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चाल ुआ.व.२०७८-७९को बजेटको िंङ्क्षप्त झलक
• कूल बजेट: ३० अबा ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार

• चाल:ु १२ अबा ३८ करोड ५४ लाख ३ हजार
• पूूँजीगत: १७ अबा ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार
• ववत्तीर् व्र्वस्था: ३० करोड

• खचा व्र्होने स्रोतहरु:
• िंघीर् िरकारबाट प्राप्त हनेु राजस्व बाूँडफाूँड: ७ अबा ९२ करोड ९१ लाख 
• आन्तररक राजस्व: १ अबा ८ करोड ३० लाख २१ हजार 
• िमानीकरण अनदुान: ८ अबा ५४ करोड ४० लाख
• रोर्ल्टी: ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार
• िशता अनदुान:४ अवा १९ करोड ३३ लाख
• िमपूरक अनदुान: १ अबा २२ करोड ९४ लाख
• ववशेष अनदुान: ६१ करोड ३५ लाख
• वैदेङ्शक अनदुान: २ करोड ४६ लाख १० हजार
• बचत:६ अबा ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार



बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्था
अङ्ततर्ारी
• आसथाक वषा २०७८/७९ को बजेट कार्ाान्वर्न िम्बन्धी मागादशान पठाईएको

• बजेट कार्ाान्वर्नको अङ्ततर्ारी श्रावण १ गते नै पठाई िवकएको,

• पाररत भए पश्चात स्वतः खचा गने गरी व्र्वस्था समलाएको,

• िशता अनदुान तफा का मन्रालर्बाट प्राप्त अङ्ततर्ारीहरु PLMBIS मा प्रववष्ट गरी TSA 

माफा त भकु्तानी केन्रमा तथर्ांक उपलब्ध गराउने काम गररएको।



बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्था
बजेट कार्ाान्वर्न
• बजेट थप सनकािा, कार्ाक्रम िंशोधन गने सनणार् PLMBIS प्रवववष्ट गने व्र्वस्था 
समलाइएको,

• Activity Based Budgetary System कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइएको,
• प्रदेश िरकारबाट हनेु िबै भकु्तानीहरु िम्बङ्न्धत व्र्ङ्क्तको बैंक खातामा जम्मा हनेु 
गरी कम्पटुरीकृत िरकारी लेखा प्रणाली (Computerized Government Accounting 
System- CGAS) माफा त सनकािा हनेु व्र्वस्था समलाएको,

• प्रदेश िरकारको बजेट सनकािा/भकु्तानी एकल खाता कोष (TSA) बाट हनेु व्र्वस्था 
समलाइएको,

• राजस्व आम्दानी RMIS प्रणालीबाट व्र्वङ्स्थत गररएको,
• बजेटलाई अङ्न्तम रुप ददंदानै स्थानीर् तहमा पठाउने िमपूरक र ववशेष अनदुानका 
कार्ाक्रमहरु स्वीकृत गरी पठाइएको,



बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्था
बजेट कार्ाान्वर्न
• िंघीर् िरकारबाट प्राप्त हनेु िंघीर् िमपरुक अनदुान तफा को ५०% वहस्िा 
बराबरको रकम ववसनर्ोजन भएको,

• बजेट कार्ाान्वर्न गने ङ्जल्लाङ्स्थत कार्ाालर् नभएका सनकार्को ववसनर्ोङ्जत 
रकम िंघीर् िरकारका सनकार्माफा त खचा गने व्र्वस्था समलाएको,

• चौमासिक अवसधिम्म बजेट कार्ाान्वर्नमा देङ्खएका िमस्र्ा िमाधन गना 
मन्रालर्स्तरीर् िमस्र्ा िमाधन िसमसतमा छलफल गराउने व्र्वस्था
समलाइएको।



बजेट कार्ाान्वर्नको अवस्था
कार्ाक्रम िंशोधन
• चौमासिक सबभाजन मासथको कार्ाक्रम िंशोधन िम्बङ्न्धत मन्रालर्ले गना िक्ने व्र्वस्था समलाइएको,
• PLMBIS मा प्रववष्ट भएका कार्ाक्रमहरु स्वतः स्वीकृत हनेु व्र्वस्था समलाइएको,
• बजेट तथा कार्ाक्रमको लक्ष्र् र उदे्दश्र्मा प्रसतकुल अिर नपने गरी कार्ाक्रम िंशोधन गने व्र्वस्था 
समलाइएको,

• PLMBIS मा दोहोरो परेको, ठेगाना फरक परेको कार्ाक्रमहरु िम्बङ्न्धत पासलका वा िम्बङ्न्धत 
कार्ाालर्/मन्रालर् वा िम्बङ्न्धत सनवााचन क्षेरको प्रदेश िभाको िदस्र्को सिफाररिको आधारमा 
कार्ाक्रम िंशोधन गने व्र्वस्था समलाइएको,

• कार्ाक्रम कार्ान्वर्न गने क्रममा बजेट न्रू्नता हनु नददन दोस्रो चौमासिकिम्म पसन खचा नभएको 
कार्ाक्रमको बजेट िमपाण गने व्र्वस्था समलाइएको।



प्रथम चौमासिकिम्मको कूल बजेट ववसनर्ोजन र खचाको अवस्था
रु. हजारमा

िी.नं कार्ाालर् शरुु ववसनर्ोजन खचा
चालु प ुूँजीगत जम्मा चालु खचा % पुूँजीगत खचा % जम्मा जम्मा 

खचा 
प्रसतशत

१ प्रदेश िभा िङ्चवालर् १७९४६१ ११३५० १९०८११ 38187 21.28 449 3.96 38636 20.25

२ प्रदेश लोक िेवा आर्ोग ८०४५४ १४८८५ ९५३३९ 10422 4556 30.61 14978 15.71

३ मतुर्मङ्न्र तथा मङ्न्रपररषद्को कार्ाालर् ३६३७९९ १०८६४२५ १४५०२२४ 30900 8.49 966 0.09 31866 2.20

४ आसथाक मासमला तथा र्ोजना मन्रालर् २१७८८६ ८५४३७ ३०३३२३ 19672 9.03 2217 2.59 21889 7.22
५ उद्योग पर्ाटन बन तथा वातावरण मन्रालर् ९१२०३२ १२०१८०९ २११३८४१ 154845 16.98 124611 10.37 279456 13.22

६ भसुम व्र्वस्था कृवष तथा िहकारी मन्रालर् २५७८३४५ २५७३११ २८३५६५६ 171036 6.63 17620 6.85 188656 6.65

७ आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालर् १२७६२६ ३००९४० ४२८५६६ 22758 17.83 34744 11.55 57502 13.42

८ भौसतक पूवााधार ववकाि मन्रालर् ३९३६१५ ११३६४७६६ ११७५८३८१ 95927 24.37 376665 3.31 472592 4.02
९ िामाङ्जक ववकाि मन्रालर् ३९६०५८८ १९२५३१६ ५८८५९०४ 501408 12.66 75777 3.94 577185 9.81
१० प्रदेश नीसत तथा र्ोजना आर्ोग २५०५३ ५८१३ ३०८६६ 3888 15.52 408 7.02 4296 13.92

११ ववत्तीर् व्र्वस्था ३००००० ० ३००००० 0 0.00 0 0.00 0 0.00
१२ अथा ववववध १८२२०४४ १४००००० ३२२२०४४ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
१३ ववत्तीर् हस्तान्तरण स्थानीर् तह १७२४५०० ० १७२४५०० 181082 10.50 0 0.00 181082 10.50

कुल जम्मा 12685403 17654052 ३०३३९४५५ 1230125 9.70 638013 3.61 1868138 6.16



प्रथम चौमासिकिम्मको बजेट ववसनर्ोजन र खचाको अवस्था 
रु. हजारमा

िी.नं कार्ाालर् प्रथम चौमासिक ववसनर्ोजन प्रथम चौमासिक खचा

चालु प ुूँजीगत जम्मा चालु खचा % पुूँजीगत खचा % जम्मा जम्मा खचा
प्रसतशत

१ प्रदेश िभा िङ्चवालर् 61,362 4,750 ६६११२ 38187 62.23 449 9.45 38636 58.44

२ प्रदेश लोक िेवा आर्ोग 29,539 10,070 ३९६०९ 10422 35.28 4556 45.24 14978 37.81

३ मतुर्मङ्न्र तथा मङ्न्रपररषद्को कार्ाालर् 127,822 30,258 १५८०८० 30900 24.17 966 3.19 31866 20.16

४ आसथाक मासमला तथा र्ोजना मन्रालर् 98,308 78,740 १७७०४८ 19671 20.01 2217 2.82 21888 12.36

५
उद्योग पर्ाटन बन तथा वातावरण मन्रालर् 356,566 404,953 ७६१५१९

154845
43.43

124611 30.77
279456 36.70

६ भसुम व्र्वस्था कृवष तथा िहकारी मन्रालर् 734,940 111,986 ८४६९२६ 171036 23.27 17620 15.73 188656 22.28

७ आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालर् 51,614 160,140 २११७५४ 22758 44.09 34744 21.70 57502 27.16

८ भौसतक पूवााधार ववकाि मन्रालर् 144,060 2,027,513 २१७१५७३ 95927 66.59 376665 18.58 472592 21.76

९ िामाङ्जक ववकाि मन्रालर् 1,443,327427,251 १८७०५७८ 501408 34.74 75777 17.74 577185 30.86

१० प्रदेश नीसत तथा र्ोजना आर्ोग 8,973 5,463 १४४३६ 3888 43.33 408 7.47 4296 29.76

११ ववत्तीर् हस्तान्तरण स्थानीर् तह 243,399 0 २४३३९९ 181081 74.40 0 0.00 181081 74.40

कुल जम्मा 3299911 3261124 ६५६१०३५ 1230123 37.28 638013 19.56 1868136 28.47



िदूुरपङ्श्चम प्रदेश िरकारको चार आसथाक वषाको प्रथम चौमासिक 
अवसधको खचा प्रसतशतको तलुना

आसथाक वषा
चाल ुखचा
प्रसतशत

पुूँजीगत खचा
प्रसतशत कुल खचा प्रसतशत

२०७५/७६ 2.96 0.18 1.66

२०७६/७७ 5.00 4.00 4.53

२०७७/७८ 6.65 5.93 6.29

२०७८/७९ 9.7० 3.61 6.16



प्रथम चौमासिक अवसधमा नेपाल िरकार र अन्र्
प्रदेशको खचािंगको तलुनात्मक अवस्था

सनकार्
खचा

चाल ुखचा प्रसतशत पुूँजीगत खचा प्रसतशत जम्मा खचा प्रसतशत
नेपाल िरकार 23.28 4.72 17.62
प्रदेश नं. १ २०.५१ ११.३१ १६.३
प्रदेश नं. २ 6.81 2.07 4.16
बागमती प्रदेश 10.50 4.85 7.71
गण्डकी प्रदेश 10.05 7.07 8.32
लङु्म्बनी प्रदेश १२.०९ २.८३ ७.०१
कणााली प्रदेश 7.83 3.05 5.00
िदूुरपङ्श्चम प्रदेश 9.70 3.61 6.16



चाल ुआ.व.को प्रथम चौमासिकिम्मको राजस्वको अिलुी 
िी.नं कर शीषाक वावषाक लक्ष्र्

र्थाथा 
अिलुी

अिलुी 
प्रसतशत कैवफर्त

१िवारीिाधन कर ४४५५१३ १९४३५४ 43.62
२घरजग्गा रङ्जषे्ट्रिन शलु्क २५८०६९ २६२०२ 10.15
३कृवषमा आर्कर ० ० 0.00
४मनोरन्जन कर १००० ० 0.00
५ववज्ञापन कर ५०० ० 0.00
६प्राकृसतक स्रोत कर ४००० १५६० 39.00
७िेवा शलु्क दस्तरु ३२६३१ २३५२४ 72.09
८अन्र् आर् ३००००० २२०३८४ 73.46
९अन्र् प्रशािसनक शलु्क १८४५ ८५२ 46.18

१०रोर्ल्टी ३९४६३ ११०७५ 28.06
जम्मा १०८३०२१ ४७७९५१ 44.13



आ.व. २०७7-०७8 र आ.व. २०७8-७9 को 
प्रथम चौमासिक अवसधको राजस्व आम्दानीको तलुना

िी.नं राजस्व ङ्शषाक आ.व. २०७७/०७८ को प्रथम 
चौमासिक अवसधको आम्दानी

आ.व. २०७८/०७९ को 
प्रथम चौमासिक अवसधको
आम्दानी ववृि % कैवफर्त

१िवारीिाधन कर १७७८८३ १९४३५४ 9.26
२घरजग्गा रङ्जषे्ट्रिन शलु्क ४२८९३ २६२०२38.91 घटी बाूँडफाूँड हनु 

बाूँवक
३कृवषमा आर्कर ० ० 0.00
४मनोरन्जन कर ० ० 0.00
५ववज्ञापन कर ० ० 0.00
६प्राकृसतक स्रोत कर ७०४ १५६० 121.59
७िेवा शलु्क दस्तरु २६६२२ २३५२४११.६४ घटी
८अन्र् आर् ५६५९० २२०३८४ 289.44
९अन्र् प्रशािसनक शलु्क २०० ८५२ 326.00

१०रोर्ल्टी ६०७५ ११०७५ 82.32
कुल जम्मा ३१०९६६ ४७७९५१ 53.70



आ.व. २०७८/७९ कासताक मिान्तिम्मको
िंङ्चत कोषको अवस्था

रु. हजारमा
िी.नं वववरण अनमुासनत आर् र्थाथा आर् कैवफर्त

१िमानीकरण अनदुान 8544000 २१३६०००
2िशता अनदुान 4193300 ९४१२१२
३िमपूरक अनदुान 1229400 ०
4ववशेष अनदुान 613500 ०
५राजस्व बांडफांडबाट प्राप्त रकम (मू.अ.क र अन्त शलु्क) 7929100 १८३०८५४
6आन्तररक स्रोत 1083021 ४७७९५१
७आ.व. २०७७/७८ को बचत 6683061 ५६८११३५
8बैदेङ्शक िहार्ता (अनदुान) 24610 ०
९रोर्ल्टी 39463 ११०७५

जम्मा 30339455 ११०६७१५२
आ.व. २०७८/७९ कासताक मिान्तिम्मको जम्मा खचा १८६८१३८

आ.व. २०७८/७९ कासताक मिान्तिम्मको बचत ९१९९०१४



आसथाक मासमला मन्रालर्को चौमासिक ववसनर्ोजनको तलुनामा 
खचाको अवस्था 

रु. हजारमा
कार्ाालर् चौमासिक ववसनर्ोजन खचा

चालु पुूँजीगत जम्मा चालु खचा % पुूँजीगत खचा % जम्मा जम्मा खचा
प्रसतशत

आसथाक मासमला मन्रालर् 98,308 78,740१७७०४८ 19671 20.01 2217 2.82 21888 12.36

कुल जम्मा 98,308 78,740१७७०४८ 19671 20.01 2217 2.82 21888 12.36



हालिम्म र्ि मन्रालर्बाट िम्पाददत कामको िंतर्ात्मक वववरण

सि. नं. कार्ाालर्/मन्रालर्को नाम

िंतर्ा (रकमान्तर/थप 
सनकािा/अङ्ततर्ारी हस्तान्तरण/ 

कार्ाक्रम िंशोधन/ स्रोत 
िसुनङ्श् चतता/बहवुषीर् िहमसत/रार् 

िहमसत)

कैवफर्त

1 मतुर्मन्री तथा मन्रीपररषद्को कार्ाालर् 6
2 आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालर्/ प्रदेश िभा िङ्चवालर् ११
3 आसथाक मासमला मन्रालर्/प्रदेश लेखा सनर्न्रक कार्ाालर्/ 

स्वरोजगार ववकाि कोष ७
4 उद्योग पर्ाटन वन तथा वातावरण मन्रालर् 12
5 भौसतक पूवााधार ववकाि मन्रालर् 13
6 भसूम व्र्वस्था, कृवष तथा िहकारी मन्रालर् 8
7 िामाङ्जक ववकाि मन्रालर् ३३
10 प्रदेश नीसत तथा र्ोजना आर्ोग 1
11 प्रदेश लोक िेवा आर्ोग 2
12 अन्र् (मालपोत कार्ाालर्) 1
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िमग्र बजेट कार्ाान्वर्नमा देङ्खएका िमस्र्ाहरु
• बजेट कार्ाान्वर्न गने िम्बन्धमा प्रमखु नसतजा िूचक (Key Result Area) िवहतको 
मन्रालर्गत कार्ा र्ोजना तर्ार नहनु,ु

• िमर्मा भकू्तानी केन्रिम्म अङ्ततर्ारी नपगु्न ु(शिता अनदुान र मन्रालर्मा एकमषु्ट 
ववसनर्ोङ्जत रकमको हकमा),

• बजेट कार्ाान्वर्न गना ददइएको मागादशानको प्रभावकारी कार्ान्वर्न नभएको,
• बजेट कार्ाान्वर्नको सनर्समत अनगुमन नभएको

• आसथाक मासमला मन्रलार्बाट हनेु अनगुमन,

• िम्बङ्न्धत मन्रालर्बाट हनेु अनगुमन,

• ववसनर्ोङ्जत बजेट खचा नगरी थप बजेट माग गने प्रवसृत बढेर गएको,
• ववत्तीर् अनशुािन प्रभावकारी नभएको,
• बजेटको उद्देश्र् भन्दा बावहर गई कार्ाक्रम िंिोधन गने प्रवङृ्त्तको िरुुवात भएको,
• बजेट कार्ाान्वर्नमा प्रत्र्क्ष रुपमा िंलग्न हनेु कमाचारीको अभाव,



िमग्र बजेट कार्ाान्वर्नमा देङ्खएका िमस्र्ाहरु...
• थप आसथाक दावर्त्व सिजाना हनेु ववषर्मा िमेत र्ि मन्रालर्को रार् सबनानै 
मङ्न्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गने प्रवसृत तथा र्ि मन्रालर्को रार् भन्दा फरक सनणार् 
गने प्रवसृत,

• ववस्ततृ अध्र्र्न ववनानै वहवुषीर् ठेक्का प्रणालीको लासग िहमसत माग गने प्रवसृत बढेको,
• गैह्र बजेटरी खचामा बढोत्तरी,
• व्र्ापक छलफल सबनानै कार्ाक्रम तजुामा हनेु भएकोले कार्ाक्रम िंशोधनमा जवटलता,
• आवश्र्कताको ववश्लषेण नै नगरी थप बजेट माग,
• िमान प्रकृसतको काम गनाको लासग पसन सनकार्गत रुपमा फरक फरक कार्ाालर् 
स्थापना गने प्रसतष्पधाा,

• कार्ाालर्ले बजेट तजुामा गदाा असनवार्ा दावर्त्वका ङ्शषाकमा बजेट ववसनर्ोजन नगने र 
पसछ थप सनकािा माग गने प्रवसृत बढेको,

• कमाचारी व्र्वथापनमा भएको वढलाई।



िमग्र बजेट कार्ाान्वर्नमा देङ्खएका िमस्र्ाहरु...
• कार्ाक्रमको दोहोरोपना,
• प्रदेश गौरव तथा वहवुषीर् आर्ोजनाहरुमा एथेष्ट बजेट ववसनर्ोजन नगरी िाना 
प्रकृसतका नर्ाूँ आर्ोजनाहरुमा बजेट ववसनर्ोजन गने प्रवसृत बढेको,

• कार्ाक्रमको प्रभावकाररता अध्र्र्न नगरी अनदुान ददने प्रवसृत बढेको,
• िमर्मा बजेट खचाको प्रसतवेदन आउन निकेको।



आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्ाान्वर्न
िम्बन्धी मागादशानको पालना िम्बन्धी ङ्जज्ञािा

• बुंदा नं. २: कुनै सनकार्लाई एक भन्दा बढी सनकार्बाट खचा गने गरी रकम ववसनर्ोजन 
भएकोमा ववसनर्ोजन भएको सनकार्को प्रमखुले िम्वत ्२०७८ िाल अिोज मिान्तसभर 
ववसनर्ोजन भएको िम्पूणा रकम खचा गने सनकार्हरुलाई बाूँडफाूँड गरी आसथाक मासमला 
तथा र्ोजना मन्रालर् र प्रदेश लेखा सनर्न्रक कार्ाालर् वा िम्बङ्न्धत प्रदेश लेखा 
इकाईलाई जानकारी ददने ववषर्।

• बुंदा नं. ३: तहाूँको शीषाकमा एकमषु्ठ ववसनर्ोजन भएको रकम आसथाक मासमला तथा र्ोजना 
मन्रालर्को िहमसत सलई कार्ाक्रम एवं बजेट बाूँडफाूँड गरी िम्वत ्२०७८ िाल अिोज 
मिान्तसभर खचा गने सनकार्मा पठाउने र भैपरी आउने चाल ुर पूूँजीगत शीषाक तफा को 
रकमका हकमा कार्ाक्रम एवं बजेट बाूँडफाूँडको स्वीकृसत आसथाक मासमला तथा र्ोजना 
मन्रालर्बाट सलन ुपने ववषर्।

• बुंदा नं. ८: तहाूँ मातहतका सनकार्हरुमा बजेट कार्ाान्वर्न गने मागादशान उक्त ववसनर्ोजन 
ऐन, २०७८ प्रारम्भ भएको समसतले १५ ददन सभर पठाउन ुपने ववषर्।



आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्ाान्वर्न
िम्बन्धी मागादशानको पालना िम्बन्धी ङ्जज्ञािा

• बुंदा नं. ९: ववत्तीर् िमानीकरण अनदुानबाट खचा भएको रकमको वववरण िम्बङ्न्धत प्रदेश 
लेखा सनर्न्रक कार्ाालर् तथा प्रदेश लेखा ईकाइ कार्ाालर्मा कासताक १ गते, माघ १ गते, 
बैशाख १ गते र श्रावण ७ िम्म बझुाउन ुपने ववषर्।

• बुंदा नं. १६: कुनै कार्ाक्रम दोहोररन गएमा एउटा कार्ाक्रम मार कार्ाान्वर्न गरी िोको 
जानकारी असनवार्ा रुपमा २०७८ श्रावण मिान्त सभर आसथाक मासमला तथा र्ोजना 
मन्रालर्मा पठाउने ववषर्। 

• बुंदा नं. २६: पूूँजीगत परामशाबाट िम्पाददत वक्रर्ाकलापको अध्र्र्न प्रसतवेदन चौमासिक 
रुपमा अवसध िमाप्त भएको १५ ददन सभर र्ि मन्रालर्मा उपलब्ध गराउनु पने ववषर्।

• बुंदा नं. २७: मन्रालर् तथा मातहतको सनकार्बाट ववतरण गरेको अनदुान र लाभग्राहीको 
वववरण अवसध िमाप्त भएको १५ ददन सभर चौमासिक रुपमा र्ि मन्रालर्मा उपलब्ध 
गराउन ुपने ववषर्।



आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्ाान्वर्न
िम्बन्धी मागादशानको पालना िम्बन्धी ङ्जज्ञािा

• बुंदा नं. ५१: ववस्ततृ वक्रर्ाकलाप, िम्पन्न गनुापने अवसध र लागत, उपलङ्ब्ध िूचक र 
ङ्जम्मेवार कमाचारी िवहतको कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न र्ोजना २०७८ श्रावण मिान्त सभर 
तर्ार गरी िावाजसनक गनुापने तथा िोको जानकारी र्ि मन्रालर्लाई पसन ददनपुने ववषर्।

• बुंदा नं. ५४: बजेट कार्ाान्वर्नको सनर्समत अनगुमन तथा िसमक्षा गरी क्षेरगत उपलङ्ब्ध 
िूचक िवहतको प्रगसत वववरण, काम िम्पन्न हनु निकेमा आइपरेका िमस्र्ा र कारणहरु 
उल्लेख गरी िहजीकरणको लागी िमर्मा नै र्ि मन्रालर् र नीसत आर्ोगमा पठाउने 
ववषर्।

• बुंदा नं. ६०: अनदुान ववतरण िम्बन्धी आवश्र्क कार्ाववसध तथा मापदण्डहरु तजुामा गरी 
कार्ाान्वर्न गदाा असनवार्ा रुपमा र्ि मन्रालर्को िहमसत सलन ुपने ववषर्।



आगामी कार्ार्ोजना
• बजेट कार्ाान्वर्न गने िम्बन्धमा प्रमखु नसतजा िूचक (Key Result Area) 

िवहतको मन्रालर्गत कार्ा र्ोजना तर्ार तर्ार गरर लाग ुगने,
• िमर्मा भकू्तानी केन्रिम्म अङ्ततर्ारी (शिता अनदुान र मन्रालर्मा एकमषु्ट 
ववसनर्ोङ्जत रकमको हकमा) प्रदान गने,

• बजेट कार्ाान्वर्न गना ददइएको मागादशानको प्रभावकारी कार्ान्वर्न गना 
मन्रालर्/सनकार्हरुिंग छलफल गने ,

• ववसनर्ोङ्जत बजेट खचा नगरी थप बजेट माग गने प्रवसृतलाई न्रू्नीकरण गने,

• बजेटको उद्देश्र् भन्दा बावहर गई कार्ाक्रम िंिोधन गने प्रवङृ्त्तको अन्त्र् गने,



आगामी कार्ार्ोजना...
• िबै मन्रालर्को बजेट कार्ाान्वर्न कार्ार्ोजना उपर िघन अनगुमन गने,
• ठूला पररर्ोजनाको ववषर्गत मन्रालर् र मतुर्मन्री कार्ाालर् िमेतको िहभासगतामा 
वहृत अनगुमन गने,

• बजेट कार्ाान्वर्नमा देङ्खएका िमस्र्ा िमाधान गना बजेटले सनमााण गरेका 
िसमसतहरुलाई िवक्रर् बनाउने,

• O&M गरी आवश्र्क स्थानमा दरबन्दी थप गने तथा अनावश्र्क स्थानमा दरबन्दी 
कटौती गने,

• लामो िमर्िम्म ररक्त रहेका र तत्काल पदपूसता हनु निक्ने पदमा छोटो िमर्को 
लासग करारमा सनर्कु्त गरी बजेट कार्ाान्वर्न गने,

• कार्ाक्रम तजुामामा दक्षता ववृि गने।



धन्र्वाद
24


