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सदूुरपश्चिम प्रदेश अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ननदेश्चशका, २०७८ 

 

प्रदेश सरकार (म.प.) बाट स्वीकृत नमनतिः 2078।12।03 

प्रस्तावनािः सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट सञ्चानित ववकास योजना तथा काययक्रम ननर्ायररत िागत र 
समयसीमामा सम्पन्न गनय, गणुस्तरीयता कायम गनय, समग्र ववकास प्रशासन तथा ननमायणसम्बन्र्ी 
वक्रयाकिापको सफि कायायन्वयनको िानग अनगुमन तथा मूल्याङ्कन काययिाई प्रणािीबद्ध, एकरूपता, 
ननतजामखुी, उत्तरदायी, श्चजम्मेवार, सक्षम र प्रभाावकारी बनाउन वा्छननीय भाएकािे, 

प्रदेश नीनत तथा योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ्चािन) आदेश, २०७6 को दफा २६ िे 
ददएको अनर्कार प्रयोग गरी सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकार (मश्चन्िपररषद्)िे यो ननदेश्चशका जारी गरेको छन। 

 

पररच्छेनद-१ 

प्रारश्चम्भाक 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भािः (१) यस ननदेश्चशकाको नाम "सदूुरपश्चिम प्रदेश अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
ननदेश्चशका, २०७८" रहेको छन । 

(२) यो ननदेश्चशका तरुुन्त प्रारम्भा हनुेछन ।  

२. पररभााषािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ननदेश्चशकामा,- 

(क) “अनगुमन” भान्नािे नीनत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनामा िगानी तथा 
सार्नको प्रवाह उश्चित ढङ्गिे भाए नभाएको वा अपेश्चक्षत ननतजा हानसि भाए नभाएको 
सम्बन्र्मा कायायन्वयन गने ननकाxय वा काननुबमोश्चजम अश्चततयारप्राप्त ननकायिे 
तोकेको व्यश्चि वा संस्थाबाट ननरन्तर वा आवनर्क रूपमा गररने ननगरानी, सूिना 
सङ्किन, ववश्लषेण तथा सरु्ारात्मक कायय सम्झन ुपछनय । 

(ख) "अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा" भान्नािे सदूुरपश्चिम प्रदेश नीनत तथा योजना 
आयोगको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको काम गने शाखा सम्झन ुपछनय । 

(ग) "अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनत" भान्नािे दफा 13 बमोश्चजमको सनमनत सम्झन ु
पछनय। 

(घ) "आयोग" भान्नािे सदूुरपश्चिम प्रदेश नीनत तथा योजना आयोग सम्झन ुपछनय । 

(ङ) "प्रभााव मूल्याङ्कन" भान्नािे काययक्रम वा आयोजनाको कायायन्वयनबाट प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष रूपमा हानसि भाएका पररवतयनको िेखाजोखा गररने कायय सम्झन ुपछनय । 

(ि) "मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनत" भान्नािे प्रदेश मन्िाियस्तरीय 
ववकास समस्या समार्ान सनमनत (Provincial Ministrial Development Action 

Committee-PMDAC ) सम्झन ुपछनय । 
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(छन) “मूल्याङ्कन” भान्नािे कायायन्वयन िरणमा रहेका वा सम्पन्न भाएका नीनत, योजना, 
काययक्रम तथा आयोजनाको सान्दनभायकता, प्रभाावकाररता, काययदक्षता, ददगोपना तथा 
प्रभाावका सम्बन्र्मा िैवङ्गकता तथा समताका दृवििे समेत आन्तररक वा बाह्य 
मूल्याङ्कनकतायबाट उदे्दश्यपूणय र व्यवश्चस्थत तररकािे गररएको अध्ययन, ववश्लषेण र 
प्रनतवेदनको समविगत कायय सम्झन ुपछनय । 

(ज) "ववकास समस्या समार्ान सनमनत" भान्नािे प्रदेश ववकास समस्या समार्ान सनमनत 
(Province Development Action Committee-PDAC) सम्झन ुपछनय । 

(झ) "सदस्य सश्चिव" भान्नािे सदूुरपश्चिम प्रदेश नीनत तथा योजना आयोगको सदस्य 
सश्चिव सम्झन ुपछनय। 

 

पररच्छेनद-2 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्र्ी संस्थागत संरिना 
 

३. प्रदेश ववकास समस्या समार्ान सनमनतिः ववकास नीनत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाको प्रगनत 
समीक्षा, समस्याको समार्ान िगायत नीनतगत ववषयको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनय देहायका 
सदस्य रहेको एक प्रदेशस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनत रहनेछनिः- 

(क) मतुयमन्िी       -अध्यक्ष 

(ख) मन्िीहरू        -सदस्य 

(ग) उपाध्यक्ष, आयोग       -सदस्य 

(घ) प्रमखु सश्चिव, प्रदेश सरकार      -सदस्य 

(ङ) सदस्यहरू, आयोग      -सदस्य 

(ि) सश्चिव, आनथयक मानमिा मन्िािय    -सदस्य 

(छन) सश्चिव, आयोग       -सदस्य-सश्चिव 

४. सनमनतको काम, कतयव्य र अनर्कार: दफा ३ बमोश्चजमको सनमनतको काम, कतयव्य र अनर्कार 
देहाय बमोश्चजम हनुेछनिः- 

(क) प्रदेश सरकारका मन्िािय तथा ननकाय र अन्तगयतका कायायियमा सञ्चानित 
काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनको प्रगनत समीक्षा गने, 

(ख) मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनतको बैठकबाट समार्ान हनु 
नसकेका ववषयमा आवश्यक ननणयय गने, 

(ग) काययक्रम वा आयोजनाको कायायन्वयन तहमा भाएका अन्तरमन्िाियगत, नीनतगत 
एवम ्काननुी ववषयमा देश्चखएका समस्या समार्ान गने, 
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(घ) काययक्रम वा आयोजनाको कायायन्वयनमा देश्चखएका समस्याको अध्ययन तथा 
मूल्याङ्कन गने गराउने, 

(ङ) स्थानीय तहमा गररने अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्र्ी काययको समन्वय गने, 
(ि) प्रदेशस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनतको बैठकबाट समार्ान हनु नसकेका 

रावियस्तरका समस्या समार्ानका िानग उपयिु नसफाररससवहत राविय ववकास 
समस्या समार्ान सनमनतमा पेस गने, 

(छन) तोवकए बमोश्चजमका अन्य कायय गने । 
 

५. सनमनतको बैठक सम्बन्र्ी व्यवस्था: (१) दफा ३ बमोश्चजमको सनमनतको बैठक हरेक िैमानसक 
अवनर्समाप्त भाएपनछन अको मवहनाको अश्चन्तम हप्तानभाि बस्नेछन। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अवनर्मा सनमनतको बैठक बस्न नसकेमा आवश्यकता 
अनसुार अन्य समयमा पनन बस्न सक्नेछन । 

(३) सनमनतको बैठकमा आवश्यकताअनसुार सम्बश्चन्र्त ववशेषज्ञिाई आमन्िण गनय 
सवकनेछन। 

(४) सनमनतिे बैठक आयोजना गदाय देहाय बमोश्चजमका कायय गनुय पनेछन:- 

(क) ववषयगत मन्िािय तथा ननकायिे प्रदेश गौरवका आयोजना, समविगत प्रगनत 
प्रनतवेदन फाराममा आयोजनाको समविगत िैमानसक र वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन, 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन फाराम नम्बर (अ.मू.फा.नं.-3) तयार गरी आयोगको 
ववषयगत शाखामा पठाउने र आयोगको ववषयगत शाखािे प्रगनत वववरण फाराम 
(अ.मू.फा.नं.-४) तयार गरी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखािाई उपिब्र् गराउने, 

(ख) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखािे ववकास समस्या समार्ान सनमनतको ववगतका 
बैठकबाट भाएका ननणययको प्रगनत वववरण तयार गरी ववकास समस्या समार्ान 
सनमनतको बैठकमा पेस गनुयपने मन्िाियगत वववरण तयार गने, 

(ग) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखािेववषयगत शाखाबाट प्राप्त अ.मू.फा.नं. ४ अनसुार 
एकीकृत वववरण तयार गरी समस्या समार्ान गनय ववकल्पसवहतको कायययोजना 
तयार गने, 

(घ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखािे ववकास समस्या समार्ान सनमनतको बैठकका 
ननणयय कायायन्वयनको िानग मन्िािय वा ननकायमा उपिब्र् गराउने र 
कायायन्वयनको अनगुमन गरी समीक्षा प्रनतवेदन तयार गने, 

(ङ) एकीकृत वववरण तयार भाएपनछन आयोगका उपाध्यक्षिे मतुयमन्िीसँग सनमनतको 
बैठकका िानग समय निन,े 
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(ि) खण्ड (ङ) बमोश्चजम बैठकको काययसूिी तयार भाएपनछन बैठकमा पेस गररने 
ववषयवस्त ुसनमनतका अध्यक्षको ननदेशन बमोश्चजम गने । 

६. प्रदेश ववकास समस्या समार्ान उपसनमनतिः (१) दफा ३ बमोश्चजमको सनमनतिाई आवश्यक 
सहयोग गनय देहायबमोश्चजमको प्रदेश ववकास समस्या समार्ान उपसनमनत रहनेछनिः- 

(क) उपाध्यक्ष, आयोग       -अध्यक्ष 

(ख) सदस्य (ववषयगत मन्िािय हेने), आयोग    -सदस्य 

(ग) सश्चिव (सम्बश्चन्र्त क्षेि हेने), मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को 
 कायायिय       -सदस्य 

(घ) सश्चिव, आनथयक मानमिा मन्िािय    -सदस्य 

(ङ) सश्चिव, ववषयगत मन्िािय     -सदस्य 

(ि) प्रदेश िेखा ननयन्िक, प्रदेश िेखा ननयन्िक कायायिय  -सदस्य 

(छन) प्रमखु, ववषयगत मन्िाियको ववभााग वा ननदेशनािय  -सदस्य 

(ज) सश्चिव, आयोग       - सदस्य 

(झ) प्रमखु, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, आयोग   - सदस्य-सश्चिव 
 

(२) प्रदेश ववकास समस्या समार्ान सनमनतकोबैठक बस्नअुश्चघ उपदफा (1) बमोश्चजमको 
उपसनमनतको बैठक बस्नछेन। 

(३) उपसनमनतको बैठकमा आवश्यकतानसुार ववशेषज्ञिाई पनन आमन्िण गनय सवकनेछन । 
 

७. उपसनमनतको काम,  कतयव्य र अनर्कार: दफा ६ बमोश्चजमको उपसनमनतको काम, कतयव्य र 
अनर्कार देहाय बमोश्चजम हनुेछनिः- 

(क) मन्िाियस्तरबाट समार्ान हनु नसक्ने प्रकृनतका ववषय प्रदेश ववकास समस्या 
समार्ान सनमनतको बैठकबाट समार्ान हनुपुने देश्चखएका समस्यामा छनिफि र 
ववश्लषेण गरी समार्ानका िानग उपयिु सझुाव तयार गने, 

(ख) अनगुमन गनुयपने काययक्रम तथा आयोजनाको पवहिान गरी कायायन्वयनका िानग 
आवश्यक सझुाव ददने, 

(ग) प्रत्येक आनथयक वषयमा आयोग र मन्िाियबाट गररन े प्रभााव मूल्याङ्कनको िानग 
सम्भााव्य नीनत, काययक्रम तथा आयोजनाको नसफाररस प्रदेश ववकास समस्या 
समार्ान सनमनत समक्ष गने, 

(घ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बश्चन्र्त ववषयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण 
गने । 
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८. मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनतिः ववकास योजना, नीनत, काययक्रम तथा 
आयोजनाको ननयनमत रूपमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनय प्रदेश सरकारका मन्िाियमा देहाय 
बमोश्चजमको मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनत रहनेछनिः- 

(क) मन्िी, सम्बश्चन्र्त मन्िािय       -अध्यक्ष 

(ख) राज्य मन्िी वा सहायक मन्िी, सम्बश्चन्र्त मन्िािय    -सदस्य  

(ग) सदस्य (ववषयगत मन्िािय हेने), आयोग     -सदस्य 

(घ) सश्चिव, सम्बश्चन्र्त मन्िािय       -सदस्य 

(ङ) प्रमखु, योजना अनगुमन तथा ननतजा व्यवस्थापन शाखा,  
मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को कायायिय      -सदस्य 

(ि) प्रमखु, बजेट तथा काययक्रममहाशाखा, आनथयक मानमिा मन्िािय  -सदस्य 

(छन) प्रमखु, सम्बश्चन्र्त ननदेशनािय       -सदस्य 

(ज) प्रमखु, सम्बश्चन्र्त मन्िाियका सबै महाशाखा     - सदस्य 

(झ) प्रमखु, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, आयोग     - सदस्य 

(ञ) प्रमखु, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन हेने महाशाखा, सम्बश्चन्र्त मन्िािय -सदस्य-सश्चिव 
 

९. सनमनतको काम, कतयव्य र अनर्कार: दफा ८ बमोश्चजमको सनमनतको काम, कतयव्य र अनर्कार 
देहाय बमोश्चजम हनुेछनिः- 

(क) मन्िािय र मातहत कायायियमा सञ्चानित नीनत,काययक्रम तथा आयोजनाको 
कायायन्वयन समीक्षा गने, 

(ख) खण्ड (क) बमोश्चजम समीक्षा गदाय काययक्रम तथा आयोजनाको कायायन्वयनमा 
देश्चखएका समस्यामा छनिफि गरी समार्ान गने, 

(ग) मन्िािय तथा मातहत कायायियमा सञ्चानित आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
भाएनभाएको ननक्यौि, अध्ययन तथा ववश्लषेण गने, 

(घ) प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा सशतय, समपूरक र ववशेष अनदुानमा सञ्चानित 
काययक्रमको प्रगनत समीक्षा तथा पषृ्ठपोषण गने, 

(ङ) कुनै काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनमा देश्चखएका समस्या मन्िाियस्तरबाट 
समार्ान हनु नसकेका ववषय पवहिान गरी नसफाररससवहत आयोगमाफय त प्रदेश 
ववकास समस्या समार्ान सनमनतमा पेस गने । 

१०. सनमनतको बैठक सम्बन्र्ी व्यवस्था: (१)सनमनतको बैठक हरेक िैमानसक अवनर्समाप्त भाएपनछन 
अको मवहनाको दोस्रो हप्तानभाि बस्नेछन। 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अवनर्मा सनमनतको बैठक बस्न नसकेमा आवश्यकता 
अनसुार अन्य समयमा पनन बस्न सक्नेछन । 

(३) सनमनतको बैठकमा आवश्यकताअनसुार सम्बश्चन्र्त ववशेषज्ञिाई आमन्िण गनय 
सवकनेछन। 

(४) सनमनतिे यस दफाबमोश्चजम बैठक आयोजना गदाय देहाय बमोश्चजमका कायय गनुय पनेछन:- 

(क) मन्िाियत था मातहत सञ्चािनमा रहेका काययक्रम, आयोजनाको अ.मू.फा.नं.2 
अनसुारको िैमानसक र वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन प्राप्त गने, 

(ख) मन्िाियिे अ.मू.फा.नं. ३ अनसुारको फाराममा प्रगनत वववरण प्रवववि गने, 
(ग) मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनतको बैठक हनुे ददनभान्दा कम्तीमा 

तीन ददन अगावै अ.मू.फा.नं. ३ सदस्यहरूिाई उपिब्र् गराउने, 
(घ) मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनतका सदस्यहरूिाई उपश्चस्थत 

गराउने, 
(ङ) मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनतको अश्चघल्िा बैठकबाट भाएका 

ननणयय कायायन्वयनको अवस्था, समीक्षा अवनर्को िैमानसक तथा वावषयक िक्ष्य 
एवम ्कायायन्वयनमा देश्चखएका समस्याको आकँिन गने, 

(ि) काययक्रम तथा आयोजना सञ्चािनको क्रममा देखा परेका समस्याको वववरण तयार 
गने, 

(छन) खण्ड (ि) बमोश्चजमका समस्या समार्ान गनय ववकल्पसवहतको कायययोजना तयार 
गने, 

(ज) बैठकबाट भाएका ननणयय सदस्यहरूिाई समयमै उपिब्र् गराउने, 
(झ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा वा शाखािे मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या 

समार्ान सनमनतको ननणयय कायायन्वयन अवस्थाको अनगुमन तथा प्रगनत वववरण 
तयार गने । 

११. मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान उपसनमनतिः दफा ८ बमोश्चजमको सनमनतिाई आवश्यक 
सहयोग गनय देहाय बमोश्चजमको मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान उपसनमनत रहनेछनिः- 

(क) सश्चिव, सम्बश्चन्र्त मन्िािय      -संयोजक 

(ख) प्रमखु, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन हेने महाशाखा, सम्बश्चन्र्त मन्िािय    -सदस्य 

(ग) प्रमखु, सम्बश्चन्र्त ननदेशनािय      -सदस्य 

(घ) प्रमखु, सम्बश्चन्र्त कायायिय      -सदस्य 

(ङ) प्रमखु, सम्बश्चन्र्त आयोजना, सम्बश्चन्र्त मन्िािय   -सदस्य 
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(ि) प्रमखु, आनथयक प्रशासन शाखा, सम्बश्चन्र्त मन्िािय   -सदस्य 

(छन) अनर्कृत, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन हेने शाखा, सम्बश्चन्र्त मन्िािय-सदस्य-सश्चिव 

१२. उपसनमनतको काम, कतयव्य र अनर्कार: (१) दफा ११ बमोश्चजमको उपसनमनतको काम,कतयव्य र 
अनर्कार देहाय बमोश्चजम हनुेछनिः- 

(क) ननदेशनािय वा आयोजना वा पररयोजनास्तरका कायायियबाट समार्ान हनु 
नसकेका ववषयमा छनिफि र ववश्लषेण गरी उपयिु सझुावसवहत मन्िाियस्तरीय 
ववकास समस्या समार्ान सनमनतमा पेस गने, 

(ख) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बश्चन्र्त ववषयमा आवश्यक समन्वय गने । 

(२) उपसनमनतको बैठक कम्तीमा दईु मवहनामा एक पटक बस्नेछन । 

(३) उपसनमनतको बैठकमा आवश्यकताअनसुार महाशाखा प्रमखु र अन्य कमयिारीिाई 
आमन्िण गनय सवकनेछन । 

१३. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतिः (१) प्रदेशको ववकास प्रशासनिाई स्वच्छन, सक्षम, ननष्पक्ष, 
पारदशी, भ्रिािारमिु, जनउत्तरदायी र सहभाानगतामूिक बनाउन देहाय बमोश्चजमको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन सनमनत रहनेछनिः- 

(क) प्रमखु सश्चिव,  प्रदेश सरकार     - संयोजक 

(ख) सश्चिव सबै, मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को कायायिय  - सदस्य 

(ग) सश्चिव, सबै मन्िािय      - सदस्य 

(घ) सश्चिव, आयोग        - सदस्य सश्चिव 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सनमनतको बैठक प्रत्येक मवहनाको दोस्रो हप्तानभाि बस्नेछन । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सनमनतिे देहाय बमोश्चजमका कायय गनेछनिः- 

(क) प्रदेश सरकारका नीनत तथा काययक्रम कायायन्वयनको समीक्षा गने, 
(ख) काययक्रम कायायन्वयनका क्रममा देश्चखएका समस्याको पवहिान तथा ववश्लषेण गरी 

समार्ानका उपाय खोज्न,े 
(ग) नीनत तथा काययक्रमको प्रभाावकारी कायायन्वनको िानग अन्तरननकाय समन्वय गने, 
(घ) ववत्तीय सशुासन तथा शासकीय सरु्ारका नवीन उपाय पवहिान गरी कायायन्वयन 

गने, 
(ङ) आवश्यकता अनसुार काययक्रम तथा आयोजना कायायन्वयनको अनगुमन र 

पषृ्ठपोषण गने । 
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पररच्छेनद-३ 

अनगुमनसम्बन्र्ी व्यवस्था 
१४. ववद्यतुीय अनगुमनिः ववद्यतुीय अनगुमन प्रणािीिाई देहाय बमोश्चजम कायायन्वयनमा ल्याइनेछन:- 

(क) आयोजना तथा काययक्रम कायायन्वयनको अनगुमन गनय मतुयमन्िी तथा 
मश्चन्िपररषद्को कायायियिे ववद्यतुीय अनगुमन सूिना प्रणािी (Online Monitoring 

Information System-OMIS) को स्थापना, सञ्चािन र ववकास गने, 

(ख) मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को कायायियिे मन्िािय, आयोग, ननदेशनािय वा 
कायायियिाई ववद्यतुीय अनगुमन सूिना प्रणािीको कायायन्वयन र क्षमता ववकासमा 
आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गने, 

 

(ग) मन्िािय, आयोग, ननदेशनािय वा कायायियिे स्वीकृत समय तानिकासवहतको 
कायययोजना बमोश्चजमको वक्रयाकिापको प्रगनत प्रत्येक मवहनाको पवहिो हप्तानभाि 
ववद्यतुीय अनगुमन सूिना प्रणािीमा प्रवववि गनुयपने, 
 

(घ) प्रत्येक मन्िािय, आयोग, ननदेशनािय वा कायायियिे आनथयक वषयको आषाढ 
मसान्तनभाि स्वीकृत वावषयक काययक्रमका वक्रयाकिापको समयतानिका सवहतको 
कायययोजना ववद्यतुीय अनगुमन सूिना प्रणािीमा प्रवववि गनुयपने, 

 

(ङ) ववद्यतुीय अनगुमन सूिना प्रणािीबाट प्राप्त ननतजाअनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
सनमनतको बैठकमा समीक्षा गरी सम्बश्चन्र्त ननकायिाई आवश्यक पषृ्ठपोषण ददने, 

(ि) मन्िािय, आयोग, ननदेशनािय वा कायायियिे ववद्यतुीय अनगुमन सूिना 
प्रणािीबाट प्राप्त ननतजा आफ्नो वेबसाइटमाफय त सावयजननक गनुयपने।  

१५. स्थिगत अनगुमन:(1) मन्िािय,आयोग,ननदेशनािय वा कायायियबाटसञ्चानितववकास आयोजना र 
कायायियबाटहनुे सेवा प्रवाहको समय समयमा स्थिगत अनगुमन गनुय पनेछन । 

(2) उपदफा (1) बमोश्चजमअनगुमन गदाय मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को कायायिय, 
सम्बश्चन्र्त मन्िािय, आनथयक मानमिा मन्िािय र आयोगको सहभाानगतामा संयिु रूपमा गनुय 
पनेछन । 

(3) उपदफा (2) बमोश्चजम गररएको स्थिगत अनगुमनबाट प्राप्त आयोजना कायायन्वयन 
सम्बन्र्ीपवहिान भाएका समस्या समार्ानका िानग पषृ्ठपोषण गनुय पनेछन । 

१६. सहभाानगतामूिक अनगुमन:काययक्रम तथा आयोजना कायायन्वयन प्रवक्रयािाई पारदशी एवंजवाफदेही 
बनाउनसेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सहभाानगतामा सावयजननक सनुवुाई, सावयजननक परीक्षण र 
सामाश्चजक परीक्षणका माध्यमबाट अनगुमनगनुय पनेछन। 
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१७. ददगो ववकास िक्ष्यको आन्तररकीकरण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन: (1) ददगो ववकास िक्ष्य प्रानप्तका 
िानग राविय रणनीनतिाई समेट्ने गरीअनगुमन तथा मूल्याङ्कनका अवर्ारणा, ववनर्, प्रवक्रया,सूिक 
एवं सूिनाका स्रोत,संस्थागत व्यवस्था,प्रनतवेदन प्रणािीर सोको प्रयोगसम्बन्र्ी ववषयिाई आयोगिे 
आन्तररकीकरण गरी िाग ुगनुय पनेछन । 

(2) काययक्रम तथा आयोजनाको प्रभाावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनय काययक्रमका 
वक्रयाकिापदेश्चख प्रभाावसम्मका सूिक ननर्ायरण गने दावयत्वआयोगको हनुेछन । 

(3) ददगो ववकास िक्ष्यको वावषयक प्रनतवेदन आयोगिे प्रदेश ववकास समस्या समार्ान 
सनमनतमा पेस गनुय पनेछन । 

(4) मन्िािय, आयोग, ननदेशनािय वा कायायियका काययक्रम तथा आयोजना तजुयमा 
गदायददगो ववकास िक्ष्यसँग आवद्धता हनुे गरी आयोगिे समन्वय र सहजीकरण गनुय पनेछन । 

१८. प्रगनत प्रनतवेदन: (१) मन्िािय, आयोग, ननदेशनािय वा कायायियिे मानसक, िैमानसक र वावषयक 
रूपमा वा आवश्यकताअनसुार भाौनतक तथा ववत्तीय प्रगनत, हानसि भाएको प्रनतफि तथा ननतजा र 
कुनै समस्या भाए सोसमेत खिुाई तािकु ननकायमा प्रनतवेदन पेस गनुय पनेछन । 

(2) ववकास काययक्रम सञ्चािन गने ननकायबाट तयार गरी भाने फाराम तथा प्रगनत 
प्रनतवेदनको नमूना अनसूुिीहरूमा उल्िेख भाए बमोश्चजम हनुेछन । 

(3) ववकास आयोजना वा काययक्रमको स्थिगत अनगुमन गदाय ननरीक्षण गने अनर्कारीिे 
अनसूुिी-५ बमोश्चजमको फाराम भारी पन्र ददननभाि आफूभान्दा मानथल्िो अनर्कारी समक्ष पेस गनुय 
पनेछन । 

(4) मन्िािय, आयोग, ननदेशनािय वा कायायियिे ववद्यतुीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सूिना 
प्रणािीबाट प्राप्त मानसक प्रगनत प्रनतवेदन वप्रन्ट गरी प्रमाश्चणत गरी राख्न ुपनेछन । 

१९. आिारसंवहतािः अनगुमन गने श्चजम्मेवार पदानर्कारी तथा कमयिारीिे देहाय बमोश्चजमको 
आिारसंवहता पािना गनुय पनेछन:- 

(क) आयोजनाको ननयनमत काययसम्पादनमा बार्ा नपरु् याउने, 
(ख) समदुायको र्मय, संस्कार र संस्कृनतिाई हानन हनु ेकुनै पनन गनतववनर् नगने, 
(ग) तथ्य र तथ्याङ्कमा आर्ाररत भाई समयमा नै वस्तनुनष्ठ प्रनतवेदन गने । 

 

पररच्छेनद-4 

मूल्याङ्कनसम्बन्र्ी व्यवस्था 
 

२०. ववकास नीनत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाको मूल्याङ्कनिः ववकास नीनत, योजना, काययक्रम तथा 
आयोजनाको मूल्याङ्कन देहाय बमोश्चजम गररनेछनिः- 
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(क) सावयजननक ननकायिे ववकास नीनत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाको नडजाइन, 
िाभा-िागत, प्राववनर्क एवम ् वातावरणीय पक्ष, िैंवङ्गक समानता र समावेश्चशता 
समेतको आर्ारमा मूल्याङ्कन गने गराउन,े 

(ख) राविय योजना आयोगिे समय समयमा ननर्ायरण गरेका ववषयिाई समेत आर्ार 
निईसान्दनभायकता, प्रभाावकाररता, काययदक्षता, प्रभााव, ददगोपना अनरुूप मूल्याङ्कन 
गने, 

(ग) प्रदेश सरकारबाट सञ्चानित काययक्रम तथा प्राथनमकता प्राप्त आयोजनाको 
कायायन्वयन गनुयअश्चघ र कायय सम्पन्न भाएको नमनतिे छन मवहनानभाि मूल्याङ्कन गने, 

(घ) खण्ड (ग) बमोश्चजमका काययक्रम तथा आयोजनाको मूल्याङ्कन सम्बश्चन्र्त मन्िािय, 
आयोग वा तेस्रो पक्षमाफय त गराउने, 

(ङ) काययक्रम तथा आयोजना सञ्चािन वा कायायन्वयन गने क्रममा आकश्चस्मक रूपमा 
समस्या आएका बखत जनुसकैु समयमा आन्तररक तथा बाह्य मूल्याङ्कन गने, 

(ि) आयोजनाको प्रकृनतअनसुार मूल्याङ्कन गने ननकायिे काययक्रम तथा आयोजना 
सञ्चािन हनुअुश्चघ र सञ्चािन भाइसकेपनछनको अवस्थाको तिुना ववनर् (Before and 

After Analysis Metod), सार्ारण पररवतयन हेने ववनर् (Simple Different Metod), 
दोहोरो पररवतयन हेने ववनर् (Different in Different or Doble  Different Metod), 
Randomized Control Trial (RCT) वा कायायन्वयन गने ननकायसँगको सहमनतमा 
अन्य कुनै ववनर् अपनाउने, 

(छन) मूल्याङ्कनकतायिे पररमाणात्मक ववनर् (Quantitative Metod) र गणुात्मक ववनर् 
(Qualitative Metod) बाट तथ्याङ्क सङ्किन गने ।  
 

२१. मूल्याङ्कनमा संिग्न ननकायको काययिः (१) यस ननदेश्चशकाबमोश्चजम गररने मूल्याङ्कनमा सँिग्न 
ननकायिे देहायबमोश्चजमको कायय गनुय पनेछन:- 

(क) उपयिु काययक्रम तथा आयोजनाको छननौट गने, 
(ख) आन्तररक वा बाह्य मूल्याङ्कनकतायको ननक्यौि गने,  

(ग) छननौट भाएका काययक्रम तथा आयोजनाको काययववनर्गत शतय बनाउन,े 

(घ) मूल्याङ्कन गनय िाहने उपयिु समूहको पूवयअनभुाव आवश्यक पने भाए सोसमेत 
समावेश गरी मूल्याङ्कनका आर्ार ननर्ायरण गने, 

(ङ) बाह्य वा तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउन ु पने भाएमा सावयजननक पिपनिकाको 
माध्यमबाट मूल्याङ्कनका िानग प्रस्ताव आह्वान गने, 
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(ि) खण्ड (ङ) बमोश्चजम प्राप्त प्रस्ताव ननर्ायररत काययशतय तथा मूल्याङ्कनका आर्ारमा 
उपयिु प्रस्तावकसँग सम्झौता गने, 

(छन) मूल्याङ्कन समूहसँग मूल्याङ्कनका उदे्दश्य तथा आवश्यकताका सम्बन्र्मा छनिफि 
गने, 

(ज) मूल्याङ्कनकतायबाट प्राप्त प्रारश्चम्भाक प्रनतवेदनअनसुार तयार भाएका नमनुा 
प्रश्नाविीउपर छनिफि गने, 

(झ) स्थिगत अध्ययनबाट प्राप्त प्रनतवेदन मूल्याङ्कनको काययशतय र प्रश्नाविीअनसुार भाए 
नभाएको ववषयमा छनिफि गने, 

(ञ) स्थिगत अध्ययन प्रनतवेदनमा औल्याइएका बुदँा मूल्याङ्कनकतायबाट प्राप्त 
प्रनतवेदनमा समावेश भाए नभाएको हेरी सरोकारवािाको उपश्चस्थनतमा सो 
प्रनतवेदनउपर छनिफि गने, 

(ट) प्रनतवेदनउपर भाएको छनिफिबाट प्राप्त राय सझुाविाई समावेश गरी अश्चन्तम 
प्रनतवेदन गने । 

(२) मूल्याङ्कनकतायिे अनसूुिी-६ बमोश्चजम मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयार गनुय पनेछन । 
 

 

पररच्छेनद-5 
प्रनतवेदनको ववश्लषेण, सञ्चार तथा प्रयोग 

 

२२. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रनतवेदन ववश्लषेण र प्रयोगिः (१) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त 
ननतजाको ववश्लषेण देहाय बमोश्चजमगनुय पनेछन:- 

(क) िक्ष्य र प्रगनतबीि तिुनात्मक ववश्लषेण गनुयपने, 
(ख) िक्ष्य र प्रगनतबीि अन्तर भाए सोको कारण पवहिान गनुयपने, 
(ग) िक्ष्य हानसि गनयअ पनाउन ुपने उपाय पवहिान गरी कायायन्वयन गने। 

(२)अनगुमन तथा मूल्याङ्कनकतायिे अनगुमन तथा मूल्याङ्कनबाट जानकारी हनु आएका 
वववरण, तथ्याङ्क एवम ्सूिनाको प्रनतवेदन सम्बश्चन्र्त ननकायमा पेस गनुय पनेछन । 

(३) सम्बश्चन्र्त काययक्रम तथा आयोजना प्रमखु वा प्रनतवेदन प्राप्त गने तािकु ननकायिे प्राप्त 
तथ्याङ्क, सूिना, समस्या र समार्ानका उपाय आफ्नै तहबाट ननराकरण गनय सक्ने वा अन्य 
ननकायको सँिग्नता आवश्यक पने भाएयवकन गरी समार्ान गनुय पनेछन । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको प्रनतवेदनमा समेवटएका सझुाविाई प्राथनमकीकरण गरी 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायययोजनामा समावेश गरी कायायन्वयन गनुय पनेछन । 
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(५) उपदफा (४) बमोश्चजम प्रनतवेदन कायायन्वयन गदाय आवश्यक पने िागत, प्राववनर्क 
तथा अन्य पूवायर्ार व्यवस्थाको ववश्लषेण गनुय पनेछन । 

(६) प्रनतवेदनका सझुावको कायायन्वयन अन्य ननकायबाट हनुपुने देश्चखएमा प्रनतवेदनको 
व्यहोरासवहत सम्बश्चन्र्त ननकायमा पठाउन ुपनेछन । 

 

२३. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रनतवेदन सावयजननकीकरणिः अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्र्ी प्रनतवेदन 
देहायबमोश्चजम सावयजननक गनुय पनेछन:- 

(क) सम्बश्चन्र्त मन्िािय वा ननकायको वेबसाइटमा राख्न,े 
(ख) छनिफि, बैठक, अन्तरवक्रया, काययशािा गोष्ठीको माध्यमबाट सम्बश्चन्र्त 

सरोकारवािािाई जानकारी गराउन,े 
(ग) प्रनतवेदन नीनत ननमायण गने ननकाय, मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को कायायिय, 

आनथयक मानमिा मन्िािय, आयोगमा पेस गने, 
(घ) अन्य उपयिु सञ्चार माध्यमको प्रयोग गने । 

२४. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायायन्वयन कायययोजनािः (१) ववकास नीनत, योजना, काययक्रम तथा 
आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त ननतजा तथा सझुावको उश्चित प्रयोग गनुय पनेछन । 

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त ननतजा तथा सझुाव कायायन्वयन योजनामा सनुनश्चित गनय र 
त्यसिे पाने प्रभााव तथा असरको मूल्याङ्कन गरी स्रोत सार्नको सनुनश्चितता गनुय पनेछन ।  

(३)  उपदफा (२) बमोश्चजम कायायन्वयन योजनाको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सझुावमध्ये तत्काि 
सम्बोर्न गनुयपने सझुाविाई कायायन्वयन गनय मूल्याङ्कन गराउने ननकायिे व्यवस्थापकीय 
प्रनतबद्धता र कायययोजना तयार गनुय पनेछन । 

 
 

पररच्छेनद-6 

 ववववर् 

 

२५. श्चजम्मेवारी तोक् निेः मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को कायायिय, मन्िािय, ननकाय तथा आयोगमा 
रहने अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा वा शाखाको काययवववरण र श्चजम्मेवार कमयिारी तोक्न ु
पनेछन।  

२६. फाराम र प्रनतवेदनमा एकरूपतािः अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा प्रयोग गने फाराम र प्रनतवेदनमा 
एकरूपता कायम गनय ननर्ायररत ढाँिा प्रयोग गनुय पनेछन। 

२७. जनशश्चि तथा बजेट व्यवस्थापनिः प्रदेश सरकारका मन्िािय तथा ननकायिे अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन र जनशश्चिको नसप तथा क्षमता ववकासका िानग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गनुय 
पनेछन। 
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                                                     अनसूुिी-१                                            अ.मू.फा.नं. १ 
 

(दफा १8 को उपदफा (२) सँग सम्बश्चन्र्त) 

वावषयक योजना फाराम 
 

 

 
       

      

    
 
 

 

 

 

 

 

नोट: १. सालवसाली आयोजनाले महल ४-९ सम्म Hi 

२. प्रत्येक क्रियाकलाप (Activity) को भार ननर्ाारण ग: 
 

 

 

 

 

 

 

 

१. आ. व. : 
२. बजेट उपशीषयक नं. : 
३. मन्िािय : 
४. ववभााग/संस्था 
५. काययक्रम/आयोजनाको नाम : 
६. स्थान :- (क) श्चजल्िा :  

(ख) :........ पानिका/वडा नं. : 
७. आयोजना शरुु भाएको नमनत : 
८. आयोजना पूरा हनुे नमनत :  

९. आयोजना/कायायिय प्रमखुको नामिः 
 

१०. वावषयक बजेट रु. : 
क) आन्तररक (१) प्रदेश सरकार :  

  (२) स्थानीय ननकाय/संस्था : 
  (३) जनसहभाानगता 
(ख) वैदेश्चशक (१) ऋण : 
  (२) अनदुान 

(ग) सटही दर : 
(घ) दातसंृस्था : 
 

११. आयोजनाको कुि िागत :- सरुुको संशोनर्त   

(क) आन्तररक  (१) प्रदेश सरकार : 
(२) स्थानीय ननकाय/संस्था : 
(३) जनसहभाानगता 

(ख) वैदेश्चशक  (१) ऋण :   

(२) अनदुान : 
१२. गत आ.व. सम्मको खिय रु. (सोझैँ भािुानी  र 
वस्तगुत समेत)    

(क) आन्तररक  (१) नेपाि सरकार : 
  (२) स्थानीय ननकाय/संस्था :: 

(३) जनसहभाानगता 
(ख) वैदेश्चशक (१) ऋण :   

(२) अनदुान : 
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गत आ. व. सम्मको .....................................आ.व. को लक्ष्य (रकम रु लाखमा) 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ 
 

(क) (अ)पूूँजीगत खर्ा अन्तगातका 

कायािम 
                                              

 

                                                  
 

                                                  
 

(ख) 
(क)पूूँजीगत कायािमको 

जम्मा 
                                              

 

(ग) (आ)र्ालु खर्ा अन्तगातका 

कायािम 
                                              

 

                                                  
 

                                                  
 

(घ) (ख)र्ालु खर्ा अन्तगातका 

कायािमको जम्मा 
                                              

 

(ङ) (ग)कुल खर्ाको जम्मा 

(क+ख)                                               
 

 

सालवसाली आयोजनाको लानग 

भार महल ११=
क्रियाकलापको वार्षाक बजेट (महल १२)

(ग) कुल खर्ातिा को (महल १२ को जम्मा)
× १०० 

भार महल १४=
र्ौमानसक पररमाण (महल १६) 

नत्रयाकलापको वार्षाक पररमाण (महल १०)
× महल११कोभार 

भार महल १७ र २० को लानग सोही अनुसार भार ननकाल्ने  

आवनर्क आयोजनाको िानग 

भाार महि ६= वक्रयाकिापको िागत (महि ५)

(ग) कुि खियतफय को (महि ५ को जम्मा) × १०० 

भाार महि ११= वावषयक पररमाण (महि ११) 

सम्बश्चन्र्तनियाकिापको कुिपररमाण (महि ४)
× सम्बश्चन्र्तभाारमहि६ 

भाार महि १७, २० र२३ को िानग सािबसािीकै आर्ारमा भाार ननकाल्ने  
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आयोजनाका अपेश्चक्षत ननतजा सूिक 
 

 

 

  

 

 

 

खण्ड (क) आयोजना/काययक्रम सम्पन्न भाएपनछन हानसि हनुेननतजा 

ननतजा सूिकको वववरण एकाइ आयोजनाको िक्ष्य 

गत आनथयक 
वषयसम्मको उपिश्चब्र् 

िाि आ.व. मा 
थप हनुे उपिश्चब्र् 

१ २ ३ ४ ५ 

असर तथा प्रभााव (Outcome/Impact) 

    

     अपेश्चक्षत प्रनतफि (Output) 

    

     खण्ड (ख) आयोजनाको िक्ष्यअनरुूप िािू आ.व.को अपेश्चक्षत ननतजा : (प्रनतफि) 

िाि ुआ.व.को अपेश्चक्षत प्रनतफिको वववरण एकाइ वावषयक िक्ष्य 
िैमानसक िक्ष्य 

प्रथम दोश्रो तेश्रो िौथों 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

अपेश्चक्षत प्रनतफि (Output) 

   
 

  

    
 

  

    
 

               

तयार गनेको नाम, पद :  

दस्तखत : 
नमनत : 
 

 

आयोजना/कायायिय प्रमखुको नाम:  

दस्तखत :  

नमनत : 
 

प्रमाश्चणत गनेको नाम, पद :  

दस्तखत :  

नमनत: 
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वावषयक ववकास काययक्रम भाने फाराम 

पाना नं. १ को मानथल्िो भााग भाने तररकािः 
 

१ आ.व.: काययक्रम सञ्चािन गररने आनथयक वषय उल्िेख गने । 

२ बजेट उपशीषयक नं.: आनथयक मानमिा मन्िाियबाट प्रकाश्चशत बजेट 

वकताब (रातो वकताब) को बजेट उपशीषयक नं. उल्िेख गने।  

३ मन्िािय: सम्बश्चन्र्त मन्िाियको नाम उल्िेख गने । 

४ ववभााग/संस्था:  सम्बश्चन्र्त ववभााग/संस्थाको नाम उल्िेख गने । 

५ काययक्रम आयोजनाको नाम: बजेट वकताब (रातो वकताब) मा उल्िेख भाएअनसुारको 
काययक्रम आयोजनाको नाम उल्िेख गने । 

६ स्थान: काययक्रम सञ्चािन हनुे खास ठाउँ ननम्नानसुार उल्िेख गने 

(क) श्चजल्िा - सम्बश्चन्र्त श्चजल्िाको नाम उल्िेख गने ।  

(ख) स्थानीय तह वडा नं. -काययक्रम सञ्चािन हनुे सम्बश्चन्र्त 
गाउँपानिका वा नगरपानिका र वडासमेत उल्िेखगने ।  

७ आयोजना सरुू भाएको नमनत: आयोजना सरुू भाएको नमनत उल्िेख गने । 

८ आयोजना परुा हनु ेनमनत:   आयोजना सम्पन्न हनुे नमनत (म्याद थप भाएको भाए संशोर्न 

अनसुारको अश्चन्तम नमनत उल्िेख गने) संशोर्न भाएकोमा कनत पटक 
भाएको हो, सो समेत उल्िेख गने।  

९ आयोजना/कायायिय प्रमखुको नाम: फाराम भादायको समयको आयोजना/कायायिय प्रमखुको 
नाम उल्िेख गने । 

१० वावषयक बजेट:  सम्बश्चन्र्त आ.व.को वावषयक बजेटको कुि अङ्क उल्िेख गने । 

 

क. आन्तररक  

१. प्रदेश सरकार:  प्रदेश सरकारको आन्तररक स्रोतबाट उपिब्र् हनुे रकम 

उल्िेख गने ।  

२. स्थानीय सरकार:  स्थानीय ननकाय/संस्था स्थानीयतह/संस्थािे व्यहोने 

रकम उल्िेख गने । 

३. जनसहभाानगता:   जनसहभाानगताबाट व्यहोने अंशिाई रकममा उल्िेख गने 

 

ख. वैदेश्चशक  

 

१. ऋण: वैदेश्चशक कुि रकममध्ये ऋण कनत हो रु. मा उल्िेख गने । 

२. अनदुान:   वैदेश्चशकको कुि रकममध्ये अनदुान कनत हो रु. मा उल्िेख गने । 
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ग. सटही दर:   वैदेश्चशक सहयोग रकमको ववदेशी मदु्राको सटही दरको हकमा 
एप्रजेिमा उश्चल्िश्चखत सटही दर उल्िेख गने । 

घ. दातसंृस्था:    आयोजनामा सँिग्न दात ृसंस्थाको नाम उल्िेख गने । 

११. आयोजनाको कुि िागत रु.: आयोजनाको सम्पूणय कायय सम्पन्न गनय िाग्ने कुि रकम 

(सरुूको अङ्क र संशोर्न भाएको भाए सोसमेत उल्िेख गने (उल्िेख 
भाएको ववननमय दरअनसुार) । 

क. आन्तररक:    १० नं. बुदँाको क. मा जस्तै आयोजनाको कुि िागतमध्ये 

आन्तररक स्रोततफय को नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र 
जनसहभाानगताबाट व्यहोररने अंश रकम उल्िेख गने।  

ख. वैदेश्चशक:   १० नं. बुदँाको ख. मा जस्तै आयोजनाको कुि िागतमध्ये 

वैदेश्चशक स्रोततफय को ऋण र अनदुानबाट व्यहोररने अंश रकम उल्िेख 
गने।  

१२.गत आ.व. सम्मको २ खिय (सोझै भािुानी रवस्तगुत समेत): आयोजना सरुू भाएको 
नमनतदेश्चख जनु वषयको िानग यो फाराम भाररदैछन सोभान्दा अश्चघल्िो वषय 
वा गत आ.व.सम्मको खिय उल्िेख गने। 

क. आन्तररक: १० नं. बुदँाको क. मा जस्तै-आयोजनाको कुि िागतमध्ये आन्तररक 
स्रोततफय को नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र 
जनसहभाानगताबाट सरुुदेश्चख गत आ.व. सम्म भाएको खिय रकम 
उल्िेख गने ।  

ख. वैदेश्चशक:  १० नं. बुदँाको क. मा जस्तै- आयोजनाको कुि िागतमध्ये वैदेश्चशक 
स्रोततफय को ऋण र अनदुानबाट सरुुदेश्चख गत आ.व. सम्म भाएको 
खिय रकम उल्िेख गने । 

पाना नं. १ को तल्िो भााग भाने तररकािः बहवुषीय आयोजनाको िानग- 
(अ) पूजँीगत खियअन्तगयतका काययक्रमहरू: खण्ड (अ) मापूजँीगत खिय शीषयकबाट सञ्चािन 

हनुे प्रकृनतका काययिाई उल्िेख गनुयपदयछन।  

(आ) िाि ुखियअन्तगयतका काययक्रम: खण्ड (आ) मा िाि ुखिय शीषयकवाट सञ्चािन हनुे काययिाई 
उल्िेख गनुयपछनय ।  

१. क्र.सं.:    आयोजनाको सम्पूणय वक्रयाकिापको क्रमसङ्खतया उल्िेख गने । 

२. वक्रयाकिाप वववरण:  आयोजना अन्तगयतका सबै वक्रयाकिाप (Activities) उल्िेख 
गनुयपछनय।यसमा आयोजनाको ननर्ायररत उदे्दश्य हानसि गनय आयोजना 
अवनर्नभाि गररने भाौनतक कायय (Physical works) अथवा 
आयोजनाको ववनभान्न खण्ड (Component) अन्तगयतका वक्रयाकिाप 
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(Activities) उल्िेख गनुयपछनय । यस महिका वक्रयाकिाप उल्िेख 
गदाय आयोजना प्रनतवेदन, आयोजनाको िगत इश्चस्टमेट तथा एप्रजेि 
ररपोटयको आर्ारमा गनुयपछनय । आयोजनाको वकनसमअनसुार त्यसका 
वक्रयाकिापिाई नाप्न सवकने (Measurable) एकाइमा ववभााजन 
गनुयपछनय ।  

३. एकाइ:  नं.२ महिमा उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिापको पररमाणात्मक (Quantity), 

सङ्खतयात्मक आदद एकाइ जनाउने सङ्खतया, गोटा, घ.नम., वक.नम., 
प्रनतशत, आदद उल्िेख गने। एकाइ उल्िेख गदाय “आवश्यकता 
अनसुार” "माग भाएअनसुार" जस्ता अननियबोर्क एकाइ रात न ुहुँदैन।  

४. आयोजनाको कुि वक्रयाकिापको पररमाण: आयोजना अन्तगयतका सबै वक्रयाकिाप (महि २ मा 
उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिाप) को कुि भाौनतक पररमाण/सङ्खतया 
आदद उल्िेख गने । 

५. आयोजनाको कुि वक्रयाकिापको िागत: एप्रजेिको िागत अनमुान अनसुार आयोजना सम्पन्न 

गनय िाग्ने जम्मा रकमबाट उपभाोग र कायायिय सञ्चािन 

(प्रशासननक) खिय महि (घ) र (ङ) मा भाने र बाँकीबाट मानथ नं. 
२ मा उश्चल्िश्चखत प्रत्येक वक्रयाकिाप (Activity) पूरा गनय कनत रकम 

िाग्ने हो, सो यस महिमा उल्िेख गने। 

६. आयोजनाको कुि वक्रयाकिापको भाार:  प्रत्येक वक्रयाकिाप (Activity) को भाार ननर्ायरण 

गदाय सम्बश्चन्र्त वक्रयाकिापको महि ५ मा छुनट्याइएको िागतिाई 
सोही महिको हरफ (ग) को रकम (कुि काययक्रमको रकम) िे 
भााग गरी आउने अंशिाई प्रनतशतमा राख्न े । उदाहरणका िानग 
नसँिाइ आयोजनाको कुि िागत रु.५५ िाख छन र सो िागतमध्ये 
हेडवक्सय ननमायणका िानग रु.३० िाख, नहर ननमायणका िानग रु. १० 
िाख र पाइप कल्भाटय ननमायणको िानग रु.१० िाख छन र उपभाोग 
खिय र कायायिय सञ्चािन खिय (प्रशासननक खिय) मा रु.५ िाख छन 
भाने यी वक्रयाकिापको भाार क्रमश हनु्छन। सािवसािी आयोजनाको 
भाार ननर्ायरण गदाय सो आयोजना/काययक्रमिाई एक वषे आयोजना 
माने्न र वावषयक बजेटिाई आयोजनाको कुि िागत मानी 
उपयुयिानसुार भाार ननर्ायरण गने ।  

७. गत आ. व. सम्मको सम्पन्न पररमाण: आयोजना सरुू भाएदेश्चख अश्चघल्िो वषय (गत आ.व.) 
सम्म सम्पन्न गररसकेका सम्बश्चन्र्त वक्रयाकिापको पररमाण, सङ्खतया 
आदद उल्िेख गने।गत आ.व. सम्मको सम्पन्न पररमाण गत आ.व.को 



19 

वावषयक प्रगनत प्रनतवेदनको महि १२ मा उल्िेख हनुे भाएकािे त्यही 
पररमाण, सङ्खतया आददिाई नै यस महिमा सानुयपछनय।तर आयोजनाको 
पवहिो वषयमा महि ७, ८ र ९ भानुय पदैन।  

८. गत आ. व. सम्मको िागत: गत आ.व. सम्मको आयोजना सरुू भाएदेश्चख गत आ.व. सम्म 
सम्बश्चन्र्त वक्रयाकिापका िानग भाएको िागत खिय रकम उल्िेख 
गनुयपछनय।  

९. गत आ. व. सम्मको भााररत प्रगनत: गत आ.व. सम्मको गत आ.व. सम्म सम्पन्न भाइसकेका सम्बश्चन्र्त 
वक्रयाकिापको प्रगनत आयोजना भााररत प्रगनत अवनर्भारका 
िानग ननर्ायररत भाारका आर्ारमा कनत प्रनतशत हो, उल्िेख 
गने । भााररत प्रगनत ननकाल्दा त्यस अवनर्सम्मको प्रगनत 
र कुि वक्रयाकिापको अनपुातिाई त्यस वक्रयाकिापको 
ननर्ायररत भाारिे गणुन गनुयपदयछन । जस्तै : हेडवक्सय 
ननमायणको कुि वक्रयाकिाप (१००५) मध्येको गत 
आ.व. सम्मको प्रगनत ५० प्र.श. भायो र हेडवक्सयको भाार 
६० प्रनतशत छन भाने गत आ.व. सम्मको भााररत प्रगनत: 

प्रगनत
िक्ष्य × भाार = ५० ×६०

१०० = ३० हनु्छन।  

अथायत ् गत आनथयक वषयको वावषयक प्रगनत प्रनतवेदनको महि नं.१५ 
को अङ्क यस महिमा सनय जान्छन।  

यसिाई यसरी पनन गणना गनय सवकन्छन ।  

महि ९ (भााररत प्रगनत) =
महि ७ (सम्पन्न पररमाण)x महि ६ (भाार)

महि ४ (पररमाण) 
 

१०. वावषयक कायय िक्ष्य पररमाण: एक आ.व. भान्दा बढी अवनर्मा पूरा हनुे आयोजनाको हकमा 
महि ४ मा उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिापमध्ये यस आ.व.मा 
गररने वक्रयाकिापको (सङ्खतया, पररमाण, आदद)उल्िेख गने।  

११. वावषयक कायय िक्ष्यभाार:  एक आ.व. भान्दा बढी अवनर्मा पूरा हनुे आयोजनाको हकमा यस 
आ.व.मा गररन े सम्बश्चन्र्त वक्रयाकिापको पररमाणका आर्ारमा 
वावषयक भाार उल्िेख गने । यो भाार वावषयक बजेटको अङ्कका 
आर्ारमा होइन, आयोजनाको कुनै वक्रयाकिापको कुि 
पररमाणमध्ये यस वषय गररने पररमाणका आर्ारमा ननकाल्न ुपछनय । 
अथायत ्प्रत्येक वक्रयाकिापको वावषयक काययिक्ष्यको महि १० को 
पररमाणिाई महि ४ को सम्बश्चन्र्त वक्रयाकिापको पररमाणिे 
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भााग ददने र महि ६ को सम्बश्चन्र्त भाारिे गणुा गरेर महि ११ 
को वावषयक भाार ननकाल्ने ।अथायत,् 

महि ११ (भाार)= प्रगनतमहि १० x महि ६
महि ४  

१२. वावषयक बजेट:  महि नं.१० मा उश्चल्िश्चखत ववनभान्न वक्रयाकिापका िानग यस 
आ.व.माछुनट्याइएको बजेट रकम उल्िेख गने ।  

१३. प्रथम िैमानसकपररमाण: महि नं. १० मा उश्चल्िश्चखत वावषयक काययिक्ष्यमध्ये प्रथम िैमानसक 
अवनर्मा सम्पन्न गररने पररमाण उल्िेख गने ।  

१४. प्रथम िैमानसक भाार: प्रथम िैमानसकमा गररने वक्रयाकिापका भाार उल्िेख गने । भाार 

ननकाल्दा वावषयक कायय िक्ष्यमध्ये प्रथम िैमानसकमा कनत काम गररन े
हो, प्रथम िैमानसक िक्ष्यका आर्ारमा ननकाल्ने । प्रत्येक 
वक्रयाकिापको महि १३ को पररमाणिाई महि १० को पररमाणिे 
भााग ददने र महि ११ को भाारिे गणुा गरेर महि १४ को भाार अङ्क 
ननकाल्ने।  

महि १४ (भाार)  =
महि १३x महि ११ को भाार

महि १० को पररमाण
 

१५. प्रथम िैमानसक बजेट: महि नं. १२ मा उश्चल्िश्चखत बजेटमध्ये प्रथम िैमानसकका िानग 
छुनट्याइएको बजेट उल्िेख गने।  

१६ देश्चख नं. २४ सम्म: क्रमश:. दोस्रो र तेस्रो िैमानसक महिमा वावषयक िक्ष्य र वावषयक 

बजेटमध्येबाट यी िैमानसकका िानग छुनट्याइएको िक्ष्यको पररमाण, 
भाार र बजेट महिमा प्रथम िैमानसकमा उल्िेख गररएजस्तै वहसाब 
गरेर उल्िेख गने । प्रथम िैमानसक भाार ननकाल्न प्रयोग गररएको 
सिु प्रयोग गने । 

िैमानसक िक्ष्य पररमाण X वावषयक भाारX वक्रयाकिापको िैमानसक भाार
वावषयक िक्ष्य पररमाण

 

२५. कैवफयत:  कैवफयत जनाउनपुने आवश्यक कुरा भाए यस महिमा उल्िेख गने। 

सािबसािी आयोजनाको हकमा भाार ननकाल्ने तररका:  

कोिम नं. १ , २, ३ को वववरण मानथ उल्िेख गररएकै तररकािे भानय सवकन्छन ।  

कोिम नं. ४, ५, ६, ७,८ र ९ भानुय पदैन ।  

कोिम नं. १० पररमाण यो आ.व.मा गनुय पने िक्ष्य राख्न े।  

कोिम नं. ११:  कोिम १२ को कुि जोड अथायत ्कुि बजेटिाई एकाइगत बजेटिे 
भाागगरेर आएकोअङ्किाई १०० गणुा गदाय आउने अङ्क नै यसको भाार 
हनु्छन। 
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कोिम ११ =
कोिम १२ को एकाइगत बजेट X १००

कोिम १२ को कुि जोड 
 

 

कोिम नं. १२ यस वषय ववननयोश्चजत बजेट एकाइगत राख्न े।  

कोिम नं. १३ देश्चख २१ सम्म भाने तररका वहवुषीय आयोजनाकै तररकािे भानय सवकन्छन । 

हरफतफय  हरफतफय  सबै काययकम/वक्रयाकिाप उल्िेख गररसकेपनछन जोडजम्मा 
गनुयपदयछन । 

हरफ (क): (१) खण्ड (अ) को महि नं. ३, ४, ७, १०, १३, १६, १९, २२ मा 
उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिापको एकाइ र पररमाणको जम्मा गनय नपने.  

(२) खण्ड (अ) को महि नं. ५, ६, ८, ९, ११, १२, १४, १५, १७, 

१८, २०, २१, २३,२४, मा उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिापको िागत, भाार, 

बजेट र खिय रकमको ठाडो जोड गरी हनु आउने अङ्क उल्िेख गने,  

हरफ (ख) (१) खण्ड (आ) को महि नं. ३, ४, ७, १०, १३, १६, १९,२२ मा 
उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिापको एकाइ र पररमाणको जम्मा गनुय नपने, 

(२) खण्ड (आ) को महि नं. ५, ६, ८, ९, ११, १२, १४, १५, 

१७, १८, २०, २१, २३ २४ मा उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिापको िागत, 

भाार, बजेट र खिय रकमको ठाडो जोड गरी हनु आउने अङ्क उल्िेख 
गने,  

हरफ (ग) खण्ड (अ) को हरफ (क) र खण्ड (आ) को हरफ (ख) मा भाएको 
अङ्क जोडेर उल्िेख गने। 

 

नोट :  

१. फारामको िहर (Row) तफय  सबै वववरण भाररसकेपनछन जम्मा गरी जम्मा अङ्क उल्िेख 
गनुयपछनय । यसरी जम्मा गदाय एकाइ र पररमाणका महिको जम्मा हुँदैन । िागत (बजेट) र 
भाार वा भााररत प्रगनतको माि जोड गरी हनु आउने अङ्क उल्िेख गनुयपछनय। 

जोड नमिे ननमिेको कसरी थाहा पाउने ? 

वहवुषीय आयोजनाको हकमा:  

(क) कोिम नं. ५ को जोड नै आयोजनाको कुि िागत (मानथ क.सं.११ मा उश्चल्िश्चखत) बराबर 
हनु ुपछनय । उदाहरणका िानग ३ वषयमा सम्पन्न गने गरी सरुु गररएको आयोजनाका िानग आयोजना 
सरुु भाएका ३ आ.व.मा बाँनडएको बजेटसँग बराबर हनु ुपछनय ।  

(ख) कोिम नं ६ को कुि जोड १०० हनुपुदयछन । 
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सािबसािी आयोजनाको हकमा:  

(क) कोिम नं. १० को ठाडो जोनडदैन तर यस कोिममा िेश्चखएको अङ्क (पररमाण), िैमानसक 
रूपमा ववभााजन हनु ेकोिम नं.१३, १६ र १९, २२ मा िेश्चखन ेएकाइगत पररमाण भान्दा घटीबढी 
हनु सक्दैन । उदाहरणको िानग यो आनथयक वषयमा ६०० जना श्चशक्षकिाई तानिम ददने िक्ष्यिाई 
३ िैमानसकनभाि तानिम ददने गरी िैमानसक िक्ष्य ननर्ायरण गररन ुपछनय।  

(ख) कोिम ११ को कुि जोड १०० हनैु पदयछन । त्यस्तै कोिम नं १४, १७, २० र २३ को 
कुि जोड १०० हनु ुपछनय।  

(ग) कोिम नं.१२ को जोडसँग कोिम नं. १५, १८ २१ र २४ को जोड बराबर हनु ुपदयछन । 

पाना नं २ आयोजनाका अपेश्चक्षत ननतजा सूिक भाने तररका : 
खण्ड (क) आयोजना/काययक्रम सम्पन्न भाएपनछन हानसि हनुे ननतजा : (प्रभााव, असर तथा प्रनतफि) 
क१. असर तथा प्रभााव (outcome/Impact) 

१. ननतजा सूिकका वववरण: आयोजनाको तकय यिु ढाँिा छन भाने फे्रमवकय मा ददइएको असर 
प्रभाावस्तरका सूिक यस महिमा भानुयपनेछन । आयोजनाको पूणय 
कायायन्वयन भाएपनछन प्राप्त हनुे वा हानसि हनुे प्रनतफिबाट हानसि हनुे 
ननतजािाई असर तथा प्रभाावको सूिक मानेर उल्िेख गने ।यस्तो 
असर वा प्रभााव तहको सूिक २/३ वटा उल्िेख गनय सवकन्छन।  

२. एकाई : कोिम १ मा उश्चल्िश्चखत सूिकिाई कसरी मापन गररने हो सो 
सूिकको एकाइ उल्िेख गने।  

३. आयोजनाको िक्ष्य :  आयोजनाको कुि िक्ष्यिाई सङ्खतयात्मक रूपमा उल्िेख गने ।  

४. गत आनथयक वषयसम्मको बहवुषीय आयोजनाको हकमा गत वषयसम्म हानसि भाएका 
प्रनतफि/उपिश्चब्र्िाई सङ्खतयात्मक रूपमा िेख्न।े सािबसािी 
आयोजनाको हकमा उल्िेख गनय पदैन ।  

५. िािू वषयमा हानसि हनुे उपिश्चब्र् : िाि ुआ.व.मा थप हनुे प्रनतफििाई एकमिु सङ्खतयात्मक 
रूपमा िेख्न े। 

क२ अपेश्चक्षत प्रनतफि (output)  

१. ननतजा सूिकको वववरण काययक्रम फारामको पाना नं. १ मा उश्चल्िश्चखत वक्रयाकिापको 
कायायन्वयनबाट हानसि हनुे ३ सूिकदेश्चख ५ वटा प्रनतफि यस 
महिमा उल्िेख गने । 

१. जग्गा अनर्ग्रहण ("जग्गा अनर्ग्रहण भाएको हनु"े िेख्न 
आवश्यकछैनन) 

२. नसँिाइ कुिो ननमायण/ममयत  

३. श्चशक्षक तानिम  
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४. ननिःशलु्क पाठ्यपसु्तक ववतरण  

५. बािबानिकािाई खोप इत्यादद हरेक वक्रयाकिापको छुनट्टाछुनटै्ट 
प्रनतफि प्राप्त नहनु सक्छन, तसथय वावषयक काययक्रम (पाना १) 
माउल्िेख भाएका सबै वक्रयाकिापिाई यसमा प्रनतफि सूिकका 
रूपमा राख्न जरूरी हुँदैन ।  

२. एकाई  कोिम १ मा उल्िेख गररएका प्रनतफििाई पररमाणमा व्यिगनय 
उपयिु हनु े एकाई राख्न े । जस्तै, जग्गा प्रानप्तको हकमा एकाइ 
िेतदा रोपनी, हेक्टर, वगय नमटरमा उल्िेख गने ।  

 सडक नहर ननमायणको सन्दभायमा वक.नम. वा नमटर उल्िेख गने। 

 तानिम ददने छनािवशृ्चत्त ववतरणमा जना वा सङ्खतया उल्िेख गने।  

 Work in Progress (काम ननरन्तर भाइरहने र आयोजनाको अन्तमा 
माि नसङ्गो प्रनतफि हानसि हनुे) प्रकृनतको काययको िक्ष्य ननर्ायरण 
गदाय एकाइमा प्रनतशत उल्िेख गने।  

 उदाहरणको रूपमा यो आनथयक वषयमा ३ वटा कोठा ननमायण गने 
काययक्रमको प्रनतफि सूिक उल्िेख गने क्रममा एकाइ िेख्न ेमहिमा 
सङ्खतया,वटा वा प्रनतशत के उल्िेख गने भानेर दिववर्ा हनुसक्छन । 
प्रत्येक िैमानसकमा १/१ वटा कोठा ननमायण गने िक्ष्य राख्न ुभानेको 
वास्तववकता भान्दा टाढाको िक्ष्य हनु जान्छन। िैमानसकरूपमा केही 
कायय भाएको हनु,े तर सो काययिाई सङ्खतयात्मक रूपमा उल्िेख गनय, 
सो कायय पूणय रूपमा सम्पन्न भाई नसकेको हनु्छन । यस्तो अवस्थामा 
िैमानसकरूपमा हनुे वा गनय सवकने काययिाई प्राववनर्कको राय सझुाव, 

मापदण्ड अनसुार प्रनतशतको आर्ारमा कुि िक्ष्य १०० वकटान गने 
र एकाइमा प्रनतशत िेख्न े। 

खण्ड (ख) आयोजना/काययक्रमको िाि ुआ.व.मा हानसि हनुे ननतजा (प्रनतफि)  

मानथ क२ मा आयोजनाको सम्पूणय कायायन्वयन सम्पन्न भाएपनछन हानसि हनु ेप्रनतफिमध्ये यस आ.व. 
हानसि हनुे प्रनतफििाई यस खण्डमा िैमानसक रूपमा ववभााजन गने। आयोजनाको कुि 
प्रनतफिमध्ये िाि ुआ.व.मा हानसि गररने प्रनतफिको स्वरूपमा केही फरक हनु सक्छन। यस्तो 
प्रनतफििाई िैमानसक रूपमा ववभााजन गरेर िक्ष्य वकटान गने।  

वावषयक ववकास काययक्रमको पाना १ र २ भाररसकेपनछन फाराम तयार गने, आयोजना/कायायिय प्रमखु 
र फारामको वववरण प्रमाश्चणत गने पदानर्कारीिे नाम, पद उल्िेख गरी दस्तखत गनुयपछनय। 
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अ.मू.िा.नं.२ 

अनसूुिी-२ 

 (दफा 18 को उपदफा (२) सँग सम्बश्चन्र्त) 

मानसक/िैमानसक/वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन 

 

  
१. आ. व. : 
२. बजेट उपशीषयक नं. : 
३. मन्िािय : 
४. काययक्रम/आयोजनाको नाम : 
५. कायायिय/आयोजनाको प्रमखुको 

नाम : 
६. यस अबनर्को बजेट (रु) 

  

क) आन्तररक(१) प्रदेश सरकार :
  

(२) स्थानीय ननकाय/संस्था : 
(३) जनसहभाानगता : 
(ख) वैदेश्चशक (१) ऋण : 

 (२) अनदुान : 
 

७. यस अवनर्को खिय रकम र प्रनतशत: 
क) आन्तररक (१) प्रदेश सरकार :  

  (२) स्थानीय ननकाय/संस्था : 
  (३) जनसहभाानगता : 
(ख) वैदेश्चशक (१) ऋण : 
  (२) अनदुान : 
८. िाि ुआ. व. को हािसम्मको खिय रकम र प्रनतशत:- 
९. कुि िागतमध्ये सरुुदेश्चख यस अवनर्सम्मको कुि खिय 
रकम र प्रनतशत  

१०. आयोजनाको सरुुदेश्चख यस अवनर्सम्मको भाौनतक 
प्रगनत प्रनतशत  

११. आयोजनाको कुि अवनर्मध्ये नबतेको समय प्रनतशत  

१२. शोर्भानाय श्चस्थनत ; 
क) माग गनुयपने रकम 

ख) माग गरेको रकम 

ग) प्राप्त हनु बाँकी 
रकम   
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क्रसं काययक्रम /वक्रयाकिाप एकाइ 

वावषयकिक्ष्य ................ िैमानसक िक्ष्य 

िैमानसक/ 

वावषयक प्रगनत 

प्रनतवदेन 
अवनर्सम्म 

यस आ. व. को 
प्रगनत 

सूिकमा आर्ाररत 

प्रमखु प्रनतफि/ 
उपिश्चब्र् 

  

कैवफयत 

पररमाण भाार बजेट पररमाण भाार बजेट पररमाण भााररत पररमाण भााररत पररमाण   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

(अ) पूजँीगत खियअन्तगयतका काययक्रम 

                              

                              

                              

(क) (क) पूजँीगत काययक्रमको जम्मा                           

(आ) िाि ुखिय अन्तगयतका काययक्रम 

                              

                              

                              

                              

(ख) (ख) िािखुियकाययक्रमको जम्मा                           

(ग) (ग) कुि खियको जम्मा (क+ख)                           

(घ) कायायिय सञ्चािन खिय                           

(ङ) कुिजम्मा खिय (ग +घ +ङ)                           

िैमानसक प्रगनत गणना गदाय प्रनतवदेन अवनर्को भााररत प्रगनत : हरफ (ग) को महि ११/८ 

वावषयक प्रगनत गणना गदाय प्रनतवदेन अवनर्को भााररत प्रगनत : हरफ(ग) को महि ११/५ 

द्रिव्य :१. सािवसािी काययक्रमको हकमा महि १४ र १५ भानुयपदैन।  

२. वावषयक िक्ष्य प्रगनत प्रस्ततु गदाय महि ७, ८ र ९ भानुयपदैन।  

३. वावषयक िक्ष्य, प्रगनत प्रस्ततु गदाय सो आ.व.को प्रगनत महि १२ र १३ भानुयपदैन। 

  
वावषयक तथा िैमानसक भााररत प्रगनत ननकाल्ने तररका 

वक्रयाकिापको प्रगनत पररमाण (महि १०) × वावषयक िक्ष्यको भाार( महि ५)

 वक्रयाकिापको िक्ष्य पररमाण (महि ४)
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क्र.सं. 
आयोजनाकायायन्वयनका मतुय 
मतुय समस्या समस्याका कारण 

समस्या समार्ानगनय 
गररएका प्रयास मववसस सनमनतमा पेश गनुयपने समस्या सझुाव 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

            

            

            

            

            

            

            

यो पानाअनसुारको िैमानसक/वावषयक वववरण भारी ३/३ मवहनामा बस्ने मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान उपसनमनतमा पेस गनय मन्िाियमा पठाउन ुपनेछन। 

 

तयार गनेको नाम,पद :  

दस्तखत : 

नमनत : 
 

 

आयोजना/कायायिय प्रमखुको नाम:  

दस्तखत :  

नमनत : 
 

प्रमाश्चणत गनेको नाम, पद :  

दस्तखत :  

नमनत: 
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...........मानसक/िैमानसक/वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन भाने फाराम  

प्रनतवेदन तयार गदाय यस फारामका सबै पाना भानुयपछनय । यो फाराम भाने तररका यसप्रकार छन : 
पाना नं.१ को मानथल्िो भााग भाने तररका :  

१. आ.व. : सम्बश्चन्र्त आनथयक वषय िेख्न।े  

२. बजेट उपशीषयक नं. : बजेट वकताब (रातो वकताब) अनसुार आयोजनाको बजेट 

उपशीषयक नं. उल्िेख गने ।  

३. मन्िािय :  आयोजनासँग सम्बश्चन्र्त मन्िाियको नाम उल्िेख गने ।  

४. काययक्रम/आयोजनाको नाम : बजेट वकताब (रातो वकताब) अनसुारको आयोजनाको नाम 

उल्िेख गने  

५. आयोजना/काययक्रम प्रमखुको नाम : फाराम भादायको समयको आयोजना/कायायिय प्रमखुको 
नाम उल्िेख गने । 

६. यस अवनर्को बजेट (रु.): सम्बश्चन्र्त िैमानसक/वावषयक अवनर्को बजेट उल्िेख गने । 

क. आन्तररक  

१. प्रदेश सरकार:   प्रदेश सरकारको आन्तररक स्रोतबाट उपिब्र् हनुे रकम 

उल्िेख गने ।  

२. स्थानीय सरकार :  स्थानीय सरकारिे व्यहोने रकम उल्िेख गने  

३. जनसहभाानगता :  जनसहभाानगताबाट व्यहोने अंशिाई रकममा उल्िेख गने । 

ख. वैदेश्चशक  

१. ऋण:    वैदेश्चशकको कुिमध्ये ऋण कनत हो रु.मा उल्िेख गने । 

२. अनदुान:    कुिमध्ये अनदुान कनत हो रु.मा उल्िेख गने । 

ग. दात ृसंस्था :   वैदेश्चशक सहयोगमा सञ्चािन भाएकोमा दात ृसंस्थाको नाम उल्िेख 

गने । 

७. यस अवनर्को खिय (रु.): यस अवनर्को खिय रु.मा उल्िेख गने । 

(क) आन्तररकमा मानथ ६ नं. मा जस्तै प्रदेश सरकार, स्थानीय 
सरकार र जनसहभाानगताबाट भाएको खिय रकम उल्िेख गने।  

(ख) वैदेश्चशकमा पनन वैदेश्चशक अनदुान र ऋण रकमबाट भाएको 
खिय उल्िेख गने । 

८. िैमानसक/वावषयक बजेटको तिुनामा खिय प्रनतशत: िैमानसक/वावषयक बजेटको तिुनामा सो 
अवनर्मा भाएको खिय प्रनतशतमा उल्िेख गने ।  
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९. सरुुदेश्चख यस अवनर्सम्मको कुि खिय प्रनतशत (कुि िागतको तिुानामा):  आयोजनाको कुि 
िागतको तिुनामा सरुुदेश्चख प्रनतवेदन अवनर्सम्म खिय प्रनतशत 
भाएको खियिाई प्रनतशतमा उल्िेख गने । 

१०.यस अवनर्सम्मको भाौनतक प्रगनत प्रनतशत: यस िैमानसक/वावषयक अवनर्सम्ममा आयोजनािे कनत 
भाौनतक प्रगनत गरेको हो १०० भाारको आर्ारमा प्रनतशतमा उल्िेख 
गने ।  

११. ववतेको समय प्रनतशतमा (कुि अवनर्को तिुनामा): यस िैमानसक/वावषयक अवनर्सम्ममा 
आयोजनाको कनत समय व्यनतत भाएको हो कुि अवनर्िाई आर्ार 
मानी प्रनतशतमा उल्िेख गने ।  

१२ शोर्भानाय श्चस्थनत: वैदेश्चशक ऋण सहयोगमा सञ्चानित आयोजनाको शोर्भानाय माग गनुयपने रकम, 

माग गरेको रकम र प्राप्त हनु बाँकी रकम उल्िेख गने । 

पाना नं. १ को तल्िो भााग भाने तररकािः  

महि नं. १ देश्चख ६ सम्म: यी महिका वववरण स्वीकृत वावषयक ववकास काययक्रम फारामबाट 
जस्ताको तस्तै साने।  

७, ८, ९ िैमानसक िक्ष्य,पररमाण, भाार, बजेट: यी महिका वववरण पनन स्वीकृत वावषयक ववकास 
काययक्रम फाराममा उश्चल्िश्चखत सम्बश्चन्र्त िैमानसकबाट जस्ताको तस्तै 
साने । (वावषयक प्रगनत प्रस्ततु गदाय ७, ८ र ९ महिमा उल्िेख 
गररने वववरण ४, ५ र ६ महिमा उल्िेख हनुे भाएकािे महि ७, ८ 
र ९ भानुयपदैन ।  

१०. िैमानसक/वावषयक पररमाणिः प्रगनत ननर्ायररत कायय िक्ष्यमध्ये यस अवनर्मा हानसि भाएकोप्रगनत 
पररमाण, सङ्खतया, प्रनतशत आदद उल्िेख गने ।  

११. िैमानसक/वावषयक प्रगनत भााररत: (क) िैमानसक प्रगनत/भााररतिः यसमा सम्बश्चन्र्त 
काययक्रम/वक्रयाकिापको िैमानसक प्रगनत, पररमाणिाई िैमानसक 
िक्ष्य पररमाणिे भााग गरी भाारिे गणुन गरी हनु आउने अङ्क उल्िेख 
गनुयपदयछन। 

भााररत प्रगनत =
प्रगनत पररमाण महि १० X भाार महि ८

िक्ष्य पररमाण महि ७
 

(ख) वावषयक प्रगनत/भााररत : यसमा सम्बश्चन्र्त काययक्रम/ 
वक्रयाकिापको वावषयक प्रगनत पररमाण र वावषयक िक्ष्य पररमाणको 
वावषयक भाारिे गणुन गरी हनु आउने अङ्क उल्िेख गनुयपदयछन। अथायत, 

भााररत प्रगनत =
प्रगनत पररमाणमहि १० X भाार महि ५

िक्ष्य पररमाण महि ४
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१२, १३ प्रनतवेदन अवनर्सम्म यस आ.व.को प्रगनत पररमाण भााररतिः  

 
 

(१) प्रथम िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको िानग : 
महि १२: प्रथम िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको महि १० को 
पररमाण नै यस महिमा उल्िेख गने । 

महि १३: यसमा महि १२ को पररमाणिाई महि ४ (वावषयक 
िक्ष्य पररमाण) िे भााग गने र महि ५ को सम्बश्चन्र्त 
काययक्रम/वक्रयाकिापको भाारिे गणुा गरी आउने अङ्क उल्िेख गने।  

अथायत; 

भााररत प्रगनत =
प्रगनत पररमाण महि १२X भाार महि ५

िक्ष्य पररमाण महि ४
 

अथवा महि ११ को भााररत प्रगनत नै यस महिमा सानय सवकन्छन।  

(२) दोस्रो िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको िानग : 
महि १२: प्रथम िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको महि १० र दोस्रो 
िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनका महि १० का पररमाण जोडेर उल्िेख 
गने ।  

महि १३: यसमा महि १२ को पररमाणिाई महि ४ िे भााग गने 
र महि ५ को सम्बश्चन्र्त काययक्रम/वक्रयाकिापको भाारिे गणुा गरी 
आउने अङ्क उल्िेख गने । अथायत ्प्रथम िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको 
महि १३ को सिु प्रयोग गने ।  

(३) तेस्रो िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको िानग :महि १२: प्रथम, दोस्रो 
र तेस्रो िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनका महि १० को प्रगनत पररमाण 
जोडेर उल्िेख गने । अथवा दोस्रो िैमानसकको महि १२ र तेस्रो 
िैमानसकको महि १० को प्रगनत पररमाण जोडेर उल्िेख गने ।  

महि १३: महि १२ को पररमाणिाई महि ४ िे भााग गने र महि 
५ को सम्बश्चन्र्त काययक्रम/नियाकिापको भाारिे गणुा गरी आउने अङ्क 
उल्िेख गने । अथायत ् प्रथम िैमानसक र दोस्रो िैमानसक प्रगनत 
प्रनतवेदनको महि १३ को सिु प्रयोग गने ।  

(४) िौथों िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको िानग:मानथउश्चल्िश्चखत प्रवक्रया 
अपनाउने । 
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महि नं. १४: सूिकमा आर्ाररत प्रमखु प्रनतफि/उपिश्चब्र्: यसमा वावषयक ववकास 
काययक्रमपाना नं. २ मा उल्िेख भाएको महि २ अनसुारको अपेश्चक्षत 
प्रनतफि के कनत उपिब्र् भायो सो उल्िेख गनुयपछनय। 

हरफतफय : हरफतफय  सबै काययक्रम/वक्रयाकिाप उल्िेख गरी सकेपनछन जोड जम्मा गनुयपदयछन।  

हरफ (क) 
(१) खण्ड (अ) को महि नं. ३, ४, ७, १०, १२, १४ मा 
उश्चल्िश्चखत काययक्रम/वक्रयाकिापको एकाइ र पररमाणको जम्मा गनुय 
नपने । 

(२) खण्ड (अ) को महि नं. ५, ६, ८, ९, ११, १३, १५ मा 
उश्चल्िश्चखत काययक्रम/वक्रयाकिापको भाार र बजेट रकमको ठाडो 
जोड गरी हनु आउने अङ्क उल्िेख गने।  

हरफ (ख)  

(१) खण्ड (आ) को महि नं. ३, ४, ७, १०, १२, १४ मा 
उश्चल्िश्चखत काययक्रम/वक्रयाकिापको एकाइ र पररमाणको जम्मा गनुय 
नपने ।  

(२) खण्ड (आ) को महि नं. ५, ६, ८, ९, ११, १३ १५ मा 
उश्चल्िश्चखत काययक्रम/वक्रयाकिापको भाार र बजेट रकमको ठाडो 
जोड गरी हनु आउने अङ्क उल्िेख गने । 

हरफ (ग):  खण्ड (अ) को हरफ (क) र खण्ड (आ) को हरफ (ख) मा भाएको 
अङ्क जोडेर उल्िेख गने, 

हरफ (घ) र (ङ) : महि ६ र ९ मा वावषयक काययक्रमअनसुार छुनट्याइएको रकम उल्िेख 
गने, 

हरफ (ि) : हरफ (ग), हरफ (घ) र हरफ (ङ) मा भाएको अङ्क जोडेर उल्िेख गने, 

द्रिव्य : प्रनतवेदन अवनर्को भााररत प्रगनतिाई प्रनतशतमा ननकाल्न े सिु प्रगनत प्रनतवेदन फराममा 
ददइएको छन। त्यस्तै प्रनतवेदन अवनर्सम्म यस आ.व.को भााररत प्रगनत ननकाल्दा महि १३ को 
भााररत प्रगनतको योगफििाई त्यस वषयको िानग ननर्ायररत वावषयक भाारको योगफििे भााग गने र 
१०० िे गणुा गरेर भााररत प्रगनत प्रनतशत ननकाल्ने । त्यसैगरी आयोजनाको कुिमध्ये हािको 
अवनर्सम्मको भााररत प्रगनत प्रनतशत ननकाल्दा महि १५ को भााररत प्रगनतको योगफििाई 
आयोजनाको कुि भाारको योगफििे भााग गने र १०० िे गणुा गरेर ननकाल्ने । (यो अङ्क महि 
१५ को सबै वक्रयाकिापको भााररत प्रगनतको योगफि बराबर नै हनु्छन।)  

वावषयक प्रगनत प्रनतवेदनको िानग यो प्रगनत फाराम भादाय ननम्नअनसुार गने: 
(क) महि १, २, ३, ४, ५ र ६ िैमानसक प्रनतवेदन फाराम भारेअनसुार भाने ।  
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(ख) महि ४, ५, ६ मा नै सो वववरण उल्िेख हनुे भाएकोिे वववरण महि ७, ८ र ९ भानुय नपने ।  

(ग) महि १० मा तेस्रो िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको महि १२ को पररमाण उल्िेख गने | 
(घ) महि ११ मा तेस्रो िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनको महि १३ को भााररत प्रगनत उल्िेख गने ।  

(ङ) वावषयक प्रगनत महि १० र ११ मा नै आउने भाएकोिे महि १२ र १३ भानुय नपने ।  

(ि) महि १४ र १५ मा तेस्रो िैमानसक प्रगनत प्रनतवेदनमा उल्िेख भाएअनसुारको वववरण नै भाने। 

नोट: 
(१) कुनै िैमानसकमा त्यस िैमानसकको ननर्ायररत िक्ष्य पररमाणभान्दा बढी प्रगनत हानसि गरेमा (त्यो 
अश्चघल्िो िैमानसकमा पूरा हनु नसकेको कायय पूरा गरेर होस ् वा पनछनल्िो िैमानसकको िक्ष्यमध्ये 
केही कायय गरेर होस)् पनन िक्ष्यभान्दा बढी प्रगनत पररमाण वा भाार उल्िेख गनुय हुँदैन । यस्तोमा 
बढी प्रगनत गरेको पररमाणिाई प्रनतवेदन अवनर्सम्म यस आ.व. को Cumulative प्रगनत देखाउने 
महि १२ मा उि िैमानसकमा गरेको बढी प्रगनत पररमाण समेत जोडेर उल्िेख गने र सोही 
आर्ारमा महि १३ मा भााररत प्रगनत उल्िेख गने । यसिाई कैवफयत महिमा जनाउने ।  

(२) स्वीकृत वावषयक काययक्रमको िैमानसक ववभााजन समेतको िक्ष्य, भाार र बजेटमा संशोर्न 
गररएको भाए संशोर्नभाएको नमनत र ननकाय उल्िेख गरी कैवफयत महिमा जनाउन ुपदयछन । तर 
सम्बश्चन्र्त ननकायको स्वीकृनतववना स्वीकृत वावषयक/िैमानसकको िक्ष्य, भाार र बजेटमा फरक पारी 
उल्िेख गनुयहदैुन । 

पाना नं. २ भाने तररका : 
क्र. सं वववरण समस्याको वववरणको क्रम सङ्खतया उल्िेख गने 

१ आयोजना कायायन्वयनका 
मतुय मतुय समस्या 

आयोजना कायायन्वयनका मतुय मतुय समस्यािाई बुदँागत 
रूपमा उल्िेख गने 

२ समस्या कारण उल्िेख गररएका समस्याका कारण के हनु उल्िेख गने 

३ समस्या समार्ान गनय 
गररएकाप्रयास 

समस्या समार्ान गनय आयोजना वा ववभााग वा मन्िाियबाट 
भाएका प्रयासिाई बुदँागत रूपमा उल्िेख गने  

४ मन्िाियस्तरीय ववकास 
समस्या समार्ान सनमनतमा 
पेस गनुयपने समस्या 

कायायन्वयनका समस्यामध्ये मववसस सनमनतको बैठकमा पेस 
गनुयपने समस्या भाए बुदँागत रूपमा उल्िेख गने 

५ समस्या समार्ानका सझुाव मववसस सनमनतबाट उश्चल्िश्चखत समस्या के कसरी समार्ान गनय 
उपयिु हनु्छन सोको सभुााव समेत बुदँागत रूपमा उल्िेख गने 
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िैमानसक/वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन फारामको पाना १, २ र ३ भाररसकेपनछन फाराम तयार गने, 

आयोजना/कायायिय प्रमखु र फारामको वववरण प्रमाश्चणत गने पदानर्कारीिे नाम, पद उल्िेख गरी 
दस्तखत गनुयपछनय । 
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अ.मू. िा.नं.-३ 

अनसूुिी-३  

(दफा ५ को उपदफा (४) को खण्ड (क) सँग सम्बश्चन्र्त) 
प्रदेश गौरवका आयोजनाको समविगत 

…………………….मानसक/िैमानसक/वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन 

 

१. आ.व. ........  

२. मन्िािय//क्षेिको नाम : 
३. प्रदेश मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या समार्ान सनमनतको पनछनल्िो बैठक बसेको नमनतिः 

क्र.सं 

बजेट 
उपशीषयक 
नं 

आयोजना/काययक्रमको 
नाम 

आयोजनाको हािसम्मको समविगत 
प्रगनत श्चस्थनत (%) 

िैमानसक/वावषयक 
प्रगनत श्चस्थनत (%) यस अवनर्सम्म 

हानसि भाएकामतुय 
मतुय उपिश्चब्र् 

कायायन्वनमा 
देखा 
परेकाप्रमखु 
समस्या 

समस्या 
समार्ानाथय 
भाएका प्रयास 

समस्या 
समार्ानाथय 
सझुाव 

/प्रदेश समस्या समार्ान 
सनमनतमा प्रस्ततु हनुपुने 
समस्या भाौनतक ववत्तीय व्यनततसमय भाौनतक ववत्तीय 

1 2 ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 

                          

                          

नोट :- सािवसािी आयोजनाको महि ४, ५ र ६ मा भानुयपदैन।  

P1 आयोजनाको वववरण प्र. नी. यो.आ.मा र सबै (P1, P2, P3) आयोजनाको वववरण सम्वद्ध मन्िाियमा प्रस्ततु गनुयपने ।  

MDAC को पनछनल्िो बैठकका ननणययको कायायन्वयन श्चस्थनतिः 
१. 
२.  

MDAC मा भाएका प्रमखु ननणयय: 
१.  

२. 
 

 

 

तयार गनेको नाम,पद :  

दस्तखत : 

नमनत : 
 

 

अनगुमन महाशाखा/शाखा प्रमखुको 
नामपद :  

दस्तखत :  

नमनत : 
 

प्रमाश्चणत गनेको नाम, पद :  

दस्तखत :  

नमनत: 
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प्रदेश गौरवका आयोजना÷काययक्रमको समविगत 

मानसक/िैमानसक/वावषयक प्रगनत प्रनतवेदन भाने फाराम  
 

मानथल्िो खण्ड भाने तररका 

क्र.सं. 
शीषयक कुन प्राथनमकताका आयोजनाको समवि वववरण भाने हो र 

कुन िौमानसक वा वावषयक प्रगनत हो सो खिुाउने 
१. आ.व. सम्बश्चन्र्त आनथयक वषय िेख्न े 

@= मन्िािय/क्षेिको नाम 

आयोजना सञ्चािन गने मन्िािय वा ननकायको नाम 
उल्िेख गने  

#= 

मन्िाियस्तरीय ववकास 
समस्या समार्ान सनमनतको 
पनछनल्िो बैठक बसेको नमनत 

यो प्रगनत प्रनतवेदन तयार गनुयअश्चघ बसेको प्रदेश 
मन्िाियस्तरीय ववकास समस्या सनमनतको पनछनल्िो बैठक 
बसेको नमनत उल्िेख गने  

तल्िो खण्डका महि भाने तररकािः 

१. 
क्र.सं. मन्िािय अन्तगयत सञ्चािन भाएका आयोजनाको क्रम 

सङ्खतया उल्िेख गने  

२. 
बजेट उपशीषयक नं. बजेट वकताब (रातो वकताब) अनसुार आयोजनाको बजेट 

उपशीषयक नं. उल्िेख गने  

३. 
आयोजनाको नाम बजेट वकताब (रातो वकताब) अनसुार आयोजनाको नाम 

उल्िेख गने  

४. 

भाौनतक प्रगनत 
 

सम्बश्चन्र्त आयोजनािे प्रगनत प्रनतवेदन अवनर्सम्म हानसि 
गरेको भाौनतक प्रगनत प्रनतशतमा उल्िेख गने यो वववरण 
आयोजनािे पठाउने प्रगनत प्रनतवेदन फाराम (फा.नं. २) 
को तल्िो खण्डको १५ नं. महिबाट निन े

 

५. 

व्यनतत समय सम्बश्चन्र्त आयोजनाको प्रगनत प्रनतवेदन अवनर्सम्ममा 
व्यनतत भाएको समय उल्िेख गने र यो वववरण सम्बश्चन्र्त 
आयोजनािे भारी पठाउने प्रगनत प्रनतवेदन फाराम (फा.नं. 
२) को मानथल्िो खण्डको ११ नं.बाट निन े

६. भाौनतक प्रगनत 

सम्बश्चन्र्त आयोजनािे प्रगनत प्रनतवेदन अवनर्मा हानसि 
गरेको भाौनतक प्रगनत प्रनतशतमा उल्िेख गने र यो वववरण 
आयोजनािे पठाउने प्रगनत प्रनतवेदन फाराम (फा.नं. २) 
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को तल्िो खण्डको ११ नं. महिबाट निन े

७. ववत्तीय प्रगनत 

सम्बश्चन्र्त आयोजनाको प्रगनत प्रनतवेदन अवनर्मा भाएको 
ववत्तीय प्रगनत प्रनतशतमा उल्िेख गने र यो वववरण 
आयोजनािे पठाउने प्रगनत प्रनतवेदन फाराम (फा.नं. २) 
को मानथल्िो खण्डको ८ नं. बाट निने 

८. 
यस अवनर्सम्म हानसि 
भाएकामतुय मतुय उपिश्चब्र् 

सम्बश्चन्र्त आयोजनािे प्रनतवेदन अवनर्सम्ममा हानसि 
गरेको मतुय मतुय उपिश्चब्र् उल्िेख गने 

९. 
आयोजना कायायन्वयनका 
प्रमखु समस्या 

सम्बश्चन्र्त आयोजना कायायन्वयनका प्रमखु समस्यािाई 
गम्भाीरता क्रमअनसुार बुदँागत रूपमा उल्िेख गने 

१०. समस्या समार्ानकाप्रयास 

समस्या समार्ानगनय आयोजना÷ववभााग÷मन्िािय तहबाट 
भाएका प्रयासिाई बुदँागत रूपमा उल्िेख गने 

११. समस्या समार्ानका सझुाव 

समस्या समार्ानका उपयिु सझुाव बुदँागत रूपमा 
उल्िेख गने 

१२. 
 

प्रदेश ववकास समस्या 
समार्ान सनमनतको बैठकमा 
प्रस्ततु गनुयपने समस्या 

१० नं. मा उल्िेख भाएका समस्या मध्ये प्रदेश ववकास 
समस्या समार्ान सनमनतमा पेश गनुयपने समस्या यस 
महिमा उल्िेख गने 

तल्िो खण्डको बुदँा भाने तररका: 

१३. 
म.वव.स.स.को अश्चघल्िो 
बैठकका ननणययको 
कायायन्वयन  

पनछनल्िो बैठकभान्दा अश्चघको प्रदेश मन्िाियस्तरीय 
समस्या समार्ान सनमनतको बैठकबाट भाएका ननणययको 
कायायन्वयन श्चस्थनत उल्िेख गने  

१४. 
म.वव.स.स.को बैठकमा भाएका 
प्रमखु ननणयय 

पनछनल्िो पटक बसेको प्रदेश मन्िाियस्तरीय ववकास 
समस्या समार्ान सनमनतिे गरेका प्रमखु ननणयय उल्िेख 
गने (अथायत ्फारामको मानथल्िो भाागको बुदँा नं. ३ मा 
उश्चल्िश्चखत नमनतमा बसेको बैठकको ननणयय नमनत उल्िेख 
गने) । 

यो फाराम भाररसकेपनछन फाराम तयार गने, रुज ु गने र प्रमाश्चणत गने पदानर्कारीको नाम, पद 
उल्िेख गरी दस्तखत गनुयपछनय  | 
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अनसूुिी-४  

                                           (दफा ५ को उपदफा (४) को खण्ड (क) र (ग) सँग सम्बश्चन्र्त)                              अ.मू.फा.नं. ४ 

प्रदेश गौरवका आयोजनाको प्रगनत वववरण भाने फाराम 

प्रदेश गौरवका आयोजना (P1) आयोजना/काययक्रमको आ.व. ........... को ........ मानसक/िैमानसक/वावषयक प्रगनत वववरण, 
कायायन्वयनका समस्या र समार्ानका प्रयास 

 

मन्िािय/ननकायको नाम : 
प्रदेश गौरवका आयोजना (P1) आयोजना/काययक्रमको जम्मा सङ्खतया : 
सोमध्ये प्रगनत वववरण प्राप्त आयोजना/काययक्रमको सङ्खतया : 
८० प्रनतशत वा सोभान्दा मानथ प्रगनत हानसि गरेका आयोजना/काययक्रमको सङ्खतयािः 
५० प्रनतशतदेश्चख ७९.९९ प्रनतशतसम्म प्रगनत हानसि गरेका आयोजना/काययक्रमको सङ्खतया : 
५० प्रनतशतभान्दा कम प्रगनत हानसि गरेका आयोजना/काययक्रमको सङ्खतया : 
यस अवनर्मा िैमानसक िक्ष्य नभाएका आयोजना/काययक्रमको सतयािः  

क्र.सं 

बजेट 
उपशीषयक 
नं 

आयोजना/काययक्रमको 
नाम 

प्रगनत (%) यस अवनर्सम्म 
हानसि भाएका मतुय 
मतुय उपिश्चब्र् 

कायायन्वयनमा 
देखा परेका 
प्रमखु समस्या 

समस्या 
समार्ानाथय 
भाएका प्रयास 

कैवफयत 
भाौनतक ववत्तीय 

1 2 ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

                  

                  

नोटिः १. यो फाराम प्रदेश योजना आयोगको सश्चिवाियअन्तगयतको सम्बश्चन्र्त महाशाखा शाखािे भानुयपनेछन । 

२. आवश्कता अनसुार पाना थप गनय सवकनेछन । 

 
तयार गनेको नाम,पद :  

दस्तखत : 
नमनत : 
 
 

अनगुमन महाशाखा/शाखा प्रमखुको 
नामपद :  

दस्तखत :  

नमनत : 
 

प्रमाश्चणत गनेको नाम, पद :  

दस्तखत :  

नमनत: 
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प्रदेश गौरवका आयोजना÷काययक्रमको आ.व .............को ............ मानसक/िैमानसक÷वावषयक 
प्रगनत वववरण भाने फाराम भाने तररका 

फारामको मानथल्िो भााग भाने तररका: 
आयोजना/काययक्रमहरू सञ्चािन गने सम्बश्चन्र्त मन्िािय वा ननकायको नाम उल्िेख गने, 
आयोजनाहरूको सङ्खतया उल्िेख गने,   

प्रगनत प्राप्त भाएका आयोजनाको सङ्खतया उल्िेख गने, 
८० प्रनतशतभान्दा बढी प्रगनत हानसि गने आयोजना,  

५०-७९.९९ प्रनतशत र ५० प्रनतशतभान्दा कम प्रगनत भाएका आयोजनाहरूको सङ्खतया सम्बश्चन्र्त 
स्थानमा उल्िेख गने, 
कुनै िौमानसक अवनर्मा कुनै आयोजनाको िक्ष्य नहनुे भाएकािे त्यस्ता आयोजनाको सङ्खतया 
उल्िेख गने । 

फारामको तल्िो भााग भाने तररका: 
१. क्र.सं. आयोजनाका नामका िानग क्र.सं. उल्िेख गने  
२. बजेट उपशीषयक नं. प्रदेशको रातो वकताब अनसुार आयोजनाको बजेट 

उपशीषयक नं. उल्िेख गने  
३. आयोजना/काययक्रमको नाम रातो वकताब अनसुार आयोजनाको नाम उल्िेख गने  

४. भाौनतक प्रगनत  

आयोजनािे त्यस मानसक/िैमानसक÷वावषयक अवनर्मा 
हानसि गरेको भाौनतक प्रगनत उल्िेख गने (फाराम नं. २ 
र ३ अनसुार उल्िेख गने 

५. ववत्तीय प्रगनत 

आयोजनािे त्यस मानसक/िैमानसक÷वावषयक अवनर्मा 
हानसि गरेको ववत्तीय प्रगनत उल्िेख गने (फाराम नं. २ 
र ३ अनसुार उल्िेख गने 

६. यस अवनर्सम्म हानसि भाएको 
मतुय-मतुय उपिश्चब्र् 

आयोजनािे त्यस अवनर्सम्म हानसि गरेका मतुय-मतुय 
उपिश्चब्र् उल्िेख गने  

७. आयोजना कायायन्वयनमा 
देश्चखएका समस्या 

आयोजना सञ्चािन गदाय आएका समस्या महत्वको क्रममा 
उल्िेख गने 

८. समस्या समार्ानाथय भाएका प्रयास उल्िेख गररएका समस्या समार्ानका प्रयास उल्िेख गने)  
९. कैवफयत अन्य खिुाउन पने केही भाए यस महिमा उल्िेख गने 

यो फारामका वववरण भाररसकेपनछन फाराम तयार गने, सम्बश्चन्र्त महाशाखा÷शाखा प्रमखु र प्रमाश्चणत 
गने पदानर्कारीको नाम, पद र नमनत उल्िेख गरी दस्तखत गरी आयोगका उपाध्यक्ष समक्ष पेस गनुय 
पदयछन । 
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                                 अनसूुिी-५                 अ.मू.फा.नं. ५ 

(दफा १8 को उपदफा (3) सँग सम्बश्चन्र्त) 

ववकास आयोजनाको काययक्रम ननरीक्षण फाराम 

(आयोजना ननरीक्षण गने अनर्कारीिे भाने फाराम) 
१. बजेट उपशीषयक नं.: 
२. आयोजनाको नाम: 
३. मन्िािय: 
४. आयोजना सञ्चािन गने ननकाय: 
५ आयोजनास्थििः (क) श्चजल्िािः     (ख) नगरपानिका÷गाउँपानिका 
६. खियको स्रोत÷दात ृसंस्थािः 
७. आयोजनाको ववगतको प्रगनत: 
गत आ.व. को भाौनतक प्रगनत 
प्रनतशत 

गत आ.व सम्मको 
भाौनतक प्रगनत 
प्रनतशत 

गत आ.व. 
को ववत्तीय 
प्रगनत 
प्रनतशत 

गत आ.व सम्मको 
ववत्तीय  प्रगनत 
प्रनतशत 

िश्चक्षत प्रगनत हनु 
नसकेको भाए 
सोको कारण 

     

     

 

८. आयोजनाको िाि ुआ.व.......... को काययक्रम र बजेट सम्बन्र्ी वववरणिः 
(क) िाि ुआ.व. को अश्चततयारी र स्वीकृत िैमानसक ववभााजन प्राप्त भाएको नमनतिः 
(ख) िाि ुआ.व. को बजेट ननकासाका िानग माग गरेको नमनतिः 
(ग) िाि ुआ.व. को बजेट ननकासा भाएको नमनतिः 
(घ) बजेट ननकासा हनु नसकेको भाए सोको कारणिः 
 

९. आयोजनाको िाि ुआ.व.को वक्रयाकिाप र प्रगनत वववरणिः 
क्र.सं. प्रमखु 

वक्रयाकिाप 

अपेश्चक्षत 
प्रनतफि 

वावषयक िक्ष्यको तिुनामा अश्चघल्िो 
िैमानसकसम्मको भाौनतक प्रगनत % 

आयोजनाको 
हािसम्मको प्रनतफि, 

उपिश्चब्र् प्रथम 

िैमानसक 

दोस्रो 
िैमानसक 

तेश्रो 
िैमानसक 
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१०. आयोजनाको िाि ुआ.व.को बजेट वववरण (रु. हजारमा): 
िाि ुआ.व.को ववननयोश्चजत बजेट हािसम्मको ननकासा हािसम्मको खिय कैवफयत 

    

    

 

११. व्यवस्थापकीय पक्षिः 
(क) भाौनतक 

भाौनतक सार्न तथा 
औजार र सङ्खतया 

सवारी 
सार्न 
र 
सङ्खतया 

आयोजनाको खदु 
उपयोगमा रहेका 
सवारी संतया  

िाि ु अवस्थामा रहेका 
सवारी संतया 

थप कुनै सार्न 
आवश्यता भाए सोको 
नाम र संतया 

   

 

 

   
 

 

(ख) जनशश्चि 

दरबन्दी अनसुारको 
पद र शे्रणी 

पदपूनतय भाएको 
संतया 

ररि रहेको संतया ररि रहेको अवनर् 
र ररि रहनाको 
कारण 

दरबन्दीको पयायप्तता/ 
अपयायप्तता 

     

     

 

 

 

 

१२. आयोजना कायायन्वयनका प्रमखु समस्या र समार्ानका उपाय (प्राथनमकताक्रम अनसुार) 
क्र.सं.  वववरण समार्ानका िानग गररएका प्रयास समार्ानका उपाय 

    

    

१३. यस आ.व.मा यसअश्चघको ननरीक्षणको वववरणिः 
क्र.सं. ननरीक्षण गने पदानर्कारीको नाम, पद, तह र कायायिय ननरीक्षण गरेको नमनत 
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१४. आयोजना प्रमखुका सझुावहरूिः 
१५. आयोजना प्रमखुको: (क) नाम, पद, शे्रणीिः 

    (ख) आयोजनामा सँिग्न अवनर्िः 
१६. स्थिगत ननरीक्षणबाट देश्चखएका आयोजनाका पक्ष: 
(क) वक्रयाकिापिः 
(ख) प्रनतफििः 
(ग) सबि पक्षिः 
(घ) दबुयि पक्षिः 
१७. आयोजना ननरीक्षकको सझुाव: 
ननरीक्षण गने पदानर्कारीको वववरण 

नाम पद, शे्रणी दस्तखत ननरीक्षण नमनत ननरीक्षण प्रनतवेदन पेस गरेको 
नमनत 

     

     

द्रिब्यिः (१) उश्चल्िश्चखत बुदँामा स्थान अपगु भाएमा थप पानामा उल्िेख गनय सवकनेछन । 

(२) यो फारामको एक एक प्रनत सम्बनर्त मन्िािय, एक प्रनत मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को 
कायायिय र एक प्रनत आयोगमा पठाउन ुपनेछन । 
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ववकास आयोजना÷काययक्रम ननरीक्षण फाराम भाने तररका 

 

१. बजेट उपशीषयक नं. 
प्रदेशको बजेट वकताब (रातो वकताब) अनसुार आयोजनाको बजेट 
उपशीषयक नं. उल्िेख गने 

२. आयोजनाको नाम रातो वकताब अनसुार आयोजनाको नाम उल्िेख गने  
३. मन्िाियको नाम आयोजना सञ्चािन गने मन्िाियको नाम उल्िेख गने 

४. 
आयोजना सञ्चािन गने 
ननकाय 

आयोजना सञ्चािन गरररहेको ननकायको नाम उल्िेख गने 

५ आयोजनास्थि 

आयोजना सञ्चािन प्रदेश, श्चजल्िा र नगरपानिका तथा गाउँपानिका नाम 
उल्िेख गने 

६ 

खियको स्रोत/दात ृ
संस्थािः 

आयोजनाको िानग आवश्यक पने खियको स्रोत के के हनु ्र दात ृ
ननकायको सहयोग छन भान ेसोको नाम उल्िेख गने 

७ 

आयोजनाको ववगतको 
प्रगनत 

आयोजनामा गत आनथयक वषयको भाौनतक तथा ववत्तीय प्रगनतको साथै गत 
आनथयक वषयसम्म भाएको भाौनतक तथा ववत्तीय प्रगनत प्रनतशत उल्िेख 
गने रत्यस्तै िश्चक्षत प्रगनत हनु नसकेको भाए सोको कारण उल्िेख गने  

८ 

आयोजनाको िाि ु
आ.व.......... को 
काययक्रम 

आयोजना ननरीक्षणमा जाँदाको वषयको काययक्रम र बजेट सम्बन्र्ी 
वववरण ननम्नानसुार उल्िेख गने 

(क) िाि ुआ.व. को अश्चततयारी र स्वीकृत िैमानसक ववभााजन प्राप्त 
भाएको नमनत, 

(ख) िाि ुआ.व. को बजेट ननकासाका िानग माग गरेको नमनत, 
(ग) िाि ुआ.व. को बजेट ननकासा भाएको नमनत र 
(घ) बजेट ननकासा हनु नसकेको भाए सोको कारण  

९ आयोजनाको िाि ु
आ.व.को वक्रयाकिाप 
र प्रगनत वववरण 

आयोजनाको अवनर्मा भाएका प्रमखु वक्रयाकिाप र सो बाट प्राप्त हनुे 
अपेश्चक्षत प्रनतफि उल्िेख गने। वावषयक िक्ष्यको तिुनामा अश्चघल्िो 
िैमानसकसम्म हानसि भाएको भाौनतक प्रगनत प्रनतशत क्रमशिः प्रथम 
िैमानसक र दोस्रो िैमानसक महिमा उल्िेख गनेर आयोजनाको 
हािसम्मको उपिश्चब्र् प्रमखु प्रनतफि र सो बाट प्राप्त उपिश्चब्र् केही 
भाए सो समेत उल्िेख गने  

१०. आयोजनाको िाि ु
आ.व.को बजेट वववरण 
(रु हजारमा) 

आयोजना ननरीक्षण समयमा भाएको िाि ुआानथयक वषयको आयोजनाको 
बजेट ववननयोश्चजत रकम, सोमध्ये हािसम्म भाएको ननकासा रकम,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
त्यस अवनर्सम्म भाएको खिय रकम र कैवफयत केही भाए सो समेत 
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उल्िेख गने  

११. व्यवस्थापकीय पक्ष 
(क) भाौनतक पक्ष 

आयोजना सञ्चािन सम्बन्र्मा प्रयोग भाएका ववनभान्न वकनसमका भाौनतक 
सामग्रीको वववरण उल्िेख गने, जसअनसुार आयोजनाका नाममा भाएका 
भाौनतक सार्न तथा औजारको सङ्खतया, सवारी सार्नको सङ्खतया, सो 
मध्ये आयोजनामा खदु प्रयोगमा आएको सवारी सङ्खतया, िाि ु
अवस्थामा रहेका सवारी सङ्खतया र थप कुनै सार्नको आवश्यकता 
भाएको भानी आयोजनाबाट व्यि भाएमा सो को नाम र सङ्खतया उल्िेख 
गने  

 (ख) जनशश्चि पक्ष आयोजनामा भाएका जनशश्चिको वववरण, दरबन्दी अनसुारको पद र 
शे्रणी, सोमध्ये पदपूनतयको सङ्खतया, ररि रहेको सङ्खतया, ररि रहेको 
अवनर् र ररि रहनकुो कारण तथा दरबन्दी पयायप्त भाए नभाएको 
आयोजनाका पदानर्कारीसँगको वातायिाप अनसुार उल्िेख गने  

१२. आयोजनामा देश्चखएका 
समस्या र समार्ानका 
उपाय 

आयोजनाको कायायन्वयनमा आइपरेको प्रमखु समस्या महत्वको 
आर्ारमा क्रमबद्ध रूपमा उल्िेख गने, समस्या समार्ानाथय हनुसक्ने 
उपाय उल्िेख गने र समस्या समार्ानमा आयोजनाको तफय बाट 
अपनाइएका प्रयास उल्िेख गने  

१३. यस आ.व.मा यसअश्चघ 
भाएको ननरीक्षणको 
वववरण 

आयोजनामा यस आनथयक वषयमा यस अश्चघ ववनभान्न ननकायबाट भाएको 
ननरीक्षण, अनगुमनका कायय आयोजनाको ननरीक्षण पशु्चस्तका भाए सोबाट 
र नभाए सोरे्र समेत ननरीक्षण गने पदानर्कारीको नाम, पद, कायायिय 
र ननरीक्षण गरेको नमनत क्रमशिः उल्िेख गने  

१४. आयोजनाका सम्बन्र्मा 
आयोजना प्रमखुका 
सझुाव 

आयोजना सञ्चािनका सम्बन्र्मा आयोजना प्रमखुको केही थप भानाई, 

जानकारी र केही सझुाव भाए सोसमेत महत्वका आर्ारमा उल्िेख गने  

१५. आयोजना प्रमखुको नाम 
र सँिग्न अवनर् 

ननरीक्षणको समयमा काययरत आयोजना प्रमखुको नाम, पद र शे्रणी 
उल्िेख गरी त्यस आयोजनामा सँिग्न भाएको अवनर् उल्िेख गने  

१६. स्थिगत ननरीक्षणबाट 
देश्चखएका आयोजनाका 
उल्िेखनीय पक्ष 

आयोजना ननरीक्षण गने अनर्कारीिे आयोजनामा ननरीक्षणमा देश्चखएका 
ववववर् जानकारी क्रमशिः उल्िेखनीय वक्रयाकिाप, उपिश्चब्र्, 
आयोजनाका सबि पक्ष एवम ्दबुयि पक्ष केही भाए उल्िेख गने  
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१७. आयोजनाका सम्बन्र्मा 
ननरीक्षकको सझुाव 

मानथका वववरणबाहेक आयोजना ननरीक्षणकतायिे उल्िेख गनुयपने केही 
अन्य कुरा र आयोजना सञ्चािन सम्बन्र्मा केही सझुाव भाए सो 
उल्िेख गने  

 

फारामका सम्पूणय वववरण भारी ननरीक्षण गने पदानर्कारीिे आफ्नो नाम, पद, शे्रणी, ननरीक्षण नमनत र 
ननरीक्षण प्रनतवेदन पेस गरेको नमनत उल्िेख गरी दस्तखत गने।यस फाराम सम्बश्चन्र्त मन्िािय, 
मतुयमन्िी तथा मश्चन्िपररषद्को कायायिय र आयोगमा पठाउन ुपछनय । 
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अनसूुिी-६ 

(दफा २1 को उपदफा (2) सँग सम्बश्चन्र्त) 

मूल्याङ्कन प्रनतवेदन 

 

काययकारी सारांश मूल्याङ्कनबाट नसवकएका कुरा, सझुाव, ववकास ननतजाको िानग ववकास 
व्यवस्थापनिाई सहयोग गनय यसको उपयोग 

प्रनतवेदनको मतुय भााग मूल्याङ्कनको पररिय 

-पषृ्ठभानूम  

-उदे्दश्य 

-मूल्याङ्कनका प्रश्न तथा पररकल्पना 
-उपिब्र् सामग्रीको अध्ययनको सारांश, नीनत, ववगतका अध्ययनको 
ननष्कषय 

-मूल्याङ्कनको काययपद्धनत 

-समग्र मूल्याङ्कनको रूपरेखा 
-मूल्याङ्कन ववनर् 

-तथ्याङ्क सङ्किन ववनर्–जनसंतया तथा नमनुा आकार (Population and 

Sample Size) 

-तथ्याङ्क तथा सूिनाको ववश्लषेण ववनर् 

-मूल्याङ्कनको सीमा 
-सङ्कनित तथ्याङ्कको ववश्लषेण 

-मूल्याङ्कनको सोि तानिका (Logical Framework) र वववरणात्मक 
सारांश 

-काययसम्पादन (भाौनतक तथा ववत्तीय प्रगनत तथा उपिश्चब्र्)  

-मूल्याङ्कन गररएका हरेक पद्धनतको ननतजा 
-सान्दनभायकता 
-प्रभाावकाररता 
-काययदक्षता 
-असर तथा प्रभााव  
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-ददगोपना 
-समन्वय(Coherence) 

- सझुाव: 

 मूल्याङ्कनबाट देश्चखएका सझुाव 

 ननतजाको सारांश, नसकाइ र सझुाव 

-सझुावको कायायन्वयन कायययोजना 
- ननष्कषय 

अनसूुिी -कायायन्वयनका िानग प्रयोग गररएको प्रारश्चम्भाक वस्तगुत खाका 
-मूल्याङ्कन सोि तानिका(Logical Framework) र प्रगनत वववरणको 
तानिका 

-मूल्याङ्कन प्रश्न र सूिकको मापनबाट ववश्लषेण गररएको ननतजा 
-अन्तवायताय, सभेा, नसर्ा सम्पकय बाट सङ्कनित तथ्याङ्क 

-सन्दभाय सामग्रीको पनुराविोकन । 

 

 


