
ऄनसुचूी– १ 

(दफा १२ को ईपदफा (२) सँग सम्बन्धधत) 

पूर्वाधवर वर्कवस सम्बन्धी योजनवको कवया प्रवरम्भ हुनु पूर्ा गररने अनुगमनमव प्रयोग गररने ढवाँचव 

 

क्र.स.ं विर्ाक वर्र्रण 

1.  ऄनगुमन गररने योजनाको नाम   

2.  योजनास्थल/ठेगाना  

3.  योजनाको स्वीकृत लागत ऄनमुान रु.  

4.  सम्झौता रकम रु. कुल सम्झौता रकम रु. ..... 

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

5.  बहुवषीय योजनाको हकमा कुल लागतः ...........चालु अ.व.को न्वन्नयोजन .......... 

6.  योजना सम्झौता न्मन्तः  

7.  योजना शरुु तथा सम्पधन हुने न्मन्त शरुु हुन ेन्मन्तः ............ सम्पधन हुने न्मन्तः ....... 

8.  लाभान्धवत जनसंख्या  

9.  कायााधवयन गने न्नकायको नाम र सम्पका  

व्यन्ि र सम्पका  नम्बर 

 

10.  न्नमााण गररने संरचनाको न्कन्सम, अकार वा 

पररमाण 

 

11.  संरचना न्नमााण भए न्िजाआन ऄनसुारको 

फाईण्िेशन भए नभएको 

 

12.  अवश्यक पन े न्नमााण सामग्री तथा जनशन्ि 

अपतूीको स्रोत र सोको गणुस्तर 

 

13.  भौगोन्लक एवं वातावरणीय जोन्खम  

14.  स्वीकृत लागत ऄनमुान तथा न्िजाआनमा 

अईन सक्ने संभान्वत पररवतान तथा जोन्खम 

 



क्र.स.ं विर्ाक वर्र्रण 

15.  लाभग्राही समदुायको सरोकारको न्वषय, 

धारणा र सझुाव 

 

 

16.  संलग्न प्रान्वन्धकको धारणा  

 

17.  नागररक समाज र राजनैन्तक दलका 

प्रन्तन्नन्धको धारणा   

 

 

18.  सन्मन्त÷ऄनगुमनकतााको न्िप्पणी र सझुाव

  

 

 

 

 

 

नोिः  

१.  क्र.सं. ९ मा  ईपभोिा सन्मन्तबाि कायााधवयन भएको योजना भए ईपभोिा सन्मन्तको ऄध्यक्षको नाम र सम्पका  नम्बर राख्ने, 

गैरसरकारी संस्था/सामदुान्यक संस्थाबाि कायााधवयन भएको योजना भए  सम्बन्धधत संस्थाको तफा बाि तोन्कएको सम्पका  

व्यन्िको नाम र सम्पका  नम्बर र न्नमााण व्यवसायीबाि कायााधवयनको भएको योजना भए सम्बन्धधत न्नमााण व्यवसायीको 

तफा बाि तोन्कएको सम्पका  व्यन्िको नाम र सम्पका  नम्बर ईल्लेख गने ।  

२. क्र.सं. १३ वातावरणीय मलू्याङ्कन गनुापन ेयोजना भए सो बमोन्जम मलू्याङ्कन भए नभएको र योजनाबाि ऄधय न्संचाइ, 

खानपेानी, सिक जस्ता स्थानीय सावाजन्नक पवूााधार तथा न्नजी भौन्तक पवूााधारमा क्षती पगु्न सक्ने ऄवस्था भए नभएको 

ईल्लेख गने ।   

 



ऄनसुचूी– २ 

( दफा १२ को ईपदफा (३) सँग सम्बन्धधत) 

पूर्वाधवर योजनवको वनमवाणधीन अर्स्थवमव गररने अनुगमनको क्रममव प्रयोग गररने ढवाँचव 

ऄनगुमन गरेको न्मन्तः ........... 

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

२. योजना न्नमााणस्थलः ....................     

३. योजना न्नमााण शरुु न्मन्तः ............... ४. योजना सम्पधन हुनपुने न्मन्तः ................. 

५. भौन्तक प्रगन्तः ................ प्रन्तशत ५. न्वत्तीय प्रगन्त ................ प्रन्तशतः  

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

७. योजना कायााधवयन तोन्कएको गणुस्तर, लागत र समय ऄनरुुपः (क) भएको (ख) नभएको 

८. न्नमााण कायाको ऄवस्थाः  

 (क) न्नमााणस्थलमा अवश्यक न्नमााण सामग्रीको ईपलब्धता भए नभएको 

 (ख) ईपलब्ध न्नमााण सामग्री तोन्कएको गणुस्तर बमोन्जम भए नभएको  

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

 (घ) अवश्यक जनशन्िको पयााप्तता भए नभएको  

 (ङ) मशेीनरी औजार र ईपकरण व्यवस्थापनको ऄवस्था 

९.   योजना कायााधवयनमा दने्खएका बाधा ऄवरोधः ................................. 

 

१०.  योजना कायााधवयनमा सम्झौताका शताको पालनाः (क) भएको (ख) नभएको 

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

 

११.  कायााधवयन गन ेन्नकायको अन्धकाररक प्रन्तन्नन्धको धारणा र प्रन्तबद्धताः ................ 

 

 

१२.  स्थानीय ईपभोिा÷नागररकहरुको धारणा वा प्रन्तकृयाः ...................... 

 



१३.  संलग्न प्रान्वन्धकको धारणा र प्रन्तबद्धताः ....................... 

 

१४.  ऄन्घल्लो ऄनगुमनको क्रममा न्दआएका सझुाव कायााधवयनको ऄवस्थाः ........................  

 

१५.  सन्मन्त÷ऄनगुमनकतााको न्िप्पणी, सझुाव र न्नदशेनः .................................... 

 

 

ऄनगुमन गने पदान्धकारीहरु 

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

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

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

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

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

 



ऄनसुचूी– ३ 

(दफा १२ को ईपदफा (५) सँग सम्बन्धधत) 

योजनवको वनमवाण कवया सम्पन्न भएपवि गररने अवन्तम अनुगमनको क्रममव प्रयोग गररने अनुगमनको ढवाँचव 

ऄनगुमन गरेको न्मन्तः ........... 

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

२. योजना न्नमााणस्थलः विा नं. ......  स्थानः .................. 

३. योजना न्नमााण शरुु न्मन्तः ................  ४. योजना सम्पधन भएको न्मन्तः ................. 

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

६. भौन्तक प्रगन्तः ................ प्रन्तशत     

७.  योजना कायााधवयन तोन्कएको गणुस्तर, लागत र समय ऄनरुुप सम्पधन भए नभएको 

८.  योजना कायााधवयनमा गररएका सम्झौताका शताको पालना भए नभएको 

९. ईपभोिाहरुको लागत सहभान्गताको ऄवस्थाः  

१०.  न्िजाआन वा लागतमा पररवतान भएको भए सोको औन्चत्य र स्वीकृन्तको ऄवस्थाः ..................... 

११.  योजनाबाि ऄपने्क्षत प्रन्तफल प्राप्त हुन सक्न ेऄवस्था भए नभएकोः ............................ 

 

१२.  योजनाको समग्र ईपलन्ब्धको ऄवस्था र दीगोपना  ........................................ 

 

१३.  सावाजन्नक सनुवुाइ तथा सावाजन्नक परीक्षण गरे नगरेको  

१४.  ईपभोिा सन्मन्त ऄधतगात रहकेो ऄनगुमन सन्मन्तको न्नणाय तथा सझुाव  

 

 

१५. कायााधवयन गन ेन्नकायको अन्धकाररक प्रन्तन्नन्धको धारणा र प्रन्तबद्धताः ....................... 

 

१६. स्थानीय ईपभोिा/नागररकहरुको धारणा वा प्रन्तकृयाः ...................... 

 

१७.  ऄन्घल्लो ऄनगुमनको क्रममा न्दआएका सझुावको कायााधवयनको ऄवस्थाः  



१८. संलग्न प्रान्वन्धकको धारणा र प्रन्तबद्धताः ....................... 

 

 

१९. सन्मन्त/ऄनगुमनकतााको न्िप्पणी, सझुाव र न्नदशेनः .................................... 

 

 

 

ऄनगुमन गने पदान्धकारीहरु 

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

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

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

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

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



ऄनसुचूी –४ 

(दफा १३ सँग सम्बन्धधत) 

चेतनवमूलक, क्षमतव अवभर्ृवधि  र सीप वर्कवस कवयाक्रमको अनुगमनको क्रममव प्रयोग गररने ढवाँचव 

ऄनगुमन गरेको न्मन्तः ........................ 

१. कायाक्रमको नामः ................ 

२. कायाक्रम सञ्चालन स्थानः विा नं. ................. स्थानः ................ 

३. कायाक्रम शरुु न्मन्तः ............   सम्पधन गनुापने न्मन्तः ........................... 

४. कायाक्रमको प्रकृन्तः  क. चेतनामलूक,  ख. क्षमता ऄन्भवनृ्द्ध  ग. सीप न्वकास   

५. कायाक्रमको कुल लागतः रु. ................. कायाालयबाि ईपलब्ध हुने रकम रु. ..............  

 कायााधवयन गन ेन्नकायको लागत सहभान्गता रु ......  

ऄधय न्नकायबाि प्राप्त सहयोग रु.................. लाभग्राहीको सहभान्गताः रु ............... . 

६. जम्मा लाभग्राही संख्याः  

मन्हला परुुष जम्मा दन्लत

  

जनजान्त ब्राम्हण÷क्षेत्री मधेशी

  

मनु्स्लम÷ 

ऄल्पसंख्यक 

ऄपाङ्गता 

भएको 

         

७.  लाभग्राहीहरुको न्नयन्मत ईपन्स्थती भए नभएको  

८.  कायाक्रम कायााधवयनमा गररएका सम्झौताका शताको पालनाः भएको नभएको 

९. कायाक्रमको खाका (लाभग्राही, कायााधवयन तररका, समय र लागत) मा पररवतान भएको भए सोको औन्चत्य र स्वीकृन्तको 

ऄवस्थाः ..................... 

१०.  कायाक्रमबाि ऄपने्क्षत प्रन्तफल प्राप्त हुन सक्ने ऄवस्थाः ......................... 

११.  कायाक्रममा तोन्कएबमोन्जमको लागत सहभान्गता र सम्झौताका शताको पालना भए नभएको 

१२.  योजनाको समग्र ईपलन्ब्धको ऄवस्था र दीगोपनाःःः ........................................ 

 

१३.  लाभग्राही/नागररकको धारणा वा प्रन्तकृया  

 



१४. कायााधवयन गन ेन्नकायको अन्धकाररक प्रन्तन्नन्धको धारणा र प्रन्तबद्धताः ....................... 

 

 

१५.  विा सन्मन्त वा विास्तरीय ऄनगुमन सन्मन्तको प्रन्तकृया भएः .................... 

 

 

१६. ऄनगुमनकतााको न्िप्पणी, सझुाव र न्नदशेनः .................................... 

 

 

ऄनगुमन गने पदान्धकारीहरु 

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

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

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

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

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



ऄनसुचूी– ५ 

(दफा १४ सँग सम्बन्धधत) 

स्र्रोजगवर तथव उत्पवदनमूलक र उद्यमिीलतव प्रर्धि न गने योजनव र कवयाक्रमको अनुगमन ढवाँचव 

१. कायाक्रमको नामः ................ 

२. कायाक्रम सञ्चालन स्थानः विा नं. ................. स्थानः ................ 

३. कायाक्रम शरुु न्मन्तः ............   सम्पधन गनुापने न्मन्तः ........................... 

४. कायाक्रमको प्रकृन्तः  क. स्वरोजगार तथा ईत्पादनमलूक  ख. ईद्यमशीलता प्रबद्धान गन े 

५. कायाक्रमको कुल लागतः रु. ................. कायाालयबाि ईपलब्ध हुने रकम रु. ..............  

 कायााधवयन गन ेन्नकायको लागत सहभान्गता रु ......   

ऄधय न्नकायबाि प्राप्त सहयोग रु.................. लाभग्राहीको सहभान्गताः रु ............... . 

६. जम्मा लाभग्राही संख्या 

मन्हला परुुष जम्मा दन्लत जनजान्त ब्राम्हण/क्षेत्री मधेशी मनु्स्लम/ऄल्पसंख्यक ऄपाङ्गता 

भएको 

         

७.  कायाालयबाि सामग्री ईपलब्ध गराआएको भएमा    

सामग्रीको न्ववरण पररमाण ईपयोगको ऄवस्था कैन्फयत 

    

    

    

    

८.  कायाक्रम कायााधवयनमा गररएका सम्झौताका शताको पालना भए/नभएको 

९.  कायाक्रमबाि ऄपने्क्षत प्रन्तफल प्राप्त हुन सक्ने ऄवस्थाः भए/नभएको 

१०.  कायाक्रममा तोन्कए बमोन्जमको लागत सहभान्गता र सम्झौताका शताको पालनाः भए/नभएको 



११.  योजनाको समग्र ईपलन्ब्धको ऄवस्था र दीगोपनाः ........................................ 

 

१२.  लाभग्राही/नागररकको धारणा वा प्रन्तकृया  

 

 

१३. कायााधवयन गन ेन्नकायको अन्धकाररक प्रन्तन्नन्धको धारणा र प्रन्तबद्धताः ....................... 

 

 

१४.  विा सन्मन्त वा विास्तरीय ऄनगुमन सन्मन्तको प्रन्तकृया भएः .................... 

 

 

१५. ऄनगुमनकतााको न्िप्पणी, सझुाव र न्नदशेनः .................................... 

 

 

ऄनगुमन गने पदान्धकारीहरु 

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

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

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

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

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

 


