

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          सखंयाः१४          फागुन २६ गते बुधबार, २०७७ 

भाग-२ 

 अनुगमन तथा मुल्याङ्कन काययलिलध, २०७७ 

प्रस्तािनाःगन्यापधरुा गाउँपालिकामा संचालित योजना, आयोजना तथा काययक्रमहरुिाई अनगुमन तथा मलु्याङ्कनको 

माध्यमबाट पारदर्शी, दीगो र जनसहभालगतामिूक बनाई सरु्शासन प्रर्यधन गद ैनलतजामखुी बनाउन र्ान्छनीय भएकोिे, 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोलजम बनेको गन्यापधरुा गाउँपालिकाको प्रर्शासकीय काययलर्लध 

(लनयलमत गने) ऐन,२०७५ को दफा ३ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी गन्यापधरुा गाउँकाययपालिकािे यो काययलर्लध 

बनाएको छ । यो काययलर्लधिाई गन्यापधरुा गाउँ काययपालिकाको लमलत २०७७।११।२५ गते बसेको बैठकिे पाररत गरेको 

छ । 

पररच्छेद— १ 

प्रारलभभक 

१.संलिप्त नाम र प्रारभभः (१) यस काययलर्लधको नाम“ गन्यापधुरा गाउँपालिकाको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन काययलर्लध 

२०७७” रहकेो छ । 

(२) यो काययलर्लध स्थानीय राजपत्रमा प्रकालर्शत भएको लमलत दलेख िाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषाः लर्षय र्ा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलर्लधमा, 

(क) “कायलर्लध” भन्नािे गन्यापधरुा गाउँपालिकाको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन काययलर्लध, २०७७ िाई सम्झन ुपछय । 

(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे गन्यापधरुा गाउँपालिकाको कायायिय, डडेल्धरुािाई सम्झनपुछय । 

(ग) “अनगुमन” भन्नािे योजना, आयोजना तथा काययक्रमहरुमा िगानी तथा साधनको प्रर्ाह समलुचत ढङ्गिे भएको छ 

/ छैन र काययतालिका अनसुार लक्रयाकिापहरु कायायन्र्यन भई अपेलित उपिलधध हालसि भएको छ /छैन भनी गाउँ 

काययपालिकाद्बारा तोलकएका पदालधकारी तथा कमयचारीहरुराद्बा लनरन्तर र आर्लधक रुपमा लनगरानी राख्ने काययिाई सम्झनु 

पछय । 

स्थानीय राजपत्र 




 

(घ) “मलू्याङ्कन”भन्नािे कायायन्र्यन गररएका योजना, आयोजना तथा काययक्रमहरु हािको समयमा के कलत सान्दलभयक, 

िाभदायी र प्रभार्कारी छन ्तथा के कस्ता उपिव्धी एर् ंप्रभार्हरु हालसि भएका छन भन्ने कुरा िेखाजोखा गने कायय 

सम्झन ुपछय । 

(ङ) “अनुगमन मलू्याङ्कन सलमलत”भन्नािे दफा ३ को उपदफा (१) बमोलजम गलठत गाउँपालिकास्तरको अनगुमन तथा 

मलू्यांकन सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद — २ 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतः (१) गाउँपालिकामा सञ्चालित योजना, आयोजना तथा काययक्रमहरुिाई 

नलतजामखुी बनाउन दहेायका सदस्यहरु रहकेो एक अनगुमन तथा मलू्याङ्कन सलमलत रहनेछ । गन्यापधरुा गाउँपालिकाको 

लमलत २०७४ चैत्र २९ गते बसेको काययपालिकाको लनर्यय न.ं १ मा भएको लनर्यय बमोलजम गलठत योजना अनगुमन 

सलमलतिाई पनुयगठन गरी दहेाय बमोलजम  सलमलत रहनेछ ।  

(क) गाउँपालिकाको उपाध्यि     -संयोजक 

(ख) र्डा न.ं २ र्डा अध्यि     - सदस्य 

(ग) र्डा नं ५ र्डा अध्यि     – सदस्य 

(घ) परु्ायधार लबकास र्शाखाका प्रमखु    - सदस्य 

(ङ) योजना तथा अनगुमन र्शाखाको प्रमखु   - सदस्य-सलचर् 

तर, उक्त सलमलतका सदस्यका अलतररक्त योजनाहरुको गरु्स्तररयता कायम गनयका िालग गाउँपालिका अध्यि 

स्र्तः र्ा प्रलतलनलध खटाई योजनाहरुको लर्र्शेष अनगुमन गनय र्ाधा पगुकेो मालनने छैन । 

(२) गाउँपालिका र्ा र्डा स्तरबाट संचालित रु. ५ िाख भन्दा बलढका योजनाहरुको हकमा योजनाको सार्यजालनक पररिर् 

गदाय गाउँपालिकाबाट तोलकएका प्रलतलनलधको रोहबरमा गनुय पनेछ र सो समयमा योजना अनगुमन सलमलतका पदालधकारीको 

समते सहभागीताको िागी प्रयास गररनेछ । 

(३) र्डा स्तरमा संचालित कुनैपलन योजनाहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन र्डा सलमलतबाट पलन लनरन्तर रुपमा गररनेछ । उक्त्त 

अनगुमनमा दलेखएका कुराहरु र्डा अध्यि माफय त गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन सलमलत समि पेर्श गररनेछ । 

(४) र्डा स्तयीम योजनाको अनगुमन गदाय सम्बलन्धत र्डाका र्डा अध्यििाई आमन्त्रर् गनय सक्त्नेछ । 

४.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारः (१) दफा ३ को उपदफा (१) र्मोलजम गलठत 

गाउँपालिका स्तरको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन सलमलतको काम, कतयधय र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजना तथा काययक्रमको लनयलमत र्ा आर्लधक अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने । 




 

(ख) योजना, आयोजना तथा काययक्रम सञ्चािनको क्रममा गाउँ सभा तथा गाउँ काययपालिकाबाट भएका लनर्यय तथा 

लनदरे्शनहरु कायायन्र्यन गने, गराउने । 

(ग) योजना, आयोजना तथा काययक्रम सञ्चािनको क्रममा उत्पन्न भएका लर्र्ादहरु उलचत ढंगिे व्यर्स्थापन गने । 

(घ) अनगुमन तथा मलू्याङ्कनको प्रलतर्देन तयार गरी पेर्श पेर्श गने  

(ङ) गाउँ सभा, गाउँ काययपालिका तथा गाउँपालिका अध्यििे तोकेका अन्य काययहरु गने । 

(च) अलन्तम अनगुमन तथा मलु्याङ्कनका क्रममा उपभोक्त्ता सलमलत र्ा प्रालर्लधकबाट कुनै लकलसमको मात्रात्मक र्ा 

गरु्ात्मक कमी कमजोरी गरेको र्ा प्रालर्लधक इलस्टमटे बमोलजमको कायय नभएको पाईएमा कारर्ाहीका िागी लसफाररस 

गने । 

५.आयोजनाको प्रभाि मूल्याङ्नः (१) रु. पाँच करोड भन्दा बढी िागतका आयोजनाहरुको योजना सम्पन्न भएको २ 

र्षयलभत्र तेस्रो पिबाट प्रभार् मलू्याङ्न गराउन ुपनेछ । 

(२) गाउँपालिका र्ा र्डा स्तरीय योजनाहरु मध्ये रु. २ िाख भन्दा कमिागतका योजनाहरुको हकमा र्डा सलमलतबाटै 

गररएको अनगुमन मलु्याङ्कनका आधारमा प्राप्त प्रलतर्देन सलहतको लसफाररसका आधारमा रकम भकु्तानीका िागी 

लसफाररस गनेछ । 

(३) र्डा स्तरीय सलमलतबाट प्राप्त अनगुमन मलु्याङ्कनका आधारमा भएको लसफाररस उपर कुनै गनुासो आएमा र्ा 

आर्श्यक ठानेमा गाउँपालिका स्तरीय सलमलतबाट अनगुमन गररनेछ । 

पररच्छेद—३ 

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सुलिधा 

६.अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सुलिधाः (१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोलजमको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन सलमलतको 

पदालधकारी तथा कमयचारीहरुिे दहेायको दरमा अनगुमन सलुर्धाप्राप्त गनेछन ्। 

(क) अनगुमन प्रलतलदन रु. १०००।०० मात्र । 

पररच्छेद — ४ 

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रलतिेदन 

७.अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रलतिेदनः दफा ३ को उपदफा(१)बमोलजम गलठत अनुगमन तथा मलु्याङ्कन सलमलतिे 

अनसुलूच-१ बमोलजमको ढाँचामा अनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतर्देन तयार गरी गाउँपालिका अध्यि माफय त काययपालिका 

बैठकमा पेर्श गनुय पनेछ । 

८. प्रलतिेदनपेश गने अिलधः(१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे अनसुलुच-१ बमोलजमको प्रलतर्देन गाउँ 

काययपालिका बैठक समि पेर्श गनुय पनेछ । 

 

 




 

 

 

पररच्छेद — ५ 

लिलिध 

९.बाधा अड्काउ फुकाउ तथा संशोधनः (१) यो काययलर्लध कायायन्र्यनको सन्दभयमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा गाउँ 

काययपालिकािे आर्श्यक लनर्यय गनय सक्त्नेछ । 

(२) यस काययलर्लधमा थपघट गने अलधकार प्रचलित काननुको अधीनमा रही गाउँ काययपालिकाको हुनेछ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

अनसचुी-१ 

पररच्छेद ४ को दफा ७ सगँ सभबलन्धत 

गन्यापधुरा गाउँपालिका, डडेल्धुरा 

श्री गाउँपालिका अध्यि ज्य,ु 

गन्यापधरुा गाउँपालिका, डडेल्धरुा  

लमलतः …………………. 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको  गाउँ सभािे आ. र्. ……………….  मा सञ्चािनका िालग पाररत गरेको तपलर्शि बमोलजमको योजना सञ्चािन पश्चात 

गाउँपालिका स्तरीय/ र्डा स्तरीय अनगुमन टोिीिे योजनाको अनगुमन गरी पेर्श गरको अनगुमन प्रलतर्ेदन । 

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

२. योजना सञ्चािन भएको स्थानः …………………………………………………………………. 

३. लर्लनयोलजत रकमः ……………… जनश्रमदान ………………… कुि िागतः …………………… 

४. सम्झौता लमलतः …………… सम्पन्न गनुयपने लमलतः ……………  सम्पन्न भएको लमलतः ……………… 

५. अनगुमनका क्रममा देलखएका कुराहरुः 

क्र. सं. व्यहोरा भएको नभएको कैलफयत 

१ स्र्ीकृत िागत अनमुान बमोलजमको कायय    

२ उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट जनश्रमदान    

३ सार्यजलनक परीिर् (उपलस्थत संख्य समेत उल्िेख गने)    

४ आयोजना सचुना पाटी (सबैिे देख्ने ठाउँमा)    

६. आयोजना सञ्चािनमा देलखएका कुराहरुः 

१. …………………………………………………………. 

२.  ………………………………………………………… 

७. अनगुमन सलमलतको सझुार्हरुः 

१. ………………………………………………………………………………………… 

२. ………………………………………………………………………………………… 

………………………. 

उपभोक्ता सलमलत अध्यि/ पदालधकारीको दस्तखत 

नामः ………………………………………. 

८. अनगुमन सलमलतको लनष्कषयः 

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

९. अनगुमनमा संिग्न पदालधकारीहरुः 

क्र. सं. नाम पद दस्तखत कैलफयत 

१     

२     

३     

४     

५     

आमलन्त्रतः 

क्र. सं. नाम पद दस्तखत कैलफयत 

१     

२     

३     

 

आज्ञािे 

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


