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नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन तनरे्दशिका, २०७८ 
 

प्रस्िावनााः गण्डकी प्ररे्दि सरकारका वार्षयक नीति िथा कार्यक्रम, बजेट िथा वार्षयक र्वकास 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको आवतधक प्रगति प्रतिवेर्दन प्राप्त गने, समीक्षा गने र कार्ायन्वर्नका 
क्रममा रे्दशिएका समस्र्ा समाधान िथा ित्काल सधुार गनय अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धी 
कार्यलाई व्र्वशस्थि िलु्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकोले, 

प्रिासकीर् कार्यर्वतध (तनर्तमि गने) ऐन, 2075 को र्दफा २ ले दर्दएको अतधकार 
प्रर्ोग गरी गण्डकी प्ररे्दि सरकारले रे्दहार्को तनरे्दशिका बनाएको छ। 
1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स तनरे्दशिकाको नाम "नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

सम्बन्धी अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन तनरे्दशिका, 2078" रहेको छ।  
(2) र्ो तनरे्दशिका गण्डकी प्ररे्दि सरकारले स्वीकृि गरेको तमतिरे्दशि प्रारम्भ 

हनुेछ।  
2. पररभाषााः र्वषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स तनरे्दशिकामा,-  

(क)  “मन्रालर्” भन्नाले गण्डकी प्ररे्दि सरकारको मन्रालर् सम्झन ुपछय। 
(ि) “कार्ायलर्” भन्नाले गण्डकी प्ररे्दि सरकार मािहिका प्रातधकरण, 

तनरे्दिनालर् वा कार्ायलर् सम्झन ुपछय।  
(ग) “मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर्” भन्नाले गण्डकी प्ररे्दि 

सरकार, मखु्र् मन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर् सम्झन ुपछय।  
(घ) “सफ्टवेर्र” भन्नाले गण्डकी प्ररे्दि सरकार, मखु्र्मन्री िथा 

मशन्रपररषद्को कार्ायलर्ले र्दफा 3 को उपर्दफा (2) बमोशजम बनाउन े
सफ्टवेर्र सम्झन ुपछय।  

(ङ) “सरकार” भन्नाले गण्डकी प्ररे्दि सरकार सम्झन ुपछय। 
3. कार्य र्ोजना बनाउनपुनेाः (१) प्रत्रे्क मन्रालर् वा आर्ोगले एक आतथयक वषयतभर गने 

सबै र्क्रर्ाकलापको समर् िातलका सर्हिको कार्य र्ोजना प्ररे्दि नीति िथा र्ोजना 
आर्ोगले िर्ार गरेको प्ररे्दि िथा स्थानीर् िह अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन दर्दग्र्दियन, 
2077 बमोशजमको ढााँचामा िर्ार गनुय पनेछ। 

(2) मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर्ले उपर्दफा (१) बमोशजमको कार्य 
र्ोजनाको अनगुमन गनय सफ्टवेर्र तनमायण गनेछ। 

(३) प्रत्रे्क मन्रालर् वा आर्ोगले उपर्दफा (१) बमोशजमको कार्य र्ोजना 
सफ्टवेर्रमा प्रर्वष्ट गरी श्रावण मर्हनाको िेस्रो हप्तातभर सम्बशन्धि मन्रालर्बाट स्वीकृि 
गनुय पनेछ। सो कार्यर्ोजना स्वीकृि भएको जानकारी मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को 
कार्ायलर्, अथय मन्रालर् िथा प्ररे्दि नीति िथा र्ोजना आर्ोगमा समेि दर्दन ुपनेछ। 
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(४) उपर्दफा (१) बमोशजमको कार्य र्ोजना बनाउाँर्दा मातसक रुपमा सम्पन्न गने 
र्क्रर्ाकलापको माइलस्टोन्स िर्ार गनुय पनेछ। उक्त माइलस्टोन्स िर्ार गर्दाय त्र्समा 
वार्षयक नीति कार्यक्रम, बजेट र वार्षयक र्वकास कार्यक्रम समेि समावेि गनुय पनेछ। 

(५) र्स र्दफा बमोशजमको स्वीकृि समर् िातलका सर्हिको कार्य र्ोजना 
मन्रालर् िथा आर्ोगले आफ्नो वेबसाइट माफय ि ्सावयजतनक गनुय पनेछ।  

4. मखु्र् कार्यक्रमहरुको कार्यर्ोजनााः (१) प्रत्रे्क मन्रालर् िथा आर्ोगले सरकारको 
वार्षयक नीति िथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षयक र्वकास कार्यक्रममा आधाररि मखु्र् 
कार्यक्रमहरू छनौट गरी मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषर्दको कार्ायलर्मा स्वीकृतिका लातग 
पठाउन ुपनेछ। 

(२) प्रत्रे्क मन्रालर् िथा आर्ोगले उपर्दफा (१) बमोशजम स्वीकृि भएका 
मखु्र् कार्यक्रमहरूको कार्यर्ोजना र्स तनरे्दशिकाको अनसूुची बमोशजमको ढााँचामा 
सफ्टवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गनुय पनेछ। र्सरी कार्यर्ोजना िर्ार गर्दाय त्र्स्िा कार्यक्रमको 
माइलस्टोन्स मातसक लक्ष्र् सर्हि िर्ार गनुय पनेछ। 

5. कार्य प्रगति हातसल गनुयपनेाः प्रत्रे्क मन्रालर्, आर्ोग वा कार्ायलर्ले स्वीकृि 
समर्िातलका सर्हिको कार्य र्ोजना बमोशजम प्रत्रे्क मर्हनाको लातग तनधायररि लक्ष्र्को 
कम्िीमा पचहत्तर प्रतििि प्रगति हातसल गरेको हनु ुपनेछ। 

6. प्रगति प्रतिवेर्दन प्रर्वर्ष्ट गनुयपनेाः (१) मन्रालर्, आर्ोग, तनरे्दिनालर् वा कार्ायलर्ले 
स्वीकृि समर् िातलका सर्हिको कार्य र्ोजना बमोशजमको र्क्रर्ाकलापको प्रगति प्रत्रे्क 
मर्हनाको पर्हलो हप्तातभर सफ्टवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गरी त्र्सको जानकारी सम्बशन्धि 
मन्रालर्, आर्ोग िथा तनरे्दिनालर्लाई दर्दन ुपनेछ।  

(२) मन्रालर् वा आर्ोगले मखु्र् कार्यक्रमको माइलस्टोन्स अनसुारको प्रगति 
प्रतिवेर्दन प्रत्रे्क मर्हनाको र्दोस्रो हप्तातभर सफ्टवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गनुय पनेछ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम प्रर्वर्ष्ट भएको प्रगति प्रतिवेर्दन उपर र्दफा ८ 
को उपर्दफा (१) बमोशजमको सतमतिले छलफल गरी आवश्र्क तनरे्दिन दर्दन सक्नेछ। 

(४) बजेट िजुयमा िथा कार्ायन्वर्न सम्बन्धी तनरे्दशिका, २०७५, प्ररे्दि िथा 
स्थानीर् िह अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन दर्दग्र्दियन, २०७7 बमोशजमका चौमातसक, 
अधयवार्षयक र वार्षयक प्रगति प्रतिवेर्दन गनय र्स तनरे्दशिकाले बाधा परु् र्ाएको मातनने छैन। 

7. सम्पकय  व्र्शक्त िोक्नाेः प्रत्रे्क मन्रालर्, आर्ोग वा कार्ायलर्ले कार्य प्रगति प्रतिवेर्दन पेि 
गने समेिका कार्यका लातग सम्पकय  व्र्शक्त (फोकल पसयन) िोक्न ु पनेछ र सो को 
जानकारी मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषर्दको कार्ायलर्मा पठाउन ुपनेछ। 

8. अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सतमतिाः (१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िथा उपर्दफा (२) 
बमोशजमको प्रगतिको समीक्षा गरी कार्ायन्वर्नमा आइपनय सक्ने समस्र्ाहरू ित्काल 
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सम्बोधन गनय र तनरे्दिन दर्दन रे्दहार् बमोशजमको एक अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सतमति 
रहनेछाः- 

(क) मखु्र्मन्री संर्ोजक 
(ि) मन्री, सम्बशन्धि मन्रालर् सर्दस्र् 
(ग) प्रमिु सशचव सर्दस्र् 
(घ) उपाध्र्क्ष, प्ररे्दि नीति िथा र्ोजना आर्ोग सर्दस्र् 
(ङ) सशचव (सबै), मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को 

कार्ायलर् 
सर्दस्र् 

(च) सशचव अथय मन्रालर् सर्दस्र् 
(छ) सशचव सम्बशन्धि मन्रालर् सर्दस्र् 
(ज) िािा प्रमिु (र्ोजना अनगुमन िथा नतिजा 

व्र्वस्थापन िािा) मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को 
कार्ायलर् 

सर्दस्र् 
सशचव 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको सतमतिको बैठकमा आवश्र्किा अनसुार र्वज्ञलाई 
आमन्रण गनय सर्कनछे। 

(३) उपर्दफा (१) बमोशजमको सतमतिमा छलफल भएका समस्र्ा सम्बोधन गनय 
दर्दइएका तनरे्दिनको प्रगतिको बारेमा प्ररे्दि र्वकास समस्र्ा समाधान सतमति र 
मन्रालर्स्िरीर् र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिमा प्रस्ििु गरी छलफल गररनेछ। 

9. प्रगति प्रतिवेर्दन सावयजतनक गनुयपनेाः (१) मन्रालर्, आर्ोग वा कार्ायलर्ले मातसक, 
चौमातसक, अधयवार्षयक र वार्षयक प्रगति प्रतिवेर्दन सावयजतनक गरी सम्बशन्धि तनकार्को 
वेबसाइटमा समेि अद्यावतधक गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको प्रतिवेर्दन मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को 
कार्ायलर् र सम्बशन्धि मन्रालर्मा पठाउन ुपनेछ। 

10. र्विषे कक्ष सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) प्रत्रे्क मन्रालर्, आर्ोग वा कार्ायलर्को प्रगति 
प्रतिवेर्दन समेिका आधारमा र्विषे कक्ष (Action Room) बाट समर् समर्मा आवश्र्क 
तनरे्दिन दर्दन सर्कनछे। 

  (२) उपर्दफा (१) बमोशजम दर्दइएको तनरे्दिन पालना गनुय सम्बशन्धि तनकार्को 
कियव्र् हनुेछ। 

11. बैठक भत्ता सम्बन्धी व्र्वस्थााः र्दफा ७ बमोशजमको सतमतिको बैठकमा भाग तलन े
पर्दातधकारी, र्वज्ञ िथा कमयचारीलाई तनर्म अनसुार बैठक भत्ता िथा िाना/िाजा 
उपलब्ध गराइनछे। 
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12. अनगुमन िथा तनरीक्षणाः (१) मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर्ले आवश्र्किा 
अनसुार नीति िथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षयक र्वकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको आधारमा 
मन्रालर्, आर्ोग, मािहिका तनरे्दिनालर् वा कार्ायलर्को अनगुमन िथा तनरीक्षण गनय 
सक्नेछ। 

  (२) सम्बशन्धि मन्रालर् िथा आर्ोगले आवश्र्किा अनसुार कार्य प्रगति 
समेिका आधारमा मािहिका तनरे्दिनालर् िथा कार्ायलर्को अनगुमन िथा तनरीक्षण गनय 
सक्नेछ। 

13. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नाेः मखु्र्मन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर्ले र्स तनरे्दशिका 
कार्ायन्वर्न गर्दाय आई पने बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे। 

14. संिोधनाः प्ररे्दि सरकारले आवश्र्किा अनसुार र्स तनरे्दशिकामा संिोधन गनय सक्नेछ। 
िर र्स र्दफामा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए िापतन मखु्र्मन्री िथा 

मशन्रपररषर्दको कार्ायलर्ले अनसूुचीमा हेरफेर गनय बाधा परु् र्ाएको मातननछैेन। 
15. िारेजी र बचाउाः (१) अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कार्यर्वतध, २०७६ िारेज गररएको छ। 

(२) अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन कार्यर्वतध, २०७६ अनसुार भए गरेका काम 
कारबाही र्सै तनरे्दशिका बमोशजम भए गरेको मातननछे। 
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अनसूुची  
र्दफा 4 को उपर्दफा (2) साँग सम् वशन्धि 

तस.न नीति िथा कार्यक्रमको 
बुाँर्दा नं. 

आर्ोजना 
कम्पोनेन्ट 

वार्षयक र्वकास 
कार्यक्रमको शिषयक 

इकाई लक्ष्र् बजेट माइलस्टोन्स मातसक लक्ष्र्  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1       1              

   2              
   3              

2       1              
2              
3              

3                     

 
 


