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म�त�य 

चाल ु आ�थ�क वष� २०७६/७७ को पसु मसा�तस�मको अव�धमा ग�डक� �देश सरकारबाट भएका 

काय�स�पादनलाई आधार मानी यो अध�वा�ष�क �ग�त समी�ा ��तवेदन तयार पा�रएको छ। यस अध�वा�ष�क बजेट 

तथा काय��मको समी�ाबाट �देश सरकारले �लएको ल�य तथा उ�े�य हा�सल हनु े �दशामा काय��म तथा 

आयोजनाह� काया��वयन भएका छन ् या छैनन ् ? वा काया��वयनमा के क�ता सम�या रहेका छन ् ? भ� े

स�ब�धमा संि���पमा �व�षेण गन� �य� ग�रएको छ।  

चाल ुआ�थ�क वष�को बजेटले उ�पादन र उ�पादक�व ब�ृ� गर� स�ुढ अथ�त�� �नमा�ण गन�, रोजगार�को अवसर 

सजृना गर� ग�रबी �यूनीकरण गन�, पूवा�धार �वकासमा सम�या�यक र स�त�ुलत लगानी गन�, आ�त�रक �ोतको 

अ�धकतम प�रचालन तथा �यव�थापन गन�, संघीयताको लाभ समानपुा�तक, समावशेी र �यायोिचत �वतरण गन�, 

सं�थागत �मता अ�भब�ृ� गर� सशुासन �ब��न गन� ज�ता उ��ेयह� �लएको छ। तीन तहका सरकारका बीचमा 

सम�वय, सहका�रता र सहअि�त�वका आधारमा �देश सरकारका सेवा �वाह र �वकास �नमा�णका काय��म 

संचालन भएका छन।् संघीयताको लाभ आम जनताले सहज �पले �लने गर� नी�तगत, कानूनी एवं संरचनागत 

�यव�था ग�रएको छ। 

�वशेष गर� �वीकृत दरब�द� अन�ुप �ा�व�धक कम�चार�को पू�त� �यून हनु,ु बजेट तथा काय��म तजु�मा गन� र 

काया��वयन गन� जनशि� �छटो�छटो फेरबदल हनु,ु �देश सरकारको �वा�म�वमा ज�गा �ा�� नहनु ुज�ता सम�या 

तथा चनुौतीका कारण यस आ�थ�क वष�मा प�न बजेट तथा काय��म काया��वयनमा अपेि�त �भावका�रता देिखएको 

छैन। �यसैले �देश सरकारले �लएको वा�ष�क ल�य हा�सल गन� उपल�ध जनशि�लाई योजनाब��पमा प�रचालन 

गनु�पन� देिख�छ। साथै बजेट तथा काय��मलाई �भावकार� �पमा काया��वयनमा लैजान �व�मान काय��व�ध तथा 

काय����यालाई प�न सरल र �छटोछ�रतो बनाउनपुन� देिख�छ। �यसैले ��येक बजेट तथा काय��मका ला�ग 

��येक वष� काय��व�ध बनाइरा�पुन� हालको अव�थालाई अ��य गर� सबै बजेट तथा काय��मलाई काया��वयन गन� 

स�कने एउटै छाता काय��व�ध �वकास गनु�पन� आव�यकता रहेकोछ। नेपाल सरकार तथा �थानीय तहसँगको 

सहकाय�मा संचालन ग�रन े �वकास �नमा�णलाई थप �भावकार� बनाउन �देश सरकारको सम�वयको भ�ूमकालाई 

अझ ग�तशील बनाउनपुन� देिख�छ। यसका साथै अनगुमन तथा मू�या�न �णाल�लाई अझ �यवि�थत र पारदश� 

बनाई समयमै सम�या समाधान गनु�पन� आव�यकता रहेकोछ।  

चाल ुआ�थ�क वष�को बाँक� अव�धमा बजेटले �लएका ल�य हा�सल गन� आयोजना तथा काय��मको �भावकार� 

काया��वयनको ला�ग सबै म��ालय तथा मातहतका �नकायलाई सजग गराउन चाह�छु। 

अ��यमा, समी�ा ��तवेदन तयार�मा ��य� अ��य� �पमा संल�न हनुहुनु ेस�ब� सबै �नकाय, पदा�धकार� तथा 

कम�चार�लाई हा�द�क ध�यवाद �दन चाह�छु।   

     

�करण ग�ुङ 
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काय�कार� साराशं 

• चाल ुआ.व. २०७६/७७ को कूल �व�नयोजन �. ३२ अब� १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार 

म�ये प�हलो ६ म�हना अथा�त ्पसु मसा�तस�ममा �. ४ अब� ७२ करोड ७० लाख ४१ हजार 

खच� भएको छ। यो खच� कूल �व�नयोजनको १४.७ ��तशत हो।  

• चाल ुखच�तफ�  यस आ�थ�क वष�मा ज�मा �. १२ अब� २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार �व�नयोजन 

भएकोमा �. १ अब� ५६ करोड ६१ लाख ९६ हजार अथा�त �व�नयोजनको १2.८ ��तशत र 

पूिँजगततफ�  १९ अब� ८४ करोड ९० लाख २० हजार �व�नयोजन भएकोमा �. ३ अब� १६ 

करोड ८ लाख ८५ हजार अथा�त 15.९ ��तशत खच� भएको छ।  

• गत आ�थ�क वष� २०७५/७६ को कूल बजेट �. २४ अब� २ करोड ३३ लाख ४८ हजार 

�व�नयोजन भएकोमा प�हलो ६ म�हनामा �. १ अब� ११ करोड ७० लाख ८५ हजार अथा�त 

४.६६ ��तशत खच� भएको �थयो। चाल ु आ�थ�क वष�मा गत आ�थ�क वष�को सोह� अव�धको 

तलुनामा १०.०५ ��तशत बढ� खच� भएको छ।  

• चाल ुआ�थ�क वष�मा आ�त�रक राज�व (कर तथा गैरकर) संकलनको ल�य ३ अब� २७ करोड 

७५ लाख भएकोमा पसु मसा�तस�मको अव�धमा �. १ अब� ११ करोड ९६ लाख संकलन 

भएको छ। जनु कूल ल�यको ३४.१६ ��तशत हो। 
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प�र�छेद एक  

बजेट खच� र �ोत प�रचालनको अव�था 

१.१ सम��गत खच� ि�थ�त �व�षेण  

चाल ुआ�थ�क वष�को कूल �व�नयोजन �. ३२ अब� १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार म�ये प�हलो ६ 

म�हना (पसु मसा�तस�म) मा �. ४ अब� ७२ करोड ७० लाख खच� भएको छ। यो खच� कूल 

�व�नयोजनको १४.७१ ��तशत हो। गत आ�थ�क वष� २०७५/७६ को यह� अव�धमा कूल �. १ अब� 

११ करोड ८७ लाख अथा�त वा�ष�क �व�नयोजनको ४.६६ ��तशत खच� भएको �थयो। समी�ा अव�धमा 

गत वष�को तलुनामा कूल खच� �. ३ अब� ६० करोड ८३ लाख अथा�त तीन गणुाभ�दा बढ�ले व�ृ� 

भएको छ। यसर� चाल ुआ�थ�क वष�मा बढ� खच� हनुमुा �वगतका आयोजनाह� आ�थ�क वष�को स�ुदेिख 

नै काया��वयनमा आउन,ु समयमै खच�को अि�तयार� जान,ु सरकारका काया�लयह� र जनशि� गतवष�को 

भ�दा �यवि�थत हुँदै जान,ु खच� गन� �मता व�ृ� हुँदै जान ुम�ुय रहेका छन।् 

चाल ुआ�थ�क वष�को �थम छ म�हनाको शीष�कगत खच� र गत आ�थ�क वष�को सोह� अव�धको खच� 

बीचको तलुना�मक �ववरण ता�लका १ मा ��ततु ग�रएको छ।  

ता�लका १: सम��गत खच�को तलुना�मक ि�थ�त (�. लाखमा) 

�ववरण 

�व�नयोजन प�हलो ६ म�हनाको खच� 
गत आ�थ�क 

वष�को 

तलुनामा ब�ृ� 

��तशत 

�व�नयोजनको तलुनामा 

खच� ��तशत 

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७५।७६ २०७६।७७ 

चाल ु ८,११,५५ १२,२८,५७ ७२,८६ १,५६,६१ ३.७७ ८.९८ १२.७५ 

पूजँीगत १५,९०,७८ १९,८४,९० ३९,०१ ३,१६,०८ १३.४७ २.४५ १५.९२ 

ज�मा २४,०२,३३ ३२,१३,४७ १,११,८७ ४,७२,७० १०.०५ ४.६६ १४.७१ 
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समी�ा अव�धको कूल खच� म�ये चालतुफ�  �. 1 अब� 56 करोड 61 लाख अथा�त �व�नयोजनको 

12.75 ��तशत खच� भएको छ भन े पूजँीगततफ�  �. 3 अब� 16 करोड 8 लाख अथा�त 15.९२ 

��तशत खच� भएको छ। गत आ�थ�क वष�मा य�तो खच� चालतुफ�  8.९8 ��तशत र पूजँीगततफ�  2.45 

��तशत भएको �थयो। 

 

१.१.१ म��ालयगत खच� ि�थ�त  

 �देश सभा सिचवालयमा �. १४  करोड २८ लाख ९९ हजार �व�नयोजन भएकोमा �. ७  करोड 

६ लाख २५ हजार अथा�त ४९.४२ ��तशत खच� भएको छ। 

 म�ुय �याया�धव�ाको काया�लयमा �. २  करोड ९ लाख ३७ हजार �व�नयोजन भएकोमा �. ७२ 

लाख ५२ हजार अथा�त ३४.६४ ��तशत खच� भएको छ। 

 म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लयमा �. १ अब� ३२ करोड ७७ लाख ७३ हजार 

�व�नयोजन भएकोमा �. ६ करोड २४ हजार अथा�त ४.५२ ��तशत खच� भएको छ। 

 आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयमा �. २२  करोड  ९४ लाख ४१ हजार �व�नयोजन 

भएकोमा �. २  करोड  ५५ लाख ४ हजार अथा�त ११.१२ ��तशत खच� भएको छ। 

 आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालयमा �. ५९ करोड ३९ लाख ३६ हजार �व�नयोजन 

भएकोमा �. २  करोड ३२ लाख ५६ हजार अथा�त ३.९२ ��तशत खच� भएको छ। 

 उ�ोग पय�टन बन तथा वातावरण म��ालयमा �. २ अब� ३ करोड १४ लाख ७ हजार �व�नयोजन 

भएकोमा �. २१ करोड ४७ लाख २१ हजार अथा�त १०.५७ ��तशत खच� भएको छ। 

 भ�ूम�यव�था कृ�ष तथा सहकार� म��ालयमा �. २ अब� ४२ करोड  ८० लाख ८१ हजार 

�व�नयोजन भएकोमा �. २७  करोड  ७४ लाख ९ हजार अथा�त ११.४३ ��तशत खच� भएको 

छ। 

 भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालयमा �. १५ अब� ९५ करोड  ५ लाख ६४ हजार �व�नयोजन 

भएकोमा �. ३ अब� १७  करोड ९४  लाख ३७ हजार अथा�त १९.९३ ��तशत खच� भएको 

छ। 

 सामािजक �वकास म��ालयमा �. ३ अब� ३९ करोड १६लाख २ हजार �व�नयोजन भएकोमा �. 

४२  करोड ३५ लाख ५२ हजार अथा�त १२.४९ ��तशत खच� भएको छ। 

 �देश नी�त तथा योजना आयोगमा �. ४ करोड ३ लाख ५० हजार �व�नयोजन भएकोमा �. २ 

करोड २२ लाख ३० हजार अथा�त ५५.०९ ��तशत खच� भएको छ। 

 अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण अ�तग�त �. २ अब� ४५ करोड  ७८ लाख २ हजार 

�व�नयोजन भएकोमा �. ४२  करोड ३० लाख ३१ हजार अथा�त १७.२१ ��तशत खच� भएको 

छ। 
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�देश सरकारका म��ालयगत खच�को अव�था �व�षेण गदा� सबैभ�दा धेरै नी�त तथा योजना आयोगको 

�व�नयोिजत बजेटको ५५.०९ ��तशत खच� भएको छ। कूल �व�नयोिजत बजेट �. ४ करोड ३ लाख  

५० हजार म�ये चाल ुआ.व.को अध�वा�ष�क अव�धमा �. २ करोड २२ लाख ३० हजार खच� भएको 

छ। आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालयले सबैभ�दा कम बजेट रकम खच� गरेको छ। कूल बजेट 

�. ५९ करोड ३९ लाख ३६ हजार �व�नयोजन भएकोमा �. २ करोड ३२ लाख ५६ हजार खच� 

भएको छ। जनु वा�ष�क बजेटको ३.९२ ��तशत हनु आउँछ। सबैभ�दा धेरै �. १५ अब� ९५ करोड  ५ 

लाख ६४ हजार बजेट �व�नयोजन भएको भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालयको खच� �. ३ अब� १७ 

करोड ९४ लाख ३७ हजार अथा�त १९.९३ ��तशत रहेको छ। 

 

ता�लका २: चाल ुआ. व. को बजेट �व�नयोजन तथा पसु म�हनास�मको यथाथ� खच� (�. हजारमा) 

चाल ु बजेट यथाथ � खच � खच � पँूजीगत  यथाथ � खच � खच � कुल बजेट यथाथ � खच � खच � 

�देश सभा सिचवालय 112629 48192 42.8  30270 22433 74.11 142899 70625 49.42 

म�ुय�याया�धव�ाको काया�लय 19937 6956 34.89 1000 296 29.58 20937 7252 34.64 

म�ुयम��ी तथा 

म��ीप�रषदको काया�लय
456523 58178 12.74 871250 1846 0.21 1327773 60024   4.52

आ�थ �क मा�मला तथा योजना 

म��ालय
207091 24289 16.79 22350 1216 5.44 229441 25504 11.12 

आ�त�रक मा�मला तथा 

काननु म��ालय
379236 22487 5.93  214700 769 0.36 593936 23256 3.92   

उ�ोग, पय�टन, वन तथा 

वातावरण म��ालय
1299548 196938 15.15 731859 17783 2.43 2031407 214721  10.57

भ�ूम�यव�था कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालय
2108122 227517 10.79 319959 49892 15.59 2428081 277409 11.43 

भौ�तक तथा पूबा�धार �वकास 

म��ालय
840049 160266 19.08 15110515 3019171 19.98 15950564 3179437 19.93 

सामािजक �वकास म��ालय 2555985 392009 15.34 835617 31542 3.77 3391602 423552 12.49 

�देश नी�त तथा योजना 

आयोग
28850 6333 21.95 11500 15898 138.24 40350 22230 55.09 

अ�तर सरकार� �वि�य 

ह�ता�तरण
2457802 423031 -    0 0 0.00 2457802 423031 -    

�देश लोक सवेा आयोग 10000 0 -    0 0 10000 0

अथ � �व�वध 1810000 0 0 1700000 0 0 3510000 0 0

ज�मा 12285772 1566196 12.75 19849020 3160845 15.92 32134792 4727041 14.71 

म��ालय /�नकाय
चाल ु खच � पँूजीगत खच� कूल खच� 

 

त�या� �ोतः  �देश लेखा �नय��ण काया�लय 

१.२  राज�व प�रचालन  

१.२.१ आ�त�रक राज�व प�रचालनको अव�था 

चाल ुआ�थ�क वष� २०७६।७७ का ला�ग आ�त�रक राज�व �. ३ अब� २७ करोड ७५ लाख संकलन 

हनुे अनमुान ग�रएको छ। आ�त�रक राज�वतफ�  घरज�गा रिज�ेशन श�ुक, सवार� साधन कर, दह�र 

बह�र श�ुक, �व�ापन कर, पय�टन श�ुक, मनोर� जन कर, कृ�ष आयमा कर ज�ता कर तथा गैरकर 

राज�व रहेका छन।् यस �कारका कर तथा गैरकरको राज�व प�रचालन अ�तर सरकार� �व� 
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�यव�थापन ऐन, २०७४ मा भएको �यव�था बमोिजम एकल कर �शासन अन�ुप अ�यास ग�रएको छ। 

�व�ापन करबाहेकका कर तथा गैरकर राज�वका दर �देश सरकारले तोक� उ� राज�व �देश सरकार 

तथा �थानीय तहले संकलन गर� बाँडफाँट ग�रने �यव�था ग�रएको छ। कृ�ष आयमा ला�ने कर कृ�ष 

�ान के��बाट संकलन गर� �देश सि�त कोषमा दािखला गन� �यव�था ग�रएको छ।  

आ�त�रक �ोत प�रचालनतफ�  घरज�गा रिज�ेशन श�ुक �. १ अब� ६५ करोड, सेवा श�ुक � ७ 

करोड, सवार� साधन कर �. १ अब� ४५ करोड, मनोर� जन कर �. २० लाख, कृ�ष आयमा कर �. 

१५ लाख, दह�र बह�र श�ुक �. १० करोड, पय�टन श�ुक �. २० लाख र �व�ापन कर �.  २० 

लाख गर� ज�मा �. ३ अब� २७ करोड ७५ लाख कर तथा गैरकर राज�व संकलन हनुे ��ेपण 

ग�रएको छ।  

चाल ुआ�थ�क वष�मा आ�त�रक राज�व प�रचालन हनुे कर तथा गैरकर राज�वको ल�य र अध�वा�ष�क 

अव�धस�म �देश सरकारको �ह�सामा पन� राज�व तथा �देश सि� चत कोषमा देहाय अनसुारको कर तथा 

गैरकर राज�व संकलन भएको छ। 

ता�लका ३: राज�व संकलन �ववरण (�. हजारमा) 

राज�व शीष�क 
२०७६/७७ को  

वा�ष�क ल�य 

२०७६/७७ को पौषस�मको 

संकलन 
��तशत 

मालपोत काया�लय माफ� त राज�व संकलन अव�था 

घर ज�गा लगायतका रिज�ेशन श�ुक 

(11315) 
 ९,८८,९४ 

 

�शास�नक द�ड ज�रवाना (14312)  3,43,86  

अ�य �ब��बाट �ा� गैरकर (14213)  १,०४ 
 

ज�मा १,६५,००,०० 13,33,84 8.08% 

यातायात �यव�था काया�लय माफ� त राज�व संकलन अव�था  

चालक अनमु�त प�, सवार� दता� �कताब 

स�ब�धी द�तरु (14256) 
 १७,०६,६२  

सवार� साधन कर (सवा�र दता�, वा�ष�क 

सवार� कर तथा पटके) (11451) 
 १०,१४  

सवार� साधन कर संकलन (33341) –  

�देश �ह�सा ६०% 
 ५६,५०,७९  

यातायात �े�को आ�दानी (14225)  २,५८,०४  

सवार� साधन कर (14178)  2,07,03  

ज�मा १,४५,००,०० ७8,32,62 54.02% 

�थानीय तह माफ� त राज�व संकलन 

पय�टन श�ुक (14191)/पदया�ा 20,00 8,43 
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श�ुक(14192) 

दह�र वह�र श�ुक (14157) 10,00,00 2,98,36 
 

मनोर�न कर (११४७1) 20,00 ० 
 

�व�ापन कर (११४७२) 20,00 ० 
 

ज�मा १०,६०,०० 3,06,79 28.94% 

कृ�ष आयमा कर (14211) 15,00 1,29 8.6% 

अ�य �ब��बाट �ा� गैरकर, अ�य 

�शास�नक सेवा श�ुक, द�ड ज�रवाना, 

जफत आद� 

७,००,०० 17,21,47 246% 

कूल ज�मा 3,२7,75,00 1,11,96,01 3४.१६% 

आ�थ�क वष�को ल�यको तलुनामा प�हलो अध�वा�ष�क अव�धमा ३४.१६ ��तशत उपलि�ध हाँ�सल भएको 

छ। आ�थ�क वष�को अ��यस�ममा तो�कएको ल�य हाँ�सल गन� �थानीय तहसगँ थप सम�वय गर� अझ 

�यवि�थत र ��याशील हनुपुन� तथा मालपोत काया�लयह� र यातायात �यव�था काया�लयह�लाई प�न 

ल�य �ा��को ला�ग थप �यवि�थत र ��याशील बनाउनपुन� देिख�छ।   

१.३ राज�व प�रचालनमा देिखएका सम�या तथा चनुौती 

�देश र �थानीय तहको दोहोरो अ�धकार सूचीमा रहेका कर तथा गैरकर प�रचालनको ला�ग एकल कर 

�शासन माफ� त �थानीय तहबाट �व�ापन कर र मनोर�न कर संकलन र बाँडफाँट हुँदै आएको छ। 

�थानीय तहले मनोर�न कर र �व�ापन करलाई अपेि�त �पमा करको दायरा�भ� समे�न स�करहेको 

अव�था छैन। �यसै गर� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ र केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, 

२०७५ मा भएको संशोधनले ढंुगा, �गट�, बालवुा, दह�रबह�र �व�� वापतको रकम बाँडफाँटमा 

अ�यौलता भई हालस�म �थानीय तहबाट �य�ता �ाकृ�तक �ोतको �ब��बाट �ा� हनुे रकम �देश 

सि�त कोषमा अपेि�त�पमा दािखला हनु सकेको छैन। �देश सरकारबाट �वीकृत कर तथा गैरकर 

राज�व स�ब�धी �नद� िशका, २०७५ बमोिजम �नय�मत राज�व बाँडफाँट र ��तवेदन गन� काय� प�न 

सं�थागत हनु सकेको छैन। �देश सरकारको एकल अ�धकार सूचीमा रहेको कृ�ष आयमा कर प�न 

अपेि�त �पमा काया��वयनमा आउन सकेको छैन। सवार� साधनबाट �ा� हनुे सवार� साधन करतफ�  

सेवा�ाह�को चाप र आव�यकतानसुार समयमै सवार� चालक अनमु�त प� जार� गन� लगायतका 

सेवा�वाहमा सम�या भएका कारण अपेि�त �पमा राज�व संकलन हनु सकेको छैन। साथै घरज�गा 

लगायतका रिज�ेशन श�ुकतफ�  ज�गा मू�या�न, साव�ज�नक बाटोको �क�ाकाट ज�ता सम�याबाट यथाथ� 

मू�या�न हनु नसक� �यून राज�व �ा� भईरहेको छ। 
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१.४ राज�व बाडँफाटँबाट �ा� रकम 

नेपाल सरकारबाट राज�व वाँडफाँट वापत चाल ुआ.व.को ला�ग आ�त�रक अ�तःश�ुकबाट �. ३ अब� 

८५ करोड २६ लाख र मू�य अ�भब�ृ� करबाट �. ३ अब� ८५ करोड २५ लाख गर� कूल ज�मा �. 

७ अब� ७० करोड ५१ लाखको सीमा� �ा� भएको �थयो। चाल ुआ.व.को प�हलो अध�वा�ष�क अव�धमा 

नेपाल सरकारबाट राज�व वाँडफाँट �व�प �. २ अब� ४५ करोड ३५ लाख �ा� भएको छ। जनु 

रकम राज�व सीमा�को क�रब ३२ ��तशत हनु आउँछ। 

�यसै गर� नेपाल सरकारबाट चाल ुआ�थ�क वष�मा आ.व. २०७४।७५ को ब�यौतालाई समेत आधार 

मानी �. ४० करोड रोय�ट� �ा� हनुे अनमुान ग�रएकोमा रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको 

�सफा�रस अनसुार आ�थ�क वष� २०७५/७६ को मा� कूल रोय�ट� �. २८ करोड ५८ लाख ८९ 

हजार �ा� हनु आएको छ। जनु अनमुानको तलुनामा २८.५३ ��तशतले कम हो।  

ता�लका ४: राज�व बाडँफाटँबाट �ा� रकमको �ववरण (� हजारमा) 

�.सं. शीष�क वा�ष�क ल�य 
प�हलो अध�वा�ष�क 

अव�धमा �ा� रकम 
��तशत कै�फयत 

१ आ�त�रक अ�तःश�ुक ३,८५,२६,०० 
२,४५,३५,०० ३२  

२ मू�य अ�भब�ृ� कर ३,८५,२५,०० 

३ रोय�ट� ४०,००,०० २८,५८,८९ ७१.४६  

 ज�मा ८,१०,५१,०० २,७३,९३,८९ ३३.८०  

१.५ आ�त�रक ऋण प�रचालन 

चाल ुआ�थ�क वष�मा आ�त�रक ऋणवापत �. ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार र नेपाल सरकारबाट 

ऋण �. १ अब� गर� ज�मा �. १ अब� ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार ऋण प�रचालन गन� अनमुान 

ग�रएको छ। संघीय सरकारबाट साव�ज�नक ऋण प�रचालनका स�दभ�मा सा�वकको ऐनलाई ��त�थापन 

गर� साव�ज�नक ऋण �यव�थापन �वधेयक संघीय संसदमा छलफलका �ममा रहेको छ। यसै 

�वधेयकलाई आधार मानी �देशबाट ऋण �यव�थापन स�ब�धी �वधेयकको म�यौदा तजु�मा भइरहेको 

छ। तसथ� ऋण प�रचालन स�ब�धी संघीय तथा �देशको कानून पा�रत भै नसकेको हुँदा ऋण प�रचालन 

स�ब�धी �कृया अगा�ड बढाइएको छैन।  

१.६ अ�तर सरकार� �व�ीय ह�ता�तरण 

१.६.१ संघीय सरकारबाट �व�ीय ह�ता�तरण 

चाल ुआ�थ�क वष�को बजेटको �ोत अनमुान गदा� संघीय सरकारबाट �व�ीय समानीकरणतफ�  �. ७ अब� 

११ करोड २२ लाख, सशत� अनदुानतफ�  �. ५ अब� ३५ करोड १६ लाख १६ हजार, �वशेष 

अनदुानतफ�  �. ७५ करोड र समपूरक अनदुानतफ�  �. ७५ करोड �ा� हनुे ��ेपण ग�रएको �थयो। 
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यस म�ये चाल ुआ.व.को प�हलो अध�वा�ष�क अव�धमा �व�ीय समानीकरण वापत २५ ��तशत अथा�त �. 

१ अब� ५१ करोड ७९ लाख ६१ हजार �ा� भएको छ। सशत�, समपूरक र �वशेष अनदुान समी�ा 

अव�धस�म ह�ता�तरण भइसकेको छैन।चाल ु आ�थ�क वष�का ला�ग संघीय सरकारबाट हनुे �व�ीय 

ह�ता�तरणको �ववरण ता�लका ५ मा ��ततु ग�रएको  छ। 

ता�लका ५:  संघीय सरकारबाट �व�ीय ह�ता�तरण (�. हजारमा) 

�.सं. शीष�क वा�ष�क ल�य प�हलो अध�वा�ष�क 

अव�धमा �ा� 

रकम 

��तशत कै�फयत 

१ समानीकरण अनदुान ७,११,२२,०० १,५१,७९,६१ २५  

२ सशत� अनदुान ५,३५,१६,१६ - -  

३ �वशेष अनदुान ७५,००,०० - -  

४ समपूरक अनदुान ७५,००,०० - -  

 ज�मा १३,९६,३८,१६ १,५१,७९,६१ १०.८७  

 

१.६.२ �देशबाट �थानीय तहमा �व�ीय ह�ता�तरण 

�देश सरकारले ८५ वटा �थानीय तहलाई चाल ुआ�थ�क वष�मा �व�ीय समानीकरण अनदुान तफ�  �. १ 

अब� ५ करोड, सशत� अनदुानतफ�  ४९ वटा �थानीय तहका ४९ वटा आयोजनामा �. ४५ करोड ८० 

लाख,  �वशेष अनदुानतफ�  ९ वटा �थानीय तहका ९ वटा आयोजनाका ला�ग �. ८ करोड ५० लाख, 

समपूरक अनदुान तफ�  २७ वटा �थानीय तहका २७ वटा आयोजनाका ला�ग २३ करोड ४८ लाख,  

५० वटा �थानीय तहको ला�ग �शासक�य भवन �नमा�ण गन� � ५० करोड, गत आ�थ�क वष�का अधरुा 

आयोजनाका ला�ग समपूरक (�मागत) अनदुान तफ�  �. ८ करोड र �वशेष (�मागत) अनदुान तफ�  ८ 

�थानीय तहको ८ वटा आयोजनामा �. ५ करोड गर� कूल �व�ीय ह�ता�तरण �. २ अब� ४५ करोड 

�व�नयोजन ग�रएको छ। सो म�ये �व�ीय समानीकरण अनदुान साउन र काि�कमा दईु �क�ता र सशत� 

अनदुान, �वशेष अनदुान र समपूरक अनदुान एक/एक �क�ता उपल�ध गराइएको छ। �देशबाट �थानीय 

तहमा भएको �व�ीय ह�ता�तरणको �व�ततृ �ववरण ता�लका ६ मा ��ततु ग�रएको छ। 
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ता�लका ६:  �देश सरकारबाट �व�ीय ह�ता�तरण (�. हजारमा) 

प�हलो अध�वा�ष�क (पौष मसा�तस�म) को �ववरण 

अनदुानको 

 �क�सम 

ल�य �ग�त 
खच� �ग�त 

��तशत 
�थानीय तह 

सं�या 

आयोजना 

सं�या 

रकम 

(�.हजारमा) 

�थानीय तह 

सं�या 

आयोजना 

सं�या 

रकम 

(�.हजारमा) 

(क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (१००*छ)/घ] 

समानीकरण ८५ - १,०५,००,०२ ८५ - ५२,५०,१० ५०.०० 

सशत� ४९ ४९ ४५,८०,०० ४९ ५१ २१,९९,५० ४८.०२ 

�वशेष ९ ९ ८,५०,०० ९ ९ ४,२५,०० ५०.०० 

�वशेष (�मागत) ८ ८ ५,००,०० ५ ५ २,५०,५० ५०.१० 

समपूरक २७ २७ २३,४८,०० २५ २५ १०,७४,०० ४५.७४ 

समपूरक (�मागत) ११ ११ ८,००,०० ८ ८ ३,०८,७४ ३८.५९ 

समपूरक     

(�शास�नक भवन) 

५०(मागका 

आधारमा)  
५०,००,०० २२ २२ १२,००,०० २४.०० 

ज�मा २,४५,७८,०२ 
  

१,०७,०७,८४ ४३.५६ 

 

१.७ अथ� �व�वधबाट भएको रकमा�तर 

आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय अ�तग�त रहेको अथ� �व�वध िशष�कबाट �व�भ� म��ालय र 

�नकायका �व�भ� काय��मह�मा यस अध�वा�ष�क अव�धमा �न�नानसुारको रकमा�तर भएको छ। 

ता�लका ७:  अथ� �व�वधबाट भएको रकमा�तर (�. हजारमा) 

खच� िशष�क �व�नयोिजत बजेट रकमा�तर रकमा�तर ��तशत कै�फयत 

चाल ु(२८९११) १,५४,००,०० ३,९१,४९ २.५४  

पुजँीगत (३१५११) १,७०,००,०० ४,४१,४४ २.६०  

ज�मा ३,२४,००,०० ८,३२,९८ २.५७  
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प�र�छेद दईु 

म��ालयगत उपलि�ध 

२.१ म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 

२.१.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था 

शीष�क बजेट �व�नयोजन (�. हजारमा) खच� (�. हजारमा) ��तशत 

चाल ु 45,65,23 5,81,78 12.74 

पूजँीगत 87,12,50 १८,4६ 0.21 

ज�मा 1,32,77,73 6,00,24 ४.५२ 

२.१.२ स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह� 

 सेवा �वाह तथा �वकास आयोजनाको �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� अनगुमन र मू�या�न गन� 

आध�ुनक ��व�धय�ु �वशेष क� (ए�सन �म) स� चालन गन� �.3 करोड �व�नयोजन भएकोमा 

�. 42 लाख 21 हजार रकम खच� भएको छ । 

 आ�त�रक पय�टन �व��न गन� तथा कम�चार�लाई �ो�साहन गन� �. 90 लाख �व�नयोजन 

भएकोमा  पौष मसा�तस�म 104 जना कम�चार�लाई �वदा पय�टनमा पठाइसकेको जसका ला�ग 

33 लाख 50 हजार रकम खच� भएको छ। 

 काया�लय प�रसरमा बगैचा �नमा�ण तथा �यव�थापनको काय� �नर�तर �पमा हदु� आइरहेको छ। 

 नेपाल सरकारको आ�ान तथा �देश सरकारको आयोजनामा �व�भ� �दवस तथा समारोह स�प� 

गन� �. 30 लाख �व�नयोजन भएकोमा 4 लाख 39 हजार खच� भएको छ। 

 �देश सम�वय प�रषदको बैठक स� चालन गन� �. 30 लाख �व�नयोजन भएकोमा �देश सम�वय 

प�रषदको बैठक स�प� न भएको छ।  

 �देश �शासन सधुार संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गन� �. 50 लाख �व�नयोजन भएकोमा 

�. 3 लाख 13 हजार खच� भएको छ। 

 नमूना काया�लय मापद�ड �वीकृत भई नमूना काया�लय छनौट गन� काम अि�तम चरणमा रहेको 

छ। 

 ग�डक� �देश सरकारका म��ालय�ारा स� चा�लत �व�भ� आयोजना तथा काय��मह�को �गती 

समी�ा �नय�मत �पमा गर� सम�या समाधान गन� आव�यक सहजीकरण गन� ग�रएको छ। 
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२.२  आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय  

२.२.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था   

शीष�क बजेट �व�नयोजन �.हजारमा खच� �.हजारमा खच� ��तशत 

चाल ु ३७,९२,३६ २,२४,८७    ५.९०  

पूजँीगत २१,४७,०० ७,६९ ०.३६ 

ज�मा ५९,३९,३६ २,३२,१०    ३.९०  

२.२.२ स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह� 

 क. �वप� �यव�थापन 

 �वप� स�ाह अ�भयान अ�तग�त देहायका चार �कारका �वप� �यव�थापन स�ब�धी अ�यास 

स�प� ग�रएको छ। 

अ�यास संयोजन �थान/�म�त ��याकलाप 

Rescue Rope (खोचबाट उ�ार) नेपाल �हर� �ामसाइड/०७६/०६/२९  खोचमा फसेको मा�छेको उ�ार गन� 

Firefighting Exercise नेपाल� सेना प�ृवीचोक /०७६/०६/२९ आगो �नभाउन �सकाउन े

Deep Diving Exercise सश� �हर� फेवाताल /०७६/०६/२९ पानीमा डवेुको �यि�को उ�ार गन� 

Road Accident सबै सरु�ा 

�नकाय

प�ृवीचोक /०७६/०७/०२ सडक दघु�टनामा उ�ार गन� 

 �वप� �यव�थापन कोषमा हरेक वष� ज�तै यस यस आ�थ�क वष�मा प�न �. १ करोड ज�मा 

ग�रएको छ। हाल स�म यस आ�थ�क वष�मा �. १६ लाख १५ हजार �वप� पी�डतह�लाई 

राहत �व�प उपल�ध गराईएको छ। 

 �देश �तर�य �वप� उ�ार तथा राहत साम�ी भ�डारण के��का ला�ग उ�ार तथा राहत साम�ी 

ख�रदका ला�ग बोलप� आ�ान ग�रएको छ। 

 आ�थ�क वष� २०७५/७६ मा ग�डक� �देशमा �वप�का घटनामा भएको मानवीय तथा भौ�तक 

��तको �ववरण समे�टएको वा�ष�क ��तवेदन तयार ग�रएको छ।  

 �वप� �यव�थापन �नयमावल�, २०७६ को म�यौदा तजु�माको अि�तम चरणमा रहेको छ। 

    

ख. शाि�त सरु�ा 

 �देश सरु�ा सम�वय स�म�तको बैठक �नय�मत �पमा बसी �नण�य काया��वयनका ला�ग 

स�बि�धत �नकायमा पठाई �देशको शाि�त सरु�ा �यव�थालाई �भावकार� बनाइएको छ।  

 �देश �भ�का सरु�ा �नकायह�लाई �वतरण गन� उ�े�यले 4WD Double Cab Pick-up 

ख�रदका ला�ग बोलप� आ�ान ग�रएको छ। 

 देहायका �थानमा �हर� चौक� �नमा�णका ला�ग भौ�तक पूवा�धार तथा �वकास म��ालयलाई ६ 

करोड ३१ लाख ९१ हजार �पैया अि�तयार� �दान ग�रएको छ। 
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�.सं. �थानीय तहको नाम �हर� ईकाईको नाम र चौक� �नमा�ण �थान 

१. �बहाद� गाउँपा�लका, पव�त �हर� चौक�, रानीपानी 

२. �व�वा गाउँपा�लका, �या�जा �व�वा �हर� चौक�, �व�वा बजार-1 

3. काल�ग�डक� गाउँपा�लका, �या�जा �वघा�, �या�जा 

 देहायका �थानह�मा �हर� चौक� �नमा�णका ला�ग ग�डक� �देश �हर� काया�लय, पोखरा लाई 

१६ करोड १८ लाख ९ हजार �पैया अि�तयार� �दान ग�रएको छ।  

 

�.सं. �थानीय तहको नाम �हर� ईकाईको नाम र चौक� �नमा�ण �थान 

१. स�ुदरबजार नगरपा�लका, ईलाका �हर� काया�लय, भोटेवडार, स�ुदरबजार-8 

२. बि�दपरु गाउँपा�लका, तनहु ँ ईलाका �हर� काया�लय, ब�द�परु, चौक�टोल, ब�द�परु-4  

3. लोम�था� गाउँपा�लका, म�ुता� �समा �हर� चौक�, लोम�था� 

४. �वनयी ��वेणी गाउँपा�लका, ईलाका �हर� काया�लय, ��वेणी 

5. चमुन�ुी गाउँपा�लका, गोरखा �समा �हर� चौक�, लाक�  

6. िघ�र� गाउँपा�लका, तनहु ँ �हर� चौक�, िघ�र�, पोखर�छाप-3 

7. काठेखोला गा.पा.,�बहँ,ु बा�ल�ु �हर� चौक�, ध�जा, �बहुँ 

८. नासो गाउँपा�लका, मना� �समा �हर� चौक�, धारापानी 

९. रघगंुगा गाउँपा�लका, �या�द� �हर� चौक�, मौवाफाँट 

 �देश �हर� ता�लम के��को १० वटा Prefab भवन �नमा�णका ला�ग ३ करोड �पैया अि�तयार� 

�दान ग�रएको छ।  

ग. सूचना सम�वय  

 नेपाल प�कार महासंघ ग�डक� �देशको संचार ग�त�व�ध स�ब�धमा अ�तर��या स�प� ग�रएको 

छ। 

 २०७६ साउन २८ गते �व� तथा सरोकारवालाह�को सहभा�गता, म�ुयम��ीको �मखु आ�त�यता 

र आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ीको अ�य�तामा सूचना तथा ��व�ध �व��न गो�ी स�प� 

ग�रएको छ। 

 रे�डयो नेपालबाट हरेक श�नवार साँझ ५:२५ बजे "ग�डक� सरोकार" नामक काय��म स�ालन 

भइरहेको छ। �व�भ� सूचनामूलक स�देशह�को िजङगल �नमा�ण काय� स�प� भएको छ।  

 सूचना ��व�ध पाक�  �नमा�णका ला�ग संभा�यता अ�ययन काय� आर�भ गन� अि�तम चरणमा रहेको 

छ। नेपाल सरकार (िश�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालय) बाट पोखरा महानगरपा�लका वडा नं 

१८ ि�थत र��योती आधारभतू �व�ालयको �वा�म�वमा रहेको ९६ रोपनी ज�गाको उपयोगका 

ला�ग सहम�त माग ग�रएको छ। 

 आमस� चार �वधेयकको म�यौदा तयार ग�रएको छ।  
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घ.  �व�भ� रा��य तथा �देश�तर�य �दवसह�  

 २०७६ भा� २२ गते �नजामती सेवा �दवस, २०७६ असोज ३ गते सं�वधान �दवस भ�य�पमा 

मनाईएको छ। 

ङ. �व�भ� संचेतना काय��म 

 तनहुँ िज�ला श�ुलाग�डक� नगरपा�लकामा अवि�थत अमर�योती मा�य�मक �व�ालय र तालवेशी 

मा�य�मक �व�ालयका २७८ जना �व�ाथ�को सहभा�गतामा लागू औषध द�ुय�सनीका द�ुप�रणाम 

बारे सचेत गराई लागू औषध द�ुय�सनी �यूनीकरणका ला�ग सचेतना काय��म स�प� ग�रएको 

छ।   

 सडक दघु�टनाको �यूनीकरणका ला�ग �व�ाथ�ह�को चेतना अ�भव�ृ� गन� उ��ेयले गोरखा र 

लमजङु िज�लाका सामदुा�यक �व�ालयह�मा ३३३ जना �व�ाथ�ह�को सहभा�गतामा �ा�फक 

�यव�थापन सचेतना काय��म स�प� ग�रएको छ। 

 �या�जा िज�लाको अजु�नचौपार� गाउँपा�लकामा ५१ जनाको सहभा�गतामा �थानीय �वप� 

�यव�थापन स�म�त र �वप� उ�ारकम�ह�लाई ता�लम काय��म स�प� ग�रएको छ। जसबाट 

स�भा�वत �वप� जोिखम �यूनीकरण र �वप� उ�ार काय�मा सहयोग प�ुने अपे�ा ग�रएको छ। 

 

२.३ आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय 

२.३.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था 

शीष�क बजेट �व�नयोजन � हजारमा खच� �. हजारमा ��तशत 

चाल ु २०,७०,९१ २,४२,८९ ११.७३ 

पूजँीगत २,२३,५० १२,१६ ५.४४ 

ज�मा २२,९४,४१ २,५५,०४ ११.१२ 

 

२.३.२ स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह� 

 समपूरक अनदुान स�ब�धी काय��व�ध र �वशेष अनदुान स�ब�धी काय��व�धमा प�हलो संशोधन 

ग�रएको छ। 

 �ोजे�ट ब�क �थापना तथा स� चालनका ला�ग आयोजना ब�क �यव�थापन काय��व�धको म�यौदा 

तजु�मा ग�रएको छ। 

 उ�मी, �यवसायी, पेशा�व� लगायतका जनशि�लाई ब��कङ, �बमा, पूजँीबजार, �व�ीय �े�, 

साव�ज�नक �व� स�ब�धी आधारभतू तथा �विश� �कारका ता�लम काय��मको ला�ग �ोत 

पिु�तका तयार गन� पा��म तजु�मा ग�रएको छ। 
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 �या�जा, नवलपरासी (बद�घाट स�ुतापूव� ) िज�लाका �थानीय तहका जन��त�न�ध तथा कम�चार� र 

पोखरामा ८५ वटा �थानीय तहका जन��त�न�ध तथा कम�चार� र �देश �भ�का मालपोत 

काया�लयका �मखु तथा लेखा �मखुको उपि�थ�तमा राज�व प�रचालन स�ब�धी जनचेतना तथा 

अ�भमखुीकरण  काय��म स�प� ग�रएको छ। 

 राज�वका  स�भा�वत �ोतको प�हचान तथा ��े �व�तार गर� राज�व प�रचालनलाई �भावकार� 

बनाउन अ�ययन तथा सव��णको काय�शत� (TOR) तयार गर�  अ�ययन तथा सव��णको काय� 

अगा�ड बढाइएको छ। 

 यवुालि�त चनुौती कोष काय��व�धको म�यौदा तयार ग�रएको छ। 

 

२.४  उ�ोग, पय�टन, बन तथा वातावरण म��ालय 

२.४.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था 

शीष�क वा�ष�क बजेट �. हजार= खच� �. हजार खच� ��तशत 

चाल ु १,२९,९५,४८ १९,६९,३८ १५.१५ 

पूजँीगत ७३,१८,५९ १,७७,८३  २.४३ 

ज�मा २,०३,१४,०७ २१,४७,२१ १०.५७ 

 
 

२.४.२ स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह� 

क.  संगठन �नमा�ण तथा कम�चार� �यव�थापन 

 चाल ुआ.व. मा ९ वटा घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय र १ वटा पय�टन काया�लय �थापना 

भई स�ालनमा रहेकोछ। 

ख) नी�त तथा कानून �नमा�ण 

 �व�ान तथा ��व�ध नी�त, २०७६ मि��प�रषदबाट �वीकृत भएकोछ।  

 वातावरण तथा जलवाय ुप�रवत�न नी�त, २०७६ र पय�टन नी�त, २०७६ को म�यौदा तयार 

भएकोछ। 

 वातावरण संर�ण �वधेयक, २०७६ र ग�डक� �देश �व�ान तथा ��व�ध ��त�ान �थापना 

�वधेयक, २०७६ �देशसभामा पेश भएकोछ। 

 ताल संर�ण तथा �वकास �ा�धकरण �नयमावल�, २०७६ र �देश बजार अनगुमन �नयमावल�, 

२०७६ मि��प�रषदबाट �वीकृत भएकोछ।  

 बर, पीपल, समी, चौतारो संर�ण �नयमावल�को म�यौदा तयार भएकोछ। 

 �ाईभेट फम� नवीकरण स�ब�धी माग�दश�न, २०७६ मि��प�रषदबाट �वीकृत भएकोछ। 

 पय�टन वष� २०१९–२०२२ काय��म स�ालन काय��व�ध २०७६, काय��म काया��वयन 

काय��व�ध २०७६, पय�टक�य ग�त�यह�को पूवा�धार �वकास काय��व�ध २०७६, होम�टे 
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स�ालन तथा �यव�थापन काय��व�ध २०७६ र होम�टे �मता अ�भव�ृ� सशि�करण तथा 

पूवा�धार �वकास काय� स�ालन काय��व�ध २०७६ मि��प�रषदबाट �वीकृत भएकोछ। 

ग.  उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� 

 उ�ोग र वािण�यबाट राज�व �. ७,४८,३६,४६७ संकलन भएकोछ। 

 ५,३११ उ�ोग दता�, २,०५६ उ�ोग नवीकरण, ७,६८९ वािण�य दता� र ३,०१६ वािण�य 

नवीकरण भएकोछ।  

 बा�लङु, �या�द�, म�ुताङ, पव�त, का�क�, तनहुँ, ल�जङु, मनाङ, गोरखा र नवलपरुमा मेडपा 

अ�तग�तका काय��म स�ालनका ला�ग सेवा �दायक सं�था छनौट भई स�झौता भइसकेको र 

�या�जामा काय� जार� रहेकोछ। 

 कालो बजार�, मू�य �नय��ण, कृ��म अभाव, �मसावट लगायतका काय�लाई �न��सा�हत गन� 

समय समयमा १०० पटक भ�दा बढ� बजार अनगुमन तथा �नर��ण ग�रएकोछ। 

 स�भा�यता देिखएका ५१ वटा �थानीय तहम�ये २८ वटा �थानीय तहबाट आव�यक कागजात 

�ा� गर� औ�ो�गक �ाम घोषणाका ला�ग नेपाल सरकार, उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� 

म��ालयमा �सफा�रस ग�रएकोमा नेपाल सरकार (मि��प�रष�) को �म�त २०७६।६।७ को 

�नण�यानसुार १३ वटा �थानीय तहमा (�या�जाका ग�याङ न.पा., वा�लङ न.पा., पतुल�बजार 

न.पा., चापाकोट न.पा. र अजु�नचौपार� गा.पा., बागलङुका बागलङु न.पा. र ताराखोला गा.पा., 

पव�तको �बहाद� गा.पा., लमजङुको राईनास न.पा., गोरखाको �सरानचोक गा.पा. र श�हद लखन 

गा.पा. तथा तनहुँको आबखैुरेनी गा.पा. र ऋ�षङ गा.पा.) औ�ो�गक �ाम घोषणा भएकोछ र 

बाँक� १५ वटा �थानीय तहमा औ�ो�गक �ाम घोषणा हनुे ���यामा रहेका छन।् स�भा�य 

रहेका बाँक� २३ वटा �थानीय तहमा औ�ो�गक �ाम घोषणा �सफा�रसका ला�ग आव�यक 

कागजात पठाउन �थानीय तहसगँ प�ाचार भएकोछ। 

 �थानीय तहमा उ�ोग �ाम �थापनाका ला�ग आव�यक पूवा�धार �नमा�णमा जोड �दने �यव�था 

रहेकोमा हाल अजु�नचौपार� गा.पा., पतुल�बजार न.पा., वा�लङ न.पा., �बहाद� गा.पा. र ताराखोला 

गा.पा.मा पूवा�धार �नमा�णका ला�ग ��त उ�ोग �ाम ५४ लाख ५० हजारम�ये �थम �क�ता 

बापत ५० ��तशत रकम अथा�त ��त उ�ोग �ाम २७ लाख २५ हजार �प�या उपल�ध 

गराईएकोछ।  

 बागलङु न.पा., राईनास न.पा., आबखैुरेनी गा.पा. र ऋ�षङ गा.पा. का उ�ोग �ाममा पूवा�धार 

�नमा�णका ला�ग रकमको �यव�था गन� आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयको सहम�त �ा� 

भई मि��प�रष� मा ��ताव पेश भएकोछ। घोषणा भइसकेका �सरानचोक गा.पा., श�हद लखन 

गा.पा., ग�याङ न.पा. र चापाकोट न.पा.का उ�ोग �ाममा पूवा�धार �नमा�णका ला�ग आव�यक 

कागजात माग भएकोछ। 
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 पोखरा महानगरपा�लका वडा नं. ३३ पु�ँडटारमा �नमा�ण हनुे �देश�तर�य औ�ो�गक �े�को 

ला�ग नेपाल सरकार सम� ज�गा �ा��को ला�ग गत वष� नै अनरुोध भई सकेकोछ। हाल 

उ� �थानमा �देश�तर�य औ�ो�गक �े� �नमा�णका ला�ग सभ� नापीको काम भैरहेकोछ। 

 �देश �यवसाय म�को स�ालक स�म�तको �थम बैठक स�प� भई बजेट तथा काय��म 

�वीकृत भएको छ भने म�को स�ालनका ला�ग आव�यक कोष तथा जनशि� �यव�थापन 

काय��व�ध �नमा�णका ला�ग काय�टोल� गठन भई काय��व�धको म�यौदा तयार भएकोछ। 

 

घ. पय�टन �व��न र पूवा�धार �वकास   

 पय�टनबाट राज�व �. ७,८६,३५० संकलन भएकोछ। 

 पय�टन ग�ुयोजना तयार�का ला�ग स�ँथा छनौट भई स�झौताको चरणमा रहेकोछ। 

 होम�टेको ��ताव माग भई छनौटको अि�तम चरणमा रहेकोछ। 

 ४४ पय�टक�य ग�त�य छनौट भई भ ू तथा जलाधार �यव�थापन काया�लयबाट पूवा�धार 

�नमा�णको काय� जार� रहेकोछ। 

 ११० �मखु पय�टक�य ग�त�यको अं�जेी भाषामा सिच� पिु�तका �काशन भएकोछ।  

 �मण वष� २०२० को भ�यतापूव�क शभुार�भ ग�रएकोछ। 

 भ ू तथा जलाधार �यव�थापन काया�लय र पय�टन काया�लयबाट �देशका �व�भ� पदमाग�को 

�नमा�ण र सौ�दय�करण काय� जार� रहेकोछ।  

 �देश नं. १, २, बा�मती, ग�डक� र ५ नं. �देशमा ८ �दने पय�टन से�स �मसन स�प� 

भएकोछ। 

 �देशका सामदुा�यक होम�टेको �चार�सारका ला�ग सिच� र स�पक� स�हतको होम�टे दप�ण 

तयार गर� �वतरण ग�रएकोछ। 

 �देश सं�हालयबाट सं�हालयसगँ स�बि�धत काय��म काया��वयन जार� रहेकोछ। 

 

ङ. बन तथा वातावरण   

 �देशि�थत रामसारमा सूचीकृत तालको संर�ण काय� जार� रहेकोछ। 

 वै�ा�नक बन �यव�थापन ता�लम, गगुल अथ� र िजआइएस स�ब�धी ता�लम स�प� भएकोछ। 

 वा�ष�क र �थम चौमा�सक गो�ी स�प� भएकोछ। 

 २,०२९.४३ हे�टर बनमा वै�ा�नक बन �यव�थापनको काय� जार� रहेकोछ। 

 बन डढेलो �नय��ण, व�यज�त ुउ�ार, बन अ�त�मण �नय��ण गो�ीका काय� जार� रहेकोछ।  

 एक�कृत जलाधार �यव�थापन, �समसार संर�ण, ग�छ�, प�हरो �नय��ण काय� जार� रहेकोछ। 

 तनहु,ँ �या�जा, �या�द�, का�क�, पव�त, ल�ज�ु, नवलपरु, गोखा� र बा�ल�ुमा उ�च ��व�धय�ु 

नस�र� �थापना भएकोछ। �व�भ� १३ वटा नस�र� �नमा�ण तथा मम�त गर� �ब�वा उ�पादन 

१६,५०,००० काय� जार� रहेकोछ। 
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 म�ुताङ, पव�त, गोरखा र नवलपरुको प�बष�य बन �यव�थापन काय�योजना �नमा�ण जार� 

रहेकोछ।  

 सामदुा�यक बनबाट ४३,५९१ �य�ुफट र �नजी बनबाट ५३,१९३ �य�ुफट काठ र ७६ च�ा 

दाउरा संकलन ग�रएकोछ। 

 बन �े� अ�तग�त बन पैदावार �ब�� �वतरणबाट �. ९,१२,२६,९५३ र अ�यबाट �. 

२०,८६,५९३ गर� ज�मा �. ९,३३,१३,५४६ राज�व संकलन ग�रएकोछ। 

 मनाङ, पव�त, �या�द�, नवलपरु, ल�जङु, बा�लङुमा सडक �कनारा र शहर� ह�रयाल� �व�धन 

काय� जार� रहेकोछ। 

 ५ वटा सः�मल, १०४ वटा फ�न�चर र १ वटा ज�डबटु� �शोधन उ�ोग दता� ग�रएकोछ। 

 १ वटा सा.व.उ.स. गठन गर� समूहमा ह�ता�तरण तथा २८ वटा सामदुा�यक बनको 

काय�योजना नवीकरण भएकोछ।नेपाल सरकारको “�व�छ वातावरण महाअ�भयान” र �देश 

सरकारको “�व�छ वातावरण, �व�थ जीबन” अ�भयानलाई ११ वटै िज�लामा घ�नभतू �पमा 

काया��वयन ग�रएकोछ। 

 वातावरण महाअ�भयानका ला�ग कलाकार, खेलाडी लगायतका �वयंसेवक प�रचालनका ला�ग ६ 

वटा �थानीय तह छनौट गर� वातावरण �वभागमा लेखी पठाइएकोछ। 

 �या�द�, म�ुताङ, ल�जङु, मनाङ, पव�त, बा�लङुमा ज�डबटु� संर�ण र �वकास काय� जार� रहेको  

 लमजङु, म�ुताङ, मनाङ, पव�त, �या�द�, बा�लङु, नबलपरु, र �या�जामा �नजी र कृ�ष बन काय� 

जार� रहेकोछ। 

 का�क� र तनहुँमा नरभ�ी िचतवुा �नय��णको �यास जार� रहेकोछ। 

 

२.५  भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय 

२.५.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था 

खच�को �ववरण वा�ष�क बजेट �. हजार= खच� �. हजार खच� ��तशत 

चाल ु ८४,००,४९ १६०२६६ १९.०८ 

पूजँीगत १५,११,०५,१५ ३,०१,९१,७१  १९.९८ 

ज�मा १५,९५,०५,६४ ३,१७,९४,३७ १९.९३ 
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२.५.३ स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह�  

२.५.३.१ खानपेानी तथा सरसफाई 

वा�ष�क बजेट र अध�वा�ष�क  खच�को �ववरण 

�.स. आयोजना/काय��मको नाम 
आयोजना 

सं�या 

वा�ष�क बजेट 

�. हजारमा 

अध�वा�ष�क 

खच� �. 

हजारमा 

खच� ��तशत 

१ 
�ादेिशक खानेपानी 

आयोजनाह�  
४१० १,५७,९५,०० ३०,९५,१२ १९.६० 

२ 

जलवाय ुअनकुु�लत बहृत 

खानेपानी आयोजनाह�  (सशत� 

अनदुान) 

३९० ४०,५५,५५ १२,२८,८१ ३०.३० 

३ 
�वशेष अनदुान तफ� का खानेपानी 

आयोजनाह�  
४८ ५०,००,०० ६,९६,०० १३.९२ 

 ज�मा  ८४८ २,४८,५०,५५ ५०,१९,९३ २०.२० 

 

क. �ादेिशक खानपेानी आयोजनाह� 

 आधारभतु खानेपानी नपगेुको गाउँब�तीमा खानेपानी परु ्याउने काय��मलाई �नर�तरता �दईएकोछ। 

एक घर एक धारा काय��ममलाई समेत अगा�ड  बढाउने �यव�था ग�रएको छ। �नमा�णाधीन 

�मागत  खानेपानी आयोजनाह�लाई स�प� गन�  बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। (बजेट व��यको 

बुदँा न. ३१) 

 उ� आयोजनाह� �देश सरकार �थापना भएप�छ  एक घर एक धारा बनाउने गर� छनौट भई 

स� चालन ग�रएका आयोजना हनु।् कुल ४१० आयोजनाम�ये १६८ को डी. पी. आर. तयार 

भएको, २२४ को पाईप �फ�टङ औजार ख�रद गन� काय� स�प� भएको, ११६ को संरचना �नमा�ण, 

पाईप लाईन जडान काय� भएको तथा २१ आयोजनाको जनसहभा�गताबाट गन� काय�ह� स�प� 

भएका छन।्१६६ आयोजनाको यस आ.व. मा लि�त स�पूण� काय�ह� स�प� भएका छन।्यस 

अध�वा�ष�क अव�धमा १३ आयोजना स�प� भएका छन।् यसैगर� ५०,८१० जनसं�या लाभाि�वत 

हनुे गर� ४,५९२ �नजी धारा जडान ग�रएका छन।्कूल वा�ष�क ल�यअनसुार भौ�तक �ग�त ४१ 

��तशत रहेकोछ। 

 

ख. जलवाय ुअनकुु�लत बहृत खानपेानी आयोजनाह� (सशत� अनदुान) 

 उ� आयोजनाह� संघ सरकारबाट आ.व. २०७५/०७६ मा ह�ता�तरण भई आएका आयोजना 

हनु।् �यनीह�मा प�न एक घर एक धारा काय��म लाग ु ग�रएको छ।कुल ३९० �मागत 

आयोजनाम�ये २७३ को पाईप �फ�ट� औजार ख�रद गन� काय� स�प� भएको, १९६ को संरचना 
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�नमा�ण, पाईप लाईन जडान काय�  भएको तथा ७८  आयोजनाको जनसहभा�गताबाट गन� काय�ह� 

स�प� भएका छन।्  

 १८४ आयोजनाको यस आ.व. मा लि�त स�पूण�  काय�ह� स�प� भएका छन।् यस अध�वा�ष�क 

अव�धमा १० आयोजना स�प� भएका छन।्यसैगर� ३७,६९५ जनसं�या लाभाि�वत हनुगेर� 

३,२७८ �नजी धारा जडान ग�रएका छन।् कूल वा�ष�क ल�यअनसुार भौ�तक �ग�त ४७ ��तशत 

रहेकोछ। 

 

ग. �वशेष अनदुान तफ� का खानपेानी आयोजनाह�  

 यी आयोजनाह� संघ सरकारबाट �ा� हनुे �बशेष अनदुानबाट काया��वन हनु े आयोजना हनु।् 

�यनीह�मा प�न एक घर एक धारा काय��म लाग ु ग�रएको छ। कुल ४८ आयोजनाम�ये ३१ 

आयोजना ठे�ा स�झौता भएका �मागत आयोजना  हनु ्भने १५ आयोजना यसै आ.व. मा छनौट 

भएका हनु।् १३ आयोजनाको यस आ.व. मा लि�त स�पूण�  काय�ह� स�प� भएका छन।्कूल 

वा�ष�क ल�यअनसुार भौ�तक �ग�त ४२ ��तशत रहेकोछ। 

 

घ. आधारभतू खानपेानी पहुचँ व�ृ� आयोजनाह�  

 हालस�म प�न नद�, खोला तथा ताल ज�ता पर�परागत पानीका �ोतबाट �सधै खानेपानी �योग 

ग�ररहेका �थानह�को प�हचान गर� �य�ता ब�तीह�मा यसै आ�थ�क वष�मा खानेपानी स�ुबधा 

परुयाउन आव�यक बजेटको �ब�ध ग�रएकोछ (बजेट व��यको बुदँा नं. ३२)। 

 �देश सरकारको स�पूण� जनतालाई आधारभतू खानेपानी स�ुवधा उपल�ध गराउने ल�य (आधारभतू 

खानेपानी पहुचँ ब�ृ� काय��म) अन�ुप सूचना स��षेण गर� आवेदन माग भएकोमा कूल ८४३ 

आयोजनाका ला�ग �थानीय तह माफ� त आवेदन �ा� भएका �थए। �ा� आवेदन म�ये पानीको 

�ोतको  दूर� र गणु�तरलाई म�ुय आधार �लई  उपय�ु ठह�रएका १३० आयोजना हालैमा� 

छनौट गर� सव��ेण काय� स�ु भएको छ। 

 

ङ.ढल �नमा�ण आयोजनाह�  

 �शोधन �णाल� स�हतका ढल �नमा�ण आयोजनाको आव�यकता ब�दै गइरहेको स�दभ�मा �या�द�, 

बा�लङु, तनहुँ र नवलपरुका बजार �े�ह�मा ढल �नमा�ण आयोजनाको �व�ततृ सव��ण काय� स�ु 

ग�रएको छ।   

२.५.३.२ शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण  

 �देश �भ�का गा.पा. मा �थानीय तह र संघ सं�थाको सहलगानीमा बहउु��ेयीय / सामदुा�यक भवन 

�नमा�ण गन� काय� म�ये ३८ वटा योजनाको लागत इि�टमेट तयार भएको तथा २९ वटा योजनाको 

�नमा�ण काय� अगा�ड बढेकोछ। 
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 �ादेिशक सरकार� भवन मम�त संभार तथा �नमा�ण संरचनागत सधुार ११ वटा िज�लामा स�प� गन� 

काय� म�ये ११ वटा योजनाको �व�ततृ आयोजना ��तवेदन तयार भई ६ वटा योजना �नमा�ण स�प� 

भएकोछ। 

 नवलपरु, बागलङु र �याद� िज�लाका सदरमकुाममा रहेका  नगरपा�लका र गाउँपा�लकाका �े�मा 

आव�यक भौ�तक पूवा�धार, संरचना �नमा�ण गर� �यवि�थत र �तरो��त गन� काय� अ�तग�त २ योजना 

�नमा�णाधीन रहेको तथा १ योजना स�प� भईसकेकोछ। 

 कु�मा, फलेवास, पतुल�बजार, म�य नेपाल, �भमाद, श�ुलाग�डक� नगरपा�लकालाई �याटेलाइट �सट� 

को �पमा �वकास गन� काय� अ�तग�त ६ वटा योजनाको लागत अनमुान तयार भएको र ३ वटा 

योजनाको बोलप� आ�हान भएकोछ । 

 ढोरपाटन, बढु�ग�डक�, ह�ुसेकोटको आ�थ�क सामािजक र भौ�तक पूवा�धार �वकास गन� काय� अ�तग�त 

१ योजनाको स�झौता भई �नमा�ण काय� स�ु भएकोछ । 

 नमनुा एक�कृत ब�ती �वकास काय��म अ�तग�त गोखा�को भ�चेक बजारको �तरो��त गन� लागत 

अनमुान तयार भई �नमा�ण काय� भइरहेकोछ । 

 ज�गा �वकास काय��म अ�तग�त तनहुँको प�ुारमा ज�गा �वकास गन� �व�ततृ आयोजना ��तवेदन 

तयार गन� काय� अगा�ड ब�ढरहेकोछ । 

 ११ वटा िज�लामा �ादेिशक सरकार� भवन �नमा�ण गन� काय� रहेकोमा ८ िज�लामा योजना 

�नमा�णाधीन रहेकोछ । 

 �होलासोथर पाक�  �नमा�ण काय� अ�तग�त लागत अनमुान तयार भएकोछ । 

 �लग�लगकोट र ह�म�कोट �े�मा एक�कृत �वकास गन� �व�ततृ आयोजना ��तवेदन तयार गन� काय� 

अगा�ड ब�ढरहेको छ । 

 सशत� अनदुान तफ�  जनता आवास काय��म अ�तग�त ३,९०० घरधरु� म�ये १,३२० घर स�प� 

भई ८१५ घर �नमा�णाधीन रहेका छन ्। 

 

२.५.३.३ यातायात पूवा�धार (सडक, सडक पलु, झोल�ु ेपलु) 

वा�ष�क बजेट र अध�वा�ष�क  खच�को �ववरण 

�स.न. काय��मको नाम  
बजेट(�. 

हजारमा) 
खच� (�. हजारमा) 

खच� 

��तशत  

१ एक �नवा�चन �े� एक सडक, ११ 

िज�ला   

१,६६,००,०० १,१३,५५,५० ६८.४१ 

२  �ादेिशक सडक क वग� आयोजना  ४३,४०,०० २७,८७,०१ ६४.२२ 

३  आ.व.२०७५/७६ मा  ख�रद स�झौता 

भई काय� स�प� बाँक� रहेका 

आयोजनाह�   

५,३०,०० २,३६,५० ४४.६२ 
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४  �ादेिशक सडक ख बग� अ�तग�तका 

५४ सडक आयोजनाह�   

८५,५०,०० ३,२५,४० ३.८१ 

५  �ादेिशक सडक ग वग� आयोजना 

अ�तग�तका २३७ सडक योजना   

१,४१,२५,०० २,०८,११ १.४७ 

६  �थानीय तह के�� जो�ने सडक  ५२,५०,०० १,२०,१२ २.२९ 

७ सडक पलु �नमा�ण  ९८,५०,०० ९,७०,१२ ९.८५ 

८  झोल�ुे पलु �नमा�ण  ४४,८४,१६ २,२२,६५ ४.९७ 

९ अ�य सडक /सडक मम�त  ५९,९४,०६ २,५९,४३ ४.३३ 

१० यातायात पूवा�धार �नद�शनालयवाट 

काया��वयन  हनुे काय��म  

४७,९४,६५ १,७०,२४ ३.५५ 

११ सशत� अनदुान  १,३७,३५,४५ ४३,१३,०३ ३१.४० 

  कूल  ८,८२,५३,३२ २,०९,६८,११ २३.७६ 

 

 आ�थ�क वष� २०७६/७७ मा भौ�तक पूवा�धार म��ालय अ�तग�त  यातायात पूवा�धार �वकास �े�मा 

�व�नयोजन भएको �. ८ अब�  ८२ करोड ५३ लाख ३२ हजार म�ये आ�थ�क वष�को म�यस�म 

अथा�त पौष म�हनास�म ज�मा �. २ अब� ९ करोड ६८ लाख ११ हजार (२९.७६%) बजेट खच� 

भएकोछ। 

 आयोजनागत वग�करण हेदा� बहबुष�य ठे�ा स�झौता गत आ�थ�क वष�मा भएका र �वगतमा �व�ततृ 

आयोजना ��तवेदन तयार भएका एक �नवा�चन �े� एक सडक काय��म अ�तग�तका योजनाह�मा 

�व�नयोजन भएको  १ अब� ६६ करोड म�ये १ अब� १३ करोड ५५लाख १६ हजार (६८.४१ %) 

खच� भएकोछ। 

 सालबसाल� �पमा बजेट �व�नयोजन भएका योजनाह�मा आ�थ�क वष�को स�ु अव�धमा लागत 

अनमुात तयार सभ� लगायत बोलप� स�ब�धी काय� हनुे भएकोले उ�लेखनीय �ग�त हा�सल गन� 

स�कएको छैन। सडक पलु र झोल�ुे पलुह�को �नमा�ण काय� सचुा� रहेको छ र के�ह पलुह�को  

�व�ततृ आयोजना ��तवेदन तयार हुदैँ  गरेकोले  यस आ�थ�क वष�को अध� वा�ष�क अव�ध स�म खच� 

हनु सकेको छैन। 

 बहबुष�य ठे�ाको मा�यमवाट  काया��वयन भएका योजनाह�मा �व�नयोिजत बजेट अपगु हनुे अव�था 

रहेको छ भने सालबसाल� योजनामा �व�नयोजन बजेट भ�दा ठे�ा स�झौता रकम घट� रहेकोले के�ह 

रकम बचत हनुे अव�था देिख�छ। 

 हाल स�मको �ग�त अव�था हेदा� यातायात पूवा�धार �े�मा �व�नयोजन गरेको बजेट योजनागत �पमा 

खच� र �व�नयोजन थपघट हनुे अव�था रहेको र सम�मा आथ�क वष�को अ��य स�ममा �व�नयोजन 

बजेट र खच�को अनपुात क�रब एकको निजक प�ुने आधारह� देिख�छ। 

 गत आ�थ�क वष�को अध�वा�ष�क बजेटको तलुनामा खच� ३०.४१% रहेकोमा यस आ�थ�क वष�मा 

अध�वा�ष�क बजेटको तलुनामा खच� ७५.२९% रहेको छ। 
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 �यून जनशि�, छ�रएको भूगोल, पया�� �फ�ड आवतजावतको ला�ग सवार� साधनको अभाव ज�ता  

सम�याह�को उिचत समाधान भएको ख�डमा �ग�त ��तशत ब�ने अव�था रहेको छ।  

 “आगामी चार वष��भ� �देश राजधानी पोखराबाट �देशका सबै �थानीय तहका के��लाई सडक 

स� जालले जो�डनेछ र �थानीय तहका के�� जो�डई सकेका सडकको �तरो� न�त ग�रनेछ। एक 

�नवा�चन ��े – एक सडक  काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ। �थानीय तहको के�� जो�ने सडकमा 

पन� स�पूण� सडक पलुह� �नमा�ण ग�रनेछ” भ�े बजेट व��यको भावना अनसुार एक �नवा�चन ��े 

एक सडक अ�तग�त चाल ुआ�थ�क वष� २०७६/७७ मा ३६ वटा सडकह�मा �. १ अब� ६६ 

करोड �व�नयोजन भएकोमा गत आ�थ�क वष�मा बहबुष�य ठे�ा स�झौता भएका १६ वटा सडकह�मा 

�नमा�ण काय� सचुा� रहेकोछ।१५ वटा योजनाह�को ठे�ा स�झौता भएको, बाँक� ३ वटाको पनु: 

बोलप� आ�ान ग�रएकोछ। १ वटा सडकको बोलप� आ�ान भएको छ र १ वटा सडकमा 

वातावरणीय अ�ययनको काम  स�ु भएकोछ।  

 २ वटा लामो �वशेष �कृ�तको सडक पलुको ठे�ा स�झौता भैसकेको छ। 1 वटाको बोलप� 

म�ुया�न भैराखेकोछ  र अ�य सडक पलुह�को लागत अनमुान तयार तथा बोलप� स�ब�धी 

कागजात तयार गन� काय� भैराखेकोछ। 

 आगामी २ वष� �भ� 1४५ सडक पलु �नमा�ण स�प� गन� गर� �नमा�ण काय� सचुा� भएको छ र 

पलुको योजनागत �ग�त  �ववरण मा १९ वटा हाल स�म स�प� भएका छन ्४५ वटा �नमा�णाधीन 

छन ् ६ वटाको ठे�ा स�झौता, १२ वटा बोलप� सूचना �काशन, २४ वटाको DPR तयार� भएको छ 

र ३९ पलुको DPR तयार गन� ��ताव आ�ान ग�रएको छ।   

 121 झोल�ुे पलु �नमा�ण स�प� गन� गर� �नमा�ण काय� तथा ख�रद स�ब�धी काय� स� चालन भएको 

छ र म�ुता� िज�लाको समरखोला (१३० �मटर लामो) झोल�ुे पलु को �नमा�ण स�प� भएको 

छ।आ.व २०७५/७६ मा बजेट �व�नयोजन भएका झोल�ुे पलुको �नमा�ण काय� भइरहेकोछ, ९२ 

वटा नया ँझोल�ुे पलुको DPR तयार�को ला�ग बोलप�को सूचना �काशन भएको छ। 

 यस आ�थ�क वष�को ६ म�हनाको अव�धमा २८.४ �क.�म. सडक प�� (कालोप�े, ढलान) र  २६  

�क.�म सडक �ाभेल �तरमा �तरो��त स�प� भएका छन।् �वगतका वष�देिख �नमा�ण स�ु भई अधरुा 

रहेका ३ वटा सडक पलु यस आ�थ�क वष�को अध�वा�ष�क अव�धमा स�प� भएका छन।् 

 

२.५.३.४ �सचँाइ तथा नद� �नय��ण 

वा�ष�क बजेट र अध�वा�ष�क खच�को �ववरण 

�स. 

नं. 

योजना तथा काय��मको 

नाम 

वा�ष�क बजेट  

�. हजारमा 

अध� वा�ष�क खच� 

�. हजारमा 

वा�ष�क ल�यको आधारमा  

�ग�त ��तशत 

भौ�तक �व�ीय 

१ 
�संचाइ र नद� �नय��ण 

�देश 
१,६६,८८,४० १९,१९,५२ १८.६४ ११.५० 
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२ 
�संचाइ र नद� �नय��ण 

(संघबाट सशत� अनदुान) 
७६,१४,३७ ५,१९,४५ १९.५२ ६.८२ 

    २,४३,०२,७७ २४,३८,९८ १८.९१ १०.०४ 

 

 �देश सरकारबाट स� चा�लत ३२० �संचाई योजनाह� म�ये १५८ वटा योजनाह�को ठे�ा / 

स�झौता भई काया��वयन स�ु भइसकेको  छ भने बाँक� योजनाह�को अ�ययन सभ��ण काय� 

भैरहेकोछ। �यसै गर� १२६ वटा नद� �नय��ण  स�ब�धी योजनाह� म�ये ९५ वटा योजनाह�को 

ठे�ा / स�झौता स�प� भई काया��वयन स�ु भएकोछ। 

 संघीय सरकारबाट सशत� स�हत ह�ता�तरण भएका २३२ वटा �संचाई योजनाह� म�ये ७२ वटा 

योजनाह�को ठे�ा / स�झौता भई काया��वयन स�ु भएको छ। �यसै गर� ६७ वटा नद� �नय��ण 

स�ब�धी योजनाह� म�ये ४४ वटा योजनाह�को ठे�ा / स�झौता स�प� भई काया��वयन स�ु 

भएको छ।  

 
 

२.६ भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

२.६.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था 

खच�को �ववरण वा�ष�क बजेट �. हजार= खच� �. हजार खच� ��तशत 

चाल ु   २,१०,८१,२२ २२,७५,१७ १०.७९ 

पूजँीगत ३१,९९,५९ ४,९८,९२  १५.५९ 

ज�मा २,४२,८०,८१ २७,७४,०९ ११.४३ 

 

२.६.२ स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह� 

 ग�डक� �देशको "सहकार� �नयमावल�, २०७६" जार� ग�रएको छ। "�याउ �वशेष काय��म 

स� चालन काय��व�ध, २०७६" �वीकृत भएको छ।  

 "कृ�ष �यवसाय स�ब�धी �याजमा अनदुान काय��व�ध, २०७६" "�यवसाय ई�कुवेसन से�टर 

�थापना तथा स� चालन काय��व�ध, २०७६" �वीकृ�तको ला�ग अि�तम चरणमा पगेुको छ। 

 �देश सहकार� रिज�ारको काया�लयको �थापना भई स� चालनमा आएको छ। 

 �वकासो�मखु देशह�का ला�ग �दगो पशपुालन स�ब�धी अ�तरा��य स�मेलन (SAADC) को 

सफलतापूव�क सहआयोजना ग�रएको छ। ४ �दन स�म संचा�लत उ� स�मेलनमा २४ देशका 

२०९ जना अ�तरा��य  सहभागीह� गर� कूल ४५० जनाको सहभा�गतामा १८६ वटा वै�ा�नक 

काय�प�ह� ��ततु भई ��व�ध तथा अनसु�धानका उपलि�धह�को आदान �दान भएकोछ। 

 कृ�ष तथा पशपु�छ� मोडल फाम� स� चालन काय��म अ�तग�त छनौट भएका ५२० जना 

अनदुान�ाह�ह�सगँ स�झौता भई मोडल फाम� �नमा�ण काय� अगा�ड बढेको छ। 
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 �याउ �वशेष काय��म अ�तग�त उ�च घन�व ��व�धमा आधा�रत �याउ बग�चा �थापना गन� 

४९८१० �व�वा ख�रदका ला�ग बोलप� आ��ान ग�रएको छ। 

 म�ुयम��ी वातावरणमै�ी नमूना कृ�ष गाउँ स� चालन काय��म अ�तग�त ७२ म�ये ७० वटा 

गाउँको ला�ग काय�योजना �वीकृ�त भई स�झौता बमोिजम काय�ह� �ार�भ भएको छ। 

 �थानीय तहसगँको साझेदार�मा कृ�ष बजार के�� �थापनका ला�ग २० वटा �थानीय तहह�सगँ 

स�झौता स�प� भई काय� ���या अगा�ड बढेको छ।  

 पशनु� सधुारका ला�ग ३७१५० वटा पशहु�मा कृ��म गभा�धान ग�रएको छ।उ�त न�को 

बोयर बोका आयातका ला�ग बोलप� आ��ान गर� ५५ वटा श�ु न�को बोका ख�रदका ला�ग 

स�झौता स�प� भएको छ। 

 १० वटा द�ुध िच�यान के�� �थापनाका ला�ग स�झौता भई काय� अगा�ड बढेको छ। 

 ६ वटा को�ड �टोर �नमा�णका ला�ग सूचना �काशन गर� आवेदनह� संकलन भएको छ। 

 साना �सचँाई काय��मका ला�ग छनौट भएका २८७ कृषकह�सगँ स�झौता भई �सचँाई 

�णाल�को �नमा�ण तथा मम�त काय� स�ु भएको छ। 

 ���सजन तथा �ोटे�टेड ह�ट�क�चर ��व�ध �व�तार काय��म अ�तग�त ४ वटा आवेदनह� 

�वीकृत भई स�झौता स�प� भएकोछ। 

 ज�गा च�लाब�द� काय��म अ�तग�त ६ वटा िज�लाह�का १५ �थानमा गर� कूल १८२५ 

रोपनी ज�गा च�लाब�द�का ला�ग स�झौता स�प� ग�रएकोछ। 

 कृ�ष तथा पश ु सेवा स�ब�धी ता�लमह� माफ� त १७३ जना कम�चार� र २७० जना 

कृषकह�लाई ता�लम �दान ग�रएकोछ। 

 यसै आ.व.बाट स� चालनमा �याइएको �तु �वषाद� पर��ण �योगशालाबाट तरकार�को ९६० 

वटा नमूना पर��ण ग�रएकोछ। 

 एक सहकार� एक उ�पादन काय��म अ�तग�त ११ वटा सहकार� सं�थाह� सगँ स�झौता स�प� 

भएको र थप ��ताव मागका ला�ग पनुः सूचना �काशन ग�रएकोछ। 

 अध�वा�ष�क कूल �व�नयोिजत बजेट �. १ अब� १ करोड ३३ हजार म�ये �. १९ करोड १६ 

लाख ७४ हजार खच� ग�रएकोछ जनु �व�नयोिजत बजेटको १८.९ ��तशत हो। 

 

बजेट व��य तथा वा�ष�क �वकास काय��ममा समावेश भएका नी�त तथा काय��म (३५ वटा शीष�क) को 

�व�ीय �ग�त  यस �कार रहेकोछ। 

 मागमा आधा�रत यवुा �वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक ता�लम काय��म स� चालन वा�ष�क बजेट 

�. १ करोड ११ लाख ४५ हजार म�ये �. ३५ लाख ३६ हजार खच� भै ३१.७ ��तशत 

�ग�त भएकोछ। 
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 पशपु�ी �यवसाय स�ब�धी ता�लम काय��म (भेटेर�नर� अ�पताल तथा पशसेुवा �व� के��) 

वा�ष�क बजेट �. ७२ लाख ४५ हजार म�ये �. २८ लाख ३० हजार खच� भै ३९.१ ��तशत 

�ग�त भएकोछ। 

 �व�भ� �वषयमा कृ�ष ता�लम (कृ�ष �ान के��बाट स�ालन हनुे ता�लम) ७७ लाख ५० हजार) 

वा�ष�क बजेट �. ७७ लाख ५० हजार म�ये �. ३० लाख ६० हजार खच� भै ३९.५ ��तशत 

�ग�त भएकोछ। 

 

२.७  सामािजक �वकास म��ालय 

२.७.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था 

शीष�क बजेट �.हजारमा पौष स�मको खच� �.हजारमा �ग�त ��तशत 

चाल ुखच� २,५५,५९,८५ ३९,२०,०९ १५.३४ 

पूजँीगत खच� 83,56,17 3,15,42 3.७७ 

ज�मा ३,३९,१६,०२ ४२,३५,५२ १२.४९ 

२.७.२  स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह� 

क. ऐन‚ �नयम तथा काय��व�ध �नमा�ण एवम ्काया��वयन 

• ग�डक� �व��व�ालय ऐन, २०७६ जार� भएकोछ। 

• सू�त�ज�य पदाथ� (�नय��ण र �नयमन गन�) स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७६ जार� 

भएकोछ। 

• ग�डक� �ा�व�धक तथा �यावसा�यक िश�ा र ता�लम ��त�ान �वधेयक म�यौदा तयार 

ग�रएकोछ। 

• ग�डक� ��ा ��त�ान �वधेयक म�यौदा तयार ग�रएकोछ। 

• ग�डक� �देश खेलकुद ऐकेडेमी �वधेयक म�यौदा तयार ग�रएकोछ। 

• �देश सामािजक �वकास  �वधेयक तजु�माको चरणमा रहेकोछ। 

• बालबा�लकाको हक अ�धकार संर�ण स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक तजु�माको चरणमा 

रहेकोछ। 

• �देश िश�ा नी�तको �ारि�भक खाका तयार ग�रएकोछ। 

• आ�थ�क वष� २०७६/०७७ मा म��ालयका ला�ग �वीकृत वा�ष�क बजेट र काय��म काया��वयन 

गन� आव�यक काय��व�ध तथा �नद� िशका तयार गर� काया��वयनमा �याइएकोछ। 

• �देश सभा सद�य, िज�ला सम�वय स�म�तका �मखु एवं �थानीय तहका �मखु, उप-�मखु र 

�मखु �शासक�य अ�धकृतको सहभा�गतामा वा�ष�क काय��म काया��वयन अ�भमखुीकरण तथा 
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सझुाव संकलन गो�ी ११ वटै िज�लाको ��त�न�ध�व हनुे गर� का�क�, तनहु ँ  र बा�ल�ु 

िज�लामा स�प� गर� नी�त तथा काय��म र वा�ष�क बजेटका स�ब�धमा सवै 

सरोकारवालाह�लाई जानकार� गराई काय��म पिु�तका समेत �वतरण ग�रएकोछ। 

• नी�त, बजेट र काय��मको काया��वयनका ला�ग िज�मेवार महाशाखा, िज�मेवार �यि� र 

समयसीमा स�हतको काय�योजना तयार गर� काया��वयनमा �याइएकोछ। 

ख. �वा��य 

• डे�ुरोग �नय��णका ला�ग �वशेष अ�भयान स�ालन ग�रएकोछ। 

• यस आ.व. मा बा�लङु -२, �या�द� -१, मनाङ -१ र गोरखा- १ गर� ६ जना र हालस�म १२ 

जना गभ�वती र स�ुकेर� हनुे अव�थाका म�हलाह�लाई Air Lifting बाट उ�ार ग�रएकोछ। 

• �देश खोप कोषमा �. ५० लाख थप ग�रएकोछ। 

• पव�त, �या�जा, �या�द� र गोरखा िज�ला अ�पतालह�मा डायलाइ�सस (Dialysis) सेवा स�ु 

ग�रएकोछ। 

• �हमालय आखँा अ�पताल र बागलङु आखँा अ�पतालमा उपकरण ख�रदका ला�ग अनदुान 

उपल�ध गराइएकोछ। 

• �व��यवा�सनी �ाकृ�तक िच�क�सालय �नमा�ण र नेपाल रेड�स सोसाइट� पोखराको �लड ब�कको 

पूवा�धार �वकासका ला�ग अनदुान उपल�ध गराइएकोछ। 

• �देश औषधी आपू�त� �यव�थापन के��मा औषधी ख�रद गर� �वतरणका ला�ग �टक 

रािखएकोछ। 

• EHMIS ��तवेदनको अव�था स�ढ ग�रएकोछ। 

• आधारभतू तथा आकि�मक सेवाको ला�ग औष�ध ख�रद (पवुा�नमुान, प�रमाण �नधा�रण तथा 

�पेिश�फकेशन तयार भएको) ग�रएको छ। 

ग. िश�ा 

• ग�डक� �व��व�ालयमा कुलप�त �नय�ु भई �व��व�ालय �थापना ग�रएको तथा �या�सक 

प�रषद गठन काय� अगा�ड वढाइएको छ। 

• Tunnel Engineering �वषयको पा��म �नमा�ण काय�शाला स�प� भई पि�मा�ल इि��नय�र� 

�या�पसमा �नातको�र तहको पढाइ स�ु गन� �ममा रहेको छ। 

• दगु�म तथा �हमाल� िज�लाका ५ वटा नमूना आवासीय �व�ालयह�मा आवास �नमा�णको काय� 

अगा�ड बढाउन ��त �व�ालय ६० लाखका दरले �व�ीय ह�ता�तरण गर� पठाइएको छ। 

• �हमाल� िज�लामा आवासीय �पमा स�ा�लत १७ वटा �व�ालय र ५ वटा नमूना आवासीय 

�व�ालयमा अ�ययनरत १५० जना �व�ाथ�का ला�ग रकम �नकासा ग�रएको छ। 

• एसओएस  बाल�ाम पोखरामा अ�ययनरत लि�त समूहका बालवा�लकाका ला�ग �. ७५ लाख 

रकम म�ये �थम �क�तामा �. ४५ लाख छा�विृ� रकम �नकासा ग�रएकोछ। 
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• जनक िश�ा साम�ी के��को प�ुतक भ�डार क� र पि�मा�ल इि��नय�रङ �या�पसको 

छा�ावास सधुार काय��मका ला�ग स�झौता गर� �नमा�ण काय� स�ालन भएको छ। 

• �देश�तरका बौ��क अपा�ता भएका बालवा�लकाका ला�ग आवासीय �व�ालय �थापनाका गन� 

��भवुन शाि�त मा.�व. लेखनाथसगँ स�झौता ग�रएको छ। 

• शैि�क सधुारका ला�ग उ�च र �यून न�तजा भएका �व�ालयका सरोकारवालाह�का बीच पव�त, 

का�क� र गोरखा िज�लामा अ�तर��या�मक काय��म स�प� भएकोछ। 

• आ��क तथा सामदुा�यक �या�पसको �तरो��तका ला�ग ��ताव माग ग�रएकोछ। 

• शैि�क सरोकारवालाह�सगँ वा�ष�क काय��म तथा बजेटको अ�भमखुीकरण काय� स�प� न 

भएकोछ। 

• क�ा १-३ मा एक�कृत पा��म नमूनाका �पमा काया��वयन भएका गोरखा र तनहुँ िज�लाका 

सरोकारवालाह� बीच अनभुव आदान �दान काय��म स�प� भएको छ। 

• िश�ा ता�लम के���ारा �धाना�यापक १०० जना,  अं�जेी, गिणत र �व�ानमा १७३ जना, 

आधारभतू तह िश�क पेसागत �वकास ता�लम १७६ जना िश�क र ईजीआरपीसगँ स�बि�धत 

िश�क ता�लम १६६ जना गर� ज�मा ६१५ जना िश�कको �मता �वकास काय� स�प� 

भएकोछ। 

• एसईई पर��ा २०७६ को उ�रपिु�तका छपाइ काय� स�प� भएकोछ। 

• िश�ा �वकास �नद�शनालयबाट �व�ालयको भौ�तक पूवा�धार सधुार, आदश� �व�ालय �वकास, नमनुा 

बाल�वकास के�� �वकास, �ा�व�धक �व�ालय र �व�ान �वषय स�ालन गन� �व�ालयका ला�ग 

अनदुान �नकासा लगायतका काय��मको ��ताव स�लन ग�रएकोछ। 

• �थानीय तहका िश�ासगँ स�बि�धत अ�धकृतका ला�ग शैि�क सूचना �यव�थापन �णाल� 

स�ालनका ला�ग �मता अ�भव�ृ� ग�रएकोछ। 

घ.  म�हला बालबा�लका जे� नाग�रक तथा समाजक�याण 

• लै��क �हंसा �व��को काय��म स� चालन गन� �देश अ�तग�तका ११ वटै िज�ला सम�वय 

स�म�तह�लाई रकम उपल�ध गराई काय��म स�ालन ग�रएकोछ। 

• तनहँू र बा�लङु िज�लामा �हंसा �भा�वतह�का ला�ग संचा�लत सेवा के��ह�को �यव�थापन गन� 

रकम उपल�ध गराइएकोछ। 

• बा�लङु‚ तनहुँ र �या�जा िज�ला सम�वय स�म�तमा १५० जना म�हलाह�का ला�ग 

��तयो�गता�मक पर��ा तयार� क�ा स� चालन भैरहेकोछ। 

• �देश�तरमा �व�भ� �थानमा स� चा�लत औ�ो�गक मेला तथा �दश�नीह�मा म�हला उ�मीह�बाट 

उ�पा�दत व�तहु�को औ�ो�गक �दश�नी स� चालन ग�रएकोछ।  

• लै��क तथा यौ�नक अ�पसं� यक स�ब�धी काय�रत सं�थाह�सगँ १ पटक अ�तर��या काय��म 

स�प� भएकोछ। 
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• ११ िज�लाका १८ वटा रे�डयोह� माफ� त म�हला, बालबा�लका, �ये� नाग�रक तथा अपा�ता 

भएका �यि�को अ�धकार स�ब�धी स�देशमूलक सामा�ी �सारण भैरहेकोछ। 

• ग�डक� ने�ह�न संघ माफ� त अ�डयो लाइ�ेर� �थापना भई रेक�ड��को काय� भैरहेकोछ। 

• �या�द�‚ पव�त‚ �या�जा‚ गोरखा‚ लमजङु र नवलपरुमा �हंसा �भा�वतह�को ला�ग सेवा के�� 

�थापनाका ला�ग स�बि�धत �थानीय तहह�मा रकम उपल�ध गराई काय� �ार�भ भएकोछ। 

• ८५ वटै �थानीय तहह� माफ� त सामािजक कुर��त‚ जातीय छुवाछुत, लै��क �हंसा‚ मानव 

वेच�वखन तथा ओसारपसार लगायतका पर�परागत हा�नकारक अ�यासह� �यूनीकरण स�ब�धी 

काय��म स� चालन भैरहकोछ। 

• ११ िज�लाका ३० जना म�हला प�कारह�को �मता अ�भव�ृ� काय��म स� चालन भएकोछ। 

• अपा�ता भएका �यि�ह�लाई समदुायमा आधा�रत पनु�था�पना काय��मका ला�ग सम�वय बैठक 

स� चालन ग�रएकोछ। 

• पोखरा महानगरपा�लकामा �देश�तर�य लै��क �हंसा तथा मानव वेच�वखन तथा ओसारपसारबाट 

�भा�वतह�को पनु�था�पना के�� �थापनाका ला�ग रकम उपल�ध गराइएकोछ।  

• का�क� िज�लाको अ�पूण� गाउँपा�लका लेवाड�मा जोिखममा परेका बालबा�लकाह�को ला�ग 

पनु�था�पना के�� �थापनाको ला�ग रकम उपल�ध गराइएकोछ। 

• ७४ जना �वप� नाग�रकलाई उपचारमा सह�ुलयत �दान ग�रएकोछ। 

• म�हला‚ बालबा�लका‚ �ये� नाग�रक‚ लाग ुऔषध द�ुय�सन लगायत �व�भ� �दवसह� मनाउने 

काय� स�प� भएकोछ। 

ङ.  यवुा तथा खेलकुद‚ भाषा‚ सं�कृ�त र परुात�व 

• रा��य �वयंसेवकको �पमा काय�रत जनशि�ह�को �यव�थापन तथा पा�र��मक �वतरण काय� 

भइ रहेकोछ। 

• ११ िज�लाबाट ��त�न�ध�व हनुे गर� यवुा ��तभा प�हचान र �ो�साहन काय��म स�प� 

(व� त�ृवकला काय��म) भएकोछ। 

• �व�भ� स�ँकृ�त, जनजा�त र समदुायसगँ स�बि�धत स�ँहालय र भवन �थापना तथा �तरो��तका 

ला�ग ��ताव स�लन ग�रएकोछ। 

• म�ुयम��ी कप खेलकूद ��तयो�गता स�प� गन� �. २० लाख आ�थ�क सहयोग ग�रएकोछ। 

• १३  औ� दि�ण ए�सयाल� खेलकूद ��तयो�गता स�प� गन� आ�थ�क तथा �यव�थापक�य काय�मा 

सहयोग ग�रएकोछ। 

• गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको सम�वयमा खेलमैदान र र�शाला �नमा�ण काय�का ला�ग ��ताव 

माग ग�रएकोछ। 

• पव�तीय स��हालयमा कोशेल� घर �नमा�णका ला�ग स�झौता भई �नमा�ण काय� अगा�ड 

बढाइएकोछ। 
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च. �म तथा रोजगार 

• लामो तथा छोटो अव�धको ता�लमको ला�ग सूचना �काशन भई ता�लम �दायक सं�था सूचीकृत 

ग�रएकोछ। 

• ५ वटा �थानीय तहलाई ता�लम स�ालनका ला�ग ४५ लाख उपल�ध गराइएकोछ। 

• सीप �वकास ता�लम के�� का�क�बाट ३९९ जना र सीप �वकास ता�लम के�� पव�तबाट २६१ 

जनालाई सीप �वकास ता�लम �दइएकोछ। 

• गत वष�को कूल वा�ष�क बजेट �. १५ करोड ०७ लाख ७६ हजार �व�नयोजन भएकोमा �थम 

६ म�हनामा �. ६ करोड ०६ लाख १८ हजार खच� भै ४०.२० ��तशत �व�ीय �ग�त 

भएकोमा चाल ु आ�थ�क वष�मा कूल वा�ष�क बजेट �. १४ करोड ५९ लाख ५६ हजार 

�व�नयोजन भएको र �थम ६ म�हनामा �. ७ करोड ४ लाख ६४ हजार खच� भएकोछ। जस 

अनसुार ४८.२८ ��तशत �व�ीय �ग�त हा�सल भएकोछ।  

 

२.८ �देश नी�त तथा योजना आयोग 

२.८.१ बजेट �व�नयोजन र खच�को अव�था 

खच�को �ववरण वा�ष�क बजेट �. हजार= खच� �. हजार खच� ��तशत 

चाल ु २,८८,५० ६३,३३ २१.९५ 

पूजँीगत १,१५,०० १,५८,९८ १३८.२४ 

ज�मा ४,०३,५० २,२२,३० ५५.०९ 

२.८.२ स�पा�दत म�ुय म�ुय काय�ह� 

 ग�डक� �देशको पा��िच� (Profile) छपाई/�देश �तर�य त�या�को GIS Mapping/��य��य 

Documentry तयार� ग�रएकोछ। 

 �देश नी�त तथा योजना आयोगको वा�ष�क ��तवेदन छपाई (नयाँ काय��म)/ग�डक� �देश योजना 

अनगुमन तथा मू�याँकन �द�दश�न (�थानीय र �देश �तरको)/प� वष�य योजना तयार�को �ममा 

रहेकोछ। 

 �थानीय तहह�लाई म�यकाल�न खच� संरचना (MTEF) स�ब�धी ता�लम �दान ग�रएकोछ। 

 �थानीय तहको �मता अ�भव�ृ� गन� ता�लम �दान ग�रएकोछ। 

 सडक, जल�ोत आ�द �वषयमा अनसु�धान र एक�कृत ��तवेदन तयार� ग�रएकोछ। 
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प�र�छेद तीन 

बजेट काया��वयन र �ोत �यव�थापनमा देिखएका सम�या तथा सधुारका उपायह� 

३.१ बजेट काया��वयन र �ोत �यव�थापनमा देिखएका सम�या 

चाल ुआ�थ�क वष�को अध�वा�ष�क अव�धको बजेट समी�ा, �देश सरकारको सेवा �वाह तथा �वकास 

�नमा�णका ला�ग �था�पत संगठन संरचना र दरब�द� समेतलाई आधार मा�दा बजेट काया��वयन तथा 

�ोत �यव�थापनमा देहायका सम�या रहेको पाइयो। 

• �वषयगत म��ालयबाट आयोजना तथा काय��मको �नय�मत र �भावकार� �पमा अनगुमन तथा 

मू�या�न गरेको देिखएन। 

• बजेट काया��वयनको वा�ष�क काय�योजनानसुार सबै म��ालयबाट आ�थ�क मा�मला तथा योजना 

म��ालयमा �नय�मत�पमा मा�सक �ग�त ��तवेदन पेश गरेको देिखएन। 

• वा�ष�क �वकास काय��ममा समावेश भएका काय��म काया��वयनका ला�ग आव�यक पन� काय��व�ध 

तथा मापद�ड तजु�मा गन� काय� समयमै भएको देिखएन। 

• �वीकृत वा�ष�क काय��म काया��वयन नगर� नयाँ काय��म माग गन�, सा�वकको काय��म संशोधन 

गन� ज�ता प�ह�मा जोड �दइएको पाइयो। 

• संघीय सरकारबाट �ा� सशत� अनदुान रकम मातहतका �नकायलाई काय��म समयमै बाँडफाँट 

गर� अि�तयार� �दएको देिखएन। 

• आयोजना तथा काय��मको �व�ततृ आयोजना ��तवेदन तयार�, वा�ष�क ख�रद योजना तथा ख�रद 

ग�ुयोजना समयमै तयार गन� नस�दा काया��वयनको अव�था स�तोषजनक देिखएन। 

• आयोजना तथा काय��मको ल�य र बजेट काया��वयनमा साम�ज�यता नहुँदा बजेट काया��वयनमा 

�भावका�रता देिखएन। 

• �वषयगत म��ालयबाट �थानीय तहलाई ह�ता�तरण गनु�पन� काय��म तथा योजनाह� �सधै �थानीय 

तहलाई �व�नयोजन गन� नस�कएको कारण समयमै बजेट तथा काय��म स� चालन हनु सकेको 

देिखएन। 

• बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा काय��मह� स�बि�धत म��ालयबाट काया��वयन नगर� 

अक� म��ालय वा �नकायलाई काया��वयन गन� गर� अि�तयार� �दान गदा� समयमै बजेट 

काया��वयन हनुे अव�था देिखएन। 

• आव�यक संगठन संरचनाको अभाव र �ा�व�धक कम�चार� नहुँदा काय��म तथा आयोजनाह�को 

काया��वयनमा �भावका�रता आउने देिखएन। 
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3.२ बजेट काया��वयन र �ोत �यव�थापनमा देिखएका सम�या सधुारका उपायह� 

मा�थ उि�लिखत सम�या समाधान गर� चाल ुआ.व. को बाँक� अव�धमा तो�कएका काय��म काया��वयन 

गन� तथा य�ता सम�या दोहो�रन न�दन �न�न �वषयमा �यान प�ु याउन ुपन� देिख�छ। 

• �वषयगत म��ालयबाट �नय�मत �पमा आयोजना तथा काय��मको अनगुमन र मू�या�न गर� 

�छटो काया��वयनको ला�ग पहल गनु�पन�छ। 

• �वषयगत म��ालयबाट काया��वयन भइरहेका आयोजना तथा काय��मह�को �व�ीय र भौ�तक 

�ग�तको ��तवेदन मा�सक �पमा आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयमा पठाउने काय�लाई 

कडाईकासाथ �नय�मत र सं�थागत गनु�पन�छ। 

• वा�ष�क �वकास काय��मलाई समयमै काया��वयनमा लैजान छाता काय��व�ध तजु�मा गर� सोको 

�भावकार� काया��वयन गनु�पन�छ। 

• चाल ु आ�थ�क वष�को बीचमा नयाँ काय��म थ�नकुो स�ा �वीकृत काय��मको �भावकार� 

काया��वयनमा �यान �दनपुन�छ।  

• आव�धक योजना, म�यमकाल�न खच� संरचना, बहवुष�य आयोजना, �मागत आयोजना तथा 

काया�लयको �नय�मत काय��मलाई �यान �दंदै आयोजना तथा काय��म ��ताव गनु�पन�छ। 

• संघीय सरकारबाट �ा� सशत� अनदुान र �देश सरकारको अब�डामा रहेको काय��मको रकम 

स�बि�धत म��ालयबाट साउन म�हना�भ�ै मातहतका �नकायलाई काय��म बाँडफाँट गर� 

अि�तयार� �दनपुन�छ। 

• बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा काय��मको �व�ततृ आयोजना ��तवेदन तथा लागत 

अनमुान अनसुार समयमै वा�ष�क ख�रद योजना, ख�रद ग�ुयोजना तयार गर� काया��वयनमा 

लैजानपुन�छ। 

• आयोजना तथा काय��मको ल�य र बजेट काया��वयनलाई उपल�धीमूलक बनाउन न�तजासूचक 

�प� हनुे गर� बजेट ��ताव गनु�पन�छ। 

• आ�नै म��ालयबाट काया��वयन गन� नस�कने काय��म तथा आयोजनाह� बजेटमा समावेश गन� 

�व�ृतलाई �यूनीकरण गनु�पन�छ। 

• कुनै प�न आयोजना तथा काय��म काया��वयनका ला�ग �वशेष द�ताय�ु थप �ा�व�धक कम�चार� 

आव�यक पन� भएमा समयमै �नयमानसुार जनशि� �यव�थापन गनु�पन�छ। 

• आयोजना/काय��मको हाल स�प� काय�को �सिज�त दा�य�वको भ�ुानीलाई �ाथ�मकता �दई बजेट 

�यव�थापन गनु�पन�छ। 

• दो�ो चौमा�सकको अ��यस�म प�न काया��वयनमा नगएका आयोजना तथा काय��मको बजेट 

आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयमा समप�ण गनु�पन�छ। 

 


