२०७७ माघ १०
प्रेस नोट

बजेटको अर्धवार्षधक समीक्षा

ूँ ीगत खर्ध ५० अबध ८२ करोड र र्ाल खर्ध ३ खबध ४२ अबध ३६ करोड रुपैयाूँ
पज
काठमाडौं, माघ १०
अर्ध मन्त्रालयले आर्र्धक वषध २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षधक समीक्षा गरे को छ । सम्बन्न्त्र्त
मन्त्रालयहरुका सन्र्वहरुको उपन्थर्र्तमा अर्ध मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरे को हो ।
ूँ ीगत खर्ध ५० अबध ८२ करोड
समीक्षा कायधक्रममा प्रथतुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पज
रुपैयाूँ (१४.४० प्रर्तशत) र र्ाल खर्ध ३ खबध ४२ अबध ३६ करोड रुपैयाूँ (३६.०८ प्रर्तशत) रहे को छ
। यथतै र्वत्तीय व्यवथर्ा २२ अबध ५७ करोड रुपैयाूँ (१३.०६) प्रर्तशत रहे को छ ।
खर्धको स्रोतगत न्थर्र्तमा सरकार (राजथव) ३ खबध ८० अबध रुपैयाूँ, वैदेन्शक अनुदान ५ अबध ६१ करोड
रुपैयाूँ र वैदेन्शक ऋण ३० अबध ४ करोड रुपैयाूँ छ ।
अर्धमन्त्री र्वष्णुप्रसाद पौडे लले कोर्िड-१९ को महामारीका बेला पर्न थवाथ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर
ूँ ीगत खर्ध बढाउन अर्ध मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरे को िन्त्दै
र्वकासका कामका सार्ै पज
ूँ ीगत खर्ध कम निई सम्बन्न्त्र्त र्नकायको र्क्रयान्शलतामा
नीर्तगत र्नणधय र र्नदे शनको अिावमा मार पुज
कमी अको प्रमुख कारण िएको बताउनुियो ।
उहाूँले पहल र्लएर समथया समार्ान गनध ठोस रुपमा अन्घ नबढ्नु नै मल कारण रहे को उल्ले ख गदै
ूँ ीगत खर्ध बढाउनका लार्ग सम्बन्न्त्र्त मन्त्रालय र अन्त्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्त्वय हुनपु ने
पज
बताउनि ुयो। 'आ-आफ्नो न्जम्मेवारी परा गरौं । जवाफदे ही बनौं । अर्ध मन्त्रालयले सहयोग र
सहजीकरण गछध'-अर्धमन्त्री पौडेलले िन्नुियो ।
अर्ध मन्त्रालका अनुसार बजेट कायाधन्त्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग,

र्प र्नकासा माग, आर्र्धक

कायधर्वर्र् तर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व काननको पररपालनामा बेवाथता, बजेट र्वर्नयोजनमा पयाधप्त ध्यान नददने

र रकमान्त्तर/ कायधक्रम सं शोर्नको दबाव, बजेट तजुम
ध ाका बखत ध्यान नपुयाधएको, वैदेन्शक सहायता स्रोत
पररर्ालनमा अर्नच्छा, सोर्िनाध मागमा बेवाथता र् ुनौती रहे का छन् । त्यसैगरी कायधर्वर्र्/ मापदण्ड/
र्नदे न्शका तजुम
ध ा गनध र्ढलाई, र्वर्नयोजन ऐन र बजेट कायाधन्त्वयन सम्बन्त्र्ी मागधदशधनको कमजोर
पररपालना, बजेटरी सहायतासूँग जोर्डएका नीर्तगत सुर्ारका क्षेरमा असहयोग, खर्ध सम्बन्त्र्ी मापदण्ड
उल्लं घन गने पररपाटी, बजेट बाूँडफाूँटमा र्ढलाई पर्न बजेट कायाधन्त्वयनमा र् ुनौती रहे का छन् ।
आकन्थमक खर्धको दबाव, सं गठन सं रर्ना र दरबन्त्दी र्वथतार गने होडबाजी, आयोजना वगीकरण सम्बन्त्र्ी
मापदण्डको उल्लं घन, रार्िय महत्वका कायधक्रम/ आयोजनाबाट रकमान्त्तर प्रथताव लगायत पर्न बजेट
कायाधन्त्वयनका लार्ग र् ुनौती रहे को अर्ध मन्त्रलयको िनाइ छ ।
बजेट कायाधन्त्वयनलाई प्रिावकारी गराउन अर्ध मन्त्रालयले आगामी ददनमा र्वर्नयोन्जत बजेट र थवीकृत
कायधक्रमको कायाधन्त्वयन, समयमा नै बजेट समपधण, औन्र्त्यका आर्ारमा मार रकमान्त्तर / कायधक्रम
सं शोर्न प्रथताव, नयाूँ बजेटको गहन तयारी, वैदेन्शक स्रोतका कायधक्रम र आयोजना कायाधन्त्वयनमा तीव्रता
र सोर्िनाध, कानन, मापदण्ड र मागधदशधनहरुको पणधत कायाधन्त्वयन हुन ु पने जनाएको छ ।
रार्िय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कडे लले बजेट कायाधन्त्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका
सार् कायाधन्त्वयन गनध जरुरी रहे को बताउनुियो ।
अर्धसन्र्व न्शन्शरकुमार ढु ङ्गानाले पर्छल्ला ददनमा आर्र्धक गर्तर्वर्र् बढे को, ५४ प्रर्तशत उद्योगहरु पणध
ूँ ीगत खर्ध बढाउनका
रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रर्तशत आंन्शक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउूँदै पज
लार्ग र्प पहल गनुध पने बताउनुियो ।
राजथव सन्र्व रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्ध नहुूँदा रोजगारी र्सजधनामा समेत असर पने िन्त्दै

बजेट

खर्धलाई सवाधर्र्क महत्व ददएर अन्घ बढनु पने बताउनुियो ।
कायधक्रममा सन्र्वहरुले कायधर्वर्र्हरु मन्त्रालयमा थतरमा तयार पारी कायाधन्त्वयन गनुप
ध ने, बहुवर्षधय ठे क्काको
र्सर्लङ एउटै हुन नहुन,े स्रोतको फुकुवा र्छटो हुन ु पने लगायतका र्ारणा व्यक्त गनुि
ध यो ।

अर्ध मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख र्नीराम शमाधले बजेट कायाधन्त्वयनलाई सहजीकरण गनध
र्वर्नयोजन ऐन २०७७, आर्र्धक कायधर्वर्र् तर्ा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन २०७६, बजेट कायाधन्त्वयन
मागधदशधन २०७७, सावधजर्नक खर्धमा र्मतव्यर्यता सम्बन्त्र्ी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गररएको िन्त्दै
बजेट तयारीमा र्वशेष ध्यान पुयाधए कायाधन्त्वयनमा सहजता हुने बताउनु िएको र्र्यो ।

