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प्रस्तावना : 

         जानकी गाईँपालिका द्धारा  संचालित  योजना,  अयोजना     तथा  

काययक्रमहरुिाइ  ऄनुगमन  तथा मूल्याङ्कनको  माध्यमबाट  पारदर्शी,  दीगो  र  

जनसहभालगतामूिक  बनाइ  सुर्शासन  प्रवद्र्धन  गद ै नलतजामुखी  बनाईन  

वान्छनीय  भएकोिे,  स्थानीय  सरकार  सञ्चािन  ऐन,  २०७४  को  दफा  

१०२ (२) तथा जानकी गाईँपालिकाको प्रर्शासकीय काययलवलध (लनयलमत गन)े 

ऐन,२०७५ को दफा ४ ि ेददएको ऄलधकार प्रयोग गरी जानकी गाईँपालिकाि े

यो काययलवलध बनाएको छ । 
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पररच्छेद–१ 

१.  संलिप्त नाम र प्रारम्भ:- 

(१)  यस काययलवलधको नाम “जानकी गाईँपालिकाको सुपररवेिण, ऄनुगमन 

 तथा मूल्याङ्कन  काययलवलध, २०७७” रहन ेछ । 

(२)  यो काययलवलध जानकी गाईँपालिका काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत 

 देलख िाग ुहुनेछ । 

(३)   यो काययलवलध गाईँ िेत्र लभत्र संचालित हुन ेलवकास लनमायण काययमा िाग ु

 हुनेछ । 

२. परीभाषा लबषय वा प्रसंगि ेऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमा, 

 (क) “काययलवलध”  भन्नािे  जानकी गाईँपालिकाको सुपररवेिण, ऄनगुमनतथा 

 मूल्याङ्कन काययलवलध, २०७७ सम्झनुपदयछ । 

(ख) “गाईँपालिका” भन्नािे जानकी गाईँपालिका िाइ सम्झनपुदयछ । 

(ग) “ऄध्यि” भन्नाि ेजानकी गाईँपालिकाको ऄध्यि सम्झनु पदयछ । 

(घ) “ईपाध्यि” भन्नाि ेजानकी गाईँपालिकाको ईपाध्यि सम्झनुपदयछ । 

 (ङ) “ऄनगुमन” भन्नाि े योजना तथा काययक्रमहरुमा िगानी तथा साधनको 

 प्रवाह समुलचत ढंगिे भए नभएको काययतालिका ऄनुसार कृयाकिापहरु 

 काययन्वयन भइ ऄपेलित ईपिब्धी भए नभएको सम्बन्धमा गाईँ 

 काययपालिका, वडा सलमलत वा काययियबाट तोदकएको पदालधकारी तथा 

 कमयचारीहरुद्वारा लनरन्तर र अवलधक रुपमा लनगरानी राख्न े काययिाइ 

 सम्झनुपछय । 

(च) “मलु्याङ्कन”  भन्नाि े तोदकएको  सुचकका अधारमा काययन्वयन गरीएका 

 योजना तथा काययक्रमहरु हािको समयमा के कलत सान्दर्भभक, िाभदायी र 

 प्रभावकारी छन तथा कलतको ईपिब्धी एवं प्रभावहरु हालसि भएका छन 

 भन्ने कुरा िेखा जोखा गने कायय सम्झनु पछय । 

(छ) “ऄनगुमन  मुल्याङ्कन सलमलत”  भन्नाि ेदफा ३ को ईपदफा (१) बमोलजम 

 गरठत गाईँपालिका स्तरको ऄनगुमन तथा मुल्याङ्कन सलमलत सम्झनु पदयछ । 

 सो र्शब्दि ेदफा ३ को ईपदफा २ बमोलजम गरठत वडा स्तरको ऄनगुमन तथा 

 मुल्याङ्कन सलमलत समेतिाइ जनाईँछ । 
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पररच्छेद–२ 

सपुररविेण,ऄनगुमन तथा मलु्याड्ढन सलमलत गठन 

३. सुपररवेिण,ऄनुगमन तथा मुल्याङकन सलमलत  

(१) गाईँपालिका िेत्र लभत्र संचालित योजना तथा काययक्रमहरुिाइ नलतजामुखी 

बनाईन  गाईँपालिका स्तरमा ईपाध्यिको संयोजकत्वमा देहायको सदस्यहरु 

रहकेो एक ऄनुगमन तथा मलु्याङ्कन सलमलत रहनछे । 

(क) ईपाध्यि                                       संयोजक 

(ख) प्रमुख प्रर्शासकीय ऄलधकृत                                 सदस्य 

(ग) काययपालिकाि ेतोकेको काययपालिकाको सदस्य मध्य े१ जना मलहिा सलहत       

                २ जना सदस्य 

(घ) र्शाखा तथा इकाआ, प्रमुख               सदस्य सलचब 

 ईक्त सलमलतमा अवश्यकता ऄनसुार काययपालिकाका ऄन्य सदस्य तथा लबषय 

लवज्ञिाइ अमन्त्रण गनय सदकनछे ।  

(२) वडामा संचालित योजना तथा काययक्रमहरुिाइ प्रभावकारी ढंगि े संचािन 

 तथा कायायन्वयन गनय वडा ऄध्यिको संयोजकत्वमा देहायको सदस्यहरु 

 रहकेो एक ऄनुगमन तथा मलु्याङ्कन सलमलत रहनछे । 

(क) वडा ऄध्यि        - संयोजक 

(ख) वडा सदस्यहरु       - ४ जना सदस्य 

(ग) कायायियिे तोकेको प्रालवलधक कमयचारी - सदस्य 

(घ) वडा सलचब-                           सदस्य सलचब 

 ईक्त सलमलतमा अवश्यकता ऄनुसार ऄन्य कमयचारीिाइ अमन्त्रण गनय 

सदकनेछ । सलमलतिे ऄनगुमन गदाय देलखएका लबषयका सम्बन्धमा गाईँपालिका 

स्तररय ऄनगुमन सुपररवेिण सलमलतिाइ लनयलमत रुपमा जानकारी गराईनु 

पनेछ ।  

४. ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकार  

(१) दफा ३ को ईपदफा (१) बमोलजम गरठत गाईँस्तरको ऄनगुमन तथा 

 मुल्याङ्कन सलमलतको काम,कतयव्य र ऄलधकार देहाय  बमोलजम हुनेछ ।  

(क) गाईँपालिकामा संचालित वडा तथा गाईँ स्तररय योजना तथा 

 काययक्रमहरुको लनयलमत एवं अवलधक ऄनगुमन तथा मुल्याङ्कन गने । 

(ख) योजना तथा काययक्रमहरु संचािनको क्रममा गाईँ सभा तथा 

 गाईँकाययपालिका बाट भएको लनणयय तथा लनदरे्शनहरु काययन्वयन गने 

 गराईने। 
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(ग) योजना, अयोजना तथा काययक्रम संचािनको क्रममा ईत्पन्न भएका 

 लववादहरु ईलचत ढंगिे व्यवस्थापन गने । योजना जाँच पास गरर फरफराक 

 गराईन े। 

(घ) ऄनुसूची २ बमोलजम सुपररवेिण, ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन 

 कायायियमा दताय गराइ गाईँ काययपालिकाको बैठक समि पेर्श गन े। 

(ङ) ई.स. वा लनमायण व्यवसायबाट संचालित योजनाहरुको ई.स. वा स्थालनय 

 िाभग्राही समुहबाट बनेको ममयत सम्भार सलमलतिाइ ऄनुसूची-३ बमोलजम 

 योजना हस्तान्तरण गरी लजम्मा िगाईने । 

(च)  गाईँ सभा, गाईँ काययपालिका तथा गाईँपालिका प्रमखुिे तोकेको ऄन्य 

 काययहरु गने । 

(छ) गाईँ िेत्र लभत्र संचालित योजनाहरुको सुपररवेिण तथा ऄनगुमन 

 काययतालिका बनाइ ऄनगुमन गरी योजनाको सलमिा गनुयपनछे । 

(२)  दफा ३ को ईपदफा (२) बमोलजम गरठत वडास्तरको ऄनगुमन तथा 

 मुल्याङ्कन सलमलतको काम ,कतयव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडामा संचालित वडा स्तररय लवकास योजनाको स्थानीय सरकार संचािन 

 ऐन २०७४ को दफा १२ (घ) बमोलजम ऄनुगमन तथा लनयमन गन े। 

(ख) योजना, अयोजना तथा काययक्रम संचािनको क्रममा गाईँ सभा, गाईँ 

 काययपालिका तथा वडा सलमलतबाट भएको लनणयय तथा लनदेर्शनहरु 

 काययन्वयन गन,े गराईने । 

(ग) योजना तथा  काययक्रमहरु  संचािनको  क्रममा  ईत्पन्न भएको लववादहरु 

 ईलचत ढंगिे व्यवस्थापन गने । 

(घ) ऄनुसूलच १ बमोलजम सुपररवेिण, ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन 

 गाईँपालिकामा योजनाको ऄलन्तम भुत्तानी कायय सम्पन्न लसफाररस पत्रसाथ 

 पठाईने । 

(ङ) योजनाको ऄलन्तम भुक्तानी जाँच पास फरफराक भएपलछ योजना 

 हस्तान्तरण पूवय योजनाको ई.स. वा प्रत्यि िाभग्राही बाट योजनाको 

 लनयलमत रेखदेख ममयत सम्भारको लजम्मा िगाईन ममयत सम्भार सलमलत 

 गठन गरर पठाईन े। 

(च) वडा िेत्र लभत्र ई.स. वा लनमायण व्यवसायी, फमय, कम्पनीवाट संचालित 

 योजनाहरुको सुपररवेिण तथा ऄनगुमन कायय तालिका बनाइ लनयलमत 

 ऄनुगमन गन,े कलम कमजोरर देलखएमा तोदकएको प्रालवलधक संग सल्िाह 

 लिइ सुधार गनय िगाईन,े सुधारका िालग सल्िाह सुझाव ददने । 
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पररच्छेद–३ 

सपुररविेण, ऄनगुमन तथा मलु्याड्ढन प्रलतवदेन 

५. ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन:-  

(१)  दफा ३ को ईपदफा (१)  बमोलजम गरठत योजना सुपररवेिण ऄनगुमन 

 तथा मुल्याङ्कनिे चाँजबुझ गरी लनम्न कुरा खुिाइ ऄनुसूची २ बमोलजमको 

 ढाँचामा लनणयय ठहर सलहतको प्रलतवेदन काययियमा दताय गराइ 

 काययपालिकाको बैठकमा पेर्श गनुयपने छ । 

(क) जाँचबुझ गदाय सम्झौता र प्रचलित मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा योजना 

 संचािन भए/नभएको 

(ख) प्रत्यि िाभग्राही िाभान्बीत रही संन्तुष्ट रह/ेनरह े

(ग) ड्रइङ्ग लडजाइन नक्सा ऄनसुार काम भए/नभएको 

(घ) प्रालवलधक मलु्याङ्कन ऄनसुार योजनामा भएको कुि खचय पषु्टाइ गन ेअधार 

 लवि भपायइ भए/नभएको 

(ङ) योजनाको प्रत्यि िाभग्राहीको ईपलस्थलतमा सावयजलनक पररिण 

 भए/नभएको 

(च) योजनाको गुणस्तर पररिण (Lib Test) गराए/नगराए 

(छ) योजना  जाँच  पास  गरी फरफारक गराइ हस्तान्तरण गनुयपने /नपन े

(ज) तत्कािै सुधार गनुयपने कुराहरु ईल्िेख गनुयपन े

(झ) काम संतोषजनक  छ/छैन  ।  ऄलन्तम  भुक्तानी माग मध्य े सुधार पलछ 

 भुक्तानी ददने गरी रोक्का राख्न ेरकम सम्बन्धमा 

(ञ) गित गन,े िाप्रवाही गनेिाइ कारवाही र राम्रो काम गनिेाइ 

 पुरस्कार/सम्मान गने सम्बन्धमा । 

 (२) दफा ३ को ईपदफा २ बमोलजम गरठत सुपररवेिण, ऄनुगमन तथा 

 मुल्याङ्कन सलमलतका सदस्यि े लनम्नलिलखत व्यहोरा खुिाइ ऄनुसूची २ 

 बमोलजमको ढाँचामा सुपररवेिण, ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन 

 कायायियमा पेर्श गनुयपनेछ । 

(क) ड्रइङ्ग लडजाइन नक्सा, िागत ऄनुमान र सम्झौता ऄनुसार काम 

 भए/नभएको 

(ख) प्रालवलधक मुल्याङकन ऄनसुार काम भए/नभए 

(ग) खचय सावयजलनक गरी सो को सुचना पठाए/नपठाए 

(घ) िाभग्राहीहरुको ईपलस्थलतमा  सावयजलनक  पररिण गरे/नगरेको 
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(ङ) लनमायण काययको गणुस्तर पररिण गराए/नगराएको 

(च) ऄन्य अवश्यक कुरा ईल्िखे गनय सदकन े

 (३)  काययपालिकाि े प्राप्त प्रलतवेदन मालथ छिफि गरी योजनाको खचय 

 ऄनुमोदन गनुयपन ेछ । 

  ६. प्रलतवदेन परे्श गन ेऄवलधः 

(१) दफा ३ को ईपदफा १ बमोलजमको सलमलतिे दफा ५ को ईपदफा १ मा 

 ईल्िेलखत व्यहोरा खुिाइ ऄनुसूची १ बमोलजमको प्रलतवेदन ऄलन्तम भुक्तानी 

 कायय सम्पन्न लसफाररस गनुय पूवय योजना संचािन गन े ई.स./लनमायण 

 व्यवसायीिे कायय सम्पनको जानकारी ददएको ३ ददन लभत्र कायायियमा पेर्श 

 गनुयपने छ । 

 (२) दफा ३ को ईपदफा (२)  बमोलजमको सलमलतिे दफा ५ (२) मा ईल्िेलखत 

 व्यहोरा खुिाइ ऄनुसूची–२ बमोलजमको प्रलतवेदन ईपभोक्ता सलमलत/लनमायण 

 व्यवसायिे ऄलन्तम भुक्तानी मांग गरेको ७ ददन लभत्र ऄनुगमन गरी 

 कायायियमा दताय गराइ काययपालिकामा पेर्श गनुय पनेछ  

 

 

पररच्छेद– ४ 

७. सपुररविेण, ऄनगुमन तथा मलु्याड्ढनकतायि ेपाईन ेसवेा, सलुवधा 

(१) दफा ३ बमोलजमको सुपररवेिण, ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन सलमलतको  

 पदालधकारी तथा कमयचारीहरुिे देहायको दरमा ऄनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

 सुलवधा प्राप्त गनछेन ्। तर सुपररवेिण, ऄनगुमन तथा मुल्याङ्कन सलमलतका 

 पदालधकरीहरुि े ऄनगुमन प्रलतवेदन दताय गराए पलछ मात्र ईक्त सुलवधा 

 पाईनेछ । ऄनुगमन खचय अन्तरीक श्रोत, योजना बाट कट्टी र स्वीकृत 

 ऄनुगमन मलु्याङ्कन बजेटबाट भुक्तानी ददनछे । 

 

कमयचारी/पदालधकारी सुलवधा प्रलतददन कैदफयत 

दैलनक भत्ता खाजा खचय 

ऄध्यि/ईपाध्यि १०००।- २००।-  

वडा ऄध्यि/सदस्यहरु १०००।- २००।-  

कमयचारीहरु १०००।- २००।-  
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(२)  ऄध्यि,प्रमुख प्रर्शासदकय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको पदालधकारी तथा 

 ऄन्य कमयचारी मलु्याङ्कनमा सुपररवेिण,ऄनगुमन तथा जाँदा ईपदफा (१) 

 बमोलजम सुलवधा प्राप्त गनछेन । 

(३)  सुपररवेिण, ऄनगुमन तथा मुल्याङ्कन सलमलतका पदालधककारी र 

 कमयचारीहरुिे ऄनगुमन सुलवधा प्राप्त गनयका िालग ऄनुसूची ४ मा ईल्िेख 

 भए बमोलजमको लनवेदन कायायियमा पेर्श गनुयपनछे । 

 

 

पररच्छेद– ५ 

लवलवध 

८.  बाधा ऄडकाई फुकाईन ेऄलधकार:- यस काययलवलधको काययन्वयनमा कुनैबाधा 

 ऄडकाई परेमा गाईँपालिका स्तर सलमलतको लसफाररसमा गाईँकाययपालिकािे 

 अवश्यक लनणयय गनछे । 

९.  सरं्शोधनः- यस काययलवलधमा थप घट गन े ऄलधकार प्रचलित काननुको 

 ऄलधनमा रलह गाईँ काययपालिकािे गनछे । 

१०.   बचाईः- यो काययलवलध जारी हुन ुभन्दा पलहि ेभए गरेको कायय तथा प्रदान 

 गररएका सेवा सुलवधा यसै काययलवलध बमोलजम भए गरेका मालननेछन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 

ऄनसुचूी– १ 

(काययलवलधको दफा–४ (२) घ सगं सम्बलनधत) 

 

जानकी गाईँपालिका 

दगुौिी कैिािी 

लमलतः...................... 

गाईँ योजना सपुररविेण तथा ऄनगुमन सलमलति ेकाययपालिकामा परे्श गरेको प्रलतवदेन 

अ.ब. 

लस्वकृत   योजना÷काययक्रमको   नामः........................लनमायण  व्यवसायी/फमय 

संस्था र ई.स. को नामः.................................................वडा नं. .......... 

गाईँ/टोि र बलस्त...................... वडा/गाईँ स्तररय  

योजना नं. ....................... ि.इ. रकमः................................ 

कबोि रकम/लस्वकृत रकम...........................  

योजना सम्भौता लमलतः.................................  

काययदेर्श लमलतः ......................... काययसम्पन्न लमलत................................ 

लस्वकृत बजेटः.............................. कुि खचय रकम ............................ 

जनसहभालगताको रकम .............................  

ऄन्य    लववरणः      ................................................................... 

सूपररवेिण तथा ऄनगुमन सलमलतको ठहर 

 

 

गाईँ योजना सुपररवेिण तथा ऄनुगमन सलमलत 

   १.  ईपाध्यि श्री ........................ (संयोजक) 

       २. प्रमुख प्रर्शासकीय ऄलधकृत श्री...................... (सदस्य) 

       ३. काययपालिका सदस्य श्री...................... (सदस्य) 

       ४. काययपालिका सदस्य श्री...................... (सदस्य) 

     ६.   योजना र्शाखा प्रमुख श्री...................... (सदस्य सलचव) 

  

लवर्शेष अमलन्त्रत 

   १. 

   २.  

   ३. 

 

इलत सम्वत २०७७ साि ........ मलहना .......गत ेरोज .......... र्शुभम........... 
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ऄनसुचूी– २ 

(काययलवलधको दफा–४ (१) घ सगं सम्बलनधत) 

 

जानकी गाईँपालिका 

दगुौिी कैिािी 

लमलतः............................. 

वडा सुपररवेिण तथा ऄनगुमन सलमलतिे पेर्श गरेको प्रलतवेदन 

 

  अ.व. ............................. 

लस्वकृत   योजना÷काययक्रमको   नामः............................................. 

लनमायण  व्यवसायी÷फमय /संस्था र ई.स. को नामः............................. 

वडा नं......... गाईँ÷टोि र बलस्त.................. 

वडा÷नगर स्तररय योजना नं.................. ि.इ. रकमः........................... 

कबोि रकम÷लस्वकृत रकम............................. 

योजना सम्भौता लमलतः............................. काययदेर्श 

लमलतः.............................काययसम्पन्न लमलत............................. 

लस्वकृत बजेटः............................. कुि खचय रकमः............................. 

जनसहभालगताको रकमः.............................  

ऄन्य      लववरणः ...................................................................... 

सूपररवेिण तथा ऄनुगमन सलमलतको ठहर 
 

वडा सुपररवेिण तथा ऄनगुमन सलमलत 

१. वडा ऄध्यि श्री......................................... 

२. वडा  सदस्य  श्री ......................................... 

३. वडा सदस्य  श्री......................................... 

४. वडा  सदस्य श्री      ......................................... 

५. वडा  सदस्य श्री      ......................................... 

६. वडामा काययरत प्रालवलधक कमयचारी वा गाईँपालिकाि ेतोकेको  

 प्रालवलधक कमयचारी श्री   ......................................... 

 ७. वडा सलचव श्री  ......................................... 

 

इलत सम्वत  २०७.......... साि.........  मलहना.........  गत े रोज......... र्शुभम  
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ऄनसुचूी  – ३ 

(काययलवलधको दफा – ४ को ईप–दफा – २ (ङ) सगं सम्बलन्ध) 

योजना  हस्तान्त्रण फारम 

लस

न 

य
ोज

न
ाक

ो 
न

ाम
 स्

थ
ान

 

य
ोज

न
ाक

ो 
लनमायण प्रकृयामा  

लचनो िगाईन े
योजना 

प्र
लव

लध
क

 मु
ल्य

ाङ्
क

न
 

य
ोज

न
ा 

ह
स्त

ान्
त

र
ण

 

फ
ार

म
 

कै
दफ

य
त

 

लस्
व

कृ
त

 ब
ज

ेट
 

ि
ाग

त
 

ई
.स

 

स
ामु

द
ाल

य
क

 सं
स्थ

ा 

लन
म

ायण
 व्य

व
स

ाय
ी 

ब
ोि

प
त्र

 ठे
क्क

ा 

ऄ
न्य

 

स
म्झ

ौत
ा 

लम
लत

 

स
म

प
न्न

 ल
म

लत
 

ज
ाँच

प
ास

 ल
म

लत
 

लम
लत

 

लज
म्म

ाल
ि

न
े ल

न
क

ाय
 

                

                

                

 

योजना बुझाईने :-         योजना बुझने :- 

दस्तखत:-                                            दस्तखत:-  

नाम :-                                                       नाम :- 

पद                                                           पद :- 

लमलत                                                        लमलत :-  

रोहबर :- 

१.ऄध्यि श्री.........................................  

२. ईपाध्यि श्री........................................ 

३.वडा ऄध्यि .......................... 
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ऄनसुचूी–४ 

(काययलवलधको दफा ७ को ईपदफा १ सगं सम्बलन्धत) 

श्री जानकी गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

दगुौिी, कैिािी । 

                                             

लमलतः ..........................  

 

लवषयः अयोजना ऄनगुमन सुलवधा भुक्तालन सम्बन्धमा । 

 

 ईपरोक्त सम्बन्धमा यस न.पा. को चािु अ.ब. ........ सम्पन्न भएको 

तपलर्शिमा ईल्िेलखत वडा र नगर स्तररय अयोजनाको स्थिगत ऄनगुमन 

लनररिण गरर ई.स. पदालधकारी तथा अयोजनाको प्रत्यि िाभग्रालहहरु संग भेट 

र घाट गरर ई.स. र लनमायण व्यवसाइ र फमय संस्था िे सम्झौता बमोलजमको कायय 

सम्पादन गरेको काययको प्रालवलधक मुल्याङ्कन ऄनुसार ऄनुगमन गरर प्रलतवेदन 

पेर्श गररसकेको हुदँा हालम ऄनुगमन कतायहरुिाइ ऄनगुमन सुलवधा ईपिब्ध 

गराइ ददनु हुन ऄनुरोध गदयछु । 

 

लस. 

न. 

योजनाको नाम 

ठेगाना 

प्रलतवेदन 
योजना 

नं. 
कैदफयत पेर्श गरेको 

लमलत 

दताय 

लमलत 

दताय 

नं. 

       

       

       

       
 

प्रलतवेदन कताय  

लस. 

न. 

नाम 

थर 
पद 

दैलनक भत्ता खाजा खचय कुि 

जम्मा 
कैदफयत 

ददन दर जम्मा ददन दर जम्मा 
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