
 
 

बजेट कार्ाान्वर्न  

एवं खर्ा प्रवतृ्ति सम्बन्धी अध्र्र्न 

२०७९ 

 

 
 

 

प्रदेश सरकार 

अर्ा मन्रालर् 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 



 
 

ववषर्सूर्ी 

वववरण   पषृ्ठ 

पररच्छेद १ पषृ्ठभमूम (१-२) 

 १.१ पषृ्ठभमूम १ 

 १.२ अध्र्र्नको उदे्दश्र् १ 

 १.३ अध्र्र्नको सीमा २ 

 

पररच्छेद २ बजेट कार्ाान्वर्नको तथ्र्ाङ्क ववश्लषेण र प्रस्तमुत (३-१७) 

 २.१ बजेटको कुल ववमनर्ोजन र खर्ा ३ 

 २.२ र्ाल ुखर्ातर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र खर्ा ४ 

 २.३ पुुँत्तजगततर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र खर्ा ६ 

 २.४ वविीर् व्र्वस्र्ातर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र खर्ा ७ 

 २.५ र्ाल ुखर्ा र पुुँत्तजगत खर्ा प्रवतृ्तिको तलुनात्मक अवस्र्ा ८ 

 २.६ मामसक खर्ा प्रवतृ्ति ९ 

 २.७ मामसक खर्ाको तलुनात्मक अवस्र्ा १४ 

 

पररच्छेद ३ तथ्र् पविर्ान, मनष्कषा र सझुाव (१८-२१) 

 ३.१ तथ्र् पविर्ान १८ 

 ३.२ मनष्कषा १९ 

 ३.३ सझुाव २० 

 

अनसूुत्तर्   २१ 

 



1 
 

पररच्छेद १ 

पषृ्ठभमूम 

१.१ पषृ्ठभमूम 

नेपालको संववधानमा व्र्वस्र्ा भए वमोत्तजम २०७४ मंमसर मविनामा सम्पन्न प्रदेश सभाको 
मनवाार्न पश्चात २०७४ र्ागनु ४ गते प्रदेश सरकार गठन भएको िो। प्रदेश सरकार गठन 
पश्चात मममत २०७५ वैशाख १९ गते प्रदेश सरकारले पविलो बजेटको रुपमा आमर्ाक वषा 
२०७४/७५ को वावषाक बजेट ल्र्ाइएको िो। प्रदेश सरकारले िरेक वषा असार १ गते 
सरकारको वावषाक बजेट प्रदेश सभा समक्ष पेश गदै आइरिेको छ। 

प्रदेश सरकारले अविलेसम्म आमर्ाक वषा २०७४/७५, २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ 
र २०७८/७९ गरी ५ वटा वावषाक बजेट तर्ा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररसकेको छ। र्द्यवप 
आमर्ाक वषा २०७४/७५ को बजेट तर्ा कार्ाक्रम प्रदेश सरकारको पविलो बजेट तर्ा कार्ाक्रम 
रिेको र प्रदेश सरकार गठन न ैविला गरी भएको िुुँदा छोटो अवमधका लामग मारै कार्ाान्वर्न 
गररएको मर्र्ो। आमर्ाक वषा २०७५/७६ बाट सबै आमर्ाक वषामा पूणा बजेट कार्ाान्वर्न 
भएको छ। 

प्रदेश सरकारले कार्ाान्वर्न गने वावषाक बजेट तर्ा कार्ाक्रमको िरेक आमर्ाक वषामा प्रदेश 
सरकार, अर्ा मन्रालर्ले मखु्र् मखु्र् कार्ाक्रमको भौमतक र वविीर् प्रगमतसवितको वववरण 
समावेश गरी वावषाक सममक्षा पसु्तक र प्रदेश लेखा मनर्न्रक कार्ाालर्ले एवककृत वविीर् 
वववरण प्रकाशन गने गरेका छन।् उक्त वववरणमा प्रदेश सरकारको समग्र वविीर् वववरण 
प्रकाशन िनुे भएतापमन कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न र खर्ाको प्रवतृ्ति मबस्ततृ रुपमा प्राप्त िनु सकेको 
छैन। बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्र्ा र खर्ाको सम्बन्धमा खर्ाको पूवाानमुान, खर्ा शीषाक र 
मामसक खर्ाको प्रवतृ्ति, प्रदेश गौरवका आर्ोजना तर्ा कार्ाक्रमिरूको बजेट कार्ाान्वर्नको 
अवस्र्ा बारेमा छुटै्ट वववरण प्राप्त गनुा आवश्र्क रिेको िुुँदा प्रस्ततु अध्र्र्न गररएको छ। 

 

१.२ अध्र्र्नको उद्दशे्र् 

प्रदेश सरकार, अर्ा मन्रालर्बाट प्रकात्तशत िनुे सममक्षा पतु्तस्तका र प्रदेश लेखा मनर्न्रकको 
कार्ाालर्बाट प्रकाशन िनु ेएवककृत वविीर् वववरणले मार खर्ाको प्रवत्ति एवकन गना कठठनाई 
िनुे गरेको छ। प्रस्ततु अध्र्र्नमा प्रदेश सरकारले आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तख २०७८/७९ 
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सम्म गरेको खर्ाको वववरणलाई मामसक खर्ा एवकन गरर खर्ाको प्रवतृ्ति अध्र्र्न गररनेछ। 
र्सले प्रदेश सरकारबाट आगामम ठदनमा िनुे खर्ालाई प्रक्षेपण गना सिज िनुेछ। 

 

१.३ अध्र्र्नको सीमा 

प्रस्ततु अध्र्र्नमा प्रदेश सरकार गठन पश्चातका सबै आमर्ाक वषाको वविीर् वववरण समावेश 
गने प्रर्त्न गररएको छ। वविीर् वववरणको अमभलेख राख्नको लामग प्रदेश सरकारको मनर्न्रणमा 
आफ्नै छुटै्ट प्रणाली ववकास गररएको छैन। आमर्ाक वषा २०७४/७५ र २०७५/७६ मा नेपाल 
सरकारको सिर्ोगमा Sub National Treasury Regulatory Application  (SUTRA) मार्ा त प्रदेश 
सरकारको बजेट तर्ार गरी कार्ाान्वर्न गररएको मर्र्ो। आमर्ाक वषा २०७६/७७ र 
त्र्सपमछका बजेट नेपाल सरकारकै सिर्ोगमा Province Government Provincial Line Ministry 

Budget Information System (PLMBIS) मार्ा त तर्ार गरी कार्ाान्वर्न गररएको छ। SUTRA र 
PLMBIS दवैुबाट अत्तख्तर्ारी ठदएको भकु्तानी मनकासाको लामग प्रदेश लेखा मनर्न्रक कार्ाालर्मा 
Province Treasury Single Account (PTSA) कार्ान्वर्नमा रिेको छ। आमर्ाक वषा २०७४/७५,  
२०७५/७६ र २०७६/७७ मा PTSA मा खर्ा शीषाकगत मारै वववरण रिने व्र्वस्र्ा रिेको 
िुुँदा सबै आमर्ाक वषाको कार्ाक्रमगत वववरण समावेश गररएको छैन।  
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पररच्छेद २ 

बजेट कार्ाान्वर्नको तथ्र्ाङ्क ववश्लषेण र प्रस्तमुत 

२.१ बजेटको कुल ववमनर्ोजन र खर्ा 

प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तखको प्रदेश सरकारले कार्ाान्वर्न 
गरेका बजेट तर्ा कार्ाक्रमको कुल ववमनर्ोजन र खर्ा मनम्नानसुार रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. आमर्ाक वषा ववमनर्ोजन खर्ा खर्ा प्रमतशत 

१. २०७४/७५ १०२०५०० २९५४३२ २८.९५ 
२. २०७५/७६ २४०२३३४८ १३९२८०३० 57.98 

३. २०७६/७७ ३२१३४७९२ २०४१३६१७ 63.52 

४. २०७७/७८ ३४८४२१६० २५६५३८२१ 73.63 

 

प्रदेश सरकार गठनको पविलो वषा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको आमर्ाक वषा २०७४/७५ को 
बजेट तर्ा कार्ाक्रम आमर्ाक वषाको अत्तन्तम र्ौमामसक (२०७५ वैशाख १९) गते ल्र्ाइएको 
मर्र्ो। आमर्ाक वषा २०७४/७५ मा रू. १ अबा २ करोड ५ लाख बजेट ववमनर्ोजन गररएकोमा 
रू. २९ करोड ५४ लाख ३२ िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको २८.९५ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न 
भएको छ। आमर्ाक वषा २०७५/७६ मा रू. २४ अबा २ करोड ३३ लाख ४८ िजार बजेट 
ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. १३ अबा ९२ करोड ८० लाख ३० िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको 
५७.९८ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न भएको छ। आमर्ाक वषा २०७६/७७ मा रू. ३२ अबा 
१३ करोड ४७ लाख ९२ िजार बजेट ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. २० अबा ४१ करोड ३६ 
लाख १७ िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको ६३.५२ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न गररएको छ। 
त्र्सैगरी आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा रू. ३४ अबा ८४ करोड २१ लाख ६० िजार बजेट 
ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. २५ अबा ६५ करोड ३८ लाख २१ िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको 
७३.६३ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न गररएको छ।  

बजेटको ववमनर्ोजन र कार्ाान्वर्नको अवस्र्ालाई तलको रेखात्तर्रमा देखाइएको छ। 
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आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तख िरेक आमर्ाक वषामा बजेट ववमनर्ोजन र खर्ा दवैुमा वठृद्द िुुँदै 
गइरिेको छ। प्रदेश सरकारले पूणा बजेट कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको आमर्ाक वषा २०७५/७६ 
लाई आधार वषाको रुपमा मलुँदा बजेट ववमनर्ोजन र कार्ाान्वर्नमा खर्ाको प्रमतशत अत्तिल्लो 
आमर्ाक वषाभन्दा २०७६/७७ मा ९.५६ प्रमतशत र आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा १५.९२ 
प्रमतशत बिी बजेट कार्ाान्वर्न भएको देत्तखन्छ। र्सबाट प्रदेश सरकारको बजेट कार्ान्वर्नको 
अवस्र्ा सदुृि िुुँदै गइरिेको देत्तखन्छ। 

 

२.२ र्ाल ुखर्ातर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र खर्ा 

आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तखको प्रदेश सरकारले कार्ाान्वर्न गरेका बजेट तर्ा कार्ाक्रममा 
र्ाल ुखर्ातर्ा को बजेट ववमनर्ोजन र खर्ा मनम्नानसुार रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. आमर्ाक वषा ववमनर्ोजन खर्ा खर्ा प्रमतशत 

१. २०७४/७५ ४८०३७५ १४४७९५ ३०.१४ 
२. २०७५/७६ ८११५५१५ 5211030 64.21 

३. २०७६/७७ १२२८५७७२ ६४२६९२१ 52.31 

४. २०७७/७८ १४३४२६८४ ८०४९०३३ 56.12 
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३०००००००

३५००००००

४०००००००

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८
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खर्ा
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आमर्ाक वषा २०७४/७५ मा र्ाल ु खर्ातर्ा  रू. ४८ करोड ३ लाख ७५ िजार अर्ाात 
ववमनर्ोजनको ३०.१४ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न भएको छ। आमर्ाक वषा २०७५/७६ मा 
रू. ८ अबा ११ करोड ५५ लाख १५ िजार बजेट ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. ५ अबा २१ 
करोड १० लाख ३० िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको ६४.२१ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न भएको 
छ। आमर्ाक वषा २०७६/७७ मा रू. १२ अबा २८ करोड ५७ लाख ७२ िजार बजेट 
ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. ६ अबा ४२ करोड ६९ लाख २१ िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको 
५२.३१ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न गररएको छ। त्र्सैगरी आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा रू. 
१४ अबा ३४ करोड २६ लाख ८४ िजार बजेट ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. ८ अबा ४ करोड 
९० लाख ३३ िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको ५६.१२ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न गररएको छ।  

र्ाल ुखर्ातर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र कार्ाान्वर्नको अवस्र्ालाई तलको रेखात्तर्रमा देखाइएको 
छ। 

 

आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तख िरेक आमर्ाक वषामा र्ाल ुखर्ातर्ा को बजेट ववमनर्ोजन र खर्ा 
रकम दवैुमा वठृद्द िुुँदै गइरिेको छ। प्रदेश सरकारले पूणा बजेट कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको आमर्ाक 
वषा २०७५/७६ लाई आधार वषाको रुपमा मलुँदा बजेट ववमनर्ोजन र कार्ाान्वर्नमा खर्ा रकम 
दवैु बढ्दै गइरिेको देत्तखन्छ। र्द्यवप र्ाल ुखर्ातर्ा  बजेट ववमनर्ोजन र खर्ा प्रमतशतको अनपुात 
भन ेआमर्ाक वषा २०७६/७७ मा िटेको छ। आमर्ाक वषा २०७५/७६ भन्दा आमर्ाक वषा 
२०७६/७७ मा ववमनर्ोजनको अनपुातमा १८.५३ प्रमतशतले कमी खर्ा भएको छ भने आमर्ाक 

०

२००००००

४००००००

६००००००

८००००००

१०००००००

१२००००००

१४००००००

१६००००००

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८

(रू
.
िज

ारम
ा)

आमर्ाक वषा

ववमनर्ोजन
खर्ा
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वषा २०७६/७७ मा भनत्दा आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा ववमनर्ोजनको अनपुातमा ७.२८ 
प्रमतशतले बिी खर्ा भएको छ।  

 

२.३ पुुँत्तजगततर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र खर्ा 

आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तखको प्रदेश सरकारले कार्ाान्वर्न गरेका बजेट तर्ा कार्ाक्रममा 
पुुँत्तजगत खर्ातर्ा को बजेट ववमनर्ोजन र खर्ा मनम्नानसुार रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. आमर्ाक वषा ववमनर्ोजन खर्ा खर्ा प्रमतशत 

१. २०७४/७५ ५४०१२५ १५०६३७ २७.८९ 
२. २०७५/७६ १५९०७८३३ 8717000 54.80 

३. २०७६/७७ १९८४९०२० १३९८६६९६ 70.47 

४. २०७७/७८ १९९९९४७६ १७६०४७८8 88.03 

 

आमर्ाक वषा २०७४/७५ मा पुुँत्तजगत खर्ातर्ा  रू. ५४ करोड १ लाख २५ िजार अर्ाात 
ववमनर्ोजनको २७.८९ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न भएको छ। आमर्ाक वषा २०७५/७६ मा 
रू. १५ अबा ९० करोड ७८ लाख ३३ िजार बजेट ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. ८ अबा ७१ 
करोड ७० लाख अर्ाात ववमनर्ोजनको ५४.८० प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न भएको छ। आमर्ाक 
वषा २०७६/७७ मा रू. १९ अबा ८४ करोड ९० लाख २० िजार बजेट ववमनर्ोजन 
गररएकोमा रू. १३ अबा ९८ करोड ६६ लाख ९६ िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको ७०.४७ 
प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न गररएको छ। त्र्सैगरी आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा रू. १९ अबा 
९९ करोड ९४ लाख ७६ िजार बजेट ववमनर्ोजन गररएकोमा रू. १७ अबा ६० करोड ४७ 
लाख ८९ िजार अर्ाात ववमनर्ोजनको ८८.०३ प्रमतशत बजेट कार्ाान्वर्न गररएको छ।  

पुुँत्तजगत खर्ातर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र कार्ाान्वर्नको अवस्र्ालाई तलको रेखात्तर्रमा 
देखाइएको छ। 
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आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तख िरेक आमर्ाक वषामा पुुँत्तजगत खर्ातर्ा को बजेट ववमनर्ोजन र 
खर्ा रकम दवैुमा वठृद्द िुुँदै गइरिेको छ। प्रदेश सरकारले पूणा बजेट कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको 
आमर्ाक वषा २०७५/७६ लाई आधार वषाको रुपमा मलुँदा बजेट ववमनर्ोजन र कार्ाान्वर्नमा 
खर्ा रकम दवैु बढ्दै गइरिेको देत्तखन्छ। आमर्ाक वषा २०७५/७६ भन्दा आमर्ाक वषा 
२०७६/७७ मा ववमनर्ोजनको अनपुातमा २८.५९ प्रमतशतले र  आमर्ाक वषा २०७६/७७ मा 
भन्दा आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा ववमनर्ोजनको अनपुातमा २४.९२ प्रमतशतले बिी खर्ा 
भएको छ। र्सबाट प्रदेश सरकारको पुुँत्तजगत खर्ा गने बजेट कार्ान्वर्नको अवस्र्ा सदुृि िुुँदै 
गइरिेको देत्तखन्छ। 

 

२.४ वविीर् व्र्वस्र्ातर्ा  बजेटको ववमनर्ोजन र खर्ा 

आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तखको प्रदेश सरकारले कार्ाान्वर्न गरेका बजेट तर्ा कार्ाक्रममा 
वविीर् व्र्वस्र्ातर्ा को बजेट ववमनर्ोजन र खर्ा मनम्नानसुार रिेको छ। 

(रू. िजारमा) 
क्र.सं. आमर्ाक वषा ववमनर्ोजन खर्ा खर्ा प्रमतशत 

१. २०७७/७८ ५०००० ० ०.०० 
२. २०७८/७९ २४००० ० ०.०० 

 

वविीर् व्र्वस्र्ातर्ा  प्रदेश सरकारले आमर्ाक वषा २०७७/७८ बाट बजेट ववमनर्ोजन गना सरुू 
गरेको िो। आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा रू. ५० करोड ववमनर्ोजन गरेको प्रदेश सरकारले 

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८

(रू
.
िज

ारम
ा)

आमर्ाक वषा

ववमनर्ोजन
खर्ा
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आमर्ाक वषा २०७८/७९ मा रू. २४ करोड ववमनर्ोजन गरेको छ। र्द्यवप र्ी आमर्ाक वषामा 
ववत्तिर् व्र्वस्र्ातर्ा को कुनै पमन बजेट खर्ा िनु सकेको छैन।  

 

२.५ र्ाल ुखर्ा र पुुँत्तजगत खर्ा प्रवतृ्तिको तलुनात्मक अवस्र्ा 

आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तख आमर्ाक वषा २०७७/७८ सम्म भएको खर्ाको र्ाल ुर पुुँत्तजगत 
खर्ातर्ा को खर्ा प्रवतृ्ति मनम्नानसुार रिेको छ। 

(प्रमतशतमा) 
क्र.सं. आमर्ाक वषा र्ाल ु पुुँत्तजगत र्ाल ुखर्ा अनपुातमा पुुँत्तजगत खर्ा 

१. २०७४/७५ ३०.१४ २७.८९ (7.47) 
२. २०७५/७६ 64.21 54.80 (14.66) 

३. २०७६/७७ 52.31 70.47 34.72 

४. २०७७/७८ 56.12 88.03 56.86 
 

आमर्ाक वषा २०७४/७५ र आमर्ाक वषा २०७५/७६ मा र्ाल ुखर्ा भन्दा पुुँत्तजगत खर्ा क्रमशः 
७.४७ र १४.६६ प्रमतशतले बिी रिेको छ। तत ्पश्चातका आमर्ाक वषा २०७६/७७ र 
२०७७/७८ मा र्ाल ुभन्दा पुुँत्तजगत खर्ा क्रमशः ३४.७२ र ५६.८६ प्रमतशतले बिी रिेको 
छ। र्ाल ुर पुुँत्तजगत खर्ाको अनपुातलाई मनम्नानसुार स्तम्भ त्तर्रमा देखाइएको छ। 
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र्ाल ु खर्ातर्ा को खर्ा प्रमतशत २०७४/७५ र २०७५/७६ मा बढ्दो क्रममा रिेपमन 
२०७६/७७ मा िटेको छ भने आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा सामान्र् वठृद्द भएको छ। पुुँत्तजगत 
खर्ा भन ेआमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तख नै क्रमशः उस्तै अनपुातमा ववृि िुुँदै गइरिेको छ। 
र्सबाट प्रदेश सरकारको बजेट ववमनर्ोजनमा र्ाल ु र पुुँत्तजगत कार्ाक्रम ववमनर्ोजन िनुे 
शीषाकगत बजेटमा सधुार भएको देत्तखनकुा सारै् खर्ामा पमन पुुँत्तजगत खर्ातर्ा  उल्लेख्र् सधुार 
भएको देत्तखन्छ।  

 

२.६ मामसक खर्ा प्रवतृ्ति 

२.६.१ आमर्ाक वषा २०७५/७६ को मामसक खर्ा प्रवतृ्ति 

आमर्ाक वषा २०७५/७६ मा कुल ववमनर्ोजन रू.२४ अबा २ करोड ३३ लाख ४८ िजार 
रिेकोमा रू. १३ अबा ९२ करोड ८० लाख ३० िजार खर्ा भएको छ। र्स आमर्ाक वषामा 
भएको खर्ाको वववरणलाई तलको तामलकामा उल्लेख गररएको छ।  

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. अवमध 

र्स अवमधसम्मको खर्ा ववमनर्ोजन मध्रे् र्स 
मविनासम्मको खर्ा 

प्रमतशत र्ाल ु पुुँत्तजगत जम्मा 

1.  पविलो 
अधावावषाक (पसु) 

७२८६४२ ३९०११६ १११८७५८ ४.६६ 

2.  दोस्रो र्ौमामसक 
(र्ागनु) 

१३५२२२१ १२४३६२१ २५९५८४२ १०.८१ 

3.  असार ५२११०३० ८७१७००० १३९२८०३० ५७.९८ 
 

आमर्ाक वषा २०७५/७६ को वविीर् वववरण मामसक रुपमा अमभलेत्तखकरण नगररएको िुुँदा 
पविलो अधावावषाक अवमध, दोस्रो र्ौमामसक अवमध र असार मसान्तसम्म अवमधको खर्ा 
वववरणलाई तामलकामा उल्लेख गररएको छ। दोस्रो र्ौमामसकसम्म ववमनर्ोजनको १०.८१ 
प्रमतशत मारै खर्ा भएकोमा असार अत्तन्तम र्ौमामसकसम्म ५७.९८ प्रमतशत खर्ा भएको छ।  
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२.६.२ आमर्ाक वषा २०७६/७७ को मामसक खर्ा प्रवतृ्ति 

आमर्ाक वषा २०७६/७७ मा कुल ववमनर्ोजन रू. ३२ अबा १३ करोड ४७ लाख ९० िजार 
रिेकोमा रू. २० अबा ४१ करोड ३६ लाख १७ िजार खर्ा भएको छ। र्स आमर्ाक वषामा 
मामसक रुपमा भएको खर्ाको वववरणलाई तलको तामलकामा उल्लेख गररएको छ।  

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. मविना 
र्स मविनाको 

खर्ा 
जम्मा खर्ा 

ववमनर्ोजन मध्रे् 
र्स मविनासम्मको 

खर्ा प्रमतशत 

खर्ा मध्रे् र्स 
मविनाको खर्ा 
भार प्रमतशत 

1.  साउन ० ० ०.०० ०.०० 

2.  भदौ ० ० ०.०० ०.०० 

3.  असोज 1369628 1369628 ४.२६ ६.७१ 

4.  कात्तिक 784331 2153959 ६.७० ३.८४ 

5.  मंमसर 662704 2816663 ८.७७ ३.२५ 

6.  पौष 1910377 4727040 १४.७१ ९.३६ 

7.  माि 1389088 6116128 १९.०३ ६.८० 

8.  र्ागनु 1878621 7994749 २४.८८ ९.२० 

9.  रै्त 828715 8823464 २७.४६ ४.०६ 

10.  वैशाख 1061706 9885170 ३०.७६ ५.२० 

11.  जेठ 2167046 12052216 ३७.५१ १०.६२ 

12.  असार 8361401 20413617 ६३.५२ ४०.९६ 
 

आमर्ाक वषा २०७६/७७ मा साउन र भदौ मविनामा कुनै पमन खर्ा भएको छैन। उक्त 
मविनामा भएको खर्ा असोज मविनामा नै समावेश गररएको छ। PLMBIS मा अत्तख्तर्ारर 
ममलाउन,े TSA सुँग PLMBIS को तथ्र्ाङ्क ममलाउनपुने लगार्तको प्राववमधक काम नेपाल 
सरकारसुँगको समन्वर्मा गनुापने िुुँदा साउन र भदौ मविनामा कुनै पमन रकम खर्ा लेत्तखएको 
छैन। वैशाख मविनासम्म िरेक मविनाको खर्ा भार मविनागत रुपमा १० प्रमतशतभन्दा कम 
रिेको छ। असार मविनामा कुल खर्ा मध्रे् ४०.९६ प्रमतशत खर्ा भएको छ। प्रदेश 
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सरकारबाट र्स आमर्ाक वषामा भएको खर्ाको प्रवतृ्तिलाई मनम्नानसुार स्तम्भत्तर्रमा देखाइएको 
छ। 

 
 

 

 

२.६.३ आमर्ाक वषा २०७७/७८ को मामसक खर्ा प्रवतृ्ति 

आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा कुल ववमनर्ोजन रू.३४ अबा ८४ करोड २१ लाख ६० िजार 
रिेकोमा रू. २५ अबा ६५ करोड ३८ लाख २१ िजार खर्ा भएको छ। र्स आमर्ाक वषामा 
मामसक रुपमा भएको खर्ाको वववरणलाई तलको तामलकामा उल्लेख गररएको छ।  

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. मविना 
र्स मविनाको 

खर्ा 
जम्मा खर्ा 

ववमनर्ोजन मध्रे् 
र्स मविनासम्मको 

खर्ा प्रमतशत 

खर्ा मध्रे् र्स 
मविनाको खर्ा 
भार प्रमतशत 

1.  साउन ० ० ०.०० ०.०० 

2.  भदौ १८२४५७ १८२४५७ ०.५२ ०.७१ 

3.  असोज १०९८७९९ 1281256 ३.६८ ४.२८ 
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4.  कात्तिक १३६३१८० 2644436 ७.५९ ५.३१ 

5.  मंमसर ८३८९४४ 3483380 १०.०० ३.२७ 

6.  पौष १७८७२७१ 5270651 १५.१३ ६.९७ 

7.  माि ११३६८६३ 6407514 १८.३९ ४.४३ 

8.  र्ागनु २२१८५६९ 8626083 २४.७६ ८.६५ 

9.  रै्त २२३८६०९ 10864692 ३१.१८ ८.७३ 

10.  वैशाख २२९१८१५ 13156507 ३७.७६ ८.९३ 

11.  जेठ २४०२६४९ 15559156 ४४.६६ ९.३७ 

12.  असार १००९४६६५ 25653821 ७३.६३ ३९.३५ 

 

आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा साउन मविनामा कुनै पमन खर्ा भएको छैन। PLMBIS मा 
अत्तख्तर्ारर ममलाउन,े CGAS र TSA सुँग PLMBIS को तथ्र्ाङ्क ममलाउनपुने लगार्तको प्राववमधक 
काम गनुापने िुुँदा साउन मविनामा कुनै पमन रकम खर्ा लेत्तखएको छैन। भदौ मविनाको खर्ा 
१ प्रमतशतभन्दा कम छ भने असोजदेत्तख जेठ मविनासम्म पमन िरेक मविनाको खर्ा भार 
मविनागत रुपमा १० प्रमतशतभन्दा कम रिेको छ। असार मविनामा कुल खर्ा मध्रे् ३९.३५ 
प्रमतशत खर्ा भएको छ। प्रदेश सरकारबाट भएको खर्ाको प्रवतृ्तिलाई मनम्नानसुार स्तम्भत्तर्रमा 
देखाइएको छ। 
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२.६.४ आमर्ाक वषा २०७८/७९ को मामसक खर्ा प्रवतृ्ति 

आमर्ाक वषा २०७८/७९ मा कुल ववमनर्ोजन रू.३० अबा ५ करोड ६७ लाख रिेकोमा जेठ 
मसान्तसम्मको अवमधमा रू. १३ अबा ९७ करोड ८५ लाख ९४ िजार खर्ा भएको छ। र्स 
आमर्ाक वषामा मामसक रुपमा भएको खर्ाको वववरणलाई तलको तामलकामा उल्लेख गररएको 
छ।  

(रू. िजारमा) 

क्र.सं. मविना 
र्स मविनाको 

खर्ा 
जम्मा खर्ा 

ववमनर्ोजन मध्रे् 
र्स मविनासम्मको 

खर्ा प्रमतशत 

खर्ा मध्रे् र्स 
मविनाको खर्ा 
भार प्रमतशत 

1.  साउन ११६ ११६ ०.०० ०.०० 

2.  भदौ ६३४८१५ ६३४९३१ २.११ २.८७ 

3.  असोज 1319592 १९५४५२३ ६.५० ५.९६ 

4.  कात्तिक 552948 २५०७४७१ ८.३४ २.५० 

5.  मंमसर 984448 ३४९१९१९ ११.६२ ४.४५ 

6.  पौष 1305474 ४७९७३९३ १५.९६ ५.९० 

7.  माि 1283158 ६०८०५५१ २०.२३ ५.८० 

8.  र्ागनु 1688636 ७७६९१८७ २५.८५ ७.६३ 

9.  रै्त 2031879 ९८०१०६६ ३२.६१ ९.१८ 

10.  वैशाख 1679549 ११४८०६१५ ३८.२० ७.५९ 

11.  जेठ 2497979 १३९७८५९४ ४६.५१ ११.२९ 

12.  असार 8152154* २२१३०७४८* ७३.६३* ३६.८४* 

*आमर्ाक वषा २०७७/७८ को खर्ा प्रमतशतका आधारमा अनमुान गररएको। 

आमर्ाक वषा २०७८/७९ मा साउन मविनामा नगन्र् मारै खर्ा भएको छ। वैशाख मविनासम्म 
िरेक मविनाको खर्ा भार मविनागत रुपमा १० प्रमतशतभन्दा कम रिेको छ भने जेठ मविनामा 
११.२९ प्रमतशत खर्ा भएको छ। आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा भएको कुल खर्ाको खर्ा 
प्रमतशत ७३.६३ लाई आधार मान्दा र्स आमर्ाक वषामा पमन असार मविनामा कुल खर्ा मध्रे् 
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६३.८४ प्रमतशत खर्ा असार मविनामा मारै िनुे देत्तखन्छ। प्रदेश सरकारबाट भएको खर्ाको 
प्रवतृ्तिलाई मनम्नानसुार स्तम्भत्तर्रमा देखाइएको छ। 

 
 

 

२.७ मामसक खर्ाको तलुनात्मक अवस्र्ा 

२.७.१ ववमनर्ोजनका आधारमा मामसक खर्ा प्रवतृ्ति 

आमर्ाक वषा २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा क्रमशः रू. ३२ अबा १३ करोड 
४७ लाख ९२ िजार, रू. ३४ अबा ८४ करोड २१ लाख ६० िजार र रू. ३० अबा ५ 
करोड ६७ लाख बजेट ववमनर्ोजन गररएको छ। उक्त बजेट कार्ाान्वर्नका क्रममा मामसक 
खर्ाको खर्ा प्रमतशतलाई मनम्नानसुारको तामलकामा उल्लेख गररएको छ। 

(प्रमतशतमा) 

क्र.सं. मविना 
आमर्ाक वषा 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

1.  साउन ०.०० ०.०० ०.०० 

2.  भदौ ०.०० ०.५२ २.११ 

3.  असोज ४.२६ ३.६८ ६.५० 
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4.  कात्तिक ६.७० ७.५९ ८.३४ 

5.  मंमसर ८.७७ १०.०० ११.६२ 

6.  पौष १४.७१ १५.१३ १५.९६ 

7.  माि १९.०३ १८.३९ २०.२३ 

8.  र्ागनु २४.८८ २४.७६ २५.८५ 

9.  रै्त २७.४६ ३१.१८ ३२.६१ 

10.  वैशाख ३०.७६ ३७.७६ ३८.२० 

11.  जेठ ३७.५१ ४४.६६ ४६.५१ 

12.  असार ६३.५२ ७३.६३ ७३.६३* 

*आमर्ाक वषा २०७७/७८ को खर्ा प्रमतशतका आधारमा अनमुान गररएको। 

ववमनर्ोजनका आधारमा मामसक रुपमा भएको खर्ाको प्रवत्ति अनमुान गना पूणा बजेट कार्ाान्वर्न 
भएका आमर्ाक वषा २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ लाई मलइएको छ। सबै आमर्ाक 
वषामा आमर्ाक वषाको सरुु साउन मविनामा खर्ा िनु सकेको पाइदैन। खर्ाको अमधकांश विस्सा 
आमर्ाक वषाको अत्तन्तम मविना असारमा भएको देत्तखन्छ। मामसक रुपमा भएको खर्ालाई 
मनम्नानसुार रेखात्तर्रमा देखाइएको छ। 
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सबै आमर्ाक वषामा खर्ा िनुे प्रवतृ्ति िेदाा लगभग उस्तै देत्तखएको छ। आमर्ाक वषाको सरुुबाट 
नै खर्ामा ससु्तता देत्तखने र दोस्रो र्ौमामसकबाट केिी मतब्रता मलएपमन उल्लेख्र् खर्ा भएको 
पाइदैन। असारमा मारै अमधकांश बजेटको खर्ा िनुे प्रवतृ्ति सबै आमर्ाक वषामा देत्तखएको छ। 
ववमनर्ोजन भएको कुल रकम मध्रे् आमर्ाक वषा २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ 
मा क्रमशः ६३.५२ प्रमतशत, ७३.६३ प्रमतशत र ७३.६३ (अनमुामनत) खर्ा भए पमन खर्ा 
मध्रे्को कररब ४० प्रमतशत बजेट असार मविनामा मारै खर्ा भएको देत्तखन्छ। 

 

२.७.२ कुल खर्ाका आधारमा मामसक खर्ा प्रवतृ्ति 

आमर्ाक वषा २०७६/७७ र २०७७/७८ क्रमशः रू. २० अबा ४१ करोड ३६ लाख १७ 
िजार र रू. २५ अबा ६५ करोड ३८ लाख २१ िजार खर्ा भएको छ। आमर्ाक वषा 
२०७७/७८ र र्ाल ुआमर्ाक वषाको जेठ मविनासम्मको खर्ालाई आधार मान्दा रू. २२ अबा 
१३ करोड ७ लाख ४८ िजार बजेट खर्ा िनुे अनमुान गररएको छ। उक्त खर्ाको मामसक 
खर्ा भारलाई मनम्नानसुारको तामलकामा उल्लेख गररएको छ। 

(प्रमतशतमा) 

क्र.सं. मविना 
आमर्ाक वषा 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

1.  साउन ०.०० ०.०० ०.०० 

2.  भदौ ०.०० ०.७१ २.८७ 

3.  असोज ६.७१ ४.२८ ५.९६ 

4.  कात्तिक ३.८४ ५.३१ २.५० 

5.  मंमसर ३.२५ ३.२७ ४.४५ 

6.  पौष ९.३६ ६.९७ ५.९० 

7.  माि ६.८० ४.४३ ५.८० 

8.  र्ागनु ९.२० ८.६५ ७.६३ 

9.  रै्त ४.०६ ८.७३ ९.१८ 

10.  वैशाख ५.२० ८.९३ ७.५९ 

11.  जेठ १०.६२ ९.३७ ११.२९ 
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12.  असार ४०.९६ ३९.३५ ३६.८४* 

*आमर्ाक वषा २०७७/७८ को खर्ा प्रमतशतका आधारमा अनमुान गररएको। 

मामसक खर्ाका आधारमा मामसक खर्ाको प्रवत्ति अनमुान गना पूणा बजेट कार्ाान्वर्न भएका 
आमर्ाक वषा २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ लाई मलइएको छ। सबै आमर्ाक वषामा 
आमर्ाक वषाको सरुु साउन मविनामा खर्ा िनु सकेको पाइदैन। खर्ाको अमधकांश विस्सा 
आमर्ाक वषाको अत्तन्तम मविना असारमा भएको देत्तखन्छ। मामसक रुपमा भएको खर्ाको भारलाई 
मनम्नानसुार रेखात्तर्रमा देखाइएको छ। 

 
सबै आमर्ाक वषामा खर्ा िनुे प्रवतृ्ति िेदाा लगभग उस्तै देत्तखएको छ। आमर्ाक वषाको सरुुबाट 
नै खर्ामा ससु्तता देत्तखने र दोस्रो र्ौमामसकबाट केिी मतब्रता मलएपमन उल्लेख्र् खर्ा भएको 
पाइदैन। असारमा मारै अमधकांश बजेटको खर्ा िनुे प्रवतृ्ति सबै आमर्ाक वषामा देत्तखएको छ। 
खर्ा भएको कुल रकम मध्रे् आमर्ाक वषा २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा 
क्रमशः ४०.९६ प्रमतशत, ३९.३५ प्रमतशत र ३६.८४ (अनमुामनत) खर्ाभार असारमा मारै 
रिेको छ। 
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पररच्छेद ३ 

तथ्र् पविर्ान, मनष्कषा र सझुाव 

३.१ तथ्र् पविर्ान 

प्रदेश सरकार गठन पश्चातका आमर्ाक वषा २०७४/७५ देत्तख २०७८/७९ सम्मका ववमभन्न ५ 
वटा आमर्ाक वषामा भएको बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्र्ालाई मलएर प्रस्ततु अध्र्र्न गररएको 
छ। प्रस्ततु अध्र्र्नको क्रममा पररच्छेद दईुको बजेट कार्ाान्वर्ननको तथ्र्ाङ्क ववश्लषेण र 
प्रस्तमुतबाट मनम्नानसुारको तथ्र् पविर्ान गररएको छ। 

क. प्रदेश सरकारबाट आमर्ाक वषा २०७४/७५ मा २८.९५ प्रमतशत मारै बजेट खर्ा 
भएकोमा प्रत्रे्क आमर्ाक वषामा क्रमशः बढ्दै आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा आइपगु्दा 
७३.६३ प्रमतशत बजेट खर्ा भएको छ। 

ख. प्रदेश सरकारले बजेट ववमनर्ोजन गदाा र्ाल ु र पुुँत्तजगत प्रकृमतका कार्ाक्रम छनौटमा 
सधुार िुुँदै गएको छ। प्रदेश सरकारको पुुँत्तजगत बजेट र्ाल ुखर्ाको लामग ववमनर्ोजन 
गरेको बजेट भन्दा िरेक आमर्ाक वषामा धेरै रिेको छ।  

ग. आमर्ाक वषा २०७४/७५, २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा र्ालतुर्ा  
ववमनर्ोजनको क्रमशः ३०.१४, ६४.२१, ५२.३१ र ५६.१२ प्रमतशत बजेट खर्ा 
भएकोमा पुुँत्तजगततर्ा  क्रमशः 27.८९, ५४.८०, ७०.४७ र ८८.०३ प्रमतशत बजेट 
खर्ा भएको छ। 

ि. आमर्ाक वषा २०७७/७८ बाट बजेट मार्ा त प्रदेश सरकारले वविीर् लगानीको लामग 
वविीर् व्र्वस्र्ातर्ा  बजेट ववमनर्ोजन गरेको छ। र्द्यवप सो मध्रे्को कुनै पमन रकम 
खर्ा िनु सकेको छैन। 

ङ. आमर्ाक वषा २०७४/७५ र २०७५/७६ मा पुुँत्तजगत खर्ा भन्दा र्ालतुर्ा  क्रमशः 
७.४७ र १४.६६ प्रमतशतले बिी खर्ा भएको छ। आमर्ाक वषा २०७६/७७ र 
२०७७/७८ मा र्ालतुर्ा  भन्दा पुुँत्तजगत खर्ा क्रमशः ३४.७२ र ५६.८६ प्रमतशतले 
बिी खर्ा भएको छ। 

र्. आमर्ाक वषाको सरुु २ मविना साउन र भदौमा मनर्ममत प्रशासमनक बािेक अन्र् खर्ा 
िनुे गरेको देत्तखंदैन। आमर्ाक वषा २०७७/७८ मा ०.५२ प्रमतशत र आमर्ाक वषा 
२०७८/७९ मा २.११ प्रमतशत खर्ा भाद्र मविनामा भएको छ। साउन मविनामा विसाब 
ममलान लगार्तका प्राववमधक कारणले खर्ा लेख्न नसवकने भएको िुुँदा भाद्र मविनाको 
खर्ामा साउन मविनाको खर्ासमेत जोमडएको छ। 
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छ. सबै आमर्ाक वषामा पविलो र्ौमामसक सम्मको खर्ा १० प्रमतशतभन्दा कम रिेको छ भन े
दोस्रो र्ौमामसकसम्ममा पमन सो रकम कररब २५ प्रमतशत रिेको छ।  

ज. ववमनर्ोत्तजत बजेट मध्रे् कररब ४५ प्रमतशत रकम जेठ मविनाको अत्तन्तमसम्म खर्ा िनु े
र बाुँकी खर्ा असार मविनामा मारै खर्ा भएको छ। 

झ. जम्मा खर्ा मध्रे् कररब ४० प्रमतशत खर्ा भार असार मविनामा मारै रिेको छ। पविलो 
र्ौमामसकमा औषतमा मामसक ३ प्रमतशत र दोस्रो र्ौमामसकमा औषतमा मामसक ५ 
प्रमतशत खर्ा िनुे गरेको छ। 

 
३.२ मनष्कषा 

प्रस्ततु अध्र्र्नका क्रममा पविर्ान भएको तथ्र् ववश्लषेणका आधारमा प्राप्त मनष्कषालाई 
मनम्नानसुार बुुँदामा उल्लेख गररएको छ। 

क. प्रदेश सरकार गठन पश्चात िरेक आमर्ाक वषामा प्रदेश सरकारको बजेट कार्ाान्वर्नमा 
प्रभावकारीता बढ्दै गइरिेको देत्तखन्छ। प्रदेश सरकारमा कमार्ारी व्र्वस्र्ापन, बजेट 
मनमााण र कार्ाान्वर्नमा अनभुव बढ्दै जाुँदा बजेट खर्ामा पमन ववृि िुुँदै गएको िो। 

ख. पूणा बजेट कार्ाान्वर्नको पविलो आमर्ाक वषा २०७५/७६ मा र्ालतुर्ा  प ुुँत्तजगत भन्दा 
बवि खर्ा भएकोमा तत ्पश्चातका आमर्ाक वषामा र्ालतुर्ा  भन्दा पुुँत्तजगत खर्ा बवि िनुे 
गरेको देत्तखन्छ। र्सले प्रदेश सरकारले बजेट ववमनर्ोजन र खर्ामा पुुँत्तजगत कार्ाक्रमलाई 
प्रार्मवकताका सार् कार्ाान्वर्नमा मतब्रता ठदने गरेको देत्तखन्छ। 

ग. बजेट तर्ा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ाववमध, २०७7 को सकरात्मक प्रभाव 
बजेट कार्ाान्वर्नमा देत्तखएको छ। प्रदेश सरकारको सावाजमनक क्षेरमा खर्ा गने क्षमतामा 
देत्तखएको सधुारलाई बजेट तर्ा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ाववमध, २०७7 को 
प्रभावकारी कार्ाान्वर्न पमन एउटा कारण मान्न सवकन्छ। 

ि. वविीर् लगानीको लामग स्पष्ट क्षेर, आर्ोजना र लगानीको मोडल पविर्ान नभई वविीर् 
व्र्वस्र्ामा बजेट ववमनर्ोजन िुुँदा सो शीषाकमा ववमनर्ोत्तजत बजेट खर्ा िनु सकेको छैन। 

ङ. आमर्ाक वषामा मामसक खर्ा भार जम्मा खर्ाको ५ देत्तख १० प्रमतशत रिन ेगरेकोमा 
असार मविनामा मारै कररब ४० प्रमतशत खर्ा भएको देत्तखन्छ। ववमभन्न कार्ाक्रम तर्ा 
आर्ोजनामा ववमनर्ोत्तजत बजेट आमर्ाक वषाको सरुुबाट नै कार्ाान्वर्नमा गएपमन कार्ा 
सम्पन्न नभई पूणा भकु्तानी निनुे भएकोले असार मविनामा खर्ाको र्ाप बिी िनु गएको 
देत्तखन्छ। 
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३.३ सझुाव 

प्रदेश सरकारले गने सावाजमनक खर्ाको अध्र्र्नका क्रममा पविर्ान भएका तथ्र्को ववश्लषेण 
र मनष्कषा आधार मानेर प्रदेश सरकार र सम्बि मनकार्को लामग सझुाव बुुँदागत रुपमा 
मनम्नानसुार उल्लेख गररएको छ। 

क. वावषाक खर्ा ववमनर्ोजनको कररब ७५ प्रमतशत रिेकोमा पुुँत्तजगत खर्ाको विस्स ठुलो 
रिेको छ। र्ाल ुखर्ातर्ा  ववमनर्ोजनका तलुनामा कम खर्ा भएको िुुँदा र्ालतुर्ा का 
कार्ाक्रममा बजेट कार्ाान्वर्न प्रभावकारी िनु सकेमा खर्ा प्रमतशतमा सधुार गना सवकन्छ। 

ख. क्रमागत र सालबसाली आर्ोजनाको िरेक वषा ठेक्का लगाउनपुने, आमर्ाक वषाको सरुुका 
मविनामा ठेक्का सम्झौता लगार्तका कार्ा गनुापने, सो कार्ा उिी आर्ोजनाको लामग पमन 
िरेक वषा गरररिन ुपने जस्ता कारणले सरुु मविनामा खर्ा निनुे तर आमर्ाक वषाको 
अत्तन्तममा खर्ामा र्ाप पना गरेको देत्तखन्छ। एकैवषामा सम्पन्न निनुे आर्ोजनामा सबै 
कामको लामग एकैपटक ठेक्का सम्झौता गरी कार्ा गराउन सके िरेक वषा ठेक्काको झन्झट 
निनुे र कार्ा प्रगमतका आधारमा आमर्ाक वषाको जनुसकैु समर्मा पमन भकु्तानी िनु सक्ने 
अवस्र्ा रिन्छ। 

ग. बिवुषीर् आर्ोजनाको भकु्तानी वषाको अत्तन्तममा मारै नगरी कार्ा प्रगमतका आधारमा 
आमर्ाक वषाको सरुुबाट न ैिनु सकेमा आमर्ाक वषाको अन्त्र्मा िनुे खर्ाको र्ापलाई कम 
गना सवकन्छ। 

ि. प्रदेश सरकारले लगानीको क्षेर पविर्ान गरी आर्ोजना र लगानी मोडल एवकन गरेर 
मारै वविीर् व्र्वस्र्ामा बजेट ववमनर्ोजन गरेमा वविीर् व्र्वस्र्ाको बजेट पमन उपर्ोग 
िनुेछ। 

ङ. बजेट तर्ा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ाववमध, २०७7 लाई र्प पररमाजान गरी 
कार्ाान्वर्नलाई प्रभावकारी बनाउनपुछा। एवककृत कार्ाववमध िुुँदा आर्ोजना तर्ा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नमा एकरुपता आउने र बजेट कार्ाान्वर्नमा मतब्रता आई प्रभावकाररता समेत 
बढ्न जान्छ। 
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