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शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन काययविलि, २०७७

नगरकाययपाललकाबाट स्विकृत लमलत: २०७७।२।११

प्रवतािना
शुक्लाफााँटा

नगरपाललकाद्धारा

सं चाललत

योजना,

आयोजना तथा काययक्रमहरुलाई अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको
माध्यमबाट

पारदशी, दीगो

र

जनसहभालगतामूलक

बनाई

सुशासन प्रिद्धयन गदै नलतजामुखी बनाउन िान्छनीय भएकोले
शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको प्रशासकीय काययविलि (लनयलमत
गने) ऐन,२०७५ को दफा ३ ले ददएको अलिकार प्रयोग गरी
शुक्लाफााँटा नगरकाययपाललकाले यो काययविलि बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
1

प्रारस्भभक
१.सं स्िप्त

नाम

नाम"शुक्लाफााँटा

र

प्रारभभः

नगरपाललकाको

(१)

यस

अनुगमन

काययविलिको
तथा

मुल्याङ्कन

काययविलि २०७७"रहे कोछ।
(२) यो काययविलि तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ ।
२. पररभाषा: विषय िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस
काययविलिमा,
(क) "काययविलि" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको अनुगमन
तथा मुल्याङ्कन काययविलि, २०७७ लाई सभझनु पछय ।
(ख)"नगरपाललका" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगर काययपाललकाको
कायायलय, कंचनपुरलाई सभझनुपछय ।
(ग)"अनुगमन"भन्नालेयोजना,

आयोजना

तथा

काययक्रमहरुमा

लगानी तथा सािनको प्रिाह समुस्चत ढङ्गले भएको छ ÷ छै न
र

काययताललका

अपेस्ित

अनुसार

उपलब्िी

वक्रयाकलापहरु

हालसल

भएको

कायायन्ियन
छ

÷छै न

भई
भनी

नगरकाययपाललकाद्धारा तोवकएका पदालिकारी तथा कमयचारीहरु
द्धारा लनरन्तर र आिलिक रुपमा लनगरानी राख्ने काययलाई
सभझनु पछय ।
(घ)"मुल्याङ्कन" भन्नालेकायायन्ियनगररएकायोजना, आयोजना तथा
काययक्रमहरु हालको समयमा के कलत सान्दलभयक, लाभदायी र
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प्रभािकारी छन् तथा के कवता उपलव्िी एिं प्रभािहरु

हालसल भएका छन भन्ने कुरा ले खाजोखा गने कायय सभझनु
पछय।
(ङ)"अनुगमन मूल्यांकन सलमलत" भन्नाले दफा ३ को उपदफा
(१) बमोस्जम गदित नगरपाललका वतर को अनुगमन तथा
मूल्यांकन सलमलत सभझनुपदयछ।
पररच्छे द- २
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत
३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतः (१) नगरपाललकामा

सञ्चाललत योजना, आयोजना तथा काययक्रमहरुलाई नलतजामुखी
बनाउन

दे हायका

सदवयहरु

रहे को

मूल्याङ्कन सलमलत रहनेछः

एक

अनुगमन

तथा

(क) नगरपाललकाको उप प्रमुख

–सं योजक

(ग) िडा अध्यिहरुमध्ये १ जना

– सदवय

(ख) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत

(घ) काययपाललका सदवयहरु मध्ये १ जना
(ङ) पूिायिार विकास सलमलत सं योजक

(च) पूिायिार विकास महाशाखा प्रमुख

– सदवय
– सदवय
– सदवय
–सदवय

(छ) योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख – सदवय सस्चि
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तर,

उक्त

सलमलतका

सदवयका

अलतररक्त

योजनाहरुको

गुणवतररयता कायम गनयका लालग नगर प्रमुख विमः िा
प्रलतलनलि खटाई योजनाहरुको विशेष अनुगमन गनय िािा
पुगेको मालनने छै न ।

(२) नगरपाललका िा िडा वतरबाट सं चाललत योजनाहरुको
हकमा योजनाको साियजालनक पररिण गदाय नगरपाललकाबाट

तोवकएका प्रलतलनलिको रोहबरमा गनुय पनेछ र सो समयमा

योजना अनुगमन सलमलतका पदालिकारीको समेत उपस्वथती
हुनपु नेछ ।

(३) िडा वतरमा सं चाललत कुनैपलन योजनाहरुको अनुगमन

मुल्याङकन िडा सलमलतबाट पलन लनरन्तर रुपमा गररनेछ ।
उक्त अनुगमनमा दे स्खएका कुराहरु िडा अध्यि माफयत
नगर वतरीय अनुगमन सलमलत समि पेश गररनेछ ।
(४)

िडा

वतरीय

मोजनाको

अनुगमन

सुपररिेिण

गदाय

सभबस्न्ित िडाका िडा अध्यिलाई आमस्न्ित सदवयको
रुपमा राख्न सवकने छ।

(५) योजनाको प्रकृलत अनुसार योजनाको गुणवतररयता कायम

गनय सभबस्न्ित विषयमा दि कमयचारी आिश्यक पने भए, सो

योजना अनुगमनमा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतले तोकेको
नगरपाललकामा काययरत कमयचारीलाई समेत सहभागी गराउन
सकीनेछ ।
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४.अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकारः
(१)दफा ३ को उपदफा (१) िमोस्जम गदित नगरपाललका

वतरको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सलमलतको काम, कतयब्य र
अलिकार दे हाय बमोस्जम हुनेछः

(क) नगरपाललकामा सञ्चाललत आयोजना तथा काययक्रमको
लनयलमत िा आिलिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।

(ख) योजना, आयोजना तथा काययक्रम सञ्चालनको क्रममा
नगर सभा तथा नगर काययपाललकाबाट भएका लनणयय तथा
लनदे शनहरु कायायन्ियन गने , गराउने ।

(ग) योजना, आयोजना तथा काययक्रम सञ्चालनको क्रममा
उत्पन्न भएका वििादहरु व्यिवथापन गने ।

(घ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रलतिेदन तयार गरी पेश पेश
गने

(ङ) नगर सभा, नगर काययपाललका तथा नगर प्रमुखले
तोकेका योजना अनुगमन सभबस्न्ि अन्य काययहरु गने ।

(च)अस्न्तम अनुगमन तथा मुल्याङ्कनका क्रममा उपभोक्ता
सलमलत

िा प्राविलिकबाट कुनै

वकलसमको मािात्मक

िा

गुणात्मक कमी कमजोरी गरे को िा प्राविलिक इस्वटमेट
बमोस्जमको कायय नभएको पाईएमा कािायहीका लागी लसफाररस
गने ।
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५.आयोजनाको प्रभािमूल्याङ्नः (१) रु. पााँच करोड भन्दा

बढी लागतका आयोजनाहरुको योजना सभपन्न भएको २
िषयलभि तेस्रो पिबाट प्रभाि मूल्याङ्न गराउनु पनेछ ।

(२) नगर लभि सं चाललत योजनाहरुको अनुगमन आिश्यकता
अनुसार सबैतहबाट गररने छ।

(३) िडा वतरीय सलमलतबाट प्राप्त अनुगमन मुल्याङकनका्

आिारमा भएको लसफाररस उपर कुनै गुनासो आएमा िा

आिश्यक िानेमा नगर वतरीय सलमलतबाट अनुगमन गररनेछ
।

पररच्छे द-३
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सुवििा
६.अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सुवििा: (१)दफा ३ को उपदफा
(१)

बमोस्जमको

अनुगमन

तथा

मुल्याङ्कन

सलमलतको

पदालिकारी तथा कमयचारीहरुलाई योजना अनुगमन गरे िापत
रु. १५००।०० दै लनक भता उपलब्ि गराईनेछ ।
पररच्छे द- ४
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्रलतिेदन
७.अनुगमन

तथा

मुल्याङ्कन

प्रलतिेदनः(१)

दफा

३

को

उपदफा(१)बमोस्जम गदित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतले
अनुगमन

गरे को

प्रत्येक

योजनाको
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लालग

अनुसूस्च-१

बमोस्जमको ढााँचामा अनुगमन तथा मुल्याङ्कन फाराम भरी
तयार गनुप
य नेछ।
(२) अनुगमन सलमलतको सं योजकले योजना अनुगमन तथा
मूल्याङ्कनको चौमालसक तथा िावषयक प्रलतिेदन नगर प्रमुख
माफयत काययपाललकामा पेश गनुय पनेछ।
पररच्छे द-५
विविि
८.बािा अडकाउ् फुकाउ तथा सं शोिन: (१) यो काययविलि
कायायन्ियनको सन्दभयमा कुनै बािा अडकाउ परे मा नगर
काययपाललकाले आिश्यक लनणयय गनय सक्नेछ ।
(२) यस काययविलिमा थपघट गने अलिकार प्रचललत कानुनको
अलिनमा रही नगर काययपाललकाको हुनेछ ।
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अनुसूची-१
पररच्छे द ४ को दफा ७ सं ग सभबस्न्ित
योजना अनुगमन सलमलतको प्रलतिेदन
श्री नगर प्रमुख ज्यू
शुक्लाफााँटा नगरपाललका
कंचनपुर
शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको नगर सभाले आ. ि. ............... मा सं चालनका
लालग पाररत गरे को तपलसल बमोस्जमको योजना सं चालन पश्चात नगर वतरीय/िडा
वतरीय अनुगमन टोलीले योजनाको अनुगमन गरी पेश गरे को अनुगमन प्रलतिेदन
1. योजनाको नाम:- ......................................
२. योजना सं चालन भएको वथान:- ...............................

३. विलनयोस्जत रकम:- ................ जनश्रमदान .................. कुल लागत
.............अनुगमन लमलत: ...................
४. सभझौता लमलत:- ...................... सभपन्न गनुप
य ने लमलत .....................
सभपन्न भएको लमलत

५. अनुगमनका क्रममा दे स्खएका कुराहरु:क्र. स.
१

व्यहोरा

भएको

स्विकृत लागन अनुमान
बमोस्जमको कायय

२

उपभोक्ता सलमलतको
तफयबाट जनश्रमदान

३

साियजलनक परीिण(उपस्वथत
सं ख्या समेत उल्लेख गने)

४

आयोजना सूचना
पावट(सबैले दे ख्ने िााँउमा)

६. आयोजना संचालनमा दे स्खएका समवयाहरु:१. ...................................................
२. ...................................................
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नभएको

कैवफयत

७. अनुगमन सलमलतको सुझािहरु
१. ....................................................
२. ....................................................
............................................................
उपभोक्ता सलमलत अध्यि/पदालिकाररको दवतखत
नाम:....................................................
८. अनुगमन सलमलतको लनष्कषय:
.....................................................................................................
९. अनुगमनमा संलग्न पदालिकारीहरु
क्र.स.

नाम

पद

दवतखत

कैवफयत

१
२
३
४
5
6
7
आमस्न्ित:
क्र. स.

नाम

पद

दवतखत

कैवफयत

१
२

आज्ञाले,
विशनलसं ह थापा
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत
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