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नेपाल सरकार

सहरी िवकास मालय
सहरी िवकास तथा भवन िनमाण िवभाग

ᮓ
सं

१

अनुगमन कता / टोली

िडिभजन /
िजला

उपमहािनदशक रामच दंगाल, उदयपुर
िस.िड.ई. सुमन सािलके र
िस.िड.ई. सुरोज पौडेल

अनुगमन टोली नं १ ले दएका िनदशन तथा सुझावह
(सबिधत िडिभजनह - उदयपुर, सरी, धनकु टा, मोरङ, इलाम र िसधुली )
२०७३।
०७३।७४

अनुगमन िमित

अनुगमनको ममा देिखएका मु य समयाह तथा िवमान
अवथा

२०७४।०१।१६ १. वीकृत दरबदी ठीक छ । दरबदीको तुलनामा ईिजिनयर
१ जना, सब ईिजिनयर २ जना र अिससटेट सब ईिजिनयर
४ जना "र# रहेको ।
२. "र# दरबदी पदपू%तको लािग लोक सेवा आयोगमा लेखी
पठाइएको ।
३. अिभलेख &वथापन िन(द) त"रकाले ग"रएको र सो को
थित अ,ाविधक

रहेको छ ।

४. सरकारी स.पितको दु0त तवरले आ.दानी बाँधी 2ेता
रािखएको छ । िज.मेवारी सान र खचको अिभलेख रा4े काय

िनयमानुसार भएको छ ।
५. िजिस िनरी5ण िनयिमत 0पमा ग"रएको छ । अनाव6यक
सरकारी कागजात धु7याउने र िललाम गनुपन सामानह0
िललाम ग"रएको छ ।

६. पे6क8 र बे0जु फछयौटको <कृया अिघ ब=ढसकेको छ ।
७. काय?मह0 म@ये १८३ को १ वटा, १९२ को १ वटा र

अनुगमन कता / टोलीले दएका
िनदशन

तथा सुझावह

.का. उदयपुरलाई
लाई दइएका िनदशनह :
१. करारमा िवभागबाट खटाइएका

िड

कमचारीह0लाई <भावकारी 0पमा प"रचालन गन
र कमचारी प"रचािलत नभएमा करार स.झौता
रF गरी सो को जानकारी िवभागमा पठाउने ।
२. गुणतर िनयण गन िवषयमा सतोषजनक
अवथा पाइयो । िनमाण कायको गुणतर अझ
राGो बनाउन &वथापक8य प5 अझ <भावकारी
बनाउने ।
३. जनता आवासको लाभHाही छनौटको बैठक
िशIाितशीI राखी छनौटको िनणय पJात स.पूण
जनशि# प"रचालन गरी काय <गित हािसल गन
&वथा िमलाउने ।

१८६ को १ वटा संशोधन गनुपन देिखएको । अयको <गित
सतोषजनक रहेको ।
८. उजुरी पे"टका रािखएको छ । िजिवसको नेतृBवमा भएको
सावजिनक सुनुवाई काय?ममा सहभागी भएको ।
९. हरेक मिहनामा कमचारीको िनयिमत बैठक Cने गरेको ।
१०. कायालयले सेवा <दान गदा पारद%शता िमत&ियता
कायद5ता र <भावका"रता बढाउने <यास गरे को पाइयो ।
सKरी

२०७४।०१।१६ १. जनता आवास काय?मतफ सKरीको को"रङ भैरहेको ।
को"रङ काय एक हKामा स.पM भै समवय सिमितको बैठक
समेत बNे अवथा रहेको ।
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. .

िड का स रीलाई
रीलाई

दइएका िनदशनह :

१. जनता आवास काय?म, सघन सहरी
अतगतका काय?मह0 र अय वा%षक काय?मह0

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

िडिभजन /
िजला

अनुगमन िमित

अनुगमनको ममा देिखएका मु य समयाह तथा िवमान
अवथा

को"रङ गन काय एक हKा पिछ शु0 Cने र सो
हKाको अतमा िज7ला समवय सिमितको बैठक बNे िथित
िसरहाको

रहेको ।

२. सघन सहरी अतगतका िसरहा नगरपािलकाका
काय?मह0को ईिटमेटमा िवभागबाट <ाK सुझाव अनुसार
करे Oसन गरी एक हKा िभै पठाइसSे ।
३. खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायालयको ुटी
सTाउने कायको लािग िवभागबाट सो कायको िनकासा <ाK भै
काय शु0 Cने िबिUकै सTाउने ।

धनकु टा

२०७४।०१।१८ १. संगठन व0प दरबदीको पदपू%त र "र# अवथा : "र#
ईिजिनयर ४ जना, िस.सभयर १, सब ईिजिनयर १ जना,
का.स. ३ जना, मािल १ जना, ह.स.चा. १ जना र लेखा
अिधकृ त १ जना "र# रहेको ।

२. अिधकार <Bयायोजनको अवथा : कायिववरण अनुसार
काम गन लगाइएको ।

अनुगमन कता / टोलीले दएका

तथा सुझावह
तो=कएको समय िभै स.पM गन ।
२. िज7ला <शासन कायालयको आवास भवनको
िनमाण कायको हालस.मका सबै िववरणह0
समावेश गरी आव6यक िनणयाथ िवभागको
आवास महाशाखामा पठाउने ।
३. खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन
कायालयको ुटी सTाउने कायको लािग
िवभागबाट सो कायको िनकासा <ाK भै काय शु0
Cने िबिUकै सTाउने ।
िनदशन

.का.धनकु टालाई
टालाई दइएका िनदशनह :

िड

१. लWय अनुसार <गित हािसल गन थप
२.

३. अिभलेख &वथापनको अवथा : िड का र न िव स को
स.पिUको

अभलेख रहेको ।

४. िजसी िनरी5ण तथा सरकारी स.पUीको आ.दानी
स.बधी िववरण

: िजसी िनरी5ण <ितवेदन तयार भएको ।

गत आ व मा िललाम ग"रएको । यस आ व मा पिन िललामको
तयारी भएको ।
५. पे6क8 तथा बे0जुको िथित : 0 १५६३९६००।- को
स.परी5णको लािग पेश भएको । ज.मा बे0जु 0
७२०९९९८१।- रहेको ।

६. काय?म कायावयनको अवथा : दोVो चौमािसक स.मको
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=?याशील Cनुपन

।

म@ये "र# पद धेरै रहेकोले
कायस.पादनमा क"ठनाइ भएता पिन
<ाK जनशि#लाई <भावकारी 0पमा
प"रचालन गरी थप =?याशील Cनुपन ।
दरबदी

३. बे0जु फछयौटको लािग थप पहल गनुपन
४.

।

भवन तफका भवनह0को <गित
हािसल गन र िसक <ोजेOटको समया
समाधानका लािग िनरतर <यास
गनुपन ।
वाXय

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

िडिभजन /

अनुगमन िमित

अनुगमन कता / टोलीले दएका

अनुगमनको ममा देिखएका मु य समयाह तथा िवमान
अवथा

िजला
<गित

िनदशन

- ३४७०२० को २६ <ितशत, ३४७१८३ को ४१.९
, ३४७१८६ को ६५ <ितशत, र

तथा सुझावह

<ितशत

३४७१९२ को ६० <ितशत रहेको ।
७. सूचना अिधकारी तो=कएको । वत: <काशन भएको ।
८. टाफ िम"टङ र िनणय कायावयन : िमित
२०७३।१२।०७ गते टाफ िम"टङ बसेको र िनणय
कायावयन सतोषजनक रहेको ।
९. अिघ7लो िनरी5ण तथा अनुगमनको सुझाव कायावयनको
मोरङ

इलाम

२०७४।०१।१७

२०७४।०१।१९

अवथा

: सुझाव कायावयनको पहल भैरहेको ।

&वथा काय?ममा जनता आवासको <गित
हालस.म उBकृ ) िहसाबले हािसल भैरहेको ।
२. बे0जुतफ हालस.म ४०.१८ <ितशत <गित भएको ।
.

१ आवास

१. िडिभजनको संगठन व0प दरबदीको पदपू%त र "र#
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.का.मोरङलाई
मोरङलाई दइएका िनदशनह :
१. आवास &वथा काय?ममा आव6यक पन

िड

रकम ए=कन गरी िवभागसँग थप रकम माग गरी
पठाउने ।
२. ए=ककृ त पुवाधार िवकास गनुपन जनता
आवासको िनमाण भएको 5ेमा सामािजक
पुवाधारको माग स.बोधन गन िवभागमा पाचार
गन ।
३. बे0जुतफ कि.तमा ६० <ितशत फछयौट गन
आव6यक पहल गरी स.परी5ण गराउने । असुल
उपर गनुपन बे0जुमा िवशेष पहल गन ।
४. सघन सहरी िवकास काय?म अतगत
िवराटनगर र इन0वामा संचालन Cने काय?मको
मोिवलाइजेसन पे6क8 र िनमाणतफको भौितक
<गित हािसल Cने गरी तयारीमा जुटने । सघन
सहरी िवकास काय?मतफको लWय हािसल गन
थप =?याशील Cने ।
५. वाXय भवन तफ काय <गितको आधारमा यस
आ.व.मा थप बजेट मागको िववरण तथा काय?म
संशोधन वीकृ ितको लािग िवभागमा पेश गन ।

िडिभजन कायालयको 5ेािधकार र कायबोझ

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

िडिभजन /

अनुगमन िमित

अनुगमनको ममा देिखएका मु य समयाह तथा िवमान
अवथा

िजला

: ईिजिनयर ४ जना र सबईिजिनयर १ जना "र#
रहेको । िवभागबाट करारमा िनयु# गरी ४ जना ईिजिनयर,
६ जना सबईिजिनयर र १ जना अिससटेट सबईिजिनयर
पठाइएको । िडिभजनबाटै ३ जना ईिजिनयर र १ जना
सबईिजिनयर करारमा रािखएको । हाल उपलZध
जनशि#लाई <भावकारी प"रचालन गरी कायस.पादन भएको
।
२. पे6क8 तथा बे0जुको िथित : कायम बे0जुको ३० <ितशत
फछयौट भैसकेको ।
अवथा

३. सरकारी स.पितकव अिभलेख र िजसी िन"र5ण
स.बधमा :

अिभलेख दु0त रहेको । िजसी िनरी5ण साउनमै भएको ।
िललाम गत आवमा भएको ।
४. सुशासन कायम गन स.बधमा : सूचना अिधकारी
तो=कएको ।

५. टाफ िम"टङ र िनणय कायावयन : समय समयमा टाफ
िम"टङ बNे गरे को र िनणय कायावयन भैरहेको ।
६. अिघ7लो िनरी5ण तथा अनुगमनको सुझाव कायावयनको
अवथा

िसधुली

: िनदशन बमोिजम िनणय कायावयन भैरहेको ।

२०७४।०१।२० १. िडिभजन कायालय िसधुलीको िनरी5ण ग"रएको ।

अनुगमन कता / टोलीले दएका

तथा सुझावह
अनुसार दरबदी नपुग भएकोले पुनरावलोकन
Cनुपन ।
िनदशन

. . इलामलाई
इलामलाई दइएका िनदशनह :
१. लWय अनुसार बे0जुको <गित हािसल गन

िड का

समयमानै <यास गरी कागजात पेश गरी
स.परी5ण गराउने ।

२. आवास &वथा काय?ममा स.झौता गन

हािसल गन र बजेट
नपुग Cने भएमा सो को िववरण िवभागमा पठाउने
।
३. ३४७१८६ को ख"रद <कृ यामा मू7यांकन
चरणमा ती[ता अझ बढाई स.झौता समयमै गरी
मोिवलाइजेसन र िनमाण काय समेतको िवल
भु#ानी गरी लWय हािसल गन ।
४. Vोत फु कु वा <ाK भएपिछ ३४७१९० को काय
<गित बढाएर लWय हािसल गन ।
५. िविभM व.उ.शी.नं. अतगत संचािलत
काय?ममा साइटको अवथा अनुसार शु0मा छु ट
भएका आइटम राखनु पन भएमा िनयमानुसार
भे"रएसनको <कृ या अगाडी बढाई िनमाण कायमा
िनरतरता 7याउन िवभागमा फाइल पेश गनुपन ।
कायलाई ती[ता =दई लWय

.का.िस#धुलीलाई दइएका िनदशनह :
१. भवन िनमाण कायको ]इङ िडजाइन अनुसार

िड

िनमाण काय गन र के ही प"रवतन गनुपन भएमा
स.बिधत अिधकारीबाट वीकृ त गरी गराई
काममा लगाउने &वथा गन ।
२. भवन तथा अय िनमाण काय गदा
पेिश=फके सन बमोिजम िनमाण कायको गुणतर
कायम गन साइट सुप"रवे5ण गन काय <भावकारी
0पमा Cने &वथा िमलाउने ।
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कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

िडिभजन /
िजला

अनुगमन िमित

अनुगमनको ममा देिखएका मु य समयाह तथा िवमान
अवथा

6

अनुगमन कता / टोलीले दएका

तथा सुझावह
३. िडएलिपआईयू तफका करारका कमचारी र
िडिभजन कायालय तफका कमचारीह0लाई
<भावकारी0पमा प"रचालन गरी लWय <ािKमा
लगाउने ।
िनदशन

कै फयत

