
 

 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन काययविधि¸ २०७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला समन्िय सममतत¸ रसिुा 
२०७५ भाद्र  



 

 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन काययविधि¸ २०७५ 

रसुवा जिल्लामा स्थापना गररएकासरकारी¸ गैरसरकारी तथा ननिी क्षेत्रहरुद्वारा सञ्चाललत 
ववकास तथा ननमााणसँग सम्बजधित कृयाकलापहरुलाई प्रभावकारी बनाउन कायाक्रम तिुामा 
तथा कायााधवयनको चरणमा अनुगमन तथा कायाक्रम सम्पधन भएपश्चात ्मूल्याङ्कन गना 
आवश्यक देखिएकोले¸ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को दफा ९२ (४) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी 
रसुवा जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभाबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायाववधि¸ २०७५िारी 
गररएको छ। 

खण्ड क  नाम तथा पररभाषा 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यो कायाववधिको नाम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायाववधि¸ 

२०७५ रहेको छ। 

(२) यो कायाववधि तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषाःववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस कायाववधिमा¸ 

(क)"सरकारी कायाालय" भधनाले रसुवा जिल्लामा नेपालको संवविान तथा सो अधतगात बनेका 
अधय कानूनद्वारा स्थापना गररएका कायाालयहरु¸ संघीय तथा प्रादेलिक सरकारका 
जिल्लाजस्थत कायाालयहरु¸ स्थानीय सरकारका कायाालयहरु र नेपाल सरकारको आधथाक तथा 
व्यवस्थापकीय ननयधत्रण रहेका अधय कायाालयहरुलाई िनाउँछ। 

(ि)"ववकास तथा ननमााण" भधनाले रसुवाली िनताको आधथाक¸ सामाजिक तथा साँस्कृनतक 
समदृ्धिका लाधग सरकारी¸ गैरसरकारी तथा ननिी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गररएका वा भववश्यमा 
सञ्चालन गररने पूवाािार ववकास¸ क्षमता अलभवदृ्धिमूलक¸ आय अलभवदृ्धि र स्वरोिगारी 
एवम ् रोिगारीमूलक कायाक्रमहरु¸ सीप ववकास र सचतेनामूलक ववकासका कृयाकलापहरुलाई 
बुखिधछ । 

(ग)"अनुगमन"भधनाले िण्ड (ि) मा उल्लेि गररएका कायाक्रमहरु सञ्चालन हुनुपूवा वा 
सञ्चालनकै क्रममा स्थलगत रुपमा कायाक्रम तिुामा प्रकृयाको बारेमा चरणबद्ि रुपमा 











 

 

सहभागी हुने¸ सूचना तथा तथ्याङ्क ललने¸ ननणायकताा वा लाभग्राही वा सरोकारवालाको 
सावािननक वा गोप्यरुपमा सामूदहक वा एकल ववचार बुझ्ने र उक्त सबै कृयाकलापहरुको 
तजस्वर ललने र अलभलेि राख्न ेसम्मको गनतववधिलाई िनाउँछ ।   

(घ)"मूल्याङ्कन" भधनाले उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा उल्लेि गररएका कायाक्रमहरु 
सम्पधन भइसकेपनछ सञ्चाललत कायाक्रमले सम्बजधित समुदाय वा क्षेत्रमा अपेक्षक्षत प्रभाव पारे 
वा नपारेको सम्बधिमा गररने सघन अध्ययनलाई िनाउँछ। 

(ङ)"जिल्ला" भधनाले रसुवा जिल्लालाई िनाउँछ।   

(च)"प्रदेि" वा "प्रदेि सभा" वा "प्रदेि सरकार" भधनाले प्रदेि नं ३ लाई िनाउँछ । 
भववश्यमा प्रदेि न ं३ को नामाकरण पररवतान भएको सधदभामा उजल्लखित िब्दहरुले प्रदेि नं 
३ को पररवनतात नामलाई नै िनाउनेछ । 

खण्ड ख - अनुगमन प्रकृया 

(३) अनुगमन प्रकृयााः (१) जिल्ला समधवय सलमनतले प्रत्येक वषा श्रावण मदहनालभत्र वावषाक 
जिल्ला अनुगमन कायायोिना तिुामा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला समधवय सलमनतले वावषाक अनुगमन कायायोिना तिुामा 
गदाा जिल्लालभत्रका सरकारी¸ गैरसरकारी र ननिी के्षत्रसँग छलफल कायाक्रमको आयोिना गरी 
रायसुिाव सङ्कलन गनुापनेछ। 

(३) जिल्ला समधवय अधिकारीले उपदफा (२) बमोजिमको छलफल कायाक्रममा गत आधथाक 
वषा अनुगमन गदाा देिापरेका ववधिगत पक्षहरुबारे िानकारी गराउनुपनेछ। 

(४) जिल्लालभत्रका गाउँपाललकाहरुले सम्बजधित गाउँपाललकाको उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा गठन 
गररने अनुगमन सलमनतको वावषाक अनुगमन कायायोिनासँग मेल िाने गरी जिल्ला अनुगमन 
कायायोिना तिुामा गना सक्नेछन ्। 

(५)दफा (४),(५) र (६) अनुरुप गठन गररने अनुगमन टोलीले आयोिना वा कायाक्रमगत 
रुपमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन सूचक तयार गनुापनेछ। उक्तानुसार तयार गररएको सूचकलाई 









 

 

टोली संयोिकले अनुगमन कायाको लाधग फफल्डमा िानु अगाडड नै जिल्ला समधवय 
सलमनतबाट स्वीकृत गराउनुपनेछ। 

(६) अनुगमन कायाको लाधग आवश्यक पने बिेट तथा अधय श्रोतसािनहरु जिल्ला समधवय 
सलमनतको कायाालयले व्यवस्था गनेछ। 

(३)सरकारी कायायलयहरुको अनुगमन गन े प्रकृयाः जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालयहरुद्वारा 
सञ्चाललत ववकास तथा ननमााणसँग सम्बजधित अनुगमन गदाा देहायबमोजिमको प्रकृया 
अवलम्बन गररनेछाः 

(१) जिल्ला समधवय सलमनतका प्रमुि वा ननिले तोकेको सदस्य वा जिल्ला समधवय 
अधिकारीको नेततृ्वमा अनुगमन टोली गठन गररनेछ । 

(२) अनुगमन टोलीले स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चाललत आयोिना वा कायाक्रमको अनुगमन 
गनुापने भएमाटोलीमा सम्बजधित गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेछ । 

(३) अनुगमन टोलीमा जिल्ला समधवय सलमनतका प्रमुिले तोके बमोजिमका व्यजक्तहरु 
समावेि हुनेछन ्।  

(४) अनुगमन टोलीको व्यवस्थापन तथा प्रनतवेदन गने जिम्मेवारी जिल्ला समधवय सलमनतका 
अधिकृतस्तरका प्राववधिक वा अप्राववधिक कमाचारीले गनेछन ्। 

(४)गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन गने प्रकृयाःजिल्ला सहजिकरण सलमनत वा संघीय वा 
प्रादेलिक ननकायहरु वा सम्बजधित गाउँपाललकाबाट स्वीकृनत प्राप्त गरी गैरसरकारी संस्थाबाट 
सञ्चाललत यस जिल्लाको ववकास तथा ननमााणसँग सम्बजधित कायाक्रमहरुको अनुगमन गदाा 
देहायबमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गररनेछाः 

(१) जिल्ला समधवय सलमनतका प्रमुि वा ननिले तोकेको सदस्य वा जिल्ला समधवय 
अधिकारीको नेततृ्वमा अनुगमन टोली गठन गररनेछ । 

(२) अनुगमन टोलीले िुन स्थानीय सरकारको कायाक्षेत्र भएको स्थानमा सञ्चाललत गैरसरकारी 
संस्थाद्वारा सञ्चाललत आयोिना वा कायाक्रम हो सो स्थानीय तहको उपाध्यक्ष टोलीको पदेन 













 

 

सदस्य रहनेछ। सम्बजधित गाउँपाललकाका अध्यक्षले तोकेका ननवााधचत प्रनतननधिहरुसमेत उक्त 
टोलीमा समावेि हुन सक्नेछन ्।  

(३) अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रिासन कायाालयका एकिना अधिकृत प्रनतननधि र गैरसरकारी 
संस्था महासंघका जिल्लाजस्थत प्रनतननधि सदस्यको रुपमा फफल्डमा िदटनेछन ्।  

(४) अनुगमन टोलीको व्यवस्थापन गने जिम्मेवारी सम्बजधित गैरसरकारी संस्थाको हुनेछ । 
प्रनतवेदन तयार गने जिम्मेवारी जिल्ला समधवय सलमनतका अधिकृतस्तरका प्राववधिक वा 
अप्राववधिक कमाचारीले गनेछन ्। 

(५)तनिी िेत्रद्िारा सञ्चामलत विकास तथा तनमायण काययको अनगुमन गने प्रकृयाःननिी क्षेत्रले 
आफ्नो व्यवसानयकसामाजिक उत्तरदानयत्व अधतगात वा प्रभाववत क्षते्रको ववकासका लाधग 
पुयााउने सामाजिक भूलमका अधतगातका कायाक्रमहरुको अनुगमन गदाा देहायको प्रकृया 
अवलम्बन गररनेछाः 

(१) जिल्ला समधवय सलमनतका प्रमुि वा ननिले तोकेको सदस्य वा जिल्ला समधवय 
अधिकारीको नेततृ्वमा अनुगमन टोली गठन गररनेछ । 

(२) अनुगमन टोलीमा सम्बजधित गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेछ । सम्बजधित 
गाउँपाललकाका अियक्ष वा ननिले तोकेका ननवााधचत प्रनतननधिहरु तथा स्थानीय 
प्रभाववतहरुमध्येबाट एकिनासमेत उक्त टोलीमा समावेि हुन सक्नेछन ्।  

(३) अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रिासन कायाालयका एकिना अधिकृत प्रनतननधि र जिल्ला 
प्रहरी कायाालयबाट एक िना अधिकृत प्रहरी कमाचारी प्रनतननधि रहनेछन ्।  

(४) अनुगमन टोलीको व्यवस्थापन तथा प्रनतवेदन गने जिम्मेवारी जिल्ला समधवय सलमनतका 
अधिकृतस्तरका प्राववधिक वा अप्राववधिक कमाचारीले गनेछन ्। 

खण्ड ग  मूल्याङ्कन 

(६) आयोिना िा काययक्रमको मूल्याङ्कन गराउन ुपनेः(१) जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालय तथा 
गैरसरकारी संस्थाहरुले सम्पधन गरेका रु. बीसलाि भधदा माधथको लागत भएका आयोिना 





















 

 

वा कायाक्रमहरुको आयोिना वा कायाक्रम सम्पधन भएको १ वषापनछ २ वषालभत्र ै जिल्ला 
समधवय सलमनतको संयोिनमा मूल्याङ्कन गराउनु पनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गने प्रयोिनको लाधग जिल्ला समधवय सलमनतले प्रत्येक 
वषाको श्रावण मसाधतलभत्र गत आधथाक वषामा जिल्लाभर सम्पधन भएका रु. बीसलािभधदा 
माधथ लागत भएका आयोिना र कायाक्रमहरुको वववरण तयार गनेछ । 

(३) जिल्ला समधवय सलमनतले उपदफा (२) बमोजिम तयार गररएको वववरणबाट आधथाक¸ 

सामाजिक तथा वातावरणीय रुपमा उच्च महत्व राख्न ेपाँचवटा आयोिना वा कायाक्रमहरु छानी 
ववज्ञ संस्था वा व्यजक्तको सहयोगमा बढीमा ६ मदहनालभत्र ५ वटै आयोिना वा कायाक्रमहरुको 
मूल्याङ्कन गराउनुपनेछ । 

(४) मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयार भएपनछ जिल्ला समधवय सलमनतले यस कायाववधिको िण्ड 
घ अनुरुप हुने गरी उपयोग र सावािननफककरण गनुापनेछ । 

(५)पाँचवटा उच्च महत्वका आयोिना वा कायाक्रमको मूल्याङ्कन गना लाग्ने लागत अनुमान 
गरी जिल्ला समधवय सलमनतले प्रदेि सरकारसँग आवश्यक बिेट ननकासाको लाधग माग 
गनेछ । बिेट प्राप्त भएपनछ अववलम्ब मूल्याङ्कन काया प्रारम्भ गनुा जिल्ला समधवय 
सलमनतको कायाालयको जिम्मेवारी हुनेछ । 

खण्ड घ  प्रततिेदन तयारी¸ विश्लेषण¸ उपयोग र साियितनकककरण 

(७) प्रततिेदन तयारीः(१)िण्ड ि बमोजिम अनुगमन कायाको प्रनतवेदन तयारी गने मुलभुत 
जिम्मेवारी जिल्ला समधवय सलमनतको कायाालयको हुनेछ । 

(२) सािारणतयााः अनुगमन प्रनतवेदन अनुगमन सफकएको १० ददनलभत्र तयार गररसक्नुपनेछ 
। वविषे पररजस्थनत उत्पधन भइ तोफकएको समयमा प्रनतवेदन तयार गना नसफकएमा जिल्ला 
समधवय सलमनतको प्रमुिले सातददनसम्म म्याद थप गना सक्नेछ ।  

(३)प्रनतवेदन नेपाली भाषामा तयार गनुापनेछ । तर¸ कुनै कारणले स्थानीय िनतालाई 
प्रनतवेदनमा उल्लेि गररएका ववषयहरु स्थानीय भाषामा आवश्यक परेमा सम्बजधित स्थानीय 









 

 

तहको सहयोगमा प्रनतवेदन तयारी गने अधिकृत कमाचारीले प्रनतवेदन पुरै वा आँलिक भागलाई 
स्थानीय भाषामा रुपाधतरण गराउनुपनेछ । 

(४) प्रनतवेदन तयार गदाा अनुगमनको क्रममा सङ्कलन गररएका सूचना¸ तथ्याङ्कहरु तथा 
स्थानीय सरोकारवाला एवम ्लाभग्राहीहरुका ववचारहरुसमेतलाई उच्च प्राथलमकता ददनुपनेछ । 

(५) प्रनतवेदनको ढाँचा अनुगमन टोलीले तोके बमोजिम हुनेछ । 

(८) प्रततिेदनको विश्लेषणः(१) प्रनतवेदन तयार भएपनछ सोउपर जिल्ला समधवय सलमनतको 
बैठकमा छलफल गररनेछ ।  

(२) जिल्ला समधवय सलमनतमा प्रनतवेदन उपर छलफल गना अनुगमन गररएको ननकायको 
जिम्मेवार पदाधिकारी तथा अनुगमन गररएको आयोिना वा कायाक्रमसँग सम्बजधित 
ववषयववज्ञलाई आमधत्रण गना सक्नेछ ।  

(३) प्रनतवेदनमाधथ जिल्ला समधवय सलमनतको बैठकमा छलफल भएपनछ जिल्ला समधवय 
अधिकारीले प्राप्त सल्लाह र सुिावहरुलाई सङ्कलन गरी प्रनतवेदनको अंि बनाउनुपनेछ । 

(४) प्रनतवेदनको अजधतम संस्करणलाई जिल्ला समधवय सलमनतका प्रमुिबाट स्वीकृनत प्रदान 
नगरेसम्म सम्बजधित ननकायलाई िानकारी गराइने छैन । 

(९) उपयोगः (१) प्रनतवेदनमा उल्लेि गरेका ववषयवस्तुहरुलाई अनुगमन गरेको ननकायले ७ 
ददनलभत्र प्राप्त गररसक्ने गरी जिल्ला समधवय सलमनतका प्रमुिको ललखित ननदेिनमा जिल्ला 
समधवय सलमनतको कायाालयले प्रेवषत गनेछ । 

(२) सम्बजधित ननकायले प्रनतवेदन प्राप्त भएपनछ तुरुधतै सम्बजधित कायाक्रम वा आयोिना 
वा िािा प्रमुिलाई आवश्यक कायााथा पठाउनुपनेछ । 

(३) प्रनतवेदनमा उल्लेि गरेका ववषयवस्तुहरुउपर ददइएका सुिावहरु अक्षरसाः पालना गने 
गराउने दानयत्व अनुगमन गररएका ननकायका प्रमुिको हुनेछ ।  





 

 

(४) उपदफा ३ अनुरुप सुिावहरु कायााधवयन भए/नभएको सम्बधिमा जिल्ला समधवय 
सलमनतले थप अनुगमन गना सक्नेछ । यसरी गररने अनुगमनमा सहयोग गनुा सम्बजधित 
ननकायका प्रमुिको दानयत्व हुनेछ । 

(५) कुनै कारणविाः सुिाव कायााधवयन गना नसक्ने भएमा सम्बजधित ननकायले जिल्ला 
समधवय सलमनतलाई सुिाव प्राप्त भएको लमनतले ७ ददनलभत्र ललखित िानकारी गराउनुपनेछ 
। 

(१०)साियितनकककरणः(१) अनुगमन टोलीले अनुगमनको क्रममा तयार गररएका कुनैपनन 
प्रकारका दटपोटहरु सावािननक गनुाहँुदैन । 

(२) प्रनतवेदनउपर जिल्ला समधवय सलमनतमा पयााप्त छलफल भई प्राप्त सुिावहरुलाई 
प्रनतवेदनको अिं बनाई जिल्ला समधवय सलमनतका प्रमुिबाट स्वीकृनत प्रदान नगरेसम्म 
सावािननक गनुाहँुदैन । 

(३)अनुगमन गररएको सम्बजधित ननकायले अनुगमन टोलीको पूवास्वीकृनत नललई अनुगमन 
प्रनतवेदनलाई सावािननक गराउने छैनन ्। 

(४) जिल्ला समधवय सलमनतले प्रत्येक ६/६ मदहनामा एकपटक अनुगमन प्रनतवेदन उपर 
छलफल कायाक्रमको आयोिना गरी प्रनतवेदन सावािननक गना सक्नेछ । 

(५) जिल्ला समधवय अधिकारीले प्रत्येक वषा आयोिना गररने वावषाक समीक्षा गोजठठमा 
वषाभरी गरेका अनुगमन प्रनतवेदनहरुको साराँिपेि गनुापनेछ । 

(६) अनुगमन प्रनतवेदनको कारण जिल्लालभत्र सञ्चालन गररने कुनै पनन ववकास तथा 
ननमााणसँग सम्बजधित संस्था वा पदाधिकारीलाई सुरक्षािधय ितरा आउन सक्ने देखिएमा 
जिल्ला समधवय सलमनतले कुनै अनुगमन प्रनतवेदनलाई समय फकटान गरी अविी तोकी गोप्य 
राख्न सक्नेछ । 

खण्ड ङ  विविि 

(११)अनुगमन काययविधिको पालना गनुयपनेःयो जिल्ला अनुगमन कायाववधि¸ २०७५ को पालना 
गनुा जिल्लाजस्थत सबै सरकारी¸ गैरसरकारी र ननिी क्षेत्रको कताव्य हुनेछ ।  













 

 

(११) अनुसरण गनुयपनेःजिल्लाजस्थत गाउँपाललकाहरुमा स्थापना गररने अनुगमन सलमनतहरुले 
यस कायाववधिलाई मागादिाक कायाववधिको रुपमा अनुसरण गनेछन ्। 

(१२) संशोिनःयस कायाववधिमा उल्लेि गररएका ववषयवस्तुहरु जिल्ला सभाबाट मात्र संिोिन 
हुनेछन ्। कुनै कारणले यस कायाववधिको कानूनी व्याख्या गनुापने अवस्था आएमा नेपालको 
संवविान २०७२ तथा अधय प्रचललत कानून बमोजिम स्थापना गररएका धयानयक ननकायहरुबाट 
मात्र गररनेछ । 

(१३)अन्यःयो कायाववधिमा िे सुकै कुरा लेखिएको भए तापनन संघीय वा प्रादेलिक कानूनले 
अधय व्यवस्था गरेकोमा सोदह अनुरुप नै हुनेछ । 




