
1 

 

ामथानामथानामथानामथान  गाउँपािलकाकोगाउँपािलकाकोगाउँपािलकाकोगाउँपािलकाको अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन तथातथातथातथा सपु रवे णसपु रवे णसपु रवे णसपु रवे ण सिमितकोसिमितकोसिमितकोसिमितको कायस ालनकायस ालनकायस ालनकायस ालन कायिविधकायिविधकायिविधकायिविध, 
२०७८२०७८२०७८२०७८ 

तावनाः  गाउँ र नगरपािलकाबाट स ालन ने िवकास योजना तथा काय मको 
भावकारी काया वयनका लािग थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को 
उपदफा (४) ख ड (ख) मा भएको यव था वमोिजम ग रने अनुगमन तथा सुप रवे ण 

कायलाई यवि थत र भावकारी तु याउन वा छनीय भएकोले, ामथान  गाउँपािलकाको 
शासक य कायिविध िनयिमत गन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले दएको अिधकार योग गरी 
कायपािलकाले देहायको कायिविध बनाई लागू गरेको छ ।  

 

प र छेदप र छेदप र छेदप र छेद– ११११ 
ारि भकारि भकारि भकारि भक 

११११.  सिंसिंसिंसिं  नामनामनामनाम रररर ारारारार भःभःभःभः 
(१) यस कायिविधको नाम ामथानामथानामथानामथान गाउँगाउँगाउँगाउँ/पािलकापािलकापािलकापािलकाको अनुगमन तथा 

सुप रवे ण सिमितको कायस ालन कायिविध, २०७८” रहेको छ ।  
(२) यो कायिविध गाउँपािलकाको थानीय राजप मा काशन भएको 

िमितदिेख ार भ नेछ ।  

२२२२.  प रभाप रभाप रभाप रभाषाःषाःषाःषाः  िवषय वा स गले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा,– 

(क) “अ य  ” भ ाले गाउँ/नगरपािलकाको अ य   स झनु पछ । 
(ख) “अनुगमन” भ ाले नीित, योजना, काय म तथा आयोजनाह मा 

लगानी तथा साधनको वाह उिचत ढ गले भए, नभएको वा अपेि त 
नितजा हािसल भए, नभएको स ब धमा यस कायिविध बमोिजम ग रने 
िनर तर वा आविधक पमा ग रने िनगरानी, सूचना स कलन, 
िव ेषण तथा सुधारा मक काय स झनु पछ । 

(ग) “काय म” भ ाले गाउँपािलकाबाट स ालन ने काय म स झनु पछ र 
सो श दले गाउँ/पािलका े िभ  गैर सरकारी सं था एबम ्सामुदाियक 

सं थाबाट स ािलत काय म समेतलाई जनाउँछ । 
(घ) “कायपािलका” भ ाले गाउँ कायपािलका स झनु पछ । 
(ङ) “नाग रक समाज” भ ाले गाउँपािलका े िभ  नाग रक समाजको 

पमा दता भएका वा नभएका नाग रक अिधकारका लािग कृयािशल 

सं था वा ि  स झनु पछ 

(च) “ ितवेदन” भ ाले यस कायिविध बमोिजम तयार ग रने अनुगमन तथा 
सुप रवे ण कायको नितजा समावेश ग रएको द तावेज स झनु पछ । 
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(छ) “योजना” भ ाले गाउँपािलकाबाट स ालन ने िवकास िनमाण काय 

स झनु पछ र सो श दले गाउँ/पािलका े िभ  गैर सरकारी सं था 
एबम ्सामुदाियक सं थाबाट स ािलत िवकास िनमाण काय समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(ज) “सिमित” भ ाले दफा ४ बमोिजमको सिमित स झनुपछ  

(झ) “सुप रवे ण” भ ाले अपेि त नितजा हािसल गन यस कायिविध 

बमोिजम सिमित वा सो कामको िनिम  िज मेवार कमचारी वा 
पदािधकारीबाट ग रने थलगत िनरी ण वा चेकजाँच वा रेखदखे 

स ब धी काय स झनु पछ । 
(ञ) “संयोजक” भ ाले सिमितको संयोजक स झनु पछ । 

 

प र छेदप र छेदप र छेदप र छेद– २२२२ 
सिमितकोसिमितकोसिमितकोसिमितको गठनगठनगठनगठन तथातथातथातथा कामकामकामकाम, कतकतकतकत  रररर अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 

३३३३. अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन तथातथातथातथा सपु रवे णसपु रवे णसपु रवे णसपु रवे ण सिमसिमसिमसिमितःितःितःितः 
(१) योजना तथा काय मको लागत, प रमाण, समय सीमा र 

गुण तरीयताको आधारमा अनुगमन गरी पृ पोषण दनका लािग दहेाय 

बमोिजमको अनुगमन तथा सुप रवे ण सिमित रहनेछः–  

(क) गाउँ/पािलकाको उपा य / – संयोजक 

(ख)  कायपािलकाले तोकेका एक जना मिहला सिहत 

कायपािलकाका सद यह  म येबाट दईु जना – सद य 

(ग) मुख शासक य अिधकृत – सद य 

(घ) मुख, योजना  शाखा – सद य सिचव 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा आव यकता अनुसार नाग रक 

समाजका ितिनिध, स ारकम  र स बि धत े का िव लाई 
आम ण गन स कनेछ ।  

(३) सिमितले आ नो कामलाई िछटोछ रतो र भावकारी बनाउन 
कायपािलकाबाट सिमितमा ितिनिध व गन सद य म येबाट संयोजक 

रहने गरी िवषयगत पमा अनुगमन टोली गठन गरी िज मेवारी तो  

स ेछ ।   
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(४) यस दफा बमोिजम थलगत अनगुमन गदा स वि धत योजना तथा 
काय म काया वयन वा सुप रवे णमा संल  कमचारीलाई सहभागी 
गराउनु पनछ ।   

४४४४. सिमितकोसिमितकोसिमितकोसिमितको कामकामकामकाम, कत यकत यकत यकत य रररर अिधकारःअिधकारःअिधकारःअिधकारः 
(१) योजना तथा काय मबाट अपे ा ग रएको नितजा ाि का लािग 

सहजीकरण गन अनुगमन तथा सपु रवे ण सिमितको मुख िज मवेारी 
नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उि लिखत कामका अित र  सिमितका अ य काम, 

कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम नेछः– 

(क) गाउँपािलकाबाट स ािलत योजना तथा काय म अनुगमनका 
लािग वा षक कायतािलका तयार गरी कायपािलकालाई 
जानकारी दने, 

(ख) कायतािलका अनुसार िनयिमत र आव यकता अनुसार 
आकि मक अनुगमन तथा िनरी ण गन, 

(ग) अनुगमन तथा सुप रवे ण कायलाई भावकारी बनाउन 
आव यकता अनुसार सिमितका कृयाकलापह मा िव लाई 
संल  गराउने, 

(घ) अनुगमन स प  भएको सात दनिभ  सोको ितवेदन 
कायपािलकामा पेश गरी कायपािलकाको बैठकमा छलफल 

गन गराउने, 
(ङ) अनुगमनको ममा दिेखएका िवषयमा सुधारका लािग 

स बि धत ािविधक तथा स ब  उपभो ा सिमित, 
परामशदाता एबम ्िनमाण बसायीलाई िनदशन दने, 

(च) योजना तथा काय म काया वयनको स दभमा दखेा परेका 
िववाद वा सम याह को समाधानका लािग आव यक 

सम वय र सहजीकरण गन, 

(छ) योजना तथा काय मको अनुगमन तथा सुप रवे णको ममा 
कुनै िहनािमना, अिनयिमतता वा तो कएको गुण तर र 
प रमाण नभएको होरा य कन न आएमा आव यक 

कारबाहीको लािग रायसिहत कायपािलकामा पेश गन, 
(ज) अनुगमन कायको वा षक ितवेदन तयारी गरी आ थक 

वषको अि तममा कायपािलकामा पेश गन, 
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(झ) सिमितको वा षक ितवेदन येक वषको ावण मिहनािभ  

कायालयको वेबसाइट र अ य उपयु  मा यमबाट सावजिनक 

गन यव था िमलाउने ।  

 

प र छेदप र छेदप र छेदप र छेद– ३३३३ 
अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन तथातथातथातथा सपु रवे णसपु रवे णसपु रवे णसपु रवे ण स ब धीस ब धीस ब धीस ब धी व थाव थाव थाव था 

५५५५. योजनायोजनायोजनायोजना तथातथातथातथा काय मकोकाय मकोकाय मकोकाय मको वग करणःवग करणःवग करणःवग करणः 
(१) अनुगमन तथा सुपरीवे णका लािग योजना तथा काय मलाई िवषयगत 

े का आधारमा दहेाय वमोिजम वग करण ग रनेछः–  

(क)  पूवाधार िवकास योजना, 
(ख) चेतनामूलक, मता अिभवृि  र सीप िवकास स व धी 

काय म, 

(ग) वरोजगार तथा उ पादनमूलक र उ मशीलता व न गन 
योजना र काय म । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ग रएको वग करण एवम ् योजना तथा 
काय ममा ग रने लगानी समेतका आधारमा सिमितले अनुगमनको 
ाथिमकता िनधारण गन स ेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम ग रने अनुगमन तथा सुपरीवे णको लािग 
बे लाबे लै ढाँचा र िविधको योग गन स कनेछ ।  

६६६६. अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन गदागदागदागदा यानयानयानयान दनपुदनपुदनपुदनपुनःनःनःनः अनगुमन तथा सुप रवे ण सिमितले यस कायिविध 

बमोिजम योजना तथा काय मह को अनुगमन गदा देहायका िवषयमा यान दनु 
पनछः– 

(क) कायतािलका अनुसार काम भए नभएको एक न गन, 

(ख) कामको तो कएको प रमाण, लागत र गुण तर कायम गराउने,  
(ग) योजना वा काय मको िडजाइन वा काया वयनको ममा भएका ग ती 

वा कमजोरी त काल सुधार गरी सावजिनक कोषको अप य नबाट 
रो े ,  

(घ) अनुगमन तथा सुप रवे ण कायलाई पारदश  र सहभािगतामूलक बनाई 
नाग रकमा गाउँपािलकाले गन िवकास िनमाण काय ित सकारा मक 

भावनाको िवकास गराउने ।  
७७७७. अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन िविधःिविधःिविधःिविधः 
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(१) सिमितले गाउँपािलकाबाट स ािलत एबम ्गाउँ/नगरपािलका े िभ  

गैर सरकारी सं थाबाट स ािलत योजना तथा काय मह को अनुगमन 
गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनुगमन तथा सुप रवे ण गदा सिमितले 

दहेायकाम ये आव यकता अनुसार कुनै वा सबै िविधको योग गन 
स ेछः– 

(क) काया वयनमा संल  ि  समूह वा िनकायबाट िनयिमत 
ितबेदन िलने, 

(ख) थलगत अवलोकन गन, 
(ग) लाभाि वत वग तथा सरोकारवालाह सँग छलफल गन, 

(घ)  नाग रक समाजका सं था तथा आमस ारका मा यम 

प रचालन गन, 

(ङ)  सावजिनक परी ण तथा सावजिनक सुनुवाई आयोजना गन, 
(च) योजनाको ािविधक परी ण गन, 
(छ) सेवा ाही स तु ी सव ण तथा सिमितले उपयु  ठहर गरेका 

अ य िविधह  । 
(३) उपदफा (२) मा उि लिखत िविधका अित र  कुनै योजना वा 

काय मको स ब धमा अ य त रकाबाट पृ पोषण, ितकृया वा सुझाव 
ा  भएको अव थामा सिमितले य तो िवषयको अिभलेख राखी 
त यगत िव ेषणको आधारमा आव यक कारवाही अिघ बढाउन स ेछ 

।     
८८८८.  वडा तरीयवडा तरीयवडा तरीयवडा तरीय अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन सिमितःसिमितःसिमितःसिमितः 

(१) वडा तरमा स ालन ग रने योजनाको लागत, प रमाण, समय सीमा र 
गुण तरीयताका आधारमा अनुगमन गरी आव यक पृ पोषण दनका 
लािग दहेाय बमोिजमको वडा तरीय अनुगमन सिमित रहनेछः– 

(क) स बि धत वडाको वडा य  – संयोजक 

(ख) वडा सिमितका सद यह  – सद य  

(ग) वडा सिचव – सद य सिचव 

(२) वडा तरीय अनुगमन सिमितले आव यकता अनुसार स बि धत योजना 
हने ािविधक कमचारीलाई बैठकमा आम ण गन स ेछ । 

(३) वडा तरीय अनुगमन सिमितले अनुगमनको ममा दिेखएका िवषयका 
स ब धमा सिमितलाई िनयिमत पमा जानकारी गराउनु पनछ ।  
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९९९९. उपभो ाउपभो ाउपभो ाउपभो ा सिमितबाटसिमितबाटसिमितबाटसिमितबाट अनुअनुअनुअनुगमनगमनगमनगमन गनःगनःगनःगनः 
(१) तो कएको गुण तर तथा प रमाण कायम गरी िनधा रत समयमा 

योजना स प  गन उपभो ाह को भेलाबाट क तीमा एक जना मिहला 
सिहत बढीमा पाँच सद यीय अनुगमन सिमित गठन गनुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अनुगमन सिमित गठन गन काय उपभो ा 
सिमित गठन गदा कै समयमा गनुपनछ ।   

(३) यस दफा बमोिजम ग ठत अनुगमन सिमितको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम नेछः– 

(क) योजनाको काया वयनमा दिेखएका वाधा, वधान र 
सम या समाधानका लािग आव यक सहजीकरण गन, 

(ख) योजना काया वयन तो कएको प रमाण, गुण तर र 
कायतािलका अनुसार भए नभएको एक न गन र नभएको 
अव थामा स बि धत प लाइ सचेत गराउने, 

(ग) सिमित र वडा तरीय अनुगमन सिमितबाट ग रने अनुगमन 
तथा सुपरीवे णमा आव यक सम वय र सहजीकरण गन, 

(घ) योजनाको सफल काया वयनका लािग आव यक अ य 

कायह  गन ।  
(४) उपभो ा सिमितले योजनाको अि तम भु ानी माग गदा यस दफा 

बमोिजमको अनुगमन सिमितको ितवेदन संल  गनुपनछ ।   
१०१०१०१०. अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन तािलकातािलकातािलकातािलका तयारतयारतयारतयार गनपुनगनपुनगनपुनगनपुन: 

(१) सिमितले योजना काया वयन तािलका अनु प ने गरी वा षक 

अनुगमन तािलका तयार गनु पनछ ।  
(२) उपदफा (१) वमोिजम तयार भएको तािलकालाई सिमितबाट िनणय 

गराई कायपािलका सम  पेश गनु पनछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश न आएको तािलका उपर आव यक छलफल 

गरी कायपािलकाले आव यक पृ पोषण दन स ेछ ।  
(४) यस दफा बमोिजम तयार भएको अनुगमन तािलका स बि धत 

उपभो ा सिमित, िनमाण यवसायी, आपू तकता, सेवा दायक, 

स वि धत वडा सिमित र सुपरीवे णको लािग तो कएको कमचारीलाई 
अि म पमा उपल ध गराउनु पनछ ।  

११११११११. अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन कायकोकायकोकायकोकायको लािगलािगलािगलािग ोतकोोतकोोतकोोतको ब धःब धःब धःब धः 
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(१) अनुगमन कायतािलका बमोिजम सिमितको कायिज मेवारी पुरा गन 
आव यक पन ोत साधनको ब ध कायपािलकाले वा षक बजेट तथा 
काय ममा समावेश गरी गनुपनछ ।     

(२) वीकृत वा षक बजेटका आधारमा कायतािलका वमोिजम अनुगमन 
तथा सुप रवे णको लािग आव यक ोत साधनको व थापन गन 
िज मेवारी मुख शासक य अिधकृतको नेछ ।  

(३) अनुगमन तथा सुप रवे ण कायमा संल  रहने सिमितका 
पदािधकारीको भ ा तथा अ य सुिवधा स ब धी ब था चिलत 
दशे कानूनको अधीनमा रही कायपािलकाले तोकेबमोिजम नेछ ।  

१२१२१२१२. पवूाधारपवूाधारपवूाधारपवूाधार िवकासिवकासिवकासिवकास योजनाकोयोजनाकोयोजनाकोयोजनाको अनगुमनःअनगुमनःअनगुमनःअनगुमनः 
(१) सिमितले पूवाधार िवकास स ब धी योजनाको कृित र आकार हरेी 

स भव भएस म िनमाण काय ार भ नुपूव, िनमाणाधीन अव था र 
िनमाण स प  भएपिछ गरी तीन चरणमा अनुगमन गनु पनछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनमाण काय ार भ नु अिघ ग रने अनुगमन 
दहेायका िवषयमा केि त रही अनुसूची १ को ढाँचामा गनु पनछः  
(क) योजनाको वीकृत लागत र लागत होन ोत, 
(ख) योजना काया वयन ग रने थान, 
(ग) लाभ ाही समुदायका सरोकारका िवषयह , 

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

िडजाइन, गुण तर, 
(ङ) आव यक पन िनमाण साम ी तथा जनशि को आपूत  ोत 

र सोको गुण तर, 
(च) वीकृत लागत अनुमान तथा िडजाइनमा आउन स े  संभािवत 

प रवतन तथा जोिखम । 
(३) सिमितले पूवाधार योजनाको िनमाणधीन अव थामा दहेायका िवषयमा 

केि त रही अनुसूची २ को ढाँचामा अनुगमन गनुपनछः–  

(क) योजना काया वयन तो कएको गुण तर, लागत र समय 

अनु प भए नभएको, 
(ख) योजना काया वयनमा दिेखएका बाधा अवरोध, 

(ग) स झौताका शतको पालना, 
(घ) सिमितले आव यक दखेेका अ य िवषयह  । 
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(४) उपदफा (३) बमोिजमको अनुगमन गदा य तो योजना वा काय म 

क तीमा पचास ितशत भ दा बढी िनमाणकाय स प  भैसकेको नु 
पनछ ।  

(५) सिमितले पूवाधार योजनाको िनमाण काय स प  भएपिछ दहेायका 
िवषयमा केि त रही अनुसूची ३ बमोिजमको ढाँचामा अनुगमन 
गनुपनछः– 

(क) योजना वीकृत िडजाइन अनुसार स प  भए नभएको, 
(ख) वीकृत लागत अनुमान अनुसार काम स प  भए नभएको, 
(ग) िनमाण कायको गुण तर र समय, 

(घ) िडजाइन वा लागतमा प रवतन भएको भए सोको औिच य र 
वीकृितको अव था, 

(ङ) योजनाबाट अपेि त ितफल ा  न स े  अव था भए 

नभएको, 
(च) योजनामा तो कए बमोिजमको लागत सहभािगता र 

स झौताका शतको पालना भए नभएको,  
(छ) योजनाको सम  उपलि धको अव था र दीगोपना । 

१३१३१३१३. चतेनामलूकचतेनामलूकचतेनामलूकचतेनामलूक, मतामतामतामता अिभविृअिभविृअिभविृअिभविृ  रररर सीपसीपसीपसीप िवकासिवकासिवकासिवकास काय मकोकाय मकोकाय मकोकाय मको अनगुमनःअनगुमनःअनगुमनःअनगुमनः सिमितले 

चेतनामूलक, मता अिभवृि  र सीप िवकास स व धी काय मको गित 
अनुगमन गदा काय म लागत, सहभािगता, समयाविध, िसकाइका िवषयव तु र 
लाभ ाहीको पृ पोषण ज ता िवषय समावेश गरी अनुसूची ४ बमोिजमको 
ढाँचामा अनुगमन गनु पनछ ।  

१४१४१४१४. वरोजगारवरोजगारवरोजगारवरोजगार तथातथातथातथा उ पादनमलूकउ पादनमलूकउ पादनमलूकउ पादनमलूक रररर उ मशीलताउ मशीलताउ मशीलताउ मशीलता वववव नननन गनगनगनगन योजनायोजनायोजनायोजना रररर काय मकोकाय मकोकाय मकोकाय मको 
अनगुमनःअनगुमनःअनगुमनःअनगुमनः सिमितले वरोजगार तथा उ पादनमूलक र उ मशीलता व न गन 

योजना र काय मको गित अनुगमन गदा लाभ ाही समूदायले गाउँपािलकाबाट 
ा  ऋण वा अनुदानको मा ा, दान ग रएका य  औजार र उपकरण तथा 
ािविधक सहायताको कृित, ा  सहायताको उपयोगको अव था, लाभ ाहीको 
सं या, सहभािगलाई उपल ध गराइएको सहयोगको पया ता ज ता िवषयमा 
केि त रही अनुसूची ५ बमोिजमको ढाँचामा अनुगमन गनु पनछ ।    

१५१५१५१५. अनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनको तयारीःतयारीःतयारीःतयारीः 
(१) सद य सिचवले सिमितका पदािधकारीलाई थलगत अनुगमनमा 

जानुअिघ अनुगमन ग रने योजना तथा काय म, जाने र फ कने समय, 

मणको सवारी साधन लगायतका िवषयमा जानकारी दनु पनछ ।  
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(२) थलगत अनुगमन गदा सिमितले योजना तथा काय मसँग स बि धत 
लागत अनुमान, स झौता ज ता कागजातह  तथा अनुगमन थलको 
जानकारी िलने त वीर िख नको लािग यामेरा लगायतका साधनको 
समेत सुिनि तता गनु पनछ । 

(३) सद य सिचवले अनुगमनको ममा योजना तथा काय म 

काया वयनमा संल  उपभो ा सिमित वा िनमाण वसायी, 
लाभ ाही समुह र सुप रवे णको लािग िज मेवारी तो कएको 
कमचारीलाई अनुगमन थलमा उपि थितको लािग पूवसूचना गनु पनछ 

।   
(४) सिमितले थलगत अनुगमन गदा अ य / मुखलाई समेत अि म 

जानकारी दनु पनछ ।   
(५) सिमितले थलगत अनुगमनको ममा गाउँपािलका वा वडाको 

िनवाचनमा िनकटतम ित ी रहकेा उ मे ार वा दलसँग आव  

ि  वा पदािधकारीलाई समेत स ल  गराई पृ पोषण ा  गन 
स ेछ ।  

 

पपपप र छेदर छेदर छेदर छेद– ४४४४ 
ितवदेनितवदेनितवदेनितवदेन स ब धीस ब धीस ब धीस ब धी व थाव थाव थाव था 

१६१६१६१६. अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन ितवदेनितवदेनितवदेनितवदेन पशेपशेपशेपशे गनपुनःगनपुनःगनपुनःगनपुनः 
(१) सिमितले अनुगमन स प  भएप ात बैठक बसी छलफल गन र सो 

छलफल तथा थलगत अनुगमनबाट स कलन ग रएका सूचना तथा 
िववरण समेतका आधारमा ितवेदन तयार गरी अनुगमन स प  

भएको िमितले सात दनिभ  कायपािलका सम  पेश गनु पनछ ।   
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ितवेदनमा अनुगमनको ममा स वि धत 

योजना वा काय मको अव था झि कने गरी िलइएका त वीर समेत 
संल  गनु पनछ । 

(३) यस दफा बमोिजमको अनुगमन ितवेदन सद य सिचवले तयार गनु 
पनछ ।  

(४) यस दफा बमोिजम तयार भएको ितवेदन सिमितका संयोजक माफत 
छलफलको िनिम  कायपािलका वैठकमा तुत ग रनेछ ।  
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(५) अनुगमन ितवेदन बेगर सिमितका पदािधकारीलाई कुनै किसमको 
भ ा वा सुिवधा उपल ध गराइने छैन ।  

१७१७१७१७. अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन ितवदेनमाितवदेनमाितवदेनमाितवदेनमा समावशेसमावशेसमावशेसमावशे गनपुनगनपुनगनपुनगनपुन िवषयःिवषयःिवषयःिवषयः 
(१) अनुगमन सिमितले दफा १६ बमोिजम तयार ग रने अनगुमन 

ितवेदनमा दहेायका िवषयह  समावेश गनु पनछः– 

(क) ोत साधनको ाि  र योगका ममा वीकृत बजेट र 
समय तािलका अनुसार भए नभएको, 

(ख) अपेि त ितफलह  समयमै र लागत भावकारी पमा 
हािसल भए नभएको,  

(ग) काया वयनकताको कायद ता र त परता के क तो छ, 

(घ) काया वयनमा के क ता सम या र बाधा बधानह  

दिेखएका छन् र ितनको समाधानका िनिम  के क ता 
उपायह  अवल बन गनु पछ । 

(२) सिमितले दफा २२ को उपदफा (२) बमोिजम वडा तरीय अनुगमन 
सिमितले पेश गरेको ितवेदनमा उ लेख भएका िवषयलाई समेत 
आ नो ितवेदनमा समावेश गन स ेछ ।  

१८१८१८१८. ितवदेनितवदेनितवदेनितवदेन उपरकोउपरकोउपरकोउपरको कारवाहीःकारवाहीःकारवाहीःकारवाहीः 
(१) सिमितले दफा १६ बमोिजम पेश गरेको ितवेदन उपर कायपािलकाको 

वैठकमा क तीमा दईु मिहनामा एक पटक छलफल गन ब था 
िमलाउनु पनछ ।  

(२) सिमितको ितबेदनको आधारमा कायपािलकाले योजना काया वयनमा 
दिेखएका ुटीह  स याउन तथा समय र गुण तर कायम गन उपभो ा 
सिमित, िनमाण बसायी, परामशदाता तथा स ब  कमचारीलाई 
आव यक िनदशन दन स ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम कायपािलकाबाट दइएका िनदशन पालना गनु 
स बि धत प को कत य नेछ ।  

१९१९१९१९. भु ानीभु ानीभु ानीभु ानी गदागदागदागदा यानयानयानयान दनपुनःदनपुनःदनपुनःदनपुनः 
(१) कायालयले योजना वा काय मको अि तम क ता भू ानी गदा सिमित 

वा वडा तरीय अनुगमन सिमित र उपभो ा सिमित अ तगतको 
अनुगमन सिमितले पेश गरेको अनुगमन ितवेदन संल  गनुपनछ ।  
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(२) योजना वा काय मको अि तम क ता भू ानी दनुअिघ अनुगमन 
ितवेदनले औ याएका ग भीर कृितका िवषयह मा आव यक सुधार 
गरेको होरा स बि धत ािविधकबाट सुिनि त ग रएको नु पनछ ।  

 

प र छेदप र छेदप र छेदप र छेद – ५५५५ 
िविवधिविवधिविवधिविवध 

२०२०२०२०.  अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन गनस े ःगनस े ःगनस े ःगनस े ः 
(१) यस कायिविधमा अ य  जुनुसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन 

कायापािलका तथा अ य ले गाउँ/पािलकाबाट स ािलत योजना तथा 
काय मको आव यकता अनुसार थलगत अनुगमन गन स ेछ ।  

(२) सिमितले वडा तरीय अनुगमन सिमितबाट दफा ८ बमोिजम अनुगमन 
ग रने योजना तथा काय मको समेत आव यकता अनुसार अनुगमन गन 
स ेछ ।  

२१२१२१२१. िज मवेारीिज मवेारीिज मवेारीिज मवेारी तो ु पनःतो ु पनःतो ु पनःतो ु पनः 
(१) कायालयले यस कायिविध बमोिजम ग रने अनुगमन तथा सुप रवे ण 

स व धी कायको सम वय, सहजीकरण, काया वयन र अिभलेख 

व थापन स ब धी कायका लािग योजना शाखालाई िज मेवारी तो ु  
पनछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन गाउँ/पािलकामा 
अनुगमन स ब धी कामका लािग बे लै शाखा वा एकाइ रहेको 
अव थामा उपदफा (१) बमोिजमको काय िज मेवारी सोही शाखा वा 
एकाइको नेछ ।  

२२२२२२२२. कायिविधकोकायिविधकोकायिविधकोकायिविधको पालनापालनापालनापालना गनपुनःगनपुनःगनपुनःगनपुनः 
(१) वडा तरीय अनुगमन सिमितबाट ग रने अनुगमनमा समेत यस 

कायिविधमा भएका ब थालाई पालना गनुपनछ । 
(२) वडा तरीय अनुगमन सिमितले अनुगमन गरी तयार गरेको ितवेदनको 

एक ित अनुगमन स प  भएको सात दनिभ  सिमित सम  पेश 

गनुपनछ ।  
२३२३२३२३. चेकिलचेकिलचेकिलचेकिल  तयारतयारतयारतयार गनगनगनगन स े ः सिमितले योजना तथा काय मको थलगत अनुगमन 

गदा यस कायिविधमा भएको ब था अनु प िववरण संकलनका लािग अल गै 

चेकिल  तयार गरी लागू गन स े छ । 
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२४२४२४२४. सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन वावावावा हरेफेरःहरेफेरःहरेफेरःहरेफेरः कायपािलकाले सिमितसँगको परामशमा यस कायिविधमा 
आव यकता अनुसार संशोधन वा हरेफेर गन स ेछ । 

२५२५२५२५. बाधाबाधाबाधाबाधा अ काउअ काउअ काउअ काउ फुकाउःफुकाउःफुकाउःफुकाउः यस कायिविध काया वयनको ममा कुनै वाधा उ प  

भएमा कायपािलकाले वाधा अ काउ फुकाउन स ेछ ।   
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अनुसूची– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 
पवूाधारपवूाधारपवूाधारपवूाधार िविविविवकासकासकासकास स ब धीस ब धीस ब धीस ब धी योजनाकोयोजनाकोयोजनाकोयोजनाको कायकायकायकाय ार भार भार भार भ नुननुुनु पूवपूवपूवपूव ग रनेग रनेग रनेग रने अनगुमनमाअनगुमनमाअनगुमनमाअनगुमनमा योगयोगयोगयोग ग रनेग रनेग रनेग रने 

ढाँचाढाँचाढाँचाढाँचा 
 

.संससंंस.ं िशषकिशषकिशषकिशषक िववरणिववरणिववरणिववरण 

1. अनुगमन ग रने योजनाको नाम   

2. योजना थलयोजना थलयोजना थलयोजना थल/ठेगानाठेगानाठेगानाठेगाना  

3. योजनाकोयोजनाकोयोजनाकोयोजनाको वीकृतवीकृतवीकृतवीकृत लागतलागतलागतलागत अनमुानअनमुानअनमुानअनमुान .  

4. स झौता रकम . कुल स झौता रकम . ..... 

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

5. ब वष य योजनाको हकमा कुल लागतः ...........चालु 

आ.व.को िविनयोजन .......... 

6. योजना स झौता िमितः  

7. योजना शु  तथा स प  ने िमित शु  ने िमितः ............ स प  

ने िमितः ....... 

8. लाभाि वत जनसं या  

9. काया वयन गन िनकायको नाम र स पक 

ि  र स पक न बर 
 

10. िनमाण ग रने संरचनाको किसम, आकार वा 
प रमाण 

 

11. संरचना िनमाण भए िडजाइन अनुसारको 
फाउ डेशन भए नभएको 
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.संससंंस.ं िशषकिशषकिशषकिशषक िववरणिववरणिववरणिववरण 

12. आव यक पन िनमाण साम ी तथा जनशि  

आपूत को ोत र सोको गुण तर 
 

13. भौगोिलक एवं वातावरणीय जोिखम  

14. वीकृत लागत अनुमान तथा िडजाइनमा 
आउन स े  संभािवत प रवतन तथा जोिखम 

 

15. लाभ ाही समुदायको सरोकारको िवषय, 

धारणा र सुझाव 

 

16. संल  ािविधकको धारणा  

17. नाग रक समाज र राजनैितक दलका 
ितिनिधको धारणा   

 

 

18. सिमित/अनुगमनकताको ट पणी र सुझाव
  

 

नोटः  

१.  .सं. ९ मा  उपभो ा सिमितबाट काया वयन भएको योजना भए उपभो ा 
सिमितको अ य को नाम र स पक न बर रा े, गैरसरकारी सं था/सामुदाियक 

सं थाबाट काया वयन भएको योजना भए  स बि धत सं थाको तफबाट तो कएको 
स पक ि को नाम र स पक न बर र िनमाण वसायीबाट काया वयनको 
भएको योजना भए स बि धत िनमाण वसायीको तफबाट तो कएको स पक 

ि को नाम र स पक न बर उ लेख गन ।  

२. .सं. १३ वातावरणीय मू या कन गनुपन योजना भए सो बमोिजम मू या कन 
भए नभएको र योजनाबाट अ य सचाई, खानेपानी, सडक ज ता थानीय 
सावजिनक पूवाधार तथा िनजी भौितक पूवाधारमा ती पु  स े  अव था भए 

नभएको उ लेख गन ।   
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अनुसूची– २ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग स बि धत) 

पवूाधारपवूाधारपवूाधारपवूाधार योजनाकोयोजनाकोयोजनाकोयोजनाको िनमाणधीनिनमाणधीनिनमाणधीनिनमाणधीन अव थामाअव थामाअव थामाअव थामा ग रनेग रनेग रनेग रने अनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनको ममाममाममाममा योगयोगयोगयोग ग रनेग रनेग रनेग रने ढाचँाढाचँाढाचँाढाचँा 

अनुगमन गरेको िमितः ........... 

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

२. योजना िनमाण थलः ....................     

३. योजना िनमाण शु  िमितः ............... ४. योजना स प  नुपन िमितः 
................. 

५. भौितक गितः ................ ितशत ५. िव ीय गित ................ ितशतः  

६. स झौता रकमः .................. हालस म भु ानी रकमः ................... भु ानी 
बाँक  रकमः ............ 

७. योजना काया वयन तो कएको गुण तर, लागत र समय अनु पः (क) भएको
 (ख) नभएको 

८. िनमाण कायको अव थाः  

 (क) िनमाण थलमा आव यक िनमाण साम ीको उपल धता भए नभएको 

 (ख) उपल ध िनमाण साम ी तो कएको गुण तर बमोिजम भए नभएको  

 (ग)  गुण तर परी ण भए नभएको र भएको भए सोको नितजा   

 (घ) आव यक जनशि को पया ता भए नभएको  

 (ङ) मेशीनरी औजार र उपकरण व थापनको अव था 

९.   योजना काया वयनमा दिेखएका बाधा अवरोधः ................................. 

१०.  योजना काया वयनमा स झौताका शतको पालनाः  

  (क) भएको  (ख) नभएको 

  (ग) नभएको भए पालना नभएको िवषय र सोको कारणः ......................... 
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११.  काया वयन गन िनकायको आिधका रक ितिनिधको धारणा र ितब ताः 
................ 

१२.  थानीय उपभो ा/नाग रकह को धारणा वा ितकृयाः ...................... 

१३.  संल  ािविधकको धारणा र ितब ताः ....................... 

१४.  अिघ लो अनुगमनको ममा दइएका सुझाव काया वयनको अव थाः 
........................  

१५.  सिमित/अनुगमनकताको ट पणी, सुझाव र िनदशनः .................................... 

अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन गनगनगनगन पदािधकारीहपदािधकारीहपदािधकारीहपदािधकारीह  

क. नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 

ख. नामः .......................  पदः ............. द तखतः ............... 

ग. नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 

घ. नामः .......................  पदः ............. द तखतः ............... 

ङ. नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 
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अनुसूची– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग स बि धत) 

योजनाकोयोजनाकोयोजनाकोयोजनाको िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण कायकायकायकाय स पस पस पस प  भएपिछभएपिछभएपिछभएपिछ ग रनेग रनेग रनेग रने अि तमअि तमअि तमअि तम अनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनको ममाममाममाममा योगयोगयोगयोग ग रनेग रनेग रनेग रने 
अनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनकोअनगुमनको ढाचँाढाचँाढाचँाढाचँा 

अनुगमन गरेको िमितः ........... 

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

२. योजना िनमाण थलः वडा नं. ......  थानः .................. 

३. योजना िनमाण शु  िमितः ................  ४. योजना स प  भएको 
िमितः ................. 

५. स झौता रकम . ...............  हालस मको भु ानी . ............  

६. भौितक गितः ................ ितशत     

७.  योजना काया वयन तो कएको गुण तर, लागत र समय अनु प स प  भए 

नभएको 

८.  योजना काया वयनमा ग रएका स झौताका शतको पालना भए नभएको 

९. उपभो ाह को लागत सहभािगताको अव थाः  

१०.  िडजाइन वा लागतमा प रवतन भएको भए सोको औिच य र वीकृितको अव थाः 
..................... 

११.  योजनाबाट अपेि त ितफल ा  न स े  अव था भए नभएकोः 
............................ 

 

१२.  योजनाको सम  उपलि धको अव था र दीगोपना  ........................................ 

 

१३.  सावजिनक सुनुवाई तथा सावजिनक परी ण गरे नगरेको  

१४.  उपभो ा सिमित अ तगत रहकेो अनुगमन सिमितको िनणय तथा सुझाव  
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१५. काया वयन गन िनकायको आिधका रक ितिनिधको धारणा र ितब ताः 
....................... 

१६. थानीय उपभो ा/नाग रकह को धारणा वा ितकृयाः ...................... 

१७.  अिघ लो अनुगमनको ममा दइएका सुझावको काया वयनको अव थाः  

१८. संल  ािविधकको धारणा र ितब ताः ....................... 

१९. सिमित/अनुगमनकताको ट पणी, सुझाव र िनदशनः .................................... 

 

अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन गनगनगनगन पदािधकारीपदािधकारीपदािधकारीपदािधकारीहहहह  

क. नामः .......................... पदः ................  द तखतः ............... 

ख. नामः ....................... पदः .............  द तखतः ............... 

ग. नामः .......................... पदः ................  द तखतः ............... 

घ. नामः ....................... पदः .............  द तखतः ............... 

ङ. नामः .......................... पदः ................  द तखतः ............... 



19 

 

अनुसूची –४ 

(दफा १३ सँग स बि धत) 

चतेनामलूकचतेनामलूकचतेनामलूकचतेनामलूक, मतामतामतामता अिभविृअिभविृअिभविृअिभविृ  रररर सीपसीपसीपसीप िवकासिवकासिवकासिवकास काय मकोकाय मकोकाय मकोकाय मको अनुगमनकोअनुगमनकोअनुगमनकोअनुगमनको ममाममाममाममा योगयोगयोगयोग ग रनेग रनेग रनेग रने 
ढाँचाढाँचाढाँचाढाँचा 

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

१. काय मको नामः ................ 

२. काय म स ालन थानः वडा नं. ................. थानः ................ 

३. काय म शु  िमितः ............  स प  गनुपन िमितः ........................... 

४. काय मको कृितः 

क. चेतनामूलक,  ख. मता अिभवृि   ग. सीप िवकास   

५. काय मको कुल लागतः . ................. कायालयबाट उपल ध ने रकम . 
..............  

 काया वयन गन िनकायको लागत सहभािगता  ......  

अ य िनकायबाट ा  सहयोग .................. लाभ ाहीको सहभािगताः  
............... . 

६. ज मा लाभ ाही सं याः  

मिह
ला 

पु ष ज मा दिलत
  

जनजाित ा हण÷ े
ी 

मधेशी
  

मुि लम÷ 

अ पसं य
क 

अपा ग
ता भएको 

         

७.  लाभ ाहीह को िनयिमत उपि थती भए नभएको  
८.  काय म काया वयनमा ग रएका स झौताका शतको पालनाः भएको नभएको 
९. काय मको खाका (लाभ ाही, काया वयन त रका, समय र लागत) मा प रवतन 

भएको भए सोको औिच य र वीकृितको अव थाः ..................... 
१०.  काय मबाट अपेि त ितफल ा  न स े  अव थाः ......................... 
११.  काय ममा तो कएबमोिजमको लागत सहभािगता र स झौताका शतको पालना 

भए नभएको 
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१२.  योजनाको सम  उपलि धको अव था र दीगोपनाः 
........................................ 

१३.  लाभ ाही/नाग रकको धारणा वा ितकृया  
१४. काया वयन गन िनकायको आिधका रक ितिनिधको धारणा र ितब ताः 

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

१५.  वडा सिमित वा वडा तरीय अनुगमन सिमितको ितकृया भएः .................... 
१६. अनुगमनकताको ट पणी, सुझाव र िनदशनः .................................... 
 

अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन गनगनगनगन पदािधकारीहपदािधकारीहपदािधकारीहपदािधकारीह  

क.नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 

ख. नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 

ग. नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 

घ. नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 

ङ. नामः ..........................  पदः ................ द तखतः ............... 
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अनुसूची– ५ 

(दफा १४ सँग स बि धत) 

वरोजगारवरोजगारवरोजगारवरोजगार तथातथातथातथा उ पादनमलूकउ पादनमलूकउ पादनमलूकउ पादनमलूक रररर उ मशीलताउ मशीलताउ मशीलताउ मशीलता वववव नननन गनगनगनगन योजनायोजनायोजनायोजना रररर काय मकोकाय मकोकाय मकोकाय मको अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन 

ढाँचाढाँचाढाँचाढाँचा 

१. काय मको नामः ................ 

२. काय म स ालन थानः वडा नं. ................. थानः ................ 

३. काय म शु  िमितः ............  स प  गनुपन िमितः ........................... 

४. काय मको कृितः 

क. वरोजगार तथा उ पादनमूलक  ख. उ मशीलता ब न गन  

५. काय मको कुल लागतः . ................. कायालयबाट उपल ध ने रकम . 
..............  

 काया वयन गन िनकायको लागत सहभािगता  ......   

अ य िनकायबाट ा  सहयोग .................. लाभ ाहीको सहभािगताः  
............... . 

६६६६. ज माज माज माज मा लाभ ाहीलाभ ाहीलाभ ाहीलाभ ाही सं यासं यासं यासं या 
मिह
ला 

पु
ष 

ज
मा 

दिल
त 

जनजा
ित 

ा हण/ े
ी 

मधे
शी 

मुि लम/अ पसं
यक 

अपा ग
ता 
भएको 

         

७७७७.  कायालयबाटकायालयबाटकायालयबाटकायालयबाट साम ीसाम ीसाम ीसाम ी उपल धउपल धउपल धउपल ध गराइएकोगराइएकोगराइएकोगराइएको भएमाभएमाभएमाभएमा    

साम ीको िववरण प रमाण उपयोगको अव था कै फयत 
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८.  काय म काया वयनमा ग रएका स झौताका शतको पालना भए/नभएको 
९.  काय मबाट अपेि त ितफल ा  न स े  अव थाः भए/नभएको 
१०.  काय ममा तो कए बमोिजमको लागत सहभािगता र स झौताका शतको पालनाः 

भए/नभएको 
११.  योजनाको सम  उपलि धको अव था र दीगोपनाः ...................................... 
१२.  लाभ ाही/नाग रकको धारणा वा ितकृया  
१३. काया वयन गन िनकायको आिधका रक ितिनिधको धारणा र ितब ताः 

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

१४.  वडा सिमित वा वडा तरीय अनुगमन सिमितको ितकृया भएः .................... 
१५. अनुगमनकताको ट पणी, सुझाव र िनदशनः .................................... 

 

अनगुमनअनगुमनअनगुमनअनगुमन गनगनगनगन पदािधकारीहपदािधकारीहपदािधकारीहपदािधकारीह  

क. नामः .......................... पदः ................ द तखतः .............. 

ख. नामः .......................... पदः ................ द तखतः .............. 

ग. नामः .......................... पदः ................ द तखतः .............. 

घ. नामः .......................... पदः ................ द तखतः .............. 

ङ. नामः .......................... पदः ................ द तखतः .............. 

 


