
 

1 
"सानीभेरी गाउँपालिकाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी काययविलध २०७६" 

 

 

"सानीभेरी गाउँपालिकाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी काययविलध २०७६" 

गाउँपालिका अध्यक्षिे प्रमानीकरण गरेको लमलत- २०७६/१०/ ०५ गते । 

िेबसाइटमा अपिोड गरेको लमलत- २०७६/१०/०६ गते । 

 

प्रारम्म्भक 

सानीभेरी गाउँपालिकामा गाउँ सभाबाट स्िीकृत योजना तथा काययक्रमको अनगुमन र मूल्याङ्कन 
लनयलमलत, व्यिम्स्थत र प्रभािकारी तलु्याउन  काययविलध आिश्यक भएकोिे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२,५) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी  सानीभेरी 
गाउँपालिका अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी काययविलध २०७६ काययपालिका िैठकिाट 
२०७६/०९ पौष २५ गते स्िीकृत गरी यो काययविलध गाउँपालिकाभरी िागहुनु ेगरी जारी गरेको 
छ ।   

पररच्छेद १ 

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ 

  

१. १. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ (क)  यस काययविलधको नाम सानीभेरी गाउँपालिकाको अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन सम्िन्धी काययविलध २०७६ रहनेछ ।  

(ख)  यो काययविलध सानीभेरी गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिका बैठकिे स्िीकृत गरी 
कायायन्ियन गने लनणयय गरेपलछ कायायन्ियनमा आउन ेछ ।  

पररच्छेद २ 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको के्षत्र 

२.१. अनगुमन र मूल्याकंनको के्षत्र  

(क) सानीभेरी गाउँपालिकाको कायायिय र सो अन्तगयतका विलभन्न विषयगत शाखा, िडा 
कायायियहरुबाट सम्पादन गरेका काययहरु,   

(ख)  राविय तथा अन्तराविय गैरसरकारी लनकाय/संघ-संस्थाहरुबाट सम्पादन भएका काययहरु 
।  

 २.२ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन विलध- 
(क) सूचकहरुको पवहचान र तयारी । 

(ख) सूचकहरु तथा प्रलतिेदनहरुको विश्लषेण । 



 

2 
"सानीभेरी गाउँपालिकाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी काययविलध २०७६" 

 

(ग) स्थिगत भ्रमण-अध्ययन । 

(घ) टेलिफोन सम्पकय  । 

(ङ) औपचाररक/अनौपचाररक भेटघाट र छिफि । 

(च) काययदि गठन । 

(छ) गोष्ठी संचािन तथा अन्तरवक्रया । 

(ज) अन्तरिाताय तथा प्रश्नाििी फारम । 

(झ) प्रलतिेदन तयारी । 

(ञ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन अन्तगत विलभन्न चरणका काययहरु । 

२.३ अनगुमन सम्बन्धी चरणहरु:  

प्रथम चरण  

(क) अनगुमन तथा मूल्याङ्ककनका िालग आिश्यक बजेट विलनयोजन गने ।  

(ख) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको कायययोजना तयार गने । 

(ग) आिश्यक अनगुमन तथा मूल्यांकनका सूचकहरु सवहत फारमहरु तयार गने ।  

दोस्रो चरण  

(क) सञ्चािन हनु ेकाययक्रम तथा आयोजनाहरुको स्थिगत अनगुमन गरी आिश्यक सूचना 
र जानकारीहरु संकिन गरी प्रलतिेदन तयार गने । 

(ख) लनयलमत अनगुमन तथा मूल्यांकन गरी चौमालसक रुपमा काययपालिका बैठकमा प्रलतिेदन 
पेश गने र प्रलतिेदनमा उल्िेख भएका सझुािहरुिाई कायायन्ियनका िालग आिश्यक 
लनदेशन ददने ।  

२.६ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत- 
सञ्चालित योजना तथा काययक्रमहरुको िागत, पररमाण, समयसीमा र गणुस्तररयताको आधारमा 
अनगुमन गरी आिश्यक पषृ्ठपोषण ददनको िालग लनम्न अनसुारको अनगुमन तथा सपुररिेक्षण 
सलमलत गठन गनुयपनेछ:-  

(क) उपाध्यक्ष        - संयोजक  

(ख) अध्यक्षिे तोकेका दईुजना काययपालिका सदस्यहरूमध्ये (मवहिा र दलित) बाट सदस्य 
- सदस्य  

 (ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत      - सदस्य  

(घ) प्रमखु, योजना शाखा         - सदस्य सम्चि  
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२.६.१ अनगुमन तथा मूल्याङ्ककन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार:-  

(क)  आयोजनाको कायायन्ियनमा सहम्जकरण गने तथा देम्खएका बाधा, व्यिधान र समस्या 
समाधानका िालग आिश्यक लनदेशन ददने । 

(ख)  आयोजनाको कायायन्ियन काययतालिका अनसुार काम भए, नभएको यवकन गने र नगरेको 
पाईएमा सम्िम्न्धत पक्षिाई सचेत गराउन े।  

(ग)  प्राविलधकिे आयोजना िा काययक्रमको िागत अनमुान, सपुररिेक्षण र मूल्यांकन गनुयपनेमा 
सो अनरुुप गरे, नगरेको विषयमा अनगुमन गरर आिश्यक लनदेशन ददने । 

(घ)  लनधायररत गणुस्तर अनसुार काम भए िा नभएको सम्िन्धमा आिश्यक सपुररिेक्षण 
गने। 

(ङ)  आयोजना िा काययक्रममा भएको खचयको अनपुातमा कायायन्ियनको प्रगलत भए िा 
नभएको सम्िन्धमा आिश्यक अनगुमन गने । 

(च)  कुनै योजना अथिा काययक्रम को बजेट, नामाकरण, बजेट म्शषयक बजेट रकमान्तर गरी 
संशोधन गनुयपने भएमा अनगुमन गरी बैठकमा लसफाररश गने । 

(छ)  विषयगत शाखा र अन्य के्षत्रिाट सञ्चालित काययक्रम िा आयोजनाको समेत अनगुमन 
गने । 

(ज)  गैरसरकारी संञ्चालित काययक्रम िा आयोजनाको प्रभािकारी अनगुमन गरी आिश्यक 
लनदेशन ददने ।  

(झ) सलमलतिे आिश्यक ठानेका अन्य योजना तथा काययक्रमहरु लनयलमतरुपमा अनगुमन 
तथा सपुररिेक्षण गने।  

(ञ)  सलमलतिे समय समयमा गरेको अनगुमन तथा सपुररिेक्षण गरी सो को चौमालसक र 
बावषयक प्रलतिेदन काययपालिका बैठकमा पेश गने । 

 आचारसंवहता  

(क) अनगुमन गने व्यम्ि तथा पदालधकारीहरुिे राजनैलतक पूिायग्रह राम्ख काम गरेको देम्खन 
नहनु े।  

(ख) अनगुमन गदाय देम्खएको बस्तगुत यथाथयिाई प्रलतिेदनमा समेटेको हनु ुपने । 

(ग) अनगुमनमा प्रलतिेदन व्यम्ि विशेष केन्रीत नभई संस्थागत विषय सिािमा केम्न्रत हनु ु
पने । 
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(घ) समग्र अनगुमन प्रलतिेदन सधुार र पषृ्ठ पोषणको िालग हनुपुने र योजना स्थिमा गररन े
अनगुमन विलध-: देहाय बमोम्जम अनगुमन विलधहरु अििम्बन गररन ुपदयछ- 
I. योजना र काययक्रमको लनरीक्षण/अििोकन । 

II. योजना संचािनमा संिग्न प्राविलधकहरुसंग प्रश्नोत्तर । 

III. उपभोिा सलमलतका पदालधकारी र सियसाधारण जनतासंग अन्तरिाताय र छिफि । 

अनगुमन सलमलतिे आफनो प्रारम्म्भक प्रलतिेदन सम्बम्न्धत लनकायको उपयिु बैठकमा प्रस्ततु गरी 
आिश्यक छिफिबाट प्राप्त सझुाि तथा लनष्कषय समािेश गरी स्थानीय सञ्चार माध्यममा 
सियसाधारणको जानकारीको िालग प्रचार प्रसार गने ।  

 

अनसूुम्च १ 

गाउँपालिका स्तररय अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलत अनगुमन फाराम 

लमलत: ....................... 
क्र
.स
. 

िडा  
नं. 

आयोजना/
काययक्रमका 

नाम 

आयोज
ना स्थि 

विलनयो
म्जत 
बजेट 
रकम 

कायायन्ियन 
प्रकृया (ठेक्का 
िा उ.स.)  

आयोज
ना  

सूचनापा
टी 

हािसम्म
को प्रगती 
प्रलतशत 

हाि
को 
अि
स्था 

सझुाि
हरु 
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अनसूुम्च २ 

सानीभेरी गाउँपालिकािे गैरसरकारी संस्थाहरुको  काययक्रम अनगुमन जाचँ सचुी 
अनगुमण लमलत: ....................... 

काययक्रम संचािन गने संस्थाको नाम: .................................................... 
संस्थाको ठेगाना: .............................................................................. 
 

लस. न. सचुकहरु वििरण कैवफयत 

क- संस्था सम्बन्धी  वििरण भएको नभएको  

१ सस्ंथा निीकरण 
    

२ संस्था प्रमखुको नाम 
    

३ संचािन गरेको पररयोजना     

४ कमयचारी संख्या     

५ अनगुमन गरीने काययक्रमको नाम 
    

६ काययक्रमको  बजेट 
    

 ७ सहयोग गने लनकाय 
    

 ८ काययक्रम शरुु भएको लमलत 
    

 ९ काययक्रम सम्पन्न गरी सक्न ुपने लमलत 
    

 १० भौलतक िक्ष्य 
    

ख-   

  
  
 
 
 
 
 
 
 

काययक्रम कायायन्ियण प्रवक्रया     

काययक्रम मागमा आधाररत 
    

गाउँ/नगर/म्जल्िा/पररषदबाट स्िीकृत 
    

म्जल्िा समन्िय सलमलत 
    

संस्थािे गरेको  मलु्य िगानीहरु 
    

!      

@      

ग- काययक्रम प्रलत िम्क्षत समहुको धारणा भएको नभएको 
  पारदम्शयता/सामाम्जक िेखा पररक्षण 

    

  काययतािीका अनसुार कायायन्ियन 
    

  काययक्रमबाट िाभ प्राप्त 
    

  िाभाम्न्ितहरुको समहु/सदस्य 
    

 काययक्रमबाट िाभ  पाउने  संख्या   
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अनसूुम्च ३ 

सूचकहरु- 
लस. 
न. 

सचुकहरु वििरण कैवफयत 

  दलित       

   जनजाती       

   वपछडािगय     

   ममु्स्िम     

   अन्य     

क्र.स.   काययक्रम बाट संिम्न्धत स्थिगत 
अनगुमनमा देम्खएका सधुार  गनुयपने 
पक्षहरु  

    

१        

२        

३    

४    

५       

क्र.स   अनगुमनमा संिग्न व्यम्िहरुको नाम / 
ठेगाना  

हस्ताक्षर    

१        

२       

३    

४    

५    

६    

७    

 

नोट: प्रत्येक काययक्रमको  छुट्टाछुटै्ट अनगुमन गरी  यस ढाचँामा प्रलतिेदन गाउँ कायायपालिकामा 
पेश गनुय  पनेछ ।  


