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िमित २०७८ साउन ४  
 

पुजँीगत खचर् विृ का लािग समीक्षात्मक अन्तरिबया 
 

आज िमित २०७८ साउन ४ गते माननीय अथर्मन्ऽी जनादर्न शमार् ‘ूभाकर’ को समपुिःथितमा पूजँीगत 
खचर् गन ूमखु मन्ऽालयह को सहभािगतामा गत आिथर्क वषर्को पूजँीगत खचर् अवःथाको समीक्षा 
गिरयो। 

कायर्बम शु  गनुर्हुँदै अथर् सिचव िशिशर कुमार ढु ानाले उिल्लिखत मन्ऽालयह को गत आिथर्क 
वषर्को पुजँीगत खचर् अवःथा सम्बन्धमा संिक्ष  जानकारी िदनभुएको िथयो।गत आिथर्क बषर् 
२०७७/७८ मा पूजँीगत खचर् शीषर्कमा सम्बिन्धत मन्ऽालयमा िविनयोिजत मध्ये खानेपानी मन्ऽालयको 
३६.80%, भौितक िनमार्ण तया यातायात मन्ऽालयको ७५.03%, शहरी िवकास मन्ऽालयको ८७.0%, 
संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयको ७७.79%  र उजार्, िसंचाइ तथा जलॐोत  
मन्ऽालयको ६५%  ूगित हािसल भएको जानकारी गराउन ु भयो। साथै सम्बिन्धत मन्ऽालयका 
सिचवह लाई पुजँीगत खचर् न्यून हनु ुर आिथर्क वषर्को अिन्तम मिहनामा पुजँीगत खचर्को अनपुात 
ज्यादा हनुकुा कारण र सो को समाधानको बारेमा जानकारी िदन अनरुोध गनुर् भएको िथयो ।  

कोिभड महामारी,  िवकास आयोजना स ालन गन िनकायह मा जनशिक्तको न्यूनता, पूवर् तयारी पयार्  
नभएका आयोजनाह मा रकम िनकासा, ठेक्का ूिबयामा िढलाई,  वैदेिशक सहायतामा स ािलत 
आयोजनाह मा रकम उपलब्धताको अिनि तत, आयोजना सम्ब  जग्गा ूाि मा किठनाई, उल्लेख्य 
संख्यामा साना आयोजनाह मा समेत रकम िविनयोजन, आयोजना स ालनका लािग आवँयक कायर्िविध, 
िनदिशका तथा मापदण्डह  तजुर्मामा िढलाई, अपयार्  अन्तर मन्ऽालय समन्वय लगायतका कारण 
आफ्नो मन्ऽालयलाई िविनयोिजत पुजँीगत खचर्मा अपेिक्षत ू गित हािसल हनु नसकेको व्यहोरा सम्बिन्धत 
मन्ऽालयका सिचवह ले जानकारी गराउनभुयो ।  

सो बममा सम्बिन्धत मन्ऽालयका सिचवह लाई िनदशन िदन ुहुँदै माननीय अथर्मन्ऽीले कायर्बमले 
पुजँीगत खचर्को लआय अनु प ूगित हािसल हनु नसक्नाका कारण र समःया उजागर भएकाले उक्त 
समःयाह  हल गनर् कायार्न्वयन योग्य सझुावह  पिहचान गरी नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरष  र  अथर् 
मन्ऽालयमा पेश गनर् िनदशन िदनभुयो ।  
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साथै परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गिरने कामले अपेिक्षत नितजा हािसल हनु नसक्ने भएकाले िवकास 
ूिबयामा रहेका जिटलता र ूिबयामखुी कायर्सम्पादनलाई सधुार गनर् कमर्चारीतन्ऽले आफूमा 
अन्तरिनिहत ूितभा, क्षमता र अनभुवको आलोकमा नवीन सोच सिहत िवकास ू िबयामा रहेको अवरोध 
अन्त्य गनर् ठोस कायर् योजना पेश गनुर्पन तफर्  समेत जोड िदनभुयो। 

िनदशनकै बममा माननीय मन्ऽीले िवकास ूिबयामा आम नागिरकको सहभािगता सिुनि त हनेु गरी 
काम गनर् मन्ऽालयका सिचवह लाई िनदशन िदन ुहुँदै नेपाल सरकारले ऋण रकम िलएर समेत 
िवकास आयोजना स ालन गिररहेको हुँदा िविनयोिजत पूजँीगत रकम शतूितशत खचर् गनुर्पन र सो 
का लािग अथर् मन्ऽालयको पूणर् सहयोग र समन्वय रहने ूितब ता व्यक्त गनुर्भयो ।  

 


