योजना कायाान्वयन, अनुगमन र मूलयाांकन
•

•

•

•

गाांउपालिका वा नगरपालिकािे पाररत गरे को ७ लिन लित्र अध्यक्ष वा प्रमख
ू िे प्रमख
ू िाई
खर्चको अलततयारी लिइसक्नपु ने,
अलततयारी प्राप्त िएको १५ लिन लित्र लनर्ाचररत ढाांर्ामा कायचक्रम स्वीकृत गरी सम्बलधर्त
लविाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ प्रमख
ु र वडा सलर्विाई लिलखत रुपमा योजना
कायाचधवयनको लजम्मा लिनपु नेछ।
योजना कायाचधवयनको लजम्मा प्राप्त िएको लमलतिे ७ लिनलित्र सम्बलधर्त
लविाग/महाशाखा/शाखा र एकाइ प्रमख
ु र वडा सलर्विे कायचक्रम कायाचधवयनको
कायचतालिका प्रमख
ु प्रशासकीय अलर्कृत समक्ष पेश गनचु पनेछ ।

क्रमश:

•

•

प्राप्त कायचतालिका उपर कुनै सश
ू प्रशासकीय अलर्कृतिे
ां ोर्न आबश्यक िेलखएमा प्रमख
सझु ाव लिन सक्नेछ,यसरी सझु ाव प्राप्त िएमा सो समेत समाबेश गरी सश
ां ोलर्त कायचयोजना
सम्बलधर्त लनकायिे पनु : पेश गनचपु नेछ।
सबै लविाग/महाशाखा/शाखा र एकाइ प्रमख
ू र वडा सलर्वबाट प्राप्त कायचयोजनािाई
एलककृत गरी प्रमख
ू प्रशासकीय अलर्कृतिे एलककृत कायचयोजना कायचपालिका समक्ष पेश
गनचपु नेछ।

कायाान्वयन ववधी




स्थानीय सरकार सञ्र्ािन ऐन, २०७४, सावचजलनक खररि ऐन, २०६३, खररि
लनयमाविी, आलथचक कायचलवलर् ऐन तथा लनयमाविी र स्थानीय तहहरुिे सलां वर्ान
तथा अधय प्रर्लित काननू को अलर्कार क्षेत्र लित्र रही लनमाचण गरे का ऐन लनयम
अनसु ार कायाचधवयन गनचु पनेछ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकािे आलथचक वर्च शरुु िएको एक मलहना लित्र आफ्नो
वालर्चक खररि योजना र गरुु योजना स्वीकृत गरी सो अनरुु प खररि कायचको
व्यवस्थापन गनचपु नेछ ।

योजना कायाान्वयन





उद्देश्य हालसि गनच गररने कृयाकिापहरुको समष्टी।
कायचयोजनामा योजना कायाचधवयनको तररका
उल्िेख गररधछ ।
सावचजलनक खररि ऐन तथा लनयमाविीिे तोके को
प्रकृया बमोलजम गनचु पने ।

योजना कायाान्वयन





उद्देश्य हालसि गनच गररने कृयाकिापहरुको समष्टी।
कायचयोजनामा योजना कायाचधवयनको तररका
उल्िेख गररधछ ।
सावचजलनक खररि ऐन तथा लनयमाविीिे तोके को
प्रकृया बमोलजम गनचु पने ।

खररि लवलर्
(क) मािसामान लनमाचण कायच वा अधय सेवा खररि गनचपु िाच
 अधतरालरिय स्तरमा खल्
ु िा बोिपत्र आह्वानगरी
 रालरिय स्तरमा खल्
ु िा बोिपत्र आह्वानगरी
 लसिबधिी िरिाउपत्र आह्वानगरी
 सोझै खररि गरी
 उपिोक्ता सलमलत वा िािग्राही समि
ु ायिाई सहिागी गराई
 अमानतबाट
 एकमष्ट
ु िर लवलर्बाट
 क्याटिग सलपङ्ग लवलर्बाट
 लिलमटेड टेण्डररङ्ग लवलर्बाट
 बाइ ब्याक मेथड लवलर्बाट

खररि लवलर्.....
(ख) परामशच सेवा खररि गनचपु िाच
 प्रलतस्पर्ाचत्मक प्रस्ताव माग गरी
 सोझै वाताचबाट

आयोजना कायाचधवयन प्रकृया










योजना कायाचधवयन कायचयोजनाको स्वीकृती
बजेटको एकीन
लस्टमेट तथा लडजाइन तयारी
िागत अनमु ान स्वीकृलत
खररि लवलर्को छनोट
सम्झौता गने
कायचयोजना पेश गनच िगाउने
कायाचिश
े लिने

आयोजना कायाचधवयनको लजम्मेवारी
पदावधकारी
अध्यक्ष वा प्रमख
ु
उपाध्यक्ष वा उपप्रमख
ु
प्रमख
ु प्रशासकीय अलर्कृत

सम्बलधर्त शाखा प्रमख
ु

वजम्मेवारी
बजेट खर्च गने अलततयारी लिने, समधवय गने, कुनै समस्याको समार्ान
गने ।
अनगु मन गने, अनगु मन प्रलतवेिन कायचपालिकाको बैठकमा छिफि गने
।
कायचयोजना तयार गने, शाखा तथा वडािाई लजम्मेवारी लिने, खररि
लवलर्को छनोट गने, अनगु मन गने, िक्त
ु ानी लिने ।
उपिोक्ता सलमलतको गठन गराउने, अलििेख रातने, अनगु मन सलमलतको
सिस्य सलर्व िई कायच गने, िक्त
ु ानीको िालग लसफाररस गने ।

आयोजना कायाचधवयनको लजम्मेवारी
पदावधकारी

वजम्मेवारी

प्रालवलर्क (पवू ाचर्ार) कमचर्ारी पवू ाचर्ार सम्बधर्ी कायचको सवेक्षण गने, लडजाइन गने, िागत अनमु ान तयारी
गने, अनगु मन गने, सम्झौता गने पक्षिाई आवश्यक सहयोग र लनिेशन लिने ।
वडास्तरीय योजनाको हकमा
सम्बलधर्त वडाध्यक्ष
सम्झौता गने पक्ष

उपिोक्ता सलमलत गठन गने, वडास्तरीय योजनाको अनगु मन गने, गापा नपा
स्तरीय योजनाको िक्त
ु ानी लसफाररस गने ।
लडजाइन तथा लस्टमेट तयार गनच सहयोग गने, लस्टमेट अनसु ारको काम सम्पधन
गने, सावचलजनक परीक्षण गने, अनगु मनको समधवय गने ।
लवर्यगत सलमलतका सिस्यहरु अनगु मन गने कायाचधवयनको क्रममा िेलखएका समस्या समार्ानको िालग
समधवय गने ।

उपिोक्ता सलमलत सम्बधर्ी व्यवस्था








स्थानीय सरकार सांर्ािन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीयतहिे सांर्ािन गने आयोजनाको िालग
उपिोक्ता सलमलत गठन, सांर्ािन र ब्यबस्थापन सम्बधर्ी कायचलवर्ी बनाई िागु गनचपु नेछ।
आयोजना, पररयोजना वा कयचक्रमको लनमाचण, सांर्ािन र ममचत सांिारका िालग गठन िएको उपिोक्ता
सलमलतिे यो कायचलवर्ी पणू तच : पािन गनचपु नेछ।
उपिोक्ता सलमलतमा सम्बलधर्त आयोजना क्षेत्रको १८ बर्च परू ा िएको, कुनै फौजिारी अलियोगमा
अिाितबाट िोर्ी नठहररएको, सरकारी बाक
ां ी वक्यौता वा पेश्की फश्यौट गनच बाक
ां ी नरहेको र आयोजना
क्षेत्रको स्थायी बालसधिा हुनपु ने छ।
जनप्रलतलनर्ी, राजनैलतक ििका पिालर्कारी, बहािवािा कमचर्ारी र शीक्षक उपिोक्ता सलमलतमा बस्न
पाइने छै न।

उपिोक्ता सलमलत गठन र सर्ां ािनको ब्यबस्था (कायचलवर्ीमा व्यवस्था हुनपु ने)








आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िािपग्ु ने उपिोक्ताहरुको आमिेिाबाट आयोजना स्थिमैं ७ िेलख ११
जनासम्मको उपिोक्ता सलमलत गठन हुने।
सलमलत गठनको िालग आमिेिा हुने लमलत, समय, स्थान र लबर्य कलम्तमा ७ लिन अलि सावचजलनक
रुपमा जानकारी गराउनपु ने।
गाउांपालिका वा नगरपालिकास्तरीय आयोजना वा कायचक्रम सांर्ािनका िालग उपलिक्ता सलमलत गठन
गिाच गाउांपालिका वा नगरपालिकािे तोके को कायचपालिकाको सिस्य वा कायाचियको प्रलतलनर्ीको
रोहवरमा गनचपु ने।
वडास्तरीय आयोजना वा कायचक्रमको हकमा वडा अध्यक्ष वा वडा सिस्य वा कायाचियिे तोके को
कायाचियको प्रलतलनर्ीको रोहवरमा गनचपु ने।

क्रमश:













उपिोक्ता िेिामा योजनाको सलां क्षप्त जानकारी र सलमलतको सरां र्नाको जानकारी कायाचियका
प्रलतलनर्ीिे गराउनपु ने,
उपिोक्ता सलमलतमा कलम्तमा ३३ प्रलतशत मलहिा को प्रलतलनलर्त्व हुनपु ने साथै अध्यक्ष, सलर्ब र
कोर्ाध्यक्ष मध्ये एकजना मलहिा हुनपु ने।
एकब्यलक्त एउटा िधिा बढी उपिोक्ता सलमलतको सिस्य बधनसक्ने छै न साथै सगोिको पररवारबाट पलन
एक िधिा बढी ब्यलक्त सिस्य बधन सक्ने छै न।
सलमलतको गठन सके सम्म सवचसम्मत गराइनेछ र सबचसम्मत हुन नसके मात्र बहुमतबाट हुनेछ।
उपिोक्ताको िागत सहिालगतामा सांर्ािन हुने आयोजनाहरुको सर्ां ािन उपिोक्ता सलमलतबाटै गनच
प्रोत्साहन गररनेछ।
उपिोक्ता सलमलतबाट गनचपु ने काम लनमाचण ब्यबसायी वा अधय कुनै ब्यलक्त वा सस्ां थाबाट गररने छै न।
कायाचियिे उपिोक्ता सलमलतको अलििेख रातनेछ।

उपिोक्ता सलमलतको काम, कतचब्य र अलर्कार









सम्झौता बमोलजम कायचसम्पािन गने,
कायाचियबाट प्राप्त सर्ू ना तथा मागचिशचनको जानकारी उपिोक्तिाई गराउने,
सम्झौता बमोलजम कायच शरुु गिाच कायाचियबाट आबश्यक लनिेशन प्राप्त गनचपु ने िए प्राप्त गरे र मात्र शरुु गने,
कायचसम्पािनिाई प्रिावकारी बनाउन सलमलतका सिस्यहरुको कायचलविाजन र लजम्वेवारी बाँडफाँड गराउने,
उपिोक्ता सलमलतका सिस्यहरुको क्षमता लवकास गने,
सम्झौता बमोलजम कामको पररमाण, गणु स्तर, समय र िागतमा पररवतचन गनचपु ने िए कायाचियिाई अनरु ोर्
गने,
आयोजना वा कायचक्रमको िीगो व्यवस्थापन सम्बधर्ी अधय कायच गने।

आयोजना वा कायचक्रमको कायाचधवयन तथा ब्यबस्थापन







िागत अनमु ान स्वीकृत गरी आ.व. शरुु िएको १५ लिन लित्र उपिोक्ताबाट सांर्ािन हुने
आयोजनाहरुको छनौट गरी कायाचधवयन योजना बनाउनु पनेछ।
आयोजना वा कायचक्रम कायाचधवयनको िालग उपिोक्ता सलमलत र कायाचिय वीर् लनर्ाचररत ढार्ां ामा
सम्झौता गनचपु नेछ।
आयोजना वा कायचक्रमको प्रकृती हेरी कायाचियिे िागत सहिालगताको ढाँर्ा (नगि, श्रमिान वा
बस्तगु त) तोक्नु पनेछ।

अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन
िगानी
बजेट, जनशलक्त

नलतजा
लसांर्ाइ कुिो २ लकलम

अनग
ु मन

उपिलब्र्
लसांर्ाइ सलु वर्ा

प्रिाव
तरकारी खेतीका कारण
गररबी धयनू ीकरण

मल्
ू याङ्कन

अनगु मन






काम िइरहेको समयमा गणु स्तर कायम गनच गररने जाँर् वा लनरीक्षण अनगु मन हो ।
अनगु मन व्यवस्थापकीय कायच हो । अनगु मन कायाचधवयन गने वा गराउने लनकाय वा
पिालर्कारीबाट गररधछ ।
गनचु पने कामको सलु नलितताको िालग अनगु मन गररधछ ।
आयोजनाको उद्देश्य बमोलजम काम िइरहेको छ िनी व्यवस्थापनिाई सलु नलित
बनाउन अनगु मन गररधछ ।

मल्ू याङ्कन








कुनै काम वा योजनािे राखेको उद्देश्य परू ा िए निएको एकीन गनच गररने जाँर् वा परीक्षा
मल्ू याङ्कन हो ।
िािग्राहीिाई योजनाको प्रिाव (मालथल्िो स्तरको उद्देश्य) कस्तो रह्यो िनी गररने
अनसु धर्ानमि
ू क कायच नै मल्ू याङ्कन हो ।
कुनै आयोजना शरुु हुनु िधिा अगालड र योजना सम्पधन िइसके पलछको अवस्था बीर्को
ति
ु ना गने काम हो ।
मल्ू याङ्कन खासगरी तेस्रो पक्षबाट गररधछ ।

नविजा सच
ू कमा आधाररि अनुगमन िथा मूलयाांकन







यो पररवतचनको सर्ू कमा आर्ाररत M&E प्रलक्रया हो।
यसमा प्रिाव (Impact) सर्ू क, उपिब्र्ी (Outcome) सर्ू क र प्रलतफि (Output) सर्ू क गरी ३ तहका
सर्ू कका आर्ारमा क्रमश: िक्ष्य, उद्देश्य र तत्कािको प्रलतफि मापन गररधछ।
सर्ू कहरु स्पष्ट, सबचस्वीकायच, लवश्वसनीय, मापनयोग्य र समयवद्ध हुनपु छच ।
Output पररणात्मक (Quantitative)प्रकृलतका सर्ू कमा आर्ाररत हुधछ िनें, Outcome र Impact
तहका सर्ू कहरु गणु ात्मक(Qualitative) प्रकृलतका हुधछन।

अनगु मन कस्तो आयोजनाको गने ?








गा.पा. वा न.पा.बाट स्वीकृत कायचक्रम वा आयोजनाहरुको
।
गा.पा. वा न.पा.बाट िगानी िएको आयोजनाहरुको ।
नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकारबाट प्राप्त स्रोत सार्न
माफच त सञ्र्ालित आयोजनाहरुको ।
गा.पा. वा न.पा.को क्षेत्रलित्र गैरसरकारी सस्था माफच त
सञ्र्ालित आयोजनाहरुको ।

अनगु मनको उद्देश्य







कायचतालिका अनसार काम िए निएको एकीन गनचु ।
तोलकएको कामको समय िागत र गणु स्तर कायम गनचु ।
कायाचधवयनको क्रममा िएका गल्ती वा कमजोरी तत्काि सर्ु ार गनचु ।
लडजाइन वा कायाचधवयनमा िएका गल्ती सर्ु ार गरी सावचजलनक कोर्को अपव्यय हुनबाट
रोक्नु ।
आवको अलधतममा हुने लवकास कायचिाई सर्ु ार गरी समयमै सम्पधन गराउनु ।

अनगु मनका प्रकार




लनरधतर अनगु मन
लिगोपनाको अनगु मन

अनगु मनका तररकाहरु








लनयलमत प्रलतवेिन लिएर
स्थिगत अविोकन गरे र
सरोकारवािाहरुसँग छिफि गरे र
नागररक समाजका सँस्थाहरु पररर्ािन गरे र(लमलडया
आलि)
सावचजलनक परीक्षण, सावचजलनक सनु वु ाई, सामालजक
परीक्षण जस्ता लवलर्हरु माफच त

अनगु मन गने लजम्मेवारी







स्थानीय तहको कायच लविाजन लनयमाविीिे तोके को पिालर्कारी।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमख
ु (स्थानीय सरकार सञ्र्ािन ऐन २०७४
अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतका सिस्यहरु
प्रमख
ु प्रशासकीय अलर्कृत र सम्बलधर्त शाखा प्रमख
ु (लनयलमत
कायच)
वडा स्तरीय आयोजनाको हकमा वडाध्यक्ष र सिस्यहरु

अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतको गठन
गाऊँ पालिका वा नगरपालिकाबाट सञ्र्ालित योजनाको िागत, पररमाण, समय सीमा र गणु स्तरीयताको आर्ारमा
अनगु मन गरी आवश्यक पष्ठृ पोर्ण लिनको िालग लनम्न अनसु ारको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलत गठन गनचु पनेछ ।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमख
ु
अध्यक्ष वा प्रमख
ु िे तोके का एकजना
मलहिासलहत कायचपालिकाका सिस्यहरु मध्येबाट
िईु जना सिस्य



सांयोजक
सिस्य



प्रमख
ु प्रशासकीय अलर्कृत

सिस्य



प्रमख
ु , योजना लविाग/महाशाखा/शाखा र एकाई

सिस्य– सलर्व



सलमलतिे कायचपालिकाका अधय सिस्य तथा लवर्य लवज्ञिाई आमधत्रण गनचसक्ने

अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण लवर्ी


कायचपालिकामा एकीकृत कायाचधवयन कायचयोजना पेश गरे को १५ लिनलित्र अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतिे वालर्चक
अनगु मन कायचयोजना बनाई कायाचधवयन गनचु पनेछ।



अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतिे गरे को कामको प्रलतवेिन प्रत्येक २ मलहनामा पेश गरी कायचपालिकाको बैठकमा
छिफि गनचु पनेछ ।



सलमलतको प्रलतवेिन समेतको आर्ारमा कायचपालिकािे योजना कायाचधवयनमा िेलखएका त्रटु ीहरु सच्याउन तथा समय र
गणु स्तर कायम गनच सम्बलधर्त पक्ष (उपिोक्ता सलमलत, लनमाचण व्यवसायी, परामशचिाता, तथा कमचर्ारी) िाई आवश्यक
लनिेशन लिनु पनेछ। अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतिे लिएको लनिेशन पािना गनचु सम्बलधर्त पक्षको लजम्मेवारी हुनेछ।

वडास्तरीय अनगु मन सलमलत


आफ्नो वडालित्र सञ्र्ालित योजनाको िागत, पररमाण, समय सीमा र गणु स्तरीयताका आर्ारमा अनगु मन गरी
आवश्यक पष्ठृ पोर्ण लिनको िालग लनम्न अनसु ारको वडास्तरीय अनगु मन सलमलत गठन गनचु पनेछ ।



(क) सम्वलधर्त वडाको वडाध्यक्ष



(ख) वडा सिस्यहरु

सयां ोजक
सिस्य
सिस्य– सलर्व

(ग) वडा सलर्व

सलमलतमा आवश्यकता अनसु ार अधय कमचर्ारीिाई आमधत्रण गनच सलकनेछ । सलमलतिे अनगु मन गिाच िेलखएका लवर्यका
सम्बधर्मा अनगु मन तथा सपु ररवेक्षण सलमलतिाई लनयलमत रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ ।

उपिोक्ताबाट सर्ां ालित आयोजनाहरुको अनगु मन










अनगु मन सलमलतको व्यवस्थााः
(क) आयोजना, पररयोजना र कायचक्रम तोलकएको गणु स्तर, पररमाण र समयमा सम्पधन गनच गराउन
उपिोक्ता सलमलतिे सम्पािन गने कायचको अनगु मन गरी आयोजना, पररयोजना तथा कायचक्रमको
गणु स्तर, पररमाण सलु नलित गनच उपिोक्ता िेिाबाट कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत ३ िेलख ५
सिस्यीय एक अनगु मन सलमलत गठन गनचु पनेछ ।
(ख)यसरी गलठत अनगु मन सलमलतको काम, कतचव्य अलर्कार िेहाय बमोलजम हुनेछाः
(१) आयोजनाको कायाचधवनमा सहजीकरण गने तथा िेलखएका बार्ा, व्यवर्ान र समस्या
समार्ानका िालग आवश्यक लनिेशन लिने,
(२) आयोजनाको कायाचधवयन कायचतालिका अनसु ार काम िए निएको यकीन गने र नगरे को
पाइएमा सम्बलधर्त पक्षिाई सर्ेत गराउने,
(३) उपिोक्ता सलमलतिे सांर्ािन गने आयोजाना, पररयोजना, कायचक्रमहरुसांग सम्वलधर्त अधय
कायच गने ।

आयोजना मल्ू याांकन


गाउँपालिकािे ५ करोड, नगरपालिकािे १० करोड र उपमहानगरपालिका र
महानगरपालिकािे २५ करोड िधिा वढी िागतका आयोजनाको योजना सम्पधन
िएको २ बर्चलित्र तेस्रो पक्षबाट प्रिाव मल्ू याक
ां न गराउनु पने छ ।

र्धयवाि !

