
योजना कायाान्वयन, अनुगमन र मूलयाांकन 

• गाांाईपालिका वा नगरपालिकािे पाररत गरेको ७ लदन लभत्र ाऄध्यक्ष वा प्रमखूिे प्रमखूिााइ 

खचचको ाऄलततयारी लदाआसक्नपुने, 

• ाऄलततयारी प्राप्त भएको १५ लदन लभत्र लनधाचररत ढाांचामा कायचक्रम स्वीकृत गरी सम्बलधधत 

लवभाग/महाशाखा/शाखा/ाआकााआ प्रमखु र वडा सलचविााइ लिलखत रुपमा योजना 

कायाचधवयनको लजम्मा लदनपुनेछ। 

• योजना कायाचधवयनको लजम्मा प्राप्त भएको लमलतिे ७ लदनलभत्र सम्बलधधत 

लवभाग/महाशाखा/शाखा र एकााआ प्रमखु र वडा सलचविे कायचक्रम कायाचधवयनको 

कायचतालिका प्रमखु प्रशासकीय ाऄलधकृत समक्ष पेश गनुच पनेछ । 

•  

 



क्रमश: 

• प्राप्त कायचतालिका ाईपर कुनै सांशोधन ाअबश्यक दलेखएमा प्रमखू प्रशासकीय ाऄलधकृतिे 

सझुाव लदन सक्नेछ,यसरी सझुाव प्राप्त भएमा सो समेत समाबेश गरी सांशोलधत कायचयोजना 

सम्बलधधत लनकायिे पनु: पेश गनुचपनेछ। 

• सबै लवभाग/महाशाखा/शाखा र एकााआ प्रमखू र वडा सलचवबाट प्राप्त कायचयोजनािााइ 

एलककृत गरी प्रमखू प्रशासकीय ाऄलधकृतिे एलककृत कायचयोजना कायचपालिका समक्ष पेश 

गनुचपनेछ। 

 

 



कायाान्वयन ववधी 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, सावचजलनक खररद ऐन, २०६३, खररद 

लनयमाविी,  ाअलथचक कायचलवलध ऐन तथा लनयमाविी र स्थानीय तहहरुिे सांलवधान 

तथा ाऄधय प्रचलित काननूको ाऄलधकार क्षेत्र लभत्र रही लनमाचण गरेका ऐन लनयम 

ाऄनसुार कायाचधवयन गनुच पनेछ।  

 गााँईपालिका वा नगरपालिकािे ाअलथचक वषच शरुु भएको एक मलहना लभत्र ाअफ्नो 

वालषचक खररद योजना र गरुुयोजना स्वीकृत गरी सो ाऄनरुुप खररद  कायचको 

व्यवस्थापन गनुचपनेछ । 

 



योजना कायाान्वयन 

 ाईद्दशे्य हालसि गनच गररने कृयाकिापहरुको समष्टी। 

 कायचयोजनामा योजना कायाचधवयनको तररका 

ाईल्िेख गररधछ । 

 सावचजलनक खररद ऐन तथा लनयमाविीिे तोकेको 

प्रकृया बमोलजम गनुच पने । 

 



योजना कायाान्वयन 

 ाईद्दशे्य हालसि गनच गररने कृयाकिापहरुको समष्टी। 

 कायचयोजनामा योजना कायाचधवयनको तररका 

ाईल्िेख गररधछ । 

 सावचजलनक खररद ऐन तथा लनयमाविीिे तोकेको 

प्रकृया बमोलजम गनुच पने । 

 



खररद लवलध 

(क) मािसामान लनमाचण कायच वा ाऄधय सेवा खररद गनुचपदाच 

 ाऄधतरालरिय स्तरमा खलु्िा बोिपत्र ाअह्वानगरी 

 रालरिय स्तरमा खलु्िा बोिपत्र ाअह्वानगरी 

 लसिबधदी दरभााईपत्र ाअह्वानगरी 

 सोझै खररद गरी 

 ाईपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुायिााइ सहभागी गरााइ 

 ाऄमानतबाट 

 एकमषु्ट दर लवलधबाट 

 क्याटिग सलपङ्ग लवलधबाट 

 लिलमटेड टेण्डररङ्ग लवलधबाट 

 बााआ ब्याक मेथड लवलधबाट 

 



खररद लवलध..... 

(ख) परामशच सेवा खररद गनुचपदाच 

 प्रलतस्पधाचत्मक प्रस्ताव माग गरी 

 सोझ ैवाताचबाट 

 



ाअयोजना कायाचधवयन प्रकृया 

  योजना कायाचधवयन कायचयोजनाको स्वीकृती 

  बजेटको एकीन 

  लस्टमेट तथा लडजााआन तयारी 

 िागत ाऄनमुान स्वीकृलत 

  खररद लवलधको छनोट 

  सम्झौता गने 

  कायचयोजना पेश गनच िगााईने 

  कायाचदशे लदन े



आयोजना कायाान्वयनको जजम्मेवारी 
पदावधकारी वजम्मेवारी 

ाऄध्यक्ष वा प्रमखु  बजेट खचच गने ाऄलततयारी लदने, समधवय गने, कुनै समस्याको समाधान 

गने । 

ाईपाध्यक्ष वा ाईपप्रमखु ाऄनगुमन गने, ाऄनगुमन प्रलतवेदन कायचपालिकाको बैठकमा छिफि गने 

। 

प्रमखु प्रशासकीय ाऄलधकृत कायचयोजना तयार गने, शाखा तथा वडािााइ लजम्मेवारी लदने, खररद 

लवलधको छनोट गने, ाऄनगुमन गने, भकु्तानी लदने । 

सम्बलधधत शाखा प्रमखु  ाईपभोक्ता सलमलतको गठन गरााईने, ाऄलभिेख रातने, ाऄनगुमन सलमलतको 

सदस्य सलचव भाइ कायच गने, भकु्तानीको िालग लसफाररस गने । 



आयोजना कायाान्वयनको जजम्मेवारी 
पदावधकारी वजम्मेवारी 

प्रालवलधक (पवूाचधार) कमचचारी पवूाचधार सम्बधधी कायचको सवेक्षण गने, लडजााआन गने, िागत ाऄनमुान तयारी 

गने, ाऄनगुमन गने, सम्झौता गने पक्षिााइ ाअवश्यक सहयोग र लनदशेन लदने । 

वडास्तरीय योजनाको हकमा 

सम्बलधधत वडाध्यक्ष 

ाईपभोक्ता सलमलत गठन गने, वडास्तरीय योजनाको ाऄनगुमन गने, गापा नपा 

स्तरीय योजनाको भकु्तानी लसफाररस गने । 

सम्झौता गने पक्ष लडजााआन तथा लस्टमेट तयार गनच सहयोग गने, लस्टमेट ाऄनसुारको काम सम्पधन 

गने, सावचलजनक परीक्षण गने, ाऄनगुमनको समधवय गने । 

लवषयगत सलमलतका सदस्यहरु ाऄनगुमन गने कायाचधवयनको क्रममा दलेखएका समस्या समाधानको िालग 

समधवय गने । 



ाईपभोक्ता सलमलत सम्बधधी व्यवस्था 

 स्थानीय सरकार सांचािन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीयतहिे सांचािन गने ाअयोजनाको िालग 

ाईपभोक्ता सलमलत गठन, सांचािन र ब्यबस्थापन सम्बधधी कायचलवधी बनााइ  िाग ुगनुचपनेछ। 

 ाअयोजना, पररयोजना वा कयचक्रमको लनमाचण, सांचािन र ममचत सांभारका िालग गठन भएको ाईपभोक्ता 

सलमलतिे यो कायचलवधी पणूचत: पािन गनुचपनेछ। 

 ाईपभोक्ता सलमलतमा सम्बलधधत ाअयोजना क्षते्रको १८ बषच परूा भएको, कुनै फौजदारी ाऄलभयोगमा 

ाऄदाितबाट दोषी नठहररएको, सरकारी बाांकी वक्यौता वा पशे्की फश्यौट गनच बाांकी नरहकेो र ाअयोजना 

क्षते्रको स्थायी बालसधदा हुनपुने छ।  

 जनप्रलतलनधी, राजनैलतक दिका पदालधकारी, बहािवािा कमचचारी र शीक्षक ाईपभोक्ता सलमलतमा बस्न 

पााआने छैन। 



ाईपभोक्ता सलमलत गठन र सांचािनको ब्यबस्था (कायचलवधीमा व्यवस्था हुनपुने) 

 ाअयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभपगु्ने ाईपभोक्ताहरुको ाअमभिेाबाट ाअयोजना स्थिमैं ७ दलेख ११ 

जनासम्मको ाईपभोक्ता सलमलत गठन हुने। 

 सलमलत गठनको िालग ाअमभिेा हुने लमलत, समय, स्थान र लबषय कलम्तमा ७ लदन ाऄलघ सावचजलनक 

रुपमा जानकारी गरााईनपुने। 

 गााईांपालिका वा नगरपालिकास्तरीय ाअयोजना वा कायचक्रम सांचािनका िालग ाईपलभक्ता सलमलत गठन 

गदाच गााईांपालिका वा नगरपालिकािे तोकेको कायचपालिकाको सदस्य वा कायाचियको प्रलतलनधीको 

रोहवरमा गनुचपने। 

 वडास्तरीय ाअयोजना वा कायचक्रमको हकमा वडा ाऄध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कायाचियिे तोकेको 

कायाचियको प्रलतलनधीको रोहवरमा गनुचपने। 



क्रमश: 
 

 

 ाईपभोक्ता भिेामा योजनाको सांलक्षप्त जानकारी र सलमलतको सांरचनाको जानकारी कायाचियका 

प्रलतलनधीिे गरााईनपुने, 

 ाईपभोक्ता सलमलतमा कलम्तमा ३३ प्रलतशत मलहिा को प्रलतलनलधत्व हुनपुने साथै ाऄध्यक्ष, सलचब र 

कोषाध्यक्ष मध्ये एकजना मलहिा हुनपुने। 

 एकब्यलक्त एाईटा भधदा बढी ाईपभोक्ता सलमलतको सदस्य बधनसक्ने छैन साथै सगोिको पररवारबाट पलन 

एक भधदा बढी ब्यलक्त सदस्य बधन सक्ने छैन। 

 सलमलतको गठन सकेसम्म सवचसम्मत गरााआनेछ र सबचसम्मत हुन नसके मात्र बहुमतबाट हुनेछ। 

 ाईपभोक्ताको िागत सहभालगतामा सांचािन हुने ाअयोजनाहरुको सांचािन ाईपभोक्ता सलमलतबाटै गनच 

प्रोत्साहन गररनेछ। 

 ाईपभोक्ता सलमलतबाट गनुचपने काम लनमाचण ब्यबसायी वा ाऄधय कुनै ब्यलक्त वा सांस्थाबाट गररने छैन। 

 कायाचियिे ाईपभोक्ता सलमलतको ाऄलभिेख रातनेछ। 

 

 



ाईपभोक्ता सलमलतको काम, कतचब्य र ाऄलधकार 

 

 सम्झौता बमोलजम कायचसम्पादन गने, 

 कायाचियबाट प्राप्त सचूना तथा मागचदशचनको जानकारी ाईपभोक्तिााइ गरााईने, 

 सम्झौता बमोलजम कायच शरुु गदाच कायाचियबाट ाअबश्यक लनदशेन प्राप्त गनुचपने भए प्राप्त गरेर मात्र शरुु गने, 

 कायचसम्पादनिााइ प्रभावकारी बनााईन सलमलतका सदस्यहरुको कायचलवभाजन र लजम्वेवारी बाडँफाडँ गरााईने, 

 ाईपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरुको क्षमता लवकास गने, 

 सम्झौता बमोलजम कामको पररमाण, गणुस्तर, समय र िागतमा पररवतचन गनुचपने भए कायाचियिााइ ाऄनरुोध 

गने, 

 ाअयोजना वा कायचक्रमको दीगो व्यवस्थापन सम्बधधी ाऄधय कायच गने। 

 



ाअयोजना वा कायचक्रमको कायाचधवयन तथा ब्यबस्थापन 

 

 िागत ाऄनमुान स्वीकृत गरी ाअ.व. शरुु भएको १५ लदन लभत्र ाईपभोक्ताबाट सांचािन हुने 

ाअयोजनाहरुको छनौट गरी कायाचधवयन योजना बनााईन ुपनेछ। 

 ाअयोजना वा कायचक्रम कायाचधवयनको िालग ाईपभोक्ता सलमलत र कायाचिय वीच लनधाचररत ढाांचामा 

सम्झौता गनुचपनेछ। 

 ाअयोजना वा कायचक्रमको प्रकृती हरेी कायाचियिे िागत सहभालगताको ढाचँा (नगद, श्रमदान वा 

बस्तगुत) तोक्न ुपनेछ।  



ाऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

िगानी नलतजा ाईपिलब्ध प्रभाव 

बजेट, जनशलक्त  लसांचााआ कुिो २ लकलम 
लसांचााआ सलुवधा तरकारी खेतीका कारण 

गररबी धयनूीकरण 

अनुगमन मूल्याङ्कन 



ाऄनगुमन 

 काम भाआरहकेो समयमा गणुस्तर कायम गनच गररने जाँच वा लनरीक्षण ाऄनगुमन हो । 

 ाऄनगुमन व्यवस्थापकीय कायच हो । ाऄनगुमन कायाचधवयन गने वा गरााईने लनकाय वा 

पदालधकारीबाट गररधछ । 

  गनुच पने कामको सलुनलितताको िालग ाऄनगुमन गररधछ । 

 ाअयोजनाको ाईद्दशे्य बमोलजम काम भाआरहकेो छ भनी व्यवस्थापनिााइ सलुनलित 

बनााईन ाऄनगुमन गररधछ । 



मलू्याङ्कन 

  कुनै काम वा योजनािे राखकेो ाईद्दशे्य परूा भए नभएको एकीन गनच गररने जाँच वा परीक्षा 

मलू्याङ्कन हो । 

 िाभग्राहीिााइ योजनाको प्रभाव (मालथल्िो स्तरको ाईद्दशे्य) कस्तो रह्यो भनी गररने 

ाऄनसुधधानमिूक कायच नै मलू्याङ्कन हो । 

 कुनै ाअयोजना शरुु हुन ुभधदा ाऄगालड र योजना सम्पधन भाआसकेपलछको ाऄवस्था बीचको 

तिुना गने काम हो । 

  मलू्याङ्कन खासगरी तेस्रो पक्षबाट गररधछ । 



नविजा सूचकमा आधाररि अनुगमन िथा मूलयाांकन 

 

 यो पररवतचनको सचूकमा ाअधाररत M&E प्रलक्रया हो। 

 यसमा प्रभाव (Impact) सचूक, ाईपिब्धी (Outcome) सचूक र प्रलतफि (Output) सचूक गरी ३ तहका 

सचूकका ाअधारमा क्रमश: िक्ष्य, ाईद्दशे्य र तत्कािको प्रलतफि मापन गररधछ। 

 सचूकहरु स्पष्ट, सबचस्वीकायच, लवश्वसनीय, मापनयोग्य र समयवद्ध हुनपुछच। 

 Output पररणात्मक (Quantitative)प्रकृलतका सचूकमा ाअधाररत हुधछ भनें, Outcome र Impact 

तहका सचूकहरु गणुात्मक(Qualitative) प्रकृलतका हुधछन। 





ाऄनगुमन कस्तो ाअयोजनाको गने ? 

 

 गा.पा. वा न.पा.बाट स्वीकृत कायचक्रम वा ाअयोजनाहरुको 

। 

 गा.पा. वा न.पा.बाट िगानी भएको ाअयोजनाहरुको । 

 नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त स्रोत साधन 

माफच त सञ्चालित ाअयोजनाहरुको । 

 गा.पा. वा न.पा.को क्षेत्रलभत्र गैरसरकारी सस्था माफच त 

सञ्चालित ाअयोजनाहरुको । 

 

 



ाऄनगुमनको ाईद्दशे्य 

 

 कायचतालिका ाऄनसार काम भए नभएको एकीन गनुच । 

 तोलकएको कामको समय िागत र गणुस्तर कायम गनुच । 

 कायाचधवयनको क्रममा भएका गल्ती वा कमजोरी तत्काि सधुार गनुच । 

 लडजााआन वा कायाचधवयनमा भएका गल्ती सधुार गरी सावचजलनक कोषको ाऄपव्यय हुनबाट 

रोक्न ु। 

 ाअवको ाऄलधतममा हुने लवकास कायचिााइ सधुार गरी समयमै सम्पधन गरााईन ु। 

 

 

 



ाऄनगुमनका प्रकार 

  लनरधतर ाऄनगुमन  

  लदगोपनाको ाऄनगुमन 



ाऄनगुमनका तररकाहरु 

 लनयलमत प्रलतवेदन लिएर 

 स्थिगत ाऄविोकन गरेर 

 सरोकारवािाहरुसँग छिफि गरेर 

 नागररक समाजका सँस्थाहरु पररचािन गरेर(लमलडया 

ाअलद) 

 सावचजलनक परीक्षण, सावचजलनक सनुवुााइ, सामालजक 

परीक्षण जस्ता लवलधहरु माफच त 



ाऄनगुमन गने लजम्मेवारी 

 स्थानीय तहको कायच लवभाजन लनयमाविीिे तोकेको पदालधकारी। 

 ाईपाध्यक्ष वा ाईपप्रमखु (स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 

 ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतका सदस्यहरु 

 प्रमखु प्रशासकीय ाऄलधकृत र सम्बलधधत शाखा प्रमखु (लनयलमत 

कायच) 

 वडा स्तरीय ाअयोजनाको हकमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरु 

 



ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको गठन 

 गााँउपालिका वा नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाको िागत, पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताको ाअधारमा 

ाऄनगुमन गरी ाअवश्यक पषृ्ठपोषण लदनको िालग लनम्न ाऄनसुारको ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलत गठन गनुच पनेछ ।  

 

 ाईपाध्यक्ष वा ाईपप्रमखु         सांयोजक  

  ाऄध्यक्ष वा प्रमखुिे तोकेका एकजना 

  मलहिासलहत कायचपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट         सदस्य 

  दाुइ जना सदस्य 

       

 प्रमखु प्रशासकीय ाऄलधकृत             सदस्य  

  

 प्रमखु, योजना लवभाग/महाशाखा/शाखा र एकााइ    सदस्य– सलचव 

 

 सलमलतिे कायचपालिकाका ाऄधय सदस्य तथा लवषय लवज्ञिााइ ाअमधत्रण गनचसक्ने    



ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण लवधी 

 कायचपालिकामा एकीकृत कायाचधवयन कायचयोजना पेश गरेको १५ लदनलभत्र ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतिे वालषचक 

ाऄनगुमन कायचयोजना बनााइ कायाचधवयन गनुच पनेछ। 

 

 ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतिे गरेको कामको प्रलतवेदन प्रत्येक २ मलहनामा पेश गरी कायचपालिकाको बैठकमा 

छिफि गनुच पनेछ ।  

 

 सलमलतको प्रलतवेदन समेतको ाअधारमा कायचपालिकािे योजना कायाचधवयनमा दलेखएका त्रटुीहरु सच्यााईन तथा समय र 

गणुस्तर कायम गनच सम्बलधधत पक्ष (ाईपभोक्ता सलमलत, लनमाचण व्यवसायी, परामशचदाता, तथा कमचचारी) िााइ ाअवश्यक 

लनदशेन लदन ुपनेछ। ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतिे लदएको लनदशेन पािना गनुच सम्बलधधत पक्षको लजम्मेवारी हुनेछ। 

 



वडास्तरीय ाऄनगुमन सलमलत 

 ाअफ्नो वडालभत्र सञ्चालित योजनाको िागत, पररमाण, समय सीमा र गणुस्तरीयताका ाअधारमा ाऄनगुमन गरी 

ाअवश्यक पषृ्ठपोषण लदनको िालग लनम्न ाऄनसुारको वडास्तरीय ाऄनगुमन सलमलत गठन गनुच पनेछ । 

  

 (क) सम्वलधधत वडाको वडाध्यक्ष    सांयोजक  

 (ख) वडा सदस्यहरु      सदस्य    (ग) वडा सलचव

     सदस्य– सलचव 

 सलमलतमा ाअवश्यकता ाऄनसुार ाऄधय कमचचारीिााइ ाअमधत्रण गनच सलकनेछ । सलमलतिे ाऄनगुमन गदाच दलेखएका लवषयका 

सम्बधधमा ाऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतिााइ लनयलमत रुपमा जानकारी गरााईन ुपनेछ ।  

 



ाईपभोक्ताबाट सांचालित ाअयोजनाहरुको ाऄनगुमन 

 ाऄनगुमन सलमलतको व्यवस्थााः 

 (क) ाअयोजना, पररयोजना र कायचक्रम तोलकएको गणुस्तर, पररमाण र समयमा सम्पधन गनच गरााईन 

ाईपभोक्ता सलमलतिे सम्पादन गने कायचको ाऄनगुमन गरी ाअयोजना, पररयोजना तथा कायचक्रमको 

गणुस्तर, पररमाण सलुनलित गनच ाईपभोक्ता भेिाबाट कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत ३ दलेख ५ 

सदस्यीय एक ाऄनगुमन सलमलत गठन गनुच पनेछ । 

 (ख)यसरी गलठत ाऄनगुमन सलमलतको काम, कतचव्य ाऄलधकार दहेाय  बमोलजम हुनेछाः 

 (१) ाअयोजनाको कायाचधवनमा सहजीकरण गने तथा दलेखएका बाधा, व्यवधान र समस्या 

समाधानका िालग ाअवश्यक लनदशेन लदने,  

 (२) ाअयोजनाको कायाचधवयन कायचतालिका ाऄनसुार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको 

पााआएमा सम्बलधधत पक्षिााइ सचेत गरााईने,    

 (३) ाईपभोक्ता सलमलतिे सांचािन गने ाअयोजाना, पररयोजना, कायचक्रमहरुसांग सम्वलधधत ाऄधय 

कायच गने । 

 



ाअयोजना मलू्याांकन 

 

 गााँईपालिकािे ५ करोड, नगरपालिकािे १० करोड र ाईपमहानगरपालिका र 

 महानगरपालिकािे २५ करोड भधदा वढी िागतका ाअयोजनाको योजना सम्पधन 

भएको २ बषचलभत्र तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मलू्याांकन गरााईन ुपने छ । 

  

 



 

धधयवाद ! 


