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पाल्हीनन्दन गाउाँपालिकाको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन काययववलि , २०७८   
गाउाँकाययपालिकाबाट म्ववकृत लमलत : २०७८।०३ ।५ 

 

प्रवतावना 
 पाल्हीनन्दन गाउाँपालिकाद्वारा संचालित योजना , आयोजना तथा काययक्रमहरुिाई अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कनको माध्यमबाट पारदशी , दीगो र जनसहभालगतामूिक बनाई सशुासन प्रवर्द्यन गदै 
नलतजामखुी बनाउन वान्छनीय भएकोिे , वथानीय सरकार सञ्चािन ऐन , २०७४ को दफा १०२ 
बमोम्जम बनेको पाल्हीनन्दन गाउाँपालिकाको प्रशासकीय काययववलि लनयलमत गने लनयमाविी , 

२०७४ को दफा ३ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी पाल्हीनन्दन गाउाँकाययपालिकािे यो 
काययववलि बनाएको छ ।  

      पररच्छेद -१ 

 प्रारम्बभक १.संम्िप्त नाम र प्रारबभ : ( १ ) यस काययववलिको नाम " पाल्हीनन्दन 
गाउाँपालिकाको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन काययववलि २०७८ ” रहेको छ । 

 ( २ ) यो काययववलि वथानीय राजपत्रमा प्रकाम्शत भएको लमलत देम्ख िाग ुहनुेछ । 

  

२. पररभाषण : ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा , ( क ) “ कायववलि " 
भन्नािे पाल्हीनन्दन गाउाँपालिकाको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन काययववलि , २०७८ िाई सबझन ुपछय 
।  

( ख ) “ पालिका " भन्नािे पाल्हीनन्दन गाउाँपालिका ,नविपरासीिाई सबझनपुछय ।  

( ग ) " अनगुमन " भन्नािे योजना , आयोजना तथा काययक्रमहरुमा िगानी तथा सािनको 
प्रवाह सममु्चत ढङ्गिे भएको छ छैन र काययतालिका अनसुार वक्रयाकिापहरु कायायन्वयन भई 
अपेम्ित उपिब्िी हालसि भएको छ छैन भलन गाउाँ काययपालिकाबाट तोवकएका पदालिकारी तथा 
कमयचारीहरुबाट लनरन्तर र आवलिक रुपमा लनगरानी राख्न ेकाययिाई सबझन ुपछय ।  

( घ ) " मलु्यांकन " भन्नािे कायायन्वयन गररएका योजना , आयोजना तथा काययक्रमहरु हािको 
समयमा के कलत सान्दलभयक , िाभदायी र प्रभावकारी छन ्तथा के कवता उपिब्िी एवं प्रभावहरु 
हालसि भएका छन भने्न कुरा िेखाजोखा गने कायय सबझन ुपछय ।  



( ङ ) “ अनगुमन मूल्यांकन सलमलत " भन्नािे दफा ३ को उपदफा ( १ ) बमोम्जम गदित 
गाउाँपालिकावतरको अनगुमन तथा मूल्यांकन सलमलत सबझन ुपदयछ ।  

पररच्छेद - २ 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

 ३. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत : ( १ ) गाउाँपालिकामा सञ्चालित योजना , आयोजना तथा 
काययक्रमहरुिाई नलतजामखुी बनाउन देहायका सदवयहरु रहेको एक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
सलमलत रहनेछ :            

           (क) गाउाँपालिका उपाध्यि -  संयोजक 

           (ख) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत - सदवय  

      (ग) प्राववलिक शाखाका प्रमखु  - सदवय  

           (घ)  कायायपालिकाका सदवयहरु मध्ये  २ दईु जना मवहिा सदवय - सदवय 

           (ङ) योजना तथा अनगुमन शाखाको प्रमखु - सदवय सम्चव 

यस अनगुमन तथा मलु्यांकन सलमलतमा वढीमा ३ जनािाई आमम्न्त्रत गनय सवकनेछ । 

 तर , उक्त सलमलतका सदवयका अलतररक्त योजनाहरुको गणुवतररयता कायम गनयका िालग तथा 
अनगुमन सलमलतका संयोजकको व्यवतताका कारण पालिका प्रमखु ववयं वा प्रलतलनलि खटाई 
योजनाहरुको ववशेष अनगुमन गरी अनगुमन प्रलतवेदन तयार गनय बािा पगेुको मालनने छैन । 

 ( २ ) गाउाँपालिका वा बडा वतरबाट संचालित रु.५ िाख भन्दा बवढका योजनाहरुको  हकमा 
योजनाको सावयजालनक पररिण गदाय गाउाँपालिकाबाट तोवकएका प्रलतलनलिको रोहबरमा गनुय पनेछ 
र सो समयमा योजना अनगुमन सलमलतका पदालिकारीको समेत सहभागीताको िागी प्रयास 
गररनेछ । 

 ( ३ ) वडा वतरमा संचालित कुनैपलन योजनाहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन वडा सलमलतबाट पलन 
लनरन्तर रुपमा गररनेछ । उक्त अनगुमनमा देम्खएका कुराहरु वडा अध्यि माफय त गाउाँपालिका 
वतरीय अनगुमन सलमलत समि पेश गररनेछ । 

 ( ४ ) वडा वतरीय योजनाको अनगुमन सपुवेिण गदाय सबबम्न्ित वडाका वडा अध्यििाई 
आमम्न्त्रत सदवयको रुपमा राख्न सवकनेछ । 

४.अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको काम , कतयव्य र अलिकार :  

( १ ) दफा ३ को उपदफा ( १ ) बमोम्जम गदित गाउाँपालिका वतरको अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन सलमलतको काम , कतयव्य र अलिकार देहाय बमोम्जम हनुेछ : 



 ( क ) गाउाँपालिकामा सञ्चालित आयोजना तथा काययक्रमको लनयलमत वा आवलिक अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन गने ।  

( ख ) योजना , आयोजना तथा काययक्रम सञ्चािनको क्रममा गाउाँ सभा तथा 
गाउाँकाययपालिकाबाट भएका लनणयय तथा लनदेशनहरु कायायन्वयन गने , गराउने । 

 ( ग ) योजना , आयोजना तथा काययक्रम सञ्चािनको क्रममा उत्पन्न भएका वववादहरु एम्चत 
ढंगिे व्यववथापन गने । 

 ( घ ) अनगुमन तथा मूल्याइनको प्रलतवेदन तयार गरी पेश पेश गने 

 ( ङ ) गाउाँ सभा , गाउाँ काययपालिका तथा पालिका प्रमखुिे तोकेका अन्य काययहरु गने। 

( च ) अम्न्तम अनगुमन तथा मलु्याङ्कनका क्रममा उपभोक्ता सलमलत वा प्राववलिकबाट कुनै 
वकलसमको मात्रात्मक बा गणुात्मक कमी कमजोरी गरेको वा प्राववलिक इम्वटमेट बमोम्जमको 
कायय नभएको पाईएमा कावायहीका िागी लसफाररस गने । 

 

 

५.आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्नः  

( १ ) रु . पााँच करोड भन्दा बढी िागतका आयोजनाहरुको योजना सबपन्न भएको २ वषयलभत्र 
तेस्रो पिबाट प्रभाव मूल्याङ्न गराउन ुपनेछ ।  

( २ ) गाउाँपालिका वा बडा वतरीय योजनाहरु मध्ये रु . २ िाख भन्दा कमिागतका 
योजनाहरुको हकमा वडा सलमलतबाटै गररएको अनगुमन मलु्याङ्कनका आिारमा प्राप्त प्रलतवेदन 
सवहतको लसफाररसका आिारमा रकम भकु्तानीका िालग लसफाररस गनेछ । 

 ( ३ ) वडा वतरीय सलमलतबाट प्राप्त अनगुमन मलु्याङ्कनका आिारमा भएको लसफाररस उपर कुनै 
गनुासो आएमा वा आवश्यक िानेमा गाउाँपालिका वतरीय सलमलतबाट अनगुमन गररनेछ । 

      पररच्छेद -३ 

अनगुमन तथा मलु्याकन सवुविा 

६.अनगुमन तथा मलु्याङ्कन सवुविा : 

 ( १ ) दफा ३ को उपदफा ( १ ) बमोम्जमको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन सलमलतको पदालिकारी 
तथा कमयचारीहरुिे देहायको दरमा अनगुमन सवुविा प्राप्त गनेछन ्।  

( क ) अनगुमन प्रलतददन रु . १५००।००  

(ख) अनगुमन गरेको प्रलतददन खाजा वापत रु. २००।- अनगुमन तथा मलु्यांकन सलमलतका 
पदालिकारी तथा कमयचारीहरुिे  खाजा वापतको सवुविा प्राप्त गनेछन ्। 



२. यस काययववलिमा जे सकैु उल्िेख भएपलन यो काययववलि जारी हनु भन्दा पवहिा अनगुमन 
सलमलतका पदालिकारीहरुिे प्राप्त गरेको अनगुमन तथा मलु्यांकन सवुविा यसै काययववलि बमोम्जम 
लिएको मालनने छ  

पररच्छेद -४  

अनगुमन तथा मलु्याकन प्रलतवेदन 

 ७.अनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन :  

दफा ३ को उपदफा १ बमोम्जम गदित अनगुमन तथा मलु्याङ्कन सलमलतिे अनसूुम्च -१ 
बमोम्जमको ढााँचामा अनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन तयार गरी गाउाँ पालिका प्रमखु माफय त 
काययपालिका बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 

 ८. प्रलतवेदनपेश गने अवलि : १ ) दफा ३ को उपदफा ( १ ) बमोम्जमको सलमलतिे अनसुमु्च 
१ बमोम्जमको प्रलतवेदन गाउाँ काययपालिका बैिक समि पेश गनुय पनेछ ।  

              

 

 

             पररच्छेद -५ 

ववववि 

९.बािा अड्काउ फुकाउ तथा संशोिन : 
 (१) यो काययववलि कायायन्वयनको सन्दभयमा कुनै बािा अडकाउ परेमा  गाउाँकाययपालिकािे 
आवश्यक लनणयय गनय सक्नेछ । 

 (२) यस काययववलिमा थपघट गने अलिकार प्रचलित काननुको अलिनमा रही गाउाँ 
काययपालिकाको हनुेछ । 

  



अनसूुची -१ 

पररच्छेद  ४ को दफा ८ संग सबबम्न्ित 

पाल्हीनन्दन गााँउपालिका 
कुश्मा नविपरासी । 

योजना अनगुमन सलमलतको प्रलतवेदन 

श्री गााँउपालिका अध्यि ज्य ु

पाल्हीनन्दन गााँउपालिका 
कुश्मा नविपरासी । 

पाल्हीनन्दन गााँउपालिकाको गााँउ सभािे आ.ब...............मा संचािनका िालग पाररत गरेको तपलसि 
बमोम्जमको योजना संचािन पश्चात गााँउ वतरीय अनगुमन टोिीिे योजनाको अनगुमन गरी पेश गरेको अनगुमन 
प्रलतवेदन । 

१ योजनाको नाम.................................. 

२ योजना संचािन भएको वथान....................................... 

३ ववलनयोम्जत रकम ............................... जन 
श्रमदान...............................कुि िागत............................. 

४ सबझौता लमलत................................सबपन्न गनुयपने 
लमलत..........................सबपन्न भएको लमलत............... 

५ अनगुमनका क्रममा देम्खएका कुराहरुः- 

क्र.सं व्यहोरा भएको नभएको कैवफयत 

१ ववीकृत िागत अनमुान बमोम्जमको कायय    

२ उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट जनश्रमदान    

३ सावयजलनक परीिण (उपम्वथत संख्या समेत उल्िेख गने )    

४ आयोजना सूचना पाटी (सबैिे देख्न ेिााँउमा )    

 

६. आयोजना संचािनमा देम्खएका समवयाहरुः- 

१. 

२. 

३. 

७. अनगुमन सलमतको सझुावहरुः.- 

१.         

२. 

 

 

८. अनगुमन सलमलतको लनष्कषयः- 

९. अनगुमनमा संिग्न पदालिकारीहरुः- 

क्र.सं नाम थर पद दवतखत कैवफयत 

     

     

 

 

उपभोक्ता सलमलत अध्यि/ पदालिकारीको 
दवतत............................
..................... 

नाम.............................
....................... 



 

 


