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अनसुचूी-९ 

(दफा २० (७) सगँ सम्बन्धित) 

वराहपोखरी गाउँपान्िका 

गाउँ कार्यपान्िकाको कार्ायिर् 

बाघखोरभध्र्ाङ, खोटाङ 

प्रदेश न ं१, नपेाि 

अनगुमन सन्मन्तको प्रन्तवदेन 

र्ोजना सञ्चािन भएको वडा न.ं: 

वराहपोखरी गाउँपान्िकाको गाउँसभािे पाररत गरेको तपन्सि बमोन्जमको र्ोजना सञ्चािन पश्चात फरफारकपूवय गाउँपान्िकास्तरीर् 

अनुगमन सन्मन्तिे र्ोजनाको अनुगमन गरी पेश गरको अनुगमन प्रन्तवेदन । 

अनगुमन गररएको न्मन्त:- 

र्ोजनाको नाम:- 

न्वन्नर्ोन्जत रकम:- 

अनगुमन सन्मन्तका पदान्िकारीहरुको नामाविी 

क्र स ं नाम पद दस्तखत कै 

१ उपाध्र्क्ष श्री भुविराज राई संर्ोजक   

२ प्रमुख प्रशासकीर् अन्िकृत श्री न्वकेन पौडेि सदस्र्   

३ श्री ................................................ (सम्बन्धित वडाका वडा अध्र्क्ष) सदस्र्   

४ श्री तारा कुमार राई सदस्र्   

५ श्री सधतोष आचार्य  सदस्र्   

६ श्री न्चजा दजी सदस्र्   

७ श्री गणेश बहादरु पररर्ार सदस्र्   

८ श्री सुन्जब तामाङ सदस्र्   

९ श्री रमेश पोखरेि सदस्र्-सन्चव   

प्रान्वन्िक उपन्स्िन्त 

१० श्री प्रान्वन्िक   

११ श्री प्रान्वन्िक   
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अनगुमनमा देन्खएको व्यहोरा :- 

क्र स ं व्यहोरा भएको नभएको कैफफर्त 

१ सञ्चान्ित आर्ोजनाको न्नमायण कार्य स्वीकृत नक्सा, 

न्डजाईन र िागत अनुमान बमोन्जमको कार्य 

   

२ आर्ोजनाको न्नमायण कार्यमा गुणस्तर र तोफकएको 

पररमाण अनुसार  
   

३ उपभोक्ता सन्मन्तका तफय बाट जनश्रमदान    

४ सावयजन्नक/सामान्जक परीक्षण कार्य    

५ वडास्तरीर् अनगुमन सन्मन्तको अनगुमन    

६ र्ोजना न्मतव्यर्ी/िागत प्रन्तफिर्ुक्त    

७ आर्ोजना सम्पन्न पश्चात आर्ोजनाको भौन्तक प्रगन्त 

प्रन्तशत कन्त रहकेो छ ? कैफफर्तमा प्रन्तशत खुिाउन े

   

८ सम्पन्न र्ोजनाको सबै क्षेत्र देन्खने फरक फरक 

फकन्समका तस्वीर अनगुमन प्रन्तवेदनमा पेश  
   

९ आर्ोजनाको अन्धतम अनगुमन भएको हदँा नापी 

फकताब र कार्य स्वीकार प्रन्तवेदन तर्ार गनय न्मल्न े

अवस्िा 

   

अनगुमन सन्मन्तको सल्िाह, सझुाव तिा न्नदेशन :- 

1= ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...................... 

2= ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...................... 

3= ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………......................………………… 

4= ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...................... 

5= ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...................... 

अनगुमन सन्मन्तको न्नष्कषय:- 

गाउँपान्िकास्तरीर् अनगुमन सन्मन्तद्वारा र्स र्ोजनाको अनुगमन गदाय नक्सा, न्डजाईन र िागत अनुमान बमोन्जमको कार्य सम्पन्न 

भएको/नभएको, उपभोक्ता सन्मन्तको तफय बाट जनश्रमदान उत्कृष्ट भएको/नभएको तिा न्नर्मानुसार सावयजन्नक/सामान्जक परीक्षण समेत 

भएको/नभएको र वडास्तरीर् अनुगमन सन्मन्ति ेअनुगमन गरेको/नगरेको पाईएकाि ेसम्बन्धित र्ोजनाको स्ििगत तन्स्वर समेत संिग्न राखी 

सो र्ोजना फरफारकको िान्ग गाउँपान्िकािाई न्सफाररस गन/ेनगन ेन्नणयर् गररर्ो । 


