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भगवतीमाई गाउॉऩाधऱका अनुगमन तथा सुऩरीवेक्षण सधमधतको कायय सञ्चाऱन काययववधध,
२०७८
गाउॉसभाबाट ऩाररत धमधतिः २०७८/०५/०३

भगवतीमाई गाउॉऩाधऱका
दै ऱेख जिल्ऱा
कणायऱी प्रदे श, नेऩाऱ
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भगवतीमाई गाउँपालिकाको ऄनुगमन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतको काययसञ्चािन काययलवलध, २०७८
पाररत तथा प्रमाणणकरणः २०७८/०५/०३
राजपत्रमा प्रकाणित णमणतः २०७८/०५/०३
प्रस्तावनाः गाईँपाणिकाबाट सञ्चािन हुने णिकास योजना तथा काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्ियनका िाणग स्थानीय सरकार
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १६ को ईपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्यिस्था िमोणजम गररने ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण
काययिाइ ब्यिणस्थत र प्रभािकारी तुल्याईन िाञ्छनीय भएकोिे,
भगितीमाइ गाईँपाणिकाको प्रिासकीय काययणिणध णनयणमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे णदएको ऄणधकार प्रयोग गरी
काययपाणिकािे देहायको काययणिणध बनाइ िागू गरे को छ ।

पररच्छे द– १
प्रारलभभक
१.
सलं क्षप्त नाम र प्रारभभः (१) यस काययणिणधको नाम “भगितीमाइ गाईँपाणिकाको ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण सणमणतको
काययसञ्चािन काययणिणध, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो काययणिणध गाईँपाणिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको णमणतदेणख प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषाः णिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययणिणधमा,–
(क)
(ख)

“ऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँपाणिकाको ऄध्यक्ष सम्झनु पछय ।
“ऄनगु मन” भन्नािे नीणत, योजना, काययक्रम तथा अयोजनाहरूमा िगानी तथा साधनको प्रिाह ईणचत
ढङ्गिे भए, नभएको िा ऄपेणक्षत नणतजा हाणसि भए, नभएको सम्बन्धमा यस काययणिणध बमोणजम गररने
णनरन्तर िा अिणधक रुपमा गररने णनगरानी, सचू ना सङ्किन, णिश्ले षण तथा सधु ारात्मक कायय सम्झनु पछय ।

(ग) “काययक्रम” भन्नािे गाईँपाणिकाबाट सञ्चािन हुने काययक्रम सम्झनु पछय र सो िब्दिे गाईँपाणिकाको क्षेत्रणभत्र
गैर सरकारी संस्था एबम् सामदु ाणयक संस्थाबाट सञ्चाणित काययक्रम समेतिाइ जनाईँछ ।
(घ) “काययपाणिका” भन्नािे गाईँ काययपाणिका सम्झनु पछय ।
(ङ) “नागररक समाज” भन्नािे गाईँपाणिका क्षेत्रणभत्र नागररक समाजको रुपमा दताय भएका िा नभएका नागररक
ऄणधकारका िाणग कृ याणिि संस्था िा व्यणि सम्झनु पछय ।
(च) “प्रणतिेदन” भन्नािे यस काययणिणध बमोणजम तयार गररने ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण काययको नणतजा समािेि
गररएको दस्तािेज सम्झनु पछय ।
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(छ) “योजना” भन्नािे गाईँपाणिकाबाट सञ्चािन हुने णिकास णनमायण कायय सम्झनु पछय र सो िब्दिे गाईँपाणिका
क्षेत्रणभत्र गैर सरकारी संस्था एबम् सामदु ाणयक संस्थाबाट सञ्चाणित णिकास णनमायण कायय समेतिाइ जनाईँछ ।
(ज) “सणमणत” भन्नािे दफा ४ बमोणजमको सणमणत सम्झनु पछय ।
(झ) “सपु ररिेक्षण” भन्नािे ऄपेणक्षत नणतजा हाणसि गनय यस काययणिणध बमोणजम सणमणत िा सो कामको णनणमत्त
णजम्मेिार कमयचारी िा पदाणधकारीबाट गररने स्थिगत णनरीक्षण िा चेकजाँच िा रे खदेख सम्बन्धी कायय सम्झनु
पछय ।
(ञ)

“संयोजक” भन्नािे सणमणतको संयोजक सम्झनु पछय ।

पररच्छे द– २
सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्य र ऄलधकार
३.

ऄनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतः (१) योजना तथा काययक्रमको िागत, पररमाण, समय सीमा र गणु स्तरीयताको
अधारमा ऄनगु मन गरी पृष्ठपोषण णदनका िाणग देहाय बमोणजमको ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण सणमणत रहनेछः–
(क) गाईँपाणिकाको ईपाध्यक्ष

– संयोजक

(ख) काययपाणिकािे तोके का एक जना मणहिा सणहत काययपाणिकाका

(ग)

सदस्यहरु मध्येबाट दइु जना

– सदस्य

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄणधकृ त

– सदस्य

(घ) प्रमख
ु , योजना िाखा

– सदस्य सणचि

(२) ईपदफा (१) बमोणजमको सणमणतमा अिश्यकता ऄनसु ार नागररक समाजका प्रणतणनणध, सञ्चारकमी र सम्बणन्धत
क्षेत्रका णिज्ञिाइ अमन्त्रण गनय सणकनेछ ।
(३) सणमणतिे अफ्नो कामिाइ णछटोछररतो र प्रभािकारी बनाईन काययपाणिकाबाट सणमणतमा प्रणतणनणधत्ि गने सदस्य
मध्येबाट संयोजक रहने गरी णिषयगत रुपमा ऄनगु मन टोिी गठन गरी णजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोणजम स्थिगत ऄनगु मन गदाय सम्िणन्धत योजना तथा काययक्रम कायायन्ियन िा सपु ररिेक्षणमा सि
ं ग्न
कमयचारीिाइ सहभागी गराईनु पनेछ ।
४.

सलमलतको काम, कतयब्य र ऄलधकारः (१) योजना तथा काययक्रमबाट ऄपेक्षा गररएको नणतजा प्राणिका िाणग
सहजीकरण गने ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण सणमणतको प्रमख
े ।
ु णजम्मेिारी हुनछ
(२) ईपदफा (१) मा ईणल्िणखत कामका ऄणतररि सणमणतका ऄन्य काम, कतयब्य र ऄणधकार देहाय बमोणजम हुनेछः–
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(क) गाईँपाणिकाबाट सञ्चाणित योजना तथा काययक्रम ऄनगु मनका िाणग िाणषयक काययताणिका तयार गरी
काययपाणिकािाइ जानकारी णदने,
(ख) काययताणिका ऄनसु ार णनयणमत र अिश्यकता ऄनसु ार अकणस्मक ऄनगु मन तथा णनरीक्षण गने,
(ग) ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण काययिाइ प्रभािकारी बनाईन अिश्यकता ऄनसु ार सणमणतका कृ याकिापहरुमा
णिज्ञिाइ सि
ं ग्न गराईने,
(घ) ऄनगु मन सम्पन्न भएको सात णदनणभत्र सोको प्रणतिेदन काययपाणिकामा पेि गरी काययपाणिकाको बैठकमा
छिफि गने गराईने,
(ङ) ऄनगु मनको क्रममा देणखएका णिषयमा सधु ारका िाणग सम्बणन्धत प्राणिणधक तथा सम्बद्ध ईपभोिा
सणमणत, परामियदाता एबम् णनमायण व्यबसायीिाइ णनदेिन णदने,
(च) योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनको सन्दभयमा देखा परे का णििाद िा समस्याहरुको समाधानका िाणग
अिश्यक समन्िय र सहजीकरण गने,
(छ) योजना तथा काययक्रमको ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षणको क्रममा कुनै णहनाणमना, ऄणनयणमतता िा तोणकएको
गणु स्तर र पररमाण नभएको व्यहोरा यणकन हुन अएमा अिश्यक कारबाहीको िाणग रायसणहत काययपाणिकामा
पेि गने,
(ज) ऄनगु मन काययको िाणषयक प्रणतिेदन तयारी गरी अणथयक िषयको ऄणन्तममा काययपाणिकामा पेि गने,
(झ) सणमणतको िाणषयक प्रणतिेदन प्रत्येक िषयको श्रािण मणहनाणभत्र कायायियको िेबसाआट र ऄन्य ईपयि
ु
माध्यमबाट साियजणनक गने ब्यिस्था णमिाईने ।

पररच्छे द– ३
ऄनुगमन तथा सपु ररवेक्षण सभबन्धी व्यवस्था
५.

योजना तथा काययक्रमको वगीकरणः (१) ऄनगु मन तथा सपु रीिेक्षणका िाणग योजना तथा काययक्रमिाइ णिषयगत
क्षेत्रका अधारमा देहाय िमोणजम िगीकरण गररनेछः–
(क) पिू ायधार णिकास योजना,
(ख) चेतनामि
ू क, क्षमता ऄणभिृणद्ध र सीप णिकास सम्िन्धी काययक्रम,
(ग)

स्िरोजगार तथा ईत्पादनमि
ू क र ईद्यमिीिता प्रिद्धयन गने योजना र काययक्रम ।

(२) ईपदफा (१) बमोणजम गररएको िगीकरण एिम् योजना तथा काययक्रममा गररने िगानी समेतका अधारमा सणमणतिे
ऄनगु मनको प्राथणमकता णनधायरण गनय सक्नेछ ।
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(३) ईपदफा (१) बमोणजम गररने ऄनगु मन तथा सपु रीिेक्षणको िाणग बेग्िाबेग्िै ढाँचा र णिणधको प्रयोग गनय सणकनेछ ।
६.

ऄनगु मन गदाय ध्यान लदनुपननः ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण सणमणतिे यस काययणिणध बमोणजम योजना तथा काययक्रमहरुको
ऄनगु मन गदाय देहायका णिषयमा ध्यान णदनु पनेछः–
(क) काययताणिका ऄनसु ार काम भए नभएको एकीन गने,
(ख) कामको तोणकएको पररमाण, िागत र गणु स्तर कायम गराईने,
(ग) योजना िा काययक्रमको णडजाआन िा कायायन्ियनको क्रममा भएका गल्ती िा कमजोरी तत्काि सधु ार गरी
साियजणनक कोषको ऄपव्यय हुनबाट रोक्ने,
(घ) ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण काययिाइ पारदिी र सहभाणगतामि
ू क बनाइ नागररकमा गाईँपाणिकािे गने
णिकास णनमायण काययप्रणत सकारात्मक भािनाको णिकास गराईने ।

७.

ऄनगु मन लवलधः (१) सणमणतिे गाईँपाणिकाबाट सञ्चाणित एबम् गाईँपाणिका क्षेत्रणभत्र गैर सरकारी संस्थाबाट
सञ्चाणित योजना तथा काययक्रमहरुको ऄनगु मन गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोणजम ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण गदाय सणमणतिे देहायकामध्ये अिश्यकता ऄनसु ार कुनै िा सबै
णिणधको प्रयोग गनय सक्नेछः–
(क) कायायन्ियनमा संिग्न व्यणि समहू िा णनकायबाट णनयणमत प्रणतबेदन णिने,
(ख) स्थिगत ऄििोकन गने,
(ग)

िाभाणन्ित िगय तथा सरोकारिािाहरुसँग छिफि गने,

(घ) नागररक समाजका संस्था तथा अमसञ्चारका माध्यम पररचािन गने,
(ङ) साियजणनक परीक्षण तथा साियजणनक सनु िु ाइ अयोजना गने,
(च) अयोजनाको प्राणिणधक परीक्षण गने,
(छ) सेिाग्राही सन्तुष्टी सिेक्षण तथा सणमणतिे ईपयि
ु ठहर गरे का ऄन्य णिणधहरु ।
(३) ईपदफा (२) मा ईणल्िणखत णिणधका ऄणतररि कुनै योजना िा काययक्रमको सम्बन्धमा ऄन्य तररकाबाट पृष्ठपोषण,
प्रणतकृ या िा सझु ाि प्राि भएको ऄिस्थामा सणमणतिे त्यस्तो णिषयको ऄणभिेख राखी तथ्यगत णिश्ले षणको अधारमा
अिश्यक कारिाही ऄणघ बढाईन सक्नेछ ।
८.

वडास्तरीय ऄनुगमन सलमलतः (१) िडास्तरमा सञ्चािन गररने योजनाको िागत, पररमाण, समय सीमा र
गणु स्तरीयताका अधारमा ऄनगु मन गरी अिश्यक पृष्ठपोषण णदनका िाणग देहाय बमोणजमको िडास्तरीय ऄनगु मन
सणमणत रहनेछः–
(क) सम्बणन्धत िडाको िडाध्यक्ष
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–संयोजक

(ख) िडा सणमणतका सदस्यहरु

–सदस्य

(ग) िडा सणचि

–सदस्य सणचि

(२) िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतिे अिश्यकता ऄनसु ार सम्बणन्धत योजना हेने प्राणिणधक कमयचारीिाइ बैठकमा
अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(३) िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतिे ऄनगु मनको क्रममा देणखएका णिषयका सम्बन्धमा सणमणतिाइ णनयणमत रुपमा
जानकारी गराईनु पनेछ ।
९.

उपभोक्ता सलमलतबाट ऄनुगमन गननः (१) तोणकएको गणु स्तर तथा पररमाण कायम गरी णनधायररत समयमा योजना सम्पन्न
गनय ईपभोिाहरुको भेिाबाट कम्तीमा एक जना मणहिा सणहत बढीमा पाँच सदस्यीय ऄनगु मन सणमणत गठन गनयपु नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोणजमको ऄनगु मन सणमणत गने कायय ईपभोिा सणमणत गठन गदाय कै समयमा गनयपु नेछ ।
(३) यस दफा बमोणजम गणठत ऄनगु मन सणमणतको काम, कतयब्य र ऄणधकार देहाय बमोणजम हुनछ
े ः–
(क) योजनाको कायायन्ियनमा देणखएका िाधा, व्यिधान र समस्या समाधानका िाणग अिश्यक सहजीकरण गने,
(ख) योजना कायायन्ियन तोणकएको पररमाण, गणु स्तर र काययताणिका ऄनसु ार भए नभएको एकीन गने र नभएको
ऄिस्थामा सम्बणन्धत पक्षिाआ सचेत गराईने,
(ग) सणमणत र िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतबाट गररने ऄनगु मन तथा सपु रीिेक्षणमा अिश्यक समन्िय र सहजीकरण
गने,
(घ) योजनाको सफि कायायन्ियनका िाणग अिश्यक ऄन्य काययहरु गने ।
(४) ईपभोिा सणमणतिे योजनाको ऄणन्तम भि
ु ानी माग गदाय यस दफा बमोणजमको ऄनगु मन सणमणतको प्रणतिेदन सि
ं ग्न
गनयपु नेछ ।

१०. ऄनुगमन तालिका तयार गनयपु नन: (१) सणमणतिे योजना कायायन्ियन ताणिका ऄनरुु प हुने गरी िाणषयक ऄनगु मन ताणिका
तयार गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) िमोणजम तयार भएको ताणिकािाइ सणमणतबाट णनणयय गराइ काययपाणिका समक्ष पेि गनयु पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोणजम पेि हुन अएको ताणिका ईपर अिश्यक छिफि गरी काययपाणिकािे अिश्यक पृष्ठपोषण
णदन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोणजम तयार भएको ऄनगु मन ताणिका सम्बणन्धत ईपभोिा सणमणत, णनमायण ब्यिसायी, अपणू तयकताय, सेिा
प्रदायक, सम्िणन्धत िडा सणमणत र सपु रीिेक्षणको िाणग तोणकएको कमयचारीिाइ ऄणग्रम रुपमा ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।
११.

ऄनगु मन काययको िालग स्रोतको प्रबन्धः (१) ऄनगु मन काययताणिका बमोणजम सणमणतको कायय णजम्मेिारी परु ा गनय
अिश्यक पने स्रोत साधनको प्रबन्ध काययपाणिकािे िाणषयक बजेट तथा काययक्रममा समािेि गनयपु नेछ ।
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(२) स्िीकृ त िाणषयक बजेटका अधारमा काययताणिका िमोणजम ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षणको िाणग अिश्यक स्रोत
साधनको व्यिस्थापन गने णजम्मेिारी प्रमख
ु प्रिासकीय ऄणधकृ तको हुनेछ ।
(३) ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण काययमा संिग्न रहने सणमणतका पदाणधकारीको भत्ता तथा ऄन्य सणु िधा सम्बन्धी व्यबस्था
प्रचणित प्रदेि काननू को ऄधीनमा रही काययपाणिकािे तोके बमोणजम हुनेछ ।
१२. पूवायधार लवकास योजनाको ऄनुगमनः (१) सणमणतिे पिू ायधार णिकास सम्बन्धी योजनाको प्रकृ णत र अकार हेरी सम्भि
भएसम्म णनमायण कायय प्रारम्भ हुनु पिू य, णनमायणाधीन ऄिस्था र णनमायण सम्पन्न भएपणछ गरी तीन चरणमा ऄनगु मन गनयु पनेछ।
(२) ईपदफा (१) बमोणजम णनमायण कायय प्रारम्भ हुनु ऄणघ गररने ऄनगु मन देहायका णिषयमा के णन्ित रही ऄनसु चू ी १ को
ढाँचामा गनयु पनेछः
(क) योजनाको स्िीकृ त िागत र िागत व्यहोने स्रोत,
(ख) योजना कायायन्ियन गररने स्थान,
(ग) िाभग्राही समदु ायका सरोकारका णिषयहरु,
(घ) णनमायण गररने सरं चनाको णकणसम, अकार िा पररमाण, णडजाआन, गणु स्तर,
(ङ) अिश्यक पने णनमायण सामग्री तथा जनिणिको अपतू ी स्रोत र सोको गणु स्तर,
(च) स्िीकृ त िागत ऄनमु ान तथा णडजाआनमा अईन सक्ने संभाणित पररितयन तथा जोणखम ।
(३) सणमणतिे पिू ायधार योजनाको णनमायणधीन ऄिस्थामा देहायका णिषयमा के णन्ित रही ऄनसु चू ी २ को ढाँचामा ऄनगु मन
गनयपु नेछः–
(क) योजना कायायन्ियन तोणकएको गणु स्तर, िागत र समय ऄनरुु प भए नभएको,
(ख) योजना कायायन्ियनमा देणखएका बाधा ऄिरोध,
(ग) सम्झौताका ितयको पािना,
(घ) सणमणतिे अिश्यक देखेका ऄन्य णिषयहरु ।
(४) ईपदफा (३) बमोणजमको ऄनगु मन गदाय त्यस्तो योजना िा काययक्रम कम्तीमा पचास प्रणतित भन्दा बढी णनमायणकायय
सम्पन्न भैसके को हुनु पनेछ ।
(५) सणमणतिे पिू ायधार योजनाको णनमायण कायय सम्पन्न भएपणछ देहायका णिषयमा के णन्ित रही ऄनसु चू ी ३ को ढाँचामा
ऄनगु मन गनयपु नेछः–
(क) योजना स्िीकृ त णडजाआन ऄनसु ार सम्पन्न भए नभएको,
(ख) स्िीकृ त िागत ऄनमु ान ऄनसु ार काम सम्पन्न भए नभएको,
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(ग) णनमायण काययको गणु स्तर र समय,
(घ) णडजाआन िा िागतमा पररितयन भएको भए सोको औणचत्य र स्िीकृ णतको ऄिस्था,
(ङ) योजनाबाट ऄपेणक्षत प्रणतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्था भए नभएको,
(च) योजनामा तोणकए बमोणजमको िागत सहभाणगता र सम्झौताका ितयको पािना भए
नभएको,
(छ) योजनाको समग्र ईपिणब्धको ऄिस्था र दीगोपना ।
१३. चेतनामूिक, क्षमता ऄलभवलृ ि र सीप लवकास काययक्रमको ऄनुगमनः सणमणतिे चेतनामि
ू क, क्षमता ऄणभिृणद्ध र
सीप णिकास सम्िन्धी काययक्रमको प्रगणत ऄनगु मन गदाय काययक्रम िागत, सहभाणगता, समयािणध, णसकाआका णिषयिस्तु र
िाभग्राहीको पृष्ठपोषण जस्ता णिषय समािेि गरी ऄनसु चू ी ४ बमोणजमको ढाँचामा ऄनगु मन गनयु पनेछ ।
१४. स्वरोजगार तथा उत्पादनमि
ू क र उद्यमशीिता प्रवियन गनन योजना र काययक्रमको ऄनुगमनः सणमणतिे स्िरोजगार
तथा ईत्पादनमि
ू क र ईद्यमिीिता प्रिद्धयन गने योजना र काययक्रमको प्रगणत ऄनगु मन गदाय िाभग्राही समदू ायिे गाईँपाणिकाबाट प्राि
ऋण िा ऄनदु ानको मात्रा, प्रदान गररएका यन्त्र औजार र ईपकरण तथा प्राणिणधक सहायताको प्रकृ णत, प्राि सहायताको ईपयोगको
ऄिस्था, िाभग्राहीको संख्या, सहभाणगिाइ ईपिब्ध गराआएको सहयोगको पयायिता जस्ता णिषयमा के णन्ित रही ऄनसु चू ी ५
बमोणजमको ढाँचामा ऄनगु मन गनयु पनेछ ।
१५. ऄनुगमनको तयारीः (१) सदस्य सणचििे सणमणतका पदाणधकारीिाइ स्थिगत ऄनगु मनमा जानऄ
ु णघ ऄनगु मन गररने
योजना तथा काययक्रम, जाने र फणकय ने समय, भ्रमणको सिारी साधन िगायतका णिषयमा जानकारी णदनु पनेछ ।
(२) स्थिगत ऄनगु मन गदाय सणमणतिे योजना तथा काययक्रमसँग सम्बणन्धत िागत ऄनमु ान, सम्झौता जस्ता कागजातहरु
तथा ऄनमु न स्थिको जानकारी णिने तस्िीर णखच्नको िाणग क्यामेरा िगायतका साधनको समेत सणु नणितता गनयु पनेछ ।
(३) सदस्य सणचििे ऄनगु मनको क्रममा योजना तथा काययक्रम कायायन्ियनमा संिग्न ईपभोिा सणमणत िा णनमायण
व्यिसायी, िाभग्राही समहु र सपु ररिेक्षणको िाणग णजम्मेिारी तोणकएको कमयचारीिाइ ऄनगु मन स्थिमा ईपणस्थणतको िाणग
पिू यसचू ना गनयु पनेछ ।
(४) सणमणतिे स्थिगत ऄनगु मन गदाय ऄध्यक्षिाइ समेत ऄणग्रम जानकारी णदनु पनेछ ।
(५) सणमणतिे स्थिगत ऄनगु मनको क्रममा गाईँपाणिका िा िडाको णनिायचनमा णनकटतम प्रणतद्वन्द्वी रहेका ईम्मेद्वार िा
दिसँग अिद्ध व्यणि िा पदाणधकारीिाइ समेत सम्िग्न गराइ पृष्ठपोषण प्राि गनय सक्नेछ ।
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पररच्छे द– ४
प्रलतवेदन सभबन्धी व्यवस्था
१६. ऄनगु मन प्रलतवेदन पेश गनयपु ननः (१) सणमणतिे ऄनगु मन सम्पन्न भएपिात बैठक बसी छिफि गने र सो छिफि तथा
स्थिगत ऄनगु मनबाट सङ्किन गररएका सचू ना तथा णििरण समेतका अधारमा प्रणतिेदन तयार गरी ऄनगु मन सम्पन्न भएको
णमणतिे सात णदनणभत्र काययपाणिका समक्ष पेि गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोणजमको प्रणतिेदनमा ऄनगु मनको क्रममा सम्िणन्धत योजना िा काययक्रमको ऄिस्था झणल्कने गरी
णिआएका तस्िीर समेत सि
ं ग्न गनयु पनेछ ।
(३) यस दफा बमोणजमको ऄनगु मन प्रणतिेदन सदस्य सणचििे तयार गनयु पनेछ ।
(४) यस दफा बमोणजम तयार भएको प्रणतिेदन सणमणतका संयोजक माफय त छिफिको णनणमत्त काययपाणिका िैठकमा
प्रस्तुत गररनेछ ।
(५) ऄनगु मन प्रणतिेदन बेगर सणमणतका पदाणधकारीिाइ कुनै णकणसमको भत्ता िा सणु िधा ईपिब्ध गराआने छै न ।
१७. ऄनुगमन प्रलतवेदनमा समावेश गनयपु नन लवषयः (१) ऄनगु मन सणमणतिे दफा १६ बमोणजम तयार गररने ऄनगु मन
प्रणतिेदनमा देहायका णिषयहरु समािेि गनयु पनेछः–
(क) स्रोत साधनको प्राणि र प्रयोगका क्रममा स्िीकृ त बजेट र समय ताणिका ऄनसु ार भए
नभएको,
(ख) ऄपेणक्षत प्रणतफिहरु समयमै र िागत प्रभािकारी रुपमा हाणसि भए नभएको,
(ग)

कायायन्ियनकतायको काययदक्षता र तत्परता के कस्तो छ,

(घ) कायायन्ियनमा के कस्ता समस्या र बाधा व्यबधानहरु देणखएका छन् र णतनको समाधानका
णनणमत्त के कस्ता ईपायहरु ऄििम्बन गनयु पछय ।
(२) सणमणतिे दफा २२ को ईपदफा (२) बमोणजम िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतिे पेि गरे को प्रणतिेदनमा ईल्िेख भएका
णिषयिाइ समेत अफ्नो प्रणतिेदनमा समािेि गनय सक्नेछ ।
१८. प्रलतवेदन उपरको कारवाहीः (१) सणमणतिे दफा १६ बमोणजम पेि गरे को प्रणतिेदन ईपर काययपाणिकाको िैठकमा
कम्तीमा दइु मणहनामा एक पटक छिफि गने व्यबस्था णमिाईनु पनेछ ।
(२) सणमणतको प्रणतबेदनको अधारमा काययपाणिकािे योजना कायायन्ियनमा देणखएका त्रटु ीहरु सच्याईन तथा समय र
गणु स्तर कायम गनय ईपभोिा सणमणत, णनमायण व्यबसायी, परामियदाता तथा सम्बद्ध कमयचारीिाइ अिश्यक णनदेिन णदन सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोणजम काययपाणिकाबाट णदआएका णनदेिन पािना गनयु सम्बणन्धत पक्षको कतयब्य हुनछ
े ।
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१९. भुक्तानी गदाय ध्यान लदनुपननः (१) कायायियिे योजना िा काययक्रमको ऄणन्तम णकस्ता भि
ू ानी गदाय सणमणत िा िडास्तरीय
ऄनगु मन सणमणत र ईपभोिा सणमणत ऄन्तगयतको ऄनगु मन सणमणतिे पेि गरे को ऄनगु मन प्रणतिेदन संिग्न गनयपु नेछ ।
(२) योजना िा काययक्रमको ऄणन्तम णकस्ता भि
ू ानी णदनऄ
ु णघ ऄनगु मन प्रणतिेदनिे औल्याएका गम्भीर प्रकृ णतका
णिषयहरुमा अिश्यक सधु ार गरे को व्यहोरा सम्बणन्धत प्राणिणधकबाट सणु नणित गररएको हुनु पनेछ ।

पररच्छे द – ५
लवलवध
२०. ऄनुगमन गनयसकनेः (१) यस काययणिणधमा ऄन्यत्र जनु सु क
ु ै कुरा िेणखएको भएता पणन कायायपाणिका तथा ऄध्यक्षिे
गाईँपाणिकाबाट सञ्चाणित अयोजना तथा काययक्रमको अिश्यकता ऄनसु ार स्थिगत ऄनगु मन गनय सक्नेछ ।
(२) सणमणतिे िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतबाट दफा ८ बमोणजम ऄनगु मन गररने योजना तथा काययक्रमको समेत
अिश्यकता ऄनसु ार ऄनगु मन गनय सक्नेछ ।
२१. लजभमेवारी तोकनुपननः (१) कायायियिे यस काययणिणध बमोणजम गररने ऄनगु मन तथा सपु ररिेक्षण सम्िन्धी काययको
समन्िय, सहजीकरण, कायायन्ियन र ऄणभिेख व्यिस्थापन सम्बन्धी काययका िाणग योजना िाखा/ईपिाखािाइ णजम्मेिारी तोक्नु
पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेणखएको भएता पणन गाईँपाणिकामा ऄनगु मन सम्बन्धी कामका िाणग बेग्िै िाखा िा
एकाआ रहेको ऄिस्थामा ईपदफा (१) बमोणजमको कायय णजम्मेिारी सोही िाखा िा एकाआको हुनेछ ।
२२. काययलवलधको पािना गनयपु ननः (१) िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतबाट गररने ऄनगु मनमा समेत यस काययणिणधमा भएका
व्यबस्थािाइ पािना गनपयु नेछ ।
(२) िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतिे ऄनगु मन गरी तयार गरे को प्रणतिेदनको एक प्रणत ऄनगु मन सम्पन्न भएको सात
णदनणभत्र सणमणत समक्ष पेि गनपयु नेछ ।
२३. चेकलिष्ट तयार गनय सकनेः सणमणतिे योजना तथा काययक्रमको स्थिगत ऄनगु मन गदाय यस काययणिणधमा भएको व्यबस्था
ऄनरुु प णििरण संकिनका िाणग ऄिग्गै चेकणिष्ट तयार गरी िागू गनय सक्नेछ ।
२४. सश
ं ोधन वा हेरफे रः काययपाणिकािे सणमणतसँगको परामियमा यस काययणिणधमा अिश्यकता ऄनसु ार संिोधन िा हेरफे र
गनय सक्नेछ ।
२५. बाधा ऄड्काउ फुकाउः यस काययणिणध कायायन्ियनको क्रममा कुनै िाधा ईत्पन्न भएमा काययपाणिकािे िाधा ऄड्काई
फुकाईन सक्नेछ ।
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ऄनसु चू ी– १
(दफा १२ को ईपदफा (२) सँग सम्बणन्धत)
पवू ायधार लवकास सभबन्धी योजनाको कायय प्रारभभ हुनु पवू य गररने ऄनगु मनमा प्रयोग गररने ढाँचा
क्र.स.ं

लशषयक

1.

ऄनगु मन गररने योजनाको नाम

2.

योजनास्थि/ठे गाना

3.

योजनाको स्िीकृ त िागत ऄनमु ान रु.

4.

सम्झौता रकम रु.

लववरण

कुि सम्झौता रकम रु. .....
जनसहभाणगता/िागत सहभाणगताको रकम रु. ...........

5.

बहुिषीय योजनाको हकमा

6.

योजना सम्झौता णमणतः

7.

योजना िरुु तथा सम्पन्न हुने णमणत

8.

िाभाणन्ित जनसंख्या

9.

कायायन्ियन गने णनकायको नाम र सम्पकय
व्यणि र सम्पकय नम्बर

10.

णनमायण गररने संरचनाको णकणसम, अकार िा
पररमाण

11.

सरं चना णनमायण भए णडजाआन ऄनसु ारको
फाईण्डेिन भए नभएको

12.

अिश्यक पने णनमायण सामग्री तथा जनिणि
अपतू ीको स्रोत र सोको गणु स्तर

13.

भौगोणिक एिं िातािरणीय जोणखम

14.

स्िीकृ त िागत ऄनमु ान तथा णडजाआनमा
अईन सक्ने सभं ाणित पररितयन तथा जोणखम

कुि िागतः ...........चािु अ.ि.को णिणनयोजन ..........

िरुु हुने णमणतः ............ सम्पन्न हुने णमणतः .......
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क्र.स.ं

लशषयक

15.

िाभग्राही समदु ायको सरोकारको णिषय,
धारणा र सझु ाि

16.

संिग्न प्राणिणधकको धारणा

17.

नागररक समाज र राजनैणतक दिका
प्रणतणनणधको धारणा

18.

सणमणत÷ऄनगु मनकतायको णटप्पणी र सझु ाि

लववरण

नोटः
१.
क्र.सं. ९ मा ईपभोिा सणमणतबाट कायायन्ियन भएको योजना भए ईपभोिा सणमणतको ऄध्यक्षको नाम र सम्पकय नम्बर
राख्ने, गैरसरकारी संस्था/सामदु ाणयक संस्थाबाट कायायन्ियन भएको योजना भए सम्बणन्धत संस्थाको तफय बाट तोणकएको सम्पकय
व्यणिको नाम र सम्पकय नम्बर र णनमायण व्यिसायीबाट कायायन्ियनको भएको योजना भए सम्बणन्धत णनमायण व्यिसायीको तफय बाट
तोणकएको सम्पकय व्यणिको नाम र सम्पकय नम्बर ईल्िेख गने ।
२.
क्र.सं. १३ िातािरणीय मल्ू याङ्कन गनपयु ने योजना भए सो बमोणजम मल्ू याङ्कन भए नभएको र योजनाबाट ऄन्य णसंचाइ,
खानेपानी, सडक जस्ता स्थानीय साियजणनक पिू ायधार तथा णनजी भौणतक पिू ायधारमा क्षती पग्ु न सक्ने ऄिस्था भए नभएको ईल्िेख
गने ।
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ऄनसु चू ी– २
( दफा १२ को ईपदफा (३) सँग सम्बणन्धत)
पवू ायधार योजनाको लनमायणधीन ऄवस्थामा गररने ऄनगु मनको क्रममा प्रयोग गररने ढाँचा
ऄनगु मन गरे को णमणतः ...........
१. योजनाको नामः ...........................
२. योजना णनमायणस्थिः ....................
३. योजना णनमायण िरुु णमणतः ...............

४. योजना सम्पन्न हुनपु ने णमणतः .................

५. भौणतक प्रगणतः ................ प्रणतित

५. णित्तीय प्रगणत ................ प्रणतितः

६. सम्झौता रकमः ..................

हािसम्म भि
ु ानी रकमः ................... भि
ु ानी बाँकी रकमः ............

७. योजना कायायन्ियन तोणकएको गणु स्तर, िागत र समय ऄनरुु पः

(क) भएको

(ख) नभएको

८. णनमायण काययको ऄिस्थाः
(क) णनमायणस्थिमा अिश्यक णनमायण सामग्रीको ईपिब्धता भए नभएको
(ख) ईपिब्ध णनमायण सामग्री तोणकएको गणु स्तर बमोणजम भए नभएको
(ग) गणु स्तर परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नणतजा
(घ) अिश्यक जनिणिको पयायिता भए नभएको
(ङ) मेिीनरी औजार र ईपकरण व्यिस्थापनको ऄिस्था
९.

योजना कायायन्ियनमा देणखएका बाधा ऄिरोधः .................................

१०. योजना कायायन्ियनमा सम्झौताका ितयको पािनाः

(क) भएको

(ख) नभएको

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

११.

कायायन्ियन गने णनकायको अणधकाररक प्रणतणनणधको धारणा र प्रणतबद्धताः ................

१२.

स्थानीय ईपभोिा÷नागररकहरुको धारणा िा प्रणतकृ याः ......................
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१३.

सि
ं ग्न प्राणिणधकको धारणा र प्रणतबद्धताः .......................

१४.

ऄणघल्िो ऄनगु मनको क्रममा णदआएका सझु ाि कायायन्ियनको ऄिस्थाः ........................

१५.

सणमणत÷ऄनगु मनकतायको णटप्पणी, सझु ाि र णनदेिनः ....................................

ऄनगु मन गने पदाणधकारीहरु
क. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

ख. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ग. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

घ. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ङ. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............
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ऄनसु चू ी– ३
(दफा १२ को ईपदफा (५) सँग सम्बणन्धत)
योजनाको लनमायण कायय सभपन्न भएपलछ गररने ऄलन्तम ऄनगु मनको क्रममा प्रयोग गररने ऄनगु मनको ढाँचा
ऄनगु मन गरे को णमणतः ...........
१.

योजनाको नामः ...........................

२.

योजना णनमायणस्थिः िडा नं. ......

स्थानः ..................

३.

योजना णनमायण िरुु णमणतः ................

४. योजना सम्पन्न भएको णमणतः .................

५.

सम्झौता रकम रु. ............... हािसम्मको भि
ु ानी रु. ............

६.

भौणतक प्रगणतः ................ प्रणतित

७.

योजना कायायन्ियन तोणकएको गणु स्तर, िागत र समय ऄनरुु प सम्पन्न भए नभएको

८.

योजना कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका ितयको पािना भए नभएको

९.

ईपभोिाहरुको िागत सहभाणगताको ऄिस्थाः

१०.

णडजाआन िा िागतमा पररितयन भएको भए सोको औणचत्य र स्िीकृ णतको ऄिस्थाः .....................

११.

योजनाबाट ऄपेणक्षत प्रणतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्था भए नभएकोः ............................

१२.

योजनाको समग्र ईपिणब्धको ऄिस्था र दीगोपना ........................................

१३.

साियजणनक सनु िु ाइ तथा साियजणनक परीक्षण गरे नगरे को

१४.

ईपभोिा सणमणत ऄन्तगयत रहेको ऄनगु मन सणमणतको णनणयय तथा सझु ाि

१५.

कायायन्ियन गने णनकायको अणधकाररक प्रणतणनणधको धारणा र प्रणतबद्धताः .......................
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१६.

स्थानीय ईपभोिा/नागररकहरुको धारणा िा प्रणतकृ याः ......................

१७.

ऄणघल्िो ऄनगु मनको क्रममा णदआएका सझु ािको कायायन्ियनको ऄिस्थाः

१८.

संिग्न प्राणिणधकको धारणा र प्रणतबद्धताः .......................

१९.

सणमणत/ऄनगु मनकतायको णटप्पणी, सझु ाि र णनदेिनः ....................................

ऄनगु मन गने पदाणधकारीहरु
क. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

ख. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ग. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

घ. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ङ. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............
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ऄनसु चू ी –४
(दफा १३ सँग सम्बणन्धत)
चेतनामि
ू क, क्षमता ऄलभवलृ ि र सीप लवकास काययक्रमको ऄनगु मनको क्रममा प्रयोग गररने ढाँचा
ऄनगु मन गरे को णमणतः ........................
१.

काययक्रमको नामः ................

२.

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

३.

काययक्रम िरुु णमणतः ............

४.

काययक्रमको प्रकृ णतः क. चेतनामि
ू क,

५.

काययक्रमको कुि िागतः रु. .................

सम्पन्न गनपयु ने णमणतः ...........................
ख. क्षमता ऄणभिृणद्ध

ग. सीप णिकास

कायायियबाट ईपिब्ध हुने रकम रु. ..............

कायायन्ियन गने णनकायको िागत सहभाणगता रु ......
ऄन्य णनकायबाट प्राि सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभाणगताः रु ............... .
६.
मणहिा

जम्मा िाभग्राही संख्याः
परुु ष

जम्मा

दणित

जनजाणत

ब्राम्हण÷क्षेत्री

७.

िाभग्राहीहरुको णनयणमत ईपणस्थती भए नभएको

८.

काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका ितयको पािनाः भएको

मधेिी

मणु स्िम÷
ऄल्पसंख्यक

ऄपाङ्गता
भएको

नभएको

९.
काययक्रमको खाका (िाभग्राही, कायायन्ियन तररका, समय र िागत) मा पररितयन भएको भए सोको औणचत्य र स्िीकृ णतको
ऄिस्थाः .....................
१०.

काययक्रमबाट ऄपेणक्षत प्रणतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्थाः .........................

११.

काययक्रममा तोणकएबमोणजमको िागत सहभाणगता र सम्झौताका ितयको पािना भए नभएको

१२.

योजनाको समग्र ईपिणब्धको ऄिस्था र दीगोपनाःःः ........................................

१३.

िाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रणतकृ या
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१४.

कायायन्ियन गने णनकायको अणधकाररक प्रणतणनणधको धारणा र प्रणतबद्धताः .......................

१५.

िडा सणमणत िा िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतको प्रणतकृ या भएः ....................

१६.

ऄनगु मनकतायको णटप्पणी, सझु ाि र णनदेिनः ....................................

ऄनगु मन गने पदाणधकारीहरु
क. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

ख. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ग. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

घ. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ङ. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............
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ऄनसु चू ी– ५
(दफा १४ सँग सम्बणन्धत)
स्वरोजगार तथा उत्पादनमि
ू क र उद्यमशीिता प्रविन गनन योजना र काययक्रमको ऄनगु मन ढाँचा
१.

काययक्रमको नामः ................

२.

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

३.

काययक्रम िरुु णमणतः ............

४.

काययक्रमको प्रकृ णतः क. स्िरोजगार तथा ईत्पादनमि
ू क

५.

काययक्रमको कुि िागतः रु. .................

सम्पन्न गनपयु ने णमणतः ...........................
ख. ईद्यमिीिता प्रबद्धयन गने

कायायियबाट ईपिब्ध हुने रकम रु. ..............

कायायन्ियन गने णनकायको िागत सहभाणगता रु ......
ऄन्य णनकायबाट प्राि सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभाणगताः रु ............... .
६.
मणहिा

७.

जम्मा िाभग्राही संख्या
परुु ष

जम्मा

दणित

जनजाणत

ब्राम्हण/क्षेत्री

मधेिी

मणु स्िम/ऄल्पसंख्यक

ऄपाङ्गता
भएको

कायायियबाट सामग्री ईपिब्ध गराआएको भएमा
सामग्रीको णििरण

पररमाण

ईपयोगको ऄिस्था

८.

काययक्रम कायायन्ियनमा गररएका सम्झौताका ितयको पािना भए/नभएको

९.

काययक्रमबाट ऄपेणक्षत प्रणतफि प्राि हुन सक्ने ऄिस्थाः भए/नभएको

१०.

काययक्रममा तोणकए बमोणजमको िागत सहभाणगता र सम्झौताका ितयको पािनाः भए/नभएको
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कै णफयत

११.

योजनाको समग्र ईपिणब्धको ऄिस्था र दीगोपनाः ........................................

१२.

िाभग्राही/नागररकको धारणा िा प्रणतकृ या

१३.

कायायन्ियन गने णनकायको अणधकाररक प्रणतणनणधको धारणा र प्रणतबद्धताः .......................

१४.

िडा सणमणत िा िडास्तरीय ऄनगु मन सणमणतको प्रणतकृ या भएः ....................

१५.

ऄनगु मनकतायको णटप्पणी, सझु ाि र णनदेिनः ....................................

ऄनगु मन गने पदाणधकारीहरु
क. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

ख. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ग. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः ...............

घ. नामः .......................

पदः .............

दस्तखतः ...............

ङ. नामः ..........................

पदः ................

दस्तखतः...............
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