को समाधानका लािग 

आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गनेर्, 

          (छ)  योजना तथा कायर्क्रमको अनगुमन तथा सपु�रवे�णको 

क्रममा कुन ै िहनािमना, अिनयिमतता वा तोिकएको 

गणुस्तर र प�रमाण नभएको व्यहोरा यिकन ह�न आएमा 

आवश्यक कारबाहीको लािग रायसिहत कायर्पािलकामा 

पेश गनेर्,  

    (ज)  अनुगमन कायर्को वािषर्क प्रितवेदन तयारी गरी आिथर्क 

वषर्को अिन्तममा कायर्पािलकामा पेश गनेर्, 

          (झ)  सिमितको वािषर्क प्रितवेदन प्रत्येक वषर्को श्रावण 

मिहनािभत्र कायार्लयको वेबसाइट र अन्य उपय�ु 

माध्यमबाट सावर्जिनक गनेर् ब्यवस्था िमलाउने ।  
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प�रच्छेद– ३ 

अनुगमन तथा सुप�रवे�ण सम्बन्धी व्यवस्था 

५. योजना तथा कायर्क्रमको वगीर्करणः (१) अनुगमन तथा सपुरीवे�णका लािग योजना 

तथा कायर्क्रमलाई िवषयगत �ते्रका आधारमा दहेाय वमोिजम वगीर्करण ग�रनेछः–  

    (क)  पवूार्धार िवकास योजना,  

    (ख)  चेतनामलूक, �मता अिभविृद्ध र सीप िवकास सम्वन्धी 

कायर्क्रम,  

    (ग)  स्वरोजगार तथा उत्पादनमलूक र उद्यमशीलता प्रवद्धर्न 

गनेर् योजना र कायर्क्रम । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ग�रएको वगीर्करण एवम ्योजना तथा कायर्क्रममा 

ग�रने लगानी समेतका आधारमा सिमितल ेअनगुमनको प्राथिमकता िनधार्रण गनर् सक्नछे 

।  

 (३) उपदफा (१) बमोिजम ग�रने अनुगमन तथा सपुरीवे�णको लािग 

बेग्लाबेग्लै ढाचँा र िविधको प्रयोग गनर् सिकनेछ ।  

६. अनुगमन गदार् ध्यान िदनुपनेर्ः अनुगमन तथा सपु�रवे�ण सिमितल े यस कायर्िविध 

बमोिजम योजना तथा कायर्क्रमह�को अनगुमन गदार् दहेायका िवषयमा ध्यान िदन ु

पनेर्छः– 

    (क)  कायर्तािलका अनुसार काम भए नभएको एक�न गनेर्, 

    (ख)  कामको तोिकएको प�रमाण, लागत र गणुस्तर कायम 

गराउने,  
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          (ग)  योजना वा कायर्क्रमको िडजाइन वा कायार्न्वयनको 

क्रममा भएका गल्ती वा कमजोरी तत्काल सधुार गरी 

सावर्जिनक कोषको अपव्यय ह�नबाट रोक्ने,  

           (घ)  अनुगमन तथा सपु�रवे�ण कायर्लाई पारदशीर् र 

सहभािगतामलूक बनाई नाग�रकमा नगरपािलकाले गनेर् 

िवकास िनमार्ण कायर्प्रित सकारात्मक भावनाको िवकास 

गराउन े।  

७.  अनुगमन िविधः (१) सिमितल े नगरपािलकाबाट सञ्चािलत एबम ् नगरपािलका 

�ेत्रिभत्र गरै सरकारी संस्थाबाट सञ्चािलत योजना तथा कायर्क्रमह�को अनगुमन गनेर्छ 

।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम अनुगमन तथा सपु�रवे�ण गदार् सिमितल े

दहेायकामध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै वा सबै िविधको प्रयोग गनर् सक्नेछः– 

    (क)  कायार्न्वयनमा संलग्न व्यि� समहू वा िनकायबाट 

िनयिमत प्रितबेदन िलन,े 

    (ख)  स्थलगत अवलोकन गनेर्, 

    (ग)  लाभािन्वत वगर् तथा सरोकारवालाह�सँग छलफल गनेर्, 

    (घ)  नाग�रक समाजका संस्था तथा आमसञ्चारका माध्यम 

प�रचालन गनेर्, 

    (ङ)  सावर्जिनक परी�ण तथा सावर्जिनक सनुुवाई आयोजना 

गनेर्,  

    (च)  योजनाको प्रािविधक परी�ण गनेर्, 
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    (छ)  सेवाग्राही सन्त�ुी सवेर्�ण तथा सिमितल े उपय�ु ठहर 

गरेका अन्य िविधह� । 

 (३) उपदफा (२) मा उिल्लिखत िविधका अित�र� कुनै योजना वा 

कायर्क्रमको सम्बन्धमा अन्य त�रकाबाट प�ृपोषण, प्रितकृया वा सझुाव प्रा� भएको 

अवस्थामा सिमितले त्यस्तो िवषयको अिभलेख राखी तथ्यगत िव�ेषणको आधारमा 

आवश्यक कारवाही अिघ बढाउन सक्नेछ ।     

८.  वडास्तरीय अनुगमन सिमितः (१) वडास्तरमा सञ्चालन ग�रन े योजनाको लागत, 

प�रमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक प�ृपोषण 

िदनका लािग दहेाय बमोिजमको वडास्तरीय अनुगमन सिमित रहनेछः– 

    (क) सम्बिन्धत वडाको वडाध्य�   –

संयोजक 

    (ख) वडा सिमितका सदस्यह�    –

सदस्य  

    (ग) वडा सिचव      –

सदस्य सिचव 

 (२) वडास्तरीय अनगुमन सिमितल ेआवश्यकता अनुसार सम्बिन्धत योजना 

हनेेर् प्रािविधक कमर्चारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गनर् सक्नछे । 

 (३) वडास्तरीय अनगुमन सिमितले अनगुमनको क्रममा दिेखएका िवषयका 

सम्बन्धमा सिमितलाई िनयिमत �पमा जानकारी गराउन ुपनेर्छ ।  

९. उपभो�ा सिमितबाट अनुगमन गनेर्ः (१) तोिकएको गणुस्तर तथा प�रमाण कायम गरी 

िनधार्�रत समयमा योजना सम्पन्न गनर् उपभो�ाह�को भेलाबाट कम्तीमा एक जना मिहला 

सिहत बढीमा पाचँ सदस्यीय अनुगमन सिमित गठन गनुर्पनेर्छ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजमको अनुगमन सिमित गठन गनेर् कायर् उपभो�ा 

सिमित गठन गदार् कै समयमा गनुर्पनेर्छ ।   

 (३) यस दफा बमोिजम गिठत अनगुमन सिमितको काम, कतर्ब्य र अिधकार 

दहेाय बमोिजम ह�नछेः– 

                   (क)  योजनाको कायार्न्वयनमा दिेखएका वाधा, व्यवधान र 

समस्या समाधानका लािग आवश्यक सहजीकरण गनेर्, 

             (ख)  योजना कायार्न्वयन तोिकएको प�रमाण, गणुस्तर र 

कायर्तािलका अनुसार भए नभएको एक�न गनेर् र नभएको 

अवस्थामा सम्बिन्धत प�लाइ सचते गराउने, 

                   (ग)  सिमित र वडास्तरीय अनगुमन सिमितबाट ग�रन े

अनुगमन तथा सपुरीवे�णमा आवश्यक समन्वय र 

सहजीकरण गनेर्, 

    (घ)  योजनाको सफल कायार्न्वयनका लािग आवश्यक अन्य 

कायर्ह� गनेर् ।  

 (४) उपभो�ा सिमितले योजनाको अिन्तम भ�ुानी माग गदार् यस दफा 

बमोिजमको अनुगमन सिमितको प्रितवेदन संलग्न गनुर्पनेर्छ ।   

१०.  अनुगमन तािलका तयार गनुर्पनेर्: (१) सिमितल ेयोजना कायार्न्वयन तािलका अनु�प 

ह�ने गरी वािषर्क अनुगमन तािलका तयार गनुर् पनेर्छ ।  

 (२) उपदफा (१) वमोिजम तयार भएको तािलकालाई सिमितबाट िनणर्य गराई 

कायर्पािलका सम� पेश गनुर् पनेर्छ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोिजम पशे ह�न आएको तािलका उपर आवश्यक छलफल 

गरी कायर्पािलकाल ेआवश्यक प�ृपोषण िदन सक्नेछ ।  
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 (४) यस दफा बमोिजम तयार भएको अनगुमन तािलका सम्बिन्धत उपभो�ा 

सिमित, िनमार्ण ब्यवसायी, आपिूतर्कतार्, सेवा प्रदायक, सम्विन्धत वडा सिमित र 

सपुरीवे�णको लािग तोिकएको कमर्चारीलाई अिग्रम �पमा उपलब्ध गराउनु पनेर्छ ।  

११.  अनुगमन कायर्को लािग स्रोतको प्रबन्धः (१) अनुगमन कायर्तािलका बमोिजम 

सिमितको कायर्िजम्मेवारी परुा गनर् आवश्यक पनेर् स्रोत साधनको प्रबन्ध कायर्पािलकाल े

वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रममा समावेश गरी गनुर्पनेर्छ ।     

 (२) स्वीकृत वािषर्क बजेटका आधारमा कायर्तािलका वमोिजम अनुगमन तथा 

सपु�रवे�णको लािग आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गनेर् िजम्मेवारी प्रमखु 

प्रशासक�य अिधकृतको ह�नछे ।  

 (३) अनुगमन तथा सपु�रवे�ण कायर्मा संलग्न रहने सिमितका पदािधकारीको 

भ�ा तथा अन्य सिुवधा सम्बन्धी व्यबस्था प्रचिलत प्रदशे कानूनको अधीनमा रही 

कायर्पािलकाल ेतोकेबमोिजम ह�नछे ।  

१२.  पूवार्धार िवकास योजनाको अनुगमनः (१) सिमितले पवूार्धार िवकास सम्बन्धी 

योजनाको प्रकृित र आकार हरेी सम्भव भएसम्म िनमार्ण कायर् प्रारम्भ ह�नुपवूर्, िनमार्णाधीन 

अवस्था र िनमार्ण सम्पन्न भएपिछ गरी तीन चरणमा अनुगमन गनुर् पनेर्छ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनमार्ण कायर् प्रारम्भ ह�नु अिघ ग�रने अनुगमन 

दहेायका िवषयमा केिन्द्रत रही अनसुचूी १ को ढाचँामा गनुर् पनेर्छः  

     (क) योजनाको स्वीकृत लागत र लागत व्यहोनेर् स्रोत, 

    (ख) योजना कायार्न्वयन ग�रन ेस्थान, 

    (ग) लाभग्राही समदुायका सरोकारका िवषयह�, 

    (घ) िनमार्ण ग�रने संरचनाको िकिसम, आकार वा प�रमाण, 

िडजाइन, गणुस्तर, 
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    (ङ) आवश्यक पनेर् िनमार्ण सामग्री तथा जनशि�को आपतूीर् स्रोत 

र सोको गणुस्तर, 

              (च) स्वीकृत लागत अनुमान तथा िडजाइनमा आउन सक्न े

संभािवत प�रवतर्न तथा जोिखम । 

 (३) सिमितले पवूार्धार योजनाको िनमार्णधीन अवस्थामा दहेायका िवषयमा 

केिन्द्रत रही अनुसचूी २ को ढाचँामा अनुगमन गनुर्पनेर्छः–  

    (क) योजना कायार्न्वयन तोिकएको गणुस्तर, लागत र समय 

अनु�प भए नभएको,  

    (ख) योजना कायार्न्वयनमा दिेखएका बाधा अवरोध,  

    (ग) सम्झौताका शतर्को पालना, 

    (घ) सिमितल ेआवश्यक दखेेका अन्य िवषयह� । 

 (४) उपदफा (३) बमोिजमको अनुगमन गदार् त्यस्तो योजना वा कायर्क्रम 

कम्तीमा पचास प्रितशत भन्दा बढी िनमार्णकायर् सम्पन्न भैसकेको ह�नु पनेर्छ ।  

 (५) सिमितल े पवूार्धार योजनाको िनमार्ण कायर् सम्पन्न भएपिछ दहेायका 

िवषयमा केिन्द्रत रही अनुसचूी ३ बमोिजमको ढाचँामा अनुगमन गनुर्पनेर्छः– 

    (क)  योजना स्वीकृत िडजाइन अनुसार सम्पन्न भए नभएको, 

    (ख)  स्वीकृत लागत अनमुान अनुसार काम सम्पन्न भए 

नभएको, 

    (ग)  िनमार्ण कायर्को गणुस्तर र समय, 
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             (घ)  िडजाइन वा लागतमा प�रवतर्न भएको भए सोको 

औिचत्य र स्वीकृितको अवस्था, 

    (ङ)  योजनाबाट अपिे�त प्रितफल प्रा� ह�न सक्न ेअवस्था भए 

नभएको, 

         (च)  योजनामा तोिकए बमोिजमको लागत सहभािगता र 

सम्झौताका शतर्को पालना भए नभएको, 

    (छ) योजनाको समग्र उपलिब्धको अवस्था र दीगोपना । 

१३. चेतनामूलक, �मता अिभविृद्ध र सीप िवकास कायर्क्रमको अनुगमनः सिमितल े

चेतनामलूक, �मता अिभविृद्ध र सीप िवकास सम्वन्धी कायर्क्रमको प्रगित अनगुमन गदार् 

कायर्क्रम लागत, सहभािगता, समयाविध, िसकाइका िवषयवस्तु र लाभग्राहीको 

प�ृपोषण जस्ता िवषय समावेश गरी अनुसचूी ४ बमोिजमको ढाँचामा अनुगमन गनुर् पनेर्छ 

।  

१४. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धर्न गनेर् योजना र कायर्क्रमको 

अनुगमनः सिमितल ेस्वरोजगार तथा उत्पादनमलूक र उद्यमशीलता प्रवद्धर्न गनेर् योजना 

र कायर्क्रमको प्रगित अनुगमन गदार् लाभग्राही समदूायल ेनगरपािलकाबाट प्रा� ऋण वा 

अनुदानको मात्रा, प्रदान ग�रएका यन्त्र औजार र उपकरण तथा प्रािविधक सहायताको 

प्रकृित, प्रा� सहायताको उपयोगको अवस्था, लाभग्राहीको संख्या, सहभािगलाई 

उपलब्ध गराइएको सहयोगको पयार्�ता जस्ता िवषयमा केिन्द्रत रही अनुसचूी ५ 

बमोिजमको ढाचँामा अनुगमन गनुर् पनेर्छ ।    

१५.  अनुगमनको तयारीः (१) सदस्य सिचवले सिमितका पदािधकारीलाई स्थलगत 

अनुगमनमा जानुअिघ अनगुमन ग�रने योजना तथा कायर्क्रम, जाने र फिकर् ने समय, 

भ्रमणको सवारी साधन लगायतका िवषयमा जानकारी िदनु पनेर्छ ।  
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 (२) स्थलगत अनगुमन गदार् सिमितले योजना तथा कायर्क्रमसँग सम्बिन्धत 

लागत अनमुान, सम्झौता जस्ता कागजातह� तथा अनमुन स्थलको जानकारी िलन े

तस्वीर िखच्नको लािग क्यामरेा लगायतका साधनको समेत सिुनि�तता गनुर् पनेर्छ । 

 (३) सदस्य सिचवले अनुगमनको क्रममा योजना तथा कायर्क्रम कायार्न्वयनमा 

संलग्न उपभो�ा सिमित वा िनमार्ण व्यवसायी, लाभग्राही समहु र सपु�रवे�णको लािग 

िजम्मेवारी तोिकएको कमर्चारीलाई अनुगमन स्थलमा उपिस्थितको लािग पवूर्सचूना गनुर् 

पनेर्छ ।   

 (४) सिमितल ेस्थलगत अनगुमन गदार् प्रमखुलाई समते अिग्रम जानकारी िदन ु

पनेर्छ ।   

 (५) सिमितले स्थलगत अनुगमनको क्रममा नगरपािलका वा वडाको 

िनवार्चनमा िनकटतम प्रितद्वन्द्वी रहकेा उम्मदे्वार वा दलसँग आवद्ध व्यि� वा 

पदािधकारीलाई समेत सम्लग्न गराई प�ृपोषण प्रा� गनर् सक्नछे ।  

 

प�रच्छेद– ४ 

प्रितवेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

१६.  अनुगमन प्रितवेदन पेश गनुर्पनेर्ः (१) सिमितले अनगुमन सम्पन्न भएप�ात बैठक बसी 

छलफल गनेर् र सो छलफल तथा स्थलगत अनुगमनबाट सङ्कलन ग�रएका सचूना तथा 

िववरण समेतका आधारमा प्रितवेदन तयार गरी अनगुमन सम्पन्न भएको िमितल ेसात 

िदनिभत्र कायर्पािलका सम� पशे गनुर् पनेर्छ ।   

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको प्रितवेदनमा अनगुमनको क्रममा सम्विन्धत 

योजना वा कायर्क्रमको अवस्था झिल्कने गरी िलइएका तस्वीर समते संलग्न गनुर् पनेर्छ । 
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 (३) यस दफा बमोिजमको अनुगमन प्रितवेदन सदस्य सिचवले तयार गनुर् पनेर्छ 

।  

 (४) यस दफा बमोिजम तयार भएको प्रितवेदन सिमितका संयोजक माफर् त 

छलफलको िनिम� कायर्पािलका वैठकमा प्रस्ततु ग�रनछे ।  

 (५) अनुगमन प्रितवेदन बेगर सिमितका पदािधकारीलाई कुनै िकिसमको भ�ा 

वा सिुवधा उपलब्ध गराइने छैन ।  

१७. अनुगमन प्रितवेदनमा समावेश गनुर्पनेर् िवषयः (१) अनगुमन सिमितल े दफा १६ 

बमोिजम तयार ग�रने अनगुमन प्रितवेदनमा दहेायका िवषयह� समावेश गनुर् पनेर्छः– 

    (क)  स्रोत साधनको प्राि� र प्रयोगका क्रममा स्वीकृत बजेट र 

समय तािलका अनुसार भए नभएको, 

    (ख)  अपेि�त प्रितफलह� समयम ैर लागत प्रभावकारी �पमा 

हािसल भए नभएको,  

    (ग)  कायार्न्वयनकतार्को कायर्द�ता र तत्परता के कस्तो छ, 

          (घ)  कायार्न्वयनमा के कस्ता समस्या र बाधा व्यबधानह� 

दिेखएका छन् र ितनको समाधानका िनिम� के कस्ता 

उपायह� अवलम्बन गनुर् पछर् । 

 (२) सिमितले दफा २२ को उपदफा (२) बमोिजम वडास्तरीय अनुगमन 

सिमितले पेश गरेको प्रितवेदनमा उल्लेख भएका िवषयलाई समते आफ्नो प्रितवेदनमा 

समावेश गनर् सक्नेछ ।  

१८. प्रितवेदन उपरको कारवाहीः (१) सिमितल ेदफा १६ बमोिजम पशे गरेको प्रितवेदन 

उपर कायर्पािलकाको वैठकमा कम्तीमा दईु मिहनामा एक पटक छलफल गनेर् व्यबस्था 

िमलाउन ुपनेर्छ ।  
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 (२) सिमितको प्रितबेदनको आधारमा कायर्पािलकाल ेयोजना कायार्न्वयनमा 

दिेखएका त्रटुीह� सच्याउन तथा समय र गणुस्तर कायम गनर् उपभो�ा सिमित, िनमार्ण 

व्यबसायी, परामशर्दाता तथा सम्बद्ध कमर्चारीलाई आवश्यक िनदेर्शन िदन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम कायर्पािलकाबाट िदइएका िनदेर्शन पालना गनुर् 

सम्बिन्धत प�को कतर्ब्य ह�नछे ।  

१९.  भु�ानी गदार् ध्यान िदनुपनेर्ः (१) कायार्लयल ेयोजना वा कायर्क्रमको अिन्तम िकस्ता 

भ�ूानी गदार् सिमित वा वडास्तरीय अनुगमन सिमित र उपभो�ा सिमित अन्तगर्तको 

अनुगमन सिमितले पेश गरेको अनगुमन प्रितवेदन संलग्न गनुर्पनेर्छ ।  

 (२) योजना वा कायर्क्रमको अिन्तम िकस्ता भ�ूानी िदनुअिघ अनुगमन 

प्रितवेदनले औल्याएका गम्भीर प्रकृितका िवषयह�मा आवश्यक सधुार गरेको व्यहोरा 

सम्बिन्धत प्रािविधकबाट सिुनि�त ग�रएको ह�न ुपनेर्छ ।  

 

प�रच्छेद – ५ 

िविवध 

२०.  अनुगमन गनर्सक्नेः (१) यस कायर्िविधमा अन्यत्र जनुुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन 

कायार्पािलका तथा प्रमखुले नगरपािलकाबाट सञ्चािलत योजना तथा कायर्क्रमको 

आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनगुमन गनर् सक्नछे ।  

 (२) सिमितल े वडास्तरीय अनगुमन सिमितबाट दफा ८ बमोिजम अनुगमन 

ग�रने योजना तथा कायर्क्रमको समते आवश्यकता अनुसार अनुगमन गनर् सक्नछे ।  

२१. िजम्मेवारी तोक्नुपनेर्ः (१) कायार्लयले यस कायर्िविध बमोिजम ग�रने अनगुमन तथा 

सपु�रवे�ण सम्वन्धी कायर्को समन्वय, सहजीकरण, कायार्न्वयन र अिभलेख व्यवस्थापन 
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सम्बन्धी कायर्का लािग योजना िवभाग/महाशाखा/शाखा/उपशाखालाई िजम्मवेारी तोक्न ु

पनेर्छ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन नगरपािलकामा 

अनुगमन सम्बन्धी कामका लािग बेग्लै शाखा वा एकाइ रहकेो अवस्थामा उपदफा (१) 

बमोिजमको कायर् िजम्मेवारी सोही शाखा वा एकाइको ह�नेछ ।  

२२. कायर्िविधको पालना गनुर्पनेर्ः (१) वडास्तरीय अनगुमन सिमितबाट ग�रने अनगुमनमा 

समेत यस कायर्िविधमा भएका व्यबस्थालाई पालना गनुर्पनेर्छ । 

 (२) वडास्तरीय अनगुमन सिमितले अनुगमन गरी तयार गरेको प्रितवेदनको 

एक प्रित अनगुमन सम्पन्न भएको सात िदनिभत्र सिमित सम� पेश गनुर्पनेर्छ ।  

२३. चेकिल� तयार गनर् सक्नेः सिमितले योजना तथा कायर्क्रमको स्थलगत अनगुमन गदार् 

यस कायर्िविधमा भएको व्यबस्था अनु�प िववरण संकलनका लािग अलग्ग ैचेकिल� 

तयार गरी लाग ूगनर् सक्नेछ । 

२४. संशोधन वा हेरफेरः कायर्पािलकाल े सिमितसँगको परामशर्मा यस कायर्िविधमा 

आवश्यकता अनुसार संशोधन वा हरेफेर गनर् सक्नेछ । 

२५. बाधा अड्काउ फुकाउः यस कायर्िविध कायार्न्वयनको क्रममा कुनै वाधा उत्पन्न भएमा 

कायर्पािलकाल ेवाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे ।   
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अनुसचूी– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

पूवार्धार िवकास सम्बन्धी योजनाको कायर् प्रारम्भ ह�नु पूवर् ग�रने अनुगमनमा प्रयोग ग�रने 

ढाँचा 

 

क्र.स.ं िशषर्क िववरण 

1.  अनुगमन ग�रन े

योजनाको नाम  

 

2.  योजनास्थल/ठेगाना  

3.  योजनाको स्वीकृत 

लागत अनुमान �. 

 

4.  सम्झौता रकम �. कुल सम्झौता रकम �. ..... 

जनसहभािगता/लागत सहभािगताको रकम �. ........... 

5.  बह�वषीर्य योजनाको 

हकमा 

कुल लागतः ...........चाल ु आ.व.को िविनयोजन 

.......... 

6.  योजना सम्झौता िमितः  

7.  योजना श�ु तथा सम्पन्न 

ह�ने िमित 

श�ु ह�न ेिमितः ............ सम्पन्न ह�ने िमितः ....... 

8.  लाभािन्वत जनसंख्या  
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क्र.स.ं िशषर्क िववरण 

9.  कायार्न्वयन गनेर् 

िनकायको नाम र सम्पकर्  

व्यि� र सम्पकर्  नम्बर 

 

10.  िनमार्ण ग�रन ेसंरचनाको 

िकिसम, आकार वा 

प�रमाण 

 

11.  संरचना िनमार्ण भए 

िडजाइन अनुसारको 

फाउण्डेशन भए नभएको 

 

12.  आवश्यक पनेर् िनमार्ण 

सामग्री तथा जनशि� 

आपतूीर्को स्रोत र सोको 

गणुस्तर 

 

13.  भौगोिलक एवं 

वातावरणीय जोिखम 

 

14.  स्वीकृत लागत अनुमान 

तथा िडजाइनमा आउन 

सक्ने संभािवत प�रवतर्न 

तथा जोिखम 
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क्र.स.ं िशषर्क िववरण 

15.  लाभग्राही समदुायको 

सरोकारको िवषय, 

धारणा र सझुाव 

 

 

16.  संलग्न प्रािविधकको 

धारणा 

 

 

17.  नाग�रक समाज र 

राजनैितक दलका 

प्रितिनिधको धारणा   

 

 

18.  सिमित/अनगुमनकतार्को 

िटप्पणी र सझुाव  

 

 

 

 

 

नोटः  

१.  क्र.सं. ९ मा  उपभो�ा सिमितबाट कायार्न्वयन भएको योजना भए उपभो�ा सिमितको 

अध्य�को नाम र सम्पकर्  नम्बर राख्न,े गरैसरकारी संस्था/सामदुाियक संस्थाबाट 

कायार्न्वयन भएको योजना भए  सम्बिन्धत संस्थाको तफर् बाट तोिकएको सम्पकर्  व्यि�को 

नाम र सम्पकर्  नम्बर र िनमार्ण व्यवसायीबाट कायार्न्वयनको भएको योजना भए सम्बिन्धत 

िनमार्ण व्यवसायीको तफर् बाट तोिकएको सम्पकर्  व्यि�को नाम र सम्पकर्  नम्बर उल्लेख 

गनेर् ।  
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२. क्र.सं. १३ वातावरणीय मलू्याङ्कन गनुर्पनेर् योजना भए सो बमोिजम मलू्याङ्कन भए 

नभएको र योजनाबाट अन्य िसंचाई, खानेपानी, सडक जस्ता स्थानीय सावर्जिनक पवूार्धार 

तथा िनजी भौितक पवूार्धारमा �ती पगु्न सक्न ेअवस्था भए नभएको उल्लेख गनेर् ।   

 



v08 %                  ;+VofM(                ldltM@)&*÷#÷!$ 
 

21 
 

अनुसचूी– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

पूवार्धार योजनाको िनमार्णधीन अवस्थामा ग�रने अनुगमनको क्रममा प्रयोग ग�रने ढाँचा 

अनुगमन गरेको िमितः ........... 

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

२. योजना िनमार्णस्थलः ....................     

३. योजना िनमार्ण श�ु िमितः ............... ४. योजना सम्पन्न ह�नुपनेर् िमितः 

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

५. भौितक प्रगितः ................ प्रितशत ५. िव�ीय प्रगित ................ प्रितशतः  

६. सम्झौता रकमः .................. हालसम्म भ�ुानी रकमः ................... भ�ुानी बाँक� 

रकमः ............ 

७. योजना कायार्न्वयन तोिकएको गणुस्तर, लागत र समय अनु�पः (क) भएको

 (ख) नभएको 

८. िनमार्ण कायर्को अवस्थाः  

 (क) िनमार्णस्थलमा आवश्यक िनमार्ण सामग्रीको उपलब्धता भए नभएको 

 (ख) उपलब्ध िनमार्ण सामग्री तोिकएको गणुस्तर बमोिजम भए नभएको  

 (ग)  गणुस्तर परी�ण भए नभएको र भएको भए सोको नितजा   

 (घ) आवश्यक जनशि�को पयार्�ता भए नभएको  

 (ङ) मशेीनरी औजार र उपकरण व्यवस्थापनको अवस्था 

९.   योजना कायार्न्वयनमा दिेखएका बाधा अवरोधः ................................. 
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१०.  योजना कायार्न्वयनमा सम्झौताका शतर्को पालनाः (क) भएको (ख) नभएको 

  (ग) नभएको भए पालना नभएको िवषय र सोको कारणः ......................... 

 

११.  कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधका�रक प्रितिनिधको धारणा र प्रितबद्धताः ................ 

 

 

१२.  स्थानीय उपभो�ा/नाग�रकह�को धारणा वा प्रितकृयाः ...................... 

 

१३.  संलग्न प्रािविधकको धारणा र प्रितबद्धताः ....................... 

 

१४.  अिघल्लो अनगुमनको क्रममा िदइएका सझुाव कायार्न्वयनको अवस्थाः 

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

 

१५.  सिमित/अनगुमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः .................................... 

 

 

अनुगमन गनेर् पदािधकारीह� 

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दस्तखतः ............... 
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अनुसचूी– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत) 

योजनाको िनमार्ण कायर् सम्पन्न भएपिछ ग�रने अिन्तम अनुगमनको क्रममा प्रयोग ग�रने 

अनुगमनको ढाँचा 

अनुगमन गरेको िमितः ........... 

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

२. योजना िनमार्णस्थलः वडा नं. ......  स्थानः .................. 

३. योजना िनमार्ण श�ु िमितः ................  ४. योजना सम्पन्न भएको िमितः 

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

५. सम्झौता रकम �. ...............  हालसम्मको भ�ुानी �. ............  

६. भौितक प्रगितः ................ प्रितशत     

७.  योजना कायार्न्वयन तोिकएको गणुस्तर, लागत र समय अनु�प सम्पन्न भए नभएको 

८.  योजना कायार्न्वयनमा ग�रएका सम्झौताका शतर्को पालना भए नभएको 

९. उपभो�ाह�को लागत सहभािगताको अवस्थाः  

१०.  िडजाइन वा लागतमा प�रवतर्न भएको भए सोको औिचत्य र स्वीकृितको अवस्थाः 

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

११.  योजनाबाट अपेि�त प्रितफल प्रा� ह�न सक्न ेअवस्था भए नभएकोः ............................ 

 

१२.  योजनाको समग्र उपलिब्धको अवस्था र दीगोपना  ........................................ 
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१३.  सावर्जिनक सनुुवाई तथा सावर्जिनक परी�ण गरे नगरेको  

१४.  उपभो�ा सिमित अन्तगर्त रहकेो अनुगमन सिमितको िनणर्य तथा सझुाव  

 

 

१५. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधका�रक प्रितिनिधको धारणा र प्रितबद्धताः 

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

 

१६. स्थानीय उपभो�ा/नाग�रकह�को धारणा वा प्रितकृयाः ...................... 

 

१७.  अिघल्लो अनगुमनको क्रममा िदइएका सझुावको कायार्न्वयनको अवस्थाः  

१८. संलग्न प्रािविधकको धारणा र प्रितबद्धताः ....................... 

 

 

१९. सिमित/अनगुमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः .................................... 

 

 

 

अनुगमन गनेर् पदािधकारीह� 

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दस्तखतः ............... 
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अनुसचूी –४ 

(दफा १३ सँग सम्बिन्धत) 

चेतनामूलक, �मता अिभवृिद्ध र सीप िवकास कायर्क्रमको अनुगमनको क्रममा प्रयोग 

ग�रने ढाँचा 

अनुगमन गरेको िमितः ........................ 

१. कायर्क्रमको नामः ................ 

२. कायर्क्रम सञ्चालन स्थानः वडा नं. ................. स्थानः ................ 

३. कायर्क्रम श�ु िमितः ............  सम्पन्न गनुर्पनेर् िमितः ........................... 

४. कायर्क्रमको प्रकृितः  क. चेतनामलूक,  ख. �मता अिभविृद्ध  ग. सीप 

िवकास   

५. कायर्क्रमको कुल लागतः �. ................. कायार्लयबाट उपलब्ध ह�ने रकम �. 

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

 कायार्न्वयन गनेर् िनकायको लागत सहभािगता � ...............  

अन्य िनकायबाट प्रा� सहयोग �.................. लाभग्राहीको सहभािगताः � ............... 

. 

६. जम्मा लाभग्राही संख्याः  

मिह

ला 

प�ु

ष 

ज

म्मा 

दिल

त

  

जनजा

ित 

ब्राम्हण÷�े

त्री 

मधे

शी

  

मिुस्लम÷ 

अल्पसंख्य

क 

अपाङ्ग

ता भएको 

         

७.  लाभग्राहीह�को िनयिमत उपिस्थती भए नभएको  
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८.  कायर्क्रम कायार्न्वयनमा ग�रएका सम्झौताका शतर्को पालनाः भएको नभएको 

९. कायर्क्रमको खाका (लाभग्राही, कायार्न्वयन त�रका, समय र लागत) मा प�रवतर्न भएको 

भए सोको औिचत्य र स्वीकृितको अवस्थाः ..................... 

१०.  कायर्क्रमबाट अपिे�त प्रितफल प्रा� ह�न सक्ने अवस्थाः ......................... 

११.  कायर्क्रममा तोिकएबमोिजमको लागत सहभािगता र सम्झौताका शतर्को पालना भए 

नभएको 

१२.  योजनाको समग्र उपलिब्धको अवस्था र दीगोपना◌ः ........................................ 

 

१३.  लाभग्राही/नाग�रकको धारणा वा प्रितकृया  

 

१४. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधका�रक प्रितिनिधको धारणा र प्रितबद्धताः 

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

 

 

१५.  वडा सिमित वा वडास्तरीय अनुगमन सिमितको प्रितकृया भएः .................... 
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१६. अनुगमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः .................................... 

 

 

अनुगमन गनेर् पदािधकारीह� 

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

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दस्तखतः ............... 
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अनुसचूी– ५ 

(दफा १४ सँग सम्बिन्धत) 

स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गनेर् योजना र कायर्क्रमको 

अनुगमन ढाँचा 

१. कायर्क्रमको नामः ................ 

२. कायर्क्रम सञ्चालन स्थानः वडा नं. ................. स्थानः ................ 

३. कायर्क्रम श�ु िमितः ............   सम्पन्न गनुर्पनेर् िमितः 

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

४. कायर्क्रमको प्रकृितः  क. स्वरोजगार तथा उत्पादनमलूक  ख. उद्यमशीलता प्रबद्धर्न 

गनेर्  

५. कायर्क्रमको कुल लागतः �. ................. कायार्लयबाट उपलब्ध ह�ने रकम �. 

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

 कायार्न्वयन गनेर् िनकायको लागत सहभािगता � ......   

अन्य िनकायबाट प्रा� सहयोग �.................. लाभग्राहीको सहभािगताः � ............... 

. 

६. जम्मा लाभग्राही संख्या 

मिहला प�ुष जम्मा दिलत जन

जाित 

ब्राम्हण/

�ेत्री 

मधेशी मिुस्लम/ 

अल्पसंख्यक 

अपाङ्गता 

भएको 
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७.  कायार्लयबाट सामग्री उपलब्ध गराइएको भएमा    

सामग्रीको िववरण प�रमाण उपयोगको अवस्था कैिफयत 

    

    

    

    

८.  कायर्क्रम कायार्न्वयनमा ग�रएका सम्झौताका शतर्को पालना भए/नभएको 

९.  कायर्क्रमबाट अपिे�त प्रितफल प्रा� ह�न सक्ने अवस्थाः भए/नभएको 

१०.  कायर्क्रममा तोिकए बमोिजमको लागत सहभािगता र सम्झौताका शतर्को पालनाः 

भए/नभएको 

११.  योजनाको समग्र उपलिब्धको अवस्था र दीगोपनाः ........................................ 

१२.  लाभग्राही/नाग�रकको धारणा वा प्रितकृया  

 

१३. कायार्न्वयन गनेर् िनकायको आिधका�रक प्रितिनिधको धारणा र प्रितबद्धताः 

....................... 
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१४.  वडा सिमित वा वडास्तरीय अनुगमन सिमितको प्रितकृया भएः .................... 

 

१५. अनुगमनकतार्को िटप्पणी, सझुाव र िनदेर्शनः .................................... 

 

अनुगमन गनेर् पदािधकारीह� 

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

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

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

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

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

 
  

 

 पर्माणीकरण �म�तः २०७८/३/९ 

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

            आज्ञाले 

            (मेघनाथ पाध्या) 
            पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 


