
 

"फुङलिङ नगरपालिकाको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको कार्यसञ्चािन कार्यलवलि, २०७८"  

अनुसचूी– १ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

पूवायिार लवकास सम्बन्िी र्ोजनाको कार्य प्रारम्भ हुनु पूवय गररने अनुगमनमा प्रर्ोग गररने ढााँचा 

क्र.स.  न्िर्षक न्ििरण 

१ अनुगमन गररने योजनाको नाम  
 

२ योजनास्थल /ठेगाना   

३ योजनाको स्िीकृत लागत अनुमान रु.  

४ सम्झौता रकम रु  कुल सम्झौता रमक रु  

जनसहभान्गता/लागत सहभान्गताको रकम रु .......  

५ बहुिर्ीय योजनाको हकमा  कुल लागतः ...........चालु आ.ि को न्िन्नयोजन.......... 

६ योजना सम्झौता न्मन्तः  

७ योजना िरुु तथा सम्पधन हुने न्मन्त   िरुु हुने न्मन्त........ सम्पधन हुने न्मन्त  ........ 

८ लाभान्धित जनसंख्या   

९ कायाषधियन गने न्नकायको नाम र सम्पकष  यकयन्ि र 

सम्पकष  नम्िर  

 

१० न्नमाषण गररने संरचनाको न्कन्सम, आकार िा 

पररमाण 

 

११ संरचना न्नमाषण भए न्िजाइन अनुसारको 

फाउण्िेिन भए नभएको 

 

१२ आिश्यक पने न्नमाषण सामग्री तथा जनिन्ि 

आपनु्तषको स्रोत र सोको गणसु्तर 

 

१३ भौगोन्लक एिं िातािरणीय जोन्िम   

१४ स्िीकृत लागत अनुमान तथा न्िजाइनमा आउन 

सक्ने सम्भान्ित पररितषन तथा जोन्िम 

 

१५ लाभग्राही समदुायको सरोकारको न्िर्य, िारणा 

र सझुाि 

 

१६ संलग्न प्रान्िन्िकको िारणा  

१७ नागररक समाज र राजनैन्तक दलका प्रन्तन्नन्िको 

िारणा 

 

१८ सन्मन्त/अनुगमनकताषको न् प्पणी र सझुाि  

 

नो ः  

१. क्र.सं. ९ मा उपभोिा सन्मन्तबा  कायाषधियन भएको योजना भए उपभोिा सन्मन्तको अध्यक्षको नाम र सम्पकष  नम्बर राख्ने, 

गैरसरकारी संस्था/सामदुान्यक संस्थाबा  कायाषधियन भएको योजना भए सम्बन्धित संस्थाको तफष बा  तोन्कएको सम्पकष  

यकयन्िको नाम र सम्पकष  नम्बर र न्नमाषण यकयिसायीबा  कायाषधियनको भएको योजना भए सम्बन्धित न्नमाषण यकयिसायीको 

तफष बा  तोन्कएको सम्पकष  यकयन्िको नाम र सम्पकष  नम्बर उल्लेि गने ।  

२. क्र.सं. १३ िातािरणीय मलु्याङ्कन गनुष पने योजना भए सो बमोन्जम मलु्याङ्कन भए नभएको र योजनाबा  अधय न्संचाई, 

िानेपानी, सिक जस्ता स्थानीय सािषजन्नक पिुाषिार तथा नीन्ज पिुाषिारमा क्षती पगु्न सक्ने अिस्था भए नभएको उल्लेि गने 

। 



 

"फुङलिङ नगरपालिकाको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको कार्यसञ्चािन कार्यलवलि, २०७८"  

अनुसचूी -२ 

( दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

पूवायिार र्ोजनाको लनमायणालिन अवस्थामा गररने अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गररने ढााँचा 
 

                अनुगमन गरेको न्मन्तः ...........  

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

२. योजना न्नमाषणस्थल ....................  

३. योजना न्नमाषण िरुु न्मन्तः ..............             ४. योजना सम्पधन हुने पने न्मन्तः .................  

५. भौन्तक प्रगन्तः ................ प्रन्तित    ५. न्ित्तीय प्रगन्त ................ प्रन्तितः  

६. सम्झौता रकमः .................. हालसम्म भिुानी रकमः ................... भिुानी बाँकी रकमः ............  

७. योजना कायाषधियन तोन्कएको गणसु्तर, लागत र समय अनुरुपः (क) भएको   (ि) नभएको  

८. न्नमाषण कायषको अिस्थाः  

(क) न्नमाषण स्थलमा आिश्यक न्नमाषण  सामग्रीको उपलब्िता भए नभएको  

(ि) उपलब्ि न्नमाषण  सामग्री तोन्कएको गणसु्तर बमोन्जम भए नभएको  

(ग) गणसु्तर परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नन्तजा  

(घ) आिश्यक जनिन्िको पयाषप्तता भए नभएको 

(ङ) मेिीनरी औजार र उपकरण यकयस्थापनको अिस्था  

९. योजना कायषधियनमा दने्िएका बािा अिरोि .................................  

१०. योजना कायाषधियनमा सम्झौताका ितषको पालनाः  (क) भएको   (ि) नभएको  

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

११. कायाषधियन गने न्नकायको आन्िकाररक प्रन्नन्नन्िको िारणा र प्रन्तबद्धताः ................  

१२. स्थानीय उपभोिा/नागररकहरुको िारणा िा प्रन्तकृयाः ...................... 

१३. संलग्न प्रान्िन्िकको िारणा र प्रन्तबद्धताः .......................  

१४. अन्घल्लो अनुगमनको क्रममा न्दइएका सझुाि कायाषधियनको अिस्थाः ........................  

१५. सन्मन्त/अनुगमनकताषको न् प्पणी, सझुाि र न्नदिेनः ....................................  

अनुगमन गने पदान्िकारीहरु  

क. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

ि. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............   

ग. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

घ. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............  

ङ. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

च. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............    

 



 

"फुङलिङ नगरपालिकाको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको कार्यसञ्चािन कार्यलवलि, २०७८"  

अनसचूी– ३ 

(दफा १२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 

 र्ोजनाको लनमायण कार्य सम्पन्न भएपलि गररने अलन्तम अनुगमनको क्रममा प्रर्ोग गररने अनुगमनको ढााँचा  

        अनुगमन गरेको न्मन्तः ...........  

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

२. योजना न्नमाषणस्थल भएको ििानं. ......     स्थानः ..................  

३. योजना न्नमाषण िरुु न्मन्तः ................      ४. योजना सम्पधन भएको न्मन्तः .................  

५. सम्झौता रकम रु. ...............        हालसम्मको भिुानी रु. ............ 

६. भौन्तक प्रगन्तः ................ प्रन्तित   

७. योजना कायाषधियन तोन्कएको गुणस्तर, लागत र समय अनुरुप सम्पधन भए नभएको  

८. योजना कायाषधियनमा गररएका सम्झौताका ितषको पालना भए नभएको  

९. उपभोिाहरुको लागत सहभान्गताको अिस्थाः  

१०. न्िजाइन लागतमा पररितषन भएको भए सोको औन्चत्य र स्िीकृन्तको अिस्थाः .....................  

११. योजनाबा  अपेन्क्षत प्रन्तफल प्राप्त हुन सक्ने अिस्था भए नभएकोः ............................  

१२. योजनाको समग्र उपलन्ब्िको अिस्था र दीगोपना ........................................  

१३. सािषजन्नक परीक्षण गरे नगरेको फो ो पेि गने 

१४. उपभोिा सन्मन्त अधतगषत रहको अनुगमन सन्मन्तको न्नणषय तथा सझुाि 

१५. कायाषधियन गने न्नकायको आन्िकाररक प्रन्तन्नन्िको िारणा र प्रन्तबद्धताः .......................  

१६. स्थानीय उपभोिा/नागररकहरुको िारणा िा प्रन्तकृयाः ......................  

१७. अन्घल्लो अनुगमनको क्रममा न्दइएका सझुािको कायाषधियनको अिस्थाः  

१८. संलग्न प्रान्िन्िकको िारणा र प्रन्तबद्धताः .......................  

१९. सन्मन्त/अनुगमनकताषको न् प्पणी, सझुाि र न्नदिेन .................................... 

अनुगमन गने पदान्िकारीहरु  

क. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

ि. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............   

ग. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

घ. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............  

ङ. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

च. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............    

 



 

"फुङलिङ नगरपालिकाको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको कार्यसञ्चािन कार्यलवलि, २०७८"  

अनुसचूी–४ 

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)  

चेतनामलूक, क्षमता अन्भबनृ्द्ध र सीप न्िकास कायषक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रयोग गररने ढाँचा 

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

२. कायषक्रम सञ्चालन स्थानः ििा नं. ......   स्थानः ..................  

३. कायषक्रम िरुु हुने न्मन्तः ................ ४. कायषक्रम सम्पधन गनुष पने न्मन्तः ................. 

४. कायषक्रमको प्रकृन्तः   क. चेतनामलूक     ि. क्षमता अन्भबनृ्द्ध     ग. सीप न्िकास  

५. कायषक्रमको कुल लागतः रु. .................  कायाषलयिा  उपलब्ि हुने रकम रु. ..............  

कायाषधियन गने न्नकायको लागत सहभान्गता रु ......  

अधय न्नकायबा  प्राप्त सहयोग रु.................. लाभग्राहीको सहभान्गताः रु ............... .  

६. जम्मा लाभग्राही संख्याः 

मन्हला परुुर् जम्मा दन्लत जनजाती ब्राम्हण/ 

क्षेत्री  

मिेिी मनु्स्सम/अल्पसंख्यक अपाङ्गता 

भएको िगष 

         

७. लाभग्राहीहरुको न्नयन्मत उपन्स्थती भए नभएको  

८. कायषक्रम कायाषधियनमा गररएका सम्झौताका ितषको पालनाः भएको नभएको  

९. कायषक्रमको िाका (लाभग्राही, कायाषधियन तररका, समय र लागत) मा पररितषन भएको भए सोको औन्चत्य र 

स्िीकृन्तको अिस्थाः .....................  

१०. कायषक्रमबा  अपेन्क्षत प्रन्तफल प्राप्त हुन सक्ने अिस्थाः.........................  

११. कायषक्रममा तोन्कए बमोन्जमको लागत सहभान्गता र सम्झौताका ितषको पालना भए नभएको  

१२. योजनाको समग्र उपलन्ब्िको अिस्था र दीगोपनाःः ........................................  

१३. लाभग्राही/नागररकको िारणा िा  प्रन्तकृया 

१४. कायाषधियन गने न्नकायको आन्िकाररक प्रन्तन्नन्िको िारणा र प्रन्तबद्धताः .......................  

१५. ििा सन्मन्त िा ििास्तरीय अनुगमन सन्मन्तको प्रन्तकृया भएः ....................  

१६. अनुगमनकताषको न् प्पणी, सझाि र न्नदिेनः .................................... 

अनुगमन गने पदान्िकारीहरु  

क. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

ि. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............   

ग. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

घ. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............  

ङ. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

च. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............    



 

"फुङलिङ नगरपालिकाको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको कार्यसञ्चािन कार्यलवलि, २०७८"  

अनुसचूी–५ 

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)  

स्वरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमलििता प्रवर्द्यन गने र्ोजना र कार्यक्रमको अनुगमनको ढााँचा 

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

२. कायषक्रम सञ्चालन स्थानः ििा नं. ......   स्थानः ..................  

३. कायषक्रम िरुु हुने न्मन्तः ................ ४. कायषक्रम सम्पधन गनुष पने न्मन्तः ................. 

४. कायषक्रमको प्रकृन्तः   क. स्िरोजगार तथा उत्पादनमलूक     ि. उद्यमन्िलता प्रिद्धषन गने  

५. कायषक्रमको कुल लागतः रु. .................  कायाषलयिा  उपलब्ि हुने रकम रु. .............. 

कायाषधियन गने न्नकायको लागत सहभान्गता रु ......  

अधय न्नकायबा  प्राप्त सहयोग रु.................. लाभग्राहीको सहभान्गताः रु ............... .  

६. जम्मा लाभग्राही संख्याः 

मन्हला परुुर् जम्मा दन्लत जनजाती ब्राम्हण/ 

क्षेत्री  

मिेिी मनु्स्सम 

/अल्पसंख्यक 

अपाङगता 

भएको िगष 

         

७.  कायाषलयिा  सामग्री उपलब्ि गराइएको भएमा 

सामग्रीको न्ििरण पररमाण उपयोगको अिस्था कैन्फयत 

    

    

८. कायषक्रम कायाषधियनमा गररएका सम्झौताका ितषको पालना भए /नभएको  

९. कायषक्रमिा  अपेन्क्षत प्रन्तफल प्राप्त हुन नसक्ने अिस्थाः भए /नभएको 

१०. कायषक्रममा तोन्कए बमोन्जमको लागत सहभान्गता र सहभान्गता र सम्झौताको ितषको पालना भए /नभएको 

११. योजनाको समग्र उपलन्ब्िको अिस्था र न्दगोपनाः ...................... 

१२. लाभग्रान्ह/ नागररकको िारणा िा प्रन्तकृयाः 

१३. कायाषधियन गने न्नकायको आन्िकाररक प्रन्तन्नन्िको िारणा िा प्रन्तिद्धताः............ 

१४. ििा सन्मन्त िा ििास्तरीय अनुगमन सन्मन्तको प्रन्तकृया भएः 

१५. अनुगमनकताषको न् प्पणी, सझुाि र न्नदिेन 

 

अनुगमन गने पदान्िकारीहरु  

क. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

ि. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............   

ग. नामः ..........................   पदः ................    दस्तितः ...............  

घ. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............  

ङ. नामः ...................... .   पदः .............    दस्तितः ...............  


