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नेपाल सरकार

सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भिन ननमााण विभाग

अनुगमन टोली नं १ ले दिएका ननिे शन तथा सझ
ु ावहरु

(सम्बन्धित डिभिजनहरु - उियपरु , सप्तरी, िनकुटा, मोरङ, इलाम र भसधिुली )

२०७३।७४

क्र
सं
१

अनुगमन कताा / टोली
उपमहाननर्दे शक रामचन्त्र
र्दं गाल,
सस.डि.ई. सुमन सासलके र
सस.डि.ई. सुरोज पौिेल

डिभिजन

/ न्जल्ला
उर्दयपरु

अनुगमन
भमनत

२०७४।०१।१६

अनुगमनको क्रममा िे खिएका मुख्य समस्याहरु तथा

अनुगमन कताा / टोलीले दिएका

ववद्यमान अवस्था

ननिे शन तथा सुझावहरु

१. स्िीकृत र्दरबन्त्र्दी ठीक छ । र्दरबन्त्र्दीको तल
ु नामा

डि.का. उियपरु लाई दिइएका ननिे शनहरु :

असससटे न्त्ट सब ईन्न्त्जननयर ४ जना ररक्त रहे को ।

कमाचारीहरुलाई प्रभािकारी रुपमा पररचालन

२. ररक्त र्दरबन्त्र्दी पर्दपूनताको लागग लोक सेिा

गने र कमाचारी पररचासलत नभएमा करार

३. असभलेख व्यिस्थापन ननर्र्दा ष्ट तररकाले गररएको र

विभागमा पठाउने ।

सो को स्थनत अद्यािगिक रहे को छ ।

२. गण
ु स्तर ननयन्त्रण गने विषयमा

ईन्न्त्जननयर १ जना, सब ईन्न्त्जननयर २ जना र

आयोगमा लेखी पठाइएको ।

४. सरकारी सम्पनतको र्दरु
ु स्त तिरले आम्र्दानी बााँिी
श्रेस्ता राखखएको छ । न्जम्मेिारी साने र खचाको
असभलेख राख्ने काया ननयमानुसार भएको छ ।

१. करारमा विभागबाट खटाइएका

सम्झौता रद्ि गरी सो को जानकारी

सन्त्तोषजनक अिस्था पाइयो । ननमााण
कायाको गुणस्तर अझ राम्रो बनाउन

व्यिस्थापकीय पक्ष अझ प्रभािकारी बनाउने

५. न्जन्न्त्स ननरीक्षण ननयसमत रुपमा गररएको छ ।

।

अनािश्यक सरकारी कागजात िल्
ु याउने र सललाम

३. जनता आिासको लाभग्राही छनौटको

६. पेश्की र बेरुजु फछा यौटको प्रकृया अनि बर्िसकेको

पश्चात सम्पूण जनशन्क्त पररचालन गरी

७. कायाक्रमहरु मध्ये १८३ को १ िटा, १९२ को १ िटा

।

गनुप
ा ने सामानहरु सललाम गररएको छ ।

बैठक सशघ्रानतशीघ्र राखी छनौटको ननणाय

छ ।

काया प्रगनत हाससल गने व्यिस्था समलाउने

र १८६ को १ िटा संशोिन गनप
ुा ने र्दे खखएको ।
अन्त्यको प्रगनत सन्त्तोषजनक रहे को ।

८. उजुरी पेर्टका राखखएको छ । न्जविसको नेतत्ृ िमा

भएको सािाजननक सुनुिाई कायाक्रममा सहभागी भएको
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कैफियत

क्र
सं

अनुगमन कताा / टोली

डिभिजन

/ न्जल्ला

अनुगमन

अनुगमनको क्रममा िे खिएका मुख्य समस्याहरु तथा

भमनत

अनुगमन कताा / टोलीले दिएका

ववद्यमान अवस्था

ननिे शन तथा सुझावहरु

।
९. हरे क मर्हनामा कमाचारीको ननयसमत बैठक हुने
गरे को ।
१०. कायाालयले सेिा प्रर्दान गर्दाा पारर्दसशाता
समतव्यनयता कायार्दक्षता र प्रभािकाररता बिाउने प्रयास
गरे को पाइयो ।
सप्तरी

२०७४।०१।१६

१. जनता आिास कायाक्रमतफा सप्तरीको स्कोररङ
भैरहे को । स्कोररङ काया एक हप्तामा सम्पन्त्न भै

डि.का.सप्तरीलाई दिइएका ननिे शनहरु :

समन्त्िय ससमनतको बैठक समेत बस्ने अिस्था रहे को ।

१. जनता आिास कायाक्रम, सिन सहरी

ससरहाको स्कोररङ गने काया एक हप्ता पनछ शुरु हुने र
सो हप्ताको अन्त्तमा न्जल्ला समन्त्िय ससमनतको बैठक

कायाक्रमहरु तोककएको समय सभरै सम्पन्त्न

बस्ने न्स्थनत रहे को ।

२. न्जल्ला प्रशासन कायाालयको आिास

२. सिन सहरी अन्त्तगातका ससरहा नगरपासलकाका
कायाक्रमहरुको ईन्स्टमेटमा विभागबाट प्राप्त सुझाि

अनस
ु ार करे क्सन गरी एक हप्ता सभरै पठाइसक्ने ।
३. खानेपानी तथा सरसफाइ डिसभजन कायाालयको रुटी
सच्चाउने कायाको लागग विभागबाट सो कायाको

ननकासा प्राप्त भै काया शुरु हुने बबविकै सच्चाउने ।
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अन्त्तगातका कायाक्रमहरु र अन्त्य िावषाक
गने ।
भिनको ननमााण कायाको हालसम्मका सबै

वििरणहरु समािेश गरी आिश्यक ननणायाथा
विभागको आिास महाशाखामा पठाउने ।
३. खानेपानी तथा सरसफाइ डिसभजन
कायाालयको रट
ु ी सच्चाउने कायाको लागग
विभागबाट सो कायाको ननकासा प्राप्त भै
काया शुरु हुने बबविकै सच्चाउने ।

कैफियत

क्र
सं

अनुगमन कताा / टोली

डिभिजन

/ न्जल्ला
िनकुटा

अनुगमन

अनुगमनको क्रममा िे खिएका मुख्य समस्याहरु तथा

२०७४।०१।१८

१. संगठन स्िरुप र्दरबन्त्र्दीको पर्दपनू ता र ररक्त अिस्था

भमनत

ववद्यमान अवस्था

: ररक्त ईन्न्त्जननयर ४ जना, सस.सभेयर १, सब

ईन्न्त्जननयर १ जना, का.स. ३ जना, मासल १ जना,
ह.स.चा. १ जना र लेखा अगिकृत १ जना ररक्त रहे को
।

अनुगमन कताा / टोलीले दिएका
ननिे शन तथा सुझावहरु

डि.का.िनकुटालाई दिइएका ननिे शनहरु :
१.
२.

लक्ष्य अनुसार प्रगनत हाससल गना
थप कक्रयाशील हुनुपने ।
र्दरबन्त्र्दी मध्ये ररक्त पर्द िेरै

रहे कोले कायासम्पार्दनमा कर्ठनाइ

२. अगिकार प्रत्यायोजनको अिस्था : कायावििरण
अनुसार काम गना लगाइएको ।

भएता पनन प्राप्त जनशन्क्तलाई

स को सम्पविको अभलेख रहे को ।

थप कक्रयाशील हुनुपने ।
बेरुजु फछा यौटको लागग थप पहल

प्रभािकारी रुपमा पररचालन गरी

३. असभलेख व्यिस्थापनको अिस्था : डि का र न वि
४. न्जन्त्सी ननरीक्षण तथा सरकारी सम्पिीको आम्र्दानी
सम्बन्त्िी वििरण : न्जन्त्सी ननरीक्षण प्रनतिेर्दन तयार

भएको । गत आ ि मा सललाम गररएको । यस आ ि
मा पनन सललामको तयारी भएको ।
५. पेश्की तथा बेरुजुको न्स्थनत : रु १५६३९६००।- को
सम्परीक्षणको लागग पेश भएको । जम्मा बेरुजु रु
७२०९९९८१।- रहे को ।

६. कायाक्रम कायाान्त्ियनको अिस्था : र्दोस्रो चौमाससक
सम्मको प्रगनत - ३४७०२० को २६ प्रनतशत, ३४७१८३ को
४१.९ प्रनतशत, ३४७१८६ को ६५ प्रनतशत, र
३४७१९२ को ६० प्रनतशत रहे को ।
७. सच
ू ना अगिकारी तोककएको । स्ित: प्रकाशन भएको
।

८. स्टाफ समर्टङ र ननणाय कायाान्त्ियन : समनत
२०७३।१२।०७ गते स्टाफ समर्टङ बसेको र ननणाय
कायाान्त्ियन सन्त्तोषजनक रहे को ।
९. अनिल्लो ननरीक्षण तथा अनग
ु मनको सझ
ु ाि

कायाान्त्ियनको अिस्था : सुझाि कायाान्त्ियनको पहल
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३.
४.

गनुप
ा ने ।

स्िास््य भिन तफाका भिनहरुको
प्रगनत हाससल गना र ससक
प्रोजेक्टको समस्या समािानका
लागग ननरन्त्तर प्रयास गनप
ुा ने ।

कैफियत

क्र
सं

अनुगमन कताा / टोली

डिभिजन

/ न्जल्ला

अनुगमन
भमनत

अनुगमनको क्रममा िे खिएका मुख्य समस्याहरु तथा

अनुगमन कताा / टोलीले दिएका

ववद्यमान अवस्था

ननिे शन तथा सुझावहरु

भैरहे को ।
मोरङ

२०७४।०१।१७

१. आिास व्यिस्था कायाक्रममा जनता आिासको
प्रगनत हालसम्म उत्कृष्ट र्हसाबले हाससल भैरहे को ।

२. बेरुजुतफा हालसम्म ४०.१८ प्रनतशत प्रगनत भएको ।

डि.का.मोरङलाई दिइएका ननिे शनहरु :

१. आिास व्यिस्था कायाक्रममा आिश्यक
पने रकम एककन गरी विभागसाँग थप रकम
माग गरी पठाउने ।
२. एकककृत पुिाािार विकास गनप
ुा ने जनता
आिासको ननमााण भएको क्षेरमा सामान्जक
पुिाािारको माग सम्बोिन गना विभागमा
पराचार गने ।

३. बेरुजत
ु फा कन्म्तमा ६० प्रनतशत फछा यौट

गना आिश्यक पहल गरी सम्परीक्षण गराउने
। असुल उपर गनुप
ा ने बेरुजुमा विशेष पहल
गने ।

४. सिन सहरी विकास कायाक्रम अन्त्तगात
विराटनगर र इनरुिामा संचालन हुने
कायाक्रमको मोविलाइजेसन पेश्की र
ननमााणतफाको भौनतक प्रगनत हाससल हुने
गरी तयारीमा जुटने । सिन सहरी विकास
कायाक्रमतफाको लक्ष्य हाससल गना थप

कक्रयाशील हुने ।
५. स्िास््य भिन तफा काया प्रगनतको
आिारमा यस आ.ि.मा थप बजेट मागको
वििरण तथा कायाक्रम संशोिन स्िीकृनतको
लागग विभागमा पेश गने ।
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कैफियत

क्र
सं

अनुगमन कताा / टोली

डिभिजन

/ न्जल्ला
इलाम

अनुगमन
भमनत

२०७४।०१।१९

अनुगमनको क्रममा िे खिएका मुख्य समस्याहरु तथा
ववद्यमान अवस्था

अनुगमन कताा / टोलीले दिएका
ननिे शन तथा सुझावहरु

१. डिसभजनको संगठन स्िरुप र्दरबन्त्र्दीको पर्दपूनता र

डिसभजन कायाालयको क्षेरागिकार र

१ जना ररक्त रहे को । विभागबाट करारमा ननयक्
ु त

पन
ु रािलोकन हुनप
ु ने ।

ररक्त अिस्था : ईन्न्त्जननयर ४ जना र सबईन्न्त्जननयर
गरी ४ जना ईन्न्त्जननयर, ६ जना सबईन्न्त्जननयर र १
जना असससटे न्त्ट सबईन्न्त्जननयर पठाइएको ।
डिसभजनबाटै ३ जना ईन्न्त्जननयर र १ जना

कायाबोझ अनुसार र्दरबन्त्र्दी नपुग भएकोले
डि.का. इलामलाई दिइएका ननिे शनहरु :

१. लक्ष्य अनुसार बेरुजुको प्रगनत हाससल
गना समयमानै प्रयास गरी कागजात पेश

सबईन्न्त्जननयर करारमा राखखएको । हाल उपलब्ि

गरी सम्परीक्षण गराउने ।

जनशन्क्तलाई प्रभािकारी पररचालन गरी कायासम्पार्दन

२. आिास व्यिस्था कायाक्रममा सम्झौता

भएको ।

गने कायालाई तीव्रता र्र्दई लक्ष्य हाससल गने

२. पेश्की तथा बेरुजुको न्स्थनत : कायम बेरुजुको ३०
प्रनतशत फछा यौट भैसकेको ।

र बजेट नपुग हुने भएमा सो को वििरण
विभागमा पठाउने ।

३. सरकारी सम्पनतकि असभलेख र न्जन्त्सी ननररक्षण

३. ३४७१८६ को खररर्द प्रकृयामा मूल्यांकन

सम्बन्त्िमा :

चरणमा तीव्रता अझ बिाई सम्झौता समयमै

असभलेख र्दरु
ु स्त रहे को । न्जन्त्सी ननरीक्षण साउनमै

गरी मोविलाइजेसन र ननमााण काया समेतको

४. सुशासन कायम गने सम्बन्त्िमा : सूचना अगिकारी

४. स्रोत फुकुिा प्राप्त भएपनछ ३४७१९० को

भएको । सललाम गत आिमा भएको ।
तोककएको ।

विल भुक्तानी गरी लक्ष्य हाससल गने ।

काया प्रगनत बिाएर लक्ष्य हाससल गने ।

५. स्टाफ समर्टङ र ननणाय कायाान्त्ियन : समय

५. विसभन्त्न ि.उ.शी.नं. अन्त्तगात संचासलत

समयमा स्टाफ समर्टङ बस्ने गरे को र ननणाय

कायाक्रममा साइटको अिस्था अनुसार शुरुमा

कायाान्त्ियन भैरहे को ।
६. अनिल्लो ननरीक्षण तथा अनुगमनको सुझाि

कायाान्त्ियनको अिस्था : ननर्दे शन बमोन्जम ननणाय
कायाान्त्ियन भैरहे को ।

छुट भएका आइटम राखनु पने भएमा

ननयमानुसार भेररएसनको प्रकृया अगािी

बिाई ननमााण कायामा ननरन्त्तरता ल्याउन
विभागमा फाइल पेश गनप
ुा ने ।
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क्र
सं

अनुगमन कताा / टोली

डिभिजन

/ न्जल्ला
ससन्त्िुली

अनुगमन

अनुगमनको क्रममा िे खिएका मुख्य समस्याहरु तथा

२०७४।०१।२०

१. डिसभजन कायाालय ससन्त्िुलीको ननरीक्षण गररएको ।

भमनत

ववद्यमान अवस्था

अनुगमन कताा / टोलीले दिएका
ननिे शन तथा सुझावहरु

डि.का.भसधिुलीलाई दिइएका ननिे शनहरु :
१. भिन ननमााण कायाको ड्रइङ डिजाइन

अनस
ु ार ननमााण काया गने र केही पररितान
गनुप
ा ने भएमा सम्बन्न्त्ित अगिकारीबाट
स्िीकृत गरी गराई काममा लगाउने
व्यिस्था गने ।

२. भिन तथा अन्त्य ननमााण काया गर्दाा
स्पेसशकफकेसन बमोन्जम ननमााण कायाको
गुणस्तर कायम गना साइट सुपररिेक्षण गने
काया प्रभािकारी रुपमा हुने व्यिस्था
समलाउने ।

३. डिएलवपआईयू तफाका करारका कमाचारी

र डिसभजन कायाालय तफाका कमाचारीहरुलाई
प्रभािकारीरुपमा पररचालन गरी लक्ष्य
प्रान्प्तमा लगाउने ।
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