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गेरूवा अनुगमन तथा मुल्याकंन कार्यवववि, २०७६ 

 

परिचे्छद-१ 

प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

 (१) यस काययक्षिक्षिको नाम गेरूवा अनुगमन तथा मुल्याकंन कार्यवववि २०७६  रहेको  छ ।  

 (२) यो काययक्षिक्षि गेरूिा गाउँ काययपाक्षिका बाट पाररत भएको क्षमक्षत देखि िागु  हुनेछ ।  

२. पररभाषा क्षिषय िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा यस काययक्षिक्षिमा  

 (१) अध्यि भन्नािे गेरूिा गाउँपाक्षिकाको अध्यि सम्झनु पदयछ ।  

 (२) अनुगमन भन्नािे योजना, आयोजना तर्ा काययक्रमहरूमा िगानी तर्ा सािनको प्रिाह समूक्षित ढंगिे 

 भए, नभएको काययताक्षिका अनुसार क्षक्रयाकिापहरू कायायन्वयन भर्य अपेक्षित उपिब्धी हाक्षसि भए, 

 नभएको सम्बन्धमा गाउँ काययपाक्षिकाको कायायिय, िडा सक्षमक्षत बाट तोक्षकएका  पदाक्षिकारीहरू तर्ा 

 कमयिारीहरू द्वारा क्षनरन्तर र आिक्षिक रूपमा क्षनगरानी राखे्न  काययिार्य सम्झनुपदयछ ।  

 (३) अनुगमन मुल्याकंन सक्षमक्षत भन्नािे दफा ३ को उपदफा (१) बमोक्षजम गक्षित  गाउँपाक्षिका स्तरीय 

 अनुगमन तर्ा मुल्याकंन सक्षमक्षत सम्झनु पछय  । सो शब्दिे दफा (३) को उपदफा (२) बमोक्षजम गक्षित 

 िडास्तरीय अनुगमन तर्ा  मुल्याकंन सक्षमक्षत समेत िार्य जनाउँछ ।  

 (४) उपाध्यि भन्नािे गेरूिा गाउँपाक्षिकाको उपाध्यि सम्झनुपछय  ।  

 (५) काययक्षिक्षि भन्नािे गेरूिा गाउँपाक्षिकाको अनुगमन तर्ा मुल्याकंन काययक्षिक्षि  २०७६ सम्झनुपछय  ।  

 (६) गाउँपाक्षिका भन्नािे गेरूिा गाउँपाक्षिका िार्य सम्झनु पछय  ।  

 (७) मुल्याकंन भन्नािे तोकीएको सूिकका आिारमा कायायन्वयन गररएका योजना, आयोजना तर्ा 

 काययक्रमहरू हािको समयमा के, कक्षत सान्दक्षभयक, िाभदायी र प्रभािकारी तर्ा कक्षतको उपिखब्ध एंि प्र

 भािहरू हाक्षसि भएका छन भने्न कुरा िेिाजोिा गने कायय सम्झनु पछय  ।  

 

परिचे्छद-२ 

अनुगमन तथा मुल्याकंन सवमवत 

 

३. अनुगमन तर्ा मुल्याकंन सक्षमक्षत: (१) गाउँपाक्षिका सरहद क्षभत्र संिाक्षित योजना, आयोजना तर्ा काययक्रमहरू 

िार्य नक्षतजामुिी बनाउन गाउँपाक्षिका स्तरीय अनुगमन तर्ा मुल्याकंन सक्षमक्षत गाउँपाक्षिका उपाध्यिको 

संयोजकत्वमा देहायका सदस्यहरू रहने गरी एक सक्षमक्षत हुनेछ ।  

 (क) उपाध्यि       - संयोजक 

 (ि) प्रमुि प्रशासकीय अक्षिकृत     - सदस्य 

 (ग) प्राक्षििक शािाको प्रमुि िा प्रक्षतक्षनक्षि    - सदस्य 

 (घ) योजना शािा प्रमुि िा प्रक्षतक्षनक्षि    - सदस्य 

 (ङ) आक्षर्यक प्रशासन शािा प्रमुि िा प्रक्षतक्षनक्षि   - सदस्य 

 (ि) प्राक्षिक्षिक कमयिारीहरू     - सदस्य 

 
तर उक्त सक्षमक्षतका सदस्यका अक्षतररक्त अध्यि िा प्रमुि प्रशासकीय अक्षिकृतिे तोकेको अन्य पदाक्षिकारी िा 

कमयिारीिाई अनुगमन तर्ा मुल्याकंन गनय िािा पुगेको माक्षनने छैन ।  
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(२) िडामा संिाक्षित योजना, आयोजना तर्ा काययक्रम िार् प्रभािकारी ढंगिे संिािन तर्ा कायायन्वयन गनय िडा 

अध्यिको संयोजकत्वमा देहायका सदस्यहरू रहने गरी एक िडा स्तरीय अनुगमन तर्ा मुल्याकंन सक्षमक्षत रहनेछ ।  

(क) िडा अध्यि          - संयोजक 

(ि) िडा सक्षमक्षतका सदस्यहरू        - सदस्य 

(ग) िडा सक्षिि         - सदस्य  

(घ) िडामा काययरत प्राक्षिक्षिक कमयिारी      - सदस्य 

 

४. अनुगमन तथा मुल्याकंन सवमवतको काम, कतयव्य ि अविकाि 

(१) दफा (३) को उपदफा(१) बमोक्षजम गक्षित गाउँपाक्षिका स्तरीय अनुगमन तर्ा मुल्यांकन सक्षमक्षतको काम, कतयव्य 

र अक्षिकार देहाय बमोक्षजम हुनेछ ।  

(क) गाउँपाक्षिकामा संिाक्षित योजना, आयोजना तर्ा काययक्रमको क्षनयक्षमत एंि आिक्षिक अनुगमन तर्ा मूल्यांकन 

गने ।  

(ि) योजना, आयोजना तर्ा काययक्रम संिािनको क्रममा गाउँसभा तर्ा गाउँ काययपाक्षिका बाट भएका क्षनर्यय तर्ा 

क्षनदेशनहरू कायायन्वयन गने, गराउने,  

(ग) योजना, आयोजना तर्ा काययक्रम संिािनको क्रममा भएका क्षििादहरू उक्षित ढंगिे व्यिस्र्ापन गने, 

(घ) अनुगमन तर्ा मूल्याकंन प्रक्षतिेदन काययपाक्षिकामा पेश गने 

(ङ) गाउँ सभा, गाउँ काययपाक्षिका तर्ा गाउँपाक्षिका अध्यििे तोकेको अन्य काययहरू सम्पादन गने ।  

 

(२) दफा (३) को उपदफा(२) बमोक्षजम गक्षित िडास्तरीय अनुगमन तर्ा मूल्याकंन सक्षमक्षतको काम, कतयव्य र 

अक्षिकार देहाय बमोक्षजम हुनेछ ।  

(क) िडास्तरमा संिाक्षित योजना, आयोजना तर्ा काययक्रमको क्षनयक्षमत एंि आिक्षिक अनुगमन तर्ा मूल्यांकन गने 

(ि) योजना, आयोजना तर्ा काययक्रम संिािनको क्रममा गाउँसभा, गाउँ काययपाक्षिका तर्ा िडा सक्षमक्षत बाट भएका 

क्षनर्यय तर्ा क्षनदेशनहरू कायायन्वयन गने, गराउने 

(ग) योजना, आयोजना तर्ा काययक्रम संिािनको क्रममा उत्पन्न भएका क्षििादहरू उक्षित ढंगिे व्यिस्र्ापन गने, 

(घ) अनुगमन तर्ा मूल्याकंन प्रक्षतिेदन िडा सक्षमक्षतको बैिक तर्ा गाउँपाक्षिका समि पेश गने  

(ङ) गाउँसभा, गाउँ काययपाक्षिका तर्ा िडा सक्षमक्षतिे तोकेक अन्य काययहरू गने ।  

 

परिचे्छद-३ 

अनुगमन तथा मूल्याकंनकतायले पाउने सेवा सुवविा 

 

५. अनुगमन तर्ा मूल्याकंनकतायको सुक्षििा : (१) दफा (३) को उपदफा(१) बमोक्षजम गाउँपाक्षिका स्तरीय अनुगमन 

तर्ा मूल्यांकन सक्षमक्षतको पदाक्षिकारी तर्ा कमयिारीिे प्रक्षत योजना, आयोजना तर्ा काययक्रमको अनुगमन तर्ा 

मुल्याकंन गरेिापत रू. १०००/- प्राप्त गनेछन । उक्त रकममा क्षनयमानुसार करकट्टी हुनेछ ।  

(२) दफा (३) को उपदफा (२) बमोक्षजम िडा स्तरीय अनुगमन तर्ा मूल्यांकन सक्षमक्षतको पदाक्षििारी तर्ा कमयिारीिे 

प्रक्षत योजना, आयोजना तर्ा काययक्रमको अनुगमन तर्ा मुल्याकंन गरेिापत रू. १०००/- प्राप्त गनेछन । उक्त 

रकममा क्षनयमानुसार करकट्टी हुनेछ । 

(३) अध्यि, प्रमुि प्रशासकीय अक्षिकृत िा क्षनजिे तोकेको अन्य कमयिारीिे अनुगमन तर्ा मूल्यांकनमा जाँदा 

उपदफा (१) बमोक्षजम सुक्षििा प्राप्त गनेछन ।  
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पररचे्छद-४ 

अनुगमन तर्ा मूल्याकंन प्रक्षतिेदन 

६. अनुगमन तर्ा मूल्याकंन प्रक्षतिेदन : दफा (३) को उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम गक्षित अनुगमन तर्ा मूल्याकंन 

सक्षमक्षतका सदस्यिे अनुसूिी -१ बमोक्षजमको ढाँिामा अनुगमन तर्ा मूल्याकंन प्रक्षतिेदन पेश गनुय पनेछ ।  

 

 

 

परिचे्छद -५ 

ववववि 

८. बािा अडकाउ फुकाउ अक्षिकार : यस काययक्षिक्षिको कायायन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ परेमा गाउँपाक्षिका 

स्तरको सक्षमक्षतको क्षसफाररसमा गाउँ काययपाक्षिकािे आिश्यक क्षनर्यय गनेछ ।  

९. संशोिन: यस काययक्षिक्षिमा र्पघट गने अक्षिकार प्रिक्षित कानूनको अक्षिनमा रही गाउँ काययपाक्षिकाको हुनेछ ।  

१०. बिाउ: यो काययक्षिक्षि जारी हुनु भन्दा पक्षहिे भए गरेका काययहरू तर्ा प्रदान गररएका सेिा सुक्षििा यसै काययक्षिक्षि 

बमोक्षजम भए गरेको माक्षननेछन । 

  



v08M #     ;+VofM @%                   ldltM @)&^÷!!÷@$ 

 

अनुसूिी-१ 

(दफा ६ सँग सम्बखन्धत) 

गाउँपावलकास्तिीर्/वडास्तिीर् अनुगमन तथा मूल्याकंन प्रवतवेदन 

गेरूिा गाउँपाक्षिकाको गाउँसभािे िािु आ.ि. २०...../....... मा स्वीकृत गरेको यस गाउँपाक्षिका अन्तगयत िडा नं. 

............खस्र्त............................................................................................... योजना/आयोजना/काययक्रम संिािन पश्चात फरक, फारक 

पूिय गाउँपाक्षिका/िडा स्तरीय अनुगमन तर्ा मूल्यांकन सक्षमक्षतिे योजना/आयोजना/काययक्रमको स्र्िगत अनुगमन गरी पेश 

गरेको अनुगमन तर्ा मूल्याकंन प्रक्षतिेदन ।  

१) योजना/आयोजना/काययक्रमको नाम: 

२) योजना/आयोजना/काययक्रम संिािन भएको स्र्ान:  

३) योजना/आयोजना/काययक्रम को िागत अनुमान: 

४) गाउँपाक्षिकाको अनुदान: 

५) कबोि अंक: 

६) योजना/आयोजना/काययक्रम सम्झौता क्षमक्षत:  

७) योजना/आयोजना/काययक्रम सम्पन्न क्षमक्षत:  

८) अनुगमन क्षमक्षत:    समय: 

९) स्र्िगत अनुगमनमा संिग्न अनुगमन तर्ा मूल्याकंन सक्षमक्षतका पदािीकारीहरूको नामाििी 

क्र.सं. नाम, थर पद दस्तखत कैफियत 

१     
२     
३     
४     
५     
६     
७     
१०) अनुगमनबाट देखिएको व्यहोरा: 

क्र.सं. व्यहोरा भएको नभएको कैफियत 

१ स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार काम भएको    
२ कायाालयको प्राववधिकको ननयममत ननदेशनमा 

योजना/आयोजना/कायाक्रम सचंालन भएको 
   

३ योजना/आयोजना/कायाक्रमलागत अनुमान अनुसारका ननमााण 
सामाग्रीहरूको प्रयोग 

   

४ योजना/आयोजना/कायाक्रम स्थलमा 
योजना/आयोजना/कायाक्रम सचूनापाटी 

   

५ ठुला मेमसनरी उपकरणको प्रयोग    
६ अन्य    
अनुगमन सक्षमक्षतको क्षनष्कषय:  

 

cf1fn], 

          sf;L k|;fb k+u]gL 

k|d'v k|Zff;sLo clws[t 


