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महालक्ममी नगरपाललकाको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण 
सलमलतको कार्यसञ्ालन कार्यलवलि, २०७८                                                                                                                                             

                                                                 

प्रसतावनाः महालक्ममी नगरपाललकाबाट सञ्ालन हुने लिकास योजना तथा काय्यक्रमको प्रभािकारमी 
काया्यनियनका लालग सथानमीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड 
(ख) मा भएको वयिसथाबमोलजम गररने अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काय्यलाई वयिलसथत र प्रभािकारमी 
तलुयाउन िाञ्छनमीय भएकोले महालक्ममी नगरपाललकाको प्रशासकीय काय्यलिलि लनयलमत गनने ऐन, 
२०७५ को दफा ४ ले लदएको अलिकार प्रयोग गरमी काय्यपाललकाले दहेायको काय्यलिलि बनाई लाग ू
गरेको ्छ । 
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पररच्ेद– १

प्रारल्भिक

१.   सलंक्षप्त नाम र प्रार्भिः (१) यस काय्यलिलिको नाम “ महालक्ममी नगरपाललकाको अनगुमन तथा 
सपुररिेक्षण सलमलतको काय्यसञ्ालन काय्यलिलि, २०७८” रहकेो ्छ । 

(२) यो काय्यलिलि राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदलेख प्रारमभ हुने्छ । 

२.  पररभिाषाः लिषय िा प्रसङ्गले अकको अथ्य नलागेमा यस काय्यलिलिमा,–

(क)  “प्रमखु” भननाले नगरपाललकाको प्रमखु सम्झनपु्छ्य ।

(ख)     “अनगुमन” भननाले नमीलत, योजना, काय्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा लगानमी तथा 
सािनको प्रिाह उल्त ढङ्गले भए नभएको िा अपेलक्षत नलतजा हालसल भए नभएको 
समबनिमा यस काय्यलिलिबमोलजम गररने लनरनतर िा आिलिक रुपमा गररने लनगरानमी, 
सू् ना सङ्कलन, लिशे्षण तथा सिुारातमक काय्य सम्झनपु्छ्य ।

(ग)   “काय्यक्रम” भननाले नगरपाललकाबाट सञ्ालन हुने काय्यक्रम सम्झनपु्छ्य र सो शबदले 
नगरपाललका क्षेत्रलभत्र गैर सरकारमी संसथा एिम ् सामदुालयक संसथाबाट सञ्ाललत 
काय्यक्रम समतेलाई जनाउँ्छ ।

(घ)  “काय्यपाललका” भननाले नगर काय्यपाललका सम्झनपु्छ्य ।

(ङ)    “नागररक समाज” भननाले नगरपाललका क्षेत्रलभत्र नागररक समाजको रुपमा दता्य भएका 
िा नभएका नागररक अलिकारका लालग लक्रयाशमील संसथा िा वयलति सम्झनपु्छ्य । 

(्)    “प्रलतिेदन” भननाले यस काय्यलिलिबमोलजम तयार गररने अनगुमन तथा सपुररिेक्षण 
काय्यको नलतजा समािेश गररएको दसतािेज सम्झनपु्छ्य ।

(्छ)    “योजना” भननाले नगरपाललकाबाट सञ्ालन हुने लिकास लनमा्यण काय्य सम्झनपु्छ्य 
र सो शबदले नगरपाललका क्षेत्रलभत्र गैरसरकारमी संसथा एिम ् सामदुालयक संसथाबाट 
सञ्ाललत लिकास लनमा्यण काय्य समतेलाई जनाउँ्छ । 

(ज)  “सलमलत” भननाले दफा ४ बमोलजमको सलमलत सम्झनपु्छ्य ।

(्झ)     “सपुररिेक्षण” भननाले अपेलक्षत नलतजा हालसल गन्य यस काय्यलिलिबमोलजमको सलमलत 
िा सो कामको लनलमत्त लजममिेार कम््य ारमी िा पदालिकारमीबाट गररने सथलगत लनरमीक्षण 
िा ्केजाँ् िा रेखदखे समबनिमी काय्य सम्झनपु्छ्य ।

(ञ)  “संयोजक” भननाले सलमलतको संयोजक सम्झनपु्छ्य ।
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पररच्ेद– २

सलमलतको गठन तथा काम, कत्यवर र अलिकार

३.   अनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतः (१) योजना तथा काय्यक्रमको लागत, पररमाण, समय समीमा 
र गणुसतरमीयताको आिारमा अनगुमन गरमी पषृ्ठपोषण लदनका लालग दहेायबमोलजमको अनगुमन 
तथा सपुररिेक्षण सलमलत रहने्छः– 

(क)  नगरपाललकाको उपप्रमखु     – संयोजक

(ख) काय्यपाललकाले तोकेका एक जना मलहला सलहत काय्यपाललकाका 
       सदसयहरु मधयेबाट दईु जना       

– सदसय

(ग)  प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत     -सदसय

(घ) समबलनित ि्डाको ि्डा अधयक्ष     -सदसय

(ङ)  प्रमखु, योजना शाखा        – सदसय सल्ि

(२)  उपदफा (१)बमोलजमको सलमलतमा आिशयकता अनसुार नागररक समाजका प्रलतलनलि, 
सञ्ारकममी र समबलनित क्षेत्रका लिज्ञलाई आमनत्रण गन्य सलकने्छ । 

(३)  सलमलतले आफनो कामलाई ल्छटो्छररतो र प्रभािकारमी बनाउन काय्यपाललकाबाट सलमलतमा 
प्रलतलनलिति गनने सदसय मधयेबाट संयोजक रहने गरमी लिषयगत रुपमा अनगुमन टोलमी गठन गरमी 
लजममिेारमी तोकन सकने्छ ।  

(४)  यस दफाबमोलजम सथलगत अनगुमन गदा्य समबलनित योजना तथा काय्यक्रम काया्यनियन िा 
सपुररिेक्षणमा संलगन कम््य ारमीलाई सहभागमी गराउन ुपनने्छ ।  

४.  सलमलतको काम, कत्यवर र अलिकारः (१) योजना तथा काय्यक्रमबाट अपेक्षा गररएको नलतजा 
प्रालतिका लालग सहजमीकरण गनने अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलतको प्रमखु लजममिेारमी हुने्छ ।
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(२)  उपदफा (१) मा उललललखत कामका अलतररति सलमलतका अनय काम, कत्यवय र अलिकार 
दहेायबमोलजम हुने्छः–

(क)  नगरपाललकाबाट सञ्ाललत योजना तथा काय्यक्रम अनगुमनका लालग िालष्यक 
काय्यताललका तयार गरमी काय्यपाललकालाई जानकारमी लदने,

(ख)  काय्यताललका अनसुार लनयलमत र आिशयकता अनसुार आकलसमक अनगुमन तथा 
लनरमीक्षण गनने,

(ग)  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काय्यलाई प्रभािकारमी बनाउन आिशयकता अनसुार सलमलतका 
लक्रयाकलापहरुमा लिज्ञलाई संलगन गराउने,

(घ)  अनगुमन समपनन भएको सात लदनलभत्र सोको प्रलतिेदन काय्यपाललकामा पेश गरमी 
काय्यपाललकाको बैठकमा ्छलफल गनने गराउने,

(ङ)  अनगुमनको क्रममा दलेखएका लिषयमा सिुारका लालग समबलनित प्रालिलिक तथा समबद्ध 
उपभोतिा सलमलत, परामश्यदाता एिम ्लनमा्यण वयिसायमीलाई लनदनेशन लदने,

(्)  योजना तथा काय्यक्रम काया्यनियनको सनदभ्यमा दखेा परेका लििाद िा समसयाहरुको 
समािानका लालग आिशयक समनिय र सहजमीकरण गनने,

(्छ)  योजना तथा काय्यक्रमको अनगुमन तथा सपुररिेक्षणको क्रममा कुनै लहनालमना, 
अलनयलमतता िा तोलकएको गणुसतर र पररमाण नभएको वयहोरा यलकन हुन आएमा 
आिशयक कारबाहमीको लालग रायसलहत काय्यपाललकामा पेश गनने, 

(ज)  अनगुमन काय्यको िालष्यक प्रलतिेदन तयार गरमी आलथ्यक िष्यको अलनतममा काय्यपाललकामा 
पेश गनने,

(्झ)  सलमलतको िालष्यक प्रलतिेदन प्रतयेक िष्यको श्ािण मलहनालभत्र काया्यलयको िेबसाइट र 
अनय उपयतुि माधयमबाट साि्यजलनक गनने वयिसथा लमलाउने । 
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पररच्ेद– ३

अनुगमन तथा सपुररवेक्षणस््बनिमी वरवसथा

५.  रोजना तथा कार्यक्रमको वगगीकरणः (१) अनगुमन तथा सपुररिेक्षणका लालग योजना तथा 
काय्यक्रमलाई लिषयगत क्षेत्रका आिारमा दहेायबमोलजम िगमीकरण गररने्छः– 

(क)  पिूा्यिार लिकास योजना, 

(ख)  ्तेनामलूक, क्षमता अलभिलृद्ध र समीप लिकास समबनिमी काय्यक्रम, 

(ग)  सिरोजगार तथा उतपादनमलूक र उद्यमशमीलता प्रिद्ध्यन गनने योजना र काय्यक्रम ।

(२)  उपदफा (१)  बमोलजम गररएको िगमीकरण एिम ्योजना तथा काय्यक्रममा गररने लगानमी समतेका 
आिारमा सलमलतले अनगुमनको प्राथलमकता लनिा्यरण गन्य सकने्छ । 

(३)  उपदफा (१) बमोलजम गररने अनगुमन तथा सपुररिेक्षणको लालग बेगलाबेगलै ढाँ्ा र लिलिको 
प्रयोग गन्य सलकने्छ । 

६.  अनुगमन गदा्य धरान लदनुपन्नः अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलतले यस काय्यलिलिबमोलजम 
योजना तथा काय्यक्रमहरुको अनगुमन गदा्य दहेायका लिषयमा धयान लदन ुपनने्छः–

(क) काय्यताललका अनसुार काम भए नभएको एकीन गनने,

(ख) कामको तोलकएको पररमाण, लागत र गणुसतर कायम गराउने, 

(ग)  योजना िा काय्यक्रमको ल्डजाइन िा काया्यनियनको क्रममा भएका गलतमी िा कमजोरमी 
ततकाल सिुार गरमी साि्यजलनक कोषको अपवयय हुनबाट रोकने, 

(घ)  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काय्यलाई पारदशमी र सहभालगतामलूक बनाई नागररकमा 
नगरपाललकाले गनने लिकास लनमा्यण काय्यप्रलत सकारातमक भािनाको लिकास गराउने । 

७.  अनुगमन लवलिः (१) सलमलतले नगरपाललकाबाट सञ्ाललत एिम ् नगरपाललका क्षेत्रलभत्र गैर 
सरकारमी संसथाबाट सञ्ाललत योजना तथा काय्यक्रमहरुको अनगुमन गनने्छ । 
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(२)  उपदफा (१)बमोलजम अनगुमन तथा सपुररिेक्षण गदा्य सलमलतले दहेायकामधये आिशयकता 
अनसुार कुनै िा सबै लिलिको प्रयोग गन्य सकने्छः–

(क)  काया्यनियनमा संलगन वयलति समहू िा लनकायबाट लनयलमत प्रलतिेदन ललने,

(ख)  सथलगत अिलोकन गनने,

(ग)  लाभालनित िग्य तथा सरोकारिालाहरुसँग ्छलफल गनने,

(घ)  नागररक समाजका संसथा तथा आमसञ्ारका माधयम परर्ालन गनने,

(ङ)  साि्यजलनक परमीक्षण तथा साि्यजलनक सनुिुाई आयोजना गनने, 

(्)  योजनाको प्रालिलिक परमीक्षण गनने,

(्छ)  सेिाग्ाहमी सनतलुटि सिनेक्षण तथा सलमलतले उपयतुि ठहर गरेका अनय लिलिहरु ।

(३)  उपदफा (१) बमोलजम अनगुमन गदा्य योजना तथा काय्यक्रम सञ्ालन हुनपुिू्य, सञ्ालनको 
अिसथामा र समपनन भएपश्ात ्गरमी कमतमीमा तमीन पटक अनगुमन गनु्यपनने्छ ।  

(४)  उपदफा (२) मा उललललखत लिलिका अलतररति कुनै योजना िा काय्यक्रमको समबनिमा अनय 
तररकाबाट पषृ्ठपोषण, प्रलतकृया िा स्ुझाि प्राति भएको अिसथामा सलमलतले तयसतो लिषयको 
अलभलेख राखमी तथयगत लिशे्षणको आिारमा आिशयक कारिाहमी अलघ बढाउन सकने्छ ।    

८.  वडासतरमीर अनुगमन सलमलतः (१) ि्डासतरमा सञ्ालन गररने योजनाको लागत, पररमाण, 
समय समीमा र गणुसतरमीयताका आिारमा अनगुमन गरमी आिशयक पषृ्ठपोषण लदनका लालग 
दहेायबमोलजमको ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलत रहने्छः–

(क) समबलनित ि्डाको ि्डाधयक्ष   – संयोजक

(ख) ि्डा सलमलतका सदसयहरु     – सदसय 

(ग) ि्डा सल्ि       – सदसय सल्ि
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(२)  ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतले आिशयकता अनसुार समबलनित योजना हनेने प्रालिलिक 
कम््य ारमीलाई बैठकमा आमनत्रण गन्य सकने्छ ।

(३)  ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतले अनगुमनको क्रममा दलेखएका लिषयका समबनिमा सलमलतलाई 
लनयलमत रुपमा जानकारमी गराउन ुपनने्छ ।  

९.  उपभिोक्ा सलमलत्बाट अनुगमन गन्नः (१) तोलकएको गणुसतर तथा पररमाण कायम गरमी लनिा्यररत 
समयमा योजना समपनन गन्य उपभोतिाहरुको भलेाबाट कमतमीमा एक जना मलहला सलहत बढमीमा 
पाँ् सदसयमीय अनगुमन सलमलत गठन गनु्यपनने्छ ।

(२)  उपदफा (१)बमोलजमको अनगुमन सलमलत गठन गनने काय्य उपभोतिा सलमलत गठन गरेकै समयमा 
गनु्यपनने्छ ।  

(३) यस दफाबमोलजम गलठत अनगुमन सलमलतको काम, कत्यवय र अलिकार दहेायबमोलजम हुने्छः–

(क)  योजनाको काया्यनियनमा दलेखएका बािा, वयििान र समसया समािानका लालग 
आिशयक सहजमीकरण गनने,

(ख)  योजना काया्यनियन तोलकएको पररमाण, गणुसतर र काय्यताललका अनसुार भए नभएको 
यलकन गनने र नभएको अिसथामा समबलनित पक्षलाइ स्ते गराउने,

(ग)  सलमलत र ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतबाट गररने अनगुमन तथा सपुररिेक्षणमा आिशयक 
समनिय र सहजमीकरण गनने,

(घ) योजनाको सफल काया्यनियनका लालग आिशयक अनय काय्यहरु गनने । 

(४)  उपभोतिा सलमलतले योजनाको अलनतम भतुिानमी माग गदा्य यस दफाबमोलजमको अनगुमन सलमलतको 
प्रलतिेदन संलगन गनु्यपनने्छ ।  

१०.  अनुगमन ताललका तरार गनु्यपन्न: (१) सलमलतले योजना काया्यनियन ताललका अनरुुप हुने गरमी 
िालष्यक अनगुमन ताललका तयार गनु्य पनने्छ । 
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(२)  उपदफा (१)बमोलजम तयार भएको ताललकालाई सलमलतबाट लनण्यय गराई काय्यपाललका समक्ष 
पेश गनु्य पनने्छ।

(३)  उपदफा (२) बमोलजम पेश हुन आएको ताललका उपर आिशयक ्छलफल गरमी काय्यपाललकाले 
आिशयक पषृ्ठपोषण लदन सकने्छ । 

(४)  यस दफाबमोलजम तयार भएको अनगुमन ताललका समबलनित उपभोतिा सलमलत, लनमा्यण 
बयिसायमी, आपलूत्यकता्य, सेिा प्रदायक, समबलनित ि्डा सलमलत र सपुररिेक्षणको लालग तोलकएको 
कम््य ारमीलाई अलग्म रुपमा उपलबि गराउन ुपनने्छ । 

११.  अनुगमन कार्यको लालग स्ोतको प्र्बनिः (१) अनगुमन काय्यताललकाबमोलजम सलमलतको 
काय्यलजममिेारमी परूा गन्य आिशयक पनने स्ोत सािनको प्रबनि काय्यपाललकाले िालष्यक बजेट तथा 
काय्यक्रममा समािेश गरमी गनु्यपनने्छ ।    

(२)  सिमीकृत िालष्यक बजेटका आिारमा काय्यताललकाबमोलजम अनगुमन तथा सपुररिेक्षणको लालग 
आिशयक स्ोत सािनको वयिसथापन गनने लजममिेारमी प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको हुने्छ । 

(३)  अनगुमन तथा सपुररिेक्षण काय्यमा संलगन रहने सलमलतका पदालिकारमीको भत्ता तथा अनय सलुििा 
समबनिमी वयबसथा प्र्ललत प्रदशे काननूको अिमीनमा रहमी काय्यपाललकाले तोकेबमोलजम हुने्छ । 

१२.  पूवा्यिार लवकास रोजनाको अनुगमनः (१) सलमलतले पिूा्यिार लिकास समबनिमी योजनाको 
प्रकृलत र आकार हरेमी समभि भएसमम लनमा्यण काय्य प्रारमभ हुनपुिू्य, लनमा्यणािमीन अिसथा र लनमा्यण 
समपनन भएपल्छ गरमी तमीन ्रणमा अनगुमन गनु्य पनने्छ। 

(२)  उपदफा (१)बमोलजम लनमा्यण काय्य प्रारमभ हुन ुअलघ गररने अनगुमन दहेायका लिषयमा केलनरित रहमी 
अनसुू् मी १ को ढाँ्ामा गनु्य पनने्छः 

(क) योजनाको सिमीकृत लागत र लागत वयहोनने स्ोत,

(ख) योजना काया्यनियन गररने सथान,

(ग) लाभग्ाहमी समदुायका सरोकारका लिषयहरु,
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(घ) लनमा्यण गररने संर्नाको लकलसम, आकार िा पररमाण, ल्डजाइन, गणुसतर,

(ङ) आिशयक पनने लनमा्यण सामग्मी तथा जनशलतिको आपलूत्य स्ोत र सोको गणुसतर,

(्) सिमीकृत लागत अनमुान तथा ल्डजाइनमा आउन सकने संभालित पररित्यन तथा जोलखम ।

(३)  सलमलतले पिूा्यिार योजनाको लनमा्यणिमीन अिसथामा दहेायका लिषयमा केलनरित रहमी अनसुू् मी २ 
को ढाँ्ामा अनगुमन गनु्यपनने्छः– 

(क) योजना काया्यनियन तोलकएको गणुसतर, लागत र समय अनरुुप भए नभएको, 

(ख) योजना काया्यनियनमा दलेखएका बािा अिरोि, 

(ग) सम्झझौताका सत्यको पालना,

(घ) सलमलतले आिशयक दखेकेा अनय लिषयहरु ।

(४)  उपदफा (३)बमोलजमको अनगुमन गदा्य तयसतो योजना िा काय्यक्रम कमतमीमा प्ास प्रलतशतभनदा 
बढमी लनमा्यणकाय्य समपनन भसैकेको हुन ुपनने्छ । 

(५)  सलमलतले पिूा्यिार योजनाको लनमा्यण काय्य समपनन भएपल्छ दहेायका लिषयमा केलनरित रहमी 
अनसुू् मी ३बमोलजमको ढाँ्ामा अनगुमन गनु्यपनने्छः–

(क) योजना सिमीकृत ल्डजाइन अनसुार समपनन भए नभएको,

(ख) सिमीकृत लागत अनमुान अनसुार काम समपनन भए नभएको,

(ग) लनमा्यण काय्यको गणुसतर र समय,

(घ) ल्डजाइन िा लागतमा पररित्यन भएको भए सोको औल्तय र सिमीकृलतको अिसथा,

(ङ) योजनाबाट अपेलक्षत प्रलतफल प्राति हुन सकने अिसथा भए नभएको,

(्) योजनामा तोलकएबमोलजमको लागत सहभालगता र सम्झझौताका सत्यको पालना भए नभएको,

(्छ) योजनाको समग् उपललबिको अिसथा र लदगोपना ।



10

v08 M %, ;ª\VofM !), dxfnIdL /fhkq, efu–@, ldlt @)&*÷)&÷@(

१३. ्ेतनामूलक, क्षमता अलभिवलृधि र समीप लवकास कार्यक्रमको अनुगमनः सलमलतले 
्तेनामलूक, क्षमता अलभिलृद्ध र समीप लिकाससमबनिमी काय्यक्रमको प्रगलत अनगुमन गदा्य 
काय्यक्रम लागत, सहभालगता, समयािलि, लसकाइका लिषयिसत ुर लाभग्ाहमीको पषृ्ठपोषण 
जसता लिषय समािेश गरमी अनसुू् मी ४बमोलजमको ढाँ्ामा अनगुमन गनु्य पनने्छ । 

१४. सवरोजगार तथा उतपादनमूलक र उद्यमशमीलता प्रवधि्यन गन्न रोजना र कार्यक्रमको 
अनुगमनः सलमलतले सिरोजगार तथा उतपादनमलूक र उद्यमशमीलता प्रिद्ध्यन गनने योजना 
र काय्यक्रमको प्रगलत अनगुमन गदा्य लाभग्ाहमी समदूायले नगरपाललकाबाट प्राति ऋण िा 
अनदुानको मात्रा, प्रदान गररएका यनत्र औजार र उपकरण तथा प्रालिलिक सहायताको 
प्रकृलत, प्राति सहायताको उपयोगको अिसथा, लाभग्ाहमीको संखया, सहभालगलाई उपलबि 
गराइएको सहयोगको पया्यतिता जसता लिषयमा केलनरित रहमी अनसुू् मी ५बमोलजमको ढाँ्ामा 
अनगुमन गनु्य पनने्छ ।   

१५.  अनुगमनको तरारमीः (१) सदसय सल्िले सलमलतका पदालिकारमीलाई सथलगत 
अनगुमनमा जानअुलघ अनगुमन गररने योजना तथा काय्यक्रम, जाने र फलक्य ने समय, भ्रमणको 
सिारमी सािन लगायतका लिषयमा जानकारमी लदन ुपनने्छ । 

(२)   सथलगत अनगुमन गदा्य सलमलतले योजना तथा काय्यक्रमसँग समबलनित लागत अनमुान, सम्झझौता 
जसता कागजातहरु तथा अनमुन सथलको जानकारमी ललने तसिमीर लखचनको लालग कयामरेा 
लगायतका सािनको समते सलुनलश्तता गनु्य पनने्छ ।

(३)   सदसय सल्िले अनगुमनको क्रममा योजना तथा काय्यक्रम काया्यनियनमा संलगन उपभोतिा 
सलमलत िा लनमा्यण वयिसायमी, लाभग्ाहमी समहू र सपुररिेक्षणको लालग लजममिेारमी तोलकएको 
कम््य ारमीलाई अनगुमन सथलमा उपलसथलतको लालग पिू्यसू् ना गनु्य पनने्छ ।  

(४) सलमलतले सथलगत अनगुमन गदा्य प्रमखुलाई समते अलग्म जानकारमी लदन ुपनने्छ ।  

(५)  सलमलतले सथलगत अनगुमनको क्रममा नगरपाललका िा ि्डाको लनिा्य्नमा लनकटतम प्रलतद्वनद्वमी 
रहकेा उममदे्वार िा दलसँग आबद्ध वयलति िा पदालिकारमीलाई समते समलगन गराई पषृ्ठपोषण प्राति 
गन्य सकने्छ । 
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पररच्ेद– ४

प्रलतवेदन स््बनिमी वरवसथा

१६.  अनुगमन प्रलतवेदन पेश गनु्यपन्नः (१) सलमलतले अनगुमन समपनन भएपश्ात बैठक बसमी ्छलफल 
गनने र सो ्छलफल तथा सथलगत अनगुमनबाट सङ्कलन गररएका सू् ना तथा लििरण समतेका 
आिारमा प्रलतिेदन तयार गरमी अनगुमन समपनन भएको लमलतले सात लदनलभत्र काय्यपाललका 
समक्ष पेश गनु्य पनने्छ ।  

(२)  उपदफा (१)बमोलजमको प्रलतिेदनमा अनगुमनको क्रममा समबलनित योजना िा काय्यक्रमको 
अिसथा ्झललकने गरमी ललइएका तसिमीर समते संलगन गनु्य पनने्छ ।

(३) यस दफाबमोलजमको अनगुमन प्रलतिेदन सदसय सल्िले तयार गनु्य पनने्छ । 

(४)  यस दफाबमोलजम तयार भएको प्रलतिेदन सलमलतका संयोजक माफ्य त ्छलफलको लनलमत्त 
काय्यपाललका  बैठकमा प्रसततु गररने्छ । 

(५)  अनगुमन प्रलतिेदन बेगर सलमलतका पदालिकारमीलाई कुनै लकलसमको भत्ता िा सलुििा उपलबि 
गराइने ्ैछन । 

१७.  अनुगमन प्रलतवेदनमा समावेश गनु्यपन्न लवषरः (१) अनगुमन सलमलतले दफा १६ बमोलजम 
तयार गररने अनगुमन प्रलतिेदनमा दहेायका लिषयहरु समािेश गनु्य पनने्छः–

(क) स्ोत सािनको प्रालति र प्रयोगका क्रममा सिमीकृत बजटे र समय ताललका अनसुार भए नभएको,

(ख) अपेलक्षत प्रलतफलहरु समयम ैर लागत प्रभािकारमी रुपमा हालसल भए नभएको, 

(ग) काया्यनियनकता्यको काय्यदक्षता र ततपरता के कसतो ्छ,

(घ)  काया्यनियनमा के कसता समसया र बािा वयििानहरु दलेखएका ्छन ्र लतनको समािानका 
लनलमत्त के कसता उपायहरु अिलमबन गनु्य प्छ्य 
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(२)  सलमलतले दफा २२ को उपदफा (२)बमोलजम ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतले पेश गरेको प्रलतिेदनमा 
उललेख भएका लिषयलाई समते आफनो प्रलतिेदनमा समािेश गन्य सकने्छ । 

१८.  प्रलतवेदन उपरको कारवाहमीः (१) सलमलतले दफा १६बमोलजम पेश गरेको प्रलतिेदन उपर 
काय्यपाललकाको  बैठकमा कमतमीमा दईु मलहनामा एक पटक ्छलफल गनने वयिसथा लमलाउन ु
पनने्छ । 

(२)  सलमलतको प्रलतिेदनको आिारमा काय्यपाललकाले योजना काया्यनियनमा दलेखएका त्रलुटहरु 
सचयाउन तथा समय र गणुसतर कायम गन्य उपभोतिा सलमलत, लनमा्यण वयिसायमी, परामश्यदाता 
तथा समबद्ध कम््य ारमीलाई आिशयक लनदनेशन लदन सकने्छ ।

(३)  उपदफा (२)बमोलजम काय्यपाललकाबाट लदइएका लनदनेशन पालना गनु्य समबलनित पक्षको कत्यवय 
हुने्छ । 

१९.   भुिक्ानमी गदा्य धरान लदनुपन्नः (१) काया्यलयले योजना िा काय्यक्रमको अलनतम लकसता भतुिानमी 
गदा्य सलमलत िा ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलत र उपभोतिा सलमलत अनतग्यतको अनगुमन सलमलतले 
पेश गरेको अनगुमन प्रलतिेदन संलगन गनु्यपनने्छ । 

(२)  योजना िा काय्यक्रमको अलनतम लकसता भतुिानमी लदनअुलघ अनगुमन प्रलतिेदनले औलयाएका 
गमभमीर प्रकृलतका लिषयहरुमा आिशयक सिुार गरेको वयहोरा समबलनित प्रालिलिकबाट सलुनलश्त 
गररएको हुन ुपनने्छ । 

(३)  पाँ् लाखसममको योजना ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतको प्रलतिेदनको आिारमा भतुिानमी गन्य 
सलकने्छ ।
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पररच्ेद – ५

लवलवि

२०.  अनुगमन गन्यसकनेः (१) यस काय्यलिलिमा अनयत्र जनुसुकैु कुरा लेलखएको भए तापलन 
काया्यपाललका तथा प्रमखुले नगरपाललकाबाट सञ्ाललत योजना तथा काय्यक्रमको आिशयकता 
अनसुार सथलगत अनगुमन गन्य सकने्छ । 

(२)  सलमलतले ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतबाट दफा ८ बमोलजम अनगुमन गररने योजना तथा 
काय्यक्रमको समते आिशयकता अनसुार अनगुमन गन्य सकने्छ । 

२१.  लज्मेवारमी तोकनुपन्नः (१) काया्यलयले यस काय्यलिलिबमोलजम गररने अनगुमन तथा 
सपुररिेक्षणसमबनिमी काय्यको समनिय, सहजमीकरण, काया्यनियन र अलभलेख वयिसथापन 
समबनिमी काय्यका लालग योजना शाखालाई लजममिेारमी तोकन ुपनने्छ ।

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन नगरपाललकामा अनगुमनसमबनिमी कामका 
लालग बेगलै शाखा रहकेो अिसथामा उपदफा (१)बमोलजमको काय्य लजममिेारमी सोहमी शाखाको 
हुने्छ । 

२२.  कार्यलवलिको पालना गनु्यपन्नः (१) ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतबाट गररने अनगुमनमा समते 
यस काय्यलिलिमा भएका वयिसथालाई पालना गनु्यपनने्छ ।

(२)  ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतले अनगुमन गरमी तयार गरेको प्रलतिेदनको एक प्रलत अनगुमन समपनन 
भएको सात लदनलभत्र सलमलत समक्ष पेश गनु्यपनने्छ । 

२३.  ् ेकललष्ट तरार गन्य सकनेः सलमलतले योजना तथा काय्यक्रमको सथलगत अनगुमन गदा्य यस 
काय्यलिलिमा भएको वयिसथा अनरुुप लििरण संकलनका लालग अलगगै ्केललटि तयार गरमी लाग ू
गन्य सकने्छ ।

२४.  सशंोिन वा हेरफेरः काय्यपाललकाले सलमलतसँगको परामश्यमा यस काय्यलिलिमा आिशयकता 
अनसुार संशोिन िा हरेफेर गन्य सकने्छ ।

२५. ्बािा अड्काउ फुकाउः यस काय्यलिलि काया्यनियनको क्रममा कुनै बािा उतपनन भएमा 
काय्यपाललकाले बािा अ््डकाउ फुकाउन सकने्छ ।  
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अनसुू् मी– १

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग समबलनित)
पूवा्यिार लवकासस््बनिमी रोजनाको कार्य प्रार्भि हुनु पूव्य गररने अनुगमनमा प्ररोग गररने ढाँ्ा

क्र.स.ं शमीष्यक लववरण

१ अनगुमन गररने योजनाको नाम 

२ योजनासथल/ठेगाना

३ योजनाको सिमीकृत लागत अनमुान रु.

४ सम्झझौता रकम रु.
कुल सम्झझौता रकम रु. .....

जनसहभालगता/लागत सहभालगताको 
रकम रु. ...........

५ बहुिषमीय योजनाको हकमा
कुल लागतः ...........्ाल ु आ.ि.को 
लिलनयोजन ..........

६ योजना सम्झझौता लमलतः

७ योजना शरुु तथा समपनन हुने लमलत
शरुु हुने लमलतः ............ समपनन हुने लमलतः 
.......

८ लाभालनित जनसंखया

९
काया्यनियन गनने लनकायको नाम र समपक्य  
वयलति र समपक्य  नमबर

१०
लनमा्यण गररने संर्नाको लकलसम, आकार 
िा पररमाण

११
संर्ना लनमा्यण भए ल्डजाइन अनसुारको 
फाउण्ेडशन भए नभएको

१२
आिशयक पनने लनमा्यण सामग्मी तथा 
जनशलति आपतूमीको स्ोत र सोको गणुसतर
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क्र.स.ं शमीष्यक लववरण

१३ भझौगोललक एिं िातािरणमीय जोलखम

१४
सिमीकृत लागत अनमुान तथा ल्डजाइनमा 
आउन सकने संभालित पररित्यन तथा जोलखम

१५
लाभग्ाहमी समदुायको सरोकारको लिषय, 
िारणा र स्ुझाि

१६ संलगन प्रालिलिकको िारणा

१७
नागररक समाज र राजनमीलतक दलका 
प्रलतलनलिको िारणा  

१८ सलमलत/अनगुमनकता्यको लटपपणमी र स्ुझाि

नोटः 

१.   क्र.सं. ९ मा  उपभोतिा सलमलतबाट काया्यनियन भएको योजना भए उपभोतिा सलमलतको अधयक्षको 
नाम र समपक्य  नमबर राखने, गैरसरकारमी संसथा/सामदुालयक संसथाबाट काया्यनियन भएको योजना 
भए  समबलनित संसथाको तफ्य बाट तोलकएको समपक्य  वयलतिको नाम र समपक्य  नमबर र लनमा्यण 
वयिसायमीबाट काया्यनियन भएको योजना भए समबलनित लनमा्यण वयिसायमीको तफ्य बाट तोलकएको 
समपक्य  वयलतिको नाम र समपक्य  नमबर उललेख गनने । 

२.   क्र.सं. १३ िातािरणमीय मलूयाङ्कन गनु्यपनने योजना भए सोबमोलजम मलूयाङ्कन भए नभएको 
र योजनाबाट अनय लस्ाइ,ँ खानेपानमी, स्डक जसता सथानमीय साि्यजलनक पिूा्यिार तथा लनजमी 
भझौलतक पिूा्यिारमा क्षलत पगुन सकने अिसथा भए नभएको उललेख गनने ।  
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अनसुू् मी– २

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग समबलनित)

पूवा्यिार रोजनाको लनमा्यणिमीन अवसथामा गररने अनुगमनको क्रममा प्ररोग गररने ढाँ्ा

अनगुमन गरेको लमलतः ...........

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

२. योजना लनमा्यणसथलः ....................    

३. योजना लनमा्यण शरुु लमलतः ............... ४. योजना समपनन हुनपुनने लमलतः .................

५. भझौलतक प्रगलतः ................ प्रलतशत ५. लित्तमीय प्रगलत ................ प्रलतशतः 

६. सम्झझौता रकमः .................. हालसमम भतुिानमी रकमः ................... 

     भतुिानमी बाँकी रकमः ............

७. योजना काया्यनियन तोलकएको गणुसतर, लागत र समय अनरुुपः 

  (क) भएको   (ख) नभएको

८. लनमा्यण काय्यको अिसथाः 

 (क) लनमा्यणसथलमा आिशयक लनमा्यण सामग्मीको उपलबिता भए नभएको

 (ख) उपलबि लनमा्यण सामग्मी तोलकएको गणुसतरबमोलजम भए नभएको 

 (ग)  गणुसतर परमीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नलतजा  

 (घ) आिशयक जनशलतिको पया्यतिता भए नभएको 

 (ङ) मलेसनरमी औजार र उपकरण वयिसथापनको अिसथा
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९. योजना काया्यनियनमा दलेखएका बािा अिरोिः .................................

१०.  योजना काया्यनियनमा सम्झझौताका सत्यको पालनाः 

  (क) भएको    (ख) नभएको

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

११. काया्यनियन गनने लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः ................

१२. सथानमीय उपभोतिा/नागररकहरुको िारणा िा प्रलतलक्रयाः ......................

१३. संलगन प्रालिलिकको िारणा र प्रलतबद्धताः .......................

१४. अलघललो अनगुमनको क्रममा लदइएका स्ुझाि काया्यनियनको अिसथाः ........................ 

१५. सलमलत/अनगुमनकता्यको लटपपणमी, स्ुझाि र लनदनेशनः ....................................

अनगुमन गनने पदालिकारमीहरु

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

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दसतखतः ...............
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अनसुू् मी– ३

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग समबलनित)

रोजनाको लनमा्यण कार्य स्पनन भिएपल् गररने अलनतम अनुगमनको क्रममा प्ररोग गररने 
अनुगमनको ढाँ्ा

अनगुमन गरेको लमलतः ...........

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

२. योजना लनमा्यणसथलः ि्डा नं. ......  सथानः ..................

३. योजना लनमा्यण शरुु लमलतः ................ ४. योजना समपनन भएको लमलतः .................

५. सम्झझौता रकम रु. ...............  हालसममको भतुिानमी रु. ............ 

६. भझौलतक प्रगलतः ................ प्रलतशत    

७. योजना काया्यनियन तोलकएको गणुसतर, लागत र समय अनरुुप समपनन भए नभएको

८. योजना काया्यनियनमा गररएका सम्झझौताका शत्यको पालना भए नभएको

९. उपभोतिाहरुको लागत सहभालगताको अिसथाः 

१०. ल्डजाइन िा लागतमा पररित्यन भएको भए सोको औल्तय र सिमीकृलतको अिसथाः .....................

११. योजनाबाट अपेलक्षत प्रलतफल प्राति हुन सकने अिसथा भए नभएकोः ............................

१२. योजनाको समग् उपललबिको अिसथा र दमीगोपना  ........................................

१३. साि्यजलनक सनुिुाई तथा साि्यजलनक परमीक्षण गरे नगरेको 

१४. उपभोतिा सलमलत अनतग्यत रहकेो अनगुमन सलमलतको लनण्यय तथा स्ुझाि 
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१५. काया्यनियन गनने लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः .......................

१६. सथानमीय उपभोतिा/नागररकहरुको िारणा िा प्रलतकृयाः ......................

१७. अलघललो अनगुमनको क्रममा लदइएका स्ुझािको काया्यनियनको अिसथाः 

१८. संलगन प्रालिलिकको िारणा र प्रलतबद्धताः .......................

१९. सलमलत/अनगुमनकता्यको लटपपणमी, स्ुझाि र लनदनेशनः ....................................

अनगुमन गनने पदालिकारमीहरु

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

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

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

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

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



20

v08 M %, ;ª\VofM !), dxfnIdL /fhkq, efu–@, ldlt @)&*÷)&÷@(

अनसुू् मी –४

(दफा १३ सँग समबलनित)

्ेतनामूलक, क्षमता अलभिवलृधि र समीप लवकास कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा प्ररोग 
गररने ढाँ्ा

अनगुमन गरेको लमलतः ........................

१. काय्यक्रमको नामः ................

२. काय्यक्रम सञ्ालन सथानः ि्डा नं. ................. सथानः ................

३. काय्यक्रम शरुु लमलतः ............  समपनन गनु्यपनने लमलतः ...........................

४. काय्यक्रमको प्रकृलतः  

     क. ्तेनामलूक,  ख. क्षमता अलभिलृद्ध  ग. समीप लिकास  

५. काय्यक्रमको कुल लागतः रु. .................       

    काया्यलयबाट उपलबि हुने रकम रु. .............. 

     काया्यनियन गनने लनकायको लागत सहभालगता रु ......

     अनय लनकायबाट प्राति सहयोग रु..................     

      लाभग्ाहमीको सहभालगताः रु ............... .

६. जममा लाभग्ाहमी संखयाः 

मलहला परुुष जममा दललत जनजालत ब्ामहण,क्षेत्रमी मिशेमी मलुसलम, अलपसंखयक अपाङ्गता भएको

७.  लाभग्ाहमीहरुको लनयलमत उपलसथलत भए नभएको 



21

v08 M %, ;ª\VofM !), dxfnIdL /fhkq, efu–@, ldlt @)&*÷)&÷@(

८. काय्यक्रम काया्यनियनमा गररएका सम्झझौताका शत्यको पालनाः भएको नभएको

९. काय्यक्रमको खाका (लाभग्ाहमी, काया्यनियन तररका, समय र लागत) मा पररित्यन भएको भए सोको 
औल्तय र सिमीकृलतको अिसथाः .....................

१०. काय्यक्रमबाट अपेलक्षत प्रलतफल प्राति हुन सकने अिसथाः .........................

११. काय्यक्रममा तोलकएबमोलजमको लागत सहभालगता र सम्झझौताका शत्यको पालना भए नभएको

१२. योजनाको समग् उपललबिको अिसथा र दमीगोपनाःः ........................................

१३. लाभग्ाहमी/नागररकको िारणा िा प्रलतलक्रया 

१४. काया्यनियन गनने लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः .......................

१५. ि्डा सलमलत िा ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतको प्रलतकृया भएः ....................

१६. अनगुमनकता्यको लटपपणमी, स्ुझाि र लनदनेशनः ....................................

अनगुमन गनने पदालिकारमीहरु

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

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दसतखतः ...............
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अनसुू् मी– ५

(दफा १४ सँग समबलनित)

सवरोजगार तथा उतपादनमूलक र उद्यमशमीलता प्रवधिन गन्न रोजना र कार्यक्रमको अनुगमन ढाँ्ा

१. काय्यक्रमको नामः ................

२. काय्यक्रम सञ्ालन सथानः ि्डा नं. ................. सथानः ................

३. काय्यक्रम शरुु लमलतः ............  समपनन गनु्यपनने लमलतः ...........................

४. काय्यक्रमको प्रकृलतः  क. सिरोजगार तथा उतपादनमलूक  

   ख. उद्यमशमीलता प्रबद्ध्यन गनने 

५. काय्यक्रमको कुल लागतः रु. ................. काया्यलयबाट उपलबि हुने रकम रु. .............. 

काया्यनियन गनने लनकायको लागत सहभालगता रु ......  

अनय लनकायबाट प्राति सहयोग रु.................. लाभग्ाहमीको सहभालगताः रु ............... .

६. जममा लाभग्ाहमी सखंया

मलहला परुुष जममा दललत जनजालत ब्ामहण/क्षेत्रमी मिशेमी मलुसलम/अलपसंखयक अपाङ्गता भएको

७. काया्यलयबाट सामग्मी उपलबि गराइएको भएमा   

सामग्मीको लििरण पररमाण उपयोगको अिसथा कैलफयत

८. काय्यक्रम काया्यनियनमा गररएका सम्झझौताका शत्यको पालना भए/नभएको
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९.  काय्यक्रमबाट अपेलक्षत प्रलतफल प्राति हुन सकने अिसथाः भए/नभएको

१०. काय्यक्रममा तोलकएबमोलजमको लागत सहभालगता र सम्झझौताका सत्यको पालनाः भए/नभएको

११. योजनाको समग् उपललबिको अिसथा र लदगोपनाः ........................................

१२. लाभग्ाहमी/नागररकको िारणा िा प्रलतकृया 

१३. काया्यनियन गनने लनकायको आलिकाररक प्रलतलनलिको िारणा र प्रलतबद्धताः .......................

१४.  ि्डा सलमलत िा ि्डासतरमीय अनगुमन सलमलतको प्रलतकृया भएः ....................

१५. अनगुमनकता्यको लटपपणमी, स्ुझाि र लनदनेशनः ....................................

अनगुमन गनने पदालिकारमीहरु

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

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

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

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

ङ. नामः ..........................  पदः ................  दसतखतः............... 
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महालक्ममी नगरपाललकाद्ारा मुलरितः मूलर रू. १०


