
आर्थिक वर्ि 2074।७5 को बजेट 
कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना सम्बन्धी छलफल 

कार्िक्रमको प्रस्तरु्त

अथि मन्रालर् 
अनगुमन तथा मूलर्ाांकन महाशाखा

२०७४/०४/०४ बधुबार                                               



प्रस्तुततको खाका

• गत आर्थिक वर्ि २०७३/७४ को बजेट खर्िको समीक्षा

• बजेट कार्ािन्वर्नमा गत बर्ि भोर्गएका समस्र्ाहरु

• बजेट व्र्वस्थापनमा र्ालु आ.ब मा गरिएका नीततगत परिवतिनहरु

• बजेट कार्ािन्वर्न सम्बन्धी मागिदर्िन

• बजेट कार्ािन्वर्न कार्िताललका

• र्ौमालसक ववभाजन

• बजेट कार्ािन्वर्नका संभाववत र्ुनौतीहरु ि ध्र्ान ददनुपने कुिाहरु



वववरण वावर्िक बजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत

र्ालु खर्ि 617164129 516270995 83.65

पुुँजीगत खर्ि 311946325 204397208 65.52

ववत्तीर्
व्र्वस्था 119810900 102836546 85.83

जम्मा 1,04,89,21,354 823504749 78.51

सोझै भुक्तानी ि बस्तुगत सहार्ताको सबै खर्ि समाबेर् गदाि केही मार्थ जान सक्छ 

२०७३/७४ को बजेट खर्िको स्स्थतत
रु. हजािमा



ववगत ७ वर्िको बजेट ववतनर्ोजन
िकम रु अबिमा 
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ववगत ७ वर्िको बजेट खर्ि
िकम रु अबिमा 
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ववगत ४ वर्िको बजेट खर्िको प्रववृत्त
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वववरण वावर्िक वजेट
(थप र्नकासा समेत)

बजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत

र्ाल ु पुांजजगत जम्मा र्ालु प ुुँजीगत जम्मा र्ाल ु प ुुँजीगत जम्मा

अथि मन्रालर् 762 220 982 471 142 614 62 65 63

आपूतति मन्रालर् 95 6 101 89 6 95 94 98 94

उद्र्ोग मन्रालर् 346 284 631 235 149 385 68 53 61

उजाि  मन्रालर् 92 809 1685 98 590 1471 106 73 87

कानून, न्र्ार् तथा
संसदीर् मालमला 
मन्रालर्

20 1 21 18 0.9 19 90 89 90

कृवर् ववकास मन्रालर् 2355 366 2721 1821 299 2120 77 82 78
खानेपानी तथा 
सिसफाई मन्रालर् 136 2552 2689 119 2054 2173 87 80 81

गहृ मन्रालर् 5240 630 5870 5237 365 5602 100 58 95

मन्रालर्गत खर्ि स्स्थतत
रु. किोडमा



वििरण
वावर्िक वजेट

(थप र्नकासा समेत)
बजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत

र्ालु पुंस्जगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत ज
म्मा

स स्कृतत, पर्िटन तथा
नागरिक उड्डर्न 
मन्रालर्

448 163 611 331 128 460 74 79 75

पििाष्ट्र मन्रालर् 359 91 451 348 40 389 97 44 86

पर्ुपन्छी ववकास 
मन्रालर् 652 188 841 551 147 699 85 78 8३

बन तथा भ-ूसंिक्षण 
मन्रालर् 868 544 1412 795 459 1254 92 84 89

बाणणज्र् मन्रालर् 42 92 134 25 8 33 60 9 25

जनसंख्र्ा तथा 
वाताविण मन्रालर् 714 76 791 413 24 437 58 32 55

ववज्ञान तथा प्रववर्ध 
मन्रालर् 37 70 108 32 61 93 86 86 86

भूलमसुधाि तथा 
व्र्वस्था मन्रालर् 4७० 117 587 418 98 516 89 84 88

मन्रालर्गत खर्ि स्स्थतत
रु. किोडमा



वििरण वावर्िक वजेट
(थप र्नकासा समेत)

बजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत

र्ालु पुुँस्जगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत जम्मा

भौततक पूवािधाि तथा
र्ातार्ात मन्रालर् 65२ 7942 8594 610 7018 7629 94 88 89

मदहला, बालबाललका तथा 
समाज कल्र्ाण मन्रालर् 229 24 253 198 20 218 86 83 86

र्ुवा तथा खेलकूद मन्रालर् 232 96 329 219 81 301 94 85 91

िक्षा मन्रालर् 3394 726 4119 3580 722 4303 106 100 104

र्हिी ववकास मन्रालर् 554 1859 2412 459 1067 1527 83 57 63

र्ास्न्त तथा पुनतनिमािण 
मन्रालर् 1003 300 1304 789 192 982 78 64 75

लर्क्षा मन्रालर् 11772 30 11802 10863 23 10887 92 78 92

सहकािी तथा गरिबी 
तनवािण मन्रालर् 185 14 198 62 11 74 34 81 37

मन्रालर्गत खर्ि स्स्थतत
रु. किोडमा



वििरण वावर्िक वजेट
(थप र्नकासा समेत)

बजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत

र्ालु पुुँस्जगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत जम्मा

सामान्र् प्रर्ासन 
मन्रालर् 108 5 113 96 3 99 89 73 88

लसरं्ाइ मन्रालर् 146 2812 2958 138 2544 2682 95 90 90

सूर्ना तथा सञ्र्ाि 
मन्रालर् 409 53 462 406 33 439 99 63 95

संघीर् मालमला तथा
स्थानीर् ववकास 
मन्रालर्

9231 2991 12222 8763 2167 10930 95 72 89

स्वास््र् मन्रालर् 3465 656 4122 3114 586 3700 90 89 90

श्रम तथा िोजगाि 
मन्रालर् 88 20 108 57 13 70 65 65 65

मन्रालर्गत खर्ि स्स्थतत
रु. किोडमा



वििरण िावषिक बजेट बजेट खर्ि खर्ि प्रतिशि

र्ाल ु पुुँस्जगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत जम्मा र्ालु पुुँजीगत जम्मा
िास्ष्ट्रर् 
पुनतनिमािण
प्रार्धकिण

५८६५ ८२१६ १४०८२ ३८१३ ११४२ ४९५७ ६५ १४ ३५

नेपाल नागरिक
उड्र्न प्रार्धकिण

ववजिर् 
व्र्वस्था १५०२ ७२८ ४८.४

नेपाल ववद्र्तु 
प्रार्धकिण

वविीर् 
व्र्वस्था २८७३ १२७९ ४४.५

िास्ष्ट्रर् पुनतनिमािण प्रार्धकिण, नेपाल ववद्र्ुत प्रार्धकिण ि 
नागरिक उड्र्र्न प्रार्धकिण

रु. किोडमा



वववरण वावर्िक बजेट वावर्िक 
खर्ि 

खर्ि प्रर्तशत

बुढी गण्डकी जलववद्र्ुत 
आर्ोजना 5,394,926 5,066,008 93.90
मेलम्र्ी खानेपानी आर्ोजना 6,219,219 3,632,778 58.41
पर्पुतत क्षेर ववकास कोर् 407,500 246,000 60.37

लुस्म्बनी ववकास कोर्
660,000 660,000 100.00

िाष्ट्रपतत र्ुिे - तिाई मधेर् 
संिक्षण ववकास सलमतत 1,957,504 1,723,326 88.04
पुष्ट्पलाल िाजमागि(मध्र्
पहाडी िाजमागि) 5,207,404 5,189,794 99.66

िास्ष्ट्रर् गौिवका आर्ोजनाको खर्ि स्स्थतत
रु. हजािमा



वििरण िावषिक बजेट िावषिक 
खर्ि 

खर्ि प्रतिशि

काठमाडौं-तिाई मधेर् द्रतु मागि 17896517 1,965,548 10.98

उत्ति दक्षक्षण िाजमागि (कणािली, 
कालीगण्डकी ि कोर्ी) 2,316,573 2,240,774 96.73

हुलाकी िाजमागि (पुलहरु
समेत) 7,301,954 3,676,536 50.35
िेल, मेरो िेल तथा मोनो िेल 
ववकास आर्ोजना 3,728,350 2,335,677 62.65

बबई लसरं्ाइ आर्ोजना 1,051,422 1,037,079 98.64

लसक्टा लसरं्ाइ आर्ोजना 1,579,293 1,230,407 77.91

िास्ष्ट्रर् गौिवका आर्ोजनाको खर्ि स्स्थतत
रु. हजािमा



वििरण िावषिक िजेट बावषिक 
खर्ि 

खर्ि प्रतिशि

िानी जमिा  कुलरिर्ा लसरं्ाइ 
आर्ोजना (प्रणाली आधुतनकीकिण 
समेत)

2,527,592 2,350,952 93.01

भेिी - बबई  डाइभसिन 
वहुउद्देश्र्ीर् आर्ोजना 1,340,365 518,974 38.72

मार्थल्लो तामाकोर्ी जलववद्र्ुत 
आर्ोजना (४५६ मे. वा.) 1,000,000 1,000,000 100.00

दक्षक्षण एलर्र्ा पर्िटन पुवािधाि 
ववकास आर्ोजना 7,286,087 4,046,522 55.54

पोखिा क्षेरीर् अन्तिािस्ष्ट्रर् 
ववमानस्थल 5,000,000 1,032,730 20.65

दोस्रो अन्तिािस्ष्ट्रर् ववमानस्थल 
तनजगढ, बािा 1,500,000 1,005,000 67.00

िास्ष्ट्रर् गौिवका आर्ोजनाको खर्ि स्स्थतत
रु. हजािमा



वििरण िावषिक बजेट बावषिक 
खर्ि 

खर्ि
प्रतिशि

सगिमाथा िाजमागि (गाईघाट-ददक्तेल खण्ड) 448851 448,851 100 

कास्न्त िाजपथ 606699 476,744 78.58 

धिान-र्तिा-गाईघाट-लसन्धुलीबजाि-हेटौंडा 3025313 2,860,888 94.57 

गल्छी- बरर्लुी- मैलुङ्ग - स्र्ाप्रुबेंर्ी-
िसुवागढी 1406292 749,640 53.31 

व्र्ापारिक मागि ववस्ताि आर्ोजना 3710398 3,570,602 96.20 

प्रधानमन्री कृवर् आधुतनकककिण परिर्ोजना 5786275 3,361,142 58.09 

अन्र् प्रमुख आर्ोजनाको खर्ि स्स्थतत
रु. हजािमा



वििरण िावषिक बजेट िावषिक 
खर्ि 

खर्ि प्रतिशि

सघन र्हिी ववकास कार्िक्रम 10547003 1,979,703 18.77 

नर्ाुँ सहि आर्ोजना 1049125 668,327 63.70 

सबैका लार्ग लर्क्षा- आधािभूत 
तह 1049125 668,327 63.70 

ववद्र्ालर् क्षेर ववकास कार्िक्रम-
स्जल्ला स्ति 25596392 25,335,754 98.98 

अन्र् प्रमुख आर्ोजनाको खर्ि स्स्थतत
रु. हजािमा



वििरण िावषिक बजेट बावषिक खर्ि खर्ि प्रतिशि

गिीब घि परिवाि पदहर्ान तथा
परिर्र् पर ववतिण समन्वर् 
बोडिको सर्र्वालर्

363306 25,820 7.11 

झोलुंगे पुल क्षेरगत कार्िक्रम 3429794 2,636,760 76.88 

१३२ के.भी. तथा अन्र् प्रसािण 
लाईन ववस्ताि 13087000 3,394,510 25.94 

अन्र् प्रमखु आर्ोजनाको खर्ि स्स्थतत
रु. हजािमा



बजेट कार्ािन्वर्नमा गत वर्ि भोर्गएका समस्र्ाहरु
• बजेट र्ाुँडै आएपतन कार्ािन्वर्नको र्रुुवात दढलो भएको

• स्वीकृत कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भन्दा नर्ाुँ कार्िक्रममा बढी ध्र्ान केस्न्द्रत

• कततपर् ठुला ववकास परिर्ोजनाहरुको कार्िन्वर्न को ववर्ध समर्मा तनधाििण हुन
नसक्दा पुुँजीगत खर्िले गततललन नसकेको। जस्तै फास्ट रर्ाक, बुढीगण्डकी
जलववद्र्ुत आर्ोजना, दोस्रो अन्तिािस्ष्ट्रर् ववमानस्थल (तनजगढ)

• ठेक्का पट्टा एवं सम्झौताको काम पदहलो र्ौमालसक लभर सम्पन्न भएन, नर्ाुँ
आर्ोजनाको पूवि तर्ािी ि ठेक्का बन्दोबस्त तेस्रो र्ौमालसकमा मार भर्ो

• ठूलो ठेक्का ललने तनमािण कम्पनीहरुले तनधािरित समर्लभर काम सम्पन्न गनि
सकेनन,् उनीहरुलाई स्जम्मेवाि बनाउन पतन सककएन, समर् ि लागत दबुै बढ्र्ो



बजेट कार्ािन्वर्नमा गत वर्ि भोर्गएका समस्र्ाहरु
• बहुबवर्िर् ठेक्का, स्रोत सुतनस्श्र्तता ि िकमान्तिको ततब्र दबाव झेल्नुपर्ो

• अस्न्तम र्ौमालसक, अस्न्तम मदहना ि अस्न्तम हप्तामा अत्र्ार्धक खर्ि

• सम्झौता बमोस्जम अन्तिािस्ष्ट्रर् सहार्ता परिर्ालन हुन नसक्दा भुक्तानी दढलो
हुनुका साथै आन्तरिक स्रोतमा र्ाप पनि गर्ो

• N E A , C A A N , K U K L आददमा आर्थिक वर्िको अन्त्र्मा गरिएको लगानीबाट
अथितन्रमा पंुजी तनमािणमा कुनै र्ोगदान पुगेन

• कततपर् ठूला आर्ोजनाहरुमा ववतनर्ोस्जत िकम खर्ि गनि नसकेि िकमान्ति गिेि
अन्र्र लगेि खर्ि भएको अवस्था छ र्सबाट बजेट अनुर्ासन कार्म गनि
सककएन

• पुनतनिमािणमा पुुँजीगत खर्ि ववतनर्ोजनको १४ प्रततर्त मार खर्ि भर्ो



बजेट कार्ािन्वर्नमा गत वर्ि भोर्गएका समस्र्ाहरु
• जग्गा प्रास्प्त, वनको स्वीकृतत ि तनमािण सामाग्री आपूततिका समस्र्ामा ठोस

सुधाि हुन सकेन।

• अस्ख्तर्ािी समर्मै पठाउने ि खण्डीकिण नगने नीततको कार्ािन्वर्न प्रभावकािी
भएन

• तनवािर्नका कािण स्थानीर् तहका कार्िक्रम प्रभाववत भए

• बस्तुगत सहार्ता ि सोझै भुक्तानीको प्रततबेदन समर्मै तर्ाि हुन नसक्नु

• सोधभनाि समर्मै माग नहुनु , अझैपतन रु ४२ अबि ६५ किोड सोधभनाि बाुँकी
देणखन्छ



बजेट व्र्वस्थापनमा र्ाल ुआ.व. मा गररएका नीर्तगत 
पररवतिनहरु

 संववधान बमोस्जम स्थानीर् तहमा वववत्तर् हस्तान्तिणको र्रुुवात
 स्थानीर्स्तिमा कार्ािन्वर्न हुने स-साना आर्ोजना स्थानीर् तहमा हस्तािण
 अनुदानको िकम स्थानीर् संर्र्त कोर् ि प्रदेर् संर्र्त कोर्मा हस्तान्तिण 

हुने (साउन १ गते, मंसीि १ गते ि र्ैत १ गते गिी ३ ककस्तामा)
 प्रदेर् संर्र्त कोर्को व्र्वस्था ि कोर् संर्ालन नभएसम्म प्रदेर् संर्ालन 

गदाि लाग्ने खर्ि अथि मन्रालर्बाट तनकासा हुने 
 गाउुँपाललका लभरको ५० लाखसम्म, नगिपाललका लभरको १ किोड सम्म ि 

उप-महानगिपाललका तथा महानगि लभरको भएमा २ किोड सम्मका
आर्ोजना ि कार्िक्रम साउन लभर ैहस्तान्तिण गनुिपने 

 जनर्स्क्त ि भौततक क्षमता समेत स्थानीर् तहमा हस्तान्तिण गनुिपने 



बजेट व्र्वस्थापनमा र्ाल ुआ.व. मा गररएका नीर्तगत 
पररवतिनहरु

 स्थानीर् तहले आफुले उठाएको िाजस्व ि प्राप्त गिेको अनुदान कानुन बनाई 
खर्ि गनुिपने 

 ववतनर्ोजन ऐन प्रािम्भ भएको ददन (साउन १) मा नै खर्ि गने अस्ख्तर्ािी 
प्राप्त भएको, बबगतको जस्तो छुट्टै अस्ख्तर्ािी ददनु/ललन ुनपने 

 धेिै वटा तनकार्बाट खर्ि गने गिी एकमुस्ट ववतनर्ोजन भएको िकम साउन 
१५ लभर बाुँडफाुँट गनुिपने, बाुँडफाुँट नै अस्ख्तर्ािी हुने 

 कुनै तनकार्को प्रमुखले बाुँडफाुँट नगिेमा अथिमन्रालर्ले सोझै बाुँडफाुँट 
गरिददने 



बजेट व्र्वस्थापनमा र्ालु आ.व. मा गरिएका
नीततगत परिवतिनहरु

 L M B IS मा समावेर् भएका कार्िक्रमहरु नै स्वीकृत कार्िक्रम हुन,् र्सैबाट 
कोर् तथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट तनकासा हुने, मन्रालर् ि र्ोजना 
आर्ोगबाट कार्िक्रम स्वीकृत गरििहनु नपने 

 कार्िक्रम संर्ोधन गनिको लार्ग भने अथि मन्रालर्को सहमतत ललनुपने 

 र्ौमालसक हेिफेि एक तह मार्थबाट गनि सककने 

 बजेट कार्ािन्वर्नमा प्रमुख कक्रर्ाकलापहरुको सम्पन्न गनुिपने समर्सीमा 
तनधाििण गरिएको 



बजेट कार्ािन्वर्न सम्बन्धी मागिदर्िन
 र्ो वर्ि साउन १ गते अथि मन्रालर्बाट अस्ख्तर्ािी ददइिहनु पिेन

 बजेट पेर् भएको भोललपल्ट अथाित जेठ १६ गतेको लमततमा अथि
सर्र्वज्र्बूाट सबै मन्रालर्का सर्र्वज्र्ूहरुका नाममा बजेट कार्ािन्वर्न
सम्बस्न्ध मागिदर्िन जािी गरिएको छ

 जेठ १६ देणख असाि मसान्तसम्म ४५ ददनको अवर्धमा बजेट कार्ािन्वर्नका
सबै पवूितर्ािीका काम पुिा गिी साउन १ बाट पूणिरुपमा बजेट कार्ािन्वर्नमा
जाओस भन्ने उदेश्र्ले मागिदर्िन जािी गरिएको हो

 ववतनर्ोजन ववधेर्कमा भएका व्र्वस्थाको जानकािी, बजेट खर्ि, लेखाप्रणाली
ि प्रततबेदन, वहुववर्िर् ठेक्का, र्ोधभनाि, िकमान्ति, वववत्तर् पािदलर्िता,
वववत्तर् उत्तिदातर्त्व, बजेट तनर्न्रण, ववदेर् भ्रमण, बजेट खर्िको अनुगमन
जस्ता बजेट कार्ािन्वर्न सम्बस्न्ध नीततगत ि प्रककर्ागत कुिाहरु
मागिदर्िनमा उल्लेख गरिएका छन ्

 बजेट कार्ािन्वर्न सम्बन्धी केही कक्रर्ाकलापहरु पुिा गनुिपने समर् सीमा
समेत उल्लेख गरिएको छ



बजेट कार्ािन्वर्न कार्िताललका
(बबतनर्ोजन ऐन ि मागिदर्िनमा आधारित)

क्र.सं. क्रक्रयाकलाप सम्पन्न गने 
समयािधि

१ स्थानीर् संर्र्त कोर्मा िकम हस्तान्तिण साउन १
मंलसि १
र्ैत १

२ कार्िक्रम सदहत स्थानीर् तहमा बजेट हस्तान्तिण साउन ३० सम्म
३ एकमुष्ट्ट ववतनर्ोस्जत िकमको तनकार्गत बाुँडफाुँट साउन १५ सम्म
४ भैपिी आउने र्ालु(२२९११) ि पुुँजीगत (२९८११) को

बाुँडफाुँड
फागुन मसान्त
सम्म

५ िकमान्ति वा थप तनकासा माग गनि नहुने फागुन मसान्त
सम्म

६ खरिद र्ोजना, ववस्ततृ डडजाइन लागत अनुमान ि 
बोलपर आह्वान

साउन मसान्त 
सम्म

७ बोलपर मूल्र्ांकन स्वीकृतत ि ठेक्का सम्झौता असोज 
मसान्तसम्म



बजेट कार्ािन्वर्न कार्िताललका
(बबतनर्ोजन ऐन ि मागिदर्िनमा आधारित)

क्र.सं. क्रक्रयाकलाप सम्पन्न गने 
समयािधि

८ कार्ािदेर् ददने सम्झौता भएको १५
ददन लभर

९ कार्िववर्ध ि तनदेलर्का तजुिमा तथा संर्ोधन साउन मसान्तसम्म
१० तनर्मावली तजुिमा ि संर्ोधन भदौ १५ सम्म
११ अस्थार्ी दिबन्दी लसजिना ि स्वीकृतत साउन मसान्तसम्म
१२ कार्िसम्पादन सम्झौता साउन मसान्तसम्म
१३ वाताविणीर् प्रभाव मूल्र्ाुँकन / प्रािस्म्भक वाताविणीर् 

पिीक्षण
तोककएको न्र्ूनतम
समर्लभर

१४ वैदेलर्क सहार्ताको भुक्तानी ववर्ध संर्ोधन भदौ मसान्तसम्म
१५ र्ोधभनाि माग गने ि प्राप्त गने अको र्ौमालसक

लभर



बजेट कार्ािन्वर्न कार्िताललका
(बबतनर्ोजन ऐन ि मागिदर्िनमा आधारित)

क्र.सं. क्रक्रयाकलाप सम्पन्न गने 
समयािधि

१६ सोझै भुक्तानी ि वस्तुगत सहार्ताको प्रततबेदन मदहना सम्पन्न 
भएको लमततले १५
ददन लभर

१७ बबल तर्ाि गने कार्ि सम्पन्न 
भएको १० ददनलभर

१८ बबलको भुक्तानी बबल पेर् भएको १५ 
ददनलभर

१९ आर्ोजना कार्ािन्वर्न कार्ािर्ोजना (Project 
Implementation Action Plan) तजुिमा गिी Website 
मा िाख्न/े साविजतनक गने

भदौ १५ गतेलभर

२० आम्दानी खर्िको ववविण साविजतनक गने मालसक रुपमा
२१ वववत्तर् ि भौततक प्रगतत ववविण पठाउने मदहना सम्पन्न 

भएको ७ ददन लभर
२२ माननीर् अथिमन्रीज्र्ूको अध्र्क्षतामा प्रगतत सलमक्षा प्रत्रे्क दइु/दइु

मदहनामा



बजेटको र्ौमालसक लक्ष्र् ववभाजन
 सबै मन्रालर्को र्ौमालसक लक्ष्र् ववभाजन L M B IS मा िहेको छ

 कुल बजेटको र्ौमालसक लक्ष्र् ववभाजन तनम्नानुसाि िहेको छ

कुल बजेट प्रथम र्ौमाससक दोस्रो र्ौमाससक िेस्रो र्ौमाससक

१२७८९९४८५५

३७६४९३७५३ ४८३४९६३०७ ४१९००४७९५
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बजेट कार्ािन्वर्नका र्ुनौतीहरु ि ध्र्ान ददनुपने ववर्र्हरु
o पदहलो र्ौमालसक अवर्धमा गत वर्िको प्रततवेदन, समीक्षा, सरुवा, र्ाडपवि,

मनसुन ि प्रदेर् न.ं २ को स्थानीर् तनवािर्न जस्ता कािणले कार्िताललका
बमोस्जम काम हुन बाधा पनि सक्ने भएकोले अबको प्रत्रे्क ददन कक्रर्ालर्ल
िहनुपने

o नीततगत ि प्रककर्ागत सधुाि संगै काम गने र्लैी ि प्रबवृत्तमा पतन सोही
बमोस्जम परिवतिन आवश्र्क छ

o L M B IS को प्रववष्ट्टीलाई नै अस्न्तम कार्िक्रम मान्दा त्र्सलाई रदुटिदहत ि
दोहोिोपना िदहत बनाउन सककएको छ कक छैन िाम्रो संग हेनुि पदिछ



बजेट कार्ािन्वर्नका र्ुनौतीहरु ि ध्र्ान ददनुपने ववर्र्हरु
o समर्सीमा लभर कार्ि सम्पन्न गिे/नगिेको तनिन्ति अनुगमन गिी

सम्बस्न्धत पदार्धकािीहरुलाई स्जम्मेवाि ि उत्तिदार्ी बनाउन सककन्छ कक
सककदैन

o मन्रालर्हरुको बजेट ि कार्िक्रममा ततब्र बढोत्तिी संगै व्र्वस्थापककर्,
प्राबबर्धक ि पेर्ागत क्षमता बदृ्र्ध हुन सकेको छ कक छैन त्र्सतफि ध्र्ान
ददनु पने

o कमिर्ािीको समर्मै समार्ोजन नहुुँदा स्थानीर् तहमा कमिर्ािीको अभाव
हुने देणखएकोले स्थानीर् तहका कार्िक्रम प्रभाववत हुन सक्ने हुदां तछट्टै
कमिर्ािी खटाउनुपने



बजेट कार्ािन्वर्नका र्ुनौतीहरु ि ध्र्ान ददनपुने ववर्र्हरु

o स्थानीर् तहको कार्िसंर्ालन सम्बन्धी कानुन तजुिमा ि मापदण्डहरुको
तनधाििण र्ाुँडै गनुि पने

o पाइपलाइनमा भएका कततपर् बैदेलर्क सहार्ताको िकम बजेटमा समाबेर्
भएकोले सम्झौता ि D is b u rs e m e n t मा ध्र्ान ददनुपने

o सर्र्व, सहसर्र्व, ववभागीर् प्रमुख ि आर्ोजना प्रमुखको बािम्बािको
सरुवाले कार्िक्रम अलपर पने हुुँदा तछटो तछटो सरुवा हुने प्रथाको अन्त्र्
गिी बजेट तथा कार्िक्रमको स्वालमत्व (O w n e rs h ip ) ललनु पने

o दइु वटा तनवािर्न गनुि पने भएकोले त्र्सबाट आर्ोजना कार्ािन्वर्न
प्रभाववत नहुने व्र्वस्था लमलाउनुपने



बजेट कार्ािन्वर्नका र्ुनौतीहरु ि ध्र्ान ददनुपने ववर्र्हरु

o बबद्र्ुत उत्पादन, प्रर्ािण लाइन, ववमानस्थल, खानेपानीमा हुने लगानीले
फेिी पतन आर्थिक वर्िको अन्त्र् नै कुनुि पने अवस्था आउन सक्छ र्सैले
ठुला साविजतनक संस्थानहरुको पुनसिंर्ना गिौ

o आर्थिक सहार्ता, क्षततपूतत ि, उपर्ाि खर्ि, सवािी साधन जस्ता अनुत्पादक
खर्िको र्ाप बढ्दै गएको हुदां स्वीकृत मापदण्ड, ववतनर्ोस्जत बजेट ि अथि
मन्रालर्को स्वीकृतत ललएि मार तनणिर् ललनुपने

o र्ी सबै कामको सम्बस्न्धत सर्र्वज्र्लेू तनर्लमत अनुगमन गनुिपने,
कार्िसम्पादन मूल्र्ांकनसुँग आबद्ध गने ि समर् ताललका अनुसाि काम
नगने स्जम्मेवाि पदार्धकािीलाई कानुनबमोस्जम कािबाही गनुिपने

o अथि मन्रालर्ले ताललका अनुसाि काम भए नभएको अनुगमन गने छ



धन्र्बाद ।


