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प्राक्कथन 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतरि  नेपालको संविधान कायाारियनको क्रममा ननिााचनहरू सम्पन्न भई नतनै 
तहका सरकारहरू मलुकुमा निटो सम्िृवि प्रानिको दिशामा अन्त्घ बविरहेका िन।् सरकार गठन 
भएसँगै संघीय सरकारले सम्ििृ नपेाल सखुी नपेालीको िीघाकालीन लक्ष्यसवहत सन ्२०३० नभिै दिगो 
विकास लक्ष्य हानसल गने प्रनतििताअनरुूप नीनत, कायाक्रम र बजेट कायाारियनमा ल्याइरहेको ि। 

िीघाकालीन लक्ष्य प्रानिका लानग समानतामा आधाररत उच्च र दिगो आनथाक िृवि हानसल गनुा अननिाया 
ि। त्यसैले ितामान सरकारले नीनत तथा कायाक्रम र िजेट मार्ा त ्सधुारका शृ्रङ्खलाहरू सरुु गरेको 
ि। लामो राजनीनतक संक्रमणसँगै आनथाक सधुारका कायाक्रमहरू थाँती रहेका नथए। विगतमा आयातमा 
आधाररत उपभोगमूखी आनथाक पररपाटीले प्रोत्साहन पाउँिा आरतररक उत्पािन र उत्पािकत्िका 
आधारहरू कमजोर रहेका िन।् बजेट र सािाजननक खचा प्रणालीले अथातरिको उत्पािनशील क्षमता 
िृविमा अपेन्त्क्षत योगिान गना नसकेका कारण अथातरिमा जवटलता थवपएका िन।् हालको आनथाक 
संरचना, उत्पािन र वितरण प्रणाली तथा सामान्त्जक सम्बरधहरूमा आधारभतू रूपमै पररितान गरेर माि 
समानतामा आधाररत समवृि निटो हानसल गना सवकन े िेन्त्खएको ि।त्यसैले सािाजननक खचाको 
उत्पािकत्ि र प्रभािकाररताको विषय अहम ्बनेको ि।  

पुजँीगत खचाले उत्पािन र उत्पािकत्िमा ठोस योगिान दिन नसकेको अिस्था ि। चाल ुखचामा 
व्यापक विस्तार हनु ेतर पुजँी ननमााणमा योगिान रयून हनुे िेन्त्खएको ि। विनभन्न शीषाकहरू मार्ा त ्
वित्तीय सहायता, अनिुान तथा सामान्त्जक सरुक्षाका लानग जाने रकमको आकार बिे पनन लन्त्क्षत िगामा 
पगु्ने र प्रभािकाररता बढ्ने तर्ा  ननकै समस्याहरू रहेका िन।् सािाजननक खचाको प्रभािकाररता बिाइ 
यसलाई कसरी प्रभािकारी बनाउने र सो क्रममा अनािश्यक र र्जलु खचा कसरी ननयरिण गरी 
राज्यकोषको ठूलो वहस्सा उत्पािनशील के्षिमा प्रिावहत गने चनुौती सरकारको साम ुि। संघीयताअनरुूप 
स्रोतको बाँडर्ाडँसवहत खचा अनधकारलाई कायाारियन तहमा कसरी व्यिन्त्स्थत र समरिवयकृत गरी 
वित्तीय संघीयतालाई ठोस र प्रभािकारी बनाउन ेभने्न चनुौनत ि। यस्ता चनुौनतहरूको सम्बोधन गने 
गरी सरकार अन्त्घ बढ्ने क्रममा खचा प्रणाली र वित्त व्यिस्थापनका के्षिमा गररन ुपने सधुार बारे 
सझुाि दिन एक सािाजननक खचा पनुरािलोकन आयोग गठन गने घोषणा चाल ुआनथाक िषाको बजेटमा 
गररएको नथयो। सोही अनरुूप नेपाल सरकारले ननन्त्ित कायाक्षेि र पाँच मवहनाको समयसीमा तोकी 
मेरो अध्यक्षतामा ५ सिस्यीय सािाजननक खचा पनुरािलोकन आयोग गठन गरेको नथयो। 

आयोगका कायाक्षेिमा विनभन्न विषयहरू समेवटएको नथयो। विद्यमान सािाजननक खचा र खचा व्यिस्थापन 
प्रणालीमा के कस्तो सधुार गरी सािाजननक खचालाई प्रभािकारी र पररणाममूखी बनाउन सवकरि भने्न 
बारे सझुाि दिन ुपने मखु्य विषय कायाक्षेिमा समािेश गररएको नथयो। बढ्िो चाल ुखचा ननयरिण गने 
उपायहरू, नेपाल सरकारको हालको संगठनात्मक स्िरूपको विस्ततृ अध्ययन गरी त्यसमा गनुापने सधुार 
र पनुरािलोकन गने महत्त्िपूणा विषयहरू कायाक्षेिमा समेवटएका नथए। आयोजना व्यिस्थापनमा सधुार 
गनुापने विषयहरू पनन यसमा समािेश नथए। सरकारिारा बसेनन वितरण गररन ेअनिुान र सामान्त्जक 
संरक्षणको कायाक्रमलाई कसरी प्रभािकारी बनाउने तथा सािाजननक सेिालाई कसरी प्रभािकारी र 
कुशल बनाउन ेभने्न बारे सझुाि दिनपुने विषय पनन यसमा रान्त्खएका नथए। यसका साथै सािाजननक 
संस्थानहरूको भनूमका र योगिान बारे समेत अध्ययन गरी नतनलाई कसरी सधुार गने भने्न राय दिनपुने 
विषय कायाक्षेिमा परेको नथयो। तीनै तहमा खचा अनधकारअनरुूप क्रमागत कायाक्रमहरूको बाँडर्ाडँ 
भएको ि िैन नतनको लेखाजोखा गरी सूचीसवहत सझुाि दिनकुा साथै प्रिेश र स्थानीय तहका लानग 



सािाजननक खचा र वित्त प्रणाली के कस्तो हनुपुिा भने्न बारे समेत खाकासवहतका सझुािहरू दिनपुने 
यसमा उल्लेख गररएको नथयो। प्रनतिेिनमा यीसँग सम्बन्त्रधत सबै विषयहरूलाई समेवटएको ि।   

अध्ययन तथा प्रनतिेिन तयार गने क्रममा आयोगले विगतका महत्त्िपूणा िस्तािेज तथा प्रनतिेिनहरू र 
थप सरिभा सामग्रीहरूको विस्ततृ अध्ययन गरेको नथयो। त्यसैगरी सम्माननीय सभामखु, प्रिेशका 
मखु्यमरिी तथा मरिीहरू, अथा सनमनतका सभापनत, महालेखा परीक्षक, भाषा आयोगका अध्यक्ष, पूिा 
अथामरिीहरू, राविय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सिस्यहरू, राविय योजना आयोगका पूिा 
उपाध्यक्ष तथा सिस्यहरू, नपेाल सरकारका सन्त्चि तथा अरय उच्च पिानधकारीहरू, लामो अनभुि प्राि 
गनुाभएका अरय विन्त्शष्ट व्यन्त्ित्िहरू, सम्बन्त्रधत के्षिका विशेषज्ञहरू, ननजी क्षेि लगायतसँग िलर्ल र 
अरतवक्रा या मार्ा त ्सझुािहरू नलइएको नथयो। संघीय र प्रिेशका मरिालयहरू तथा संस्थानहरूबाट 
िुटै्ट नलन्त्खत सझुािहरू समेत नलइएको नथयो। स्थानीय तहका जनप्रनतनननधहरुसँग िलर्ल गररएको 
नथयो। त्यस्तै, सातिटै प्रिेशका केही महत्त्िपूणा पररयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन भ्रमणसमेत गररएको 
नथयो।वित्तीय संघीयतामा खचा प्रणालीका चनुौनतहरू विषयमा एकदिन ेगोष्ठी पनन आयोजना गररएको 
नथयो। आयोगलाई अमूल्य सझुािहरू दिई सहयोग गने विन्त्शष्ट व्यन्त्िहरू, उच्च पिानधकारीहरू, विनभन्न 
संस्था तथा ननकायहरू, विशेषज्ञ तथा सरोकारिालाहरूको नाम अनसूुचीमा उल्लेख गररएको ि। 
आयोगको तर्ा बाट म सबैमा आभार व्यि गिै हादिाक धरयिाि दिन चाहरिु। प्रनतिेिन तयारीमा 
योगिान गनुाहनुे विज्ञहरू, नेपाल सरकारका कमाचारीहरू तथा अरय सबैमा विशेष धरयिाि दिन 
चाहारिु। प्रनतिेिनको भावषक शिुताको काया गनुाहनुे श्री इररबहािरु िेिकोटालाई धरयिाि दिरिु। 

विनभन्न चनुौनतहरू नबच समवृि र दिगो विकास अनभयानमा ितामान सरकार केन्त्ररत भएर लानगरहेको 
बेला बजेट र खचा प्रणालीमा गररन ुपने सधुार बारे प्रनतिेिनमा दिइएका सझुािहरूले त्यस दिशामा 
विशेष योगिान परु् याउनेिन ्भने्न मैले विश्वास नलएको िु। यस्तो गहन विषयमा प्रनतिेिन तयार गरी 
सझुाि दिने अिसरको लानग आयोगको तर्ा बाट म नेपाल सरकारलाई हादिाक धरयिाि दिन चाहारिु। 
प्रनतिेिन तयारीमा ननररतर खटी योगिान गनुाहनुे आयोगका सिस्यहरू श्री सरेुश प्रधान, श्री िगुाानननध 
शमाा,  डा. न्त्शिराज अनधकारी तथा सिस्य-सन्त्चि डा. मकुुरिप्रसाि पौड्यालको उच्च मूल्याङ्कन गिै 
आभार प्रकट गना चाहारिु। प्रनतिेिन तयार गने क्रममा आयोगलाई ननररतर प्ररेणाको लानग माननीय 
अथामरिी डा. यिुराज खनतिडाज्यूलाई विशेषा धरयिाि दिन चाहारिु। आयोगको काममा पूणा 
सहयोगको लानग अथा मरिालयका उच्च पिानधकारी एिं मरिालयका सम्पूणा पररिारलाई हादिाक 
धरयिाि दिन चाहरिु। 
 

२०७५ माघ ११  

नसंहिरबार,  काठमाडौं  

डा. नडल्लीराज खनाल 

अध्यक्ष 
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तवेदनको साराशं 

1. वतमान सरकार समृ  नेपालः सखुी नेपाल   बनाउने द घकाल न उ े य अनु प आ थक 
सामािजक वकासको मौ लक ढाचँा अिघ बढाइरहेको छ। यसका ला ग योजना, बजेट र खच 
णाल मा वगतदेिख रहेका सम याह को प हचान गर  तनमा सधुार हनु आव यक छ। 
वगतमा योजना बढ  औपचा रकतामा सी मत हनुे कारणले सम गत एवं े गत ल यअनु प 
काय मको ाथ मक करण र यसकै आधारमा लागत अनमुान तयार गर  योजना ल यलाई 
उपलि धमा पा त रत गनतफ ठूलो सम या रहँदै आएको छ। आयोजनाह  पूवतयार  बना 
नै बजेटमा रा ,े ोत सु नि तताको नाउँमा नयाँ प रयोजनाह  आ थक वषको बचमा समावेस 
गन, उ च ाथ मकतामा रािखएका रा य गौरवका आयोजनाह  लगायत अ य 
आयोजनाह को काया वयनमा ज टलता, ोता तर तथा रकमा तरको यापक दु पयोग, 
पुजँीगत बजेटको ठूलो ह सा आ थक बषको अ यमा खच गन ज ता वृि  सावज नक खच 
णाल का मूल सम याको पमा रहेका छन।् काया वयन प  यादै कमजोर हुँदा क तपय 

आयोजनाह  अधरुा रहने र समय र लागत ब ने गरेको छ। यसबाट नजी े  लगानी 
व तार तथा सहकार  े  व नमा समेत तकूल असर पन गरेको छ। योजना, बजेट र 
काया वयनका े मा सं थागत, ा व धक र यव थापक य कमजोर  र सम याह का कारण 
लामो कालदेिख यनले संरचनागत प लई आ थक पा तरण र समृ को मागमा बाधा 
पार रहेका छन।् य ता अ तरस बि धत सम याह को आधारभतू पमै समाधान वा सधुार 
गनपुन आव यकता बारे चाल ु आ.व.को बजेट व यमा उ लेख गर  नेपाल सरकारले 
सावज नक खच पनुरावलोकन आयोग, २०७५ गठन गरेको हो। वकास आयोजनाह को 
ाथ मक करण, पनुसरचना र सम  सावज नक खच णाल मा गन ुपन सधुार बारे सझुाव दने 

गर  आयोगको काय े  तो कएको छ। आयोगले तयार गरेको तवेदनको मूल सारांशह  
तल ततु ग रएको छ। 

2. नेपालमा कुल गाह य उ पादनको तलुनामा सरकार  खचको आकार ती  पमा बढेको छ। 

आथक वष 2068/69 मा कुल गाह य उ पादनमा सरकार  खचको अनपुात 22.5 

तशत रहेकोमा आथक वष 2074/75 मा सो अनपुात 36.1 तशत पु न गयो। पाचँ 

वषको अ तरालमा कुल गाह य उ पादनमा सरकार  खच 13.6 तशतले ब ो। सो 

अव धमा कुल गाह य उ पादनमा चाल ु खचको अनपुात वा षक औसत 17.3 तशतबाट 

बढेर आथक वष 2074/75 मा 23.2 मा पु यो। तर पुजँीगत खचको अनपुात सो 

अव धमा 5.2 तशतबाट बढेर 9.0 तशत मा  पु यो। खचको अनपुा तक हसावले नै 

चाल ुखच वृ  उ च र ो। आ थक वष 2074/75 को व षेण गदा कुल चाल ुखचमा 



ii 
 

सबैभ दा धेरै ह सा अनदुानको (58.7 तशत) रहेको छ। यसप छ पा र मक सु वधा र 

सामािजक सरु ाको मशः 16.0 तशत र 13.7 तशत रहेको छ। सरकारले नय मत 

पमा गन ु पन खचमा लगातार वृ ीसँगै दरब द  ि वकृती, कायालय सं या वृ , कायालय 

शाखा व तार तथा म ालय सं या आ द वृ को नी तगत कारण, संघ देश र थानीय तहले 

जनता माझ आ नो उपि थ त बढाउन सं थाह  खो ने होड नै चलेको सं थागत कारण, 

सं वधान ारा द  हक च 

लन गन याइने नयाँ कानून, जनसं या वृ  एवं बसा  सराईले हर  तथा अ य नयामक 

सेवाह  बढाउँदा संरचनागत कारणले चाल ुखच बढने कारण रहेका छन। मु य सम या के 

देिख छ भने अ हलेस म खचको ेपण गन स कएन। चाल ुखच व नयोजनको पया  आधार 

र खच शीषगत मापद ड ब  सकेको छैन। खचको अनगुमन र नय ण गन आ त रक 

नय ण णाल  र आ त रक लेखापर ण भावकार  हनु नस दा चाल ु खचको वृ  

नय ण हनु नसकेको देिख छ। 

3.  सावज नक खचको उपादेयता, उ पादक व वृ  र सेवा वाहको गणुा मक भावका रता ज ता 

मह वपूण प ह लाइ वशेष यान दने, चाल ुखचलाई वशु  स  चालन खच र पुजँी नमाणको 

सहयोगी खचका पमा व  लेषण गर  संगठना मक व प, सामािजक सरु ा, आथक सहायता 

अनदुानलाई मत ययी, भावकार  र कुशल बनाउन,े सावज नक खच णाल ले खचसँग जो डएका 

सं थागत एवं कानूनी यव था, संरचनागत यव था, खच गन संय ह , तनको ढाचँा र प रपाट , 

खचस ब धी नी त र खच यव थापन ज ता व वध प ह मा सधुार याई चाल ुखचलाई वाि छत 

सीि◌मा भ  रा  स कन ेस भावनाका आधारह मा सझुावह  दइएको छ। (क) चाल ुखचमा 

सधुारको ला ग संघीयताअनसुार काननु, सं थागत तथा संगठना मक संरचनामा सधुार गर  खच 

कटौती गनपुन, चाल ुखचलाई कुल ाह थ उ पादनको नि त अनपुातमा रा पुन तथा नि त 

व ध र मापद डका आधारमा सम  चाल ु खच र खच वग करण ेपणको थालनी र 

सं थागत यव था ग रन ु आव यक छ। (ख) य तै उ रदा य वस ब धी कानून नमाण 

गनपुन र स ालन खचलाई अध वा पूण प रवतनशील खचको पमा वग करण गन ुपदछ। 

(ग) बजेट माफत ् यि  वा सं थालाई दान ग रने सबै कारका अनदुानलाई मता 

वकास, उ पादनशीलता अ भवृ , क याणकार  सेवामा वग करण गर  वतरणका ठोस 

आधारस हतको सरकार  अनदुान वतरण ऐन बनाई लाग ुगनपुदछ। (घ) योगदानमा आधा रत 

नवृि भरण णाल  नजामती, नेपाल हर , सश  हर बल, नेपाल  सेना, व ालय र 

महा व ालयका िश कह को ला ग प न लागू गनपुदछ। (ङ) य तै, न तजामा आधा रत खच 
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णाल  अथात ्कायस पादन ग तको आधारमा खच बढाउँदै ल ने र सो काय म/प रयोजना 

समा  भएप छ व नयोजन शू यमा झान तथा सावज नक सेवा ज तै िश ा, वा य आ द 

काय मह मा न तजा एवं शू यमा आधा रत बजेट प त लाग ु गन ु पदछ। (च) बजेटको 

ठूलो ह सा देश र थानीय तह कोषमा गएप छ खच भएको जनाइने प रपाट ले खच खोिज 

( ा कङ) को वतमान णाल  अव  भएकोले] थानीय तह र देशको खच प न एकल खाता 

कोष णाल  लागू गर  खच अनगुमन गनपुदछ। (छ) सामािजक सरु ा काय मलाई 

एक कृत र भावकार  बनाउन अ नवाय छ। यसको ला ग सामािजक सरु ास ब धी एक कृत 

नी त तयार गर  सबै नेपाल ले जीवन नवाहका ला ग आव यक रकम पाउने 

सु नि ततास हतको योजना लाग ु गन आव यक छ। यस कायमा केि त रहने गर  एक 

सामािजक सरु ा के  थापना गर  सो धानम ी तथा मि प रष को कायालय मातहतमा 

रा  र स पूण सामािजक सरु ास ब धी काय मह  यसै के  मातहत स ालन गन 

आव यक छ। (ज) सामािजक सरु ा स ालनमा नी तगत प ता आव यक छ। सामािजक 

सरु ास ब धी काय मह को य कन त या  यबि थत र अ याव धक ग र भावका रता 

मापन गन स कने बनाउनपुदछ। लाभाि वत वगको प हचान णाल  लागू ग रनपुदछ। लि त 

वग प  गर  लाभाि वत वगको सं या र सरु ा दा य वको सीमा गणना गन आव यक छ। 

(झ) अनदुान, आ थक सहायता वतरणलाई संघीय संरचनामाफत ् भावकार  बनाइनपुदछ। 

व तु न  मापद ड बनाइनपुदछ। अनदुान काय म अ तगत ठूलो अंश खच ग रने तर 

सेवा ाह को छनौट प न नहनेु तथा वहु नकायले य तो अनदुान दने विृ  बढेकोले 

अनदुानबाट उ पादन र उ पादक वमा योगदान पगुे नपगुेको बारे अनगुमन र मू या न गन 

भावकार  संय  आव यक छ। घिु त कोषबाट दइने अनदुान, कृ ष याि क करण अनदुान, 

कृ ष े मा रासाय नक मल, उ त बउ बजन, कृ ष औजार, बजार वकास, शीत भ डार, 

ता लम लगायतका काय मह को व तु न  मापद ड बनाउन ु पदछ। भावकार  र न तजा 

प ट भएको हनु ु पदछ। सालबसाल  काय मह  चार पाँच वषको अ तरालमा शू यमा 

आधा रत बजेटमा लैजान ुपदछ। (ण) नी त, नमाण तथा अनगुमन र मू या न, वा य र 

िश ा े मा स भा यताको आधारमा सामदुा यक, पार प रक सं था, थानीय ब एवं 

नजी े को संल नता बढाउन उपयु  हनेुछ। कृ ष तथा पशपुालन, ग रबी नवारण र 

जलवाय ु प रवतनको े मा गैरसरकार  सहकार  सं थाह  र पयटनको े मा नजी वा 

सहकार  सं थाको सहभा गता बढाउन उपयु  हनेुछ। करार खेतीको मा यमबाट नजी र 

सहकार  े लाई ो साहन आव यक छ।  
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4.  पुजँीगत खच पुजँीगत बजेट अनमुान भ दा नकै कम मा  नभएर आथक वषको अ तमा ४०-

५० तशतस म हनेु गरेको देिख छ। जसले गदा प ुजँीगत खचको उ पादक व र गणु तरमा 

क म आएको छ। वगत ७ वषको अव धमा व नयोिजत पुजँीगत बजेटको तलुनामा यथाथ खच 

वा षक औषत 73.3 तशत रहने गरेको छ। खच भ को संरचनामा हेदा ज गा ख रद, 

सवार  साधन र सावज नक नमाणमा व नयोजनको तलुनामा यथाथ खच बढ  भएको 

देिख छ। कुल पुजँीगत खच म ये झ डै दईु तहाइ खच सावज नक नमाण र यसप छ 

मशः भवन नमाण, ज गा ख रद, मेिशनर  औजार र सवार  ख रदमा हनेु गरेको छ। मलुत: 

प रयोजनाह  बजेट पूवका तयार ह  बनानै बजेटमा समावेश गर , कमजोर ाथ मकताका 

आधारह  तय ग र छ। जे  १५ देिख ावण १ स मको ४५ दन प रयोजना तयार मा 

उपयोग नै नहनेु ज ता कारणले सावज नक खच णाल  भ  बकृ त र वसंग त ज मन 

गएको राजनी तक अि थरताले समेत मह वपूण भू मका खे यो। य ता अ तरस बि धत 

कारणह ले बजेट काया वयनमा अवरोध खडा गर  यसको नकारा मक असर पुजँीगत खचमा 

पन गरेको छ। समयमा काम स प  नगन, िज मेवार  पूरा नगन प न ख रद याको समय 

ता लका उपयोग नगन ज ता कारणले आ थक वषको अ यमा प ुजँीगत खच केि त हनेु गरेको 

छ। 

5.  पुजँीगत खच वृ का साथै आ थक वषको अ तमा पुजँीगत खच केि त हनेु अव थालाई अ य 

गन गर ि◌ कया र पथलाई थप यवहा रक र तु त काया वयन गन सकने गर  सरल 

बनाइनपुदछ । प ट समय ता लका, बजेट पूवका कायह , जे  १५ देिख ावण १ स मका 

कायह , ख रद यव थापनका येक चरण र समय ता लका, व ीय भ ु ानीका या र 

समय ता लका, स बि धत म ालय, अथ म लाय, नमाण यवसायीह  भू मका र 

िज मेवार लाई थप प ट ग र ब यमान अव थामा ला ने समयमा ५० तशतले घटाउने र 

नया ँप रयोजनाको ला ग प हलो भ ु ानी मि सर म हनामा हनु स न ेग र ब यमान यव थालाई 

प र कृत ग रएको छ। जसले गदा पुजँीगत खचको उ पादक व र गणु तर दवैुमा सधुार 

आउने छ। ब मान ख रद याबाटै समाधान नका ने गर  ख रदको कयाह  

चरणव पमा ताव ग रन ु पन गर  सझुावह  दइएको छ। यसबाट प रयोजना बजेटमा 

समावेस गदा मा सक ख रद योजना र वा त वक चौमा सक बजेट योजना पेश ग रनपुदछ। 

जे  १५ देिख ावण १ स मको समयमा कायालय, मानव संसाधनको तयार , कागजात, 

सूचना काशन ज ता आ त रक तयार  आ द कायह  ग रनपुदछ।आथक वष शु  भएप छ 

तु त ख रद याका कायह  सचुा  गर  ७० दन भ  करार स यौता सिजलै स प  
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हनु स छ र गनपुदछ। भौ तक पूवाधारको काय गन नकायह ले नमाण कायको अ भलेख दै नक 

पमा मािणत गन यव था गनपुदछ।यसको ला ग नमाण यवसायीले दै नक पमा स प  भएको 

नमाण काय आईटमवाईज अ भलेखको आधारमा तयार गर  सपु रवे ण गन नकायको स बि धीत 

ा व धकबाट दै नक पमा मािणत गराउने काय अ नवाय ग रनपुदछ। सो आईटमवाईज मािणत 

कायको आधारमा मा सक वा करार स झौतामा उ लेिखत समयमा बल अफ वाि टट को आईटमको 

आधारमा ठे ास ब धी बल तयार ग रनपुदछ। नमाण यवसायीले बल पेश गरेको म तले १५ 

दन भ  नजले भ ु ानी पाउने वा नजको खातामा रकम ज मा हनेु यव था गनपुदछ। 

कमचार को पद थापना हनुे यव था गर  ३ वषस म काम गन मौका दइनपुदछ। तो कएको 

समयमा काम स प  गन ा व धक र अ य य  संल न कमचार ह लाई करार समयमा नै 

गणु तरस हतको काय गन नमाण यवसायीलाई दने बोनस बराबरको रकम उ रेणा भ ाको पमा 

दान गन यव था ग रनपुदछ। तो कएको कायता लकाअनसुार कायस प  नगन, याद थपको 

मना सब कारण नहनेु, मू य समायोजनको आधारभतू माण बना भ ु ानी गनदेिख कमजोर का कारण 

दावी गन रकम तनपुन अव था आएमा सफा रश, मािणत, वीकृत गन तथा भ ु ानी गन सबैबाट 

खच असूल उपर गन ावधान आथक काय व ध ऐन तथा सावज नक ख रद ऐनमा गनपुदछ। 

6.  संघीय बजेट, खच र व  यव थापन णाल मा सम याह  जे लएर रहेका छन ्।दईु वा सो 

भ दा बढ  सम याह  आपसमा अ तर या गर  ते ो वा अक  सम या सजना गदछन।् 

योजनादेिख बजेट तजमुास म, ाथ मकता काय म तथा प रयोजना छनोट गनदेिख बजेटमा 

व  गनस म, बजेट पा रत भए प छ बजेट कै मू य मा यता भ काउने ग र आथक वषको 

बचमा ोत सु नि तता स हत बना तयार का थप काय म र प रयोजना म ालयगत बजेट 

सूचना णाल मा व  गन, धेरै प रयोजनाह  भए प छ त इकाई बजेट कम हनेु र कम 

बजेट भएका कारण उ  प रयोजना काया वयनमा नजाने तर उ  रकम अक  प रयोजनालाई 

मो बलाइजेसन फ डमा उपयोग गन ज ता कारणले काय म/प रयोजना काया वायन गन 

नसकने सम याह  बगतदेिख नै सालबसाल  हदैु आएका छन।् वगतदेिख नै सावज नक खच 

णाल  ठूलो सम याले त छ। े गत रणनी त, आव धक योजना र वा षक बजेट बीचको 

स ब ध नकै कमजोर छ। वा षक बजेटलाई म यकाल न कोणले हेन ावधान छ तर 

यवहार छैन। नय मतता छैन र सं थागत संरचना प न छैन। वा षक बजेटलाई सहयोग गन 

गर  म यका लन खच संरचना तयार हनेु गरेको छैन। बजेटमा नयाँ प रयोजनाह  होइन 

परुानै प रयोजनाह लाई ाथ मकतामा रािख छ। बजेट णाल मा व  ग रएका सावज नक 

खचका शीषकह लाई प हलो ाथ मकता (P1) र दो ो ाथ मकता (P2) मा बा ड छ। 
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योजना आयोगले १५ वष प हलेदेिख उह  ाथ मकताका आधारह  योग गद आइरहेको छ 

तर ती आधारह ले अ तर े  र आ त रक े लाई समान धरातलवाट मापन गदछन।् 

बहवुष य आयोजनाह  एक पटक बजेट णाल मा व  भएप छ स बि धत म लाय र अथ 

म लायले समेत दा य व हसाव गदन।बजेटको सीमा तो ने कायमा नेतृ व लने योजना 

आयोगले प न बहवुष य प रयोजनाको दा य वको खोजी नगरेको ि थ त छ। बहवुष य काय म 

तथा प रयोजनाह  बजेट नमाणको ममा नय मत याबाट र आ थक वषको वचमा 

ोत सु नि तताको ा याबाट बजेट णाल मा व  हु छन ्तर दा य व क त ब ो हसाव 

नहनेु गरेको छ। १० तशतको रकमा तरको समा राखे प न ३० तशत देिख ५० 

तशतस म हनेु गरेको छ। काय म तजमुा गदा काय मको याकलाप र यसको 

तफलसँग स ब ध मलाउन ुपदछ भ े सामा य नयमको पालना प न हनु सकेको पाइँदैन। 

काय ममा बजेट व नयोजन गनमा मा  मु य यान जाने गरेको छ। ख रद यव थापनका 

आ नै सम या छन ् र यसमा नमाण यवसायीह को यवसायीकरण र व य त पधामा 

कमी रहेकोले माग र आपूत  दवैुतफ सम या हनु गएको छ। व भ  नकायह  वच 

सम वयको अभाव छ। अनगुमन र मू या न गन सं थाह  धेरै छन ्तर भावकार  सम वय 

हनु सकेको छैन। कतै काय े ह  खि टएका छन,् कत काय े ह  समावेश छैनन।्  

7.  संघीय बजेट, खच र व  णाल मा देिखए सम याह को समाधानका ला ग आंिशक यास 

होइन णाल गत समाधान खोिजन ु पन न कषस हत णाल गत समाधानह  सझुावको पमा 

दइएको छ। सम  णाल भ को अ तर स ब धलाई यान दंदै णाल लाई याशील 

बनाउने ८ वटा इकाइ ख डह  र छवटा यनुतम सतका मूलभतू त वह को संयु  यासबाट 

व मान अव थामा यापक सधुार याउने गर  ताव ग रएको छ। मानव संसाधनको मता 

तथा सीपमा वकास, ए ककृत सूचना व ध, आव यक काननुी ावधान, त या  र सूचना 

वाह, सशुासन र ते ो र ठाडो सं थागत सम वय सूधारका पूव शतह को पमा यी 

प ह ◌ुको मागदशनमा समावेश ग रएका छन।् यी पूवसतह को आधारमा इकाइ 

ख डह ले एक आपसमा अ तर या गद सम  णाल मा सधुार याउँने छन।् फलतः 

नजी े  र सहकार  े  समेत ो सा हत भई समृ  नेपाल, सखुी नेपाल को उ े य ा  मा 

सहजता आउनेछ। (१) सं थागत तथा नी तगत यव था अथम ालय, योजना आयोग, रा य 

सतकता के  र सावज नक ख रद अनगुमन कायालयको पनु संरचना गर  भावकार  बनाउने 

र नी तगत एवम ्काननुी यव थामा सधुार ग रन ुआव यक छ। यसको ला ग रा य योजना 

आयोगलाई संघीय योजना आयोग बनाई सबै तहको सरकारको आ थक सामािजक वकासको 
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सम वय गन सं थाको पमा वकास गन ु आव यक छ। य तै, बजेट काया वयनलाई 

उपलि धीमूलक बनाउन र भावकार  काया वयन गन व मान बजेट तथा काय म 

महाशाखा र योजना, अनगुमन मू या न महाशाखाका कायह लाई थप प  गर  बजेट तथा 

म यमकाल न खच संरचना महाशाखा र बजेट काया वयन तथा खच यव थापन महाशाखा 

बनाउन उपयु  हनेुछ। य तै, म ालयह मा रहेका व मान योजना महाशाखा वा 

शाखाह को मता अ भवृ  र पनुगठन ग रनपुदछ। येक म ालयले आ-आ ना 

म यमकाल न बजेट संरचनाअनु प े गत नी तप ह  तयार गन, खर द योजना तयार गन, 

ाथ मक करण गन, न तजामलुक बजेट तयार गन कायको ला ग अथ म ालयसँग संयु पमा 

काम गन यव था गन ुपदछ। यसका साथै सा वकका सावज नक ख रद अनगुमन कायालय र 

रा य सतकता के  समायोजन गन आव यक छ। (२) म यमकाल न खच संरचनाको 

कोणबाट वा षक बजेट बनाई आव धक योजनासँग ज डनपुदछ। यसका ला ग आव यक 

सं थागत यव था र स बि धत नकायह को भू मका प  गद मता वकास ग रनपुदछ। 

(३) संवैधा नक यव थाअनु प संघीय संरचनालाई यानमा राखी काय मको बनावट र 

वग करणमा सधुार ग रनपुदछ। बजेटमा सावज नक सेवा, सामािजक सेवा, आ थक सेवा, पुजँी 

नमाणमा सावज नक लगानी र व ीय ह ता तरण गर  ५ भागमा वग करण गर  यसैअनसुार 

लागत अनमुान, ाथ मक करण र बजेट व नयोजन गन, मापद ड र मानक नधारण गन काय 

गन  आव यक छ। यसका ला ग एक कायदल बनाउन आव यक छ।(4) सझुावमा यी 

मा थका व भद प मा वै ा नक आधारह  व ध र कृयाह  ततु ग रएका छन।् ती लागू 

गन थप आधारह  समेत ताव ग रएको छ। (5) म यमका लन खच संरचना र 

न तजामलुक बजेट अ तरस बि धत हनु ु पन गर  सझुाव दइएको छ। येक चरणमा 

न तजामूलक बजेटलाई आधार बनाउन सकेमा  बजेटलाई भावकार  र प रणाममूखी बनाउन 

स केनेछ। त सधुारका प ह लाई आधार मा दै ठोस सझुावह  माग दशनमा अ त न हत 

छन।् आयोजना तथा प रयोजनाको ाथ मक करण गदा केवल रणनी तक र अ यमा वभाजन 

गर  सो अनु प बजेट व नयोजनको मापद ड सु नि त गन उपयु  हनेुछ। य तै हरेक 

खचका शीषकह लाई आयोजना र काय म भनी गणना गन र तदनु प ाथ मक करण गन 

प रपाट को अ य गर  था पत मापद डका आधारमा मा  आयोजना प रयोजनाह  छु ाउने र 

तदनु प व नयोजन नी त अवल बन ग रन ुपदछ। 

8.  संघीय बजेट काया वयनलाई ६ वटा आधार त भ ारा भावकार  बनाउन सझुावह  दइएका 

छन।् यस अ तगत स बि धत म ालय र प रयोजना कायालयबाट खच यव थापन, 
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सावज नक व  यव थापन, सावज नक ख रद यव थापन, नीिज े , सरकार  र उपभो ा 

स म तको द ता र मता वकास, काया वयनलाई भावकार  बनाउने वातावरण र म यकाल न 

न तजा स पादन सं थापना गर  ६ वटा आधार त भह  ताव ग रएको छ। येक आधार 

त भमा स बि धत नकायको भू मका सधुारका काय म, यसको तफल समेत या या गर  

या समेत उ लेख ग रएको छ। तु त काया वयनमा लैजान सहज हनेु गर  सझुाव 

दइएको छ। स बि धत म ालय वा प रयोजना काया वयन कायालयका कमचार लाई र 

नमाण यवसायीलाई समयमै प रयोजना स प  गरेमा परु कार र तो कएको समय वा करार 

स झौताअनसुार काम नभएमा द ड ज रवानाको ताव ग रएको छ। आ त रक लेखा 

णाल लाई भावकार  बनाउन आलेप गन समय, या र सं थागत वय था प न सझुावमा 

समावेश ग रएको छ। ख रद यव थापनलाई सहज बनाउनका साथै आव यक थप सधुारको 

ला ग चा न ुपन कदम बारे प न उ लेख ग रएको छ। सावज नक ख रदको मा  पूरा गन 

नजी े , सहकार , उपभो ा स म त लगायतका े को मता र द ता वकासमा जोड 

दइएको छ। काया वयनलाई सहज बनाउन व भ  नकायह  वचको सम वय, काननुी 

या, मापद ड तथा मता वृ मा जोड दइएको छ। म यकाल न न तजा स पादनमा 

संघीय योजना आयोगको नेतृ वदायी भू मकालाई वशेष पमा उ लेख ग रएको छ। 

९.  सावज नक व ीय यव थापनमा यापक सधुारका ला ग सझुावह  दइएको छ। नमाण 

यवसायीले बल पेश गरेको म तले १५ दन भ  नजले भ ु ानी पाउने वा नजको खातामा 

रकम ज मा हनेु यव था गनपुदछ। सोह  अनु प आथक काय व ध ऐन, नजामती सेवा ऐन र 

अ य नमाण कायस ब धी सं थाको कानूनमा प रमाजन ग रनपुदछ। एकल खाता कोष 

णाल लाई प रमाजन गर  बजेट खचलाई पेण गन सकने गर  म ालयगत बजेट 

यव थापन सूचना णाल  र बजेट यव थापन सूचना णाल  एक कृत गनपुदछ। खचको 

वा त वक लागत नधारण गन र सम  व तिु थ त य कन गनको ला ग हालको नगदमा 

आधा रत लेखा णाल लाई ोदभावी लेखा णाल मा पा तरण गनपुदछ। सो णाल  ३ वषमा 

लागू गन गर  काययोजना बनाइन ु पदछ। क यूटर कृत सरकार  लेखा णाल लाई अ ाव धक 

गर  सबै सरकार  कायालयह  (संघ, देश र थानीय तह) मा पूण पमा लागू गनपुदछ। लेखा 

णाल लाई सूचना व धमै ी गर  खातासूचीअनसुार खच र राज व, काय म वा आयोजनाको 

याकलापको आधारमा भौ तक र व ीय सूचनाह  नय मत उपल ध हनुे यव था गनपुदछ। 

आलेपको काय भावकार  बनाउन लेखा समहु भ  आ त रक लेखा पर ण उप समहु तु त गठन 

गर  चाल ु आथक वषदेिख नै सो उपसमूहले आलेप गन यव था मले नकाले गन ु पदछ। सो 
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उपसमूहमा पद थापना भएप छ क तीमा १० वषअ य उपसमहु वा समूहमा स वा नहनेु यव था 

गनपुदछ। लेखापर णको े मा क यटुरको सहयोगमा लेखापर ण गन प त मशः लागू गन ु

आव यक छ। महालेखा नय क कायालय र मलेप कायालयले सम वय गर  य तो क यटुरमा 

आधा र त लेखापर ण णाल  मशः लागू गन ु पदछ। आयोजनाको नमाण कायको समा  र 

कायस प  अव ध प छ ( ु ट स याउने अव धप छ) प न आयोजनाको गणुा मकता समेत स भार 

गनपुन आव यकता हेर  ३ देिख ५ वषस मको ममत संभार अव ध तोक  सो ह ठेकेदारको िज मा दने 

यव था ग रनपुछ र सो समयस म ममत स भार करार यव था नजसँग गर  करार स झौता 

ग रनपुदछ। 

१०.  काय वयनलाई स य बनाउने वातावरण तयार गन णाल गत सधुारका लाग प त, सं थागत 

संरचना, कानूनी ावधान, मापद ड, द ता अ भवृ  आद े मा सामािजक हसावले सधुार 

आव यक छ।आयोजनाको अनगुमन र मू या न काय आयोजना कायालय, म ालय तर, रा य 

योजना आयोग र धानम ी कायालयले गन णाल  भावकार  बनाइनपुदछ। वैदेिशक सहायताको 

भावका रतामा उ च था मकताको खाचँो छ। उ पादन र उ पादक व वृ , भौ तक र 

मानवीय पूजँी नमाण तथा दगोपनालाई आधार बनाई मलुकुलाई मशः आ म नभर बनाउन 

योगदान गन आयोजनाह मा वदेशी सहायता लइनपुदछ। काया वयन योजना र वा षक ख रद 

योजना तथा उपलि ध सचुकको मा सक भौ तक र व ीय ग त समी ाको तवेदन णाल  

भावकार  बनाउन ुपदछ।यसको ला ग म यमकाल न न तजा स पादन संरचनाको वकास गर  

लागू गनपुछ। रा य सतकता के , सावज नक ख रद अनगुमन कायालय सावज नक लेखा 

स म त, अि तयार दू पयोग अनसु धान आयोग, महालेखा पर कको कायालयले 

नय मत पमा अनगुमन र मू या न गन बाहेक ओभरसाइटको पमा काय ग ररहेका छन।् 

काया वयनलाई भावकार  बनाउने गर  उ नह को भू मका अझ सश  बनाइन ुपदछ। 

11. थानीय र देश तहमा ग रएको व ीय ह ता तरणलाई संघको सावज नक खच अ तगत चाल ु

खचमा राखी गणना ग रएकोले यसलाई प रमाजन ग रन ु पदछ। व ीय ह ता तरणकै पमा 

गणना गनपुदछ।खच गन एकाईबाट भएको खचलाई मा  सावज नक खच भएको मा न 

व ीय ह ता तरणलाई छुटै गणना गर  स भा वत दोहोरो गणना ह न ु पदछ। तीन तहका 

सरकार बीच व ीय ह ता तरणबाट हनुस ने दोहोरो गणना हटाउन तथा सम  सरकारको 

आ दानी र खचको त या  तयार पान आव यक छ।तीनै तहका सरकारको एकमु  आय 

यय ववरण अ तरा य मु ा कोषको GFSM 2014 को आधारमा संघीय अथ म ालयले 

तयार गर  कािशत गन प रपाट  था पत ग रनपुदछ। 
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१2.  देश र थानीय तहले अवल बन गनपुन सावजा नक व  यव थापन णाल को खाका 

अ तगत संवैधा नक ावधान र ऐनलाई यानमा रािख म यकाल न खच संरचना र बजेट 

नमाण, आय यय र आथक काय णाल स ब धी व ततृ सझुावह  समावेश ग रएका छन।् 

चरणव   बजेट तजमुाका या तथा व भ  नकाय वा स म तका भू मका र ग रन ु पन 

कायह  एवं काया वयनका ला ग चा न ु पन कदमह  बारे यसमा उ लेख ग रएको छ। 

आव धक योजना तयार गन, म यमका लन खच संरचना तयार गन, देश तरको आयोजनाको 

ला ग थानीय तहबाट माग वा सहम त ा  गन, आयोजनाको स भा यता अ ययन र 

आयोजना ढाँचा तयार गन, बजेट र काय मको ला ग काया वयन योजना, ख रद योजना, 

अनगुमन सूचक र उपल धी सूचकह को वकास गन, योजना मताको वकास गन र यसको 

ला ग मापद ड वकास गन गर  व ीय यव थापन ग रन ुपन आव यकता यसमा देखाइएको 

छ। य तै खातासूची र बजेटको वग करणअनसुार बजेट णाल मा सधुार गर  सीमा त वृ , 

शू यमा आधार त र काय म वा कायस पादनमा आधा रत बजेट णाल  लागू ग रने सझुाव 

दइएको छ। कारोवार संचालनको ला ग आथक काय व ध नयमावल  तयार गन ुपन उ लेख 

ग रएको छ। संघीय तहको ज तै कायकार  म ालय बजेट सूचना णाल संग एक कृत गर  

नकासा र खचको ला ग एकल खाता कोष णाल  अ नवाय ग रनपुन ताव ग रएको छ। 

बजेट तथा काय मको अनगुमन मा सक पमा सिचव, २।२ म हनामा म ी र येक 

चौमा सकमा योजना आयोगको सं थागत मा यमबाट मु यम ीको अ य तामा अनगुमन र 

मू या न गन काय णाल  शु  गर  िज मेवार पदा धकार ह लाई आ थक उ रदा य व 

पालना नगरेको आधारमा द डीत गन यव था प न गनपुदछ। देश सरकारले आ त रक 

नय ण णाल को संघीय मापद डबमोिजम वकास गर  लागू ग रनपुदछ। लेखा न, अ भलेख 

तथा तवेदन, नगदमा आधार त लेखा णाल  लागू गन र आगामी ३ वषमा ोदभावी लेखा 

णाल  काया वयन ग रनपुदछ। साथै, बजेट, कोष तथा तव ता लेखा णाल  लागू 

गनपुदछ। लेखा ढाँचाको फाराम देश तहमा चलनमा याउन र नेपाल सरकारले लागू 

गरेको लेखा नदिशका योगमा याई खच यव थापन पारदश  र व तगुत बनाउन आव यक 

छ। महालेखा नय क कायालयले तयार गरेको ए ककृत व ीय यव थापन सूचना 

णाल को स टवेयर स ालन तथा काया वयन गन यव था गनपुदछ। सचुना व धमा 

आधा र त वल भ ु ानी वा राज व दािखला र बक खातामा नै भ ु ानी हनेु यव था 

मले नकाको सम वयमा आगामी २ वष भ  लागू गन आव यक छ। येक २।२ 

म हनाको अव धमा देश कोले नकाले आ त रक लेखा पर ण गन यव था गनपुदछ। देश 

तहको वे ज ु फछयौट आ दलाई देश लेखा नय क कायालयमा रहने यव था आ थक 
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काय व ध कानूनमा गनपुदछ। देश लेखा नय क कायालयले नय मत आ त रक लेखा 

पर ण गन र तवेदन दने कायको साथै लेखा स म तको नणयको आधारमा वे जकुो 

फ यौटको काय गर  लगत अ ाव धक गनपुदछ।पेफाको ] ३१ सूचकह  म ये २८ सूचकह  

अनसुार वःमू या न गन णाल  थापना गर  सो अनसुार आथक अनशुासनमा भा र त हनुे 

यव था रा य ाकृ तक ोत तथा व  आयागले गन ु आव यक छ। देश तहको 

काय े मा उपल ध भएको ाकृ तक ोत र साधनको अनसु धान खोजी र सावज नक व  

यव थापनको े मा मता वकासका वषयगत ता लम तथा गो ी से मनार स ालन गन ु

पदछ। 

13. तहगत संगठना मक संरचना, खच अ धकार तथा काय म/आयोजनाह को बाँडफाँड स ब धी 

संवैधा नक यव था, काननुी यव था, काय व ततृीकरण, संघमा रहेका कायालयह  एवं 

आयोजनाह , देश एवं थानीय तहमा ह ता तरण भएका आयोजनाह को व ततृ अ ययन, 

व षेण तथा स बि धत नकायह सँग ग रएको छलफलका आधारमा आव यक मापद ड 

नधारण गर  तीन तहमा संचालन गन ुपन गर  सझुाव दइएको छ। 

14. नेपालमा वकास स म त ऐन, वशेष ऐन र गठन तथा स ालन आदेश अ तगत ग ठत स म त, 

प रषद, आयोग, के  र बोडह  स या मक पमा य कन गन क ठन छ। कोष, प रषद, 

आयोग, बोडह  व भ  काननुी धरातलमा उ भएर गठन ग रएकाले हरेकको फरक फरक 

कायबोझ, वशेषता, कृ त र संरचना देिख छ। य ता नकाय खारेज गन, नर तरता दने वा 

स ालन गर  रहने, सा द भक नदेिखएका सं थाह  खारेज गन, दोहोरोपन आउने देिखएका 

नकाय खारेज गन, गा ने, देश र थानीय तहको काय े  अनसुार थाना तरण गन, संरचना 

प रवतन वा पनुः संरचना गन एवं हालकै व पमा स ालन गन बारे सझुावह  ततु 

ग रएको छ।  

15. नेपालको सं वधान (२०७२) मा संघीय सि त कोष वा अ य कुनै संघीय सरकार  कोषबाट 

मा  रकम िझ न स ने यव था ग रएकोले] छु ै कोष खडा नगन र व नयोजन ऐन बमोिजम 

मा  रकम ा  गर  खच गनपुन यव था भएको देिख छ। कोष खडा गदा रकम ज गन ु

नपन, अक  आ थक वष खच गन स कने, औपचा रक काय व ध नभइ लोचकता रहने भएकोले 

कोषको रकमह  संसदमा खासै चासो र छलफल नहनेु र वत  र वाय  क समले खच 

गन स कने हुँदा य ता कोषह  थापनाको ला ग क तपय नकायह  रे त हनेु गरेको प न 

देिख छ।तर सबै कोषह  नेपाल सरकारको सावज नक कोषको दायरा भ  आउने र 

जवाफदे हता य कन गनपुन सरकारको दा य व रह छ। महालेखा पर कको कायालयको 
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तवेदनमा सरकार  कायालयतफ २३ नकाय अ तगत क रब ५६ वटा कोषह  व भ  

नामबाट स ालनमा रहेका कोषह मा आ थक वष २०७३।७४ को अ तस म .९२ अब 

८२ करोड ६ लाख बाँक  रहेको उ लेख ग रएको छ। पनु नमाण कोष, शाि त कोष ए ड ब, 

धरहरा पनु नमाण कोष, काय स ालन कोष, घु ती कोष, सै नकह  हर  तथा सश  हर  

कोष आ द स ालनमा रहेको देिख छ । सरकार  कोषको मु य सम याह मा आय यय 

यवि थत गन कोष लेखा णाल  लागू ग रएको छैन। कायस ालन कोषह  कायमै रहेको 

अव था छ। था पत कोषह को ि थ त तवेदन संसदमा छलफल र वहस हनुे गरेको छैन। 

जनु उ े यले कोष थापना भएको हो सो उ े य ा  भयो भएन भ े अव था य कन हनु 

स ने अव था देिखंदैन। रा य लेखामा कोषको अव था ततु हनु सकेको छैन | यसैले, 

सावज नक लेखामान समेतको आधारमा कोष लेखा णाल  लागू गर  आय यय तयार गन 

व ध तय ग रनपुदछ । सरकार  वा सावज नक कोषको हालस मको ि थ त य कन गर  

अबदेिख थापना गन ददा सावज नक कोषको लेखा महालेखा नय क कायालयको रा य 

लेखा र कोष णाल मा लेखा न हनेु यव थाको साथै आ त रक नय ण र आ त रक 

लेखापर ण गराउने यव था गर  अि तम लेखा पर ण गराउने यव था गनपुदछ। 

ख रदको काम कारवाह  गदा सावज नक ख रद कानूनको अ तर नह त मा यता र ावधान 

लागू हनेु गर  सरकार  कोष स ालन गन नकायह ले ख रद व नयमावल  तयार  गर  लागू 

गन यव था हनु ुआव यक छ। 

13. सावज नक व ीय यव थापन पारदश , जवाफदेह  र कायमै ी बनाई सरकारको व ीय 

ि थ त वा त वक समयका उपल ध हनेु गर  यव थापन गन एक कृत सूचना णाल  लागू गन 

आव यक छ । थानीय, देश र संघ सरकारको आय यय र छु ाछु ै सि तकोष भएको 

हुँदा सबै सरकारको सम  बजेट, राज व, खच, कोष, आ दको एक कृत सूचना ा  गन सबै 

तहमा व तुीय सूचना णाल को योग अप रहाय भएको छ। हाल बजेट काय म, राज व, 

आ थक खच लेखा, तथा ोत तवेदनको न म  व भ  कृ तका स टवेयर व भ  

नकायह ले आ नो ढंगले स टवेयरको वकास र उपयोग ग ररहेका छन।् योजना, बजेट र 

बजेट भ का वै ा नक व षेणका आधारमा व ढ व ा सलो बनाउन प न ए ककृत सूचना 

णाल  यादै मह वपणु हु छ।हाल बजेट तजमुा तथा नय णमा कायकार  म ालय बजेट सूचना 

णाल  (LMBIS) तथा बजेट यव थापन सूचना णाल  (BMIS) , कारोवार लेखा र बजेट नय ण 

णाल  (TABUCS) संघ तहमा योग ग रएको छ। देश तहमा था नय सि त कोष यव थापन 

णाल  शु  योग ग रएको छ। नकासा र भ ु ानी यव थामा एकल खाता कोष (TSA) णाल  

अ तगत व तुीय सूचना णाल  वकास गर  बजेट नकासा, धरौट  भ ु ानी, अ य कोषको भ ु ानी, 
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व तुीय कोष ह ता तरण (EFT), तव ता अ भलेखको काममा उपयोग ग रने ग रएको छ। राज व 

वा ा स ब धी कायको ला ग राज व यव थापन सूचना णाल को साथै व तुीय बल भ ु ानी 

(EBP) को कायमा (राज व ा ) योग ग रएको छ।लेखा न र तवेदनको ला ग क यूट कृत 

सरकार  लेखा णाल   (CGAS) लागू गर  अि तयार , के य लेखा, धरौट  लेखा र अ य कोषको 

लेखाको साथै एकल खाता कोषसँग एक कृत गन गर  तयार ग रएको छ। संघको सबै कायालयह मा 

र देश र थानीय तहमा यो णाल  लागू हनु बाँक  नै छ । हालको उपयोगको अव थाको अवलोकन र 

ि थ त व षेण गदा सूचना व धको वकास र उपयोगमा बजेट,खच र व ीय यव थापनको 

सम गत र े गत सूचनाको काय े  प हचानमा सम या छ। सरकारको सम  बजेट र व ीय 

यव थापनको काय े  र सो कायको ला ग िज मेवार नकायको प हचान हनु नसकेकोले] सम गत 

खाकाको वकास माफत बजेट, खच र व ीय यव थापनका े मा सूचना णाल  लाग ु गन 

स कएको छैन। य तै, नकायगत सूचना व ध वकास गन बढदो विृ  र सम वयको अभावमा 

एक कृत र एक पता नहनेु र िज मेवार नकायको सहम त बना वकास भएको य तो णाल ले 

सरकारको खच बढाउने अव था र विृ  मौलाएको छ। व ीय यव थापन ज तो मह वपूण 

े मा मले नकाले आ नो यािशलता र केह  दातृ नकायह को सझुावमा यसस ब धी काम गद 

रहेप न औपचा रक पमा मले नकाले नै यस े को सूचना व धको वकास गन गर  िज मेवार  प न 

तो कएको छैन। य तै, व ीय यव थापनमा सूचना व धको वकास रणनी त तजमुा गन सम  

नी त तयार भएको छैन। कायकार  म ालयको बजेट णाल , एकल खाता कोष णाल , 

क यटु कृत लेखा णाल  र हालसालै योगमा आएको व तुीय भ ु ानी णाल  बच स ब ध 

एक कृत गन णाल  नहुँदा सम  तवेदन र सूचना व ध गन नसकेको ि थ त छ। य तै व ीय 

यव थापनको स पक व द ु कायम नग रंदा सूचना व धको वकासमा वा म व लने काय हनु 

सकेको छैन। सूचना  व धको  ला ग  कानूनी  यव था र सूचना  व धको  संरचना  र  

आधारभतू  पूवाधार  इ टरनेटको आधारभतू संरचना र सु वधा सबै थानह मा नभएको हुँदा वाहमा 

सम या हनुे गरेको देिख छ। सरकार  कायालयह मा क तपय द  र मतावान ् व ह लाई 

कायालयमा कायम रा  सकने अव था छैन। बजेट, खच र व ीय यव थापनस हत बहु े मा 

उपयोगका न म  ए ककृत सूचना व धको वकास गन एक कायदल गठन गर  सझुाव लन 

आव यक छ।बजेट,राज व, नकासा, खच र तवेदन णाल मा उपयोग ग रएका सूचना व ध 

एक कृत स टवेयरको वकास गर  तीनै तह -संघ, देश र थानीय तहमा लागू ग रनपुदछ। 

क यूट कृत सरकार  लेखा णाल  सबै नकायह मा लागू ग रनपुदछ। व ीय यव थापनको 

े मा सूचना व धको वकास र लागू गन िज मेवार नकायको पमा मले नकालाई तो कन ु

पदछ। दात ृ नकायह ले व ीय यव थापनसँग स बि धत सूचना व धको े मा सहयोग 
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अथ म ालय र मले नका माफत ्गन यव था हनु ु' उपयु  हनेुछ।हाल संघीय सरकारको ला ग 

लागू ग रएको एकल खाता कोष, राज व, खच, लेखा न, सि त कोष तथा तवेदन कायको ला ग 

देश र थानीय तहमा समेत लागू ग रन ु आव यक छ। एक कृत व ीय यव थापन सूचना 

णाल लाई एक कृत सचुना यव थापन णाल मा आव  हनुेगर  अथत का वृि ह को 

नय मत अनगुमन गन यव था ग रनपुदछ । 

14. हालै मा  ग रएको स ठना मक यव थामा थप सधुार गन ु पन सूझाव ग रएको छ। सो 

अनु प संघमा के य वभागको सं या ३५ र हालको म ालयको सं यालाई घटाई १६ मा 

कायम रा  उपयु  हनुेछ। म ालयको कायबोझअनसुार ३-५ वटा महाशाखा रा ,े एउटा 

म ालयमा कामको बोझ हे र सामा यतया एउटा भ दा बढ  सिचव नरा  े नी त लनपुन 

आव यकता देिख छ। संघीय तरमा रहेका अनाव यक कायालयह  संघीयताको मम अनसुार 

देश तथा थानीय तहमा ह ता तरण गनपुदछ। 

15. खच णाल मा ग रन ुपन आव यक सधुार वना खचको आकार बढाउने विृ ले अथत मा 
तकूल असर पान हु छ। यसैकारण खच णाल लाई सु ढ र भावकार  बनाउन नि त 

स ा त, नी त र मापद डका आधारमा अगा ड बढाउन ु पन तफ जोड दने ग रएको 
छ।सावज नक खचको ाथ मक करण आव यक छ। येक याकलापको त एकाइ 
लागत अनमुान, लाभाि वत हनेु जनसं याको आधारमा त यि  लागत अनमुान ज ता 
व भ  मापद डको अवल बनबाट मा  व नयोजन णाल  द  र कुशल हनु स दछ। 
योजना-काय म-बजेट बीच ताद य कायम गन ममा आधारभतू खच एवं लाइन आईटमको 
लेखाजोखा, शू य र न तजा वा कायस पादनमा आधा रत बजेट णाल  अवल बनमा याई 
सधुारका कायह  एकसाथ अझ अिघ बढाउन आव यक छ। व  अनशुासन, व नयोजन 
कुशलता तथा काया वयन द तासँग सावज नक खचको पारदश ता, जवाफदे हता, पूवानमुान र 
जनसहभा गीताका प ह लाई अ तरस बि धत हनुे गर  स ब ध था पत गन ुअ नवाय छ। 

16. बजेट, खच र व ीय यव थापनस ब धी े मा ग रने णाल गत सधुारबाट अथत मा 
गणुा मक प रवतनसँगै उ च आ थक वृ को मागमा अिघ ब न अनकुुल हनेु अपे ा ग रएको 
छ। सधुारबाट चाल ुआ.व स हत पाँच वषमा 9 तशत र 10 वषको अव धमा औषत 
10.5 तशतको उ च आ थक वृ दर हा सल गन स कनेछ। यसमा लगानी व तारसँगै 
उ पादक वमा वृ को मह वपूण भू मका हनेुछ। ेपणबाट सरकारको अपेि त खच र 
लगानीका ला ग आव यक पन ोत जटुाउँदै व  था य व समेत कायम गन स कने अनकूुल 
स भावना देिख छ। ेपणको ममा बजेट र खचका ेपणह  थप व सनीय बनाउन 
अझ उ त व ध समेत योग गन उपयु  हनुेछ।  
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1 

अध्याय एक 

आयोगको गठन, जिम्मेवारी, काययके्षत्र तथा ववगतका आयोगको सिफाररिको 

िमीक्षा 

१.1 पषृ्ठभसूम 

ऐसतहासिक रािनीसतक पररवतयन पश्चात ्नेपालमा िंघीय लोकताजरत्रक गणतरत्र िंस्थागत गनय िंववधान 

िारी भएको छ। िंववधानले िंघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शजि र असधकारको बााँडफााँड गरेको 

छ। िंववधान कायायरवयनको मखु्य आधारको रूपमा िंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सनवायचन िम्पन्न 

भई सतनै तहका िरकारहरू िंघीय लोकताजरत्रक राज्य व्यवस्थाअनरुूप मलुकुमा सछटो आसथयक 

िमवृि हासिल गने लक्ष्य प्रासिमा अजघ बविरहेका छन।् िंघीय िरकारले िमिृ नेपालः िखुी 
नेपालीको दीघयकालीन लक्ष्य सनधायरण गरी ववकाि, िमवृि र िशुािन प्रासिको लासग आफ्ना नीसत एवं 

काययक्रम, बिेट र रणनीसतक कदमहरूलाई िोही ददशामा अगासड बिाइरहेको छ।  

नेपाली िनताले रािनीसतक एवं लोकताजरत्रक असधकारका लासग लामो िमयिम्म िंघर्य गनुय पर् यो। 

यिले गदाय मलुकु थपु्र ै उतार चिाव, रािनैसतक अजस्थरता र िंक्रमणको अवस्थाबाट गजुिन ु पसन 

पर् यो। फलतः तीव्र ववकाि र िमवृिको मागय अवरुि रह्यो। यो अवसधमा अवलम्वन गररएका 

ववकािका प्रारूप, नीसत, रणनीसत तथा िंस्थागत एवं िंरचनागत पररपाटीहरू आम िनताको िीवनस्तर 

मासथ उठाउन ेकाममा अिफल रहे। यद्यवप, ववकािका प्रचरु िम्भावनाहरू कायमै सथए।  

यस्ता मूल कारणहरूले गदाय अथयतरत्रको आधार अवहले पसन ज्यादै कमिोर अवस्थामा छ। गत दईु 

आसथयक वर्यमा िमग्र आसथयक वृविदर केही उच्च रहे पसन सनकै िमयिम्म वृविदर ज्यादै रयून 

रह्यो। अझ त्यिसभत्र गणुस्तरको ठूलो िमस्या रहेको जस्थसत छ। िंरचनागत प्रसतकूलतािाँगै रयून 

उत्पादकत्व, गररबी, बेरोिगारी तथा वगीयरूपमा ठूलो अिमानता कायमै छ। िमग्र र क्षेत्रगत 

उत्पादन एवं उत्पादकत्व रयून रहन,े मदु्रा आप्रवाहमा आधाररत आयात र उपभोग ज्यादै बढ्न े

गरेको छ।यो क्रमिाँगै सनयायत खजुम्चदै गएको िोजखमपूणय अवस्था पसन छ। िावयिसनक खचय सभत्र 

चाल ुखचय क्रसमकरूपमा बढ्दै िाने तर िानो आकारको पुाँिीगत लगानी िमेत कुशल र गणुस्तरीय 

रूपमा कायायरवयन नहुाँदा िावयिसनक खचयको उपादेयता र उत्पादकत्व रयून रहेको आशंका उत्पन्न 

भएको छ। आसथयक र िामाजिक पूवायधार, माग र आपूसतय, अथयतरत्रको उत्पादनशील क्षमता र आधार 

वृवि माफय त ्आय तथा रोिगारी सिियना एवं आय अिमानता रयूनीकरण िस्ता पक्षमा बिेट र खचय 

प्रणालीले ददनपुने योगदान ठोिरूपमा ददन िकेको छैन भने्न वटप्पणीहरू आइरहेका छन।्  
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िावयिसनक खचयको ववगत वर्यहरूका प्रवृजि हेदाय खचय नीसत र व्यवस्थापन दबैुमा िमस्या थवपाँदै गएको 

देजखन आएको छ। एकासतर चाल ुखचयको आकार असनयजरत्रत तररकाले लगातार बविरहेको छ भने 

अकोतफय  िो अनपुातमा पुाँिीगत खचय बढ्न निकेको जस्थसत छ। अझ पुाँिीगत बिेटको ठूलो अंश 

आसथयक वर्यको अरत्यसतर आएर खचय गने प्रवृसत छ। यिबाट िथाभावी र गणुस्तरहीन तररकाले 

पुाँिीगत खचय हनुे प्रवजृिले प्रोत्िाहन पाएको हनु िक्छ। भौसतक पूवायधार तथा अरय ववकािका 

आयोिनाहरूमा पयायि अध्ययन र िम्भाव्यताको पवहचान ववना नै बिेट ववसनयोिन गरी आयोिना 

शरुू गने र ववचमा यिै छोड्न,े आयोिना सनमायणिम्बरधी आवश्यक तयारी सबना ठेक्का ददने र रूखको 

कटान तथा िग्गािम्बरधी मआुब्िा वववाद िस्तो िमस्या लामो िमयिम्म रही आयोिनाको कुल 

लागत बढ्न,े सनमायण काययको जिम्मेवारी सलन ेसनमायण व्यविायीले िमयमा कायय िम्पन्न नगने िस्ता 

प्रवृजि बिेका छन।् मोसबलाइिेशन पेश्की सलएर गायब हनुे तथा त्यस्तालाई कारवाहीको दायरामा 

ल्याउन निवकन ेिस्ता कारणहरूले आयोिनाको िमय र लागत दवैु बढ्न गएको देजखरछ। त्यस्तै, 

लागतको तलुनामा वावर्यक बिेट ज्यादै रयून हनुेगरी आयोिनामा रकम छने प्रवृजिले िरा गाडेको 

छ। अझ हालका वर्यहरूमा बिेटको िामारय सििारत, ववि अनशुािन र लोकताजरत्रक प्रवक्रयाको 

िमेत उपहाि हनु ेगरी आसथयक वर्यको सबचसबचमा सबना आधार श्रोत िसुनजश्चतता ददन,े आसथयक वर्यको 

अरत्यमा ठेक्का लगाई खवौ रूपैयााँको व्ययभार र दावयत्व िरकार मासथ थवपन गएको तथ्यहरू 

िावयिसनक हनुे गरेका छन।् यस्तो प्रवृजििाँगै रकमारतरको पररपाटी पसन मौलाएको भने्न आलोचना 

हनुे गरेको छ। अझ काययक्रममा राजखएको बिेट थाती राखी नयााँ नयााँ काययक्रममा रकमारतर 

माफय त ्बिेट माग्न ेपररपाटीलाई बिावा ददन खोजिएको छ। भैपरी बिेट शीर्यकमा ठूलो रकम राख्न े

कारणले आसथयक वर्यको अरत्यमा अनकेन शीर्यकहरूमा रकमारतर गरी खचय गने प्रवृजिलाई थप वल 

समलेको भनी आलोचना हनु े गरेको छ। पयायि अध्ययन, ववश्लरे्ण र मापदण्ड सबना 90 प्रसतशत 

भरदा बिी रकम पवहलो प्राथसमकताका आयोिना भनी सतनैमा राख्न ेगररएकाले पसन बिेट छने प्रवृजि 

िंस्थागत भएको छ।  

ववदेशी िहायतािम्बरधी नीसतगत व्यवस्था कायायरवयन र व्यवहारमा ठूलो अरतर रहने गरेको देजखदैं 

आएको छ। िहायता प्रसतविता र प्रासि सबच ठूलो अरतर हनुे तथा प्रासि र कायायरवयन सबच पसन 

खाडल देजखने गरेको छ। यिबाट के्षत्रगत लक्ष्य प्रासि नहनुे र ववि व्यवस्थापनमा थप िमस्या 

खडा हनुे गरेको छ। वैदेजशक िहायता प्रासिका नाममा अथयतरत्रको वहत प्रसतकूल शतयहरू स्वीकाने र 

त्यिलाई आधार बनाई बिेटमा राख्न े तर कायायरवयनमा िााँदा त्यस्ता शतय पूरा हनु निकी उि 

िहयोग वापत खचय भइिकेको रकम िोधभनाय हनु निकेको िमस्या पसन िवटल बरदै गएको भनी 

अध्ययनहरूले देखाएका छन।् पररणामस्वरूप आसथयक वर्यको अरत्यसतर स्रोतारतर गरी मलुकुी 

कोर्मा भार थप्दै िाने प्रवजृि बिेको पाइएको छ। यिले असधववकर्य बिाउने र वैदजशक ऋण 
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थवपने िम्भावना बढ्दछ। अवहले पसन कसतपय वैदेजशक िहायता रकम बिेटको सनयसमत प्रवक्रयामा 

नआउने र वैदेजशक िहायताको ठूलो वहस्िा लेखापरीक्षण प्रणालीभरदा बावहर रहने गरेको देजखएको 

छ। अनावश्यक ववदेशी परामशय िेवा एवं प्राववसधक िहायता स्वीकाने प्रवृसत पसन झााँसगदै गएको 

देजखरछ।  

नेपालले अरतरायविय के्षत्रमा अनेकन प्रसतविता िनाएको छ। यिले पसन िावयिसनक खचय बढ्न 

गएको हनु िक्छ। अरतरायविय िजरध, िम्झौता, असभिजरध र प्रोटोकलमा दीघयकालीन ववश्लरे्ण सबना 

प्रसतविता िनाउनाले यस्तो दावयत्व थवपने गरेको अनमुान छ।  

कायायलयबाट हनुिक्ने कामको लासग पसन छुटै्ट आयोिना बनाउने तथा परामशयदाता राख्न,े िोधभनाय 

िमयमा माग नै नगने, ववस्ततृ आयोिना प्रसतवेदन सबना नै बहवुवर्यय ठेक्का लगाउन,े पररयोिनाको 

सडिाइन गदाय नै त्रवुटपूणय सडिाइन गने, परामशयदाता, आयोिना व्यवस्थापन र सनमायण व्यविायी सबच 

अपववत्र गठिोडका आधारमा अनजुचत तररकाले लाभ सलन ेर आयोिना यिै छाड्न,े ववसभन्न सनकायहरूले 

एउटै कायय गने गरी स्रोत-िाधनको दरुूपयोग गने िस्ता िमस्याहरू पसन बढ्दै गएको िानकारीहरू 

ववसभन्न माध्यमबाट िावयिसनक हनुे गरेका छन।्  

िडक र यातायातका क्षेत्रमा िमस्या अझ प्रवल बनेको भनी उल्लेख हनुे गरेको छ। फलस्वरूप 

िडक सनमायण कायय प्रभावकारी हनु निवकरहेको भनी आलोचना हनुे गरेको छ। िडकका सबच-

सबचका बनाउन ु पने पलुहरूको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको िमस्या प्रवल बने्न र सनमायणकायय िम्पन्न 

हनुपुवुय नै िडकहरू ववसग्रई गणुस्तरमा ठूलो िमस्या हनु ेगरेका गनुािाहरू आउन ेगरेका छन।् पलु 

बनाउाँदा बनाउदै भत्कने गरेका भनी उदाहरणहरू िावयिसनक हनुे गरेका छन।् यिले गदाय िडक र 

पलु सनमायणको ठेक्का प्रणाली र परामशयदाताको िेवामा नै प्रश्न उठ्न े गरेको छ। भौसतक 

आधारशीलाहरूको सनमायण िमयमा िम्पन्न नहनुलेु कायय क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। िडक 

यातायातमा सिजरडकेट प्रणालीले गदाय सनिी स्वासमत्वका िवारी िाधनहरूलाई यातायात िसमसतको 

नाममा एकासधकार कायम गरी मनपरी िङ्गले िञ्चालन गदाय िनता ठूलो शोर्णमा परररहेका सथए भने्न 

पवुि भइरहेको छ। यद्यवप यो प्रणालीलाई तोड्नेतफय  केही िकारात्मक कदमहरू चासलएका पाइरछन ्

तापसन यी कदमहरू पयायि भएनन ्भने्न भनाई अझै पसन आइरहेका छन।्  

िावयिसनक िरोकार र अरय िेवाहरूिाँग िम्बजरधत कसतपय सनकायहरूको कायय िम्पादन झरझवटलो, 

िसु्त र िेवाग्राहीमैत्री नभएको गनुािोमा कसम आएको छैन। मालपोत, भसूमिधुार, नापी, यातायात, 

िनताको िरुक्षािाँग िम्बजरधत िेवाहरू प्रदान गने िरकारी सनकायहरूमा यस्ता प्रवजृिहरू अझै रहेको 

घटनाक्रमहरुले देखाउाँछन।् िावयिसनक िंस्थानहरूबाट प्रवाह हनुे िेवा िस्तै वविलुी, टेसलफोन, 

खानेपानी आददमा िेवा ज्यादै विलो र पररणाम ज्यादै खजचयलो हनुे गरेका छन।् केहीलाई छाडेर 
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असधकांश िावयिसनक िंस्थानहरू व्याविावयक तररकाले िञ्चालन नहुाँने तथा समतव्यवयता नअपनाउन े

कारणले िरकारको लासग बोझको रूपमा रहेको भनाइहरू िावयिसनक हनुे गरेका छन।् कसतपय 

िंस्थानहरूको उद्दशे्यमा िमानता भए पसन यी िंस्थानहरू खारेि वा एकीकरण गनय निक्दा त्यिले 

िरकारको आसथयक बोझ थपेको भने्न तकय  ददने गररएको छ। चार पााँचदशक अगासड आवश्यक भई 

स्थापना भएका कसतपय िंस्थानहरू िारदसभयकताका ववर्यमा तकय  ववतकय  हनुे गरेका छन।् िरकारी 

सनकायहरूवाट िोझै िम्पादन गनय िवकने काययहरू पसन ववसभन्न आयोग, िसमसत, वोडय र पररर्द् िस्ता 

सनकायहरू सिियना गरी िम्पादन गराउने प्रवृजिका कारण यस्ता सनकायहरूवाट ठूलो स्रोत िाधन 

खचय भई दरुूपयोग हनुे गरेको भनी व्यापक वटका-वटप्पणी िमेत हनुे गरेको छ।  

कृर्क लगायत ववसभन्न लजक्षत वगयलाई उत्पादन र िेवामा िहसुलयत प्रदान गने उद्देश्य राखी 

िरकारले बिेट माफय त ्सनररतर रूपमा अनदुान र िहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर त्यस्तो 

अनदुान एवं िहायताहरू लजक्षत कायय तथा िेवामा िही िङ्गले खचय नहनु,े एकै व्यजि वा िंस्थाले 

दोहोरो तेहोरो रूपमा त्यस्तो िवुवधा प्राि गने प्रवृजि पसन सनररतर वृवि भएकोले िरकारको खचय 

दावयत्व पसन औजचत्यता सबना नै बढ्न गएको हो वक भने्न अनमुान छ।  

िामाजिक िरुक्षा काययक्रमका असतररि गरीबी सनवारण, दगुयम के्षत्र ववकाि र वपछसडएका के्षत्रमा थप 

भिा ववतरण िस्ता काययक्रमहरूमा एकभरदा बिी सनकाय िंलग्न हनुे हुाँदा सतनीहरू सबच िमरवय 

नहनुे, काममा दोहोरोपन हनुे, िवुवधा खचय बढ्ने र अनदुानको िमेत ठीक िङ्गले उपयोग नहनुे गरेको 

भनी ववसभन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन।्  

राज्यको जिम्मेवारी र दावयत्वका कारण जशक्षा र स्वास्थ्य िेवामा िरकारले लगानी बिाउन 

आवश्यक पदयछ। यी के्षत्रमा खचय बढ्न ु स्वाभाववक छ। तर देशैभरर छररएर रहेका जशक्षा र 

स्वास्थ्य कायायलयहरूमा कायायलय व्यवस्थापन, कमयचारीको खटनपटन, और्सध ववतरण, शैजक्षक 

िामाग्रीहरूको ववतरण, ववदेश यात्रा आददमा के किरी खचय भइरहेको छ भने्न अवहलेिम्म पसन यथाथय 

ववश्लरे्ण हनु निकेको जस्थसत छ। खचय बढ्ने क्रमिाँगै यस्तो खचयको उत्पादकत्व र प्रभावकाररताका 

वहिावले बारम्बार प्रश्न उठ्न ेगरेको छ।  

िरकारी कायायलयमा हनुे खचय पसन ज्यादै बढ्दो छ र कायायलय व्यवस्थापन दक्षतामा ठूलो िमस्या 

रहाँदै आएको छ। घर भाडादेजख काययकक्षहरूको ििावट र व्यवस्थापनको अंश पसन बढ्दो छ। 

िंघीयतामा गइिकेपसछ तीन तहमा नै िरकारी कायायलयहरू रहने हनुाले कायायलय व्यवस्थापनमा 

खचय सनकै वढ्ने जस्थसत पैदा भएको छ। कमयचारी िरूवा र व्यवस्थापनमा िमेत धेरै खचय हनुे जस्थसत 

छ। कमयचारी िरूवा हुाँदा ददइने दैसनक भ्रमण भिाले खचयहरू अझ बिाएको पाइरछ। 

पदासधकारीको िवुवधाहरू िस्तै िवारी िाधन, इरधन, व्यजिगत िहयोगी, िवारी चालक, कम्प्यटुर 
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अपरेटर, अदयली एवं भारिे आददको खचय धानै्न निक्ने गरी बढ्ने अवस्था छ। खचयको सनजश्चत 

मापदण्ड वनाई िो आधारमा खचय गनुय भरदा िे ििरी पसन खचय गने प्रवृजिमा प्रसतष्पधाय देजखएको 

छ।  

कमयचारीको सनवृिभरण (पेरिन) मा हनुे खचय प्रसतवर्य वृवि हुाँदै गएको छ। िरकारी िेवावाट 

अवकाि प्राि गने राििेवकहरूका लासग प्रदान गररन े यस्तो मासिक रकम उनीहरूको िामाजिक 

िरुक्षािाँग िोसडएको छ। धेरै मूलकुमा योगदानमा आधाररत प्रणाली र अवकाि हनुे उमेरमा वृवि 

माफय त ् यस्तो खचयमा समतव्यवयता ल्याउने गररएको छ। तर नेपालमा यितफय  ठोि पहल हनु 

निकेकोले यस्तो जस्थसत उत्पन्न भएको हो भने्न तकय हरू प्रस्ततु हनुे गरेका छन।् िंघीय िंरचना 

अरतगयत सिजियत रािनीसतक उच्च पदहरूका लासग आवाि, अरय िवुवधा र िरुक्षा व्यवस्थामा खचय 

गनुय पने कारणले िमेत खचय उच्च हनु गएको वटप्पणी हनुे गरेको छ। स्थानीय र प्रदेश तहमा 

िीसमत रूपमा स्रोत हनु ेर िंघ माफय त ्िाने वा रकमारतर हनुे रकमको ठूलो अंश चाल ुर अरय 

अनतु्पादक के्षत्रमा प्रवावहत गने प्रवृजि अझै बिेर गयो भने ववकाि र िमवृिको बाटोमा थप िमस्या 

आउन िक्छ।  

योिना र बिेटको िम्बरध गवहरो हरुछ र यो असत आवश्यक पसन छ। योिना र बिेट सबच 

तादाम्यता कायम गने गरी सनजश्चत मापदण्डका अधारमा क्षेत्र, पररयोिना तथा काययक्रमगत 

प्राथसमकीकरण गने तथा वविीय स्थावयत्वमा खलल नहनुे गरी िामाजिक आसथयक ववकािलाई गसत ददन े

उद्देश्यले दिौं योिनादेजख सत्रवर्ीय खचय िंरचना लागू गररएको छ। बिेटलाई खचय िंरचनाका मखु्य 

आधार बनाउने गरी बिेट बनाउने प्रयािहरू िमेत भएको पाइरछ। तर व्यवहारतः योिनाका 

िमविगत तथा के्षत्रगत लक्ष्यअनरुूप काययक्रमको प्राथसमकीकरण गने र त्यिकै आधारमा खचय वा 

लागत अनमुान तयार गरी योिनाका लक्ष्यलाई उपलजब्धमा रूपारतररत गनेतफय  ठूलो िमस्या रहाँदै 

आएको छ। िमग्र योिना र क्षेत्रगत काययक्रमिाँग िोसडएका नीसत, रणनीसत लगायतका पक्षहरूमा 

एकरूपता वा िामारिस्यताको अभाव हनुे कारणले योिनाकै ववश्विनीयतामा िमस्या आउन ेहो वक 

भने्न जस्थसत छ। सत्रवर्ीय खचय िंरचना िमेत औपचाररकतामा िीसमत हनु पगेुको अवस्थाले योिना 

लक्ष्य, बिेट, रकम ववसनयोिन, रकमको िही उपयोग, खचय व्यवस्थापन र प्रभावकाररतामा चनुौसत 

थवपएको भने्न तकय हरू प्रस्ततु हनुे गरेका छन।्  

कसतपय जस्थसतमा ववसभन्न आवसधक योिनाहरूको आ-आफ्नै प्राथसमकता हनुे हुाँदा एउटा योिनाले 

सलएको प्राथसमकता अको योिनाले त्याग्ने वा सनररतरता नददई चाल ुभएका नीसत र काययक्रम िमेत 

अलपत्र पने गरेको देजखएको छ। कसतपय राम्रा काययक्रम र आयोिनाहरू पसन कायायरवयन गने 

सनकायहरूको कमिोरी वा जिम्मेबारी अभावका कारण कायायरवयनमा ठूलो िमस्या पने गरेको 
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आशंका छ। केही वर्ययता अनगुमन र मूल्याङ्कन पररपाटी कमिोर हनु पगेुको वटप्पणी छ। त्यिको 

प्रसतकूल अिर आयोिना कायायरवयनमै परेको हनु िक्छ। कायायरवयन पक्ष ज्यादै कमिोर हुाँदा 

कसतपय आयोिनाहरू अधरुा रहने र कसतपय आयोिनाहरूमा िमय र लागत बढ्न गएको छ। 

यिको प्रसतकूल अिर सिंङ्गो आपूसतय व्यवस्था एवं िमग्र अथयतरत्रमा पने गरेको हरुछ। सनिी क्षेत्रबाट 

लगानी ल्याउन ेतथा िहकारी के्षत्र प्रवियनमा िमेत प्रसतकूल अिर पने हरुछ। वर्यको अजरतमसतर 

मात्र अत्यसधक खचय हनुे प्रवृजिबाट सिङ्गो वविीय के्षत्रिमेत अफ्यारोमा पनय िारछ।  

नेपालमा आवसधक योिना तिुयमा गदाय कायायरवयन पक्षलाई उजचत ध्यान ददन िकेको पाइाँदैन। 

कायायरवयन गने कसतपय सनकायहरूले िमेत प्रस्ताववत काययक्रम र आयोिनाहरूमा आफ्नो स्वासमत्व 

सलने गरेको पाइएको छैन। फलतः योिना एकासतर र कायायरवयन प्राथसमकता अकोसतर हनु ेगरेको 

छ। आवसधक योिनामा प्रस्तावहरू िमावेश नभएका तर वावर्यक बिेटमा परेका आयोिना पसन धेरै 

हनुे गरेको देजखएको छ। मासथ भने झै मध्यमकालीन खचय िंरचना माफय त ् योिनािाँग तादम्यता 

कायम गने गरी वावर्यक विेटका काययक्रमहरूलाई वस्तगुत र कायायरवयन योग्य बनाउन े प्रकृया 

कमिोर भएकोले स्रोत ववसनयोिन प्रणालीमा िमेत िमस्या थवपएको छ। िमग्रमा स्रोत ववसनयोिनको 

आधार नै तदथय भई बिेटका िरोकारवाला सनकायहरूमा बारम्बार िमस्या थवपन ेगरेको हनु िक्छ।  

बिेट सनमायण प्रवक्रया िमेत आफैमा ववश्लरे्णात्मक र पारदशी हनु निकेको वटप्पणी हनुे गरेको छ। 

बिेट माग गने सनकायहरूले वस्तगुत र ववश्लरे्णमा आधाररत रहेर भरदा िम्बरध वा दबाबका 

आधारमा बिेट माग गने र प्राि गने अभ्यािले ठाउाँ सलने गरेको गनुािो छ। बिेट तिुयमाका लासग 

बनाइने मागय दशयनमा आसथयक अनशुािन र बिेट िीमालाई मखु्य आधार बनाइए पसन वस्तगुत 

ववश्लरे्णको अभावले व्यवहारमा यो प्रभावकारी हनु निकेको अवस्था छ। बिेट छलफलमा बिेट 

रकमको िीमारत वृविलाई मखु्य रूपमा ध्यान ददने गररएको पाइरछ। यिरी बिेट तिुयमा प्रवक्रयामा 

िावयिसनक खचयको उपादेयता, उत्पादकत्व ववृि र िेवा प्रवाहको गणुात्मक प्रभावकाररता िस्ता 

महत्त्वपूणय पक्षहरू गौण हनुे गरेको कुरा बारम्बार उदठरहेको छ।  

िंववधानले िंघीय, प्रादेजशक र स्थानीय तहहरूबाट गनुयपने काययहरूको िे िस्तो असधकारिवहतको 

िूचीको व्यवस्था गरेको छ, त्यिअनरुूप काननुी, नीसतगत, िंरचनागत एवं काययववसधगत स्पि 

व्यवस्था हनु निक्दा दिववधा र अरतरववरोध शृ्रिना भएको हो वक भने्न जस्थसत छ। िशतय अनदुानका 

काययक्रमलाई ठोि मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन निक्दा ठूलो िमस्याको 

िामना गनुयपरेको वटप्पणी र आलोचनाहरू हनुे गरेका छन।् यी लगायतका कारणले खचयमा दोहोरो 

तेहरोपन हनुे र दावयत्व बढ्ने जस्थसत सिियना भएको छ। िाथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा िंस्थागत, 

प्राववसधक र व्यवस्थापकीय क्षमता िदुृि नभएकाले योिना तिुयमा र कायायरवयन सबच ठूलो खाडल 
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रहने अवस्था छ। फलस्वरूप उपयिु काययक्रमको चयन एवं प्रभावकारी कायायरवयनको िसुनजश्चतता 

गनेतफय  बिेट र खचय व्यवस्थापनका के्षत्रमा धेरै िमस्याहरू रहेको देजखरछ। यस्तो व्यवस्थापन 

िमस्या सबच असनयजरत्रत र औजचत्यहीन तररकाले पररयोिनामा रकम छने र खचय गने प्रवजृि थवपई 

खचयको आकार बढ्दै िाने र प्रसतफल रयून वा ह्रािोरमखु हनु गई अपेजक्षत लक्ष्य प्रासिमा िवटलता 

थवपाँदै िाने खतरा रहरछ।  

योिना, बिेट र खचयिाँग िम्बजरधत उपरोि अनेकौं िम्भाववत िमस्या र चनुौसतहरू सबच िंववधानले 

पररकल्पना गरेअनरुूप िमानता, िमावेशीता र िहअजस्तत्व एवं आत्मसनभयरतामा आधाररत िमािवाद 

उरमखु िमिृ राि बनाउने र िो क्रममा िन ्२०३० सभतै्र ददगो ववकाि लक्ष्य हासिल गरी आम 

िनताको िीवनस्तर उच्च गने असभभारा नेपाल िरकारको कााँधमा आएको छ। िंघीय व्यवस्थामा 

स्थानीय तहदेजख नै स्रोत िाधनको अत्यासधक पररचालन र उपयोग हनुे अविर प्राि हरुछ। यो 

प्रणालीले आम िनताको स्रोत र िाधनमा िमान पहुाँच, ववकाि प्रकृया र प्रसतफलमा रयायोजचत 

अविर र लाभ िसुनजश्चत गनय मद्दत गदयछ। यिअनिुार ददगो रूपमा सबकाि काययलाई अजघ बिाउन 

िवकने हनुाले िंघीय, प्रदेश र स्थानीय िरकारहरूले दीघयकालीन लक्ष्य प्रासिमा ववजशि योगदान गने 

गरी अनकूुल अवस्था सनमायण गनुयपने दावयत्व िमेत नपेाल िरकारको कााँधमा आएको छ। वयनै 

पषृ्ठभसूममा नेपाल िरकारले िावयिसनक खचय पनुरावलोकन आयोग, २०७५ गठन गरेको हो।  

१.२ आयोगको गठन 

ववगतमा रहेका बिेट, ववि व्यवस्थापन र खचय प्रणालीिाँग िम्बजरधत ववववध पक्षमा रहेका 

िमस्याहरू िमाधान गरी िावयिसनक खचय प्रणालीलाई किरी दक्ष, समतव्ययी एवं पररणाममखुी बनाउन 

िवकरछ भने्न बारेमा िझुाव ददन नेपाल िरकार (मजरत्रपररर्द्) को २०७५ भाद्र ३ गतेको 

सनणययानिुार यि आयोगको गठन भएको हो। यि आयोगको िंरचना देहायअनिुार रहेको छः  

डा. सडल्ली राि खनाल, पूवय िांिद तथा अथयववद्     अध्यक्ष 

श्री िरेुश प्रधान1, महालेखा सनयरत्रक, नेपाल िरकार    िदस्य 

श्री दगुायसनसध शमाय, पूवय िजचव, नेपाल िरकार     िदस्य 

डा. जशवराि असधकारी, िह-प्राध्यापक, सत्रभवुन ववश्र्वववद्यालय   िदस्य 

डा. मकुुरदप्रिाद पौड्याल, िह-िजचव, अथय मरत्रालय    िदस्य-िजचव 

१.३ आयोगको काययके्षत्र 

िावयिसनक खचय पनुरावलोकन आयोग, २०७५ को काययके्षत्र देहायबमोजिम रहेको छः  

                              
1 समसत 2075 पौर् ७ गतेिम्म 
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१. िम्वत ् २०५७ र २०६६ मा गठन गररएका िावयिसनक खचय पनुरावलोकन आयोगहरूका 

िझुाव कायायरवयनको जस्थसत िमीक्षा गने।  

२. ववकाि आयोिनाहरूको प्राथसमकीकरण, पनुिंरचना र िमग्र िावयिसनक खचय प्रणाली िधुार गनय 

आवश्यक िझुाव ददन।े  

३. क्रमागत काययक्रम/आयोिनाहरूको आवश्यकता, उपयोसगता, कायायरवयन जस्थसत एवं 

प्रभावकाररताको ववश्लरे्ण गरी देहायबमोजिम गने: 

(क) क्रमागत काययक्रम/आयोिनाहरूलाई प्रभावकाररता र आवश्यकताका आधारमा 

प्राथसमकता सनधायरण गरी हालकै अवस्थामा सनररतरता ददने वा एक आपिमा गाभ्ने वा 

हटाउने बारेमा सिफाररि गने।  

(ख) सनररतरता ददनपुने क्रमागत काययक्रम/आयोिनाहरूमध्ये नेपालको िंववधानको अनिूुची 

५, ६, ७, ८ र ९ मा रहेका असधकार िूचीबमोजिम िंघ वा प्रदेश वा स्थानीय कुन 

तहले िञ्चालन गनुयपने हो, सनक्यौल गने।  

(ग) तीनै तहका िरकारले िञ्चालन गने नयााँ आयोिना/काययक्रमहरूको प्रकृसत र मापदण्ड 

सनधायरण गने।  

४. खचयको गणुस्तर कायम गनय र पुाँिीगत खचय वृवि गनय अपनाउनपुने िंरचनागत, कानूनी र 

प्रवक्रयागत उपायहरूका बारेमा सिफाररि गने।  

५. चाल ुखचयको बारेमा देहायबमोजिमका के्षत्रलाई िमेटेर िझुाव ददने: 

(क) चाल ु खचयको प्रवृजि ववश् लेर्ण गरी चाल ु खचयलाई ववशिु ि चालन खचय र पुाँिी 

सनमायणको िहयोगी खचयका रूपमा ववश् लेर्ण।  

(ख) नेपाल िरकारको हालको िंगठनात्मक स्वरूपलाई चसु्त दरुूस्त बनाउन ेउपायहरू।  

(ग) हालका वर्यहरूमा छररएर रहेका िामाजिक िरुक्षाका काययक्रमहरूलाई एकसत्रत गरी 

प्रभावकारी बनाउन चाल्नपुने कदमहरू।  

(घ) आसथयक िहायता अनदुान (Grants) र उत्पादनका िाधनहरूमा उपलब्ध गराइने अनदुान 

(Subsidies) को प्रवृजि ववश् लेर्ण गरी सतनलाई समतव्ययी र प्रभावकारी बनाउन े

उपायहरू।  

(ङ) िावयिसनक िेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र कुशल बनाउन चाल ुखचय व्यवस्थापनमा 

गनुयपने िधुारहरू।  

(च) िरकारले व्यवस्थापन मात्र गरे पगु् ने र अरय के्षत्रबाट ववतरण गनय िवकने िेवाहरूको 

यवकन गरी सतनको व्यवस्थापनको आधार र ववसध।  
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६. िावयिसनक िंस्थानहरूमा हाल कायम रहेको िरकारको लगानी र दावयत्वको ववश् लेर्ण गदै 

ददगो वविीय व्यवस्थापनको खाका प्रस्ततु गने।  

७. ववकाि िसमसत ऐन र ववशरे् ऐनहरूबाट ि चासलत िसमसत, पररर्द्, आयोग, बोडय र केरद्रमा 

िरकारको लगानी ववश्लरे्ण गरी खारेि तथा पनुिंरचनाको लासग सिफाररि गने।  

८. प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गनुयपने िावयिसनक ववि व्यवस्थापन प्रणालीको खाका 

सनधायरण गने।  

९. िावयिसनक ववि व्यवस्थापनमा िधुार गनय िंघीय बिेट प्रणाली र खचय प्रणालीमा गनुयपने 

िधुारको सिफाररि गने।  

१०. ववशेर्तः भौसतक तथा िामाजिक पूवायधारका के्षत्रहरूमा आसथयक दावयत्व सिियना हनुका 

कारणहरूको ववश्लरे्ण गरी यिको सनयरत्रण र व्यवस्थापनका उपायहरू पवहल्याई िझुाव 

ददन।े  

११. आयोगको सिफाररि कायायरवयन गनय आवश्यक पने काननुी तथा नीसतगत व्यवस्थाहरू 

सिफाररि गने।  

१२. आयोगले आवश्यक देखेका िावयिसनक खचय व्यवस्थापन र आयोिना व्यवस्थापनिम्बरधी 

अरय ववर्यहरूमा िझुाव प्रस्ततु गने।  

१.४ अध्ययन ववसध र आधार 

आयोगले तथ्यमा आधाररत रही गवहरो अध्ययन तथा ववश्लरे्णका आधारमा प्रसतवेदन बनाएको छ। 

यिका लासग आयोगले सनम्न अध्ययन ववसध र आधारहरू अपनाएको छः  

 योिना¸बिेट र िावयिसनक खचय प्रणाली एवं खचय व्यवस्थापनिाँग िम्वजरधत दस्तावेिहरूको 

अध्ययन र ववश्लरे्ण।  

 बिेट र खचयिाँग िम्वजरधत नीसत सनयमहरूको अध्ययन र ववश्लरे्ण।  

 बिेट र खचयिाँग िम्बजरधत ववर्यमा अथय मरत्री तथा अथय मरत्रालयका उच्च पदासधकारीहरूिाँग 

सनयसमत िम्वाद र छलफल।  

 िातैवटा प्रदेशमा माननीय मखु्य मरत्रीज्यूहरू लगायत माननीय मरत्रीहरू, प्रदेश योिना आयोगका 

उपाध्यक्षहरू, प्रमखु िजचव लगायत मरत्रालयका िजचवहरूिाँग छुट्टाछुटै्ट अरतवक्रय या, छलफल र 

िझुाव िंकलन।  

 प्रसतसनसधिभा अथय िसमसतका िभापसत, महालेखापरीक्षक, पूवय अथयमरत्रीहरू, राविय योिना आयोगका 

पूवयउपाध्यक्षहरू, लगायत ववर्य ववशेर्ज्ञहरूिाँग छलफल र िझुाव िंकलन।  
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 राविय योिना आयोग, राविय पनुसनयमायण प्रासधकरण लगायत ववकाििाँग िम्वजरधत मरत्रालयका 

िजचव एवं उच्च पदासधकारीिाँग योिना, बिेट र िावयिसनक खचयिाँग िम्बजरधत ववववध पक्षहरू 

बारे छलफल र िझुाव िंकलन।  

 सनिी के्षत्र लगायत ववसभन्न िरोकारवालािाँग अरतवक्रय या र िझुाव िंकलन।  

 राविय गौरवका तथा अरय आयोिनाहरूको स्थलगत अध्ययन।  

 नगरपासलका तथा गाउाँपासलका महािंघका प्रसतसनसधहरू तथा ववर्य ववशेर्ज्ञहरूलाई िहभागी 

बनाईएको काययपत्रिवहतको रावियस्तरको अरतरवक्रयात्मक काययक्रम आयोिना गरी िझुाव 

िंकलन।  

 िंघीय िरकारका मरत्रालय, प्रदेशका मरत्रालय तथा िावयिसनक िंस्थानहरूबाट आयोगले तयार 

गरेको प्रश्नावलीिाँग िम्बजरधत तथ्यांक र िूचनाहरू िंकलन र सतनको ववश्लरे्ण।  

 राविय योिना आयोग¸ अथय मरत्रालय, महालेखा सनयरत्रक कायायलय, तथ्याङ्क ववभाग लगायतबाट 

योिना¸ बिेट¸ खचय̧  ववसनयोिन¸ लेखा र अरय िारदसभयक तथ्याङ्कहरू िंकलन र सतनको गहन 

ववश्लरे्ण।  

 खचय प्रणालीको प्रभावकाररता बिाउन केही रािका बिेट र खचय प्रणालीहरूको नमनुा अध्ययन।  

 िञ्चार माध्यम तथा अरय स्रोतबाट प्राि िानकारी र िूचनाको अध्ययन ववश्लरे्ण।  

 स्वतरत्र ववज्ञहरूवाट प्राि िझुावहरूको ववश्लरे्ण।  

१.५ आयोगको काययअवसध 

"आयोग" को कायायवसध कायायरम्भ गरेको समसतदेजख लागू हनुे गरी कुल पााँच मवहनाको अवसध 

तोवकएको छ। यि आयोगले समसत २०७५ भाद्र १२ गतेदेजख कायय शरुू गरेको हो। यिअनिुार 

यि आयोगको कायायवसध २०७५ िाल माघ ११ गते िम्म रहेको छ।  

१.५.1 प्रसतवेदनको िंरचना  

यो प्रसतवेदनमा तेर् हवटा अध्यायहरू छन।् अध्याय एकमा आयोग गठनको पिृभसूम, काययक्षेत्र तथा 

अध्ययनका आधार र ववसधबारे चचाय गररएको छ। अध्याय दईुमा िावयिसनक खचय प्रणालीको भसूमका, 

स्वरूप र प्रवृजि उल्लेख गररएको छ। अध्याय तीनमा तहगत िंगठनात्मक िंरचना, खचय असधकार 

तथा क्रमागत काययक्रम/आयोिनाहरूको बााँडफााँडिम्बरधी िझुावहरु प्रस्ततु गररएको छ। अध्याय 

चारमा चाल ुखचय वृविका कारणहरू र चाल ुखचय सनयरत्रण र प्रभावकाररता असभवृवि गनय अवलम्वन 

गनुयपने उपायहरू सिफाररि गररएको छ। अध्याय पााँचमा िामाजिक िरुक्षा, अनदुान तथा िावयिसनक 

िेवाको प्रभावकाररता बिाउने उपायहरू तथा अरय के्षत्रबाट ववतरण गनय िवकने िेवाहरुको 

व्यवस्थापनको आधार र ववसध प्रस्ततु गररएको छ। अध्याय छमा िंघीय बिेट, खचय र ववि 
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व्यवस्थापन प्रणालीको िमस्या र िमाधानका उपायहरू िमेवटएको छ। िंघीय बिेट, खचय र ववि 

व्यवस्थापन प्रणालीलाई दक्ष, पररणाममूखी र प्रभावकारी बनाउन अपनाउन ुपने उपायहरू बारे ठोि 

िझुावहरू अजघ िाररएको छ। अध्याय िातमा प्रदेशका लासग प्रस्ताववत ववि व्यवस्थापन प्रणालीको 

खाका प्रस्ततु गररएको छ। अध्याय आठमा स्थानीय तहका लासग प्रस्ताववत ववि व्यवस्थापन 

प्रणालीको खाका िमेवटएको छ। अध्याय नौमा ववकाि िसमसत ऐन र ववशेर् ऐनहरूबाट 

िञ्चासलत/गदठत िसमसत, पररर्द्, आयोग, बोडय र केरद्रमा िरकारको लगानी ववश्लरे्ण गरी खारेि तथा 

पनुिंरचनाः गनुयपने िमेतको वववरण उल्लेख गररएको छ।अध्याय दशमा िावयिसनक िंस्थानहरूको 

लगानी र दावयत्वको जस्थसत तथा ददगो वविीय व्यवस्थापनका उपायहरू र ववसनवेशमा गनुयपने िधुार 

िम्बरधमा सिफाररि गररएको छ। अध्याय एघारमा िरकारी कोर् िञ्चालन, व्यवस्थापनमा गनुयपने 

िधुारहरू िम्बरधमा उल्लेख गररएको छ। अध्याय बार् हमा एकीकृत िूचना प्रणालीको ववकािमाफय त ्

बिेट, खचय र वविीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गनुयपने िधुारहरू िम्बरधमा सिफाररि 

गररएको छ। अध्याय तेर् हमा प्रस्ताववत िधुारबाट िमग्र अथयतरत्रमा पने अपेजक्षत प्रभावको ववर्यमा 

ववश्लरे्ण गररएको छ।  

1.६  ववगतका आयोगहरू (2057 र 2066) का सिफाररिहरूको िमीक्षा 

१.६.१ िावयिसनक खचय पनुरावलोकन आयोग, २०५७ र २०६६ को प्रसतवेदनको 

पनुरावलोकन 

यि आयोगको काययके्षत्रको बुाँदा नं १ मा िम्वत ्२०५७ र २०६६ मा गठन गररएका िावयिसनक 

खचय पनुरावलोकन आयोगहरूका िझुाव कायायरवयनको जस्थसत िमीक्षा गने िमावेि छ। िो 

कायायक्षेत्रअनिुार दबैु प्रसतवेदनका सिफाररि/िझुावहरू अध्ययन र िमीक्षा गररएको छ।  

रािनैसतक पररवतयनिाँगै नेपालमा आसथयक िमवृिको लासग िनआकांक्षा बढ्दो छ। बढ्दो िनआकांक्षा 

पूरा गनय िावयिसनक खचयमा चाप परेको छ। २०४६ को रािनैसतक पररवतयनले िाववकको 

िरकारको स्वरूप, िंगठन, िंरचना र काययके्षत्रमा ब्यापक िधुारको माग गर् यो। फलस्वरूप 

२०४८ मा प्रशािन िधुार िझुाव आयोग गठन गररयो। 

 

१.६.२ िावयिसनक खचय पनुरावलोकन आयोग, २०५७ को िझुाव कायायरवयनको 

िमीक्षा  

िावयिसनक खचय पनुरावलोकन आयोगले २०५७ फागनुमा िझुाविवहतको प्रसतवेदन तत्कालीन श्री ५ 

को िरकारलाई ददएको सथयो। उि आयोगको िझुावहरूको िम्बरधमा िरकारी बिेट व्यवस्थापन 
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तथा खचय प्रणाली आयोग, २०६६ को प्रसतवेदनमा िमीक्षा गररिवकएको छ। उि आयोगका केही 

प्रमखु िझुावहरू सनम्नानिुार उल्लेख गररएको छः  

 िरकारी िंलग्नता रहनपुने ववर्यके्षत्रका िम्बरधमा - िरकार सनयामक भसूमकामा रही सनिी 

तथा गैरिरकारी के्षत्र आकवर्यत हनुे के्षत्रमा ती के्षत्रलाई नै िंलग्न गराउन े उिेश्यले 

िरकारी के्षत्र िंलग्न रहनपुने ववर्यके्षत्रको पवहचान गररएकोमा ती के्षत्रहरूमा अझै पसन 

िरकारको भसूमका रहेकै देजखरछ। 

 िरकारको िंलग्नताका के्षत्र तय गने - िरकार िंलग्न हनुपुने मागयदशयनहरू तय गरी िोको 

आधारमा िरकारको काययक्षते्र सनधायरण गररएकोमा असधकााँश ववर्यहरूमा िम्वोधन गरेको 

देजखरछ। 

 कानूनी िझुावहरू कायायरवयन िम्बरधमा - सनिामती िेवा ऐन तथा आसथयक प्रशािन 

सनयमावलीमा िमिामवयक िधुार गररएको भएतापसन अपेजक्षत प्रावधान राखी िंशोधन भएको 

देजखदैन। 

 िांगठसनक िधुार िम्बरधमा - मरत्रालय/ववभागको िंख्या घटाउन,े क्षेत्रीय कायायलयहरू 

खारेि गने, एकीकृत िेवा प्रदान गने, एउटै सनमायण कायायलय राख्न,े दरबरदी घटाउन े

िरदभयमा िझुावहरू रहेको सथयो। यि िम्बरधमा केही ववभाग, कायायलयहरू र कायायलयका 

िासबकमा दरबरदी घटाइएको भएतापसन पसछल्ला ददनहरूमा मरत्रालयको िंख्या घट्न िकेन 

र दरबरदीहरू थप गदै गएको पाइरछ। हालको िंघीय स्वरूपमा यिको औजचत्य िमेत 

देजखदैन। 

 काययववसधगत िधुार िम्बरधमा - िावयिसनक सनमायण काययका लासग जिल्ला जस्थत सडसभिन 

कायायलयहरूको ब्यवस्थापन, ववद्यालय ब्यवस्थापन िसमसतमा हस्तारतरण गने आदद ववर्य 

कायायरवयन भएको देजखएता पसन अरय काययववसधमा िधुार भएको देजखदैन। 

 आयोिनाको िम्भाव्यता सनक्योल गने रयूनतम वस्तगुत आधारहरू िम्बरधमा -आयोिनाको 

िम्भाव्यता सनकौल गने रयूनतम वस्तगुत आधार िस्तो िामारय आधार, प्राववसधक आधार र 

क्षेत्र-ववशेर् आधार गरी ३ आधार तय गररएकोमा ती आधारहरूमा कायय भएको पाईदैन।  

 वृि कमयचारी आय िरुक्षा िम्बरधमा - योगदानमा आधाररत सनवजृिभरण प्रणाली केही 

वर्यदेजख लागू गने प्रयाि भए पसन 2075/76 देजख लागू गने गरी अजरतम चरणमा रहेको 

देजखरछ।  

 आयोिना तथा काययक्रमको बिेट सनकािा तथा खचय िम्बरधमा - राविय प्राथसमकता प्राि 

आयोिनामा बिेट ववसनयोिन गने, ववगत वर्यमा कम खचय गरेका आयोिनालाई स्रोत 

ओगट्न नददने िस्ता ववर्य केही हदिम्म कायायरवयन गररएको भएता पसन आयोिनाबाट 
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रकमारतर गने, कमयचारी र कायायलय खचय कुनैमा िाधारण र कुनैमा ववकािमा राख्न े

काययक्रममा दोहोरोपना हनु नददन ेआयोिनाको अवसध नथप्ने आदद िझुावहरू कायायरवयन 

भएका छैनन।् 

 काययक्रम सनमायण तथा कायायरवयन िम्बरधमा-काययक्रम सनमायण गदायको खाका तयार 

गररएपसन िो खाकाबमोजिम आयोिना तयारी गने िााँचा पूणय पालना भएको पाइदैन।  

 सनिामती कमयचारीको दरबरदी पनुरावलोकन र दठक्क आकारमा राख्न े िम्बरधमा - 

कमयचारीको मौिदुा दरबरदीमा कटौती गने, कानून असधकृत मरत्रालय वपच्छे नराख्न,े ५ वर्य 

पदपूसतय नगने िझुावहरू कायायरवयन नभएको तथा सनम्नस्तरका कमयचारी िेवा करारमा सलन े

िम्बरधमा ब्यजि करार पसन गरी कायायरवयन भएको देजखरछ। 

 काययिम्पादनमा आधाररत ववसनयोिन प्रणाली अवलम्बन गने भने्न सिफाररि कायायरवयन नै 

हनु िकेन। 

 बेरूि ुकम गने िंस्थागत र प्रकृयागत व्यवस्था गररए पसन बेरूि ुगनेलाई जिम्मेवार बनाउन 

निक्दा विेसन बेरूि ुबढ्दै गएको तथ्याङ्कबाट देजखरछ। 

उपरोिानिुारका ववर्यके्षत्रमा आयोगले ददएका मखु्य मखु्य ६८ वटा िझुावहरूमध्ये ५ वटा 

िझुावहरू असधकांश कायायरवयन भएको, २८ वटा िझुावहरू आजंशक कायायरवयन भएको र ३५ वटा 

िझुावहरू कायायरवयन भएको पाइएन। वतयमान िमयमा पसन तत्कालीन केही िझुावहरू िारदसभयक 

नै देजखएकोले िमयानकूुल पररमाियन गरी कायायरवयन गनयपने देजखरछ।  

आयोगले सिफाररि गरेका मखु्य मखु्य िझुावहरूको कायायरवयनको अवस्थालाई अनिूुची-१ मा प्रस्ततु 

गररएको छ।   
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१.६.३ िरकारी बिेट व्यवस्थापन तथा खचय प्रणाली पनुरावलोकन आयोग, २०६६ 

को िझुाव कायायरवयनको िमीक्षा  

िावयिसनक खचय र बिेट प्रणालीको ब्यवस्थापन िम्बरधमा देजखएका वविंगसत र चनुौतीहरूको िमयमै 

सनराकरण गरी िधुारका उपायहरू पवहल्याएमा िावयिसनक खचय ब्यवस्थापनमा प्रभावकाररता आई 

रािको िमग्र ववकािमा िकारात्मक योगदान पगु्ने अपेक्षािवहत नेपाल िरकारको समसत 

२०६६/११/०९ को सनणययानिुार िरकारी बिेट व्यवस्थापन तथा खचय प्रणाली पनुरावलोकन 

आयोग, २०६६ गठन गररएको सथयो। उि आयोगले ददएका मखु्य िझुावहरूको कायायरवयन 

िमीक्षा सनम्नानिुार गररएको छः  

ववकाि काययक्रम/आयोिनाहरूमा िावयिसनक खचयको उपयोग िम्बरधमा नसतिामूलक बिेट सनमायण 

हनु िकेको देजखएन। केरद्रीयस्तर र जिल्लास्तरमा आयोिना छुट्याउन स्पि आधार सनधायरण गरी 

कायायरवयन गररन ुपने तफय  प्रगसत भएको देजखएन। अनदुान ददंदा मरत्रालयकै अनदुान शीर्यकहरूमा 

राख्न ेव्यवस्था गनुयपने, आयोिना/काययक्रम शरुू भएको वर्य र िम्पन्न हनुे वर्य उल्लेख गनुय पनेमा िो 

नगररएको, आयोिना प्रमखु एवं अरय िम्बि कमयचारीहरूको चााँडो चााँडो िरूवा गने पररपाटी 

रवहरहेको र आयोिना बैंक तयार गरी प्राथसमकताक्रम सनधायरण गरी आयोिना छनौट गनुयपनेमा िो 

अनिुार गररएको पाइएन।  

के्षत्रगत बिेट िंरचना सनमायण िम्बरधमा आयोिना/काययक्रममा कुन स्रोतबाट खचय गने भनी 

सनक्यौल गनुयपने ब्यवस्था गररएको देजखयो। सनयसमत रूपमा गनुयपने ममयत िम्भारका लासग बिेट 

ववसनयोिन नगररएको, बिेट ववसनयोिन गदाय िञ्चालन गने सनकायिाँग बिेट खचय गने क्षमता नहेरी 

ववसनयोिन गररएको ,िावयिसनक खचय व्यवस्थापन िम्बरधमा वविीय अनशुािनिम्बरधी छाता कानून 

तिुयमा नगररएको, नसतिामा आधाररत बिेट प्रणाली अवलम्वन नगररएको, क्षेत्रगत मरत्रालयहरूलाई 

आयोिना तथा काययक्रमको नाममा पुाँिीगततफय  एकमषु्ठ बिेट ववसनयोिन गने िस्ता िझुाव 

कायायरवयन नभएको पाइयो। 

खचयको दावयत्व सिियना हनुे, प्रोद् भावी लेखा सििारतअनरुुप लेखा राख्न,े िबै दात ृ सनयकायहरूलाई 

नेपाल िरकारको कोर् प्रणाली माफय त ् सनकािा तथा खचय गनय लगाउन,े आसथयक वर्यको अजरतम 

चौमासिकमा बिेट ववसनयोिन नभएको शीर्यक र उप-शीर्यकमा रकमारतर वा स्रोतारतर नगने, गैर 

िरकारी िंस्थाहरूमाफय त ् नपेाल सभसत्रने रकमलाई सनयमनको व्यवस्था गनुयपने िस्ता िझुावहरू 

कायायरवयन नभएको देजखयो । 
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एकल खाता कोर् प्रणाली मलुकुभर ववस्तार भएको पाइयो। िेवा प्रवेश गने नयााँ कमयचारीहरूलाई 

कोर्-िवहतको सनवजृिभरण प्रणाली लाग ु गने िझुाव कायायरवयन नभएको देजखयो। आसथयक 

असनयसमतता तथा बेरूि ुफर्छ्यौटका लासग बेरूि ुफर्छ्यौट िसमसतको कायय क्षेत्रमा ववस्तार, लेखा 

उिरदायी असधकृतको जिम्मेवारी वकटान गने िम्बरधमा अपेजक्षत नसतिा प्राि हनु िकेको देजखएन। 

आसथयक िहायताको दरुूपयोग रोकथाम िमेत हनु निकेको पाइयो।  

वैदेजशक िहायताको प्रभावकाररताका लासग नयााँ वैदेजशक िहायता नीसतको तिुयमा भएको भएतापसन 

राविय आवश्यकता तथा प्राथसमकता प्राि के्षत्रमा मात्र वैदेजशक िहायता पररचालन हनु िकेको 

देजखदैन। िाथै, िमयमा िोधभनाय हनु िकेको छैन। 

िावयिसनक िंस्थान व्यवस्थापन िम्बरधमा केही िंस्थानहरू सनिीकरण गररएतापसन काययिम्पादनमा 

आधाररत व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गरेको देजखएन। 

लेखा िमूहका कमयचारीहरूको पदस्थापन काययववसधलाई िरलीकृत गरी शरुू पदस्थापन र अरतर–

मरत्रालय िरूवामा मात्र महालेखा सनयरत्रक कायायलयको भसूमका हनु ुपने, मरत्रालय र अरतगयतको 

िरूवा िम्बजरधत मरत्रालयबाटै हनुे व्यवस्था गररनपुने, िावयिसनक िम्पजि व्यवस्थापनका लासग 

िम्पजि व्यवस्थापन ववभागको गठन हनुपुने िस्ता िझुावहरु लागू भएको पाइएन। 

आयोगले ददएका मखु्य मखु्य ९४ वटा िझुावहरूमध्ये ४ वटा िझुावहरू पूणय कायायरवयन भएका, ८ 

वटा िझुावहरू असधकांश कायायरवयन भएका, ४८ वटा िझुावहरू आजंशक कायायरवयन भएका र ३४ 

वटा िझुावहरू कायायरवयन हनु निकेको पाइएकोले आयोगका िझुावहरू कायायरवयन जस्थसत 

िरतोर्प्रद देजखएन। 
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अध्याय दईु 

सार्वजनिक खर्व प्रणालीको भनूिका, स्र्रूप र प्रर्तृ्ति 

2.१ पषृ्ठभनूि 

सार्वजनिक खर्व प्रणालीले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्वसँग जोनिएका संस्थागत एरं् कािूिी व्यर्स्था, 

संरर्िागत व्यर्स्था, खर्व गिे संयन्त्त्रहरू, नतिको ढाँर्ा र पररपाटी, खर्वसम्बन्त्धी िीनत र खर्व 

व्यर्स्थापि जस्ता वर्वर्ध पक्षहरूलाई जिाउँछ। तसथव सार्वजनिक खर्व प्रणालीिा खर्व गिे संस्थागत 

र संरर्िागत व्यर्स्था कस्तो हिुे, सार्वजनिक खर्वको दायरा र क्षेत्र  के हिुे, खर्व िीनत र 

प्राथनिकता के के हिु ेतथा सो खर्व वकि, कसरी र कहा ँगिे भने्न जस्ता वर्वर्ध पक्षहरू पनि 

जोनिएका हनु्त्छि।् सार्वजनिक खर्वको क्षेत्र र यसको सीिा राज्यले अथवतन्त्त्र सञ्र्ालििा संलग्ि 

हिुे भनूिकासँग जोनिएकाले यस बारे अवहले पनि बहस जारी छ। देशको वर्कासको स्तरले पनि यो 

के्षत्र र सीिा निधावरण गदवछ।िेपाल जस्ता वर्कासोन्त्िखु राष्ट्रिा सार्वजनिक खर्व प्रणाली र यसले 

खेल्ि ेभनूिकाले आफ्िै िहत्त्र् राख्दछ।राज्य सञ्चालि, शात्तन्त्त र सरुक्षा तथा आधारभतू सेर्ाहरूिा 

आि जिताको अनधकार र पहुँर् सनुित्तित गदै सिवृि र ददगो वर्कासको लक्ष्य प्रानििा खर्व 

प्रणालीले सोझो सम्बन्त्ध राख्न ेकारणले वर्कासोन्त्िखु राष्ट्रहरूिा खर्व प्रणालीको वर्शेष िहतत््र् हिुे 

गदवछ। यस्ता देशहरूिा सार्वजनिक खर्व प्रणालीले निजी क्षेत्रको लगािी प्रर्िवि गिे, बजारिा िाग 

र आपूनतवलाई सन्त्तलुि राख्दै स्र्स्थ बजारको वर्कासिा सहयोग गिे सिेतको भनूिका 

खेल्दछ।अथवतन्त्त्रिा आउि े गरेका उतारर्ढार् र कनतपय सियिा ठूला संकटहरू आउँदा 

अथवतन्त्त्रलाई बर्ाउि र वर्कास र सिवृितर्व  अत्ति बढ्ि राज्यले खेल्िपुिे भनूिकासम्र्न्त्धी वर्श्वव्यापी 

अिभुर्ले सार्वजनिक खर्व िीनतको वर्शेष िहत्त्र् रहेको स्पष्ट छ।  

िेपाल जस्ता वर्कासोन्त्िखु राष्ट्रिा सार्वजनिक खर्व प्रणाली आरै्िा एकांकी र निरपेक्ष हुँदैि।यसको 

िनिष्ठ सम्बन्त्ध देशको दीिवकालीि वर्कासको सोंर्, आर्नधक योजिा लक्ष्य र सो लक्ष्यलाई 

उपलत्तधधिा रुपान्त्तरण गिव ल्याइि े र्ावषवक बजेट र कायवक्रिहरूसँग हनु्त्छ । यसरी योजिा र 

बजेटले निधावरण गरेका लक्ष्य प्रानििा खर्व प्रणालीले निणावयक प्रभार् पादवछ। तात्कालीि र्ा 

दीिवकालीि दरैु् वहसार्ले सार्वजनिक खर्व प्रणाली नभत्र खर्व िीनत र खर्व व्यर्स्थापि पक्षको आफ्िै 

वर्त्तशष्ट भनूिका हनु्त्छ। आिरूपिा सार्वजनिक खर्व िीनत के िा खर्व गिे भने्न पक्षसगँ जोनिएको छ 

भि ेसार्वजनिक खर्व व्यर्स्थापि खर्व कसरी गिे भने्न वर्षयसँग सम्बत्तन्त्धत रहेको छ। यी दईु पक्षले 

आर्श्यकता र िाग अिरुूप खर्वको वर्न्त्यास गिे र खर्वलाई दक्ष र कुशलता पूर्वक उपयोग गरी 

लत्तक्षत पररणाि हानसल गिे तर्व  टेर्ा पयुावईरहेका छि\्छैिि ्भने्न तथ्यलाई उजागर गछवि।्  यी 
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दरैु् पक्ष रे्री खर्व जटुाउिे श्रोतसँग जोनिएका छि ् र स्रोतहरूको आधार, संरर्िा एरं् प्रर्ृत्तिले 

सिग्र अथवतन्त्त्र एरं् सिाजका वर्नभन्न क्षेत्र र तहिा के कस्तो प्रभार् पिेछ भने्न संकेत गदवछ।   

आिरूपिा िेपाल जस्ता वर्कासोन्त्िखु राष्ट्रिा सार्वजनिक क्षेत्र िार्व त गररिे खर्वले अथवतन्त्त्रका 

वर्वर्ध क्षेत्र, सिाज एरं् आि जितािा प्रत्यक्ष एरं् परोक्ष रूपिा ठूलो प्रभार् पादवछ। आनथवक 

स्थावयत्र्सवहत नित्तित िान्त्यता, िापदण्ि र वर्नधका आधारिा खर्व प्रणालीलाई प्रभार्कारी र 

पररणाििूखी बिाउँदा यसले िलुकुको द्रतुतर वर्कास, ददगो र उच्र् आनथवक र्ृवि, रोजगारी नसजविा 

एरं् सािात्तजक न्त्याय र सिािता जस्ता पक्षिा िहत्त्र्पूणव योगदाि गिे हनु्त्छ। यसले निजी र 

सहकारी क्षेत्रको लगािी प्रर्िवििा पररपूरक, साझेदार, सहजकताव र नियिकको त्तजम्िेर्ारी निर्ावह 

सिेत गदवछ। आनथवक सािात्तजक असिािताको न्त्यूिीकरण, गररबीको अन्त्त्य र सार्वजनिक सेर्ा 

प्रर्ाहिा आि िागररकको अनधकार तथा सहज पहुँर् एरं् देशको सन्त्तनुलत वर्कासिा खर्व प्रणालीले 

निणावयक भनूिका खेल्दछ। संिीय प्रणालीिा संि, प्रदेश र स्थािीय सरकार बीर् अनधकारको 

बाँिर्ाँि तथा राजस्र् र खर्व उिरदावयत्र् अिरुूप खर्व प्रणालीलाई ढाल्दा सिारे्शी, िािर् वर्कास 

केत्तन्त्द्रत तथा सितािूलक सिवृिको बाटोिा नछटो र्ड्को िािव सवकि ेअिकूुल त्तस्थनत बन्न सक्दछ।  

2.२   वर्कास एरं्  सिवृिका लानग सार्वजनिक खर्व प्रणालीका आधारहरू  

वर्श्वका कनतपय संिीय तथा अन्त्य देशहरूको अिभुर्बाट के देत्तखन्त्छ भि ेखर्व प्रणालीिा दक्षता र 

प्रभार्काररता बढाउि अर्लम्बि गररएका संस्थागत, काििुी, िीनतगत, नियिि तथा कायावन्त्र्यिसँग 

जोनिएका ठोस व्यबस्थाहरूका कारण ती देशहरूले खर्वको आकारलाई सिेत र्ात्तन्त्छत सीिानभत्र 

रात्तख वर्ि र आनथवक स्थावयत्र् कायि गदै िहत्र्कांक्षी लक्ष्यहरू सिेत हानसल गिव सकेका 

छि।्आिरुपिा आनथवक र वर्ि अिशुासि कायि गदै न्त्याय र सिािता सवहतको उच्र् र 

गणुस्तररय आनथवक र्ृवि हानसल गिव सकेका छि।् अको तर्व  कनतपय देशहरू ठूलो िाटा बजेटिा 

टेकेर अन्त्धाधनु्त्ध रुपिा खर्वको आकार बढाउिे गरेका कारण ती देशहरूले वर्ि र आनथवक 

स्थावयत्र्को सिस्यासँगै संकट बेहोरेको त्तस्थनत छ। र्लस्र्रुपः निजी लगािी हतोत्साही भई पुजँी 

पलायि हिुे, वर्कासिा असन्त्तलुि आई शहर र ग्रािीण, सम्पन्न र पछािी परेका क्षेत्र बीर् 

वर्कासिा ठूलो खािल बढ्दै जाि,े हिुे र िहिुे बीर् आय असिािता वर्स्तार हुँदै जािे तथा आि 

जिताको जीर्िस्तरिा प्रनतकुलता थवपि ेगरेको पाईएको छ। सािात्तजक द्वन्त्ििा िलुकु धकेनलि ेर 

राजिीनतक संकटिा र्स्ि ेजस्ता सिस्याहरू पनि साििा गिुव परेको त्तस्थनत छ। 

यी अिभुर्हरूले के देखाउछि ्भिे खर्व प्रणालीिा गररिपुिे आर्श्यक सधुार वर्िा खर्वको आकार 

बढाउिे प्रर्ृत्तिले अथवतन्त्त्रिा प्रनतकुल असर पािे हनु्त्छ। त्यसैकारण सर्ल राष्ट्हरुको अिभुर् 
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सिेतको आधारिा खर्व प्रणालीलाई सदुृढ र प्रभार्कारी बिाउि नित्तित नसिान्त्त, िीनत र िापदण्िका 

आधारिा अगानि बढाउि ुपिे तर्व  जोि ददि ेगररएको छ।योजिा, बजेट र वर्ि नियि, स्रोत र 

साधिको वर्नियोजि कुशलता, कायावन्त्र्यि दक्षता र आिरुपिा संस्थागत तथा संरर्िागत 

कुशलतािा आधाररत खर्व व्यर्स्थापििा उच्र् प्राथनिकता ददएिा िात्र खर्व प्रणालीले वर्कास र 

सिवृििा टेर्ा पयुावउि सक्िे देत्तखएको छ। 

योजिा हर्रु्ा, अपत्याररलो र कायावन्त्र्यि सनुित्तितताको आधार वर्िा िै तजुविा भएको रहेछ भि े

यसले बजेट र खर्व प्रणालीिै प्रनतकुल असर पादवछ। व्यर्हारतः यसबाट बजेट र खर्व प्रणाली 

एकातर्व  तथा योजिा अकोतर्व  हिुे त्तस्थनत पैदा हनु्त्छ। त्यसैले योजिाको दूरदृवष्ट, यसका उद्दशे्य, 

सिवष्टगत र क्षेत्रगत लक्ष्य एरं् िीनत, रणिीनत तथा सो अिरुुप पररयोजिा\कायवक्रिहरू प्रस्तार् 

गररएका छि ्छैिि ्त्यसले बजेट र खर्व प्रणालीिा ठूलो असर पादवछ। त्यनत िात्र िभएर योजिा र 

बजेटले अिगुिि र िूल्याङ्किको ठोस व्यर्स्था गरी कायावन्त्र्यिलाई सनुित्तितता सिेत प्रदाि गिुव पिे 

हनु्त्छ। 

योजिा, बजेट र सार्वजनिक खर्व बीर्को अन्त्तरसम्बन्त्धिा तादम्यता ल्याउि िध्यिकालीि खर्व 

संरर्िा तयार गरी लागू गिे अभ्यास लािो सियदेत्तख हुदैँ आएको छ। सो अन्त्तगवत श्रोत र साधि 

उपलव्धताको िध्यिकालीि संभार्िाको आधारिा सिग्र, क्षेत्रगत र पररयोजिागत रुपिा खर्व 

संरर्िाको खाका तयार गररन्त्छ।संिीय व्यर्स्थािा केन्त्द्र र तल्लो तहका सरकारहरू बीर्को 

अनधकार बाँिर्ाँि सवहतको सहयोग र अन्त्तरसम्र्न्त्धको प्रष्ट व्यर्स्था हिु ु नितान्त्त जरुरी हनु्त्छ। 

त्यस्तै राज्य र निजी क्षेत्र बीर्को सम्बन्त्ध, साझेदारी, पररपूरकता, आपसी सहयोग जस्ता पक्षहरूलाई 

वर्ि नियिले कािूिी र िीनतगत प्रष्टता पािुव आर्श्यक हनु्त्छ।धेरै देशहरूिा वर्ि अिशुासि कायि 

िहिुे, त्तजम्िेर्ारी र जर्ार्देवहतािा सिस्या रहिे र निजी क्षेत्रको भनूिका अस्पष्ट हिुे जस्ता कारणले 

वर्ि नियिको ठोस व्यर्स्था गिुव पिे तर्व  हालका र्षवहरूिा जोि ददि ेगररएको छ।  

वर्ि नियि अन्त्तगवत अिार्श्यक खर्विा कटौती, स्रोतको नितव्ययी प्रयोग र जर्ार्देवहपूणव पररपाटी 

सनुित्तित गररएको हनु्त्छ।यसबाट आि जिताले सरकारलाई नतरेको करको सही सदपुयोग भई 

अपेत्तक्षत उपलत्तधध हानसल हिुे र सरकार जिउिरदायी बने्ननतर अिकुुल त्तस्थनत पैदा हनु्त्छ।आिरुपिा 

बजेटको आकारलाई नित्तित िापदण्िका आधारिा र्ात्तछछत सीिानभत्र राख्न वर्ि नियिले िहत्र्पूणव 

भनूिका खेल्छ। सिग्र खर्व तथा खर्व इकाई दरैु्लाई नित्तित पररनधनभत्र बाँधी अिशुासि कायि गिव 

यसले िद्दत परु् याउँछ।  
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सार्वजनिक खर्व प्रणालीको अको ज्यादै िहत्र्पूणव पक्ष भिेको बजेट वर्नियोजिको ठोस रै्ज्ञानिक 

आधार तयार गरी सीनित स्रोत र साधिको कुशलति उपयोगबाट अत्यानधक लाभ नलि ेपक्षलाई 

सनुित्तित गिुव हो।वर्नियोजि रणिीनत र कुशलता सरकारका वर्नभन्न तह र निकायसँग सम्बत्तन्त्धत 

हनु्त्छ।वर्षयगत िन्त्त्रालयहरूले क्षेत्रगत योजिाको अधीििा रही प्रावर्नधक क्षिता र लागत प्रभार्ी 

िापदण्िका आधारिा कायवक्रि तथा आयोजिा छिौट गछवि ् र त्यसले साधिको वर्नियोजि 

दक्षतालाई निधावरण गदवछ। 

बजेट वर्नियोजिको पक्ष जनत यथाथवपरक हनु्त्छ त्यनत खर्व प्रणाली प्रभार्कारी हनु्त्छ। प्रनत ईकाइ 

खर्व अििुाि, खर्वको क्षेत्रिा प्राथनिकीकरण र खर्व गिे क्षितालाई आधार बिाई खर्वको दोहोरोपिा 

हटाउिे गरी ठोस िापदण्िको आधार बिाएिा वर्नियोजि पररपाटी रै्ज्ञानिक, कुशल र थोरै खर्विा 

धेरै पररणाि हिुे नतर उन्त्िूख हिु सक्छ। यो स्पष्ट छ की स्रोत साधिको सीनितताका कारण 

राज्यले िाग र आर्श्यकता बिोत्तजिका सरै् प्रकारका खर्वहरू गिव िसक्ि े हनु्त्छ। त्यसैकारण 

सार्वजनिक खर्वको प्राथनिकीकरण आर्श्यक हनु्त्छ।यसले स्रोत साधि उपलधधताको तथ्यपरक 

आकँलिको पनि िाग गदवछ।बजेटलाई अव्यर्ाहाररकरुपिा धेरैनतर छिे जस्तो गलत पररपाटीलाई 

सिेत निरुत्सावहत गदवछ। 

कुिैपनि आयोजिा\कायवक्रििा प्रनत ईकाई लागतका आधारिा बजेट वर्नियोजि गदाव वर्नियोजि 

प्रणाली दक्ष र कुशल हिु सक्छ।सािान्त्यतया आयोजिा र्ा कायवक्रिका प्रत्येक वक्रयाकलापको प्रनत 

ईकाइ लागत अििुाि (कायावन्त्र्यि लागतिा आधाररत रहेर) तथा आयोजिा र्ा कायवक्रिबाट 

लाभात्तन्त्र्त हिुे जिसंख्याको आधारिा प्रनत व्यत्ति लागत अििुाि (कायावन्त्र्यिबाट प्राि हिु े

ितीजािा आधाररत रहेर) िार्व त प्रनत ईकाइ लागत अििुाि तयार गररन्त्छ।धेरै देशहरूिा प्रनत 

ईकाइ लागत तयार गिे पररपाटीका कारण वर्नियोजि प्रणाली दक्ष र कुशल हिुे गरेको छ।यसरी 

प्रनतइकाई लागतले वर्नियोजि दक्षता प्रनतवर्त्तम्र्त गदवछ। 

यसैगरी वर्नभन्न कायवक्रि\वक्रयाकलापहरूका बीर् स्रोत वर्नियोजिको संतलुि निलाउि र्क्र खर्व 

योजिा तथा खर्वको प्राथनिकीकरण पररपाटी लोकवप्रय र प्रभार्कारी हिुे गरेको छ।त्यसैगरी योजिा-

कायवक्रि-बजेट बीर् तादम्य कायि गरेर थप रुपिा खर्व प्रणालीलाई प्रभार्कारी बिाउिे गररएको 

छ। यसक्रििा आधारभतू खर्व एरं् लाईि आईटिको लेखाजोखा, शून्त्य र िनतजािा आधाररत बजेट 

प्रणालीको अर्लम्बि गिे गररएको छ।  

त्यस्तै, कनतपय देशहरूिा सार्वजनिक खर्वको कुशलता बढाउि लागत िापदण्ि एरं् वर्ि लाभाशं 

(Fiscal Dividend) को वर्र्रण तयार गिे वर्धी र पररपाटीको अर्लम्बि गररएको पनि पाईन्त्छ। 
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त्यसैगरी, कायवसम्पादििा आधाररत बजेट र वक्रयाकलापिा आधाररत लागत प्रणालीको अभ्यासिार्व त 

पनि खर्व कुशलता बढाउि सवकि ेदेत्तखएको छ।  

सरकार संलग्ि िभई निजी क्षेत्रिात्र संलग्ि हिुे र्ा हिुसक्ि,े राज्य र निजी के्षत्रले साझेदारी गिे र्ा 

अन्त्य गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्िता बढाई कायावन्त्र्यििा जाि सवकि ेजस्ता पक्ष पनि वर्नियोजि 

िीनतले सिे्ि ु पिे हनु्त्छ।आिरुपिा थपु्र ै िलुकुहरूले वर्नियोजि कुशलता िार्व त अथवतन्त्त्रको 

रुपान्त्तरण र सिवृिलाई द्रतुगनतले अत्ति बढाउि सर्ल भएका छि।् अध्ययिहरूबाट के पनि प्रष्ट 

हनु्त्छ भि े वर्नभन्न निकायहरूबाट सम्पादि हिुे सिाि प्रकृनतको कायवलाई एकद्वार प्रणालीबाट 

सञ्चालि गदाव खर्वको दोहोरोपिा ह्िे, सिन्त्र्य पक्ष सदुृढ हिुे र वर्नियोजि कुशलता बढाउिे तर्व  

ठोस सर्लता निल्ि सक्दछ। 

सैिात्तन्त्तक एरं् व्यर्हाररक दरैु् वहसार्ले वर्कासत्तशल राष्ट्रहरूको सम्बन्त्धिा खर्वको प्रावर्नधक दक्षता 

र प्रभार्कारी कायावन्त्र्यि ज्यादै संरे्दिशील र िहत्र्पूणव हिुे देत्तखएको छ।यससगँ संस्थागत तथा 

संरर्िागत पररपाटी देत्तख सार्वजनिक खर्व व्यर्स्थापिका िहत्र्पूणव पक्षहरू जोनिएका छि।्प्रस्तावर्त 

कायवक्रि र सेर्ा प्रर्ाहलाई सियबि, कि खत्तर्वलो, गणुस्तरीय र उत्पादकत्र् अनभर्ृवि उन्त्िखु 

गराउि सकेिात्र सार्वजनिक खर्व प्रणाली प्रभार्कारी र पररणाििूखी हिु सक्दछ।िनतजािा आधाररत 

बजेट प्रणाली तथा सदुृढ अिगुििको वर्नधबाट िात्र धेरै देशहरूले सार्वजनिक खर्वको कायावन्त्र्यि 

दक्षतािा अनभर्ृवि गिव सकेका छि।्यसबाट बजेट छिे प्रर्ृत्ति सिेत निरुत्सावहत हिुे गरेको छ। 

वर्ि अिशुासि, वर्नियोजि कुशलता तथा कायावन्त्र्यि दक्षतासँग जोनिएको िहत्र्पणुव पाटो 

सार्वजनिक खर्वको र्सु्त व्यर्स्थापि एरं् प्रभार्कारीता हो। यसको लानग सार्वजनिक खर्वको 

पारदशीता, जर्ार्देवहता, पूर्ावििुाि र जिसहभागीता िहत्र्पणुव औजारका रुपिा रहेका हनु्त्छि।् 

वयिलाई सशुासिका प्रिखु र्ार स्तम्भ पनि भने्न गररन्त्छ। 

सार्वजनिक खर्व व्यर्स्थापिलाई प्रभार्कारी बिाउि पारदशीता र जर्ार्देवहता संयन्त्त्र िहत्र्पूणव 

हनु्त्छि।् जर्ार्देवहता िखु्य रुपिा कसले, कवहले र कसको लानग गिे भने्न पक्षहरूसँग जोनिएको 

छ। संसद प्रनतको जर्ार्देवहता सिग्र खर्व प्रणालीको आधारभतू शतवको रुपिा रहेको हनु्त्छ। यो 

पारदशीता र जर्ार्देवहतालाई िजबतु गिे प्रिखु आधार पनि हो। योजिा, बजेट र वर्ि नियि, 

स्रोतसाधिको कुशलति वर्नियोजि र कायावन्त्र्यि तथा प्रावर्नधक दक्षताको िखु्य कसीको रुपिा 

सार्वजनिक खर्व व्यर्स्थापि पक्ष रहेको हनु्त्छ।सार्वजनिक खर्वको व्यर्स्थापिलाई वर्िीय 

अिशुासिसँग जोड्ि वर्नभन्न देशहरूले सियिा िै बजेट निकासा गिे प्रणाली र िगद व्यर्स्थापििा 

जोि ददएका हनु्त्छि।् सार्वजनिक खर्वको अर्स्थाको र्ारेिा आर्नधकरुपिा प्रनतरे्दि गिे र सोको 
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प्रवक्रयाको नियनित अिगुिि गिे तथा सार्वजनिक खर्वको त्तस्थनत वर्र्रणलाई दैनिक रुपिा निगरािी 

गिव अिलाईि प्रणालीको उपयोग गिे पद्दनतको वर्कास वर्िीय अिशुासि कायि गिे ददशािा 

िहत्र्पणुव िानिन्त्छ।  

खर्वको व्यर्स्थापि पक्षलाई बनलयो बिाउि िनतजा र्ा कायवसम्पादििा आधाररत बजेट प्रणालीको 

अनतररि व्यर्स्थापि सम्झौता, आधनुिक व्यर्स्थापि वर्धीको उपयोग, कायविूलक निकायको नसजविा 

र खर्व िलु्याङ्कि जस्ता पक्षहरू उपयोगिा ल्याउि ेगररन्त्छ। 

वर्िीय पारदत्तशवता खर्व व्यर्स्थापि दक्षताका लानग िहत्र्पूणव हनतयार िानिएको छ।यसका लानग 

प्रोदभार्ी लेखा र लेखािाि प्रणालीठोस आधार हिु ेदेत्तखएको छ।सार्वजनिक िहत्र्का निणवयहरूलाई 

नियनित एरं् पारदशी रुपिा सूर्िा प्रर्ाह गिव संस्थागत संयन्त्त्रको व्यर्स्था गिे गररन्त्छ। सरकारको 

सिग्र वर्िीय अर्स्थाको बारेिा सरोकारर्ाला तथा आि िागररकलाई नियनित रुपिा यथाथव सूर्िा 

प्रर्ाह गिे गररन्त्छ। 

सार्वजनिक खर्वको पारदशीता अनभर्वृि गिव कायवक्रि आयोजिाको वर्शषेता तथा उद्देश्य छलवङ्ग हिुे 

गरी बजेट दस्तारे्जिा सधुार गदै सरै् सरकारी निकायहरूको र्ावषवक खर्व प्रनतरे्दि तयार गिे र 

िखु्य िखु्य वर्िीय सरु्काँकहरू प्रर्ावहत गिे गररन्त्छ।साथै, आयोजिा कायवक्रिको वर्स्ततृ लेखाङ्कि 

प्रनतरे्दि तयार गरी खर्वको पारदशीता अनभर्वृि गिे गररन्त्छ। 

उपभोिा िागररक अनभिूखीकरण प्रभार्कारी खर्व व्यर्स्थापिको एक अंग हो। यस अन्त्तगवत 

सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रर्ाह गररि े सेर्ाको स्तर िापि गिव आन्त्तररक िूल्याङ्कि पद्दनतको वर्कास 

गररन्त्छ।त्यस्तै सार्वजनिक र्स्त ुतथा सेर्ा प्रर्ाह प्रनत उपभोिाको धारणा र्ा सन्त्तषु्टी पररक्षणको 

लानग सिूह सरे्क्षण गिे वर्धी पनि उपयोगिा ल्याएको पाईन्त्छ।  

सार्वजनिक खर्व व्यर्स्थापिको अको िहत्र्पूणव पक्ष जिसहभानगता हो। आनथवक तथा वर्िीय 

व्यर्स्थापिको नित्तित क्षेत्रिा जिसहभानगताको लानग सिदुायलाई संलग्ि गराईन्त्छ। यस क्रििा 

बोलपत्र र अन्त्य सम्झौता तथा िूल्याङ्कि संयन्त्त्रिा जिप्रनतनिनधत्र् सनुित्तित गिे व्यर्स्था गररएको 

हनु्त्छ। िानथ उल्लेख गररएका वर्वर्ध िाध्यिहरूले धेरै देशहरूको खर्व दक्षता र प्रभार्काररता 

बढाउि सहयोग गरेको वर्नभन्न अध्ययिहरूले पवुष्ट गदवछि।् 
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२.३ सार्वजनिक खर्वको स्र्रूप र प्रर्तृ्ति1 

िेपालिा बजेट आरम्भ भएको कररब ७ दशक भइसकेको छ भि ेयोजिार्ि वर्कासले ६ दशक 

िात्तिसकेको छ।पनछल्ला र्षवहरूिा सार्वजनिक खर्व प्रणालीलाई सिारे्शी,  लैवङ्गक उिरदायी तथा 

गररबी न्त्यूिीकरण उन्त्िूख बिाउि े उद्देश्यले आर्नधक योजिा तथा बजेटलाई सो अिरुूप ढाल्ि े

प्रयास भइरहेका छि।्आर्नधक योजिाले निदेत्तशत गरेका िीनत तथा कायवक्रि तथा सरकारी 

बजेटलाई एक आपसिा आबि गिे उद्देश्यले आनथवक र्षव २०५९/६० देत्तख िध्यिकालीि खर्व 

संरर्िा कायावन्त्र्यििा ल्याइएको नथयो तर र्ीर्का र्षवहरूिा सो संरर्िा कायावन्त्र्यिको अभ्यासले 

निरन्त्तरता पाएि। 

सार्वजनिक स्रोत र साधिको अििुाि, वर्तरण र उपयोगलाई प्रभार्कारी तलु्याउि आनथवक र्षव 

२०६४/६५ देत्तख लैवङ्गक उिरदायी बजेट प्रणाली सिेत कायावन्त्र्यििा ल्याउि ेगररएको छ।त्यस्तै, 

देशको स्रोतलाई गररबी न्त्यूिीकरण उन्त्िूख गिे उद्देश्यले बजेट वर्नियोजििा यसलाई एउटा िखु्य 

आधार बिाउिे गरी बजेटलाई थप रूपिा पररभावषत र र्गीकृत गिे गररएको पनि  छ।जलर्ाय ु

पररर्तवि र र्ातार्रणको पक्षले प्राथनिकता पाओस ् भने्न उद्देश्यले आनथवक र्षव २०७०/७१ देत्तख 

जलर्ाय ुपररर्तवििा िात्र हिु ेखर्व छुट्याउि ेगरी बजेट कायावन्त्र्यििा ल्याइएको छ। 

आनथवक र्षव २०७३/७४ देत्तख थप रूपिा ददगो वर्कास लक्ष्यका आधारिा बजेट तथा 

कायवक्रिहरूलाई संकेतीकरण गिे कायव आरम्भ गरी बजेट तजुविा गदाव प्रस्तावर्त कायवक्रि/ 

आयोजिाले ददगो वर्कासका १७ लक्ष्यहरू िध्ये कुि लक्ष्य हानसल गिव िद्दत पयुा्वउँछ भने्न पक्षलाई 

आधार िािेर संकेतीकरण गिे व्यर्स्था गररएको छ।बजेटले उच्र् प्राथनिकता ददँदै आएको अको 

के्षत्र िध्ये वर्ि सन्त्तलुि र आनथवक स्थावयत्र् पनि पदवछि।्सो अिरुूप बजेट िाटालाई र्ात्तछछत 

सीिािा राख्न े प्रयत्नहरू पनि हुँदै आएका छि।् हालै िध्यिकालीि खर्व संरर्िालाई कािूितः 

अनिर्ायव बिाइएको छ। 

यसरी सरसनतव नियाल्दा संस्थागत एरं् प्रवक्रयागत रूपिा सिग्र र के्षत्रगत लक्ष्यसवहत आर्नधक 

योजिा बिाउि,े त्यसको आधार बिाएर िध्यकालीि खर्व संरर्िा तयार गिे र रे्रर त्यसको 

आधारिा वर्नभन्न के्षत्रिा वर्शेष लक्षयसवहत बजेट नििावण गिे कायवहरू हुँदै आएको देत्तखन्त्छ।बजेट 

कायावन्त्र्यििा रहेका सिस्या सिाधाि गिे उद्देश्यसवहत सार्वजनिक खररद ऐि, करार िार्व त ्

आयोजिा कायावन्त्र्यि त्तजम्िेर्ारी, सियिै खर्वको अत्तख्तयारी र निकासा गिे कायव सिेत हिुे गरेको 

पाइन्त्छ। संवर्धाििै व्यर्स्था गरेर र्ाल ुआनथवक र्षव को जेष्ठ १५ िै आगािी आनथवक र्षवको लागी 
                              
1 यस अध्यायिा प्रयोग गररएका सार्वजनिक वर्िसम्बन्त्धी तथ्याङ्कहरू 2075 िंनसर २६ गतेसम्िको (LMBIS) िा आधाररत छि।् 
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बजेट सार्वजनिक गिे व्यर्स्था िै गररएको छ। थपु्र ैनिकायहरू अिगुिि र िूल्याङ्कििा संलग्ि हिु े

परम्परा जारी छ। लेखा प्रणाली सवहत वर्िीय व्यर्स्थापिका अन्त्य क्षते्रिा कनतपय सधुारहरू 

कायावन्त्र्यििा ल्याइएका छि।् र्ाल ुआनथवक र्षवकर् बजेटले संिीयताअिरुुप संवर्धाििा आधाररत 

भएर प्रदेश र स्थािीय तहको श्रोतको बाँिर्ाँि, वर्िीय हस्तान्त्त्रणनसहत केन्त्द्रबाट सञ्चानलत हजारौं 

कायवक्रिहरू प्रदेश र स्थािीयतहिा पठाई वर्ि संिीयतालाई बनलयो बिाउिे पहल थानलएको 

छ।यसरी वर्नभन्न पहलहरू िार्व त ् बजेट र खर्व व्यर्स्थापििा सधुार ल्याउि ेप्रयत्नहरू भइरहेका 

छि।्वर्िीय के्षत्रिा गररएकिा सधुार र्ा पहलले खर्वकर् स्र्रुप प्रर्ृिीिा के कस्तो असर परररहेका 

छि ्भने्न बारे वर्लेषषेण गिव प्रयत्न गररएको छ। यसबाट वर्गतको बजेट र खर्व प्रणालीको आनथवक 

सािात्तजक वर्कासिा सम्भावर्त भनूिकाको केवह हदसम्ि आकंलि गिव सहयोग पगु्ि ेछ। 

कुल सरकारी खर्वको सिवष्टगत स्र्रूप र प्रर्ृत्तिबारे र्ाल ुखर्व, पुजँी खर्व र वर्िीय व्यर्स्थािा 

गररएको वर्भाजिले स्पष्ट गदवछ।हालसम्िको खर्व वर्भाजि सरकारी वर्ि तथ्याङ्क 2014 

जो.एर्.एस.िा आधाररत छ।यस्तो क्षेत्र, पररयोजिा तथा कायवक्रि तहिा गररि ेआनथवक र कायवगत 

र्गीकरणिा आनधरत हिु ेहिुाले यसले सरकारी खर्वको आि प्रर्ृत्ति कस्तो छ र यो उपभोगिखुी र्ा 

अथवतन्त्त्रको उत्पादिशील क्षितातर्व  उन्त्िखु छ भने्न धेरै हद्सम्ि पवुष्ट गदवछ।तर कनतपय उपभोग 

नभत्रका खर्वहरू िािर्ीय वर्कास र भौनतक पुजँी नििावणिा सहयोगी हिुे हिुाले उपभोग नभत्रको 

स्र्रूपलाई सिेत ध्याििा राख्न जरुरी हनु्त्छ। 

 

सार्वजनिक खर्वको प्रर्तृ्तिलाइ हेदाव केही र्षवयता िेपालिा कुल गाहवस्थ्य उत्पादिको तलुिािा 

सरकारी खर्वको आकार तीव्र रूपिा बढेको देत्तखन्त्छ। आनथवक र्षव 2068/69 िा कुल गाहवस्थ्य 

उत्पादििा सरकारी खर्वको अिपुात 22.5 प्रनतशत रहेकोिा आनथवक र्षव 2074/75 िा सो 

अिपुात 36.1 प्रनतशत पगु्ि गयो। पाँर् र्षवको अन्त्तरालिा कुल गाहवस्थ्य उत्पादििा सरकारी खर्व 

13.6 प्रनतशतले बढ्ि ुयो आरै्िा केही अस्र्भावर्क देत्तखन्त्छ।अझ त्यसिा पनि सो अर्नधिा कुल 

गाहवस्थ्य उत्पादििा र्ाल ु खर्वको अिपुात र्ावषवक औसत 17.3 प्रनतशतबाट बढेर आनथवक र्षव 
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2074/75 िा 23.2 िा पगु्यो। पुजँीगत खर्वको अिपुात सो अर्नधिा 5.2 प्रनतशतबाट बढेर 

9.0 प्रनतशत िात्र पगु्यो।यसरर अिपुानतक वहसार्ले िै र्ाल ुखर्व र्ृवि उच्र् रह्यो।  

तानलका १  :साबवजनिक खर्वको संरर्िा र र्वृि  

आनथवक बषव 
कुल सार्वजनिक खर्विा अंश (प्रनतशतिा) सार्वजनिक खर्विा र्वृि (प्रनतशतिा) 

र्ाल ुखर्व पुजँीगत खर्व वर्िीयधयर्स्था 
र्ाल ु
खर्व  

पुजँीगत खर्व 
वर्िीय 
धयर्स्था 

जम्िा 

2069/70 69.0 15.2 15.8 1.6 6.2 27.7 5.7 
2070/71 69.8 15.3 14.9 22.7 22.2 14.6 21.3 
2071/72 63.9 16.7 19.4 11.8 33.1 59.4 22.1 
2072/73 61.8 20.5 17.7 9.4 38.9 3.1 13.1 
2073/74 62.7 24.8 12.5 39.0 65.8 -3.4 37.0 
2074/75 64.2 25.0 10.8 35.0 32.5 14.0 31.7 

 

 

र्ृविका वहसार्ले सार्वजनिक खर्विा पुजँीगत खर्व केही सिय यता केही बढेको देत्तखएको छ।वर्गत 

७ र्षव अर्नधिा कुल, र्ाल ुर पुजँीगत खर्वको र्ावषवक औषत र्वृि क्रिशः 21.9,19.9 र 33.1 

प्रनतशत रहेको छ। आनथवक र्षव 2074/75 िा 31.7 प्रनतशतले र्ृवि भएको कुल सरकारी 

खर्वको झण्िै दईु नतहाइ (64.2 प्रनतशत) वहस्सा र्ाल ु खर्वले ओगटेको छ भिे एक र्ौथाई 

(25.0 प्रनतशत) वहस्सा िात्र पुजँीगत खर्वको रहेको छ र 10.8 प्रनतशत वहस्सा वर्िीय 

व्यर्स्थाको रहेको छ। यस्तै, वर्ि एरं् खर्व व्यर्स्थापिका वहसार्ले वर्संगत र अस्र्स्थ दईुर्टा 

प्रर्ृत्तिहरू रहेका छि।् पनछल्लो सिसयिा र्ाल ुखर्व बजेट अििुािकै हाराहारीिा हिुे गरेको छ। 

तर पुजँीगत खर्व सािान्त्यतया बजेट अििुाि भन्त्दा निकै कि हिुलेु सरकारको लगािी क्षितािा प्रश्न 

उठ्िे गरेको छ। दोश्रो र त्तर्न्त्ताजिक पक्ष के हो भिे प ुजँीगत खर्वको अत्यनधक वहस्सा आनथवक 

र्षवको अन्त्त्यिा हिुे गरेको छ ।थप र्ाल ुखर्व सिेत आनथवक र्षवको अन्त्त्यिा उच्र् दरले हिुे अझ 

अनिल्दो त्तस्थनत देत्तखन्त्छ। 
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2.3.1  आनथवक र्नगवकरण (Economic Classification) अिरुूप खर्वको स्र्रूप र प्रर्तृ्ति 

आनथवक संकेतअिसुारको र्गीकरणको र्ाल ु खर्व अन्त्तगवत पाररश्रनिक/सवुर्धा, िालसािाि तथा 

सेर्ाको उपयोग, धयाज र साँर्ा शलु्क, सहायता, अिदुाि, सािात्तजक सरुक्षा र वर्ताव सिारे्श 

गररएको हनु्त्छ।  

 

आनथवक र्षव 2074/75को वर्लेषषेण गदाव कुल र्ाल ु खर्विा सबैभन्त्दा धेरै वहस्सा अिदुािको 

(58.7 प्रनतशत) रहेको छ।त्यसपनछ पाररश्रनिक सवुर्धा र सािात्तजक सरुक्षाको क्रिशः 16.0 

प्रनतशत र 13.7 प्रनतशत रहेको छ। 
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वर्गत 7 र्षवको प्रर्ृत्ति वर्ष्टलेशण गदाव कुल र्ाल ुखर्विा पाररश्रनिक/सवुर्धाको वहस्सा केही ि्दो 

छ भिे अिदुािको वहस्सा निकै बढ्दो छ।तलुिात्िक रूपिा सािात्तजक सरुक्षा खर्वको वहस्सािा ठूलो 

र्ृवि भएको छैि। र्ाल ुखर्व नभत्रको यस्तो प्रर्तृ्ति र स्र्रूपले केर्ल निरन्त्तरता (Business as 

usual) र अझ त्यसिा पनि सम्भावर्त बढ्दो िाग र दर्ार्को पक्षलाई वर्र्ार गदाव र्ाल ुखर्व धानै्न 

िसक्िे गरी बढ्िे हो वक भने्न खतरा पनि बढेको छ। 

तानलका २: आनथवक र्नगवकरण अिसुार र्ाल ुखर्विा वर्नभन्न खर्वको अंश (प्रनतशतिा) 

आनथवकर्षव पाररश्रनिक/ सवुर्धा िालसािाि 
तथा सेर्ाको 
उपयोग 

धयाज 
तथा 

सेर्ाशलु्क 

सहायता अिदुाि सािात्तजक 

सरुक्षा 
वर्ताव खर्व 

206८/६९ 27.1 9.8 6.2 1.9 42.6 12.4 0.1 

2069/70 26.7 9.4 5.6 1.7 41.4 15.2 0.1 
2070/71 27.8 9.9 4.0 0.4 44.5 13.4 0.1 
2071/72 26.1 9.4 2.7 0.3 46.4 15.0 0.1 
2072/73 24.0 12.0 2.3 0.3 46.0 15.3 0.1 
2073/74 23.0 10.6 1.9 0.2 47.2 16.9 0.1 
2074/75 16.0 9.0 2.3 0.1 58.7 13.7 0.0 

िोटः दशर्लर् पनछको एकअंकका कारण जोिदा सय प्रनतशत िहिु सक्छ। 

आनथवक संकेत र्गीकरणका आधारिा जग्गा खररद, भर्ि खररद, भर्ि नििावण, पुजँीगत सधुार खर्व 

र्निवर्र तथा वर्क्र्सव, सर्ारी साधि, िेशीिरी औजार, सार्वजनिक नििावण, पुजँीगत सधुार खर्व र 

पुजँीगत अिसुन्त्धाि तथा परािशव र सफ््रे्यर नििावण र खरीद पुजँीगत खर्व अन्त्तगवत रात्तखि े

गररएको छ। 

तानलका ३: आनथवक र्नगवकरणअिसुार पुजँीगत खर्व वर्नियोजि बजेट र यथाथव खर्व अिपुात (प्रनतशतिा) 

खर्व त्तशषवकहरू  2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

जग्गा खरीद 145 78 56 102 39 86 134 

भर्ि खरीद 79 0 62 0 22 0 37 

भर्ि नििावण 79 95 68 67 54 28 49 

पंूजीगत सधुार खर्व - भर्ि  0 88 109 53 19 69 73 

र्निवर्र तथा वर्क्र्सव 101 94 95 93 96 83 86 

सर्ारीसाधि 87 188 304 156 111 218 170 

िेत्तशिरी औजार 66 86 77 80 66 69 83 

सार्वजनिक नििावण 71 84 82 82 68 83 89 

पंूजीगत सधुार खर्व 75 76 72 86 42 76 78 

पंूजीगतअिसुन्त्धाि तथा परािशव 37 65 67 42 54 42 58 

सफ्टरे्यर नििावण र खरीद खर्व 0 26 12 12 16 25 55 

पुजँीगत खर्व  71 83 78 76 59 66 81 

वर्गत ७ र्षवको अर्नधिा वर्नियोत्तजत पुजँीगत बजेटको तलुिािा यथाथव खर्व र्ावषवक औषत 73.3 

प्रनतशत रहिे गरेको छ र यो आरै्िा निराशाजिक त्तस्थनत हो।खर्व नभत्रको संरर्िािा हेदाव खर्व 
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स्र्रूप र प्रर्ृत्तििा केही र्रक त्तस्थनत देत्तखन्त्छ। यस अर्नधिा जग्गा खररद, सर्ारी साधि र 

सार्वजनिक नििावणिा वर्नियोजिको तलुिािा यथाथव खर्व बढी भएको देत्तखन्त्छ। अझ त्यसनभत्र कुिै 

र्षवहरूिा जग्गा, सर्ारी साधििा वर्नियोत्तजत बजेटको तलुिािा यथाथव खर्व 88 प्रनतशतले बढी हिु 

गएको देत्तखन्त्छ।यसले बजेट तजुविा गदाव बजेट वर्नियोजि दक्षतािा िै सिस्या रहिे गरेको र 

त्यसिा पनि खररद गदाव निधावरण गररिे बजेट सीिािा िबसी थप बजेट िाग गिे र सो िागबिेत्तजि 

थप रकि सिेत उपलधध गराउिे गरेको प्रष्ट रूपिा देत्तखन्त्छ। यसले बजेट वर्नियोजिको आधारभतू 

पक्षिै गम्भीर सिस्या रहिे गरेको पवुष्ट गदवछ। 

 

कुल पुजँीगत खर्व िध्ये झण्िै दईु नतहाइ खर्व सार्वजनिक नििावण र त्यसपनछ क्रिशः भर्ि नििावण, 

जग्गा खररद, िेत्तशिरी औजार र सर्ारी खररदिा हिुे गरेको छ। यसरी पुजँी नििावणिा प्रत्यक्ष प्रभार् 

िपािे जग्गा खरीद र सर्ारी साधि खर्विा बढ्दो वहस्साले सार्वजनिक लगािीको अथवतन्त्त्रिा 

उत्पादिशील क्षिता एरं् उत्पादकत्र् र्ृविका वहसार्ले ठोस टेर्ा पगु्ि िसकेको संकेत गछव। अझ 

लगािीनभत्र गणुस्तर हीिताको पक्षले पुजँीगत खर्वको आकार िात्र िभएर, त्यसनभत्रको स्र्रूप र 

खर्व प्रर्ृत्तििा निकै सिस्या रहेको उजागर गछव। 

तानलका ४: आनथवक र्नगवकरणअिसुार पुजँीगत खर्विा वर्नभन्न शीषवकहरूको अिपुात (प्रनतशतिा) 

खर्व त्तशषवकहरू 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

जग्गा खरीद 6.9 5.1 2.4 3.2 2.3 4.3 10.7 

भर्ि खरीद 0.1 0 0.2 0 0.4 0 0.3 

भर्ि नििावण 14.2 11.7 10.4 9.8 14.3 11.9 13.2 

पंूजीगत सधुार खर्व - भर्ि  0 0.2 0.4 0.7 0.3 0.3 0.2 

र्निवर्र तथा वर्क्र्सव 0.7 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 

सर्ारी साधि 1.5 2.1 6.9 3.1 1.8 3.3 2.4 

िेत्तशिरी औजार 4.7 4.8 7.4 5.8 4.2 3.7 3.6 

सार्वजनिक नििावण (RA) 67.8 70.5 65.2 69.9 68.2 69 63.1 

पंूजीगत सधुार खर्व 1.1 1.1 1.9 3.2 3.7 3.9 2.5 

पंूजीगत अिसुन्त्धाि तथा परािशव 3 3.8 4.3 3.6 4.1 3 3.2 

सफ्टरे्यर नििावण र खरीद खर्व 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 

भैपररआउिे - पंूजीगत खर्व  0 0 0 0 0 0 0 

अन्त्यखर्व 0 0 0 0 0 0 0 
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आनथवक र्षव 2074/75 िा कुल पुजँीगत खर्विध्ये सार्वजनिक नििावण, जग्गा खररद र सर्ारी 

साधि खर्वको वहस्सा क्रिशः 63.1,10.7 र 2.4 प्रनतशत रहेको छ।वर्गत ७ र्षविा िेत्तशिरी 

औजार खर्वको वहस्सािा कुिै उल्लेख्य र्ृवि भएको छैि। 

वर्िीय व्यर्स्था अन्त्तगवत सरकारको संस्थाििा ऋण र शेयर लगािी, रै्देत्तशक शेयर लगािी, 

रै्देत्तशक ऋणको साँर्ा भिुािी र आन्त्तररक ऋणको साँर्ा भिुािी पदवछि।् 

तानलका ५: आनथवक र्नगवकरणअिसुार वर्िीय व्यर्स्थािा नबनियोजि बजेटिा यथाथव खर्वको अिपुात (प्रनतसतिा) 

खर्व त्तशषवकहरू 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

संस्थाििा ऋण लगािी 65 62 45 79 49 44 48 

संस्थाििा शेयर लगािी 175 93 131 61   71 86 

रै्देत्तशक शेयर लगािी   125       283 5 

रै्देत्तशक ऋणको सांर्ा भिुािी 99 90 102 84 83 89 62 

आन्त्तररक ऋणको सांर्ा भिुािी 100 140 100 146 122 214 185 

वर्िीय व्यर्स्था जम्िा 97 95 82 101 84 86 84 
 

 

आनथवक र्षव 2074/75 िा कुल वर्िीय व्यर्स्था अन्त्तगवत संस्थाििा शयेर लगािीको वहस्सा 

38.0 प्रनतशत र आन्त्तररक ऋणको साँर्ा भिुािी वहस्सा 32.0 प्रनतशत रहि गएको नथयो।त्यस्तै, 
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संस्थाििा ऋण लगािीको वहस्सा 14.0 प्रनतशत र रै्देत्तशक ऋणको साँर्ा भिुािी वहस्सा 16.0 

प्रनतशत रहेको नथयो।एकातर्व  र्ाल ु खर्व िानथको दर्ार् ज्यादै बढ्िे र अकोतर्व  सरकारको 

संस्थाििा हिु े सेयर लगािी र ऋण लगािी वहस्सा बढ्िे र्ा ज्यादै उच्र् रहिे प्रर्ृत्तिले खर्वको 

नियन्त्त्रण र व्यर्स्थापकीय पररपाटीिा सिस्या गवहररँदै गएको प्रष्ट देत्तखन्त्छ । 

तानलका ६: कुल वर्िीय व्यर्स्था खर्विा वर्नभन्न खर्व शीषवकहरूको अिपुात (प्रनतशतिा) 

 खर्व त्तशषवकहरू 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 
संस्थाि िाऋण लगािी 27 22 21 27 23 23 14 

संस्थाि िाशेयर लगािी 27 9 15 8 11 15 38 

रै्देत्तशक शेयर लगािी 0 6 0 2 1 3 0 

रै्देत्तशक ऋणको सांर्ा भिुािी 31 25 26 16 17 22 16 

आन्त्तररक ऋणको सांर्ा भिुािी 15 37 39 46 47 37 32 

वर्िीय व्यर्स्था जम्िा 100 100 100 100 100 100 100 

वर्गत 7 र्षविा आन्त्तररक ऋणको साँर्ा भिुािी वर्नियोजि बजेटको तलुिािा यथाथव खर्व114 

प्रनतशत सम्िले थप र्ृवि भई वर्नियोजिको तलुिािा उच्र्दरले भन्त्दा बढीले भिुािी गररएको 

देत्तखन्त्छ। यसरी कुल सार्वजनिक ऋणिा कररर् 43.7 प्रनतशतको वहस्सा रहेको आन्त्तररक ऋणको 

साँर्ा भिुािी खर्वले वर्नियोजि क्षितािा ठूलो सिस्या रहेको देखाउँछ। 

 

.2.3 2  कायवगत र्गीकरण अिसुार (Functional Classification) खर्वको स्र्रूप र प्रर्तृ्ति 

सार्वजनिक खर्वको कायवगत र्नगवकरण (Functional Classification) अिसुार दश खर्व उपत्तशषवकहरू 

रहिे गरेका छि।् वयििा सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ा, रक्षा, सार्वत्तजिक शात्तन्त्त सरुक्षा, आनथवक िािला, 

र्ातार्रण संरक्षण, आर्ास तथा सािदुावयक सवुर्धा, स्र्ास्थ्य, ििोरञ्जि, संस्कृनतक तथा धिव, त्तशक्षा 

र सािात्तजक सरुक्षा उपत्तशषवकहरू पदवछि।् 
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तानलका ७:  वर्नियोजि कायवगत र्ाल ुबजेट र यथाथव खर्व अिपुात (प्रनतशतिा) 

कायवगत र्गीकरण 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ा 73.7 72.7 69.7 72.4 62.8 64.3 80.2 

रक्षा 120.1 96.2 101.9 108.7 99.5 110.1 96.7 

सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षा 122.8 99.4 103.4 102.0 96.3 155.4 114.4 

आनथवक िानिला 86.3 89.6 81.8 86.8 66.4 73.9 100.5 

र्ातार्रण संरक्षण 63.8 55.6 46.0 73.6 63.0 91.3 78.9 

आर्ास तथा सािदुावयक सवुर्धा 53.8 45.3 70.2 74.2 62.8 81.3 76.6 

स्र्ास्थ्य 86.9 98.5 82.4 79.1 80.3 91.6 83.0 

ििोरंजि,संस्कृनततथा धिव 105.2 131.1 126.0 88.0 88.7 95.7 90.5 

त्तशक्षा 97.3 98.5 96.2 92.9 91.9 93.7 69.2 
सािात्तजक सरुक्षा 93.7 100.1 89.3 92.8 89.1 102.4 101.2 
कुल जम्िा (RA) 91.3 88.7 85.9 85.1 76.7 84.0 86.7 

र्गीकरणका थप वर्शषेतालाई आधार बिाई वर्गत 7 र्षवको प्रर्ृत्ति हेदाव अनधकांश शीषवकहरूिा 

बजेट वर्नियोजिको तलुिािा यथाथव खर्व र्ावषवक औषत 80 प्रनतशतको हाराहारीिा रहिे गरेको 

छ।तर सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षािा भिे बजेट वर्नियोजिको तलुिािा यथाथव खर्व थप 55 

प्रनतशतसम्िले बढ्िे गरेको छ। रक्षा, सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षा, ििोरञ्जि तथा सािात्तजक सरुक्षािा 

बजेट वर्नियोजि भन्त्दा बढी खर्व भएको देत्तखन्त्छ। अकोतर्व  आर्ास र स्र्ास्थ्य के्षत्रिा वर्नियोजि 

भन्त्दा थोरै खर्व भएको देखन्त्छ।यी के्षत्रिा वर्नियोजििै िटी रहेको अर्स्थािा 2074/75 को 

यथाथव खर्व कि हिुिा कायावन्त्र्यि पक्षिा रहेको सिस्यालाई उजागर गछव।  

 

कायवगत खर्व र्गीकरणअिसुार कुल सार्वजनिक खर्विा सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ाको अंश सर्भन्त्दा 

बढी रहेको छ भिे दोश्रोिा आनथवक िानिला रहेको छ।आनथवक र्षव 2074/75 िा कुल खर्विा 

सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ाको अंश 37.2 प्रनतशत छ।आनथवक िानिलाको वहस्सा सिेत क्रिशः बढ्दै 

गदाव 35 प्रनतशत पगेुको छ भिे यस अर्नधिा त्तशक्षा र स्र्ास्थ्यको अंश अिपेत्तक्षत रूपले ि्दै 

गएको छ। उदाहरणको लानग आनथवक र्षव 2068/69 िा त्तशक्षाको खर्व 18.3 प्रनतशत रहेकोिा 

त्यो िटेर 2074/75 िा 4.1 प्रनतशतिा झरेको छ। त्यसैगरी, सोवह अर्नधिा स्र्ास्थ्यिा 6.7 
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प्रनतशतबाट झण्िै आधाले िटेर 3.3 प्रनतशतिा झरेको छ।यो प्रर्तृ्तिले निरन्त्तरता पाएिा संवर्धाि 

प्रद्दि अनधकारहरू सनुित्तित गिव तथा दीगो वर्कास लक्ष्य हानसल गिेतर्व  र्िुौतीहरू थवपिे छि।् 

 
तानलका ८ : वर्नियोजि  कायवगत र्ाल ुबजेटिा खर्वकोअंश (प्रनतशतिा) 

कायवगत र्गीकरण 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ा 22.4 24.5 20.7 29.4 25.4 25.2 48.2 

रक्षा 8.5 7.5 8.5 8.3 7.9 6.9 5.5 

सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षा 14.8 14.1 13.1 8.9 8.2 10.0 6.8 

आनथवक िानिला 14.3 14.5 16.7 15.5 18.2 19.7 21.1 

र्ातार्रण संरक्षण 0.2 0.1 0.5 0.8 0.7 0.6 0.4 

आर्ास तथा सािदुावयक सवुर्धा 1.3 0.9 2.0 0.7 0.8 1.0 1.1 

स्र्ास्थ्य 8.0 7.6 7.7 7.7 8.2 7.6 4.2 

ििोरंजि, संस्कृनत तथा धिव 0.8 0.9 1.2 0.9 1.0 1.0 0.7 

त्तशक्षा 25.4 25.2 25.6 23.5 24.4 20.9 6.4 

सािात्तजक सरुक्षा 4.2 4.7 4.1 4.4 5.4 7.3 5.6 

कुल जम्िा (RA) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

त्यसैगरी, सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षा र रक्षािा र्ाल ु वर्नियोजिको तलुिािा यथाथव खर्व प्रायः सधै 

बढीरहेको छ।कुल र्ाल ुखर्व िध्ये सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ाको वहस्सा वर्गत ७ र्षवदेत्तख बढ्दै  
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आनथवक र्षव 2074/75 िा 48.2 प्रनतशत पगेुको छ।त्यस्तै, आनथवक िािलाको वहस्सा 21.1 

प्रनतशत पगेुको छ भिे अकोतर्व  सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षाको वहस्सा िटेर 6.8 प्रनतशत पगेुको छ। 

त्तशक्षा र स्र्ास्थ्यको वहस्सा िटेर क्रिशः 6.4 प्रनतशत र 4.2 प्रनतशत रहि गएको छ।  

आनथवक र्षव 2074/75 िा िात्र सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ािा 157 प्रनतशतले र्ृवि र आनथवक 

िािलािा 44 प्रनतशतले र्ृवि भएको छ।यस्तो प्रर्ृत्तिहरूले र्ाल ु खर्विा रकि वर्नियोजि र 

नियन्त्त्रणिा ठूला सिस्याहरू रहेका छि ् भने्न उजागर गदवछि।्सार्वजनिक सेर्ाको खर्व वहस्सा 

अप्रत्यानसत रूपले बढ्िे तर त्तशक्षा  र स्र्ास्थ्य सेर्ाको वहस्सा व्यापक रूपिा ि्िे प्रर्ृत्ति यसका 

ज्र्लन्त्त उदाहरणहरू हिु।्   

कायवगत र्गीकरणअिसुार आनथवक र्षव2074/75िा पुजँीगत खर्विा आनथवक िािलाको अंश 

71.2 प्रनतशत रहेको छ भिे आर्ास तथा सािदुावयक सवुर्धाको अंश 15.1 प्रनतशत रहेको 

छ।त्यस्तै, स्र्ास्थ्यको अंशिा क्रिशः कनि आई 2.5 प्रनतशत र त्तशक्षाको अंश िगन्त्य 0.1 

प्रनतशत रहेको छ। रक्षाको अंश भिे िटेर 3.6 प्रनतशत छ।खासगरी त्तशक्षाको िगन्त्य अंशले 

िािर्ीय संसाधिको वर्कास र िािवर्य पुजँी वर्स्तारिा राज्यको लगािी लगभग शून्त्यिा झरेको प्रष्ट 

गछव। यो वर्रोधाभाषपूणव प्रर्ृत्ति हो।  

तानलका ९: कुल पुजँीगत खर्विा  कायवगत बजेट खर्वको अंश (प्रनतशतिा) 

कायवगत र्गीकरण 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ा 2.4 3.8 2.3 3.5 3.3 2.4 1.9 
रक्षा 3.7 4.4 7.9 5.1 3.4 3.6 3.6 
सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षा 6.2 5.4 7.7 4.4 3.6 2.6 2.4 
आनथवक िानिला 65.9 66.5 65.1 66.2 70.1 70.2 71.2 
र्ातार्रण संरक्षण 0.9 0.6 0.7 1.8 1.5 1.4 2.8 
आर्ासतथा सािदुावयक सवुर्धा 13.2 13.0 10.6 14.5 14.6 16.0 15.1 
स्र्ास्थ्य 6.6 5.4 4.7 3.7 2.9 2.9 2.5 

ििोरंजि, संस्कृनत तथा धिव 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.7 0.2 
त्तशक्षा 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 
सािात्तजक सरुक्षा 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 
जम्िा 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

आनथवक र्षव 2074/75 िा पुजँीगत खर्विा सर्भन्त्दा बढी वहस्सा भएको आनथवक िािलाको खर्विा 

31.6 प्रनतशतले र दोस्रो उच्र् वहस्सा भएको आर्ास तथा सवुर्धा खर्विा 22.5 प्रनतशतले र्वृि 

भएको देत्तखन्त्छ।स्र्ास्थ्य र त्तशक्षािा क्रिशः 13.4 प्रनतशत र 2.8 प्रनतशतले र्ृवि हिु गएको 

देत्तखन्त्छ। िानथ भि ेझै त्यसरी संरर्िागत रूपिै वर्नियोजि र यथाथव खर्व दरैु् वहसार्ले स्र्ास्थ्य र 

त्तशक्षािा हिु े थप लगािी ज्यादै उपेत्तक्षत भएको छ।यस्तो प्रर्ृत्ति सम्भावर्त पररणािका वहसार्ले 

गम्भीर प्रकृनतको छ। 



33 

तानलका १० : कायवगत पुजँीगत र्जेट वर्नियोजि र खर्व अिपुात  )प्रनतशतिा(  

कायवगत र्गीकरण 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ा 35.6 40.5 21.0 35.1 13.2 24.0 22.1 

रक्षा 77.9 112.1 234.9 150.2 120.3 201.2 178.9 

सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षा 79.9 79.2 82.7 78.3 57.7 63.7 70.8 

आनथवक िानिला 71.3 83.7 81.2 80.3 62.2 65.1 82.3 

र्ातार्रण संरक्षण 60.9 86.3 20.6 43.9 52.8 67.9 134.9 

आर्ासतथा सािदुावयक सवुर्धा 79.5 94.6 96.5 75.2 88.5 78.5 82.3 

स्र्ास्थ्य 72.1 90.5 58.9 70.1 104.6 109.9 112.7 

ििोरंजि, संस्कृनत तथा धिव 34.3 84.0 72.3 61.9 56.6 147.6 73.4 

त्तशक्षा 47.6 76.1 59.3 55.2 138.2 104.7 59.8 

सािात्तजक सरुक्षा 78.3 79.6 70.6 57.9 64.3 72.1 61.7 

कुल जम्िा (RA) 70.8 82.6 78.4 76.1 59.0 66.9 80.8 
 

 

वर्गत ७ र्षवको बजेट वर्नियोजि र यथाथव खर्वलाई हेदाव आनथवक र्षव 2074/75 िा सािान्त्य 

सार्वजनिक सेर्ािा वर्नियोजिको तलुिािा यथाथव खर्व 22.1 प्रनतशत रहेको छ भि े रक्षािा 

178.9 प्रनतशत पगेुको छ। सर्भन्त्दा बढी वहस्सा रहेको आनथवक िानिलाको खर्व र्ावषवक औषसको 

हाराहारी 82.3 प्रनतशत रहेको छ भि ेदोस्रो वहस्सा रहेको आर्ास र सािदुावयक सवुर्धाको पनि 

र्ावषवक औषत 82.3 प्रनतशत रहेको छ। यसले आनथवक सेर्ािा सरकारको संलग्िता र दावयत्र् 

थप्दै गएको देखाउँछ। 
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आनथवक र्षव 2074/75 िा कायवगत र्गीकरणअिसुार वर्िीय व्यर्स्था खर्विा सबैभन्त्दा बढी 

सार्वजनिक सेर्ाको अंश 53.3 प्रनतशत रहेको छ भिे दोस्रोिा आनथवक िानिलाको अंश 42.0 

प्रनतशत रहेको छ।त्यसपनछ र्ातार्रण संरक्षणको अंश 3.0 प्रनतशत छ भिे आर्ास तथा 

सािदुावयक सवुर्धाको अंश 1.7 प्रनतशत रहेको छ। वर्गत 7 र्षवको अर्नधलाई वर्लेषषेण गदाव 

सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ाको अंश ि्दो रहेको छ भिे आनथवक िानिलाको अंश बढ्दो रहेको छ। 

तानलका ११ : कुल वर्िीय व्यर्स्था खर्विा कायवगत बजेट खर्वको अंश (प्रनतशतिा) 

कायवगत र्गीकरण 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ा 71.6 74.1 69.9 69.0 69.8 62.0 53.3 

रक्षा 0.0 0.0 2.0 0.5 1.6 0.0 0.0 

सार्वजनिक शात्तन्त्त सरुक्षा 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

आनथवक िानिला 26.6 21.0 25.3 25.9 19.9 35.1 42.0 

र्ातार्रण संरक्षण 0.4 2.0 0.9 3.0 7.0 0.5 3.0 

आर्ासतथा सािदुावयक सवुर्धा 1.5 3.0 1.8 1.6 1.6 2.4 1.7 

स्र्ास्थ्य 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ििोरंजि, संस्कृनत तथा धिव 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

त्तशक्षा 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

सािात्तजक सरुक्षा 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

जम्िा 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

वर्गत ७ र्षविा बजेट वर्नियोजिको तलुिािा वर्िीय व्यर्स्थाको यथाथव खर्व सािान्त्य सार्वजनिक 

सेर्ािा ४ प्रनतशतदेत्तख 43 प्रनतशतसम्िले बढीरहेको छ। दोस्रो ठूलो वहस्सा रहेको आनथवक 

िानिलाको यथाथव खर्व भिे र्ावषवक औषत 62.2 प्रनतशतिात्र रहेको छ। आनथवक र्षव 2074/75 

िा वर्िीय व्यर्स्थािा सर्भन्त्दा धेरै वहस्सा भएको सािान्त्य सार्वजनिक सेर्ािा 8.3 प्रनतशतले कनि 

आएको छ भिे दोस्रो वहस्सा भएको आनथवक िानिलािा 27.8 प्रनतशतले र्ृवि भएको छ। सबैभन्त्दा 

बढी र्ृवि र्ातार्रण संरक्षणिा भएको छ। तर कुल वर्िीय व्यर्स्थािा यसको वहस्सा भिे न्त्यिु 
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रहेको छ। िानथ भिेझैं यसले पनि आनथवक िानिलासँग सम्बत्तन्त्धत संस्थािहरूिा सरकारको दावयत्र् 

बढ्दै गएको पवुष्ट गछव। 

 

.2.3 3 स्रोत  उपयोगको स्र्रूप र प्रर्तृ्ति 

सार्वजनिक खर्वका स्रोतहरू तथा उपयोगको स्र्रूप र प्रर्ृत्तिले आनथवक स्थावयत्र्सवहत अथवतन्त्त्रको 

उत्पादिशील क्षिता वर्कास तथा र्वृि र रुपान्त्तरणिा के कस्तो सम्भावर्त असर पािव सक्छ भने्न 

सिेत संकेत गदवछि।् तल राजस्र् पररर्ालि सवहत खर्व व्यहोिे स्रोतको स्र्रुप र प्रर्ृिी बारे 

वर्रे्र्िा गररएको छ। 

2.3.3.1 राजस्र् पररर्ालि र यसको संरर्िा 

सरकारको कुल आम्दािीका िखु्य श्रोतहरू राजस्र्, रै्देत्तशक अिदुाि, रै्देत्तशक ऋण र आन्त्तररक 

ऋण रहेका छि।्वर्गत दश र्षविा कुल सरकारी आयिा राजस्र् अंश बढेर आनथवक र्षव 

2074/75 िा 95.5 प्रनतशत पगेुको छ भिे अिदुािको अंशिा किी आइ 4.5 प्रनतशतिा 

झरेको छ। वर्गत केही र्षवको सरकारी आयको प्रर्ृत्तिलाई वर्लेषषेण गदाव राजस्र्को िात्रा र यसको 

कुल गाहवस्थ्य उत्पादिसँगको अिपुात दरैु्िा उल्लेखिीय र्ृवि हुदैँ गएको छ। आनथवक र्षव 

2065/66 िा यस्तो अिपुात 17.2 प्रनतशत रहेकोिा गत आनथवक र्षव 2074/75 िा  

क्रिशः र्ृवि भई 25.6 प्रनतशत पगेुको छ। यस अर्नधिा रै्देत्तशक अिदुाििा क्रनिक रूपिा कनि 

आई आनथवक र्षव 2074/75 िा 1.2 प्रनतशतिा रहेको छ।यसबाट आन्त्तररक स्रोत पररर्ालििा 

सकारात्िक प्रर्ृत्ति देत्तखए पनि पररर्ालिको स्रोतका वहसार्ले थप दर्ार् परेको छ र रै्देत्तशक 

अिदुाििा देत्तखएको ि्दो प्रर्ृत्तिले स्रोत व्यर्स्थापििा र्िुौनत थवपएको प्रष्ट हनु्त्छ।  
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तानलका १२: कुल गाहवस्थ्य उत्पादििा राजश्वको अिपुात (प्रनतशतिा) 

आनथवक र्षव 
कुल 
राजस्र् 

कर 
राजस्र् 

भन्त्सार 
िहसलु 

अन्त्तःशु
ल्क 

आयक
र 

िूल्य अनभर्िृ 
कर 

अन्त्य 
कर 

गैर कर 
राजस्र् 

2065/66 14.5 11.8 2.7 1.6 2.4 4.0 1.1 2.7 
2066/67 14.9 13.4 3.0 2.0 2.8 4.6 1.0 1.5 
2067/68 14.5 13.0 2.6 1.9 3.0 4.5 0.9 1.5 
2068/69 16.0 13.9 2.8 2.0 3.4 4.6 1.1 2.1 
2069/70 17.5 15.3 3.4 2.2 4.0 4.9 0.9 2.2 
2070/71 18.2 15.9 3.5 2.3 4.0 5.1 1.0 2.3 
2071/72 19.1 16.7 3.5 2.5 4.2 5.3 1.3 2.3 
2072/73 21.4 18.7 3.6 2.9 5.2 5.4 1.6 2.7 
2073/74 23.1 20.7 4.3 3.2 5.6 6.1 1.6 2.3 
2074/75 24.3 21.9 4.6 3.4 5.3 6.9 1.7 2.4 
दश र्षवको 

औसत 
18.3 16.1 3.4 2.4 4.0 5.1 1.2 2.2 

आनथवक र्षव २०६५/६६ िा कुल राजश्व पररर्ालि रु १ खर्व ४३ अर्व ४७ करोि भएकोिा 

आनथवक र्षव २०७४/७५ िा आइपगु्दा यो झण्िै पाँर् गिुाले बढेर रु. ७ खर्व ३२ अर्व २३ करोि 

पगेुको छ।यस अर्नधिा कुल राजश्व पररर्ालि र्ावषवक र्ृविदर सरदर 21.३ प्रनतशत रहेकोिा 

आनथवक र्षव २०७४/७५ िा सिेत यस्तो र्ृविदर २०.२ प्रनतशत कायि रहेको छ। 

 

 

 

 

      

 

नबगत दश र्षविा राजस्र्को अंश कुल गाहवस्थ्य उत्पादििा र्ावषवक औसत १८.३ प्रनतशतबाट 

आनथवक र्षव २०७४/७५ िा २४.३ प्रनतशत पगु्ि गएको छ। सो अर्नधिा कर राजस्र्को अंश 

८७.७ र गैर कर राजस्र्को अंश 12.3 प्रनतशत रहेको छ।आनथवक र्षव 2064/65 िा कुल 

राजस्र्िा कर राजस्र्को अंश 81.6 प्रनतशत रहेकोिा आनथवक र्षव 2074/75 िा 90.1 

प्रनतशत पगेुको छ। सोही अिसुार गैर कर राजस्र्को अंश 18.4 प्रनतशतबाट िटेर 9.9 

प्रनतशतिा झरेको छ।यसबाट राजस्र् संरर्िािा पररर्तवि हुँदै गएको देत्तखन्त्छ। 
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तानलका १३: राजश्व र्वृिदर (प्रनतशतिा) 

आनथवक र्षव 
कुल 
राजस्र् 

कर राजस्र् भछसार िहसलु अन्त्तःशलु्क आयकर 
िूल्य अनभर्िृ 

कर 
अन्त्य कर 

गैर कर 
राजस्र् 

2065/66 33.3 37.5 27.2 45.0 44.6 33.2 58.5 17.6 
2066/67 24.1 36.5 31.4 48.9 44.2 38.3 7.3 -31.1 
2067/68 11.5 10.9 1.4 9.1 22.3 12.3 4.2 16.2 
2068/69 23.2 19.5 21.5 14.0 24.1 15.0 32.2 54.4 
2069/70 21.4 22.6 31.1 22.1 30.6 17.7 -3.4 13.4 
2070/71 20.3 20.1 19.3 23.8 16.3 20.9 26.5 21.6 
2071/72 13.7 14.2 10.0 17.9 13.5 11.3 36.9 10.8 
2072/73 18.9 18.4 9.6 22.8 32.4 7.7 32.6 22.9 
2073/74 26.2 29.9 38.3 28.9 26.6 32.4 15.1 0.6 
2074/75 20.2 20.5 21.7 21.1 7.9 29.0 27.7 17.9 

 

पनछल्ला र्षवहरूिा वर्नभन्न उतार र्ढार् नबर् कुल गाहवस्थ्य उत्पादििा कर राजस्र्को अिपुातिा 

उल्लेख्य र्ृवि भई आनथवक र्षव 2074/75 िा 21.9 प्रनतशत पगेुको छ। आनथवक र्षव 

2064/65 िा कर राजस्र्िा 37.5 प्रनतशतका दरले उत्साहजिक र्ृवि भएको नथयो। त्यस 

पनछका र्षवहरूिा केही किी भएको छ। उदाहरणका लानग आनथवक र्षव 2071/7२ िा कर 

राजस्र्िा 14.2 प्रनतशतले र्ृवि भएको नथयो भिे आनथवक र्षव 2074/75 िा आईपगु्दा यस्तो 

र्ृविदर 20.5 प्रनतशत पगेुको छ। 

तानलका १४ : कुल कर राजश्विा अन्त्य कर राजश्वको अंश )प्रनतशतिा(  

आनथवक र्षव कर राजस्र् भछसार िहसलु अन्त्तःशलु्क आयकर िूल्य अनभर्िृ कर 
2065/66 22.89 13.86 20.04 33.92 9.29 
2066/67 22.04 15.11 21.17 34.37 7.31 
2067/68 20.15 14.86 23.33 34.79 6.86 
2068/69 20.49 14.18 24.23 33.50 7.60 
2069/70 21.91 14.12 25.82 32.17 5.98 
2070/71 21.77 14.56 24.99 32.38 6.30 
2071/72 20.98 15.04 24.85 31.57 7.56 
2072/73 19.42 15.59 27.79 28.72 8.47 
2073/74 20.67 15.47 27.08 29.28 7.50 
2074/75 20.89 15.55 24.25 31.36 7.95 
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कर राजस्र्को संरर्िािा सबभन्त्दा ठूलो वहस्सा िूल्य अनभर्ृविकरको रहेको छ। वर्गत दश र्षविा 

कुल कर राजस्र्िा िू.अ.करको वहस्सा र्ावषवक औषत 32.2 प्रनतशत रहेको छ।त्यसपनछ क्रिशः 

आयकरको वहस्सा 24.4 प्रनतशत, भन्त्सार िहसलुको वहस्सा 21.1 प्रनतशत, अन्त्त शलु्कको वहस्सा 

14.8 प्रनतशत र अन्त्य करको वहस्सा 7.5 प्रनतशत रहेको छ।  

 

पनछल्ला र्षवहरूिा करिीनत र कर प्रशासििा गररएको सधुारले कर संरर्िािा पररर्तवि भएको छ र 

यसले कर राजस्र् पररर्ालििा सधुार हिु गएको छ। तर अवहले पनि कर संरर्िािा अप्रतय्क्ष 

करको वहस्सा ठूलो छ। त्यसिा पनि आयातिा आधाररत िूल्य अनभर्ृवि करको वहस्सा उच्र् 

भएकाले कर राजस्र्को जोत्तखिता उच्र् छ। व्यापार िाटािा भएको वर्स्तारले यस पक्षलाई थप 

उजागर गछव। िूल्य अनभर्ृवि कर तलुिात्िक रूपिा प्रनतगािी हिुे कारणले करको भार पनि 

जितािा बढी हनु्त्छ। प्रगनतत्तशलता तथा कर लोर्कताको वहसार्ले प्रत्यक्ष कर बढी िहत्त्र्पूणव हिु े

भए पनि यसको न्त्यूि वहस्सा र बाह्य व्यापार जोत्तखििा आधाररत अप्रत्यक्ष करको ठूलो वहस्साले खर्व 

स्रोतको ददगोपिाको सिस्यालाई उजागर गदवछ साथै यस प्रकारको कर संरर्िाले अप्रत्यक्ष रूपिा 

सार्वजनिक खर्व र लगािीसगँ कर राजस्र् पररर्ालिको किजोर सम्बन्त्ध रहेको देखाउँछ। 

2.3.3.2 सार्वजनिक ऋण र यसको संरर्िा 

वर्गतका केही र्षवहरूिा कुल गाहवस्थ उत्पादििा सार्वजनिक ऋणको अिपुात क्रिशः ि्ि ु

सार्वजनिक खर्व नभत्रको एउटा सकारात्िक पक्ष रहेको नथयो। आनथवक र्षव 2057/58 िा कुल 

गाहवस्थ्य उत्पादििा सार्वजनिक ऋणको अिपुात 58.0 प्रनतशत रहेकोिा पनछल्ला र्षवहरूिा उच्र् 

दरले ि्ि गई आनथवक र्षव 2071/72 िा 25.4 प्रनतशतिा पगेु तापनि अर् वर्स्तारै पिुः बढ्ि 

लागेको छ। र्लस्र्रूप: आनथवक र्षव 2074/75 िा कुल गाहवस्थ उत्पादििा सार्वजनिक ऋणको 

अिपुात 29.7 प्रनतशतिा उत्तक्लएको छ जसिा आन्त्तररक ऋण र बाह्य ऋणको अिपुात क्रिशः 
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13.0 प्रनतशत र 16.7 प्रनतशत रहेको छ।आनथवक र्षव 2074/75 िा आन्त्तररक ऋणको अंश 

कुल बजेटिा उच्र् हिु गई रू 3.9 खर्व पगु्ि गयो र यसका कारण कुल गाहवस्थ्य उत्पादििा 

यसको अिपुात 4.8 प्रनतशत हिु गयो। 

तानलका १५ : सार्वजनिक ऋण र यसको संरर्िा 

 सार्वजनिक ऋणको अर्स्था )रू .करोििा(  
सार्वजनिक ऋणको संरर्िा 

)प्रनतशतिा(  

आनथवक बषव सार्वजनिक ऋण आन्त्तररक ऋण बाह्य ऋण आन्त्तररक ऋण बाह्य ऋण 
2065/66 40271.45 12567.41 27704.04 31.2 68.8 

2066/67 40430.30 14805.97 25624.33 36.6 63.4 

2067/68 44375.75 18420.57 25955.18 41.5 58.5 

2068/69 52327.84 21399.13 30928.71 40.9 59.1 

2069/70 55378.87 22034.72 33344.15 39.8 60.2 

2070/71 54863.70 20181.80 34681.90 36.8 63.2 

2071/72 54006.17 19678.60 34327.57 36.4 63.6 

2072/73 62211.50 23415.79 38795.71 37.6 62.4 

2073/74 69688.37 28371.06 41317.31 40.7 59.3 

2074/75 89453.00 39089.87 50363.13 43.7 56.3 

 

 

 

 

  

आनथवक र्षव 2074/75 िा कुल सार्वजनिक ऋणिा अन्त्तररक ऋणको अंश 43.7 र रै्देत्तशक 

ऋणको अंश 56.3 प्रनतशत रहेको छ। यसले रै्देत्तशक ऋणको वहस्सा केही िटेको देखाउँछ। 

पनछल्ला तीि र्षवको र्ृविदर हेदाव आन्त्तररक ऋणको र्ृविदर आनथवक र्षव 2074/75 िा 37.8 

प्रनतशत र रै्देत्तशक ऋणको र्ृविदर 21.9 प्रनतशत रहेको छ। पनछल्ला र्षवहरूिा आन्त्तररक 

ऋणको प्रर्ृनत केही बढ्ि ुर वर्देशी ऋणको खर्व दक्षता ि्िलेु पनि स्र्रूप र प्रर्ृत्ति दरैु्िा केही 

पररर्तवि आएको पाइन्त्छ। पनछल्ला केही र्षव वर्देत्तश अिदुाििा भएको र्वृि र वर्देशी ऋणिा 

आएको केही किी जस्ता कारणले सिेत यस्तो पररर्तवि आएको हो।तर पनछल्लो सिय अिदुािको 

तलुिािा रै्देत्तशक ऋणको अिपुात बढ्दै गएको त्तस्थनत एकानतर छ भि ेअकोतर्व  आन्त्तररक ऋण 

िानथ दर्ार् पनि थप रूपिा िनिभतू भएकाले सार्वजनिक ऋणको अंश उत्तक्लँदै जािे सम्भार्िा छ। 
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यसरी खर्वको र्ररत्र र आन्त्तररक ऋणिा बढ्ि गएको निभवरताले वर्ि सन्त्तलुि र आनथवक 

स्थावयत्र्िा सिस्या आउि सक्िे सम्भार्िालाइ संकेत गदवछ। 

2.3.4 कुल खर्व तथा खर्व धयहोिे स्रोतहरू 

कुल सरकारी आयबाट वर्िीय स्रोतको पयाविता िभएिा बजेट सन्त्तलुिको लानग िाटा पूनतव (Deficit 

Financing) गिे स्रोतको रूपिा आन्त्तररक ऋण र रै्देत्तशक ऋण पररर्ालि गररन्त्छ। आनथवक र्षव 

2074/75 िा रै्देत्तशक स्रोतिा रै्देत्तशक अिदुािको अंश 32.6 प्रनतशत छ भि ेरै्देत्तशक ऋणको 

अंश 67.4 प्रनतशत रहेको छ।आनथवक र्षव 2065/66 िा रै्देत्तशक अिदुािको अंश 72.6 

प्रनतशत र रै्देत्तशक ऋणको अंश 27.4 प्रनतशत रहेको नथयो।आनथवक र्षव 2074/75 िा 

रै्देत्तशक अिदुाििा 13.3 प्रनतशतले र्ृवि भएको छ भिे रै्देत्तशक ऋणिा 29.1 प्रनतशतले र्ृवि 

भएको छ। 

तानलका १६: कुल गाहवस्थ्य उत्पादिा कुल खर्व तथा खर्व धयहोिे स्रोतको अिपुात (प्रनतशतिा) 
क्र.सं आनथवक बषव 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

१ सारर््जनिक खर्व 22.21 21.16 22.15 24.94 26.67 31.16 36.08 

२ राजश्व र अिदुाि 18.67 19.58 20.31 20.84 23.18 24.26 25.55 

 कुल राजस्र् 16.00 17.50 18.16 19.05 21.43 23.05 24.35 

 अिदुाि 2.67 2.08 2.15 1.79 1.76 1.21 1.20 

३ बजेट िाटा* -3.53 -1.58 -1.83 -4.10 -3.49 -6.90 -10.52 

४ ऋण 3.11 1.83 1.93 3.19 5.42 5.54 7.30 

 
रै्देत्तशक ऋण 0.73 0.71 0.92 1.20 1.53 2.20 2.49 

५ आन्त्तररक ऋण 2.38 1.12 1.02 1.99 3.90 3.34 4.81 
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तानलका १७: कुल खर्व तथा खर्व धयहोिे स्रोतको र्वृि (प्रनतशतिा) 
क्र .सं  आनथवक बषव 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

१ साबवजनिक खर्व 5.7 21.3 22.1 13.1 37.0 31.7 

२ राजश्व र अिदुाि 16.4 20.2 11.3 17.6 22.7 19.9 

 कुल राजस्र् 21.4 20.3 13.7 18.9 26.2 20.2 

 अिदुाि -13.7 19.8 -9.6 3.6 -19.2 13.3 

३ बजेट िाटा -50.4 34.5 142.5 -9.8 131.7 73.5 

४ ऋण -34.7 22.5 78.9 79.9 19.7 50.1 

 
रै्देत्तशक ऋण 8.0 50.4 41.8 35.0 68.4 29.1 

५ आन्त्तररक ऋण -47.7 4.9 112.3 106.9 0.6 63.9 

िोटः बेरुज ुर सार्वजनिक संस्थािहरुबाट प्राि हिुे आय सिेवटएका छि ्

वर्गत 10 र्षविा कुल वर्िीय स्रोतिा अन्त्तररक ऋणको अंश बढ्दो छ भिे रै्देत्तशक स्रोतको अंश 

ि्दो रहेको छ। आनथवक र्षव 2074/75 िा कुल वर्िीय स्रोतिा आन्त्तररक ऋणको अंश 

56.6 प्रनतशत र रै्देत्तशक ऋणको अंश 43.4 प्रनतशत रहेको छ। त्यसैगरी, आनथवक र्षव 

2074/75 िा अन्त्तररक ऋणको र्ृविदर 64.0 प्रनतशत र रै्देत्तशक ऋणको र्ृविदर 23.5 

प्रनतशत रहेको छ। 

तानलका १८ :वर्िीय  स्रोत र यसको संरर्िा  

आनथवकबषव 

वर्िीय स्रोतको अर्स्था )रू .करोििा(  
रै्देत्तशक स्रोतको 

संरर्िा 
)प्रनतशतिा(  

वर्िीय स्रोतको 
संरर्िा )प्रनतशतिा(  

कुल वर्िीय 
स्रोत 

आन्त्तररक 
ऋण 

कुल 
रै्देत्तशक 
स्रोत 

रै्देत्तशक 
अिदुाि 

रै्देत्तशक 
ऋण 

रै्देत्तश
क 

अिदुाि 

रै्देत्तशक 
ऋण 

आन्त्तरर
क ऋण 

रै्देत्तशक 
स्रोत 

2065/66 5476.9 1841.7 3635.2 2638.3 996.9 72.6 27.4 33.6 66.4 
2066/67 7968.3 2991.4 4976.9 3854.6 1122.3 77.4 22.6 37.5 62.5 
2067/68 10051.4 4251.6 5799.8 4592.2 1207.6 79.2 20.8 42.3 57.7 
2068/69 8831.2 3641.9 5189.3 4081.0 1108.3 78.6 21.4 41.2 58.8 
2069/70 6624.2 1904.3 4719.9 3523.0 1196.9 74.6 25.4 28.7 71.3 
2070/71 8018.8 1998.3 6020.5 4220.6 1799.9 70.1 29.9 24.9 75.1 
2071/72 10612.9 4242.3 6370.6 3817.4 2553.1 59.9 40.1 40.0 60.0 
2072/73 16177.4 8777.5 7400.0 3954.4 3445.6 53.4 46.6 54.3 45.7 
2073/74 17828.3 8833.8 8994.5 3193.2 5801.3 35.5 64.5 49.5 50.5 
2074/75 25583.5 14475.1 11108.4 3616.4 7492.0 32.6 67.4 56.6 43.4 

2.२.४ सरकारी खर्व र त्यसको उपयोगको स्र्रुप र प्रर्तृ्ति 

सार्वजनिक खर्व अन्त्तगवत उपभोग, त्तस्थर पुजँी नििावण तथा हस्तान्त्तरणिा के कसरी खर्व भइरहेको छ 

भने्न तथ्यले तत्कालीि र दीिवकालीि वहसार्ले अथवतन्त्त्रको उत्पादिशील क्षिता र्वृि तथा वर्तरणिा 

कस्तो असर परररहेको छ भने्न िोटो आकँलि गिव सवकन्त्छ।बजेट र्गीकरणिा यस्ता पक्षहरूलाई 

आधार िािी वर्लेषशेण िहिु ेहिुाले भरपदो तथ्याङ्क उपलधध छैि। खासगरी हस्तान्त्तरण अििुाििा 
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सिस्या छ। तथ्याङ्क वर्भागबाट सार्वजनिक क्षेत्रको छुटैै  एवककृत लेखा अििुाि गिे कायव िहिु े

कारणले पनि यस्तो सिस्या आएको हो। त्यसैले तथ्याङ्क वर्भागबाट प्राि रावष्ट्रय आय अििुािलाई 

आधार बिाइ तल कुल सार्वजनिक खर्विा उपभोग र पुजँी नििावणको स्र्रुप कस्तो छ भने्न वर्लेषषेण 

गररएको छ।कुल खर्विा बाँकी हस्तान्त्तरणको रुपिा नलइएको छ।ट्रान्त्सर्रिा र्ाल ुर पुजँीगत दरैु् 

हिुे तर छुटै ाउि गाह्रो हिुे हिुाले सिग्र हस्तान्त्तरणलाई एकै ठाउँिा राखी वर्लेषषेण गररएको छ। 

 

यसरी गररएको अििुािबाट केही निष्टकषवहरू निकाल्ि सवकन्त्छ। पवहलो, र्ाल ु खर्वको तलुिािा 

सरकारी उपभोगको अंश तलुिात्िक रुपिा कि छ। तर र्रक प्रर्ृनत के छ भिे यसको अंश 

पनछल्ला र्षवहरूिा निकै िटेर गएको छ। उदाहरणको लानग २061/62 िा कुल खर्विा 

उपभोगको अंश 45.5 प्रनतशत रहेकोिा 2074/75 िा 32.4 प्रनतशत रहि गएको छ। 

अकोतर्व  कुल खर्विा पुजँी नििावणको अंश लगभग त्तस्थर छ र त्यो २१ प्रनतशतको आसपासिा छ। 

त्तस्थर पुजँी ििावणको अंश पुजँीगत खर्वको अंशभन्त्दा न्त्यूि छ।  

तानलका िं. 19 कुल सार्वजनिक खर्विा उपभोग, पुजँी नििावण र हस्तान्त्तरणको वहस्सा 

आ
नथ
वक
बष

व 
 

कु
ल 

खर्
व 

 

सर
का

री 
उप

भो
ग 

 

पुजँ
ी न
िि

ावण
 (
सर

क
ारी
) 

 

ट्रा
िस्

र्
र 

 

कुलखर्विा वहस्सा 

पुजँ
ीग
त 

खर्
व 

 

कु
ल 

खर्
विा
 प

ुजँी
 ख

र्व 

कु
ल 

गा
हवस्

थ्य
उत्

पाद
ि 

 

कुल गाहवस्थ उत्पादििा वहस्सा 
र्ा
ल ु

खर्
व 

 

कु
ल 

त्तस्थ
र 
पुँ ज

ी न
िि

ावण
 

 

उप
भो
ग 

पुजँ
ी न
िि

ावण
 

ट्रा
न्त्स

र्
र 

कु
ल 

खर्
व 

उप
भो
ग 

पुजँ
ी न
िि

ावण
 

ट्रा
न्त्स्
र्
र 

पुजँ
ी ख

र्व 

2068/69 339.2 164.4 71.6 103.2 48.5 21.1 30.4 51.4 15.2 1527.3 22.2 10.8 4.7 6.8 3.4 243.5 317.2 

2069/70 358.6 168.4 75.4 114.8 47 21 32 54.6 15.2 1695 21.2 9.9 4.4 6.8 3.2 247.5 383 
2070/71 435.1 201.9 95 138.2 46.4 21.8 31.8 66.7 15.3 1964.5 22.1 10.3 4.8 7 3.4 303.5 462 
2071/72 531.3 232.5 110.3 188.6 43.8 20.8 35.5 88.8 16.7 2130.2 24.9 10.9 5.2 8.9 4.2 339.3 595.8 
2072/73 601 259.7 160.5 180.8 43.2 26.7 30.1 123.3 20.5 2253.2 26.7 11.5 7.1 8 5.5 371.3 647.3 
2073/74 823.5 299.9 169.5 354.1 36.4 20.6 43 204.4 24.8 2642.6 31.2 11.3 6.4 13.4 7.7 516.3 840.7 
2074/75 1084.9 351.3 233.6 500 32.4 21.5 46.1 270.7 25 3007.2 36.1 11.7 7.8 16.6 9 696.9 1025.6 

खर्वको स्र्रुपबाट पनछल्ला र्षवहरूिा जे-जसरी कुल खर्व बढी रहेको छ त्यसको ठूलो वहस्सा 

हस्तान्त्तरणतर्व  गइरहेको छ भने्न स्पष्ट देत्तखन्त्छ। वर्िीय हस्तान्त्तरणका कारण हस्तान्त्तरण अंश 

बढ्ि ुस्र्ाभावर्क छ तर पनि अन्त्य प्रकृनतको हस्तान्त्तरणहरू पनि बढ्ि ेगरेको बढ्दो वहस्साले पवुष्ट 

गछव। त्तस्थर पुजँी नििावणको अंश ज्यादै कि हिु ु तथा िानथ भिे झै पुजँीगत खर्व नभत्रको पुजँी 

नििावणको स्र्रुप र र्ररत्र अथवतन्त्त्रको उत्पादिशील क्षिता र्ृवि उन्त्िखु िहिु ु र निनिवत पुजँीको 
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ििवत संहार त्यनतकै सिस्याग्रस्त हिु ु जस्ता कारणहरूले वर्द्यिाि खर्व संरर्िा र प्रणाली तथा 

वर्कास र सिवृि नबर् निकै किजोर सम्र्न्त्ध रहेको संकेत गदवछि।् एकानतर खर्वको आकार ज्यादै 

बढ्दै जाि ु र अकोतर्व  यसनभत्रको प्रर्ृत्ति अिकुुल भन्त्दा प्रनतकुलता उन्त्िखु हिुलेु रुपान्त्तरण र 

सिवृिको िागविा वर्द्यिाि खर्व प्रणाली र्िुौनतको रुपिा रहेको प्रष्ट हनु्त्छ। त्यस्तै, ट्रान्त्सर्रको अंश 

ह्वातै बढ्िलेु ट्रान्त्सर्रबाट हिुे खर्विा पुजँीगत अंश िबढ्िे तथा व्यर्स्थापि पक्ष किजोर हिु ेप्रर्ृनत 

बढेिा यसबाट सार्वजनिक खर्व व्यर्स्थापििा अरु सिस्याहरू थवपिे संभार्िा देत्तखन्त्छ। 
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अध्याय तीन 

तहगत संगठनात्मक संरचना, खचच अधिकार तथा क्रमागत कायचक्रम / 

आयोजनाहरूको बााँडफााँडसम्बन्िी सझुावहरू 

३.१ तीन तहको खचच अधिकारसम्बन्िी संवैिाधनक व्यवस्था  

संवविानले तीन तहमा राज्यशक्तिको बााँडफााँडगरी व्यवस्थापकीय कायचकाररणी र न्यायपाधलकासम्बन्िी 

अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ाच स्वतन्र र स्वायत्त भएका तीनै तहका 

सरकारबीचको सहकाररता, सह-अक्तस्तत्व र समन्वयको धसद्धान्त अपनाइएको छ।  

संवविानको िारा २३१ र िारा २३२ अनसुार संघीय कानून नेपालभर र प्ररे्श कानून प्ररे्शभर लागू 

हनु्छ। नेपाल सरकारले राविय महत्त्व र प्ररे्शहरू धबच समन्वय गने ववषयमा प्ररे्श मक्तन्रपररषद्लाई 

धनरे्शन दर्न सक्ने व्यवस्था गररएको छ। संवविानमा संघीय सरकारले आफैं  वा प्ररे्श सरकारमाफच त 

स्थानीय तहलाई सहयोग गनुचका अधतररि धनरे्शन दर्न सक्ने प्राविान राक्तखएको छ। संवविानको 

िारा ५७ को उपिारा ६ र ७ ले प्ररे्श सभाले बनाएको कानून संघीय कानूनसाँग बाक्तझएमा र गाउाँ 

सभा र नगर सभाले बनाएको काननु प्ररे्श कानून अथवा संघीय कानूनसाँग बाक्तझएमा बाक्तझएको 

हर्सम्म अमान्य हनुे समेत व्यवस्था गरेको छ।  

सरकारका तीनवटै तहमा सक्तित कोषको व्यवस्था गरेको छ। सक्तितकोषबाट ववधनयोजन गने कायच 

सरल बनाउन संघमा जेष्ठ १५ गते, प्ररे्शमा आषाढ १ गते र स्थानीय तहमा आषाढ १० गते बजेट 

प्रस्ततु गनुचपने संवैिाधनक एवं काननुी व्यवस्था छ। सक्तितकोषमा रकम राख्न ेर क्तझक्ने प्रकृयालाई 

आधथचक ऐन र ववधनयोजन ऐनले सहज बनाउाँछन।् त्यसैले उपल्लो तहको सरकारबाट जे जधत दर्न ु

पने हो जेष्ठ १५ र आषाढ १ गते नै दर्ई सक्न ुपनेछ।  

संघीय संसर्, प्ररे्श सभा र गाउाँ वा नगर सभाले क्रमश: रे्श भर, प्ररे्श भर र गाउाँ/नगर भर लाग ु

हनुे गरी कानून बनाई आ-आफ्नो सक्तित कोष प्रयोग गने व्यवस्था छ। ववभाज्यकोष माफच त राजस्व 

बााँडफााँड गरी प्ररे्श र स्थानीय तहलाई ववत्त प्रर्ान गने र चार प्रकारका अनरु्ानमाफच त ् ववकास 

धनमाचणका कायचहरू प्ररे्श तथा स्थानीय तहलाई सकु्तम्पन ेव्यवस्था छ। संवविानका अनसूुचीहरू-५, ६, 

७, ८ र ९ मा तीन तहका सरकारहरूका एकल र साझा अधिकारहरू उल्लेख गररएको छ।  
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3.2  संगठनात्मक तथा खचच अधिकारसम्बन्िी समस्याहरू 

नेपालको संवविान (207२) ले पररलक्तित गरेको संघीय नेपालको राज्य संरचनाअनसुार संघ, प्ररे्श 

र स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगमा भने समस्याहरू रे्क्तखएका छन।् राज्यशक्तिको प्रयोगरे्क्तख 

सरकार सिालन, बजेट धनमाचण र कायाचन्वयनका लाधग नयााँ कानूनको धनमाचण, संगठनात्मक तथा 

संरचनागत व्यवस्था जस्ता पिमा पूवचतयारी नहनु,ु तीनै तहका सरकारहरू बधनसकेपधछ पधन न्यूनतम 

आिारहरू धनमाचण नहुाँर्ा खचच अधिकार र श्रोत बााँडफााँडमा समस्या रे्क्तखएका छन।् संरचनाको 

उपयिु व्यवस्था र तद्अनरुूप कमचचारी व्यवस्थापन समयमैं नहुाँर्ा प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहले 

थप समस्याहरूको सामना गनुच परेको छ। ववत्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्थाले समेत समस्याहरू सजृना 

गरेको छ।  

संघीयता कायाचन्वयन गने क्रममा प्ररे्श एवं स्थानीय धनकायको धनवाचचनपश्चात त्यसको लाधग 

आवश्यक संगठन तयार गरी कमचचारी व्यवस्थापनको पूवचतयारी, तयारीको कायच हनु सकेको छैन। 

प्रशासन तथा व्यवस्थापन सवेिण गरी आवश्यकता पवहचान गनुचपनेमा तर्थच रूपमा मार गररएको 

छ। प्ररे्शलाई अधिकार दर्ने भन्र्ा पधन संघको आरे्श कायाचन्वयन गनुचपने बाध्यात्मक अवस्थाको 

सजृना हनु,ु संघीय मन्रालयले प्ररे्श मन्रालयलाई मातहत कायाचलय जस्तो व्यवहार गनुच, प्ररे्श र 

स्थानीय धनकायले आफ्नो भौधतक संरचना धनमाचण गर्ाच थप अनरु्ान प्राप्त हनुपुनेमा सो हनु नसक्न ु

जस्ता समस्याहरूको सामना गनुच परेको छ। प्रहरी ऐन, लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्िी मापर्ण्ड 

तोक्ने लगायतका र्जचनौ संघीय ऐनहरू नबन्र्ा प्ररे्शको एकल सूचीमा परेका कायच गनच पधन समस्या 

उत्पन्न भएको छ। साववकमा कृवष र पशसेुवाका कायाचलयहरूको कायचक्तजम्मेवारी स्थानीय धनकाय 

अन्तगचत नरहाँर्ा नेपालको संवविानले प्रर्ान गरेको अधिकार प्रयोग एवं कतचव्य धनवाचहमा बािा उत्पन्न 

भई जनताहरू कधतपय िेरमा सवचसलुभ सेवा प्राप्त गनचबाट बक्तन्चत हनु पगेुको क्तस्थधत छ।  

संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले प्रकाक्तशत गरेको संगठन तथा ब्यवस्थापन 

सधमधतको प्रधतबेर्न २०७५ अनसुार संघ अन्तगचत ४५,८५८ प्ररे्शमा २१,३३९ र ७५३ वटा 

स्थानीय तहमा सालाखाला ४७ वटा र्रवन्र्ीको र्रले 38,955 र्रवन्र्ी स्वीकृत हनुलेु संघीय 

सरकारले साववकको भधूमका छाड्न चाहेको रे्क्तखरै्न।  

संवविानका अनसूुचीहरू अनरुूप अधिकारको बााँडफााँड र कायाचन्वयनमा सहजताका लाधग २०७३ 

चैरमा मक्तन्रपररषद् बाट कायच ववस्तधृतकरण समेत तयार गरेको धथयो। उि कायच ववस् ततृीकरणले 

केही हर्सम्म सहजता दर्यो। तर यसमा थप व्याख्या गरै् कधतपय िेरमा संवविानले दर्एका सीमा 

समेत पार गने प्रयास भयो। एकीकृत सम्पक्तत्त कर, प्ररे्श धनकासी करहरू संवविानले उल्लेख 
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नगरेको भए पधन कायच ववस्ततृीकरणमा समावेश गररयो। ववस्ततृीकरण गर्ाच सरकारको तह र 

संवविानको व्यवस्थाअनरुूप भन्र्ा पधन कधतपय िेरमा संघीयता लागू हनुभुन्र्ा पवहलेको कायचिेरलाई 

तीन तहको सरकारमा धनिेपीकरण गने तफच  बढी ध्यान गएको रे्क्तखयो। संघ अन्तगचतका कधतपय 

धनकायबाट वहजोको केन्रीकृत पररपाटीअनरुूप खचच अधिकार आफैं मा राख्रै् तलका संरचना र 

कमचचारीहरू आफ्नै धनयन्रणमा राख्न ेप्रवृक्तत्त रह्यो। ७ वटै प्ररे्श र स्थानीय तहमा आयोगले गरेको 

स्थलगत छलफल र अन्तरवक्रयाबाट खचच अधिकारलाई सहजीकरण गने तफच  िेरै अवरोि र 

समस्याहरू रहेको पाइयो।  

यसरी कायच ववस्ततृीकरणकै जगमा बसेर संघीय सरकारका मन्रालयहरूबाट संघीयता लागू हनु भन्र्ा 

पवहलेको कायचिेरलाई आफू अनकूुल संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहमा ववभाजन गने प्रयन ग गरेको 

रे्क्तखयो। कायचक्रमहरू प्ररे्श एवं स्थानीय तहमा पठाए वा गएपधछ आवश्यक संरचना, कमचचारी र 

बजेटसाँगै जान ुपर्थ्यो। यस्तो भएको पाइएन। सकेसम्म प्ररे्श एवं स्थानीय तहमा कमचचारी एवं श्रोत 

हस्तान्तरण नगने मनसायले कधतपय संगठन एवं संरचना, कायचक्रम एवं पररयोजनाहरूका नामै 

पररवतचन गरेको पाइयो। कायच ववस्ततृीकरणले दर्एको रूपरेखा र मापर्ण्डअनसुार केन्रीयस्तरका 

संरचना एवं संगठन संघमा रहने व्यवस्था भएकोले कधतपय कायचक्रम/पररयोजनाहरूको अगाधड वा 

पछाधड राविय, केन्रीय, ववभाग आदर् थपेको पाइयो। कधतपय कायचक्रम/पररयोजनाहरूलाई पनु: 

नामाकरण र कायचिेर थप गरी अन्तर प्ररे्शको रूपमा ववस्ताररत गरी केन्रमा राख्न ेआिार तयार 

गरेको  रे्क्तखयो।  

प्रत्येक संघीय मन्रालयहरूले आफूसाँग भएका कायचक्रम/पररयोजनाहरू कवहले शरुू भएको, कवहले 

समाप्त हनु,े ववत्तीय एवं भौधतक प्रगधतको अवस्था के हो, कायाचन्वयनमा धनरन्तरताको अवस्था र 

ववस्ततृ पररयोजना प्रधतवेर्न भए नभएको के हो, कुन स्थानमा कायचक्रम/पररयोजना रहेको छ, 

कायचक्रम/पररयोजनाहरूमा रहेको जनशक्ति, धनमाचण कम्पनीको संलग्नता आदर् ववषयको अवस्थाको 

वववरण र समीिा ववना नै धनक्तश्चत रकम उल्लेख गरै् सशतच अनरु्ानको नाममा प्ररे्श एवं स्थानीय 

तहमा कायचक्रम/पररयोजनाहरू हस्तान्तरण गरेको पाइयो। यसरी ववतरण गररएका कायचक्रम एवं 

पररयोजनाहरूको संख्या ३० हजार भन्र्ा बढी पगेुको पाइयो। यसले गर्ाच प्ररे्श एवं स्थानीय तहबाट 

त्यस्ता क्रमागत कायचक्रम/पररयोजनाहरू कायाचन्वयन गने तफच  ठूलो समस्या रहेको रे्क्तखयो। 

कायाचन्वयन प्रगधतको आिारमा बजेट धनकाशा हनुे हुाँर्ा सशतच अनरु्ानमाफच त प्राप्त हनुपुने चौमाधसक 

बजेट समेत प्राप्त नहनुे क्तस्थधत भएको पाइयो। संघमा भार एवं र्ावयत्वको रूपमा रहेका कायचक्रम/ 

पररयोजनाहरू प्ररे्श र स्थानीय तहमा सारेको भने्न अनभुधूत प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहलाई पनच 

गएको रे्क्तखयो।  
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साझा अधिकारहरूको प्रयोगले थप समस्या जन्माएको रे्क्तखयो। उर्ाहरणका लाधग कृवष, क्तशिा, 

स्वास्र्थ्य, उद्योग, वन, खानेपानी, ववद्यतु, सडक जस्ता िेरहरूमा तीनै तहका सरकारहरूले लगानी गरेका 

छन।् माध्यधमक क्तशिा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ तर प्ररे्श र संघले पधन 

ववद्यालय भवन धनमाचण, क्तशिक तलव, ताधलम, पाठ्यक्रम तयारी र पाठ्यपसु्तक छपाइ इत्यादर्मा 

लगानी गर्चछन।् कुनै प्ररे्शले ववद्यालय पररसरमा पखाचल लगाउने तथा भवन बनाउने गर्चछन।् 

यसबाट लगानीमा र्ोहोरोपन आउने क्रमसंगै स्थानीय तहको एकल अधिकार िेरमा संघ वा प्ररे्शले 

खचच गर्ाच अन्य अत्यावश्यक िेरमा रकम प्रवाह नहनुे क्तस्थधत रे्क्तखन्छ। समस्याहरुलाई धनम्न 

अनसुार उल्लेख गनच सवकन्छ। 

1. आ.व. 2075/76 को बजेट तजुचमा गर्ाच खचच अधिकारको स्पष्ट बााँडफााँड हनु सकेको 

रे्क्तखरै्न। संवविान, स्थानीय सरकार सिालन ऐन, 2074 तथा आवधिक योजनाले 

पररलक्तित गरेको ववषय र भावनाअनरुूप आयोजनाहरूको प्राथधमकीकरण गर्ाच एकनासको 

मापर्ण्ड र आिार तयार हनु सकेन। ववगतमा बहवुवषचय योजनाको स्रोत सधुनक्तश्चतता दर्ाँर्ा 

आवश्यकता र िमताले िाने्न भन्र्ा धनकै बढीमा स्रोत सूधनक्तश्चतता दर्ई वतचमानमा ववना स्रोत 

ती आयोजनाहरू अन्िािनु्र् रूपमा प्ररे्श र स्थानीय सरकारमा पठाइयो। यस्ता आयोजना 

कुन प्ररे्श र स्थानीय धनकायका कधत छन ् भने्न यवकन गनच कदठन रे्क्तखन्छ भने कायच 

प्रगधतसवहतको आयोजना सूची नपाउाँर्ा प्ररे्श र स्थानीय सरकारलाई कायच अगाधड बढाउन 

समस्या रे्क्तखएको छ। केन्रले योजनाको लामो सूची संलग्न गरी प्ररे्शलाई एकमषु्ट रकम 

पठाएकोमा बजेट बाड्र्ा कधनका छराई गनुचपने बाध्यात्मक समस्या सजृना भएको छ। 

बहवुषीय योजनामा धनमाचण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कायचका लाधग समेत वजेट व्यवस्था 

हनु नसक्र्ा एकाधतर ती योजना अलपर छन ्भने अकोधतर सम्झौतानसुार कायच गने धनमाचण 

व्यवसायी धनरुत्सावहत भएका छन।् संघले प्रर्ान गने सशतच अनरु्ान प्ररे्शले स्थानीय 

तहलाई पठाउाँर्ा त्यस्तै खालका योजना संघ र स्थानीय तह समेतको हुाँर्ा स्रोत सािन 

र्ोहोरो पने अवस्था सजृना भएको छ। सडक, धसाँचाइ, खानेपानी जस्ता लाभग्राही फरक 

फरक हनुे आयोजनाहरूको संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहको आयोजना मापर्ण्ड नबन्र्ा योजना 

केन्रीकृत भई संघको बोलवाला र एकाधिकार जस्तो रे्क्तखन गएको छ। व्यवक्तस्थत बजेट 

प्रणाली एवं अन्तर सम्बक्तन्ित सूचना सञ्जाल बन्न नसक्र्ा संघ, प्ररे्श एवं स्थानीय तह धबचको 

बजेट व्यवस्था एवं सूचना आर्ान प्रर्ानमा समस्या सजृना भएको छ। यसरी हेर्ाच 

जनभावनाअनसुार स्थावपत संघीय शासन योजना र वजेटको माध्यमबाट नै ववपन्न जनता 

सम्पन्न हनुे तर्थ्य सखुको अनभुधूत गने संघीय नेपाल सरकारको पररकल्पनालाई हालको 

व्यवस्थाले चनुौधत थपेको छ।  
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2. माधथ भनझेैं नेपालको संवविान कायच ववस्ततृीकरण वववरण तथा राविय योजना आयोगबाट 

प्रकाक्तशत आयोजना वगीकरण मापर्ण्डअनसुार आ.व.2075/76 को वजेट तजुचमा गर्ाच 

30,7281 क्रमागत आयोजनाहरू प्ररे्श र प्ररे्शमाफच त स्थानीय तहमा रकमसवहत धनिेपण 

गररएको छ। प्ररे्शले नै रकम ववधनयोजन गने गरी एकमषु्ट अनरु्ान रकम प्ररे्शलाई 

सकु्तम्पइएको छ।  

3. यसरी प्ररे्शलाई दर्इएको अनरु्ान रकम पधन आयोजना तोकेर खचच गनुचपने तर त्यस्ता 

आयोजनाहरूको अत्तोपत्तो नभएको, आयोजना कायाचन्वयन चक्रमा सो आयोजना हाल कुन 

चरणमा छ, कधत रकमको ठेक्का भएको छ, धनमाचण व्यवसायी को हो भने्न जस्ता आिारभतू 

वववरण पधन नपठाई आयोजनाको सूची मार पठाउनलेु प्ररे्श सरकारले धनिेवपत 

आयोजनाहरूमा अपनत्व स्वीकार गनच अप्ठ्ठ्यारो परररहेको छ।  

4. ववगतमा स्रोत सधुनक्तश्चतता, बह-ुवषीय ठेक्का एवं ववधनयोक्तजत बजेटको अधिनमा रही ववगतमा 

भएका थपु्र ैठेक्काको कायाचन्वयनको क्तजम्मा आ.व.2075/76 रे्क्तख प्ररे्शलाई दर्इएको छ। 

बजेट रकम खोली वा नखोली हस्तान्तररत यस्ता आयोजनाको सूचीमा मार प्राप्त भएको, 

ठेक्का अंक कधत भई कधत भिुानी भएको, म्यार् कधत छ, कस्ले धनमाचण गने हो, जस्ता 

आिारभतू कुरा पधन खलेुका छैनन।् सातै प्ररे्शबाट यस्तै समान प्रकारका गनुासाहरू 

धनरन्तर आइरहेका छन।्  

5. प्ररे्शमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरूमा काम गने सम्बक्तन्ित धनमाचण व्यवसायीहरू रकम 

भिुानीको लाधग आउने गरेकोमा प्ररे्शबाट यस ववषयमा कुन धनकाय माफच त कुन काम 

गराउने र भए गरेका कामको फरफारक पधन कुन धनकायबाट कसरी गराउने र भिुानी 

कसरी गने भने्नमा प्ररे्शहरू अलमल्ल छन।् संगठन संरचना पधन अनौठो बनकेो छ। 

प्ररे्शको चनुाव भन्र्ा पवहले पाधलकाहरूको चनुाव भएकोले तत्कालमा रहेका केक्तन्रय 

सरकारका अधिकांश कायाचलय, स्रोत, बजेट र क्तजन्सी सामान भवन, सवारी सािन र 

कमचचारीहरू समेत स्थानीय तहमा गए। प्ररे्श सरकार पधछ बन्यो। यसका लाधग नयााँ 

संरचना चावहए। क्तजल्ला तहमा भएका सवै सवुविा स्रोत, सवारी सािन, कमचचारी, भवन 

इत्यादर् स्थानीय तहमा गइसकेकाले कमचचारी लगायत सबै ववषय नयााँ ढंगबाट व्यवस्था 

गनुचपने भयो। साथै, आधथचक वषचको मध्यधतर केन्रले एकमषु्ट बजेट पठाएको र खचचगने, 

ठाउाँ, संयन्र र पररयोजना समेत धथएनन।् बजेट बनाउने प्रकृया मार पूरा भयो। 

कायाचन्वयन संयन्र र समय नभएर आ.व.2074/75 को बजेट कायाचन्वयन न्यून हनु 

गयो।  

                                                           
1 क्रमशः सबै प्रदेशहरूमा ५२४९, ३३८७, ५६५७, ४०१५, ४८४७, ३६८९ र ३८८४ गरी कुल जम्मा ३०,७२८ आयोजना संख्या 



49 

6. आ.व.2075/76का लाधग केन्रबाट आएको बजेट धसधलङ र आफ्नै स्रोतबाट प्ररे्शहरूले 

बजेट बनाए तर हस्तान्तररत आयोजनाहरूको कायाचन्वयन संयन्र नै बनाएनन ्वकनभने सोको 

जानकारी प्ररे्शहरूलाई यस अक्तघ गराइएको धथएन। प्ररे्शको मागअनरुूपको संगठन र 

संरचना पधन आएनन।् केन्रले "एउटै आकार/सबैमा समान" भने्न नीधतअनरुूप सातै प्ररे्शमा 

समान प्रकृधतको र्रवन्र्ीमा सामान्य फेरबर्ल गरी स्वीकृत गर् यो। अवकाश उन्मखु वा 

भखचर बढुवा भएका र तलुनात्मक दृवष्टले प्राववधिक ज्ञान र सीप समेत कम भएका 

कमचचारीहरूलाई प्ररे्शमा कामकाज गनच खटाइयो।  

7. एकल अधिकारअनसुार पधन कायचक्रम र बजेटको उपयिु व्यवस्था नहनु ु तथा साझा अधिकार 

बााँडफााँडमा अन्यौलता, केन्रले आफूले र प्ररे्शले आफूले राख्न ेगर्ाच कायचक्रम, रकम ववधनयोजन र 

खचचमा र्ोहोरोपन रे्क्तखएको छ।  

8. संवविानका अनसूुचीहरू प्रष्ट भए पधन एकल अधिकारको सूचीमा नरहेका कामहरू समेत साझा 

सूचीमा रहेबाट अन्यौलता छाएको छ जसका कारण कायच ववभाजनमा समस्या आाँउर्ा कायच 

ववस्ततृीकरण प्रधतवेर्न एवं कायच ववभाजन धनयमावली पधन स्पष्ट हनु नसकी िेरै कायचहरू संघमा 

राक्तखएको छ। तलको संक्तिप्त उर्ाहरणहरूले यसको पवुष्ट गर्चछ्नः 

ताधलका 1 संवविानका अनसूुचीसम्बन्िी उर्ाहरणहरू 
धस.नं वववरण अनसूुची 

अनसूुची-5 को व्यवस्था अनसूुची-6 को 
व्यवस्था 

अनसूुची-7 को 
व्यवस्था 

अनसूुची-8 को व्यवस्था अनसूुची-9 को व्यवस्था 

1=  कृवष क्वारेन्टाइन कृवष तथा पश ु
ववकास 

-औषधि र 
ववषार्ी 
-पश ुक्तचवकत्सा 

- कृवष तथा पशपुालन, 
कृवष उत्पार्न 
व्यवस्थापन, पशसु्वास्र्थ्य,  

सहकारी 
- कृवष प्रसारको 
व्यवस्थापन, सिालन र 
धनयन्रण 

कृवष सहकारी 

2=  क्तशिा केन्रीय ववश्व ववद्यालय, केन्रीय 
स्तरका प्रज्ञा प्रधतष्ठान, ववश्व 
ववद्यालय मापर्ण्ड र धनयमन, 
केन्रीय पसु्तकालय 

भाषा, धलवप, संस्कृधत, 
लधलतकला 

ववधभन्न पेशा 
सम्बन्िी 

-आिारभतू र माध्याधमक 
क्तशिा 
-भाषा संस्कृधत र 
लधलतकलाको संरिण र 
ववकास  

परुातत्व प्राचीन स्मारक र 
संग्रहालय 

3=  स्वास्र्थ्य स्वास्र्थ्य नीधत, स्वास्र्थ्य सेवा, 
स्वास्र्थ्य मापर्ण्ड, गणुस्तर र 
अनगुमन, राविय वा ववक्तशष्टसेवा 
प्रर्ायक अस्पताल, परम्परागत 
उपचार सेवा, सरुवा रोग धनयन्रण  

स्वास्र्थ्य सेवा  पररवार धनयोजन 
र जनसंख्या 
व्यस्थापन 

-क्तचवकत्सा, 
आयुर्वेद चिककत्सा  

आिारभतू स्वास्र्थ्य र 
सरसफाइ  

स्वास्र्थ्य  

4=  ऊजाच अन्तररे्क्तशय तथा अन्तरप्ररे्श 
प्रसारण लाइन  

-आणववक ऊजाच, बायमुण्डल र 
अन्तररि सम्बन्िी  

प्ररे्श स्तरको ववद्यतु अन्तरप्ररे्श जल 
उपयोग  

साना जलववद्यतु 
आयोजना, वैकक्तल्पक 
ऊजाच 

जल उपयोग 

5=  धसंचाइ जलस्रोतको संरिण र वह ु
आयाधमक उपयोग सम्बक्तन्ि नीधत 
र मापर्ण्ड 

-केन्रीय स्तरका ठुला धसंचाइ 
आयोजना तथा पररयोजना 

प्ररे्श स्तरको धसाँचाइ प्ररे्श धसमा 
नदर्, जलमागच 

स्थानीय धसाँचाइ धसाँचाइ सेवा 

6=  खानेपानी - प्ररे्शस्तरको खानेपानी र खानेपानी, जलािार ववद्यतु, खानेपानी, धसाँचाइ 
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खानेपानी, प्ररे्श 
स्तरको जल उपयोग 

सरसफाइ जस्ता सेवा 

7=  भौधतक 
पवुाचिार 

राविय यातायात नीधत, रेल तथा 
राविय लोक मागचको व्यवस्थापन  

प्ररे्श स्तरको 
पररवहन, प्ररे्श 
लोकमागच 

भौधतक पूवाचिार  स्थानीय सडक, ग्राधमण 
सडक, कृवष सडक  

सवारी सािन अनमुधत 

नेपालको संवविानका अनसूुचीमा रहेका साझा अधिकार अन्तगचत उल्लेख भएको कृवषलाई आिार 

धलएर कायच ववस्ततृीकरण प्रधतवेर्न र नेपाल सरकार (कायच ववभाजन) धनयमावलीमा संघीय कृवष 

मन्रालयको कायच आवश्यक भन्र्ाबढी राक्तखएको छ। साझा अधिकारको िेरमा केही ठूला 

कायचक्रमहरू संघमै राखी ववधभन्न कायाचलयसवहतको संरचना संघमा राक्तखएको छ। संवविानले कृवषमा 

संघको एकल अधिकार थोरै दर्एको छ। तर संगठन संरचना भन ेज्यारै् बोक्तझलो बनाइएको छ। 

यस्तै प्रवृक्तत्त अन्य मन्रालयहरूमा पधन रे्क्तखन्छ।  

३.3 कानूनी, संस्थागत र संगठनात्मक संरचनासम्बन्िी सझुावहरू  

३.3.१ नपेाल सरकारको हालको संगठनात्मक संरचनाका समस्याहरू 

नेपाल सरकार कायच ववभाजन धनयमावली, २०७४ अनसुार हाल संघमा २२ मन्रालयहरू छन। 

केन्रीय संगठन संरचनाअनसुार ती मन्रालय मातहत ५७ ववभाग र ववधभन्न कायाचलयहरूको ब्यवस्था 

गररएको छ। संवैिाधनक धनकायहरू, महान्यायाधिविाको कायाचलय, लगायतका धनकायहरू पधन 

रहेका छन।् संघ अन्तगचत ४५,८५८ कमचचारी रहन े गरी संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण सधमधतको प्रधतवेर्नले उल्लेख गरेको छ।  

कुनै संगठनको स्वरूप मन्रालय ववभाग हुाँरै् इलाका तहसम्म पगेुको छ भने कुनैको मन्रालय, 

ववभाग, अिल हुाँरै् तलसम्म पगेुको छ। कसैको मन्रालय, क्तजल्ला र इलाका हुाँरै् तलसम्म ववस्तार 

भएको छ। तसथच, संघीय सरकारको संगठनात्मक स्वरूपमा ठूलो वववविता छ।  

वतचमान अवस्थामा नेपाल सरकारको संगठनात्मक स्वरूप एकै प्रकारको छैन। जस्तै: 

क. मन्रालय/ववभाग/िेर/क्तजल्ला/इलाका/सेवा केन्र 

ख. मन्रालय/ववभाग/क्तजल्ला/इलाका  

ग. मन्रालय/ववभाग/क्तजल्ला  

घ. मन्रालय/क्तजल्ला/इलाका 

ङ. मन्रालय/ववभाग/अिल 

च. मन्रालय/ववभाग/धडधभजन 

छ. मन्रालय/ववभाग/बोडच 
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प्ररे्श तहको संगठन संरचना र र्रबन्र्ी व्यवस्थातफच  हरेक प्ररे्शमा मखु्यमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को 

कायाचलयसवहत ७ वटा मन्रालय, प्ररे्श सभा-सक्तचवालय, मखु्य न्यायाधिविाको कायाचलय र प्ररे्श 

कोष धनयन्रकको कायाचलय रहने व्यवस्था गररएको छ। यसरी सबै प्ररे्शमा गरी ४९ मन्रालय, ७ 

प्ररे्श प्रमखुको कायाचलय, ७ प्ररे्श सभा सक्तचवालय, ७ मखु्य न्यायाधिविाको कायाचलय, ७ प्ररे्श 

कोष धनयन्रक कायाचलय कायम गररएको छ। प्ररे्श तहमा २१,३९९ कमचचारी रहने व्यवस्था 

गररएको छ।  

स्थानीय तहतफच  ७५३ वटा स्थानीय तहलाई ९ वगचमा ववभाजन गरी ३8,955 कमचचारी रहन े

व्यवस्था गररएको छ।  

ताधलका 2 र्रबन्र्ीसम्बन्िी वववरण 
धस.नं. धनकाय र्रबन्र्ी प्रधतशत 
1=  संघ अन्तगचत 45858 43.18 
2=  प्ररे्श अन्तगचत 21399 20.14 
3=  स्थानीय तह/क्तज.स.स. 38955 36.68 

कुल र्रबन्र्ी 106212 100.00 

उपयिु धनचोडबाट हाल नेपालको प्रशासधनक प्रणालीमा धनम्न धलक्तखत समस्याहरू ववद्यमान भएको 

पाइएको छ। 

संगठनात्मक स्वरूपका सम्बन्िमा हाल रे्क्तखएका प्रमखु समस्याहरू धनम्न रहेका पाइन्छन-्  

क. मन्रालयको कायच ववभाजनमा अस्पष्टता र र्ोहोरोपन 

हरेक मन्रालयको कायच स्पष्ट हनुपुर्चछ, र्ोहोरोपन हनु ुहरु्ैंन भने्न सैद्धाक्तन्तक मान्यता हो। तर नेपाल 

सरकार (कायच ववभाजन धनयमावली) अध्ययन गर्ाच एउटै प्रकृधतको कायचमा एक भन्र्ा बढी 

मन्रालयहरू संलग्न हनुे रे्क्तखन्छन ्जसले गर्ाच काममा अन्यौलता सजृना हनु,े वववार् बढ्ने, समन्वय 

प्रभावकारी नहनुे र अनावश्यक व्ययभार बढ्न े हनु्छ। मन्रालयको काम स्पष्ट वकटान भएका 

अवस्थामा पधन ऐनद्वारा अन्य धनकाय खडा गरी काम गर्ाच अनावश्यक वववार् सजृना हनुे रे्क्तखएको 

छ। जस्तै- लगानी बोडच, गररबी धनवारण कोष, पयचटन बोडच इत्यादर्। एउटै प्रकृधतको कायच क्तजम्मेवारी 

भएका केही उर्ाहरण धनम्नानसुार उल्लेख गनच सवकन्छ-  

ताधलका 3 

धबषय कायचववभाजन 
धनयमावलीअनसुारको 

िरेाधिकार 

प्रचधलत काननुअनसुारको कायचिरे 

सावचजधनक धलखत 
प्रमाणीकरण 

कानून, न्याय तथा संसर्ीय 
माधमला मन्रालय 

 प्रिानमन्री तथा   मक्तन्रपररषद्को कायाचलय 

मानव अधिकारको संरिण, 
प्रवद्धचन, समन्वय र प्रधतवेर्न 

प्रिानमन्री तथा 
मक्तन्रपररषद्को कायाचलय 

कानून न्याय तथा संसर्ीय मामीला मन्रालय मानव अधिकार र 
नागररक स्वतन्रताको संरिण र प्रवद्धचन- गहृ मन्रालय 
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नेपालको अन्तराचविय सीमा 
सम्वन्ि 

परराि मन्रालय - अन्तराचविय सीमा, सीमा स्तम्भको सरुिा, सीमा प्रशासन तथा 
अन्तराचविय धसमानाको सरुिा - गहृ 

- सीमास्तम्भको धनमाचण, ममचत संभार तथा अधभलेख व्यवस्थापन 

- भधूम व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी धनवारण मन्रालय 

- अन्तराचविय धसमानाको सरुिा समन्वय/सीमा िेरसम्बन्िी 
सूचना संकलन, ववश्लषेण तथा उपयोग - रिा 

ख.  एउटै कायच ववधभन्न धनकायबाट सम्पार्न हनु ु

हाल एउटै वकधसमको कायच एक भन्र्ा बढी धनकायबाट भइरहेको पाइन्छ जसले गर्ाच कधतपय िेरमा 

सािनको र्ोहोरोपन र कधतपय िेरमा सेवाग्राही सेवाबाट वक्तित हनुपुने अवस्था छ। यससम्बन्िी 

उर्ाहरण धनम्न अनसुार दर्न सवकन्छ-  

 सडक धनमाचण - सडक ववभाग, सहरी ववकास ववभाग, काठमाडौं उपत्यका ववकास 

प्राधिकरण, नगरपाधलकाहरू।  

 सीप ववकास ताधलम - श्रम तथा रोजगार मन्रालय, उद्योग, वाक्तणज्य तथा आपूधतच मन्रालय, 

क्तशिा मन्रालय आदर् अन्तगचत सिालन भइरहेका छन।् त्यस्तै, यस्ता ताधलम स्थानीय 

तहबाट समेत सिाधलत छन।्  

 कमचचारीलाई ताधलम - नपेाल प्रशासन प्रक्तशिण प्रधतष्ठान लगायत ववधभन्न मन्रालय 

अन्तगचतका 18 वटा धनकायबाट प्रक्तशिण कायच भइरहेका छन।्  

ग.  अन्तर सरकार कायचमा र्ोहोरोपना 

तीनवटा सरकार बीच काममा र्ोहोरोपन हनु ुहुाँरै्न। तर संघीय मन्रालयले हाल प्ररे्श र स्थानीय 

सरकारको कायचिरे अन्तगचतको कायच गने धनकायहरू संघ अन्तगचत राखेको पाइन्छ जसका कारण 

प्ररे्श एवं स्थानीय तहमा सो कायच गने धनकायको स्थापना गनुचपने बाध्यता सजृना हनुे र संघ 

अन्तगचत पधन त्यस्ता धनकाय रहाँर्ा अनावश्यक संगठन गठन हनु,े काममा र्ोहोरोपना आउन,े काम 

छुट्ने भइ ववधभन्न समस्या आउने धनक्तश्चत छ। यसको उर्ाहरण धनम्नअनसुार दर्न सवकन्छ-  

 डोलीडार र एल.क्तज.धस.धड.वप. लाई संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले 

अन्तगचत राखेको छ जव की ती धनकायको कायच संघ अन्तगचत परै्न।  

 कृवषसम्बन्िी कायच संघको एकल अधिकारमा परै्न। साझा अधिकार सूचीको ववषयलाई 

धलएर कृवष, भधूमव्यवस्था तथा सहकारी मन्रालय अन्तगचत ठूलो संगठन संरचना बनाई िेरै 

आयोजनाहरू संघमै राक्तखएको छ।  

 भौधतक पूवाचिार मन्रालय अन्तगचत धडधभजन सडक कायाचलय संघमै राक्तखएको छ।  
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घ. स्थानीय तहको संख्या पवहले अपेिा गररए भन्र्ा बढी हनु ु

हाल स्थानीय तहको संख्या ७५३ रहेको छ। ववधभन्न ववद्वानहरूबाट प्राप्त सझुावका आिारमा शरुुमा 

यी धनकायको संख्या धनकै कम कायम गने अपेिा धथयो। हाल यातायात र सिारको ववकास भएको 

अवस्थामा यी धनकायको संख्या २००-२५० जधत हुाँर्ा स्थानीय धनकायलाई पयाचप्त सािन स्रोत 

उपलब्ि हनु सक्न,े प्रशासधनक खचच कम लाग्ने र ववधभन्न तहका ववज्ञ कमचचारी उपलब्ि गराउन 

सवकन े अवस्था हनु े धथयो। तर त्यसो भएन। स्थानीय तहलाई सकभर संख्या घटाउने वा 

एकआपसमा एकीकृत गनच उत्प्ररेरत गररएमा चाल ुखचच घट्नेछ।  

ङ. सरकारले संगठन संरचना बढाउने प्रवधृत 

सरकारले गरै् आएको र गनैपने काम नगरी संगठन संरचना मार बढाउने गरेको पाईन्छ। जस्तै 

पयचटन मन्रालय, पयचटन ववभाग र नेपाल पयचटन बोडच समेत गठन गररएको छ तर सरकार स्वयंले 

संकलन गनुचपने पवचतारोहण र्स्तरु (राजस्व) यी धनकाय मध्ये कसैले पधन संकलन नगरी नेपाल 

पवचतारोहण संघलाई र्स्तरु उठाउन अधिकार दर्एको छ। यसले काम भन्र्ा संगठन संरचनाको 

ववस्तार गने प्रवकृ्तत्त बढेको रे्क्तखन्छ।  

च.  मन्रालय र ववभागले गनच सक्ने कामको लाधग पधन सधमधत, पररषद्, केन्र वा प्रधतष्ठान खोल्ने 
प्रवधृत 

हाल ववधभन्न मन्रालय अन्तगचत यस्ता धनकायहरू रहेका छन ्जसको अधभलेख केवल लेखा शाखामा 

रकम धनकाशा हनुे प्रयोजनाका लाधग मार छन।् यी धनकायहरूको एकीकृत अधभलेख कुनै धनकायले 

राख्रै्न। सरकारले हालै यस्ता धनकाय खारेज गने र अत्यावश्यक धनकाय मार राख्न ेनीधत धलएतापधन 

हाल यस्ता कधत धनकाय आवश्यक ठानी राक्तखएको छ। कधत खारेज भए भने्न तर्थ्याङ्क समेत 

उपलब्ि छैन। मन्रालय तथा ववभागबाट हनु सक्ने काम सोही धनकायबाट गराई यस्ता अनावश्यक 

खोधलएका सधमधत, पररषर्, केन्र वा प्रधतष्ठान खारेज गनुच पर्चछ।  

छ. अनावश्यक संस्थान रवहरहन ु

ववगतमा कधतपय संस्थानहरू खोल्न ेर मन्रालयले सवुविा उपयोग गने वा राजनीधत गने स्थल बनेको 

धथयो। त्यस्ता संस्थान सरकारको लाधग बोझ बधनरहेका छन।् कमचचारी भनाच र अन्य माध्यमबाट 

सरकारको भावी र्ावयत्व सजृना गरररहेका छन।्  
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ज.  प्ररे्श र स्थानीय तहमा आवश्यक ऐन, संगठन संरचना, र्ि जनशक्तिको अभाव 

प्ररे्श र स्थानीय तहमा आवश्यक ऐन, संगठन संरचना र जनशक्तिको अभाव प्रमखु समस्याको 

रूपमा रहेको छ।  

3.3.2 समस्याका कारण पने असर/प्रभावहरू 

माधथ उल्लेक्तखत समस्याहरूका कारण अनेकौं नकारात्मक प्रभाव/असर पने हनुाले धतनको 

समािानको लाधग संवविान लगायत अन्य ऐन, धनयम, कायचववधिमा सिुारको आवश्यकता छ। 

उक्तल्लक्तखत समस्याहरूबाट पने प्रमखु असरहरू धनम्नबमोक्तजम रे्क्तखन्छन:् 

 काममा र्ोहोरोपन, अनावश्यक हस्तिेप र खक्तण्डकरण हनुे, 

 संगठन संरचना अनावश्यक भद्दा हनु,े 

 कामको क्तजम्मेवारी पन्छाउन ेप्रवृक्तत्त बढ्न,े 

 उत्तरर्ावयत्वको अभाव हनु,े 

 समन्वयको समस्या हनु,े 

 अन्यौलता बढ्न,े 

 अनावश्यक खचच बढ्न,े स्रोतको समकु्तचत उपयोग नहनुे, 

 लक्तित वगच सेवाबाट वक्तित हनुे र अन्य वगचले फाइर्ा उठाउन,े 

 संघमा अनावश्यक संरचना ठूलो हनुे र बढी कमचचारी रहने तर प्ररे्श र स्थानीय तहमा 

आवश्यक कानून, संगठन र कमचचारीको अभाव हनु,े 

 अन्तर सरकार द्वन्द्व बढ्न,े बजेट खचच गनच नसवकने अवस्था रे्क्तखएको, 

 प्ररे्श र स्थानीय तह सिम र प्रभावकारी नहनु,े 

 एकीकृत सूचना तथा तर्थ्याङ्क नहुाँर्ा धनमाचण प्रकृयामा वढलो हनु,े धनणचयमा बेधथधत बढ्ने।  

 अनावश्यक र्ावयत्व बढी रहने आदर्।  

3.3.3 संगठन संरचना चसु्त र्रुुस्त बनाउन धलनपुने नीधतगत आिारहरू 

संघ, प्ररे्श र स्थानीय तह सबैमा सरकार गठन र सिालन भई सकेपधछ पधन ववगत कै जस्तो 

संगठनात्मक संरचनालाई धनरन्तरता दरं्र्ा संघीयताको ममचअनरुूप कायच सिालन हनु सक्रै्न। 

तीनवटै सरकारको संरचना छररतो, चसु्त र्रुुस्त र कायचमूलक बनाउन आवश्यक छ। यस 

उद्देश्यका लाधग धनम्न आिारहरू धलइएको छ:  
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 नेपालको संवविानको अनसूुची-५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेक्तखत तीन तहका सरकारका 

एकल र साझा अधिकारको सूची।  

 नेपाल सरकारबाट तयार गररएको कायच ववस्ततृीकरण वववरण।  

 नेपाल सरकार (कायच ववभाजन) धनयमावली, 2074 र संशोिनहरू।  

 जनतालाई नक्तजकैबाट सेवा प्रर्ान गने प्रणालीको सदुृढीकरण।  

 प्ररे्श वा स्थानीय तहमा एउटै धनकायबाट ववधभन्न सेवाहरू प्रवाह गने खालको (अथाचत सोली 

आकारको) संरचनाको ववकास।  

 प्ररे्श र स्थानीय तहलाई वकटान भएको कायच िेरमा संघीय संरचना नराख्न।े  

 संघले राविय नीधत धनमाचण, अन्तर प्ररे्श समन्वय तथा अनगुमन एवं मूल्याङ्कनमा संलग्न 

हनु।े  

 राविय र अन्तर प्ररे्शस्तरका आयोजना संघले र अन्य आयोजना आवश्यकतानसुार संघ तथा 

प्ररे्शले एवं स्थानीय पूवाचिार एवं सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहमा संलग्नता सदुृढ गने।  

 संवविानको ममचअनसुार संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुपुने काम, संरचना एवं 

स्रोत धनिेपण गने।  

 प्रधतष्ठान, सधमधत, केन्र, पररषद् लगायतका संस्थामा ववगत लामो समय रे्क्तख धनष्कृय रहेका 

कोष (खाता) हरू खारेज गरी सक्तित कोषमा र्ाक्तखला गने, ती धनकायबाट भइरहेका कायच 

मन्रालय वा ववभागबाटै सम्पन्न गने।  

 हाल ववधभन्न मन्रालय अन्तगचत कररव १८/१९ वटा ताधलम दर्ने धनकायहरू रहेकोमा ती र 

नेपाल प्रशासधनक प्रक्तशिण प्रधतष्ठानको कायचिेरमा र्ोहोरोपन हटाउने।  

 कायच ववभाजन र कायचबोझ हेरी मन्रालयको सांगठधनक संरचना अन्तगचत न्यूनतम कधत 

महाशाखासम्म राख्न ेहो, त्यसको पनुमूचल्याङ्कन गने।  

उपरोि नीधतगत आिारहरू अनरुूप हाल रहेका २१ मन्रालयहरूलाई रे्हायबमोक्तजम पनु:वगीकरण 

गनच उपयिु हनुे रे्क्तखन्छ। यसबाट कायच सिालन, कमचचारी र भवन, सवारी सािन लगायतमा गररन े

खचचमा ठूलो मारामा कधम आउाँनेछ।  

3.3.4 धसफाररश गररएको संगठन संरचना 

उपरोि नीधतगत आिारमा अब धनम्नानसुारको संगठन संरचना हनुपुने प्रस्ताव गररएको छ। केन्रीय 

ववभागको संख्या ३५ भन्र्ा बढी हनु ुउपयिु हुाँरै्न। संघीयता कायाचन्वयनका लाधग केन्र चसु्त र 

छररतो हनुपुर्चछ।केन्रको प्रमखु र्ावयत्व नै प्ररे्श र स्थानीय तहले बनाएका ववकास योजनाका लाधग 

आन्तररक र बाह्य स्रोतहरू कसरी रकम उपलब्ि गराउने र उनीहरूलाई व्यवस्थापनमा कसरी चसु्त 
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बनाउने भने्न हनुपुर्चछ। प्ररे्शले प्ररे्शको ववकासमा चसु्त र्रुुस्त तरीकाले भधूमका धनभाउन ुपर्चछ। 

स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा अग्रणी भधूमका धनभाउन ुपर्चछ।  

क. संघीय मन्रालयसम्बन्िी व्यवस्था  

एकै प्रकृधतको कायचहरू गने मन्रालयलाई एकीकरण गरी हालको मन्रालयको संख्यालाई घटाई १६ 

मा कायम राख्न धसफाररस गररएको छ। ती मन्रालयको नाम अनसूुची-१ मा संलग्न गररएको छ।  

 हाल छुटै्ट रहेको खानेपानी मन्रालयलाई यसको अधिकांश कायच प्ररे्श र स्थानीय तहमा 

हस्तान्तरण भएको हुाँर्ा छुटै्ट मन्रालयको रूपमा नराखी उस्तै प्रकृधतको कायच गने ऊजाच, 

जलस्रोत, धसाँचाइ तथा खानेपानी मन्रालयको रूपमा राख्न ेप्रस्ताव गररएको छ।  

 हालको शहरी ववकास मन्रालयलाई सोही प्रकृधतको मन्रालयमा गाभी भौधतक पूवाचिार, 

सहरी ववकास तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय राख्न धसफाररश गररएको छ।  

 हालको यवुा तथा खेलकुर् मन्रालयलाई छुटै्ट नराखी श्रम, रोजगार, यवुा तथा खेलकुर् 

मन्रालय गठन गनच प्रस्ताव गररएको छ।  

 हालको कृवष तथा पशपंुछी ववकास मन्रालय र भधुम व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी धनवारण 

मन्रालय गाभी कृवष, भमूी व्यवस्था तथा सहकारी मन्रालय गठन गने प्रस्ताव गररएको 

छ।  

 हालको संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमध्ये संघीय माधमलालाई कानून, 

न्याय तथा संसर्ीय माधमला मन्रालयमा गाभी कानून, न्याय, संघीय माधमला तथा संसर्ीय 

व्यवस्था मन्रालय गठन गने र सामान्य प्रशासन मन्रालयको कायच प्रिानमन्री तथा 

मक्तन्रपररषद्को कायाचलयअन्तगचत कमचचारी व्यवस्थापन ववभागको रूपमा राख्न उपयिु हनुे 

गरी प्रस्ताव गररएको छ।  

 मन्रालयको कायचबोझअनसुार ३-५ वटा महाशाखा राख्न,े एउटा मन्रालयमा कामको बोझ 

हेरी सामान्यतया एउटा भन्र्ा बढी सक्तचव नराख्न े नीधत धलनपुने आवश्यकता रे्क्तखन्छ। 

मन्रालयमा रहन ेकमचचारी र्रबन्र्ीसम्बन्िी वववरण अनसूुची-२ मा उल्लेख गररएको छ। 

सो अनसुार ३ वटा महाशाखा हनुे मन्रालयमा ६२ जना कमचचारी, ४ वटा महाशाखा रहन े

मन्रालयमा ७५ जना र ५ वटा महाशाखा रहन े मन्रालयमा ८८ जना मार कमचचारी 

आवश्यक हनुे रे्क्तखन्छ।  

 कायच प्रवक्रया सरलीकरण गनुचपर्चछ। एउटै धनकायले योजना बनाउन,े कायाचन्वयन गने र 

अनगुमन गर्ाच ववकृधत एवं ववसंगधतको समेत ढाकछोप हनुे हुाँर्ा मन्रालयले नीधत एवं योजना 
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बनाउने अनगुमन र मूल्याङ्कन गने तथा ववभागले कायाचन्वयन गने गरी कायच ववभाजन स्पष्ट 

गर्ाच काममा प्रभावकाररता आउनेछ।  

ख. ववभागसम्बन्िी व्यवस्था 

प्रस्ताववत ववभागको संख्या:  

 संघीयतामा आफ्नो िेरमा ववशेषज्ञताको ववकास, कायचक्रम कायाचन्वयन, योजना तथा नीधत 

तजुचमा गनच मन्रालयलाई आवश्यक सूचना र सल्लाह उपलब्ि गराउन ुववभागको कायच हो। 

ववगतमा संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण सधमधतको प्रधतवेर्नले संघ मातहत ५७ वटा 

ववभाग राख्न े प्रस्ताव गरेको धथयो। मन्रालयको संख्या पनुरावलोकन गरी १६ प्रस्ताव 

गररएको अवस्थामा अत्यावश्यक िेरमा मार ववभाग राख्न े र ववभाग राख्न ु परेमा सकभर 

ववगतका ववभाग गाधभने गरी ३५ ववभाग मार राख्न उपयिु हनु े रे्क्तखन्छ। कानून, न्याय, 

संघीय माधमला तथा संसर्ीय व्यवस्था मन्रालयमा भन ेकुनै ववभाग प्रस्ताव गररएको छैन। 

प्रिानमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाचलयमा ६ वटा ववभाग रहने र पराि मन्रालय, रिा 

मन्रालय र मवहला बालबाधलका तथा सामाक्तजक सरुिा मन्रालयमा एक-एक वटा ववभाग 

धसफाररश गररएको छ। ववभागसम्बन्िी वववरण अनसूुची ....... मा संलग्न गररएको छ।  

 ववभागको संरचना र र्रबन्र्ी: ववभागहरूको कायचबोझको आिारमा धबभागधभरै रहनेगरी ३-५ 

वटा महाशाखा राख्न उपयिु हनुे रे्क्तखन्छ। जसमा रा.प.प्र.शे्रणीका एकजना महाधनरे्शक र 

सोही शे्रणीका उपमहाधनरे्शक रहने, हरेक धनरे्शनालयमा १ जना उपसक्तचव, २ जना 

अधिकृत, १ जना ना.स,ु १ जना कम्प्ठ्यूटर अपरेटर र १ जना कायाचलय सहयोगी राख्न े

सझुाव दर्इएको छ। सकभर सवारी चालक र कायाचलय सहयोगी सेवा करारमा धलन 

उपयिु हनुे गरी र्रबन्र्ी ताधलका अनसूुची ..... मा दर्इएको छ। बढी कायचबोझ र कायच 

जवटलता भएका ववभागमा ५ वटा धनरे्शनालय रहने गरी धसफाररस गररएको छ। मझौला 

स्तरका ववभागमा ४ वटा धनरे्शनालय र सािारणस्तरका ववभागमा ३ वटा धनरे्शनालय रहन 

उपयिु हनुेछ।  

 हरेक मन्रालय अन्तगचत रहने ववभाग एवं धबभागधभर रहने धनरे्शनालय एवं र्रबन्र्ीसम्बन्िी 

ववस्ततृ वववरण अनसूुची-४ मा संलग्न गररएको छ। उि अनसूुचीअनसुार ३५ ववभागहरूमा 

जम्मा 1410 कमचचारी रहने प्रस्ताव गररएको छ। ववगतमा संघ अन्तगचतका ५७ ववभागमा 

कररब 3806 र्रवन्र्ी धसफाररस गररएकोमा 1410 मार आवश्यक रही बााँकी 2396 
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र्रवन्र्ी घट्ने रे्क्तखन्छ। यो ववगतमा धसफाररस गररएको ववभाग तफच को संख्यामा कररव 63 

प्रधतशत कम हो।  

ग. कायाचलयसम्बन्िी व्यवस्था 

संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कायाचलयहरू संघीयताको ममचअनसुार प्ररे्श तथा स्थानीय तहमा 

हस्तान्तरण गनुचपर्चछ। संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले तयार गरेको संगठन तथा 

व्यवस्थापन सवेिण सधमधतले तयार गरेको प्रधतवेर्नले कायम गरेको कायाचलयगत संरचना र 

र्रबन्र्ीलाई ववश्लषेण गरी संघमा आवश्यक पने कायाचलय र त्यसको लाधग आवश्यक र्रबन्र्ी 

सम्बन्िमा उल्लेख गररएको छ। कायाचलयतफच  उद्योग, वाक्तणज्य तथा आपूधतच मन्रालयको एक-एक 

वटा कायाचलय हरेक प्ररे्शमा राखी सोही कायाचलयमाफच त कायच गनच प्रस्ताव गररएको छ। अथच 

मन्रालय अन्तगचतका साववक कायाचलय यथावत रहने छन ्तर वपरवधतचत सन्र्भचमा कोष तथा लेखा 

धनयन्रक कायाचलयहरूको (कोलेधनका) कायचबोझको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेिण गरी सेवा वा 

क्लष्टर धनमाचण गनुच उक्तचत कर्म चाल्न ुपर्चछ। ऊजाच, जलस्रोत, धसाँचाइ तथा खानेपानी मन्रालय, 

कानून, न्याय, संघीय माधमला एवं संसर्ीय व्यवस्था मन्रालयका कायाचलय प्ररे्श तहमा रहेका 

छैनन।् खाद्यान्नको आयात/धनयाचत, फलफूल, तरकारी, जीवजन्तकुो क्वारेन्टाइन जााँचको लाधग कृवष, 

भधूमव्यवस्था तथा सहकारी मन्रालय अन्तगचत हरेक प्ररे्शमा एक-एकवटा कायाचलय प्रस्ताव गररएको 

छ। गहृ मन्रालय अन्तगचत क्तजल्ला प्रशासन कायाचलय, अध्यागमन कायाचलय र कारागार 

कायाचलयहरू रहेकोमा क्तज.प्र.का.अन्तगचत यी कायाचलयलाई सानो शाखाको रूपमा राख्नतेफच  पधन ववचार 

गनुचपने रे्क्तखन्छ। यसबाट थप जनशक्ति र स्रोतको वचत हनु जानेछ।  

त्यस्तै, परराि मन्रालय, भौधतक पूवाचिार, सहरी ववकास तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय र मवहला 

बालबाधलका तथा सामाक्तजक सरुिा मन्रालयको प्ररे्श र स्थानीय तहमा कुनै संरचना नरहन े

व्यवस्था गनच उपयिु हनु े रे्क्तखन्छ। वन तथा वातावरण मन्रालयतफच  राविय धनकुञ्ज, वन्यजन्त ु

आरि, संरिण िेर र जलािार िेर संघ अन्तगचत राखी धडधभजन एवं सब धडधभजन वन कायाचलय 

प्ररे्श तहमा हस्तान्तरण गनुच उपयिु हनुे रे्क्तखन्छ। साववक क्तजल्ला हलुाक कायाचलयहरूलाई क्तजल्ला 

कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाचलयबाटै कायचसम्पार्न गने व्यवस्था गनच सझुाव गररएको छ। त्यस्तै, 

साववकमा राजस्व कायाचलय नभएको क्तजल्लामा को.ले.धन.का.बाट सो कायच गने हालको व्यवस्थालाई 

धनरन्तरता दर्नपने सझुाव दर्इएको रे्क्तखन्छ।  
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घ. र्रबन्र्ी व्यवस्था 

संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण 

सधमधतको प्रधतवेर्नअनसुारको र्रबन्र्ी र हाल धसफाररश गररएको र्रबन्र्ी वववरण अनसूुचीमा संलग्न 

छ। उि ताधलका अध्ययन गर्ाच धनम्न कुरा रे्क्तखन आउाँछ-  

अर्ालत एवं संवैिाधनक धनकाय बाहेकको धनजामती तफच को र्रबन्र्ीतफच  साववकमा संघीय 

मन्रालयतफच  2652 र्रबन्र्ी तोवकएकोमा सोको कररब 58 प्रधतशत र्रबन्र्ी अनावश्यक 

रे्क्तखन्छ। त्यस्तै, संघीय ववभागतफच  ववगतमा धसफाररश गरेभन्र्ा 63 प्रधतशत कम कमचचारी चावहन े

रे्क्तखन्छ। संघीय मन्रालय र ववभाग तफच  ववगतमा ६४५८ कमचचारी र्रबन्र्ी धसफाररस गररएकोमा 

3861 घट्न जाने रे्क्तखन्छ जनु कररब ६० प्रधतशत कम हो।  

 

ताधलका 4 संघ अन्तगचत धसफाररस र्रवन्र्ी वववरण 

धस.नं. वववरण 
साववक 

र्रवन्र्ी 

हालको धसफाररस 

र्रवन्र्ी 

घटेको 

र्रवन्र्ी 

घटेको र्रवन्र्ी 

प्रधतशत 

1=  मन्रालय तफच  रहने र्रवन्र्ी 2652 1187 1465 58.24 

2=  ववभाग तफच  रहने र्रवन्र्ी 3806 1410 2396 62.95 

  6458 2597 3861 59.79 

3=  कायाचलय तफच  रहन ेर्रवन्र्ी 29748    

4=  अर्ालत एवं संवैिाधनक धनकायतफच  रहको 

साववक र्रवन्र्ी 

9652 9652   

5=  जम्मा 45858    

ङ. अन्य व्यवस्था 

संघीय सरकार अन्तगचत रहने मन्रालय, ववभाग र कायाचलय एवं र्रबन्र्ीसम्बन्िी ववश्लषेणमा धनम्न 

पि समावेश नभएको हुाँर्ा सो सम्बन्िी वववरण रे्हाय बमोक्तजम उल्लेख गररन्छ-  

 नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी तीन वकधसमका सरुिाकमी रहेको रे्क्तखन्छ। 

सैधनक एवं प्रहरीको संख्या कधत राख्न ेभने्न सम्बन्िमा छुटै्ट अध्ययन गराउन ुसान्र्धभचक हनुेछ। 

समय समयमा प्रहरीको माधथल्लो तहको र्रबन्र्ी बढाउने गर्ाच अनावश्यकरूपमा तल्लो तहको 

र्रवन्र्ी बढ्न ेर व्ययभार थवपने हुाँर्ा थप अध्ययन गनुचपने रे्क्तखन्छ।  

 अर्ालत लगायत संवैिाधनक धनकायको र्रवन्र्ी संरचना संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्रालयले प्रस्ताव गरेअनसुारको राक्तखएको छ। धनवाचचन आयोग अन्तगचत ७७ धनवाचचन 
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कायाचलयमा ६७१ र्रवन्र्ी प्रस्ताव गरेकोमा धनवाचचन आवधिक हनुे हुाँर्ा हरेक प्ररे्शमा 1/1 

वटा संघीय धनवाचचन कायाचलय राखी क्तजल्ला धनवाचचन कायाचलय नराख्न े र धनवाचचनका समयमा 

मार संघबाट आवश्यक मारामा कमचचारी खटाई अस्थायी क्तजल्ला धनवाचचन कायाचलय राखी 

धनवाचचन सम्पन्न गनच उपयिु हनुे रे्क्तखन्छ।  

3.3.४.१ प्ररे्श 

प्ररे्श तहमा हरेक प्ररे्शमा मखु्यमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाचलयसवहत ७ वटा मन्रालय, प्ररे्श 

सभा सक्तचवालय, मखु्य न्यायाधिविाको कायाचलय र प्ररे्श लेखा धनयन्रकको कायाचलय (प्रलेधनका) 

रहने व्यवस्था गररएको छ।प्रलेधनकाको प्रमखु सहसक्तचव स्तरको गरी धनजको धनयकु्ति पर्स्थापना 

संघीय सरकारले गने र स्थानीय तहमा आधथचक प्रशासन समूहका कमचचारीको र्रवन्र्ी र व्यवस्थापन 

क्तजम्मा दर्न ुपर्चछ। संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले ७ वटै प्ररे्शमा रहने मन्रालय 

अन्तगचत कायाचलयहरू र र्रबन्र्ी वववरण रे्हाय अनसुार जम्मा २१,३९९ कमचचारी रहने व्यवस्था 

गरेको पाइन्छ।  

धस.नं. प्ररे्श नं./नाम कमचचारी र्रबन्र्ी 
1=  1 3628 
2=  2 3132 
3=  3 3555 
4=  गण्डकी 2414 
5=  ५ 3821 
6=  कणाचली 2236 
7=  सरूु्रपक्तश्चम 2613 

जम्मा 21399 

क.  प्ररे्श मन्रालय एवं ती अन्तगचत रहन ेकायाचलय 

संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले तयार गरेको प्ररे्श मन्रालय एवं ती अन्तगचत रहने 

धनकायहरू एवं र्रबन्र्ीलाई संवविानको अनसूुची-६ को एकल अधिकार सूचीसाँग र्ााँजेर ववश्लषेण गर्ाच 

हालसम्म प्ररे्श र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गररनपुने धनकायहरू संघमै राक्तखएको वा राख्न ेप्रयास 

भएको रे्क्तखन्छ। संघ अन्तगचत रहने मन्रालय, ववभाग र ती अन्तगचत रहने र्रबन्र्ीसम्बन्िी ववस्ततृ 

ववश्लषेण अनसूुचीहरूमा उल्लेख गररएको छ। संवविानको प्राविानअनसुार प्ररे्शमा हस्तान्तरण हनुपुने 

संरचना हालसम्म हस्तान्तरण नभएका केही उर्ाहरणहरू तल उल्लेख गररएको छ-  
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क. अनसूुची-६ को १ को प्ररे्श प्रहरी प्रशासन र शाक्तन्त सरुिा 

ख. अनसूुची-६ को ५ को प्ररे्श धनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा 

ग. अनसूुची-६ को ६ प्ररे्श तर्थ्याङ्क 

घ. अनसूुची-६ को 9 स्वास्र्थ्य सेवा 

ङ. अनसूुची-६ को १२ प्ररे्श लोकमागच-धडधभजन सडक कायाचलयहरू 

च. अनसूुची-६ को १7 खानी, अन्वेषण र व्यवस्थापन 

छ. अनसूुची-६ को १9 प्ररे्श धभरको वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन 

ज. अनसूुची-६ को 20 कृवष तथा पश ुववकास, कलकारखाना, औद्योधगकरण, व्यापार व्यवसाय, 

यातायात 

झ. अनसूुची-२१ गठुी व्यवस्थापन 

 

ख.  प्ररे्शस्तरमा संगठनसम्बन्िी व्यवस्थामा गनुचपने सिुार 

संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण एवं कायचववस्ततृीकरण वववरण अध्ययन गर्ाच संवविानमा संघको 

एकल अधिकारमा नपरेका तर साझा अधिकारमा परेका अधिकारका आिारमा संघ अन्तगचत 

मन्रालय, ववभाग र आवश्यक कायाचलय मार राख्नपुनेमा ती अन्तगचतका कायाचलय, केन्र एवं 

धडधभजन कायाचलय समेत संघमै राक्तखएको छ। संवविानको अनसूुची-६ समेतलाई आिार मानी 

हालको प्ररे्श तहमा रे्हाय अनसुार संगठन संरचनामा सिुार गनुच उपयिु हनुेछ-  

 प्ररे्श प्रहरी प्रशासन र शाक्तन्त सरुिा सम्बन्िमा हालको प्रहरी प्रशासन संघमा ठूलो चावहर्ैंन। 

त्यसैले, हरेक प्ररे्श अन्तगचत रहने गरी नगर इलाका बाहेक (स्थानीय तहको अधिकार) हालको 

प्रहरी संगठनबाट तत्कालै प्ररे्श प्रहरी गठन गनच अध्ययन गरी कायच अक्तघ बढाउनपुर्चछ। 

हालको प्रहरीको संख्या नबढ्ने गरी नगर प्रहरी (स्थानीय तह), प्ररे्श प्रहरी र संघीय प्रहरी 

गठन गरी आवश्यक समन्वय हनुे प्रणाली ववकास गनुचपर्चछ।  

 हाल प्ररे्शमा रहेको उद्योग, वाक्तणज्य तथा उपभोिा वहत संरिण धनरे्शनालयले गणुस्तर तथा 

नापतौलसम्बन्िी कायच पधन गने गरी र्रबन्र्ी थप गरी व्यवस्थापन गनुच उपयिु हनुछे।  

 भौधतक पूवाचिार ववकास मन्रालय अन्तगचत हाल संघमा रहेको याक्तन्रक कायाचलय र आयोजना 

कायाचन्वयन समूहको संरचना र र्रबन्र्ी प्ररे्शमा धमलान गरी पनुसंरचना गनुचपने रे्क्तखन्छ। 

सडक ववभाग मातहत हाल रहेका सडक ववभाग पलुर्रबन्र्ी ४२४, धडधभजन सडक कायाचलय 
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२६ को ८२५ र्रबन्र्ी तथा हेभी इक्तक्वपमेन्ट धडधभजन ८ समेत पूवाचिार ववकास कायाचलयमा 

समावहत गररनपुर्चछ।  

 सामाक्तजक ववकास मन्रालयतफच  हाल क्तशिा ववकास धनरे्शनालय र क्तशिा ताधलम केन्र प्ररे्श 

अन्तगचत रहेको पाइन्छ। आिारभतू र माध्यधमक क्तशिा स्थानीय तह अन्तगचत रहेको छ। 

माध्यधमक तह स्थानीय तहमा रहेता पधन उि िेर स्थानीय तहमै रहन ेगरी माध्यधमक तह 

(१२ किा) को पररिा सिालन, पाठ्यक्रम ववकास र शैक्तिक गणुस्तर कायम गनच संघसाँग 

समन्वय गरी कायच गने क्तजम्मा प्ररे्शको क्तशिा ववकास केन्रलाई दर्इनपुर्चछ। स्थानीय तहले 

परीिा सिालन, पाठ्यक्रम ववकास एवं गणुस्तर कायम गनच कदठन हनुे हुाँर्ा प्ररे्शलाई यो कायच 

सकु्तम्पन ुउपयिु हनुेछ। संघले राविय नीधत धनिाचरण गने हुाँर्ा सो कायच प्ररे्शले गनुच उपयिु 

हनुेछ।  

 स्वास्र्थ्यतफच  औषधि व्यवस्था ववभागका शाखा कायाचलयले गने कायच स्वास्र्थ्य धनरे्शनालयबाटै 

गराउन सवकन्छ जसबाट थप संरचना सजृना नहनुे तर र्रबन्र्ी थप्ठ्र्ा काम चल्न ेहुाँर्ा सो कायच 

गराउन ुउपयिु हनुछे। त्यस्तै, राविय अस्पताल बाहेकका हाल संघमा राक्तखएका पोखरा िेधरय 

अस्पताल, राप्ती उपिरेीय अस्पताल, जमु्ला अस्पताल, पशपुधत होधमयोप्ठ्याथी र यनुानी औषिालय 

तत ्प्ररे्शमा रहन ेगरी संरचना र र्रबन्र्ी हस्तान् तरण गररनपुर्चछ। यस्तै, हाल ववकास सधमधत 

अन्तगचत रहेका ववशषे प्रकृधतका अस्तपताल बाहेका अन्य अस्पतालहरू ववकास सधमधत खारेज 

गरी प्ररे्श तहलाई हस्तान्तरण गनुच पर्चछ।  

 भधूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय अन्तगचत कृवष एवं सहकारी प्रक्तशिालय हाल प्ररे्श 

अन्तगचत रहेको पाइन्छ। संघबाट हस्तान्तरण हनुपुने भनी तोकेका कायाचलय एवं कमचचारी प्ररे्श 

र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनु ुउपयिु हनु्छ। यसरी कमचचारी हस्तान्तरण गर्ाच सम्बक्तन्ित 

िेरको ववशेषता पधन ववचार गरी आवश्यक ज्ञान भएका कमचचारी खटाउन ुउपयिु हनुेछ। हाल 

ववधभन्न क्तजल्लामा भधूमसिुार, मालपोत र नापी कायाचलय रहेको अवस्था छ। संवविानको 

अनसूुची-६ मा भधूम व्यवस्थापन, जग्गाको अधभलेख प्ररे्श अन्तगचत रहेको छ भने अनसूुची-८ मा 

स्थानीय अधभलेख व्यवस्थापन एवं घरजग्गाको पूजाच ववतरण स्थानीय तहको िेराधिकारमा परेको 

पाइन्छ। प्ररे्शतहमा भधूम व्यवस्थापन र जग्गाको अधभलेख राख्नपुने भएतापधन प्ररे्श भधूम 

व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालयमा यससम्बन्िी धनरे्शनलय राक्तखएको छैन। फलत प्ररे्श 

मन्रालय अन्तगचत यस्तो कायच गने एउटा धनरे्शालय थप हनुपुर्चछ।  

 हाल रहेका सावचजधनक सम्पक्तत्तको अधभलेख महालेखा धनयन्रक कायाचलय अन्तगचत कोष तथा 

लेखा धनयन्रक कायाचलय र प्ररे्श लेखा धनयन्रक कायाचलयबाट व्यवक्तस्थतरूपले राख्रै् महालेखा 
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धनयन्रक कायाचलयले समग्र एकीकृत अधभलेख राख्न ुपने व्यवस्था गररनपुर्चछ। यस कायाचलयले 

हाल प्ररे्श र स्थानीय तह अन्तगचतका सबै सावचजधनक सम्पक्तत्तको अधभलेख अद्यावधिक गरी सो 

वववरण म.ले.धन.का.पठाई १ वषचधभर राविय अधभलेख तयार गनच उपयिु हनुेछ।  

 प्ररे्श तर्थ्याङ्क अनसूुची-६ ले प्ररे्शमा प्ररे्श तहको तर्थ्याङ्क राख्नपुने व्यवस्था गरेको छ। संघीय 

माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले तयार गरेको वववरणमा हाल संघमा तर्थ्याङ्क 

कायाचलयको संख्या नखलुाई र्रबन्र्ी ३८७ जना राखेकोमा हरेक प्ररे्शमा संघीय तर्थ्याङ्क 

कायाचलय १-१ वटा हनु े प्रस्ताव गरी कुल १०५ (१५ जना) रहन े धसफाररश गररएको छ। 

बााँकी कमचचारी २७९ रहने र यो िेर स्थानीय तहमा समेत रहेकोले बााँकी कमचचारीलाई 

स्थानीय तहको तर्थ्याङ्क राख्न उपयोग गने गरी स्थानीय तहमा संगठनात्मक सिुार गरी 

समायोजन गनुचपने रे्क्तखन्छ। प्ररे्शको अधिकार सूचीमा प्ररे्शतहको तर्थ्याङ्क रहेको छ। तर हरेक 

प्ररे्शमा संघीय तर्थ्याङ्क कायाचलय रहने हुाँर्ा उि कायाचलयले संघ र प्ररे्श र्बैुलाई आवश्यक 

तर्थ्याङ्क उपलब्ि गराउने क्तजम्मेवारी र उत्तरर्ावयत्व तोवकएमा प्ररे्शमा थप तर्थ्यांक कायाचलय 

खोल्न ुनपने भई खचचमा वचत हनु जाने रे्क्तखन्छ।  

 गठुी व्यवस्थापनसम्बन्िी कायच प्ररे्शमा तोवकएको छ। हाल गठुीसम्बन्िी कायच भधूम व्यवस्था 

मन्रालय र गठुी संस्थानले गरी आएकोमा प्ररे्श तहमा भधूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी 

मन्रालय अन्तगचत माधथ उल्लेक्तखत कायाचलयले गठुी संस्थानसाँग समन्वय गरी गठुी जग्गाको 

अधभलेख व्यवस्थापन गनुच उपयिु हनुछे।  

 ताधलम केन्र- हाल संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले तयार गरेको संगठन तथा 

व्यवस्थापन सवेिण सधमधतको प्रधतवेर्नले धनम्न िेरमा ताधलम केन्रको व्यवस्था गरेको छ-  

- उद्योग, पयचटन, वन तथा वातावरण मन्रालय- वन अनसुन्िान तथा प्रक्तशिण केन्र 

- सामाक्तजक ववकास मन्रालय- क्तशिा ताधलम केन्र 

- भधूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय- पशसेुवा ताधलम केन्र - कृवष व्यवसाय प्रवद्धचन 

सहयोग तथा ताधलम केन्र र सहकारी प्रक्तशिालय।  

यसरी प्ररे्श तहमा ३ वटा मन्रालयमा ५ वटा ताधलम केन्र र एउटा मन्रालयमै ३ वटा ताधलम 

केन्र एकै ठाउाँमा रहने प्रस्ताव गररएको छ जनु अधमल्र्ो छ। एउटै मन्रालय अन्तगचत ३ वटा 

ताधलम दर्ने धनकाय प्रस्ताव गनुच दठक होइन। प्ररे्शमा प्ररे्श मखु्यमन्री तथा मन्री पररषद्को 

कायाचलय अन्तगचत रहन े गरी ववधभन्न िेरका ववज्ञ प्ररे्श प्रक्तशिण कायाचलय गठन गने र माधथ 

उल्लेख भएका ५ वटा कायाचलय सोही कायाचलयमा गाभ्न ु उपयिु हनुेछ। साथै यस अन्तगचतका 

स्थानीय तहका कमचचारी समेतलाई ताधलम दर्ने व्यवस्था गरी आवश्यक स्रोत, सािनको व्यवस्था 



64 

माफच त ववधभन्न िेरका ववषय ववज्ञ आमन्रण गरी ताधलम दर्न े कायच गनच उपयिु हनुेछ। एकै 

ठााँउबाट सबै प्रकारका ताधलम दर्ने नीधत अवलम्वन गर्ाच त्यो प्रभावकारी समेत हनुछे।  

3.3.4.2 स्थानीय तह 

क.  स्थानीयस्तरमा सङ्गठनसम्बन्िी व्यवस्था 

नेपालको संवविानको िारा 56 ले नेपालको मूल संरचना तीन तहको हनुे व्यवस्था गरी स्थानीय तह 

अन्तगचत गाउाँपाधलका, नगरपाधलका र क्तजल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ। अनसूुची-८ मा 

स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गररएको छ। िारा ११४ ले स्थानीय तहको कायचकाररणी अधिकार 

संवविान र संघीय कानूनको अधिनमा रही गाउाँ कायचपाधलका वा नगर कायचपाधलकामा धनवहत रहन े

व्यवस्था गरेको छ। िारा २१७ ले न्यावयक सधमधत, िारा २२० ले क्तजल्ला धभरका गाउाँपाधलका र 

नगरपाधलका बीच समन्वय गनच एक क्तजल्ला सभा र क्तजल्ला समन्वय सधमधत रहने व्यवस्था गरेको 

छ। िारा २३२ ले संघ, प्ररे्श र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ि सहकाररता, सहअक्तस्तत्व र 

समन्वयको धसद्धान्तमा आिाररत हनुे व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, िारा २३५ ले संघ, प्ररे्श र 

स्थानीय तह बीचको समन्वयबाट प्ररे्श र गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका बीच समन्वय र वववार् 

भएमा आवश्यक कानून बनाउनपुने व्यवस्था गरेको छ।  

संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण 

सधमधतको प्रधतवेर्नले ७५३ स्थानीय धनकायहरू एवं ७७ क्तजल्ला समन्वय सधमधतहरू एवं स्थानीय 

तह अन्तगचत रहने गरी कृवष तथा पश ुसेवा केन्र, स्वास्र्थ्य चौकी तथा उपस्वास्र्थ्य चौकीको व्यवस्था 

गरेको छ। ७५३ स्थानीय तहलाई 9 वगचमा ववभाजन गरी संगठन संरचना तयार गररएको छ। 

त्यस्तै, ७७ क्तजल्ला समन्वय सधमधतहरूमा रा.प.दद्वतीय शे्रणीको क्तजल्ला समन्वय अधिकारीको नेततृ्व 

रहने व्यवस्था गररएको छ। सोही प्रधतवेर्नले स्थानीय तहमा जम्मा 38955 कमचचारी रहन े

व्यवस्था गरेको छ। जनसंख्याका आिारमा र्रवन्र्ी समेत उल्लेख भएको धनम्न ताधलकाले यसबारे 

अझ स्पष्ट पाछच-  

धस.नं. स्थानीय तहको प्रकार संख्या र्रबन्र्ी कैवफयत 
1=  २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउाँपाधलका 334 10,208  
2=  २५ हजार भन्र्ा बढी जनसंख्या भएको गाउाँपाधलका 126 4,918  
3=  २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरपाधलका 31 1393  
4=  २५ रे्क्तख ५० हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरपाधलका 151 9453  

5=  
५० हजारभन्र्ा बढी ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएको 
नगरपाधलका 

68 5139  

6=  ७५ हजारभन्र्ा बढी जनसंख्या भएका नगरपाधलका 26 2164  
7=  उपमहानगरपाधलका 11 1970  
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8=  संघीय राजिानी बाहेक अन्य महानगरपाधलका 5 2347  
9=  संघीय राजिानी का.म.न.पा. 1 362  
10=  क्तजल्ला समन्वय सधमधत 77 1001  

कुल जम्मा र्रबन्र्ी 38,955  

ख.  स्थानीय तहमा गनुचपने थप व्यवस्था 

संवविानको एकल सूचीका ववषयवस्त ु समेत अध्ययन गर्ाच संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्रालयले तयार गरेको संगठन संरचनामा रे्हायअनसुार थप सिुार गनुच पने रे्क्तखन्छ-  

 अनसूुची-८ मा नगर प्रहरी स्थानीय तहको अधिकार िेर अन्तगचत पने हुाँर्ा हाल रहेकै संघीय 

प्रहरीलाई स्थानीय तह अन्तगचत रहने गरी हस्तान्तरण गनुचपर्चछ। स्थानीय (नगर) प्रहरीको 

सिालन गाउाँपाधलका वा नगरपाधलका प्रमखुको सहमधतमा प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतले गने 

व्यवस्था गनुचपर्चछ।  

 स्थानीय तर्थ्याङ्क संकलन एवं व्यवस्थापनको लाधग २ जना तर्थ्याङ्क तफच का कमचचारी व्यवस्था 

गनुचपर्चछ। संघ तथा प्ररे्शलाई आवश्यक पर्ाच स्थानीय धनकायले तर्थ्याङ्क उपलब्ि गराउन े

प्रणालीको व्यवस्था गररनपुर्चछ।  

 कानूनसम्बन्िी कायचका लाधग कक्तम्तमा २ जना कानून अधिकृत र पााँचौ तहका १ जना गरी 

3 जना कमचचारी व्यवस्था गनुचपर्चछ।  

 स्थानीय अधभलेख एवं जग्गा िनी पूजाच ववतरणको लाधग मालपोत एवं नापीको प्रशासधनक र 

प्राववधिक कमचचारीको व्यवस्था थप हनुपुर्चछ।  

3.4  संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहमा सिालन गने क्रमागत कायचक्रम/पररयोजनाको 

लाधग मापर्ण्ड र सझुावहरू 

कायचववस्ततृीकरण वववरण चाल ु आधथचक वषचको बजेटमा गररएको व्यवस्था तथा राविय योजना 

आयोगद्वारा तयार गररएको सामान्य मागचर्शचन तथा माधथ उल्लेक्तखत समस्याहरूलाई समेत आिार 

बनाई क्रमगत कायचक्रम बााँडफााँडको धनम्न मापर्ण्डहरू तय गररएको छ-  

3.4.1 संघबाट सिालन हनेु कायचक्रम/पररयोजनाहरूको मापर्ण्ड 

क. राविय गौरवका आयोजनाहरू तथा रावियरूपमा रणनीधतक महत्त्वका आयोजनाहरू 

संघबाट सिालन गने।  

ख. वैरे्क्तशक सहयोगबाट सिाधलत राविय, अन्तर प्ररे्शस्तरीय र हाल कायाचन्वनयको अक्तन्तम 

चरणमा पगेुका  पररयोजनाहरू संघबाट सिालन गने।  
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ग. र्ईु वषच धभर सम्पन्न हनुे र हाल संघको कायचिेरमा परेका कायचक्रम/पररयोजनाहरू 

संघबाट सिालन गने।  

घ. संरचना प्ररे्श वा स्थानीयमा गइसकेको तर संघको कायचिेर राक्तखएका 

कायचक्रम/पररयोजनाहरू सम्बक्तन्ित प्ररे्श एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गने।  

ङ. िेरै वषच अगाधड स्वीकृत भई कायच प्रारम्भ नभएका, धनरन्तररूपमा ज्यारै् न्यून बजेट 

ववधनयोजन गरी लामो समयरे्क्तख बजेटमा समावेश गररएको एवं संभाव्यता अध्ययन नै 

नगरी न्यून बजेट राखी शरुू मार भएका पररयोजनाहरूलाई पनु: प्राथधमकीकरण गने र 

औक्तचत्यताका आिारमा सिालन गने वा बन्र् गने। सिालन गदठत कायचक्रमहरू खचच 

अधिकारअनरुूप तीन तहमा बााँड्ने ।  

च. प्ररे्श र स्थानीय तहमा भौगोधलक िरे धभर सीधमत भएका कायचक्रम वा 

पररयोजनाहरूलाई सम्बक्तन्ित प्ररे्श वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गने।  

छ. स्थानीय वा प्ररे्श तहमा जनतासाँग प्रत्यि सरोकार राख्न ेकायचक्रम वा पररयोजनाहरू 

स्थानीय र प्ररे्श तहमा राख्न।े  

ज. अवधि नतोकी सालबसालीरूपमा सिालन भएका कायचक्रम/पररयोजनहरू तथा धनक्तश्चत 

उद्देश्यका लाधग वैरे्क्तशक सहयोगमा सिालन भई म्यार् सवकएका तर ववववि कारणले 

हाल नेपाल सरकारको आधथचक सहयोगमा सिालनमा रहेका कायचक्रम/पररयोजनाहरूलाई 

पूणचरूपमा स्थधगत गने र पनुःप्राथधमकीकरण गरी आवश्यक रे्क्तखएमा शून्य बजेटको 

आिारमा सम्बक्तन्ित प्ररे्श वा स्थानीय तहबाट सिालन हनुे ब्यवस्था गने।  

झ. कक्तम्तमा ५० प्रधतशत भौधतक एवं ववत्तीय प्रगधत भइरहेका पररयोजनाहरूको यथासम्भव 

धछटो कायचसम्पन्न गने र अको चरणको लाधग कुनै मापर्ण्ड ववना थप्ठ्न ेवा सालबसाली 

भधन दर्ने कायच बन्र् गने।  

ञ. एकै प्रकृधतका पररयोजनाहरूमा ववधभन्न शीषचकहरू एकमषु्ट राख्न ेर प्ररे्शबाट स्थानीयमा 

जान ु पने समेत केन्रबाटै सिालन गने गरी अवण्डा रे्खाइएको कायचक्रमले खचच 

अधिकार र पररयोजनाको प्रकृधत हेरी तीनवटै तहमा ववभाजन गने ।  

3.4.2 प्ररे्शबाट सिालन गने कायचक्रम/पररयोजनाहरूको मापर्ण्ड 

१. सशतच अनरु्ान अन्तगचत आयोजना कायाचन्वयन गनच संघबाट प्ररे्श तहमा हस्तान्तरण 

भएका कायचक्रम/पररयोजनाहरूमा धनम्न प्रवक्रया वा मापर्ण्ड अपनाउन-े  

क. बहबुषीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको ठेक्का लागेको अवधिको सम्पूणच लगत 

(नाम, स्थान, शरुू धमधत, सम्पन्न धमधत, ववत्तीय एवं भौधतक प्रगधत, कुनै तत्काल 
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समस्या रे्क्तखएको वा नरे्क्तखएको, ठेक्का व्यवसायीको ववगतको कायचसम्पन्नताको 

अवस्था, ववस्ततृ पररयोजना प्रधतवेर्न, भेररएसन भए/नभएको, मूल्य समायोजन 

भए/नभएको आदर्) तयार गने।  

ख. उपरोि लगतअनसुार प्ररे्शको वस्तकु्तस्थधत, प्ररे्शको प्राथधमकता र सम्पन्न गनच 

सवकने समयअनसुार प्ररे्शले केन्रसाँग समन्वय गरी बजेटको व्यवस्था माफच त 

धछटो सम्पन्न गने।  

ग. उपरोि लगतअनसुार प्ररे्शको पवहलो प्राथधमकतामा नपरेका कायचक्रम एवं 

पररयोजनाहरू पनु: प्राथधमकीकरण गरी सम्पन्न गनच सवकने समयसवहतको सूची 

तयार गने।  

घ. अन्य बााँकी रहेका कायचक्रम/पररयोजनाहरू आगामी आधथचक वषचको बजेटमा 

राख्न सवकने/ नसवकने अध्ययन गनच पररयोजना बैंकमा पठाउन।े  

२. प्ररे्शधभर क्तजल्ला तह वा एकभन्र्ा बढी स्थानीय तह भेट्ने कायचक्रम/पररयोजनाहरू 

प्ररे्शबाट स्थानीय तहको समन्वय समेतको सिालन गने।  

३. प्ररे्शधभर प्ररे्श ववशेष वा प्ररे्शलाई तलुनात्मक लाभ हनुे िेरका पररयोजनाहरू 

प्ररे्शबाट सिालन गने।  

४. प्रगधत शून्य भएका र बााँकी अवधिमा रकम ववधनयोजन गर्ाच समेत सम्भावना 

नरे्क्तखएका आयोजना/कायचक्रमहरू बजेटबाट हटाई पररयोजना बैंकमा राख् न े र थप 

अध्ययन गने।  

५. नेपालको संवविानको अनसूुची-8 बमोक्तजम स्थानीय तहको अधिकारको सूची धभरको 

ववषयमा नेपाल सरकारको कुनै धनकायबाट कायाचन्वयन गने गरी बजेट ववधनयोजन 

भएको योजना वा कायचक्रममध्ये गाउाँपाधलका धभरको भए १ करोड रूपैयााँसम्म, 

नगरपाधलका धभरको भए २ करोड रूपैयााँसम्म र उपमहानगरपाधलका वा 

महानगरपाधलका धभरको भए ४ करोड रूपैयााँसम्म ववधनयोजन भएको योजना वा 

कायचक्रम सम्बक्तन्ित गाउाँपाधलका, नगरपाधलका, उपमहानगरपाधलका वा 

महानगरपाधलकाले कायाचन्वयन गने गरी हस्तान्तरण गने।  

६. साववकमा ववषयगत मन्रालयहरूबाट सम्पार्न भइरहेका तर नेपालको संवविानको 

अनसूुची-8 मा व्यवस् था भएका कायचक्रमहरू स्थानीय तहबाटै सिालन गने।  

७. नेपालको संवविानको अनसूुची-6बमोक्तजम प्ररे्श सरकारको अधिकारको सूचीमा उल्लेख 

भएका कायचक्रमहरू तर प्ररे्शले हाल गनच नसकेको कायचक्रमहरू प्ररे्शसाँगको 

समन्वयमा संघीय सरकारबाट सम्पन्न हनुे व्यवस्था धमलाउने।  
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८. नेपालको संवविानको अनसूुचीमा उल्लेख भएका साझा अधिकारका सूचीहरूमा थप 

स्पष्ट पाने व्यवस्थाका लाधग एवं कायचर्ल बनाई गहृकायच गने।  

3.4.3 स्थानीय तहबाट सिालन गने कायचक्रम/पररयोजनाहरूको मापर्ण्ड 

माधथ संघ र प्ररे्शबाट सिालन गने भनी उल्लेख गररएका, माधथ उल्लेख गररएअनरुूप स्थानीय 

तहमा हस्तान्तरण गनुचपने मार उल्लेख गररएका र स्थानीय तहको अधिकार धभर रहेका 

आयोजना/कायचक्रम स्थानीय तहबाट सिालन गने।  

3.5 प्रस्ताववत मापर्ण्डअनरुूप संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहमा रहने क्रमागत 

कायचक्रम/आयोजनाको सूची  

कृवष तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

312102 कृवष  ववकास रणनीधत 
अनगुमन तथा समन्वय 
कायचक्रम 

    नीधत बनाउन,े रणनीधत 
पररमाजचन गने। 

312103 ववशेष कृवष उत्पार्न कायचक्रम     प्ररे्शमाफच त उत्पार्न र सेवामा 
कृषकको पहुाँचलाई सधुनक्तश्चत 
गनच। 

312109 धबउ प्रवद्धचन तथा गणु 
धनयन्रण कायचक्रम 

   खारेज गने नीधतगत ववषय भएको र धनजी 
िेर यस ववषयमा सिम 
भइसकेको हुाँर्ा खारेज गने। 

312111 खाद्य पोषण तथा प्रववधि 
कायचक्रम 

   खारेज गने सूचकसवहतको वक्रयाकलाप 
नभएको। 

312112 प्ठ्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा 
ववषार्ी ब्यवस्थापन कायचक्रम 

   हस्तान्तरण 
गने 

स्थानीय कृषकसाँग सम्बक्तन्ित 
भएको। 

312115 कृवष सूचना तथा प्रक्तशिण 
कायचक्रम 

   हस्तान्तरण 
गने 

स्थानीय कृषकसाँग सम्बक्तन्ित 
भएको। 

312118 केन्रीय कृवष प्रयोगशाला 
कायचक्रम 

   हस्तान्तरण 
गने 

प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा 
पररणाम कुशलता (Scale of 

Operation) 
312136 कृवष अनसुन्िान कायचक्रम     रावियस्तरको कायचक्रम 

भएकोले संघमा रहने। 

312163 प्रिानमन्री कृवष 
आिधुनवककरण पररयोजना 

    कृषकसाँग प्रत्यि जोधडएको। 

312166 पश ुस्वास्र्थ्य, रोग अन्वेशण 
सेवा तथा  क्वारेन्टाईन 
कायचक्रम 

    संवविानको अनसूुची-५ अनसुार 
संघमा रहने। 

312168 पशपुन्छी स्रोत ब्यवस्थापन 
तथा प्रवद्धचन कायचक्रम 

   हस्तान्तरण एकभन्र्ा बढी क्तजल्लामा 
कायचक्रम सिालन हनुे हुाँर्ा।  
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कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

312198 खाद्य तथा पोषण सरुिा सिुार 
आयोजना 

   हस्तान्तरण केन्रमा मन्रालयले समन्वय 
गने गरी ववत्तीय हस्तान्तरण 
माफच त स्थानीय धनकायमा 
सिालन गने। 

312199 कृवष िेर ववकास कायचक्रम     केन्रमा मन्रालयले समन्वय 
गने गरी ववत्तीय हस्तान्तरण 
माफच त प्ररे्शमा सिालन गने। 

312107 राविय फलफूल ववकास 
कायचक्रम 

    धनरे्शनालयहरू प्ररे्शमा 
गएकोले कायचक्रम समेत 
प्ररे्शमा जानपुने। 

312108 राविय आल,ु तरकारी तथा 
मसला ववकास कायचक्रम 

    धनरे्शनालयहरू प्ररे्शमा 
गएकोले कायचक्रम समेत 
प्ररे्शमा जानपुने। 

312110 मत्स्य ववकास कायचक्रम     धनरे्शनालयहरू प्ररे्शमा 
गएकोले कायचक्रम समेत 
प्ररे्शमा जानपुने। 

312113 व्यवसायीक कीट ववकास 
कायचक्रम 

    धनरे्शनालयहरू प्ररे्शमा 
गएकोले कायचक्रम समेत 
प्ररे्शमा जानपुने। 

312114 वाली धबकास तथा जैववक 
वववविता संरिण कायचक्रम 

    धनरे्शनालयहरू प्ररे्शमा 
गएकोले कायचक्रम समेत 
प्ररे्शमा जानपुने। 

312139 कृवष ज्ञान केन्र     प्ररे्शमा गइसकेको  

312143 चीनी तथा उख ुधबकास 
सधमधत 

    कायचक्रम प्ररे्शमा गइसकेको। 

312156 रानी जमरा कुलररया धसचाई 
आयोजना -  प्रणाली 
आिधुनवककरण कृवष कायचक्रम 

    संघमा रहन े(राविय गौरवको 
आयोजना)। 

312170 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक 
गणु ब्यवस्थापन कायचक्रम 

    कायचक्रम प्ररे्शमा गइसकेको। 

312104 
साना तथा मझौला कृषक 
आयस्तर ववृद्ध आयोजना 

   हटाउनपुने यस आधथचक बषचमा सम्पन्न हनुे 
भएकोले। 

312122 
व्यावसावयक कृवषतथाव्यापार 
आयोजना 

   हटाउनपुने यस आधथचक बषचमा सम्पन्न हनुे 
भएकोले। 

312124 
एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन 
आयोजना 

   हटाउनपुने यस आधथचक वषचमा सम्पन्न हनु े
भएकोले। 

312153 
उच्च मूल्य कृवष वस्त ुववकास 
आयोजना 

   हटाउनपुने यस आधथचक वषचमा सम्पन्न हनु े
भएकोले। 

312157 

जलवाय ुप्रकोप समतु्थान 
धनमाचण आयोजना (कृवष 
व्यवस्थापन तथा सूचना 
प्रणाली) 

   हटाउनपुने यस आधथचक वषचमा सम्पन्न हनु े
भएकोले। 

312160 
वकसानका लाधग उन्नत धबउ 
ववजन कायचक्रम 

   हटाउनपुने यस आधथचक वषचमा सम्पन्न हनु े
भएकोले। 

312174 उच्च पहाडी कृवष व्यवसाय    हटाउनपुने यस आधथचक वषचमा सम्पन्न हनु े
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कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

प्रविचन तथा क्तजववकोपाजचन 
सिुार आयोजना 

भएकोले। 

312802 कृवषप्रसार कायचक्रम 
   हटाउनपुने यस आधथचक वषचमा सम्पन्न हनु े

भएकोले 

312177 
बङ् गरु तथा कुखरुा पालन 
सहकारी कायचक्रम 

   हटाउनपुने सहकारीसाँग सम्बक्तन्ित 
रे्क्तखएकोले कृवष तथा पशपुन्छी 
मन्रालयबाट हटाउने। 

312119 

कृवष पूवाचिार ववकास तथा 
कृवष याक्तन्रकरण प्रविचन 
कायचक्रम 

   गाभ्नपुने 
प्रिानमन्री कृवष 
आिधुनकीकरण आयोजना। 

312176 
नेपाल एकीकृत व्यापार 
रणनीधत कायचक्रम 

   गाभ्नपुने वाक्तणज्य मन्रालय अन्तगचत 
रहेको नेपाल एकीकृत व्यापार 
रणनीधत कायचक्रमसग जोड्ने। 

312164 
नेपाल कृवष बजार ववकास 
कायचक्रम 

    वैरे्क्तशक सहयोगमा सिाधलत 
भएकोले संघले समन्वय मार 
गने। स्थानीयमा जाने। 

312165 
नेपाल कृवष सेवा ववकास 
कायचक्रम 

    वैरे्क्तशक सहयोगमा सिाधलत 
भएकोले संघले समन्वय मार 
गने। स्थानीयमा जाने। 

312167 
लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन 
आयोजना 

    वैरे्क्तशक सहयोगमा सिाधलत 
भएकोले संघले समन्वय मार 
गने। स्थानीयमा जाने। 

312175 राविय र्गु्ि ववकास बोडच 
   खारेज गने यसको काम मन्रालयमा लधग 

यसको आवश्यकता नभएको 

312020 कपास ववकास सधमधत 
   खारेज गने यसको काम मन्रालयमा लधग 

यसको आवश्यकता नभएको। 

312021 
राविय क्तचया, कफी तथा 
अलैँची ववकास बोडच 

   केन्रमा 
खारेज गने 

केन्रमा यसको काम 
मन्रालयले गने भएकोले 
प्ररे्शमा आवश्यकताअनसुार 
स्थापना हनु सक्ने।  

वन तथा वातावरण मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

329115 राविय धनकुन्ज तथा आरि 
आयोजना 

    नेपालको संवविान, २०७२ 
अनसूुची-५ तथा नेपाल 
सरकार (कायचववभाजन)  
धनयमावली, २०७४ अनसुार 
राविय धनकुन्ज तथा वन्यजन्त ु
आरि तथा धसमसार िेर 
संघको अधिकार धभर 
रहेको।  

329123 रेड फरेिी तथा जलवाय ु
पररवतचन कायचक्रम 

    नेपालको संवविान, २०७२ 
अनसूुची-५ तथा नेपाल 
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सरकार (कायचववभाजन)  
धनयमावली,२०७४ अनसुार 
कावचन सेवा, सक्तिती तथा 
व्यापार संघको अधिकार िेर 
धभर परेको हनुाले 

329124 रािपधत चरेु-तराई मिेशसंरिण 

ववकास सधमधत 

    राविय गौरवको आयोजनाको 
रूपमा कायाचन्वयनमा रहेको 
तथा नर्ी प्रणालीमा अन्तर 
धनकाय/तहहरू साँगको 
सहयोग र सहकायचमा सम्पूणच 
चरेु िेरमा एकीकृत रूपमा 
कायच गनुचपने 

329127 वन्यजन्त ुसंरिणको लाधग 
िेरीय सहयोग प्रविचन 
आयोजना 

    राविय धनकुन्ज तथा वन्यजन्त ु
संरिण ववभागबाट सिालन 
हनुे कायचक्रमहरू संघीय 
कायाचलय मातहत सिालन 
हनुे र संरक्तित िेर बावहर 
सिालन हनु ेकायचक्रम प्ररे्श 
सरकार मातहत सिालन 
हनुे।  

329154 पवचतीय जलािारहरूको जलवाय ु
पररवतचन समयानकूुलन 
आयोजना 

    ९ क्तजल्लामा सिाधलत भएको 
तथा २ वषचमा सवकने र र्ात ृ
धनकायको सहयोग। 

329156 पहाडी साना वकसानका लाधग 
अनकूुलआयोजना 

    ६ क्तजल्लामा सिाधलत हनुे 
तथा ३ वषचमा सवकने र र्ात ृ
धनकायको सहयोग। 

329804 जलािार संरिण तथा 
ब्यवस्थापन कायचक्रम 

    चारवटा वहृत जलािार 
िेरहरूको एकीकृत संरिण 
र व्यवस्थापनका लाधग ४ 
वटा संघीय कायाचलय (वहृत 
जलािार व्यवस्थापन 
कायाचलय) स्थापना भएको। 
जलािार िेर ठूलो हनु े
कधतपय अवस्थामा धछमेकी 
रे्शहरूसाँग पधन समन्वय गनुच 
पने अवस्था। कायाचन्वयनको 
क्रममा प्ररे्श तथा स्थानीय 
तहसंग समन्वय गनच जरुरी।  

329014 धडधभजन वन कायाचलयहरू (वन 
सरुिा सैधनक समेत) 

    नेपालको संवविानको 
अनसूुची-६ अनसुार 
प्ररे्शधभरको राविय वन प्ररे्श 
धभरको अधिकार सूचीमा 
उल्लेख भएको।  

329019 हात्तीसारहरू     नेपालको संवविान, २०७२ 
अनसूुची-५ तथा नेपाल 
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सरकार (कायचववभाजन)  
धनयमावली,२०७४ अनसुार 
अनसुार राविय धनकुन्ज तथा 
वन्यजन्त ुआरि तथा 
धसमसार िेर संघको 
अधिकार धभर रहेको।  

329020 वन अनसुन्िान तथा सवेिण 
ववभाग 

    वन तथा वातावरणसाँग 
सम्बक्तन्ि अनसुन्िानका 
कायचहरू गरी राविय नीधत 
धनमाचणमा योगर्ान दर्न साथै 
प्रयोगशालामा आिाररत 
अनसुन्िानका कायचक्रमहरू 
संघबाट गनच उपयिु हनु े
भएकोले ।  

329102 जधडबटुी ववकास कायचक्रम     नेपालको संवविान तथा नेपाल 
सरकार (कायचववभाजन)  
धनयमावली,२०७४ को 
अविारणाअनरुूप अध्ययन 
अनसुन्िान, मापर्ण्ड 
धनिाचरणका ववषयहरू संघीय 
धनकायबाट सिालन गररनेछ 
भने जधडवटुी खेती ववस्तार, 

भण्डारण, िमता ववकास 
जस्ता ववषयहरू प्रारे्क्तशक 
धनकायबाट सिालन 
गररनेछ।  

329104 केन्रीय वन ताधलम तथा प्रसार 
केन्र 

    अनसुन्िान, ताधलम र प्रसार 
कायचक्रम प्ररे्शसरकार बाट 
सिालन हनुे। 

329106 राविय वन ववकास तथा 
व्यवस्थापन कायचक्रम 

    नेपालको संवविान तथा नेपाल 
सरकार (कायचववभाजन)  
धनयमावली, २०७४ को 
अविारणा अनरुूप अध्ययन 
अनसुन्िान, मापर्ण्ड 
धनिाचरणका ववषयहरू संघीय 
धनकायबाट सिालन गररनेछ 
भने वन व्यवस्थापन, संरिण, 
सर्पुयोग तथा िमता ववकास 
जस्ता ववषयहरू प्रारे्क्तशक 
धनकायबाट सिालन 
गररनेछ।  

329158 नेपाल जलवाय ुपररवतचन 
सहयोग कायचक्रम 

    समन्वय संघले गने 
UNDP/UNEP को सहयोग 

329806 वनस्पधत संरिण तथा उद्यान 
ववकास आयोजना 

    नेपाल सरकार (कायचववभाजन)  
धनयमावली,२०७४ को 
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अविारणाअनरुूप हवेररयम 
व्यवस्थन वन तथा वातावरण 
मन्रालयको अधिकार िेर 
रहेको हनुाले। 

329809 वनस्पधत अध्ययन अनसुन्िान 
तथा बजारीकरण कायचक्रम 

    नेपाल सरकार (कायचववभाजन)  
धनयमावली,२०७४ को 
अविारणाअनरुूप 
वनस्पधतहरूको रसायधनक 
गणुको परीिण, प्रयोगशाला, 
मापर्ण्ड र गणुस्तर 
लगायतका ववषयहरू वन 
तथा वातावरण मन्रालयको 
कायचिेर रहेको हनुाले। 

 

भौधतक पूवाचिार तथा यातायात मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

337101 सगरमाथा राजमागच(गाईघाट-दर्िेल 
खण्ड) 

    एउटै प्ररे्शधभर परेकोले 
प्ररे्श लोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337102 वी.पी.राजमागच (सयुचववनायक-
िधुलखेल,िधुलखेल-धसन्िलुी- 
बदर्चवाससडक आयोजना) 

    अन्तरप्ररे्श भएकोले संघमा 
राख्नपुने। 

337105 महाकाली कोररडोर (ब्रम्हरे्व-
झलुाघाट-र्ाच ुचला-वटङकर) 

     र्ईु रे्श जोड्ने सडक 
भएकोले संघमा राख् न।े 

337106 काक्तन्त राजपथ     प्ररे्श लोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337117 गंगटे-समनु्रटार-गल्फुभन्ज्याङ 
सडक 

    प्ररे्श लोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337120 सालझण्डी-सक्तन्िखकच -ढोरपाटन 
सडक 

    अन्तरप्ररे्श धभर रहेकोले 
संघमा राख् ने। 

337124 र्मक-क्तचसापानी सडक     प्ररे्श लोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337125 मर्न भण्डारी राजमागच (झापाको 
शाक्तन्तनगररे्क्तख पक्तश्चम डडेल्िरुाको 
रूपालसम्म) 

    अन्तरप्ररे्श धभर रहेकोले 
संघमा राख् ने। 

337129 गल्छी-धरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रवेशी-
रसवुागढी सडक आयोजना 

    प्ररे्शलोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337130 टनकपरु धलंक सडक     प्ररे्श लोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337133 सडक सिुार आयोजना     हाललाई संघमा राखी आ.ब. 
२०७६/७७ मा तत ्तत ्
प्ररे्शमा हस्तान्तरण गने। 
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337136 ११वकलो छेपेटार-भालसु्वारा-
बारपाक सडक 

    प्ररे्श लोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337137 शवहर् मागच (घोराही-नवुागाउाँ- 
धतला-घतीगाउाँ-थवाङ-मधुसकोट-
मैकोट) 

    अन्तरप्ररे्श धभर रहेकोले 
संघमा राख् ने। 

337138 पषु्पलाल राजमागच(मध्य पहाडी 
राजमागच) 

    अन्तरप्ररे्श धभर रहेकोले 
संघमा राख् ने। 

337139 रूपैधडया-नेपालगंज-सखेुत-रै्लेख 
बजार-महावलेुक-गाल्जे भात्तडी, 
रतडा-नाग्म-गमगढी-नाक्चेलाग्ना 
सडक 

    अन्तरप्ररे्श धभर रहेकोले 
संघमा राख् ने। 

337140 भेरी कररडोर (जाजरकोट-र्नैु-
मररम-धतन्जे िो) 

    प्ररे्श लोकमागचको 
पररभाषाधभर पने। 

337141 काठमांडौ-तराई मिेश फाष्ट ट्रयाक     अन्तरप्ररे्श धभर रहेकोले 
संघमा राख् ने। 

337142 सडक िेर ववकास आयोजना     हाललाई संघमा राखी आ.ब. 
२०७६/७७ मा तत ्तत ्
प्ररे्शमा हस्तान्तरण गने। 

337145 उत्तर र्क्तिण राजमागच(कणाचली, 
कालीगण्डकी र कोशी) 

    हाललाई संघमा राखी आ.ब. 
२०७७/७८ मा तत ्तत ्
प्ररे्शमा हस्तान्तरण गने। 

337146 बेनीघाट-आरूघाट-लाके भन्ज्याङ 
सडक 

    अन्तर प्ररे्श परेको हनुाले 
संघमा रहनपुने। 

337149 काठमाडौं उपत्यका सडक ववस्तार 
आयोजना 

    अन्तर स्थानीय तह भएकोले 
प्ररे्शमा रहनपुने। 

337154 बेशीशहर-चामे-मनाङ सडक     अन्तर स्थानीय तह भएकोले 
प्ररे्शमा रहनपुने। 

337157 स्थानीय सडक पलु धनमाचण     तत ्तत ्प्ररे्शले अन्तगचतका 
स्थानीय तहसाँग समन्वय गरी 
कायाचन्वयन गने। 

337159 रणनैधतक सडक पलुहरूको ववस्ततृ 
संभाव्यता अध्ययन 

    अन्तरप्ररे्शसम्बन्िी भएकोले 
हाललाई संघमा रहने। 

337165 सडक बोडच     संघले समग्र नीधत (राविय) र 

प्ररे्शले प्ररे्शस्तरीय नीधत 
बनाउने। 

337188 काठमाडौं बावहरी चक्रपथ     अन्तर स्थानीय तहमा पने 
भएकोले प्ररे्शमा रहन।े 

337197 महाकाली पलु धनमाचण आयोजना     अन्तर स्थानीय तहमा पने 
भएकोले प्ररे्शमा रहन।े 

337198 सेती राजमागच(वटकापरु -लोडे-चैनपरु-
ताक्लाकोट) 

    अन्तराविय सीमा जोड्न े
भएकोले संघमा रहन।े 

337199 चेपाङ मागच (ठोरी-भण्डारा-लोथर-
मलेख)ु 

    अन्तर प्ररे्श तथा अन्तराविय 
सीमा जोड्न ेभएकोले संघमा 
रहने। 
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337224 हलुाकी राजमागच (पलुहरू समेत)     अन्तर प्ररे्श तथा अन्तराविय 
सीमा जोड्न ेभएकोले संघमा 
रहने। 

337304 उपिेरीय यातायात अधभववृि 
आयोजना 

    तत ्तत ्प्ररे्शले अन्तगचतका 
स्थानीय तहसाँग समन्वय गरी 
कायाचन्वयन गने। 

337306 जल मागच     संघको कायचिेरमा पने। 

337307 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल 
ववकास आयोजना 

    संघको कायचिेरमा पने। 

337312 व्यापारीक मागच ववस्तार आयोजना     तत ्तत ्प्ररे्शले अन्तगचतका 
स्थानीय तहसंग समन्वय गरी 
कायाचन्वयन गने। 

337314 यातायात आयोजना तयारी सहयोग     मन्रालयको कायचिेरधभर 
पने भएकोले आवश्यक 
नभएको। 

337320 रणनीधतक सडक पलु धनमाचण तथा 
पलु पलेुसा संरिण 

    रणनैधतक सडक पलु खण्ड 
संघमा रहन ेगरी अन्य पलु 
पलेुसा तत ्तत ्प्ररे्श र 
स्थानीय तहमा जाने। 

337326 सासेक रोड कनके्टीधभटी प्रोजेक्ट     अन्तराचविय सहयोगबाट 
सिालन हनु ेभएकोले 
समन्वयको काम संघमा रहने 
गरी तत ्तत ्प्ररे्शमा 
लैजाने। 

337327 चक्रपथ ववस्तार आयोजना     अन्तर स्थानीय तहमा पने 
भएकोले प्ररे्शमा रहन।े 

337330 नेपाल भारत िेरीय व्यापार तथा 
यातायात आयोजना: 
मकु्तग्लङनारायणगढ सडक खण्ड 

    अन्तर प्ररे्श भएकोले संघमा 
रहने। 

337331 सडक तथा ट्रावफक सरुिा     तत ्तत ्प्ररे्शले अन्तगचतका 
स्थानीय तहसंग समन्वय गरी 
कायाचन्वयन गने। 

337352 यातायात व्यवस्था सदुृढीकरण 
आयोजना 

    यस्ता आयोजनाहरू अरू पधन 
रे्क्तखएकोले तत ्तत ्प्ररे्शमा 
जाने। 

337356 रणनीधतक सडक पनुस्थाचपना तथा 
सिुार 

    यस्ता आयोजनाहरू अरू पधन 
रे्क्तखएकोले तत ्तत ्प्ररे्शमा 
जाने। 

337357 राजमागचस्तरोन्नती (रणनीधतक सडक 
ववकास आयोजना) 

    यस्ता आयोजनाहरू अरू पधन 
रे्क्तखएकोले तत ्तत ्प्ररे्शमा 
जाने। 

337358 नागढुङ्गा सरुूङमागच धनमाचण 
आयोजना 

    उच्च प्रववधियिु भएकोले 
संघमा राख् ने। 

337361 सासेक सडक सिुार आयोजना     वैरे्क्तशक सहयोगमा सिाधलत 
भएकोले अन्यसाँग मजच गरी 
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तत ्तत ्प्ररे्शमा जाने। 

337362 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोल्पा-जमु्ला सडक     औक्तचत्य पवुष्ट गरी अन्तर 
प्ररे्श भएकोले संघमा रहने। 

337363 स्वणच सगरमाथा वहृत चक्रपथ 
(ओखलढंुगा-सोल-ुसल्लेरी-खोटाङ -
दर्िेल-ओखलढंुगा) 

    प्ररे्श लोकमागचको पररभाषा 
धभर पने भएकोले। 

337366 तराई मिेस सडक पूवाचिार ववशेष 
कायचक्रम 

    अन्तर प्ररे्श पने रे्क्तखएकोले 
संघमा रहनपुने तर यसको 
कायचिेर थप स्पष्ट गनुचपने। 

337368 सााँघटुार-ओखलढुङ्गा-कुइधभर सडक     प्ररे्शराजमागचको पररभाषामा 
परेको। 

337369 सासेक राजमागच सिुार आयोजना     वैरे्क्तशक सहयोगमा सिाधलत 
भएकोले अन्यसाँग मजच गरी 
तत ्तत ्प्ररे्शमा जाने। 

337370 र्ोश्रो पलु सिुार तथा सम्भार 
आयोजना 

    पलु पलेुसासाँग समायोजन 
गरी संघमा राख् न।े 

 

स्वास्र्थ्य तथा जनसंख्या मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय तह गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

370102 क्तचवकत्सा ववज्ञान राविय 
प्रधतष्ठान (वीर अस्पताल 
समेत) 

    संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370103 काक्तन्त बाल अस्पताल     संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370104 शकु्रराज ट्रवपकल 
अस्पताल 

    संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370105 परोपकार प्रसधुत 
अस्पताल 

      संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370106 नेपाल आाँखा अस्पताल       संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370107 बी.पी. कोईराला 
मेमोररयल क्यान्सर 
अस्पताल 

      संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370108 मनमोहन 
काधडचयोथेराधसक 
भस्कुलर तथा 
ट्रान्स्प्ठ्लान्ट केन्र, 

      संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 
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महाराजगंज 

370109 शवहर् गंगालाल ह्रर्य 
केन्र 

      संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370110 बी.पी.कोइराला स्वास्र्थ्य 
ववज्ञान प्रधतष्ठान 

      संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

370112 धर. वव.क्तशिण अस्पताल 
(सरेुश वाग्ले स्मधृत 
क्यान्सर केन्र् समेत) 

     केन्रीय अस्पतालहरू एउटै 
बजेट उपशीषचकमा 
समायोजन गने। 

370113 ियरोग धनयन्रण       संघले समन्वय गरी तत ्
तत ्प्ररे्शमा जान े। 

370114 एड्स तथा यौन रोग 
धनयन्रण 

      संघले समन्वय गरी तत ्
तत ्प्ररे्शमा जाने। 

370115 एकीकृत मवहला स्वास्र्थ्य 
तथा प्रजनन ्स्वास्र्थ्य 
कायचक्रम 

     ३७०११५ र ३७०११६  
आयोजनाहरू एउटैमा 
गाधभइ सकेको संघले 
समन्वय गरी तत ्तत ्
प्ररे्शमा जाने।  

370116 एकीकृत बाल स्वास्र्थ्य 
एवं पोषण कायचक्रम 

     

370119 इवपडेधमयोलोजी, औलो, 
कालाज्वर धनयन्रण तथा 
प्राकृधतक प्रकोप 
व्यवस्थापन 

     संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१६ अनसुार संघको 
कायचिेरमा पने 

370120 अपाङ्गता रोकथाम तथा 
कुष्ठरोग धनयन्रण 
कायचक्रम 

    संगठन संरचना समेत 
प्ररे्शमा गईसकेको  

370121 औषधि र उपकरण 
आपूधतच 

     ववरे्शबाट खरीर् गनुचपने 
उपकरण एवं औषधि 
संघले खरीर् गने। 

 स्वरे्शमा उत्पादर्त 
औषधि, उपकरण,आपूधतच 
र ववतरण तीनै तहमा। 

370122 अस्पताल धनमाचण सिुार 
तथा व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली 

     सूचीकृत रोगका सूक्तचकृत 
नागररकलाई स्वास्र्थ्य सेवा 
उपलब्ि गराइने। 

370123 राविय स्वास्र्थ्य क्तशिा, 
सूचना तथा सिार केन्र 

     संवविानको अनसूुची-६ 
क्र.सं.९ अनसुार स्वास्र्थ्य 
सेवा तत ्तत ्प्ररे्शमा पने। 

370124 राविय ताधलम कायचक्रम       संवविानको अनसूुची-६ 
क्र.सं.९ अनसुार स्वास्र्थ्य 
सेवा तत ्तत ्प्ररे्शमा पने। 

370125 वकटजन्य रोग धनयन्रण 
अनसुन्िान तथा ताधलम 
केन्र 

     संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत सेवा 
भएकोले संघमा पने। 
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370126 राविय जनस्वास्र्थ्य 
प्रयोगशाला 

      संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत सेवा 
भएकोले संघमा पने। 

370127 स्वास्र्थ्य कर कोषबाट 
सिाधलत कायचक्रमहरू 

     संवविानको अनसूुची-६ 
क्र.सं.९ मा प्ररे्शको 
कायचिेरधभर पने भएकोले 
(िमु्रपानजन्य रोग धनयन्रण 
एवं उपचारको लाधग 
कायचक्रम रहेकोले स्रोत 
समेत सधुनश्चत भएको हुाँर्ा 
प्ररे्शमा रहने)। 

370128 आयवेुर् क्तचवकत्सालय, 

नररे्वी 
      संवविानको अनसूुची-५ 

क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत सेवा 
भएकोले संघमा पने। 

370129 ववववि कायचक्रम 
(आयवेुर् ववभाग) 

      संवविानको अनसूुची-६ 
क्र.सं.९ मा प्ररे्शको 
कायचिेरधभर पने र क्तजल्ला 
कायाचलयहरू प्ररे्श अन्तगचत 
सिालन भइरहेकोले। 

370130 धसहंर्रबार वैद्यखाना       संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत सेवा 
भएकोले संघमा पने। 

370131 बी.पी. कोईराला लायन्स 
नेर अध्ययन केन्र 

     संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत सेवा 
भएकोले संघमा पने। 

370132 नेपाल नेरज्योधत संघ        संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत सेवा 
भएकोले संघमा पने। 

370133 स्वास्र्थ्य अनसुन्िान 
पररषद् 

       संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ धनयामक धनकाय 
भएकोले संघमा पने। 

370134 अनगुमन,मूल्यांकन तथा 
योजना सदुृढीकरण 

      कायचक्रमको 
शीषचकअनसुार 
वक्रयाकलापहरू 
नधमलेको। 

 वक्रयाकलापअनसुार तत ्
तत ्कायचक्रम 
शीषचकहरूमा गाभ्न ेगरी 
पनुसचमायोजन गने। 

370136 प्राथधमक स्वास्र्थ्य 
पनुजागचरण कायचक्रम 

     संवविानको अनसूुची-६ 
क्र.सं.९ मा प्ररे्शको 
कायचिेरधभर पने,  सिालन 
धमतव्यवयता कायम हनुे। 

370139 कणाचली स्वास्र्थ्य ववज्ञान 
प्रधतष्ठान 

     संवविानको अनसूुची-६ को 
क्र.सं.८ अनसुार प्ररे्शमा 
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रहने। 
370140 पाटन स्वास्र्थ्य ववज्ञान 

प्रधतष्ठान 

      संवविानको अनसूुची-६ को 
क्र.सं.८ अनसुार प्ररे्शमा 
रहने। 

370141 मानव अंग प्रत्यारोपण 
केन्र 

      संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत सेवा 
भएकोले संघमा पने। 

370143 सामाक्तजक स्वास्र्थ्य 
सरुिा (स्वास्र्थ्य धबमा) 
कायचक्रम 

      छुटै्ट ऐनद्वारा स्थावपत 
स्वायत्त धनकाय भएकोले 
स्वास्र्थ्य मन्रालयबाट धभन्न 
गरी संघमा रहनपुने। 

370144 एकीकृत स्वास्र्थ्य 
पूवाचिार ववकास 
कायचक्रम 

      बह ुप्ररे्शमा पने 
भएकोले संघमा रहने। 

 संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ ववक्तशवष्टकृत 
सेवाप्रर्ान गने भवन 
धनमाचण भएकोले संघमा 
पने। 

370809 आयवेुर् सेवा कायचक्रम      संवविानको अनसूुची-६ को 
क्र.सं.८ अनसुार प्ररे्शमा 
रहने। 

 

क्तशिा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

350108 राविय परीिा बोडच        धनयामक धनकाय 
भएकोले। 

 कायचिेर रावियस्तरको 
भएको। 

350109 प्राववधिक क्तशिा तथा 
व्यवसावयक ताधलम पररषद् 
(ववशेष कायचक्रमसमेत) 

    एक वषचधभर सम्पन्न हनुे 
भएकोले संघबाट सिाधलत। 

350113 क्तशिाका लाधग खाद्य 
कायचक्रम(प्राथधमक ववद्यालय 
पौवष्टक आहारा) 

      संघले समन्वय गने गरी तत ्
तत ्स्थानीय तहमा जाने। 

350115 यूनेस्कोका धनधमत्त नेपाल 
राविय आयोग 

    दर्गो ववकास लक्ष्य प्राधप्तमा 
सहयोग परु् याउने कायचक्रम 
भएकोले संघमा रहन।े 

350118 सबैका लाधग क्तशिा - क्तशश ु

ववकास कायचक्रम 

    तत ्तत ्प्ररे्शले समन्वय 
गरी स्थानीय तहले गने। 

350135 व्यवसावयक क्तशिा तथा 
ताधलम अधभववृद्ध योजना 
र्ोश्रो 

    संघले समन्वय गरी स्थानीय 
तहले काम गने। 
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कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

350136 सीप ववकास पररयोजना      हाल संघबाट सिाधलत 
भएको एवं २०७६/७७ मा 
सम्पन्न हनुे हुाँर्ा संघमा रहन े

350138 पढाई सीप प्रवद्वचन कायचक्रम      ववद्यालयतहमा सिालन हनु े
कायचक्रम रहेकोले स्थानीय 
तहमा जाने। 

350139 उच्च क्तशिा सिुार 
पररयोजना 

       ववश्वववद्यालय अनरु्ान 
आयोग अन्तगचत रहने 
भएकोले। 

 रावियस्तरको कायचक्रम 
भएको। 

350140 ववद्यालय िेर ववकास 
कायचक्रम - केन्र स्तर 

    हाल संगठन संरचना 
पररवतचन हुाँर्ा अधिकांश 
रकम प्ररे्शर स्थानीयमा 
गएको। 

350143 नेपाल ववज्ञान तथा प्रववधि 
प्रज्ञा प्रधतष्ठान 

    संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं. १५ मा पने।  

350145 शैक्तिक गणुस्तर परीिण 
केन्र 

    यसको काम मन्रालयले गने 
गरी खारेज गने। 

350146 क्तचवकत्सा क्तशिा आयोग     धनयामक धनकाय भएको एवं 
रावियस्तरको कायचिेर 
भएको। 

प्रिानमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाचलय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

301101 सूचना र प्रववधि ववकास 
आयोजना 

    केन्रीयस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

301801 राविय पनुधनचमाचण प्राधिकरण 
कोष 

    केन्रीयस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

अथच मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

305104 साना वकसान ववकास बैंक 
(ववत्तीय संस्था), ववववि 

    केन्रीयस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

305105 लघ ुववमा सहयोग कायचक्रम 
(पश ु,बाली,स्वास्र्थ्य) 

    केन्रीयस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

305106 शीत घर धनमाचण (ब्याज 
अनरु्ान) 

    केन्रीयस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

305114 बजेट तथा धनवकृ्तत्तभरण 
सिुार आयोजना 

    बजेट धनमाचण गने कायच अथच 
मन्रालयको धनयधमत काम 
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कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

र योगर्ानमा आिाररत 
धनवकृ्तत्तभरण भएकोले खारेज 
गने। 

305117 पुाँजी बजार तथा पूवाचिार 
िमता सहयोग आयोजना 

    यस आधथचक वषचमा सम्पन्न 
हनुे। 

305119 सावचजधनक संस्थान धनरे्शन 
बोडच 

    खारेज भइसकेको। 

305120 सावचजधनक ववत्तीय 
व्यवस्थापन सिुार कायचक्रम 

    समग्र ववत्तीय व्यवस्थापनमा 
सिुार गने कायचक्रम 
भएकोले। 

305121 धमधलधनयम च्यालेन्ज 
नेपालको कायाचलय 

    धबक्तशष्ट कायचप्रकृधतको 
भएकोले। 

305122 सावचजधनक ऋण ब्यवस्थापन 
कायाचलय 

    नयााँ कायाचलय। 

305321 भन्सार सिुार कायचक्रम     संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं. ९ रहेको एवं समग्र 
भन्सारसम्बन्िी कायचक्रम 
केन्रमै रहन।े 

305322 ब्याज अनरु्ान (कृषी, 
पशपुालन तथा अन्य 
आयआजचन) 

    यस्तै प्रकारका ब्याज 
अनरु्ानसम्बन्िी कायचक्रम 
अको बजेट शीषचकमा पधन 
रे्क्तखएकोले एकीकृत गरी 
केन्रमा रहन।े 

उद्योग, वाक्तणज्य तथा आपूधतच मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

307102 खधनज अन्वेषण तथा ववकास 
आयोजना 

    संवविानको  अनसूुची-६ 
को क्र.सं.१७ मा प्ररे्शको 
कायचिेरमा परेको। 

307103 पेट्रोधलयम अन्वेषण पररयोजना     संवविानको  अनसूुची-६ 
को क्र.सं.१७ मा प्ररे्शको 
कायचिेरमा परेको। 

307104 भ-ूवैज्ञाधनकसभेिण तथा 
अनसुन्िान आयोजना 

    संवविानको  अनसूुची-६ 
को क्र.सं.१७ मा प्ररे्शको 
कायचिेरमा परेको। 

307105 औद्योधगक व्यवसाय ववकास 
प्रधतष्ठान 

    प्ररे्शमा राख्न उपयिु 
हनुे। 

307108 औद्योधगक पूवाचिार ववकास 
कायचक्रम (ववशेष आधथचक िेर 
समेत) 

    कायच ववस्ततृीकरण 
प्रधतवेर्न को १५.१.२ 
अनसुार। 

307109 औद्योधगक लगानी प्रवद्धचन 
कायचक्रम 

    यस्तो कायच मन्रालयको 
धनयधमत काममा पने 
भएकोले खारेज गने। 
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कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

307116 कण्ठ रोग धनयन्रण कायचक्रम 
(नेपाल साल्ट टे्रधडङ्ग धलधमटेट) 

    रावियस्तरमा सम्पार्न 
गनुचपने भएकोले। 

307117 व्यापार सूचना तथा धनयाचत 
सहयोग आयोजना -बहपुिीय 
तथा िेरीय व्यापार 
सदुृढीकरण 

    अन्तराविय कायचक्रम 
भएकोले। 

307118 व्यापार तथा धनकासी प्रवद्धचन 
केन्र 

    अन्तराचविय कायचक्रम 
सम्बक्तन्ित भएकोले। 

307119 नेपाल भारत िेरीय व्यापार 
तथा पारवहन आयोजना 

    अन्तराचविय ब्यापारसाँग 
सम्बक्तन्ित  भएकोले। 

 

ऊजाच, जलस्रोत तथा धसाँचाइ मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

308101 जल तथा ऊजाच आयोग     संवविानको अनसूुक्तच ५ 
को क्र.सं. ११ अनसुार। 

308102 नर्ी बेधसनयोजना तथा 
जलववद्यतु ववकास गरुूयोजना 
तजुचमा आयोजना 

    र्ीघचकालीन योजना 
तजुचमा गनुचपने भएकोले। 

308103 ववद्यतु ववकासमा धनजी िेरको 
प्रवद्धचन 

    रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

308104 सप्तकोशी बहउुद्धेश्यीय 
आयोजना 

    प्ररे्शस्तरीय कायचिेर 
भएकोले। 

308105 पंचेश्वर बहउुद्धेश्यीय आयोजना     अन्तराचविय सीमामा 
भएकोले। 

308106 जलववद्यतु आयोजना अध्ययन     एकभन्र्ा बढी प्ररे्शमा 
रहेकोले सम्भाव्यता 
अध्ययन सवकएपधछ तत ्
तत ्प्ररे्शमा दर्ने गरी 
हाल संघमा रहने। 

308107 जलववद्यतु आयोजना सम्बन्िी 
मापर्ण्ड 

   खारेज गने जल तथा ऊजाच 
मन्रालयको मखु्य काम 
नै मापर्ण्ड तयार गनुचपने 
भएकोले मन्रालयको 
ववधनयोक्तजत बजेटबाट 
काम गने गरी खारेज। 

308112 बढुीगंगा जलववद्यतु आयोजना      संवविानको अनसूुची-
५ को क्र.सं. १४ 
अनसुार संघमा 
रहने। 

 आयोजना समापन 
भएपधछ तत ्तत ्
प्ररे्शमा सिालन 
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तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

सम्भारको लाधग 
पठाउने। 

308113 बढुीगण्डकी जलववद्यतु 
आयोजना 

     संवविानको अनसूुची-
५ को क्र.सं. १४ 
अनसुार संघमा 
रहने। 

 आयोजना समापन 
भएपधछ तत ्तत ्
प्ररे्शमा सिालन 
सम्भारको लाधग 
पठाउने। 

308114 नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी 
धलधमटेड 

     संवविानको अनसूुची-
५ को क्र.सं.१४ 
अनसुार संघमा 
रहने। 

 आयोजना समापन 
भएपधछ तत ्तत ्
प्ररे्शमा सिालन 
सम्भारको लाधग 
पठाउने। 

308115 ववद्यतु ववकास र्शक सम्बन्िी 
कायचयोजना 

     संवविानको अनसूुची-
५ को क्र.सं.१४ 
अनसुार संघमा 
रहने। 

 र्ीघचकालीन योजनाको 
रूपमा रावियस्तरको 
कायचक्रम भएको। 

308116 जल तथा मौसम ववज्ञान 
कायचक्रम 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं. २३ अनसुार 
संघमा रहने। 

 
308117 वैकक्तल्पक ऊजाच प्रवद्धचन केन्र     संघले समन्वय गरी 

कायचक्रमहरू संवविानको 
अनसूुची-८ को क्र.सं. 
१९ मा स्थानीय तहको 
कायचिेरधभर पने। 

308118 राविय ग्रामीण तथा 
नवीकरणीय ऊजाच कायचक्रम 

     संवविानको अनसूुची-
८ को क्र.सं. १९ मा 
स्थानीय तहको 
कायचिेरधभर पने। 

 वतचमानमा वैरे्क्तशक 
सहायता संलग्न 
भएकोले यसको 
संयोजन 
केन्र/मन्रालयले 
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गने। 

308120 जलवाय ुप्रकोप समतु्थान 
धनमाचण आयोजना 

     संवविानको अनसूुची-
५ को क्र.सं.२३ र 
२७ बमोक्तजम। 

 रावियस्तरको 
कायचक्रम भएकोले। 

308124 धसाँचाइ संस्थागत ववकास 
कायचक्रम 

   खारेज गने ववभागको ववधनयोजनमा 
रकम बढाई खारेज गने 
। 

308125 धसाँचाइ तथा जलस्रोत 
व्यवस्थापन आयोजना (धसाँचाइ) 

    संवविानको अनसूुची-६ 
को क्र.सं. ७ बमोक्तजम। 

308126 धसाँचाइ संभाव्यता अध्ययन तथा 
धनमाचण गणुस्तर कायचक्रम 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम। 

308127 याक्तन्रक व्यवस्थापन कायचक्रम     तत ्तत ्प्ररे्शमा 
पठाउने। 

308128 समरु्ाय व्यवक्तस्थत धसंक्तचत कृवष 
िेर आयोजना 

    तत ्तत ्प्ररे्शमा 
पठाउने। 

308129 नर्ी धनयन्रण     तत ्तत ्प्ररे्शमा 
पठाउने। 

308130 जल उत्पन्न प्रकोप धनयन्रण 
प्रववधि पररयोजना 

    रावियस्तरको भएकोले 
केन्रमा रहन।े 

308131 भारतीय अनरु्ान सहयोगमा 
सिाधलत नर्ी धनयन्रण 
आयोजनाहरू (बागमती, 
कमला, खााँडो र लालबकैया 
समेत) 

     अन्तरािय सहयोग 
भएको। 

 रावियस्तरको भएकोले 
केन्रमा रहन।े 

 अन्तर प्ररे्श भएको। 

308132 भधूमगत जलस्रोत ववकास 
सधमधत 

   खारेज गने मन्रालयबाट कायच गने 
गरी खारेज गने। 

308135 ममचत सम्भार आयोजनाहरू     केन्रबाट मापर्ण्ड बनाई 
स्थानीय तहमा काम 
सम्पन्न गने गरी व्यवस्था 
धमलाउने। 

308136 बहृत सरकारी धसाँचाइ 
योजनाको पनुस्थाचपना तथा 
व्यवस्थापन हस्तान्तरण 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम। 

308137 बागमती धसाँचाइ आयोजना     संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम। 

308138 बबई धसाँचाइ आयोजना     संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम। 

308139 महाकाली धसाँचाइ आयोजना 
(कन्चनपरु) 

    संवविानको अनसूुची-६ 
को क्र.सं. ७ बमोक्तजम। 

308140 सनु्सरी मोरङ धसाँचाइ आयोजना 
(तेस्रो) 

    संवविानको अनसूुची-६ 
को क्र.सं. ७ बमोक्तजम।  

308141 प्रगन्ना तथा बड्कापथ धसाँचाइ     संवविानको अनसूुची-६ 



85 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

आयोजना, र्ाङ को क्र.सं. ७ बमोक्तजम।  

308142 धसक्टा धसाँचाइ आयोजना     संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम। 

308145 पालङुटार-कुण्डटुार धसाँचाइ 
आयोजना 

    संवविानको अनसूुची-६ 
को क्र.सं. ७ बमोक्तजम। 

308148 टार बजार संरिण कायचक्रम 
(इन्रावती बगर 
कोररडोरसमेत) 

    संवविानको अनसूुची-६ 
को क्र.सं. ७ बमोक्तजम। 

308149 रानीजमरा कुलररया धसाँचाइ 
आयोजना (प्रणाली 
आिधुनकीकरण समेत) 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

308150 भेरी-ववई डाइभसचन 
बहउुदे्दश्यीय आयोजना 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

308151 जलसािन योजना तयारी 
सवुविा आयोजना 

     ठूला कायचक्रम 
भएकोले 

 संवविानको 
अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

308152 धसाँचाइ पनुस्थाचपना आयोजना 
(कुवेत फण्ड) 

    अन्तराचविय सहयोग 
भएकोले  

308154 जलस्रोत अनसुन्िान तथा 
ववकास केन्र 

    मन्रालयको प्रमखु 
कायचिेरधभर परेकोले 
ववधनयोजन बढाई 
कायचक्रम स्थगन गने 

308155 समदृ्ध तराई मिेस धसाँचाइ 
ववशेष कायचक्रम 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

308156 सनुकोशी मररन डाईभसचन 
बहउुदे्दश्यीय आयोजना 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

308157 बहृत र्ाङ उपत्यका धसाँचाइ 
आयोजना 

    संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

308158 नयााँ प्रववधिमा आिाररत नर्ी 
धनयन्रण कायचक्रम 

    नयााँ प्रववधियिु भएकोले 
केन्रमा राख्न े

308160 एकीकृत ऊजाच तथा धसाँचाइ 
ववशेष कायचक्रम 

    बहआुयाधमक तथा नयााँ 
प्रववधियिु भएकोले 
केन्रमा राख्न े
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खानेपानी मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

313101 राविय सूचना व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन आयोजना 

    तत ्तत ्प्ररे्श मन्रालयको 
कायचिेरधभर पने रे्क्तखएको 

313102 खानेपानी सेवा धनयमन तथा 
पनुस्थाचपना कायचक्रम 

    संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

313104 जनसािन ववकास कायचक्रम     कामको प्रकृधत अनसुार प्ररे्श 
तहबाट पररचालन हुाँर्ा 
धमतव्ययी तथा प्रभावकारी हनु े

313106 खानेपानी तथा गणुस्तर सिुार 
कायचक्रम 

    कामको प्रकृधत अनसुार प्ररे्श 
तहबाट पररचालन हुाँर्ा 
धमतव्ययी तथा प्रभावकारी हनु े

313108 तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

    संघले समन्वय गरी तत ्तत ्
स्थानीय तहबाट सिालन हनु े

313109 जलवाय ुअनकुुधलत वहृत 
खानेपानी आयोजना 

    संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

313110 ढल धनमाचण तथा प्रशोिन 
कायचक्रम 

    केन्रले समन्वय गरी तत ्तत ्
प्ररे्शमा कायाचन्वयनमा पठाउन े

313111 खानेपानी तथा सरसफाई सह-
लगानी कायचक्रम 

    सम्बक्तन्ित प्ररे्शले समन्वय गने 
गरी तत ्तत ्स्थानीय तहमा 
कायाचन्वयनमा पठाउन े

313114 मेलम्ची खानेपानी आयोजना     संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१४ बमोक्तजम 

313115 ग्रामीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष 

    तत ्तत ्स्थानीय तहमा 
कायाचन्वयनमा पठाउन े

313118 सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
(िेरगत) आयोजना 

    तत ्तत ्स्थानीय तहमा 
कायाचन्वयनमा पठाउन े

313119 संघीय गणुस्तर अनगुमन तथा 
आयोजना कायाचन्वयन 
कायाचलयहरू 

    बजेट शीषचक ३१३१०६ र 
३१३११९ एकै प्रकृधतको 
भएकोले समायोजन गरी तत ्
तत ्स्थानीय तहमा 
कायाचन्वयनमा पठाउन े
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स स्कृधत, पयचटन तथा नागररक उड्डडयन मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

325102 नेपाल पयचटन तथा होटल 
व्यवस्थापन प्रधतष्ठान 

    रणनैधतक साझेर्ार खोजी 
व्यवस्थापन कुशलता अधभववृद्ध 
गने गरी संघमा रहन।े 

325104 पवचतीय पयचटन तथा पयचटन 
प्रवद्धचन आयोजना 

    कायच ववस्ततृीकरण प्रधतवेर्नको 
बुाँर्ा नं १९ बमोक्तजम संघको 
कायचिेर एवं अन्तराचविय 
कानूनसाँग सम्बक्तन्ित कायच 
गनुचपने भएकोले केन्रमा 
रहने। 

325106 पयचटन पूवाचिार ववकास 
आयोजना 

    तत ्तत ्प्ररे्शमा 
कायाचन्वयनमा पठाउने। 

325108 र्क्तिण एक्तशया पयचटन पूवाचिार 
ववकास आयोजना 

    अन्तराचविय सम्बन्िसाँग 
सम्बक्तन्ित र उच्च प्रववधियिु 
भएको। 

325111 परुाताक्तत्वक संरिण     तत ्तत ्स्थानीय तहले 
कायाचन्वयन गने। 

325112 ववश्व सम्पर्ा िेर संरिण 
आयोजना 

    अन्तराचविय सम्बन्ि तथा ववश्व 
सम्पर्ासाँग सम्बक्तन्ित। 

325113 संस्कृधत प्रवद्धचन कायचक्रम     तत ्तत ्स्थानीय तहले 
कायाचन्वयन गने। 

325115 पशपुधत िेर ववकास कोष     राविय गौरवका आयोजना 
भएकोले। 

325116 लकु्तम्बनी ववकास कोष     राविय गौरवका आयोजना 
भएकोले । 

325117 सांस्कृधतक संस्थान      संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१५ बमोक्तजम संघमा 
रहने। 

 प्रज्ञा प्रधतष्ठानहरूको छाता 
ऐन तथा संगठन बनाई 
प्रज्ञा, लधलतकला, संगीत 
तथा नाट्यलाई एकीकृत 
गरी संघमा राख्न।े 

325118 नेपाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान     

325119 नेपाल लधलतकला प्रज्ञा 
प्रधतष्ठान 

    

325120 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा 
प्रधतष्ठान 

    

325122 यातायात (हवाई) आयोजना 
तयारी सवुविा 

    संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१९ बमोक्तजम संघमा 
रहने। 

325123 बौद्ध र्शचन प्रवद्धचन तथा गमु्बा 
ववकास सधमधत 

    रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 
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मवहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

340101 मवहला ववकास कायचक्रम     तत ्तत ्स्थानीय तहमा जाने। 

340102 मवहला सशक्तिकरण कायचक्रम     तत ्तत ्स्थानीय तहमा जाने। 

340105 समाज कल्याण कायचक्रम (जेष्ठ 
नागररक कायचक्रम समेत) 

    तत ्तत ्स्थानीय तहमा जाने। 

340107 बाल कल्याण कायचक्रम     तत ्तत ्स्थानीय तहमा जाने। 

340108 बाल कल्याण सधमधत     समन्वयको लाधग तत ्तत ्
प्ररे्शमा जाने। 

340112 लैवङ्गक वहंसा धनवारणका लाधग 
मवहला संस्थाहरूको एकीकृत 
ववकास कायचक्रम 

    कायचक्रम सम्पन्न हनुे धमधत 
समाप्त भइसकेकोले। 
फरफारकको लाधग संघमै 
रहने। 

340113 रािपधत मवहला उत्थान 
कायचक्रम 

    रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले संघमा रहनपुने। 

सहरी ववकास मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

347180 आवास व्यवस्था कायचक्रम     रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले संघमा रहने। 

347182 एकीकृत कायचमूलक योजना ( 
शहरी ववकास ) 

    अन्तर प्ररे्श एवं अन्तर 
स्थानीय तहसाँग सम्बक्तन्ित भई 
रावियस्तरमा सम्पार्न गने 
कायचक्रम भएकोले । 

347185 नगर ववकास कोष     रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले संघमा रहने। 

347186 सघन शहरी ववकास कायचक्रम      संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१४ बमोक्तजम संघमा 
रहने 

 वैरे्क्तशक सहयोग प्राधप्तमा 
समन्वय गनुचपने भएकोले। 

347187 शहरी तथा वातावरणीय सिुार 
आयोजना 

     संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१४ बमोक्तजम संघमा 
रहने। 

 वैरे्क्तशक सहयोग प्राधप्तमा 
समन्वय गनुचपने भएकोले। 

347190 भवन धनमाचण संवहता, सरकारी 
भवन धनमाचण 

    संघीय संसर् भवन धनमाचण एवं 
गणुस्तर तथा मानक तयार 
गनुचपने भएकोले। 

347197 गणतन्र स्मारक तथा गणतन्र 
स्तम्भ 

    आयोजना समाधप्ततफच  गएकोले 
अक्तन्तम भिुानी लगायत 
वहसाव फरफारक गनुचपने 
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कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

भएकोले। 

347308 िोववखोला कोररडोर सिुार 
आयोजना 

    उच्च प्रववधियिु आयोजना 
भएकोले। 

347309 नेपाल भारत सीमा एकीकृत 
जााँच चौकी ववकास आयोजना 

     संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.१८ अनसुार।  

 अन्तराचविय सीमा सम्बन्िी 
कायच गनुचपने भएकोले। 

347316 शहरी शासकीय िमता ववकास 
कायचक्रम 

    केन्रले प्राववधिक र वैरे्क्तशक 
सहयोग समन्वय गरी तत ्तत ्
स्थानीय तहमा जाने। 

347320 एकीकृत शहरी ववकास 
आयोजना 

    केन्रले प्राववधिक र वैरे्क्तशक 
सहयोग समन्वय गरी तत ्तत ्
स्थानीय तहमा जाने। 

347357 बागमती सिुार आयोजना     यसै आधथचक वषचमा आयोजना 
समाधप्ततफच  गएकोले। 

347358 नयााँ सहर आयोजना     रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

347360 गररबी लक्तित सहरी पनुउचत्थान 
कायचक्रम 

    तत ्तत ्स्थानीय तहमा जाने। 

347361 िेरीय शहरी ववकास कायचक्रम     तत ्तत ्प्ररे्शमा जान ेतथा 
वैरे्क्तशक सहयोगको लाधग 
संघले समन्वय गने। 

347362 संघीय सहरी ववकास आयोजना 
कायाचन्वयन कायाचलयहरू 

    संघीय मन्रालयले गने काम 
भएकोले मन्रालयको बजेट 
ववधनयोजनबाट गने गरी यो 
आयोजना हटाउने। 

347363 सहरी पूवाचिार लगानी 
आयोजना 

    वैरे्क्तशक स्रोत भएको एवं 
संघीय कायचक्रम भएकोले। 

सिार तथा सूचना प्रववधि मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

358102 रेधडयो प्रसार सेवा ववकास 
सधमधत 

    रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 

358105 प्रमाणीकरण धनयन्रकको 
कायाचलय 

    रािव्यापी कायचिेर भएको र 
धनयामक धनकाय समेत 
भएकोले। 

358106 राविय सूचना प्रववधि केन्र     रावियस्तरको कायचक्रम 
भएकोले। 
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संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

365105 आदर्वाधस/जनजाधत उत्थान 
राविय प्रधतष्ठान 

   खारेज गने संवविानको िारा २६१ 
बमोक्तजम छुटै्ट आयोगको 
व्यवस्था भइसकेकोले 
आयोगसाँग समायोजन गने। 

365144 स्थानीय ववकास प्रक्तशिण 
प्रधतष्ठान 

    अन्तर स्थानीय प्रक्तशिण 
कायचक्रम भएकोले। 

365154 फोहरमैला व्यवस्थापन 
प्राववधिक सहयोग केन्र 

    संघले प्राववधिक सहयोगमा 
समन्वय गरी तत ्तत ्स्थानीय 
तहमा जाने। 

365155 संघीय शासन प्रणाली 
ब्यवस्थापन कायचक्रम 

    संवविानको िारा २३२ 
बमोक्तजम संघको कायचिेरसाँग 
सम्बक्तन्ित। 

365157 धनजामती कमचचारी अस्पताल 
ववकास सधमधत 

    संवविानको अनसूुची-५ 
क्र.सं.१६ बमोक्तजम भएकोले। 

365158 प्ररे्श तथा स्थानीय तह िमता 
ववकास कायचक्रम 

    प्ररे्श ववशेषको कायचिेरमा 
पने भएकोले। 

प्ररे्शमा ताधलम केन्र रहन े
भएकोले। 

365160 स्थानीय पूवाचिार ववकास 
साझेर्ारी कायचक्रम 

      संवविानको अनसूुची-८ 
क्र.सं.११ बमोक्तजम 
भएकोले। 

 स्थानीय तहको 
कायचिेरसाँग सम्बक्तन्ित 
भएकोले। 

365801 क्तजल्ला समन्वय सधमधतको 
कायाचलयहरू 

     संवविानको िारा २२० 
बमोक्तजम क्तजल्लास्तरीय 
समन्वयको कायच गनुचपर्ाच 
स्थानीयमा रहनपुने भएता 
पधन प्ररे्श र स्थानीयको 
सक्तित कोषले नसमेट्न े
भएकोले संघमा रहनपुने। 

 संवविानको अनसूुची-५ को 
क्र.सं.३५ बमोक्तजम। 

365805 ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन 
पररयोजना 

    पररयोजना सम्पन्न हनु ेआधथचक 
वषच २०७५/७६ भएको 
रे्क्तखएकोले संघमै रहन।े 

365806 ग्रामीण सडक सञ्जाल सिुार 
आयोजना 

    संवविानको अनसूुची-८ को 
क्र.सं.११ अनसुार। 

365809 झोलुंग ेपलु िेरगत कायचक्रम     प्राववधिक सहयोग संघले प्रर्ान 
गने गरी प्ररे्शले कायाचन्वयन 
गने। 
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मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

365810 ग्रामीण पहुाँच कायचक्रम     पररयोजना सम्पन्न हनु ेआधथचक 
वषच २०७५/७६ भएको 
रे्क्तखएकोले संघमै रहन।े 

365821 पक्तश्चम नेपाल ग्रामीण खानपेानी 
तथा सरसफाई कायचक्रम 

    आयोजना आ.ब. २०७४/७५ 
मा समाप्त भइसकेकोले 
फरफारक गनुचपने। 

365831 स्थानीयस्तरका सडक पलु 
तथा सामरु्ावयक पहुंच सिुार 
पररयोजना 

     अन्तर स्थानीय तहको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

 संवविानको अनसूुची-८ को 
क्र.सं.११ अनसुार। 

365840 पूवी क्तचतवन नर्ी व्यवस्थापन 
तथा जीववकोपाजचन सिुार 
कायचक्रम 

    अन्तर स्थानीय तहको 
कायचिेरमा पने भएकोले। 

365842 राविय ग्रामीण यातायात 
सदुृढीकरण कायचक्रम 

    तत ्तत ्प्ररे्शमा लधग भौधतक 
पूवाचिार ववकास मन्रालय 
अन्तगचत कायचक्रम राख्नपुने। 

365844 साना धसाँचाइ कायचक्रम     स्थानीय तहको कायचिेरमा 
पने भएकोले। 

365847 बहिुेरीय पोषण कायचक्रम     तत ्तत ्प्ररे्शमा लगी 
सामाक्तजक ववकास मन्रालय 
अन्तगचत कायचक्रम राख्नपुने। 

365852 तराई मिेस समवृद्ध कायचक्रम     अन्तरप्ररे्श भएकोले संघमा 
रहनपुने। 

श्रम, रोजगार तथा सामाक्तजक सरुिा मन्रालय 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

371104 व्यावसावयक तथा सीप ववकास 
ताधलम केन्र 

    प्ररे्शमा ताधलम केन्र रहन े
भएकोले तत ्तत ्प्ररे्शमा 
लाने। 

371105 रोजगार प्रवद्धचन कायचक्रम      रावियस्तरका कायचक्रम 
भएकोले संघमा रहने। 

 एकै प्रकृधतका कायचक्रम 
भएकोले एक आपसमा 
गाभ्ने। 

371108 प्रिानमन्री रोजगार कायचक्रम     

371107 सामाक्तजक सरुिा कोष      संवविानको अनसूुची-५ 
को क्र.सं.३२ अनसुार। 

 रावियस्तरका कायचक्रम 
भएकोले संघमा रहने। 

 एकीकृत सामाक्तजक 
सरुिा कोष बनाउने। 
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अथच मन्रालय - ववत्तीय व्यवस्था 

कोड आयोजनाको नाम संघ प्ररे्श स्थानीय 
तह 

गाभ्न/ेस्थगन 
गने 

मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

501101 नेपाल नागररक उड्डयन धिकरण      ववत्तीय व्यवस्थासम्बन्िी 
प्राविान (शेयर तथा ऋण 
लगानी) संवविानको 
अनसूुची-५ को क्र.सं.३५ 
अनसुार संघमा रहने। 

 ववत्तीय व्यवस्था संघीय 
बजेटमाफच त धनकाशा जाने 
भएकोले। 

 कायच ववस्ततृीकरणको बुाँर्ा 
नं. ५.१.९ अनसुार ववत्तीय 
व्यवस्था संघको 
कायचिेरधभर परेकोले। 

501102 नेपाल टेलीधभजन     

501104 नगर ववकास कोष-खानेपानी 
िेर 

    

501105 १३२ के.भी.तथा अन्य प्रसारण 
लाईन ववस्तार 

    

501106 थानकोट-चापागाउं-
भिपरु१३२ के.भी 

    

501107 अन्य ३३ के.भी. तथा सव-
स्टेशन आयोजनाहरू 

    

501110 जलववद्यतु सदुृढीकरण 
आयोजना 

    

 ववत्तीय व्यवस्थासम्बन्िी 
प्राविान (शेयर तथा ऋण 
लगानी) संवविानको 
अनसूुची-५ को क्र.सं.३५ 
अनसुार संघमा रहने। 

 ववत्तीय व्यवस्था संघीय 
बजेटमाफच त धनकाशा जाने 
भएकोले। 

 कायच ववस्ततृीकरणको बुाँर्ा 
नं. ५.१.९ अनसुार ववत्तीय 
व्यवस्था संघको 
कायचिेरधभर परेकोले। 

501111 सामरु्ावयक तथा अन्य ग्रामीण 
ववद्यतुीकरण 

    

501114 कुलेखानी तेस्रो जलववद्यतु 
आयोजना (१४ मे.वा.) 

    

501118 चमेधलया गाडजलववद्यतु 
आयोजना (३० मे.वा.) 

    

501119 जलाशययिु आयोजनाहरूको 
छनौट तथा सम्भाव्यता 
अध्ययन 

    

501120 ठूला तथा मझौला जलववद्यतु 
अध्ययन आयोजना 

    

501121 माधथल्लो तामाकोशी जलववद्यतु 
आयोजना (४५६ मे. वा.) 

    

501122 माधथल्लो धरशलुी (३ए) 
जलववद्यतु आयोजना (६० 
मे.वा.) 

    

501123 राहघुाट जलववद्यतु आयोजना 
(२७ मे.वा.) 

    

501125 लगानी -ववववि     

501126 खानेपानी उत्पार्न बवृद्ध 
कायचक्रम 

    

501127 खानेपानी तथा ढल धनकास 
कायचक्रम 

    

501128 काठमांडौ उपत्यका खानेपानी 
व्यवस्थापन बोडच 

    

501133 तनहुाँ जलववद्यतु आयोजना 
(१४० मे.वा.) 

     ववत्तीय व्यवस्थासम्बन्िी 
प्राविान (शेयर तथा ऋण 
लगानी) संवविानको 501136 हवाई यातायात िमता     
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मापर्ण्ड/औक्तचत्य 

अधभववृि आयोजना अनसूुची-५ को क्र.सं.३५ 
अनसुार संघमा रहने। 

 ववत्तीय व्यवस्था संघीय 
बजेटमाफच त धनकाशा जाने 
भएकोले। 

 कायच ववस्ततृीकरणको बुाँर्ा 
नं. ५.१.९ अनसुार ववत्तीय 
व्यवस्था संघको 
कायचिेरधभर परेकोले। 

501145 काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी 
सिुार आयोजना 

    

501148 माधथल्लो मोर्ी जल ववद्यतु 
आयोजना 

    

501150 नेपाल भारत ववद्यतु प्रशारण     

501161 र्क्तिण एक्तशया पयचटन पूवाचिार 
ववकास आयोजना 

    

501163 नगर ववकास कोष-मझौला 
शहरी ३३७१८७ 

    

501164 नगर ववकास कोष-शहरी 
शासकीय सिुार ३३७३१६ 

    

501166 पशपुालन (मासजुन्य र 
र्गु्िजन्य) कजाच तथा पशिुन 
कायचक्रम 

    

501167 काठमाडौं उपत्यका ढल 
व्यवस्थापन आयोजना 

    

501168 काठमाडौं उपत्यका ववकास 
प्राधिकरण 

    

501169 एकीकृत शहरी ववकास योजना     

501170 सावचजधनक संस्थान सिुार 
कायचक्रम 

    

501172 पनुनचववकरणीय तथा िमता 
ववस्तार आयोजना 

    

 ववत्तीय व्यवस्थासम्बन्िी 
प्राविान (शेयर तथा ऋण 
लगानी) संवविानको 
अनसूुची-५ को क्र.सं.३५ 
अनसुार संघमा रहने। 

 ववत्तीय व्यवस्था संघीय 
बजेटमाफच त धनकाशा जाने 
भएकोले। 

 कायच ववस्ततृीकरणको बुाँर्ा 
नं. ५.१.९ अनसुार ववत्तीय 
व्यवस्था संघको 
कायचिेरधभर परेकोले। 

501174 तामाकोशी पाचौँ जलधबद्यतु 
आयोजना 

    

501175 जलववद्यतु लगानी तथा ववकास 
कम्पनी धलधमटेड 

    

501177 ढल प्रशोिन केन्र     

501178 जलववद्यतु उत्पार्न, प्रशारण र 
ब्यापारसम्बन्िी कम्पनीहरू 

    

501179 पोखरा िेरीय अन्तराचविय 
ववमानस्थल 

    

501180 र्ोस्रो अन्तराचविय ववमानस्थल 
धनजगढ, बारा 

    

501183 ववद्यतु उत्पार्न कम्पनी 
धलधमटेड 

    

501184 राविय प्रशारण ग्रीड कम्पनी 
धलधमटेड 

    

501185 अपर अरूण जलववद्यतु 
आयोजना कम्पनी धलधमटेड 

    

501186 पावर सेक्टर ररफच म ऐण्ड 
सस्टेनबल हाईड्रोपावर 
डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट 
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501187 नगर ववकास कोष     
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अध्याय चार 

चाल ुखचच वदृ्धिका कारणहरू र नियन्त्रणका उपायहरु 

4.1 चाल ुखचच संरचिा  

द्धवगत वर्चहरूदेखख चाल ुखचच निरन्त्तर बढ्दै गएको देखखन्त्छ। यसको द्धवश्लरे्ण अध्याय दईुमा गररएको 

छ। पनछल्ला आनथचक वर्चहरूमा यस्को वृद्धि अझ बढेको देखखन्त्छ। आनथचक वर्च 2073/74 मा 

रू. ५ खवच 19अवच रहेको चाल ु खचच 2075/76 मा रू. ८ खवच 45 अवच पगुी आ.व. 

2073/074 को तलुिामा कररव 63 प्रनतशतले बढेको छ। उल्लखखत तीि आनथचक वर्चको चाल ु

खचच सम्बखन्त्ित आनथचक बर्चको कुल खचचको क्रमशः 62,67 र 64 प्रनतशत रहेको छ। यसरी 

तीि आनथचक वर्चमा सरदर 64 प्रनतशतले चाल ुखचच बढेको छ। चाल ुखचच सामान्त्यतः नियनमत 

प्रकृनतको खचच भएकोले देशको राजस्वबाट व्यहोिच  सद्धकिे हिुपुदचछ। हाल राजस्वको लक्ष्य प्रानि 

भएकै अवस्थामा पनि चाल ुखचच राजस्वले िा्न  िस्िे अवस्था रहेको छ, जिु खचन्त्ताजिक मा्ुन  

पदचछ। चाल ुखचच नभर पाररश्रनमक/सदु्धविा, मालसामाि तथा सेवाको उपयोग, व्याज र सेवा खचच, 

सहायता, अिदुाि, सामाखजक सरुक्षा खचचहरू पदचछि।् त्यस्तै यसनभर खशक्षा, स्वास््य जस्ता सेवासँग 

सम्बखन्त्ित खचचहरू पदचछि।् चाल ुखचचले दैनिक प्रशासि मार ििािेर निनमचत पुजँीको उपयोग गरी 

देशको आनथचक सामाखजक द्धवकासमा सहयोग परु् याउि ुपिह हनु्त्छ। अकोतर्च  िा्न  सद्धकि ेआकारमा 

राख्न िसद्धकएमा चाल ुखचचका लागी राजस्वले िपगेुर ठूलो आकारमा आन्त्तररक ऋण उठाउि ुपिह 

पररखस्थनतको सजृिा हिु ् स्छ।यसबाट द्धवत्त सन्त्तलुि द्धवनिइ अथचतन्त्रमा अखस्थरता निखम्ति 

स्दछ।तसथच, चाल ुखचच नभर के कस्ता खचचहरू बढीरहेका छि ्भ्ेन  पक्ष महत्त्वपूणच हनु्त्छ। 

4.1.1 पाररश्रनमक सदु्धविा अन्त्तगचत तलब र भत्ता  

सावचजनिक कोर्मा प्रत्यक्ष चाप पिह चाल ु खचचहरूमा मखु्य अंश तलब भत्ता, और्िी उपचार, 

पोशाकजस्ता नियनमत खचचहरूले ओगटेका हनु्त्छि।् यसमा मखु्यतः निजामती, िेपाली सेिा, िेपाल 

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, खशक्षक, प्राध्यापक, सावचजनिक निकायहरू जस्तै प्रानिकरण, बोर्च, केन्त्र, 

निगम, पररर्द्, सनमनत, आददमा कायचरत कमचचारीहरूको तलब र भत्ता लगायतका पाररश्रनमक एवं 

सदु्धविाको बजेट समावेश हनु्त्छ। आनथचक वर्च 2075/76 मा कूल चाल ुखचचको 14.52 प्रनतशत 

यस शीर्चकमा द्धवनियोजि भएको छ। निरन्त्तर घाटामा गएका र सखित मिुार्ा क्रमश: ऋणात्मक 

बिाउिे सावचजनिक संस्थािहरूमा कायचरत कमचचारीहरूको तलब भत्ता समेत सरकारले ऋण लगािी 

मार्च त वेहोिह गरेको छ। सेिा तथा प्रहरीलाई पोशाक एवं खाद्या्न मा समेत बजेट द्धवनियोजि 
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गररन्त्छ। वाद्धर्चक १० हजार रूपैयाँका दरका कारण सावचजनिक सेवामा कायचरत कमचचारीहरूलाई 

पोशाक खचच पनि प्रदाि गररन्त्छ। केन्त्रीय तहमा मार रहेका कमचचारीहरूको दरबन्त्दी अब संघ, 

प्रदेश तथा स्थािीय तहमा पनि रहिे भएकोले साद्धवकमा भएको खचचमा बढोत्तरी हिुे निखित छ। 

सङ्गठि तथा व्यवस्थापि  सवहक्षण गरी पद्धहलो चरणको दरबन्त्दी यद्धकि भए पनि हालै आएको 

समायोजि ऐिले दरबन्त्दी हेररे्र गिह कायच निरन्त्तर भइरहेको अवस्था रहेकोले दरबन्त्दी संख्या 

यद्धकि भइसकेको छैि। अद्धपत ुहालको अवस्थामा देहायबमोखजम तलबमा वाद्धर्चक खचच हिुे अिमुाि 

गिच सद्धकन्त्छ। 

द्धववरण संख्या तलबमा वाद्धर्चक लागत 
(रू.करोर्मा) 

१. निजामती  
क. संघ - 45858 
ख. प्रदेश - 21399 
ग. स्थािीय तह - 37578 

104835 
 

2910.24 

२. िेपाली सेिा  96766 3075.7 
३. िेपाल प्रहरी 75927 2254.5 
४. सशस्त्र प्रहरी बल 37118 1068.1 
५. खशक्षक 154760 5173.13 
६. द्धवश्व द्धवद्यालयका प्राध्यापक 19588 877.28 
जम्मा 488964 15358.95 

स्रोतः सङ्गठि तथा व्यावस्थापि सभहक्षण, प्रनतवेदि MOFAGA2075 

आनथचक वर्चको जिुसकैु मद्धहिामा ठूलो सङ्खख्यामा दरबन्त्दी थप गररए आगामी आनथचक वर्चमा यसको 

चाप पिच जान्त्छ। यसले सरकारको दाद्धयत्व अिन्त्तकालसम्म बढ्िे संभाविा रहन्त्छ। 

4.1.2 कायाचलय सिालि खचच 

यस खचच अन्त्तगचत पािी, द्धवजलुी, सिार महसलु, घरभार्ा, इन्त्िि, सिालि तथा ममचत संभार र नबमा 

खचचहरू पदचछि।् हालको संघीय संरचिामा साङ्गठनिक व्यवस्थामा पररवतचि भएको छ। साद्धवकमा 

मलुकुभर कररव ५ हजार (हाल 4558) कायाचलय भएकोमा केन्त्र र प्रदेशमा गरी कायाचलय संख्या 

घटेको छ तैपनि केन्त्रीय योजिा/पररयोजिा/आयोजिा/कायचक्रमका िाममा अवनि तोद्धकएका 

योजिाहरू समेत केन्त्रकै अन्त्तगचत रहेका छि।्संवैिानिक निकायका पनि खजल्ला तथा अिल 

कायाचलयहरू हालसम्म अखस्तत्वमा रहेकै छि।् साद्धवकका गाउँ द्धवकास सनमनतहरूको ठूलो संख्या 

३915 घटेर 753 वटा गाउँ/िगर पानलका बिकेो छ तर वर्ाहरूले सम्पादि गिुच पिह कायचहरू 

साद्धवकबमोखजम िै हिुे भएकोले साद्धवककै संख्यामा िभए पनि हाराहारीमा वर्ा कायाचलयहरूको संख्या 
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उल्लेख्य रूपमा घटेको छैि। केवल घरभार्ा तथा द्धवजलुी पािीका तथा सिारका नियनमत खचचहरू 

केद्धह घट्िे देखखए तापनि समिमा कायच सिालि खचच घट्ि जािे देखखँदैि। 

4.1.3 सेवा महशलु तथा भार्ा 

खचचको वगीकरणअिसुार खचच महसलु तथा भार्ा अन्त्तगचत पािी तथा द्धवजलुी, सिार महसलु, 

घरभार्ा तथा अन्त्य भार्ा पदचछि।् कायाचलय संख्या बढ्िे द्धवखत्तकै यी शीर्चकहरूमा थप चाप पदचछ। 

यी खचचहरू चाल ु खचचका स्थायी अवयव हिु ् र खस्थर प्रकृनतका हनु्त्छि।् भार्ा एवं पािी तथा 

द्धवजलुीका लागी मानसक रूपमा न्त्यिुतम खचच भकु्तािी गिै पदचछ। साथै, सिार, पािी तथा द्धवजलुीमा 

प्रयोगअिसुार रकम बढ्दै जान्त्छ।तर यी कायचहरूमा कनत रकम द्धवनियोजि गिह भ्ेन  आवश्यकताका 

आिारमा लागत अिमुाि अिसुारको मापदण्र् स्थािगत, कायाचलयगत रुपमा द्धवकास िभएको 

कारणले यस्था खचचहरूको आकँलि गिच कदठि छ।   

4.1.4 पुजँीगत सम्पखत्तको सिालि र सम्भार खचच 

आयोजिा/कायचक्रम सम्प्न  भएपनछ व्यय अिमुािको द्धववरणबाट ती आयोजिाहरू खझद्धकन्त्छि।् ती 

आयोजिाहरूको ममचत सम्भार लगायतका खचच जस्तै ममचत, इन्त्िि, सिालि तथा ममचत सम्भार तथा 

द्धवमाजस्ता अत्यावश्यक र वाध्यात्मक खचचका लागी कुिै बजेट द्धवनियोजि हुँदैि। सर्क, िहर, बाँि 

तथा प्रसारण लाइि जस्ता पूवाचिारहरूको ममचतमा एकमषु्ट बजेट रहिे गछच।जहाँ अत्यावश्यक हनु्त्छ 

त्यहाँ खचच गरी "भद्धवष्यको ठूलो खचच जोगाउि"े तर्च  बजेट द्धवनियोजि िै हुदैँि। सर्क ममचतका 

लानग ज्यादै थोरै बजेट द्धवनियोजि हिुे गरेको बारे िेरै पद्धहलेदेखख िै गिुासो र द्धटप्पणी हुँदै आएको 

छ । तर त्यसतर्च  ध्याि गएको देखखदैँि। उदाहरणको लानग चाल ुखचचमा सिालि र ममचत खचचको 

लानग मार 0.67 प्रनतशत आ.व.2075/76 को द्धवनियोजि बजेटमा छुट्याएको छ।  

पुजँीगत सम्पखत्तको अनभलेख समेत छैि।सर्क निमाचणसँग पदि सर्क, मौसमले असर िगिह (all 

weather) सर्क, द्धहउँदमा मार चल्िे  सर्कहरूको द्धकलो नमटरमा अनभलेख स्पष्ट िहुदँा ममचत संभार 

योजिा ब्न  सकेको देखखँदेि। त्यसैले कुि पलु कनत जीणच छ र त्यसको पूिःनिमाचण गिच कनत 

लाग्छ तथा त्यसको बजेट कसरी व्यवखस्थत गिह भ्ेन  योजिा भएको पाइँदैि। अनभलेख अद्याद्धवनिक 

पनि देखखदैँि जस्तै द्धवगतमा तयार भई िहर समेत सिालिमा आइ 8/10 वर्च नसचँाइ समेत भएको 

भनूमगत जल नसँचाइ योजिाका सबै िहरहरू सर्कमा पररणत भई ती नसखित के्षरहरू घरे्रीमा 

पररणत भइस्दा पनि नसखित कमाण्र् एररयामा सो के्षर पनि समावेश हिु ेगरेको पाइन्त्छ।  
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4.1.5 ब्याज र सेवा खचच 

आन्त्तररक तथा बाह्य ऋण प्रत्येक वर्च बढ्दै गएको छ। ऋण बढेसँगै यसको साँवा, व्याज र सेवा 

खचच पनि निरन्त्तर वृद्धि भएको छ। द्धवगत ५ वर्चको त्याङ्क हेदाच वैदेखशक ऋणको साँवा खचच 

बद्धढरहेको छ। यसको अनतररक्त द्धवदेशी द्धवनिमयको कारणले व्याज एवं सेवा खचचमा थप वृद्धि भएको 

देखखन्त्छ। वैदेखशक ऋणको यथाथच द्धहसाब िहुँदा साँवा एवं व्याज भकु्तािी समयमा हिु ्िसकी यस्तो 

रकममा हजाचिा समेत भकु्तािी गिुचपिह खस्थनत छ। त्यस्तै सोिभिाच हिुे ऋणको शतचअिसुार खचच हिु ्

िस्दा यस्तो ऋणको अंश समेत िेपाल सरकारले व्यहोिुच परेको देखखन्त्छ। महालेखापरीक्षकका 

प्रनतवेदिहरूले ऋण, व्याज एवं सेवा खचचको दाद्धयत्व एवं खचच द्धहसाब िनमलेको औल्याउदै आएका 

छि।्  

4.1.6 सामाखजक सेवा अिदुाि 

चाल ु खचचको यो शीर्चक नभर अन्त्तराद्धिय सदस्यता शलु्क तथा सहयोग खचच पदचछ।यो राज्यको 

अनिवायच दाद्धयत्व हो। द्धवदेशी मरुामा निखित रकम नतिुच पिह भएकोले र द्धवदेशी द्धवनिमयअिसुारको 

रकम खचच गररि ेहुँदा यसखशर्चकमा समेत खचच बढीरहेको छ। दीघचकालीि दाद्धयत्व द्धहसाब िगरी िेरै 

अन्त्तराद्धिय निकायहरूको सहायता नलएका कारण पनि यस्तो खचच बढीरहेको देखखन्त्छ।  

4.1.7 स्थािीय निकायहरूलाई अिदुाि 

संवैिानिक प्राविािअिसुार खजल्ला समन्त्वय सनमनतहरू रहेका छि।् नतिको सिालि खचच चाल ु

शीर्चकबाट व्यहोिच पदचछ। द्धयिीहरूको माध्यमबाट खजल्ला नभर रहेका पानलकाहरूको क्षमता 

अनभवृद्धिका तानलम, गोष्ठी लगायतका कायचहरू गिच निःशतच अिदुािमा ददइिे व्यवस्था छ।यसले पनि 

खचच बढाएको छ।  

4.1.8 द्धवत्तीय हस्तान्त्तरण 

द्धवत्तीय संघीयता अिरुूप द्धवत्तीय समाजीकरण, सशतच, समपरुक र द्धवशेर् अिदुािको रूपमा केन्त्रबाट 

प्रदेश र स्थािीय तहलाई द्धवत्तीय हस्तान्त्तरण गिह प्राविाि गररएको छ।खातासूचीको वगीकरण 

अिसुार द्धवत्तीय हस्तान्त्तरणको अंश चाल ुखचचतर्च  रहेकोले हस्तान्त्तरण खचचवदृ्धि हिुासाथ यस्तो खचच 

बढ्ि ुस्वाभाद्धवक छ तर हस्तान्त्तरणमा पुजँीगत अिदुािको अंश छुट्टयाउि ेप्रणाली द्धवकास िभएकोले 

यस्तो अिदुािअन्त्तगचत चाल ुखचच बढ्िे हो द्धक भ्ेन  देखखएको छ। यसको साथै प्रदेश र स्थािीय 

संङ्गठि संरचिा, पदानिकारीको अभावमा अिदुाि रकम लखक्षत स्थाि र कायचक्रममा खचच गिच 

कदठिाई भएको देखन्त्छ। यसले खचचमा चाप बढाउिे हो द्धक भ्ेन  पनि देखखन्त्छ।  
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4.२  चाल ुखचच वदृ्धि हिुाका मूल कारणहरू 

चाल ुखचच वृद्धिको मूल कारणमा सरकारले नियनमत रुपमा गिुचपिह शाखन्त्त सरुक्षा, रक्षा, आनथचक 

स्थाद्धयत्व, राजस्व आददमा सङ्गठि र कमचचारीको द्धवस्तारलाई नलि सद्धकन्त्छ । यसको साथै स्वदेशी 

वस्त ु सेवाको आपूनतचमा कमी, मरुास्र्ीनत र मूल्यमा वृद्धि, द्धवज्ञाि प्रद्धवनिको बढ्दो प्रयोगले सेवा 

खचचमा वृद्धि, सेवा निवृत्त कमचचारीहरूको संख्या र समि तलबमा वृद्धि हुदँा निवृत्तभरणमा समेत 

वृद्धि, सामाखजक सरुक्षामा सरकारी दाद्धयत्व थद्धपदै जाँदा खचचमा वृद्धि, पोशाक खचचमा सामान्त्य वृद्धि 

हुँदा खचचको आकारमा वदृ्धि, द्धवदेशी मरुासँग िेपाली मरुा सस्तो हुँदा बाह्य ऋणको व्याज खचच बढ्ि े

आदद रहेका छि।्  

कमचचारीको तलब चाल ु खचचको ठूलो द्धहस्सा हो। तलब बढ्दा त्यससँग प्रत्यक्ष  जोनर्एको 

निवृत्तभरण, उपदाि, सखित द्धवदा, और्िी उपचार इत्यादद पनि बढ्छ। तलबको निखित प्रनतशतमा 

ददइिे घर भार्ा एवं ममचत खचच लगायतका सदु्धविा पनि बढ्छि।् स्वास््य द्धवमाको शलु्क वृद्धि पनि 

चाल ुखचच बढाउि ेमाध्यम हिु।् िेरै जसो भत्ताहरू तलबसँग आवि छैिि ्तर पनि एकै व्यखक्तले 

पथृक पथृक भत्ता पाउि े गदचछि।् जस्तै स्थािीय भत्ता, महंगी भत्ता, द्धर्ल्र् भत्ता, वैठक भत्ता, 

प्रोत्साहि भत्ता, वैदेखशक भत्ता इत्यादद। योगदािमा आिाररत निवृत्तभरण तथा उपदािकोर् खचच, 

कमचचारी कल्याण कोर् खचच पनि चाल ुखचच वृद्धिका कारण हिु।् खचठी, पासचल, द्धटकट खचच, रखजद्धि, 

द्धर्नतच रनसदको खचच एवं कुररयरको खचच पनि चाल ुखचचका मूल कारण हिु।् इन्त्ििमा भएको सािो 

मूल्य वृद्धिले पनि चाल ु खचचलाई ठूलो रूपमा बढाउँछ। द्धकिभिे इन्त्ििमा मूल्य नसमा िराखी 

पररमाण तोद्धकएको हनु्त्छ र त्यो पररमाणको तैल्य पदाथच जनत महंगो भएपनि खचच गिुच पिह व्यवस्था 

गरीएको छ। सवारी सािि ममचत खचच पनि अको कारण हो। वसहनि सैयौको संख्यामा जीप, भ्याि, 

बस आदद सवारी साििहरू थद्धपिे हुँदा ममचतको खचच बढ्दै जान्त्छ। कायाचलय सामािको खचच पनि 

अको स्थायी खचच हो। आ.व. २०75/76 को द्धवनियोजि हेदाच यो खचच शीर्चकमा रू.3 अवच 39 

करोर् 21 लाख देखखन्त्छ र िेपालमा हाल 4 हजार 4 सय भन्त्दा बढी कायाचलय संख्या देखखन्त्छि।् 

यसरी और्त हेदाच एक कायाचलयलाई रू. 7 लाख ६१ हजार पिच जािे देखखए पनि संघीय संसद 

सखचवालय, प्रदेश प्रमखुको कायाचलयदेखख मन्त्रालयसम्म गणिा गदाच प्रनत कायाचलय रू. 2 करोर् 63 

लाख द्धवनियोजि भएको देखखन्त्छ। खचचको मापदण्र् िभएकाले द्धवनभ्न  निकाय नबच समाि प्रकृनतको 

आकार समेतमा खचचको एक रूपता छैि र  और्त द्धवनियोजि र खचच बढ्दो छ।  

कमचचारी तानलम खचच एवं सीप द्धवकास तानलम खचचमा द्धवनियोखजत रकमबाट दैनिक ्रममण भत्ताको 

खचच, प्रखशक्षक/स्रोत व्यखक्तको भत्ता, सहभागी भत्ता, खाजा खचच, मसलन्त्द, हल भार्ा इत्यादद खचच 

गरीिे भएकोले यसलाई लखचलो खचच रकम भ्न  सद्धकन्त्छ। द्धवनियोजि जनत सबै िै खचच हिु ्जािे र 
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अन्त्य खचच शीर्चकमा अपगु भएमा यो रकमबाट खचच गिह वा रकमान्त्तर गरी लैजािे प्रवन्त्ि रहेको 

देखखन्त्छ। यस्तो प्राविाि पनि चाल ुखचच वृद्धिको अप्रत्यक्ष कारण हो।  

4.2.1 िीनतगत कारणहरू 

चाल ुखचच बढ्िमुा सरकारको िीनत पनि खजम्मेवार छ।प्रत्येक वर्च जस्तो दरबन्त्दी खस्वकृती, कायाचलय 

संख्या वदृ्धि,  कायाचलय शाखा द्धवस्तार तथा मन्त्रालय संख्या आदद वदृ्धि हुँदा नियनमत प्रकृनतका खचच 

बढ्िे भई चाल ुखचचका पनि बढ्ि जान्त्छ। यस्तो वृद्धि एक आनथचक वर्चका लागी मार िभएर वसहनि 

वृद्धि हदुैं जाि े गदचछ। निवृत्तभरण, उपदाि, सखित द्धवदा, और्निउपचार खचच आदद पनि बढ्दै 

जान्त्छि।् खशक्षक, सरुक्षाकमी (िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र िेपाली सेिा)को प्रत्येक वर्च जसो थप 

दरबन्त्दी स्वीकृत हिुे गदचछ।  

दरबन्त्दी संख्या बढ्दा तलब भत्ता मार िबढेर पोशाक, खाद्या्न , अद्धर्स सिालि, दैनिक ्रममण भत्ता, 

निवृत्तभरण वा उपदाि, और्निउपचार, कायाचलय खचच, सवारी साििको संख्या इत्यादद बढ्छ। चाल ु

खचच बढ्िमुा प्रमखु कारकको रुपमा यसलाई नलि सद्धकन्त्छ। सरकारले िीनतगत निणचय गरी 

मन्त्रालय, कायाचलय संख्या सीनमत गरेमा स्वतः यस द्धकनसमको चाल ुखचच वृद्धि हुदैँि।  

4.2.2 संस्थागत कारणहरू  

संघीयताको कायाचन्त्वयिमा संघ, प्रदेश र स्थािीय तहले जिता माझ आफ्िो उपखस्थनत बढाउि 

संस्थाहरू खोल्ि ेहोर् िै चलेको छ। आयोगले सात वटै प्रदेश तथा केही पानलकाहरूको अध्ययि 

क्रममा ्रममण गदाच कृद्धर्, सर्क, खािेपािी, नसचँाइ, वि, उद्योग इत्यादद जिसङ्खख्या सेवा ददि े

निकायहरू लहरै खलेुको देखखएको छ। साद्धवकमा खजल्लाले ददिे सेवा दईु वा तीि खजल्ला नमनसएर 

बिेको प्रदेशको नर्नभजि कायाचलय अन्त्यर गई सो सेवा पाउिबाट बखित भएको पनि देखखएको छ। 

एकानतर आफ्िो उपखस्थनत कायम गिच थप संस्थाहरू खलु्िे अकोतर्च  द्धवद्यमाि सेवा पनि द्धवलिु हिु े

द्धवर्म्बिा देखखएको छ। यसले काममा दोहोरोपिा त ल्याउँछ िै चाल ु खचच वृद्धिमा पनि रोक 

लाग्दैि। 

4.2.3 कािूिी कारणहरू 

अन्त्तराचद्धिय संघ संस्थाहरूसँगको सम्झौता, िेपालको संद्धविािद्वारा प्रदत्त हक प्रचलि गिच ल्याइिे ियाँ 

कािूिले गदाच पनि त्यसको असर खचचमा पिह गरेको छ। हालै आएको कमचचारी समायोजि ऐिले 

पनि चाल ुखचच बढाउि ेदेखखिछ्। सरूवा एवं पदस्थापि इत्याददले सरूवा ्रममण खचचमा चाप थद्धपि े

छ भि े प्रकृया नभर िपिह र िबस्िे कमचचारीलाई अवकास रकम भकु्तािी समेत ददिपुिह 



 

101 

हनु्त्छ।यसबाट निवृत्तभरणमा पनि देखखिेगरी चाप बढ्छ। कमचचारीको अभावमा सेवा प्रदाय खखुम्चि े

भएकोले अत्यावश्यक रूपमा गिुच पिह कमचचारी भिाचले पनि चाल ुखचच अझ बढाउि ेदेखखन्त्छ। 

4.2.4 संरचिागत कारणहरू  

चाल ुखचच बढ्िमुा मूल्य वृद्धि एक प्रमखु कारण हो। द्धवनिमय दरको उतार चढाव अको कारण 

हो। सूचिा प्रद्धवनिको प्रयोगले ियाँ ियाँ उपकरण सेवा र स्रोतको उपयोग वृद्धि र त्यसको लानग 

क्षमता द्धवकास गदाच मािव संशािि द्धवकासमा चाल ुखचच बढ्छ। यातायात लगायत पूवाचिार वृद्धिले 

जिताको सेवा उपर पहुँच वदृ्धि हनु्त्छ। यसबाट चाल ुखचच बढ्छ। जिसंख्या वृद्धि एवं बसाईंसराईले 

प्रहरी तथा अन्त्य नियामक सेवाहरू बढाउँदा चाल ुखचच वदृ्धि हनु्त्छ। तसथच, चाल ुखचच वृद्धिमा प्रत्यक्ष 

र परोक्ष रुपमा आनथचक संरचिा, सूचिा प्रद्धवनि, पूवाचिार र जिसंख्या संरचिा आदद छि।्  

4.2.5 खचच गिह द्धवनि र पररपाटी 

वाद्धर्चक द्धवनियोजिमा पुजँीगत कायचक्रममा बजेट व्यवस्था गरे पनि कायचक्रम बजेटबाट इन्त्िि, दैनिक 

्रममण भत्ता, बैठक भत्ता, ममचत, अनतनथ सत्कार, अद्धर्स सामाि इत्याददमा खचच गिह पररपाटी पनि रहेको 

छ।यसको साथै “सदुृढीकरण” िाम ददएर कनतपय मन्त्रालयमा छुटै्ट खचच उपशीर्चक रहिे गरेको पनि 

देखखन्त्छ।यस्तो शीर्चकबाट सालबसाली प्रकृनतका खचच हिुे गदचछि ्। यस्तो कायचक्रमको निरन्त्तरताले 

चाल ु खचचको यथाथच खस्थनत पनि देखखँदैि।चाल ु खचचको लानग यस्तो बजेटबाट िपगु भएको भिी 

यस्ता “सदुृढीकरण” आयोजिा मार्च त ् खचच गररिे हुदँा चाल ु खचचको अवस्था यद्धकि खस्थनत पनि 

देखखँदैि ।  

4.2.6 द्धवनियोजिको आिार र खचच मापदण्र्  

चाल ुखचचको द्धवनियोजिको आिार एवं खचच मापदण्र् प्रके्षपण योग्य छैि।केही खचच शीर्चक जस्तै 

तलब भत्ताको हकमा दरवन्त्दी र स्थायी कमचचारीको िरे् समेत गणिा गरी कायाचलयगत द्धववरण 

बिाई 14.2 मद्धहिाको खचच वहि गिुच पछच। जसमा 12 मद्धहिा तलव, १० प्रनतशतले क.सं.कोर् 

थप बापत 1.2 मद्धहिा र 1 मद्धहिाको चार् पवच खचचको गणिा गरी बाद्धर्चक द्धवनियोजि तयार 

गररन्त्छ। कायाचलय सामाि, ्रममण भत्ता खचच, िारा द्धवजलुी, परामशच सेवा, भार्ा इत्याददमा गतवर्चको 

द्धवनियोजिमा 7.5 प्रनतशत देखख 10 प्रनतशतसम्म थप गरी द्धवनियोजि गररन्त्छ तर यस्तो 

द्धवनियोजिको आिार स्पष्ट छैि। निकायको प्रकृनत र कायच सम्पादिको आिारमा आिनुिक खचच 

मापदण्र् द्धवकास िगररँदा चाल ु खचचको यस्ता शीर्चकको द्धवनियोजि प्रके्षपणीय हिु सकेको छैि। 

त्यसकारण चाल ुखचचको द्धवनियोजि गिच पनि कदठि छ।  
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4.2.7  द्धवनियोजि र यथाथच खचच नबचको द्धवसँगनत 

चाल ुखचचमा प्रस्ताद्धवत र यथाथच खचच नबचको अन्त्तर िेरै भएको खचच शीर्चक मध्ये निवृत्तभरण, व्याज 

भकु्तािी र पाररश्रनमक सदु्धविा पदचछि।् त्यसैगरी सामाखजक सरुक्षामा पनि प्रस्ताद्धवत र यथाथच खचच 

नबचको अन्त्तर देखखएको छ। सामाखजक सरुक्षा बारे तल छुटै्ट चचाच गररएको छ। 

4.2.8 खचचको अिगुमि र नियन्त्रण  

चाल ुखचचको ठूलो द्धहस्सा प्रदेश र स्थािीय तहमा द्धवत्तीय हस्तान्त्तरण मार्च त ् गएको छ। सशतच 

अिदुाि भए पनि यी निकायहरू स्वतन्त्र भएकाले द्धयिले आ-आफ्िै सखित कोर् पररचालि गदचछि।् 

आफ्िै द्धवनियोजि ऐिबाट निदह खशत हनु्त्छि।् यस्ता खचचलाई नियन्त्रण र अिगुमिको समन्त्वय गिच 

चिुौनत थद्धपएको छ। द्धवगतमा खशक्षकहरूको तलब भत्ता, प्राध्यापकहरूको पाररश्रनमक, संस्था एवं 

द्धवकास सनमनतहरूलाई एकमषु्ट अिदुाि ददिे र तत ् तत ् निकायको खातामा जम्मा भएपनछ छुटै्ट 

द्धवनिअिसुार लेखापालि र लेखापररक्षण हिुे र प्रनतवेदि नलिे गररन्त््यो। केन्त्रीय आनथचक द्धववरणको 

लागी खचचको द्धववरणसम्म नलि े व्यवस्था नथयो। हाल त्यस्तो शृ्रङ्खलामा अवरोि भई केन्त्रबाट 

स्थािीय र  सातवटै प्रदेशमा एक मद्धहिा भन्त्दा बढीको अवनि लगाएर द्धववरण संकलि गरी केन्त्रीय 

आनथचक द्धववरण बिाएको अवस्था छ। द्धवनियोजि गदाचको उद्देश्य अिसुारको प्रयोजिमा खचच भए 

िभएको जा्न  अिगुमि ्रममण वा प्रनतवेदि नलिे कायचले मार खचच अिगुमि हिु ्स्दैि। त्यसैले 

खचच प्रवृखत्तको नियनमत अिगुमि गिह र बेनथनत वा अनियनमतता भएमा तरुून्त्तै दण्र् गिह आम 

अिगुमि र खचच नियन्त्रण खस्थनत तीिै तहमा िभएमा चाल ुखचच वृद्धि गिह एक कारण हिुे अवस्था 

रहेको छ। 

आन्त्तररक नियन्त्रण पिनत द्धवकास िगररँदा र आन्त्तररक लेखा परीक्षण प्रभावकारी िहुँदा पनि 

स्वभाद्धवक  अिगुमि कायच प्रभावकारी हिु सकेको देखखदैँि। 

4.3  चाल ुखचच नियन्त्रण र प्रभावकारीता अनभवदृ्धि गिह उपायहरू  

चाल ुखचचलाई वाखछछत सीमा नभर राखी यसको प्रभावकाररता बढाइि ुपछच। चाल ुखचचलाई निदह खशत 

द्धवन्त्दमुा सीनमत गरी यसको उपयोनगता र प्रभावकाररता अनभवृद्धि गिह उपायहरू यस खण्र्मा उल्लेख 

गररएको छ। 
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4.3.1 संखघयता अिरुूप काििु, नियम, संस्थागत तथा संगठिात्मक संरचिाहरू सिुार 

र खचचमा कटौती  

संघीय संगठिात्मक संरचिालाई चसु्त र रु्नतचलो बिाउि  संघीय मन्त्रालयहरूलाई एक आपसमा 

समायोजि गिह िीनत अपिाउि ुपछच। आयोजिा/पररयोजिा/कायचक्रममा रहिे तीिवटा पद- आयोजिा 

प्रमखु, लेखा प्रमखु र भंर्ार प्रमखु बाहेक अरु सबैसेवालाई आयोजिा/कायचक्रमको प्रकृनत हेरेर सेवा 

करारमा वा परामशच सेवा मार्च त ् नियखुक्त गरर आयोजिा सिालि गिह िीनतलाई प्राथनमकता ददि ु

अपिाउि ु पछच। त्यस्ता नियकु्ती पाउिेहरूलाई गररि ेसम्पूणच खचच जस्तै पाररश्रनमक, भत्ता इत्यादद 

आयोजिाको लानग छुट्याइएको पुजँीगत खचच नभरबाट व्यहोिुचपछच। मानथ भिझेैं संघ, प्रदेश र 

स्थािीय तह तर्च  क्रमश: 35, 20 र 40 गरी 95 हजारको कुल संख्यामा िबढ्िे गरी दरवन्त्दी 

पिु:संरचिा गिुचपदचछ। केन्त्र, प्रदेश सरकार र स्थािीय तहमा रहेका हालका कायाचलय संख्यालाई 

पिुरावलोकि गरी 3500 मार राख्न ुपदचछ। सवारी सािि खररदको मापदण्र् तोकी िया ँकायाचलय 

बाहेक सबै कायाचलयमा ३ वर्च सवारी सािि खररद िगिह िीनत नलि ुपदचछ। 

यसै प्रनतवेदिमा उल्लेखखत द्धवनभ्न  संस्थाहरूलाई खारेज गिह, गाभ्िे वा स्थगि गिह सझुाव तत्परताका 

साथ कायाचन्त्वयि हिु ुपदचछ।िेपाल सरकारले सिालि गरेको एकल खाता कोर् प्रणाली नभर िपरेका 

द्धवनभ्न  िाममा खलेुका कोर्हरूलाई आवश्यकता र औखचत्यता पषु्टी भएमा मार सिालि गिह गरी 

नसनमत रूपमा कोर् स्थापिा गिुच पदचछ। आयोजिा पररयोजिा सिालिको लानग प्रत्येक वर्च बस्ि े

अस्थायी दरवन्त्दी सनमनतको व्यवस्था खारेज गरी निजामती सेवा वा सावचजनिक सेवा नभरका कमचचारी 

खटाइ आयोजिा सिालि गिुच पदचछ। िेपाल सरकार (मखन्त्रस्तर) स्वयंको प्रनतनिनित्व आवश्यक 

पिहमा बाहेक सम्बखन्त्ित देश वा कायचके्षर रहेका िेपाली दतुावासबाट प्रनतनिनित्व गराई वैदेखशक 

्रममणलाई निरुत्साद्धहत गिुच पदचछ। 

सचुिा प्रद्धवनिको प्रयोगबाट सरकारी कामकाज सम्पादि गिह िीनत नलि ु पदचछ।बजेट तजुचमा 

ददग्दशचिमा सामद्धयक पररवतचि गरर कायाचलयको संख्या वा प्रकृनत र कायच सम्पादिको आिारमा 

खचचका मापदण्र् तयार गरी कायाचलय सिालि खचच, घर भार्ा, द्धवजलुी, पािी, संचार महशलु 

लगायतका अनिवायच चाल ुखचच नियन्त्रण गिह िीनत नलि ुपदचछ। 

४.३.२ चाल ुखचचलाई कुल िाहचस््य उत्पादिको निखित अिपुातमा राखखि ुपिह 

चाल ु खचचको अनिवायच वृद्धिलाई सीमाबि गिच कुल िाहचस्थ उत्पादिसँग यसको अंश अिपुातमा 

तो्िपुछच। यसबाट कुल िाहचस्थ उत्पादि बदृ्धि हुँदा चाल ु खचचको रकमगत द्धहस्सा पनि बढ्ि े

भएकोले मलु्यवदृ्धि लगायतका द्धवर्यहरू स्वत: समावेश हनु्त्छि ् र चालखुचचलाई पयाचि रकमको 
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जोगार् हनु्त्छ।आगामी वर्चहरूमा बजेट तजुचमा गदाच चाल ुखचचलाई कुल गाहचस््य उत्पादिको हालको 

अिपुात भन्त्दा िबढिे गरी नियन्त्रण गिह िीनत अवलम्बि गिुचपछच।यस्तो अिपुातको सीमा तो्दा 

चाल ु खचचबाट पुजँीगत हस्तान्त्तरणको अंशलाई घटाएर समायोजि गिह र पुजँीगत आयोजिा 

पररयोजिाका लानग गररि ुपिह ममचत सम्भारमा प्राथनमकता ददई रकम द्धवनियोजि गिह द्धवशेर् व्यवस्था 

गररि ुपछच। 

४.३.३ निखित द्धवनि र मापदण्र्का आिारमा समि चाल ु खचच र खचच बनगचकरण 

प्रके्षपणको थालिी र संस्थागत व्यवस्था  

द्धवद्यमाि खचच वनगचकरण (तलव, भत्ता, इत्यादद)लाई पिु संरचिा गरी चाल ु खचचको वनगचकरणगत 

प्रके्षपण गिुचपदचछ। हाललाई वजेट वक्तव्यको अिसुखुचमा ददइएका चालखुचचका उपवगचहरूमा प्रके्षपण 

गिह र ५ वर्च पनछ प्रत्येक खचच खशर्चकमा प्रके्षपणको पिनत लाग ुगिह व्यवस्था नमलाउि ुपदचछ। 

यस्तो चाल ु खचच वनगचकरणमा त्यांक एवं द्धववरण उपलब्ि गराउिे निकायका रूपमा महालेखा 

नियन्त्रक कायाचलयलाई तो्ि ु पदचछ। कुिैवर्च सरकारले नलिे प्राथनमकता कै आिारमा बजेट 

निदह खशत गिह पररपाटीलाई मध्यमकानलि खचच संरचिासँग जोड्िे र कायचक्रम आयोजिा/पररयोजिामा 

मार प्राथनमद्धकरणको प्रकृया अवलम्बि गिह व्यवस्था नमलाउि ुपदचछ। 

४.३.४ उत्तरदाद्धयत्व सम्बन्त्िी काििुको निमाचण  

आ.व.2052/53 देखख िै बजेट वक्तव्य मार्च त घोर्णा गररएको तर हालसम्म पनि कािूि िबिेको 

अवस्थामा "खचच उत्तरदायी वा जवार्देहीता" कािूि तत्काल बिाई लाग ुगिुचपदचछ। यो कािूिमा 

अथच मन्त्रालयको भनुमका र सीमा नििाचरण गिह, कुल िाहचस्थ उत्पादिको तोद्धकएको सीमा नभर रद्धह 

अिदुाि ददिे, राजस्व उठाउिे, आन्त्तररक एवं बाह्य ऋण नलिे इत्यादी प्रकृया तो्ि ु पदचछ। 

अनिवायच दाद्धयत्वको रूपमा रहेको साँवा व्याज भकु्तािीलाई अको आ.व.हरूमा सािह तथा निवृत्तभरण 

कोर्को व्यवस्था िगरी रकम िछुट्याउि ेगिाचले भाद्धव दाद्धयत्व पत्ता लगाउि  िसद्धकएको द्धवद्यमाि 

अवस्थाको अन्त्त्य गरीि ुपदचछ। यसबाट द्धवद्यमाि दाद्धयत्वलाई भावी पसु्तामा सािह प्रथाको अन्त्त्य गिच 

साँवा व्याज भकु्तािी कोर् एवं पेन्त्सि कोर् आददको व्यवस्था गिुच पदचछ।द्धवत्तीय व्यवस्थापिमा 

संलग्ि हिु ेप्रत्येक पदानिकारी र निकायहरूलाई िनतजाको आिारमा परुस्कृत वा दण्र् ददि ेव्यवस्था 

गिुचपदचछ।  
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४.३.५ खचच गिह द्धवनि र पररपाटीमा सिुार  

खस्वकृत कायचक्रम वा बजेटमा परेको रकमको लानग पिु: मन्त्रालय, अथच मन्त्रालय आदीको खस्वकृनत 

नलिे काम बन्त्द गिुच पदचछ। सिालि खचचलाई "अिच वा पणुच पररवतचिनसल" खचचको रूपमा वनगचकरण 

गिुच पदचछ। बजेट मार्च त व्यखक्त वा संस्थालाई प्रदाि गररिे सवै प्रकारका अिदुािलाई - १) क्षमता 

द्धवकास २) उत्पादिखशलता अनभवृद्धि ३) कल्याणकारी सेवा र ४) अन्त्यमा वनगचकरण गरी द्धवतरणका 

ठोस आिार सद्धहतको सरकारी अिदुाि द्धवतरण ऐि बिाई लाग ु गिुच पदचछ। निवृत्तभरणमा वदृ्धि 

भएको दाद्धयत्व कम गिच सवै प्रकारका सावचजनिक सेवाको अवकाश हिुे उमेर 60 वर्च परु् याउि ु

पदचछ र यो उमेर पगेुपनछ मार निजले निवृत्तभरण पाउिे व्यवस्था गिुच पदचछ। योगदािमा आिाररत 

निवृत्तभरण प्रणाली निजामनत, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, िेपाली सेिा, द्धवद्यालय र 

महाद्धवद्यालयका खशक्षकहरूको लागी पनि लागू गिुच पदचछ। 

त्यस्तै शाखा अनिकृत स्तर देखख मानथका सवै पदानिकारीलाई ल्यापटप ददिे र बढुवा भए पनि छ 

वर्च पगेुपनछ मार पिु अको उपलब्ि गराउि ेिीनत नलि ु पदचछ। कायाचलयमा १ वा २ वटा मार 

रे्स्कटप कम्प्यटुर राख्न े गिाचले सदपुयोग बढ्िे र कायाचलय खचचमा ठुलो मारामा नमतव्ययीता 

आउिेछ। कामको प्रकृनत र पररमाणको संरचिागत करारको माध्यमबाट समय समय आवश्यक पिह 

सामािको द्धववरण तथा अिपुात तोकी जिु पदको लानग जनत पररमाणमा सामाि आवश्यक पिह हो 

कामको प्रवाह अिसुार त्यती मार खररद गिह िीनत नलि ुपदचछ। 

आनथचक कायचद्धवनि काििु अिसुार अथच मन्त्रालयको स्वीकृनतमा बाहेक अको आनथचक वर्चको लानग 

सािच सद्धकि ेदाद्धयत्व तत्काल अन्त्त्य गिुच पदचछ। खचच वनगचकरणका खशर्चकहरू िै तोकेर "नमतव्ययी 

ढंगले कायचक्रम सिालि गरी वचत भएको" रकमको २० प्रनतशत रकम सो कायचमा संलग्ि सबै 

पदानिकारीहरूलाई खाइपाइ आएको तलवको अिपुातमा प्रत्येक आनथचक वर्चको अन्त्त्यमा 

"नमतव्यद्धयता परुस्कार " ददिे पिती अवलम्बि गिुच पदचछ। तर खचचहरु खचच मापदण्र् अिसुार 

द्धवनियोखजत भएको हिुपुिहछ। 

४.३.६ संरचिा, संगठिको स्थापिा र द्धवस्तारका लानग निखित मापदण्र् 

िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थािीय तहको संगठिात्मक संरचिामा कायच द्धवभाजि र कायच 

आवश्यकताको द्धवश्लरे्ण गरर पररवतचि गिुच पदचछ। केन्त्र, प्रदेश र स्थािीय तहमा गररि ु पिह 

दरवन्त्दीको सीमा र समायोजिबारे मानथ गररएको प्रस्तावअिसुार गररि ु पदचछ।सो अिसुार िगररए 

"चाद्धहिे व्यखक्त िआउि,े भएको व्यखक्त िचाद्धहि"े पररपाटीको अन्त्त्य हुँदैि। कमचचारीहरूको बढुवा वा 

वृखत्त द्धवकासको लानग वृखत्त-पथ बारे छुटै्ट कायचटोली बिाई त्यसको नसर्ाररस कायाचन्त्वयि गिुच पदचछ। 
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४.३.७ िनतजा र शनु्त्यमा आिाररत खचच प्रणालीको अवलम्बि  

द्धवगत ६ दशक देखख एउटै प्रकृनतको सीमान्त्त वृद्धि वजेट व्यवस्था भईरहँदा द्धवद्धवि प्रकारका 

कायचलाई संवोिि गिच सद्धकएि। िनतजामा आिाररत खचच प्रणाली अथाचत ् कायचसम्पादि प्रगनतको 

आिारमा खचच बढाउँदै लग्िे र सो कायचक्रम/पररयोजिा समाि भएपनछ द्धवनियोजि शनु्त्यमा झािह 

तथा सावचजनिक सेवा जस्तै खशक्षा, स्वास््य आदद कायचक्रमहरूमा िनतजा एवं शनु्त्यमा आिाररत वजेट 

पद्दनत लाग ु गिुच पदचछ। संघले प्रदेश र स्थािीय तहमा बजेट हस्तान्त्तरण गदाच द्धवत्त हस्तान्त्तरण 

(Fiscal Transfer) को माध्यम मार अपिाउि ु पदचछ। संघीय मन्त्रालयहरूले प्रदेश सरकार र 

स्थािीय तहलाई ददिे गरेको अखख्तयारी बन्त्द गिुच पदचछ। 

४.३.८ खचचको िया ँ वनगचकरणको अवलम्बि र पुजँीगत प्रकृनतको खचच, अिदुाि र 

हस्तान्त्तरण पुजँीगत बजेट तर्च  पठाउिे  

वतचमाि चाल,ु पुजँीगत र द्धवत्तीय व्यवस्थाअन्त्तगचत चाल,ु आयोजिा  र कायचक्रमगत, हस्तान्त्तरण र 

द्धवत्तीय व्यवस्था गरर खचचलाई उद्देश्यमलुक बिाउि ुपदचछ। आयोजिा र कायचक्रमगत खचचमा मार 

प्राथनमद्धककरणको प्रवन्त्ि गिह व्यवस्था अपिाउि ु पछच। हस्तान्त्तरण खचच नभर प्रदेश र स्थािीय 

तहमा जािे द्धवनभ्न  अिदुाि र द्धवत्तीय हस्तान्त्तरणलाई अलग गरर राख्न ुपदचछ।  

४.३.९ हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी छुटै्ट िया ँिीनतको अवलम्बि  

कुिै सेवा वा सामाि प्रानिको लानग चाल,ु पुजँीगत तथा द्धवत्तीय लगािी गररन्त्छ। तर िगद 

हस्तान्त्तरण गदाच सामाि वा सेवा प्राि हुदैँि। हस्तान्त्तरण वास्तवमा खचच पनि होइि। अको तहको 

सरकारले खचच गिह गरी द्धवत्तको हस्तान्त्तरण मार हो। राजश्व बाँर्र्ाँर्बाट खचचको प्रयोग निखित 

गररँदैि। तर हस्तान्त्तरणले खचचको प्रयोगस्थल नििाचरण गदचछ। त्यसैले राजश्व बाँर्र्ाँर् भन्त्दा 

ट्रान्त्सर्र बढी लक्ष्यमखुी हनु्त्छ। द्धवत्त हस्तान्त्तरण गदाच त्यस्तो द्धवत्तको प्रयोग सनुिखित गिह छुटै्ट 

िीनत तय गिुच पदचछ। 

४.३.१० खचच वनगचकरणको द्धवद्यमाि वनगचकरण र ढाचँामा पिु:संरचिा र सिुार  

यस प्रनतवेदिको छुटै्ट अध्यायमा गररएको प्रस्ताव अिरुूप चाल ुखचचमा पनि सोही अिसुार गिुच पदचछ। 

भइपरी आउि ेशीर्चकमा रकम राख्न ेद्धवद्यमाि पररपाटीको द्धववेकपूणच ढंगले अन्त्त्य गिुच पदचछ। 
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४.३.११ रकमान्त्तरमा नियन्त्रण र व्यवस्थापि 

आनथचक वर्चको दोस्रो चौमाखशक समािी अथाचत ्र्ागिु मसान्त्त पनछ मार रकमान्त्तर, स्रोतान्त्तर थप 

निकाशा इत्यादद गिह गरी सो भन्त्दा अगार्ी यस्ता कृयाकलापमा पूणच बन्त्देज लगाउि ुपदचछ। आफ्िो 

अखख्तयारी नभर परेका एक शीर्चकबाट अको शीर्चकमा रकम सािच प्रस्ताव गिह मन्त्रालयका सखचवले 

के कारणले रकम सािच खोखजएको हो सोको द्धववरण प्रमाणीत गिुच पदचछ। अको वर्च बजेट तजुचमा 

गदाच त्यस्तो शीर्चकमा बजेट कम माग गररिे द्धववरण पनि प्रमाखणत गिुच पदचछ। 

४.३.१२ द्धवनियोजि प्रणालीमा दक्षता अनभवदृ्धि मार्च त खचच अिमुाि र यथाथच द्धवचको 

द्धवसंगती न्त्यिुीकरण  

मापदण्र् द्धविाको खचच अिमुाि हचवुा हनु्त्छ। अन्त्यथा उस्तै र उही भौगोनलक के्षरमा रहेका समाि 

प्रकारका काम गिह कायाचलयहरूमा बजेट र्रक र्रक जािे गदचछ। खचच अिमुािलाई यथाथचपरक 

बिाउि अिमुाि भरपदो हिु ुपदचछ। जस्तै आगामी आनथचक वर्च कुि कुि आन्त्तररक वा वैदेखशक 

ऋणको साँवा व्याज भकु्तािी गिुच पिह हो सो को समेत अिमुाि यथाथच गिह गरी भकु्तािी तानलका 

अिसुार द्धवनियोजिलाई बढी वास्तद्धवक बिाउि ुपदचछ।। द्धवगतमा रहेको यस्तो र्रकपिा िहटाइ 

बचत रकम अन्त्यर रकमान्त्तर गिह अस्वस््य पररपाटी अन्त्त्य गिच मापदण्र् िै तयार गिुच पदचछ। 

खचच अिमुाि र यथाथच द्धवचको द्धवसंगती न्त्यिुीकरण गिच बजेट तजुचमा ददग्दशचिमा समेत पररमाजचि 

गिुच पदचछ। 

४.३.१३ आयोजिा खर्ा गरी मन्त्रालयको सािारण खचच बेहोिह प्रवतृ्ती तत्काल रो्िे  

द्धवनभ्न  मन्त्रायलहरू/केखन्त्रय कायाचलयहरूमा सदुृढीकरणको िाममा आयोजिाहरू तयार गरी 

कायाचन्त्वयि गिह प्रकृया बढ्दै गएको छ।यसबाट आयोजिा संख्या बढ्िे, प्रनतवेदिको समस्या र 

आयोजिा मलु्यांकि तथा अिगुमिमा थप खचच लाग्िे गरेको छ। आयोजिाको कृयाकलाप अध्ययि 

गदाच मन्त्रालय/केखन्त्रय कायाचलयहरूको नियनमत कायच जस्तै िीनत बिाउिे, निदह खशका तयार गिह, ऐि 

तजुचमा गिह र अिगुमि तथा मलु्यांकि गिुचका साथै सनमक्षा वैठकहरू गिह कायचक्रमहरूका लानग 

समेत छुटै्ट बजेटको व्यवस्था गरेको देखखन्त्छ। तसथच यस्ता आयोजिाहरू तत्काल खारेज गरी 

सािारण खचच बाटै कायच सम्पादि गिह/गराउिे व्यवस्था नमलाउि ुपदचछ। उदाहरणको लानग उजाच 

जलस्रोत तथा नसंचाइ कायचक्रम (ब.खश.िं. 308011) को द्धक्रयाकलापमा मन्त्रालय नभर स-सािा 

ममचत संभार तथा दैनिक कायाचलय सिालि सम्बन्त्िी कायच देखाइएको छ। त्यसैगरी मद्धहला द्धवकास 

कायचक्रम (ब.खश.िं. 340101) को द्धक्रयाकलापमा द्धवभागका कमचचारीको तलव भत्ता देखाइएको 

पाइन्त्छ। 
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४.३.१४ खचचको खोखज (ट्रयाद्धकङ) गिह ठोस व्यवस्था सद्धहत खचचको नियनमत 

अिगुमि र मलु्याकंि  

तोद्धकएको प्रनतर्ल प्राि गिह तर्च  गररएका खचचहरू सद्धह ददशामा उन्त्मखु छि ्वा छैिि ्भनि निरन्त्तर 

अिगुमि गिह अभ्यासलाई खचचको खोखज (ट्राद्धकङ) भनिन्त्छ। यसबाट स्रोतको दरुूपयोग िहिुे वा 

दरुूपयोग क्रमश: घट्ि ेद्धवस्वास गररन्त्छ।अद्धहले सरकारी निकायसंग ट्रायाद्धकङ गिह क्षमता भए पनि 

सो को प्रणाली पणुच छैि। जस्तै द्धवगतमा खशक्षक एवं स्वास््य कमीको तलव भत्ता, कृद्धर् तथा पश ु

सेवाका कमचचारीको तलव भत्ता लगायतका रकमहरू नसिै स्थािीय निकायमा जाि ेगदच्यो। यस्ता 

खचचको अिगुमि कोर् तथा लेखा नियन्त्रक कायाचलयबाट सम्बखन्त्ित खातामा एकमषु्ट रकम जम्मा 

गररददिे प्रयोजिमा मार नसनमत हनु्त्थे। अब त्यस्तो निकासा स्थािीय तहमा जान्त्छ। वजेटको यरो 

ठुलो द्धहस्सा अको सरकारी कोर्मा गएपनछ खचच भएको जिाइिे पररपाटीले खचच खोखज (ट्राद्धकङ) को 

वतचमाि प्रणाली अवरुि भएको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बिाउिे गरी सचुारु गिच आवश्यक 

छ।स्थािीय तह र प्रदेशको खचच पनि एकल खाता कोर् प्रणाली लागू गरी खचच अिगुमि गिुचपदचछ। 

४.3.15 पुजँीगत खचचको संभार मार्च त पुजँी निमाचणमा सहयोग पगु्िे गरी निखित 

मापदण्र्का आिारमा बजेट व्यवस्था गिुचपदचछ  

निनमचत पुजँी निमाचणका पवुाचिारहरूमा ममचत र स्याहार सम्भारका लानग ज्यादै थोरै वजेट द्धवनियोजि 

पररपाटी अन्त्त्य गिच आयोजिाको प्रकृती हेरी अध्ययि र खचचको मापदण्र्को आिारमा प्रत्येक वर्च 

ममचत प्रयोजिको लानग प्रयाि बजेट द्धवनियोजि गिुचपदचछ। 

4.3.16 कायाचलय सिालि खचचमा नमतव्ययीता  

हालको वजेट प्रणालीबाट आनथचक वर्चको पद्धहलो मद्धहिामा िै वर्च भररको लानग छुट्याइएको चाल ु

खचच तर्च को केही बजेट पणुच रूपमा सद्धकिे संभाविा रहन्त्छ। जस्तै दैनिक ्रममण भत्ता, मसलन्त्द 

अन्त्य सामाि ममचत संभार आदद खचच वाद्धर्चक वजेटको अनििमा रद्धह आनथचक वर्चको पद्धहलो मद्धहिामा 

िै स्ि ेप्रवृखत्त रहेको छ। यो द्धवकृती रो्ि वाद्धर्चक वजेटलाई मानसक सीमा कायम गरी मानसक 

अवनि नभर सो सीमा भन्त्दा बढी खचच गिच िपाइिे व्यवस्था नमलाउि ु पदचछ।कायाचलय सिालि 

खचचमा नमतव्ययीता कायम गिच देहायका उपायहरू अपिाउि ुपदचछ। 

1. खचठी पर ओसार पसार, कायाचलयको सरसर्ाई, कायाचलयको रेखदेख र सरुक्षा, पर तथा 

प्रनतवेदि तयारीको लानग कम्प्यटुरसम्बन्त्िी सेवा, सवारी सिालि सेवा, प्राद्धवनिक सेवा 

(कृद्धर्, पश,ु निमाचण आदद) को कायचस्थलसम्बन्त्िी कायचहरू व्यखक्त वा संस्थागत निकायबाट 
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कायाचलयहरूले सेवाको द्धववरणहरू तयार गरी सेवा करारको माध्यमबाट नलिे कायच 

सावचजनिक खररद कािूि अिसुारको प्राविाि पूरा गरी प्राि गिह कायचलाई थप प्रभावकारी 

बिाइि ु पदचछ।कामको क्षेर, पररमाण, समय, सेवा शतच, गणुस्तर, पररवतचिशील समयको 

लानग सेवा नलिपुिह व्यवस्था गररिपुदचछ। 

2. सवारी साििको सदु्धविा पाउिे पदानिकारीहरूलाई एकपल्ट सवारी सािि उपलब्ि गराएपनछ 

बाह्र वर्चसम्म निजले सोही सवारी सािि उपयोग गिह व्यवस्था गिुचपदचछ। निजहरू जिुसकैु 

कायाचलयमा सरुवा भएपनि सोही सवारी सािि लैजाि ेव्यवस्था गिुचपदचछ। सवारी साििको 

प्रकार र स्तर िेपाल सरकारले तोके अिसुार हिुे व्यवस्था गिुचपदचछ। 

3. कायाचलय सामाि मध्ये ल्यापटपको व्यवस्था शाखा अनिकृत देखख मानथको 

पदानिकारीहरूलाई उपलब्ि गराउिे िीनत नलि ुआवश्यक देखखन्त्छ। ल्यापटप ददएपनछ सो 

पदानिकारीलाई रे्स्कटप ददि े कायचपूणच बन्त्द गिुचपदचछ। एकपटक ल्यापटप उपलब्ि 

गराएपनछ ६ वर्चसम्म अको ल्यापटप िददि ेिीनत नलिपुदचछ। मानथल्लो पदमा बढुवा भएपनि 

सो अवनि पिात मार अको ल्यापटप ददि ेिीनत नलिपुदचछ।सरुवा बढुवा हुँदा रमािापरमा 

सो द्धववरण अनिवायच रूपमा खलुाउि ुपदचछ। 

4. मसलन्त्द सामािको लानग एक आनथचक वर्चको लानग चाद्धहिे द्धहसाब गरी संरचिागत करारको 

माध्यमबाट समय समयमा आवश्यक हिुे सामािको मोटामोटी द्धववरण तयार गरी जिु 

पदको लानग जनत पररमाण आवश्यक पिह हो त्यनत मार मद्धहिा अिसुार उपलब्ि गराउिे र 

कमचचारी िभएको समयको घटाउि ेव्यवस्था गिुचपदचछ। 

4.3.17 िगदमा आिाररत लेखा प्रणालीलाई प्रोद् भाद्धव लेखा प्रणालीमा पररवतचि  

द्धवगत 56 वर्च देखख ियाँ से्रस्ता प्रणालीको िाममा िगदमा आिाररत लेखा प्रणाली लाग ु छ। 

यातायात/संचारको कमी, भौगोनलक द्धवकटता, अपयाचि बैंद्धकङ प्रणाली भएको अवस्थामा पेश्कीलाई 

खचच मा्ेन  द्धवगतको प्रणालीलाई आज सम्म निरन्त्तरता ददइएको छ।अव यस्को सट्टा कायचयोजिा 

बजेट ३ वर्चमा लागू हिुे गरी प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्वि ल्याइि ुपदचछ।   

4.3.18 अखन्त्तम लेखा पररक्षणले औल्याए अिरुूप अनियनमतता तथा बेरुज ुर्यलटलाई 

सचुारु गिच आनथचक कायचद्धवनि ऐिमा थप व्यवस्था  

यस प्रनतवेदिको छुटै्ट अध्यायमा गररएको प्रस्ताव अिरुूप चाल ु खचचमा पनि सोही अिसुार गररि ु

पदचछ। 
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4.3.19 हरेक निकाय र तहमा पारदखशचता तथा जवार्देहीता सद्धहत सशुासिको 

प्रत्याभनुत 

कायाचलयमा प्राि बजेट बाट गररएको खचच र त्यसबाट प्राि उपलब्िी प्रष्ट देखखिे गरी प्रत्येक मद्धहिा  

सद्धकए पनछको मद्धहिाको ७ गते नभर सावचजनिक गिुच पदचछ।  

4.3.20 एद्धककृत सचुिा प्रणालीको अवलम्बि गदै मद्धहिा मद्धहिामा खचच सचुिा 

प्रनतवेदि र सावचजनिकीकरण  

सम्पूणच बजेट तयारी र स्वीकृती, निकासा, बजेट कायाचन्त्वयि, खचच, लेखाँकि, प्रनतवेदि, संखचत कोर्को 

व्यवस्था सम्बन्त्िी सम्पूणच कारोवारको छुट्टाछुटै्ट सफ्टवेयर तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थािीय तहमा 

अवलम्बिमा ल्याउि े र एकीकृत रुपमा सिालि हिुे गरी पछच।यसक्रममा महालेखा नियन्त्रक 

कायाचलय अन्त्तगचत सचुिा प्रद्धवनि एकाई (Cell) को स्थापिा गरी सबै सम्बन्त्िीत निकायहरू (अथच 

मन्त्रालय, कायचकारी निकायको बजेट र खचच ईकाई) सगँ समन्त्वय गरी द्धवत्तीय प्रनतवेदि तयार गिह र 

सावचजनिकरण गिह प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गररि ु पछच।यस प्रणालीले खचचको व्यवस्थापि, 

अिगुमि र मलु्याङ्कि, बजेटसँगको तादाम्यता एवम ्समि द्धवत्त अिशुासि सदुृढ गिह कायचमा सघाउ 

पयुाचउँछ।खचचको गणुस्तर अनभवृद्धि गिच समेत सघाउ पगु्िेछ। 

4.3.21 सावँा, व्याज एवं सेवा खचचमा नियन्त्रण र खचचको प्रभावकारीता बढाउिे  

साँवा व्याज एवं सेवा खचचमा द्धवनियोजि र यथाथच द्धवचको अन्त्तर समेत मेटाउि देहाय बमोखजमको 

प्रकृया अवलम्बि गिुच पदचछ। 

1. आवनिक  योजिा र मध्यमकानलि खचच संरचिा मार्च त प्रत्येक आनथचक वर्चका लानग चाद्धहिे 

आन्त्तररक एवम ्वाह्य ऋण नलिे रकमको यथाथच अिमुाि गिह। 

2. नतिुचपिह साँवा, व्याज एवम ्सेवा खचच र वजेटको अिमुाि यथाथचपरक बिाउि अथच मन्त्रालय, 

महालेखा नियन्त्रक कायाचलय र िेपाल राि बैंक बीच अन्त्तरनिकाय समन्त्वयको भरपदो 

व्यवस्था गरी ऋणको साँवा, व्याज भकु्तािीको तानलका बिाई अध्यावनिक गिह र यसको 

नियामक निकायको रूपमा सावचजनिक ऋण व्यवस्थापि कायाचलयलाई तो्ि।े 

3. प्रदेश सरकार र स्थािीय सरकारले सावचजनिक ऋण व्यवस्थापि शाखा स्थापिा गरी कायच 

गिह गराउिे व्यवस्था गिह र सवै प्रदेश र स्थािीय तह समेतको एद्धककृत द्धहसाव सावचजनिक 

ऋण व्यवस्थापि कायाचलयले राख्न ेव्यवस्था गिह। 
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4. प्रत्येक योजिाको प्रारम्भमा िै यथाथच श्रोतको अिमुाि गरी आन्त्तररक एवम ्बाह्य ऋणको 

श्रोत सनुिखित गरी वतचमाि र भद्धवष्यको दाद्धयत्व एद्धकि गिह। 

5. अथच मन्त्रालय, राद्धिय योजिा आयोग, िेपाल राि बैंक, महालेखा नियन्त्रक कायाचलय तथा 

सावचजनिक ऋण व्यवस्थापि कायाचलय बीच स्रोत आकँलि गिच अथच सखचवको अध्यक्षतामा 

तीिै निकायका प्रमखु वा निजले तोकेको प्रनतनिनि भएको एक उच्चस्तरीय सावचजनिक ऋण 

व्यवस्थापि समन्त्वय सनमनत गठि गिह। यो सनमनतले प्रत्येक वर्च बजेट स्रोत सनमनतलाई 

साँवा, व्याज भकु्तािीको आकँर्ा प्रस्ततु गिह। 
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अध्याय पााँच 

सामाजिक सरुक्षा, सहायता र अनदुान तथा सार्विननक सेर्ाको प्रभार्काररता बढाउने 

उपायहरू 

5.1 सामाजिक सरुक्षा कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउने उपायहरू 

5.1.1 पषृ्ठभनूम 

यरुोपपयन मलुकुहरूले लोककल्याणकारी राज्यको मान्यतामा उन्नाईसौं शताजदद पूर्वदेजि नै सामाजिक 

सरुक्षासम्बन्धी कायवक्रमहरू सञ्चालन गदै आएका छन। एजशया तथा अपिकाका धेरै मलुकुहरूका 

लानग सामाजिक सरुक्षा तलुनात्मक रूपमा नौलो अर्धारणा हो। पर्श्वदयापीकरणको प्रनतकूल असर, 

गररबी, असमानता, िनसाांजययक सांरचना पररर्तवन, प्राकृनतक पर्पजि, पर्िीय मानर्ीय सांकट लगायतका 

समस्याहरूले गदाव बााँच्न ेर्ा िीर्नयापनको िोजिम बढ्दै गएपनछ सामाजिक सरुक्षाको आर्श्यकता 

सबै नतर महससु हुाँदै गयो। पर्पन्न र गररबका लानग न्यूनतम आय सनुनजितता, उपभोग र पर्तरणको 

सनुनजितता, पर्पजि सामनाका लानग सामाजिक नबमा र सरुक्षा कर्च, कमिोर र असक्षम र्गवको लानग 

क्षमता पर्कास, न्यूनतम मानर्ीय आधारभतू आर्श्यकता पूनतव र उपलदध सपुर्धाको उपयोग गनवसक्न े

क्षमताका लानग आर्श्यक सहनुलयत र सहयोग गने गरी सामाजिक सरुक्षाको दायरा र के्षत्र ब बढ्दै 

गएको छ।  

नेपालमा सामाजिक सरुक्षालाई सानो घेरामा हेने गररन््यो। सामाजिक सरुक्षा कमवचारी ननर्ृिभरणमा 

मात्र ब सीनमत नथयो। सामाजिक सरुक्षाको पररनध नभत्र ब पर्नभन्न र्गव, समदुायलाई समापहत गनव थालेको 

करीब दईु दशक मात्र ब भएको छ। तत्कालीन एमालेको सरकारले आनथवक र्र्व 2051/52 मा 

ऐनतहानसक रूपमै सामाजिक सरुक्षाको कायवक्रम बिेट मार्व त ्कायावन्र्यनमा ल्याएको नथयो। उक्त 

कायवक्रम अन्तरगत 75 र्र्व नाघेका ज्येष्ठ नागररक, 60 र्र्व नाघेका एकल मपहला र अपाङ्गता 

भएका व्यजक्तलाई प्रनतमपहना सामाजिक सरुक्षा भिाको रूपमा ननजित रकम ददन शरुु गररएको 

नथयो। त्यसपनछ सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी कायवक्रम पर्स्तार गदै लनगयो। नेपालमा हालसम्म पर्नभन्न 

ननकायहरूबाट लागू गररएको सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी कायवक्रमहरू अनसूुची-1 मा ददइएको छ।  

5.1.2 सांरै्धाननक तथा नीनतगत व्यर्स्था 

नेपालको सांपर्धानको धारा 43 ले आनथवक रूपले पर्पन्न, अशक्त र असहाय अर्स्थामा रहेका 

असहाय मपहला, अपाङ्गता भएका बालबानलका, आफ्नो हेरचाह आरै् गनव नसक्न े तथा लोपोन्मिु 
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िानतका नागररकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सरुक्षाको हक हनुे व्यर्स्था गरेको छ। त्यस्तै 

सांपर्धानका पर्नभन्न धाराहरूले रोिगारी, स्र्ास््य, िाद्य सरुक्षा, जशक्षा, आर्ास, बालबानलका, दनलत, 

ज्येष्ठ नागररकलगायतका हक व्यर्स्था गरेका छन।्  

आधारभतू सामाजिक सरुक्षाका सेर्ा सपुर्धाहरूमा सबै नागररकहरूको पहुाँच मार्व त समतामूलक 

समाि ननमावण गने मान्यता हाल अगानि बपढरहेको छ। समािका पर्पन्न र िोजिममा रहेका 

िनसमदुायको पाँहचु सनुनजित गने, पर्द्यमान सामाजिक सरुक्षाका कायवक्रमहरूलाई दोहोरो नपने गरी 

एकीकृत र सदुृढ गने र प्रभार्कारी प्राकृनतक प्रकोप व्यर्स्थापन प्रणाली पर्कास गने िस्ता 

नीनतहरूमा हाल िोि ददने गररएको छ।  

आनथवक र्र्व 2075/76 को बिेट बक्तव्यमा "सबै नागररक राज्यबाट सांरजक्षत भएको अनभुनूत हनु े

गरी छररएर रहेका पर्द्यमान सामाजिक सरुक्षाका कायवक्रमहरू एकीकृत तर्रले सञ्चालन गदै यसको 

दायरा र्रापकलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सरुक्षा नीनत तिुवमा गरी कायावन्र्यन गररनेछ" भन्दै 
ननम्न पक्षहरूमा िोि ददइएको छ: 

 िेष्ठ नागररक, एकल मपहला, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र लोपोन्मिु आददबासी िनिानत 

लगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गदै आएको सामाजिक सरुक्षा भिालाई दयर्जस्थत गदै अन्य 

सपुर्धाहरू क्रमश: र्पृि गदै लनगनछे।  

 सिरी र्र्व भन्दा मानथका सबै िेष्ठ नागररकको रू 1 लािसम्मको स्र्ास््य नबमा शलु्क 

सरकारले दयहोने छ।  

 र्ृि-र्ृिालाई राज्यले ददन े सांरक्षणको अनतररक्त सन्तानले अननर्ायव हेरचाह गनुवपने काननुी 

दयर्स्था गररनेछ।  

 2075 साल साउन 1 गतेदेजि ननयकु्त हनुे सबै राष्ट्र सेर्कहरूका लानग योगदानमा आधाररत 

सामाजिक सरुक्षा ऐनको ननयमार्ली तिुवमा गरी लाग ुगररनेछ।  

 असांगदित के्षत्र बका पकसान, श्रनमक तथा स्र्रोिगारीमा रहेका व्यजक्तहरूलाई समेत क्रमश: 

सामाजिक सरुक्षाको दायरामा समापहत गररनछे।  

 सामाजिक सरुक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनन व्यजक्तले दोहोरो सपुर्धा नपाउने व्यर्स्था 

गररनेछ।  

सामाजिक सरुक्षा कायवक्रमको पर्स्तारका लानग योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा ऐन, 2074 

तथा सामाजिक सरुक्षा ऐन, 2075 ल्याइएको छ। उक्त ऐन मार्व त ्आनथवक र्र्व 2065/66 देजि 

स्थापना भई ननष्कृय रहेको सामाजिक सरुक्षा कोर्लाई सकृय पानव थानलएको छ। सरकारी सेर्ा तथा 

ननिी के्षत्र बमा काम गने 20 लाि भन्दा बढी व्यजक्तहरूको आम्दानीबाट सामाजिक सरुक्षा करको 
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रूपमा एक प्रनतशत नलने दयर्स्था गररएकाले उक्त कोर्मा रू. 13 अबव भन्दा बढी रकम िम्मा 

छ। कोर्को सही पररचालन गनवका लानग 2075/08/11 देजि पर्नभन्न योिनाहरू सपहत 

सामाजिक सरुक्षा कायवक्रम देशदयापी रूपमा प्रारम्भ गररएको छ।  

पर्गत ७ र्र्वमा सामाजिक सरुक्षा र्ापर्वक बिेट रकम प्रत्येक र्र्व बढ्दै गइरहेको छ। आनथवक र्र्व 

2068/69 मा रू.9 अर्व 61 करोि िचव भएकोमा आनथवक र्र्व 2074/75 मा आईपगु्दा 

रू.38 अर्व 77 करोि िचव भएको छ। त्यसैगरी ननर्ृजिभरण तथा अशक्त र्ृजि पनन बढ्दै 

गइरहेको छ। आनथवक र्र्व 2068/69 मा रू.17 अर्व 57 करोि िचव भएको नथयो भन ेआनथवक 

र्र्व 2074/75 मा आइपगु्दा िचवको आकार रू.40 अर्व 36 करोि पगेुको छ। िचवको प्रर्ृजि 

हेदाव प्रत्येक र्र्व राज्य कोर्मा सामाजिक सरुक्षाबापत् को रकमको भार बढ्दै गइरहेको प्रट ह हनु्छ। 

छात्र बर्ृजितर्व  भने आनथवक र्र्व 2068/69 मा रू.1 अर्व 97 करोि िचव भएकोमा आनथवक र्र्व 

2074/75 मा आईपगु्दा झण्िै 50 प्रनतशत भन्दा बढीले घट्न गई रू.83 करोि िचव भएको 

छ। आनथवक र्र्व 2072/73 देजि बिेटमा समारे्श गररएको अन्य सामाजिक सहायता कायवक्रममा 

िचव क्रमशः घट्दै गइरहेको छ।  

तानलका १: पर्गत ७ र्र्वमा सामाजिक सरुक्षाका पर्नभन्न कायवक्रमहरूमा भएको िचव र नतनको अांश 

(रू.दश लािमा) 
कायवक्रम 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 

सामाजिक सरुक्षा  9619 11630 12084 14156 15873 36759 38778 
अन्य सामाजिक सहायता  0 0 0 1 3147 1004 2173 
छात्र बर्जृि 1972 1914 1774 2200 1966 2037 839 
ननर्जृिभरणतथा अशक्त र्जृि 17571 22498 24990 26125 27083 37293 40365 
उपदान 42 113 226 479 560 428 589 
सेर्ाननर्िृको सजञ्चत पर्दा 383 574 720 3262 3198 3984 5096 

सेर्ाननर्िृको और्धी उपचार 555 815 1008 4495 4862 5863 7675 

मतृ कमवचारीको सपुर्धा 
तथा सहायता 0 0 0 40 59 41 39 

कुल िम्मा 30140 37544 40802 50758 56747 87410 95553 
कुल िचवमा अांश (प्रनतशतमा)  

सामाजिक सरुक्षा  32 31 30 28 28 42 41 
अन्य सामाजिक सहायता - 0 0 0 0 6 1 2 
छात्र बर्जृि 7 5 4 4 3 2 1 
ननर्जृिभरणतथा अशक्त र्जृि 58 60 61 51 48 43 42 
उपदान 0 0 1 1 1 0 1 

सेर्ाननर्िृको सजञ्चत पर्दा 1 2 2 6 6 5 5 

सेर्ाननर्िृको और्धी उपचार 2 2 2 9 9 7 8 
मतृ कमवचारीको सपुर्धा 
तथा सहायता 0 0 0 0 0 0 0 

कुल िम्मा 100 100 100 100 100 100 100 



115 

 

कुल सामाजिक सरुक्षा िचवमा सबै भन्दा बढी अांश ननर्ृजिभरण तथा अशक्त र्जृिको रहेको छ। 

आनथवक र्र्व 2068/69 मा यसको पहस्सा 58 प्रनतशत रहेकोमा आनथवक र्र्व 2074/75 मा 

घटेर 42 प्रनतशत रहेको छ। समग्रमा हेदाव ननर्ृजिभरण तथा अशक्त र्ृजि िचवको भार बपढरहेको 

छ। त्यसैगरी, कुल सामाजिक िचवमा सामाजिक सरुक्षा िचवको पहस्सा दोस्रो रहेको छ। शरुुका 

तीन आनथवक र्र्वमा बिेट िचवको अर्स्था कररब उस्तै रहेको छ भने त्यसपनछका पनछल्ला र्र्वहरूमा 

सो िचव बढ्दो छ। आनथवक र्र्व 2068/69 देजि आनथवक र्र्व 2072/73 सम्म कुल सामाजिक 

िचवमा सामाजिक सरुक्षा िचवको पहस्सा झण्िै ३० प्रनतशतको हाराहारीमा रहेकोमा त्यसपनछका दईु 

र्र्वमा यसको पहस्सा अझ बढेको छ।  

 

नोट * :अन्यमा अन्य सामाजिक सहायता, छात्र बर्जृि, उपदान, सेर्ा ननर्िृको सजञ्चत पर्दा, सेर्ा ननर्िृको और्धी उपचारर मतृ 
कमवचारीको सपुर्धा तथा सहायता समारे्श छन।्  

पर्.सां.२०५१ मा सरकारले ल्याएको िेष्ठ नागररक, एकल मपहला, अपाङ्ग, लोपोन्मिु िातिानत 

आददलाई केजन्ितगरी ल्याइएको सामाजिक नबमा (Social Insurance) कायवक्रमलाई नै सरकारले 

औपचाररक सामाजिक सांरक्षणको रूपमा नलएको छ। त्यसपनछ पर्नभन्न सरकारी एर्ां गैरसरकारी सांघ 

सांस्थामा सामाजिक सरुक्षाका कायवक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आनथवक र्र्व 2074/75 

सम्ममा १० लाि ४९ हिार ८ सय १९ िना ज्येष्ठ नागररकले सामाजिक सरुक्षा भिा प्राप्त 
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गरररहेका छन।् पााँचर्टा ज्येष्ठ नागररक नमूनाग्राम ननमावण भइरहेका छन।् ज्येष्ठ नागररकलाई 

अस्पतालमा छुटै्ट र्ािवको व्यर्स्था तथा सार्विननक यातायातमा मपहला, अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा 

ज्येष्ठ नागररकहरूका लानग नसट आरक्षणको व्यर्स्था लाग ुभएको छ। कैलाली, इलाम र बागलङु 

जिल्लामा स्र्ास््य नबमा योिना शरुु भएको छ। सामाजिक सांरक्षण रापष्ट्रय पर्कासको एक महत्त्र्पूणव 

अांगको रूपमा स्थापपत भएको छ। सोहीअनरुूप िचवमा पनन उल्लेिनीय रूपमा र्ृपि हुाँदै आएको 

छ। सामाजिक सरुक्षा कोर्को स्थापनाले योगदानमूलक सामाजिक सरुक्षाका कायवक्रमहरूलाई 

नीनतगत, काननुी र सांस्थागत सधुारसपहत अजघ बढाउन मागव प्रशस्त गरेको छ।  

5.1.3 पर्द्यमान समस्याहरू  

हाल प्रचलनमा रहेको सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी प्रार्धान, कायवक्रम र्ा सहायताको सञ्चालनमा 

तपनसलका समस्याहरूदेजिएको छन:् 

 सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी कायवक्रमहरू छररएर रहेकोले कुन र्गव र्ा व्यजक्तले प्राप्त गरररहेको 

यपकन त्याङ्क उपलदध छैन।  

 सरकारको तर्व बाट समग्रमा कुन प्रयोिनको लानग यस्तो सामाजिक सरुक्षाको कायव गने भने्न 

नीनतगत स्पट हता छैन।  

 एकभन्दा बढी ननकायहरूको सांलग्नताले एकीकृत पर्र्रणको समन्र्यको अभार्मा यस्तो 

कायवक्रमको प्रभार्काररता मापन गनव सपकने अर्स्था देजिांदैन।  

 बिेट तथा कायवक्रम स्र्ीकृत गने ननकायहरूले यस्तो कायवक्रमबाट लाभाजन्र्त र्गवको पपहचान 

गरेर मात्र ब पर्ननयोिन गने प्रणाली लागू नगदाव एकै पकनसमको देजिने सरुक्षाको पनन पर्नभन्न 

ननकायले गने गरेकोले (िस्तै गररबी ननर्ारणको काम) बिेटको सदपुयोग हनु सकेको छैन।  

 लजक्षत र्गवको स्पट ह पररभार्ा नगररांदा र पर्नभन्न ननकायहरूको सांलग्नताले लाभाजन्र्त र्गवको 

सांयया र सरुक्षाको मूल्य गणना गनव कदिन हुाँदा भपर्ष्यमा सरकारले व्यहोनुवपने सरुक्षा 

दापयत्र्को सीमा गणना गनव कदिन भएको छ।  

 सामाजिक सरुक्षाको व्यर्स्थापनछ सो सपुर्धा प्राप्त गने व्यजक्त र्ा र्गवको क्षमता तथा 

िीर्नस्तरमा भएको पररर्तवनको अनगुमन र मूल्याङ्कन समेत हनु सकेको छैन।  

 सामाजिक सरुक्षाका रै्कजल्पक उपायहरूको बारेमा सोच पर्कास भएको देजिांदैन। गैरसरकारी 

सांस्था, सहकारी सांस्थाहरूले समेत यस्तै प्रकृनतको कायव गरररहेकोले सबै पक्षहरूको योगदानको 

आाँकलन गरी व्यर्हाररक नीनत अर्लम्बन हनु सकेको छैन।  

 सामाजिक सरुक्षाको लानग भएको व्यर्स्था सर्वसलुभ र सरल देजिांदैन। कनतपय अर्स्थामा 

पहनानमना र दरुूपयोग भएकोले लजक्षत र्गवसम्म पगु्न कदिन भएको देजिन्छ।  
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5.1.4 सामाजिक सरुक्षा कायवक्रम प्रभार्कारी बनाउने उपायहरू 

सामाजिक सरुक्षा कायवक्रमलाई एकीकृत र प्रभार्कारी बनाउन ननम्न उपायहरू अर्लम्बन गनव 

उपयकु्त हनुे देजिन्छ: 

 सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी एकीकृत नीनत तयार गरी हालसम्मको सबै सम्भाव्य र उपयोगी 

कायवक्रमहरू समारे्श गरी लागू गनुवपदवछ। यस्तो नीनत अन्तगवत नदोहोररने गरी सबै नेपालीले 

िीर्न ननर्ावहका लानग आर्श्यक रकम सामाजिक सरुक्षा कायवक्रम मार्व त ् पाउन े

सनुनजिततासपहतको योिना लाग ु गनव आर्श्यक छ। छररएर रहेका दोहोरो/तेहोरो पहसाबले 

पर्तरण भएका र्ा सपुर्धा उपलदध भएका कायवक्रमहरूलाई एकीकृत गदाव सकभर िुलो थप 

व्ययभार नथपपने देजिन्छ। यसबाट अनौपचाररक के्षत्र बमा कायवरत मिदरुर्गव समेत सरुक्षा 

िालोमा आई लाभाजन्र्त हनुछेन।्  

 सामाजिक सरुक्षाको कायवमा केजन्ित रहने गरी सामाजिक सरुक्षा केन्ि स्थापना गने व्यर्स्था 

गनुवपदवछ। यो कायावलयले मात्र ब सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी काम गने व्यर्स्था गनुवपदवछ। सो 

केन्ि प्रधानमन्त्र बी तथा मजन्त्र बपररर्द्को कायावलय मातहतमा रािी कायवक्रमको व्यर्स्थापन र 

सञ्चालन हनु े व्यर्स्था गररन ु उपयकु्त हनु्छ। नेपालनभत्र ब अन्य िनुसकैु ननकायबाट सञ्चालन 

भएका सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी कायव र कायवक्रमहरू यसै केन्ि मातहत सञ्चालन गररनपुदवछ।  

 सामाजिक सरुक्षाको सपुर्धा प्राप्त गने हरेक नागररकहरूलाई क्रमागत हनुे पकनसमले छुटै्ट 

पररचय हनुे गरी नम्बर ददन ेव्यर्स्था गनुवपदवछ। यस्तो नम्बर सामाजिक सरुक्षाको कायव गने 

ननकायले मात्र ब प्रदान गनुवपदवछ। िनुसकैु ननकायले यस्तो सरुक्षा माननने रकम र्ा सहनुलयत 

ददांदा सो नम्बर अननर्ायव रूपमा भकु्तानी गने समयमा िननने गरी िचव लेख्न े व्यर्स्था 

गनुवपदवछ।  

 पर्र्यगत आधारमा छुटै्ट ननकायहरूले कुनै प्रापर्नधक कायवहरू (िस्तै स्र्ास््य, छात्र बर्ृजि, गररबी 

ननर्ारण आदद) गनुवपने अर्स्था भएपनन सम्बजन्धत ननकायहरूले सामाजिक सरुक्षा पररचय िलु्न े

छुटै्ट नम्बरको आधारमा मात्र ब यस्तो ननकायले िचव गने व्यर्स्था अननर्ायव गररन ुआर्श्यक 

छ। यस्तो सहनुलयत रकम पनन यस सामाजिक सरुक्षा केन्ि मातहतमा नै ल्याउने व्यर्स्था 

गररनपुदवछ। यस केन्ि मार्व त ्सबै सहनुलयत र सपुर्धा एकीकृत गनुवपदवछ।    

 एक सामाजिक सरुक्षा एप्लीकेशन सफ्टरे्यर पर्कास गरी सो सफ्रे्यर मार्व त ्मात्र ब सामाजिक 

सरुक्षा रकमको पर्तरणको कायव गनुवपदवछ। बिेट र्ा कायवक्रम स्र्ीकृत गने हरेक ननकायले 

सो नम्बर र पर्तरण भएको रकमको आधारमा बिेटको व्यर्स्था गने र िचव गने व्यर्स्था 
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गनुवपदवछ। यस्तो रकम सो सफ्टरे्यर मार्व त ् सम्बजन्धत नागररकले उपलदध गराएको बैंक 

िातामा सोझै िम्मा हनुे व्यर्स्था गनुवपदवछ।  

 सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी सपुर्धा र सहनुलयत पररभापर्त तथा एकीकृत गनुवपदवछ। हालसम्म 

सरकारले िनत पनन सामाजिक सरुक्षाका सेर्ा सपुर्धाहरू लागू गरेको छ (िस्तै- र्ृि, एकल 

मपहला, छात्र बर्जृि, गररबी ननर्ारण, सहनुलयत किाव, िाद्यसरुक्षा, स्र्ास््य उपचार आदद) ती सबै 

सपुर्धा र सहनुलयत पनुः र्गीकरण गरी ननजित समूहमा सामाजिक सरुक्षाको कायव र्गीकृत 

गनुवपदवछ। सो समूह नभत्र बबाट मात्र ब िीर्न ननर्ावह लागत पररपूनतव योिना, अशक्ततासम्बन्धी 

सपुर्धा, उपचार, क्षमता पर्कास र्ा अन्य कल्याणकारी (िस्तै- बालबानलका ननर्ावह िचव) 

आददको व्यर्स्था गरी सो सम्पूणव प्याकेि एकीकृत गरी यस्तो सामाजिक सरुक्षाको िचव र 

सहनुलयत पर्तरण गनुव पदवछ।  

 सरकारको अनतररक्त गैरसरकारी सांस्था, सहकारी सांस्था, नबमा कम्पनी तथा ननिी पर्िीय र्ा 

सामाजिक सांस्थाहरूले प्रदान गरेको कल्याणकारी सेर्ा सहनुलयत आददको पक्रयाकलाप सूचीकृत 

गरी सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी एकीकृत रणनीनत तय गनुव समेत आर्श्यक छ।  

 अशक्तताको अर्स्थामा बाहेक सामाजिक सरुक्षाको सपुर्धा रकम प्राप्त गने प्रत्येक नागररकले 

क्षमता र सीपले भ्याएसम्म सम्बजन्धत काम नगरी यस्तो सामाजिक सरुक्षाको रकम नलन नहनु े

नैनतक पर्श्वास पैदा गने नैनतक जशक्षा पनन ददने व्यर्स्था गनुवपदवछ। यस्तो कामको सूचना सबै 

सहनुलयत रकम प्राप्त गने नागररकलाई प्राप्त हनुे सूचना सांयन्त्र ब पनन पर्कास गनुव आर्श्यक 

छ।  

 तीनै तहका सरकारले सम्पादन गने र्ा सार्विननक के्षत्र ब र्ा ननिी के्षत्र बमा पनन नसिवना हनु े

कामको प्रकृनत, कामको पररमाण, समयार्नध, िपटल र्ा प्रापर्नधक, काम गनुवपने स्थान र िेगाना 

आदद सूचीकृत हनुे व्यर्स्था गनुवपदवछ। हाल स्थानीय तहमा स्थापना गररएको रोिगार सूचना 

केन्िमा बेरोिगारहरूको लगत सांकलन गने मात्र ब हैन, कुन कुन के्षत्र बमा (घरेलसु्तर र सांगदित 

दरैु्) के कनत काम नसिवना भएको छ, सोको पनन सूचीकरण उक्त केन्िले नै गरी कामको 

एकीकृत सूचना सांकलन गने व्यर्स्था गनुवपदवछ। यस केन्िले सबै ननकायहरू तथा 

घरपररर्ारबाट ननिी के्षत्र बको काम पनन अनभलेि हनुे गरी कम्प्यूटर सफ्टरे्यर पर्कास गरी 

सबै सरोकारर्ालाहरूले सो सफ्टरे्यरमा उजल्लजित ढााँचामा कामको आर्श्यकता भनी पर्र्रण 

भने र सूचीकृत गने व्यर्स्था पनन गनुवपदवछ।  

 सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी एकीकृत कानूनी व्यर्स्था गनुवपदवछ। सामाजिक सरुक्षासम्बन्धी यस्तो 

व्यर्स्थाको लानग ननरन्तर अनगुमन र मूल्याङ्कन गने व्यर्स्था पनन गनुवपदवछ। यसको लानग 

तेश्रो पक्षको सपुरीरे्क्षण ननजित अर्नध (३।३ र्र्व) मा गने व्यर्स्था गरी सामाजिक 
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सरुक्षासम्बन्धी कायवक्रम देशको आनथवक पर्कास र सामाजिक अर्स्थाको आधारमा 

पनुरार्लोकन र्ा पररमािवन हनुे व्यर्स्था गनुव आर्श्यक छ।  

सामाजिक सरुक्षाका कायवक्रमहरूलाई उत्पादन, उत्पादकत्र् र्ृपि र ददगो रूपमा िीर्नस्तर 

उकास्नमा मदत हनुे गरी आर्ि गने नीनतगत व्यर्स्था समेत गररन ुआर्श्यक छ।  

5.२ आनथवक सहायता र अनदुानको के्षत्र बमा गररनपुने सधुार 

5.2.1 पषृ्ठभनूम 

चाल ु तथा पुाँिीगत बिेटनभत्र ब एक छुटै्ट पर्ननयोिनको र्गीकरणको रूपमा आनथवक सहायता र 

अनदुान रहन्छ। त्यस्तै, आफ्नै तह र्ा अन्य तहको लानग पर्िीय हस्तान्तरणको रूपमा बिेट 

पर्ननयोिन गररन्छ। चाल ुतथा पुाँिीगत अनदुान अन्तगवत यस्तो शीर्वकमा आनथवक र्र्व २०७२। 

७३, २०७३। ७४ र २०७४। ७५ मा क्रमशः रू.१७१ अबव, रू.११० अर्व, रू.३५५ अबव िचव 

भएकोमा चाल ुआ.ब. २०७५। ७६ मा रू.५ िबव बिेट प्रस्तार् गररएको छ। यसरी बिेट 

पर्ननयोिन र िचवमा अनदुान तथा सहायता बढ्दै गएको छ। स्थानीय र प्रदेश तहमा गररएको 

पर्िीय हस्तान्तरणको व्यर्स्थाले पनन यस्तो सहायता र अनदुानको अांश बढ्दै गएको छ। 

उजल्लजित आनथवक र्र्वहरूको अनदुान र सहायतको जस्थनत अनसूुची-५.1 मा प्रस्ततु गररएको छ।  

आनथवक र्र्व २०७२/७३ देजि आनथवक र्र्व २०७४/७५ सम्म चाल ु तथा पुाँिीगत अनदुान 

उपयोग गनेमा जशक्षा, पर्ज्ञान तथा प्रपर्नध मन्त्र बालय, कृपर्, भनूम व्यर्स्था तथा सहकारी मन्त्र बालय, 

स्र्ास््य तथा िनसांयया मन्त्र बालय र सांघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्र बालय रहेका छन।् 

सरकारले प्रर्ाह गने यस्तो सहायता र अनदुानमा कृपर् तथा पशपुालनको के्षत्र बमा ददइने अनदुानको 

अांश उच्च रहेको छ। कृपर् क्षेत्र बमा मलुतः दईु प्रकारका अनदुानहरू ददइने गररएको छ। पपहलोमा 

सालबसाली सञ्चालन गने कृपर् पर्कास कायवक्रम अन्तगवत प्रर्ाह गररने अनदुान रहेको छ भने दोस्रो 

रै्देजशक सहायता अन्तगवत सञ्चानलत आयोिनाहरू मार्व त ् प्रदान गने अनदुान रहेका छन।् कृपर् 

क्षेत्र बमा ददइन ेअनदुानमा रासायननक मल पर्तरणका साथै कृपर् प्रसार अन्तगवत मल, उन्नत नबउनबिन, 

कृपर् औिार, बिार पर्कास, शीत भण्िार, तानलम लगायतका कायवक्रमहरू समेपटएको छन।् कृपर् 

क्षेत्र बमा छुट्याइएको कुल बिेटको ५० प्रनतशत अनदुानमा िान ेगरेको छ र हाल यो रकम करीब 

रू. १२ अबवको हाराहारीमा पगेुको छ।  

पर्िीय हस्तान्तरण र सार्विननक सांस्थानमा िाने अनदुान र सहायता ननरन्तर बपढरहेको छ। यी 

पक्षबारे छुटै्ट सनमक्षा गररएको छ।  
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5.2.2 अनदुान र सहायतासम्बन्धी प्रमिु समस्याहरू 

 अनदुान कायवक्रम अन्तगवत उत्पादन र उत्पादकत्र् र्ृपि गने उद्देश्यसपहत कृपर् तथा 

पशपुालन के्षत्र बमा अनदुानको िूलो अांश िचव गररए पनन सो अनदुानको सदपुयोग हनुे गरी 

उपयकु्त सेर्ाग्राहीको छनौट पनन नहनुे र र्हनुनकायले त्यस्तो अनदुान ददने प्रर्ृजि बढेको 

समेत देजिन्छ। अनदुान महत्त्र्पूणव रूपमा िचव भएपनछ आयोिनाबाट उत्पादन र 

उत्पादकत्र्मा के-कस्तो प्रभार् पर् यो सोको अनगुमन र मूल्याङ्कन गने प्रभार्कारी पररपाटी 

पनन देजिांदैन।   

 अनदुान पररचालनका लानग घजुम्त कोर् र पर्शेर् आयोिना (िस्तै- प्याक्ट र पहमाली) को 

व्यर्स्था गररए पनन सो कोर् र्ा आयोिनाबाट ददइन े अनदुान रकमको प्रभार्कारी ढांगले 

उपयोग हनु सकेको देजिांदैन। दरैु् आयोिनाको हालसम्मको ७-८ र्र्वमा पर्तरण भएको 

रकमको पर्िीय प्रगनत पनन ६१ र ५४ प्रनतशत भएको देजिन्छ।  

 कृपर् याजन्त्र बकीकरण अनदुान कायवक्रम अन्तगवत कृपर्लाई प्रपर्नधमूलक बनाउने उद्दशे्य राजिए 

पनन याजन्त्र बकीकरण गने प्राथनमकताको क्षेत्र बको पपहचानमा रहने गरेको कमिोरीका कारण 

कायावन्र्यन पक्ष अपेजक्षत रूपमा अजघ नबढेको देजिन्छ। कायवपर्नधमा गररएको पटक 

पटकको सांशोधनले समेत अजस्थरता र अपर्श्वास नसिवना गरेको पाइन्छ। यसैगरी कृपर् 

याजन्त्र बकीकरण र कृपर् पूर्ावधार पर्कास अनदुान कायवक्रम अन्तगवत नसाँचाइ पूर्ावधार, बिार 

पूर्ावधार, शीत भण्िार गहृ ननमावण, गोदाम घर ननमावण, पप्रनसिन तथा प्रोटेक्टेि हपटवकल्चर, 

प्रपर्नध पर्स्तार िस्ता कायवक्रम राजिएपनन कायावन्र्यनको लानग तयार गररएको कायवपर्नधमा 

पटक पटक पररर्तवन गररएकोले कायावन्र्यनमा समस्या देजिएको पाइन्छ।  

 आनथवक सहायता पर्तरणमा र्स्तनुनष्ठ मापदण्ि छैन। आनथवक सहायताको बहनुनकाय मार्व त ्

पर्तरण तथा औजचत्य पपुट ह हनुे गरेको देजिदैन।  

 सांघीय सरकारले पर्नभन्न रोगका लानग और्नध उपचारमा आनथवक सहायता घोर्णा गरेको छ 

तर र्ास्तपर्क व्यजक्त पपहचान कसरी गने भने्न स्पट ह आधार देजिदैंन।  

 आनथवक सहायताबारे केन्िीय आनथवक पर्र्रण तयार गने गरेको देजिदैंन।  

 औजचत्य र आर्श्यकता भन्दा रािनीनतक प्रभार्का आधारमा आनथवक पर्र्रण तयार गने 

गरेको देजिन्छ र यसले पनन दापयत्र् बढाउने तर मूल उद्देश्य पूरा नहनुे देजिएको छ।  

५.2.3 अनदुान र सहायता सम्बन्धमा गनुवपने प्रमिु सधुारहरू 

 प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्िीय हस्तान्तरणमार्व त ् िान े रकमको सदपुयोग हनु े पर्नध र 

प्रकृयालाई सदुृढ गरेर लान आर्श्यक छ।  
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 कृपर् के्षत्र बमा मूलतः कृपर् के्षत्र बको पर्काससाँग िोनिएको उद्यमशीलता र पूर्ावधार पर्कास, 

कृपर्को व्यर्सायीकरण र मूल्य शृ्रङ्खला प्रर्िवनमा अनदुान ददइने नीनत नलइन ुपदवछ। िाद्य 

सरुक्षा तथा पोर्णसाँग सम्बजन्धत उत्पादन र उत्पादकत्र् अनभर्ृपि कायवक्रममा भएको प्रगनत 

मूल्याङ्कनका आधारमा अनदुान ददने व्यर्स्था गररनपुदवछ।   

 कृपर् सामाग्री, याजन्त्र बकीकरण, मल, नबउ पर्िन, कृपर् किाव, कृपर् प्रसारका कायवहरू कृर्कहरूको 

नजिकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष सहभानगता र अनगुमनमा सञ्चालन हनु ेव्यर्स्था 

गररन ु आर्श्यक छ। बिेट रकमको सदपुयोगको लानग सम्बजन्धत सरकारहरूको 

जिम्मेर्ारीलाई थप स्पट ह पानव आर्श्यक छ।  

 कृपर् के्षत्र बमा पर्ननयोिन गररएको अनदुान र सहायता रकमको सदपुयोगको लानग कृपर् तथा 

पश ु सञ्चार र सूचना प्रणालीको पर्कास गरी लागू गनव आर्श्यक छ। सूचना प्रपर्नधमैत्र बी 

सूचना प्रणालीको पर्कास गरी अनदुानलाई उत्पादन, साधन, आपूनतव, उत्पादन र्पृि, बिार 

प्रर्िवनमा उपयोग गने नीनत अर्लम्र्न गनव आर्श्यक छ।  

 अनदुान तथा अन्य सहायता रकम पर्तरणमा लाग्न ेआयोिना लागत, प्रयोग गने आयोिना 

लागत र त्यसको प्रनतर्ललाई ध्यानमा रािी अनदुान पर्तरणमा एप्सको सफ्टरे्यर प्रयोग गने 

नीनत नलइनपुदवछ। िनुसकैु अनदुान पर्तरण गदाव पनन लाभाजन्र्त हनुे पकसानहरूको स्पट ह 

पररचय र स्थान तथा रकम िलु्ने गरी अनभलेि राख्न े व्यर्स्था गनुव आर्श्यक छ। सो 

सफ्टरे्यरमा प्रपर्ट ह नगरी अनदुान नददने व्यर्स्था गररनपुदवछ। एप्सको सफ्टरे्यरमा पहुाँचको 

समस्या हनुे पकसान र्गवको लानग मात्र ब पर्शेर् व्यर्स्था गररनपुदवछ।  

 पकसानहरूसाँग प्रस्तार् माग गदाव पर्पन्न र गरीब पकसानको बढी पहुाँच हनुे व्यर्स्था सनुनजित 

गरी भौचर प्रणाली मार्व त ्अनदुान ददन ेव्यर्स्था अननर्ायव गररनपुदवछ।  

 नगद तथा र्स्तगुत अनदुान उपलदध गराउाँदा आधार र मापदण्िको आधारमा उपलदध 

गराउने र सोको लानग मानर् पर्कास सूचकाङ्क, पर्कासका सूचक, लैंपङ्गक पर्भेदको सूचक, 

असमानता सूचक, के्षत्र बर्ल पूर्ावधारको अर्स्था र लाभग्राहीको प्रनतशत िस्ता सूचकाङ्क प्रयोग 

गररनपुदवछ।  

 अनदुान उपलदध गराउाँदा प ुाँिी ननमावण हनु,े सार्विननक सम्पजि नसिवना हनु,े लजक्षत र्गव र 

के्षत्र बका िनताको आनथवक तथा सामाजिक उत्थान हनुे तर्व  पर्शेर् ध्यान ददनपुदवछ।  

 आनथवक सहायतासम्र्न्धी सांघीय ऐन तिुवमा गरी लागू गररनपुदवछ।  

 आनथवक सहायताको पर्र्रणलाई बनाउन ेर सार्विननकीकरण गने व्यर्स्था गररनपुदवछ।  

 त्यस्तो आनथवक सहायताको केन्िीय आनथवक पर्र्रण सांसद् मा प्रस्ततु गने व्यर्स्था समेत 

गररनपुदवछ।  
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 अनदुान लजक्षत के्षत्र ब लाभग्राहीमा प्रर्ाह हनु,े सही सदपुयोग हनुे व्यर्स्था गनव ननजित मापदण्ि 

बनाई सोझै बैंक मार्व त ्भकु्तानी ददने व्यर्स्था गररनपुदवछ।  

5.3  सार्विननक सेर्ा प्रर्ाहलाई थप प्रभार्कारी र कुशल बनाउन चाल ुिचव 

व्यर्स्थापनमा गररन ुपने सधुारहरू 

सामान्यतः सार्विननक सेर्ा प्रर्ाह भन्नाले सरकारले िनतालाई परु् याउने सेर्ा भने्न बजुझन्छ। 

िन्मदेजि मतृ्यसुम्मका पक्रयाकलापहरूमा िनतालाई आर्श्यक सहयोग परु् याउने सेर्ाहरू सार्विननक 

सेर्ा अन्तगवत पदवछन।् नेपालको सांपर्धानको भाग ४ को राज्यको ननदेशक नसिान्तमा नागररकको 

िीउ, धन, समानता र स्र्तन्त्र बताको सांरक्षण गदै सामाजिक न्यायको आधारमा रापष्ट्रय िीर्नका सबै 

के्षत्र बमा न्याय कायम गरी लोककल्याणकारी राज्य व्यर्स्था स्थापना गने उल्लेि गररएको छ। 

सांपर्धानमा राज्यले अर्लम्बन गने नीनतहरू समेत समारे्श गररएको छ। राज्यले के-कस्ता सेर्ाहरू 

परु् याई िनताप्रनत उिरदायी हनुपुछव भने्न बारे नीनतहरूमा व्यर्स्था गररएको छ।  

सार्विननक सेर्ाका प्रकार र सोको प्रर्ाहको अर्स्था हेदाव सेर्ाहरू नेपाल सरकार आरै्ले, सार्विननक 

सांस्थान मार्व त,् ननिी के्षत्र बबाट, गैर सरकारी सांस्थाबाट, सार्विननक-ननिी साझेदारीबाट प्रर्ाह गने 

गररएको पाइन्छ। िासगरी आधारभतू सेर्ाको प्रर्ाहमा सरकार स्र्यां सांलग्न हनुपुने हनु्छ। यस्ता 

सेर्ामा िाद्यान्न, आर्ास, प्राथानमक जशक्षा, प्राथानमक स्र्ास््य, िानेपानी, पोर्ण आदद पदवछन।् 

लोककल्याण र सामाजिक सरुक्षासम्र्न्धी सेर्ा पनन सरकार कै जिम्मेर्ारीमा पदवछन।् पूर्ावधार 

सेर्ाहरू यातायात, सञ्चार, पर्द्यतु, िानेपानी आददमा राज्यको भनूमका अहम ् हनु्छ। नागररकको 

हैनसयतमा प्राप्त गने कनतपय व्यर्सापयक सेर्ाहरू कुनै न कुनै रूपमा सरकारको ननयमन र्ा 

ननगरानीमा ननिी क्षेत्र ब, बैंक, सहकारी र्ा समदुायबाट सञ्चानलत हनुे गरेका छन।्  

सार्विननक सेर्ा प्रर्ाहमा पर्नभन्न समस्याहरू रहदैं आएका छन।् हाल मन्त्र बालयगत सेर्ा 

प्रर्ाहसम्बन्धी दीघवकालीन नीनत, योिना र कायवक्रम छैन। यसले पनन समस्या बढाएको छ। 

"सेर्ाग्राही सन्तपुट ह सरे्क्षण" गरी माग अनरुूप सेर्ा प्रर्ाहलाई छररतो र स्तरीय बनाउने पररपाटी पनन 

सन्तोर्प्रद छैन। नमतव्यपयताका तौर तररका नअपनाउदा र्ा नआउदा पूर्ावधार सेर्ा लागत उच्च हुाँदै 

गएकाले सेर्ाको सूलभ पहुाँचमा समस्या देजिएको छ। क्षमता अनभर्पृिसम्बन्धी सेर्ा िस्तै जशक्षा, 

स्र्ास््य, तानलम आदद लजक्षत र्गवमा परु् याउन प्रभार्कारी व्यर्स्था छैन। पगेुको सेर्ा पनन 

गणुस्तररय र पयावप्त नहनु े गरेको छ। नसप पर्कास, तानलम िस्ता एउटै सेर्ा एक भन्दा बढी 

ननकायबाट प्रदान हनु ेहुाँदा र्ास्तपर्क सेर्ाग्राहीले नपाउने र कनतपयले दोहोरो सपुर्धा पाउन ेअर्स्था 

रहेको छ। सेर्ाप्रर्ाह गने ननकायको सांरचना नमतव्ययी र प्रर्ाहमूिी छैन। सांस्था दतावको एउटा 
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सेर्ा नलन अनेक कायावलय, शािा र टेर्लहरूमा धाउन ुपने अर्स्था छ। आय र रोिगारी बढाउन े

सेर्ाको िोिी सीनमत छ। सेर्ाको पयावप्तता, ननजितता र गणुस्तररयतामा ध्यान ददन ेगरी ननकाय र 

सांयन्त्र बको पर्कास हनु सकेको छैन। कुन सेर्ा कनत समय र कनत लागतमा प्राप्त गररनेछ भने्न 

स्पट हनीनत सपहत ननयमन र िर्ार्देपहताको िोस व्यर्स्था हनु सकेको छैन। सेर्ा प्रर्ाह गने ननकाय 

र यसको सेर्ाको ननरन्तर अनगुमन, मूल्याङ्कन एर्ां ननदेशन ददई सधुार गनव सहयोग गने गरी 

मन्त्र बालयहरूमा उिरदापयत्र्को अभार् छ। सेर्ा प्रर्ाहसम्बन्धी ऐन, ननयम, कायवपर्नध र र्ाराममा 

सरलीकरण गदै सधुार गनव नसपकएको जस्थनत छ। सेर्ा प्रर्ाह गने ननकाय र्ीच समन्र्यको िूलो 

समस्या छ। यसले िचव, गणुस्तर सेर्ा र व्यर्स्थापनमै समस्या थपपरहेको छ।  

सार्विननक सेर्ामा सरकारको दापयत्र् र जिम्मेर्ारीका कारण त्यतातर्व  हनुे िचवमा लगातार र्ृपि 

भइरहेको जस्थनतमा सांरै्धाननक व्यर्स्थाअनसुार सरकारको यस्ता सेर्ातर्व को दापयत्र् बपढरहेको छ।  

त्यसैले, नमतव्यपयता र श्रोतको कुशलतम ् प्रयोगका आधारमा सेर्ा उपलदध गराउने गरी िचव 

व्यर्स्थापन गनव िरूरी छ। सेर्ा प्रर्ाह थप प्रभार्कारी र कुशल बनाउन ननम्नानसुारको सधुार 

आर्श्यकता छः 

1. सरकारले आर्ैं ले प्रर्ाह गने र ननिी के्षत्र ब र नागररक समािले प्रदान गने सेर्ा बारे थप 

नीनतगत स्पट हताको िााँचो छ।  

2. सेर्ासम्बन्धी धेरै अनधकारहरू स्थानीय तहमा गएको र्ा अनधकार अनरुूप थप िान सक्न े

भएकोले सोको थप मूल्याङ्कन गरी केन्िको िचव दापयत्र् घटाउन आर्श्यक छ। 

प्रभार्काररताका दृपट हले स्थानीय तहमा सेर्ा प्रर्ाहको जिम्मेर्ारी ददन ुउपयकु्त हनुेछ।  

3. सेर्ा प्रर्ाह गने ननकायको लेआउटमा सधुार गरी एक िाउाँबाट प्ररे्श गरेपनछ सेर्ा प्रानप्त पनछ 

बापहर ननस्कने गरी लेआउट नमलाउन ु पदवछ। सेर्ा प्रर्ाह गने ननकायमा दक्ष िनशजक्तको 

पयावप्त व्यर्स्था गरी हेल्प िेस्क रािी सेर्ा परु् याउने प्रर्न्ध गनुवपदवछ। यसले सेर्ा प्रर्ाहलाई 

नमतव्ययी, छररतो र सेर्ा प्रर्ाहमा सकारात्मक प्रभार् पानेछ।  

4. सेर्ा प्रर्ाहसम्बन्धी सम्बि कानून, कायवपर्नध, प्रकृया एर्ां र्ाराममा सधुार गदै िानपुदवछ। 

र्ाराम सर्वसाधारणले बझु्नेिालको अनधकतम १ पेिको बनाउनपुछव। सांलग्न गनुवपने 

कािगातको सांयया घटाउने तर्व  सोची आर्श्यक कदम चाल्नपुदवछ।  

5. सेर्ाग्राहीले के कस्तो सेर्ा कहााँबाट कनत लागतमा कनत समयमा प्राप्त गनव सक्दछन ् भने्न 

सम्बन्धी सूचना र िानकारी हनुे नागररक र्िापत्र बको प्रभार्कारी कायावन्र्यन मार्व त ्पारदजशवता 

र िर्ार्देहीताको अनकूुल र्ातार्रण नसिवना गनुव पदवछ।  
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6. आधनुनक र पर्शेर्त पर्द्यतुीय प्रणालीको पर्कास गरी सेर्ाग्राही धाउन ुनपने घरबाटै सेर्ा प्राप्त 

हनुे, घजुम्तसेर्ा एर्ां घरदैलो सेर्ा प्रणालीको पर्कास गररनपुदवछ। यसमा सूचना प्रपर्नधको 

उपयोग गररनपुदवछ। यसबाट िचव दापयत्र्मा समेत कनम आउने र सेर्ा प्रर्ाह प्रभार्कारी 

हनुेछ।  

7. सेर्ा प्रर्ाहसम्बन्धी नागररक र्िापत्र बको कायावन्र्यन गरी समयमा सेर्ा प्राप्त नभएमा क्षनतपूनतव 

ददने प्रणाली अर्लम्बन गरी कमवचारीलाई जिम्मेर्ार र उिरदायी बनाउनपुदवछ।  

8. सेर्ाको गणुस्तर, समय र लागतको यथाथवपरक अनमुान गनेतर्व  पर्शेर् ध्यान ददांदै तोपकएको 

समयमा सेर्ा प्रर्ाह हनुे गरी समयबि सेर्ा प्रर्ाह प्रणाली लागू गनव आर्श्यक छ।  

9. सिक, िानेपानी र ढल ननमावण, पर्द्यतु एर्ां सञ्चार सेर्ा प्रर्ाह गने ननकायहरू पर्च समन्र्यहनु े

प्रभार्कारी सांयन्त्र ब ननमावण गरी स्थानीय ननकायसाँगको सहकायवमा यी सेर्ाहरू सम्बजन्धत र एक 

अकावमा पररपूरक हनुे गरी उपलदध हनुे व्यर्स्था गररनपुदवछ। सो सांयन्त्र बमार्व त ् ननयमनको 

सदुृढ व्यर्स्था गनुवपदवछ। यसबाट िचव ननयन्त्र बण र व्यर्स्थापनमा िूलो अनकुुलता आउनेछ।  

10. अनगुमन, मूल्याङ्कन र ननयमन प्रभार्कारी बनाउन हरेक 2-2 मपहनामा सम्बजन्धत मन्त्र बालयले 

अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी समस्या भएका िााँउमा तरुून्त सधुार एर्ां कारबाही व्यर्स्था 

हनुपुदवछ।  

11. सेर्ाग्राहीको चाहना, आर्श्यकता र गणुस्तररयताका आधारमा सेर्ा प्रर्ाहमा जिम्मेर्ार 

ननकायका पदानधकारीको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन हनु े र उक्त मूल्याङ्कनलाई ननिको र्जृि 

पर्कासाँगै आबि गने पररपाटी बसाल्नपुदवछ।  

12. सेर्ाग्राहीको सेर्ा सन्तपुट ह सरे्क्षण गने कायवलाई ननयमन गदै प्राप्त सझुार्हरू लागू गने 

सांस्थागत व्यर्स्था गररनपुदवछ।  

13. मकाव पने सेर्ाग्राहीलाई क्षनतपूनतव ददने गरी आर्श्यक कानूनी व्यर्स्था गररनपुदवछ।  

5.4  सरकारले व्यर्स्थापन गरे मात्र ब पगु्ने र अन्य के्षत्र बबाट पर्तरण गनव सपकने 

सेर्ाहरूको व्यर्स्थापनको आधार र पर्नध 

सांपर्धानले तीन िम्रे् अथव नीनत अजघ सारी सरकार, ननिीक्षेत्र ब र सहकारी क्षेत्र बको भनूमका स्पट ह 

गरेको छ। त्यसैले प्रत्येक के्षत्र बको भनूमका स्पट ह गने गरी सरकार आरै्ले गने, सामान्य सहयोग गने 

र्ा ननयमनको आधारमा ननिी, सहकारी र्ा अन्य सामाजिक सांस्थाहरूले सार्विननक सेर्ाहरू उपलदध 

गराउने बारे स्पट ह नीनत तय गनव आर्श्यक भएको छ। सरकारको िचव दापयत्र् बढ्ने तर सेर्ा 

प्रबन्ध िजचवलो र प्रभार्कारी नहनुे अर्स्थामा गैर सरकारी र्ा अन्य उपयकु्त सांस्थाको सांलग्नता 

मार्व त ् सेर्ाहरू प्रभार्कारी बनाउने तर्व  पर्कल्पहरू िोज्न आर्श्यक छ। यस पषृ्ठभनूममा 
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सार्विननक िचव प्रभार्कारी बनाएर सरकारले व्यर्स्थापन मात्र ब गरी गैर सरकारी के्षत्र बमा सेर्ाको 

जिम्मेर्ारी ददन ेगरी ननम्नानसुार कायव व्यर्स्थापन गनव उपयकु्त हनुे देजिन्छः  

1. सरकारले मात्र ब नीनत ननमावण तथा अनगुमन र मूल्याङ्कन गने सोच र धारणामा पररर्तवन गरी 

सरकारी सांगिनहरू, ननिी क्षेत्र ब र प्राजज्ञक सांस्थाहरू बीच प्रनतस्पधाव गराई काम सम्पादन गने 

नीनत अर्लम्र्न गनव िरूरी छ। सरकारले यस्ता पर्र्यमा कायवक्षेत्र बमा प्रनतस्पधाव गराउाँदा 

िचवहरूमा न्यूनता आउने र सांलग्न कमवचारी एर्ां सङ्गिनलाई छररतो बनाउन सपकनछे।  

2. जशक्षा क्षेत्र बमा सचेतना अनभर्ृपि, प्रौढ जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, प्राथनमक जशक्षा आददमा 

स्थानीय तह र्ा र्िास्तरीय सामदुापयक एर्ां पारम्पररक सांस्था तथा स्थानीय क्ल्बहरूलाई 

स्थानीयता र उपयकु्तताको आधारमा सहभानगता गराउने र शैजक्षक गणुस्तर, शलु्क अनगुमन र 

सपुरररे्क्षण िस्ता पक्षहरू पर्र्यगत ननकायहरूले हेने नीनत नलन उपयकु्त हनुेछ।  

3. स्र्ास््यसम्बन्धी सचेतना, पोर्ण, सिेुनी सेर्ा, प्राथनमक उपचार, ल्याबसम्बन्धी सेर्ा, स्र्ास््य 

त्याङ्क सांकलन र्ा नागररकको उपचारसम्बन्धी पर्द्यतुीय तथा भौनतक अनभलेि व्यर्स्थापन र 

िानेपानी सधुारको लानग सामदुापयक स्र्ास््य सांस्थाहरू उपयोग गनव सपकन्छ। त्यस्तै, 

रोगहरू छुट्याउन र िपटल रोगका लानग सो सांस्थाभन्दा मानथको शृ्रङ्िलामा रहने स्र्ास््य 

केन्ि र्ा पर्जशपट हकृत रोगको लानग अस्पतालमा पिाउन (Referral) र्ा समय नलने कामको 

लानग यस्तो सामदुापयक सांस्थाको भनूमका स्थापपत गनव सपकन्छ। यसको लानग स्थानीय तहमा 

गाउाँ, टोल र्ा र्स्ती, समदुायमा ननजित िनसांययामा सेर्ा परु् याउन नदोहोररन ेगरी समदुायको 

स्र्ानमत्र्मा सामदुापयक स्र्ास््य सांस्था दताव गने र सञ्चालन हनुे व्यर्स्था गनव सपकन्छ। 

स्र्ास््य सामदुापयक सांस्थाको सामदुापयक सांस्था व्यर्स्थापन सनमनत मार्व त ् समदुाय र 

स्थानीयबासीबाट नै स्थापना र सञ्चालन हनुे व्यर्स्था गरी कमवचारीको व्यर्स्था सरकारले गने 

र समदुायले उत्प्ररेणा िचव व्यहोने गरी व्यर्स्था गनव सपकन्छ।  

4. व्यापार, र्ाजणज्य क्षेत्र ब तथा आपूनतव व्यर्स्थापनमा ननिी र सहकारी क्षेत्र बको सांलग्नता बढाइन ु

पदवछ। पर्शेर् गरी िाद्य सरुक्षा र िाद्यान्न आपूनतवको लानग प्रनतस्पधावको आधारमा ननिी 

क्षेत्र बको भनूमका स्थापपत गनुव आर्श्यक छ। स्थानीय र्ा प्रदेश तहमा उपभोक्ता र्ा कृपर् 

सहकारी सांस्थाहरूलाई एक कायवक्षेत्र बमा एक सहकारी सांस्था (आर्ि सदस्यहरू) लाई िाद्यान्न 

आपूनतव र्ा िाद्यसरुक्षा कायवमा सरकार (स्थानीय, प्रदेश) को सामान्य लागत र ननगरानीमा गनव 

सपकन्छ। कृपर् सहकारीहरूलाई क्रमशः नबउ पुाँिी र प्रापर्नधक तानलमको व्यर्स्था गरी 

स्थानीयस्तरमा िाद्यान्न उत्पादन गने कायवमा प्ररेरत गरी िाद्यान्नमा आत्मननभवर हनुे जस्थनत 

नसिवना गनव सपकन्छ। सरकार आरै्ले भन्दा उपभोक्ता सहकारी सांस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरी 

िाद्यान्न ढुर्ानी र भण्िारणको कायवमा सांलग्न गराउन उपयकु्त हनुेछ। ढुर्ानी अनदुानमा 
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ददइदै आएको रकम स्थानीय सहकारी सांस्थाहरूलाई िाद्य उत्पादन र्ा आपूनतवमा नबउ पुाँिीमा 

तानलम र नबमाको रूपमा उपलदध गरी सहकारीहरूलाई बालीचक्रमा आत्मननभवर हनुे व्यर्स्था 

गनव सपकन्छ। यस्तो व्यर्स्थाबाट ढुर्ानी अनदुान क्रमशः बन्द गरी र्ापर्वक रूपमा उत्पादन 

हनु े पररमाण र गणुस्तरको आधारमा उत्पादन अनदुानको रूपमा सम्बजन्धत प्रदेशलाई ददन े

व्यर्स्था गनव उपयकु्त हनुछे।  

5. गररबी ननर्ारणको लानग समूह गिन, गररबी ननर्ारण सभेक्षण तथा सामाजिक सरुक्षाको 

कायवहरूमा गैरसरकारी सांस्था र सहकारी सांस्थाहरूलाई उपयोग गनव सपकन्छ। सोही 

समूहलाई िलर्ाय ु पररर्तवनको क्षेत्र बका कायवक्रमहरू िस्तै र्ृक्षारोपण गनव र ननगरानी गनव, 

सम्बजन्धत स्थानको िलाधार सांरक्षण, उष्णीय चेतना, त्याङ्क सांकलन, बालीचक्रमा आएको 

पररर्तवन िस्ता कामको लानग बिेटको व्यर्स्था गरी उपयोग गने नीनत नलन लाभप्रद हनुेछ।  

6. होटेलमा ननिी र सहकारी क्षेत्र ब, िनस्तरमा ननिी र्ा सहकारी मार्व त ् होमस्टे, भ्रमण 

व्यर्स्थापनको लानग टुसव एण्ि ट्राभेल कम्पनी आददमा ननिी र सहकारी सांस्थाको सहभानगता 

गराउन उपयकु्त हनुेछ। सो स्थानीय र प्रदेश तहमा उक्त क्षेत्र बको पयवटन व्यर्सायबाट प्राप्त 

रािस्र् आिवनको आधारमा पयवटकीय आधारभतू पूर्ावधार ननमावण र व्यर्स्थापनमा सांयकु्त 

सहभानगतामा काम गने नीनत नलन सपकन्छ।  

7. शीत भण्िारण, कृपर् तथा पशपुालनको क्षेत्र बमा उद्यमजशलता र्ा व्यर्सायीकरणको लानग कृपर् 

सहकारी सांस्थाहरू र उपभोक्ता सहकारी सांस्थाहरूलाई प्रोत्साहन र प्राथनमकता ददई सांयकु्त 

सहभानगता (शेयर पुाँिी, नबउ पुाँिी, क्षमता पर्कास, प्रापर्नधक सल्लाह आदद) मा व्यर्साय गने 

व्यर्स्था नमलाई िाद्यान्न र्ा नगदेबाली, माछामास ुउत्पादन र्ा उत्पादकत्र्मा अनभर्ृपि गनव 

सपकन्छ। उत्पादन शरुु भएपनछ सरकार अनगुमन ननरीक्षणमा मात्र ब सीनमत रहेर सो क्षेत्र बबाट 

हात जझकी सहकारी सांस्थाहरूलाई समयर्ि रूपमा हस्तान्तरण गने नीनत नलन उपयकु्त 

हनुेछ। सम्बजन्धत उद्योग र्ाजणज्य सांघ र्ा महासांघ मार्व त ्ननिीक्षते्र बलाई पनन सांलग्न गराउन 

सपकन्छ। प्रनतस्पधाव र प्रस्तार्को गणुस्तरको आधारमा सरकारले नबउ, पुाँिी र क्षमता 

पर्कासमा सहयोग गरी स्थानीय प्रदेश सरकारहरूले ननिी क्षेत्र बलाई प्रोत्साहन गनव सक्दछन।् 

करार िेतीको माध्यमबाट ननिी र सहकारी क्षेत्र बलाई यस कायवमा प्रोत्साहन गनुव पदवछ।  

8. पूर्ावधार पर्कासमा सरकार, ननिी क्षेत्र ब र सहकारी क्षेत्र बको सांलग्नता गराउन सपकने अको 

प्रमिु के्षत्र ब हो। आयोिना सूची तयार भएपनछ व्यर्सापयक रूपमा व्यर्स्थापन र सञ्चालन गनव 

सपकन ेरापष्ट्रय रािमागव र प्रदेशस्तरीय सिक तथा िूला िूला पलु िस्ता िूला पूर्ावधारहरूको 

लानग बिेट पर्ननयोिनको समयमा नै सम्बजन्धत सरकारले सकेसम्म सरकार ननिी 

साझेदारीबाट गने पर्कल्प रोज्न सक्दछ। यसको पूर्ावधारको लगानी िटुाउन,े कायवसञ्चालन र 
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व्यर्स्थापन गने जिम्मा ननिी क्षेत्र बलाई ददन सक्दछ। र्ातार्रण, गणुस्तर र उपभोक्ता 

शलु्कको लानग सरकारको स्र्ीकृनतअनसुार हनुे गरी कानूनमा व्यर्स्था गनव सपकन्छ। यस्तो 

काम करार सम्झौता गरी २५/३० र्र्वको लानग ननिीक्षेत्र ब मार्व त ्गराउन सपकन्छ। यस्तै 

माध्यमबाट प्रदेश रािमागव, पर्द्यतु उत्पादन र प्रशारण, िूला िूला सूचना प्रपर्नधको पर्कासको 

लानग ननिी क्षेत्र बलाई सांलग्न गने गरी नीनतगत स्पट हता गनव सपकन्छ। हाल सहकारी ऐनमा 

पर्जशट हीकृत सहकारीको प्रार्धान रहेको हुाँदा पर्द्यतु उत्पादन, पर्तरण र यातायात व्यर्स्थापन, 

रासायननक मल उत्पादन र पर्तरण, िैपर्क मल, पाउिर दूध उत्पादन, सरकारको सामान्य 

रेिदेि र सहभानगतामा सहकारी सांस्थाहरूलाई सांलग्न गनव सहि हनुेछ।  

9. सामदुापयक र्न िस्ता क्षेत्र बमा उपभोक्ता र्ा लाभग्राही समूह तथा परम्परागत सांस्थाहरू मार्व त ्

व्यर्स्थापन र्ा हेरचाह गराउन सपकन्छ। स्थान र्ा समदुाय पर्शेर्को आधारमा एक लाभग्राही 

र्ा उपभोक्ता सनमनत हनु ेगरी व्यर्स्थापन गनव उपयकु्त हनुेछ। यसको लानग चापहन ेप्रापर्नधक 

सहयोग र्न प्रापर्नधक र्ा प्रनतस्पधावको आधारमा न्यून शलु्कमा यस क्षेत्र बका पर्शरे्ज्ञ 

गैरसरकारी सांस्थाहरू मार्व त ्िटुाउने नीनत नलन ुपदवछ।  

10. कुनै बस्ती, टोल, समदुाय आरै्ले मात्र ब उपभोग गने सिक, साना नसाँचाइ, पलु, िानेपानी, 

सामदुापयक भर्न आददको ननमावण कायवमा स्थानीय उपभोक्ता सनमनतलाई प्राथनमकता र 

जिम्मेर्ारी ददन ुउपयकु्त हनु्छ। बिेटमा समारे्श भएका यस्ता िचवहरू उपभोक्ता सनमनतको 

प्रस्तार् र्ा ननकायले नै प्रस्तार् माग गने व्यर्स्था गनुवपदवछ। ननमावणको लानग यस्तो 

समदुायको ननजित प्रनतशत (लागत अनमुानको २० देजि ३० प्रनतशत) र्ा सो बराबरको श्रम 

सहभानगता हनु ेप्रार्धान राख्न ुपदवछ। सनमनतसाँग सो कायवको लानग सम्झौता गरी कायवसम्पन्न 

भएपनछ स्र्ानमत्र् हस्तान्तरण पनन गनुवपदवछ। एकपल्ट सरकारले लगानी गरी ननमावण कायव 

सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएपनछ सो उपभोक्ता र्ा लाभग्राही सनमनतले नै ममवत समभ्ार गने गरी 

पूर्ावधार व्यर्स्थापन गनव उपयकु्त हनु्छ। एक स्थानमा एक मात्र ब उपभोक्ता सनमनत हनुे गरी 

स्थानीय सरकारले दताव गने र एक स्थानमा एक भन्दा बढी उपभोक्ता सनमनत नहनुे गरी 

व्यर्स्था गनुव आर्श्यक छ।  

11. गोप्यता गनुवपने कायवहरू (कानूनमा व्यर्स्था गरी) को छपाईका लानग सरकारको छापािाना 

उपयोग गने अर्स्थामा बाहेक व्यर्सापयक र अन्य पकनसमको छपाईको लानग ननिी क्षेत्र ब 

सहभागी हनु ेव्यर्स्था गनव सपकन्छ।  

12. कृपर् क्षेत्र बमा र्ागर्ानी र्ामव सञ्चालन, मत्स्य पालन, पश ु पर्कास तथा दगु्ध उत्पादन, नबउ 

पर्कास तथा पर्तरण आदद पक्रयाकलापमा ननिी के्षत्र बसाँग करार व्यर्स्थापनको माध्यमबाट 

सञ्चालन गनव सपकन्छ। यस्ता पक्रयाकलापहरूमा स्थान पर्शेर् र सम्भाव्यताको आधारमा 
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सहकारीकरण गरी सञ्चालन गनव सपकन ेसमेत व्यर्स्था गनुवपदवछ। रासायननक मल आयात र 

पर्तरण गने कायवमा कृपर् सहकारी सांस्थाहरूको सदस्यहरूको स्र्ानमत्र्मा रहेको कृपर् भनूमको 

आधारमा कृपर् सहकारी स्थानीय/प्रदेश पर्र्यगत सांघ र अन्य पकसानहरूलाई सहभानगता 

बढाउन सपकन्छ।  

13. सेर्ा करार मार्व त ् हाल कायावलयको कायव सञ्चालन सेर्ाका पक्रयाकलापहरू िस्तै धारा, 

नबिलुी, टेनलर्ोन, र्ायरलेस सेट, सर्ारी साधन सञ्चालन, कायावलय सामान ममवत सम्भार, 

कम्प्यटुरसम्बन्धी सेर्ाहरू, कायावलयको सरुक्षा एर्ां सरसर्ाइ र बगैँचाको स्याहार सम्भार 

आदद पररर्तवनशील समयको पर्कल्प हनुे गरी ननिी सेर्ा करार ददने हालको व्यर्स्था कायमै 

गरी थप व्यर्सापयक बनाउन उपयकु्त हनुेछ।  

14. घरेल ुउद्योग पर्भाग र्ा सनमनत मार्व त ्सञ्चालन भएका कायवहरूमध्ये उत्पादन कायव (कािको 

सामग्री, कागि बनाउन,े कपिा उत्पादनका साथै रङ्गाइ, नसलाइ, होजियारीसम्बन्धी उत्पादन 

कायवहरू आदद) तथा सो सांस्थाहरू अन्तगवत सञ्चानलत गलैँचा, नसलाइ, र्ननवनसङसम्बन्धी 

पर्र्यका तानलम कायवक्रमहरू ननिी क्षेत्र बलाई सांलग्न गराई कायवक्रम प्रभार्कारी बनाउन 

उपयकु्त हनुेछ।  

15. सरकारी ननकायपपच्छे तानलम ददन ेकायवमा बिेट पर्ननयोिन गने कायव अनबलम्ब बन्द गरी 

प्रदेशमा एक मात्र ब तानलम केन्ि र सांघमा नेपाल प्रशासननक प्रजशक्षण प्रनतस्िानलाई नै 

तानलमको मयुय जिम्मेर्ारी ददन ुउपयकु्त हनुछे। पर्र्यगत (कृपर्, पश,ु जशक्षा स्र्ास््य प्रशासन 

नापी ननमावण आदद) कामको लानग स्थलगत अभ्यासको रूपमा मात्र ब सम्बजन्धत ननकायमा 

पिाउन ेगरी तानलमको एकीकृत व्यर्स्थापन गनव उजचत हनुेछ।  

16. स्र्ास््य (िोप, पररर्ार ननयोिन, मात ृ जशश ु कल्याण, आाँिा उपचार), िानेपानी, जशक्षा 

(अनौपचाररक जशक्षा), सामदुापयक पर्कास, प्राकृनतक प्रकोप उिार, अपाङ्ग सेर्ा, र्ातार्रण 

सांरक्षण, सीप पर्कास, िनचेतना अनभर्ृपि, समाि कल्याण िस्ता क्षेत्र बगत कायवहरूको सञ्चालन 

गने जिम्मा पर्र्यगत पर्ज्ञता हानसल गरेको गैरसरकारी सांस्थाहरूलाई ददन उपयकु्त हनु्छ। 

स्थानीय स्तरमा सांस्थाहरूको छनौट पर्शेर्ज्ञता अनभुर् र कायव सम्पादन क्षमताका आधारमा 

गने पररपाटी बसानलन ुपदवछ।  

17. सरकारको ननकाय बापहरका ननिी क्षेत्र ब, सहकारी क्षेत्र ब, उपभोक्ता सनमनत, गैरसरकारी सांस्था, 

परम्परार्ादी सांस्था आददसाँग कायव गराउन करार सम्झौता गदाव करारीय (Contracted) सांस्कार 

र कायवपिनतको पर्कास गनव आर्श्यक छ। यसको व्यर्स्थापनको लानग दररलो व्यर्स्था गनुव 

आर्श्यक छ।  
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अध्याय छ 

संघीय बजेट, खर्च र वित्त व्यिस्थापन प्रणालीका समस्या र समाधानका 

उपायहरू 

6.1 पषृ्ठभूमिम 

नेपालको संविधानले राज्यको दावयत्ि र लक्ष्य िनधाचरण गरेको छ। संविधानले समाजिाद उन्मखु 

आिथचक समवृिको बाटो तय गरेकाले यो राज्यको लािग प्रस्थान विन्द ुहो। यसैले उपलब्ध साधन र 

स्रोतको कुशलरूपमा उपयोग गरी न्यायोचर्त वितरणमा आधाररत ददगो रूपमा उच्र् आिथचक विकास 

गनच अिनिायच छ। राविय अथचतन् रलाई आत्मिनभूचर, स्ितन्र तथा उन्नतशील बनाउदैं समाजिाद उन्मखु 

र समिृ अथचतन्रको विकास गने दावयत्ि सरकारको कााँधमा आएको छ।  यस्ता उद्देश्यहरू प्राप्त गनच 

सरकारले आफ्नो विकासको सोर् (Vision) र खाका तय गदै सो अनरुूप आििधक योजनाहरू िनमाचण 

गरी िावषचक बजेटहरू मार्च त ्लक्ष्य प्रािप्तमा अचघ बढ्न ुपने हनु्छ। ितचमान सरकार सोही अनरुूप 

केचन्ित भूएर लागेको छ।  

सरकारको अग्रगामी नयााँ सोंर्, योजना, नीित तथा कायचक्रमहरूले विर्ारसवहत िसंङ्गो आिथचक पररपावटमा 

हलर्ल ल्याउाँछन।् आिथचक गितवििध र वक्रयाकलापमा नयााँ मोड ल्याउाँछन।् बहृत ्आिथचक विकास, 

रूपान्तरण र आय समानता ल्याउन महत्त्िपमणच भूमिमका खेल्दछन।् यसैले सरकारको सोंर् अनसुार 

अथचतन्रलाई गितसाथ अगािड बढाउन योजना प्रणालीको अहम ्भूमिमका हनु्छ। आिथचक योजना ममलतः 

योजना प्रणालीको क्षमतामा िनभूचर गदचछ। राजनैितक रूपमा प्रिेश भूएका आिथचक उद्देश्यहरूलाई 

योजना प्रणालीले प्रवक्रयागत ढंगबाट कसरी सम्भूि र ददगो बनाउाँदछ भूने्न कुरा संिेदनशील हनु्छ।  

योजना तजुचमा र िावषचक बजेटको सम्बन्धलाई प्रावििधकरूप र अन्य वहसाबले बिलयो बनाउन े

पररयोजनाहरू समयमै कायाचन्ियन गराउन ेपक्ष र प्रयत्नहरूले सिाचिधक महत्त्ि राख्दछ। यसका लािग 

योजना प्रणालीका संयन्रहरू बिलयो बनाउन अिनिायच हनु्छ। त्यसैकारण, बहृत आिथचक योजना र 

क्षेरगत रणनैितक योजनाहरू, मध्यकालीन खर्च संरर्ना र िावषचक बजेट िबर्को बिलयो सम्बन्ध हनु ु

पने हनु्छ। ती प्रत्येक अत्यािश्यक प्रवक्रयाहरू अिनिायच एिं सािधानीपमिचक अिलम्बन गररनपुदचछ।  

योजनागत प्रणालीले िनचित आिथचक पररसमर्कहरूको लक्ष्य िनधाचरण गदै समयअनसुार अथचतन्रको 

विकास गनच सहयोग परु् याइन ेअपेक्षा गररन्छ। यसले भूविष्यको लािग आिथचक क्षमताको िृवि गनुचको 

साथै प्राथिमकताहरू िनधाचरण गरी अचघ बढ्न ेबाटो प्रशस्त गदचछ। यसैले योजना प्रणालीबाट संविधानले 

िनचित गरेको समाजिाद उन्मखु अथचतन्रको िनमाचण गनचलाई सहयोग पगु्न ुपने हनु्छ।  
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समाजिाद उन्मखु अथचतन्रमा आिथचक-सामाचजक रूपान्तरणको पक्षलाई मखु्य ध्यान ददइन्छ। यस 

कायचददशामा आउने समाजका अिरोधपमणच समस्याहरू हटाउन िा समाधान गनच समाजको आफ्नै सीमा 

हनु्छन।् विद्यमान आिथचक प्रणालीले समग्ररूपमा आम्दानी, सम्पचत्त एिं जीिनका अिसरहरूमा सजृना 

गदै लगेको असमानताहरू अथचतन्रबाट स्िर्ािलतरूपमा हट्न सक्दैनन।् समाजिाद उन्मखु अथचतन्रले 

उक्त असमानता िा अिरोधपमणच तत्त्िलाई कम गनच प्रयत्न गनुचपने हनु्छ। आिथचक सामाचजक कल्याणका 

कायचहरू अचघ बढाउने क्रममा राजस्िको विस्तार गदै चशक्षा, स्िास््य जस्ता आधारभूमत सेिाहरूमा आम 

जनताको अिधकार र पहुाँर् सिुनचित गनुचपने हनु्छ। समाज पररितचनसाँगै सबै जनतालाई आिथचक-

सामाचजक कल्याण प्राप्त हनुे गरी पनुः आिथचक-सामाचजक संरर्नाको पररितचन गनुचपने हनु्छ। समाजिाद 

उन्मखु अथचतन्रमा सबै प्रकारका असमानता एिं िचितीकरणलाई िनिारण गनच सरकारको वित्त नीितले 

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभूाि पादचछ। सरकारले कहााँ सािचजिनक खर्च कित गर्यो भूने्न कुराले जनताले 

कित र्ाइदा पाए िा कित असमानता घट्यो भूने्न आकंलन गनच सवकन्छ। यसरी त्यसबाट कुन िगचले 

बढी र्ाइदा पायो भूने्न कुरा प्रष्ट हनु्छ। समाजिाद उन्मखु अथचतन्रमा नीित, कायचक्रम िा पररयोजनाको 

कायाचन्ियनले आिथचक सामाचजक रूपमा पछािडपरेका जनसमदुायले तलुनात्मक रूपमा र्ाइदा पाउन ु

पदचछ। तलुनात्मकरूपले धनीले भून्दा विपन्न िगचले र्ाइदा प्राप्त गरेको अिस्थामा मार असमानता 

घट्दै जान्छ। त्यसैले सामाचजक क्षेरका कायचक्रम, नीित तथा योजनाहरू विस्ततृ अध्ययन अनसुन्धानको 

आधारमा सािधानीपमिचक तयार गरी लागम गनुच पने अनभुूिहरूले प्रष्ट गरेका छन।्  

आिथचक-सामाचजक रूपान्तरण र समाजिाद उन्मखु समवृिका लािग योजना प्रणाली र तदनरुूप बजेट 

र खर्च व्यिस्थापन प्रणाली अिलम्बन गनच जरूरी छ। योजना र बजेट तथा खर्च व्यिस्थापनको 

महत्त्िपमणच किडको रूपमा िरिषीय खर्च संरर्ना हो र यसलाई त्यही ढङ्गले पनुसंरर्ना गनच आिश्यक 

छ।  संघीय प्रणालीमा त्यो थप अिनिायच बनकेो छ। आिथचक सामाचजक रूपान्तरण परम्परागत होइन 

अग्रगामी संयन्रले सहयोग गनच सक्दछ तर योजनाका लािग योजना अथिा परम्परा थेग्न ेयोजनाले 

सामाचजक रूपान्तरण गनच सक्दैन।  समन्याय उन्मखु सािचजिनक, िनजी र सहकारीको लगानीले समवृि 

एिं संरर्नात्मक पररितचन सहज बनाउाँछ।  उत्पादनशील सािचजिनक लगानीले िनजी क्षेरको सहकारी 

लगानीलाई प्रोत्सावहत गदचछ तर कमजोर योजना प्रणाली यसले लगानी प्रििचनमा िाधकका रूपमा 

रहाँदै आएको छ। रे्रर जे जसरी र्ाल ुर अनतु्पादक खर्चमा िृवि भूइरहेको छ त्यसले गदाच उपलब्ध 

हनुे सीिमत स्रोतहरू आिश्यकताअनरुूप उत्पादनशील क्षरेमा पररर्ालन हनु सम्भूि छैन। यही सन्दभूचमा 

यस पररच्छेदमा योजना, बजेट, खर्च र वित्त व्यिस्थापनका क्षेरमा देचखएका समस्याहरूको विश्लषेण 

गररएका छ। त्यसपिछ अन्तरसम्बचन्धत पक्षहरूमा सारभूमत रूपमा कसरी सधुार र पररितचन गनच 

अिश्यक छ भूने्न खाकासवहत सझुाि प्रस्ततु गररएको छ। अन्त्यमा, कायाचन्ियनका क्षेरमा गररन ुपने 

सधुार बारे सझुािहरू ददइएको छ।   
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6.1.1 बजेट र खर्च प्रणालीका प्रमखु समस्याहरू 

6.1.1.1 योजना एिं बजेट िबर्को कमजोर सम्बन्ध 

क्षेरगत रणनैितक योजनाहरू दीघचकालीन सोर्बाट िनदेचशत हनु ुपने हनु्छ। यस्ता रणनैितक सोंर् 

अनसुारका योजनाहरू आििधक योजनाहरू मार्च त ्क्रमश: कायाचन्ियनमा लान ुपने हनु्छ।  सडक-

पलु-िसाँर्ाइ-विद्यतु उत्पादन जस्ता बहउुद्दशेीय पररयोजनाहरू िबर्को अन्तरसम्बन्ध र सहयोग जस्ता 

पक्षहरूको िनधाचरण क्षेरगत रणनैितक योजना िनमाचणसाँगै गनुचपने हनु्छ। यस वकिसमको दीघचकालीन 

सोर्सवहतको क्षेरगत रणनैितक योजनाले मार ददगो आिथचक विकासको कायचलाई प्रभूािकारी र 

िमतव्ययी बनाउाँन सक्दछ। विद्यमान योजना प्रणालीमा यस्तो दीघचकालीन सोंर्सवहतको क्षेरगत 

रणनीितहरू स्थावपत हनु सकेको देचखाँदैन।  

त्यस्तै, आििधक योजना, मध्यकालीन खर्च संरर्ना र िावषचक बजेट िबर् अन्योन्याचित अन्तरसम्बन्ध 

रहेको हनु ुपदचछ। आििधक योजनाका उद्देश्य र नीितअनसुार मध्यकालीन खर्च संरर्ना तयार गररन ुपने 

हनु्छ। मध्यकालीन खर्च संरर्नाले िावषचक बजेट िनमाचणमा मागच िनदेशन गनुचपने हनु्छ। आििधक योजना, 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना र िावषचक बजेट िबर्को सम्बन्धलाई मजबतु बनाउन एउटा संयन्र िा प्रणाली 

आिश्यक पदचछ। राज्यिाट प्रदान गररने सािचजिनक सेिा प्रभूािकारी रूपमा आम नागररक समक्ष 

परु् याउन बहृत आिथचक नीितसाँगै वित्तीय नीितलाई उपयकु्त तररकाले तजुचमा गरी कायाचन्ियनमा लान ु

पने हनु्छ। यसका साथै िनयमन प्रवक्रया र संस्थागत व्यिस्था त्यचत्तकै महत्त्िपमणच हनु्छन।् कायच 

पिितले बजेट तजुचमा, वििनयोजन, कायाचन्ियन, सािचजिनक खर्च व्यिस्थापनमा प्रभूाि पारेको हनु्छ। 

संस्थागत व्यिस्था र पिित, भूमिमका र चजम्मेिारीले सािचजिनक खर्चको गणुस्तरमा िृवि ल्याउाँदछन।् 

संरर्नात्मक पररितचन स्ित: हदैु संयन्र जित मजबतु हनु्छ त्यित नै मारामा संरर्नात्मक पररितचन 

सहज हदैु जान्छ। र्लस्िरूप िनधाचररत समयमा िमतव्ययीरूपले प्रितर्ल िा लक्ष्य प्राप्त गनच सवकन्छ।  

विद्यमान अिस्थामा आििधक योजना, मध्यकालीन खर्च संरर्ना र िावषचक बजेट िबर् सम्बन्ध स्थावपत 

गने संयन्र िा पिित िनकै कमजोर छ। आििधक योजनाहरू त्यगत विश्लषेण र नीित, रणनीित, 

क्षेरगत प्राथिमकता र कायचक्रमहरूको गवहरो विश्लषेणका आधारमा एक अकोमा तादम्यता कायम गरी 

सो आधारमा लक्ष्यहरू तय भूएको देचखाँदैन। समवष्टगत आिथचक पररसमर्कहरूको प्रके्षपण परम्परागत 

वििधमा आधाररत पुाँजी-प्रितर्ल अनपुातको उपयोग गरी क्षेरगत लगानी प्रके्षपण गने गररएको देचखन्छ। 

क्षेरगत प्राथिमकता एिं रणनीित उल्लेख भूए पिन अन्तरके्षरगत प्राथिमकता तय नहुाँदा क्षेरगत 

प्राथिमकताहरू एक-आपसमा बाचझएका देचखन्छन।्  विगतदेचख नै आििधक योजना,मध्यकालीन खर्च 



132 

संरर्ना र िावषचक बजेटहरू परम्परागत तररकाबाट तयार गने प्रर्लन रवह आएको छ र यसको असर 

आििधक योजना तथा िावषचक बजेटमा समेत परेको देचखन्छ।  

6.2 मध्यकालीन बजेट खर्च व्यिस्थाको न्यमन सदपुयोग  

6.२.१ मध्यकालीन खर्च संरर्नाको विद्यमान अिस्था 

बजेट र आििधक योजनाका प्राथिमकताहरू िबर् सम्बन्ध स्थावपत गनच मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा 

गररन्छ। नेपालमा दशौं योजना कालदेचख तीन िषे मध्यकालीन खर्च संरर्ना तयार गने कायच आरम्भू 

भूएको िथयो। यसको मखु्य उद्देश्य गरीबी िनिारण रणनीितलाई िावषचक बजेटमा रूपान्तरण गनच सहयोग 

पगुोस ्भूने्न िथयो।  प्रत्येक िषच अद्याििधक गने गरी आिथचक िषच 2059/60 बाट शरुु भूएको 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना कवहले प्रकाचशत हनुे र कवहले प्रकाचशत नहनुे गदै छैटौं संस्मरणसम्म 

2066/67 आइपगु्यो। िबर्मा उक्त अभ्यास कायच रोवकए पिन अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ ले मध्यकालीन खर्च संरर्नाको तयारी अिनिायच गरेकोले आ.ि. २०७५/७६ - 2077/78 

का लािग राविय योजना आयोगबाट २०७५ मा यस्तो संरर्ना पनुः तयार गररएको छ।   

िावषचक बजेटले आििधक योजनालाई उपेक्षा गने तथा परम्परागत सोर्का आधारमा तजुचमा गररने हनुाले 

बजेट परम्परालाई हटाउन मध्यकालीन खर्च संरर्नालाई प्रयोगमा ल्याइएको िथयो तर उक्त खर्च 

संरर्ना आिथचक िषचको अन्त्यमा मार तयार गने परम्परा बस्यो। मध्यकालीन खर्च संरर्नाले िावषचक 

बजेटलाई सहयोग गने होइन वक िावषचक बजेटले मध्यकालीन खर्च संरर्नालाई डोर् याउने चस्थित 

बन्यो। यी दबैु दस्तािेजहरू समानान्तररूपमा तयार हनु थाले। कवहले बजेट घोषणा भूएपिछ त 

कवहले घोषणा केवह अचघ मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा एिम ्प्रकाचशत गने प्रर्लन रह्यो। कानमनी 

प्रािधानपिछ तयार गररएको मध्यकालीन खर्च संरर्ना, २०७५ विगतको प्रकृया परम्पराकै रूपमा 

आयो। बजेट तजुचमा र मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा छुट्टाछुटै्ट िा समानान्तर कायच हनु भूने्न बझुाई 

वयनले ददए। उदाहरणको लािग िावषचक विकास कायचक्रम तथा विकास बजेट (मध्यकालीन खर्च संरर्ना 

समेत) तजुचमासम्बन्धी मागचदशचन २०७४ र बजेट तजुचमा ददग्दशचन २०७३ छुट्टाछुटै्ट तयार गररएका 

छन।् मध्यकालीन खर्च संरर्ना देखाउने दस्तािेजको रूपमा यसको प्रयोग भूएकाले यसबाट बजेट 

िनमाचण प्रकृयामा योगदान हुाँदै आिथचक सामाचजक पररितचनमा टेिा पगु्न सकेन।  

6.२.२ मध्यकालीन खर्च संरर्नाको संस्थागत व्यिस्थामा रहेका कमजोरीहरू 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमाको लािग संस्थागत क्षमता कमजोर देचखन्छ। मध्यकालीन खर्च संरर्ना 

तजुचमा गदाच न्यमनतमरूपमा पालना गनुचपने प्रवक्रया एिं मापदण्ड पालना नगदाच यस्तो चस्थित उत्पन्न 
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भूएको हो। शरुुमा स्थापना गररएका संस्थागत व्यिस्थाहरू मध्यकालीन खर्च संरर्ना िनमाचणमा 

िनरन्तरता नददइएका कारण यी प्रभूािहीन िा अचस्तत्िहीन हनु पगेु। पिछल्लो २०७५ को मध्यकालीन 

खर्च संरर्ना योजना आयोगले नै िनमाचण गरेको भूए पिन योजना आयोगको गठन तथा कायच सिालन 

आदेश, २०७५ ले विगतमा योजना आयोगले िावषचक कायचक्रम तजुचमा र कायचक्रम स्िीकृित जस्ता जनु 

चजम्मेिारीहरू पमरा गदै आएको िथयो त्यस्तो चजम्मेिारी यसबाट कम गने कायच गररएको छ। यस्बाट 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा कायच राविय योजना आयोगको कायचके्षर िभूर नपने जस्तो देचखन्छ। 

अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले सबै तहका सरकारले मध्यकालीन खर्च संरर्ना 

तजुचमा गनुचपने प्रािधान राखे पिन कुन िनकाय र संस्थाले तयार गने भूने्न स्पष्ट गरेको छैन। अथच तथा 

अन्य मन्रालयहरूमा व्यिसावयक दक्ष जनशचक्तको अभूाि छ।  विगतमा यस्तो िनमाणचमा वििभून्न 

मन्रालयहरूले ममलतः लेखा सममहको कमचर्ारीलाई उपयोग गरेको देचखन्छ। यस्ता कमचर्ारीहरू 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा गने कायचमा प्रचशचक्षत हुाँदैनन।् यसरी सबै तहको सरकारहरूमा 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा गनच सक्ने जनशचक्तको अभूाि देचखन्छ।  

मध्यकालीनन खर्च संरर्ना तजुचमा र सर्ल कायाचन्ियनको लािग यसको प्रवक्रयामा राजनैितक संलग्नता 

र प्रितबिता अित आिश्यक छ। त्यसैगरी बजेट सधुारका लािग प्रभूािकारी व्यिस्थापन र संस्थागत 

समन्िय पिन उितकै आिश्यक छ। विद्यमान व्यिस्थामा िनयम, वििनयम, मागचदशचन, मापदण्ड िनमाचण 

गररए पिन त्यसको सशक्त एिं अवििछन्न पालनाको अभूाि देचखयो। विगतमा िछटो िछटो सरकार 

पररितचन हदुैं जााँदा संस्थागतरूपमा पालना गनुचपने िनयम एिं मापदण्ड पिन भूचत्कदैं गए।  

मध्यकालीन संरर्नासाँग बजेट िनमाचण प्रवक्रयामा प्रावििधक पक्षहरू महत्त्िपमणच हनु्छन।् पररयोजनाहरू 

तयारी अिस्थामा परु् याउन िनचित समय लाग्दछ। मध्यकालीन खर्च संरर्ना औपर्ाररकतामा बढी 

सीिमत हनु ेक्रमसाँगै बजेट िनमाचण र्क्रका वििभून्न र्रणहरू पार नगरी आिथचक िषच शरुु हनुभुून्दा केही 

ददन अगािड तीव्रता ददन ेर हतारमा बजेट पेश गने अभ्यास बनकेो अिस्था छ। सामान्यतया बजेट 

तजुचमाको वििभून्न र्रणहरू पार गनच लगभूग ९ मवहनाको समय लाग्ने हनु्छ। उक्त अित आिश्यक 

र्रणहरू पार नगरी हतारमा अन्त्यमा आयोजना/कायचक्रमको आधारमा तयार गररएको बजेटको 

प्रभूािकाररता कम हनु्छ। अपेचक्षत प्रितर्ल प्रािप्तमा समस्या हनु्छ।  कितपय प्राथिमकताका 

आयोजना/कायचक्रमहरू समेत कायाचन्ियनमा लैजान नसवकने हनु्छ। एउटा र्रण पार गनच गररएको 

वढलाईले अको र्रणलाई ठम लो असर पादचछ। यसरी कायचक्रम र्यनको एक वढलाई र अको वढलाईको 

सचित प्रभूाि नेपालको बजेट कायाचन्ियनमा पनच गइरहेको अिस्था छ। कायचक्रम/पररयोजनाहरू 

िनधाचररत समयमा सम्पन्न नहुाँदा समय र लागत दबैु बढ्ने तथा गणुस्तर पक्षमा ठम लो समस्या आउन े

आम प्रिृचत्त बनेर गएको छ।   
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6.३ आयोजना प्राथिमकीकरणमा िैज्ञािनकताको अभूाि 

कुनै कायचक्रम िा पररयोजनाहरू बजेटमा समािेश गने िा नगने भूनी प्राथिमकता िनधाचरण गररन्छ।  

तर विद्यमान अभ्यासमा ठम लो समस्या छ। बजेटमा नयााँ पररयोजनाहरू होइन परुानै पररयोजनाहरूलाई 

प्राथिमकतामा राचखन्छ। बजेटमा प्रस्ततु हनु ेसािचजिनक खर्चका लगभूग सम्पमणच शीषचकहरूलाई ममलतः 

पवहलो प्राथिमकता (P1) र एकदम कम दोस्रो प्राथिमकता (P2) र सीिमत मार तेस्रो प्राथिमकतामा 

राख्न े गररएको छ। र्ाल ुआिथचक िषच 2075/076 मा त अिधकांश पवहलो र केहीलाई दोस्रो 

प्राथिमकता सममहमा राचखएको छ। यसै अभ्यसाले गदाच लगभूग ९० प्रितशत पररयोजना/कायचक्रमहरू 

प्रथम प्राथिमकीकरण सममहमा पने गरेका छन।् यस्तो अभ्यासले बजेटमा राचखएका पररयोजनाहरूको 

पनुः सममहकृत गनुच नै प्राथिमकीकरण हो भूने्न गलत सन्देश ददएको छ। संविधानले नै संघीय सचित 

कोष मािथ व्ययभूार हनु ेभूनरे स्पष्ट गरेको शीषचकमा समेत प्राथिमकीकरण गररएको छ। यसले गदाच 

प्राथिमकीकरणको अभ्यासमा नै प्रश्न चर्न्ह उठ्न ुस्िभूाविक छ। धेरै मारामा पररयोजना/कायचक्रमहरू 

समािेश गने गररएकाले थोरै थोरै मारामा पुाँजीगत रकम विन्यासको पररपाटीलाई यसले टेिा परु् याएको 

छ। महत्त्िपमणच आयोजनामा समेत रकमको अभूाि सामान्य जस्तै बन्दै गएको छ।  यी सबैको प्रितकुल 

असरका कारण पररयोजना/ कायचक्रमहरू समयमा सम्पन्न हनु नसक्ने आम प्रिृचत्त बनेको छ। 

पररयोजना/कायचक्रमहरूको अनगुमन र सपुरीिेक्षण पिन यसले गदाच कठीन िा उपेचक्षत हनुे गरेको छ।   

तािलका १: प्राथिमकता प्राप्त पररयोजना र खर्च  

आिथचक िषच 
वििनयोजन खर्च र खर्च प्रितशत 

PL पररयोजना 
सख्या Pl बजेट Pl खर्च % 

p2 पररयोजना 
सख्या p2 बजेट p2खर्च % p3 Item p3 बजेट p3 खर्च % 

2068/69 500 344490113 298037607.1 86.52 189 34603796 35911336.43 103.78 42 5806091 5218541.61 89.8
8 

206९/70 527 356379898 325020196.5 91.20 173 34467307 28037219.37 81.34 34 13977495 5580564.65 39.9
3 

2070/71 529 442056391 379839154.5 85.93 183 59633718 51556822.59 86.46 32 15549891 3656307.63 23.5
1 

2071/72 561 527382208 467995482.4 88.74 179 70984998 58017234.38 81.73 32 19732794 5545644.83 28.1
0 

2072/73 563 707140092 526844456.8 74.50 175 83689054 66511283.24 79.47 30 28639740 7659843.73 26.7
5 

2073/74 600 906881414 735819930.6 81.14 166 109175067 99055603.3 90.73 26 32864875 2372254.56 7.22 

2074/75 1373 1144341516 1019149174 89.06 157 84388429 63525386.56 75.28 26 50264910 2216593.82 4.41 

2075/76 1264 1209128200 258694851.7 21.40 149 106033500 16290868.09 15.36 0.00 0 0 0 

देशको अथचतन्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पमिाचधार जस्तै- ऊजाच, सडक, िसाँर्ाइ क्षेरका ठम ला एिं 

राविय महत्त्िका आयोजनालाई उच्र् प्राथिमकतामा राखी राविय गौरिको आयोजनाको रूपमा 

कायाचन्ियनमा अगािड बढाउन ुआिथचक विकासको रणनीितक दृवष्टले उपयकु्त छ। तर राविय गौरिका 

आयोजना घोषणा गदाच उपयकु्त आधार र मापदण्डअनरुूप आिथचक-सामाचजक लाभू एिं समग्र प्रभूािको 

विश्लषेणको आधारमा गररएको देचखदैन।  त्यस्तै राविय गौरिका आयोजनाहरूमा समेत न्यमन वििनयोजन 

गने र कायाचन्ियनमा प्राथिमकता नददइएको देचखन्छ। आयोजना कायाचन्ियन पमिचका रुख कटान, जग्गा 
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प्रािप्त, विस्ततृ पररयोजना प्रितिेदन, िसमाङ्कन आदद विषयहरू यवकन गरी तयारीसाथ आयोजनाहरू 

कायाचन्ियनमा लगेको देचखदैंनन।् कायाचन्ियनमा वििभून्न समस्याहरू दोहोररइ संरर्नागत नै हनुे गरेका 

छन।् कितपय आयोजनाहरूको त सम्भूाव्यता अध्ययन नै नभूएकाले, काम शरुु नै नहनुे र िनमाचण 

प्रवक्रयामा अल्मिलन ेगरेको देचखन्छ। कितपय आयोजनाको पवहलो र्रणको काम सम्पन्न हनु सके 

पिन दोिो र्रणको कुनै तयारी चस्थित देचखाँदैन। बहउुद्दशे्यीय पररयोजनाहरू छन ्तर समन्िय छैन।  

पररयोजना/कायचक्रमहरूको िास्तविकरूपमा प्राथिमकीकरण गररएको भूए आिश्यक बजेटको अभूाि हनु े

िथएन। दलुचभू स्रोतकै कारणले प्राथिमकीकरण गनुचपने हो। स्रोतको आकारअनसुार नै पररयोजनाहरू 

तयार गररन्छ। तर हालको अिस्थामा थोरै रकम वििनयोजन भूएकोले पररयोजना/कायचक्रमहरू 

कायाचन्ियनमा लैजाने प्ररेणा कम हदुैं गयो। र्लस्िरूप बजेटमा समािेश भूएका 

पररयोजना/कायचक्रमहरूको िछटै्ट कायाचन्ियन मार्च त ्उत्पादनशील सिय र िृवि गने भून्दा नयााँ नयााँ 

पररयोजना/कायचक्रमहरूको लािग थप बजेट माग गने प्रिृचत्तले िसंगो आपमितच व्यिस्था र अथचतन्रको 

उत्पादन आधार विस्तारमा ठम लो असर परेको छ।  राजनीितक आरक्षणसाँगै बजेटमा समािेश गने 

हानथाप र आिथचक िषचको िबर्मा मोटो रकम माग गने अभ्यासले पररयोजना प्राथिमकीकरणको पक्ष 

नै थप ओझेलमा पर् यो। पररयोजना/कायचक्रमहरूमा वििनयोचजत बजेट खर्च नगने र आिथचक िषचको 

िबर्मा नयााँ नयााँ पररयोजना/कायचक्रमहरू बनाई बजेट माग गने प्रिृचत्त पिछका आ.ि.हरूमा िनयिमत 

जस्तै बनेको िा स्थावपत भूएको चस्थित छ।  

कायाचन्ियनमा रहेका पररयोजना/कायचक्रमहरू अनन्तकालसम्म रहने र नयााँ पररयोजना/कायचक्रमहरू 

थपी रहन े प्रणालीले आयोजना/कायचक्रमहरू र्िुलदै गएको चस्थित छ। आयोजना/कायचक्रमहरूमा 

दोहोरोपन बढ्दै गएको छ। लागत र समय बढ्दै जानाले उत्पादन संरर्नामा अनकुुल पररितचन ल्याउन े

तर्च  र्नुौित थवपएको छन।् यसको असर समग्र अथचतन्रमा परेको छ।  

सािचजिनक खररद िनयमािली, २०६४ को िनयम ६ (१) मा सािचजिनक िनकायले बजेट व्यिस्था 

नभूई खररदको कायचवििध शरुु गनच नहनुे व्यिस्था गरेको छ। तर आिथचक िषचको मध्यितर कितपय 

आयोजना र कायचक्रमहरूको वििनयोचजत बजेटअनसुार खर्च गरेको प्रगित शमन्य भूएमा र बााँकी अििधमा 

खर्च गनच सक्न ेआधार एिं सम्भूािना नभूएका आयोजना/कायचक्रमहरूमा बजेट राखी रहन ुस्रोतको 

कुशल व्यिस्थापनको दृवष्टले उपयकु्त नहनुे तकच का आधारमा अथच मन्रालयले थप आयोजना र 

कायचक्रमहरूका लािग आिथचक िषचको िबर् िबर्मा आिश्यक बजेट उपलब्ध गराउन प्राथिमकता ददएको 

पाइन्छ। सो अनसुार थवपएका आयोजना/कायचक्रमहरूको समर्ीमा लगभूग सबै मन्रालयलाई समेट्न े

गरेको पाइन्छ। यसरी यस्तो समर्ीले जनुसमकै खालको आयोजना/कायचक्रम थप्न प्रोत्सावहत गदचछ। 

वििभून्न मन्रालयहरूले त्यसैअनसुारको आयोजना/कायचक्रमहरू माग गदचछन ् र स्रोत सिुनचितताको 
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नाममा मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणालीमा िछदचछन।् यसको साथै मन्रालयगत समर्ना प्रणाली 

(LMBIS)मा बजेट तयारीकै क्रममा वक्रयाकलाप यवकन नगरी एकमषु्ठ रकम राखे पिछ मन्रालयगत 

बजेट समर्ना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी कायचक्रम स्िीकृत गराउने प्रर्लन पिन आम बन्दै गएको छ।  

आिथचक कायचवििध िनयमािली, २०६४ को िनयम १२३ ले आिथचक दावयत्ि पने विषयमा अन्य 

मन्रालयले अथच मन्रालयको पमिच स्िीकृत िलनपुने व्यिस्था गरेको छ। यस अथचमा अथच मन्रालय 

आर्ैं ले आिथचक दावयत्ि सजृना गनच भूमिमका खेलेको देचखन्छ। वििनयोचजत बजेटअनसुार खर्च गनच 

नसक्ने तर आिथचक िषचको मध्यितर आयोजना/कायचक्रमहरू थप्ने र यस्तो कायचक्रममा भूने खर्च गने 

क्षमता रहन े तकच मा ठोस आधार नहुाँदा नहुाँदै पिन स्रोत सिुनचितताको नाममा नयााँ 

पररयोजना/कायचक्रमहरू थप्ने कायचमा यस्तो अभ्यासले ठम लो प्रोत्साहन पाएको चस्थित छ। बजेटमा 

आयोजना/कायचक्रमहरू नपरे पिन दिािका आधारमा स्रोत सिुनचितता भूनी अथच मन्रालयले लेखी ददन े

अभ्यासले बजेट र संसदबावहर स्रोत िबना नै नयााँ पररयोजना/कायचक्रमहरू खास खास मन्रालयहरूमा 

थवपंदै गए। जनु िनकाय बजेटको अनशुासन िभूर बसी अन्य िनकायलाई पररपालना गनच कठोर बनु्न 

पने हो, उही िनकायबाट वित्त अनशुासन भंूग गने कायच हनु ेगरेको छ। बहउुद्देशीय ठेक्काको मापदण्डलाई 

गलत ढंगले प्रयोग गदाच यस्तो प्रिृचत्तले थप प्रोत्साहन पाएको चस्थित छ।  र्लतः बजेट बावहरबाट 

ददइएको स्रोत सिुनचितता बहिुषीय ठेक्कामा पररणत गदै लिगएको छ। यसरी पररयोजनाहरू बजेटमा 

प्रिेश पाउने तयारीको अिस्थामा नहुाँदैं क्रमागत पररयोजनामा पररणत हनुे विचर्र अभ्यासले संस्थागत 

रूप नै िलएको चस्थित छ।  

सािचजिनक खररद िनयम ६ २ (क) अनसुार िहिुषीय सम्झौता/ठेक्काबमोचजम गररन ेखररदको हकमा 

पवहलो िषचको लािग बजेट व्यिस्था भूएपिछ अन्य िषचको लािग खररद कारिाही गनच बजेटमा उल्लेख 

नभूए पिन कुनै समस्या पदैन। यस प्रािधानअनसुार कुनै ढोकाबाट बजेटमा राचखएका िा िछरेका 

पररयोजना/कायचक्रमहरू बहिुषीय ठेक्कामा पररितचन गररएमा अको िषचको बजेटमा राचखन्छ िा राचखदैन 

भूनेर चर्न्ता िा र्ासो ददइरहन परेन। अथच मन्रालय/राविय योजना आयोगले ददएका बजेट सीमा िभूर 

राख्न पिन परेन। यसैकारण बहिुषीय ठेक्कामा आकषचण बढ्दै गएको छ। एकै िषचमा सवकन े

आयोजना/कायचक्रमहरू नै वकन नहोस ्बहिुषीयमा पाने अभ्यासले पिन एकैसाथ प्रोत्साहन पाएको छ।  

कायाचन्ियनको पमणच तयारी नगरी बजेट वििनयोजन गने, बजेट बावहर गई स्रोतको सिुनचितता ददन,े स्रोत 

ददइएको पररयोजना/कायचक्रमहरू अको िषचको बजेटमा समािेश नगने अथिा स्ितः समािेश भूएको 

मािनन,े वििनयोचजत बजेट भूएको पररयोजना/कायचक्रम कायाचन्ियन नगरी बजेटमा समािेश नभूएको 

पररयोजना/ कायचक्रमको माग गने, रकमान्तर गने जस्ता अभ्यासले बजेट तजुचमाका सामान्य ममल्य, 
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मान्यता, वित्तीय अनशुासन, लोकताचन्रक वििध र प्रकृया जस्ता पक्षले मध्यकालीन खर्च संरर्नाका 

प्रािधान एिं प्रवक्रयालाई उपेक्षा र अिममल्यन गरेको छ।  

6.4 मन्रालयगत रकम बााँडर्ााँडमा कमजोर मापदण्ड  

समग्र आिथचक र वित्त नीित तजुचमा र कायाचन्ियनको मखु्य चजम्मेिारी अथच मन्रालयको हनु्छ। अन्य 

मन्रालयहरू स्रोतगत बजेट तजुचमा, आफ्ना प्राथिमकता अनरुूप रकम माग गने, वििनयोचजत रकम 

खर्च गने िनकायहरू हनु।् अथच मन्रालय र खर्च गने िनकाय िबर् स्रोत वििनयोजन बारे द्वन्द्व हनु े

गछच। खर्च गने िनकाय आफ्नो क्षेरमा कित रकम कसरी वििनयोजन गने र कसरी खर्च गने भूने्न 

विषयमा केचन्ित हनु्छन।्  तर अथच मन्रालयबाट बजेट सीमा िभूर राख्न ेनाउाँमा वििनयोजन दक्षतालाई 

ध्यानमा नराखी सबै िा केही प्रमखु पररयोजनाहरूमा समानरूपले बजेट घटाउन ेकायचलाई प्रोत्सावहत 

गने गरेको पाइन्छ। समानरूपले बजेट घटाउन ुभून्दा पररयोजनाहरू पनुः प्राथिमकीकरण गरी बजेट 

सीमामा राख्न ेगरी वििनयोजन अभ्यास गरराँदैन। बजेट तजुचमा प्रवक्रया परम्परायकु्त खेल जस्तै बनेको 

छ र विनाकारण नै बजेट घटाउाँदा वित्तीय भूमिमका प्रभूािशाली बनाउन सवकने मान्यताले ठाउाँ िलएको 

छ।  अथच मन्रालयबाट बजेट घटाउन ेअनमुानका आधारमा पररयोजना िा कायचक्रमको लािग माग 

गररने रकममा त्यही अनसुार िृवि गने गररएको छ। यसरी िृवि गरी ल्याइएका कायचक्रम पररयोजना 

िा अनमुानमा मिुस्र्ीित भून्दा केही प्रितशतले बढी रकम बााँडर्ााँड गने परम्परा अझै पिन कायम 

छ। यो समेतका कारण आ.ि.को अन्त्यमै वकन नहोस ्वििनयोचजत गररएको रकम जसरी पिन खर्च 

गरेर िसध्याइन्छ। विकाससाँग सम्बचन्धत मन्रालयहरूमा यस्तो अभ्यास बढी देचखन्छ। यो अभ्यासले 

बजेट र खर्च व्यिस्थापनलाई िनकै कमजोर बनाउाँदै उपलचब्धमा समेत ठम लो प्रितकुल असर परेको 

छ।  

6.5 आिथचक िषचको अचन्तम मवहनामा अत्यिधक पुाँजीगत खर्च 

सािचजिनक खर्च व्यिचस्थत गनच ऐन, िनयम, मापदण्ड बनाइएको छ। आिथचक कायचवििध ऐन, २०५५ 

छ। सािचजिनक खरीद ऐन, २०६३ एिं सािचजिनक खरीद िनयमािली, २०६४ छ। अझ भूनौं संविधानमै 

जेष्ठ १५ गते बजेट पेश गने व्यिस्था गररएको छ र बजेट अको आिथचक िषचको िािण १ गतेदेचख 

नै लागम हनु्छ। जेष्ठ १५ देचख िािण १ गतेको कररब ४५ ददनको क्रममा आ.ि. शरुु हुाँदाकै ददनदेचख 

बजेट सािचजिनक खर्च तयारी पमरा होओस ्भूनेर राचखएको छ। खर्च व्यिस्थापनलाई सदुृढ गनच बजेट 

तजुचमा, कायाचन्ियन, अनगुमन ममल्याङ्कनलाई प्रभूािकारी बनाउन विविध प्रयासहरू हुाँदै आएका छन।् तर 

खर्च गने अभ्यासमा खासै पररितचन आउन सकेको छैन। िािण मवहनामा आिथचक िषचभूरी हनुे खर्चको 
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बढीमा ३ प्रितशत मार हनु ेगरेको देचखएको छ र त्यसमा पुाँजीगत खर्चको मािसक प्रिृचत्तमा चझनो 

मार सधुार भूएको देचखन्छ।   

चर्र नं. १ मा पुाँजीगत खर्चको मािसक प्रिृित प्रस्ततु गररएको छ। िािण, भूािमा कुल पुाँजीगत 

खर्चको १ प्रितशतको िररपरर खर्च भूएको देचखन्छ। र्ाल्गणु, रै्र र िैशाखसम्म ८ प्रितशतको िररपरर 

र जेष्ठमा १० प्रितशत देचखन्छ तर असार मवहनामा ४० देचख ५० प्रितशतसम्म खर्च हनु्छ। यसले 

सािचजिनक खर्च व्यिस्थापनमा प्रणालीगत समस्याको यथाथच नममना प्रस्ततु गदचछ।  

चर्र न १: पुाँजीगत खर्चको मािसक प्रिृित  

 

िोत: अथचमन्रालय, २०७५  

६.६ िगीकृत पुाँजीगत वििनयोजन दक्षतामा किम  

प्रस्तावित पुाँजीगत खर्च वििभून्न १० िटा क्षेर (अंश) मा प्रस्ततु गररएको छ। प्रस्तावित शीषचक अनसुार नै 

खर्चको शीषचक िमलान गरी िनम्न दईु चर्र (२ र ३) मा क्रमश: प्रस्तावित र िास्तविक पुाँजीगत खर्चको संरर्ना 

प्रस्ततु गररएको छ। कुल प्रस्तावित पुाँजीगत खर्चको ६० प्रितशतको हाराहारीमा सािचजिनक िनमाचणमा बजेट 

वििनयोजन गररएको हनु्छ तर कुल िास्तविक खर्चको ७० प्रितशतको हाराहारीमा देचखन्छ। त्यसैगरी भूिन 

िनमाचणमा लगभूग १० प्रितशत पुाँजीगत खर्च वििनयोजन भूएको छ। तर सात िषचको औसतमा िास्तविक खर्च 

कुल पुाँजीगत िास्तविक खर्चको १० प्रितशत भून्दा केही बढी देचखन्छ।  

मेशीन, अनसुन्धान एिं परामशच र आकचस्मक खर्चमा लगभूग ५ प्रितशतको हाराहारीमा वििनयोजन हनु्छ। 

िास्तविक खर्चको अिस्था पिन उस्तै देचखन्छ। सािचजिनक िनमाचण र पुाँजी िनमाचणको ममचत सम्भूारमा २ प्रितशतको 
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हाराहारीमा बजेट वििनयोजन गररएपिन उक्त प्रितशतभून्दा कम खर्च गरेको देचखन्छ। सिारी साधनमा प्रस्तावित 

पुाँजीगत खर्चको कररब १ प्रितशत खर्च गने वििनयोजन देचखन्छ तर िास्तविक पुाँजीगत खर्चको कररब २ प्रितशत 

खर्च भूएको देचखन्छ। औषतमा विगत सात आिथचक िषचहरूमा प्रस्तावित कुल पुाँजीगत खर्चको कुल िास्तविक 

खर्च ७३ प्रितशत रहेको देचखन्छ। एकाितर कुल पुाँजीगत खर्चमा वििनयोचजत रकम पमरा खर्च हनु सकेको छैन 

अकोितर शीषचकगत वििनयोजनमा दक्षता किम देचखन्छ।  

चर्र न. २: वििनयोचजत िगीकृत पुाँजीगत खर्च  

 

िोत: अथचमन्रालय, २०७५  

चर्र न. ३ : िास्तविक िगीकृत पुाँजीगत खर्च  
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िोत: अथचमन्रालय, २०७५  

 

6.7 स-साना िावषचक कायचक्रममा मखु्य ध्यान 

बजेट िावषचक रूपमा तयार हनु्छ। िावषचकरूपमा नै अनमुोदन हनु्छ। तर कायचक्रम/पररयोजनाहरू 

बहिुषीय हनु्छन।् प्रत्येक िषच नयााँ कायचक्रम पररयोजनाहरू थवपाँदै जान्छन।् पवहले शरुु भूएका 

कायचक्रम आयोजनाहरू सम्पन्न नहुाँदै थवपएका नयााँ कायचक्रम/आयोजनाहरू बजेट प्रणालीमा थवपदै 

गइरहेका छन।् थवपएका कायचक्रम/पररयोजनाहरू अनसुार नै बजेट थप्न सवकन े चस्थित नभूएपिछ 

आिश्यक बजेटको अभूाि हनु े नै भूयो। र्लतः कायचक्रम/पररयोजनाहरूको कायाचन्ियन एिं कायच 

सम्पन्नतामा साँधै वढलाई हनु ेगरेपिछ आफ्नो क्षेरमा कित पररयोजनहरू परेका छन ्भूने्नबारे संसदमा 

बढी बहस केचन्ित हनु ेहनुाले पिन मध्य र दीघचकालीन कायचक्रमले कम ध्यान चखरे्को देचखन्छ। 

यसले गदाच प्रस्तावित पररयोजनाहरूको कित लागत र कवहले सम्म हनुे भूने्न तर्च  कम ध्यान जान े

गरेको छ।  संसदकोषमा रकम थप्न ध्यान ददने एिं ठोस मापदण्ड र कायाचन्ियनका आधारमा यस्तो 

कोषबाट खर्च हनुे ितर समस्या रहन ेगरेकोले पिन तात्कालीन वहसाबले बजेट छुट्टाउन ेपरम्परा हावि 

भूएको चस्थित छ।   
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6.8 दावयत्ि वहसाि िबना नै बहिुषीय कायचक्रम/पररयोजनाहरू बजेटमा समािेश 

प्रत्येक िषच बजेट तजुचमा गदाच सचित दावयत्ि लेखाङ्कन गरी बजेटको आकार एिं सीमा िनधाचरण गनुचपने 

सामान्य िसिान्त हो।  त्यसको आधार मानी स्रोत सिमितले आर्म ले आकंलन गरेको स्रोतको आकारको 

आधारमा सम्बचन्धत मन्रालयलाई सीमा िनधाचरण गदाच त्यो यथाथचपरक हनु्छ। तर स्रोत सिमितले 

सचित दावयत्िअनसुार कित थपका लािग कित आिश्यकता छ भूने्न गणना गदैन। सम्बचन्धत 

मन्रालयहरूलाई बजेटको सीमा ददंदा सचिित दावयत्िलाई समेत समािेश गरी बजेट िनमाचण गनच िनदेशन 

ददने समेत गरराँदैन। बहिुषीय कायचक्रम एिं पररयोजनाहरूको हकमा पवहले नै बजेट छुट्याउन ुपने 

अिनिायच छैन। यसको उल्टो उक्त पररयोजनहरू बजेटमा नराखे पिन स्ितः बजेटमा परेको मािनन े

अथच लगाइन्छ। सम्बचन्धत मन्रालयहरूले उक्त सचिित दावयत्ि अथच मन्रालयको हो भूने्न बझु्दछन ्

तर अथच मन्रालयसाँग सम्पमणच कायचक्रम पररयोजनाहरूको अध्याििधक त्याङ्क छैन। 

कायचक्रम/पररयोजनाको प्रकृित, विस्ततृ जानकारी, कायच सम्पादनको विद्यमान अिस्था, पररयोजना शरुु र 

सम्पन्न हनु े िमित आददको जानकारी नभूएका कारण अथच मन्रालयले सम्पमणच सचिित दावयत्ि गणना 

गनच सक्ने चस्थित छैन। र्लतः स्रोत प्रके्षपणको आधार समेत कमजोर भूइच बजेटको कायच सम्पादन नै 

िनकै कमजोर हनु गएको चस्थित छ।  

6.9 स्रोत सिुनचितताको अनौठो प्रयोग 

बजेट संसदबाट अनमुोदन भूइसकेपिछ दिािका रूपमा आएका कायचक्रम/पररयोजनाहरूलाई स्रोत 

सिुनचितता हनु ेगरी मन्रालयगत बजेटसमर्ना प्रणाली (LMBIS) मा प्रविष्ट गने पररपाटी केही िषच यता 

लागम गररएको छ।  बजेट कायाचन्ियनको मध्यितर वििनयोचजत बजेटहरू अपेक्षाकृतरूपमा खर्च नभूएको 

िा हनु नसक्ने प्रिृचत्तसाँगै स्रोत उपयोग गनच भून्दै थप कायचक्रम/पररयोजनाहरू सम्बचन्धत मन्रालयबाट 

अथच मन्रालयमा अनमुितका लािग पठाउन ेप्रर्लन शरुु भूयो। उक्त अनमुितअनसुार स्रोत सिुनचितता 

ददन ेअनौठो परम्परा आरम्भू गररयो। यस्तो स्रोत सिुनचितता एकिषे कायचक्रम/पररयोजनाहरूलाई मार 

ददने व्यिस्था भूएको भूए स्रोत सिुनचितताको सचित प्रभूाि आगामी िषचहरूपमा बढ्दै जाने िथएन। तर 

स्रोत सिुनचितता गररएका कायचक्रम पररयोजनाहरू बहिुषीय बनाउाँदै प्रत्येक िषच थवपाँदै लिगए। यस्ता 

थवपने स्रोत सिुनचितता दबैु िहिुषीय योजनामा थप्दै जान ेप्रर्लनले गणतन्र आए पिछको राजनैितक 

संक्रमणको बेला उत्कषचमा परु् यायो।   

6.10 रकमान्तको बढ्दो प्रयोग 

रकमान्तरको बढ्दो प्रयोग रोक्न भूनी वििनयोचजत बजेट रकमान्तरलाई १० प्रितशतको सीिमतमा राख्न े

मापदण्ड बनाइएको िथयो। १० प्रितशतको सीमा तोक्न ेर आधार बारे प्रश्न गने ठाउाँ हुाँदा हुाँदै यो 
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मापदण्डमै नबसेको चस्थित छ। यस वकिसमको रकमान्तर प्रिृितले योजना विनाको स्रोतको 

वििनयोजनलाई प्रोत्सावहत गछच। तत्कालीन दिािका आधारमा बजेट छने र वित्त अनशुासनलाई ज्यादै 

कम्जोर बनाउाँछ। प्रत्येक िषच यस्तो प्रििृत उल्लेखनीय मारामा देचखएको छ। यसरी दीघचकालीन सोंर् 

र प्राथिमकीकरणका पक्षहरूलाइच रकमान्तर परम्पराले उपेक्षा गनच पगेुको छ।  

भूौितक िनमाचणके्षरले बजेटको ठम लो वहस्सा ओगट्ने गछच। उक्त क्षेरमा रकमान्तरबाट थपघट हनु े

प्रिृित १० देचख ३० प्रितशतको हाराहारीमा रहेको देचखन्छ। तर आ.ि. २०७३/७४ र २०७४/७५ 

मा भूने यस्तो रकमान्तर अनपुात ५० प्रितशतभून्दा मािथ पगेुको देचखन्छ। सामाचजक एिं सशुासनसाँग 

सम्बचन्धत क्षेरमा घट्नभेून्दा रकमान्तर गरी बजेट थप्न ेप्रिृित बढी देचखन्छ। यसले स्पष्ट गदचछ वक 

रकमान्तर विशेष पररचस्थितजन्य नभूएर िनयिमत प्रवक्रया भूएको छ। रकमान्तर गररसकेपिछ सम्बचन्धत 

िनकायबाट प्रितर्लको िनचितता हनुपुनेमा सो समेत भूएको देचखाँदैन।  

 

चर्र न. ४: रकमान्तर प्रिृित  

 

िोत: अथचमन्रालय, २०७५  

 

6.11 सािचजिनक खररद प्रवक्रयाको कमजोरी र विसंगित 

खररद व्यिस्थापनले योजनाििता अथाचत ्एकपिछ अको कदमको सिुनचितता र प्रवक्रयालाई ध्यान ददन े

गरेको हनु्छ। तर हाम्रो प्रयोग र व्यिहार कागजी प्रवक्रयामा बढी सीिमत भूएको देचखन्छ। बजेटरी, 

गैर-बजेटरी रकमान्तर, स्रोतान्तर, कानमनी ररत नपरु् याई आिथचक िषचको अन्त्यमा स्रोत उपलब्धता, 
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अपारदशी तररकाबाट ऐन/िनयमका प्रािधानहरू िनलम्बन िा खररदकताच र आपमितचकताच/िनमाचण 

व्यिसायी/परामशचदाताहरू िबर् िमलेमतो जस्ता विकृत प्रिचृत्त र व्यिहारहरू सािचजिनक खररद प्रकृयामा 

पाइन्छन।्  खररद सम्झौतापिात व्यिस्थापन पक्ष कमजोर र गितहीन भूइच समयमा सम्पन्न नहनुे तथा 

ममल्य अन्तर र समायोजन सामान्य जस्तै हनुे गरेकाले बजेटको कायचसम्पादन कमजोर बन्दै आएको 

छ। ठेक्का लागम भूई नसकेको अिस्थाभून्दा ठेक्का लािग सके पिछको अिस्था थप जवटल बनेको चस्थित 

छ।  

सािचजिनक खररद प्रणाली पररयोजना कायाचन्ियनको कुञ्जी हो। सम्पमणच सािचजिनक िनकायहरूमा लागम 

हनुे गरी छाता ऐनको रूपमा सािचजिनक खरीद ऐन, २०६३ र सो अन्तगचत बनेको िनयमािली २०६४ 

कायाचन्ियनमा छ। यसमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरू देचखन्छन।् ऐनले तोकेको बोलपर मान्य अििध 

सम्बन्धी काम सम्पन्न नभूएमा खरीदको चजम्मेिार पदािधकारी चजम्मेिार हनुेबारे प्रष्ट व्यिस्था छैन। 

नेपाली िस्तलुाई प्राथिमकता ददने विषयमा समेत ऐन र िनयम बाचझएको छ। ऐनको दर्ा ८, िनयम 

१७ र 65 को उपदर्ाहरूमा भूएका व्यिस्थाहरू अनसुार ऐनको ६३ कालोसमर्ीमा राख्न ेर रु्कुिा 

गनेबारे कायचवििधमा अस्पष्टता देचखन्छ। बोलपर पेश गने समय बढी र बढी हनुकुा साथै अििध गणना 

वििध स्पस्ट देचखदैन। कामको कदमगत प्रवक्रयामा समयबारे स्पष्ट वकटान देचखदैन। खररद प्रवक्रयालाई 

व्यिचस्थत गनच र पारदशी बनाउन खररदसम्बन्धी अिभूलेख व्यिचस्थत गने सम्बचन्धत पदािधकारीलाई 

चजम्मेिार र जिार्देही बनाउन, बोलपरदाता/ परामशचदाताको आर्रणको ममल्याङ्कन गने जस्ता व्यिस्था 

भूए पिन कायाचन्ियन पक्ष ज्यादै वर्तलो देचखन्छ। विविध हतकण्डा उपयोग गरी हडप्ने र समयमा 

काम सम्पन्न नगने, स्रोत पररर्ालको लािग ददने गररएको रकम अन्यर प्रयोग गने तथा गणुस्तर नहनुे 

िा त्यस्मा सौदािाजी हनु ेजस्ता कारणले खरीद प्रकृयाहरूमा ठम लो विकृित र विसाँगितहरूले जरा गाड्दै 

आएको चस्थित छ। कमचर्ारीमा सीपको किम छ। सािचजिनक खरीद प्रवक्रयामा तदथचबाद् िभूिरएको 

छ।  

6.12 अिैज्ञािनक कायचक्रम तजुचमा प्रवक्रया र साधनममखी बजेट  

बजेटमा समािेस गररएका िावषचक विकास कायचक्रमहरूको तजुचमा गने आधार केही देचखदैन । िैदेचशक सहयोग 

प्राप्त हनुे भूए कायचक्रम जचन्मन्छ । सानो रकमको कुनै वक्रयाकलाप आिश्यक भूयो भूने कायचक्रम जचन्मन्छ । 

साना, टुके्र, एकै प्रकृितका छुट्टाछुटै्ट कायचक्रमहरू प्रसस्त पाइन्छ । कमचर्ारीको तलि भूत्ताको व्यिस्थालाई पिन 

कायचक्रम बनाइएको छ । कायचक्रम, वक्रयाकलाप र प्रितर्लको सामन्जस्यता देचखदैन । कायचक्रम लेचखएको 

तर वक्रयाकलाप र प्रितर्ल नलेचखएको प्रसास्त पाइन्छ । जस्तै, मवहला विकास कायचक्रम (बजेट शीषचक: 

३४०१०१) प्रमखु वक्रयालापमा विभूागका कमचर्ारीको तलब, प्रितर्ल कमचर्ारीको व्यिस्थापन हनुे लेचखएको 

छ। नेपाल कृवष सेिा विकास कायचक्रम (बजेट शीषचक: ३१२१६५) वक्रयाकलाप: जलबाय ुपररितचन र बसाइ 

सराइका कारण सचृजत समस्या समाधानको लािग बजारको आिस्यकता अनसुार प्रवििध उपलब्ध गराउने; प्रितर्ल: 
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कृषकको आम्दानी बढ्ने र खाध्य सरुक्षामा टेिा पगु्ने लेचखएको छ । अस्पताल िनमाचण सधुार तथा व्यिस्थापन 

समर्ना प्रणाली कायचक्रम (बजेट शीषचक: ३७०१२२) प्रमखु वक्रयाकालाप: सचुर्कृत रोगका सचुर्कृत अस्पतालिाट 

िबपन्न नागररकलाई स्िस्थ सेिा उपालब्ध गराउने, िबपन्न नागररकको रोगथाम सम्बचन्ध अन्तरवक्रया संर्ालन गने 

र प्रितर्ल: भैूितक पमिाचधारको विकास भूइ स्िास््य सेिा प्रभूािकारी हनुे लेचखएको छ । यातायात आयोजना 

तयारी सहयोग कायचक्रम (बजेट शीषचक:३३७३१४) वक्रयाकलाप: परामशच दातािाट प्राप्त िडजाइन स्िीकृत गरर 

बााँकी भूकु्तानी ददने; प्रितर्ल: १०५० वकमी सडक र ८४ िटा पमलको विस्ततृ सिेक्षण र िडजाइन हनुे लेचखएको 

छ । यस्ता दृष्टान्त प्रत्येक मन्रालयमा छन ्। कायचक्रमहरू र नीितको कुनै सम्बन्ध छैन । कायचक्रमहरू 

तजुचमा गदाच नीित, संस्थागत संरर्ना, लागत, वक्रयाकलाप, प्रितर्ल हेरेर बनाइदैन । ममलतः बजेट प्रणाली 

साधनममखी छ।  बजेटमा लाईन आइटम र खर्चका शीषचक हनुछ्न।् यस प्रणाली अन्तगचत खर्चको 

औचर्त्यको उल्लेख हुाँदैन िा गनुच पदैन। यसका कारण प्रितर्ल िा उपलचब्धसाँग जोडेरमार सम्बचन्धत 

कायचक्रम िा वक्रयाकलापहरूमा खर्च गने परीपावट नै स्थावपत हनु सकेको छैन। खर्चमा बढी  ध्यान 

ददइन्छ तर प्रितर्ललाई होइन। पुाँजी िनमाचण योजनाले खर्च प्राथिमकता िनदेचशत हनु ुपनेमा यस्तो 

हुाँदैन। साधनमा आधाररत बजेट पररपाटीका कारण प्रितर्लले प्राथिमकता पाउाँदैन। र्लतः प्रितर्ल 

र बजेट एिं लागतको सम्बन्ध स्थावपत गने चस्थित बन्दैन। बजेट वििनयोजन एिं खर्च भूएअनसुार 

समयमा प्रितर्ल प्राप्त हनु े सिुनितता हुाँदैन। यसरी साधनमा आधाररत बजेट अभ्यासका कारण 

आधारभूमत रूपमै बजेट तजुचमा प्रकृयामा समस्या देचखएका छन।् यसले साधन विनयोजन कुशलता र 

कायाचन्ियन दक्षतामै प्रभूाि पारेको छ।  

6.१3 सािचजिनक खररदमा व्यिसावयकता र स्िस््य प्रितस्पधाचको समस्या  

बजेट कायाचन्ियमा िनमाचण व्यिसायीको भूमिमका महत्त्िपमणच हनु्छ। ठम ला िनमाचण कायच देशको 

आिश्यकता हो।  तर ठम ला िनमाचण कायच गनच सक्न ेिनमाचण व्यिसायीहरूको संख्या ज्यादै सीिमत छ। 

अकोतर्च  ठम ला िनमाचण कायच हनु ेिनकायमा पररयोजनाहरूलाई नयााँ प्याकेचजङ्ग गरी ठम लो बनाउन ेप्रिृचत्त 

पिन छ। यसले गदाच प्रितस्पधाच कम हनुे र सािचजिनक िनमाचणका कायचहरू सीिमत िनमाचण व्यिसायीमा 

केचन्ित हनु ेचस्थित बनेको छ। त्यसैगरी अस्पतालको मेिसन औजार, विद्यतुीयउपकरण, सिारी साधन 

आददको स्पेिसवर्केशन तयार गदाच जानाजानी एिं उद्देश्यममलक तररकाले प्रितस्पधाच कम हनुे गरी अथिा 

सीिमत ब्राण्डलाई मार िमल्न ेगरी बनाइने गरेको समेत पाइन्छ। प्रितस्पधाचत्मक क्षमताको विकासमा 

समस्याका कारण पिन िनमाचण व्यिसायीको क्षरेमा व्यिसावयक क्षमताको कमी छ। संरक्षणमखुी 

प्रिृचत्तले प्रोत्साहन पाउनाले पिन क्षमता विकासमा प्रितकुलता थवपएको चस्थित छ। आफ्नो क्षमताभून्दा 

बढी काम ओगट्न े तर त्यसअनसुार स्रोत पररर्ालनको क्षमता विस्तार गनच नसक्ने अिस्था अको 

समस्या हो। मािथ भूनेझै सािचजिनक िनमाचणको अनमुािनत कुल लागतमा दक्षताको अिभूिृवि मार्च त ्

खर्च कम गरी नार्ा आजचनको आयतन बढाउने भून्दा पिन िनचित प्रितशत प्राप्त हनुे गरी मोविलाईजेसन 
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र्ण्डलाई उपयोग गने प्रकृचत्त हािी भूएको चस्थित छ। बोलपरमा सहभूागी हुाँदा घटेर कबलु गने 

विगतको प्रर्लनमा क्रमशः लागत अनमुानको 40 प्रितशतसम्म घटेर किलु गने प्रिृचत्त हािी भूयो। 

यस्तो ज्यादै घटेर किलु गने प्रिृचत्तलाई िनरूत्सावहत गनच कायच सम्पादन जमानतको दरमा िृवि गररए 

पिन अत्यािधक घटेर किलु गने प्रिृचत्तमा खासै कमी आउन सकेको छैन। र्लतः िनमाचण कायच 

समयमा सम्पन्न गदै, दक्षतामा अिभूिृवि गने, बढी  मारामा निप्रितचनशील हनुे र िनमाचण व्यिसायलाई 

बढी व्यिसायममलक बनाई नार्ा आजचन गने गरी िनमाचण व्यिसाय अचघ बढ्न सकेको छैन।  कानमनका 

िछि खोज्ने, मोविलाईजेसन र्ण्ड, भेूररयसन, र ममल्य समायोजन जस्ता प्रिृचत्तले पिन यस विधामा 

प्रितकुलता थपेका छन।् यसको असर समग्र सािचजिनक िनमाचणमा परररहेको छ। पिछल्ला िषचहरूमा 

एकाितर िनमाचण व्यिसायीलाई सरकारले ददन पने बक्यौता बढ्ने अकोितर िनमाचण कायच समयमा सम्पन्न 

नहनुे समस्या थवपएको छ।  

6.१4 पररयोजना व्यिस्थापनमा कमजोरी 

पररयोजना िडजाइन गलत गने िा प्रवक्रया पमरा नगने,पररयोजना पमणच तयारी नभूई मन्रालयगत बजेट 

समर्ना प्रणालीमा प्रविष्ट गने, तोवकएको समयमा ठेक्का सम्झ्यौताको लािग तयारी नगने, ९० ददन िभूरका 

प्रत्येक र्रणलाई समय तािलका बनाई ठेक्का सम्झौता समयमा नगने, कायच तािलका अध्याििधक नगने, 

मन्रालय िा विभूागमा पररयोजानका र्ाइलहरू अनाश्यकरूपमा पकडमा राख्न े प्रिृित बढ्दो छ। 

आिथचक कायचवििध ऐन, िनयम, सािचजिनक खररद ऐन िनयम, मन्रालय गत रूपमा रहेका मापदण्ड एिं 

िनदेचशकाहरूमा उपरोक्त कायचहरू प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा गनै नहनुे भूिन वकटानी गररएको छ तर 

सािचजिनक प्रशासनमा स्िच्छता, जिार्देहीता र पारदचशचता कायम हनु नसकेकाले नीित, िनयम तथा 

गररएका अन्य व्यिस्थाहरूको पररपालनामा समस्या रहेको छ। स्िीकृत बजेट र सम्बचन्धत शीषचकमा 

परेको रकम मार खर्च गनुचपनेमा वििनयोचजत बजेट भून्दा बढी खर्च गने, काननुमा व्यिस्था नै नभूएको 

अथिा स्िीकृत बजेटमा नपरेको ठाउाँमा समेत खर्च गने प्रिृचत्त छ। र्लतः आिथचक अनसुाशानाहीनताले 

प्रोत्साहन पाएको छ। दण्डहीनताले प्रिय पाएको छ। वििधको पालना गने गराउन,े चजम्मेिारी िलन,े 

प्रर्िलत काननुको पररपालन गने पक्षहरू कमजेर बनेको चस्थित छ। चजम्मेिार व्यचक्तले चजम्मेिारीपमिचक 

कायच सम्पन्न नगरेका कारण पररयोजना व्यिस्थापन िनकै कमजोर बनेको छ। विशेषज्ञताको किमका 

कारणले कानमन भून्दा प्रर्लन िा अभ्यासमा बढी ध्यान गएको चस्थित छ। उपरोक्त प्रिृचत्तलाई रोक्न े

गरी प्रितकारात्मक (preventive) िा उपर्ारात्मकएिं दण्ड सजायका व्यिस्थाहरू िबरलै प्रयोगमा 

ल्याइएको पाइन्छन।् यी सबै पक्षको सचित प्रभूाि बजेटको कायाचन्ियनमा परेको छ।  
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6.15 कमजोर अनगुमन र ममल्याङ्कन प्रणाली 

बजेटमा उल्लेख भूएअनसुार कायचक्रम/पररयोजनाहरू कायाचन्ियनमा आए/नआएको, कायाचन्ियनमा कुनै 

समस्याहरू भूए/नभूएको, साधन र स्रोतको प्रयोग ठीक ढंगले भूए/नभूएको जस्ता पक्षहरूको िनगरानी 

गनच अनगुमन र ममल्याङ्कन प्रणालीको व्यिस्था गररएको छ। राविय प्राथिमकता प्राप्त तथा राविय 

गौरिका आयोजनाहरूको अनगुमन आिश्यक भून्दा बढी िनकायहरू गदचछन।् प्रधानमन्री तथा 

मचन्रपररषद्को कायाचलय, राविय योजना आयोग, संघीय मािमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, 

राविय सतकच ता केन्ि, सािचजिनक खरीद अनगुमन कायाचलय, अथच मन्रालय, महालेखा िनयन्रक 

कायाचलयहरूले यी आयोजनाहरूको िनरन्तर िा छड्के अनगुमन गदचछन।् िनयामक िनकायका रूपमा 

सािचजिनक लेखा सिमित, अचख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कायाचलयहरूले 

पिन अनगुमन, िनयन्रण र परीक्षण गदचछन।् आफ्नै वििधबाट तयार गररएका र्रक र्रक प्रितिेदनहरू 

आउाँदछन।् सझुािहरू पिन र्रक र्रक देचखन्छन।् तर उपरोक्त अनगुमन िनयिमत रहदैंनन।् 

अनगुमन तथा ममल्याङ्कनमा धेरै िनकायहरू भूए पिन यो प्रणालीकै प्रभूािकाररताका दृवष्टले िनकै कमजोर 

रहेको छ। ममल्याङ्कन नितजाममलक हनु नसकेको चस्थित छ। अनगुमन तथा ममल्याङ्कनको अिभूलेख राख्न े

र सािचजिनकीकरण गने अिनिायच पररपाटी छैन। अनगुमन र ममल्याङ्कनका िनष्कषच र सझुािलाई 

आन्तररकीकरण गने गररएको छैन। र्लत: बजेट र्क्रमा यथेष्ट ठोस सहयोग पगु्दैन। वर्तलो 

अनगुमनका कारण क्रमागत महत्त्िपमणच पररयोजनाका लािग समेत थप बजेट माग औचर्त्यता पवुष्ट गने 

आधार नहनु े गरेको छ। कायाचन्ियन अिस्था, उपलचब्ध, खर्चको प्राथिमकताअनसुारको प्रितर्ल, 

पररयोजनाको प्रभूाि, समस्या तथा भूािी रणनीित जस्ता पक्ष स्पष्ट हनु नसकेका कारण प्राथिमकताका 

साथ ल्याइएका पररयोजनहरू पिन प्रभूािकारी कायाचन्ियनमा आउन नसक्ने तर सरकारको दावयत्ि भूार 

थवपाँदै जाने चस्थित छ।   

6.16 समन्िय समस्या 

पररयोजना ठेक्कामा लािग सकेपिछ िन क्षेरका रुखहरूको कटान गनुचपने हनु्छ। जग्गा अिधकरण 

गनुचपने हनु्छ। मआुव्जा ददनपुने हनु्छ। स्थानीय तहसाँग समन्िय गनुचपने हनु्छ। स्थानीय सहमितका 

आधारमा पररयोजनाको रेखाङ्कन गनच पने हनु्छ। िनमाचण सामग्री जस्तैः रोडा, बालिुा, माटो आदद एउटा 

िनचित स्थानबाट िलन ुपने गरी व्यिस्था गररएको हनु्छ। यी सबै पक्षमा समन्ियको ठम लो समस्या 

रहने गरेको छ। कितपय पररयोजना त ठेक्का लाग्दछ तर िनमाचण व्यिसायीको अत्तोपत्तो हुाँदैन। 

अनगुमन ममल्याङ्कन गने िनकायहरू धेरै छन ्तर एक अकाचमा समन्िय छैन। पररयोजना कवहले शरुु 

भूयो? कवहले सम्पन्न हनु्छ? हाल कुन अिस्थामा छ? भूौितक एिं वित्तीय प्रगित कस्तो छ? के के समस्या 

िथए? कुन कुन समस्याहरू बााँकी छन ्आदद त्यहरूको लेखाजोखा गनच खोज्दा सम्बचन्धत पररयोजनाको 
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अिभूलेख र्ाइल पाइाँदैन। चजम्मेिारीको वहसाबले एकले अको िनकायलाई पन्छाउने गररन्छ। सम्बचन्धत 

मन्रालयहरूमा र्ाइल भेूवटदैंन। बहउुद्देश्यीय पररयोजनाहरूमा अन्तरिनकायगत समन्ियको ठम लो अभूाि 

देचखन्छ। असर्ल समन्ियका कारणले पिन आयोजना िनमाचणमा ज्यादै वढलासचुस्त हनुे गरेको छ। 

खर्च दावयत्ि बढ्दै गएको छ। िनमाचण सम्पन्न नहुाँदै अथिा त्यसको लाभू प्राप्त नहुाँदै ममचत सम्भूारको 

दावयत्ि थवपाँदै जानेमा असर्ल समन्िय एउटा ममल कारण देचखएको छ।  

अल्पकालीन सोर्ाइ एिं व्यचक्तगत र्ाइदा िा र्ाहनाका कारणले असर्ल समन्ियको अिस्था प्रर्लनमा 

रहीरहन्छ। आयोजना कायाचन्ियनको पमिच तयारीहरू नहनु ेकारणले िनक्षेरको रुख कटान, जग्गा प्रािप्त, 

िसमाङ्कन जस्ता समस्या परीयोजनाले सामना गनुचपने हनु्छ र समन्ियको अभूािले समस्या बचल्झदै 

जान्छ। यस्ता समस्या िनमाचण व्यिसायीको क्षरेभून्दा बावहर हनुे कारणले िनमाचण व्यिसायीलाई 

भेूररयसनमा जान ेबाटो खलु्छ। थपु्र ैथप्नपुने चस्थित उत्पन्न हनु्छ। असर्ल समन्ियलाई िनरन्तरता 

ददन िा अचस्तत्िमा ल्याउन समेत स्िाथचले काम गरेका उदाहरणहरू छन।् असर्ल समन्ियको दसु्र्क्र 

प्रायः सबै पररयोजनाले सानो िा ठम लो रूपमा सामना गरेको चस्थित छ।  

6.17 सािचजिनक खर्च नीित एिं संस्थागत कमजोरी 

िावषचक बजेट, खरीद प्रवक्रया र खर्च व्यिस्थापन िबर् सोझो सम्बन्ध रहेको हनु्छ। बजेट प्रणाली, 

सािचजिनक खर्च र सािचजिनक वित्त व्यिस्थापनमा वििभून्न समस्या र बढ्दोरूपमा देखापनुचमा विद्यमान 

संस्थागत संरर्ना उचत्तकै चजम्मेिार छ। अथच मन्रालयिभूरको कायच विभूाजन र कायचक्षेरमा वित्तीय 

स्रोतको व्यिस्थापन र राजस्ि संकलनतर्च  बढी केचन्ित देचखन्छ। सािचजिनक खर्च व्यिस्थापनको 

महत्त्िपमणच पाटो त्यहााँ प्राथिमकतामा परेको देचखाँदैन। महालेखा िनयन्रक कायाचलयका मखु्य काम 

सचित कोष सिालनदेचख सरकारको आय व्ययको लेखा राख्न,े खर्च र िनकासामा भूएकाले यसले पिन 

खर्च व्यिस्थापनको कायच गदैन।  सम्बचन्धत मन्रालयहरूले कायचक्रम/पररयोजनाहरूको कायाचन्ियन 

त गदचछन ्तर सािचजिनक खर्चको प्रभूािकाररता, कायचकुशलता, पारदशी र उत्तरदावयत्ि जस्ता पक्षमा 

उनीहरूको ध्यान गएको हुाँदैन। सम्बचन्धत मन्रालयहरू रकमको वििनयोजन, कायचक्रम स्िीकृित, 

अचख्तयारी, दात ृिनकायको स्रोतको स्िीकृित, कायचक्रमअनसुार खर्च गनच पनुः मन्रालयबाट स्िीकृित, 

कानमनी व्यिस्थाको पालना िा प्रवक्रया परु् याउने कायचमा लागेका हनु्छन।् सािचजिनक खर्च कायच मलुतः 

प्रवक्रयाममखी छ। खर्चको उपादेयता, उत्पादकत्ि, प्रभूािकाररता, कायाचन्ियन गने िनकायको 

कायचकुशलता आददलाई ध्यान ददन ेसंस्थागत व्यिस्थाको अभूाि देचखएको छ।  

विद्यमान प्रणालीले वििनयोचजत रकम अन्य कायचक्रममा रकमान्तर गने, कायचक्रम संशोधन, नयााँ कायचक्रम 

थप्ने आदद कायचलाई प्रोत्सावहत गदचछ। जनु महाशाखाले बजेट तथा कायचक्रम सम्बन्धी कायच गदचछ 
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त्यहीीँबाट बजेट तथा कायचक्रम तजुचमा गने, रकमान्तर गने, समयमा नै रकमान्तर गनच िमल्न ेगरी रकम 

वििनयोजन गने, कायचक्रम संशोधन गने तथा स्रोत सिुनचितता ददन ेअिस्था िृजना भूयो। त्यसको 

एउटा प्रमखु कारण खर्च व्यिस्थापनसम्बन्धी छुटै्ट कायच क्षेर अनरुूप चजम्मेिारी नतोवकन ुपिन हो।  

 

चर्र 5 : विद्यमान सािचजिनक खर्च व्यिस्थापन संस्थागत संरर्ना 

 

 

मािथका त्यगत विश्लषेण र विगतका अनभुूिहरूले िसंगो योजना, बजेट र खर्च प्रणालीमा के कस्ता 

समस्याहरू प्रिल बनेर आएका छन,् ितनले एकांकी रूपमा केही केही ठाउाँमा सधुाने िा सच्च्याउन े

पहल एिं खर्चको प्रभूािकाररता बढाउने तथा छोटो समयमा अपेचक्षत पररणाम ददन सक्दैनन ्भूने्न स्पष्ट 

भूएको छ।   

6.18 मध्यकालीन खर्च संरर्ना र बजेटमा आयोजना/पररयोजनागत िगीकरण तथा 

हस्तान्तरणको विद्यमान व्यिस्थाले ल्याएको समस्या  

मध्यकालीन खर्च संरर्ना र बजेटमा जे जसरी सबै जसो खर्चलाई आयोजना िा पररयोजनागत रूपमा 

िगीकरण गरी िसंगो बजेट वििनयोजन गने गररएको छ त्यसले योजना, बजेट र खर्च िीर् एकरूपता 

ल्याउन ेर खर्च व्यिस्थापन गने दबैु पक्षमा ठम लो समस्या ल्याएको देचखन्छ। गवहरो विश्लषेणले यो 

समस्या आधारभूमत रूपमा अगािड आएको देखाउाँछन। राज्यको चजम्मेिारीअनसुार कायाचलय सिालन, 

शाचन्त सरुक्षालगायतमा अिनिायच रूपमा सालबसाली गररनपुने खर्चलाई पिन यो आयोजना िा त्यो 
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आयोजना भूनी िगीकरण गने र त्यसपिछ प्राथिमकता तोक्न ेहालको परम्पराले राज्यले संविधानप्रदत्त 

जनताका आिथचक सामाचजक आधारहरू पमरा गने गरी अचघ बढ्ने ितर समेत सहयोग गदैन। त्यचत्तकै 

महत्त्िपमणच पक्ष के हो भून ेमध्यकालीन खर्च संरर्नाको अभ्यास भूए पिन बजेटमा सबै वििनयोचजत 

रकमलाई यो िा त्यो पररयोजना िा कायचक्रमको रूपमा िगीकरण गनाचले पररयोजनाको आधारभूमत पक्ष 

अथाचत ्यसले अथचतन्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन मद्दत पगु्नपुछच भूने्न मान्यता नै उपेचक्षत िा 

भंूगभूएको भूने्न पवुष्ट हनु्छ।  अकोतर्च  हस्तान्तरणलाई र्ाल ुखर्चमा राख्न ेगररएको छर यसको अंश 

िनकै बढाउाँदै जान ु पने अिस्था छ। तर यस्ता हस्तान्तरणहरूमा र्ाल ु र पुाँजीगत दबैु हनु्छन।्  

संस्थानमा गररने सेयर िा ऋण लगानी िभूर पिन पुाँजीगत हस्तान्तरणको वहस्सा ठम लो हनु्छ। अवहलेको 

िगीकरणले त्यसलाई स्पष्ट गदैन। विद्यमान िगीकरण पररपाटीले बजेट वििनयोजनले ल्याउन ेसम्भूावित 

पररणाम बारे लेखाजोखा गने कायचमा समस्याहरू िसजचना गछच िा मद्दत गदैन।   

6.19 िैदेचशक सहायताको प्रभूािकाररतासम्बन्धी समस्या  

िैदेचशक सहायताले हाम्रो विकास कायचमा अवहले पिन महत्त्िपमणच भूमिमका खेिलरहेको छ। धेरै आयोजना, 

पररयोजना र कायचक्रमहरू दद्वपक्षीय िा बहपुक्षीय सहायताबाट सिािलत छन।् वि.सं. 2074/75 मा 

कुल बजेटमा विदेशी सहायताको योगदान 22 प्रितशत रहेकोमा र्ाल ुआ.ि. 2075/76 मा कररि 

24 प्रितशत हनुे अनमुान गररएको छ। विकास बजेट र पुाँजीगत खर्चिभूर सो अनपुात अझ उच्र् छ। 

कुल सहायतामा पररयोजना सहायता करीि 48, मानि सहायता 24.4, कायचक्रम सहायता 12.8 र 

बजेट सहायता 11.18 प्रितशत रहेको सन ्2016/17 को विकास सहायता प्रितिेदनबाट प्रष्ट 

हनु्छ। यसरी बजेटको स्रोत, क्षेर र स्रोत अन्तगचतका कायचक्रमहरूको र्यन, ितनको प्राथिमकीकरण र 

स्रोत वििनयोजन तथा कायचक्रम/पररयोजनाको कायाचन्ियन विदेशी सहायतासाँग प्रत्यक्ष रूपमा जोिडएको 

छ। यसकारण विदेशी सहायताले बजेट र खर्च प्रणाली तथा यसको प्रभूािकाररतासाँग घिनष्ट सम्बन्ध 

राख्दछ। अध्ययन र विश्लषेणहरूबाट समेत देचखन्छ वक जे जसरी विदेशी सहायता नेपालमा आउन े

गरेको छ सो अनरुूप यो प्रभूािकारी बन्न सकेको छैन।  

िैदेचशक सहायताको प्रभूािकाररतामा समस्या रहेको भूनी सहायता ददने र िलने रािहरूका िनष्कषचको 

आधारमा सन ्2005 मा पेररसमा विदेशी सहायता प्रभूािकाररतासम्बन्धी ५ िटा महत्त्िपमणच एजेण्डा 

पास गररएको िथयो। त्यसयता सहयोग ददने र िलने रािहरूले विविध सधुारका पहलहरू गरररहेका 

छन।् नेपालमा सहायता प्रभूािकाररता बढाउने तर्च  विविध प्रयत्नहरू हुाँदै आएका छन।् सोहीअनरुूप 

2071 मा विकास सहायता नीित तजुचमा गरी लाग ुगररएको िथयो। यसले विदेशी सहायतामा नेपालको 

आफ्नो अपनत्ि स्थावपत गनच हाम्रा बजेट, क्षेरगत र पररयोजनागत प्राथिमकताका आधारमा सहायता 

िलन,े कारोिार खर्च न्यमन गने तथा सहायता उपयोगमा हनुे वढलाई कम गदै कायाचन्ियनमा तीव्रता 
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ल्याउन ेजस्ता पक्षलाई जोड ददएको छ। यसमा स-साना प्रकृितका एकल पररयोजनाका लािग साझा 

कोष खडा गने नीित िलइएको छ। यस्ता नीितगत तथा अरू केही पहलहरू गररए पिन विदेशी 

सहायताको पररर्ालन र उपयोग दबैुमा गम्भूीर समस्या रहेकाछन।् सहायता प्रितििता र कायाचन्ियन 

व्यिस्थाको िबर् ठम लो अन्तर रहीरहेको चस्थित छ। अवहले पिन कुल विकास सहायताको एक र्ौथाइ 

भून्दा बढी रकम बजेट बावहर रहने, सहायताको ठम लो वहस्सा लेखा प्रणालीमै नआउन,े प्रावििधक र गैर 

सरकारी संस्थाहरूबाट पररर्ािलत सहायता बजेट प्रकृयामा नै प्रिेश नगने जस्ता समस्याहरूले िनरन्तरता 

पाइरहेका छन।् सहायताको खण्डीकरण अको समस्याको रूपमा छ। प्रितििताअनरुूप सहायता नै 

नआउन,े वििभून्न शतचहरू लागम गने, सोधभूनाच समयमा नआउने िा आउाँदै नआउने तथा हाम्रा प्राथिमकता 

भून्दा दाताको प्राथिमकता िा प्रभूािमा सहायता आई आन्तररक स्िािमत्ि कायम गनच नसवकन ेचस्थित 

अझै कायम छ। पारस्पररक भून्दा आफ्नोतर्च को जिार्देहीतालाई पन्छाउने दात ृिनकायको व्यिहारमा 

खासै पररितचन नआएको चस्थित छ। पररयोजना कायाचन्ियनमा जनशचक्त, ठेक्का पट्टा, पररयोजना सिालन 

र व्यिस्थापनमा हस्तक्षेप िा िनयन्रण गने प्रिृित कायमै छ। यी सबैको प्रत्यक्ष्य/परोक्ष्य असर बजेट 

पररपावट, स्रोत वििनयोजन, पररयोजना र्यन र कायाचन्ियनमा परररहेको छ। यसरी विदेशी सहायताले 

बजेट र खर्च प्रणालीलाई प्रभूािकारी बनाउने तर्च  समस्या ल्याइरहेको चस्थित छ।  

6.20 समर्ना प्रवििधको सीिमत र अव्यिहाररक छुट्टाछुटै्ट प्रयोग 

मािथ उचल्लचखत प्रणालीगत र संरर्नागत समस्याको साथै तपिसलबमोचजमका कायाचन्ियनसम्बन्धी 

समस्याहरू पिन विद्यमान रहेको छन।् आजको यगु समर्ना प्रवििधको यगु हो। यसको बहआुयिमक 

प्रयोगले िसंगो अथचतन्र एिं समाजकै रूपान्तरणमा र्ड्को माने गरी अगािड बढ्न टेिा परु् याउन 

सक्छ। विद्यतुीय सशुासनको माध्यमबाट बजेट, खर्च र लेखा व्यिस्थापनमा कायापलट नै हनु सक्न े

सम्भूािना छ। यसको महत्त्ि समेतलाई विर्ार गरी केही िषचयता सरकारी वििभून्न िनकायहरूमा यसको 

प्रयोग व्यापक बन्दै गएको छ। बजेट खर्चलाई प्रके्षपण गनच सवकने गरी मन्रालयगत बजेट व्यिस्थापन 

समर्ना प्रणाली तथा बजेट व्यिस्थापन प्रणाली, कोलेिनकाबाट एकल खाता कोष र चजल्ला खर्च 

िनयन्रणका लािग सफ्टिेयरको अलिा वििभून्न मन्रालय, विभूागहरूले अलग अलग ढंगले सफ्टिेरको 

उपयोग गरेको चस्थित छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पिन सफ्टिेर प्रयोग गने प्रर्लन बढेको छ 

तर अझै पिन प्रवििधको सीिमतता छ। अझ महत्त्िपमणच रूपमा खर्च वििनयोजन कुशलता बढाउन तथा 

खर्च प्रणालीलाई िमतव्ययी, कुशल र प्रभूािकारी बनाउने तर्च  यसको उपयोग गनच सवकएको छैन। 

कितपय िनकायहरूमा प्रयोगको लािग मारै उपयोग गने प्रिृचत्तका कारण खर्च दावयत्ि बढ्ने तर 

सम्बचन्धत क्षेरमा अपेचक्षत पररणाम नआउने अिस्था देचखएको छ।   
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6.21 िनकासा लेखा प्रणालीमा रहेका समस्याहरू 

हालको िनकासा प्रणाली अचघ र्ौमािसक तथा मािसक सोधभूनाच प्रणालीको अभ्यास गररएको िथयो 

जसलाई क्रमशः अििध तथा मािसक खर्च र समयाििधको आधारमा सोधभूनाच िनकासा हनु ेगरी व्यिस्था 

गररएको िथयो।  हाल एकल खाता कोष प्रणाली लाग ुगरेदेचख अनदुान र हस्तान्तरण बाहेक सरकारी 

िनकायले गने िनयिमत र्ाल ुर पुाँजीगत खर्चको लागी बजेट िनकासा हुाँदैन।  खर्च गने िनकायहरूले 

खर्चको प्रकृया पमरा गरेपिछ प्रत्येक कारोिारमा आधाररत भूई खर्च हनु ेिास्तविक समयको आधारमा 

कोष तथा लेखा िनयन्रक कायाचलय (कोलेिनका) हरूबाट खर्चको आधारमा नै रे्क उपलब्ध गराइन्छ।  

त्यसको आधारमा सम्बचन्धत पक्षलाई विद्यतुीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट िनजको बैंक खातामा नै 

रकम जम्मा गरीददने गरी सोझै भूकु्तानी गररन्छ। एकल खाता कोष िनकासा प्रणालीले सरकारको 

नगद प्रिाहको व्यिस्थापनलाई समेत अंगीकार गरेको छ। यस प्रणालीमा खर्च भूएको रकमको रे्क 

तयार भूएपिछ िा विद्यतुीय हस्तान्तरण भूएपिछ खर्चलाई नै िनकासा मानी लेखाङ्कन गररन्छ।  यस 

प्रणालीमा असर पाने र पने दबैु पक्षहरूमा समस्या देचखएका छन।्  

 बजेट पाररत हनुासाथ अचख्तयारी हनुे प्रणाली (कायचकारी मन्रालय बजेट समर्ना प्रणाली (कामबसपु्र) 

लाग ुगरेपिन अपेचक्षत प्रिाहमा िनकासा हनु ्सकेको देचखंदैन।  बजेट र कायचक्रमको कायाचन्ियन 

गने खररद योजना, कायाचन्ियन योजना खररदको कागजात प्रकृया तयारी भूएर मार अचख्तयारी ददन े

व्यिस्था नभूएकोले समस्या रहेको छ।  शरुुमा अचख्तयारी ददएपिन िषचको िबर् िबर्मा बजेट ददन े

र अथच मन्रालयले नै कामबसपु्रमा संशोधन गने केन्िीकृत प्रणालीको कारणले िनकासा (खर्च) 

प्रकृयामा अिरोध हनु ेहुाँदा अचख्तयारी स्ितः हनु ेप्रणाली पिन खास प्रभूािकारी हनु सकेको छैन।  

 िनकासा (खर्च) प्राप्त गनचको लागी खर्च गने िनकायहरूले कोलेिनकामा सरकारी िेस्ता लेखाङ्कन र 

अिभूलेख अद्याििधक गनच र समयमा नै सरकारको प्रितिेदन पेश गनच खर्च तथा पेश्कीको र्ााँटिारी, 

िावषचक आिथचक वििरण तथा राजस्ि धरौटी लगायत अन्य वििरण माग गने अभ्यास रहेको छ।  

यस पमिाचिस्थाले त्यस्तो प्रितिेदन र वििरणहरू समयमा पेश नगदाच पिन िनकासा समयमा नहनु े

चस्थित छ र यसले सामवयक िनकासा प्रकृयामा अिरोध हनुे गरेको छ।  

 बजेट पचुस्तकामा समािेश भूएको िैदेचशक (ऋण र सहायता) स्रोतको रकम वििनयोजन गररंदा 

ऋण िा सहायता सम्झौताअनसुारको अनपुातमा स्रोतगत बााँडर्ााँड नहुाँदा दात ृ िनकायले रकम 

िनकासा नगने अिस्था आउन ेगरेकोले स्रोतगत बााँडर्ााँडको आधारमा पिन िनकासा प्रिाहमा समस्या 

िसजचना हनु ेगरेको छ।  
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 बजेट तयार गने िनकायहरूले आयोजना तयारीको कायच पमरा नभूएको र खर्च गने सिुनचितता 

नभूएको भूनी बजेटमा मोटो अिण्डा रकम राख्न ेकायच हनुे गरेको छ।  बजेट तयार गदाच कै 

अिस्थामा िनचित नभूएका कायच र कायचक्रमहरू बजेटमा समािेश गने कायच हुाँदा र र्ाल ुखर्चमा 

खर्च मापदण्डअनसुार खर्च गने अभ्यास हनु ्नसक्दा अिण्डा राख्न ेअभ्यासले िनकासाको प्रिाहमा 

समस्या आउने गरेको छ।  

 आिथचक िषचको िबर्मा िैदेचशक स्रोतको ऋण िा अनदुानसम्बन्धी सम्झौता हुाँदा सो सम्झौता 

प्रभूािकारी नहुाँदै बजेटमा समािेश गदाच सो बजेट िनकासा हनुे अिस्था रहन्छ।  िैदेचशक 

सहायताको सम्झौता समय निमलद्ा यस्तो अिस्था आउन ेगरेको छ।  

 िैदेचशक ऋणको माध्यम सोधभूनाच हनुे भूने पिन दात ृिनकायले सोधभूनाच रकम समयमा उपलब्ध 

नगराएमा बजेट िनकासामा समस्या आउने गरेको छ।  

 िैदेचशक स्रोत समािेश भूएका आयोजना िा कायचक्रमको लागी दात ृिनकायको स्रोतको बजेटमा 

व्यिस्था गरेपिन स्थानीय कर िा अन्य शलु्कको लागी नेपाल सरकारको समपमरकको व्यिस्था 

गनुचपने अिस्थामा बजेटमा नपेाल सरकारको स्रोतको रकम समािेश हनु ्नसक्दा सो कायचक्रम िा 

आयोजनाको प्रत्येक िबल र िबजकको भूकु्तानी हनु नसक्न ेर सोधभूनाच प्रकृितको बजेट खर्च नै हनु 

सक्ने अिस्था हुाँदैन। यस अिस्थामा बजेट िनकासा हनु नसकेको र िनकासामा अिरोध पैदा हनु े

गरेको पाइन्छ।  

 बजेट िनचित मापदण्ड नहुाँदा र कुनै िनकायको कुनै आयोजना िा कायचक्रमको लािग थप बजेट 

ददनपुने अिस्था भूएमा अथच मन्रालयले सो िनकाय मातहतको कुनै बर्त हनुे कायचक्रमबाट रकम 

व्यिस्था गरी थप बजेटको लािग रकम व्यिस्था गने, रकमान्तर िा स्रोतान्तर गने जस्ता नीित 

रहेको कारणले खर्च गने िनकायहरूले आफ्नो मातहतका खासै काम नगने तर सो रकम प्राप्त गने 

उद्देश्यले नाम मारको आयोजना खडा गने प्रिृचत्त पिन रहेको छ। यस अिस्थामा िनकासाको 

गनु्जाईस रहाँदैन।  बजेट व्यिस्था भूए पिन यस अिस्थामा िनकासा हुाँदैन।  

 कायचक्रमको कायाचन्ियन तािलका र खर्च प्रिाहअनसुार िनकासाको लािग िैदेचशक तर्च को स्रोतको 

रु्कुिा आिश्यक पदचछ।  समयमा सम्झौता नहनु,े भूए पिन प्रभूािकारी नहनुे प्रभूािकारी भूए पिन 

पमिचशतचहरू पमरा नहनु,े समयमा आयोजना िा कायचक्रम शरुु नहनु,े आदद कारणले गदाच िैदेचशक 

स्रोतको रकम दात ृिनकायको तर्च बाट रु्कुिा हुाँदैन।  विशेष खाता िा ईम्प्रषे्ट खाता खोिलएको 

अिस्थामा नेपाल सरकारको खातामा रकम समयमा हस्तान्तरण नहुाँन ेिा िैदेचशक स्रोत रु्कुिा 

पर नआउने कारणले िनकासामा समस्या पैदा हनुे गरेको छ।   
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 बजेट भून्दा बढी खर्च िा स्रोत नाघी खर्च गदाच पिन समयमा नै आिथचक कायचवििध कानमनबमोचजम 

कारिाही भूई िनयिमत नहुाँदा सो खर्च शीषचकको रकम िनकासा गनच समस्या पैदा हनु ेगरेको छ।  

 आयोजना िा कायचक्रमको कायाचन्ियनको क्रममा खररद कायचको व्यिस्थापन र ममल्याङ्कनको साथै 

ठेक्का पट्टाको करार सम्झौता कायाचन्ियन गदाच उजमरी परी िनयामक िनकायहरूले अनसुन्धान िा 

छानिबन गनच लामो समय लगाउने हनुाले िनकाशामा कदठनाइ हनुे गरेको देचखन्छ।   

6.22 लेखा प्रणालीमा रहेका समस्याहरू 

बजेट खर्चको अिस्था र देशको समग्र वित्तीय अिस्थाको जानकारी ददन ेर कारोिारलाई िनदेचशत गने 

साधनको रूपमा लेखा प्रणाली रहेको छ।  वि सं २०१८ देचख नयााँ िेस्ता प्रणाली लाग ुभूए यता 

नेपालको लेखा प्रणालीमा खर्च, बजेट, िनकासा, राजस्ि, पेश्की, िनमाचण, धरौटी, चजन्सीको लािग कररब 

२०० भून्दा बढी र्ारामहरू विकास गरी सरकारी आिथचक कारोिारहरूको अिभूलेख गने, लेखाङ्कन गने, 

प्रितिेदन गने कायच हुाँदै आएको छ।  नेपालमा सरकारी कायाचलयहरूको लागी दोहोरो लेखा िसिान्तको 

आधारमा नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली प्रयोगमा रहेको छ।  हाल प्रर्िलत यस लेखा प्रणालीमा 

हालसम्मको अभ्यासका आधारमा िनम्न समस्याहरू भूएको देचखएको छ M  

 लेखा प्रणाली अन्तरगत छुटै्ट र्ारामको रूपमा बजेट, िनकासा, खर्च खातासमर्ीको आधारमा रकमगत 

शीषचकगत र उपशीषचकगत वित्तीय वििरण र अिभूलेख तयार गररएकोले आिथचक कारोिारको 

वहसाबले पमणच र एकीकृत खर्च राजस्ि आददको अिस्थाको जानकारी ददएपिन सम्पित दावयत्िको 

अिस्था भूने लेखा प्रणालीले तयार गनचसक्ने अिस्था छैन।   

 प्रर्िलत लेखा प्रणालीले कायाचलयको कामको प्रकृितको आधारमा कायचसम्पादन गरेअनसुार वित्तीय 

समर्ना उपलब्ध गराउन सक्दैन।  खातासमर्ी र बजेटको प्रकृितअनसुार र्ाल,ु वित्तीय र पुाँजीगत 

प्रकृितको खर्चको समर्ना भूएपिन िनमाचण, चशक्षा तथा स्िास््य, कृवष, पयचटन आदद क्षेरको कायचक्रमको 

आधारमा उपयोगी हनुे वकिसमले वित्तीय समर्ना उपलब्ध गराउने गरी लेखा प्रणालीको तजुचमा 

गररएको छैन। यसले गदाच व्यिस्थापकीय प्रकृितको वित्तीय त्याङ्कको अभूाि रहने गरेको छ।  

 एक कायच सममह िा कायचक्रमको लागत तय गरी लागत र उत्तरदावयत्ि केन्िको रूपमा ममल्याङ्कन 

गनच आिश्यक लागत लेखा प्रणालीको वििरण हालको लेखा प्रणालीमा विद्यमान छैन।  आयोजनाको 

रूपमा बजेट व्यिस्था गने र खररद कायचको लागी लागत अनमुान तयार गने गररएको भूएता पिन 

खास प्रकृितको कामको लागत प्रवक्रया गणना गने तौर तररका हालको लेखा प्रणालीमा छैन।   

 बजेटको आधारमा खर्चको िगीकरण गरी चजन्सी वकताबमा अिभूलेख राचखए पिन खर्चको 

प्रकृितअनसुार सम्पित र दावयत्िको लेखाङ्कन गने प्रणाली विकास भूएको छैन।  सम्पितको ह्रासकट्टी 
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गने व्यिस्था नहुाँदा सम्पितको यथाथच ममल्य चस्थित थाहा नहनुे र सरकारको अिधन कित सम्पित 

छ र कित दावयत्ि िसजचना भूएको छ भूने्न वित्तीय चस्थित हालको लेखा प्रणालीबाट उपलब्ध हुाँदैन, 

जनु यस लेखा प्रणालीको एक प्रमखु समस्याको रूपमा िलन सवकन्छ।  

 लेखा प्रणालीको हालको स्िरूप कररब ६० िषच अचघ विकास गररएको र नगद प्रणालीको आधारमा 

तयार गररने हालको कायच प्रणालीमा केही लेखाको र्ारामहरू पररितचन गरी लेखा राचखंदै आएकोले 

लेखा प्रणालीको आधिुनकीकरण गने कायच प्रभूािकारी रूपमा हनु सकेको छैन।   

 विद्यमान लेखा प्रणालीमा केन्िीय र कायचसिालनस्तरको लेखा व्यिस्था गररएको भूएता पिन केन्िीय 

लेखा केिल औपर्ाररकतामा सीिमत रहेको देचखन्छ। शरुु बजेट, रकमान्तर, थप घट िा 

स्रोतान्तरको अिस्था, कायचक्रमगत बजेट, समग्र िनकायको बजेट कायाचन्ियन चस्थित आददको 

जानकारी हनु ेएकातर्च  र अकोतर्च  आिथचक वििरण तयार गने गरी केन्िीय लेखा राख्न ेकानमनी 

प्रािधान पालनामा समस्या रहेको छ। त्यसैले, हालको लेखा प्रणालीमा केही विर्लनको अिस्था 

छ। बजेट नाघी खर्च हनु ेगरी स्रोत सिुनचितताको अिस्था ल्याउन पिन हालको लेखा प्रणालीले 

सहायक भूएको छ।   

 हालको लेखा प्रणालीमा नगद प्रिाहको चस्थित वििरण उपलब्ध गराउन ेवकिसमले र्ारामको तजुचमा 

भूएको देचखंदैन। िावषचक कायचक्रम र्ाराम (मलेप २०) भूएता पिन यसको उपयोग व्यिहारमा 

औपर्ाररकतामा सीिमत देचखन्छ। िावषचक बजेटको कायाचन्ियन र्क्रअनसुार नगद प्रिाहको 

आयतनमा उतार र्ढाि आउन ुस्िभूाविक भूएपिन कुल बजेटलाई १२ मवहनाले भूाग गरी खर्चको 

प्रके्षपण गने अभ्यासले नगद प्रिाहलाई राजस्िसाँग तलुना गरी सरकारको वित्तीय घाटा यवकन गने 

कायच गनच सक्ने अिस्था छैन, जनु यस लेखा प्रणालीको अको प्रमखु समस्या हो।  

 हाल लेखा सममहमा लेखाको कायच सिालन गनच लेखासम्बन्धी योग्यता भून्दा अन्य संकायका 

जनशचक्तको आउने क्रमले हालको लेखाप्रणालीको लेखाङ्कन कायच गनच पिन कदठन हनु ेगरेको छ।  

यसले गदाच समग्रमा लेखाङ्कन र लेखाप्रणालीको पमणच कायाचन्ियनमा समस्या आउने गरेको छ।  

 आिथचक कारोिार भूएको समयको आधारमा लेखा अिभूलेख गरी अििधको यथाथच खर्च तथा लागतको 

साथै सम्पित र दावयत्ि िसजचना गने लेखा प्रणालीको रूपमा रहेको प्रोदभूािी लेखा प्रणाली शरुु 

नगदाच अपमणच लेखा प्रणालीको आधारमा नै सरकारको आिथचक कारोिार लेखाङ्कन भूई राखेको छ। 

यसका कारण सरकारको िासलात तयार गरी समग्र वित्तीय अिस्था तयार गनच नसक्न ुितचमान 

लेखा प्रणालीको अकाच प्रमखु समस्या रहेको छ।  
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 सािचजिनक लेखा प्रणालीको सम्पमणच लेखा प्रणाली जस्तै नगदमा आधाररत िा पररमाचजचत नगद लेखा 

प्रणाली, प्रोदभूािी, बजेट, कोष तथा प्रितििता लेखा प्रणाली बारे समग्र ज्ञान र सीपको जानकारी 

राख्न ेसािचजिनक लेखा प्रणाली विशषेज्ञको अभूाि देचखन्छ।  लेखा प्रणालीको सामवयक विकास 

गने, लाग ुगने, बजेट तथा कायचक्रमसाँग सहसम्बन्ध राखी प्रभूािकारी बनाउन सक्न ेसीपको अभूािमा 

पिन लेखा प्रणालीको उपादेयता िास्तविक रूपमा स्थापना गनच सवकएको छैन।  

 लेखा प्रणालीको पमणच समर्ना प्रवििधमैरी बनाउन नसक्न ुपिन लेखा प्रणालीको एक समस्या रहेको 

छ। कम्यमटीकृत सरकारी लेखा प्रणाली तयार गरेपिन पमणच लाग ुहनु ्सकेको छैन। मन्रालय िा 

अन्य िनकायहरूले थरी थरीका लेखा सिालन गने सफ्टिेयर लाग ुगरेका छन।् एउटै िनकायले 

लेखासम्बन्धी सफ्टिेयरको विकास गरी लाग ुगने िनकाय नतोवकएको कारणले पिन लेखा प्रणाली 

विद्यतुीय स्िरूपमा सिालन गनच कदठन भूएको छ।   

 सम्पित व्यिस्थापनसम्बन्धी लेखा प्रणाली लाग ुहनु सकेको छैन। सरकारी िनकायहरूले खररद 

गरी सम्पितको रूपमा पररितचन हनुे कायाचलय मालसामान (कम्प्यमटर, ल्यापटप आदद), सिारी साधन, 

भूिन, जग्गा, सडक पलु आदद िनमाचण कायच व्यिस्थापनको लािग लेखा प्रणालीले सम्बोधन गनच 

सकेको छैन। मािथ भूनेझैं सम्पितको ह्रासकट्टी गररंदैन। यसले सम्पितको यथाथच ममल्य थाहा हनु ्

सक्ने अिस्था छैन। सरकारको सम्पितको अद्याििधक चस्थितको अभूािमा िास्तविक ममल्याङ्कन 

थाहा हुाँदैन।  

6.22.1 आन्तररक िनयन्रण प्रणालीका समस्याहरू 

आिथचक कायचवििध िनयमािली, २०६४ मा प्रत्येक मन्रालयले आन्तररक िनयन्रण प्रणाली विकास गरी 

लाग ुगनुचपने प्रािधान छ।  सो प्रणालीको अनगुमन अिधकारी तोकी प्रत्येक आिथचक िषच २ पटक 

अनगुमन गने व्यिस्था पिन छ।  तर यो व्यिस्था लाग ुहनु ्सकेको देचखंदैन जसको मखु्य समस्याहरू 

िनम्न देचखन्छन:् 

 मन्रालयहरूले आन्तररक िनयन्रण प्रणाली विकास गरी लाग ुगने पहल गरेको देचखंदैन। लेखा 

उत्तरदायी अिधकारीहरूको स्िािमत्िको अभूाि नै यस प्रणाली विकासमा प्रमखु समस्या रहेको छ।   

 सरकारी कायाचलयका पदािधकारीहरूको पदको नितजाममलक कायच वििरण तयार भूएको देचखंदैन।  

समय र गित अध्ययनको आधारमा कायच िडजाइन र कायच वििरण तयार नहनु ुर पदको कायच पिन 

नितजाउन्मखु हनु ेव्यिस्थाको अभूािमा यस प्रणालीको विकास गनच कदठनाइ भूएको देचखन्छ।  
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 विषयगत र कायचवििध कानमनहरूमा वििभून्न कामको कायचप्रिाह उल्लेख गरेता पिन कुन पदले के 

काम गने भूने्न स्पष्ट नहुाँदा लम्बीय र चक्षतीजीय चजम्मेिारी प्रिाह स्पष्ट छैन। प्रायः लाए अह्राएको 

काम गने भूने्न उल्लेख भूएको आधारमा यस्तो कायच प्रिाह िनचित गनच कदठन छ।  

 कायचविभूाजन िनयमािलीअनसुार प्रत्येक पद र पद सममहको कायच वििरण केिल वििरणात्मक मार 

देचखन्छ।  अतः मापनयोग्य कायच वििरणको अभूािमा प्रणाली विकासमा समस्या रहेको छ।  

 आन्तररक िनयन्रण प्रणालीको ढााँर्ा र प्रणाली विकास गने प्रावििधक क्षमता र दक्षता भूएको 

विशेषज्ञको पिन अभूाि देचखन्छ। सीिमत मन्रालय (जस्तै स्िास््य) ले यस्तो प्रणाली विकास 

गरेको देचखए पिन त्यित प्रभूािकारी देचखंदैन।   

 कुनै काम िा कामको सममहको प्रितर्लको लािग र्रणिि रूपमा हनु े प्रत्येक कामको लागी 

लागत गणना गनच सवकने अिस्था छैन। लागत केन्ि विकास गनच नसक्न ुपिन एक समस्याको 

रूपमा रहेको छ।   

 िावषचक कायचक्रममा विस्ततृ वक्रयाकलापहरूको लािग बजेट व्यिस्था नगरी एकमषु्ट बजेटको 

व्यिस्था गररंदा प्रत्येक पदािधकारी र पदको लािग सम्भूाव्य बजेट स्पष्ट हनु ्नसक्न ुपिन यस्तो 

प्रणाली विकास र कायाचन्ियनमा समस्या रहेको छ।  

 कामको प्रकृितअनसुार पदअनसुारको जोचखमको पवहर्ान गनच कदठन छ। जस्तै - सडक खन्दा 

कुनै रवुट भूएमा सि ईचन्जिनयर, ईचन्जिनयर, िसिनयर िडिभूजन ईचन्जिनयर िा आयोजना प्रमखु मध्ये 

कसको के कित अंशको लागी चजम्मेिारी हनुे हो सो को विभूाजन र जोचखम स्पष्ट हनु ्नसक्न ु

पिन प्रणाली विकासमा समस्याको रूपमा रहेको छ।  

 कुनै कामको कायचगत र पदगत िनयन्रणको अचख्तयारी यवकन गनच कदठन छ।  कायाचलयमा कुनै 

त्याङ्क माग भूई आएमा त्याङ्क पठाउन वढलाई भूई कुनै जरूरी काम हनु नसकेमा त्याङ्कको 

चजम्मा िलन,े त्याङ्क उपलब्ध गराउन आदेश ददने र आदेशअनसुारको परको जिार् पठाउने मध्ये 

को कित चजम्मेिार भूने्न छुट्याउन कदठन छ। त्यस्तै, यस अिस्थामा प्रत्येक पदको जोचखम पिन 

िनधाचरण गनच कदठन छ। यसले आन्तररक िनयन्रण प्रणाली व्यिहारमा उतानच कदठनाइ देचखएको 

छ।  

 आन्तररक िनयन्रण प्रणालीको पयाचप्तताको परीक्षण आन्तररक लेखा परीक्षण प्रणालीले गनुचपने भूएता 

पिन आन्तररक लेखा परीक्षण केिल िनयिमतता (भूौर्र परीक्षण र कारोिारको कानमनी तथा अंक 

गणीतीय शिुता) परीक्षण गनच नै सीिमत रहेको देचखन्छ। अचन्तम लेखा परीक्षणको प्रितिेदनमा 
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पिन आन्तररक िनयन्रण प्रणाली प्रित पयाचप्त र्ासो देचखंदैन। त्यसैले यो प्रणाली लाग ु गनच 

मन्रालयका पदािधकारीहरूलाई पयाचप्त दबाि र प्रभूाि पनच सकेको पिन छैन।  

 आन्तररक िनयन्रण प्रणाली लाग ुनगरेमा कुनै दण्ड सजाय हनुे व्यिस्था छैन। प्रणाली लाग ुगनच 

पदािधकारीहरूको कायचसम्पादन ममल्याङ्कनको आधार पिन बन्न सकेको छैन। यस कारणले पिन 

आन्तररक िनयन्रण प्रणाली लाग ुगनच र्ासो कम देचखएको छ।   

 आन्तररक िनयन्रण प्रणाली प्रायः वित्तीय पक्षको रूपमा बचुझने गरेको र साँगठनको कुन शाखा 

जस्तै प्रशासन, आिथचक प्रशासन िा योजना शाखा िा अन्य कुनै शाखा चजम्मेिार हनु ेहो सो पिन 

तोवकएको अिस्था नहुाँदा मन्रालयगत र कायाचलयगत रूपमा कामको चजम्मेिारी िलने पदािधकारीको 

अभूािमा पिन प्रणाली कायाचन्ियनमा समस्या आएको देचखन्छ।   

6.22.2 बढ्दो अिनयिमतता र बेरूज ु

िनयिमतता, िमतव्यवयता, कायचदक्षता, प्रभूािकाररता र औचर्त्यसमेतको विर्ार गरी महालेखापरीक्षकबाट 

लेखापरीक्षण हनुे व्यिस्था छ।  संघीय काननुबमोचजम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढााँर्ामा लेखा राख्न े

एिं अन्य कुनै कायाचलय लेखापरीक्षण गनुचपने गरी संघीय काननुमा व्यिस्था गनच सवकने प्रािधान छ। 

संविधानको अितररक्त लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ ले पिन महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणसम्बन्धी 

तररका, क्षेर, पिित िनधाचरण गने र िनयिमतता, िमतव्यवयता, कायचदक्षता, प्रभूािकाररता र औचर्त्यसमेत 

विर्ार गरी परीक्षण गने चजम्मेिारी समु्पेको छ। अचन्तम लेखापरीक्षणले सािचजिनक स्रोतको प्रािप्त र 

उपयोग तथा सािचजिनक सेिा प्रिाहको लेखापरीक्षण गरी उचर्त िनष्कषच र सझुाि ददन तथा वित्तीय 

प्रितिेदनउपर आश्वस्तता प्रदान गदचछ। अचन्तम लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा विशषे गरी लेखा ढााँर्ा, 

कानमनले तोकेको कायचमा खर्च भूए नभूएको राजस्िसम्बन्धी दाचखला तथा सरकारी सम्पितको अिभूलेख 

र संरक्षणको व्यिस्थाको पयाचप्तता र िनयिमतताको जााँर् परीक्षण गररन्छ। सम्पितको दरुूपयोग िा 

नोक्सानी रोक्न आन्तररक िनयन्रण प्रणालीको व्यिस्था, कागजात पषु्टयााँइको प्रमाण र विकास िनमाचण 

र सेिा प्रिाह िनधाचररत समयमा सम्पन्न भूए नभूएको पिन परीक्षण गररन्छ। साधन स्रोतको उपयोगमा 

सरकारले वित्तीय जिार्देहीताको अिस्थाको पिन ममल्याङ्कनको कायच गररन्छ।  

तर अिस्था के छ भून े प्रत्येक िषच औलं्याइएको बेरूज ु तथा अिनयिमतता िनयन्रण गनच िलइन े

सझुािहरूको कायाचन्ियन र जिार्देहीताको ठम लो समस्या छ। उदाहरणको लािग महालेखापरीक्षकले 

िावषचक रूपमा अचन्तम लेखा परीक्षण गरी ददएको विगत ५ िषच (२०६९।७० देचख २०७३।७४सम्म) 

को प्रितिेदनको अध्ययन गदाच बेरुजकुो प्रकृित र प्रिृित गचम्भूर देचखन्छ।   
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महालेखापरीक्षकबाट उठाइएको बेरुजकुो प्रकृित अध्ययन गदाच सैिाचन्तक प्रकृितको बेरुज ुप्रमखु रूपमा 

उठेको देचखन्छ। बेरुजकुो रकम कलमको सन्दभूचमा मखु्यत ३ प्रकारको देचखन्छ।  (१) असमल 

गनुचपने (२) िनयिमत गनुचपने र (३) पेश्कीसम्बन्धी असमल गनुचपने बेरुज ुकायाचलयहरूले सम्बचन्धत 

पदािधकारी तथा संघ संस्थासाँग असमल उपर गनुचपने रकम देचखन्छ। िनयिमत गनुचपने बेरुज ुर्ार 

प्रकारको देचखन्छ। सिचप्रथम अिनयिमत भूएको बेरुजकुो अिधकार प्राप्त अिधकारीबाट िनयिमत गराउन ु

पने प्रकृितको रहेको छ भून ेप्रमाण कागजात पेश नभूएको बेरुज ुअको प्रकृितको बेरुज ुरहेको छ। 

लेखा कागजातको प्रमाण कागजात नपरु् याई खर्च गने र प्रमाण कागजात गोश्वारा भूौर्र साथ संलग्न 

नगरेको प्रकृितको बेरुज ुयसमा पदचछ। त्यस्तै, लेखामा चजम्मेिारी नसारेको र सोधभूना निलएको बेरुज ु

पिन सामान्य प्रयासबाट िनयिमत गराउन सवकने बेरुजकुो रूपमा देचखएको छ। पेश्कीसम्बन्धी बेरुज ु

पिन ४ प्रकारको देचखन्छ। यस प्रकारको बेरुज ुक्रमशः कमचर्ारी पेश्की, मोविलाईजेशन पेश्की, 

प्रतीतपरमा पेश्की र संस्थागत पेश्की रहेको छ। 

समग्रमा विगत ५ िषचमा बेरुज ुझण्डै ४ गणुाले बढन गएको देचखन्छ।  विगत ५ िषचको बेरुजकुो 

प्रिृचत्त विश्लषेणबाट देचखन्छ वक सरकारले गने सय रुपैयााँको खर्चमा पााँर् रुपैयााँ पर्ास पैसा बेरुज ुहनुे 

गरेको छ।  सो मध्ये रू ०.९८ असमल उपर गनुचपने बेरुज ुदेचखन्छ भून ेिनयिमत र पेश्की बेरुज ु

क्रमशः रू २.४० र रू २.१७ हनुे गरेको देचखन्छ।   

पााँर् िषचको अििध िबर्का आिथचक िषचहरूमा पिन कुल बेरुज ुबढेको नै देचखन्छ। उक्त आिथचक 

िषचहरूमा लेखा परीक्षण अंकको तलुनामा देचखएको बेरुजकुो सरदर ५.५० प्रितशत रहेको छ। उक्त 

बेरुजहुरूमा असमल गनुचपने बेरुज ुपिन आिथचक िषचअनसुार घटीबढी हुाँदा उचल्लचखत आिथचक िषचहरूमा 

कुल बेरुज ुमध्ये सबभून्दा कम ८.६० र सबभून्दा बढी ४२.२८ प्रितशत देचखएकोमा पााँर् िषचमा 

सरदर १७.२८ प्रितशत रहेको छ। बेरुज ुमध्ये िनयिमत गनुचपने बेरुजहुरू ५ िषचमा सरदर ४३.४३ 

प्रितशत रहेको देचखन्छ। िनयिमत बेरुजहुरू मध्ये प्रमाण कागजात पेश नभूएको सबभून्दा बढी रहेको 

र ५ िषचमा यस्तो बेरुज ुसरदर ६६.६५ प्रितशत रहेको छ। यसरी सरकारी कायाचलयहरूले प्रमाण 

कागजात गोश्वारा भूौर्र साथ नराख्न ेर अन्य िलखतहरू पेश नगरेको अिस्था विद्यमान रहेको छ।  

यस्तै बेरुज ुमध्ये पेश्कीको बेरुज ुपिन िनकै देचखन्छ। कुल बेरुज ुमध्ये ५ िषचमा सरदर ३९.२८ 

प्रितशत रहेको देचखन्छ। पेश्की बेरुज ुमध्ये मोविलाईजेशन पेश्की र संस्थागत पेश्की ५ िषचमा क्रमशः 

सरदर ४५.८३ र ३१.११ प्रितशत रहेको छ। अतः यस्ता पेश्की र्र्छ्यौटमा विशेष ध्यान ददन ु

आिश्यक देचखन्छ।   

महालेखापरीक्षकको कायाचलयले िावषचक रूपमा नेपाल सरकारको बजेट तथा खर्चको अचन्तम 

लेखापरीक्षण गरी प्रितिेदन पेश गने गरेको छ। िषैवपच्छे एउटै प्रकृितको बेरूज ुउठेपिन त्यस्तो बेरूज ु
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कम हनु ेगरेको देचखंदैन। बेरूज ुबढ्ने प्रमखु कारणमा प्रत्येक िषच औीँल्याइएको रवुटलाई सधुार नगरी 

अिनयिमत कामको िनरन्तरताले बेरूजम बढ्दै जान ेसमस्या देचखएको छ। यसले सरकारको वित्तीय 

उत्तरदावयत्िको चस्थित कमजोर तलु्याएको छ। तालकु मन्रालयहरूको कमजोर आन्तररक िनयन्रण 

प्रणाली र मलेिनका मातहतका कोलेिनकाहरूको अप्रभूािकारी आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणाली समस्याको 

रूपमा देचखन्छ। त्यस्तै, आिथचक कायचवििध तथा खररदलगायतका काननुमा रहेका प्रकृयाजन्य जवटलता, 

अपयाचप्तता एिं पालनामा कमी रहेकोले पिन बेरूज ुबढाएको देचखन्छ।  

आिथचक कायचवििध िनयमािलीमा िावषचक कायचक्रम र खर्च गने अचख्तयारी आिथचक िषच शरुु भूएको १५ 

ददनिभूर पठाउनपुने व्यिस्था भूएपिन विकाससम्बन्धी िनकायहरू िसाँर्ाइ, खानेपानी, सहरी विकास 

मन्रालय र सडक विभूागअन्तगचतका एकाइलाई २०७४ आषाढ मवहनामा मार रू.२३ अबच ४ लाख 

बजेट थप गरी अचख्तयारी ददएको देचखंदा यस्तो अचख्तयारीको कायाचन्ियनको पक्ष सोर्नीय छ।  वढलो 

अचख्तयारी पठाएको कारण खररद र खर्च व्यिस्थापनको प्रकृया पालनामा समस्या उत्पन्न भूएको छ।  

खर्च पिन अिनयिमत हनु जान ेसम्भूािनाको साथै भूौितक सवुिधा विस्तार कायचक्रम पिन प्रभूावित हनु े

गरेको देचखन्छ।  

आिथचक कायचवििध कानमनले सबै प्रकारको सहायता बजेटमा समािेश गरी कायाचन्ियन गनुचपने प्रािधान 

गरेको भूएता पिन सोझै भूकु्तानीको वििरण समािेश भूएको देचखंदैन।  त्यस्तै, प्रावििधक सहायतासम्बन्धी 

वििरण केन्िीय आिथचक वििरणमा समािेश गर्नुचपनेमा नगरेकोले सरकारको समग्र आय–व्ययको चर्रण 

हनु ्सकेको छैन।  

सरकारी कायाचलय तर्च  २३ िनकायअन्तगचत सिालनमा रहेका छन।्  त्यस्तो कोषहरूमा नेपाली सेना 

कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोष, परकार 

कल्याण कोष, िातािरण संरक्षण कोष, िन विकास तथा घाटगद्दी कोष, छार चशक्षा कोष, चजल्ला चशक्षा 

कोष, शाचन्त कोष, सांसद विकास कोष, शाचन्त कोष, प्रवििध विकास कोष, नयााँ िनमाचण कोष र समर्ना 

विभूाग कायच सिालन कोष प्रमखु छन।्  िनचित उद्देश्य राखी कोष स्थापना गरी रकम जम्मा गरेतापिन 

कायचवििध बनाई कायाचन्ियन नगनाचले कोषको रकमहरू िनचष्क्रय रहेको देचखन्छ। कोष बारे तल छुटै्ट 

विश्लषेण गररएको छ।  

नेपाल सरकार र दात ृिनकायिबर् भूएको सम्झौताअनसुार आयोजना वहसाबको लेखापरीक्षण प्रितिेदन 

ददनपुनेमा सबै आयोजनाको वहसाब प्रमाचणकरणको लागी पेश गरेको छैन।  सोधभूनाच पिन माग गने 

गरेको छैन, यसले सोधभूनाच हनु नसकेको बेरुज ुबढाएको छ।  समयमै आयोजना वहसाब पेश नगदाच 

सोधभूनाचको वहसाब पिन यवकन हुाँदैन र वहसाब िमलानमा समस्या आउने गरेको देचखन्छ।  
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ठेक्कापट्टा स्िीकृत गने कायच प्रथम र्ौमािसक अििधमा गररसक्नपुने व्यिस्था गररए पिन आिथचक िषच 

२०७३। ७४ मा भूौितक पमिाचधार, िसाँर्ाइ, शहरी विकास, खानेपानी लगायतका ६ मन्रालयहरूले ठेक्का 

दोस्रो र तेस्रो र्ौमािसकमा बन्दोबस्त गरेको र तेस्रो र्ौमािसकमा गरेको ठेक्का बन्दोबस्तमध्ये रू.३० 

अबच ७६ करोडको ६६४ ठेक्का आषाढ मवहनाको रहेकोछ।  यस्तो ठेक्का व्यिस्थाले खर्च नहनु,े बजेट 

सक्न अनािश्यक खर्च हनु ेर अको िषचमा दावयत्ि सने व्यिस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ।  

ऐनको व्यिस्था विपरीत िसाँर्ाइ, शहरी विकास, सहकारी, खानेपानी, स्िास््य र गहृ मन्रालयअन्तगचत 

संरर्ना िनमाचण र मालसामान खररद कायचलाई वििभून्न टुक्रामा विभूाजन गरी प्रितस्पधाच बेगर सोझै 

खररद गरेको पाइन्छ। लागत अनमुान टुक्रा पारी सोझै खररद गने कायच सािचजिनक खररद ऐनको 

दर्ा ९ विपरीत समेत भूएकोमा त्यस्तो काम गने पदािधकारी उपर कारबाही गरी यस्तो खररद कायचमा 

िनयन्रण समेत हनु नसकेको देचखन्छ।  

परामशच सेिा िलंदा विभूागीय जनशचक्तबाट गराउन सवकने काममा समेत परामशचदाता राखी खर्च 

गरेकोले आयोजनाको लागत लगायत खर्च बढ्न गएको छ। अत्यािश्यक सेिाबाहेक विभूागीय जनशचक्त 

पररर्ालन गरेर परामशचदाताको खर्चमा िनयन्रण गने कायच समेत हनुे गरको देचखंदैन।  

सािचजिनक खररद कानमन र खररद सम्झौताबमोचजम िनमाचण कायचको भेूररएसन जारी गनच सक्न ेव्यबस्था 

भूए तापिन पमिाचनमुान गनच सवकन ेप्रकृितको कायचमा समेत भेूररएसन गरेको देचखन्छ। अिधकार प्राप्त 

नभूएको तहबाट भेूररएसन थप गरेको, आिश्यकता िनधाचरण नगरी बढी सामग्री प्राप्त हनु ेगरी भेूररएसन 

गरेको एिं कितपय कायचको भेूररएसन आदेश जारी नगरी भूकु्तानी ददएको कायच कानमनसम्मत छैन।  

यस्तो कायच बेरूजकुो स्रोत बने्न गरेको छ।  

सािचजिनक खररद िनयमािलीमा िनमाचण कायचको लागत अनमुानमा िकच  र्ाजच स्टार् खर्च २.५ प्रितशत 

र सानाितना अन्य खर्चको लािग २.५ प्रितशतसम्म समािेश गनच सवकने व्यिस्था छ। कन्टेन्जेन्सी 

खर्च गने स्पष्ट नीित तय नभूएको अिस्थामा सडक, िसाँर्ाइ, खानेपानी, ऊजाच, शहरी विकास मन्रालयहरू 

मातहतको िनकायले २०७३। ७४मा रू.६ अबच ९० करोड ९२ लाख खर्च लेखेको कायच शंकास्पद 

मािनएको छ।  कन्टेन्जेन्सीबाट खर्च गने स्पष्ट नीित तजुचमा गरी अद्याििधक अिभूलेख राख्न े एिं 

तोवकएको सीमािभूर रही खर्च गने व्यिस्था नहुाँदा यसबाट लागत र खर्च िनकै बढ्न ेगरेको देचखन्छ।  

संगदठत संस्था (संस्थान समेत) को लेखापरीक्षण गनच झण्डै ५० प्रितशत बााँकी रहेको छ।  समयमा 

लेखापरीक्षण नगराउने संस्था र पदािधकारीहरूलाई चजम्मेिार बनाई आिश्यक कारबाही गने पररपाटी 

समेत िनकै कमजोर देचखन्छ।  
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अिनयिमत कायचमा संलग्न व्यचक्त उपर न्यमन मारामा कारबाही भूई दण्डहीनताले प्रिय पाएको छ।  

अतः वित्तीय चजम्मेिारी पालनाको ममल्याङ्कन गरी प्रोत्सावहत गने प्रभूािकारी व्यिस्था छैन।   

6.23 सरकारको खर्चको दावयत्ि िवृिका थप कारणहरू  

मािथ उल्लेचखत कितपय ठोस कारणहरू सवहत भूौितक संरर्नाहरूमा लगानी र सामाचजक क्षरेमा 

क्रिमक रूपले खर्चको दावयत्ि बढदै जानकुा कारणहरूलाइच िनम्न रूपमा समरिि गनच सवकन्छः 

 तयारी िबना आयोजना शरुु गनेः िनमाचणस्थलको उपलचब्ध तथा विस्ततृ सम्भूाव्यता अध्ययन 

िभूरकै भूौितक संरर्ना िनमाचणको लािग एकैपल्ट ठेक्कापट्टा गने प्रकृया बढ्दै गएको छ।  

वयनमा भूौितक पमिाचधारहरूका सडक, खानेपानी, िसाँर्ाइका स-साना आयोजनादेचख ठम ला ठम ला 

पररयोजनासम्म पदचछन।्  यसले गदाच आयोजनाको तयारीमै आयोजनाको प्रारचम्भूक अििध 

वित्न,े पटक पटक आयोजना अििध थवपने र लागत अनमुान पिन धेरै पटक संशोधन हनुे, 

भेूररएशन तथा ममल्यिृवि पिन थवपने हुाँदा आयोजना लागत ह्वातै्त बढ्दछ।  बजेट एक िषचका 

लािग बने्न हुाँदा त्यस्तो आयोजनामा छुट्याइएको िनमाचणतर्च को बजेट बर्त हनु जान्छ र 

रकमान्तरबाट अन्य आयोजनामा खर्च थप्ने अस्िस््यकर पररपाटी बढ्छ।  विगतमा ठेक्काका 

लािग काम नसवकएर रहेका अनिगन्ती आयोजनाहरूमा त्यस्तो रकम खर्च गररएको छ।  अन्य 

स्थानमा नयााँ ठेक्का लगाई दावयत्ि िसजचना गने र मोविलाईजेशन पेश्की ददई अको आ.ि.को 

लािग बजेटमा भूार थप्न ेआम प्रिृचत्त बनकेो छ।  

 कमजोर करार प्रशासनः बजेटमा समािेश भूई करार सम्झौता गरेपिछ तोवकएको लागत र 

समयिभूर ठेक्कापट्टा पमरा गने चजम्मेिारी सम्बचन्धत आयोजना प्रमखुको हो।  समयबि 

अनशुासनमा आयोजना प्रमखु रहनपुदचछ।  तर िनजलाई चजम्मेिार बनाउन ेर कायच नगनेलाई 

दण्ड ददने प्रणाली अिलम्िन भूएको पाइदैन।  औचर्त्यपमणच र सघन कारण नभूए पिन करारको 

म्याद थप गने पिित बढेर गएको छ। आयोजना प्रमखु सरुिा भूई अको हाचजर हुाँदाका 

समयमा यस्तो कायच बढी हनुे गरेको छ। भेूररएसन आदेश ददन,े ममल्य समायोजनको रकम 

भूकु्तानी गने, प्रमाण कागजात समयमा उपलब्ध नगराउने र करारको अको पक्षको दािी उपर 

समयमा प्रितउत्तर नददन ेर अिभूलेख नराख्न ेउपर पिन कारिाही नगररन ेदेचखएको छ।  यस्ता 

कारणले पिन सरकारले खमद खर्च भून्दा बढी बजेट व्यिस्था गनुचपने अिस्था आई दावयत्ि 

बढन गएको छ।   

 वििाद व्यिस्थापनसम्बन्धी कायचहरूः करार सम्झौता भूएपिछ सरकार र करारको अको पक्ष 

िबर् विविध कारणले वििाद िसजचना हनु्छ।  रिनङ्ग िबलको वढला भूकु्तानी हनु,ु समयमा िनमाचण 
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स्थल उपलब्ध नहनु,ु सम्बचन्धत पक्षबाट अनमुित िलन वढलाई हनु,ु िनमाचण सामग्री िनकाल्न े

क्िेरी साईटको अिनचितता हनु,ु तेिो पक्ष िबमाको व्यिस्था नहनु ु वििादका कारण हनु।्  

सरकारले उचर्त प्रमाण कागजात तयार नगने, गरेपिन समयमा प्रत्यतु्तर नददन ेर िहस पैरिीमा 

उचर्त तकच  पेश गनच नसक्न ेकारणले सरकारको प्रस्तिुत कमजोर भूई सो वििादमा सरकारको 

विपक्षमा रै्सला हनुसक्न ेसम्भूािना हनु्छ। यस्तो कारणहरूले दावयत्ि िसजचना हुाँदै जान्छ।  

केही िषच अचघ मेलम्र्ी खानेपानी आयोजनामा गररएको भेूररएशनको कररब ३ करोड रकम 

भूकु्तानी नगदाच मध्यस्थकताचले झण्डै र्ािलस करोड रुपैंया ितनुचपने िनणचय ददएको र त्यसको 

वििधमा अदालती प्रकृया अपनाइदा िनणचय पचखचन ेअिस्था आएको छ। अतः मध्यस्थकताचले 

ददएको िनणचयअनसुार भूकु्तानी ददने र अदालतकै आदेश पचखचने कायचले पिन सरकारले भूौितक 

संरर्ना िनमाचणतर्च को दावयत्ि बढ्दै गएको छ।  

 िछटो-िछटो सरकार पररितचनः सरकारको िछटो िछटो पररितचन पिन दावयत्ि िसजचनाको कारक 

हो। आय व्ययको सािचजिनक िक्तव्यबाट िािण १ देचख आएको बजेटलाई त्यवह िषच आएका 

बजेटले नयााँ नयााँ आयोजना पिन थपने गररएको छ।  यसबाट बजेट कायाचन्ियनको अििध 

थोरै हनुे तर बजेट रकम धेरै भूई अनरे रकम लिगन ेप्रथा पिन झााँिगएर गएको छ। साथै, 

एकपल्ट शरुु गरेपिछ त्यसपिछका िषचहरूमा पिन बजेट राख्नपुने अिस्थाले गदाच आयोजनामा 

बजेट वििनयोजन गनैपने र परुानो आयोजना पिन छोड्न नसवकने अिस्थामा बजेटको आकार 

र दावयत्ि बढ्न गएको छ भूने स्रोतको अभूािमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहनुे अिस्था 

सजृना भूएको छ।  

 बजेट स्रोतको सिुनचितता र बहिुषीय ठेक्काः मािथ भूनकेा यी दबैुमा टेकेर गररएको आयोजन 

सिालनबाट बजेट वििनयोजनमा िनकै ठम लो दावयत्ि िसजचना भूएको देचखन्छ।  

 एउटै नामको आयोजना दातिृनकाय वपच्छे अलग अलग अनदुान संख्या राख्नःु एकै प्रकारको 

आयोजना तर दात ृिनकाय वपच्छे र्रक र्रक नाम ददई आयोजना सिालन गदाच साधनको 

दमरूपयोग बढ्ने गरेको छ। आयोजना कायाचन्ियन एकाइ र्रक र्रक हुाँदा सिालन खर्च 

बढेको पाइन्छ। यस्ता आयोजनाहरू सहरी विकास, सडक िनमाचण र िसाँर्ाइतर्च  बढी छन।्   

 एउटै काम वििभून्न मन्रालय मार्च त गररनःु अन्तर मन्रालय समन्िय नहुाँदा अन्य कायचक्रमको 

अलािा ग्रामीण ठम ला सडक पिन सडक विभूाग र कृवष सडक आयोजनामा कायचको दोहोरोपना 

देचखन्छ। यसले कायचक्षेरको अस्पष्टता र खर्चको दरुूपयोग भूएको प्रष्ट हनु आउाँदछ।  
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 नाम मारको रूपमा बजेट समािेश गरी (अचस्तत्ि राखी) पिछ आयोजनाको रूपमा विकास गने 

प्रिचृत्तः वििभून्न कायचहरूको लािग भूिन थोरै थोरै बजेट वििनयोजन गरी थोरै रकम राखी बजेट 

छने प्रिृचत्त विद्यमान छ। सडक िनमाचणको काम सडक विभूाग, सहरी विकास तथा भूिन 

विभूाग, डोिलडार, िसाँर्ाइ विभूाग, विद्यतु विकास केन्ि, स्थानीय तह इत्याददबाट भूइरहेको छ।   

 रकमान्तर तथा स्रोतान्तरः मािथ उल्लेख गरे झैं कम रकम वििनयोजन गने र पछािड रकमान्तर 

गरी पमरा गने आयोजनाको नाम व्यय अनमुानको वििरण पचुस्तकामा पाने र आ.ि.को मध्य 

िा अन्तितर अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर/िोतान्तर गरी थप रकम जोगाड गने/गराउन,े पमिच 

सहमित अनसुार िावषचक बजेटमा थोरै रकम राखी आयोजना खाता खोल्न ेपररपाटी विकिसत 

भूएको छ। यसले भूािी दावयत्ि िसजचनामा एउटा महत्त्िपमणच कारकको रूपमा काम गरेको 

छ।   

 कायचक्रमको नाम र्रक तर वक्रयाकलाप अकैः पमिाचधार विकास भूिनने तर अनगुमन र तािलम 

जस्ता कायचहरू राख्न,े दैिनक भ्रमण भूत्ता, इन्धन तथा ममचत जस्ता कायचको लािग खर्च गने 

प्रिृचत्त बढ्दो रूपमा देचखन्छ।  

 चशक्षाको गणुस्तर र संरर्ना, छारिचृत्तः खर्चको उपयोग र गणुस्तरमा चशक्षकलाई चजम्मेिार 

बनाउन नसक्दा वििभून्न कायचक्रममा रकम पर सारी खर्च गनुचपने बाध्यता आाँउछ।  यस्ता 

बाध्यताहरूका रूपमा िडैवपच्छे स्कम ल भूिन बनाउने कायच गने तर विद्याथी नहुाँदा भूिन उपयोग 

नहनु ेअिस्था सजृना हनु ेचस्थित छ।  

 छररएको अनदुान कायचक्रमः कृवष, स्िास््य लगायत वििभून्न क्षेरमा वििभून्न नाममा अनदुानमार्च त 

रकम वितरण गने गदाच स्रोतको दोहोरो पने र लचक्षत िगचले सवुिधा नपाउने अिस्था देचखन्छ। 

के कित रुपैयाको दावयत्ि िसजचना भूएको छ िा हनुछे भूने्न पमिाचनमुान नगदाच िा गनच नसवकंदा 

भूावि दावयत्ि िवृि हदुैं जान ेसम्भूािना छ।  

 सामाचजक सरुक्षाका कायचकमहरू छररनःु सामाचजक सरुक्षासाँग जोिडएका ४० भून्दा बढी वििभून्न 

कल्याणकारी शीषचकहरूमा वििभून्न मन्रालय मातहत कायचरमहरू सिालन गरी बजेट छररएको 

पाइन्छ। समन्िय समेतको अभूािमा यस्ता सवुिधाहरू दोहोररने र पाउनलेाई पिन पयाचप्त रकम 

नहुाँदा यो प्रणाली प्रभूािकारी भूएको पाइदैंन।   

 िनितृ्तभूरणः अिकाश उमेर र जीिनभूर िनिृत्तभूरण ददने ितचमान व्यिस्थाले कुल बजेटको ठम लै 

अंश भूािी दावयत्िका रूपमा थवपंदै गएको छ र यसले राज्यले धान्न नसक्ने अिस्थाको िसजचना 

हनु सक्ने सम्मभूािना छ।   
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6.24 संघीय बजेट र खर्च प्रणालीमा गररनपुने सधुारहरू 

सािचजिनक खर्च प्रणालीमा देचखएका समस्याहरूको सकु्ष्म विश्लषेण मािथ गररसवकएको छ।  विश्लषेणले 

समस्याहरूको ममलजड प्रणालीगत रहेको पवुष्ट गरेको छ। कितपय समस्याहरू प्रणाली आरै्ले जन्माएका 

छन।् प्रणाली िभूर समस्याहरू जेिलएका छन।् समस्याका जडहरू िबर् एक र अकोमा कारक तत्त्ि 

बन्दै समस्यालाई थप जवटल बनाएका छन।् अस्पष्ट र दद्वविधापमणच नीित, गलत प्रिृित र संस्कार, 

चजम्मेिारीहीनता, समन्ियको अभूाि र राजनैितक अचस्थरताबाट उत्पन्न विकृित एिं विसाँगितहरू जस्ता 

कारणले खर्च प्रणालीमा अिनयिमतता, लागतमा िृवि, समयमा प्रितर्ल प्राप्त नहनु ेजस्ता समस्याहरू 

थवपने गरेको छ।  यी प्रणालीगत समस्याका केही  दृषटान्तहरू हनु।्  प्रणालीमा देचखएका समस्याहरूले 

प्रणालीिाटै समाधानको िाटो खोज्दछन। टुके्र समाधानले केही क्षचणक सर्लता िमलेको अनभुूमित ददन े

भूए पिन अन्तर सम्बचन्धत समस्याका जडहरूले त्यस सर्लतालाई पनुः िनष्तेज पादचछन।्  

प्रणालीगत समाधानको खोजीले समग्र प्रणाली िभूरको अन्तर सम्बन्धलाई ध्यान ददन्छ। योजनादेचख 

बजेट तजुचमासम्म र बजेट तजुचमादेचख कायाचन्ियनसम्म प्रत्येक र्रण र प्रवक्रयाले अको र्रण र 

प्रवक्रयालाई असर गदचछ। यसको साथै संस्थागत व्यिस्था, नीितगत व्यिस्था, मानिीय संसाधनको 

क्षमता र दक्षता, उपलब्ध त्याङ्क, समर्ना र सिार, संस्थागत समन्िय जस्ता पक्षहरूले उपरोक्त र्रण 

र प्रवक्रयाको गणुस्तरमा प्रभूाि पदचछ। संघीयता कायाचन्ियनसगै प्रणालीगत सधुारका कायच गनच एउटा 

थप अिसर िमलेको छ। त्यसैकारणले सािचजिनक खर्च व्यिस्थापनसाँग अन्तरसम्बचन्धत समस्याहरूलाई 

प्रणालीगत रूपमा समाधान गनुचपने िनष्कषच सवहत समग्र सधुारका सझुािहरू प्रस्ततु गररएको छ।   

प्रणालीिभूरका अन्तरिनवहत विशेषताहरूको साथै प्रणाली िभूर खेल्न ेप्रमखु र्ालक पक्षहरू अथिा एकाइ 

खण्डहरूको अन्तर सम्बन्ध र अन्तरवक्रयाले सािचजिनक खर्च प्रणालीको प्रितर्ललाई िनधाचरण गदचछ।  

प्रणालीगत सधुार प्रवक्रयामा एउटा खण्डको सम्बन्ध र सधुारलाई मार ध्यान ददाँइदैन।  समग्र प्रणालीगत 

अन्तर सम्बन्धलाई ध्यान ददइन्छ।  िास्तिमा यी एकाइखण्डहरूले समग्र प्रणालीलाई वक्रयाशील 

बनाउाँदछन।्  प्रणाली व्यिचस्थत तररकाले वक्रयाशील बनाउन न्यमनतम शतचको रूपमा आिश्यक पने 

केही  ममल पक्षहरू रहेकाछन।्  उक्त ममल पक्षहरूले प्रणाली िभूरका सबै अियिहरूलाई केही न 

केही  रूपमा सहयोग परु् याएका हनु्छन।्  उक्त ममल पक्षहरू अन्तर सहयोगीको रूपमा रहेका छन।्  

समवष्टगत सधुार प्रस्तािमा प्रणालीलाई वक्रयाशील बनाउन े एकाइ खण्डहरू (Building Blocks) र 

न्यमनतम शतचको रूपमा रहेका ममल पक्षहरूको (Cross Cutting Elements) व्याख्यासाँगै संरर्नात्मक 

समस्यालाई कसरी समाधान गररनपुदचछ भूने्न विस्ततृ खाका त्य प्रस्ततु गररएको छ। एकाइ खण्डहरू 

र न्यमनतम शतचका ममल तत्त्िहरूको संयकु्त प्रयाससवहत आिश्यक सधुार गरी कसरी पररितचन ल्याउन े

भूने्न बारे प्रस्थान विन्दसुवहतको सझुािहरू यसमा प्रस्ततु गररएको छ।   
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एकाइ खण्डहरूमा भूएको सधुार र न्यमनतम आिश्यकता शतचको रूपमा रहेका ममल पक्षहरूमा भूएको 

सधुारको संयकु्त सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धले समग्र सािचजिनक खर्च प्रणालीमा सकारात्मक पररितचन 

ल्याउाँदछ। तर कितपय एकाइ खण्डहरू बजेट तजुचमासाँग सम्बचन्धत छन ्र बााँकी एकाइ खण्डहरू 

बजेट कायाचन्ियनसाँग सम्बचन्धत छन।् त्यसैगरी कितपय एकाइ खण्डहरू र न्यमनतम आिश्यक शतचहरू 

बजेट तजुचमा र बजेट कायाचन्ियन दबैुमा अन्तरसम्बचन्धत छन।् समग्र प्रणालीमा बजेट तजुचमा र बजेट 

कायाचन्ियन िबर् एकले अकोलाई प्रभूाि पारेको हनु्छ। बजेट तजुचमाको समग्र गणुस्तरले बजेट 

कायाचन्ियनको गणुस्तरमा प्रभूाि पादचछ। बजेट कायाचन्ियनको अनभुूि र अभ्यासले बजेट तजुचमा असर 

गदचछ। तसथच एकाइ खण्डहरू िबर्को सम्बन्ध र अन्तवक्रच या मार होइन बजेट तजुचमा र बजेटको 

कायाचन्ियनको अन्तवक्रच यालाई समेत उचत्तकै ध्यान ददन आिश्यक छ। 

चर्र नं. 6 मा प्रस्ततु गररएको बााँयाितरको िट्टािभूर नौ िटा एकाइ खण्डहरू र्ारकुने साना कोठािभूर 

छन।् त्यसको बावहरी घेरामा पााँर् कुने कोठा िभूर न्यमनतम शतचमा रहेका ममल पक्षलाई उल्लेख 

गररएको छ। विन्द ुयकु्त रेखाले उक्त ममल पक्षहरूको अन्तरसम्बन्ध र यसको समग्र प्रणालीमा हनु े

सहयोगलाई देखाएको छ। सरलरेखाहरूले एकाइ खण्डहरू िबर्को अन्तर सम्बन्ध र अन्तवक्रच याहरूलाई 

प्रस्ततु गरेको छ। सम्पमणच एकाइ खण्डहरू िा एउटा एकाइ खण्डको ममल पक्षहरूसाँग हनुे सहयोग 

अन्तर सम्बन्धसवहत सम्पमणच संरर्नालाई सािचजिनक खर्च प्रणालीको रूपमा प्रस्ततु गररएको छ।  

उपरोक्त सम्पमणच पक्षहरू एिं एकाइ खण्डहरूमा ल्याइन ेसंयकु्त सधुारले सािचजिनक खर्च प्रणालीमा नयााँ 

प्रस्थान विन्द ुिनधाचरण गदचछ। समग्र प्रणालीमा गररएको सधुारबाट हनुे दक्षता बढाउन समेत प्रस्ततु 

गररएको छ। एकाइ खण्डहरू र न्यमनतम शतचको रूपमा रहेका ममल पक्षहरूको िनम्नअनसुार र्र्ाच 

गररएको छः   

6.24.1 एकाइ खण्डहरू  

समग्र सािचजिनक खर्च प्रणालीलाई व्यिचस्थत र प्रभूािकारी बनाउन नौिटा एकाइ खण्डहरूमा आधाररत 

भूएर सधुार गनुचपने आिश्यकता देचखन्छ। विद्यमान संस्थागत तथा नीितगत व्यिस्थामा सधुार एिं 

पररितचन गरी अन्य एकाइ खण्डहरूलाई वक्रयाशील बनाउन आिश्यक देचखएको छ। समग्र योजना, 

तथा क्षेरगत योजना अनरुूप िावषचक बजेट प्रभूािकारी बनाउन मध्यकालीन दृवष्टकोण अिनिायच हनु्छ।  

त्यसैले मध्यकालीन खर्च संरर्नालाई बजेट प्रवक्रयामा सधुार गने एउटा शसक्त उपकरणको रूपमा 

उपयोग गनच आिश्यक छ। उक्त उपकरणलाई सवह तररकाले उपयोग गनच सधुाररएको संस्थागत एिं 

नीितगत व्यिस्थाले िनददचष्ट गरेका सामान्य सािचजिनक सेिाहरू, आिथचक-सामाचजक सेिाहरू, वित्तीय 

संघीयता, पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानी जस्ता विषयहरू सरकारको कायचक्षेर र दावयत्िमा पने 
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भूएकोले कायचक्रमहरूको बनािट र िगीकरण सरकारको नीित र त्यसिाट प्राप्त गररन ुपने प्रितर्लको 

आधारमा नयााँ चशराबाट गनच आिश्यक छ। संविधान प्रािधानअनसुार सरकारले छुट्याउन ुपने स्रोतको 

अनमुान गनच आिश्यक छ। यसले बजेट तजुचमा प्रवक्रयालाई थप व्यिचस्थत बनाउन र ितनै तहका 

सरकारको वित्तीय चजम्मेिारी समदृढ गनच मद्दत परु् याउाँछ। कायचक्षेरहरूको दायरा र गवहराइ बढ्दै 

गएकोले साधन र स्रोतको आिश्यकता पिन बढ्दै जान्छ। दमलचभू साधन र स्रोतको सवह तररकाले 

उपयोग गरी प्रितर्ल प्राप्त गनच िैज्ञािनक र भूरपदो प्राथिमकीकरणको वििध अबलम्बन गनच आिश्यक 

पदचछ। प्राथिमकीकरणको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरवक्रया योजना, मध्यकालीन खर्च संरर्ना र बजेटको 

साथ साथै कायचक्रमको बनािट र िगीकरणसाँग पिन रहेको हनु्छ। मध्यकालीन खर्च संरर्नाको 

दृवष्टकोण सवहतका अन्य एकाइ खण्डहरूले नितजा ममलक बजेट तयारीमा आधारभूमत सहयोग प्रदान 

गदचछन।् बजेट तयारीको प्रवक्रया पमरा भूए पिछ बजेट कायाचन्ियनमा जान्छ। सािचजिनक वित्त 

व्यिस्थापन, अनगुमन ममल्याङ्कन र बजेट कायाचन्ियनमा िरकोणात्मक दोहोरो सम्बन्ध हनु्छ। यी नौ 

िटा एकाइ खण्डहरूमा एकै साथ पररितचन ल्याउन ुपदचछ। एकाइ खण्डहरू एक अपसमा प्रितस्पधी 

होइन सहयोगी छन।् सधुार कायच एकपिछ अको होइन, एकैसाथ गनुचपदचछ। यसले िछटो र अपेचक्षत 

प्रितर्ल प्राप्त गनच सहयोग पगु्दछ।  

6.24.2 न्यमनतम शतचको रूपमा रहेका ममल पक्षहरू 

समग्र सािचजिनक खर्च प्रणाली िभूर ६ िटा पक्षहरू मानि साधनको क्षमता र सीप, एकीकृत समर्ना 

प्रणाली, कानमनी प्रािधान, उध्िच र तेसो संस्थागत समन्िय, त्याङ्क आधार, तथा सशुासन र समर्ना 

प्रिाह प्रस्ततु गररएका छन।् यी क्षेरमा गररन ेसधुारलाई खर्च प्रणालीको सधुारमा न्यमनतम आधारभूमत 

शतचहरूको रूपमा िलइएको छ। यी प्रत्येक ममल पक्षहरू एकाइ खण्डहरूको िररपरर वक्रयाशील 

भूइरहेको हनु ुपने गरी चर्रमा प्रस्ततु गररएको छ। यी सबै पक्षहरूले संयकु्तरूपमा एिं एक्ला एक्लै 

प्रत्येक एकाइ खण्डहरूलाई कायचपरक िा वक्रयाशील बनाउन सहयोग गदचछन।्  यी ममल पक्षहरूको 

गणुस्तर िा कायच गितशीलतामा पररितचन आएमा मार समग्र प्रणालीमा अपेचक्षत अनकुुल प्रभूाि पनेछ।  

तसथच, यी पक्षहरूको सधुार अिनिायच छ र गनुच पदचछ।   

यी ममल तत्त्िहरू र एकाइ खण्डहरूको संयकु्त प्रयत्नबाट प्रणालीगत सधुारमा गित आउनेछ। यसरी 

समग्र प्रणाली कायाचत्मक (Functional) भूएपिछ सािचजिनक खर्चको उत्पादकत्िमा िवृि हनुेछ। समग्र 

प्रणालीमा दक्षता र प्रभूािकाररता बढ्ने छ। दक्षता प्रभूािकाररता िभूर ५ िटा मापनहरू िमतव्ययीता, 

कुशल वििनयोजन, दक्षता, प्रभूािकाररता र लागत प्रभूािकाररता समािेश गररएको छ। यी सबै पक्षमा 

आउने सकारात्मक पररितचन र प्रितर्लका कारण सािचजिनक सेिा प्रिाह र सशुासन, आिथचक, सामाचजक 

एिं भूौितक पमिाचधार विकासको माध्यमबाट समाजको रूपान्तरणमा ठोस योगदान पगु्नछे। 
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पमिाचधारहरूको विकास, सािचजिनक सेिाहरू प्रभूािकारी हुाँदा िनजी एिं सहकारी क्षरेहरूलाई आिथचक 

वक्रयाकलापमा संलग्न हनु ेप्रोत्साहन िमल्नेछ। आिथचक विकासमा िनजी क्षेरको भूमिमका अहम ्हनु े

भूएकोले िनजी क्षेरलाई उत्प्ररेणा र सवुिधा एिं सहिुलयत प्राय हनुेछ। सहकारी क्षेरलाई पिन आिथचक 

विकासमा आफ्नो भूमिमका देखाउाँन ेअिसर प्राप्त हनुेछ।  

चर्र न ६  : संघीय समग्र सािचजिनक खर्च प्रणालीमा सधुारको स्िरूप 

 

6.25 बजेट तजुचमा प्रवक्रयामा सधुार 

सािचजिनक खर्च प्रणालीमा सधुारका लािग बजेट तजुचमा सधुार एउटा महत्त्िपमणच पक्ष हो। बहृत आिथचक 

तथा वित्त स्थावयत्ि, कुशल वििनयोजन र बजेटको कायचदक्षतामा िृवि ल्याउनको लािग बजेट तजुचमा 

प्रवक्रयाहरूमा आधारभूमतरूपमा नै पररितचन र सधुार गनच आिश्यक छ।   

चर्र नं ७ : बजेट तजुचमा प्रवक्रयामा सधुार 
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तीनै तहका सरकारहरू आ-आफ्ना सचित कोषमा वििभून्न स्रोतबाट रकम जम्मा गदाच र उक्त 

सचितकोषबाट वििभून्न शीषचकका खर्च गदाच अथचतन्रमा साँधै सकारात्मक प्रभूाि पदचछ भूने्न सिुनचितता 

हुाँदैन।  िृहत ्आिथचक एिं वित्त स्थावयत्िमा असर गनच सक्दछ।  यस त्यलाई मध्यकालीन वित्त 

संरर्ना तयार गने क्रममा विशेष ध्यान ददनपुने हनु्छ।  िैज्ञािनक प्राथिमकीकरणका उपकरणहरूले 

कुशल वििनयोजनलाई सिुनचितता ददन्छन।् प्राथिमकीकरणको प्रयोग सािचजिनक, सामाचजक एिं आिथचक 

सेिा प्रिाह, लगायत योजनादेचख बजेट तयारीको प्रवक्रयासम्म रहेको हनु्छ। बजेट तजुचमा सधुारका 

लागी ६ िटा आधार स्तम्भू चर्र नं. ७  मा प्रस्ततु गररएको छ। उक्त आधार स्तम्भूहरूको जगमा 

न्यमनतम आिश्यक शतचहरू रहेका छन।् बजेट आरै्मा राजनैितक प्रितिितालाई उपलचब्धमा रूपान्तरण 

गने दस्तािेज भूएकोले सधुारका लािग राजनैितक नेततृ्ि आिश्यक पदचछ। राजनैितक प्रितिितासवहत 

न्यमनतम आिश्यक शतचहरू पमरा गने संयकु्त प्रयासबाट मार बजेट तजुचमामा सधुार ससक्त हनु्छन।्   

संविधानबाट िनददचष्ट गररएका सािचजिनक सेिा प्रिाह र आिथचक एिं सामाचजक सेिाहरूको लािग कित 

स्रोत वििनयोजन गनुच पदचछ, वििभून्न सरकारले के कसरी कित स्रोतमा आफ्नो क्षरेमा पने सेिाहरू प्रदान 

गनच सक्दछन ्भूने्न विषयमा कुनै त्य एिं मानक (Benchmark) तयार भूएको छैन। यसको तयारी 

हनु आिश्यक छ। त्यसैगरी विद्यमान ्अिस्थामा क्रमागत कायचक्रम/पररयोजनाहरूमा धेरै प्रकृितका 

समस्याहरू देचखएकोले ित समस्याहरूको िछनोर्ानो गनुच पदचछ। त्यसैले, यी दबैु कायचहरूलाई बजेट 

तजुचमा सधुारका कदम िभूर राचखएको छ। चर्र नं. 7 मा प्रस्ततु गररएको आधार स्तम्भूहरूबाट 

सधुारका प्रवक्रयाहरू कसरी कायाचन्ियनमा लैजान ेबारे तल उल्लेख गररएका छन।्   
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6.26 संस्थागत तथा नीितगत व्यिस्थामा सधुार 

6.26.1 संस्थागत सधुार  

सािचजिनक खर्च प्रणाली र सो अन्तगचतको व्यिस्थापनका पक्षमा सरसितच अध्ययन गदाच एकाितर 

सम्बचन्धत संस्थाहरूको कितपय कायचक्षेरहरू खचप्टएको तर कितपय कायचक्षेरहरू नसमेवटएको चस्थित 

छ भून ेअकोतर्च  कायचक्षरेको स्पष्ट चजम्मेिारी र जिार्देहीताको अभूाि एिं संस्थागत कमजोरीहरू 

मखु्य समस्याको रूपमा रहेका छन।् यी समस्याहरू बारेमा मािथ र्र्ाच गररसवकएको छ। तसथच 

संस्थागत सधुारको लािग संस्थाहरू गाभ्ने र पनुगचठन गने गरी नयााँ संस्थागत संरर्ना िनमाचण गनच 

आिश्यक छ। नयााँ संरर्ना अनसुार संस्थाको कायचक्षेर वकटान गनुचपने हनु्छ। खचप्टएका क्षेर 

खटु्याउने र नसमेवटएका के्षर समेट्न ेकायचगरी बजेट कायाचन्ियनलाई नितजाममलक र िमतव्ययी बनाउन 

िनम्न संस्थागत संरर्नाको प्रस्ताि गररएको छ।  

तािलका नं.२ : संस्थागत सधुारका लािग प्रस्तावित खाका 

क्र.सं. संस्थागत सधुारका कायच साविक संस्थाहरू कायचक्षरे स्पष्ट भूई सदुृढ बनाउन 
प्रस्ताि गररएका संस्थाको नाम 

1.  एकै प्रकृितका संस्थाहरू 
समायोजन गरी थप 
सदुृढ, सशक्त र 
चजम्मेिारी यकु्त बनाउन े

सािचजिनक खरीद अनगुमन 
कायाचलय र राविय सतकच ता 
केन्ि 

समायोजन पिछको नामः 
सािचजिनक खरीद एिं प्रावििधक 
अनगुमन केन्ि 

2.  अथच मन्रालय िभूरका 
महाशाखाहरूको कायच 
विभूाजन थप स्पष्ट र 
सदुृढ गने 

बजेट तथा कायचक्रम 
महाशाखा योजना अनगुमन 
तथा ममल्याङ्कन महाशाखाको 
कायचक्षेर थप स्पष्ट गने र 
नाम पररितचन गने 

क्रमशः बजेट तथा मध्यकालीन 
खर्च संरर्ना महाशाखा र बजेट 
कायाचन्ियन तथा खर्च व्यिस्थापन 
महाशाखा 

3.  बजेट, खर्च र वित्त 
व्यिस्थापनको लािग 
मन्रालयगत दक्षताको 
विकास तथा सो 
अन्तगचत योजना 
महाशाखालाई थप सदुृढ 
गने 

सरुक्षा सेिा, प्रशासन सेिा, 
आिथचक सेिा, सामाचजक 
सेिा, भूौितक तथा 
सामाचजक पमिाचधारको 
विस्तार िा सेिा प्रदान गने 
मन्रलायहरूको क्षेरगत 
विशेषज्ञताको विकास गने र 
थप सदुृढ बनाउन े

मन्रालयका योजना महाशाखाहरू 
विशेषज्ञताको केन्ि बनाउन,े 
मानि साधनलाई थप दक्ष 
बनाउने गरी संस्थागत क्षमता 
विकास 

4.  राविय योजना 
आयोगको कायचक्षरे 
संघीयता सान्दिभूचक 

विद्यमान गठन आदेश 
अनसुार राविय योजना 
आयोगको कायचक्षरे िसिमत 

संघीय योजना आयोग बनाई सबै 
तहको योजनाको समन्िय, नया 
पररयोजनाको र्यन र 
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बनाउदैं थप स्पष्ट र 
सदुृढ गने 

र गठन अस्थाई प्रकृितको 
भूएकोले विशषेज्ञतालाई 
विशेष ध्यान ददई थप सदुृढ 
बनाउन े

प्राथिमकीकरण, िृहद् आिथचक एिं 
वित्त स्थायीत्ि ल्याउन र बजेट 
सीमा िनधाचरण गने कायच, पुाँजी 
िनमाचणमा सािचजिनक लगानीको 
प्राथिमकीकरण र पररयोजना बैंक 
तयार गनच, अनसुन्धानमा आधाररत 
नीितहरू बनाउन तथा अनगुमन र 
ममल्यांकन मा प्रभूािकारी भूमिमका 
खेल्ने  

 

१. साविकका सािचजिनक खररद अनगुमन कायाचलय र राविय सतकच ता केन्ि समायोजन गनेः विगतको 

कायचसम्पादन विश्लषेण गदाच दबैु संस्थाहरू अपेक्षाकृत प्रभूािकारी नदेचखएको, दबैु संस्थाहरू हाल 

प्रधानमन्री कायाचलय अन्तगचत रहेका, समायोजन गदाच एक अकाचका सर्लता िा साम्यचले 

विद्यमान कमजोरी हटाउन सक्न ेएिं िमतव्ययी हनुे हनुाले एक अकाचमा समायोजन गनच आिश्यक 

छ। उक्त समायोजन गररएको संस्थाको नाम सािचजिनक खररद एिं प्रावििधक अनगुमन केन्ि 

िसर्ाररस गररएको छ। यस केन्ि र सशुासन ऐन, २०६४ र िनयमािली २०६५ अन्तगचत 

ममख्य सचर्िको संयोजत्िमा रहेको अनगुमन तथा ममल्याङ्कन सिमितको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हनु्छ। 

यसो गदाच कुनै समस्या देचखएमा समन्ियात्मक रूपमा समाधान गनच र िनणचय कायाचन्ियन गनच 

सहज हनु सक्छ। उक्त केन्िले साविकका दईु संस्थाहरूले गने कायच लगायत, नेपाल प्रशासिनक 

प्रचशक्षण प्रितष्ठानसाँग समन्िय गरी सम्बचन्धत कमचर्ारी एिं संस्थाको क्षमता, सीप र विशेषज्ञता 

विकास सम्बन्धी तािलमहरू िनयिमतरूपमा सिालन गनच उपयकु्त हनु्छ। सािचजिनक खरीद 

ऐन/िनयम, संघ, प्रदेश एिं स्थानीय तहमा समान प्रकृितको हनुे भूएकोले उक्त तािलम कायचक्रमहरू 

तीनै तहमा सिालन गने व्यिस्था गनच सवकन्छ।  

२. अथच मन्रालयमा रहेका साविकका बजेट तथा कायचक्रम महाशाखा, योजना अनगुमन तथा ममल्याङ्कन 

महाशाखाको कायचक्षरे पनुः पररभूावषत गने र नाम पररितचन गनेः अथच मन्रालय अन्तगचतका 

महाशाखाहरूको कायचक्षेर नेपाल सरकार कायच विभूाजन िनयमािली, २०७४ अनसुार अथच 

मन्रालयको कायचक्षेरको आधारमा पनुगचदठत भूएको छैन। अन्य महाशाखाहरूको पिन 

कायचक्षेरको पनुः पररभूावषत गनुचपने देचखन्छ। यहााँ बजेट तथा कायचक्रम र सािचजिनक खर्च 

व्यिस्थापनसाँग सम्बचन्धत भूएकोले उक्त दईु महाशाखाको मार पनुगचठनको बारेमा र्र्ाच गररएको 

छ।  
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विद्यमान बजेट तथा कायचक्रम महाशाखाले बजेट बनाउन,े वििनयोजन गने र खर्च व्यिस्थापनको 

काम पिन गने गदचछ। मन्रालयगत समर्ना प्रणालीमा समािेश भूएको कायचक्रम/पररयोजनाहरू 

स्ितः स्िीकृत मािनन े व्यिस्था छ। यस अथचमा बजेट तथा कायचक्रम महाशाखाको खर्च 

व्यिस्थापनमा िनकै सानो भूमिमका छ भूने्न गररएको छ तर यथाथच त्यस्तो छैन। बजेट पाररत 

भूएपिछ उक्त समर्ना प्रणालीमा कायचक्रम तथा पररयोजना समािेश गने, वििनयोचजत बजेट 

खण्डीकरण नगरी तथा अबण्डामै राख्न,े स्रोत सिुनचितता ददन,े बजेट वििनयोजन गदाच नै 

रकमान्तरको सोंर्बाट िनदेचशत हनु,े िोतान्तर गने, विविध अन्तगचत िनकै ठम लो रकम राख्न,े 

राविय गौरिका पररयोजनमा पिन न्यमन बजेट वििनयोजन गने जस्ता विकृितहरू मलुत: एउटै 

महाशाखाबाट जन्मेका हनु।् एउटै महाशाखाले बजेट तथा कायचक्रममा रकम वििनयोजन र 

बजेट कायाचन्ियनको लािग खर्च व्यिस्थापन दबैु कायच गनाचले विकृित बढेको हो। िास्तिमा 

बजेट तथा कायचक्रम महाशाखाको कायच बजेट पाररत भूएपिछ उक्त आिथचक िषचको सम्बचन्धत 

कायच सवकन्छ र अको आिथचक िषचको लािग बजेट तथा कायचक्रमको तयारी शरुु गनुचपने हनु्छ। 

बजेट तथा कायचक्रम महाशाखाले अन्य काममा व्यस्त भूएकोले बजेट पमिचका कायचहरूमा यथेष्ट 

समय ददन सकेको देचखदैन। यसको असरले बजेट उत्पादनशील र नितजाममखी बनाउने तर्च  

समस्या थपेको देचखन्छ। एकाइ स्थापना, जनशचक्त योजना तथा व्यिस्थापन, खररद योजना 

लगायत पररयोजना कायाचन्ियनका पमिच तयारी सम्पन्न गने तथा त्यसको अनगुमन गने कायचमा 

कुसलता हनु सकेको छैन। त्यसैले बजेट कायाचन्ियनलाई उपलब्धीमलुक बनाउन र प्रभूािकारी 

कायाचन्ियन गनच एउटा छुटै्ट महाशाखा व्यिस्था गनच उपयकु्त हनु्छ।  

विद्यमान बजेट तथा कायचक्रम महाशाखा र योजना, अनगुमन ममल्याङ्कन महाशाखाका कायचहरूलाई 

थप स्पष्ट गरी बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्ना महाशाखा र बजेट कायाचन्ियन तथा खर्च 

व्यिस्थापन महाशाखा बनाउन उपयकु्त हनु्छ। उक्त महाशाखाको कायचक्षेर िनम्नअनसुार हनु े

सझुाि ददइएको छः  

तािलका ३ : प्रस्तावित महाशाखाहरूको कायचक्षरे 

बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्ना 
महाशाखा 

बजेट कायाचन्ियन तथा खर्च महाशाखा 

मध्यकालीन वित्त संरर्ना र बजेट सीमा 

िनधाचरणको कायच गनच संघीय योजना 

आयोगसाँग सहकायच गने। 

जेष्ठ 15 मा बजेट पेश भूएपिछ िािण १ 
गतेसम्मको ४५ ददनको समयमा सम्बचन्धत 
मन्रालयसाँग सहकायच गरीी बजेट कायाचन्ियनको 
१२ मवहना कै कायच तािलका बनाउन,े खरीद 
प्रवक्रयाका लािग आिश्य कागजात गरीी 
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िािणको पवहलो हप्ता नै काम शरुु गने व्यिस्था 
िमलाउने। 

बजेट तजुचमा मागच िनदेशन तयार गने। खर्च व्यिस्थापन तथा िमतव्ययीतालाई प्राथिमकता 
ददने। 

क्षेरगत बजेट नीित पर तयार गनच सहयोग 
गने। 

आिथचक कायचवििध ऐन/िनयम, खररद ऐन/िनयम 
कायाचन्ियन एिं वित्तीय चजम्मेिारी िहन गराउन,े 
मापदण्डहरू बनाउन।े  

खरीद योजना सम्परीक्षण एकाइ खडा गरर 
पररयोजनहरूको िावषचक खरीद योजना, बजेट 
र्ौमािसक योजना विस्ततृ पररयोजना 
प्रितिेदन भूए नभूएको हेने। 

संसदबाट पाररत भूएको बजेटलाई पमणच कायाचन्ियन 
गने।  

पररयोजनाका बजेट पमिच तयारीहरू परुा गने। औचर्त्य पवुष्ट नभूई, िमतव्ययचीता हनुे कारण 
नजनाई, बजेट प्रभूािकारी हनुे र चजम्मेिारी िलन े
व्यिस्था नभूई रकमान्तर नगने गनै परेमा िनित 
सीमा िभूर मार गने।  

बहिुषीय ठेक्कामा लागेका पररयोजनाहरूको 
सबै दावयत्ि वहसाब गरी ठीक तररकाले 
बजेट वििनयोजन भूए नभूएको हेने। 

अनगुमन र ममल्याङ्कनको कायच गने, संघीय आयोग, 

सािचजिनक खरीद एिं प्रावििधक अनगुमन केन्ि, 

आददको प्रितिेदनअनसुार खर्च व्यिस्थापनलाई 
सधुार गने।  

अबण्डा िा खचण्डकरण विना िा ररप्याकेचजङ्ग 
गरेका कायचक्रमहरू, सालबसालीका 
कायचक्रमहरू विस्ततृरूपमा केलाउन,े 
सम्परीक्षण गने, कायचक्रम, नाम वक्रयाकलाप 
र उद्देश्य िमले निमलेको हेने, र संशोधन गनच 
लगाउने। 

समीीक्षा एिं मन्रालयस्तरीय विकास समस्या 
समाधान सिमितका िनणचयहरू कायाचन्ियन गने।  

मन्रालयगतरूपमा तयार भूएका 
मध्यकालीन खर्च संरर्ना एकाइ तथा 
योजना महाशाखाबाट आएका कायचक्रम तथा 
पररयोजनाहरूको प्राथिमकीकरण, वििनयोजन 
र बजेट सीमालाई ध्यानमा राखीी 
मध्यकालीन बजेट संरर्ना अध्याििधक 
गने। 

वित्तीय अनशुासन, बजेट (संसदले पाररत गरेको 
कानमन हो) को पमणच कायाचन्ियन गनच बाध्य पाने। 
बजेट कायाचन्ियनको तािलकाअनसुार काम गने, 

काम नगरेमा मनुािसब कारण ददनपुने, नददएमा 
विभूागीय कायचबाही हनु सक्ने रे्तािनी ददने। 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना तयार गने। बजेटको उत्पादकत्ि र प्रभूािकाररता बढाउन।े  
खररद सम्झौताबाट बर्त रकम मार रकमान्तर 
गने। 

मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणाली (LMBIS) मा 
प्रविष्ट गने र पमणच बजेट तयार गने।  

अनगुमन ममल्याङ्कन वििध र समर्कांकहरू तयार 
गने। 
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बजेट बनाउने समय तािलका अनसुार काम 
गने।  

बजेट कायाचन्ियनको समय तािलकाअनसुार काम 
गने र अनगुमन गने।  

3. वििभून्न मन्रालयका योजना महाशाखाहरूको संरर्ना सधुारः मन्रालयहरूमा रहेका विद्यमान योजना 

महाशाखा िा शाखाहरूको क्षमता अिभूिृवि र पनुगचठन गररनपुदचछ। प्रत्येक मन्रालयले आ-

आफ्ना मध्यकालीन बजेट संरर्ना बनाई त्यसैअनरुूप बजेट गहनरूपले तयार गनुचपदचछ। क्षेरगत 

नीितपरहरू तयार गने, खरीद योजना तयार गने, प्राथिमकीकरण गने, नितजाममलक बजेट तयार 

गने, पवहले देचखको वििभून्न कारणले मन्रालयमा भूारका रूपमा रहेका कायचक्रम िा 

पररयोजनाहरूको पनु-प्राथिमकीकरण गने आदद कायचको लािग एउटा सशक्त र िनरन्तर लािग 

रहन ेविशषेज्ञको सममह आिश्यक पदचछ। त्यसैले प्रत्येक मन्रालयले योजना महाशाखा अन्तरगत 

मध्यकालीन बजेट संरर्ना एकाइ गठन गने र अथचमन्रालयसाँग संयकु्तरूपमा काम गने व्यिस्था 

गनुच पदचछ।  

4. संघीय योजना आयोग बनाउन:े राविय योजना आयोगले सबै तहको सरकारको आिथचक सामाचजक 

विकासको समन्िय गने संस्थाको रूपमा काम गनुचपने हनु्छ। नयााँ विकास कायचक्रम िा 

पररयोजनाहरू दोहोररने अिस्थालाई हटाउन आयोगले सहयोगीको भूमिमका खेल्न ुपने हनु्छ। 

आिश्यकता र मागको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना आयोगले सहयोगको भूमिमका 

खेल्नपुने हनु्छ। सबै तहका सरकारहरूलाई विकाससम्बन्धी प्रावििधक सर-सल्लाह र सहयोग 

गनुचपने हनु्छ। प्रदेश िा स्थानीयतहका योजना तथा नीितमा काम गने िनकायसाँग नचजकमा रही 

काम गनुच पने हनु्छ। त्यसैले राविय योजना आयोगभून्दा संघीय योजना आयोगको रूपमा गठन 

गने गरी रूपान्तरण गनुच उपयकु्त हनु्छ। संघीय योजना आयोगको गठन विषय विशषेज्ञ र दक्ष 

र्यन िनमाचण गने गरी हनु आिश्यक छ। योजना आयोगले राविय विकासको सोंर्, लक्ष्य र 

रणनीित तथा लक्ष्यपरक नीित समेटी एवककृत ढंगले योजना तजुचमा गनुचपने हनु्छ। दीघचकालीन 

क्षेरगत योजनाहरू बनाउन ुपने हनु्छ। दीघचकालीन क्षरेगत योजना बनाउदा अन्तर क्षेरगत 

सम्बन्ध, कायाचन्ियनमा िमतव्ययीता र आम जनसमदुायमा लाभू प्राप्त हनुे अिस्थालाई पक्का 

गररनपुने हनु्छ। यस प्रकारको योजना तयार गदाच 25/30 िषचसम्मको सोंर् र रणनैितक 

चर्न्तनबाट प्ररेरत भूएको हनुपुने हनु्छ। यसैले प्रस्तावित संघीय योजना आयोगलाई बढी सक्षम 

बनाउन ु पने हनु्छ। आयोजना पररयोजनाका सम्बन्धमा अिरोधहरू हटाउन पमिच तयारीहरू 

सिुनचित गने कायचमा सहयोग परु् याउन पदचछ। संघीय योजना आयोगले मध्यकालीन वित्त संरर्ना 

मार्च त देशिभूर बहृत आिथचक एबं वित्त स्थावयत्ि ल्याउन प्रमखु भूमिमका खेल्न ुपदचछ। कुल 

बजेट सीमा आिथचक तथा वित्तीय स्थावयत्ि र स्रोत उपलब्धताको आधारमा तोक्न ुपदचछ। सिै 

तहको सरकारको वित्त व्यिस्थापन र खर्च व्यिस्थापनको विश्लषेण गनुच पदचछ। पररयोजनाहरू 
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प्रथामीकीकरण, पररयोजना बैंक तयार गने, पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानीको अनगुमन र 

ममल्याङ्कन गने कायच पिन संघीय योजना आयोगले गदचछ।   

6.27 सािचजिनक खर्च व्यिस्थापनमा पररिितचत संस्थागत सम्बन्ध 

संघीय योजना आयोग, अथच मन्रालय, र सम्बचन्धत मन्रालयहरू एक आपसमा समन्िय र सहकायच गरी 

नाितजाममलक मध्यकालीन खर्च संरर्नाका ममलभूमत पक्षहरू तयार गरी लागम गने प्रणाली स्थावपत गनुच 

जरूरी छ। स्रोत अनमुान अथच मन्रालय राजस्ि महाशाखा र अन्तराचविय सहायता समन्िय महाशाखाबाट 

गने र सोको जानकारी बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्ना महाशाखा र सम्बचन्धत मन्रालयहरूमा 

हनुे व्यिस्था गररनपुदचछ। कायचक्रम तथा पररयोजनाहरू मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणालीमा प्रविष्ट 

गने व्यिस्थालाई प्रभूािकारी बनाउनपुदचछ। िावषचक बजेटलाई मध्यकालीन खर्च संरर्नाको दृवष्टकोणिाट 

तजुचमा गने कायच बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्ना महाशाखाले गने र बजेट पास भूइसकेपिछ 

कायाचन्ियनको काम बजेट कायाचन्ियन तथा खर्च महाशाखाले गने गरी बजेट र खर्च व्यिस्थापनलाई 

थप प्रभूािकारी बनाउन जरूरी छ। यस क्रममा खर्च गने िनकायहरू अथाचत सम्बचन्धत मन्रालयहरू 

िबर् समन्िय र सहकायचको खााँर्ो छ महालेखा िनयन्रक कायाचलयले खर्च व्यिस्थापन महाशाखासाँगको 

समन्ियनलाई थप व्यिचस्थत र प्रभूािकारी गनुचपदचछ। खर्च गने िनकायहरूसाँग सहकायच गरी सािचजिनक 

खर्चको लेखा राख्न ेर आन्तररक लेखापरीक्षण गने कायच गररन ुपदचछ। सािचजिनक खरीद एिं प्रावििधक 

अनगुमन केन्िले खरीद अनगुमनलाई प्रभूािकारी बनाउन े कायच गनुचपदचछ। अनगुमन गरेका 

कायचक्रम/पररयोजनाहरूको सझुाि सवहतका ताजा प्रितिेदनहरू अथच मन्रालयको बजेट कायाचन्ियन 

तथा खर्च व्यिस्थापन महाशाखामा ददने व्यिस्था गररनपुदचछ। यस्तो ढााँर्ाको विकास र सो अनरुूप 

ममल्याङ्कन गने पररपाटीले प्रणालीगत रूपमै कायाचन्ियनलाई प्रभूािकारी बनाउन मद्दत पगु्नेछ। संघीय 

योजना आयोगले अनगुमन तथा ममल्याङ्कन प्रितिेदन उपलब्ध गराइ सो अनरुूप कायाचन्ियनमा 

प्रभूािकाररता बढाउन उपयकु्त हनुेछ। मािथ भून ेझै स्ितन्र एिं विचशष्ट िनकायको रूपमा योजना 

आयोगले कायचक्रम तथा पररयोजनाहरूको मध्यकालीन नितजा संरर्ना आधारमा अनगुमन तथा ममल्याङ्कन 

कायचलाई प्रभूािकारी र पररणामममखी बनाउन आिश्यक छ। पररयोजना तहदेचख मन्रालयहरू र अन्य 

सम्पमणच संस्थाहरूले आ-आफ्नो काम सोही ढााँर्ामा आधाररत रहेर प्रगित ममल्याङ्कन सािचजिनक गने 

व्यिस्था गररनपुदचछ। यसका लािग आिश्यक काननुी व्यिस्था गनच समेत आिश्यक हनुेछ।   
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चर्र नं 8 : सािचजिनक खर्च व्यिस्थापन: संस्थागत सधुार अन्तगचत संस्थाहरूको सम्बन्ध  

 

चर्र नं. 8 मा अथच मन्रालय अन्तरगत महाशाखाहरू, संघीय योजना आयोग, संघका मन्रालयहरू, 

पररयोजना एकाइहरू, सािचजिनक खररद एिं प्रावििधक अनगुमन केन्ि र नेपाल प्रशासिनक प्रचशक्षण 

प्रितष्ठान िबर्को सम्बन्धहरू देखाइएको छ।  दबैुितर र्चु्र्ो भूएको रेखाले दबैु तर्च को सम्बन्धलाई 

दशाचएको छ। एकाितर मार र्चु्र्ो भूएको रेखाले एकतर्ी सम्बन्धलाई देखाएको छ। िबर्िबर् 

टुवक्रएको रेखाले प्रितिेदन पेश गनुचपने सम्बन्धलाई देखाएको छ।  यसरी आपसी सम्बन्ध र 

सहकायचबाट राम्रो प्रितर्ल प्राप्त हनुेछ।  

6.28 नीितगत एिं कानमनी व्यिस्थामा सधुार  

बजेट प्रणालीमा सधुारको लािग राजनैितक प्रितिितासवहतको नेततृ्ि आिश्यक पदचछ। मािथ भूने झै 

बजेट, सािचजिनक खर्च प्रणालीका प्रत्येक र्रणमा प्रणालीगत सधुारको आिश्यकता छ। व्यिस्थापनलाई 

चजम्मेिारीयकु्त, पारदशी, नाितजाममलक र उत्तरदायी बनाउन आिश्यक छ। व्यचक्तका व्यिहार, प्रिृचत्त 

र अनसुाशनवहनातामा पिन सधुार ल्याउनछु। कायाचन्ियनमा िमतव्ययी, अनशुासन, पारदशी र जिार्देयी 

बनाउन आिश्यक छ।  

बजेट वििनयोजन सािचजिनक खर्च र वित्तीय व्यिस्थापनलाई चजम्मेिारीयकु्त पारदशी, नितजाममलक एिं 

उत्तरदायी बनाउन नीितगत एिं कानमनी व्यिस्था सधुार ल्याउन आिश्यक देचखन्छ। यसका लािग 

वित्त उत्तरदायीत्ि एिं चजम्मेिारी ऐनको िछटो व्यिस्था गनच आिश्यक छ।  तीनैतहका सरकारहरूले 

अपनाउन ु पने पारदचशचता र जिार्देहीता वित्त िनयम र बजेटको सीमा, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
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सरकारले िलन सक्ने आन्तररक ऋणको सीमा र प्रवक्रया तथा तीनिटै सरकारबाट िलइने आन्तररक 

ऋणमा नेपाल राि बैंकले अपनाउन ुपने प्रवक्रया आददको सािचजिनक खर्च व्यिस्थापन कायाचलयमार्च त ्

विषयमा पिन वित्त चजम्मेिारी ऐनले प्रष्ट पानुचपदचछ। खर्च गने िनयम, राजश्वसम्बन्धी िनयम, ऋण 

सम्बन्धी िनयम तजुचमा गनुचपने आिश्यकता देचखन्छ। ती िनयमहरू सचजलै ममल्याङ्कन गनच सवकने हनु ु

पदचछ। सािचजिनक प्रशासन सेिाहरू प्रिाह गदाच िमतव्ययी बनाउन आिश्यक पने मापदण्ड, मानक, 

प्रवक्रयाको प्रत्येक र्रणमा आिश्यक पने खर्चको सीमा, कमचर्ारीहरूलाई ददइने सवुिधा एिं 

उपकरणहरूको मापदण्ड, उपयोगको सीमा, राजनैितक िनयचुक्त भूएका व्यचक्तहरूलाई ददइने सवुिधा िनजी 

सचर्िालयमा ददइने कमचर्ारीको संख्या, तह, उनीहरूको सवुिधा जस्ता विषयहरूमा पिन स्पष्ट मापदण्ड 

बनाउन जरूरी छ। योजना प्रणालीबाट देशमा सम्मवृि हािसल गनच क्षरेगत रणनीित, आििधक योजना, 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना र िावषचक बजेट िबर्को िसलिसलेिार अन्तरसम्बन्ध आिश्यक पदचछ। प्रत्येक 

र्रणमा तयार गररएका नीित, रणनीित एिं योजनाहरू विश्वसनीय हनु ुपदचछ। त्य, विश्लषेण, संरर्नात्मक 

समाधानहरूको प्रके्षपण, योजना अििधमा हनु सक्ने साधन र स्रोतको पमिच अनमुान स्पष्ट मापदण्डसवहतको 

प्राथिमकीकरण आददले आििधक योजनाहरू विश्वसनीय बन्दछन।् आििधक योजनाहरू ममलतः िावषचक 

बजेटबाट कायाचन्ियन हनु्छन।् मध्यकालीन खर्च संरर्नाले आििधक योजना र िावषचक बजेट िबर्को 

सम्बन्धलाई मजबतु बनाउाँदछ। िावषचक बजेट एकिषचको अििधका लािग बनाइन ेभूए पिन तीन िषचको 

दृवष्टकोणले मागचिनदेशन गदचछ। अथाचत मध्यकालीन खर्च संरर्नाको दृवष्टकोणबाट िावषचक बजेटहरू 

बनाइन्छ।  यसरी िावषचक बजेट बनाउाँदा आििधक योजना, क्षेरगत रणनीित, राविय नीितसाँग 

अन्तरसम्बचन्धत भूएको हनु ुपदचछ। साँगित िमलेको िावषचक बजेटले विश्वािसलो र आिथचक-सामाचजक 

रूपान्तरणमा योगदान ददन सक्दछ।   

6.29 योजना र मध्यकालीन खर्च संरर्ना 

6.29.1 क्षरेगत रणनीितक योजना, आििधक योजना र िावषचक बजेट िबर्को अन्तर सम्बन्ध 

सरकारसाँग समवृिको लािग बिलयो जग बसाउने ठम लो अिसर छ। संघीयता कायाचन्ियनको शरुुको 

अिस्था भूएकोले यस्तो अिसर झन ्र्रावकलो भूएको छ। यसै अिसरलाई सदपुयोग गदै ितचमान 

सरकारले "समिृ नेपाल सखुी नेपाली" भूने्न दीघचकालीन लक्ष्य तय गरेको छ। सरकार आर्ैं ले 

लक्ष्यहरू िनददचष्ट गने र कायाचन्ियन गने भूएकाले योजना प्रवक्रया अिनिायच हनु्छ। योजना विना िनधाचररत 

लक्ष्यमा पगु्न सवकदैंन। योजना संयन्रका आफ्नै क्रमबिता हनु्छन।् समग्र आिथचक-सामाचजक 

विकासको सोंर्, क्षेरगत रणनैितक योजनाहरू, आििधक योजना, मध्यकालीन दृवष्टकोणबाट तयार गररएको 

िावषचक बजेट र त्यसको कायाचन्ियन जस्ता पक्षहरू योजना संयन्रको क्रमबिता िभूर पदचछन।् 
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सरकारसाँग आिथचक-सामाचजक विकासको सोंर् छ तर क्षेरगत रणनैितक योजना तजुचमा कायच कमजोर 

र कम प्राथिमकतामा परेको देचखन्छ।  

क्षेरगत रणनैितक योजना विशेषतः दीघचकालीन हनु्छ। सो अन्तगचत आगामी र्ारपााँर् दशकको समयमा 

हनु सक्न े र गररन े स्पष्ट खाकासवहतको गरुुयोजना तयार हनु्छ। नेपालमा पिन क्षेरगत रणनैितक 

योजनाका प्रयास नभूएका होइनन।् दीघचकालीन कृवष योजनालाई उदाहरणको रूपमा िलन सवकन्छ। 

तर कमजोर आधार र भूविष्यको स्पष्ट दृवष्टकोण विनाको क्षेरगत रणनीितले आशाितत प्रितर्ल दददैंन। 

कृवषको रणनैितक योजनामा कृवष क्षेरमा िमशचक्तको किम हुाँदा कसरी याचन्रकरणमा जान ेिा प्रवििधको 

छनौट गने भूने्न स्पष्ट खाका नभूएकोले खेित गरररहेका जिमनहरू बााँझो हनु गए।  

क्षेरगत रणनीितक योजनाहरू र्रावकलो सोंर्बाट िनदेचशत हनुपुदचछ। रणनैितक योजनाको समय लामो 

हनुे भूएकाले राज्यका सबै पक्ष एिं सरोकारिालाहरूको सहमितसवहत क्षेरगत रणनीितहरू तयार 

गनुचपदचछ।  

उक्त तररकाले दीघचकालीन सोंर्बाट तयार गररएको क्षेरगत रणनैितक योजनाले समग्र विकासको लागत 

घटाउाँदछ। आिथचक-सामाचजक विकासका अन्य नेततृ्िदायी के्षरहरूसाँगको दीघचकालीन समन्िय एिं 

अग्रगामी र पषृ्ठपोषक सम्बन्धले िछटो विकास गनच सहयोग परु् याउाँदछ। सडक सञ्जाल सम्बन्धी 

रणनैितक योजनालाई एक दृष्टान्तको रूपमा िलन सवकन्छ।  

देशभूरी िनमाचण गररन े सडक सञ्जालको दीघचकालीन रणनैितक योजनाले कायाचन्ियनभून्दा पवहलेका 

कायचहरू सम्पन्न गदै लैजान सहयोग परु् याउाँदछ। जस्तै जग्गा अिधकरणका कायचहरू अगािड नै गनच 

सवकन्छ। अिधकरणकै बेला ममल्य विज गने प्रणाली अपनाइ सो अनसुार चजम्मेिार आधिुनक 

अिधकरणको कायच पमरा गनुचपछच। यी कायचहरू अगािड गनाचले पररयोजना आर्ैं ले बढाएको ममल्य 

ितनुचपदैन। अकोितर सडक सञ्जालको दीघचकालीन गरुुयोजनालाई समेत आधार मानी सहरी विकास एिं 

जलमागच-पलु-जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी बहउुद्देश्यीय दीघचकालीन रणनीितहरू तयार गने कायचहरूमा 

सहयोग पगु्दछ। यी वििभून्न रणनीितहरूको आधारमा मानि संशाधन तथा रोजगारी िसजचनासम्बचन्ध 

क्षेरगत रणनीितलाई थप िस्तिुनष्ठ बनाउन सवकन्छ। त्यसैगरी कृवष, उद्योग एिं समर्ना र सिारसम्बन्धी 

रणनीितहरू तयार गररएका वििभून्न क्षरेगत रणनीितिाट समग्र देश विकासको चर्रण तयार गने मद्दत 

पगु्दछ। दीघचकालीन क्षरेगत रणनीितक योजनाहरू नै समवृिका आधार स्तम्भूहरू हनु।् वयनै आधार 

स्तम्भूसाँग सम्बचन्धत हनु ेगरी आििधक योजनाहरू तयार गररन ुपदचछ।  

विगतमा कितपय आििधक योजनाहरू योजना बनाउने उद्देश्यले मार तयार गररएका छन।् योजनाका 

दस्तािेज िभूर असान्दिभूचक, एक आपसमा बाचझएका अस्पस्ट नीित र रणनीितहरू समािेस भूएको प्रसस्त 
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दृस्टान्तहरू पाइन्छन।् योजना अििधमा उपलब्ध हनु सक्ने साधन स्रोतको भूरपदो पमिच अनमुान, 

संरर्नात्मक सम्बन्धहरूको प्रके्षपण, प्रवििधको छनौट दक्षता र समानता िबर् हनु सक्ने विरोधाभूाष 

कमगने विश्वास योग्य प्राथिमकता, साँगित िमलेको समचस्टगत नीित र क्षेरगत रणनीित जस्ता आधारभूमत 

पक्षहरूिाट आिािधक योजनालाई थप विश्वाचशलो बनाउन सवकन्छ। स्रोतको अभूाि हटाउन परम्परागत 

नभूई स्पष्ट मापदण्डसवहतको प्राथिमकीकरण आिश्यक पदचछ। राज्यको रणनैितक प्राथिमकताअनसुार 

िावषचक बजेट वििनयोजन गने र वित्त उद्दशे्यअनसुार उक्त िावषचक बजेट वििनयोजन पक्का गने काम 

मध्यकालीन बजेट संरर्नाको दृवष्टकोणिाट गररन्छ। विश्वशनीय मध्यकालीन खर्च संरर्नाको 

दृवष्टकोणले वित्त िनयम र नीित िनमाचणमा सधुार गनच प्रोत्साहन ददन्छ। िास्तिमा िावषचक बजेटलाई 

मध्यकालीन खर्च संरर्नाको दृवष्टकोणले मागचिनदेचशत गदचछ। मध्यकालीन खर्च संरर्ना बावषक बजेट 

प्रणालीलाई सहयोग गने औजार हो। मध्यकालीन आाँखाले हेरेर बजेट बनाउने औजार हो। उक्त 

औजार विश्वसिनय हनु ुपदचछ। विश्वािसलो र भूरपदो मध्यकालीन खर्च संरर्नाले बजेट प्रणालीमा रहेको 

विद्यमान समस्या हटाउन सक्दछ। तसथच मध्यकालीन खर्च संरर्नाको दृवष्टकोणिाट िावषचक बजेट 

बनाउने काननुी प्रािधान राचखएको छ। तर यसका सबै प्रवक्रया, चजम्मेिारी, समय तािलका, अनमुोदन 

गने प्रवक्रया, राजनैितक रूपमा स्िीकायचता, दक्ष जनशचक्तको व्यिस्थापन गनुचपने जस्ता पक्षमा गररएको 

उपेक्षाले अपेचक्षत प्रितर्ल ददन सक्दैन।  

सामान्यतः मध्यकालीन खर्च संरर्नाको स्िरूप िनमाचणमा तीन र्रणका कायचहरू सम्पन्न हनु्छन ्र यी 

आर्ैं मा साध्य होइनन,् साधन हनु।् प्रवक्रयाबाट नितजा कस्तो आयो र खासगरी बजेटको उत्पादकत्ि 

िृविमा कस्तो योगदान रह्यो भूने्न पक्ष सबैभून्दा महत्त्िपमणच हनु्छ। त्यसैले प्रभूाि सिुनचितता र मापनको 

लािग मध्यकालीन खर्च संरर्नाको विस्ताररत रूप मध्यकालीन नितजा सम्पादन संरर्ना तयार गरी 

लागम गनुचपने देचखएको छ र सोको प्रस्ताि गररएको छ। यो संरर्ना नितजाममखी उपकरण हो। खर्च 

व्यिस्थापन कित िमतव्ययी भूयो? िनधाचररत लक्ष्यहरू कित प्राप्त भूए? समग्रमा नितजा कस्तो रह्यो भूने्न 

विषयहरू अनगुमन र ममल्याङ्कनसाँग सम्बचन्धत भूएकाले यो कायच उपयकु्त हनुछे। यसलाई संघीय योजना 

आयोगले सम्पादन गरी मन्रालय र पररयोजना तहसम्म संस्थागत गरी कायाचन्ियन पररपावट सदुृढ गनच 

जरूरी छ। यसले वििनयोजन प्रकृयामा रहेका कमजोरीहरूलाई समेत ममल्याङ्कन गनच मद्दत गनेछ। 

मािथ भूनेझै नितजाममलक बजेट प्रणाली अिलम्बन गदाच यो प्रणाली थप रूपमा अन्तर सम्बचन्धत र 

एक अकाचको बिलयो पररपरुक बने्नछन।्  

िावषचक बजेटलाई सहयोग गनच मध्यकालीन खर्च संरर्नाको र्रण, संस्थागत चजम्मेिारी र समय तािलका 

सारांशको रूपमा चर्र नं. 9 मा प्रस्ततु गररएको छ। र्रण, संस्थागत, चजम्मेिारी र समय तािलका 

सबैलाई िट्टािट्टामा राचखएको छ।  
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मध्यकालीन खर्च संरर्नामा तीनिटा पक्षहरूः मध्यकालीन वित्त संरर्ना, मध्यकालीन बजेट संरर्ना र 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना रहेका छन।् यी तीनिटै र्रणलाई संयकु्त रूपमा िावषचक बजेटलाई 

मध्यकालीन दृवष्टकोणिाट हेने माध्यम िा औजारका रूपमा िलइन्छ। िावषचक बजेटलाई मध्यकालीन 

दृवष्टले हेरी आििधक योजनासाँग जोिडन्छ। योजना आयोगले आगामी तीन िषचको लािग बहृत आिथचक 

पररसमर्कहरूको प्रके्षपण गदाच दीघचकालीन सोर्, योजना लक्ष्य, पररिितचत प्राथिमकताहरू जस्ता पक्षहरूलाई 

आधार बनाई िावषक बजेटको सीमा तोक्ने कायचमा नतेतृ्ि िलई वित्त संरर्नालाई बढी िास्तविक 

बनाउाँदै िावषचक बजेटको दक्षता अिभूिृविसवहत विश्वसिनयता बढाउन ेगरी योगदान गनच आिश्यक छ। 

मध्यकालीन वित्त संरर्ना मध्यकालीन खर्च संरर्नाको पमिाचधार हो। यस संरर्ना िभूर वित्त नीित एिं 

उद्देश्यहरू र मध्यकालीन बहृत आिथचक वित्त लक्ष्यहरू प्रके्षपण गररन्छ। त्यस्तै, बजेट प्रस्ततु गदाच 

मध्यकालीन खर्च संरर्नाको अको आधार हो। यो प्रत्येक खर्च गने िनकायबाट आिश्यक बजेट 

अनमुान गने माध्यम हो। यसका लािग िावषचक बजेटको सीमा र क्षेरगत वििनयोजनका नीितगत 

आधारहरूका ठोस मापदण्डहरू तयार गदै िनचित आधिुनक वििधतर्च  उपयोगमा ल्याउन ु पदचछ। 

मन्रालयहरूले मध्यकालीन दृवष्टिाट बजेट संरर्ना गनुचपने हनुाले विगतमा जस्तै गरर हर्िुा वििध 

प्रयोग गररएमा यसको असर समग्र बजेट र खर्च प्रणालीमा पनेछ।  

यसरी मध्यकालीन खर्च संरर्ना िनमाचण गदाच अपनाइन ेएक पिछको अको र्रणले वित्त अनशुासन, 

िनयम पालना गराउन र रणनैितक प्राथिमकताहरूमा कवटबि हनु सहयोग परु् याउाँछ। सािचजिनक 

खर्चको सही सदपुयोग हनु सक्ने हनुाले नितजाउन्मखु मध्यकालीन खर्च संरर्ना गने लक्ष्यका साथ 

यस वििधको विकास गनच सझुाि ददइएको छ।  
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चर्र नं. 9  मध्यकालीन खर्च संरर्नाका पक्षहरू, संस्थागत चजम्मेिारी र समय तािलका 

 

यसरी मध्यकालीन नितजा सम्पादन संरर्ना सािचजिनक खर्च व्यिस्थापन दक्षता एिं प्रभूािकाररता 

बढाउने एउटा महत्त्िपमणच उपकरण भूएकोले यसलाई त्यही रूपमा सदपुयोग गररनपुदचछ। यस संरर्नाले 

िनधाचररत लक्ष्यहरू िमतव्ययी एिं प्रभूािकारीरूपमा नितजा प्राप्त भूयो भूएन भूनी मापन गनच मद्दत गदचछ। 

मध्यकालीन खर्च संरर्नासाँग मध्यकालीन नितजा सम्पादन संरर्नाका तत्त्िहरू समािेश गरी बजेट 

सधुार गदाच बजेट प्रणालीमा रहेका विद्यमान समस्याहरू र कमी कमजोरीलाई समाधान गनच िा सच्याउन 

ठम लो मद्दत पगु्नेछ।  

6.29.2 मध्यकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा प्रवक्रयाको प्रस्तावित ढारं्ा 

िावषचक बजेटलाई प्रभूािकारी बनाउने औजारको रूपमा मध्यकालीन खर्च संरर्नाको प्रस्तावित ढााँर्ा र 

कायाचन्ियन प्रवक्रया िनम्न चर्र नं 10  मा प्रस्ततु गररएको छ।  यस ढााँर्ाले विद्यमान प्रवक्रयाका 

राम्रा पक्ष र सही अभ्यासलाई समेटेको छ भूने थप आिश्यक प्रवक्रया एिं संस्थागत व्यिस्थाको 

आिश्यकतालाई औल्याएको छ। यसको समग्र संरर्नालाई दईु र्रणमा प्रस्ततु गररएको छ: (क) 

रणनैितक र्रण र (ख) स्रोत वििनयोजन र्रण। रणनैितक र्रण िभूर दईु कदमहरू रहेका छन।्  

पवहलो कदममा बहृत आिथचक पररसमर्कहरूको प्रके्षपण, िनरन्तरता ददइने कायचक्रम/पररयोजनाहरूको 

छनौट एिं सािचजिनक पुाँजी िनमाचण योजनाको उपयोग रहेका छन।् यी तयारी कायचहरू सम्पन्न गरे 

पिछ प्रमखु रणनीित एिं क्षरेगत प्राथिमकताहरूको िनधाचरण गररनपुदचछ। यी सबै विश्लषेण, क्षेरगत 

नीित र प्राथिमकताका आधारमा बजेटको िसमा िनधाचरण गनुचपदचछ। स्रोत वििनयोजन र्रण अन्तगचत ३ 
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िटा कदमहरू हनुपुने गरी चर्रमा प्रष्ट गररएको छ। यी र्रणहरूमा बजेटको मागचिनदेशन तयार गने 

र तीन िषे बजेटको तयारी, पनुरािलोकन तथा अचन्तमरूप ददन ेकायच गनुचपने हनु्छ।  

 

चर्र 10: प्रस्तावित मध्यकालीन खर्च संरर्ना र बजेट तजुचमाको प्रवक्रया 

 

मध्यकालीन बहृत आिथचक तथा वित्तीय प्रके्षपण 

संघीय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेततृ्िमा गदठत स्रोत सिमितले वित्त संरर्नाका आधारमा 

सरकारको स्रोतको आयतन र खर्चको सीमा िनधाचरण गनुच पदचछ। उक्त बजेट सीमा िनधाचरण बहृत 

आिथचक पररसमर्कहरू तथा राजस्ि र अन्य आय स्रोतको अनमुान एिं प्रके्षपण उपयकु्त वििधको आधारमा 

गररन ुपदचछ। राजस्ि र आिथचक खर्चसाँग सम्बचन्धत विस्ततृ समर्नाहरू प्रयोगमा ल्याइ अनमुानलाई 

बढी विश्वािसलो र यथाथचपरक बनाउन आिश्यक छ। यसैले वित्त सरंर्नाको खाका िनमाचण गने 

व्यिस्थासवहत स्रोत सिमितले गने अनमुानहरूलाई थप विश्वाचशलो बनाउन योजना आयोगमा एउटा छुटै्ट 

बजेट र तजुचमा सहयोग एकाइ स्थापना गनुचपने देचखन्छ।   

क्षरेगत बजेट नीित परहरू 

सरकारले त्य एिं प्रितििताको आधारमा क्षेरगत प्राथिमकताहरू तोक्दछ िा तोक्न ुपने हनु्छ।  

त्यस्तै, प्रत्येक मन्रालयहरूले त्यगत विश्लषेणका आधारमा कित कायचक्रम/पररयोजनाहरूलाई 

िनरन्तरता ददनपुने हनु्छ; कित र कस्ता नयााँ कायचक्रम/पररयोजनाहरूलाई बजेटमा समािेश गने हो; 

कायाचन्ियनको वििध र समयाििध के हनुे हो लगायतको विषयमा नीित परहरू बनाउन ेअभ्यास थालनी 

गनुच पदचछ। उक्त नीित परहरू तयार गदाच आििधक योजना, क्षेरगत रणनीितहरू र प्राथिमकताका 
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आधारहरूलाई प्रमखुरूपमा ध्यान ददइन ुपदचछ। नीितपरले विगतको प्रितर्ल र आगामी प्रितर्ललाई 

पिन तलुना गनच आिश्यक हनुेछ। उपरोक्त नीित परहरूसवहत सबै मन्रालयहरू बजेट िनमाचणको 

क्रममा अथच मन्रालयसाँग िनरन्तर छलर्लमा रहन ुपदचछ र त्यगत आधारमा बजेट मागको पषु्ट्याइ 

गनुच पदचछ।  

पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानी  

पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानीको क्षेरमा संघीय योजना आयोगले क्षेरगत मन्रालयहरूको सहकायचमा 

सािचजिनक िनमाचणका पररयोजनाहरूको छनौट, ममल्याङ्कनदेचख बजेटमा समािेस गनच योग्य 

पररयोजनाहरूको पररयोजना बैंक तयार गनुचपने प्रस्ताि गररएको छ।पुाँजी िनमाचण योजनालाई मध्यकालीन 

खर्च संरर्नाको एउटा महत्त्िपमणच वहस्सा बनाउन आिश्यक छ। पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानीको 

कायच सामान्यतया बहिुषीय हनु्छन।् उक्त बहिुषीय योजनालाई िावषचक बजेटमा राख्न े प्रवक्रया 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना हो। तीन िषे मध्यकालीन खर्च संरर्ना प्रस्ताि गररएको छ तर बहिुषीय 

पररयोजनाहरू ितन िषच भून्दा बढी समयको हनु सक्दछ। यस अिस्थामा पररयोजनाको समयलाई नै 

हेरेर िावषचक बजेट राख्न ुपदचछ।  ितन िषच िभूर कायच सम्पन्न भूइसकेका कायचक्रम/पररयोजनाहरूको 

उपयोगिाट कसरी अिधकतम प्रितर्ल प्राप्त गने, ममचत सम्भूारमा कसरी र कवहले गने भूने्न कुराहरू 

समािेस हनुपुदचछ। यसको साथै र्ाल ुभूइरहेका पररयोजनाहरूको हकमा ित पररयोजनाहरूको िनरन्तरता, 

गितचशलता, िा िन्द गनुचपने जस्ता पक्षहरूको िबश्लषेण गरी िनणचय गनुचपने कायच पिन छ। यस विषयको 

िारेमा विस्ततृ िबिरण अको पररच्छेदमा ददइएको छ।   

बजेटको सीमा िनधाचरण 

िावषचक बजेटलाई थप विश्वािसलो बनाउन र वित्तीय स्थावयत्िलाई ध्यान ददन, उपलब्ध त्यको आधारमा 

तीन िषे खर्चको सीमा र स्रोतको अनमुान गने पररपाटी थप सदुृढ गनच आिश्यक छ।  वित्तीय 

अनशुासनलाई सदुृढ गने, सािचजिनक खर्चमा दक्षता हािसल गने, बजेट वििनयोजनमा सधुार ल्याउन े

उद्देश्यबाट मन्रालयहरूलाई उक्त प्रकृयामा सहभूागी बनाउाँदै यस्तो सीमा िनधाचरण गनुच पदचछ। कुल 

िावषचक बजेट सीमा संघीय योजना आयोगिाट हनु ुपदचछ। उक्त सीमा िभूर रहेर प्रदेश र स्थानीयतहलाई 

ददइने वििभून्न अनदुान, क्षेरगत र मन्रालयगत बजेट सीमा अथचमन्रालयिाट िनधाचरण हनुपुदचछ। 

मन्रालय अन्तगचत, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तगचतको बजेटको सीमा िनधाचरण सम्बचन्धत िनकायले 

गदचछन।्  
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िावषचक बजेट मागचदशचन 

रणनैितक र्रण पार गरेपिछ अथच मन्रालयले तयार गरेको बजेट मागचदशचनको आधारमा सबै 

मन्रालयहरूले तीन िषे मध्यकालीन बजेट संरर्ना तयार गनुच पदचछ। हाल अथच मन्रालयले २०७३ 

मा बजेट तजुचमा ददग्दशचन र योजना आयोगले िावषचक विकास कायचक्रम तथा बजेट (मध्यकालीन खर्च 

संरर्ना समेत) तजुचमासम्बन्धी मागचदशचन, २०७४ प्रकाचशत गरेको देचखन्छ। यी दबैु दस्तािेज संघीय 

संरर्ना अनरुूप देचखदैंनन।् यसरी दईुिटा छुट्टाछुटै्ट मागचदशचन तयार हुाँदा अन्तर विरोध र भ्रम समेत 

सजृना हनुे गदचछ। तसथच नयााँ संरर्ना अनसुार बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्ना महाशाखाबाट 

बजेट तजुचमा मागचिनदेशन तयार गने व्यिस्था गररनपुदचछ।  

मन्रालयगत बजेटको समीक्षा र अचन्तमरूप प्रदान  

स्रोत साधन वििनयोजनको र्रणमा अथच मन्रालय, योजना आयोग तथा सम्बचन्धत मन्रालयहरू बसी 

आिश्यकता, पररयोजना पमिच तयारीको अिस्था, प्राथिमकीकरणको वििध आदद विषयमा घनीभूमत छलर्ल 

गरी मन्रालयगत बजेटको अचन्तम रूप प्रदान गररनपुदचछ। अचन्तमरूप प्रदान गररएको कायचक्रम 

पररयोजनालाई मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणालीमा प्रविष्ट गनुच पदचछ।  

6.29.3 बजेट तजुचमा र पमिच बजेटको तयारी 

सबै मन्रालयबाट संकलन गररएको वििनयोचजत बजेटलाई एकमषु्ट गरी कुल बजेट तयार गने प्रणाली 

थप प्रभूािकारी बनाइन ुपदचछ। उक्त कुल बजेटको रकम बजेटको अचन्तम सीमा हनु ुपदचछ।  

बजेट तजुचमा समय तािलका र चजम्मेिारी  

मध्यकालीन खर्च संरर्नाको लािग संस्थागत व्यिस्था अनसुार िनम्न समय साररणीअनसुार कायच सम्पन्न 

गररनपुदचछ।  

तािलका ४ : मध्यकालीन खर्च संरर्ना र बजेट तजुचमा समय साररणी 

क्र.सं
. 

कामको वििरण चजम्मेिार िनकाय सम्पन्न गररसक्न े
कायचअििध 

1.  बजेट र्क्र  
2. 1.1  बहृत आिथचक तथा वित्तीय प्रक्षेपण 

प्रारम्भू 
बजेट तजुचमा सहयोग एकाइ योजना 

आयोग/बजेट तथा मध्यकालीन 

खर्च संरर्ना महाशाखा, 

अथचमन्रालय  

िािण-असोज 
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क्र.सं
. 

कामको वििरण चजम्मेिार िनकाय सम्पन्न गररसक्न े
कायचअििध 

3. 1.2 मध्यकालीन खर्च संरर्ना तयारी 

पनुरािलोकन/अिधारणा पर बनाउने 

बजेट तथा मध्यकालीन खर्च 

संरर्ना महाशाखा  

सम्बचन्धत मन्रालयहरू/योजना 
आयोग 

असोज-काचत्तक 

4. १.3 देशको समवष्टगत आिथचक चस्थित 
विश्लषेण गरी स्रोत साधनको प्रारचम्भूक 
प्रक्षेपण तयार गरी स्रोत सिमितमा पेश 
गने  

योजना आयोग/अथच मन्रालयको 

बजेट तथा मध्यकालीन खर्च 

संरर्ना महाशाखा 

काचत्तकको तेस्रो 
हप्ता 
 

5. 1.4 स्रोत सिमितले केन्िस्तरको कुल बजेटको 
आकार र सीमा िनधाचरण गने 

स्रोत सिमित/ संघीय योजनाआयोग/ बजेट 
तथा कायचक्रम महाशाखा, अथच मन्रालय 

मंिसरको दोस्रो हप्ता 

6. 1.5 अन्तर सरकारी वित्त पररषदको बैठक/ 

सरकारहरू िबर्को समन्िय स्थापना  
अथचमन्रालय/वित्त पररषद मंिसरको दोिो हप्ता 

7. २. िावषचक बजेट तजुचमा मागचदशचन र सीमा पठाउन े

2.१ मन्रालयगत तथा क्षेरगतरूपमा िावषचक 
बजेटको सीमा र िनदेशन तयार गरी 
बजेटको सीमा र िनदेशन पठाउन े

बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्ना 
महाशाखा अथचमन्रालय 

मंिसरको तेस्रो हप्ता 

8. 2.2 प्राप्त िावषचक बजेट सीमा र मागचदशचन आर्म  
अन्तगचतका विभूाग र आयोजनाहरूमा 
पठाउने 

सम्बचन्धत मन्रालयहरू/अथच मन्रालय मंिसरको र्ौथो हप्ता 

9. ३. प्रदेश तथा स्थानीय तहिाट ददइएको िसमा 
िभूर रही समपरुक अनदुान र िबशेष 
अनदुानमा आधाररत कायचक्रम / 
आयोजनाको प्रस्ताि पेश गने (मध्यकालीन 
खर्च संरर्ना समेत) 

सम्बचन्धत प्रदेश, स्थानीय तह/अथच 
मन्रालय 

 

पौष मसान्त  

 4. कायचक्रम तथा बजेट तयार गरी पशे गने (िर–िषीय खर्च प्रक्षेपणसवहत) 
4.1 प्राप्त िावषचक बजेटको सीमा िभूर रही बजेट 

तयार गरी सो अनसुारको बजेटमन्रालयगत 
बजेट समर्ना प्रणालीमा प्रविवष्ट गनेः 
िावषचक लक्ष्य प्राप्त हनुे गरी बजेट तयार गरी 
सो अनसुारको बजेट समर्ना प्रणालीमा प्रविवष्ट 
गरी सम्बचन्धत िनकायमा पठाउने।  

सम्बचन्धत मन्रालयहरू पौष मसान्त 

 

४.2 सम्बचन्धत मन्रालयमा क्षेरगत नीित र 
मागचदशचनसवहत पुाँजी िनमाचणको लागी 
सािचजिनक लगानी अनसुार खरीद गरुुयोजना 
र िावषचक खरीद योजनाको आधारमा 
विभूागहरूसाँग बजेट तथा कायचक्रममा 
छलर्ल गने।  

सम्बचन्धत मन्रालय/ योजना आयोग/ 
बजेट तथा खर्च संरर्ना महाशाखा, 
अथचमन्रालय  

माघको पवहलो हप्ता 

५ . कायचक्रम तथा बजेट उपर छलर्ल (िर-िषीय खर्च प्रक्षेपणसवहत) र पनुरािलोकन 
५.१ मन्रालयगत कायचक्रम तथा बजेटको 

नीितगत छलर्ल (र्ाल ुखर्च तर्च को 
कायचक्रम खर्च, पुाँजीगत खर्च र वित्तीय 
व्यिस्था समेत) र बजेटको अचन्तम रूप 

अथच मन्रालय बजेट तथा मध्यकालीन 
खर्च संरर्ना महाशाखा र सम्बचन्धत 
मन्रालयहरू/ योजना आयोग  

माघको र्ौथो हप्ता-
र्ाल्गणुको दोिो 
हप्ता 

५.2 सम्बचन्धत मन्रालयहरूले आगामी िषचको 
नीित तथा कायचक्रम रािपितबाट 

सम्बचन्धत मन्रालयको सहभूािगतामा 
मचन्र पररषद् 

र्ागनुको तेस्रो हप्ता 
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क्र.सं
. 

कामको वििरण चजम्मेिार िनकाय सम्पन्न गररसक्न े
कायचअििध 

व्यिस्थावपका-संसदलाई सम्िोधन गने 
प्रयोजनका लािग पठाउने।   

६. अन्तरसरकारी वित्त पररषद्को बैठक बजेटको अचन्तम तयारी  रै्र मवहना 
७.1 िावषचक बजेटको मस्यौदा अचन्तम तयारी  अथच मन्रालय बैशाखको पवहलो 

हप्ता 
६ ७.2 संसदमा बजेटको िसिान्त र प्राथिमकता 

सम्बन्धमा छलर्ल 
अथचमन्री बैशाखको पवहलो 

हप्ता 
७ ७.3 व्यिस्थावपका संसदमा रािपितबाट 

सरकारको नीित तथा कायचक्रम प्रस्ततु 
रािपित बैशाखको दोस्रो हप्ता 

८ ७.4 िावषचक बजेट र कायचक्रमको मस्यौदा 
मचन्रपररषद्को बैठकमा प्रस्तिुत 

अथचमन्री जेठको दोस्रो हप्ता 

९ ७.५  िावषचक बजेट बक्तव्य अथचमन्री जेठ१५गते 
८.  िावषचक प्रस्ततु गने र व्यिस्थावपका—संसदबाट पाररत गने  

 

6.30 कायचक्रम बनािट र िगीकरणमा नयााँ स्िरूप 

6.30.1 कायचक्रमको बनािट (Programme Design) 

कुनै ठोस विश्लषेण र िैज्ञािनक आधार विना कायचक्रमहरू तजुचमा गरेको एिं बजेटमा समािेश गरेको 

पाइन्छ। प्रितर्लको विर्ार नगरी एकै प्रकृितका र उस्तै प्रितर्ल हािसल गनचका लािग पिन छुट्टा छुटै्ट 

टुके्र कायचक्रमहरू बजेटमा समािेश गरी िषौ िा सालबसाली रूपमा सिालन भूइरहेको पाइएको छ।  

िैदेचशक सहायताबाट सिालन हनुे गितििधहरू प्रायः छुटै्ट कायचक्रमको रूपमा बजेटमा राचखने प्रर्लन 

छ।  समग्रमा हेदाच कायचक्रमहरूको बनािट सरकारको कुनै विशेष नीित र त्यस नीितबाट प्राप्त गररन ु

पने प्रितर्ल ध्यानमा राखेर गररएको पाइाँदैन। नीितसाँगको सम्बन्ध, संस्थागत संरर्ना, लागत जस्ता 

पक्षहरूको उचर्त विश्लषेण गरी कायचक्रमको िनक्यौल गने प्रवक्रया र वििध कायचममलक र िैज्ञािनक 

देचखदैन। योजना आयोगले नयााँ कायचक्रमको स्िीकृित ददन ेव्यिस्था भूए पिन आयोजनागत अनशुासनका 

वहसाबले विद्यमान बजेटमा समािेश गररएका कायचक्रमको िनािट र िगीकरण हेदाच हर्िुा र परम्परागत 

हनुे गरेको पवुष्ट हनु्छ।  विगतका िषचहरू देचख नयााँ कायचक्रमहरू मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणालीबाट 

नै बजेटमा प्रविष्ट हनु ेगररए पिन त्यसतर्च  पयाचप्त ध्यान ददइएको छैन।  

बजेटमा समािेश गररन ेकायचकमचको रूपरेखा, पररभूाषा, त्यसले सरकारको नीितसाँगको सम्बन्ध र उक्त 

नीितबाट प्राप्त गररन ुपने प्रितर्ल तथा प्रभूाि लगायतका विषयहरूमा ममलभूमत रूपमा नै सधुार गनुच 

जरूरी देचखन्छ।  
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कायचकमचको बनािट, प्रशासिनक संरर्ना, प्रभूािकारी कायाचन्ियन जस्ता पक्षलाई आधारका रुपमा िलन 

जरूरी हनु्छ। सम्पमणच लागतको ममल्याङ्कन (र्ाल ुतथा पुाँजीगत) दबैु गनच सवकने गरी कायचक्रम बनाउन ु

पने हनु्छ। यस प्रकारको कायचक्रम बनािटले सािचजिनक खर्चलाई उस्तै सेिा प्रिाह गने र उस्तै 

उद्देश्य भूएको खर्चहरू एकै सममहमा िगीकृत गदचछ। यसले गदाच वििभून्न कायचक्रमहरूको लागत र 

प्रितर्लको विश्लके्षण गनच सचजलो हनु्छ। र्लस्िरूप खर्चको प्राथिमकीकरणका साथ साथै नितजाममलक 

बजेट पिितको विकास गनच मद्दत पगु्दछ।  

साधरणतया: प्रत्येक मन्रालय अन्तगचत केही िनचित कायचक्रमहरूको तजुचमा गनुचपने हनु्छ। अनािश्यक 

रूपमा एक अकाचसाँग खचप्टन े गरी टुके्र कायचक्रमहरू बनाउन े पररपाटी अन्त्य गनुचपछच। स-साना 

कायचक्रमहरू तजुचमा गनुच हदैुन बरु समायोजन गनुच पदचछ। समस्त बजेट तजुचमा प्रवक्रयालाई कायचक्रमको 

प्रकृित र स्िरूपको आधारमा थप ब्यबचस्थत गनुचपदचछ।   

िगीकरणमा नयााँ स्िरूप 

समाजिाद उन्मखु अथचतन्र िनमाचणमा सरकारको अहम ्भूमिमका रहेको छ। जनताको जीिनस्तर उकास्न 

एिं आिथचक कल्याणमा टेिा परु् याउन सािचचजनक सेिाहरू प्रदान गनुचपने राज्यको दावयत्ि हनु्छ।  

जनताको सरुक्षा, िैदेचशक कम टनीित, न्याय र सेिा आददको चजम्मेिारी सरकारको हनु्छ। आधारभूमत 

चशक्षा र स्िास््य तथा सामाचजक सरुक्षा जस्ता सेिासवहत, सामाचजक, आिथचक एिं सााँस्कृितक अिधकार 

सिुनचित गनुचपने दावयत्ि सरकारको हनु्छ। आिथचक सामाचजक अिधकारहरूको गनुचपने व्यिस्था 

संविधानले गरेको छ। सोही अनरुूप धेरै काननुहरू पिन बिनसकेका छन।् नेपालले दीगा विकास 

लक्ष्यहरू सन ्2030 िभूर पमरा गने प्रितििता समेत जनाएको छ। आिथचक सामाचजक असमानता 

कम गने गरी न्यायोचर्त वितरणका साथै ििमकको हक अिधकारको रक्षा राज्यले गनुच पने हनु्छ।  

आिथचक सामाचजक रूपान्तरणलाई तीव्रता ददई समवृिमा टेिा परु् याउन ेगरी भूौितक एिं सामाचजक 

पमिाचधारको विकास, कृवष, उद्योग एिं सेिा क्षेरको प्रिचिन, सामाचजक पुाँजीको विस्तार, नयााँ प्रवििधको 

विकास र उपयोग जस्ता क्षेरमा विशषे योजनासवहत लगानी गनच सवकए मार पुाँजीको िनमाचण र 

संचर्तीकरणको प्रकृयाबाट अथचतन्रको उत्पादनशील क्षमता बढाइ विकासमा र्ड्को मानच सवकन्छ। 

सन ्2030 िभूरै ददगो विकास लक्ष्यसवहत िछटो सामाचजक न्यायमा आधाररत आिथचक समवृिको लक्ष्य 

प्रािप्तमा सहयोग पगु्नेछ। यी उद्देश्य प्रािप्तका लािग विद्यमान बजेटको ढााँर्ा र सो अनरुूपको खर्च 

िगीकरण उपयकु्त देचखाँदैन। आयोजना/कायचक्रमको पररभूाषा र बनािट तथा प्राथिमकीकरण प्रवक्रयाहरू 

अिैज्ञािनक छन ् र ितनको प्रभूािकारी कायाचन्ियनमा बाधक छन।् त्यसको ठाउाँमा मािथ भून े झै 

राज्यको न्यमनतम सािचजिनक सेिाको साथसाथै आिथचक तथा सामाचजक अिधकार सवहतको सेिाहरू 

प्रदान गने चजम्मेिारी तथा समवृिको मागचमा ठोस योगदान परु् याउने गरी सामाचजक आिथचक के्षरमा 
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पुाँजी िनमाचणको लािग गररन ु पने लगानीलाई र्रक तररकाले िगीकरण गने गरी बजेट सधुारको 

आिश्यकता छ। वित्तीय संरर्ना अनरुूप स्रोत बााँडर्ााँडको विषशे व्यिस्था हनु ेगरी बजेट िगीकरणलाई 

अझ ठोस र िैज्ञािनक बिगचकरण गनच जरूरी छ। बजेटमा समािेस गररएको समचर्मा लैवङ्गकमैरी, गरीिी 

िनिारण र हाल आएर दीगो विकास लक्ष्यसाँग जोडेर रकम कित वििनयोजन भूयो भूिन उल्लेख गने 

गररएको छ। त्यो बढी औपर्ाररकताममखी छ। खर्चको नयााँ िगीकरण बजेट िनमाचणको आधार बनाइन ु

पदचछ। राज्य प्रदान गने सािचजिनक न्यमनतम सेिा तथा आिथचक र सामाचजक अिधकारसाँग जोिडएका 

सेिालाई अिनिायच रूपमा िनरन्तरता ददने गरी वििनयोजनको नीित िलने गनुचपदचछ। त्यस्तै पुाँजी िनमाचणमा 

हनुे लगानीको पररयोजना र्यनको िैज्ञािनक आधारमा गने पररपाटीको थालनी यस प्रितिेदनमा प्रस्ताि 

गरेको खाका बमोचजम गनुचपदचछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा गररने स्रोत बााँडर्ााँड र हस्तान्तरणको 

अिधकार वित्त संघीयता सदुृढीकरणसाँग जोिडन ुपदचछ। संघीय प्रणालीमा वित्तीय संरर्नाअनरुूप स्रोतको 

बााँडर्ााँड र हस्तान्तरण गनच आिश्यक हनु्छ र त्यसका लािग बजेटले सो सम्बन्धी स्पस्ट नीित 

अिलम्बन गरी तीन तहिबर् सहयोगात्मक सम्बन्ध सदुृढ गदै जान ुपने हनु्छ।   

यसरी स्रोतको सम्भूावित आयतनको पक्षलाई समेत ध्यान ददई रणनैितक तररकाले खर्चको िगीकरण 

गररनपुदचछ। सो अनरुूप िनम्न पााँर् वकिसमले सािचजिनक खर्चको िगीकरण गररन ुपने प्रस्ताि गररएको 

छ। िनजी क्षेरको लगानी प्रििचन तथा समदुाय र सहकारी क्षेरको स्रोत र साधनलाई उत्पाददत क्षेरमा 

उपयोग गनच प्रोत्सावहत हनुे तिरले बजेट वििनयोजनको नीित िलन ुपदचछ-  

तािलका नं. 4 सािचजिनक खर्चको िगीकरण 

सािचजिनक खर्चको िगीकरण उद्दशे्य/प्रितर्ल 

1. संविधानले िनददचष्ट गरे 
अनसुारको सािचजिनक 
प्रसाशन, सामाचजक र आिथचक 
आिश्यक सेिाहरू  

१. राज्यको न्यमनतम दावयत्िअनरुूप सािचजिनक, सामाचजक र 
आिथचक सेिाहरू प्रभूािकारी र दक्षतापमणच रूपमा प्रिाह गने  

- सािचजिनक प्रशासन र सेिा - राज्यको न्यमनतम दावयत्िअनरुूप सािचजिनक सेिा 
प्रभूािकारीरूपमा प्रिाह गने  

- सामाचजक  सेिा - सामाचजक अिधकार, सामाचजक सरुक्षाको सिुनचितता सवहत 
सामाचजक एकता र समान अिसरलाई प्रोत्साहन ददने।  

- आिथचक  सेिा - आिथचक अिधकारहरूको सिुनचितता, आिथचक समानता, सीप 

र दक्षता अिभूिवृिसवहत जीिनस्तर उकास्न े

 

2. वित्तीय हस्तान्तरण  २. प्रदेश र स्थानीय तहको विकासमा टेिा परु् याउन, सेिा 
प्रिाह प्रभूािकारी बनाउन र आथीक सामाचजक 
रूपान्तरणमा गित ददन।  
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3. पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक 
लगानी 

३. प्राथिमकीकरणका आधारमा आिथचक सामाचजक क्षेरमा 
लगानी र पुाँजी िनमाचण/िनजी क्षेरको लगानी प्रििचनमा 
टेिा र सहकारीलाई उत्पादनशील लगानीमा उत्प्ररेणा 
जगाई तीव्र आिथचक विकासमा योगदान परु् याउन  

संविधानले िनददचष्ट गरे अनसुारको सािचजिनक प्रशासन, सामाचजक र आिथचक सेिाहरू 

सािचजिनक प्रशासन र सेिाको क्षेर र दायरामा िृवि भूएको छ। संविधानका प्रािधान र कानमनले तोके 

अनसुारको जनताको आिथचक-सामाचजक अिधकार सिुनचित गनच न्यमनतम कित खर्च लाग्दछ भूनी त्यसको 

विश्लषेण एिं खर्चको मानक आिश्यक छ। यसको लािग तत्काल एउटा कायचदल बनाएर सो को 

अनमुानका आधारमा एउटा मापदण्ड बनाई बजेटमा रकम वििनयोजन गनच आिश्यक छ। खर्च अिधकार 

अनरुूप ती सेिा मध्ये कुन तहले के सेिा प्रदान गने हो र त्यसमा तीन तहमा स्रोतको बााँडर्ााँड 

पररर्ालन कसरी गने भूने्न पिन स्पष्ट खाका कोरी ितन तहबाट तोवकएको अिधकार अनरुूपको चजम्मेिारी 

पमरा गनच आिश्यक छ।  

वित्तीय हस्तान्तरण  

राविय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोगले ददएको शमर, अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

मा उल्लेचखत प्रािधानअनसुार वित्तीय हस्तान्तरणको नीितअनरुूप सािचजिनक खर्चको वििनयोजन 

गररन्छ। वित्तीय संघीयतामा वित्तीय प्रिाहको अिस्था र सािचजिनक खर्चको गणना गने तररका िनम्न 

चर्रमा प्रस्ततु गररएको छ। संघीय सरकारले प्रदेश एिं स्थानीय सरकारलाई ददने र प्रदेशले 

स्थानीयलाई ददने वििभून्न अनदुानहरू वित्तीय हस्तान्तरण स्िरूपमा बजेटको स्रोत हो। कतै कतै वित्तीय 

हस्तान्तरणलाई अनदुानको रूपमा मानी र्ाल ुखातामा गणना गरेको पाइएको छ। त्यसैले वित्तीय 

हस्तान्तरणकै रूपमा गणना गनुचपदचछ। खर्च गने एकाइबाट भूएको खर्चलाई मार सािचजिनक खर्च 

मािनन्छ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई खर्च मानेर गणना गदाच दोहोरो गणना हनु जान्छ। तल स्पष्ट पानच 

चर्रमा सािचजिनक खर्च गणना गने वििध ददइएको छ।  
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चर्र नं. 11: संघीयतामा वित्तीय प्रिाह 

 

तीन तहका सरकार िबर् वित्तीय हस्तान्तरबाट हनुसक्न ेदोहोरो गणना हटाउन तथा समग्र रकारको 

आम्दानी र खर्चको त्याङ्क तयार पानच आिश्यक छ। तीनै तहका सरकारको एकमषु्ट आय व्यय 

वििरण अन्तराचविय मिुा कोषको सरकारको वित्तीय त्याङ्क २०१४ (GFSM 2014) मा आधाररत भूई 

प्रकाचशत गनुच पदचछ।   

१. पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानी 

पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानी आिथचक सामाचजक विकासको दृवष्टले ज्यादै महत्त्िपमणच हनु्छ। 

सािचजिनक खर्च गररन ेके्षरमध्ये पुाँजी िनमाचणमा हनुे लगानीले ठम लो अंश ओगटेको छ। ठम लो लगानी 

गररने क्षेरमा औचर्त्यता पवुष्ट गने गरी विस्ततृ त्यगत अध्ययनबाट आयोजना/पररयोजना र्यन गरेमा 

मार अपेचक्षत प्रितर्ल प्राप्त हनु सक्दछ। लगानीबाट गमेुको अिसर ठम लो हनु्छ। विगतमा राजनैितक 

अचस्थरता समेतका कारण पुाँजी िनमाचणमा योगदान पगु्ने गरी सािचजिनक लगानी छनौट गने कायच 

िनष्प्रभूािी रह्यो। राजनैितक िनणचयका आधारमा पररयोजना छनौटले प्राथिमकता पाए। पररणाम स्िरूप 

पररयोजनाहरूको संख्या बढ्दै गयो। यस्ता पररयोजनाहरू अवहले ठम लो आिथचक दावयत्ि र प्रशासिनक 

भूारको रूपमा रहेका छन।् नयााँ प ुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानीलाई विगतको भूार िा दावयत्िले 

अिरोध खडा गरेको छ। त्यसैले अको खण्डमा विद्यमान समस्या समाधानका उपायहरू र नयााँ 

पररयोजनाहरू छनौट र प्राथिमकता िनधाचरणको लािग विशेष प्रस्ति गररएको छ।  

  



190 

6.30.2 कायचक्रमको िनािट र िगीकरणअनसुार पनु संरर्ना र प्राथिमकीकरण 

आिथचक िषच २०५८/59 देचख प्राथिमकताका आधारहरू तयार गरी पररयोजनाहरूलाई पवहलो, दोिो 

र तेिो प्राथिमकताका राखेर बजेटको सिुनचितता प्रदान गररएको िथयो।  विद्यमान अिस्थामा पिन 

ितनै आधारहरू छन ्तर पररयोजनाहरूलाई पवहलो र दोिो प्राथिमकतामा मार राचखन्छ।  बजेट 

प्रणाली िभूर िछरेपिछ उक्त पररयोजनाको बजेट स्ितः सिुनचित हनु्छ।  बजेटको सिुनचितता नभूएको 

पररयोजना बजेट प्रणाली िभूरै िछनच हुाँदैन। यदद पवहलेकै परम्परा कायम भूएमा यसले थप जवटलता 

िनम्त्याउाँदछ। त्यसैले बजेट िभूर पवहलो र दोस्रो प्राथिमकतामा राख्न ुआरै्मा गलत छ। अकोतर्च  

१५ िषच अगािड तयार भूएका प्राथिमकता आधारहरूलाई िनरन्तरता ददइएकाले पिन यस वििधमा प्रश्नहरू 

उठेका छन।् सामान्यतः प्राथिमकताहरू समय समयमा पररितचन भूइरहन्छन ्तर लामो समयसम्म उही 

आधारहरू प्रयोग भूइरहेका छन।् प्राथिमकताका आधारहरू तय गदाच अन्तर क्षरेगत र आन्तररक 

क्षेरगत छुटै्ट छुटै्ट आधारहरू तय गररनपुदचछ। तर विद्यमान प्राथिमकताको आधार तय गदाच अन्तरक्षेर 

र आन्तररक क्षरे एउटै सतहमा राचखएको छ जसले गदाच िास्तविक प्राथिमकता हनु सकेन अथिा सबै 

पररयोजना प्राथिमकतामा परे। प्राथिमकताका आधार तय गदाच अन्तरक्षेरहरू एउटै सतह र आन्तररक 

क्षेरहरू उध्िचरूपमा रहेका हनु्छन।् योजना आयोगले तजुचमा गरेको प्राथिमकीकरणका आधारहरूले 

क्षेरगतरूपमा आयोजनाहरूको प्राथिमकीकरण गनच मद्दत गदैन। पररयोजनाको आिश्यकता, महत्त्ि, 

उपयोिगता, प्रितर्ल/योगदान, कायाचन्ियन जस्ता पक्षहरू ितचमान प्राथिमकीकरणका आधारहरूमा 

समेवटएका छैनन।् यसै कारणले गदाच पिन कायाचन्ियनका लािग तयार नभूएका धेरै पररयोजनाहरू यसै 

पवहलो प्राथिमकतामा पारी िनरन्तरता ददइएको छ र यसले बजेट र खर्च प्रणालीलाई प्रभूािकारी र 

प्रितर्ल उन्मखु बनाउने ददशामा समस्या बढाएको छ।   

त्यसैले एकै के्षरसाँग सम्बचन्धत र एकै प्रकारका पररयोजनाहरू मध्येबाट प्राथिमकीकरण गनुचपदाच त्यसै 

के्षरसाँग सम्बचन्धत ममल्याङ्कन वििध र पररसमर्कहरू प्रयोग गनच आिश्यक हनु्छन।् उल्लेचखत मखु्य 

क्षेरहरू िा िगीकरणको लािग आ-आफ्नै प्राथिमकीकरणका मापदण्ड र वििधहरू आिश्यक हनु्छन।् 

त्यसैले कायचक्रम िनािट र िगीकरणअनसुार प्राथिमकीकरण गने वििधमा नयााँ प्रारूप अनसुार प्रस्ताि 

गररएको छ। प्राथिमकतालाई िास्तविक स्िरूप प्रदान गनच र त्यसका आधारहरू तयार गनच सािचजिनक 

खर्चलाई संविधानले िनददचष्ट गरेको सािचजिनक प्रशासन, सामाचजक-आिथचक अिधकार सम्बचन्धत सेिाहरू, 

वित्तीय हस्तान्तरण र पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानी गरी तीन भूागमा विभूाजन गररएको छ। यस 

क्रममा भूौितक पमिचधारहरूसाँग सम्बचन्धत पररयोजनाको ममल्याङ्कन तथा प्राथिमकीकरणका आधार तथा 

वििधहरू बारे उदाहरणको रूपमा तल प्रस्ततु गररएको छ-  

प्राथिमकीकरण प्रणालीमा सधुार गनुचपने मखु्य पक्षहरू संचक्षप्त रूपमा िनम्नअनसुार हनुपुने देचखन्छ-  
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1.  सािचजिनक प्रशासन र सेिाहरूः यस्ता सेिाहरू राज्यले प्रदान गनुचपने भूएकोले सेिा प्रिाहमा लाग्ने 

खर्चहरूको मापदण्डहरू िनधाचरण गनुच आिश्यक छ। हालको संघीय संरर्ना अनरुूप िमतव्यवयता 

सवहत सेिाहरूको प्रभूािकारी रूपमा प्रिाह गनच जरूरी छ। नयााँ संघीय संरर्ना लागम भूएको 

हालको अिस्थामा यी सेिाहरूमा लाग्ने खर्चको अनमुान शमन्यमा आधाररत बजेट िसिान्तअनरुूप 

अनमुान गने प्रणालीको व्यिस्था गनच उपयकु्त हनुे देचखन्छ। यस्तो शमन्य आधारमा तयार गररन े

बजेट प्रत्येक पााँर् िषचमा ममल्याङ्कन गने गरी सािचजिनक सेिा प्रिाहमा लाग्न ेखर्चको अनमुान 

गनच समेत उपयकु्त हनुछे।  

२.  आिथचक तथा सामाचजक हक अिधकार र अन्य सेिाहरूः यस्ता सेिाहरूमा राज्यको अिनिायच 

दावयत्ि र ितनबाट प्राप्त हनुे पररणाम िा प्रितर्लका आधारमा प्राथिमकीकरणका आधारहरू 

िनमाचण गनुच उचर्त हनुछे। सालबसाली रूपमा सिािलत कायचक्रमहरू जस्तै आधारभूमत चशक्षा, 

स्िास््य, कृवष सेिा आदद िभूर लागत, प्रितर्ल र प्रभूािकाररता र्रक हनुे हनुाले िेग्लै मापदण्डको 

व्यिस्था गनुचपदचछ।  प्रत्येक कायचक्रम प्रितर्लसग सम्बचन्धत भूएको हनुपुदचछ। उक्त कायचक्रमले 

कित प्रितर्ल ददन्छ? कित लागत लाग्दछ? अको कायचक्रम त्यित मै लागतमा सिालन गदाच 

कित प्रितर्ल ददन्छ त्यसको लेखाजोखा ददनपुदचछ। लागत प्रभूािकाररता र लाभू लागत िबश्लषेण 

गररनपुदचछ। यसको साथै कुन सममहले िा कसले उक्त सेिाहरूिाट बढी लाभू प्राप्त गरेको छ 

भूने्न िबश्लषेण पिन गररनपुदचछ। यस्तो विश्लषेणहरूको आधारमा कायचक्रमलाई िनरन्तरता ददन े

नददन ेिा प्राथिमकतामा राख्न ेनराख्न ेिनणचय िलनपुदचछ।  

3.  पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानीः नयााँ पररयोजनाहरू बजेटमा राख्न योग्य भूएको अनमुोदन पिछ 

पिन पनुःप्राथिमकीकरण गनुचपने हनु्छ। बजेटमा समािेश गने वक नगने भूने्न िनणचय गररनपुदचछ। 

यसरी योजना आयोगबाट अनमुोदन भूएपिछ पिन नयााँ आयोजना बजेटमा समािेश हनुे िा नहनुे 

चस्थित हनु्छ। स्रोतको उपलब्धताको आधारमा पररयोजना समािेश हनुे नहनुे भूने्न टुङ्गो गनुचपने 

हनु्छ। सम्पन्न भूएको पररयोजनामा स्रोत प्रिाह गनुचपने िा र्ाल ुपररयोजनामा बढी स्रोत प्रिाह 

हनुपुने कारणले रणनीितक महत्त्िको नयााँ पररयोजना पिन बजेटमा समािेश नहनुे चस्थत उत्पन्न 

हनु सक्छ। यी सबै पक्षको विश्लषेण गरी सािचजिनक पुाँजी िनमाचणका पररयोजनाहरूका लािग 

िनम्नानसुार प्राथिमकता प्रवक्रया र मापदण्ड अपनाउन उपयकु्त हनुे छ। तल तािलकामा उपयकु्त 

हनु सक्ने मापदण्ड र सम्भूावित संस्थागत व्यिस्था प्रस्ततु गररएको छ।  

 सािचजिनक भूौितक संरर्नाको िनमाचणमा गररने खर्च, िनमाचणको तौर तररका र ममचत सम्भूार 

तथा त्यसको उपयोगमा समस्या रहाँदै आएका छन।्  संरर्नाको व्यिस्थापनमा हनु ेदमरूपयोग 

ठम लो समस्याको रूपमा रहेको छ। यसबाट पुाँजी लगानीको प्रितर्ल प्राप्त हनुे भून्दा उल्टो 
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बोझ थवपाँदै जाने देचखएको छ। यसको राविय महत्त्िका पररयोजनातर्च  स्रोत प्रिाह गनच थप 

समस्या पैदा भूएको छ। यसबाट िनजीक्षेरको लगानी प्रििचन र सामाचजक क्षेरको विकासमा 

समेत नकरात्मक प्रभूाि परेको छ।  

 सािचजिनक पुाँजी िनमाचणको प्रवक्रया विशषे प्रकृितको हनु्छ। त्यसैले दीघचकालीन योजना र बजेट 

तथा कायाचन्ियन गदाच विशषे सािधानीसवहत व्यिस्थापन गनुचपने हनु्छ। परम्परागत सोर्ाई 

भून्दा र्रक सािचजिनक पुाँजी िनमाचण (लगानी) ले भूौितक पमिाचधार जस्तै सडक, पलु, िसाँर्ाइ, 

विमानस्थल, खानेपानी, विद्यतु, सिार प्रणाली, िबद्यालय, अस्पताल िनमाचण आददलाई बझुाउाँछ। 

यसरी सािचजिनक पुाँजी िनमाचणको के्षर व्यापक छ र यसले भूौितक सम्पचत्त मार नभूइ चशक्षा 

एिं स्िास््यमा गररन ेमानिीय पुाँजीमा गररन ेलगानीलाई पिन समेट्दछ।  

यस खण्डमा भूौितक संरर्नामा गररने लगानी र त्यसको व्यिस्थापन कसरी गनुच पछच भूने्न उदाहरणको 

रूपमा प्रस्ततु गररएको छ। यस वििधलाई उपकरणकै रूपमा िस्तचुस्थित अनसुार पररमाजचन गरी अन्य 

संरर्नामा पिन उपयोग गनच सवकन्छ। लगानी गररएका पररयोजनाहरू र्रक र्रक प्रकृितका हनु े

हनुाले र्रक र्रक व्यिस्थापन संरर्नाबाट लागम गने आिश्यक हनु्छ। सािचजिनक भूौितक संरर्नाको 

िनमाचण र सिालन व्यिस्थापनको योजना मध्यकालीन खर्च संरर्नाको महत्त्िपमणच अंग बनाउन ुपदचछ।  

यस्तो लगानी योजनाले िनजी के्षरको लगानी सम्भूािनालाई पिन मागचदशचन गनच आिश्यक छ।  

सािचजिनक पुाँजी िनमाचणको योजना तजुचमाको रणनैितक मागचदशचन 

आििधक योजना र क्षेरगत रणनीितहरूले अपेचक्षतकृत पुाँजीगत बजेट िनमाचणमा सहयोग गरेका छैनन।् 

पररयोजनाहरूको विकास र प्राथिमकीकरणलाई पुाँजी िनमाचणको कोणबाट कम मार हेने गररएको छ।  

यसले गदाच विकास नीित र लगानी नीित िबर् स्पष्ट सम्बन्ध हनु नसकेको देचखन्छ।   

पुाँजीगत बजेट िनमाचणका रणनैितक संरर्ना बिलयो बनाउन आिश्यक हनु्छ। आििधक योजना, लागत 

अनमुान सवहतको क्षेरगत रणनीित र मध्यकालीन खर्च संरर्ना िबर् गवहरो सम्बन्ध स्थावपत गररन ु

पदचछ। मध्यकालीन खर्च संरर्नाको हेराइले िावषचक बजेट बढी िबश्वाचशलो बनाउदछ।  

सािचजिनक पुाँजी िनमाचणको लािग विश्वसनीय रणनीित मागचदशचन आिश्यक प्रदचछ। यसमा सािचजिनक 

भूौितक संरर्नाको िनमाचण र व्यिस्थापन बजेट िनमाचणको संस्थागत अंग बनाउने गरी आधारभूमत 

प्रवक्रयाहरूमै सधुार गनच आिश्यक छ। यसका लािग एउटा दीघचकालीन सािचजिनक भूौितक संरर्ना 

लगानी रणनीित र भूौितक संरर्नाका केचन्िय अिभूलेख तयार गनुच पदचछ। क्षेरगत रणनीितको लािग 

सम्बचन्धत मन्रालयहरू चजम्मेिार भूई कायचक्रम/पररयोजनाहरू तजुचमा गदाच खचप्टन नददन, एक 
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पररयोजनाबाट अको पररयोजनामा सहयोग िलन र पमरकको रूपमा काम गनच सक्न ेसोंर्ले प्ररेरत भूएको 

हनुपुदचछ। यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसाँग समन्िय गनुचपदचछ।  

पररयोजना ममल्याङ्कन, व्यिस्थापन र छनौट 

पररयोजनाको लगानी योजना र सोको ममल्याङ्कन गने विद्यमान क्षमतामा िृवि गनच आिश्यक छ।  

पुाँजीगत बजेटको तजुचमा गणुस्तरीय बनाउाँनका लािग क्षमतािवृि महत्त्िपमणच छ। पररयोजनाहरूको 

गणुस्तर मापन गने िा ममल्याङ्कन गने कायचमा प्रस्तावित संस्थागत सधुारले सकरात्मक भूमिमका खेल्नेछ। 

विद्यमान व्यिस्थामा पररयोजनाहरूले गणुस्तरको मापदण्ड पमरा नगरेकाले अचस्िकार गररएको भूने्न 

आधार कमै पाइन्छ। यसमा योजना आयोगको भूमिमका कमजोर देचखन्छ। विगतमा चजम्मेिार संस्थाको 

अनमुोदन विना नै पररयोजना/कायचक्रमहरू बजेटमा समािेश भूएको पाइन्छ। पुाँजीगत लगानीका नयााँ 

आयोजनाहरूको अनमुोदनको लािग योजना आयोगमा मजबतु र सक्षम महाशाखा राख्न पने देचखन्छ।  

पररयोजना बैंक राख्न ेक्रममा पिन िनमाचणसाँग सम्बचन्धत लगानीका आयोजनाको विशषे ममल्याङ्कन गनच 

आिश्यक छ।  सबै मन्रालयहरूले पररयोजना ममल्याङ्कन मागचदशचन लागम गनुचपदचछ।  यसको लािग 

योजना आयोग र मन्रालयहरूको क्षमता बवृि गररनपुदचछ। मन्रालयहरूलाई नयााँ यस्ता आयोजना 

योजना आयोग हुाँदै बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरर्ना महाशाखाबाट अनमुोदन पिछ मार बजेटमा 

राख्न अनमुित ददने व्यिस्था गररनपुदचछ।  
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चर्र नं 12  : पुाँजी िनमाचणको सम्ििचनमा आधाररत भूौितक संरर्ना 

 

पुाँजी िनमाचण एिं सिालन व्यिस्थापन आधारमा सम्पमणच पररयोजनाहरूलाई तीनिटा िगचमा विभूाजन गनच 

आिश्यक हनु्छ।  

१. सम्पन्न भूइसकेका पररयोजनाहरू 

२. िनमाचण कायच भूइरहेका पररयोजनाहरू 

३. नयााँ पररयोजनाहरू 

1. सम्पन्न भूइसकेका पररयोजनाहरू 

सम्पन्न भूएका पररयोजनाहरूको परुा जीिनकालसम्म र्ाइदा िलनको लािग िनरन्तररूपमा ममचत सम्भूार 

गररन ुपने हनु्छ। ितनीहरूको पुाँजीगत अिस्थामा सधुार गररनपुदचछ। यसका लािग शरुुमा केन्िीय 

तहमा समयमै सम्पमणच पररयोजनाहरूको खर्च र विस्ततृ वििरण तयार गररनपुदचछ। वििरणमा ितनीहरूको 

भूौितक तथा वित्तीय अिस्था, उत्पादन-लाभू (उपज), सेिाको प्रयोग, सिालन खर्च र आम्दानी, सेिा 

िषच आदद समािेश गररनपुदचछ। सम्बचन्धत मन्रालयको ममचतसम्भूार र सिालन चजम्मेिारी अनरुूप 

ममचत सम्भूार र सिालन योजना तजुचमा र कायाचन्ियन गनुचपदचछ। बजेट तजुचमा प्रकृयामा यस विषयमा 

समचुर्त ध्यान ददन आिश्यक छ।  पररयोजना ठेक्कामा ददाँदा िनमाचण समस्या भूएपिन िनचित अििधसम्म 

िनमाचणको ठेक्का िलन,े िनमाचण व्यिसायीले नै ममचत सम्भूार गनुचपने नीित िलाँदा विद्यमानमा देचखएका 

कितपय समस्याहरू समाधान हनु सक्दछन।्   
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2. र्ाल ुपररयोजनाहरू 

पमिाचधारका पररयोजनाहरू िनधाचररत तािलकाअनसुार कायाचन्ियन हनुपुदचछ। शरुु गररसवकएको 

पररयोजनाहरू सम्पन्न गनच सम्भूाव्यताको आधारमा पयाचप्त बजेट वििनयोजन गरी िछटै्ट सम्पन्न 

गररनपुदचछ। कायाचन्ियनमा रहेका ठम ला पररयोजनाहरूलाई पनुः प्राथिमकीकरण िा स्थिगत गनुचपने 

देचखन्छ। केही पररयोजनाहरू औचर्त्यहीन भूएको समेत देचखएको छ। र्ाल ुपररयोजनाहरूको सन्दभूचमा 

एउटा कायचदल बनाइ उसले भूौितक र वित्तीय प्रगित, कायाचन्ियन अिस्था र योजना, हालसम्मको कुल 

खर्च र थप लाग्ने लागत पमरा हनु लाग्न ेथप समय, पररयोजनामा विविध जोचखम र समस्याका पक्षहरूको 

विश्लषेण गरर पररयोजनाहरूको पनु: प्राथिमकीकरण र स्रोत उपलब्धताको आधार तय गरर सझुाि पेश 

गनुचपदचछ।  

चर्र नं. १3 : बोझ भूइरहेका र्ाल ुपररयोजनाहरूको र्रर्ारक 

 

कायचदलको कायच क्षरेहरू 

१. अििध नतोवकइ सालबसालीरूपमा सिालन भूएका कायचक्रम/पररयोजनहरू, िनचित उद्देश्यका लािग 

िैदेचशक सहयोगमा सिालन भूई म्याद सवकएका तर विविध कारणले हाल नेपाल सरकारको 

आिथचक सहयोगमा सिालनमा आएका कायचक्रम/पररयोजनाहरूलाई पमणचरूपमा स्थिगत गने र यदद 

पनु प्राथिमकीकरण गनच आिश्यक देचखएमा शमन्यमा आधाररत बजेटको आधारमा संघ िा सम्बचन्धत 

प्रदेशबाट सिालन हनु सक्न/ेनसक्न ेिा आिश्यक भूए/नभूएको प्रदेशसाँगै बसेर िनणचय िलने।  

२. धेरै िषच अगािड स्िीकृत भूई कायच प्रारम्भू नभूएका आयोजनाहरू, िनरन्तररूपमा ज्यादै न्यमन बजेट 

वििनयोजन गरी समय विताइरहेका पररयोजनाहरू, सम्भूाव्यता अध्ययन नै नगरी राजनैितक प्रभूािका 
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आधारमा न्यमन बजेट राखी शरुु मार भूएका पररयोजनाहरूको पनु: प्राथिमकीकरण गरी पररयोजना 

बैंकमा राख्न ेर टुङ्गो लगाउन।े  

३. बहिुषीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको ठेक्का लागेको अििधको सम्पमणच लगत (नाम, स्थान, शरुु 

िमित, सम्पन्न िमित, वित्तीय एिं भूौितक प्रगित, कुनै तत्काल समस्या देचखएको िा नदेचखएको, ठेक्का 

व्यिसायीको विगतको कायचसम्पन्नताको अिस्था, विस्ततृ पररयोजना प्रितिेदन, भेूररएसन 

भूए/नभूएको, ममल्य समायोजन भूए/नभूएको आदद) तयार गने र पनुः प्राथिमकीकरण गने।  

४. उपरोक्त पररयोजनाहरू िनरन्तरता ददन,े पररयोजना बैंकमा राख्न ेिा पमणचरूपमा बन्द गने भूने्न िनणचय 

ददन।े पररयोजनालाई िनरन्तरता दददा भून्दा बन्द गदाच (लागत-लाभू विश्लषेणको आधारमा) लाभू 

देचखएमा बन्द गने िनणचय िलन।े  

५. िनरन्तरता ददने पररयोजनाहरू संघीय िा प्रदेश िा स्थानीय सरकारको कायचक्षरे र िछटो कायच 

सम्पन्न हनुे आधारमा कायाचन्ियनलाई तीव्रता ददने।  

६. मािथ उल्लेख गररएको कायचक्रम िनािट िसिान्तअनरुूप पररयोजनाहरूको नयााँ ढंगले पररभूावषत 

गने र कायचक्रमको ढांर्ा प्रस्ततु गने।  

संघीय योजना आयोगले सबै ठम ला पररयोजनाको आिश्यक जानकारी र डाटाबेस दरुूस्त र अद्याििधक 

राख्नपुदचछ। यसको सम्पमणच अिभूलेख अथचमन्रालयको प्रस्तावित बजेट कायाचन्ियन तथा खर्च व्यिस्थापन 

महाशाखामा पिन हनुपुदचछ। अथच मन्रालयले स्रोत सिुनचितको पर जारी गने तर त्यसको अिभूलेख 

नराख्न े गरेको उदाहरणहरू समेत छन।् यस्ता स्रोत सिुनचितताबाट जन्मेका पररयोजनाहरूले कुनै 

अनमुोदन प्रवक्रया पार गरेको देचखाँदैन। ितनले कित स्रोतको दावयत्ि ितचमानमा गरेका छन ्र भूविष्यमा 

थप्दै जानेछन ्अत्तो पत्तो छैन। तर ती मध्ये धेरै अवहले बहिुषीय पररयोजनामा पररणत भूएका छन।् 

स्रोत सिुनचितताको व्यिस्था पमणचरूपमा अन्त्य गररनपुदचछ। आिथचक िषचको अन्त्यमा आउन े नयााँ 

आयोजनाको हकमा राम्रो एिं िनचित मापदण्डका आधारमा छानविन र िसर्ाररस पिछ मचन्रमण्डलको 

िनणचयबाट शरुु गने वििध अिलम्बन गररनपुदचछ।   

3. नया पररयोजनका लािग गनुचपने तयारीहरू  

नयााँ भूौितक संरर्नाका पररयोजनाहरूले औपर्ाररक र कठोर ममल्याङ्कन प्रवक्रया पार गनुचपने आिश्यक 

हनु्छ। योजना आयोगले नयााँ पररयोजनाको छानविन र छनौटको लािग आिथचक सामाचजक मापदण्डहरू 

िनमाचण गनुच आिश्यक छ। त्यस्तै, आयोजना उत्पचत्त हनुे मन्रालयहरूले पररयोजनाहरू छनौट 

कायाचन्ियनका लािग आयोगबाट उपयकु्त मागचदशचन तयार गनच सहयोग परु् याउन आिश्यक छ।  
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प्रस्तावित सािचजिनक पुाँजी िनमाचण योजना र स्रोत वििनयोजन योजनाको प्रवक्रया पमरा गनच आिश्यक 

हनु्छ। योजना आयोगको पररयोजना ममल्याङ्कन प्रणालीअन्तगचत बजेटमा राख्न योग्य पररयोजनाहरूको 

समर्ी आयोगले तयार गरी अथच र सम्बचन्धत मन्रालयमा उपलब्ध गराउने र सम्बचन्धत मन्रालयले 

समर्ीबाट छनौट भूएका पररयोजनाहरू बजेटमा समािेश गने प्रकृया अगािड बढाउन ेकायच गनुचपदचछ। 

यसपिछ अथच मन्रालयले बजेटको प्राथिमकताका आधारमा मािथ सझुाइएअनरुूप बजेटमा समािेश 

गनुचपदचछ।  

आयोगबाट प्रकाचशत विद्यमान मागचदशचनहरूमा कायचक्रमहरू प्राथिमकीकरण गने तररका र मापदण्ड 

पयाचप्त देचखाँदैन। पररयोजना ममल्याङ्कन गने स्पष्ट वििध र मागचदशचन विना पररयोजनामा लगानी गनच 

उपयकु्त छ, छैन भूने्न नै थाहा हुाँदैन। वयनै पषृ्ठभूमिममा तल चर्रमा नयााँ पररयोजनाको लािग वििध 

मापदण्ड प्रवक्रयाको प्रस्ताि प्रस्ततु गररएको छ। राविय, अन्तर प्रदेश तहका ठम ला पररयोजनाहरू संघीय 

सरकारबाट कायाचन्ियन हनु्छन ्भूने्न मान्यता यसमा राचखएको छ।  

चर्र नं. 14 पुाँजी िनमाचणमा सािचजिनक लगानीको व्यिस्थापन 

पररयोजना अिधारणा पर र प्रारचम्भूक जााँर् पड्ताल 

उपयकु्त संस्थागत व्यिस्थामा आधाररत रहेर पररयोजनाको औपर्ाररक प्रवक्रया मार्च त ्अिधारणा पर 

तयार गररनपुदचछ। यस वकिसमको प्रारचम्भूक जााँर्ले विस्ततृ पररयोजना तजुचमामा लाग्न ेलागतलाई 

घटाउन मद्दत गदचछ। सम्बचन्धत मन्रालयले पेश गरेको पररयोजना अिधारणाको समीक्षा र अनमुोदन 

योजना आयोगले गनुचपदचछ। यस अिधारणािभूर पररयोजनाको आधारभूमत जानकारी, रणनैितक एिं 
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क्षेरगत नीितका उद्देश्यमा आधाररत भूएर प्राथिमकतामा पने कारण, यसका प्रमखु वक्रयाकलापहरू, 

सम्भूावित प्रितर्ल, यसको प्रभूाि, अनमुािनत बजेट, विकल्प आदद समािेश गररनपुदचछ।  

सम्भूाव्यता एिं प्रभूाि अध्ययन 

अिधारणा पर अनमुोदन भूएका पररयोजनाहरूको मार सम्भूाव्यता अध्ययन गनुचपदचछ। ठम लो 

पररयोजनाको हकमा यस र्रणलाई पमिच सम्भूाव्यता र सम्भूाव्यता र्रण भूनी विभूाजन गनच सवकन्छ। 

साना पररयोजना आन्तररक समीक्षा पिछ अगािड बढाउन सवकन्छ भूने ठम ला पररयोजनाको लािग भून े

आन्तररक एिं बाह्य दबैु समीक्षा आिश्यक पदचछ। पररयोजना ममल्याङ्कनको प्रमखु उद्देश्य पररयोजनाको 

उपयकु्तता र पररितचन (Variability) आाँकलन हनु ुपदचछ।  यसको लािग सम्भूाव्यता अध्ययन आिश्यक 

पदचछ। तल सम्भूाव्यता अध्ययनको अियिहरू प्रस्ततु गररएका छन।्  

तािलका 5 : पमिच सम्भूाव्यता अध्ययन र सम्भूाव्यता अध्ययन िबर्को र्रक कायचहरू 

सम्भूाियता अध्ययनका अियिहरू 
पिुच सम्भूाव्यता अध्ययन सम्भूाव्यता अध्ययन 

त्याङ्क सङ्कलन( भूमगोल, जलिाय,ु सामाचजकआिथचक र 
प्रवििध आदद)पमिच अिभूलेख अध्ययन 

सम्पमणच उपयोगी त्याङ्कको संकलन  

 

प्रमखु जोचखमहरू संस्थागत एिं बजेट पररयोजनाको लािग िैकचल्पक प्रवििध 

विकल्पहरूको तलुना(इचन्जिनयररङ्ग सामाचजक आिथचक 

लागत र लाभू)) 

छनौट भूएका िैकचल्पक पररयोजनाहरूको विस्ततृ 
रूपमा लागत र लाभूको मापन प्रारचम्भूक िडजाइन 

विकल्पमा रहेका पररयोजना बारे सझुाि विस्ततृ जोचखम ममल्याङ्कन  

पररयोजनाको लागत र लाभूको प्रारचम्भूक अनमुान  विस्ततृ ददगोपनको ममल्याङ्कन  

िनयामक आिश्यकताहरू िातािरणीय प्रभूाि ममल्याङ्कन 

सम्भूाव्यता अध्ययनको लािग अपमग भूएको जानकारी 
पवहर्ान गने 

सामाचजक प्रभूाि ममल्याङ्कन 

 वित्तीय अिथचक /व्यिसावयक संस्थाहरू 

 
लचक्षत सममह (स्थानः पािलका, टोल िस्ती िडा नं. 
र संख्या/ सममहको विशेषतासवहत) 

 पमिच अिभूलेखन 

पररयोजना छनोट तथा प्राथिमकीकरण  

पररयोजनाहरू बजेटमा रकम राख्न योग्य भूएको अनमुोदन भूइसकेपिछ पनुःप्राथिमकीकरण गने प्रवक्रया 

शरुु हनु्छ।  यस प्रवक्रयाबाट बजेटमा समािेश गने वक नगने भूने्न िनणचय गररन्छ।  यसको  योजना 

आयोगबाट अनमुोदन भूएपिछ पिन बजेटमा समािेश हनु केही समय पचखचन ुपने हनु्छ।  यो पचखचनपुने 

अिस्था पररयोजनाको कायाचन्ियनमा स्रोतको उपलब्धताले िनधाचरण गदचछ। मध्यकालीन वित्त संरर्ना 

र िावषचक बजेटले नयााँ पररयोजनाहरूको लगानीको लािग स्रोतको आधार िनधाचरण गनुचपदचछ।  िावषचक 
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कायचक्रमहरू विद्यमान प्राथिमकीकरणको मापदण्डअनसुार क्रम िमलाईन्छ। विद्यमान व्यिस्था अनसुार 

प्राथिमकीकरणको स्कोर कायाचन्ियन गने िनकायले गदचछ। तसथच, यस प्राथिमकीकरण प्रवक्रयाले अन्तर 

क्षेरगत प्राथिमकीकरण गदैन। पमणच मागचदशचन र सपुररिेक्षणको अभूाि रहेका विद्यमान प्राथिमकीकरणको 

अभ्यास मािथ ठम लो प्रश्न खडा भूएको छ। पररयोजना ममल्याङ्कन र प्राथिमकीकरण िबर् मापदण्ड अभूाि 

रहेको विद्यमान प्रणालीले वििनयोजन दक्षता हािसल गर् यो भूने्न कुरामा विश्वास गनच कदठन छ।   

त्यस्तै, सािचजिनक पुाँजी िनमाचणका पररयोजनाहरू लािग प्राथिमकता प्रवक्रया र मापदण्ड बनाउन सझुाि 

ददइएको छ। पररयोजना छनौट गने सम्भूावित मापदण्ड र संस्थागत व्यिस्था तािलका ७ मा प्रस्ततु 

गररएको छ।  

विस्ततृ पररयोजना तजुचमा, वित्त व्यिस्थापन र कायाचन्ियन योजना 

सम्भूाव्यता अध्ययन पिछको यो महत्त्िपमणच र्रण हो। यो र्रण शरुु हनुभून्दा पवहले विस्ततृ पररयोजना 

प्रितिेदन बनाउनको लािग बजेटको व्यिस्था गररनपुदचछ। यस प्रितिेदनले पररयोजना कायाचन्ियन 

गनचका लािग तयारी पमरा भूएको पक्का गदचछ। यस र्रणमा पररयोजना प्रितिेदन, पमणच कायाचन्ियनको 

योजना र कायचका समर्कांकहरू समािेश गनुचपदचछ। योजना आयोगले यस प्रितिेदनको समीक्षा 

गनुचपदचछ।  

योजना आयोगले सबै पेश गररएको पररयोजनाहरूको विस्ततृ त्याङ्क राख्नपुदचछ। अनमुोदन गररएका र 

अचस्िकृत गररएका पररयोजनाहरूको त्याङ्क राख्नपुदचछ। र्ाल ु आयोजनाहरूको पिन अिभूलेख 

अध्याििधक गनुचपदचछ। यसले पररयोजनाहरूको कायच सम्पन्नता सपुररिेक्षण गनच सहयोग गदचछ।  

िनमाचणाधीन पररयोजनाहरूको कायाचन्ियन चस्थितको ममल्याङ्कन तथा पनु:प्राथिमकीकरण र नयााँ 

पररयोजनाहरूको प्राथिमकीकरण गने क्रममा विशषे ध्यान ददन ुजरूरी हनु्छ। ितचमान प्राथिमकीरकणका 

आधारहरूले िनमाचणाधीन र नयााँ पररयोजनाहरू एकै मापदण्डहरू प्रयोग गरी प्राथिमकीकरण गरेको 

पाइन्छ। िनमाचणाधीन पररयोजनाहरू सम्पन्न नगरी नयााँ पररयोजनाहरू थालनी गदाच पररयोजनाहरू 

लचम्िन,े लगानी भूएको रकमहरूको प्रितर्ल समयमै प्राप्त नहनुे हनु्छ। यसले गदाच शरुु गररएका 

पररयोजनाहरूमा आिश्यक स्रोतहरूको अिनचितता हनु्छ र पररयोजना व्यिस्थापनमा समस्या आउाँछ।  

प्राथिमकीकरणका लािग उचर्त पदानकु्रिमक संस्थागत संरर्नाको व्यिस्था गनुच आिश्यक छ। हालको 

अिस्थामा कायचक्रम/पररयोजना सिालन गने िनकायले नै योजना आयोगले तयार गरेको सामान्य 

मागचदशचन प्रयोग गरी प्राथिमकीकरण गने प्रर्लन छ। योजना आयोग र अथच मन्रालयसाँगको 

छलर्लबाट के देचखन्छ भून ेप्राथिमकीकरणका आधारहरू नै उपयकु्त नहनु ुर आिश्यक त्याङ्क एिं 
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जानकारी पिन नहनु ुजस्ता कारणले प्रथािमकीकरणमा थप समस्या आउन ेगरेको छ। कचम्तमा ठम ला 

पररयोजनाहरूको हकमा तीन तहको प्राथिमकीकरण अभ्यास हनु आिश्यक हनु्छ।  

 कायाचन्ियन गने िनकाय 

 संघीय योजना आयोग 

 अथच मन्रालयले गठन गरेको रणनैितक प्राथिमकीकरण उच्र्स्तरीय सिमित 

ितचमान अिस्थामा प्राथिमकीकरणको नाममा कायचक्रम र पररयोजनाहरू प्रारचम्भूक विश्लषेण विना नै 

बजेट िभूर पाने र ठााँउ ओगट्ने प्रिृचत्त रहेको पाइन्छ। कितपय कायाचन्ियनयोग्य पररयोजनाहरू पिन 

बजेटको अभूािमा अलपर पने गरेका छन।्  पवहलो प्राथिमकताको रूपमा आगामी आिथचक िषचको 

बजेटले कचम्तमा सािचजिनक पमिाचधारका पररयोजनाहरूको मध्यकालीन वित्तीय खाकाको पररिधिभूर रही 

पनु: प्राथिमकीकरण गनच आिश्यक छ।  
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6.31 बजेट कायाचन्ियन र सािचजिनक वित्त व्यिस्थापनमा गररनपुने सधुार  

6.31.१ बजेट कायाचन्ियनका आधार स्तम्भूहरू  

बजेटले कानमनीरूप प्राप्त गरेपिछ बजेट कायाचन्ियनमा जान्छ। बजेट कायाचन्िनसाँग पररणाम िा प्रितर्ल 

जोिडन ेभूएकोले बजेट कायाचन्ियन सबै भून्दा महत्त्िपणुच पक्ष हो। बजेट प्रवक्रयाबाट स्िीकृत भूएका 

कायचक्रम तथा पररयोजनाहरू मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणालीमा प्रविष्ट गररन्छ र ित स्ितः स्िीकृत 

भूएको मािनन्छ। यसपिछ सम्बचन्धत मन्रालय र पररयोजना एकाइले खररद योजनाअनसुार खररदको 

माग गरेपिछ पररयोजनाहरू िावषचक िा बहिुषीय ठेक्का मार्च त ्कायाचन्ियनमा लिगन्छ। पिछ ठेक्कामा 

काम गने िनमाचण व्यिसायी, कोष तथा लेखा िनयन्रक कायाचलय र आयोजना व्यिस्थापन गने िनकाय 

िबर्को सहकायच, समन्िय र सहयोगले कायाचन्ियमा भूमिमका खेल्दछ। आिथचक कायचवििध ऐन २०55, 

िनयमािली २०६४, सािचजिनक खररद ऐन २०६३ र िनयमािली २०६४ आददलाई आधार बनाएर 

आयोजनालाई कायाचन्ियनमा लिगन्छ। सम्बचन्धत मन्रालय र पररयोजना एकाइ, िनमाचण व्यिसायी र 

सािचजिनक वित्तीय व्यिस्थापन िबर्को समन्ियसवहत नीित िनयम पालनाले पररयोजनाको गणुस्तरमा 

असर पदचछ।   

बजेट तजुचमा नीित तथा वििनयोजन ऐन अनसुारको शतच, िनधाचररत समय र वििनयोचजत रकमको उपयोग 

जस्ता पक्षहरू बजेट कायाचन्ियनका अंग हनु ्र बजेटका प्राथिमकताअनसुार साधन र स्रोतको दक्षतापमणच 

उपयोग गरी बजेटलाई उत्पादनशील, नितजाममखी एिं उपलचब्धममलक बनाउने कायच प्रभूािकारी 

कायाचन्ियनसाँग जोिडएको छ। यो क्रममा खर्च िनयन्रण र वित्तीय व्यिस्थापन महत्त्िपमणच हनु्छ।  

वित्तीय अनशुासन कायम राख्नको लािग खर्चको िनयन्रण र िमतव्ययी उपयोग आिश्यक पदचछ। अनशुासन, 

पारदशीता र जिार्देहीता बजेट कायाचन्ियनका पिुच शतचहरू हनु।् कायचक्रम एिं पररयोजनामा खर्च 

भूएको रकम र िबिनवयचजत रकमको अनपुातिाट (बजेट प्रसोर्न अनपुात) बजेटको कायाचन्ियनलाई 

मापन गने गरेको समेत पाइन्छ। उक्त बजेट प्रशोर्न अनपुातलाई कुशल िबिनयोजन र बजेट पिुच 

तयारीका शतचहरूले िनधाचरण गदचछन।् सामान्यत: कुशल िबिनयोजन र बजेट पिुच तयारीको शतचहरू 

परुा गररएको कायचक्रम िा पररयोजनाको बजेट प्रशोर्न अनपुात बढी हनु्छ। बजेट कायाचन्ियनलाई 

बजेट तजुचमाका पक्षहरूसाँग जोडेर मार पगु्दैन। समय र स्रोत-साधनको अिधनमा रहेर कित भूौितक 

उपलब्धी हािसल गनच सवकयो, बजेटका प्राथिमकता अनसुार साधन र स्रोतको प्रभूािकारी उपयोग  भूयो 

भूएन िा कायाचन्ियनको र्रणका सम्भूावित अिसरहरूको अिधकतम उपयोग भूयो भूएन तथा प्रभूािकारी 

रूपमा खर्च िनयन्रण भूयो भूएन भूने्न जस्ता पक्षहरूसाँग जोडेर बजेटको कायाचन्ियनको मापन गररन ु

पदचछ। त्यसैले बजेट कायाचन्ियनका उद्देश्यहरूमा िमतव्यवयता र प्रभूािकाररता हुाँदै कायाचन्ियन दक्षता 

अन्तिनचवहत हनु ुपने हनु्छ।   
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सम्बचन्धत मन्रालय िा पररयोजना कायाचन्ियन कायाचलय, सािचजिनक खररद प्रवक्रया, सािचजिनक वित्तीय 

व्यिस्थापन, िनजी क्षेर िबर् प्रितस्पधाच र प्रितस्पधी क्षमता जस्ता पक्षहरू िबर्को सहकायच र समन्ियले 

बजेट कायाचन्ियन प्रकृया र गितको िनधाचरण गदचछ।  ित संस्थाहरूका व्यिहार, प्रिृित, अभ्यास, र्ररर, 

सामाचजक ममल्यमान्यता जस्ता कायाचन्ियनसाँग सम्बचन्धत िातािरणका पक्षहरूले पिन कायाचन्ियनलाई 

प्रभूावित गदचछन।् बजेट कायाचन्िन पिछ उपलचब्ध के भूयो, लचक्षत सममह समय मै लाभूाचन्ित भूए 

भूएनन ् भूने्न त्यहरू उचत्तकै महत्त्िपणुच हनु्छन।् त्यसैले बजेट कायाचन्िन कसरी र के भूयो भूने्न 

पक्षहरूसाँग सम्बचन्धत छ। यी त्यहरूको िबश्लषेणका आधारमा तयार गररएका बजेट कायाचन्ियनका 

छिटा आधार स्तम्भूहरू तलको चर्रमा प्रस्ततु गररएको छ। बजेट कायाचन्ियन प्रणालीमा गनुच पने 

सधुारहरूलाई आधार स्तम्भूहरूको रूपमा तल र्र्ाच गररएको छ-   

 

चर्र १5 : बजेट कायाचन्ियनका आधार स्तम्भूहरू 

 

 

6.31.1.1 सम्बचन्धत मन्रालय एिं पररयोजना कायाचलयमार्च त ् सािचजिनक खर्च 

व्यिस्थापन  

बजेट कायाचन्ियन भूनकेो वििनयोचजत रकम खर्च गने मार होइन खर्चको लािग आिश्यक पने राजस्ि 

उठाउने र लक्ष्य अनरुूप खर्च गने हो। वय दईु िबर् सन्तलुन निमले खर्च बढी भूएमा स्रोतको संकट 

पनच सक्दछ। स्रोत बर्त भूएमा अपेचक्षत प्रितर्ल प्राप्त हनु सक्दैन। त्यसैले र्ौमािसकरूपमा बजेट 

िनकाशा ददन े प्रर्लन छ। वििनयोजना ऐनले आिथचक िषच शरुु भूएको िमितबाट अिधकार प्राप्त 

अिधकारीलाई खर्च गनच अचख्तयारी ददने व्यिस्था गरेको छ। वििनयोचजत बजेट खर्च गररयो भून ेिनधाचररत 

उद्देश्य िा नितजा प्राप्त हनु्छ भूने्न मान्यताका साथ बजेट कायाचन्ियन गररन्छ। त्यसैले िावषचक खररद 
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योजनाको अनगुमन गने कायच अथच मन्रालयको बजेट कायाचन्ियन तथा खर्च व्यिस्थापन महाशाखािाट 

हनुपुदचछ। पररयोजना कायाचन्ियन गने क्रममा तालकु िनकायहरूले समेत समय समयमा अनगुमन गरी 

सो आयोजनामा तोवकएको िमितमा कायचसम्पन्न नगररएमा चजम्मेिार पदािधकारीलाई उपयकु्त कारण 

बाहेक विभूागीय दण्ड हनु ेव्यिस्था सािचजिनक खररद कानमनमा गररनपुदचछ। आयोजना िा कायचक्रम 

प्रमखुलाई कायचसम्पादन करारमा िावषचक खररद योजना अनसुार कायचसम्पादन गने चजम्मेिारी िभूर र 

सो कायचतािलका अनसुार कायचसम्पन्न नगरेमा करार समाप्त गनच सवकने िा दण्ड हनुे व्यिस्था 

गररनपुदचछ। बजेट र कायचक्रम स्िीकृित गदाच तयार भूएको कायाचन्ियन तािलका, िावषचक खररद योजनामा 

उचल्लचखत समय तािलका र खररद योजनाअनसुार काम शरुु र सम्पन्न हनुे समय तािलकाअनसुार खररद 

कायचको लािग मािसक रूपमा प्रिाह हनुे खर्चको अनगुमन गने व्यिस्था िमलाउन ुपदचछ।  

सम्बचन्धत मन्रालय एिं पररयोजना कायाचलयले गनुचपने पमिच तयारी र अन्य सधुारका कायचहरू 

िनम्नअनसुार हनु ुपदचछः  

 कितपय कायचक्रम/पररयोजनाहरूमा वक्रयाकलापको प्रितर्लसाँग सम्बचन्धत हनुे गरी िावषचक बजेट 

नबनाउन,े लागत अनमुान ठीक तररकाले विस्ततृ रूपमा नगरी अिण्डामा राख्न ेिा स्पष्ट उद्देश्य नदेखाउन े

बजेट तथा कायचक्रमलाई बजेट समर्ना प्रणालीमा समािेश नगने जस्ता अभ्यासहरू हनुे गरेका छन।् 

यस्तो अभ्यास तत्काल बन्द गररनपुदचछ। ददएका चजम्मेिारीहरू पमरा गने अिस्था सिुनचित गनुच 

पदचछ। यसका लािग कामको चजम्मेिारी िलन,े चजम्मेिार िनकाय र सपुरीिेक्षण गने सबै पक्षको 

जिार्देहीता स्पस्ट बनाइनपुदचछ। परीयोजना कायाचन्ियनका सम्भूावित समस्याहरूको पमिच आकंलन 

गरर ितनको समाधानको उपाय कायाचन्ियन अचघनै खोचजन ु पदचछ। पररयोजना कायाचन्ियनमा 

जिार्देहीताको पररपाटी कडाइका साथ लागम गनुचपदचछ।  

 बजेट खर्चको िनकासाको लािग प्रर्लनमा रहेको एकल खाता कोष प्रणाली (Treasury Ingle 

Account) पररमाजचन गनच आिश्यक छ। बजेट र कायचक्रममा वक्रयाकलापहरू समेतको भूौितक र 

वित्तीय कायचप्रगित देचखने गरी भूकु्तानी आदेश तयार गने र सो अनसुार कोलेिनकाले खर्च लेख्न े

व्यिस्था गररनपुदचछ। िनकासा खर्चसमेत देचखने गरी यसमा पररमाजचन गररनपुदचछ। बजेट खर्चलाई 

प्रके्षपण गनच सवकन े गरी मन्रालयगत बजेट व्यिस्थापन समर्ना प्रणाली (LMBIS) र बजेट 

व्यिस्थापन समर्ना प्रणाली (BMIS), कोलेिनकाबाट िनकासा खर्च गदाच प्रयोग गने गररएको एकल 

खाता कोष तथा चजल्ला खर्च िनयन्रण सफ्िेयर िबर् एकीकृत गनुचपदचछ।  

 आयोजना र कायचक्रमको बजेट, यसको आयतन िा आकार, उपलचब्ध र अपेचक्षत प्रितर्लको आधारमा 

लचर्लो साँगठन प्रणालीको व्यिस्थापन गरी प्रावििधक कमचर्ारीको संख्या र क्षमता ममल्याङ्कन अनरुूप 

आयोजना सिालन गने संस्थागत संरर्ना (Institutional Framework) साँग तादाम्यता गनुचपदचछ। यसको 
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लािग त्याङ्क र उपयकु्त सीपको उपलब्धता र भूरपदोपना पिन ध्यान ददनपुदचछ। आयोजनाको लािग 

अनौपर्ाररक िनयमहरू (जनसम्पकच , सामाचजक संस्थाको आिाज आदद) पिन ख्याल गने व्यिस्थालाई 

सादृश्य गराउन ुआिश्यक छ।  

 तोवकएको समयमा काम सम्पन्न गने प्रावििधक र अन्य प्रत्यक्ष संलग्न कमचर्ारीहरूलाई करार समयमा नै 

गणुस्तरसवहतको कायच गने िनमाचण व्यिसायीलाई ददन ेबोनस बराबरको रकम उत्प्ररेणा भूत्ताको रूपमा 

प्रदान गने व्यिस्था गररनपदचछ। तोवकएको कायचतािलकाअनसुार कायचसम्पन्न नगने, म्याद थपको मनािसब 

कारण नहनु,े ममल्य समायोजनको आधारभूमत प्रमाण िबना भूकु्तानी गनेदेचख कमजोरीका कारण दािी गनच 

रकम ितनुचपने अिस्था विना आएमा िसर्ाररश, प्रमाचणत, स्िीकृत गने तथा भूकु्तानी गने सबैबाट खर्च असमल 

उपर गने प्रािधान आिथचक कायचवििध ऐन तथा सािचजिनक खररद ऐनमा गनुचपदचछ।  

 प्रत्येक आयोजना िा कायचक्रमको लािग चजम्मेिार व्यचक्तको रूपमा तोकेर आयोजना प्रमखुसाँग कायचक्षेर, 

वित्तीय, सिालन र कायाचन्ियन तािलका, िावषचक खररद योजना, कायचक्रम तािलका र गणुस्तर र प्रितर्लको 

साथै कायचसम्पादनका अन्य पमिचशतचहरू उल्लेख गरी कायचसम्पादन करार गनुचपदचछ। आयोजना 

नसवकएसम्म िनजलाई आयोजनाको प्रितर्ल र उपलचब्ध प्रित जिार्देही हनुे गरी काम गनच ददइनपुदचछ। 

िनजको मागअनसुार कमचर्ारी पदस्थापना हनुे व्यिस्था गरर ३ िषचसम्म काम गने मौका ददइनपुदचछ।  

 प्रत्येक मन्रालय र समग्र आयोजनाको क्रमागत नम्बर र आिथचक िषच उल्लेख गरी सोअनसुार आयोजना 

कायाचन्ियन त्याङ्क विकास गरी भूौितक र वित्तीय तथा व्यिस्थापकीय प्रगितको लािग आयोजना समर्ना 

प्रणालीको वक्रयाकलापअनसुार वित्तीय र भूौितक प्रगितको चस्थित प्रितिेदन तयार गने प्रणाली विकास 

गररनपुदचछ।  

 भूौितक पमिाचधारको कायच गने िनकायहरूले िनमाचण कायच (सडक, नहर, भूिन, पलु आदद) को अिभूलेख दैिनक 

रूपमा प्रमाचणत गने व्यिस्था गनुचपदचछ। यसको लािग िनमाचण व्यिसायीले दैिनक रूपमा सम्पन्न भूएको 

िनमाचण कायच आईटमिाईज अिभूलेखको आधारमा तयार गरी सपुररिेक्षण गने िनकायको सम्बचन्धत 

प्रावििधकबाट दैिनक रूपमा प्रमाचणत गराउने कायच अिनिायच गररनपुदचछ। सो आईटमिाईज प्रमाचणत 

कायचको आधारमा मािसक िा करार सम्झौतामा उल्लेचखत समयमा िबल अर् क्िाचन्टटीको आईटमको 

आधारमा ठेक्कासम्बन्धी िबल तयार गने प्रणाली स्थावपत गररनपुदचछ। िनमाचण कायचको चजम्मेिारी विभूाजन 

िलखीत रूपमा विकास गरी लागम गररनपुदचछ र सोअनसुार वििभून्न तहमा चजम्मेिारीको काम समयमा भूए 

नभूएको अनगुमन गने व्यिस्था गररन ुपदचछ।  

 शरुुमा र्ौमािसक खर्च योजना अनसुार मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजना/कायचक्रमको 

स्ितः स्िीकृत भूए पिन आिथचक िषचको िबर् िबर्मा बजेट ददन ेर मन्रालयगत बजेट समर्ना प्रणालीमा 
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संशोधनले गदाच स्िीकृत गररएमा कामहरू समेत कायाचन्ियन हदैुनन।् त्यसै गरर कुनै िनकायलाई 

एकभून्दा बढी िनकायबाट खर्च गने गरी रकम वििनयोजन भूएको अिस्थामा वििनयोजन भूएको सम्पमणच रकम 

खर्च गने िनकायहरू िबर् बााँडर्ाड गनुचपदचछ। उक्त बााँडर्ााँडको जानकारी अथच मन्रालय र सम्बचन्धत 

कोष तथा लेखा िनयन्रक कायाचलयलाई ददनपुदचछ। त्यसैगरी मन्रालयगत समर्ना प्रणालीमा भूएको 

र्ौमािसक विभूाजनलाई संशोधन गनुचपने भूएमा सम्बचन्धत मन्रालय र सम्बचन्धत िनकायले प्रवक्रया परु् याई 

संशोधन गने र त्यसको जानकारी अथच मन्रालय र महालेखा िनयन्रक कायाचलयलाई ददन ेव्यिस्था गनुच 

पदचछ।  कायचक्रम नै संशोधन गनुचपने भूएमा मार अथच मन्रालयको स्िीकृित िलन ेव्यिस्था गररनपुदचछ।  

आयोजना िा कायचक्रमको लािग र्ौमािसक िा तोवकएको कायचयोजना अनसुार योजना तथा बजेट 

स्िीकृत नगने नगराउन,े आयोजनाको विस्ततृ प्रितिेदन र कायचक्रम तयार, खररद र खर्च नगने 

नगराउने पदािधकारीहरूलाई खर्च नभूएको रकमको लािग उत्तरदायी िा चजम्मेिार हनु ेर दण्ड हनु े

आिथचक कायचवििध ऐनमा थप व्यिस्था गररनपुदचछ। खर्च गनच नसक्ने िा िनणचय नगने 

पदािधकारीलाई भूविष्यमा आयोजना िा कायचक्रम प्रमखुको चजम्मेिारी नददन ेिनणचय गरी सो तत्काल 

कायाचन्ियनमा ल्याउने व्यिस्था मचन्रपररषदको िनणचयबाट गररनपुदचछ।   

 भूौितक पमिाचधारको कायच गने िनकायहरूले िनमाचण कायच (सडक, नहर, भूिन, पलु आदद) को अिभूलेख 

दैिनक रूपमा नराख्न,े राखेपिन प्रावििधकले दैिनकरूपमा प्रमाचणत नगने, चजम्मेिारी बहन नगने, 

दैिनक, कायच सम्पादन अिस्था िा जोचखमको अिस्था थाहा नहनु ेआदद कारणले कामको गणुस्तरमा 

असर पनुचको साथै समयमा काम सम्पन्न नहनु,े भूकु्तानी समयमा नहनुे जस्ता समस्याहरू देचखदै 

आएका छन।् कामको क्रममा दैिनक समाधान हनुे विषयहरू संकिलत हदैु गइ ठुलो समस्याको 

रूप िलएको देचखएको छ। यसैले िनमाचण व्यिसायीले दैिनक रूपमा सम्पन्न भूएको िनमाचण कायचको 

आईटमिाईज अिभूलेख र नापी वकटान तयार गरी सपुररिेक्षण गने िनकायको सम्बचन्धत िनमाचण 

कायचमा संलग्न हनुे सबै पदािधकारीहरूको जिार्देहीता सवहत प्रावििधकबाट दैिनक रूपमा प्रमाचणत 

गराउने कायचलाइच अिनिायच गररनपुदचछ। सो आधारमा मािसक िा करार सम्झौतामा उल्लेचखत 

समयमा िबल अर् क्िाचन्टटीको आईटम अनरुूप ठेक्कासम्बन्धी िबल तयार गने प्रणाली स्थावपत 

गररनपुदचछ। िनमाचण कायचको चजम्मेिारी विभूाजन िलचखत रूपमा गने र सो अनसुार वििभून्न तहबाट 

चजम्मेिारीको काम समयमा भूए नभूएको अनगुमन गने व्यिस्था गररनपुदचछ।   

 अनगुमन तथा ममल्याङ्कनको पररपाटी िनकै कमजोर छ। सदुृढ संस्था, दक्षता, सीप, ज्ञान, नेततृ्िदायी 

क्षमताले मार अनगुमन तथा ममल्याङ्कनको कायचलाई प्रभूािकारी बनाउन सक्दछ।  खररद ऐन एिं 

िनयमअनसुार गनुचपने कायचहरू, समय तािलकालाई अनसुार कायच भूए नभूएको, मध्यकालीन दृवष्टकोणसाँग 

तादाम्यता हनु े गरी खररद गरुु योजना र िावषचक खररद योजना िनमाचण भूए नभूएको जस्ता 
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विषयहरूको िनयिमत अनगुमन सम्बचन्धत मन्रालयिाट हनु ुपदचछ। नगररएमा मािथल्लो िनकाय 

चजम्मेिार हनुे व्यिस्था हनु ु पदचछ। अथच मन्रालयको बजेट कायाचन्ियन एिं खर्च महाशाखाले कायच 

प्रगितको िनयिमत अनगुमन गनुच पदचछ। कायाचन्ियन पमिचका तयारी कायचहरू मलुत बजेट तयारी 

गदाच नै सम्पन्न भैू सकेको हनुे अिस्था िनमाचण गनुच पदचछ । एक िषचको लािग वििनयोजन गररएको 

बजेटलाई ३ ले भूाग गरी आयोजना र कायचक्रमको र्ौमािसक खर्च योजनामा राख्न ेप्रिृचत्तको अन्त्य गरी 

यथाथच परक ढंगले कामको प्रिाह, पररणाम र मािसक खररद योजनाको र्ौमािसक विभूाजन सवहतको 

िावषचक कायचक्रम बनाउने प्रणाली सदुृढ गनुच पदचछ। नयााँ कायचक्रम र पररयोजनाहरूको कायाचन्ियन 

एकाइहरू स्थापना देचख जनशचक्त एिं व्यिस्थापन योजना साँग सम्बचन्धत कायाचन्ियनसाँग जोिडएका 

सम्पमणच पमिच तयारीहरूका काम जेष्ठ १५ देचख िािण १ गते िभूर ४५ ददनको समयमा सम्पन्न गररनपुदचछ र 

उक्त कायचहरू नगरेमा दण्ड जररिाना िा निसहत ददन ेव्यिस्था गररनपुदचछ।   

 खर्च गने कायचकारी मन्रालयहरूले आफ्नै ढंगले लेखा प्रणालीको सफ्टिेयर प्रयोग गने गरेकोले 

(स्िास््यमा ट्याबकु्स, सडक विभूागमा आयोजना लेखा प्रणाली) समस्या हनुे गरेको छ। त्यसैले 

महालेखा िनयन्रक कायाचलयले नगदमा आधाररत लेखा प्रणालीको लािग हाल सीिमत रूपमा 

प्रयोगमा ल्याएको कम्प्यमवटकृत सरकारी लेखा प्रणालीलाई सबै सरकारी कायाचलयहरूमा अिनिायच 

रूपमा उपयोग गने व्यिस्था गररनपुदचछ।  

 आयोजनाहरूलाई हालको राविय गौरि, प्राथिमकता प्राप्त आयोजनाको प्राथिमकताको िगीकरणले 

लक्ष्य उद्दशे्य प्रािप्तमा ठोस योगदान नगरेको र स्रोतको कुशलतम वििनयोजन र कायाचन्ियन 

दक्षतामा समेत विसाँगती थप्न ेगरेको देचखएकाले यसको ठाउाँमा रणनीितक र अन्य कायचक्रम एिं 

पररयोजनाको रूपमा िगीकरण गने पररपावट अपनाइन ुपदचछ। रणनीितक योजना कायाचन्ियनका 

लािग छुटै ऐनको िनमाचण गरी कायाचन्ियनमा ल्याउनपुदचछ।  नैितक इमान्दाररता र कायचदक्षता िा 

सक्षमता भूएको व्यचक्त आयोजना प्रमखु, सिालन र आिथचक प्रशासन प्रमखुको रूपमा खटाउन े

विशेष व्यिस्था गररनपुदचछ। अन्य सबै आयोजना र कायचक्रमहरू उपलब्ध बजेट सीमा िभूर लचक्षत 

उद्देश्यहरू हािसल गने गरी मन्रालयहरूबाट कायाचन्ियनमा ल्याइनपुदचछ।  

 प्रावििधक पदािधकारीको क्षमता अिभूिृवि र कामको दक्षता बढाउन पाररििमक र पाररतोवषक स्तर 

संरर्नामा समचुर्त ध्यान ददनपुने देचखन्छ। कायचक्रम, आयोजना, र आिथचक प्रशासन प्रमखुलाई 

आयोजना व्यिस्थापन, करार सम्झौता, खर्च प्रणाली, खररद तथा आिथचक कायचवििधसम्बन्धी कानमन 

बारे ७ देचख १५ ददनको तािलम ददएर मार पदस्थापना िा सरुिा गने कायचलाई अिनिायच 

गररनपुदचछ। तोवकएको समयमा काम सम्पन्न गने प्रावििधक र अन्य प्रत्यक्ष संलग्न कमचर्ारीहरूलाई 

करार समयमा नै गणुस्तर सवहतको कायच गने िनमाचण व्यिसायीलाई ददने बोनस बराबरको रकम 
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उत्प्ररेणा भूत्ताको रूपमा प्रदान गने व्यिस्था गररनपुदचछ। तोवकएको कायचतािलका अनसुार 

कायचसम्पन्न नगने, म्याद थपको मनािसब कारण नददन,े ममल्य समायोजनको आधारभूमत प्रमाण भूकु्तानी 

गनेदेचख कमजोरीका कारण दािी रकम ितनुचपने अिस्था आएमा िसर्ाररश, प्रमाचणत, स्िीकृत गने 

तथा भूकु्तानी गने सबैबाट खर्च असमल उपर गने व्यिस्था गररनपुदचछ। प्रत्येक आयोजना िा 

कायचक्रमको लािग चजम्मेिार व्यचक्तको रूपमा तोकेर आयोजना प्रमखुसाँग कायचक्षेर, वित्तीय, सिालन 

र कायाचन्ियन तािलका, िावषचक खररद योजना, कायचक्रम तािलका र गणुस्तर र प्रितर्लको साथै 

कायचसम्पादनका अन्य पिुचशतचहरू उल्लेख गरी कायचसम्पादन करार गनुचपदचछ। आयोजना 

नसवकएसम्म िनजलाई आयोजनाको प्रितर्ल र उपलचब्ध प्रित जिार्देही हनुे गरी काम गनच 

ददइनपुदचछ।  

 अथच मन्रालयले नीित, योजना, कायचक्रम, आयोजना, वक्रयाकलाप र स्कीमसमेतको उदाहरण हनुे गरी 

आयोजना विकास मापदण्ड र मागचदशचन जारी गरी कामको प्रकृित (भूौितक, सामाचजक, सशुासन आदद) को 

आधारमा आयोजना ढााँर्ा र विकास गने र्रणहरू तोकी आयोजनाको स्तरअनसुारको ढााँर्ा तयार गरी 

सोअनसुार आयोजना तयार गनच सबै िनकायहरूलाई आयोजना तयारी मागचदशचन मचन्रपररषद् बाट िनणचय 

गराई जारी गनुचपदचछ। मन्रालय िा विभूागले आरै् आयोजना सिालन गने कायच नगने व्यिस्था 

गररनपुदचछ। आयोजनाको तयारी र्रण भूएमा कायचदल गठन गरी काम गने व्यिस्था गनुचपदचछ।  

 आयोजनाको िनमाचण कायचको समािप्त र कायचसम्पन्न अििधपिछ (रवुट सच्याउन े अििध पिछ) पिन 

आयोजनाको गणुात्मकता समेत सम्भूार गनुचपने आिश्यकता हेरी ३ देचख ५ िषचसम्मको ममचत सम्भूार 

अििध तोकी सोही ठेकदारको चजम्मा ददन ेव्यिस्था गररनपुछच र सो समयसम्म ममचत सम्भूार करार व्यिस्था 

िनजसाँग गरी करार सम्झौतामा गररनपुदचछ।  

 वििाद व्यिस्थापनको लािग मध्यस्थकताचको िसर्ाररसमा प्रावििधक र कानमनी व्यिस्थाअनसुार िनणचय 

गरेपिछ मध्यस्थकताचको िनणचय अचन्तम हनुे गरी मध्यस्थकताचसम्बन्धी कानमनमा व्यिस्था गररनपुदचछ। सो 

िनणचय उपर पनुरािलोकन गनुचपने भूएमा सम्भूाव्यताको आधारमा एक छुटै्ट करार वििाद िनरूपण 

न्यायािधकरण खडा गरी वििाद िनरूपण गने व्यिस्था गररनपुदचछ। करार वििादमा न्यायािधकरणको 

िनणचय अचन्तम हनुे व्यिस्था समेत काननुी रूपमा गररन ुपदचछ।  

 भूकु्तानीसम्बन्धी व्यिस्थाः िनमाचणसम्बन्धी कामको ठेक्कासम्बन्धी िबलमा करार सम्झौतामा 

उचल्लचखत िबल अर् क्िान्टीटीको आधारमा िनमाचण व्यिसायीले कायचसम्पन्न वििरण तयार गरी 

प्रत्येक मवहना िा करारमा तोवकएको समयमा पेशगने व्यिस्था गररनपुदचछ। िबल पेश गरेको 

बढीमा १० ददन िभूर सबै प्रावििधक जााँर् परीक्षण र गणुस्तर परीक्षण गरी िनमाचणसम्बन्धी सबै 

अिभूलेख (आईटमिाइज, कायचअिभूलेख, नापी वकताब आदद) तयार गरी (कायचप्रकृितअनसुार गणुस्तर 
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परीक्षण गने िनकाय बावहरको भूए सो समय समेत विर्ार गरी ११ औ ंददन आिथचक प्रशासन (िा 

लेखा) शाखामा पेश गने र सो शाखाले बढीमा ३ ददन िभूर सबै कामको अंकगचणतीय शिुता 

लगायत अिभूलेख र करार सम्झौता अनसुारको वित्तीय प्रािधान परीक्षण गरी भूकु्तानी गनच बजेट, 

कायचक्रम, िनमाचण लेखाको आधारमा स्िीकृितको लािग पेश गनुचपदचछ। सो कायचको अचन्तम स्िीकृत 

ददन ेपदािधकारीले १ ददन िभूर स्िीकृित गनुचपदचछ। िनमाचण व्यिसायीले िबल पेशगरेको िमितले 

१५ ददन िभूर िनजले भूकु्तानी पाउने िा िनजको खातामा रकम जम्मा हनु ेव्यिस्था गनुचपदचछ। 

सो तािलका अनसुार भूकु्तानी नभूइ नेपाल सरकारलाई दािी रकम व्याज भूकु्तानीको आिथचक 

दावयत्ि िसजचना भूएमा खाता संर्ालकहरूबाट (अिधकार प्रत्यायोजन गरेको भूए सो पदािधकारी 

समेत) सम्पमणच आिथचक दावयत्ि असमल उपर गने र विभूागीय कारिाही गने प्रािधान सवहतको 

व्यिस्था लागम गनुचपदचछ। सोहीअनरुूप आिथचक कायचवििध ऐन, िनजामती सेिा ऐन र अन्य िनमाचण 

कायच सम्बन्धी संस्थाको कानमनमा पररमाजचन गररनपुदचछ। 

चर्र १6: पररयोजनाको भूकु्तानी प्रवक्रया  

 

 

  

6.31.1.२ सािचजिनक खररद व्यिस्थापन 

सािचजिनक खररदका मलुत: र्ार पक्षहरू हनु्छन:् ऐन/िनयम पालना, िमतव्ययी र कायच दक्षता, गणुस्तर 

र तोवकएको समय, स्थान र पररमाणको भूरपदोमा आपमितच । यी सबै पक्षहरूले एक्ला एक्लै एिं संयकु्त 

रूपमा सािचजिनक खरीदलाई प्रभूाि पदचछन।्  यस त्यलाई िनम्न चर्रिाट प्रस्ट पाररएको छ।  यी 
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पक्षहरू खररद कायचको माग पक्ष र आपमितच पक्ष दबैुमा लाग ु हनु्छन। यदद खररद ऐन/िनयमले 

अनािश्यक प्रवक्रयालाई बढािा ददएमा खररद प्रवक्रया जवटल हनु्छ। यसले खररद खर्च बढाउदछ।  

यदद खरीद प्रवक्रया आिस्यक प्रवक्रया परुा नहनुे िा प्रवक्रया दठक तररकाले तजुचमा नभूएको भूएमा स्रोत 

र साधनको दरुूपयोग हनु,े आिश्यक गणुस्तर कायम नहनुे, समय/स्थान/ पररमाणमा आपमितच नहनु े

जस्ता समस्याहरू देखा पदचछन।् र्लत यसको र्क्रीय असर सािचजिनक खररदमा पदचछ। त्यसैले 

खररद प्रवक्रयालाइच उपयोगी, र्सु्त र विश्वसिनय बनाइन ुपछच।  पररयोजना कायचक्रमलाई खर्च गणुस्तर 

सवहत समय र लागतको िसमा िभूर सम्पन्न गनेतर्च  िनकै समस्या रहेकोले खरीद प्रवक्रया विकास 

िनमाणचलाइच गित ददन े ददशामा ज्यादै महत्त्िपमणच छ। वयनै विविध पक्षहरूलाइच ध्यान राखी गररनपुने 

सधुारका उपायहरूको र्र्ाच गररएको छ।  

 

विद्यमान खरीद ऐन/िनयम २०६३, २०६४ को सवह उपयोग: विद्यमान अभ्यास र प्रवक्रयालाई अनसुरण 

गररदा बोलपरको खररद प्रवक्रयाले काम शरुु गनच झण्डै ११५ ददन िलन्छ। यही प्रवक्रया र अभ्यासमा 

बजेट पेश गनच र आिथचक बेरूज ुहनुे समयलाई दठक तररकाले उपयोग गदाच खररद प्रवक्रयामा सधुार 

ल्याई सो कायचददन िनकै घटाउन सवकन्छ। यसरी समय घटन जादा समयमै पररयोनामा सिालन र 

समाप्त गनच सहयोग पगु्दछ। आिथचक िषचको अचन्तम ितर हनुे भूकु्तानी प्रिृचत्तका सधुारमै भूकु्तानी पिन 

समयमा नै हनु सक्दछ। बैंकहरूले समयमा नै  रकम समेत पररर्ालन गनच पाई समग्र अथचतन्रमा नै 

सकारात्मक असर हनु्छ। खररद ऐनले िनददचष्ट गरे अनसुार नयााँ पररयोजनाको लािग सािचजिनक खररद 

प्रवक्रया परुा गनच चर्र देखाइए अनसुारको प्रवक्रयाहरू परुा गनुचपदचछ। प्रत्येक वक्रयाकलापलाई लाग्न े

ददन पिन त्याँहा राचखएको छ। चर्रमा देखाइएको समयको गणना औसतको आधारमा गररएको छ।  

सािचजिनक खररदको प्रवक्रया र यसमा लाग्न ेसमय नेपालको िस्तचुस्थित जस्तै मौसम र र्ाडपिचको समय, 

भूौगोिलक अिस्थाले पिन िनधाचरण गदचछ। खररद गने प्रवक्रया वढलो शरुु गने, नेपालको िस्तचुस्थित 

अनसुार समय लामो भूएर िा केही कतै निमलेकोले आिथचक िषचको अन्त्यितर खर्च गने प्रिृचत्त देचखएकोले 
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वय पक्षलाई विर्ार गरी सािचजिनक खररदको प्रवक्रया र यसमा लाग्न ेसमय तय गरी त्यसै अनसुार खररद योजना 

स्पस्ट हनु ुपने देचखन्छ।  िनयिमत रूपमा काम गरेमा सबै प्रवक्रयालाई ११५ ददन लाग्दछ। उक्त कुल 

ददन विद्यमान पररपाटीलाई िलएर गणना गररएको हो। १ देचख ८ सम्म को कायच िास्तिमा बजेट 

प्रवक्रयासाँग सम्बचन्धत छन।् यी कामहरू बजेटमा राख्नभुून्दा पवहले गनुच पने शतच हनु।् यी कायचहरू 

बजेटमा पेश हनुभुून्दा पवहले नै परुा भूएमा कचम्तमा ३० ददनको कायच घट्दछ। त्यस पिछका तयारीहरू 

जस्तै कायाचलय, मानि संसाधनको तयारी, कागजात, समर्ना प्रकाशन जस्ता आन्तररक तयारी आदद 

विविध कायचहरू जेष्ठ १५ देचख िािण १ गते सम्म को ४५ ददन िभूर गनच सवकन्छ। कितपय 

कायचहरू आउदो आिथचक िषचको भूएकोले सो अििधमा गनच काननुले िमल्दैन। आिथचक िषच शरुु भूएपिछ 

७० ददन िभूर खररद सम्झ्यौता गनच सवकन्छ। यस बाहेक अन्य प्रवक्रयामा उचत्तकै तीव्रता ददनपुदचछ।  

प्रवक्रयालाई अनसुरण: खररद गरुू योजना स्िीकृत भूएपिन बजेटको व्यिस्था नभूई सो आयोजना िा कायचक्रमको 

लािग करार सम्झौता गनच िमल्दैन। हालसम्म करार सम्झौता भूएको ठेक्कापट्टाको करार सम्झौता संकलन गरी 

यसरी संझौता गने सम्बचन्धत पदािधकारीहरू उपर सो सम्झौतामा आउन सक्ने दािीको रकमको ममल्याङ्कन गरी 

असमल उपर सम्मको कारिाही गररन ुपदचछ। सािचजिनक खररद ऐनले ठेक्का सम्झ्यौताको म्याद पटक पटक 

गरर अिसिमत तररकाले थप्न पाइन े व्यिस्था गरेको छ । यसको सट्टा शरुु कायच अििधको ५0 

प्रितशतसम्मको अििध थप्न सवकने व्यिस्था सािचजिनक खररद ऐनमा गनुचपदचछ।  

 लागत अनमुान मापदण्डः लागत अनमुान तयार गदाच यसको मापदण्ड र खर्च गररन ेअििधको लािग लागत 

अनमुान अद्याििधक भूए नभूएको यवकन गनुचपदचछ।  

 पेश्कीको व्यिस्थाः मालसामान, परामशच सेिा, अन्य सेिा तथा िनमाचणसम्बन्धी कायचको लािग करार 

सम्झौता रकमको १० प्रितशत मार पेश्की ददन ेव्यिस्था गनुचपदचछ। यस्तो पेश्की िनमाचण कायचको लािग 

२ र्रणमा ददन े व्यिस्था गनुचपदचछ। िनमाचण कायचको लािग कायचस्थलमा जनशचक्त पररर्ालन भूएको, 

िनमाचण कायचको कररब ५ प्रितशत मालसामान कायचस्थलमा झारेको, आिश्यक मेशीनहरू कायचस्थलमा 

पगेुको र त्यस्तो सबै कुराहरू कायचस्थलमा रहेको भूनी प्रावििधकले प्रमाचणत गरेको आधारमा ५ प्रितशत र 

कायचतािलकाबमोचजम काम शरुु गरेको प्रमाचणत भूएपिछ ५ प्रितशत ददन ेव्यिस्था गनुचपदचछ। यसको लािग 

बैंक जमानत िलन ेव्यिस्था गररनपुदचछ। मालसामानको सम्बन्धमा करारको पक्ष रहेको आपमितचकताचको 

नाममा मार प्रिततपर खोल्न े व्यिस्था गनुचपदचछ। मालसामानको उत्पादक करार सम्झौताकेा पक्ष 

रहेकोमा बाहेक िनजको नाममा प्रिततपर खोल्न निमल्ने व्यिस्था गनुचपदचछ। परामशचदाताहरूले 

कायचस्थलमा जनशचक्त पररर्ालन गरी काम शरुु गरेपिछ मार पेश्की ददन ेव्यिस्था गनुचपदचछ।  

 िबमाको व्यिस्थाः लागत अनमुानमा िबमा कम्पनीहरूको सम्भूाव्य वप्रिमयमलाई आधार मानेपिन करार 

सम्झौताको िबल अर् क्िान्टीटीमा बोलपरदाता िा प्रस्तािदाताले पेश गरेको सबै कामको -िनमाचण कायच, 
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तेिो पक्ष, मालसामान, कमचर्ारी आददको लािग यथाथच वप्रिमयमको रकम मार प्रस्ताि गने र सोअनसुार 

भूकु्तानी हनुे व्यिस्था गनुचपदचछ। करार सम्झौताको समयमा यस्तो रकम यवकन हनुे व्यिस्था हनुपुदचछ।  

 प्याकेजसम्बन्धी व्यिस्थाः खररद आिश्यकता संकलन भूएपिछ लागत अनमुानको रकमको आधारमा 

बोलपर गनच सो नभूए मार दरभूाउपर र त्यसपिछ सोझै खररदको कायच गने गरी व्यिस्था 

गनुचपदचछ। एकल रूपमा सम्पन्न हनुे कामहरू एउटै प्याकेजमा काम सम्पन्न हनुे गरी बोलपर गने व्यिस्था 

गनुचपदचछ। एकै स्थान र प्रवििधको अविचच्छन्नताको चस्थित तथा कामको समन्िय हनुपुने िा अन्य अपररहायच 

कारणको प्रावििधक पषु्टी प्रमाचणत नभूएसम्म छुटै्ट प्याकेजलाई एकिरत गरी एउटा प्याकेज बनाई बोलपर 

आब्हान गनच र करार गनच नसवकन ेव्यिस्था गनुचपदचछ।  

 सोझै खररद: कुनै पिन खररद वििध िनधाचरण गदाच पारदशी हनुे वकिसमले गनुचपदचछ। सोझै खररद गदाच एउटा 

मार प्रस्ताि भूए हनु ेतर लागत अनमुान िभूर परेको हनुपुने व्यिस्था गनुचपने र सोझै खररद गदाच एउटै 

प्रदायकबाट कचम्तमा ७ ददनको म्याद ददई िलचखत दरभूाउ माग गने र िाताच गरेर सम्झौता गने 

व्यिस्था हनुपुदचछ। यस्तै, सोझै खररद गने रकमको सीमा िभूर जितपटक पिन खररद गनच सवकन ेव्यिस्था 

गनुच पदचछ।  

 सािचजिनक खररद प्रणाली तथा बोलपर/प्रस्ताि ममल्याङ्कन िनदेचशका: सािचजिनक खररद अनगुमन 

कायाचलयले सािचजिनक खररद प्रणालीको र्रणहरू र कायचप्रकृयाको मागचदशचन तयार गरी अविलम्ब 

मचन्रपररषदबाट स्िीकृत गराई िनदेचशका जारी गनुचपदचछ। त्यस्तै, बोलपर िा प्रस्ताि ममल्याङ्कनको 

मागचदशचन पिन मचन्रपररषदबाट स्िीकृत गराई सािचजिनक िनकायहरूको लािग मागचदशचन हनु ेव्यिस्था हनु ु

पदचछ। सो प्रणाली र मागचदशचनअनसुार सबै िनयामक िनकायहरूले िनगरानी गने िा ममल्याङ्कन गने व्यिस्था 

हनुपुदचछ।  

 करार सम्झौता प्रशासनः प्रत्येक आयोजना प्रमखु/करार प्रशासकसाँग िािण मवहनािभूर कायचसम्पादन 

करार गरी िावषचक खररद योजना र कायाचन्ियन योजना अनसुार प्रितर्लको लािग चजम्मेिार 

तलु्याउन ुपदचछ।  

 काठमाडौं उपत्यकामा खररदको नयााँ व्यिस्थाः काठमाडौं उपत्यकामा सािचजिनक खररद अनगुमन 

कायाचलयले सम्बचन्धत आिथचक िषचका लािग संरर्नात्मक करारको माध्यमबाट प्रत्येक िषच मसलन्द, 

कम्प्यटुर, ल्यापटप, यमवपएस तथा सिारी साधन लगायत प्रायः जसो खररद हनुे मालसामानको समर्ी बनाई 

सम्बचन्ध स्थानका कायाचलयहरूलाई पायक पने र प्रितस्पधी ममल्यमा आपमितच गनच कबमल गने 

आपमितचकताचहरूको स्थानको आधारमा उपत्यका भूरी प्रत्येक प्याकेजको लािग अनमुितपर समेतको 

आधारमा एउटै ममल्य हनुे गरी १० देचख १५ स्थानमा आपमितचकताचको समर्ीकृत गने व्यिस्था गनुचपदचछ। 
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छनौट भूएका आपमितचकताचहरूको समर्ीकृत ममल्यमा काठमाडौं उपत्यकाभूररका सबै कायाचलयहरूले 

संरर्नात्मक करार सम्झौता गरी खररद गने व्यिस्था गनुचपदचछ। समर्ीकृत ममल्यको आधारमा एक ममल्य 

कायम गरी सो ममल्यमा सम्बचन्धत कायाचलयले करार सम्झौता गरी खररद गने व्यिस्था गनुच आिश्यक छ। 

सो व्यिस्थाको प्रभूािकाररताको आधारमा ममल्याङ्कन गरी क्रमशः काठमडौं बावहर पिन लागम गनच 

उपयकु्त हनुेछ। यसको लािग सािचजिनक खररद िनयमािलीमा संशोधन हनु ुआिश्यक छ।  

 

चर्र १7. नयााँ पररयोजनाको लािग सािचजिनक खररदको सपमणच प्रवक्रयाहरू 

 

o सािचजिनक खररदमा प्रितस्पधाचत्मक वििधः नेपाल सरकार भ्रष्टार्ार विरुिको महासचन्धका हस्ताक्षर 
गने पक्ष रािको रूपमा उिभूएको छ। यसको पक्ष भूएकोले संयकु्त राष्टसंघीय अन्तराचविय 
व्यापारसम्बन्धी कानमन आयोगको नममना कानमनमा आधाररत भूई सरकारले छुटै्ट सािचजिनक खररद 
ऐन तजुचमा गनुचपने अिस्था उत्पन्न भूयो। सो अनसुार वि.सं. २०६३ मा नेपाल सरकारले सािचजिनक 
खररद ऐनको तजुचमा गरी लागम गनुचपने अिस्था िसजचना भूयो। सो ऐनले खररद कायचमा मखु्यतः 
पारदचशचता, स्िच्छता र प्रितस्पधी खररद वििध अपनाई सािचजिनक खररद कायचमा सशुासन कायम 
गने उद्देश्य राचखएको छ। त्यसैले प्रितस्पधाचत्मक वििध यस ऐनको मखु्य प्रािधान हो। प्रस्ततु 
व्यिस्था भूएपिन विगत केही िषचहरुमा सािचजिनक िनमाचण कायचमा प्रितस्पधाच विना आयोजना 
िनमाचणको चजम्मा ददने गररएको छ। यस्तो कायच रोवकन ुपने देचखन्छ।  

 सािचजिनक खररद नीितः सािचजिनक खररदको लािग एक छुटै्ट कानमनको रूपमा सािचजिनक खररद 
ऐन, २०६३ लागम भूएको एक दशक भून्दा बढी भूएको हुाँदा हालसम्म सो कानमनको प्रभूािकाररता, 
उपयोग र प्रभूािको साथै सरकारको भूमिमका िा व्यिस्थापनको क्षेरमा अन्य क्षेरको सबलता र 
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प्रभूािकाररता समेतको ममल्याङ्कन गरी संघीयताको सन्दभूचमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समेत 
कायचविभूाजन र शचक्त संरर्नाको प्रभूािकाररता विर्ार गरी सािचजिनक खररदसम्बन्धी नीित तजुचमा 
गनुच आिश्यक देचखन्छ। सबै प्रकारको सरकारको लािग सािचजिनक खररद प्रवक्रया, वििध र 
व्यिस्थापन तय गनचको लािग यस्तो नीित आिश्यक छ। साथै अन्तराचविय प्रितििता र अभ्यास, 
सशुासनको पक्ष तथा ितचमान अिस्था ममल्याङ्कन तथा आाँकलन गरी सािचजिनक खररद कानमनमा 
समेत सामवयक आिश्यक सधुार गररन ुआिश्यक देचखन्छ ।  

 खररद अनमुान कायचबाट मागदचशचन र व्याख्याः सािचजिनक खररदको विषयमा सािचजिनक खररद 

कानमनको ममच र भूािनाअनसुार खररद कायचमा पमिाचनमुानयोग्य बनाउन र प्रकृया तथा प्रणालीमा 

सहजता र व्यिसावयकता कायम गनच सािचजिनक खररद अनगुमन कायाचलयले जारी गने प्रावििधक 

मागचदशचन र व्याख्या अचन्तम हनुे गरी सािचजिनक खररद ऐनमा संशोधन हनु आिश्यक छ ।  

 सािचजिनक खररदका लािग विशषेज्ञता आिश्यक: सािचजिनक खररद अनगुमन कायाचलयले सािचजिनक 

खररदसम्बन्धी विज्ञहरूको सममह परामशचदाताको रूपमा िनरन्तर संलग्न रहने (Retention) गरी न्यमनतम 

मािसक पाररििमक र खास कायच घण्टाको आधारमा प्रित घण्टा िा ददनको आधारमा पाररििमक ददन ेगरी 

परामशचदाता िा विज्ञ सममह काममा लगाउन े व्यिस्था गनुच आिश्यक छ। सािचजिनक खररद प्रवक्रया 

परु् याउन िनकै समय लाग्ने र सीपयकु्त, दक्षतापमणच कायच हो। यसका लािग सम्पमणच प्रवक्रया, ब्यबहाररक 

ज्ञानको आिश्यकता पदचछ। करार व्यिस्थापक िा समन्ियकताच िनयकु्ती गदाच िनजले वित्तीय 

व्यिस्थापन खर्च कायचवििध तथा करार प्रशासन र खररद व्यिस्थापनसम्बन्धी कचम्तमा ६ ददनको तािलम 

िलएपिछ मार पदस्थापन हनु ेव्यिस्था गनुचपदचछ। िनजसाँग कायचसम्पादन करार गरी करार सम्झौतामा 

उल्लेचखत कायचतािलका र सो तािलका िभूरको कायच प्रिाहअनसुार कायचसम्पादन हनुे गरी व्यिस्था गनुच 

पदचछ। एक प्याकेजको लािग सबै कायचहरूमा कुन पदािधकारीहरूले कुन कामको लािग चजम्मेिारी भूनी 

तोकेरै कायचविभूाजन र चजम्मेिारी बााँडर्ााँड गने र सो आयोजना िा कायचक्रम शरुु गदाच कै अिस्थामा हनुे 

व्यिस्था गनुचपदचछ।  पररमाण, गणुस्तर र जोचखम समेतको अिस्थामा िनजहरूलाई सो कामको लािग 

चजम्मेिार र जिार्देही हनु ेव्यिस्था गनुचपदचछ।  

6.31.1.3 सािचजिनक वित्तीय व्यिस्थापन  

सािचजिनक वित्तीय व्यिस्थापनका क्षेरमा िनम्न सधुार गनुचपदचछः 

आन्तररक िनयन्रण प्रणालीः  

 तीनै तहको सरकारको सम्पमणच कायाचलयहरूमा कामको प्रकृित र हरेक पदािधकारीले प्रणालीको आधारमा 

भूमिमका खेल्न ेकायच र जोचखमको वििरण तयार गरी सो कायचप्रणालीको लािग आन्तररक िनयन्रण प्रणाली 
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लागम गनुचपदचछ। यसबाट वित्तीय जोचखम कम हनु जान्छ। कारोिार सिालनको विश्वसिनयता 

आाँकलनको आधारमा लेखापरीक्षणको कायच पिन सरल र सहज हनु्छ।  

 खर्चको िास्तविक लागत िनधाचरण गनच र समग्र िस्तचुस्थित यवकन गनचको लािग हालको नगदमा 

आधाररत लेखा प्रणालीलाई प्रोदभूािी लेखा प्रणालीमा रूपान्तरण गनुचपदचछ। सो प्रणाली ३ िषचमा 

लागम गने गरी कायचयोजना बनाइन ुपदचछ।  

 लेखा प्रणालीको उत्पादनहरू समर्ना हनुे गरी महालेखा िनयन्रक कायाचलयले सरकारी लेखा प्रणाली सधुार 

रणनीित तयार गरी कायाचन्ियन गनुच पदचछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरर्नाको आधारमा यस्तो 

रणनीितक योजना ५ िषचका लािग तयार गरी लागम गनुच आिश्यक छ।  

 आिथचक कारोिार हनुा साथै खातासमर्ी र क्षेरगत आधार (जस्तैः िनमाचण, चशक्षा तथा स्िास््य, कृवष, पयचटन 

आदद) मा बजेट र कायचक्रमको वक्रयाकलापहरू समेत अिभूलेख र प्रितिेदन उत्पादन हनुे गरी 

व्यिस्थापकीय लेखाङ्कनको आधार तयार गनुचपदचछ।  

 एकल खाता प्रणालीबाट भूकु्तानी आदेशको माध्यमबाट नै खर्चको िगीकरणको आधारमा लेखा तयार हनु े

र सम्पित र दावयत्िको लेखाङ्कन गने समर्ना प्रणाली विकास स्िःर्ािलत रूपमा लेखाङ्कन प्रितिेदन हनुे गरी 

प्रणाली विकास गनुचपदचछ।  

 लेखा प्रणालीमा केन्िीय र कायच सिालनस्तरको व्यिस्थालाई व्यिहारमा लागम गनुचपदचछ। विशेष गरी 

केन्िीय लेखाको मन्रालयस्तरमा राख्न े कायच अिनिायच गररनपुदचछ। समग्रताको बजेट लेखा प्रणाली 

पमरकको रूपमा विकास गरी लागम गनुचपदचछ।  

 बजेटको माध्यमबाट खडा हनुे वििभून्न कोष िा सािचजिनक क्षेरमा सरकारी कायाचलयको मातहतमा 

सिालन हनुे कोषको लेखा व्यिचस्थत गनच सरकारको एकीकृत कोष प्रणालीमा समािेश हनुे गरी सरकारी 

कोष लेखा प्रणाली लागम गनुचपदचछ।  

 सरकारले कुनैपिन करार सम्झौता गरेपिछ अिभूलेख गनच र बजेट तजुचमामा समेत उपयोग हनुे गरी प्रितििता 

लेखा प्रणाली लागम गनुच पदचछ। एकल खाता कोष प्रणालीको भूकु्तानी आदेशको प्रकृया मार्च त खर्च गने 

िनकायले सम्झौता हनुासाथ प्रमाणसवहत अिभूलेख हनुे व्यिस्था गनुचपदचछ।  

 कम्यमटरीकृत सरकारी लेखा प्रणाली (Computerised Government Accounting System(CGAS) लाई 

अद्याििधक गरी सबै सरकारी कायाचलयहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा पमणचरूपमा लागम गनुचपदचछ। 

महालेखा िनयन्रक कायाचलयले कायाचन्ियन योजना तयार गरी तरुून्त लागम गनुचपदचछ।  
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 लेखा प्रणालीलाई समर्ना प्रवििध मैरी (Digitisation) गरी खातासमर्ीअनसुार खर्च र राजस्ि, कायचक्रम िा 

आयोजनाको वक्रयाकलापको आधारमा भूौितक र वित्तीय समर्नाहरू िनयिमत उपलब्ध हनुे व्यिस्था 

गनुचपदचछ। यस्तो कायच एकल खाता कोषमा प्रयोग हनु ेभूकु्तानी आदेशमा वििरण थप गरी सबै 

समर्नाको आधारमा डाटािेश तयार गरी गनच सवकने हुाँदा सो कोषको िनदेचशकामा संशोधन गरी 

गनुचपदचछ।  

 आयोजना लेखासम्बन्धी लेखा ढााँर्ा र मागचदशचन तयार गरी आयोजनामा काम गने कमचर्ारीहरूलाई 

िनयिमत प्रचशक्षण ददन ेव्यिस्था गनुचपदचछ। आयोजना प्रमखुहरूलाई समेत यस्तो लेखाको तािलम ददन ु

आिश्यक छ।  

 संघीयता लागम भूइसकेको अिस्थामा सबै सरकारको आिथचक कारोिारको अिभूलेख गने आधारको रूपमा 

रहेको लेखा ढााँर्ा अविलम्ब लागम गनुच पदचछ। यस कायचले लेखापरीक्षणको लािग परीक्षणको विषयिस्त ुर 

पररमाणका साथै अिस्थाको आधार तयार गदचछ। मलेिनकाले तीनै तहको सरकारको लािग त्यस्तो ढााँर्ा 

तयार गरी महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत गराई लागम गनुचपदचछ।  

 सम्पमणच बजेट तयारी र स्िीकृित, िनकासा, बजेट कायाचन्ियन, खर्च, लेखाङ्कन, प्रितिेदन, सचित कोषको 

व्यिस्था सम्बन्धी सम्पमणच कारोिारको छुट्टाछुटै्ट सफ्टिेयर तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 

अिलम्बनमा ल्याउन ुपछच। यसक्रममा महालेखा िनयन्रक कायाचलय अन्तगचत समर्ना प्रवििध एकाई (Cell) 

को स्थापना गरी सबै सम्बचन्धत िनकायहरू (अथच मन्रालय, कायचकारी िनकायको बजेट र खर्च ईकाई) साँग 

समन्िय गरी वित्तीय प्रितिेदन तयार गने र सािचजिनकरण गने प्रणाली प्रभूािकारी रूपमा लागम गररन ुपछच। 

यस प्रणालीले खर्चको व्यिस्थापन, अनगुमन र ममल्याङ्कन तथा बजेटसाँगको तादाम्यता एिं समग्र वित्तीय 

अनशुासन सदुृढ गने कायचमा सघाउ परु् याउाँछ। खर्चको गणुस्तर अिभूिृवि गनच समेत सघाउ परु् याउन े

छ।  

आन्तररक लेखा परीक्षणः  

 बेरुज ुसािलन्दा बढ्दै गएको देचखएकोले आन्तररक लेखा परीक्षण (आलेप) प्रभूािकारी बनाउन ुपने 

देचखन्छ। सािचजिनक खर्चलाई िमतव्ययी र पारदशी बनाउने गरी अनशुािसत र व्यचक्त चजम्मेिारीको 

पररपाटी सदुृढ गररनपुछच। आन्तररक लेखा प्रणालीलाई थप व्यिचस्थत, थप चजम्मेिारीपमणच र आन्तररक 

लेखा परीक्षणको प्रितिेदन िा कायचको को पारदचशचता गने गराउने कायच गनुचपदचछ। आन्तररक लेखा 

परीक्षण गदाच िेरुज ुप्रितिेदनमा समािेश नभूएको तर अचन्तम लेखापरीक्षणले िेरुज ुकायम गरेमा उक्त 

आन्तररक लेखा परीक्षण गने कमचर्ारी तथा अिधकारीहरूले पिन सजायाँको भूागी हनुे व्यिस्था गनुचपदचछ।  

हाल र्ार-र्ार मवहनामा आलेप गने व्यिस्थामा पररितचन गरी दईु-दईु मवहनामा गनुचपदचछ। यसले 
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आलेपबाट हनु ्सक्ने प्रितकुल असर घटाउने गरी समयमै भूकु्तानी ददन र कामलाई तीव्रता ददन 

सहयोग गदचछ। आलेपको र्रणबि प्रवक्रयालाई मागचदशचक बनाउन ु पदचछ। हाल स्रोत 

सिुनचस्र्तताको नाउाँमा देचखएको समस्या आलेप कमजोर भूएर पिन देचखएको हो। यदद आलेपले 

बजेटमा नभूएको खर्च भूिन प्रश्न उठाएको भूय यस्तो समस्या समयमा नै उजागर हनु ेिथयो।   

 आलेपको परीक्षणबाट असमल उपर गनुचपने िेरुज ुिनस्केमा िनजबाट समेत समानपुाितक रूपमा असमल उपर 

गने व्यिस्था आिथचक कायचवििध ऐनमा हनुे व्यिस्था गनुचपदचछ। िनयिमत र पेश्की िेरुजकुो सम्बन्धमा पिन 

िनयिमत नगरेमा विभूागीय कारिाही हनुे व्यिस्था हनु ुआिश्यक छ। संघीयता लागम भैूसकेको अिस्थामा 

सबै सरकारको आिथचक कारोिारको अिभूलेख गने आधारको रूपमा रहेको लेखा ढााँर्ा अविलम्ब लागम गनुच 

पदचछ। यस कायचले लेखापरीक्षणको लािग परीक्षणको विषयिस्त ुर पररमाणका साथै अिस्थाको आधार 

तयार गनेछ। मलेिनकाले तीनै तहको सरकारको लािग त्यस्तो ढााँर्ा तयार गरी महालेखापरीक्षकबाट 

स्िीकृत गराई लागम गनुचपदचछ।   

 स्थानीय तहमा आलेप अिधकारीहरूको क्षमता अभूाि र पेशागत स्ितन्रताको अभूािको साथै राजनीितक 

हस्तक्षेप हनु सक्ने अिस्थालाई मध्यनजर राखी पेशागत स्ितन्रता र सक्षमता विकास नभूएसम्म 

कोलेिनकाहरूले आउने ५ िषचसम्म आलेप गने कायच प्रभूािकारी बनाउन स्थानीय सरकार सिालन ऐन र 

आिथचक कायचवििध ऐनमा पररितचन गनुच उपयकु्त हनुे देचखन्छ।  

 लेखापरीक्षणको प्रभूािकाररतामा सधुारको लािग यस कायचको परीक्षण एिं ममल्याङ्कनबाट कायम भूएका 

कैवर्यत, रटुी िा िेरूजहुरूमा सधुार हनुे िा दण्डनीय हनुे व्यिस्था नभूएमा लेखापरीक्षण कायच एक कानमनी 

औपर्ाररकताको रूपमा सीिमत हनु्छ। लेखापरीक्षण प्रितिेदनले एकै प्रकृितको िेरूजबुारे िनरन्तर उल्लेख 

गनुचले ठम लो प्रश्न चर्न्ह उठ्ने गरेको छ। अतः आिथचक कारोिारमा संलग्न पदािधकारीहरूलाई वहनािमना 

भूएको रकम व्याज सवहत असमल उपर गने देचख विभूागीय कारिाही हनुे व्यिस्था गररनपुदचछ। कमचर्ारीको 

कायचसम्पादन ममल्याङ्कनमा िेरूज ुिा अिनयिमततालाई आधार बनाई बढुिा हनु रोक्का समेत गने व्यिस्था सो 

ऐनमा गनुचपदचछ। रमाना परमा समेत िेरूज ुभूएको कारोिार रकम र आिथचक कारोिार गरेको अििध समेत 

उल्लेख गरी सो कारोिारमा िनजको चजम्मेिारी र उत्तरदावयत्ि हनुे व्यिस्था गनुच पदचछ।  
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सरकारी खर्चको भूकु्तानी गदाच खासगरी तीनिटा शीषचकमा भूएको देचखन्छ: उपभूोग खर्च, कायाचलय 

सिालन खर्च र खररद खर्च।  उपभूोग खर्च िभूर तलि, भूत्ता, औषिध उपर्ार, आदद पदचछन।्  त्यसैगरी 

कायाचलय सिालनमा बचत्त िबजलुी, कायाचलयमा सिालनमा आिश्यक पने सबै खाले खर्चहरू पदचछन।्  

यसको भूकु्तानीमा खासै समस्या छैन तर खर्चको मापदण्ड, मानक तयार गनुचपदचछ।   

अको अिल जवटल पक्ष खररद खर्च हो।  यसकोलागी िनम्न प्रवक्रया परुा गनुचपदचछ ।   

 आलेपको प्रितिेदन प्राप्त भूएपिछ सम्बचन्धत कायचकारी मन्रालयले सो प्रितिेदन उपर अविलम्ब कारिाही 

गने पररपाटी लागम गनुचपदचछ।  अचन्तम परीक्षण हनु ुअचघ नै लेखा उत्तरदायी अिधकृतले सो िेरूज ुचजम्मेिार 

व्यचक्त मार्च  र्छ्र्यौट हनु ेव्यिस्था िमलाउन ुपदचछ।  सो िेरूज ुकायम रही रहेमा िनज पिन सजायाँको भूागी 

हनुपुने व्यिस्था गनुचपदचछ।  

 आलेपको कायच प्रभूािकारी बनाउन लेखा सममह िभूर आन्तररक लेखा परीक्षण उप सममह तरुून्त गठन गरी 

र्ाल ुआिथचक िषचिभूरदेचख नै सो उपसममहले आलेप गने व्यिस्था मलेिनकाले गनुच पदचछ।  सो उपसममहमा 

पदस्थापना भूएपिछ कचम्तमा १० िषचअन्य उपसममह िा सममहमा सरूिा नहनुे व्यिस्था गनुचपदचछ।  

मलेिनकाले उपसममह गठन गनच संघीय मािमला तथा सामान्य प्रशासन र अथच मन्रालय मार्च  

मचन्रपररषदबाट अविलम्ब स्िीकृत गराई २०७५। ७६ िभूर नै सो व्यिस्था गरी आलेप िनयिमत गराइन ु

पदचछ।  आलेप अिधकारीको रूपमा काम गरेको १० िषचपमरा भूएपिछ मार िनजले र्ाहेमा खर्च गने 

िनकायमा जान सक्न ेव्यिस्था मलेिनकाले गनचसक्ने व्यिस्था हनुपुदचछ।   

 आलेपको कायचक्षेर केिल अंकगचणतीय शिुता मारको परीक्षण गने नभूई िमतव्यवयता, कायचदक्षता र 

जिार्देहीताको साथै जोचखममा आधाररत लेखा परीक्षण हनुे व्यिस्था गनुचपदचछ।  हालको परीक्षण 

प्रणालीले सो कुरा समेटेको नदेचखएको हुाँदा उचल्लचखत कायचक्षरे समेटी आलेप गनुच पदचछ।  

 आलेप िेरूज ुप्रितिेदनमा समािेश नभूएको तर अचन्तम लेखापरीक्षणले िेरूज ुकायम गरेमा आलेप गने 

कमचर्ारी तथा अिधकारीहरूले पिन सजायाँको भूागी हनुे व्यिस्था गनुचपदचछ।  परीक्षकबाट असमल उपर 

गनुचपने िेरूज ु िनस्केमा िनजबाट समेत समानपुाितक रूपमा असमल उपर गने व्यिस्था आिथचक कायचवििध 

ऐनमा हनुे व्यिस्था गनुचपदचछ।  िनयिमत र पेश्की िेरूजकुो सम्बन्धमा पिन िनयिमत नगरेमा विभूागीय 

कारिाही हनुे व्यिस्था हनु ुआिश्यक छ।  
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 अचन्तम लेखा परीक्षणको प्रितिेदन ददन ेसमय आिथचक िषचअन्त भूएकाले िछटो प्रितिेदन ददन ेव्यिस्था 

गनुचपदचछ।  लेखापरीक्षणमा समर्ना प्रवििधको उपयोग गरी प्रथम र्ौमािसक िभूर प्रददिेदन ददन ेव्यिस्था 

गररएमा लेखा परीक्षण कायचको प्रभूािकाररतामा समेत अिभूिृवि गनच सघाउ पगु्न जानेछ।   

 लेखा परीक्षणको मापदण्डको उपयोग गरी एउटै प्रकृितको आिथचक कारोिारमा लेखापरीक्षण गने 

अिधकारीको आत्म धारणाअनसुार र्रक र्रक कैवर्यत िा िेरूज ु िनस्कन ेप्रकृयामा सधुार हनुपुदचछ।  

कानमनको व्याख्या मनोगत हनु े र पेशागत दृवष्टकोणमा पिन विर्लन आउन ेअिस्थालाई लेखापरीक्षण 

मापदण्ड र कायचवििधमा िनचितता विकास गरी कैवर्यत िा िेरूज ुकायम गने कायच प्रके्षपण गनच सवकन े

बनाउन ुआिश्यक छ।   

 सरकारले वित्तीय जिार्देहीताको पालना गरे नगरेको ममल्यााँकन गरी दण्डनीय िा र्रर्ारक गने प्रणाली 

प्रभूािकारी बनाउन संसदको सािचजिनक लेखा सिमित (आलेप) ले सम्बचन्धत कैवर्यत िा िेरूजकुो 

प्रकृितको आधारमा िनणचय िलने र िनणचय कायाचन्ियन हनुे व्यिस्था गररनपुदचछ।  जनताको 

स्िािमत्िबोधका साथ आिथचक कारोिारको विर्लन र पदािधकारीहरूको कानमनी तथा पेशागत नैितकताको 

पालनाको लेखा जोखा समेत सो सिमितले गनुच आिश्यक छ।  सैिाचन्तक, असमल,् िनयिमत िा पेश्की 

िेरूजसुम्बन्धी मािमलाको िस्तगुत विश्लषेणको आधारमा िनणचय िलई उपयकु्त िनकास ददनपुदचछ।  

आिथचक कारेिार कायाचन्ियन नहुाँदै अध्ययन अनसुन्धान गने अभ्यास बन्द गरी मलेपको प्रितिेदनमा 

उठेका कैवर्यतहरू उपर आलेप केचन्ित रहन ुआिश्यक छ।  

 लेखापरीक्षणको क्षेरमा कम्प्यटुरको सहयोगमा लेखापरीक्षण गने पिित क्रमशः लागम गनुच आिश्यक छ।  

महालेखा िनयन्रक कायाचलय र मलेप कायाचलयले समन्िय गरी यस्तो कम्प्यटुरमा आधाररत लेखापरीक्षण 

प्रणाली क्रमशः लागम गनुच पदचछ।   

 विशेष व्यिस्थाः संघीयता कायाचन्ियन गने सन्दभूचमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्थापना गदाच कायचकारी 

मन्रालय िा केन्िीय िनकाय मातहतका क्षेरीय, िडिभूजन तथा चजल्लास्तरीय कायाचलयको कायचहरू 

हस्तान्तरण हुाँदा साविक कायाचलयहरूको चजन्सी मालसामान, सिारी साधन, भूिन, जग्गा आदद पिन 

हस्तान्तरण भूएका िा केन्िीय िनकायहरू (सम्बचन्धत विभूाग िा मन्रालयहरू) मा स्थानान्तरण भूएको 

देचखन्छ। अतः हालसम्म यसरी हस्तान्तरण िा स्थानान्तरण भूएका सबै सम्पितहरूको 

अिभूलेख,उपयोगको अिस्था र चस्थित यवकन गरी िललाम िबक्री िा उपयोग गनच सवकन ेअिस्थामा भूए सो 

समेतको समग्र चस्थित प्रितिेदन गनच प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाचलयको संघीयता हेने सचर्िको 

संयोजकत्िमा अथच मन्रालय,महालेखा िनयन्रक कायाचलय,गहृ मन्रालय, संघीय मािमला तथा सामान्य 

प्रशासन मन्रालयको सहभूािगता रहने गरी एक संघीयता पिात सम्पित व्यिस्थापन कायचदल गठन गनुच 

आिश्यक छ।  सो कायचदलले चजम्मेिारी सरेको िनकायगत वििरण, हस्तान्तरण भूएको सम्पितको प्रकार, 
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संख्या, ममल्य, अििध खलु्न ेभूए अििध आददको वििरण लगायत हाल उपयोगको अिस्था र हालको ममल्याङ्कन 

चस्थित समेत अध्ययन गरी संघीयता पिातको हस्तान्तररत सम्पितको एकीकृत प्रितिेदन तयार गने व्यिस्था 

गनुच आिश्यक छ।  सो प्रितिेदनको आधारमा चजम्मेिार िनकायले िललाम िबक्री िा ममचत गरी सम्पितको 

उचर्त संरक्षण र रेखदेखको व्यिस्था गनुचपदचछ।  

6.31.1.4 िनजीके्षर, सहकारी र उपभूोक्ता सिमितको दक्षता र क्षमता  

पमिाचधार विकासको अिश्यकता र देशिभूरका िनमाचण व्यिसायीको उपकरणमा लगानी िबर् सन्तलुन िमल्न 

सकेको छैन। आिश्यक मारामा उपकरणहरू छैनन।् पररयोजनाहरू समयमा कायाचन्ियन नहनुे कारण 

समेतले गदाच िनमाचण व्यिसायीहरूको व्यिसावयक क्षमता विकासमा समस्या देचखएको छ। यो समेतका 

कारण ठम ला उपकरणहरूमा उनीहरूको लगानी आकषचण रहेको देचखाँदैन। अको तर्च  िनमाचण व्यिसायीहरू 

आफ्ना क्षमताभून्दा बढी पररयोजनाहरू िलएर बस्ने प्रकृित हावि छ। यसले गदाच समयमा कायच सम्पन्न हनु 

नसकेको चस्थित छ। यसैले आिश्यकता र उपलब्धता िबर्को खाडललाई पनुच सरकारी -िनजी- सहभूािगतामा 

नयााँ संस्थाहरूको स्थापना गरी सिालन गनच उपयकु्त हनु ेदेचखन्छ। यसले िनजीक्षरेको क्षमता विकासमा 

मद्दत पगु्नछे।  

िनमाचणको कामलाई भूरपदो, प्रितस्पधी बनाउन एक िनमाचण कम्पनीको स्थापना गनच आिश्यक देचखन्छ। 

यसको अन्तगचत रहने गरी िनजीके्षरको संलग्नतामा एक िलचजङ कम्पनी समेत स्थापना गनच उपयकु्त 

हनुेछ। त्यस्तै, परामशच सेिालाई व्यिचस्थत र गणुस्तरीय बनाउन एक इचन्जिनयररङ कन्सल्टेन्सी संस्था 

समेत स्थापना गनच आिश्यक हनु ेदेचखन्छ।  

िनमाचण व्यिसायको लािग एक ठम लो उद्योगको रूपमा विकास गनुच र त्यसमा िनमाचण व्यिसायी िबर्, 

प्रावििधक र व्यिसायीक क्षमता विकासमा सरकारले थप पहल गनच आिश्यक छ।  िनमाचण क्षमता 

विना विकास र सम्मवृि सम्भूि नहनुे भूएकाले पिन यस उद्योगको विकासमा आिश्यक ध्यान ददन 

जरूरी छ। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत एकसाथ िनमाचण व्यिसाय र्स्टाउने गरी नीितगत र 

अन्य उत्प्ररेक कायचक्रमहरू आदद बढाउन आिश्यक छ। पररयोजनाको प्रकृित हेरी सािचजिनक िनमाचण 

साझेदारी, सहकारी तथा उपभूोक्ता सवहतको सहभूािगतामा िनमाचण व्यिसायलाई प्रोत्सावहत र व्यिचस्थत 

गनच आिश्यक छ।   

ठम ला ठम ला पमिाचधार विकास विशेष गरी राजमागच िा ठम ला ठम ला सडक, पलु, विद्यतु, भूिन आदद जस्को 

व्यिसावयक ममल्य यवकन गनच सवकन्छ त्यस्तो पमिाचधारको लािग सािचजिनक िनजी साझेदारीको माध्यमबाट 

कायाचन्ियनलाई प्राथिमकतामा राखी िावषकच  बजेट बनाउाँदा सोको आिश्यक पमिचशतचका कायचहरूको 

लािग मार बजेट छुट्याई बााँकी पमिाचधार अन्य प्रितस्पधाचत्मक वििधबाट गने व्यिस्था गनुच उपयकु्त 
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हनुेछ। यस्तो साझेदारीको सम्भूव्यताको आधारमा िनमाचण स्िािमत्ि सिालन र हस्तान्तरण, िडजाईन 

िनमाचण र सिालन िा अन्य त्यस्तै, माध्यमहरू पवहर्ान गरी उपयकु्त माध्यम उपयोग गररन ुपदचछ ।  

आिथचक विकासको क्षेर िभूर पने कृवष, पश,ु िन, घरेल ुर साना उद्योग, पयचटन आददको कायच कायचक्रम 

िा बजेटको कायच हनुासाथ पवहलो प्राथिमकता लाभूग्राही िगचको संस्था िा उत्पादन र उपभूोग सहकारी 

संस्थाहरूको माध्यमबाट गने नीित िलनपुदचछ । िनजीक्षरेलाई पिन प्रोत्साहन गरी पशपुालन, करार 

खेती हनु ेस्थान, बाली र विशेषज्ञताको आधारमा संलग्न गराउन ेनीित िलन ुआिश्यक छ। लाभूग्राही 

िा सहकारी संस्थाहरू तथा िनजी क्षेरको उपयोगको चस्थित भूएपिन सरकारको भूमिमका अनदुानको 

बजेट व्यिस्था गरी पिुाचधार तयार गनच, िबउ पुाँजीको व्यिस्था गनच, प्रावििधक सहयोग, संस्थागत 

सिालन तािलम र व्यिसावयक पक्षसमेतको सरे्तना विकासको लािग बजेट व्यिस्था गनुचपदचछ इक्िीटी 

सहभूािगता समेत हनुे गरी ठम ला ठम ला व्यिसावयक पशपुालन तथा कृवष उद्योग र र्ामच (बहृत नागररकको 

संलग्नता हनु ेगरी) लाभूग्राही, सहकारी संस्था िा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गनुच आिश्यक 

छ।  

6.31.1.5 कायाचन्ियन प्रभूािकारी बनाउने िातािरण  

विगतका राजनैितक अचस्थरताको कारणले बजेट तजुचमादेचख कायाचन्ियनसम्म धेरै विसाँगित बढेका थीए। 

बजेट कायाचन्ियनको आर्नै प्रणाली छ, कानमन छ, मापदण्ड छ, लामो अभ्यास छ। तर पिन कायाचन्ियनको 

समस्या प्रणालीगत रूपमै दसु्र्क्रमा र्सेकोले उक्त र्क्रलाई टुटाइन ुपछच। यसबाट मार कायाचन्ियन 

प्रभूािकारी हनु सक्छ। यसका लािग काम गने शैली र पिितमा पररितचन आिश्यक छ। संयन्रमा पररितचन 

आिश्यक छ। कानमनी प्रािधान, सीप, बोध र दक्षताले व्यिहार, अभ्यास र चर्न्तनमा पररितचन ल्याउदाँछ। 

त्यसैले प्रणालीगत सधुारका लािग पिित, संस्थागत संरर्ना, कानमनी प्रािधान, मापदण्ड, दक्षता अिभूिवृि आदद 

क्षेरमा सामवयक सधुार आिश्यक छ।   

आयोजना अनगुमन र ममल्याङ्कनको कायच आयोजना कायाचलय, मन्रालय स्तर, राविय योजना आयोग र 

प्रधानमन्री कायाचलयले गने प्रणाली प्रभूािकारी बनाउन ु पदचछ। आयोजना स्तरको लािग आयोजना िा 

कायचक्रम प्रमखुले कायाचन्ियन योजना र िावषचक खररद योजना तथा उपलब्धी समर्कको मािसक भूौितक र वित्तीय 

प्रगित समीक्षाको प्रितिेदन सम्बचन्धत विभूाग र मन्रालयमा पठाउन,े मातहतका आयोजना िा कायचक्रमको 

प्रितिेदनको आधारमा मन्रालय स्तरमा सचर्िले प्रत्येक मवहना र मन्रीले प्रत्येक २।२ मवहना र प्रधानमन्री 

स्तरमा राविय योजना आयोगको समन्िय र पहलमा प्रत्येक ४ मवहनामा अनगुमन र ममल्याङ्कन गरी सोको 

आधारमा कायाचन्ियन प्रणाली प्रभूािकारी बनाउन ुपदचछ। यसको लािग मध्यकालीन नितजा सम्पादन 

संरर्नाको विकास गरी लागम गनुचपछच।  
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राविय सतकच ता केन्ि, सािचजिनक खररद अनगुमन कायाचलय, सािचजिनक लेखा सिमित, अचख्तयार 

दमरूपयोग अनसुन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कायाचलयले िनयिमतरूपमा अनगुमन र ममल्याङ्कन गने 

िनकायहरू बाहेक ओभूरसाइटको रूपमा कायच गरररहेका छन।् कायाचन्ियन पक्षलाई प्रभूािकारी 

बनाउनेतर्च  ओभूरसाइट िनकायको भूमिमकालाई थप स्पष्ट पानचपने र कितपय सझुािहरू लाग ुगने तर्च  

ठोस व्यिस्था गनुचपने देचखन्छ। प्रस्तावित सतकच ता केन्ि र सािचजिनक खररदको नयााँ संरर्नालाई 

प्रशासिनक र अन्य वढला सचुस्त गरी चजम्मेिारीबाट पचन्छने प्रिृचत्त रोक्ने तथा प्रावििधक लेखाको 

कामलाई व्यापक र प्रभूािकारी बनाई ठेक्कापट्टाको प्रकृयादेचख िनमाचणकायचमा हनुे ढीला सचुस्त तथा अन्य 

िेिथित रोक्ने कायचमा दक्ष र चजम्मेिार बनाइन ु पदचछ। महालेखापरीक्षकको कायाचलयबाट वकटान 

गररएका बेरुज ुर अिनयिमतता िनयन्रण गनच सािचजिनक लेखा सिमितले विशेष पहल गदै सरकारका 

सम्बचन्धत िनकायहरू चजम्मेिार र जिार्देही हनुे पररपाटी सदुृढ गररनपुदचछ। त्यसैगरी संसदको अथच 

सिमित लगायत अन्य सिमितहरूले िनित िनयमको पररपालना तथा आयोजना/कायचक्रमलाई प्रभूािकारी 

बनाउनेतर्च  थप सशक्त भूमिमका खेल्न सक्दछन।्   

अचख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगले ठेक्कापट्टा र अन्य ठाउाँमा हनुे गरेका अचख्तयार दरुूपयोगहरूको 

छानविनले आयोजना पररयोजनामा हनुे वििभून्न िेिथित िा भ्रष्टार्ार रोक्न मद्दत पगु्छ। तर यसले 

अनसुन्धान र छानविन गदाच लामो समय लाग्ने िा कितपय सन्दभूचमा त्यगत आधार भून्दा उजरुीका 

आधारमा छानविन शरुु गरर हाल्दा पररयोजना िनमाचणमा वढलाई हनुे िा िनमाचण कायच नै बन्द भूई ठम लो 

नोक्सानी उठाउन ुपने देचखएको छ। त्यसैले अनसुन्धानलाई ितु गदै पररयोजना िनमाचणमा समेत बाधा 

नपगु्ने ितर सजगता अपनाउन ुपने देचखन्छ। त्यस्तै, न्यायपािलकाबाट विकास िनमाचणको कायचमा सघाउ 

परु् याउन क्षमता विकासको कायच गनुचका साथै सम्बचन्धत अदातलमा छुटै्ट िाचणज्य इजलास मार्च त ्शीघ्र 

िनणचय हनु ेव्यिस्था गनच आिश्यक छ।   

िैदेचशक सहायताको प्रभूािकाररतामा अिभूिवृि  

विदेशी सहायता नीित र संस्थागत व्यिस्थामा सधुारसवहत भूकु्तानी र लेखा तथा जिार्देहीताका क्षेरमा 

व्यापक पररितचनबाट मार िैदेचशक सहायताको प्रभूािकाररता बढाउन सवकनेछ। यसबाट समग्र बजेट, 

खर्च र व्यिस्थापन प्रणालीमा प्रभूािकाररता बढाउन योगदान पगु्नेछ। सहायता नीितमा सधुार गदाच 

विदेशी सहायता मािथको िनभूचरता िनचित अििधमा शमन्यमा झाने उद्देश्यबाट िनदेचशत हनु जरूरी छ । 

उत्पादन र उत्पादकत्ि बवृि, भूौितक र मानिीय पमजी िनमाचण तथा ददगोपनालाई आधार बनाई 

मलुकुलाई क्रमशः आत्मिनभूचर बनाउन योगदान गने आयोजनाहरूमा विदेशी सहायता िलइन ुपदचछ। 

सो अनरुूप न्यनु लागत िा लागत कम गने, स्िदेशमा उपलब्ध नभूए मार महङ्गो विदेशी विशेषज्ञ सेिा 

िलन,े नविन प्रवििध िभूत्र्याउने तथा सो सम्बन्धी ज्ञान र िसप हस्तान्तरण गने तथा िातािरणमैरी 
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लगातका रणनीितक महत्त्िका आयोजनामा विदेशी सहायता िलने नीित िलन आिश्यक छ । सो 

क्रममा िनजी के्षरको लगानी प्रबिचन हनुे तथा लगानी अनकुुल िातािरण िसजचना गनच मद्दत पगु्न े

सहयोगलाई विशेष प्राथिमकतामा राख्न जरूरी छ। पररयोजना बैंक मार्च त उपयकु्त भूिन िसर्ाररस 

गररएका पररयोजनाहरूमा मार विदेशी सहायता पररर्ालन गने नीित िलनपुदचछ। नीितको उलंघन नहनु े

गरी िनयमनको व्यिस्था कडा पानच जरूरी छ ।  

ममल रूपमा हाम्रा आफ्ना आन्तररक प्रकृया, प्रािथमकता, काननुी, बजेटरी र खर्चसम्बन्धी व्यिस्था 

अनरुूप विदेशी सहायता िलने र उपयोग गने नीित िलन कडाइका साथ लाग ुगररनपुदचछ। यीसाँग 

समचन्धत कितपय सझुािहरू मािथ पिन ददइ सवकएको छ । विकास सहायता पररर्ालन गदाच एकल 

र सानो पररयोजनामा नभूई के्षरगत अिधारणा अनरुूप जान ुउपयकु्त हनुे देचखन्छ। यसरी विकास 

साझेदारहरूले बजेट प्रणालीिभूरबाट सहायता पररर्ालन गने व्यिस्था अिनिायच गररनपुदचछ।  

मलुकु संघीयतामा गएकोले विकास सहायता नीित 2071 मा सधुार गरी संघीय व्यिस्था अनरुूप 

विकास सहायता पररर्ालनको व्यिस्था गररनपुदचछ। स्थानीय र प्रदेश दबैु तहले विकास सहायता 

पररर्ालन गने ददशामा केन्िबाट सहजीकरण हनुे गरी नीितगत व्यिस्था गररनपुदचछ। प्रवक्रयागत रूपमा 

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सहायता पररर्ालनको लािग दात ृिनकाय के कस्तो पररयोजनामा सहयोग 

गनच तयार हनु्छन ्तथा सामाचजक आिथचक दृवष्टले प्रस्तावित आयोजनाको सम्भूाव्य अिस्था कस्तो छ 

सो को लेखाजोखा गरर केन्िमा सझुाि सवहत िसर्ाररस गने गरी केन्िले सहजीकरण गने व्यिस्था 

गररनपुदचछ।  

िैदेचशक सहायताको प्रभूािकाररताका लािग संस्थागत सधुार अिनिायच छ। सहायता के्षरसाँग सम्बचन्धत 

जनशचक्तको क्षमता विकासमा जोड ददंदै समर्ना प्रणालीलाई प्रभूािकारी रूपमा उपयोगमा ल्याइन ुपदचछ। 

सािचजिनक िनकायहरूको लािग प्राप्त हनुे दद्वपक्षीय र बहपुक्षीय सहायता राविय बजेट प्रणालीमा आिि 

हनैु पने व्यिस्था कडाइका साथ लागम गररन ुपदचछ। अन्तराचविय गैर सरकारी संघसंस्थाहरू मार्च त 

पररर्ालन हनुे सहायता समाज कल्याण पररषद् मा अिनिायच रूपमा अिभूलेख रहने र िनरन्तर अनगुमन 

हनुे व्यिस्था गररनपुदचछ।  

सहायता सम्झौता गनुचपमिच नै राचखएका शतचहरू र ती शतचहरूबाट पने असरको यवकन गरेर मार सम्झौता 

गने पररपाटी बसािलन ुपदचछ। त्यस्तै, साधनको अनमुान गदाच विकास साझेदारको प्रितििता अनरुूप 

स्रोत सिुनचित हनुे सम्भूािनाको िनयिमतरूपमा आकंलन र समीक्षा गने व्यिस्था समेत गररनपुदचछ।  

िैदेचशक सहायताको अद्याििधक अिभूलेख एकीकृत रूपमा राख्न े पररपाटी बसाल्न आिश्यक छ । 

पररर्ािलत रकमबाट के-कित उपलचब्ध भूयो त्यसको िनयिमत लेखाजोखा गरर लेखापरीक्षण प्रितिेदन 
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समयमै प्राप्त गने र लेखापरीक्षणले औलं्याएका अिनयिमतता र अन्य कमजोरीहरू हटाउने संस्थागत 

व्यिस्था गनच जरूरी छ।  

सहायता िभूत्र्याउने क्रमसाँगै उल्टो लागत बढ्दा ऋण तथा सााँिा व्याज भूकु्तानी दावयत्ि थवपाँदै जान े

चस्थित हनु्छ। पररयोजना र कायचक्रमलाई अिनिायच रूपमा नितजामा आधाररत प्रणालीमा ढाल्न े र 

बजेटमा समािेश गरी नितजा सम्पादन संरर्ना अनरुूप अनगुमन र ममल्याङ्कन गने पररपाटी लाग ु

गररनपुदचछ। यसबाट चजम्मेिारी र जिार्देहीतामा समेत सधुार हनुेछ।  

सािचजिनक खरीद प्रवक्रयालाई प्रभूािकारी बनाउन ठेक्कापट्टामा प्रयोग हनुे कागजातहरूमा विकास 

साझेदारहरूको सहभूािगता स्तरीय बनाउदै िमलेमतो, दिाि र अिनयिमतता रोक्ने तर्च  विशषे पहलको 

खााँर्ा छ। खर्चको अनगुमन ममल्याङ्कन संयन्र र पररपाटीलाई नितजाममलक बनाउने गरी हालको 

प्रितिेदन प्रणालीमा सधुार गदै समस्या समाधान सिमितको कामलाई थप प्रभूािकारी बनाइन ुपदचछ।  

नेपाललाई प्राप्त हनुे विकास सहायतामा प्रावििधक सहायताको ठम लो वहस्सा छ। यसलाई बजेटको अंग 

बनाउाँदै के कस्तो प्रावििधक सहायता स्िीकार गने भूने्न बारे विकास सहायता नीितमा स्पष्ट पाररन ु

आिश्यक छ।  

विकास सहायताबाट िनमाचण भूएका आयोजनाहरू ददगो रूपमा सिालन गनच आयोजनाको तजुचमाकै 

र्रणमा ममचत र सिालनको ददगो व्यिस्था हनु ुजरूरी छ। आयोजनाको प्रकृित हेरी केही बषचको लािग 

सहायता रकमबाट ब्यहोने र क्रमश: घटाउदै लगी आन्तररक स्रोतबाट व्यहोने ददगो पररपाटी सिुनचित 

गरी व्यिस्थापन गररनपुदचछ। विकास सहायताको आििधकरूपमा प्रभूाि ममल्यांकन गरी नेपालको 

दीघचकालीन विकास लक्ष्यअनरुूप विकास सहायता िलन ेपररपाटी स्थावपत गररनपुदचछ।  

6.31.1.6 मध्यकालीन नितजा सम्पादन संरर्ना 

मध्यकालीन खर्च संरर्ना र नितजा ममलक बजेटलाई संयकु्त रूपमा मध्यकालीन नचजता सम्पादन संरर्नाको 

मध्यमको रूपमा ब्याख्या गने गररएको छ। धेरै देशहरूमा वय सधुारका उपकरणहरू एकैसाथ उपयोग 

गरेको पाइन्छ। नितजामा आधाररत बजेट तजुचमा सािचजिनक खर्च व्यिस्थापन, उत्पादकत्ि अिभूिृि र 

प्रभूािकाररता बढाउन ज्यादै उपयोगी रहेको वििभून्न अध्ययन अनसुन्धानले पवुष्ट गररसकेका छन।् बजेट 

सधुारको यो उपकरणबाट उपलचब्धलाई अिधकतम बनाउन िनचित प्रवक्रया र शतचहरू परुा गररनपुदचछ। 

बजेट व्यिस्थापनमा सधुारका लािग व्यिसायीकताको विकाससाँगै िनणचय प्रवक्रया, दक्ष प्रशासन आदद पमिच 

शतचको रूपमा रहेका छन।् उक्त शतचहरू पमरा गनच समय लाग्न े हनु्छ। नितजाममलक बजेट प्रणाली 

अिलम्बनसंगै नितजा सम्पादन संरर्ना लागम गररएमा मार बजेटको कायाचन्ियन दक्षता बढउन सवकनेछ।   
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मध्यकालीन खर्च संरर्नाले मध्यकालीन आखााँले िावषचक बजेटलाई हेदचछ र योजना र बजेट िबर् सम्बन्ध 

स्थावपत गदचछ। बजेट स्रोत व्यिस्थापन गनच, व्यिस्थापनमा सदुृढीकरण गनच र स्रोत वििनयोजनमा दक्षता 

अिभूिृि गनच विशषे भूमिमका खेल्दछ। उपरोक्त सधुाररएको बजेट िेमबाट िनधाचररत लक्ष्यमा कित प्रािप्त भूयो, 

कित मारामा दक्षता िा प्रभूािकाररतामा पररितचन भूयो भूने्न मापनको कायच मध्यकालीन नितजा सम्पादन 

संरर्नाले गदचछ। मध्यकालीन नितजा सम्पादन संरर्नाले गत िषच र यस िषचको प्राप्त नितजालाई तलुना गदचछ। 

विश्लषेण गदचछ। उपलब्ध स्रोतको विश्लषेण, पररयोजना सम्पन्न गनच लागेको यथाथच लागत र अनमुािनत लागतको 

पनुरािलोकन गदचछ। उपलब्ध साधन र स्रोतको अिधनमा रही प्राप्त प्रितर्लको ममल्याङ्कन गदचछ। नितजा 

सम्पादन संरर्नाले प्रितर्लमा आधाररत बजेटको विस्तार एिं विकासलाई सहयोग गने मार होइन आििधक 

योजना लक्ष्य प्रािप्तको यथाथचलाई पिन मापन गदचछ।  

मध्यकालीन खर्च संरर्ना पमणचरूपमा कायाचन्ियनमा आएपिछ नितजा सम्पादन संरर्नाको कायच प्रारम्भू हनु्छ। 

स्रोतको यथाथच परक प्रक्षेपण हनु,े उपयकु्त प्राथिमकीकरणसवहत विद्यमान बजेट प्रणालीमा यथेष्ट सधुार हनुे 

अिस्था आएमा मार अपेचक्षत नितजा प्राप्त हनुे सम्भूािना रहन्छ। खर्च संरर्नाले मलुतः बजेट वििनयोजनालाई 

ध्यान ददन्छ भूने नितजा सम्पादन संरर्नाले उक्त खर्च संरर्नाको प्रयत्नबाट प्राप्त नितजाको विश्लषेण गदचछ।  

नितजा सम्पादन संरर्नाले कायचक्रम र पररयोजनाको प्रत्येक र्रण जस्तै स्रोतरसाधनको प्रयोग, 

वक्रयाकलापको सम्पादन, प्रितर्लको प्रािप्त एिं प्रभूाि आददको नितजाको मापन गदचछ।  
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तािलका 6: नितजा सम्पादन संरर्नाले मापन गने आयामहरू 

आयाम विस्तिृतकरण मापनका केही उदाहरण 

१. िमतव्य
यी 

साधनको प्रयोगमा कित ममल्य ितनुचपर् यो? 
वक्रयाकलपहरू कसरी कुन वििध उपयोग 
गरी सम्पन्न भूए? खररद प्रवक्रया कसरी भूयो? 
पुाँजीगत खर्च र र्ाल ुखर्चको अिस्था के छ? 
समय कित लाग्यो आदद।  

 प्रित एकाइ लागत (साधन) 

 पुाँजीगत खर्च र र्ाल ुखर्चको अनमुान 

 अनमुािनत लागत र यथाथच लागतको र्रक 

 अनमुािनत समय र सम्पन्न भूएको समय 
आदद।  

२. दक्षता कसरी साधनहरू प्रयोग भूई उत्पादनमा 
पररितचन भूयो, सम्भूावित क्षमतामा र त्यसका 
उपयोग अथिा औजारहरू पमणच क्षमता र्ले 
र्लेनन?् लचक्षत प्रितर्ल र यथाथच प्रितर्लको 
िबर्को र्रक के हो ? 

 क्षमता-उपयोग अनपुात 

 लचक्षत प्रितर्ल र यथाथच प्रितर्लको अनपुात 

 प्रित लाभूग्राही अनमुािनत लागत र िास्तविक 
लागत 

 अनमुािनत समयमाभून्दा वढलो िा र्ााँडो 
सम्पन्न हुाँदाको अनमुािनत लाभू 

३. प्रभूािक
ीाररता 

कायचक्रम/पररयोजनाहरूको लाभूग्राहीमा पने 
प्रभूाि, साजचििनक सेिाको प्रभूाि, 
कायचक्रम/पररयोजनाको गणुस्तर कस्तो रह्यो, 
वििनयोजन गररएका, प्राथिमकीकरण गररएको 
यथाथच अिस्था  

 लाभूग्राहीको जीिनस्तरमा आएको पररितचन, 
आिथचक सामाचजक, रोजगारीमा आएको 
पररितचन 

 पररितचनको प्रित एकाइ लागत 

४. समानता प्राप्त प्रितर्लको वितरण, धनी िा गरीब 
कस्ले बढी  लाभू प्राप्त गदचछ, यसले 
असमानता बढााँउदछ िा बढााँउदै इत्यादद 

 लाभू भूार विश्लषेण 

उल्लेचखत मापनका आयाम र वििधलाई िनम्न चर्रमा सारांशकृत गररएको छः  
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चर्र 18: नितजा सम्पादन वििध 

 

नितजा सम्पादन संरर्नाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खर्च गने िनकायहरूसाँग हनु्छ। खर्च गने िनकायहरूले 

आफ्ना लक्ष्यअनसुार प्राप्त उपलचब्धहरूको िनरन्तर अिभूलेख गराउन ु पदचछ। अिभूलेख राख्नपुदचछ। 

समय समयमा प्राप्त त्याङ्कको आधारमा नितजा सम्पादन गनच सवकन्छ।  

बजेटको िगीकरणको आधारमा पिन नितजा सम्पादन कायच गररन्छ। आिथचक एिं कायाचत्मक 

िगीकरणबाट सािचजिनक खर्चको ममल्याङ्कन गनच सवकन्छ। कुनै कायचक्रमहरू िनचित बजेटको िगीकरण 

िबना कायाचन्ियन गररएमा नितजा सम्पादनमा जवटलता थवपन्छ। त्यसैगरी पररमाणात्मक लक्ष्य िनधाचरण 

नगररएमा उपलचब्ध मापन गनच गाह्रो हनु्छ। त्यसैले प्रत्येक कायचक्रम िा पररयोजनामा र्रणिि 

कायाचन्ियन योजना र त्यसको सम्भूावित प्रािप्त िा उपलचब्धलाई उल्लेख गनुचपदचछ। खर्च वििनयोजन 

गने तर लक्ष्य िा उपलब्धीसाँग सम्बचन्धत नगराइएको अिस्थामा नितजामापन गनच कठीन हनु्छ। 

नितजा सम्पादनको लािग कायचक्रम बजेट बढी मारामा उपयोगी हनु्छ।  

नितजाममलक बजेट प्रणालीलाई सहज बनाउन प्रशासिनक क्षमता आददले प्रभूाि पदचछ। त्यसैले सबै 

ठााँउमा एकै प्रकारको नितजाममलक बजेट प्रणाली सम्भूि छैन। विद्यमान अिस्थामै नितजाममखी बजेट 

प्रणाली कायाचन्ियन गनच कदठन हनु्छ। त्यसतर्च  समय बि योजना सवहत पाइलाहरू र्ाल्नपुदचछ। 

यसको लािग प्रत्येक र्रणका वक्रयाकलपा िा खर्चका अिस्था र त्यसबाट प्राप्त हनुे उपलब्धीका 

समर्कांकहरू तयार गने कायच प्रारम्भू गनुचपदचछ। र्ौमािसक अनसुारको खर्च र उक्त खर्चबाट प्राप्त 

भूएको भूौितक, कायचक्रिमक िा वक्रयाकलापमा उपलब्धी के भूयो, त्यसको अिभूलेख तयार गने र 

प्रितिेदन बनाउने कायचले उपलब्धी िा नितजा मापन गदचछ।  मध्यकालीन नितजा सम्पादन संरर्ना 
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कायाचन्ियनमा ल्याउन आिश्यक पने संस्थागत व्यिस्था, दक्षता, मागचदशचन आदद संघीय योजना आयोगले 

तयार गनुच पदचछ। समय समयमा उक्त सम्पादन एिं ममल्यंकन आम समदुायमा पहुाँर् हनुे गरी प्रितिेदन 

प्रकाचशत गनुचपदचछ।  

विद्यमान लाइन आइटम बजेट अथिा साधनममखी बजेटले कुन साधनमा कित कित खर्च गर् यो भूिन 

खर्च गने िनकायलाई चजम्मेिार बनाउाँदछ। खर्चलाई मार ध्यान ददन्छ।  कायचक्रमहरूलाई विगतमा 

भून्दा यसिषच अिल बढी खर्च आिश्यक हनु्छ भूने्न मान्यताका आधारमा अथिा साधनको ममल्य बढ्छ 

भूने्न आधारमा बजेटको अनमुान गररन्छ। खर्च गरेर के प्रािप्त भूयो? उपलब्धी कित भूयो भूने्न तर्च  

खासै ध्यान गएको छैन। अब के मा खर्च गने भून्दा पिन कुनै िनकायले कित खर्च गदाच के उपलब्धी 

भूने्न प्रणालीतर्च  जान आिश्यक छ।  

मध्यकालीन खर्च संरर्नाबाट बजेट प्रणाली सधुार गदै जााँदा नितजा सम्पादनका के्षरहरू पिन पत्ता 

लगाउाँदै जानपुने हनु्छ। एकै पटक कायचक्रम बजेट िा नितजाममलक बजेट प्रणालीमा पररितचन गनच 

सवकदैंन र कवहलेकााँही जोचखम पिन रहन्छ। तसथच, मध्यकालीन नितजा सम्पादन संरर्ना अन्तगचत 

संघीय योजना आयोगले क्षरेगत, आििधक योजना एिं मध्यकालीन खर्च संरर्नाले िनधाचरण गरेका 

लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू प्राप्त भूए नभूएको मापन गने कायचलाई थप व्यिचस्थत र विश्वसनीय बनाउन ु

पदचछ। त्यसैगरी रणनैितक महत्त्िका ठम ला पररयोजनाहरू तथा बहउुद्देश्यीय पररयोजनाहरूको 

िमतव्ययीता, दक्षता र प्रभूािकाररताको अिनिायच रूपमा मापन गनुचपदचछ। साना कायचक्रम िा 

पररयोजनाको सन्दभूचमा अथच मन्रालयको बजेट कायाचन्ियन तथा खर्च महाशाखाले कायाचन्ियन 

योजना/खरीद योजना, सम्पन्न गने समय तािलका, अनमुािनत लागत एिं यथाथच लागत, 

प्राथिमकीकरणअनसुारको कायच सम्पादन आददलाई नितजा सम्पादनको रूपमा समय समयमा मापन गने 

विश्लषेण गने, र प्रकाचशत गने गनुचपदचछ। यसो गदाच नितजा सम्पादनका वििधलाई सहयोग पगु्दछ।  
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अध्याय सात 

प्रदेशका लागि प्रस्थावित वित्त व्यिस्थापन प्रणालीको खाका 

7.1 पषृ्ठभगूि 

संविधान अनसुार प्रदेशको अगधकार र काययक्षेत्र संविधानको अनसूुची-६ िा उल्लेख िररएको छ। 

त्यस्तै संघ र प्रदेशको साझा अगधकार अनसूुची-७ िा छ।प्रदेश सरकारले यस्तो अगधकारको प्रयोि 

संविधान, संघीय तथा प्रदेश कानून बिोजिि हनुे व्यिस्था िरेको छ। 

प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अगधकार के्षत्रगभत्रको काननु गनिायण र नीगत तथा योिना एिं िावषयक बिेट 

तनुयिा तथा कायायन्ियन िने अगधकारको व्यिस्था संविधानिा िररएको छ। प्रदेश सरकारहरूले 

बिेटबाट िने सियसवहत बिेट घाटा र अन्य वित्त अनशुासन सम्बन्धी संघीय काननुबिोजिि िनुय 

पने व्यिस्था संविधानिा िररएको छ। प्रदेश गभत्र शान्ती सरुक्षाको लागि प्रहरी प्रशासन र अपराध 

रोकथाि तथा गनयन्त्रण, प्रदेश गनिािगत सेिा, सरकारी सेिा, सरकारी कायायलयहरूको भौगतक 

ब्यबस्थापन, भगुि ब्यबस्थापन र अगभलेख भाषा, गलवप, सस्कृगत, लगलतकला र धियको संरक्षण िस्ता 

साियिगनक सेिाहरू प्रदेश सरकारको अगधकारको सचुी गभत्र पदयछ। प्रदेशको िनशजि व्यिस्थापन, 

जशक्षा र खेलकुद, स्थास््य सेिाको काययक्षेत्र रहेको छ। आगथयक विकाससँि िोगिएका विविध क्षेत्र 

िस्तै कृवष पश,ु िन, भगूि व्यिस्था, उद्योि खगनि तथा पययटन, सिक, पलु, गसंचाई, भिन आददको 

विकासिा प्रदेशको भगूिका िहत्िपूणय छ।यी सबैसँि िोिेर आगथयक योिना र क्षेत्र व्यिस्थापन,सो 

अन्तियत वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन एिं सहकारी संस्थाको व्यिस्थापन तथा केन्रको सहिगतिा 

िैदेजशक अनदुान र सहयोि पररचालन र उपयोिको जिम्िेिारी रहेको छ।आगथयक काययविगधसम्िन्धी 

नीगत तथा कानून गनिायण, ऐन कायायन्ियन र गनयिन, बिेट सीिा गनधायरण र तिुयिा तथा 

कायायन्ियन, लेखागनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन, प्रदेशसंजचत कोषको सञ्चालन र व्यिस्थापन, तथा 

सम्पजत्तको एकीकृत वििरण र लेखा परीक्षण सिेतको जिम्िेिारी प्रदेशसंि रहेको  छ।यसरी प्रदेश 

सरकारलाई आगथयक अगधकार सहीत प्रदेशको विकास र सिवृििा ठोस योिदान ददने िरी िहत्िपूणय 

जिम्िेिारी संविधानले प्रदान िरेको छ। 

7.2 प्रदेशको वित्त व्यिस्थापन प्रणाली 

प्रदेश सरकारको स्थापना पगछ सातै प्रदेशले संजचत कोष लिायत आगथयक काययविगध व्यिजस्थत िने 

प्रदेश आगथयक काययविगधसम्बन्धी ऐनको गनिायण िरेका छन।् संघको आगथयक काययविगधको ताजत्िक 

कुरािा असर नपने िरी प्रदेश सरकारको आगथयक काययविगध ऐन हनुपुने भएकोले प्रायः संघले 
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अिलम्बन िरेको आगथयक काययविगध नै प्रदेशको िाियदशयकको रूपिा रहेको देजखएको छ। सोही 

अनसुार करीब संघको िस्तै वित्तीय व्यिस्थापन प्रणालीिा प्रदेश काययक्षेत्र अनसुार कायायन्ियन भएको 

देजखन्छ। आगथयक काययप्रणालीको कायायन्ियन प्रारजम्भक अिस्थािा रहेकोले प्रदेश सरकारले वित्त 

व्यिस्थापन सम्बन्धिा शरुुिाती काययहरू िरेको देजखन्छ। संविधान बिोजिि आयव्यय प्रस्ततुी र 

बिेट तथा काययक्रिको स्िीकृतीको कायय सम्पन्न िरेका छन।्हालसम्ि प्रदेशले कायायन्ियन िरेको 

वित्त व्यिस्थापनसम्बन्धी काययहरू संक्रिणकालीन अबस्था भएकाले कगतपय काययहरू र गतसँि 

सम्बजन्धत संिठनहरूको ब्यबस्था िनय बावक नै छ। आिश्यक ब्यबस्था स्थापनािा हनु िएको 

विलाई र केवह किी कििोरीहरूलाई गनम्नानसुार औल्याउन सवकन्छ। 

 संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको सिानीकरण तथा सयशतय अनदुानको उपयोि िनयको लागि 

आयोिना हस्तान्तरण िररएको अिस्था अपूणय र खचय िनय कदठन तथा करार सम्झौताको 

अगभलेख पणुयरूपिा रूपिा प्राप्त हनु सकेको देजखंदैन। 

 प्रदेशले आफ्नो खचय िने गनकाय र आगथयक कारोिार सञ्चालन िने पदागधकारीको 

उपलब्धताको अभाििा उपलब्ध बिेट तथा काययक्रिको कायायन्ियन िनय कदठन भएको 

अिस्था रहेको छ। 

 प्रदेश सजञ्चत कोष सञ्चालन भएपगन िलेगनकाको िाँचािा प्रगतिेदन हनु सकेको छैन। 

 सम्भाव्यता अध्ययन नभै वक्रयाकलाप तथा आयोिनाहरू बिेट तथा काययक्रििा सिािेश 

िरी कायायन्ियनिा ल्याईएको छ। 

 बिेट तयार िनय खचयको केही िापदण्िहरू तयार िरेको देजखएता पगन प्रदेश सरकारको 

वक्रयाकलापहरूको लागि खचयको िापदण्ि तयार भएको देजखदैंन। 

 प्रदेशको लेखाँकन, लेखा प्रणालीको प्रयोि, आन्तररक लेखा परीक्षण, वित्तीय उत्तरदावयत्िको 

विषय अभ्यासको क्रििा नै रहेको र यी सबै विषयको सम्बन्धिा गनणययिरी आन्तररकीकरण 

िनुयपनेिा सो हनु सकेको देजखँदैन। 

 प्रदेशको आय र व्ययको चौिागसक वििरण िन्त्रालय सिक्ष पेश िनुयपने प्रािधानको अभ्यास 

हनु सकेको छैन। 

 प्रदेशिा आन्तररक  गनयन्त्रण प्रणाली विकास िरी लािू िनय नसवकएको जस्थगत छ। 

 आन्तररक लेखा परीक्षण तथा अजन्ति लेखा परीक्षणको कायय प्रारजम्भक रूपको अभ्यास कै 

चरणिा रहेको छ।  



231 

7.3 प्रदेशको रूपान्तरण बिेट र वित्तका लागि प्रस्तावित खाका  

7.3.1 बिेट र वित्त व्यिस्थापनका आधारहरू 

प्रदेश स्थापना र सञ्चालनको प्रारजम्भककाल भएकोले प्रदेशले हालसम्ि विकास िरेको वित्त 

व्यिस्थापनको आधारलाई उपयोि िनुय पने अिस्था छ। वित्त व्यिस्थापनका सबै प्रणालीहरू 

आन्तररकीकरण भै नसकेको हुँदा हालको लागि संघीय तहको वित्त व्यिस्थापन प्रणालीको व्यिस्था 

र अभ्यासहरू उपयोि िनुयपने जस्थगत छ। प्रदेशको आय व्यय र आगथयक काययप्रणालीसम्बन्धी कानूनी 

व्यिस्था यसैसाथ संलग्न तागलकािा प्रस्ततु िररएको छ। हाल रहेका किी कििेरीहरूलाई हटाउँदै 

बिेट र वित्त व्यिस्थापनले प्रभािकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरूले योिना र िध्यकालीन खचय 

संरचनाको गनिायण सवहत गनम्नानसुार िनय उपयिु हनुे देजखन्छः 

 आिगधक योिना तयार िने:  प्रदेशले आफ्नो के्षत्र विकास, सििृी िनताको जििनस्तर अगभिृवि 

र सशुासनको लक्ष्य सवहतको आगथयक योिना तयार िनुय आिश्यक छ।दीघयकागलन रणनीगत, 

आिगधक योिना र बावषयक बिेटको अन्तर सम्बन्ध हनु ुपदयछ।राविय योिनाले प्रदेश स्तरीय 

योिना तिुयिा ददग्दशयन २०७५ प्रकाजशत िरेकोछ।उि ददग्दशयन बन्दै परम्पराित र प्रदेशको 

अगधकारको सन्दभयिा अगल संकुजचत देजखन्छ। प्रदेशले संघका लािी प्रस्ततु िररएको सझुािलाई 

सिेत आधार िागन योिना तिुयिा िनय उपयिु हनुेछ।   

 िध्यिकागलन खचय संरचना तयार िने: बावषयक बिेट तिुयिा िदाय िध्यकागलन दृविकोण 

अपनाइएिा बिेटको प्रगतफल राम्रो हनु्छ। िध्यकालीन खचय संरचना औिार हो। यसले 

आिगधक योिना र िावषयक बिेटलाई िोड्दछ।िावषयक बिेट केिल एक िषयलाई िात्र ध्यान 

ददएर बनाइयो भने एक िषय भन्दा बिी लाग्ने काययक्रि र पररयोिनाको लाित अनिुान िनय, 

स्रोत अनिुान िनय सवकदैन। त्यसैले पररयोिनाहरूको छनौट सवहत आिगधक योिनालाई िखु्य 

आधार िनाई प्रदेश सरकारहरूले िध्यिकागलन खचय संरचना तयार िने र सो अनरुूप 

कायायन्ियन िने व्यिस्था िनय आिश्यक छ। सो संरचनाका आधारिा िात्र बिेट तयार तथा 

स्िीकृत िने पररपावट बसागलन ु पदयछ।आगथयक िागिला तथा योिना िन्त्रालय र काययकारी 

िन्त्रालयहरूले यस्ता संरचना तयार िरी सोवह आधारिा बिेट र काययक्रि स्िीकृत िने िरी 

िध्यकागलन खचय संरचनालाई अद्यािगधक िदै िान आिश्यक छ। 

िध्यकालीन खचय संरचना तयार िने प्रवक्रयालाई संजक्षप्तिा तलको जचत्रिा प्रस्ततु िररएको 

छ।िध्यकालीन खचय संरचना िावषयक बिेट तिुयिा िरे संिै प्रत्येक िषय अध्यािगधक हदैु 
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िान्छ।िध्यकालीन खचय संरचनाले बावषयक बिेट बनाउन सहयोि िदयछ।िध्यकालीन खचय 

संरचनाका चरण, यसका प्रवक्रया अध्याय ५ िा गबस्ततृरूपिा चचाय िररएको छ।  

जचत्र १: िध्यकालीन कागलन खचय संरचनाको प्रवक्रया 

 

 प्रदेश स्तरको आयोिनाको लागि स्थानीय तहबाट िाि िा सहिगत प्राप्त िनेः एक भन्दा बिी 

स्थानीय तहिा सञ्चालन िनुयपने आयोिना िा काययक्रि (िस्तै प्रदेश सिक, गसंचाई, विद्यतु आदद) 

प्रदेशको काययके्षत्र गभत्र पने हनुाले स्थानीय तहबाट यस्ता काययक्रिहरूको िाि िा सहिगत प्राप्त 

िरी यस्ता काययक्रिहरूिा ददिोपना हनुे िरी कारय्ान्ियन िदै सो आयोिना कायायन्ियन िदाय 

स्थानीय तहको सहभागिता िराउने प्रणाली स्थावपत िररन ुपदयछ। 

 आयोिनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आयोिना िाचँा तयार िनेः िावषयक बिेट र काययक्रििा 

सिािेश िररने काययक्रि िा आयोिनाहरू सम्भाव्यता अध्ययन िरेको र आयोिना तिुयिा िने 

िाँचािा िात्र स्िीकृत िने प्रणाली स्थावपत िररनपुदयछ।प्रदेशस्तरिा िािको रूपिा प्राप्त हनु े

आयोिना िा काययक्रिहरू सम्भाव्यता अध्ययन विना िावषयक ििेट र काययक्रििा सिािेश निने 

नीगत लािू िनय आिश्यक छ।संघीय सरकारले प्रयोि िने िरेको आिश्यक वििरणहरू र 

आयोिना तयार िने िाँचा सिेतलाई आधार िानी प्रदेशस्तरिा तयार िनय पने देजखन्छ। 

 बिेट र काययक्रिको लागि कायायन्ियन योिना, खररद योिना, अनिुिन सचुक र उपलब्धी 

सचुकहरूको विकासः िावषकय  बिेट र काययक्रिको स्िीकृत िने सियिा आगथयक िागिला तथा 

योिना िन्त्रालय र सम्बन्धीत िन्त्रालयको साथै योिना संयत्रले ती सबै काययक्रि र आयोिना 
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कायायन्ियन हनु े गनजित व्यिस्था िनुयपदयछ। यस सम्बन्धिा प्रत्येक आयोिना िा काययक्रि 

स्िीकृत िदाय अगनिायय रूपिा प्राविगधक र व्यिस्थापकीय रूपिा काययसम्पन्न िने प्रिाह अनसुार 

कायायन्ियन योिना, िरुु तथा िावषयक खररद योिना, अनिुिन योिना र प्रगतफल (उपलब्धी) 

सचुकहरू सिेत स्िीकृत िने कायय िनुय आिश्यक छ।सो तागलका िा योिनाको साथै प्रगतफल 

सचुकहरूको आधारिा नै अनिुिन र िलु्याङ्कन िने प्रणाली कायायन्ियन िररन ुपदयछ।तागलका िा 

योिना अनसुार बिेट र काययक्रि कायायन्ियन नभएिा संलग्न पदागधकारीहरूले िनागसब कारण 

प्रस्ततु िनय सक्न ु पदयछ। लजक्षत तागलका अनसुार काययसम्पन्न हनु नसकेिा सम्बन्धीत 

पदागधकारीहरूले ििाफदेवहता िहन िरी दण्िको भािी हनुे अिस्थाको पगन सािना िने प्रणाली 

स्थावपत िनुयपदयछ। संघीय तहिा राविय योिना आयोिले आयोिनाहरूको लागि तयार र अभ्यास 

िररएको योिना खाका र अनिुिन सचुकहरू सिेतलाई ध्यानिा राखी प्रदेशस्तरीय अनिुिन 

सचुकहरू तथा अनिुिन तथा िूल्याङ्कनको िाँचा तयार िरी प्रदेशको लागि कानूनी व्यिस्था 

सिेत िरी आन्तररकीकराण िनुय उपयिु हनुेछ।  

 योिना क्षिताको विकासः योिना संयन्त्र िा एकाईिा काययक्रि तथा आयोिनाको प्रारूप गनिायण 

िनयसक्ने दक्ष िनशजिको पवहचान र विकास िरी त्यस्तो िनशजिको क्षिता विकास िने र 

स्थानीय स्तरिा योिना सिहु विकास िररन ु पदयछ।सिहु विकास िनय सिय लाग्ने जस्थगतिा 

योिना काययिा संलग्न कियचारीहरूलाई योिना तयारी सीप सम्बन्धी गनरन्धर तागलि ददन े

संस्थाित व्यिस्था िररनपुदयछ। 

बिेट गनिायण प्राथगिकताको आधारिा िध्यकागलन खचय संरचनािा उजल्लजखत आयोिना र 

काययक्रिहरू सम्भाव्यता अध्ययन सवहत बिेटिा सिािेश िररन ु पदयछ। बिेट गनिायण कायय 

स्थानीय तह, गनजि के्षत्र र नािररक सिाि सिेतको सहभागिता िराइन ुआिश्यक छ।बिेट 

गनिायण िदाय खचय हनुे जशषयकहरूको िन्त्रालयित र सिग्र खचयको िापदण्िको आधारिा लाित 

अनिुान तयार िरी काययक्रििा सिािेश िररन ुपदयछ। िहिुवषयय आयोिना तथा काययक्रि तिुयिा 

िदाय िध्यिकागलन खचय योिना र खररद िरुु योिनाको आधारिा िात्र स्िीकृत िने प्रणाली 

स्थावपत िररन ुआिश्यक छ। दीघयकागलन विकास रणनीगत िा योिनािा आधारीत भई यस्तो 

संरचना िा योिना गनिायणको काययिा तादाम्यता िने काययिा सिेत उजचत ध्यान ददन ुआिश्यक 

पछय। 

 खचयको िापदण्ि विकासः प्रत्येक प्रदेश िन्त्रालय र िातहतका गनकायको स्िीकृत काययक्रि र 

बिेटिा सिािेश भएको वक्रयाकलापित पररिाण र िलु्यको आधारिा त्यस्तो कायय सम्पन्न िदाय{ 

लािेको सिय तथा िगतको अध्ययन आधार तयार िने र सो अनरुूप िावषयक रूपिा खचयको 
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िापदण्ि विकास िनुयपदयछ।यसको लागि प्रत्येक िन्त्रालयिा बिेट तथा काययक्रि तयार िने 

शाखा िहाशाखाको प्रिखुको अध्यक्षतािा खररद एकाई, आगथयक प्रशासन शाखा प्रिखु र 

विषयित प्राविगधक सिेतको संलग्नतािा प्रत्येक िषयको श्रािण िवहनािा बैठक बसी विषयित 

काययहरूको लागि खचयको िापदण्ि गनधायरण िनुयपदयछ।सो िापिदण्ि आगथयक िागिला तथा 

योिना िन्त्रालयले सिग्र रूपिा श्रािण िसान्त गभत्र तयार िरी प्रदेश िजन्त्रपररषद्को 

कायायलयबाट प्रत्येक िषय भार िवहनाको १ िते प्रदेश सरकारको लागि लािू हनुे िरी खचयको 

िापदण्ि प्रकाजशत िनुय पदयछ। सो आधारिा प्रत्येक विषयित गनकायहरूले काययक्रिको 

वक्रयाकलापको पररिाण तथा तागलका तय िरी खचयको पररिाण सिेत एवकन िरी लाित 

अनिुान तयार िने काययिा प्रयोि िनुयपदयछ। प्रत्येक िषय सो सगिगतले सोही िवहनािा िापदण्ि 

अद्यािगधक बनाउने कायय िररनपुदयछ। 

 खातासचुी र बिेटको िगियकरणः िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले तयार िरेको खातासचुीको 

आधारिा नै रािस्ि र खचयको िगियकरण िरी बिेट तया काययक्रि तयार िनुयपदयछ।संघीय 

सरकारले तयार िरेको सिग्र राष्ट्रको खातासचुी अनसुारको िगियकरण कायि िनय अगनिायय 

भएकोले प्रदेश सरकारले सिेत सोवह अनरुूप खातासचुी र बिेट िगियकरणलाई गनरन्तरता ददन ु

पने देजखन्छ। 

 बिेट कायायन्ियन िाध्यिको पवहचानM बिेट गनिायणको सियिा प्रदेश सरकारले िने काययहरू 

िध्ये बाह्य पक्ष सक्षि भएको के्षत्र िस्तै गनिायण, सचेतना, कायायन्ियन अनिुिन, सपुररिेक्षण, 

सशुासन आदद कायय कसरी सम्पन्न िने भने्न उपयिु िाध्यिको पवहचान र गनधायरण 

िनुयपदयछ।गनिायण काययिा तीन िाध्यि ठेक्का प्रणाली, उपभोिा सगिगत र साियिगनक गनजि 

साझेदारी उपयिु हनु सिछन।्खास सिदुाय िा सिािका िनताले िात्र उपभोि िने अिस्था 

भए उपभोिा सगिगत, सरकारले कायय निरी िणुस्तर, िातािरण र िलु्यको िात्र अनिुिन तथा 

सपुररिेक्षण िने िरी लािो अिगधको (२०,२५ िषय) लागि गनिायण कायय भए साियिगनक गनजि 

साझेदारीिा काि िने िरी व्यिस्था िररन ुपदयछ।ठूला ठूला गनिायणसम्बन्धी आयोिनाको लागि 

सायियिगनक गनजि साझेदारीलाई प्राथगिकता ददनपुदयछ। त्यसपगछ िात्र बाहृय श्रोतको लागि ठेक्का 

लिाउन ेव्यिस्था िनुयपदयछ। सिदुाय िा बस्तीिा आधारीत गनिायण काययहरू उपभोिा सगिगत 

िाफय त ्िने व्यिस्था िनुयपदयछ। स्िास््य, जशक्षा, सािाजिक विकास र संरक्षणका काययहरू एिं 

सशुासनका के्षत्रिा स्थान विशेष र सिदुायको प्रकृगत, संस्थाित क्षिता आददको आधारिा बाह्य 

ठेक्का प्रणाली, सहकारी संस्था िा िैर सरकारी संस्था आददको संलग्नताको विषय बिेटिा 

सम्बोधन िने िरी कायायन्ियन िने प्रणाली प्रभािकारी बनाउन ुपदयछ। 
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 बिेट प्रणालीिा सधुारः नयाँ संरचना र नयाँ आधारिा िनताको िाि र आिश्यकता अनरुूप 

विकास काययलाई अजघ बिाउन ुपने आिश्यकता छ।ितयिान बिेट प्रणालीिा पररितयन िने यो 

उपयिु अिसर हो।सािान्य र गनयगित प्रकृगतका कायायलयहरूको लागि हनुे साधारण प्रकृगतका 

खचय िस्तैः पाररश्रगिक खचयको रूपिा रहेको तलब, भत्ता, पोशाक तथा औषधी उपचार आदद र 

काययसञ्चालन (पानी, वििलुी, टेगलफोन,भािा आदद) को खचयको लागि सीिान्त िृवि 

(Incremental) को आधारिा बिेट विगनयोिन िने प्रणाली अिलम्बन िररन ुपदयछ। विषयित 

काययक्रि र आयोिना िस्तै जशक्षा, स्िास््य, कृवष, िन आददको लागि काययक्रि तथा प्रगतफलको 

लेखा िोखाको आधारिा शून्यिा आधारीत (Zero Based) बिेट प्रणाली लािू िनुय उपयिु 

हनुेछ।प्रत्येक िषय िानिीय, संरचना, बिेट र कायायन्ियन प्रिगतलाई शून्यको आधारिा 

िलु्याङ्कन िरी यस्ता क्षेत्रहरूिा बिेट विगनयोिनको नीगत लािू िररन ु पदयछ।हरेक 

वक्रयाकलापलाई शून्य उपलब्धी िान्दा प्रत्येक िषय ती वक्रयाकलाप र काययक्रि खचयको आधारिा 

आिश्यक भए नभएको यवकन िररनपुदयछ।भौगतक पूिायधारको आयोिना िा काययक्रि (सिक, 

गसंचाई, भिन, पलु आदद) उपलब्धी िा पररणाि लक्ष्यलाई श्रोतसँि आबि िने िरी काययसम्पादन 

(Peformanced Based) िा आधाररत बिेट प्रणाली लािू िररनपुदयछ।संघीय अथय िन्त्रालय र 

प्रदेशको आगथयक िागिला तथा योिना िन्त्रालयको सिन्िय र बिेट प्रणालीिा सधुारआिश्यक 

छ।आगथयक िषय २०७५।७६ िा शरुु िरी ३ िषयिा प्रदेश स्तरिा नगतिािा आधाररत बिेट 

लािू िने िरी बिेट प्रणालीिा व्यापक सधुार िनय आिश्यक छ। 

 आगथयक काययविगधसम्बन्धी कानूनM प्रदेशहरूिा आगथयक काययविगध ऐन गनिायण भएपगन आगथयक 

काययविगध गनयिािली तयार िरी आउँदा २ िषयभत्र ऐन कायायन्ियन िने काययविगध, प्रकृया तथा 

आगथयक कारोिार सञ्चालनको लागि िस्तिुत प्रािधान राखी िखु्यिन्त्री तथा िजन्त्रपररषद्को 

कायायलयबाट स्िीकृत िराउन ु आिश्यक छ। सो अनसुार बिेट गनिायण, आयेािना तथा 

काययक्रि गनिायण, खचय काययविगध, आन्तररक गनयन्त्रण तथा आन्तररक लेखापरीक्षण, िेरुि ु

फछ्र्यौट तथा गनकायित र पदागधकारीहरूको काि कतयव्य र जिम्िेिारी तोवकन े व्यिस्था 

िनुयपदयछ।  

 अजख्तयारी र बिेट बािँफािँः संघीय तहको िस्तै काययकारी िन्त्रालय बिेट सचुना प्रणाली 

(Line Ministry Budget Information System) संि एकीकृत िरी प्रदेशको लागि ईन्टरफेश 

िरी सो आधारिा अजख्तयारी र बिेट बाँिफाँि ददन े व्यिस्था िनुय पदयछ।अथय िन्त्रालय र 

िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले प्रदेशको आगथयक िागिला तथा योिना िन्त्रालयको सिन्िय र 



236 

सहयोििा सो प्रणाली प्रदेश तहको लागि सिेत लािू िनुयपदयछ।गनकासा र खचयको लागि एकल 

खाता कोष (Treasury Single Account) प्रणाली अगनिायय िररन ुपदयछ। 

 काययसम्पादन सम्झौता M काययक्रि र आयोिना शरुु िने श्रािण िवहनािा नै आयोिना िा 

काययक्रि प्रिखु तथा विभािीय प्रिखुसंि काययसम्पादन सम्झौता अगनिायय िनुयपदयछ।प्रदेश 

सरकारको िन्त्रीले सजचिसंि र सजचिले विभािीय प्रिखु तथा आयोिना/काययक्रिको आयोिना 

प्रिखुसंि काययसम्पादन सम्झौता िनुयपदयछ।यस्तो सम्झौताको अगभन्न अंिको रूपिा करार 

सम्झौता, िावषयक खररद योिना, कायायन्ियन योिना, काययतागलका र प्रगतफलको सचुकहरू सिािेश 

हनु ुपदयछ।सम्झौता र तागलका अनसुार काि निने िा प्रिगत निनेलाई विभािीय िा पूिँीित 

दण्िको व्यिस्था िनुय आिश्यक छ। 

 करार प्रशासकको योग्यता तथा दण्ि परुस्कारको व्यिस्थाः आयोिना िा काययक्रि कायायन्ियनको 

लागि काययकुशल र योग्य करार प्रशासक िा व्यिस्थापकको गनयिुी िा पदस्थापना िररएको 

हनुपुदयछ। तोवकएको सिय, बिेट, पररिाण र िणुस्तर िापदण्ि गभत्र सम्पन्न िने सेिा प्रदायक र 

कायायन्ियनिा संलग्न पदागधकारीहरूलाई करार सम्पन्न िदायको सियिा बचेको रकि र 

सियको आधारिा परुस्कार प्रदान िने नीगतित व्यिस्था लािू िनुय आिश्यक छ। 

 बिेट तथा काययक्रिको अनिुिन M बिेट तथा काययक्रि कायायन्ियन तागलका अनसुार प्रत्येक 

िवहना अनिुिन हनुे व्यिस्था गिलाएको हनुपुदयछ।प्रदेश सरकारिा िन्त्रालयको योिना तथा 

अनिुिन शाखाले िागसक रूपिा सजचि सिक्ष, प्रत्येक २।२ िवहनािा िन्त्री सिक्ष र प्रत्येक 

चौिागसकिा योिना आयोिको संस्थाित िाध्यिबाट िखु्यिन्त्रीको अध्यक्षतािा अनिुिन र 

िूल्याङ्कन िने कायय प्रणाली शरुु िनुय पदयछ।प्रत्येक तहको अनिुिन र िूल्याङ्कनको गनणयय 

साियिगनक िने व्यिस्था िनुयपछय। अनिुिन र िूल्याङ्कन पररपावटलाइ प्रभािकारी बनाउन योिना 

आयोिले िध्यकालीन खचय सम्बन्धी खाका बनाइ सो आधारिा गनयगित रूपिा अनिुिन र 

िूल्याङ्कन िने पररपावट बसाल्न ुपदयछ। 

 क्षिता विकास काययक्रि सञ्चालन M प्रदेश स्तरिा आयोिना िा काययक्रि सञ्चालन िने 

पदागधकारीहरूलाई प्रत्येक िषय साउन िवहनािा आयोिना व्यिस्थापन, खचय तथा खररद 

व्यिस्थापन प्रणाली र करार प्रशासनको शीप विकास हनुे िरी क्षिता विकास काययक्रि सञ्चालन 

िनुयपदयछ। 

 परुस्कार र दण्ि व्यिस्था M योिना तयार निने, बिेट र काययक्रि तयार र स्िीकृत निने, 

अजख्तयारी नददन,े खचय तथा खररद कायय सियिा निने, लेखा नराख्न े र प्रगतिेदन निने, लेखा 
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प्रस्ततु िरी बेरुि ु फछ्र्यौट िने कतयव्य भएका जिम्िेिार पदागधकारीहरूलाई आगथयक 

उत्तरदावयत्ि पालना निरेको आधारिा दण्िीत िने व्यिस्था िनुय पदयछ।त्यस्तै काययकुशलतापूियक 

काि िरी रािस्ि उठाउने र खचयिा गितव्यवयता कायि िने पदागधकारीहरूलाई परुस्कृत िने 

िरी प्रदेशको आगथयक काययविगध ऐन र साियिगनक खररद ऐनिा आिश्यक संशोधन िरी वित्तीय 

उत्तरदावयत्िसम्बन्धी प्रािधान राजखन ुआिश्यक छ। 

 आन्तररक गनयन्त्रण प्रणालीM प्रदेश सरकारले आन्तररक गनयन्त्रण प्रणाली विकास िरी लािू 

िनुयपदयछ। यस सम्बन्धिा िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले तयार िरेको निनुा आन्तररक 

गनयन्त्रण प्रणालीको आधारिा आ-आफ्नो सरकार अनकुुल तर संघीय िापदण्ि बिोजिि विकास 

िरी लािू िरन् ु पदयछ। प्रत्येक िन्त्रालय र िातहतका गनकायहरूको लागि यो प्रणाली 

२०७५।७६ देजख नै लािू िरी वित्तीय िोजखि (Fiduciary Risk) गनयन्त्रण िने प्रणाली 

स्थापना िनुयपदयछ। िन्त्रालयले अनिुिन अगधकारी तोकी प्रत्येक चौिागसक रूपिा अनिुिन िरी 

प्रगतिेदन िने व्यिस्था िनुयपदयछ। 

 लेखाकँन, अगभलेख तथा प्रगतिेदनः प्रदेश तहले यस सम्बन्धिा तपगसलका काययहरू िनुय आिश्यक 

छः 

 संजचत कोषको प्रगतिेदनः प्रदेश सरकारको संजचत कोषको िाँचा अथय िन्त्रालय, िहालेखा 

गनयन्त्रक कायायलयले विकास िनुयपदयछ र सो आधारिा प्रदेश सरकारले प्रगतिेदन िने 

व्यिस्था िनुयपदयछ। िहालेखा परीक्षकको कायायलय, संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रालयिा प्रत्येक िषय असोि िसान्तसम्ि पेश िररने व्यिस्था िररन ुआिश्यक छ। यस्तो 

कायय िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले सिय तागलका अनसुार पसुिा िहालेखा परीक्षक सिक्ष 

पेश िने िरी तयार िने प्रणाली प्रभािकारी बनाउन ुपदयछ।  

 लेखाकँन प्रणालीको आधार गनधायरण िनेः प्रदेश तहको लागि गनम्न आधारिा लेखाँकन िने 

प्रणाली विकास िरी लािू िनुय आिश्यक छ। 

 निदिा आधारीत लेखा प्रणाली लािू िनेः हाल संघीय तहिा लािू रहेको निदिा आधारीत 

लेखा प्रणालीलाई नै लािू िरी सो अनसुार नै आय व्ययको प्रस्ततुीकरण, लेखाँकन र 

प्रगतिेदनको कायय िनुय पदयछ। 

 प्रोदभािी लेखा प्रणाली लािू िनेः निदिा आधारीत लेखा प्रणालीको कायायन्ियनसंिै प्रोदभािी 

लेखा प्रणाली विकास िरी लािू िनुयपदयछ।यसको लागि अविलम्ब अिधारणा पत्र विकास 

िरी चरणबि रूपिा लािू िनय कायायन्ियन अिगध ३ िषयको हनुे िरी प्रथि िषयिा 
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२०७६।७७ िा आयोिना तयारी र क्षिता विकास तथा तागलि दोश्रो र िषयिा कायायन्ियन 

तयारी र तेस्रो िषय पूणय कायायन्ियन िररनपुदयछ।   

 बिेट, कोष तथा प्रगतबिता लेखाप्रणाली लािू िनेः निदिा आधारीत लेखा प्रणाली लािू भएकै 

हालको आगथयक िषय देजख नै प्रगतबिता लेखा प्रणाली लािू िरी प्रदेश सरकारले बाह्य पक्षसंि 

िरेको करार संझौताको आधारिा प्रगतबिता लेखाप्रणालीको आधारिा पूरक लेखा प्रणाली विकास 

िरी लािू िनुय आिश्यक छ।विगभन्न कोषहरू स्थापना िदाय िस्तै आकजस्िक कोष खिा िदाय 

कस्तो खचय प्रणाली प्रयोि िने, लेखाँकन र प्रगतिेदन िने कुरा गनजित िने िरी कोष लेखा 

प्रणाली लािू िनुयपदयछ। त्यस्तै प्रदेशको सिग्र आगथयक अनशुासनको अिस्थाको कायायन्ियन र 

प्रगतिेदन िनय बिेट लेखा प्रणाली पगन लािू िनुयपदयछ।बिेट र कोष लेखा प्रणाली पगन िहालेखा 

गनयन्त्रक कायायलयको सहयोि र सिन्ियिा सधुार िररन ुपदयछ। 

 लेखा िाचँाको फाराि लािू िनेः प्रदेश तहको योिना, बिेट, काययक्रि, लेखाँकन र प्रगतिेदन 

लिायतका लेखाँ िाँचा िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले अविलम्ब तयार िरी िहालेखा परीक्षकको 

कायायलयबाट स्िीकृत िराई २०७५।७६ देजख अगनिायय रूपिा प्रचलनिा ल्याइन ु पदयछ। 

रािस्ि, खचय, धरौटी, बिेट अिस्था, सम्पगत दावयत्ि, संजचतकोष आददको अिस्था सिेतको लागि 

फ्लास प्रगतिेदन, िागसक, चौिागसक, िावषयक िा अिस्था अनसुार प्रगतिेदन िने प्रणाली सिेतको 

लागि फारािहरूको िाँचा पगन िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले तयार िरी िहालेखा परीक्षकको 

कायायलयबाट स्िीकृत िराई प्रदेश तहिा प्रचलनिा ल्याउन आिश्यक छ। 

 लेखा गनदेजशका लािू िनेः खचय िदाय िटुाउन ुपने प्रिाण काििात र संलग्न हनुपुने काििातको 

गनधायरणको लागि नेपाल सरकारले लािू िरेको लेखा गनदेजशका प्रयोििा ल्याई खचय व्यिस्थापन 

पारदशी र िस्तिुत बनाउन आिश्यक छ।लेखापरीक्षणको गनयगितताको कैवफयत गनदेजशका 

लािू िदाय सजिलै हटाउन सवकन्छ।सो खचयको आन्तररक गनयन्त्रण िने काययविगधको लागि 

नेपाल सरकारले तयार िरेको लेखा गनदेजशका अनसुार २०७५।७६ देजख नै प्रभािकारी बनाउन ु

पदयछ। प्रिाण काििात तयार निने, सिािेश निने पदागधकारीहरूलाई (कायय प्रिाजणतिा संलग्न 

र प्राविगधक कायय प्रिाजणत िने, खचयको भिुानी स्िीकृती िने र खचयको लेखा राख्न े

पदागधकारीहरू) काययसम्पादनको भार बिोजिि दण्ि हनु ेव्यिस्था िनुयपदयछ। 

 वित्त व्यिस्थापन र प्रगतिेदनिा सचुना प्रविगधको उपयोि िनेः बिेट कायायन्ियन र प्रगतिेदन 

काययको शिुता, गनयगितता, सािवयकता र प्रभािकाररताको लागि िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले 

िेभिा आधारीत रािस्ि, बिेट तिुयिा, अजख्तयारी प्रदान िने, खचय व्यिस्थापन, गनकासा, भिुानी, 

अगभलेख, लेखाँकन र प्रगतिेदन,ििानत, धरौटी आददको छुट्टाछुटै्ट विषयित उप प्रणाली सफ्टिेयर 
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तयार िरेको हुदँा सो प्रणाली लािू िनुय आिश्यक छ।स्थानीय, प्रदेश र संघ तहको सििीितको 

साथै सरकारको सिग्र जस्थगतको बिेटका सम्पूणय अियिहरूको सचुना हनु ेिरी एकीकृत वित्तीय 

व्यिस्थापन सचुना प्रणाली (Integrated Financial Management Information System IFMIS) 

को सफ्िेयर तयार िरी िहालेखा गनयन्त्रक कायायलयले सञ्चालन तथा कायायन्ियन िने व्यिस्था 

िरी अथय िन्त्रालयले अनिुिन िने प्रणाली विकास िनुयपदयछ। सचुना प्रविगधिा आधारीत रािस्ि 

दाजखला (Electronic Bill Payment) िने र सरोकारिालालाई गनिको बैंक खातािा नै भिुानी 

हनुे (Electronic Fund Transfer) व्यिस्था िलेगनकाको सिन्ियिा आिािी २ िषय गभत्र 

(२०७६।७७,२०७७।७८) लािू िनुय पदयछ।प्रदेश सरकार, कोलेगनका र िलेगनकाले तयारी 

िरी संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन र अथय िन्त्रालयबाट सहयोि तथा अनिुिन हनु े

व्यिस्था िनुय आिश्यक छ।त्यस्तै कारोिार हुँदा (Transaction Based) कै िास्तविक सिय 

(Real Time) िा खचय भिुानी र प्रगतिेदन िने प्रणाली पगन लािू िरी िास्तविक सियिा नै 

राविय तहिा एकीकृत तथा िानकारी हनुे िरी कारोिार सञ्चालन र प्रगतिेदन हनुे िरी िने 

सधुार िनय आिश्यक छ। 

 प्रगतिेदन प्रकाजशत िनेः प्रदेश तहले तयार िरेको प्रगतिेदनहरूको उद्देश्य अनरुूप तोवकएको 

सियिा कायायलय िा खचय िने ईकाईको सचुना पाटी र िेभसाईटिा कम्तीिा प्रत्येक िवहना 

आगथयक प्रशासन शाखाले प्रकाशन हनुे व्यिस्था अगनिायय िररन ुपदयछ। यसको अनिुिन प्रदेश 

लेखा गनयन्त्रक कायायलय, संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयले प्रत्येक िवहना िने 

व्यिस्था िनुयपदयछ।  

 बाह्य छानबीन र लेखापरीक्षणः लेखापरीक्षणको सम्बन्धिा प्रदेश तहिा गनम्न सधुारका उपायहरू 

अिलम्बन िनय आिश्यक देजखन्छः 

 आन्तररक लेखा परीक्षण (आलेप) को काययिनेः प्रत्येक २।२ िवहनाको अिगधिा प्रदेश 

कोलेगनकाले आन्तररक लेखा परीक्षण िने व्यिस्था िनुयपदयछ। आलेप सम्पन्न भएपगछ तेश्रो 

िवहनाको ७ िते गभत्र सो अनसुार आलेपको प्रगतिेदन अजख्तयारी प्रदान िने (लेखा 

उत्तरदायी अगधकृत) र खचय िने प्रिखु जिम्िेिार पदागधकारीहरूलाई ददन े व्यिस्था 

िनुयपदयछ।यसको लागि प्रदेश सरकारले आलेप गनदेजशका तयार िरी लािू िनुयपदयछ।यसका 

लागि प्रदेशको आगथयक काययविगध कानूनिा सिेत संशोधन िनुय आिश्यक छ। प्रदेश तहको 

िनशजिको लागि आन्तररक लेखा परीक्षणको पेशाविद क्षिता विकास िने काययक्रि लािू 

िनुयपदयछ। यसबाट प्रदेश तहिा नै पेशाविदस्तरको आन्तररक लेखापरीक्षकहरूको विकास 

िनय सवकन्छ। अजन्ति लेखा परीक्षणबाट उठेका िेरुिहुरू अजन्ति लेखा परीक्षणिा सिािेश 
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नभएिा स्ितः हटने व्यिस्था िररन ुपदयछ।तर िम्भीर प्रकृगतको बेरुि ुभएिा अजन्ति लेखा 

परीक्षणिा पगन यस्तो बेरुि ुसिािेश हनुे व्यिस्था िनुयपदयछ। 

 प्रदेश तहको बेरुिकुो लित र फछ्र्यौटको अगभलेखः प्रदेश तहको िेरुिलुाित र फरच्यौट 

आददलाई प्रदेश लेखा गनयन्त्रक कायायलयिा रहने व्यिस्था आगथयक काययविगध कानूनिा 

िनुयपदयछ।िहालेखा परीक्षकको कायायलयबाट प्राप्त िेरुिकुो प्रकृगत अनसुार फछ्र्यौट िने िा 

फछ्र्यौट नभए १५ ददन गभत्र िेरुिकुो लित सो कायायलयिा राख्न े व्यिस्था िनुयपदयछ। 

िखु्यिन्त्री तथा िन्त्रीहरूले प्रदेश सभाको लेखा सगिगत सिक्ष अजन्ति लेखा परीक्षण 

प्रगतिेदनको बारेिा छलफल पिात कायि भएको बेरुि ुफछ्र्यौटको लागि ििाफदेवहतािहन 

िनुयपदयछ। लेखा सगिगतको गनणययको आधारिा िेरुिकुो फछ्र्यौटको कायय िरी लित 

अद्यािगधक िनुय आिश्यक छ।प्रदेश लेखा गनयन्त्रक कायायलयले गनयगित आन्तररक लेखा 

परीक्षण िने र प्रगतिेदन ददन ेकायय िनुयपदयछ। 

 पेफाको उत्तरदावयत्ि सचुकहरूको आधारिा वित्तीय ििाफदेवहताको िापन िनेः साियिगनक 

खचय र वित्तीय उत्तरदावयत्ि (Public Expenditure and Financial Accountability- PEFA) 

को ३१ सचुकहरू िध्ये दात ृ गनकायहरूको लागि ३ बाहेक २८ सचुकहरू साियिगनक 

वित्तीय व्यिस्थापनका प्रस्ततु सचुकहरू नेपाल सरकारले लािू िररसकेको हुँदा प्रदेश 

सरकारले पगन िावषयक रूपिा यस्तो सचुकहरू अनसुार साियिगनक वित्तीय व्यिस्थापनको 

ििाफदेवहताको स्िःिूल्याङ्कन िने प्रणाली स्थापना िनुयपदयछ। यसको लागि पेफा सजचिालयले 

प्रदेश तहको लागि सचुकहरू विकास, त्य संकलन, अध्ययन र सम्पिुी िने प्रणाली तरीका 

विकास िरी प्रत्येक िषय परीक्षण िने िरी गनदेजशका तयार िनुयपदयछ। सबै प्रदेश तहलाई सो 

गनदेजशका उपलब्ध र प्रजशक्षण िराई सो को िावषयक प्रगतिेदन प्रत्येक िषयको पौष 

िसान्तसम्ििा प्रकाशन िरी पेफा सजचिालय, संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रालय, अथय िन्त्रालय, प्रधानिन्त्री तथा िजन्त्रपररषद्को कायायलयिा उपलब्ध िराउने 

व्यिस्था िनुयपदयछ। प्रदेश सरकार िध्ये उत्कृि प्रदेशलाई प्रशंसा सहीत परुस्कृत िने र 

यसलाई रािस्ि बाँिफाँिको अिस्थािा िावषयक रूपिा आगथयक अनशुासनिा भारीत हनुे 

व्यिस्था राविय प्राकृगतक श्रोत तथा वित्त आयािले िनुय आिश्यक छ। सो सिेतको 

आधारिा नेपालको पेफा सजचिालयले राष्ट्ररय स्तरको िापन प्रगतिेदन तयार िनुय आिश्यक 

छ। 

 सधुारका अन्य के्षत्रहरुः उपयुयि सधुारको अगतररि वित्त व्यिस्थापनको कायय सवु्यिजस्थत र 

प्रभािकारी बनाउन गनम्न सधुारका काययहरू िनुय आिश्यक छ। 
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 प्राकृगतक श्रोत लेखाकँन िनेः प्रदेश तहको काययके्षत्रिा उपलब्ध भएको प्राकृगतक श्रोत र 

साधनको अनसुन्धान र खोिी िरी त्यसको सूची तयार िने र सो आधारिा सोको पररिाण, 

िलु्य र उपलब्ध िनय आिश्यक पने लाित सिेतको वििरण तयार िरी श्रोत नक्शाँकन 

(Mapping) िरी प्राकृगतक श्रोत लेखाँकन (Natural Resources Accounting) को कायय 

आगथयक िागिला तथा योिना िन्त्रालयले िने। 

  िनशजिको क्षिता विकास िनेः साियिगनक वित्त व्यिस्थापनको क्षेत्रिा क्षिता विकासका 

विषयित तागलि तथा िोष्ठी सेगिनार सञ्चालन िनुय पदयछ। 

 प्रदेश कोलेगनकाहरूको क्लिर िा सेिा संरचनाको विकास िनेः हाल ७ प्रदेश कोलेगनकाले 

बिेट तिुयिािा सहयोि, बिेट गनकासा, खचय, भिुानी व्यिस्था, रािस्ि तथा धरौटी 

व्यिस्थापन, प्रदेश तहिा हनु ेविगभन्न कोषको व्यिस्थापन, लेखाँकन र लेखा प्रणालीको पालना 

िराउने तथा आलेपको कायय िरररहेको अिस्था छ। आिािी िषयहरूिा प्रदेशको कायायलय 

िा आयोिना संख्या, कायय आयतन, कािको िवटलता, वित्तीय िोजखिको अिस्था, स्थानीय 

आिश्यकता, संस्थाित क्षिता आदद सिेतलाई ध्यानिा राखी कोलेगनकाको संिठनात्िक 

संरचना, कियचारी दरबन्दी तथा भौगतक पूिायधारको िूल्याङ्कन िनुय आिश्यक छ। सो 

आधारिा आिश्यकतानसुार कोलेगनकाहरूलाई सेिा केन्र िा क्लिरको रूपिा विकास िनुय 

आिश्यक छ। 

प्रदेशको आय व्यय र आगथयक काययप्रणालीसम्बन्धी कानूनी व्यिस्थासम्बन्धी तागलका   
िखु्य काि 
अन्तयियत 

सिािेश हनु े
काययहरु 

जिम्िेिार गनकाय सम्पन्न िने सिय जिम्िेिार गनकाय सम्पन्न िने सिय 

! िध्यिकालीन 
खचय संरचना 
तयार िनुयपने 

प्रस्तावित योिना िा काययक्रिको 
वक्रयाकलापित वििरण, प्रत्येक 
वक्रयाकलापको प्रगत इकाई लाित, 
सञ्चालनिा लाग्न ेअनिुागनत सिय, 
सोबाट प्राप्त हनु सक्न ेप्रगतफल सिेत 
खलुाई प्रत्येक योिना िा काययक्रिको 
प्राथगिकीकरण 

आगथयक िागिला तथा 
योिना िन्त्रालय 

आगथयक िषय बिेट 
तिुयिा िनुय अजघ 

@ स्रोत अनिुान र 
खचयको सीिा 
गनधायरण िनुयपने 

ित आगथयक िषय यथाथय जस्थगत र 
चाल ुआगथयक िषय ६ िवहनाको 
सिविित आगथयक पररसूचकहरू, 
आिािी आगथयक िषयउपलव्ध हनु 
सक्ने रािस्ि, अनदुान, विकास 
सहायता र आन्तररक ऋण रकि 

आगथयक िागिला तथा 
योिना िन्त्रालय 

चाल ुआगथयक िषय 
िाघ िसान्तगभत्र 

# बिेट सीिा र 
िाियदशयन 

स्रोत अनिुान सगिगतबाट गनधायरीत 
स्रोत तथा खचयको सीिाको अगधनिा 

आगथयक िागिला तथा 
योिना िन्त्रालय  

चाल ुआगथयक िषय 
फािनु िवहनाको 
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पठाउने रही बिेट तिुयिाका लागि बिेट 
सीिा र बिेट तिुयिा सम्बन्धी 
िाियदशयन तथा िाँचा गनिायण िरी 
पठाउने  

दोस्रो हप्तागभत्र
  

$ पूि बिेट 
छलफल 
 

विगनयोिन विधेयकिा सिािेश हनुे 
बिेट तथा काययक्रिको गसिान्त, 
उद्देश्य, प्राथगिकता र प्रिखु नीगतहरू 
सवहतको पूिय बिेट प्रदेशसभािा पेश 
िने  

प्रदेश आगथयक िागिला 
तथा योिना िन्त्री  

प्रदेशसभािा पेश 
िनुयभन्दा कजम्तिा 
१(एक) िवहना 
अजघ 

% बिेट प्रस्ताि र 
छलफल 

बिेट सीिा र िाियदशयनको अगधनिा 
रही गनधायरीत िाँचािा आफू र आफ्नो 
िातहतका गनकायको नीगत तथा 
काययक्रि सवहत बिेट प्रस्ताि तयार 
आगथयक िागिला तथा योिना 
िन्त्रालयिा पठाउने र प्रस्तावित 
बिेट तथा काययक्रि उपर सम्बजन्धत 
लेखा उत्तरदायी अगधकृतको 
उपजस्थगतिा आगथयक िागिला तथा 
योिना िन्त्रालयिा छलफल हनु 

लेखा उत्तरदायी 
अगधकृत 

तोवकए बिोजिि
  

^ विगनयोिन 
विधेयक तयार 
िने 

बिेट तथा काययक्रि िा 
आयोिनालाई प्राथगिकीकरण िरी 
बिेट िस्यौदालाई अजन्ति रूप ददई 
विगनयोिन विधेयक तयार िने  

आगथयक िागिला तथा 
योिना िन्त्रालय 
 

तोवकए बिोजिि
  
 

& रािस्ि र 
व्ययको अनिुान 
पेश िनुयपने 

अजन्ति रूप ददईएको प्रदेश 
सरकारको आिािी आगथयक बषो 
लागि रािस्ि र व्ययको अनिुान 
प्रदेशसभािा पेश िनुयपने, रािस्ि 
संकलन भए नभएका साथै कर िा 
िैह्रकरिा छुट ददइएको 
वििरण,िध्यिकालीन खचय 
संरचना,अनदुान, सायियिगनक ऋण र 
लिानी सम्िन्धी नीगत आदद 

प्रदेश आगथयक िागिला 
तथा योिना िन्त्री   
 

प्रत्येक िषयअसार 
िवहनाको १ िते
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प्रदेश तहको वित्तीय व्यिस्थापन प्रणाली सधुारको 
कायायन्ियन तागलका 

गस.नं
.
  

सधुारको 
प्रिखु 
काययहरु 

सधुारको  प्रिखु 
काययहरुको लागि 
िनुयपने प्रिखु कायय र 
वक्रयाकलापहरु 

जिम्िेिार गनकाय । 
पदागधकारी 

सम्पन्न िने सिय -िषय काययसम्पन्न 
सचुक । 
अनिुिन 
सचुकहरु 

िखु्य गनकाय 
(नतेतृ्ि)  

सहयोिी 
गनकाय 

1 2 3 4 5 

!= आिगधक 
योिना तयार 
िने 

क्षेत्र विकास, सििृी 
िनताको जििनस्तर 
अगभिवृि र सशुासनको 
लक्ष्य सवहतको आगथयक 
योिना  

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय 

     ददघयकागलक 
आिगधक योिना 

िध्यिकागलन, र 
दीघयकागलन रणनीगत 
तय 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     िध्यि तथा 
दीघयकागलन 
िन्त्रालयित 
रणनीगत  

@ िध्यिकागलन 
खचय संरचना 
तयार िने 

आिगधक योिनाsf] 

cfwf/df िध्यिकागलन 
खचय संरचना तयार 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय 

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     िध्यिकागलन 
खचय संरचना 
तयार 

#= प्रदेश स्तरको 
आयोिनाको 
लागि 
स्थानीय 
तहबाट िाि 
िा सहिगत 
प्राप्त िनेः 

प्रदेशको काययक्षेत्र गभत्र 
पने स्थानीय तहबाट 
काययक्रिहरुको िाि 
िा सहिगत प्राप्त 

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

     क्षेत्रित र 
विषयित 
आयोिनाहरुको 
सचुी  

$= आयोिनाको 
सम्भाव्यता 
अध्ययन र 
आयोिना 
िाचँा तयार 
िनेः 

काययक्रि िा 
आयोिनाहरु 
सम्भाव्यता अध्ययन  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय 

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     सम्भाव्यता 
अध्ययन भएका 
आयोिनाहरुको 
सूची 

आयोिना तिुयिा िने 
िाँचािा िात्र स्िीकृत  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     प्रत्येक 
आयोिनाहरु 
विषयित रुपिा 
आयोिनाको 
िाँचािा तयार 

%= ah]6 / 

sfo{qmdsf] nflu 

sfof{Gjog 

of]hgf, vl/b 

of]hgf, cg'udg 

;'rs / 

pknAwL 

;'rsx?sf] 

ljsf; 

चौिागसक विभािनको 
आधारिा खास 
सियिा काि हनु ेिरी 
कायायन्ियन योिना 
तयार िने  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     कायायन्ियन 
योिना  
 

काययक्रििा खररद हनु े
काययहरुको लागि िात्र 
िावषकय  खररद योिना 
तयार िरी स्िीकृत िने 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     िावषकय  खररद 
योिना तयार 

कायायन्ियन र खररद 
योिना अनसुारको 
अनिुिन सचुकहरु 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     अनिुिन 
सचुकहरु तयार 
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तयार िने  िन्त्रालय  
कायायन्ियन भैसकेपगछ 
हनुे उपलब्धी । 
प्रगतफल सचुकहरु 
तयार िने  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     उपलब्धी । 
प्रगतफल 
सचुकहरु  

^= योिना th{'df 

क्षिताको 
विकास 

दक्ष िनशजिको 
पवहचान र विकास 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु
  
 

     िनशजिको शीप 
पवहचान 

योिना तयारी 
शीपसम्बन्धी तागलि 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     योिनासम्बन्धी 
तागलि संख्या 

&= खचयको 
िापदण्ि 
ljsf; 

कायय सम्पन्न िदाय 
लािकेो सिय तथा 
िगतको अध्ययन िरी 
िावषयक रुपिा तयार 
खचयको िापदण्ि तयारी 

योिना 
िहाशाखा  

आगथयक 
प्रशासन 
शाखा  
 

     िापदण्िको 
लागि 
वक्रयाकलापित 
खचय र उपलब्धी 
वििरण संकलन 
िने 

खचयको िापदण्ि 
सगिगत िठन र 
िन्त्रालयित िापदण्ि 
स्िीकृत िने -श्रािण 
िसान्त गभत्र) 

योिना 
िहाशाखा 
प्रिखु  

िन्त्रालयको 
सबै 
िहाशाखा िा 
शाखा 
प्रिखुहरु  

     िन्त्रालयित 
सगिगत िठन र 
िन्त्रालयको 
लागि िापदण्ि 
स्िीकृत िने 

सबै िन्त्रालयको 
खचयको िापदण्ि 
एकीकृत रुपिा तयार 
िने -श्रािण िसान्त) 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

आगथयक 
प्रशासन 
शाखा  

     प्रदेशका सबै 
िन्त्रालयको 
लागि एकीकृत 
रुपिा खचयको 
िापदण्ि तयार 

खचयको िापदण्ि 
स्िीकृत िने (भदौ १)
  
 

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

     िजन्त्रपररषद्ले 
एकीकृत खचय 
िापदण्ि 
स्िीकृतीको गनणयय 

 खातासचुी र 
बिेटको 
िगियकरणः 

खातासचुी बिोजििको 
रािस्ि र खचयको 
िगियकरण अनसुार 
बिेट तया काययक्रि 
परीक्षण 

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय, 
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     िगियकरण 
अनसुार बिेट 
तया काययक्रि  

खातासचुी बिोजििको 
रािस्ि र खचयको 
िगियकरणिा पररितयन 

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय, 
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     िगियकरण 
अनसुार रािस्ि 
र खचय  

ah]6 sfof{Gjog 

dfWodsf] 

klxrfg M 

गनिायण काययिा तीन 
िाध्यिः ठेक्का प्रणाली, 

िखु्यिन्त्री 
तथा 

आगथयक 
िागिला तथा 

     प्रत्येक क्षेत्रको 
संस्थाहरुको 
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उपभोिा सगिगत र 
साियिगनक गनजि 
साझेदारी पवहचान िरी 
आयोिना िगियकरण 
िने 

िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  
 

योिना 
िन्त्रालय, 
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु, 
खचय 
गनकायहरु 

संख्या र 
काययक्रि 
आयोिना संख्या 

 आगथयक क्षेत्र -कृवष, 
उद्योि, िनर,्पययटन), 
सािाजिक -जशक्षा 
स्िास््य सािाजिक 
विकास) तथा 
सशुासनसम्बन्धी 
काययिा बाहृय श्रोत 
ठेक्का प्रणाली, सहकारी 
िा िौ्ौर सरकारी 
संस्था, पारम्पररक 
संस्थाहरु 

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  
 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय, 
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु, 
खचय 
गनकायहरु  

     प्रत्येक क्षेत्रको 
संस्थाहरुको 
संख्या र 
काययक्रि 
आयोिना संख्या 

 बिेट 
प्रणालीdf 

;'wf/ 

सीिान्त िवृि 
(Incremental) को 
आधारिा बिेट 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु
  
 

     सीिान्त िवृि 
बिेट 
कायायन्ियन 

sfo{qmddf -Program_ 

cfwf/Lt ah]6 आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु
  
 

     काययक्रि बिेट 
कायायन्ियन 

z"Godf -Zero_ cfwf/Lt 

ah]6 िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  
 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय, 
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     शून्यिा आधारीत 
बिेट लािू
  

sfo{;Dkfbgdf -

Performance_ cfwf/Lt 

ah]6 
िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  
 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     काययसम्पादन 
बिेट लािू 

 cfly{s 

sfo{ljlw;DaGwL 

sfg"g 
आगथयक 
काययविगधसम्बन्धी 
गनयिािली तयार  

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  
 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  

     आगथयक 
काययविगधसम्ब
न्धी गनयिािली 

 अजख्तयारी र 
बिेट 
बािँफािँ 

काययकारी िन्त्रालय 
बिेट सचुना प्रणाली        
-LMBIS_/ Psn vftf 

sf]if -TSA_ sf] cfwf/df 

clVtof/L / ah]6 lgsf;fsf] 

Joj:yf ug]{ 

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  

     बिेट खचय 
सचुना प्रणाली 

 काययसम्पादन आयोिना िा काययक्रि िखु्यिन्त्री आगथयक      काययसम्पादन 



246 

सम्झौता प्रिखु तथा विभािीय 
प्रिखुसंि काययसम्पादन 
सम्झौता श्रािण 
िवहनािा अगनिायय  -
करार सम्झौता, िावषयक 
खररद योिना, 
कायायन्ियन योिना, 
काययतागलका र 
प्रगतफलको सचुकहरु 
सिािेश िने)  

तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  

िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु, 
  
 

सम्झौता ;+Vof 

 s/f/ k|zf;ssf] 

of]Uotf tyf 

b08 k'/:sf/sf] 

Joj:yfM 

योग्य करार प्रशासक 
िा व्यिस्थापकको 
गनयिुी िा पदस्थापना 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  
 

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु
  
 

     करार प्रशासनको 
योग्यता 
 

करार सम्पन्न िदायको 
सियिा बचेको रकि 
र सियको आधारिा 
परुस्कार 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  
 

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु
  
 

     परुस्कार प्राप्त 
िने संख्या र 
रकि 
 

 बिेट तथा 
काययक्रिको 
अनिुिन 

प्रत्येक २।२ िवहनािा 
िन्त्री सिक्ष cg'udg ug]{ 

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु
  
 

योिना 
िहाशाखा  
 

     अनिुिन 
प्रगतिेदन 

प्रत्येक चौिागसकिा 
योिना आयोिको 
संस्थाित िाध्यिबाट 
िखु्यिन्त्रीको 
अध्यक्षतािा अनिुिन 
र िलु्याँकन िने कायय 
प्रणाली 

िखु्यिन्त्री 
तथा 
िजन्त्रपररषद्को 
कायायलय  
 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु, 
  
 

     अनिुिन 
प्रगतिेदन  
 

 आन्तररक 
गनयन्त्रण 
प्रणालीM 

आन्तररक गनयन्त्रण 
प्रणाली विकास 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु, 
  
 

     आन्तररक 
प्रणाली लािू 

आन्तररक गनयन्त्रण 
प्रणाली अनिुिन  
 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय  
 

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु
  
 

     अनिुिन 
प्रगतिेदन  

 संजचत 
कोषको 
प्रगतिेदनः 

प्रदेश सरकारको संजचत 
कोषको िाँचा 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 

     संजचत कोषको 
िाँचािा प्रगतिेदन 
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िन्त्रालयहरु,  
 लेखाकँन 

प्रणालीको 
आधार 
गनधायरण िनेः 

निदिा आधारीत लेखा 
प्रणाली लािू िनेः 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     लेखा प्रणाली 
लािू  

प्रोदभािी लेखा प्रणाली 
लािू िनेः 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     लेखा प्रणाली 
लािू  

बिेट, कोष तथा 
प्रगतबिता लेखाप्रणाली 
लािू िनेः 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     लेखा प्रणाली 
लािू  

 लेखा 
िाचँाको 
फाराि लािू 
िनेः 

प्रदेश तहको लेखा 
िाँचा तयार िरी लािू 
िने 
 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     लेखा िाचँाको 
फाराि लािू 

 लेखा 
गनदेजशका 
लािू िनेः 

खचयको प्रािाजणक 
काििात र 
लेखाँकनको व्यिस्था 
विकास िरी लािू िने
  
 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     लेखा गनदेजशकाf 
nfu" x'g] 

 वित्त 
व्यिस्थापन 
र प्रगतिेदनिा 
सचुना 
प्रविगधको 
उपयोि िनेः 

sfo{sf/L dGqfnout ah]6 

Joj:yfkg ;'rgf k|0ffnL -

LMBIS_ / Psn vftf 

sf]if -Treasury Single 

Account_ 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     विद्यतुीय सचुना 
प्रणाली 
अनसुारको 
गनकासा खचयको 
काययप्रणाली 
स्थ्ौाौापना 

 बाह्य 
छानबीन र 
लेखापरीक्षणः 

आन्तररक लेखा 
परीक्षण (आलेप) को 
काययिनेः 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु, 
  
 

     आन्तररक लेखा 
परीक्षण प्रगतिेदन
  

प्रदेश तहको बेरुिकुो 
लित र फछ्र्यौटको 
अगभलेख 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 

k|b]z n]vf 

lgoGqs 

sfof{no 

     लित र 
फछ्र्यौटको 
अगभलेख 
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िन्त्रालय,   
पेफाको उत्तरदावयत्ि 
सचुकहरुको आधारिा 
वित्तीय ििाफदेवहताको 
िापन िनेः 

िलेगनका आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु,  

     सचुकहरुको 
िलु्याँकन 
प्रगतिेदन  

 सधुारका 
अन्य 
क्षते्रहरुः 

प्राकृगतक श्रोत 
लेखाँकन िनेः 

 आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,  
क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु, 

     प्राकृगतक 
श्रोतको सचुी र 
आयतन तथा 
िलु्याँकन  

िनशजिको क्षिता 
विकास िनेः 

आगथयक 
िागिला तथा 
योिना 
िन्त्रालय,   

क्षेत्रित 
िन्त्रालयहरु 

     िनशजिको 
संख्या 
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अध्याय आठ  

स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित वित्त व्यिस्थापन प्रणालीको खाका   

8.1 पषृ्ठभगूि  

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच शक्तिको संरचना र अगधकारको बााँडफााँड िरेको 

छ। सहकाररता, सहअक्तस्तत्ि र सिन्ियलाई प्रिर्द्धन िने िरी संघीयता कायाधन्ियन िने गसर्द्ान्तलाई 

संविधानले अंिीकार िरेको छ। स्थानीय तहलाई जनतासाँि रहेर स्थानीयस्तरिा सेिा सवुिधा परु् याउने र 

विकासका कायधहरू सलुभ र िणुस्तरीय रूपिा प्रिाह िने गनकायको रूपिा क्तजम्िेिार बनाइएको छ। 

लोकतन्रका लाभहरू सिानपुागतक सिािेशी र न्यायोक्तचत रूपिा िणुस्तरीय तौर तररकाले जनतािा पगु्न ु

पदधछ। संविधानको धारा २१४ िा स्थानीय तहको कायधकाररणी अगधकार संविधान र संघीय कानूनको 

अगधनिा रही िाउाँ कायधपागलका िा निर कायधपागलकािा गनवहत रहने र त्यस्तो अगधकार संविधानको 

अनसूुची–८ र अनसूुची–९ बिोक्तजिको सूचीिा उल्लेख भए बिोक्तजि हनुे व्यिस्था िररएको छ। स्थानीय 

नेततृ्िको विकास िरी स्थानीय शासन पद्दगतलाई सदुृढ िनध स्थानीय तहिा विधावयकी, कायधकाररणी र 

न्यावयक अभ्यासलाई संस्थाित िने लक्ष्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गलएको छ। सो ऐनले 

स्थानीय तहको शाक्तन्त सवु्यिस्था, आगथधक वियाकलापसाँि सम्बक्तन्धत विविध षेेतरको तयायाक स संकलन, 

अगभलेखीकरण, कर र राजस्ि संकलन, विकास गनिाधणका कायधहरूदेक्तख तिाि कल्याणकारी काि िने 

क्तजम्िेिारी समु्पेको छ। स्थानीय तहको अगधकार र क्तजम्िेिारी अनरुूप प्रत्येक जनताको घरदैलो र 

सिदुाय तहबाटै विकास कायधलाई अक्तघ बढाउाँदै आि जनतािा विकास केक्तन्ित िरी गसंिो िलुकुिै 

सिवृर्द्िा विक्तशष्ट योिदान िने भगूिकािा स्थानीय तहहरू आएका छन।् यस्तो योिदानका लागि उपयिु 

सािधजगनक वित्त व्यिस्थापन प्रणाली पूिध सतधको रूपिा रहेको छ।  

8.२ बजेट र सािधजगनक वित्त व्यिस्थापनका िूल पषेत 

सरकारका कायधििहरू ठीक ढंिले व्यिस्थापन िदै कायाधन्ियनिा लग्ने प्रिखु िाध्यि वित्त 

व्यिस्थापन हो। सािधजगनक वित्त व्यिस्थापन प्रणालीका ६ िटा अन्तसधम्बक्तन्धत आधारभतू पषेतहरू 

हनु्छन।् स्थानीय तहहरूिा पगन गतनैलाई आधार बनाउन ु पने हनु्छ। यस चि र िििर्द् अनरुूप 

सिधप्रथि नीगत र योजना (Planning and Policy) को तजुधिा िररनपुदधछ। यस्तो तजुधिा िदाध राजनीगतक 

दलका घोषणापरहरू िाफध त ्जनता सिषेत िररएका िाचाको प्रगतिर्द्ताहरू, नािररकहरूका िािहरू र 

स्थानीय तहको सिर व विकासको सम्भािनाहरुका आधारिा उपलब्ध स्रोतहरूको लेखाजोखा िरी सिेट्न ु
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पने हनु्छ। लक्ष्य र गत लक्ष्य हागसल िनध सदुृढ िनुध पने सशुासनको पषेतलाई योजना र नीगतिा सिािेश 

िनुधपने हनु्छ।  

दोश्रो चरणिा बजेट (Budget) को गनिाधण िनुधपने हनु्छ। यस अन्तिधत योजना र नीगतले तय िरेको 

उद्देश्य प्रागिको लागि सरकारका सबै अंिबाट उपलब्ध हनु े सम्भावित स्रोतको अनिुान सिेतका 

आधारिा कायधिि तथा वियाकलापहरूका लागि लाग्न ेलाित र सम्पादन िनध लाग्ने खचध आदद गनक्तित 

खचधको निधसको आधारिा अनिुान िरी बजेट गनिाधण िनुधपने हनु्छ।  

तेश्रो चरणिा बजेट स्िीकृगत (Budget Approval) का लागि स्थानीय तहको सरकारले सम्बक्तन्धत सभािा, 

प्रस्ततु िरी स्िीकृत िराउन ुपदधछ।  

चौथो चरणिा सम्बन्धीत गनकाय र पदागधकारीहरूलाई बजेट कायाधन्ियन (Budget Execution) िनध 

स्रोतित बााँडफााँडको अक्तततयारी ददइन्छ। कायाधन्ियन िदाध आगथधक कायधविगध र सािधजगनक खररद 

कानूनको आधारिा खचध, खररद भिुानीको कायध सम्पन्न िनुधपने हनु्छ। आन्तररक गनयन्रण कायध पगन 

यसै चरणिा िररन ुपदधछ।  

पााँचौ चरणिा खचधलाई आधार बनाई गसक्तजधत पररणाि िा प्रगतफलको प्रािाक्तणक कािजातका आधारिा 

अगभलेख, लेखाक सन (Recording & Accounting) तथा आिगधक प्रगतिेदन कायध सम्पन्न िररन्छ। यसिा 

आम्दानी खचध अगभलेख गसजधनाको सिेत सम्पगत तथा दावयत्िको लेखाक सन िररन ुपदधछ।  

छैठौं चरणिा बाह्य परीषेतण (External Scruitiny) िररन्छ। यस िििा अनिुिन तथा िूल्याक सन िने 

गनकायहरूको सिीषेता िा ठहर तथा आन्तररक र अक्तन्ति लेखा परीषेतणसम्बन्धी कािहरूको उपलक्तब्धको 

कानूनसम्ित जिाफदेवहताको परीषेतण िररन्छ। यस कायधिा विशषे िरी िहालेखापरीषेतकको कायाधलयले 

िावषधक प्रगतिेदनको आधारिा संसदको लेखा सगिगतिा प्रस्ततु हनुे कैवफयतहरू र पषृ्ठपोषणको आधारिा 

छलफल िरी सरकारको जिाफदेवहता तय िररन्छ। सािधजगनक सनुिाई िा गनयािक गनकायहरूको 

पषृ्ठपोषणका साथै सािाक्तजक लेखा परीषेतणको रूपिा नािररक सिाजको भगूिका पगन यस सम्बन्धिा 

िहत्त्िपूणध हनु्छ। यी सम्पूणध पषृ्ठपोषणको आधारिा वित्त व्यिस्थापन विविध पषेतिा पररितधन िरी यस्को 

चिलाई गनरन्तरता प्रदान िररनपुदधछ।  

यी चरणहरू पूरा िदाध स्थानीय सरकारहरूले सिर व वित्त अनशुासनिा ध्यान ददनपुने हनु्छ। यसिा 

राजस्ि, खचध र ऋण व्यिस्थापनलाई ददिो बनाउन ेिरी व्यिक्तस्थत िनुध आिश्यक हनु्छ। आिश्यकता, 

प्राथगिकता र उपलक्तब्धको आधारिा विगनयोजन िा बााँडफााँडलाई कायधकुशलतासाँि आिर्द् िने तफध  

विशेष ध्यान ददन ु पदधछ। स्रोत उपयोििा कायधकुशलता हागसल िनध आिश्यक हनु्छ। विशेष रूपिा 
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आगथधक कायधविगध एिं खररद कानूनको प्रकृया र पररपालनािा ध्यान ददई जिाफदेवहतालाई पारदशी एिं 

प्रभािकारी िनेतफध  विशषे ध्यान ददनपुने हनु्छ।  

8.३ स्थानीय तहको व्यिस्थापनसम्बन्धी ितधिान व्यिस्था र किी किजोरीहरू 

संघीय संरचनाको कायाधन्ियन पिात ्हाल िलुकुभर ७५३ स्थानीय सरकार स्थापना भइसकेका छन ्र 

गतनका लागि व्यिस्थापन बारे गनम्न व्यिस्था िररएको छः  

8.३.१ योजना तथा नीगत तजुधिा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार अध्यषेत िा प्रिखुले अध्यषेतता िने स्रोत अनिुान तथा 

बजेट सीिा गनधाधरण सगिगतले स्रोत र बजेट सीिा गनधाधरण िरी बजेट गनिाधण िनुधपने र बजेट तथा 

कायधिि सगिगतले आफ्नो काि प्रत्येक िषधको फािनु िवहनाभर सम्पन्न िररसक्नपुने हालको व्यिस्था 

छ। यस्तो अनिुान िदाध दईु िषधका लागि प्रषेेतपण सिेत िनुधपने हनु्छ। उपाध्यषेत िा उपप्रिखुको 

संयोजकत्ििा िदठत राजस्ि परािशध सगिगतले राजस्िको अनिुानको वििरण उपलब्ध िराउन ुपने सिेत 

कानूनी व्यिस्था छ। यसरी स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा गनधाधरण सगिगतले गनधाधरण िरेको आिािी 

आगथधक िषधको बजेट सीिालाई प्रिखु प्रशासकीय अगधकृतले चाल ुआगथधक िषधको चैर पन्र ितेगभर 

िाउाँ िा निरपागलकाका विषयित िहाशाखा, शाखा तथा िडा सगिगतलाई उपलब्ध िराउनपुने हनु्छ। 

सो सीिािा रही सबै शाखा, िहाशाखा र िडा सगिगतले आयोजना सहीतको कायधिि र बजेट पेश 

िनुधपने क्तजम्िेिारी तोवकएको छ।  

प्रत्येक तहका सरकारहरूले गनिाधचन पगछ आ-आफनो कायधषेतरे गभर आयोजना, कायधिि तथा बजेट 

तयार िरी कायाधन्ियन िने अभ्यास शरुु भएको छ। तर केही स्थानीय सरकारले अझै बजेट तयार िनध 

बााँकी रहेको देक्तखन्छ। योजना तथा नीगत तयार िने संस्थाित एिं संिठनात्िक प्रणाली स्थापनाको 

चरणिा रहेकाले स्थानीय सरकारहरूले यतातफध  धेरै प्रिगत िनध नसकेको देक्तखन्छ। स्थानीय तहले 

आिगधक योजना तथा िध्यकालीन खचध बनाएको देक्तखंदैन। योजना तथा नीगत तयार िने संयन्रहरू 

गनिाधण कै िििा रहेको र दषेत एिं षेतितायिु किधचारीहरूको अभािका कारण पगन यस्तो सिस्या 

रहन िएको छ।  

8.३.२ बजेट गनिाधण 

बजेट गनिाधणसम्बन्धी प्रवकया र कायधहरूबारे संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयले 

गनयिािली तयार िरेपगछ यसबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा नै व्यिस्था िररएको छ। केन्िीय 
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आगथधक प्रणालीसंि तादाम्यता राख्न ु पने भएकाले सोवह आधारिा स्थानीय तहिा बजेट गनिाधण कायध 

भएको देक्तखन्छ।  

 आयव्ययको प्रस्तगुतः स्थानीय तहले आिािी आगथधक िषधको लागि आय व्ययको तयायाक ससवहतको 

वििरण प्रत्येक िषधको पषु िसान्तभर िन्रालय साि ु पेश िनुधपने हनु्छ। यस्तो वििरण अन्तिधत 

िूलतः व्ययको अनिुान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हनु सक्ने अनिुागनत राजस्ि, राजस्ि बााँडफााँडबाट 

प्राि हनुसक्ने अनिुागनत रकि, अनदुानबाट प्राि हनु सक्ने अनिुागनत रकि, बजेट घाटा पूरा िनध 

आिश्यक पने अनिुागनत रकि र सो पूरा िने स्रोतको उल्लेख िनुधपने हनु्छ। नेपाल सरकारले 

राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिसाँि परािशध िरी आगथधक िषधको फािनु िसान्तभरिा राजस्ि 

िााँडफााँड, वित्तीय सिानीकरण सीिा उपलब्ध िराउनपुने हनु्छ। स्थानीय तहका सरकारहरूले यस्तो 

आय व्ययको वििरण असार १० िते गभर पेश िनुधपने काननुी व्यिस्था छ। यस्तो व्यिस्था भएपगन 

केही िाउाँ िा निरपागलकाहरूले सो अनरुूप आफ्नो क्तजम्िेिारी पूरा निरेको सिेत पाइएको छ।  

 स्थानीय सक्तञ्चत कोष (धारा २२९) (१) स्थानीय तह अन्तिधतका प्रत्येक िाउाँपागलका र 

निरपागलकािा एक स्थानीय सक्तञ्चत कोष रहने र त्यस्तो कोषिा िाउाँपागलका िा निरपागलकालाई 

प्राि हनुे सबै प्रकारको राजस्ि, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राि हनुे अनदुान तथा 

िाउाँपागलका िा निरपागलकाले गलएको ऋण रकि र अन्य स्रोतबाट प्राि हनु े रकि यस सक्तञ्चत 

कोषिा रहन ेव्यिस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६९ िा स्थानीय सक्तञ्चत 

कोषिा िााँउपागलका र निरपागलकाले उठाएको राजस्ि तथा आयबाट प्राि रकि, राजस्ि 

बााँडफााँडबाट प्राि हनुे रकि, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान तथा अन्य रकि, 

कुनै व्यक्ति संघ संस्थाबाट प्राि रकि, राविय प्राथगिकताको आधारिा िाउाँपागलका तथा 

निरपागलकाको लागि नेपाल सरकारले स्िदेशी सरकार, गनकाय संघ संस्था िा व्यक्तिबाट उपलब्ध 

रकि, अन्य िाउाँपागलका तथा निरपागलकाबाट प्राि अनदुान तथा अन्य रकि, आन्तररक ऋणबाट 

प्राि रकि र अन्य स्रोतबाट प्राि हनुे रकि सक्तञ्चत कोषको रूपिा सिािेश िररने व्यिस्था िररएको 

छ। सोही ऐनको दफा ७५ िा उि सक्तञ्चत कोषको रकि खचध नभै बााँकी रहेको अिस्थािा 

आगथधक िषधको अन्त्यिा सोही सक्तञ्चत कोषिा स्ितः जम्िा हनुे व्यिस्था छ। यस प्रािधानले स्थानीय 

सरकारहरूबाट सक्तञ्चत कोष गनरन्तर रूपिा सञ्चालन िनध सक्ने छुट ददएको छ।  

सम्बक्तन्धत क्तजल्लाको कोष तथा लेखा गनयन्रक कायाधलय िा प्रदेश लेखा गनयन्रक कायाधलयले 

सक्तञ्चत कोषको खाता खोली सञ्चालन िररददने व्यिस्था िररसकेको भए पगन सक्तञ्चत कोषको निूना 
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ढााँचा र सो को वििरण भने र प्रगतिेदन तयार िने जस्ता पषेतबारे संघीयस्तरबाट आिश्यक कायध 

हनु सकेको देक्तखंदैन।  

 आयोजना तथा कायधििको गनिाधणः अझै पगन अगधकांश स्थानीय सरकारहरूले आयोजना तथा 

कायधििहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र गतनको लेखाजोखा गबनै सािान्य िाि परको आधारिा 

बजेटिा सिािेश िने िरेको देक्तखन्छ। यसरी आयोजना तयारीसम्बन्धी अनशुासनको पालना निन्य 

रूपिा भएको देक्तखन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कायधषेतेरबारे रहेको अस्पष्टताका कारण 

सबै प्रकृगतका आयोजनाहरू तीन तहिै सञ्चालन भई दोहोरोपनको ठूलो सिस्या देक्तखन्छ।  

 खातासचुी तथा खचधको ििीकरणः िध्यकालीन खचध संरचनागभरका वियाकलापहरूको वििरण तयार 

िररएपगछ खचधको लाइन आइटि (तलब, भत्ता, भिन गनिाधण आदद) यवकन िनुधपने हनु्छ। राजस्ि र 

खचधको ििीकरणको लागि खातासूचीको उपयोि िररन ुपने हनु्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा 

िाउाँ तथा निरपागलकाले नपेाल सरकारले गनधाधरण िरे बिोक्तजिको आय व्ययको ििीकरण तथा 

खचधका शीषधकसम्बन्धी व्यिस्था अिलम्बन िनुधपने उल्लेख िररएको छ। यसिा िाउाँ तथा 

निरपागलकाले अिलम्बन िरेको िूल शीषधकिा फरक नपने िरी आय तथा व्ययको थप ििीकरण 

िनुधपने प्रािधान सिेत छ। हालसम्ि यस्तो थप ििीकरण हनु सकेको छैन।  

 खचधको िापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्थाः स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४ िा प्रत्येक 

िाउाँपागलका तथा निरपागलकाले आफ्नो षेेतरभरको गनिाधण कायध तथा अन्य सेिाको प्रयोजनको लागि 

गनिाधण सािर वी, ज्याला, भाडा तथा िहसलुको स्थानीय न्यूनति दररेट तोक्न ुपने व्यिस्था छ। यस्तो 

श्रगिकको ज्यालाको गनधाधरण नेपाल सरकारको राविय न्यूनति पाररश्रगिक भन्दा कि नहनुे िरी 

तोक्नपुने र यसरी तोक्दा आगथधक िषध शरुु हनु ुभन्दा १५ ददन अिािै तोकी सक्नपुने व्यिस्था छ। 

तर सिर व खचधको लागि वियाकलापिा आधाररत खातासूचीअनसुारको खचध िापदण्ड तोवकएको 

अिस्था छैन। संघीय सरकारले प्रचलनिा ल्याएको गनिाधणसम्बन्धी दरविश्लषेण प्रवियाको लागि 

स्िीकृत िापदण्डलाई नै स्थानीय सरकारहरूले लाित अनिुानको आधार बनाएको देक्तखएको छ।  

 बजेटको िगिधकरणः लाइन आइटि र खचधको प्रकृगतको आधारिा उपभोि, सञ्चालन, हस्तान्तरण र 

पुाँजीित खचधको आधारिा बजेटको ििीकरण िदै आयोजना िा कायधििको प्रगतफल िा 

उपलक्तब्धको आधारिा बजेटलाई चाल,ु पुाँजीित र वित्तीय िरी तीन भाििा ििीकरण िरी बजेट 

गनिाधण िररन ुपने हनु्छ। यसैका आधारिा स्थानीय सरकारको कायधििहरूले केिा योिदान िरेका 

छन ् भने्न िापन िनध सवकने हनु्छ। स्पष्ट िापदण्डका आधारिा यस्तो ििीकरण सिेत भएको 

पाइाँदैन।  
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8.३.३ बजेटको स्िीकृगत 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजेट पेश िने तथा पाररत िने व्यिस्था िरेको छ। यसअनसुार 

अध्यषेत, प्रिखु, उपप्रिखु िा कायधपागलकाले तोकेको कायधपागलकाको कुनै सदस्यले आिािी आगथधक 

िषधको राजस्ि र व्यय (बजेट) को अनिुान कायधपागलकाबाट स्िीकृत िराई असार १० िते गभर सभािा 

पेश िनुधपने व्यिस्था िररएको छ। यसरी िावषधक राजस्ि र व्ययिा ित आगथधक िषधको राजस्ि र 

व्ययको यथाथध वििरण, चाल ुआगथधक िषधको अक्तन्तिसम्ििा हनुे आम्दानी र खचधको संशोगधत अनिुान र 

आिािी आगथधक िषधको योजना तथा कायधिि र आय व्ययको अनिुागनत वििरण खलुाई सभािा पेश 

िनुधपने हनु्छ। सो बजेट िागथ कायधतागलका बनाई पन्र ददनगभर छलफल सम्पन्न िरी सभाले बजेट 

पाररत िने िा सझुाि सवहत कायधपागलकािा पठाउन सक्ने व्यिस्था िररएको छ। कायधपागलकाले यसरी 

वफताध भएको बजेट उपर पनुःविचार िरी ५ ददनगभर पनुः पेश िनुधपने हनु्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐनले सभाले पेश भएको बजेट असार िसान्तभर पाररत िररसक्न ु पने व्यिस्था िरेको छ। पूरक 

अनिुान तथा बजेटसम्बन्धी अन्य व्यिस्था सिेत स्थानीय कानूनबिोक्तजि हनुे व्यिस्था िररएको छ। 

बजेट पास िरेका गनकायहरूिा बजेट स्िीकृगतको व्यिस्था िरी कायाधन्ियनिा ल्याइएको क्तस्थगत छ।  

8.३.४ बजेट कायाधन्ियन  

 बजेट, खचध र राजस्ि व्यिस्थापनः राजस्िसम्बन्धिा तीनै तहको सरकारलाई आफ्नो तहको 

भौिोगलक षेेतरिा लािू हनुे कानूनको अगधनिा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ििशः अनसूुची 

१, २ र ३ िा उक्तल्लक्तखत कर, िैर कर र रोयल्टी लिाउन सक्ने तथा दण्ड जररिाना उठाउन 

सक्ने अगधकार प्रदान िररएको छ। तर कुनै दईु तहले उठाउन े उक्तल्लक्तखत करहरू एकल 

प्रशासनसम्बन्धी व्यिस्थाअनसुार एक तहले उठाएर प्रशासगनक खचध िापत दईु प्रगतशत रकिसम्ि 

छुट्याई बााँकी रकि सम्बक्तन्धत तहको सक्तञ्चत कोषिा बाडफााँड िनुधपने व्यिस्था िररएको छ। 

यसबाट राजस्िको ििीकरण र तहअनसुार कर उठाउने व्यिस्थािा केही सरलीकरण भएको 

देक्तखन्छ। िूल्य अगभिृवर्द् कर तथा अन्तःशलु्क रकिको बााँडफााँडको लागि एक संघीय विभाज्य 

कोष खडा िरी रकि जम्िा िने र सो कोषबाट तीनै तहिा रकि बााँडफााँड िने व्यिस्था िररएको 

छ जसअनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ििशः ७०, १५ र १५ प्रगतशत संघको सक्तञ्चत कोष 

तथा प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषिा जम्िा िररने प्रािधान छ। यस्तो रकि िागसक रूपिा 

राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिले गनधाधरण िरेअनसुार जम्िा िररन े प्रािधान रहेको छ। 

त्यस्तै प्राकृगतक स्रोतबाट प्राि हनुे रोयल्टीको बााँडफााँड रकि संघीय विभाज्य कोषिा राक्तखन ेर सो 

रकि सम्बक्तन्धत तहको सक्तञ्चत कोषिा वित्त आयोिको गसफाररशिा जम्िा हनु े व्यिस्था छ। 
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अनदुानको सम्बन्धिा नेपाल सरकारले वित्तीय सिानीकरण, सशतध अनदुान, सम्पूरक तथा विशषे 

अनदुान रकि कािको प्रकृगत हेरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान िनध सवकने व्यिस्था छ।  

 िैदेक्तशक ऋण तथा अनदुान सहायताः िैदेक्तशक ऋण तथा अनदुान गलने अगधकार नेपाल सरकारको 

रहने व्यिस्था िरर स्थानीय सरकारलाई यस्तो अगधकार प्रदान िररएको छैन। आन्तररक ऋण भन े

नेपाल सरकारको अनिुगत गलई स्थानीय तहले गलन सक्ने व्यिस्था िररएको छ। स्थानीय तहले 

नेपाल सरकारसाँि ऋण गलएर खचध व्यिस्थापन िनध सक्ने सिेत व्यिस्था छ। अन्तरसरकारी 

वित्तीय व्यिस्थापन ऐनिा स्थानीय तहले सािधजगनक बजेट र खचधको व्यिस्था िदाध प्रत्येक आगथधक 

िषधिा सािधजगनक खचधको अनिुागनत वििरण तयार िनुधपने व्यिस्था िरेको छ। यस्तो अनिुानिा 

चाल,ु पुाँजीित र वित्तीय व्यिस्थाको शीषधकिा रकि छुट्याउन ुपने िररएको छ। यो काि खातासूची 

अनसुार िनुधपने हनु्छ।  

 आन्तररक गनयन्रणको कायाधन्ियन पद्दगतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८ िा स्थानीय 

सरकारको आन्तररक गनयन्रण प्रणालीको व्यिस्था िररएको छ। यसिा प्रत्येक स्थानीय सरकारले 

आन्तररक गनयन्रण प्रणाली कायाधन्ियन िरी कायाधलयहरूबाट गितव्ययी, प्रभािकारी, गनयगित र 

न्यायोक्तचतपूणध ढंिबाट कायध सम्पादन िदै वित्तीय प्रगतिेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन प्रचगलत 

कानून बिोक्तजि कायधसम्पादन िने र कािको प्रकृगतअनसुार आन्तररक गनयन्रण प्रणाली तयार िरी 

कायाधन्ियन िने व्यिस्था िररएको छ। यसअनसुार आन्तररक गनयन्रण प्रणाली तयार िरी कािको 

प्रकृगत अनरुूप जोक्तखिको पवहचान, गनयन्रणको िातािरण र सचुनाको अगभलेखन, अनिुिन तथा 

िूल्याक सन जस्ता विषयलाई सिेत सिेटन ु पने व्यिस्था छ। अनिुिनका लागि िाउाँपागलका िा 

निरपागलकाको अध्यषेत, प्रिखु िा क्तजल्ला सिन्िय सगिगतको प्रिखु आफैले िा क्तजम्िेिार अगधकारी 

तोकी अनिुिन िने व्यिस्था गिलाउन ुपने ऐनिा व्यिस्था छ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा यस्तो व्यिस्था भए पगन स्थानीय सरकारहरूले आन्तररक गनयन्रण 

प्रणालीको विकास िरी लािू िनध सकेको क्तस्थगत छैन। यो कायध प्राविगधक प्रकृगतको रहनकुा साथै 

स्थानीय सरकारको सिर व नीगत, बजेट तथा कायाधन्ियनसम्बन्धी व्यिस्थासाँि जोगडएकाले धेरै प्रिगत 

हनु नसकेको क्तस्थगत छ।  

 अक्तततयारी तथा बजेट र स्रोतको बााँडफााँडः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ 

बिोक्तजि खचध िने अक्तततयारी िाउाँ िा निर सभाबाट बजेट स्िीकृत भएको सात ददन गभर प्रिखु िा 

अध्यक्ष्यले प्रिखु प्रशासकीय अगधकृतलाई ददनपुने अगनिायध व्यिस्था िररएको छ। यस्तै, सो 

अक्तततयारी प्राि भएको पन्र ददनगभर प्रिखु प्रशासकीय अगधकृतले सम्बक्तन्धत िहाशाखा िा शाखा 
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प्रिखु र िडा सक्तचिलाई कायधिि र बजेटसवहत प्रचगलत कानूनबिोक्तजि खचध िने अक्तततयारी ददनपुने 

व्यिस्था छ। यसरी अक्तततयारी प्राि अगधकारीलाई बजेटको पररगध गभर रही खचध िने, लेखा राख्न ेिा 

राख्न लिाउन,े लेखापरीषेतण िराउने, बेरुज ुफर्छ्यौट िने िराउने उत्तरदावयत्ि ददइएको छ।  

 आगथधक कायधविगध कानूनको व्यिस्थाः स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 

प्रािधान बिोक्तजि आगथधक कायधविगधसम्बन्धी काि िरेको भए पगन छुटै्ट आगथधक कायधविगध ऐनको 

व्यिस्था िरेको देक्तखाँदैन। आगथधक कायधविगध गनयिािली बनाउन सक्ने िरी सो गनयिािली भन े

गनिाधण िरेको देक्तखन्छ।  

 खातासूचीसम्बन्धी व्यिस्थाः िहालेखा गनयन्रक कायाधलयले राजस्ि र बजेट खचधको ििीकरण 

अन्तराधविय ििुा कोषको सरकारी वित्त तयायाक स, २०१४ को िािध दशधनअनसुार अद्यािगधक िरी 

स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि सिेत ििीकरण िरी सो अनसुारको खातासूची प्रयोि िनुधपने 

व्यिस्था िरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पगन नेपाल सरकारले तोकेको खातासूची प्रयोि 

िनुधपने व्यिस्था िरेको छ।  

 खाता सञ्चालनः स्िीकृत बजेटको अगधनिा रही अक्तततयारी प्राि अगधकारीले प्रचगलत कानून बिोक्तजि 

खचध िने, लेखा राख्न े िा रखाउन,े लेखा परीषेतण िराउन,े बेरुज ु फर्छ्यौट िने सिेतको व्यिस्था 

िररएको छ। स्थानीय कोषको सञ्चालन िाउाँ िा निरपागलकाको प्रिखु प्रशासकीय अगधकृत र लेखा 

प्रिखु िा गनजहरूले तोकेको पदागधकारीहरूले िने व्यिस्था िररएको छ। प्रिखु प्रशासकीय 

अगधकृतले स्िीकृत बजेट खचध िदाध गनयगितता, गितव्यवयता, कायध प्रभािकाररता र औक्तचत्यता कायि 

िनध आिश्यक व्यिस्था गिलाउन ुपने व्यिस्था िररएको छ। कायधपागलकाले सभाबाट स्िीकृत सीिा 

र शीषधक बावहर िई बजेट खचध िनध नपाउने व्यिस्था सिेत िररएको छ।  

 खररद व्यिस्थापनः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ अनसुार िााँउपागलका तथा 

निरपागलकाले सािधजगनक खररद िनुधपरेिा संघीय सािधजगनक खररद ऐनबिोक्तजि िनुधपने व्यिस्था 

िररएको छ भने सो ऐनको अगधनिा रही सम्बक्तन्धत िाउाँ िा निरपागलकाले सािधजगनक खररद 

गनयिािली बनाई लािू िनध सक्ने व्यिस्था िररएको छ।  

 आन्तररक गनयन्रण प्रणालीः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िा स्थानीय तहले कायाधलयबाट 

सम्पादन िने कायधिा गितव्ययी र प्रभािकारी ढंिबाट सम्पादन िनध र वित्तीय प्रगतिेदन प्रणाली 

विश्वसनीय बनाउन प्रकृगत अनसुार आन्तररक गनयन्रण प्रणाली कायाधन्ियन िने व्यिस्था िररएको 
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छ। यसको लागि कािको प्रकृगत जोक्तखिको पवहचान, गनयन्रणको िातािरण, सूचनाको आदान प्रदान, 

अनिुिन र िूल्याक सन विषयलाई सिेटन ुपने व्यिस्था रहेको छ।  

8.३.5 लेखाक सन, अगभलेख तथा प्रगतिेदन 

 लेखाक सन अिगध र व्यिस्थाः प्रत्येक िषधको साउनदेक्तख आिािी िषधको असार िसान्तसम्िको 

अिगधलाई कायि िरी आय व्ययको वहसाब राख्नपुने र नेपाल सरकारले गनधाधरण िरेअनसुार आय 

व्ययको ििीकरण र खचध शीषधकसम्बन्धी व्यिस्था अिलम्बन िनुधपने तथा िूल शीषधकिा फरक 

नपने िरी आय व्ययको थप ििीकरण िनध सक्ने व्यिस्था काननुिा िररएको छ।  

 प्रगतिेदन व्यिस्थाः स्थानीय तहले आफूले िरेको आय र व्ययको चौिागसक वििरणसम्बन्धी प्रगतिेदन 

त्यस्तो अिगध सिाि भएको गिगतले पन्र ददन गभर िन्रालय तथा प्रदेश सिषेत पेश िनुधपने व्यिस्था 

िररएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय र व्ययको वििरण नेपाल सरकारले 

तोकेको ढााँचािा तयार िनुधपने र स्थानीय तहबाट प्राि भएको वििरण सिेत सिािेश िरी प्रदेशले 

आफ्नो आय र व्ययको चौिागसक वििरण त्यस्तो अिगध सिाि गिगतले तीस ददनगभर िन्रालय 

सिषेत पेश िनुधपनेछ। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दोश्रो चौिागसक आय व्ययको वििरण पेश 

िदाध तेश्रो चौिागसकिा हनु सक्ने आय र व्ययको अनिुान सिेत पेश िनुधपने र यस्तो वििरण पेश 

नभएिा तेश्रो चौिागसकिा हनु सक्न ेआय र व्ययको अनिुान सिेत पेश िनुधपने व्यिस्था िररएको 

छ। तोवकएको अिगध भर वििरण पेश हनु नआएिा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध 

िराउने अनदुान रोक्का िनध सक्ने व्यिस्था सिेत िररएको छ। केही स्थानीय तहले प्रगतिेदन पेश 

निरेको हुाँदा अनदुान रोक्का रहेको अिस्था छ।  

 स्थानीय तहले चौिागसक प्रिगत वििरण त्यस्तो अिगध सिाि भएको १५ ददन गभर कायधपागलका 

बैठकिा पेश िनुधपने व्यिस्था रहेको छ। स्थानीय तह तथा िडा कायाधलयले आफ्नो आय व्ययको 

वििरण प्रत्येक िवहनाको सात िते गभर सािधजगनक िनुधपनेछ। साथै, स्थानीय सक्तञ्चत कोषिा भएको 

आय व्ययको चौिागसक शीषधकित वििरण तयार िरी संघीय अथध िन्रालय, प्रदेशको आगथधक 

िागिला तथा योजना िन्रालय र राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोििा पठाउन ुपने व्यिस्था 

िररएको छ। यस्तो अभ्यास शरुु हनुे िििा रहेकोले पूणध कायाधन्ियन नभएको अिस्था छ।  

 सूचना प्रविगधको उपयोि िनेः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको आगथधक कायध प्रणाली 

र प्रशासगनक काि कारिाहीिा एकरूपता कायि िनध, पारदक्तशधता र जिाफदेवहता प्रिर्द्धन िनध सूचना 
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प्रविगधको ढााँचा तोक्न सक्न ेव्यिस्था िरेको छ। यसबाट प्रगतिेदनको सिर व कािको लागि सिेत 

सहयोि पगु्ने देक्तखन्छ।  

यसरी स्थानीय तहको लागि लेखाक सन र प्रगतिेदनको प्रािधान िररएको भएता पगन लेखाक सन र प्रगतिेदनको 

ढााँचा तयार हनु बााँकी रहेको देक्तखन्छ। सक्तञ्चत कोषको प्रगतिेदनको ढााँचा सिेत गनक्तित निररएकोले 

प्रदेश तथा संघले प्रदेश र संघस्तरीय एकीकृत सक्तञ्चत कोष तयार िनध सक्न ेअिस्था देक्तखंदैन। सूचना 

प्रविगधको िाध्यिबाट खचध र लेखाक सन, तथा प्रगतिेदन िने कायध अझै भई नसकेको हुाँदा सरकारको 

सम्पूणध वित्तीय प्रगतिेदन तयार हनुे अिस्था विद्यिानिा देक्तखंदैन। हाल स्थानीय तहले आफै विगभन्न 

लेखाको सफ्टिेयरहरू प्रयोििा ल्याएको जानकारीिा आएकोले सरकारले चाहे जस्तो एकीकृत प्रगतिेदन, 

आगथधक वििरण तथा सक्तञ्चत कोषको क्तस्थगत यवकन िनध सवकने अिस्था हालसम्ि बगनसकेको छैन।  

8.३.६ बाह्य छानविन तथा परीषेतण 

स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको अक्तन्ति लेखापरीषेतण िहालेखापरीषेतकबाट िराउन ु पने व्यिस्था 

िररएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले कानूनबिोक्तजि आफ्नो आय व्ययको आन्तररक लेखा परीषेतण 

िराउन ु पने र आन्तररक लेखा परीषेतणले औल्याएका कैवफयत सम्बक्तन्धत अगधकारीले अक्तन्ति लेखा 

परीषेतण हनु ुअिािै सम्परीषेतण िराउन ुपने सिेत व्यिस्था िररएको छ।  

हालसम्िको अभ्यासिा आन्तररक लेखापरीषेतणको खासै प्रभािकाररता देक्तखएको छैन भने स्ितन्र र दषेत 

लेखापरीषेतक पेशाविदको अभाििा आन्तररक लेखा परीषेतणको कायध सिेत अझै भएको देक्तखंदैन। 

िहालेखा परीषेतकको कायाधलयले औल्याएको कैवफयत र बेरुजलुाई दृवष्टित िदाध स्थानीय तह सोझै 

खररदिा प्राथगिकता ददई प्रगतस्पधाधिा कि ध्यान ददएको, लेखाक सन निरेको, प्रगतिेदनिा गनयगितता 

नभएको, प्रिाण नजटुाएको, अगभलेख पूणध नभएको र सक्तञ्चत कोषको व्यिस्थापनको कायधिा क्तजम्िेिार 

नभएको देक्तखन्छ।  

8.4  वित्त व्यिस्थापन प्रभािकाररताको लागि प्रस्तावित खाका 

स्थानीय तहिा वित्त व्यिस्थापन प्रणाली स्थावपत िरी प्रभािकारी बनाउन हाल रहेका किी किजोरीलाई 

सम्िोधन िदै गनम्न ढााँचा चरणिर्द् रूपिा कायाधन्ियनिा ल्याउन आिश्यक छः  

8.4.१ योजना तथा नीगत तजुधिा 

 स्थानीय तहले आ-आफ्नो षेतेर गभरका सम्भािना सिेतको आधार बनाई विकास गनिाधण, सिवृर्द् र 

सशुासनको षेतेरिा िने कायधहरू सूक्तचबर्द् िरी राविय नीगत तथा कायधिि सिेतलाई ध्यानिा राखेर 
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षेेतरित रूपिा आिगधक योजना तयार िनुध पदधछ। यसले लक्ष्य रणनीगत तथा नीगतिा विशषे ध्यान 

ददन ुपदधछ। आिगधक योजनाका आधारिा िध्यकालीन खचध संरचना तयार िररन ुपदधछ। योजना 

तयारीिा विषय विशेषज्ञ, नीक्तज षेतेर, विगभन्न सरोकार सिूह तथा आिरूपिा नािररक सिाजलाई 

सहभािी बनाउनपुछध। यसको नेततृ्ि अध्यषेत िा प्रिखुको अध्यक्ष्यतािा िदठत स्रोत अनिुान तथा 

बजेट सीिा गनधाधरण सगिगतले नै िरी योजना तथा कायधििको सिर व स्िरूप गनधाधरण िनध 

सवकन्छ। योजनाका आधारिा िध्यकालीन खचध संरचना र त्यसको आधारिा तयार िररने योजना 

तथा आयोजनाका लागि गनम्न गसलगसलािर्द् कायधविगध अपनाउन उपयिु हनुेछ।  

 उप प्रिखुको संयोजकत्ििा िदठत स्थानीय राजस्ि परािशध सगिगतबाट राजस्ि तथा अन्य स्रोतको 

प्रषेेतपण फािनु १५ सम्ििा प्राि िने।  

 अध्यषेत िा प्रिखुको अध्यषेततािा िठन हनुे स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा गनधाधरण सगिगतले संघ 

तथा प्रदेशको बजेट विगनयोजनबाट स्थानीय तहको लागि छुट्याइएको िा विितिा खचध भएको िा 

प्रगतिर्द्ता सिेत रहेको खचध तथा बजेट उपलब्धताको साथै स्थानीय तहको उपलब्ध स्रोत 

अनिुानको आधारिा सिर व स्थानीय तह र िडास्तरको लागि बजेट सीिा फािनु िसान्त गभर तोकी 

पठाउन।े  

 आिािी आगथधक िषधको बजेट तथा स्रोतको सीिा तथा आयोजना तजुधिा िािधदशधन चैर १५ िते 

गभर प्रिखु प्रशासकीय अगधकृतले िाउाँपागलका िा निरपागलकाको विषयित िहाशाखा, शाखा तथा 

िडा सगिगतलाई उपलब्ध िराउने।  

 जनसहभागितािा योजना छनौटः प्राि बजेट सीिाको आधारिा िडा अध्यषेतले िडास्तरको आयोजना 

तजुधिाको कायध िने। बस्ती िा टोलस्तरबाट योजना तजुधिा प्रकृया अिलम्बन िरी िडा, बस्ती तथा 

टोलस्तरबाट आयोजना संकलन कायध िने र सोको लागि िडा सदस्यसवहतको िडा भेला िरी जन 

सहभागिता सगुनक्तित िने। सो भेलाको गनणधयको आधारिा चैत िसान्त भरी िडा कायाधलयले 

आयोजना िाि संकलन िररसक्ने। 

 आयोजनाको िाि संकलनपगछ प्राथगिकीकरण गनधाधरण िने र सो आधारिा छनौट िरी िडाअध्यषेतले 

प्रत्येक िषधको िैशाख ७ िते गभर िाउाँ िा निरपागलकाको योजना तथा कायधिि तोवकएको ढााँचािा 

िाउाँ िा निरपागलका प्रिखु सिषेत पेश िने।  

 अध्यषेत िा प्रिखुले आफ्नो गनकायको स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा गनधाधरण सगिगतिा सो 

कायधिि िा आयोजना पठाउने।  
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 आयोजना रुज ुर स्रोत गनधाधरणः संघ तथा प्रदेशको बजेटको साथै स्थानीय सरकारको उपलब्ध स्रोत 

अनिुानको आधारिा भौगतक, सािाक्तजक र आगथधक प्रकृगतको साथै सशुासनसम्बन्धी कायधिि तथा 

आयोजनाहरूको पवहचानको सूचीसाँि तादाम्यता गिलाई आयोजना सूची र स्रोतको गनधाधरण कायध 

िने। सो सगिगतले विितिा कायधसम्पन्न अगभलेख, कायधसम्पन्न अिस्था, प्राथगिकीकरण एिं उपलब्ध 

स्रोत तथा साधनको आधारिा स्रोतको सीिा र आयोजना िा कायधििको अक्तन्ति सूची िैशाख १५ 

िते गभर तयार िने।  

 सञ्चालन हनु नसक्न ेआयोजना संघ र प्रदेशिा पठाउनःे प्राविगधक, कायधसञ्चालन कायधकुशलता िा 

बजेटको पररिाणको आधारिा स्थानीयस्तरिा सम्पादन हनु नसक्ने आयोजना भएिा सो िाउाँ िा 

निरपागलकाले गनणधय िरी प्रदेश सरकार िा संघीय सरकार सिषेत आयोजना तयारीको ढााँचािा 

िैशाख १५ सम्ि पेश िने।  

 िध्यिकालीन खचध संरचनाः अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनिा प्रत्येक सरकारले सािधजगनक 

खचधको वििरण तयार िदाध आिािी तीन आगथधक िषधिा हनुे खचधको वििरण सवहतको िध्यिकालीन 

खचध संरचना तयार िनुधपने प्रािधान राक्तखएको छ। प्रस्तावित योजनाको उर्द्ेश्य, सम्भाव्यता 

अध्ययनको वििरण, खचधको आिश्यकताको पषु्ट्ट्याई, कायाधन्ियन हनु ेआगथधक िषध र सो आगथधक िषध 

पगछका दईु आगथधक िषधपगछ प्राि हनु े प्रगतफल र उपलक्तब्ध, आयोजनाको लागि कुल खचध तथा 

लाित अनिुान, खचध व्यहोने स्रोत र प्राि हनुे प्रगतफल र उपलक्तब्धको वििरण सिािेश हनुपुने 

प्रािधान राक्तखएको छ। स्थानीय सरकारले बजेट तयार िनुध अक्तघ आिािी ३ िषधको लागि अनिुागनत 

खचध वििरणको आधारिा िध्यिकालीन खचध संरचना तयार िनुधपने व्यिस्था छ। िध्यकालीन खचध 

संरचना बजेट बनाउन े एउटा दृवष्टकोण हो। बावषधक बजेट बनाउदा िध्यकालीन दृवष्टले बनाएिा 

कायधिि िा पररयोजनाको लाित र स्रोत अनिुान िनध सवकन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो षेेतर गभर 

गबकासका कायधहरु एक िषध भन्दा बढी सियका पगन हनु्छन।गत कायधिि तथा पररयोजनालाई 

बावषधक बजेिा रातदा िध्यकालीन अथिा ३ बषे दृवष्टकोण आिश्यक पदधछ। िध्यकालीन खचध 

संरचनाका बारेिा अध्याय ५ िा गबस्ततृरुपिा उल्लेख िररएको छ।उि जानकारी भए पछी तल 

क्तचरिा ददइएको प्रविया अबलम्बन िरर स्थानीय तहले िध्यकागलन खचध संरचना तयार िनुध पदधछ। 
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क्तचर न. १: िध्यकालीन खचध संरचना 

 

 बजेट पेश र पाररत िनेः उपाध्यषेत उपप्रिखु िा कायधपागलकाले तोकेको कुनै सदस्यले आिािी 

आगथधक िषधको राजस्ि र व्यय (बजेट) को अनिुान कायधपागलकाबाट स्िीकृत िराई असार १० िते 

गभर सभािा पेश िने। यस्तो बजेटिा िषधको राजस्ि र व्ययिा ित आगथधक िषधको राजस्ि र 

व्ययको यथाथध वििरण, चाल ु आगथधक िषधको अक्तन्तिसम्ििा हनु े आम्दानी र खचधको संशोगधत 

अनिुान तथा आिािी आगथधक िषधको योजना तथा कायधिि र आय व्ययको अनिुागनत वििरण 

खलुाउन ु पने व्यिस्था िने। सभाले पेश भएको बजेटिा कायधतागलका बनाई १५ ददन गभर 

छलफलको काि सम्पन्न िररसक्ने।  

 आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन िनेः नीगत र कायधििको आधारिा आयोजनाहरूको आगथधक 

सािाक्तजक िातािरणीय, प्राविगधक, वित्तीय र आगथधक पषेतको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा िरेर 

आयोजनाको प्रकृगत र प्रकार गनधाधरणका आधारिा आयोजनाको सूची तयार िरी कायध, स्रोत, षेतिता र 

नगतजाको तादाम्यता गिलाउन।े यस्तो कायध योजना शाखाका पदागधकारीहरूबाट सम्पादन िराउन।े  

 आयोजना तजुधिा िने ढााँचा तयार िनेः स्थानीय सरकारका योजना संयन्रले आफ्नो षेेतर गभरको 

नीगत र कायधििहरूको आधारिा तयार िररने आयोजनाको स्िरूपिा आयोजना तयार िने ढााँचा 

तोक्ने। हालको लागि संघीय सरकारले प्रयोि िने िरेको आयोजनाको तयार िने ढााँचा र आिश्यक 

वििरणहरू सिेत यवकन िरी आयोजना स्िरूप तयार िने।  
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 आयोजना अनिुिन सूचकहरू तयार िने र अनिुिन ढााँचा तोक्नःे योजना संयन्रले आयोजना तयार 

िनध, कायाधन्ियन िनध र अनिुिन तथा िूल्याक सनको लागि रावियस्तरिा राविय योजना आयोिले तयार 

िरेको अनिुिन सूचकहरू सिेतलाई ध्यानिा राखी स्थानीयस्तरिा उपयिु हनुे िरी अनिुिन 

सूचकहरू र अनिुिन तथा िूल्याक सनको आधार र ढााँचा तय िने। बजेट तथा तजुधिा सगिगतलाई 

२०७५। ७६ देक्तख प्रत्येक २। २ िवहनािा र अध्यषेत िा प्रिखुको अध्यषेततािा ४। ४ िवहनािा 

सिर व अनिुिन र िूल्याक सन िने कायध िने। िूल्याक सनको प्रगतिेदन सािधजगनक िने अगनिायध व्यिस्था 

गिलाउने।  

 योजना तयार िनध सक्न ेषेतिता विकासः योजना संयन्र िा एकाईिा कायधिि तथा आयोजनाको 

प्रारूप गनिाधण िनध सक्ने दषेत जनशक्तिको पवहचान र विकास िनधका लागि स्थानीयस्तरिा योजना 

सिूहको विकास िने। सिूह विकास िनध नसवकएिा योजना कायध िने सबै किधचारीहरूलाई प्रत्येक 

िषध योजना तयार िने सीपको तागलि ददने। प्रदेशस्तरिा रहने तागलि केन्िले प्रत्येक िषध यस्तो 

तागलि कायधिि तथा िोष्ठीको आयोजना िरी जनशक्तिको षेतिता विकासका कायधििहरू गनरन्तर 

सञ्चालन िने र विक्तशष्टताको विकास िने।  

स्थानीय तहको लागि आयोजना तयारीको प्रकृया र चरणहरू (Project Formulation Steps) 

गनम्नानसुार हनु उपयिु हनुछेः 

आयोजना तयारी प्रकृया। चरणहरू (Project Preparation Steps) 

चरण चरणको ितुय 
कायध 

ितुय कायधको प्रािाक्तणकताको लागि सम्पन्न िनुधपने 
कायधहरू 

क्तजम्िेिार 
पदागधकारी, 
गनकाय 

सम्पन्न हनु ेकाि सम्पन्न िने 
सिय 

प्रथि राजस्ि स्रोत 
यवकन िने 

 स्थानीय तहले उठाउने राजस्िका स्रोतहरू र 
सम्भाव्य आयको अनिुान िने 

 राजस्ि िााँडफााँडबाट प्राि हनु ेराजस्ि रकि 
यवकन िने 

 स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा गनधाधरण सगिगतिा 
राजस्िको वििरण प्रगतिदेन पेश िने 

उपप्रिखुको 
अध्यषेततािा 
राजस्ि परािशध 
सगिगत 

राजस्ि स्रोत 
यवकन प्रगतिदेन 

फािनु १५ 

दोश्रो स्रोत अनिुान 
र बजेट सीिा 
गनधाधरण िने 

 राजस्ि परािशध सगिगतको प्रगतिदेनको आधारिा 
राजस्िको स्रोत यवकन िने  

 राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोिको 
गसफाररसअनसुार सशतध तथा वित्तीय सिानीकरण 
अनदुान लिायत अन्य अनदुान गनक्तित िने  

 आयोजना कायधििको प्रकृगत र आयतनअनसुार 
राजस्ि, ऋण, रोयल्टी, िैदेक्तशक सहायताको 
रकिको उपलब्धता यवकन िरी खचधको सीिा 
गनधाधरण िरी शाखा, िहाशाखा र िडास्तरसम्िको 
बजेट सीिा गनधाधरण िने  

अध्यषेत िा 
प्रिखुको 
अध्यषेततािा स्रोत 
अनिुान तथा 
बजेट सीिा 
गनधाधरण सगिगत 

स्थानीय तहको 
सिर व आय प्रागि र 
बजेटको कुल 
पररिाण यवकन 

फािनु 
िसान्त 

तेश्रो बजेट सीिा 
पठाउने 

 स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा गनधाधरण सगिगतको 
गनणधयअनसुार शाखा िहाशाखा र िडा सक्तचिलाई 

प्रिखु प्रशासकीय 
अगधकृत 

शाखा िहाशाखा र 
िडा सक्तचिलाई 

चैत १५ 
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बजेट सीिा पठाउन े बजेट सीिा प्राि 
हनुे 

चौथो बजेट सीिा 
अनसुार 
विषयित 
बजेट सीिा 
यवकन िने 

 िडा सक्तचिले बजेट सीिािा उल्लेक्तखत 
कायधहरूको विितिा भएको षेेतरित कायधहरूको 
अगभलेख गभडान िरी तयायाक स यवकन िने र बजेट 
सीिािा उक्तल्लक्तखत गनदेशनको आधारिा अब 
िनुधपने सम्भाव्य विषयित कायधहरू यवकन िने  

 गनधाधरीत विषयित कािको आधारिा िडा अध्यषेत 
सिषेत विषयित रूपिा (क्तशषेता, स्िास्याय, भौगतक 
पूिाधधार, कृवष आदद) बस्ती िा टोलित बजेट 
सीिा पेश िरी स्िीकृत िराउन े

िडा सक्तचि र 
िडा अध्यषेत, 

शाखा िहाशाखा 
प्रिखुहरू 

विषयित र 
टोलित िा 
बस्तीित बजेट 
सीिा गनधाधरण 

चैत २० 

पााँचौ िडास्तरीय 
भेला िरी 
विषयित 
रूपिा िडाित 
आयोजनाहरू 
गनधाधरण िने 

 बस्ती र टोलस्तरिा आयोजना िा कायधिि र 
प्राथगिकता बारे भेला िने, छलफल िने, बस्ती 
तथा टोलित वििरण सिेत गनणधय िने  

 आयोजना तयार िदाध भनुधपने वििरणअनसुारको 
परीषेतण िरी आयोजना तयार िने 

 विषयित आधारिा बस्ती िा टोलको विषयित 
कायधिि र आयोजनाको प्राथगिकता सूची तयार 
िने, र  

 बजेट सीिा बावहरका आयोजनाहरूको सूची सिेत 
तयार िरी गनणधय िने 

िडा अध्यषेत,िडा 
सदस्य, िडा 
सक्तचि, विषयित 
शाखा, 
िहाशाखाका 
प्रिखुहरू, 

नािररक सिाज 
र गनजी षेेतर 
सिेत 

िडाित र 
विषयित 
प्राथगिकता 
आयोजना सूची र 
बजेट सीिा 
बावहरका िडाित 
सूची तयार 

चैत िसान्त 

छैठौ स्थानीय 
तहित 
आयोजनाको 
एकीकृत र 
िडाित 
वििरण यवकन 
िने 

 िडास्तरबाट प्राि आयोजना सूचीको आधारिा 
विषयित (क्तशषेता, स्िास्थ, कृवष, खानेपानी, सडक 
आदद) एक भन्दा बढी िडािा िा िडास्तरिा नै 
सञ्चालन िनुधपने आयोजनाको प्राथगिकताको िि 
सवहत (ददिो विकास लक्ष्य सिेत विचार िरी) 
छनौट िरी प्रारक्तम्भक सूची तयार िने  

 स्थानीय गनकायले िार िने िा अको स्थानीय 
गनकाय सिेतिा कायध हनु ेआयोजना भए सो 
सिेत यवकन िरी खास आयोजनाको खाकािा 
तयार िने  

 स्थानीय तहको बजेट सीिागभर नपरेको आयोजना 
िा कायधिि भए प्रदेश िा संघले सञ्चालन िने 
िा दिैुको साझेदारीिा सञ्चालन िनध सवकने 
आयोजनाको सूची तयार िने 

योजना िहाशाखा 
प्रिखु, विषयित 
शाखा प्रिखुहरू 
र योजना 
िहाशाखाका 
किधचारीहरू तथा 
आयोजना विकास 
विशेषज्ञ 

स्थानीय तहित 
आयोजनाको 
एकीकृत र िडाित 
आयोजनाको 
विषयित सूची 
तयार  
प्रदेश िा संघले िा 
साझेदारीिा िने 
आयोजना सूची 
तयार  

 

िैशाख ७ 

सातौं स्थानीय 
तहित 
आयोजनाको 
सूची गनधाधरण 
िने 

 स्थानीय तह प्रिखु िा अध्यषेत सिषेत स्थानीय 
तहित (िडास्तरीय सिेत) , प्रदेश र संघ स्तरको 
लागि प्रस्ताि िनुधपने आयोजनाहरूको सूची पेश 
िरी गनणधय िने  

 स्थानीय, प्रदेश र संघसाँिको साझेदारी िा 
सहयोििा सम्पन्न िनध उपयिु हनुे आयोजनाको 
अक्तन्ति सूची तयार िरी गनणधय िने  

 स्थानीय तहिा सञ्चालन हनुे आयोजनाहरूको 
प्रारक्तम्भक र सम्भाव्यता िने आयोजनाहरूको 
सूचीको प्राथगिकतािि यवकन िरी गनणधय िने 

अध्यषेत िा प्रिखु, 

िडाअध्यषेतहरू, 

प्रिखु प्रशासकीय 
अगधकृत, योजना 
शाखा िहाशाखा 
प्रिखु  

स्थानीय तहिा 
सञ्चालन हनु ेसूची, 
प्रदेश र संघसाँि 
साझेदारीिा िने 
आयोजनाहरू, 
प्रारक्तम्भक र 
सम्भाव्यता 
अध्ययन िने 
आयोजनाहरूको 
सूची तयार  

िैशाख १५ 

 

आठौं आयोजनाको 
सम्भाव्यता 
अध्ययन र 
आयोजना 
ढााँचािा तयार 
िने 

 प्रारक्तम्भक अध्ययन भएका, सम्भाव्यता देक्तखएका र 
नदेक्तखएका आयोजनाहरूको विषयित सूची तयार 
िने सम्भाव्य आयोजना कायाधन्ियन िनध आयोजना 
ढााँचािा तयार िने र प्राथगिकता यवकन िने  

 सम्भाव्यता अध्ययन िनध स्िीकृत आयोजनाहरूको 
प्राविगधक, आगथधक, वित्तीय, िातािरणीय, सािाक्तजक 
आददको आधारिा सम्भाव्यता अध्ययनको कायध 

प्रिखु प्रशासकीय 
अगधकृत, योजना 
शाखा िहाशाखा, 
आयोजना विकास 
विज्ञ,  
अध्ययन िने 
परािशधदाता 

आयोजनाित 
ढााँचािा विस्ततृ 
प्राविगधक वििरण 
सवहत आयोजना 
तयार  
सम्भाव्यता 
अध्ययन प्रगतिदेन 

गनरन्तर, 
िैशाख २२ 
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सम्पन्न िने  
 स्थानीय तहिा िनध नसवकन ेतर प्रदेश िा संघिा 

सम्भाव्यता अध्ययन तथा साझेदारीको लागि 
प्रस्ताि िने  

 एक िषध िा िहिुवषधय आयोजनाको सूची तयार 
िने, िहिुषीय आयोजनाको लागि खररद िरुुयोजना 
तयार िने  

 आयोजनाको विस्ततृ गडजाईन, नाप, नक्शा, 
पररिाण, विल, अफ क्िान्टीटी आदद यवकन िरी 
लाित अनिुान यवकन र अद्यािगधक िने 

तयार 
खररद िरुुयोजना, 
लाित अनिुान 
तयार  

 

निौं स्थानीय 
तहित 
आयोजनाको 
अक्तन्ति सूची 
यवकन िने 

 सम्भाव्य आयोजनाहरूको विषयित र 
प्राथगिकताअनसुार कायाधन्ियन िनध गनणधयको 
लागि पेश िने र स्थानीय तहित आयोजनाहरूको 
सूचीको गनणधय िने  

 िावषधक र िहिुषीय आयोजनाको लागि छुटै्ट सूची 
तयार िरी अद्यािगधक िने 

अध्यषेत िा प्रिखु, 

िडाअध्यषेतहरू, 

प्रिखु प्रशासकीय 
अगधकारी, 
नािररक सिाज 
र गनजी षेेतर 
सिेत 

स्थानीय तहित 
आयोजनाको 
अक्तन्ति सूची 

िैशाख ३० 

 

दशौं विषयित 
आयोजनाको 
विस्ततृ वििरण 

 सम्भाव्य नभएका आयोजना र आिश्यक तर 
बजेटिा सिािशे नभएका र भविष्ट्यिा िनध सवकने 
आयोजनाको सूची तयार िरी राख्न े

 विषयित आयोजनाहरूको आधारिा शाखा तथा 
िहाशाखाहरूले विस्ततृ वियाकलापहरू यवकन 
िरी, लाित अनिुान, कायाधन्ियन िने सिय, 

सम्पन्न हनुपुने सियको आधारिा बजेट तथा 
कायधिि तयार िरी आयोजनाको अक्तन्ति सूची 
तयार िने 

प्रिखु प्रशासकीय 
अगधकृत, विषयित 
शाखा िहाशाखा, 
खररद इकाई, 

आयोजना विकास 
विज्ञ 

विषयित 
आयोजनाहरूको 
विस्ततृ प्रगतिदेन र 
अक्तन्ति सूची तयार 
िने 

जेठ ३ 

एघारौं स्थानीय तहको 
कायाधन्ियन 
योग्य 
आयोजनाको 
अक्तन्ति सूची 

 विषयित शाखा िहाशाखाहरूले तयार िरेको 
शाखा िहाशाखाित, िडास्तरीय र विगभन्न 
िडाहरूले सञ्चालन िने प्रत्येक आयोजनाको 
लाित अनिुान खचध िापदण्ड, िध्यिकालीन खचध 
संरचना, संघ प्रदेश सरकार सिेतको गनदेशनको 
आधारिा आयोजनाको अक्तन्ति सूचीको गनणधय िने  

 बजेट तथा कायधिि तयारीको लागि िावषधक 
खररद योजना, कायाधन्ियन योजना, अनिुिन 
योजना, प्रगतफल सूचकहरू तयार िरी बजेटिा 
पेश िनध बजेट तथा कायधिि सगिगतिा पठाउन े
गनणधय िने।  

बजेट तथा 
कायधिि सगिगत, 

प्रिखु प्रशासकीय 
अगधकृत, विषयित 
शाखा िहाशाखा, 
खररद इकाई, 

आयोजना विकास 
विज्ञ 

स्थानीय तहको 
कायाधन्ियन योग्य 
आयोजनाको 
अक्तन्ति सूची 
(कायाधन्ियन र 
खररद योजना 
सवहत) तयार 

जेठ १० 

8.४.२ बजेट गनिाधण  

 सक्तञ्चत कोषको व्यिस्था र विषयिस्तःु स्थानीय सरकारको लागि सक्तञ्चत कोषको ढााँचा तयार िरी 

सिािेश िररन ेविषयिस्त,ु तयार िने सिय, आय व्ययको रकि सिािेश िररन ेस्थान (Positioning), 

तयार िने पदागधकारी, बजेटसाँिको सम्बन्ध, प्रगतिेदन िने प्रणाली र यसको परीषेतण तथा िूल्याक सन 

िने प्रणाली सम्बक्तन्धत सरकार प्रिखु, प्रशासकीय प्रिखु, आगथधक प्रशासन प्रिखु तथा लेखा सगिगतको 

साथै प्रदेश सभा िा निर तथा िाउाँसभाको भगूिका जस्ता पषेतहरू स्पष्ट िररन ुपने। यसको लागि 

अथध िन्रालय, िहालेखा गनयन्रक कायाधलय, िहालेखा परीषेतकको कायाधलय, संघीय िागिला तथा 

सािान्य प्रशासन िन्रालयिा प्रत्येक िषध असोज िसान्तसम्ि पेश िने व्यिस्था िने। ढााँचाको 
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आधारिा प्रकृया सिेत गनक्तित िरी स्थानीय सरकारको सक्तञ्चत कोष प्रदेश सरकारले र ती दिैु 

सरकारको सक्तञ्चत कोष संघीय सरकारले एकीकृत िरी राविय सक्तञ्चत कोष तयार िने प्रणाली स्थावपत 

िरी प्रभािकारी बनाइन ु पने। सो अनरुूप िहालेखा गनयन्रक कायाधलयले सिय तागलकाअनसुार 

पौषिा िहालेखा परीषेतक सिषेत पेश िने प्रणाली प्रभािकारी बनाउन ुपने।  

 खचध वििरण तथा िध्यकालीन खचध संरचनाः िागथ भनेझै आिगधक योजनालाई आधार िान्दै स्थानीय 

सरकारले तीन िषधको खचध प्रषेेतपण िरी बजेट गनिाधणको दौरानिा िध्यिकालीन खचध संरचना तयार 

िने प्रणाली अगनिायध िररन ुपने। राविय स्तरसाँि तादाम्यता हनुे स्थानीय तहहरूिा िध्यकालीन खचध 

संरचना तयार िने षेतिता विकास िरी सो प्रणाली प्राथगिकतािा लािू िने।  

 आयोजना तथा कायधिि गनिाधणः िध्यिकालीन खचध संरचनाको आधारिा आयोजना र िावषधक बजेट 

गनिाधण अगनिायध िनुधपने। प्राथगिकताको आधारिा आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन िरी 

आयोजना र कायधिि गनिाधण िने पररपाटी बसाल्न।े प्रगतफल र उपलक्तब्धको आधारिा तयार 

िररएको आयोजना िा कायधििहरू िार बजेट गनिाधणको लागि स्िीकृत िने पररपाटी स्थावपत र 

सदुृढ िदै जान।े बजेट गनिाधणिा सम्बक्तन्धत षेेतरित सािधजगनक सनुिाई कायधिि सिेत िरी पूिध 

बजेट छलफल िने प्रणाली लािू िने।  

 खचधको िापदण्ड र लाित अनिुानः बजेट गनिाधणिा खचधको िापदण्ड र लाित अनिुान तयारीको 

लागि स्थानीय सरकारको प्रत्येक विषयित िहाशाखा िा शाखाको लागि बजेट तथा कायधिि 

सगिगतले नै िापदण्ड गनधाधरणको काि िने। सो सगिगतिा प्रत्येक विषयित शाखा, िहाशाखाको 

सदस्य र िडाको सदस्य सक्तचि, खररद एकाइ र आगथधक प्रशासन शाखा प्रिखु सिेतको संलग्नतािा 

प्रत्येक िषधको श्रािण िवहनािा बैठक बसी विषयित कायधहरूको लागि खचधको िापदण्ड गनधाधरण 

िरी कायधपागलकाको स्िीकृगत पिात प्रत्येक िषध भाि िवहनाको १ िते स्थानीय सरकारको लागि 

लािू हनुे िरी खचधको िापदण्ड प्रकाक्तशत िने। सो आधारिा नै प्रत्येक विषयित गनकायहरूले 

कायधििको वियाकलापको पररिाण तथा तागलका तय िरी खचधको पररिाण सिेत यवकन िरी 

लाित अनिुान तयार िने। प्रत्येक िषध सो सगिगतले सोही िवहनािा िापदण्ड अद्यािगधक बनाउन े

कायध िने।  

 खातासूचीको व्यिस्थाः िहालेखा गनयन्रक कायाधलयले तयार िने कानूनी व्यिस्था भइ सकेकोले 

स्थानीय सरकारले सो अनसुार नै खचध र राजस्िको ििीकरण िने। वियाकलापको आधारिा 

व्यिस्थापकीय प्रयोजनको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले अथधपूणध लाित अनिुान िा गनणधयको 
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लागि उपप्रणालीको रूपिा उप खातासूची विकास िरी िापदण्ड सगिगतले गनणधय िरे अनसुार लािू 

िनध सवकने व्यिस्था िने।  

 बजेटको ििीकरणिाः संघीय सरकारले िरे अनसुारको ििीकरण कायि िनुधपने अगनिायध भएकोले 

सो अनसुार स्थानीय सरकारले बजेट ििीकरण िने पररपाटी सगुनक्तित िने।  

8.४.३ बजेटको स्िीकृगत  

 संिैधागनक तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार बजेट स्िीकृगत िने प्रणाली लािू 

िने। सो अनसुार कायध सम्पादन भए नभएको संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयिा 

प्रत्येक स्थानीय सरकारले असार ११ ितेसम्ि बजेट स्िीकृगतको सूचना ददने व्यिस्था िने। सो 

अनसुार भए नभएको अनिुिन िने प्रणाली सिेत िन्रालयिा िररन ुपने।  

 उक्तल्लक्तखत गिगतिा बजेट स्िीकृत भएको सूचना प्राि नभएिा संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन 

िन्रालयले बजेट खचध िने कायधिा रोक लिाई बैंक खाता रोक्का िनध अथध िन्रालय तथा िहालेखा 

गनयन्रक कायाधलयिा लेखी पठाउने व्यिस्था िने। सो आधारिा िहालेखा गनयन्रक कायाधलयले 

सम्बक्तन्धत कोष तथा लेखा गनयन्रक कायाधलयलाई बैंक खाता रोक्ने आदेश ददई खचध िने कायधिा 

रोक लिाउन।े  

 बजेट स्िीकृत निरी खचध िने स्थानीय सरकारको पदागधकारीहरूलाई उक्तचत दण्ड ददने प्रणाली 

स्थावपत िने। यस्तो अिस्था आएिा त्यस्तो पदागधकारीलाई खाता सञ्चालन िने कायधिा रोक लिाई 

बेरुज ुभएिा गनजबाट नै असूल उपर हनुे व्यिस्था आगथधक कायधविगध ऐनिा िने। आय व्यय पाररत 

निरी खचध िने िराउने राजनीगतक पदागधकारी तथा प्रशासकीय प्रिखुलाई खचध भएको रकि पाररत 

िा सिथधन नभएिा गनजहरूसाँि असूल उपर िने िरी आगथधक कायधविगध ऐन, स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐनिा संशोधन िने। यसको साथै राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोि ऐनिा आगथधक 

अनशुासनहीनतालाई सिेत स्रोत बााँडफााँडको आधार बनाउने।  

8.४.४ बजेट कायाधन्ियन 

 अक्तततयारीको अनिुिनः स्थानीय सरकारले िातहतका गनकायहरूलाई तोवकएको अिगध गभर 

अक्तततयारी ददए नददएको सम्बन्धिा संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयले अनिुिन िरी 

सो को जानकारी प्रधानिन्री तथा िक्तन्रपररषद्को कायाधलय र अथध िन्रालयलाई ददई िहालेखा 

गनयन्रक कायाधलय िातहतका प्रदेश लेखा गनयन्रक कायाधलय र क्तजल्लाक्तस्थत कोष तथा लेखा 
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गनयन्रक कायाधलयहरू िाफध त बजेट खचध रोक्का िने तथा सम्बक्तन्धत बैंकको बैंक खाता रोक्का िने 

िरी आगथधक कायधविगध ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा व्यिस्था िने।  

 खररद व्यिस्थापनः आगथधक िषध शरुु हनुासाथ प्रिखु प्रशासकीय अगधकृत, शाखा िहाशाखा प्रिखु र 

सदस्य सक्तचिसाँि कायधसम्पादन सम्झौता िरी बजेटको कायाधन्ियन शरुु िने। श्रािण २२ िते गभर 

अक्तततयारी ददएसाँिै यस्तो कायधसम्पादन सम्झौता िने। यस्तो सम्झौताको अगभन्न अंिको रूपिा 

िावषधक खररद योजना, कायाधन्ियन योजना र प्रगतफलका सूचकहरू सिािेश िने। खररद कानूनका 

प्रािधानअनसुार र िावषधक खररद योजनाअनसुार काि भए नभएको अनिुिन बजेट तथा कायधिि 

सगिगतले प्रत्येक िवहनाको ७ िते गभर िने प्रणाली स्थावपत िने। तागलका अनसुार काि निरेिा 

त्यस्तो पदागधकारीलाई सचेत र िनागसब कारण बाहेक िम्भीरताको आधारिा विभािीय दण्ड ददन े

व्यिस्था िने। करार प्रशासनको काि िने करार प्रशासकलाई सो करारअनसुारको काि िनध पूणध 

क्तजम्िेिार हनुे व्यिस्था िने। तोवकएको सिय, बजेट, पररिाण र िणुस्तर िापदण्ड गभर सम्पन्न िने 

सेिा प्रदायक र कायाधन्ियनिा संलग्न पदागधकारीहरूलाई करार सम्पन्न िदाधको सियिा बचेको 

रकि र सियको आधारिा परुस्कार प्रदान िने व्यिस्था लािू िने।  

 बजेटको कायाधन्ियन तागलका र अनिुिन कायधः बजेट तथा कायधिि तयार िदाध कै अिस्थािा तयार 

िररने कायाधन्ियन तागलकाअनसुार कायधसम्पादन िने व्यिस्था िररन ु पने। सोको प्रत्येक िवहना 

अनिुिन हनु े व्यिस्था गिलाउने। स्थानीय तहको बजेट तथा कायधिि सगिगतले यसको गनयगित 

अनिुिन (िागसक रूपिा) हनुे व्यिस्था िने।  

 बजेट कायाधन्ियनका लागि उपयिु िैकक्तल्पक गनकायहरू उपयोि िनेः स्थानीय सरकारले िने 

कायधहरू िध्ये बाह्य पषेत सषेति भएको षेेतर जस्तै गनिाधण, सचेतना, कायाधन्ियन अनिुिन, सपुररिेषेतण, 

सशुासन आददको कायधिा सम्पन्न िने उपयिु िाध्यि (Modality) गनधाधरण िने। खास सिदुाय िा 

षेतेरका जनताले िार उपभोि िने अिस्था भए उपभोिा सगिगत िा सरकारले कायध निरी िणुस्तर, 

िातािरण र िूल्यको िार अनिुिन तथा सपुररिेषेतण िने िरी लािो अिगधको (२०, २५ िषध) 

लागि गनिाधण कायधिा सािधजगनक गनजी साझेदारीिा काि िने िरी व्यिस्था िने। स्िास्याय, क्तशषेता र 

सािाक्तजक विकास र संरषेतणका कायधहरू तथा सशुासनका षेेतरिा स्थान विशेष र सिदुायको प्रकृगत, 

संस्थाित षेतिता आददको आधारिा सहकारी संस्था एिं िैर सरकारी संस्था आदद सिेतको प्रयोि 

िने प्रािधान राखी सम्बक्तन्धत बजेटको कायाधन्ियन िने प्रणाली प्रभािकारी बनाउन।े  
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 आयोजना िा कायधिि सञ्चालन िने पदागधकारीहरूलाई प्रत्येक िषध साउन िवहनािा आयोजना 

व्यिस्थापन, खचध तथा खररद व्यिस्थापन प्रणाली र करार प्रशासन सम्बन्धी सीप षेतिता विकासको 

कायधिि सञ्चालन िने।  

 अक्तततयारी नददन,े खचध तथा खररद कायध सियिा निने, लेखा नराख्न ेर प्रगतिेदन निने, लेखा प्रस्ततु 

िरी बेरुज ु फर्छ्यौट िने क्तजम्िेिारी पाएका पदागधकारीहरू आगथधक उत्तरदावयत्ि पालना निरेिा 

दक्तण्डत िने। कायधकुशलतापूिधक काि िरी राजस्ि उठाउने र खचधिा गितव्यवयता कायि िने 

पदागधकारीहरूलाई परुस्कृत िने खालको प्रािधान आगथधक कायधविगध, सािधजगनक खररद ऐन र 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा व्यिस्था िने।  

 आन्तररक गनयन्रण प्रणाली विकास िरी लािू िनेः स्थानीय सरकारले सञ्चालन िने कायध र प्रगतिेदन 

पारदशी तथा प्रभािकारी बनाउन आन्तररक गनयन्रण प्रणाली विकास िरी लािू िने। िहालेखा 

गनयन्रक कायाधलयले तयार िरेको निनुा आन्तररक गनयन्रण प्रणालीको आधारिा आ-आफ्नो 

सरकार अनकूुल तर संघीय िापदण्डबिोक्तजि विकास िरी लािू िने। यसको लागि क्तजल्ला सिन्िय 

सगिगतको अध्यषेततािा अनिुिन िने क्तजम्िेिारी तोकी प्रत्येक चौिागसकिा गनधाधररत ढााँचािा अनिुिन 

प्रगतिेदन सरकार प्रिखु (िाउाँ िा निरपागलका प्रिखु) सिषेत पेश िने व्यिस्था हनु ु पने। यसै 

आधारिा आन्तररक गनयन्रण प्रणाली व्यिक्तस्थत, उपयिु र वित्तीय जोक्तखि (Fiduciary Risk) को 

अिस्थािा भए नभएको बारेिा प्रगतिेदन िने व्यिस्था िने।  

8.5 लेखाक सन, अगभलेख तथा प्रगतिेदनको कायधिा सधुार 

लेखाक सन प्रणालीको आधार गनधाधरणः स्थानीय र प्रदेश तहको लागि गनम्न आधारिा लेखाक सन िने प्रणाली 

विकास िरी लािू िने आिश्यक छः 

 निदिा आधाररत लेखा प्रणालीः नेपाल सरकारको हाल संघीय तहिा लािू रहेको निदिा आधाररत 

लेखा प्रणालीलाई नै स्थानीय तहिा पगन हाल लािू िरी सो अनसुार नै आय व्ययको प्रस्तगुतकरण, 

लेखाक सन र प्रगतिेदनको कायध िने। स्थापनाको अिस्थािा नै यस प्रणालीको कायाधन्ियन शरुु 

भइसकेकोले औपचाररक रूपिा घोषणा िरी सबै स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको निदिा 

आधाररत लेखा प्रणाली लािू िने कानूनी व्यिस्था िने। स्थानीयस्तरिा कोष तथा लेखा गनयन्रक 

कायाधलयले िहालेखा गनयन्रक कायाधलयको सहिगतिा यस्तो प्रणाली प्रचलनिा ल्याउन।े संघीय 

िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालय र अथध िन्रालयले यस्को अनिुिन र िूल्याक सन िने।  
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 प्रोदभािी लेखा प्रणालीः निदिा आधाररत लेखा प्रणालीको कायाधन्ियन भएपगछ स्थानीय तहिा 

प्रोदभािी लेखा प्रणाली विकास िरी लािू िने। तीनै तहको एकीकृत अिस्थाको लेखाक सन र 

प्रगतिेदनको लागि संघ तहिा सिेत प्राथगिकतासवहत लािू िने। आिािी आगथधक प्रथि िषधिा 

२०७६। ७७ िा आयोजना तयारी र षेतिता विकास तथा तागलि, दोश्रो िषधिा कायाधन्ियन आधार 

तयार िरी तेस्रो िषधिा सबै तहिा लािू िने।  

 बजेट, कोष तथा प्रगतिर्द्ता लेखाप्रणालीः निदिा आधाररत लेखा प्रणाली लािू भएकै हालको आगथधक 

िषध देक्तख नै प्रगतिर्द्ता लेखा प्रणाली लािू िरी स्थानीय सरकारले बाह्य पषेतसाँि िरेको करार 

सम्झौताको आधारिा प्रगतिर्द्ता लेखाप्रणालीको आधारिा पूरक लेखा प्रणाली विकास िरी लािू 

िने। विगभन्न कोषहरू स्थापना िदाध जस्तै आकक्तस्िक कोष खडा िदाध कस्तो खचध प्रणाली प्रयोि 

िने, लेखाक सन र प्रगतिेदनले कसरी िने जस्ता पषेत गनक्तित हनुे िरी कोष लेखा प्रणाली लािू िने। 

त्यस्तै, स्थानीय गनकायको सिर व आगथधक अनशुासनको अिस्थाको कायाधन्ियन र प्रगतिेदन िनध बजेट 

लेखा प्रणाली सिेत लािू िने।  

 लेखा ढााँचाको फाराि लािःु स्थानीय तहको लेखाक सन व्यिस्था प्रभािकारी बनाउन कानूनले 

तोकेअनसुार योजना, बजेट, कायधिि, लेखाक सन र प्रगतिेदन लिायतका लेखााँढााँचा िहालेखा गनयन्रक 

कायाधलयले अविलम्ब तयार िरी िहालेखा परीषेतकको कायाधलयबाट स्िीकृत िराई सबै स्थानीय 

तहहरूिा सो बिोक्तजि २०७५। ७६ देक्तख लेखा ढााँचा राख्न ेव्यिस्था अगनिायध िने। राजस्ि, खचध, 

धरौटी, बजेट अिस्था, सम्पगत दावयत्ि, सक्तञ्चतकोषका लागि फ्लास प्रगतिेदन, िागसक, चौिागसक, िावषधक 

िा अिस्थाअनसुार प्रगतिेदन तयार िने प्रणाली सिेतका लागि आिश्यक फारािहरूको ढााँचा 

िहालेखा गनयन्रक कायाधलयले तयार िराइ िहालेखा परीषेतकको कायाधलयबाट स्िीकृगत सिेतका 

आधारिा स्थानीय तहिा प्रयोि िने व्यिस्था गिलाउन।े  

 बजेट खचधको प्रिाण व्यिक्तस्थत िनध लेखा गनदेक्तशकाः खचध िदाध जटुाउन ु पने प्रिाण कािजात र 

संलग्न हनुपुने कािजातको गनधाधरणको लागि नेपाल सरकारले लािू िरेको लेखा गनदेक्तशका प्रयोििा 

ल्याई खचध व्यिस्थापन पारदशी र िस्तिुत बनाउने। खचधको आन्तररक गनयन्रण िने कायधविगधको 

लागि नेपाल सरकारले तयार िरेको लेखा गनदेक्तशका २०७५। ७६ देक्तख नै प्रभािकारी बनाउन।े 

प्रिाण कािजात तयार निने िा सिािेश निने पदागधकारीहरूलाई (कायध प्रिाक्तणतिा संलग्न र 

प्राविगधक कायध प्रिाक्तणत िने, खचधको भिुानी स्िीकृगत िने र खचधको लेखा राख्न ेपदागधकारीहरू) 

कायधसम्पादन भारबिोक्तजि दण्ड हनुे व्यिस्था िने। यस्तो कायधको नेकीबदी िेरुजकुो सियिा 
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िूल्याक सन िरी स्थानीय सरकारको लेखा सगिगतले उपयिु दण्डअनसुार असलु उपर, गिनाहा, विभािीय 

कारिाही आदद िनध सक्न ेव्यिस्था िने।  

 सञ्चालन र प्रगतिेदनिा सूचना प्रविगधको उपयोि िनेः बजेट कायाधन्ियन र प्रगतिेदन कायधको शरु्द्ता, 

गनयगितता, सािवयकता र प्रभािकाररताको लागि िहालेखा गनयन्रक कायाधलयले िेभिा आधाररत 

राजस्ि, बजेट तजुधिा, अक्तततयारी प्रदान, खचध व्यिस्थापन, गनकासा, भिुानी, अगभलेख, लेखाक सन र 

प्रगतिेदन,जिानत, धरौटी आददको छुट्टाछुटटै उप प्रणाली सफ्टिेयर तयार िरी लािू िने। स्थानीय 

तहको लागि िार र स्थानीय, प्रदेश र संघ तहको सिवष्टितको साथै सरकारको सिर व क्तस्थगत र 

बजेटसाँि सम्बक्तन्धत सम्पूणध पषेतहरू सिािेश हनुे िरी एकीकृत वित्तीय व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 

(Integrated Financial Management Information System (IFMIS) विकास िरी लािू िने। स्थानीय 

तहको लागि राजस्ि, बजेट, खचध, लेखाक सन र प्रगतिेदन सवहतको व्यिसावयक गनदेशन सवहतको 

एकीकृत सफ्टिेयर विकास िरी सबै स्थानीय तहिा २०७५। ७६ देक्तख नै लािू िने। २ िषध गभर 

सूचना प्रविगधिा आधाररत राजस्ि दाक्तखला िने र सरोकारिालालाई गनजको बैंक खातािा नै भिुानी 

हनुे (२०७६। ७७, २०७७। ७८) व्यिस्था लािू िने। कारोिार हुाँदा कै अिस्था 

(Transactions Based) िा खचध भिुानी र प्रगतिेदन िने प्रणाली स्थानीय तहिा लािू िरी सियिा 

नै राविय तहिा जानकारी हनुे िरी कारोिार सञ्चालन र प्रगतिेदन हनु ेव्यिस्था िने। 

 सक्तञ्चत कोषको तयारी र प्रगतिेदनः नेपाल सरकारले गनधाधरण िरेको ढााँचाअनसुार स्थानीय सरकारको 

सक्तञ्चत कोषको अिस्था प्रगतविक्तम्ित हनु ेिरी प्रत्येक िषधको िंगसर िवहनािा प्रदेश सरकार िाफध त ्

अथध िन्रालय र िहालेखा गनयन्रक कायाधलयिा पठाउने व्यिस्था िने। सोको जानकारी संघीय 

िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयिा पठाउन ेव्यिस्था िने।  

 प्रगतिेदन प्रकाक्तशतः स्थानीय तहले तयार िरेको प्रगतिेदनहरूको उद्देश्यअनरुूप तोवकएको सियिा 

कायाधलय िा खचध िने इकाइको सूचना पाटी र िेभसाईटिा कक्तम्तिा प्रत्येक िवहना शाखा, िहाशाखा 

र सदस्य सक्तचि र आगथधक प्रशासन शाखाले प्रकाशन िने व्यिस्था अगनिायध िने। यसको अनिुिन 

कोष तथा लेखा गनयन्रक कायाधलय, प्रदेश लेखा गनयन्रक कायाधलय, संघीय िागिला तथा सािान्य 

प्रशासन िन्रालयले प्रत्येक िवहना िने व्यिस्था िने।  

8.6 बाह्य छानविन र लेखापरीषेतणिा सधुारका उपायहरू 

 सिसािवयक लेखापरीषेतणः आन्तररक लेखा परीषेतणको कायधको लागि स्ितन्र आन्तररक लेखापरीषेतण 

इकाइको व्यिस्था स्थानीय तहिा नै िरी आगथधक प्रशासन शाखाले कुनै पगन गबल भिुानीको लागि 
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प्राि भएपगछ तरुुन्त पठाउने व्यिस्था िने। सो इकाइले गबल विजकको अगर वि परीषेतण २ ददन 

गभर िररसक्ने व्यिस्थाको रूपिा सिसािवयक (Concurrent) लेखापरीषेतणको कायध सम्पन्न िरी 

भिुानी ददने व्यिस्था िने। गसफाररस गभरको कायधअनसुार भिुानी ददएपगछ कुनै कैवफयत आएिा 

सो इकाइ क्तजम्िेिार हनुपुने व्यिस्था िने।  

 आन्तररक लेखा परीषेतण (आलेप) लेखापरीषेतणको कायध सम्बक्तन्धत आगथधक िषधको लागि २।२ 

िवहनाको अिगधिा आलेप इकाइ िा कोलेगनकाले आन्तररक लेखा परीषेतण िने कायध सम्पन्न िने 

व्यिस्था गिलाउने। आलेप सम्पन्न भएपगछ तेश्रो िवहनाको ७ िते गभर सोअनसुार आलेप प्रगतिेदन 

स्थानीय तह प्रिखु, अक्तततयारी प्रदान िने र खचध िने क्तजम्िेिार पदागधकारीहरूलाई ददने प्रणाली लािू 

िने।  

 अक्तन्ति बेरुजकुो लित र फर्छ्यौटको संयन्र विकास िरी फर्छ्यौट व्यिस्था प्रभािकारी बनाउनःे 

िेरुजकुो लित आगथधक प्रशासन शाखािा िा कायध आयतनको आधारिा छुटै्ट बेरुज ुफर्छ्यौट सगिगत 

िठन िरी िहालेखा परीषेतकको कायाधलयबाट प्राि िेरुजकुो प्रकृगतअनसुार फर्छ्यौट िने िा फर्छ्यौट 

नभए १५ ददन गभर िेरुजकुो लित सो सगिगतिा राख्न ेव्यिस्था िने। शरुुको ५ िषधसम्ि यसको 

लित र अद्यािगधक अिस्था बारे स्थानीय कोष तथा लेखा गनयन्रक कायाधलयहरूिा सिेत राख्न े

व्यिस्था िरी स्थानीय तहको िेरुजकुो फर्छ्यौटको जानकारीको आधारिा सो लित अद्यािगधक 

िररंदै लान।े बेरुज ुफर्छ्यौट सगिगतको बैठक िवहनाको एकपटक बस्ने व्यिस्था िरी फर्छ्यौटबाट 

जिाफदेवहता िहन िने पररपाटी बसाल्न।े लेखा सगिगतको गनणधयको आधारिा िेरुजकुो फर्छ्यौटको 

कायध िरी लित अद्यािगधक िने। असूल उपर िनुधपने प्रकृगतको बेरुज ु भएिा बेरुज ु फर्छ्यौट 

सगिगतले सो कुरा िागसक रूपिा प्रिखु प्रशासकीय अगधकारी सिषेत पेश िने व्यिस्था िनुधपने र 

गनजले असूल उपरको क्तजम्िेिारी िहन िने। यसको आधारिा सिेत गनजको कायधसम्पादन िूल्याक सन 

िने।  

 पेफाको उत्तरदावयत्ि सूचकहरूको आधारिा वित्तीय जिाफदेवहताको िापनः सािधजगनक खचध र वित्तीय 

उत्तरदावयत्ि (Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)) का ३१ सूचकहरू 

नेपाल सरकारले लािू िररसकेको हुाँदा स्थानीय सरकारले पगन िावषधक रूपिा सूचकहरू अनसुार 

सािधजगनक वित्तीय व्यिस्थापनको जिाफदेवहता प्रणाली लािू िने। पेफा सक्तचिालयले स्थानीय तहको 

लागि सूचकहरू लिायत तयाय संकलन, अध्ययन र सम्पवुष्ट िने प्रणाली विकास िरी प्रत्येक िषध 

परीषेतण िने िरी गनदेक्तशका तयार िने। सबै स्थानीय तहलाई सो गनदेक्तशका उपलब्ध र प्रक्तशषेतण 

िराई सो अनसुार आन्तररक लेखा परीषेतण इकाइले िूल्याक सन िरी सोको िावषधक प्रगतिेदन प्रत्येक 
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िषधको पौष िसान्तसम्ििा प्रकाशन िरी पेफा सक्तचिालय, संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन 

िन्रालय, अथध िन्रालय, प्रधानिन्री तथा िक्तन्रपररषद्को कायाधलयिा उपलब्ध िराउने व्यिस्था 

िने। स्थानीय सरकार िध्ये उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई प्रशंसा सवहत परुस्कृत िने र राजस्ि 

बााँडफााँडको राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोलले िावषधक रूपिा आगथधक अनशुासन भारीत हनु े

व्यिस्था िरी स्थानीय वित्तीय जिाफदेवहता सबल िने।  

8.7 सधुारका अन्य षेेतरहरू  

 प्राकृगतक स्रोत लेखााँकनः स्थानीय तहको प्राकृगतक स्रोत र साधनको खोजी िरी त्यस्को सूची तयार 

िरी स्रोत नक्शााँकन (Resource Mapping) िने सो आधारिा प्राकृगतक स्रोत लेखाक सन (Natural 

Resources Accounting) िने व्यिस्था िने।  

 जनशक्तिको षेतिता विकासः संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयले स्थानीय तहको वित्तीय 

व्यिस्थापन विकास, सञ्चालन र कायाधन्ियनको साथै जिाफदेवहताको पषेतिा सधुारिा सियािर्द् 

कायधिि लािू िने।  

 कोलेगनकाहरूको क्लष्टर िा सेिा संरचनाको विकासः हाल ७७ क्तजल्लाहरूिा कोलेगनकाले संघ र 

स्थानीय तहको लागि बजेट तजुधिािा सहयोि, बजेट गनकासा, खचध, भिुानी व्यिस्था, राजस्ि तथा 

धरौटी व्यिस्थापन, स्थानीय तहिा हनुे विगभन्न कोषको व्यिस्थापन, लेखाक सन र लेखा प्रणालीको 

पालना िराउने कायध िरररहेका छन।् साथै आन्तररक लेखापरीषेतण प्रगतिेदनको कायध पगन िरररहेका 

छन।् आिािी िषधहरूका स्थानीय तहहरूको कायध आयतन, कािको जवटलता, वित्तीय जोक्तखिका 

स्थानीय आिश्यकता, संस्थाित षेतिता आदद सिेत ध्यानिा राखी संिठन र व्यिस्थापन सभेषेतणको 

आधारिा िहालेखा गनयन्रक कायाधलय र संघीय िागिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयले 

२०७५।७६ को अक्तन्तिसम्ििा कोलेगनकाको संिठनात्िक संरचना, किधचारी दरबन्दी तथा भौगतक 

पूिाधधारको िूल्याक सन िरी कोलेगनकाको संरचना सधुारिा आिश्यक पहल िने। स्थानीय तहको 

आगथधक कारोिार चसु्त दरुुसत् िनध कोलेगनकाहरूलाई सेिा केन्ि िा क्लष्टरको रूपिा विकास िने।  

 उपभोिा सगिगतले िने कायधिा क्तजम्िेिारीको िापदण्डः स्थानीय तहिा विकास गनिाधणको कायध प्रत्यषेत 

रूपिा जनतासाँि जोगडएको हुाँदा ददिोपनाको उपयिु पषेतलाई सिकु्तचत ध्यान ददन आिश्यक हनु्छ। 

यसैले स्थानीय तहले सबै प्रकारिा सािधजगनक िस्त ु(Public Goods) उपभोिा सगिगत िाफध त िारै 

िनध भन्दा उपयिु विकल्पतफध  ध्यान ददन आिश्यक देक्तखन्छ। उपभोिा सगिगतले आफुले कािको 

क्तजम्िा गलएर फेरर ठेक्का ददन ेचलनले विकृगतहरू सिेत सजृना िरेको छ। यसैले कायधको आयतन र 
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िणुस्तर तथा दीिोपन जस्ता पषेतका आधारिा उपभोिा सगिगतहरूलाई क्तजम्िेिारी ददनेबारे उपयिु 

िापदण्ड बनाउन।े  

स्थानीय तहलाई प्रस्तावित व्यिस्थापन प्रणाली खाकाको प्रारुप र कायाधन्ियन तागलका 

सि.नं. 
 

िुधारको 
प्रमुख 

कार्यहरु 

िुधारको  प्रमुख 

कार्यहरुको लागि 

िनुयपने प्रमुख कार्य र 

क्रिर्ाकलापहरु 

जिम्मेवार ननकार्। पदागधकारी िम्पन्न िने िमर् -वर्य कार्यिम्पन्न 

िूचक। 
अनुिमन 

िूचकहरु 

 

मुख्र् ननकार् -

नेततृ्व) 

िहर्ोिी ननकार् 1 2 3 4 5 

1 योजना तथा 
नीगत तजुधिा 

जनताको आिश्यकता, 
अपेषेता,र प्रगतबर्द्ताको 
आधारिा सवहतको 
आिश्यक योजना 

स्थानीय तहको 
योजना 
सगिगत/संयन्र 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     अिगधक 
योजना तजुधिा  

 

प्राथगिकता र श्रोत 

गनधाधरण नीगतः 
स्थानीय तहको 
योजना 
सगिगत/संयन्र 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     प्राथगिकता र 
श्रोतको 
गनधाधरण 
प्रगतिेदन  

 

आयोजनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन 

स्थानीय तहको 
योजना 
सगिगत/संयन्र 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     सम्भाव्यता 
अध्ययन 
सम्पन्न 
आयोजनाको 
सूची 

 

आयोजना तजुधिा ढााँचा 
तयार 

स्थानीय तहको 
योजना 
सगिगत/संयन्र 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     तजुधिा ढााँचा 
िािधदशधन 

 

आयोजना अनिुिन 

सूचकहरु र अनिुिन 

ढााँचा तयारी  

स्थानीय तहको 
योजना 
सगिगत/संयन्र 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     अनिुिन 
सूचक 
गनदेक्तशका 

 

योजना तयार िनध सक्ने 
षेतिता विकास िने र 

योजना सिूहको विकास 

िने  

स्थानीय तहको 
योजना 
सगिगत/संयन्र 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     तागलि र 
सिूहको 
आबर्द्ता 

 

2 बजेट 

गनिाधण 

संक्तचत कोषको ढााँचा 
तयार िरी सिािेश 

िररने विषयिस्त,ु तयार 

िने सिय, आय व्ययको 
रकि सिािेश स्थान 

एकीन िने 

स्थानीय तहको 
योजना 
सगिगत/संयन्र 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     संक्तचत कोष 
ढााँचा 

 

खचध वििरण तथा 
िध्यकागलन खचध 
संरचनाः 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

आगथधक प्रशासन 
शाखा 

     िध्यकागलन 
संरचना 

 

आयोजना तथा कायधिि 

गनिाधण 
स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

      आयोजना र 
कायधिि 
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सगिगत 

लाित अनिुानको लागि 

िापदण्ड गनधाधरण 

सगिगत िठन  

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

स्थानीय तहको 
आगथधक प्रशासन 
शाखा 

     सगिगत िठन 
खचधको 
िापदण्ड 

 

खातासचुीको व्यिस्था र 

उप खातासूची विकास 

िरी िापदण्ड सगिगत 

िाफ्ध  लािर 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

आगथधक प्रशासन 
शाखा 
कोलेगनका, 
िलेगनका 

     उपखातासूची 
तागलका  

 

3 बजेट पेश 

िने र  

स्िीकृती 

बजेट स्िीकृत भएको 
अनिुिन िने प्रणाली 

MOFAGA कोलेगनका MoF      अनिुिन 
तागलका  

 

बजेट स्िीकृत निरी 
खचध िने स्थानीय 

सरकारको 
पदागधकारीहरुलाई 

उक्तचत दण्ड ददन आगथधक 

कायधविगध र स्थानीय 

सरकार संचालन ऐनिा 
व्यिस्था िने  

MOFAGA,MoF FCGO      काननुिा 
दण्डको 
व्यिस्था 

 

4 बजेट 

कायाधन्ियन 

अक्तततयारीको अनिुिन 

प्रणाली  
MOFAGA,MoF FCGO      अक्तततयारी 

ददने स्नाथीय 
तहको सूची 

 

िावषकध  खररद योजना 
अनसुार अनिुिन   

प्रिअु 
प्रशासकीय 
अगधकृत 

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     खररद योजना 
कायाधन्ियन 
प्रगतिेदन 

 

प्रशासकीय 

पदागधकारीहरुसंि 

कायधसम्पादन सम्झौता 
  

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

प्रशासन शाखा      कायधसंपादन 
सम्झौता 
संतया 

 

करार प्रशासनिा 
संलग्नलाई प्रक्तशषेतणकेा 
व्यिस्था   

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

अनिुिन सगिगत      प्रक्तशषेतण 
संतया 

 

बजेटको कायाधन्ियन 

तागलका अनसुार 

अनिुिन   

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

अनिुिन सगिगत      अनिुिन 
प्रगतिेदन 

 

बजेट कायाधन्ियनका 
लागि िैकक्तल्पक संयन्र 

जस्तै साधिधजगनक गनजी 
साझेदारी, उपभोिा र 

लाभर वाही सिूह, िैर 

सरकारी संस्था, 
सहकारी संस्थाहरुको 
उपयोिसम्बन्धी 
गनदेक्तशका तयार िने  

स्थानीय तहको 
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

काननु शाखा      गनदेक्तशका 
संतया 
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आन्तररक गनयन्रण 

प्रणालीको िािधदशधन 

तयार िरी लािू   

योजना सगिगत 
िा संयन्र 

प्रिखु प्रशासकीय 
अगधकृत 

     िािधदशधनको 
प्रकाशन 

 

आन्तररक गनयन्रण 

प्रणालीको िािधदशधन 

अनसुार अनिुिन  

अनिुिन सगिगत बजेट तथा 
कायधिि सगिगत 

     अनिुिन 
प्रगतिेदन 

 

5 लेखााँकन, 

अगभलेख 

तथा 
प्रगतिेदनको 
कायध 

निदिा आधारीत लेखा 
प्रणाली लािू 

FCGO DTCO, स्थानीय 
तह  

     काननुी र 
व्यिस्थापकीय 
गनणधय 

 

प्रोदभािी लेखा प्रणाली 
लािू िने 

       गनणधय  

१.प्रोदभािी लेखाको 
अिधारणा विकास र 

पर्द्गत विकासको लागि 

िक्तन्रपररषद्को स्िीकृती 

FCGO MoF DTCO, 

OPMCM 

       

२.पिाधधारको अध्ययन-

सम्पगत, दावयत्ि 

िलु्यााँकन, सम्भाव्य 

दावयत्ि, िणना आधार र 

िलु्यक सन, जनशक्ति, 

लक्तजक्तस्टक्स, प्राविगधक 

षेतिता आदद)  र 

परािशधदाताको गनयिुी 
िरी प्रोदभािी लेखाको 
पूिाधधार विकासको लागि 

िािधदशधन तयार, 

लेखासम्बन्धी िेभिा 
आधारीत। सफ्टिेयर 

तयारी र लाईभ परीषेतण, 

  

FCGO DTCO, स्थानीय 
तह 

     अध्ययन 

प्रगतिेदन, 

िािधदशधन, 

सफ्िेयरको 
विकास र 

परीषेतण  

 

३. प्रक्तशषेतक प्रक्तशषेतण 

तागलि र छागनएका 
पागलकािा पाईलट 

परीषेतण  

FCGO DTCO      तागलि र 

पाईलट 

परीषेतणको 
संतया  

 

४. सबै पागलकािा र 

छागनएका 
निरपागलकािा र 

उपिहानिरपागलकािा 
लेखा प्रणाली लािू  

FCGO DTCO      िाउाँपागलका, 
निरपागलका 
संतया 

 

५. सबै निरपागलका, 
उप। 

िहानिरपागलकािा 
लेखा परीषेतण लािू 

FCGO DTCO      निरपागलका 
संतया 

 

६.प्रगतफल ढााँचा 
अनसुार स्थानीय र सबै 

सरकारको िासलात 

FCGO DTCO      िासलात 

प्रकाशन  
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तयार िरी प्रकाशन 
७. लेखा प्रणालीको 
सफ्टिेयर अद्यािगधक 

िरी गनयगित तागलि र 

ब्याकस्टोवपि कायध िने 

-गनरन्तर)   

FCGO DTCO      तागलि संतया, 
सेिा संतया िा 
पटक  

 

  बजेट, कोष तथा 
प्रगतबर्द्ता लेखाप्रणाली 
िािधदशधन तयारी र लािू 

िने  

FCGO DTCO      स्थानीय 

गनकाय संतया
  

 

बजेट खचधको प्रिाण 

व्यिक्तस्थत िरी प्रिाण 

कािजात अद्यािगधक 

िनध लेखा गनदेक्तशका 
लािू िने  

FCGO DTCO      लेखा ढााँचा 
फाराि 

प्रकाशन  

 

लेखा ढााँचाको फाराि 

तयार िरी लािू  

FCGO DTCO      लेखा 
गनदेक्तशका 
पालना िने 

गनकायको 
संतया  

 

संचालन र प्रगतिेदनिा 
सचुना प्रविगधको उपयोि 

  

FCGO DTCO      सचुना प्रविगध 

प्रयोि िने 

स्थानीय 

गनकाय र 

कोलेगनका 
संतया 

 

संक्तचत कोषको तयारी र 

प्रगतिेदन कायध  
FCGO DTCO      संक्तचत कोषको 

प्रकाशन  

 

प्रगतिेदन प्रकाक्तशत िरी 
सचुना पाटी र 

िेभसाधईटिा राख्न े  

FCGO DTCO      सचुना 
प्रकाशन  

 

6 बाहृय 

छानबीन र 

लेखापरीषेतण 

सिसािवयक 

लेखापरीषेतण िने 

लेखा परीषेतण 
सगिगत 

आगथधक प्रशासन 
शाखा  

     लेखापरीषेतण 

प्रगतिेदन  

 

आन्तररक लेखा परीषेतण
   

लेखा परीषेतण 
सगिगत 

आगथधक प्रशासन 
शाखा  

     आलेप 

प्रगतिेदन र 

संतया  

 

आन्तररक लेखा 
परीषेतणको पेशाविद 

षेतिता विकास 

प्रशासन शाखा आगथधक प्रशासन 
शाखा  

     तागलि संतया
  

 

अक्तन्ति बेरुजकुो 
छलफल, गनणधय लित र 

फर्छ्यौटको संयन्र 

विकास िरी फर्छ्यौटको 
व्यिस्था   

सभाको लेखा 
सगिगत 

लेखापरीषेतण 

सगिगत, 

कोलेगनका 

आगथधक प्रशासन 
शाखा  

     लेखा सगिगत 

िैठक संतया, 
िेरुजकुो 
प्रकार र 

पररिाण, 

फर्छ्यौटको 
प्रगतिेदन 
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पेफाको उत्तरदावयत्ि 

सूचकहरुको आधारिा 
वित्तीय जिाफदेवहताको 
िापन पररपावट संस्थाित
  

PEFA 

Secretariat 
स्थानीय तह      पेफा सूचकको 

िलु्यााँकन 

प्रगतिेदन  

 

7 सधुारका 
अन्य 

षेतेरहरु 

प्राकृगतक श्रोत लेखााँकन 

  

योजना सगिगत
  

प्रिखु प्रशासकीय 

अगधकृत, बजेट 

तथा कायधिि 

सगिगत  

     प्राकृगतक 

श्रोतको सचुी
  

 

वित्तीय व्यिस्थापनको 
लागि जनशक्तिको 
षेतिता विकासका 
कायधहरु संचालन   

प्रिखु 

प्रशासकीय 

अगधकृत, बजेट 

तथा कायधिि 

सगिगत  

  

आगथधक प्रशासन 

र प्रशासन -

तागलि) शाखा
  
 

     तागलि र 

किधचारी 
संतया  

 

कोलेगनकाहरुको 
संस्थाित संरचना िा 
क्लष्टर संरचनाको 
विकास   

FCGO  
 

MoFAGA, 

MoF, OPMCM 
     संिठन र 

व्यिस्थापन 

सधभेषेतण र 

कानूनी 
व्यिस्था  

 

उपभोिा सगिगत 

संचालन गनदेक्तशका  
बजेट तथा 
कायधिि 

सगिगत 

योजना िहाशाखा      उपभोिा 
सगिगत 

गनदेक्तशका र 

सगिगत संतया
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अध्याय नौ 

विकास समिमि ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चामिि/गठिि समिमि, पररषद्, आयोग, 

बोर्ड र केन्द्रिा सरकारको िगानी विश्लषेग गरख रारेत ि ा परनसचराना 

9.1 पषृ्ठभमूि 

नेपाििा विकास समिमि ऐन, विशेष ऐन र गिन ि ा सञ्चािन आदेश अन्द्िगडि गठिि समिमि, 

पररषद्, आयोग, केन्द्र र बोर्डहरू सङ्ख्यात्मक रिक रूपिा यवकन गनड कठिना  देखरएको छ। मनकाय 

गिन गने कानरन मनिाडग गने  कानून, न्द्याय ि ा संसदखय िामििा िन्द्रािय र देशका सबै सङ्गिन 

संरानाहरूको वििरग रहनरपने प्रधानिन्द्री ि ा िखन्द्रपररषद्को कायाडियिा सिेि यस्िा 

मनकायहरूको अद्यािमधक अमभिेर उपिब्ध हरन सक्ने अिस् ा देखरएन। यस आयोगबाट सम्बखन्द्धि 

मनकाय िन्द्राियहरूिाई वििरग उपिब्ध गराउन अनररोध गररए पमन पूगड वििरग प्राप्त नभएको, 

अपूरो वििरग प्राप्त भएको र स्पष्ट िथ्याङ्क नै उपिब्ध गराउन सकेको देखरएन। सािडतमनक राड 

प रनराििोकन आयोग, २०57 िे विकास समिमि ऐन र विशेष ऐनहरू अन्द्िगडि रहेका ७५ भन्द्दा 

बढख प्रकृमिका समिमि, पररषद्, बोर्ड, केन्द्र ि ा आयोगहरू रहेको उल्िेर गरेको म यो। 

िहािेरापरखक्षकको पापन्नौं िावषडक प्रमििेदन, २०७४ िा िेरापरखक्षग गररएका मनकायको वििरग 

अन्द्िगडि समिमि र अन्द्य संस् ा उपशीषडकिा यो िषड ८९७ समिमि र अन्द्य संस् ाको रु. १ रिड ३८ 

अिड ८१ करोर्को िेरापरखक्षग गररएको उल्िेर छ। हािै प्रधानिन्द्री ि ा िखन्द्रपररषद्को 

कायाडियिे यस्िा समिमि, पररषद्, बोर्ड, िा आयोग रारेत गने, गाभ्ने िा कायि राख्न ेसम्बन्द्धिा 

िथ्याङ्क अद्यािमधक गरररहेको तानकारख प्राप्त भएिापमन अद्यािमधक खस् मि अझै पमन  ाहा हरन सकेको 

छैन। त्मक रयसैिे यस आयोगिे सम्बखन्द्धि मनकाय/िन्द्राियबाट प्राप्त वििरग, प्रधानिन्द्री ि ा 

िखन्द्रपररषद्को कायाडियबाट ियार गररदग गरेको प्राप्त वििरग र िहािेरापरखक्षकको िावषडक 

प्रमििेदनिा उल्िेखरि वििरग सिेिका आधारिा अध्ययन गरख प्रमििेदन ियार गरेको छ। उपिब्ध 

वििरगको आधारिा त्मक रयस्िा मनकाय गाभ्ने, रारेत गने िा मनरन्द्िरिा ठदने, मनरन्द्िरिा ठदन े भएिा 

कसरख ठदने भनी मसफाररस गररएको छ। वििरगको खस् मि अध्ययन गरख उखल्िखरि मनकायहरूको 

सम्बन्द्धिा मनम्न आधारिा मनष्कषड मनकामिएको छः  

क) स् ापनाको उद्दशे्यअनररूप यठद ििडिान अिस् ािा सान्द्दमभडकिा छ िा छैन?  

र) कायड एिं सञ्चािन प्रभािकाररिा कस्िो छ?  
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ग) यी मनकायबाट सम्पादन हरने कायड सम्बखन्द्धि िन्द्रािय/विभाग/प्रदेश िा स् ानीय 

िहबाट सम्पादन हरन सक्ने हरन िा हो नन?्  

घ) यी मनकायको कायड क्षेर ििडिान सन्द्दभडिा कखिको आिश्यक छ िा सामिप्यिा कस्िो 

छ ?  

ङ) भािी सम्भािना कस्िो छ ? 

ा) एकभन्द्दा बढख मनकायिे एउटै प्रकृमिको कायड गछडन ्िा गदैनन ्?  

9.2 समिमि, पररषद्, आयोग र बोर्डको सञ्चािन, रारेती ि ा परन:संराना गनड 

मि एका आधारहरू 

कोष, पररषद्, आयोग, बोर्डहरू विमभन्न कानरनी धरािििा उमभएर गिन गररएकािे हरेकको फरक 

फरक कायडबोझ, विशेषिा, प्रकृमि र संराना देखरन्द्छ। यस ड, यी संस् ाहरू िीा पमन एकरूपिा भन े

किै देखरयो। प ृक प ृक प्रकृमि र स्िभािका संस् ाहरू एकीकृि गनड कठिन पमन देखरन्द्छ। 

विकास समिमि ऐन, विशषे ऐन गिन एिं सञ्चािन आदेश अन्द्िगडि गठिि समिमि, पररषद्, आयोग, 

बोर्ड सम्बन्द्धिा कमिपय यस्िा समिमिहरू हािै रारेत भएका छन।् कमिपय मनरन्द्िरिा ठदने मनगडय 

भएका छन ्भने कमिपय रारेत गने िा मनरन्द्िरिा ठदन ेसम्बन्द्धिा कर नै मनगडय नभएका पमन रहेका 

छन।् यस्िा मनकाय रारेत गने, मनरन्द्िरिा ठदने िा सञ्चािन गरख रहने हो भने कर न िहबाट सञ्चािन 

गने भने्न सम्बन्द्धिा मनम्नानरसारको नीमि अििम्बन गररएको छः 

क) स् ापनाकािका उद्देश्यहरू पररिमिडि सन्द्दभडिा सान्द्दमभडक नदेखरएका संस् ाहरू रारेत 

गने।  

र) िन्द्रािय र विभागिे गने कायडसँग प्रत्मक रयक्ष सम्बखन्द्धि भई कायडिा दोहोरोपन आउन े

देखरएका मनकाय रारेत गरख सम्बखन्द्धि मनकायिे व्यिस् ापन गने।  

ग) एउटै प्रकृमिको काि गने मनकायहरू एक आपसिा गाभ्न।े  

घ) प्रदेशको कायडके्षर मभर पने र प्रदेश मभर काि गने मनकायहरू िि ्िि ् प्रदेशहरूिा 

स् ानान्द्िरग गने। 

ङ) स् ानीय िहको कायडक्षरे मभर पने र स् ानीय िह मभर काि गने मनकायहरू िि ्िि ्

स् ानीय िहहरूिा स् ानान्द्िरग गने। 

ा) अन्द्य क्षरेहरूिे सञ्चािन गनड सक्ने आधारिा गिन संराना पररििडन िा परनः संराना 

गने। 

छ) हािकै स्िरूपिा सञ्चािन गने कायड आिश्यकिा। 



 

280 

9.३ मसफाररस 

आयोगिा उपिब्ध भएसम्िका समिमि, बोर्ड, आयोग, पररषद्को नाि नक्साको आधारिा अध्ययन र 

विश्लषेग गरख िाम  बरदँा 9.2 अनरसारका नीमिअनरसार िपमसिबिोखति मसफाररस गररएको छः 

सरकारको िगानी विश्लषेग गरख रारेत ि ा परनसचरानाको िामग मसफाररस गररएका विकास समिमि ऐन र विशेष 

ऐनहरूबाट सञ्चामिि/गठिि समिमि, पररषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रको वििरग 

मस.नं. 
समिमि, पररषद्, आयोग, बोर्ड, 

र केन्द्रको नाि 
मसफाररस मसफाररसका आधार 

१ 
प्रधानिन्द्री ि ा 
िखन्द्रपररषद्को कायाडिय  

    

1.1 कगाडिख विकास आयोतना  
रारेत 
भ सकेको। 

प्रधानिन्द्री ि ा िखन्द्रपररषद्को कायाडियबाट रारेत गने 
मनगडय भ सकेको  

1.2 सरदूरपखिि विकास आयोग 
रारेत 
भ सकेको। 

प्रधानिन्द्री ि ा िखन्द्रपररषद्को कायाडियबाट रारेत गने 
मनगडय भ सकेको  

1.3 नीमि अनरसन्द्धान पररषद्  कायि रहनरपने।  

सरकारिे अख्ियार गने सबै प्रकारका नीमिसम्बन्द्धी 
अनरसन्द्धान एिं िागडदशडनको िामग गिन भएको। राविय 
योतना आयोग र यसको कायडक्षेरबारे  प स्पष्ट गनरडपने। 

1.4 
प्रधानिन्द्री दैिीप्रकोप उद्धार 
कोष  

कायि रहनर 
पने।  

नेपाि भौगोमिक प्रकोपको उच्ा तोखरििा रहेको र 
बढ्दो तििायर पररििडनिे बसेनी दैिी एिं प्राकृमिक प्रकोप 
आ पने सम्भािना हरँदा यो मनकाय कायि रहनर पने र 
यसको विस्िार प्रदेश अन्द्िगडि िर् यिन्द्री दैिी प्रकोप 
उद्धार कोषका नाििा सिेि कोष स् ापना हरन उपयरक्त 
हरने।  

1.५ प्रधानिन्द्री सहायिा कोष  
कायि रहनर 
पने। 

राविय आिश्यकिाको सियिा आकखस्िक सहयोग गनरडपने 
भएकोिे कायि रहनरपने। 

1.६ राविय परनमनडिाडग कोष कायि रहनर पने 
स् ापनाको उद्देश्य कररि २ िषडिा पूरा हरने तानकारख भए 
पमन िोवकएको अिमध सिामप्तपमछ रारेत गनरडपने। 

1.७ धरहरा परनमनडिाडग कोष  
कायि रहनर 
पने। 

राविय प्रकृमिको कोष र नागररक ि ा सकारको संयरक्त 
सहभामगिािा काि गनरडपने भएकोिे हाि य ािि सञ्चािन 
गने, पमछ कोष मनयिाििखअनरसार गने। 

1.८ शाखन्द्ि कोष सखािािय 
(एमर्वि) रारेत गनरडपने। स् ापनाको उदे्दश्य पररा भएकोिे। 

1.९ क्षेरीय दैिी प्रकोष उद्धार 
कोष  

गाभ्नर पने। 

साविकिा क्षेरीय प्रशासन कायाडियिे सञ्चािन गरेकोिे सो 
कायाडियको काि हाि सिाप्त हरन ेक्रििा रहेकोिे प्रदेश 
अन्द्िगडि िर् यिन्द्री दैिी प्रकोप उद्धार कोषका नाििा 
गाभ्ने। 

२ अ ड िन्द्रािय      

2.1 
सािडतमनक संस् ान मनदेशन 
िोर्ड  

रारेत गनरडपने। 

साविकिा भ आएका यस बोर्ड अन्द्िगडिका काि संस् ान 
सञ्चािन गने सम्िखन्द्धि िन्द्राियबाट हरन ेगरख रारेत 
गनरडपने। 

2.2 
मिमिमनयि च्यािेन्द्त 
एकाउन्द्ट, नेपाि  

कायि राख्न े
िैदेखशक सहयोग मनखिि उदे्दश्यका सा  भएकोिे काि 
पूरा र विदेशी सहयोग सिाप्त भएपमछ रारेत गनरडपने। 
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मस.नं. 
समिमि, पररषद्, आयोग, बोर्ड, 

र केन्द्रको नाि 
मसफाररस मसफाररसका आधार 

2.3 नेपाि स्टक एक्साेन्द्त मि. 
कायि  रहनर 
पने। 

रगनैमिक साझेदार ियार गरख सािडतमनक मनती 
साझेदारखिा सञ्चािन गने। 

2.4 नेपाि मधिोपर बोर्ड  

कायि  रहनर 
पने। 

यी मनयािक मनकाय भएकोिे कायि रहनर पने।  

क्र.स. २.५ िा रहेको मनक्षेप ि ा कताड सररक्षग कोषिाई 
संरक्षगको प्रकृमि फरक भएकोिे अन्द्िराडविय अभ्यास 
सिेिको आधारिा मनक्षेप सररक्षा कोष र कताड सररक्षग 
कोष बनाउने। 

2.5 
मनक्षेप ि ा कताड सररक्षग 
कोष  

2.6 बीिा समिमि 

३ 
उद्योग, िाखगज्य ि ा आपूमिड 
िन्द्रािय  

    

3.1 
व्यापार ि ा मनकासी प्रिद्धडन 
केन्द्र  

रारेत गनरडपने। 

संघीयिाको सन्द्दभडिा उद्योग, िाखगज्य ि ा आपूमिड 
िन्द्राियको कािहरू प्रदेश र स् ानीय िहिा मनक्षेपग 
भएकोिे िन्द्राियको सम्बखन्द्धि िहाशाराको सो कायडसँग 
प्रत्मक रयक्ष सम्बखन्द्धि भएकोिे रारेत गने। 

3.2 
नेपाि  न्द्टर िोर्ि विकास 
समिमि 

गाभ्नर पने। 

भण्र्ारग, पारिहन, खक्ियररङ्ग, फरिामर्डङ्ग तस्िा कािहरू 
नेपाि पारिहन ि ा गोदाि मिमिटेर्सँग सम्बखन्द्धि 
देखरएको र उक्त कायडिा सो कम्पनी प्रत्मक रयक्ष संिग्न 
भएको देखरएकोिे कायड प्रकृमिको आधारिा गाभ्न े

3.3 

घरेिर ि ा साना उद्योग 
विकास समिमि  

हस्िान्द्िरग गने। 

स् ापनाकािको उद्देश्य पूरा भई कायडक्षेर सिेि पररििडन 
भएकोिे रारेत गरख सम्बखन्द्धि प्रदेश र स् ानीय िहिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

क. ऋग िगानी कोष 

र. किडाारख घरतग्गा कोष 

ग. ररभखल्भङ्ग फण्र् 

3.4 
औद्योमगक व्यिसाय विकास 
प्रमिष्ठान  

रारेत गने। 
मनती क्षेर सक्षि भएकोिे रगनीमिक साझेदारखको रूपिा 
परनः संराना गने 

3.5 केन्द्रखय कारागार कोष  
कायि रहनर 
पने। 

सान्द्दमभडकिा रहेको।कैदख िन्द्दखहरूिे गने कािको 
पाररश्रमिक सिेिको व्यिस् ा गने हरँदा हािकै स्िरूपिा 
सञ्चािन गनड  

3.6 
हस्िकिा प्रिद्धडन केन्द्र, 
िमििपरर 

हस्िान्द्िरग गने। 
स् ानीय िहको कायडक्षेर मभर पने देखरएकोिे िमििपरर 
िहानगरपामिकािाई हस्िान्द्िरग गने।  

3.7 
भ-ूबहाि कर ि ा खशक्षा र 
िामिि 

रारेत गनरडपने। स् ानीय िह कै कायडक्षेर मभर परेकोिे  

3.8 
नेपाि क्यापामसटख  न्द्हान्द्स 
फर टे्रर् प्रोतेक्ट 

रारेत गनरडपने।  
िन्द्रािय/विभागिे नै काि गनड सक्ने भएकोिे सो 
मनकायबाट सञ्चािन गने गरख रारेत गने  

3.9 प्रविमध विकास कोष रारेत गनरडपने।  
िन्द्रािय/विभागिे नै काि गनड सक्ने भएकोिे सो 
मनकायबाट सञ्चािन गने गरख रारेत गने 

४ 
ऊताड, तिश्रोि ि ा मसंाा  
िन्द्रािय  

    

4.1 
िैकखल्पक ऊताड प्रिद्धडन 
केन्द्र 

कायि गने 

िैदेखशक स्रोि रहेकािे सिन्द्िय िगायि स्रोि व्यिस् ापन 
गनड हािकै स्िरूपिा केन्द्रखय सिन्द्ियकारख मनकायका 
रूपिा सञ्चािन गने  

4.2 
भमूिगि तिश्रोि विकास 
समिमि  

रारेत गनरडपने। 

कायड बोझ पररििडन भई सम्बखन्द्धि काििा दोहोरोपना 
सिेि हरने भएकोिे तिस्रोि ि ा मसँाा  विभागिे 
गनरडपने। 

४.३ सरनसरख िोरङ मसँाा  हस्िान्द्िरग प्रदेशको कायडक्षेर मभर परेकोिे प्रदेश नं १ िा 
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विकास समिमि  गनरडपने। हस्िान्द्िरग गने। 

४.४ ति ि ा ऊताड आयोग कायि गने। 
अध्ययन अनरसन्द्धानको िामग हािकै स्िरूपिा सञ्चािन 
गनड आिश्यक भएकोिे।  

४.५ विद्यरि मनयिन आयोग  कायि गने। 
विद्यरिको बढ्दो उत्मक रपादन र िूल्यको मनयिन गनड मनयािक 
मनकाय भएकोिे कायि गनड। 

५ 
कानून, न्द्याय ि ा संसदखय 
िामििा िन्द्रािय  

    

5.1 
केन्द्रखय कानून परस्िकािय 
विकास समिमि 

गाभ्ने। 

राविय परस्िकाियसँग कायड प्रकृमि मिल्ने देखरएकोिे 
राविय परस्िकाियिा सो समिमिको सिेि काि पने गरख 
गाभ्ने। 

5.2 
कानून वकिाि व्यिस् ा 
समिमि  

गाभ्ने। 
िररग ि ा प्रकाशन िगायिका काििा सिन्द्िय हरन े
भएकोिे िररग विभागिा गाभ्ने।  

5.3 न्द्याय सेिा िामिि केन्द्र  गाभ्ने। 
न्द्यावयक प्रखशक्षग प्रमिष्ठानको कायडसँग मिल्ने भएकोिे 
गाभ्ने। 

5.4 नेपाि कानून आयोग कायि गनरडपने। कानून मनिाडग/परािशड आिश्यक भएकोिे।  

5.5 
केन्द्रखय कानरनी सहायिा 
समिमि  

कायि राख्नरपने 
गररिी असक्तहरूको िामग सरकारको कानूनी सहायिा 
आिश्यक भएकोिे,  

5.6 
िानिअमधकार पररस्कार 
व्यिस् ापन समिमि  

सिायोतन 
गनरडपने। 

राविय िानिअमधकार आयोगिे हेने गरख सिायोतन 
गनरडपने। 

६ 
कृवष, भमूि व्यिस् ा ि ा 
सहकारख िन्द्रािय  

    

6.1 
कािखिाटख फिफूि ि ा 
िरकारख व्यिस् ा विकास 
समिमि 

सहकारखकरग 
गनरडपने। 

सहकारख क्षेरको संिग्निा कृवष क्षरेिा भएको र सो 
क्षेरिे व्यिस् ापनको कायड हरन ेसहकारखकरग गनरडपने। 

6.2 
नेपाि उरर ि ा खानी 
विकास समिमि 

सहकारखकरग 
गनरडपने। 

सहकारखकरग गनरडपने। 

6.3 कपास विकास समिमि रारेत गनरडपने। असान्द्दमभडक र अनािश्यक रहेको 

6.4 
ान्द्रर्ाँगी विउवितन ि ा 
दरग्ध विकास समिमि 

सहकारखकरग 

गनरडपने। 

यसको कायडिा सहकारखहरूको बढ्दो संिग्निा देखरएकोिे 
सहकारखकरग गनरडपने। 

6.5 
गररि घरपररिार सहयोग 
सिन्द्िय िोर्ड  

रारेत 
भ सकेको। 

सहकारख र गररिी मनिारग िन्द्राियिे हेने गरख बोर्ड रातड 
भ सकेको। 

6.6 
नेपाि कृवष अनरसन्द्धान 
पररषद्  

कायि रहनर पने 
कृवष सम्बखन्द्ध अनरसन्द्धान आिश्यक पने हरँदा कायि राख्नर 
पने।  

6.7 
उष्ग प्रदेशीय िागिानी 
विकास केन्द्र  

गाभ्ने रारेत गरख नेपाि कृवष अनरसन्द्धान पररषद्मा गाभ्नर पने। 

6.8 
राविय खाया ि ा कवफ 
विकास बोर्ड  

हस्िान्द्िरग गने। 

कृवष ि ा पशरपन्द्छी विकास िन्द्राियिे केन्द्रखय नीमि 
बनाउने गरख बोर्डका सम्बखन्द्धि काि प्रदेशको सम्िखन्द्धि 
िन्द्राियिे हेने। 

6.9 नेपाि पशर खावकत्मक रसा पररषद् कायि रहनर पने  मनयािक मनकाय भएकोिे। 

6.11 राविय दरग्ध विकास बोर्ड  रारेत गने। सहकारख िोरे्ििा िन्द्राियिे गने गरख रारेत गने 
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6.12 पशर विकास फािड पोररा  हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेश िहको कायडक्षेर मभर परेकोिे गण्र्की प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गनरडपने। 

6.13 
पशर विकास फािड कायड 
सञ्चािन कोष 

रारेत गने संविधान विपररि भएकोिे रारेत गने। 

६.१४ िरक्त किैया परनस् ापना 
स.स. आयोग 

कायि गने 
स् ापनाको उदे्दश्य पूरा भ नसकेको र सिरदाय केन्द्रखि 
भई कायड सम्पादनगनरड पने देखरएकोिे कायि गने। 

६.१५ िरक्त हमिया परनस् ापना 
स.स. आयोग 

कायि गने 
स् ापनाको उदे्दश्य पूरा भ नसकेको र सिरदाय केन्द्रखि 
भई कायड सम्पादनगनरड पने देखरएकोिे कायि गने। 

६.१६ सिस्याग्रस्ि सहकारख 
व्यिस् ापन समिमि 

कायि गने 

राडको कायडकाि भएकोिे र केन्द्रखय प्रकृमिको भएकोिे 
अिमध सिाप्त भएपछी स्ििः रारेत हरने गरख हाििाई 
कायि राख्न।े  

६.१७ राविय सहकारख विकास बोर्ड  रारेत गनरडपने। 
भमूि व्यिस् ा, सहकारख ि ा गरखबी मनिारग िन्द्राियिे 
कायड गने गरख रारेत गने। 

६.१८ गरिी संस् ान सञ्चािन समिमि कायि गनरडपने। 
हस्िान्द्िरग गनड संविधानको अनरसूाी ६ सँग सम्बद्ध 
भएकोिे हरेक प्रदेशिा गिन गने गरख हस्िान्द्िरग गने। 

 
राविय बीउ वितन कम्पनी 
मिमिटेर् 

गाभ्ने 
एउटै प्रिमृिको काि र एउटै िखक्षि सिूह भएकोिे एक 
अकाडसँग गाभ्न े

 
कृवष सािग्री कम्पनी 
मिमिटेर् 

८ रानपेानी िन्द्रािय      

8.1 
िेिम्ाी रानेपानी विकास 
समिमि 

कायि राख्न।े 
पररयोतनाको काि हाि सम्पन्न भई नसकेकािे कायि 
राख्न ेिर पररयोतना सिाप्त भएपमछ स्ििः रारेत गने। 

8.2 
ग्रामिग रानेपानी ि ा 
सरसफा  कोष विकास 
समिमि 

रारेत गनरडपने। 
समिमिको संराना रारेत गरख कोष स् ानीय िहिा 
हस्िान्द्िरग गनरडपने। 

8.3 
काििार्ौं उपत्मक रयका 
रानेपानी व्यिस् ापन बोर्ड 

कायि गने। 
िेिम्ाीको रानेपानी व्यिस् ापनसम्बन्द्धी भएको र अझै 
कायड बाकँी नै रहेकोिे कायि राख्न।े 

8.4 
रानेपानी िहशरि मनधाडरग 
आयोग  

कायि गने। मनयािक मनकाय भएकोिे कायि रहने। 

९ परराि िन्द्रािय      

9.1 
परराि िामििा अध्ययन 
प्रमिष्ठान  

कायि गने। 

परराि िामििा सम्बन्द्धिा अध्ययन, अनरसन्द्धान, प्रखशक्षग 
र सिसािवयक छिफि सिेि गने भएकोिे कायि रारी 
अझबढख सक्षि बनाउनरपने। 

१० 
िवहिा, बािबामिका ि ा 
तेष्ठ नागररक िन्द्रािय  

    

10.1 
अन्द्िरदेशीय धिडप रर धिडप ररी 
विकास समिमि 

कायि गने। 
अन्द्िराडवियस्िरिा काि गनरडपने र सिन्द्ियको काि 
आिश्यक परररहने भएकोिे कायि रहने। 

10.2 

केन्द्रखय बाि कल्याग 
समिमि र खतल्िा बाि 
कल्याग समिमि 

रारेत गनरडपने। 
प्रदेश ि ा स् ानीय िहको कायडक्षरेिा परेकोिे यवकन 
गरख सम्बखन्द्धि िहिा हस्िान्द्िरग गने। 

10.3 िदृ्ध कल्याग कोष  कायि गने 
सािाखतक सररक्षाका राविय कायडक्रि सिेििा सहयोग 
परग्ने भएकािे कायि राख्न।े 

10.4 राविय अपांग सहायिा कोष कायि गने सािाखतक सररक्षािा सहयोग परग्ने भएकािे कायि रहने। 



 

284 

मस.नं. 
समिमि, पररषद्, आयोग, बोर्ड, 

र केन्द्रको नाि 
मसफाररस मसफाररसका आधार 

10.5 सिात कल्याग पररषद् कायि गने 

आिश्यक गैर सरकारख संस् ाको सहयोगको सिन्द्िय ि ा 
सिात कल्यागसँग सम्बखन्द्धि भएकोिे यसिाई ा रस्ि, 
दररुस्ि बना  सञ्चािन गने। 

११ यरिा ि ा रेिकूद िन्द्रािय      

11.1 राविय रेिकर द पररषद्  
गाभ्ने 

नेपाि स्काउटिाई गाभी राविय रेिकर द पररषद् बाटै 
सञ्चािन गने गरख कायि राख्न।े ११.२ नेपाि स्काउट 

११.३ राविय यरिा पररषद् रारेत गने 
िन्द्राियबाटै कायड सञ्चािन गनड सवकने भएकििे रारेत 
गने। 

११.४ 
यरिा ि ा साना व्यिसायी 
स्िरोतगार कोष 

कायि गने प्रधानिन्द्री स्िरोतगार कायडक्रि िािहि सञ्चािन गने। 

१२ रक्षा िन्द्रािय      

12.1 
नेपािख सैमनक वििान सेिा, 
व्यापाररक उर्ान विकास 
समिमि 

कायि गने। राविय सररक्षासँग सम्बखन्द्धि भएकोिे कायि राख्न।े 

12.2 
नेपािख सैमनक कल्यागकारख 
कोष  

कायि गने 
राविय सररक्षासँग सम्बखन्द्धि भएकोिे कायि राख्न।े 

12.3 बहर व्यिसाय उद्योग  कायि गने राविय सररक्षासँग सम्बखन्द्धि भएकोिे कायि राख्न।े 

12.4 बसरन्द्धारा क्याखन्द्टन  कायि गने। राविय सररक्षासँग सम्बखन्द्धि भएकोिे कायि राख्न।े 

12.5 
बीरेन्द्र अस्पिाि, िेखन्द्टनेन्द्स 
फण्र्  

कायि गने। 
राविय सररक्षासँग सम्बखन्द्धि भएकोिे कायि राख्न।े 

12.6 स्ियम्भ र िारुद राना कायि गने। राविय सररक्षासँग सम्बखन्द्धि भएकोिे कायि राख्न।े 

१३ िन ि ा िािािरग िन्द्रािय      

13.1 
रािपमि ा ररे िराई िधेश 
संरक्षग विकास समिमि 

कायि गने। 
िन कायाडिय, प्रदेश एिं स् ानीय िह र तनिाको 
सहभामगिािा संरक्षग कायडक्रि सञ्चािन गने।  

13.2 राविय प्रकृमि संरक्षग कोष  कायि गने। 
संरक्षगसम्बन्द्धी कायड मनरन्द्िर गनड आिश्यक हरने भएकोिे 
कायि गने 

13.3 िन पैदािर विकास समिमि  

गाभ्ने। 
 एकै प्रकृमिको कायड भएकोिे दरिै संस् ा गाभी िन 
पैदािार व्यिस् ापन केन्द्रको रूपिा विकास गने  13.4 

द वटम्बर कपोरेसन अफ 
नेपाि मि. 

13.5 
तमर्बरटख उत्मक रपादन ि ा 
प्रशोधन केन्द्र  

गाभ्ने 
एकै प्रकारको कायड प्रकृमि भएकोिे नेपाि औषमध 
मिमिटेर्िा गाभ्ने।  

13.6 
कायड सञ्चािन कोष ६६ 
िटा  

रारेत गनरडपने। 
यस्िा कोष रारेत गरख सखञ्चिकोषिा दाखरिा भए 
विमनयोतन बतेटबाट राड गने।  

१४ 
खशक्षा, विज्ञान ि ा प्रविमध 
िन्द्रािय  

  
 

14.1 साझा प्रकाशन सहकारखकरग  
कायड आिश्यकिा रहेकोिे पूगड सहकारख िोरे्ििा सञ्चािन 
गने गरख परनः संराना गने। 

14.2 
िेमर्कि किेत परिाडधार 
विकास समिमि गटेा  

हस्िान्द्िरग 
प्रदेशको कायडक्षेरसँग सम्बखन्द्धि देखरएकोिे सरदूरपखिि 
प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने। 

14.3 तनक खशक्षा सािाग्री केन्द्र  गाभ्ने  

िररग कायडसम्बखन्द्धि भएको एउटै कायड प्रकृमि भएकोिे 
सम्बखन्द्धि विभागिाई िररग विभाग बनाई सो विभागिा 
गाभ्ने। 
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14.4 
वि.वप. को रािा स्िास्थ्य 
विज्ञान प्रमिष्ठान धरान 

कायि गने। 
स्िास्थ्य सेिातस्िो अत्मक रयािश्यक सेिा भएकोिे कायि 
राख्न।े 

14.५ 
वि.वप. को रािा िेिोररयि 
क्यान्द्सर अस्पिाि खाििन 

कायि गने। विखशष्ट कायडक्षेरिै कायड आधाररि भएकोिे कायि राख्न।े 

14.6 
राविय विमध विज्ञान 
प्रयोगशािा  

कायि गने। विखशष्ट कायडक्षेरिै कायड आधाररि भएकोिे कायि राख्न।े 

14.7 स्िप्न िगगाा विकास समिमि कायि गने। 
सरकारख स्िामित्मक रि कायि रारी मनती क्षेरिाई व्यिस् ापन 
र सञ्चािनको खतम्िेिारख ठदने। 

14.8 
मर्ल्िखरिग रेग्िी-कल्यागी 
रेग्िी स्िारक परस्िकािय 
विकास समिमि 

गाभ्ने 
मर्ल्िखरिग रेग्िी स्िारक ि ा परस्िकाियिाई राविय 
परस्िकाियिा गाभी विकास समिमि रारेत गने  

14.9 
विद्या ी वििीय सहयोग कोष 
विकास समिमि 

रारेत गनरडपने। 

छर टै्ट आिश्यकिा नदेखरएकोिे यसको काि खशक्षा ि ा 
विज्ञान प्रविमध िन्द्राियिे गने गरख विकास समिमि रारेत 
गने। 

14.9 
नेपाि राविय  खन्द्तमनयरङ 
ि ा प्रविमध प्रमिष्ठान विकास 
समिमि 

रारेत भएको रारेत भ सकेको। 

14.10 खशक्षक सेिा आयोग कायि गने। रावियस्िरको कायड भएकोिे कायि राख्न।े 

14.11 राविय परखक्षा बोर्ड  कायि गने। रावियस्िरको कायड भएकोिे कायि राख्न।े 

14.12 
नेपाि व्यिसावयक ि ा 
प्राविमधक पररषद्  

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेश िहिे सक्षििाका सा  सञ्चािन गनड सक्न े
देखरएकोिे प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने। 

14.23 
मसप विकास पररयोतना 
काििार्ौं  

हस्िान्द्िरग गने  प्रदेश िहबाट सञ्चािन गने गरख प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने। 

14.24 
मर.वि.उच्ा खशक्षा पररयोतना 
का.का. 

कायि गने  
विशिविद्याियको सरधारका िामग कायि रहने। 

14.25 
यरनेस्कोका मनमिि राविय 
आयोग 

कायि गने  
संघिै कायि गने। 

१५ शहरख विकास िन्द्रािय      

15.1 
मसंहदरबार सखािािय 
परनमनिाडग समिमि 

कायि गने  
यो कायड आिश्यक देखरएकोिे कायि राख्न ेिर समिमि 
रारेत गने सम्बद्ध िन्द्रािय र विभागबाट कायड गराउने।  

15.2 
अन्द्िराडविय सम्िेिन विकास 
समिमि 

कायि गने  

सम्िेिन सञ्चािन गनड आिश्यक देखरएकािे कायि राख्न े
िर क्रिशः समिमि रारेत गदै सरकारख मनकायबाटै 
सञ्चािन गनड उपयरक्त हरने।  

15.3 
संयरक्त रािसंघ पाकड  विकास 
समिमि 

कायि गने  
यो कायड आिश्यक देखरएकोिे कायि रहने। 

15.4 
अमधकार सम्पन्न बाग्ििी 
सभ्यिा विकास समिमि 

कायि गने  
बागििीको संरक्षग र विकासको िागी आिश्यक रहेकोिे 
कायि रहने। 

15.5 तग्गा विकास ाक्रकोष  रारेत गने  यो कोष रारेत गरख सम्बन्द्ध मनकायबाटै सञ्चािन गने।  

15.6 
दखक्षगकािख क्षेर प्रिन्द्ध 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने  स् ानीय िहिा हस्िान्द्िरग गने। 

15.7 नगर विकास समिमि रारेत गने 
पररिमिडि सन्द्दभडिा आिश्यक नदेखरँदा रारेत गने र यो 
कायड सम्बद्ध नगरपामिकािे गनड सक्ने। 

15.8 काििार्ौं उपत्मक रयका विकास हस्िान्द्िरग गने  यस सम्बन्द्धी कायड हािको पररिेशिा स् ामनय िहबाटै हरन े
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प्रामधकरग  हरँदा रारेत गने।  

15.9 राविय आिास कम्पनी मि. हस्िान्द्िरग गने  
प्रदेशिहबाट कायड गने गरख हस्िान्द्िरग गने।  

१६ 

संस्कृमि, पयडटन ि ा 
नागररक उड्डयन िन्द्रािय  

 
 

    

16.1 िारागाउँ विकास समिमि  रारेत गने 
यसको कायड िन्द्रािय, विभागबाट सम्पन्न गने गरख रारेत 
गने।  

16.2 
नेपाि पयडटन ि ा होटि 
व्यिस् ापन प्रमिष्ठान 

कायि गने गाभ्ने 
16.3 

पिडिीय प्रखशक्षग विकास 
समिमि 

16.4 देिघाट क्षेर विकास समिमि कायि गने राविय िहत्त्िको धामिडक स् ि भएकोिे संघिै रहने। 

16.5 
भानर तन्द्िस् ि विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 

सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने बहर प्रदेशिा पने, भए 
िूिो भभूाग तरन प्रदेशिा छ त्मक रयहख प्रदेशिा हस्िान्द्िरग 
गनरडपने। 

16.6 
बरढामनिकण्ि क्षेर विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 

16.7 
िनकािना क्षेर विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 

16.8 बौद्धना  क्षेर विकास समिमि कायि गने प्रमसद्ध धामिडक क्षेर भएकोिे संघिै रहने। 

16.9 
पाटन संग्रहािय विकास 
समिमि 

कायि रहने। पररािखत्मक रिक िहत्त्िको विषय भएकोिे केन्द्रिै राख्न।े 

16.10 पा ीभरा क्षेर विकास समिमि हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने।  

16.11 
हिेसी िहादेि विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.12 
राविय िाि संरक्षग विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने। 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्िखन्द्धि 
प्रदेशिे गने।  

16.13 
रुरु रेसरंगा क्षेर संरक्षग ि ा 
पयडटन विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.14 
रप्तर् क्षेर पयडटन विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.15 
विराट क्षेर पयडटन प्रिद्धडन 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.16 
सिहेश क्षेर पयडटन प्रिडद्धन 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.17 
विदेह-मिम िा क्षेर पयडटन 
प्र.विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 
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16.18 
मसम्रोन क्षेर पयडटन प्रिद्धडन 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.19 
खासापानी क्षेर प्रिद्धडन 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.2 
िरखम्िनी क्षेर पयडटन प्रिद्धडन 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.21 
कगाडिख क्षेर पयडटन प्रिद्धडन 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने। 

16.22 
बहृिर बराह क्षेर विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.23 
हनरिानढोका दरबार 
संग्राहािय  

कायि गने। पररािखत्मक रिक िहत्त्िको विषय भएकोिे केन्द्रिै राख्न।े 

16.24 
िेाी पहार्ी क्षेर पयडटन 
प्रिद्धडन विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने। 
प्रदेशबाट सञ्चािन हरन सक्ने देखरएकोिे सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने। 

16.25 साँस्कृमिक संस् ान  कायि गने। रावियस्िरको कायड भएकोिे संघिा कायि राख्न।े 

१६.२६ 
नेपाि प्रज्ञा प्रमिष्ठान 
कििादख  

कायि गने। 
रावियस्िरको कायड भएकोिे संघिा कायि राख्न।े 

१६.२७ 
नेपाि संगीि ि ा नाट्य 
प्रज्ञा प्रमिष्ठान 

कायि गने। 
रावियस्िरको कायड भएकोिे संघिा कायि राख्न।े 

१६.२८ नेपाि िमििकिा प्रज्ञा 
प्रमिष्ठान 

कायि गने। 
रावियस्िरको कायड भएकोिे संघिा कायि राख्न।े 

16.29 िरखम्बनी विकास कोष कायि गने। 
राविय र अन्द्िराडविय िहत्त्िको संग सम्बखन्द्धि भएकोिे 
संघिा कायि राख्न।े  

१६.३ 
नेपाि नागररक उड्डयन 
प्रामधकरग  

कायि गने। 

मनयािक मनकाय भएकोिे संघिा कायि राख्न।े यसिाई 
अझ सक्षि बनाई कायड गराउनर पने। 

१७ 
संघीय िामििा ि ा सािान्द्य 
प्रशासन िन्द्रािय  

    

17.1 
नेपाि प्रशासमनक प्रखशक्षग 
प्रमिष्ठान  

कायि राख्न।े 

यो संस् ाको कायडसम्पादन राम्रो छ। यस्िाई सरदृढ गरख 
संघीय िन्द्राियबाट सञ्चािन भ रहेका िामिि ठदन ेकायड 
रारेत गरख यसबाट सबै वकमसिका िामिि ठदने व्यिस् ा 
गने।  

17.2 
फोहोरिैिा व्यिस् ापन 
प्राविमधक सहायिा केन्द्र  

कायि गने र 
रिसः 
हस्िान्द्िरग गने 

हाि कायि रारी क्रिसः स् ानीय िहसँगै सहकायड गदै 
हस्िान्द्िरग गने।  

17.3 
स् ानीय विकास प्रखशक्षग 
प्रमिष्ठान  

रारेत गने। 

पररिमिडि सन्द्दभडिा बतेट ितरडिा, कर, प्रगािख, िेरा 
प्रगािखसम्बन्द्धी िामिि यो िन्द्राियिे ठदन नसक्ने हरँदा 
रारेत गने।  

17.4 
आठदिासी तनतािी उत्मक र ान 
राविय प्रमिष्ठान  

कायि गने। संिैधामनक आयोग गिन भएपमछ रारेत गनरडपने। 
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17.5 राविय दमिि आयोग  रारेत गने। नेपािको संविधान तारख हरन रभन्द्दा अगामर् कायडकारख 
मनगडयबाट गिन भएका यी आयोगहरू हाि संिैधामनक 
आयोगहरू बमनसकेकािे आिश्यक नभएको। 17.6 राविय िरखस्िि आयोग  रारेत गने। 

17.7 
िादख सिरदाय उत्मक र ान 
विकास समिमि  

कायि गने। संिैधामनक आयोग गिन भएपमछ रारेत गनरडपने। 

17.8 
वपछमर्एको सिरदाय उत्मक र ान 
विकास समिमि  

कायि गनरडपने। संिैधामनक आयोग गिन भएपमछ रारेत गनरडपने। 

17.9 दूगडि क्षेर विकास समिमि  रारेत गनरडपने। िन्द्रािय विभागबाटै सो सम्बन्द्धी कायड गने। 

17.1 
बौद्ध दशडन प्रिद्धडन ि ा 
गरम्बा विकास समिमि  

गाभ्ने। िरखम्बनी विकास कोषिा गाभ्ने। 

17.11 
उपेखक्षि, उत्मक रपीमर्ि र 
दमिििगड उत्मक र ान विकास 
समिमि  

रारेत गनरडपने। 

नेपािको संविधान तारख हरन रभन्द्दा अगामर् कायडकारख 
मनगडयबाट गिन भएकोिे यो समिमि हाि संिैधामनक 
आयोग बमनसकेकािे आिश्यक नभएको। 

17.12 मनताििी किडाारख अस्पिाि कायि गने  
मनताििी किडाारखको स्िास्थ्यसँग सम्बखन्द्धि भएकािे 
संघिै कायि रहने। 

17.13 
स् ानीय मनकाय वििीय 
आयोग 

रारेत गर्न े
हाि अ ड िन्द्राियबाटै स् ानीय िहिाई विि हस्िान्द्िरग 
हरने हरँदा औखात्मक रय नभएको। 

17.14 
नेपाि कोररया िैरी 
अस्पिाि  

हस्िान्द्िरग गर्न े
सम्बद्ध प्रदेशिे सञ्चािन गनड सक्न ेहरँदा प्रदेश िहिा 
हस्िान्द्िरग गने 

१८ 
सञ्चार ि ा सूाना प्रविमध 
िन्द्रािय  

    

18.1 नेपाि दूर सञ्चार प्रामधकरग  कायि गने। 
मनयािक मनकाय भएकािे कायि रारी यसिाई सक्षि 
रूपिा सञ्चािन गराउने। 

18.2 सररक्षग िररग विकास समिमि गाभ्ने। िररग ि ा प्रकाशन विभागिा गाभ्ने  

18.3 
रेमर्यो प्रसार सेिा विकास 
समिमि 

गाभ्ने 
रेमर्यो प्रसार सेिा विकास समिमि, नेपाि टेमिमभतन, 
गोररापर संस् ान गाभेर सञ्चार प्रामधकरग बनाई ािाउन े 18.4 नेपाि टेमिमभतन गाभ्ने 

18.5 गोररापर संस् ान गाभ्ने 

18.6 राविय सिााार समिमि कायि गने सरकारख सिााार समिमि भएकोिे आिश्यक रहेको।  

18.7 प्रसे काउखन्द्सि नेपाि  रारेत गने 
यसिाई रारेत गरख िन्द्रािय, विभागिाटै कायड गनड सक्ने 
हरँदा रारेत। 

18.8 
न्द्यरनिि पाररश्रमिक मनधाडरग 
समिमि 

रारेत गने 
सम्िद्ध िन्द्रािय, विभागिाटै कायड गनड सक्न ेहरँदा रारेत 
गने।  

18.9 ािखार विकास बोर्ड  कायि गने। ािखारको विकाससँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे कायि रहने।  

18.1 ािखार ताँा समिमि  कायि गने। ािखारको विकाससँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे कायि रहने। 

18.11 
राविय सूाना आयोग विशेष 
कोष  

रारेत गने। 
छर टै्ट कोष रारीराख्न उपयरक्त नभएकोिे रारेत गने र 
यसको कायड सम्बद्ध मनकायबाट गराउने।  

18.12 राविय सूाना प्रविमध केन्द्र कायि गने। 
सूाना प्रविमधको विकासको िामग आिश्यक भएकोिे 
कायि रहने।  

१९ 
भौमिक परिाडधार ि ा 
यािायाि व्यिस् ा िन्द्रािय  

    

19.1 सर्क बोर्ड नेपाि  रारेत गने यसको कायड िन्द्रािय, विभागबाटै गने गरख यसिाई 
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रारेत गने।  

19.2 रेल्िे कम्पनी  रारेत गने 
रेि विभाग गिन भ सकेकोिे यो कम्पनी रारी राख्नर 
आिश्यक नदेखरंदा रारेत गने।  

२० गहृ िन्द्रािय      

20.1 
केन्द्रखय दैिी प्रकोप उद्धार 
समिमि 

गाभ्ने 
प्र.ि. ि ा िं.प्र.को कायाडियिा रहेको सोहख प्रकृमिको 
एउटै कोषिा गाभ्ने। 

20.2 केन्द्रखय हत कमिटख  रारेत गने यसको सञ्चािन गहृ िन्द्राियबाटै गने गरख रारेत गने। 

20.3 प्रहरख कल्याग कोष  कायि गने। आिश्यक रहेकोिे कायि रहने। 

२१ 
स्िास्थ्य ि ा तनसं्या 
िन्द्रािय  

    

21.1 
वि.वप को रािा िेिोररयि 
क्यान्द्सर अस्पिाि  

कायम राख्र्ने। विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.2 
िानि अंग प्रत्मक रयारोपग 
विकास समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.3 
खत वप को रािा 
स्िासप्रस्िास उपाार केन्द्र  

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.4 
शरखशि को रािा प्ररर 
क्यान्द्सर अस्पिाि  

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.5 
काखन्द्ि अस्पिाि विकास 
समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.6 
परोपकार प्रसरिी ि ा स्िरृोग 
अस्पिाि विकास समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.7 
शरक्ररात ट्रवपकि ि ा 
सरुिा रोग अस्पिाि विकास 
समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.8 
मसंहदरबार बैद्यराना विकास 
समिमि 

कायि राख्न े

विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.9 
राविय आयरिेद अनरसन्द्धान 
ि ा िामिि केन्द्र 

कायि राख्न े

विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.1 
नरदेवि आयरिेद अस्पिाि 
विकास समिमि 

कायि राख्न े

विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.11 
िानमसक अस्पिाि विकास 
समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.12 
खावकत्मक रसा विज्ञान राविय प्र. 
विकास समिमि 

कायम राख्र्ने। विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
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कायि रहने।  

21.13 
पाटन स्िास्थ्य विज्ञान प्र. 
विकास समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.14 
वि वप को रािा स्िास्थ्य 
वि.प्र.विकास समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.15 
गंगािाि हृदयरोग केन्द्र 
विकास समिमि 

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.16 
वकटतन्द्य रोग अनरसन्द्धान 
ि ा िामिि केन्द्र  

कायम राख्र्ने। 
विशेषीकृि स्िास्थ्य सेिासँग सम्बखन्द्धि रहेकोिे संघिै 
कायि रहने।  

21.17 
कगाडिख स्िास्थ्य विज्ञान 
प्रमिष्ठान विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
साविक विकास समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा 
हस्िान्द्िरग गने।  

21.18 
पोररा स्िास्थ्य विज्ञान 
प्रमिष्ठान विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.19 
राप्ती स्िास्थ्य विज्ञान 
प्रमिष्ठान विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.2 
िध्यपखिि क्षेरीय अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.21 
िध्यपखिि क्षेरीय आयरिेद 
खावकत्मक रसािय विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.22 
धौिामगरख अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.23 
राप्ती अस्पिाि विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.24 
भेरख अस्पिाि विकास 
समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.25 
कोशी अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.26 
कोशी अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.27 
सगरिा ा अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.28 
तनकपरर अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  
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21.29 
िरखम्बनी अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.3 
सेिी अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.31 
िहाकािख अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

21.32 
नारायगी अञ्चि अस्पिाि 
विकास समिमि 

हस्िान्द्िरग गने 
प्रदेशिहबाट सञ्चािन हरनसक्ने भएकोिे साविक विकास 
समिमि रारेत गरख सम्बद्ध प्रदेशिा हस्िान्द्िरग गने।  

 



292 

अध्याय दश 

सार्वजनिक संस्थािहरूको लगािी र दाययत्र्को स्स्थनि र ददगो यर्त्तीय 

व्यर्स्थापिको उपायहरू 

10.1 पषृ्ठभनूि 

सार्वजनिक संस्थािहरू सरकारले गिनवपिे कायवहरू निटो-िररिो, सरल र व्यार्साययकरूपिा सम्पादि 

गिव स्थापिा गररएका हनन्िि।् सार्वजनिक संस्थािहरूिा सरकारको नियन्रण रहे पनि सञ्चालि एरं् 

व्यर्स्थापिका लानग यस्िा निकायहरूलाई स्र्ायत्तिा प्रदाि गररएको हनन्ि। िसथव यस्िा 

संस्थािहरूिा एकसाथ व्यार्साययक र सरकारी के्षर दनरै्का यर्षेशिाहरू रहेका हनन्िि।् सार्वजनिक 

स्र्ानित्र्, सार्वजनिक उद्देश्य र स्जम्िेर्ारी, सार्वजनिक उत्तरदाययत्र्, सार्वजनिक यहि, सार्वजनिक 

व्र्र्स्थापि र नियन्रण आदद सार्वजनिक पक्षका यर्शेपिाहरू हनि ्भिे व्यार्साययकिा, नसजविशीलिा, 

िर्-प्रर्िवि, लिकिा, पेशायर्ज्ञत्ता, उद्यिशीलिा, उत्पादकत्र्, जोस्िि र्हि, लगािीको यथोस्िि 

प्रनिफल, व्यायसाययक लेिाङ्कि आदद व्यर्साययक यर्शपेिाहरू हनि।् आनथवक, सािास्जक, पूर्ावधार 

यर्कास एरं् जियहिका कायवहरू गिे उद्देश्यले यस्िा संस्थािहरू सरकारको लगािीिा स्थापिा हनि े

गरेका िि।् यर्श्व र्ैंकका अिनसार राष्ट्रिा हनिे कन ल लगािीको २० प्रनिशि सम्ि सार्वजनिक 

संस्थािहरूिा लगािी भएको, यस्िा संस्थािहरूले ५ प्रनिशिसम्ि रोजगारी प्रदाि गिे गरेका र कन िै 

कन िै देशिा ि अथवव्यर्स्थाको ४० प्रनिशि सम्िको उत्पादि अंश सार्वजनिक संस्थािहरूको रहेको 

ि।  

सि ्१९३० को िहािन्दी र दोस्रो यर्श्वयनद्धपनि राज्यहरूको पनिनििावण एरं् पनिस्थावपिा, योजिाबद्ध 

यर्कास प्रकृयालाई अस्ि बढाउदै लोककल्याणकारी राज्य स्थापिा गिव, उद्यिशीलिाको यर्कास, 

बेरोजगारी सिस्याको सिाधाि, पंूजीको पररिालि एरं् प्रयर्नधको यर्कास गरी अथविन्रिा योगदाि 

पनयावउदैं यर्श्वव्यायप रूपिा िै सार्वजनिक संस्थािहरूको स्थापिा र यर्कास भएको देस्िन्ि। सि ्

१९५० र 1960 को दशकिा जियहि एरं् सार्वजनिक कल्याणसम्र्न्धी, निजीक्षेरको एकानधकार र 

अस्र्स्थ प्रनिस्पधावको अन्त्य गिव, िनल्य स्स्थरिा कायि गिव र निजीके्षर आकयषवि िहनिे के्षरिा 

सरकारको उपस्स्थनिका लानग सिेि सार्वजनिक संस्थािहरू स्थापिा भएको पाइन्ि। त्यसरे्ला यस्िा 

सार्वजनिक संस्थािहरूले देशको अथविन्रिा उत्पादििा, रोजगारी र आयिा ठूलो योगदाि गिे गरेको 

र सरकारले यी िाफव ि ्आफ्िा कयौं िीनिहरू कायावन्र्यि गदवथे।  
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िर यो अर्स्था सधैं रहेि। संके्षपिा राज्यको बढी हस्िके्षप र नियन्रणसँगै स्रोि र साधिको दक्षपूणव 

प्रयोगिा ठूलो सिस्या आउंदै थनप्र ैयर्संगनि र यर्कृनिहरू अथविन्रिा िौलाउिे स्स्थनि बन्यो। यसको 

प्रनिकन ल असर िूल्य, गरीबी, भ नक्तािी संि नलि जस्िा के्षरिा पर् यो। धेरै िूलनकहरूले नियन्रण र 

निदेशििूलक अथव व्यर्स्था पररत्याग गरी यसको ठाउँिा निजी क्षेरलाई आनथवक, व्यापाररक एरं् 

सेर्ािूलक के्षरिा बढी सहभागी बिाउि े िीनि अर्लम्र्ि गरे। ययह दशकिा सनरु भएको 

उदारीकरण िथा आनथवक सनधारका कायवक्रि अन्िगवि सार्वजनिक संस्थािहरूलाई निजीकरण गिे 

अनभयाि पनि िलाइयो।  

फेरर यर्श्वको सि ् २००८/२००९ को यर्त्तीय संकटपनि यर्श्विा सार्वजनिक के्षरको भनूिकाको 

पनिरार्ृस्त्त भएबाट बजार र सरकारी के्षरको पररपूरक र सिन्र्यकारी भनूिकािा जोड ददि थानलएको 

ि। सोही अिनरूप सािास्जक सनरक्षा, सिारे्शीिा, सािास्जक न्याय र गनणस्िरीय सार्वजनिक सेर्ािा 

राज्यको भनूिका हनँदैं संस्थािहरूको भनूिका िहत्त्र्पूणव हनिे कन रािा जोड ददि थानलएको ि। बजारिा 

हनिे एकानधकार र्ा नियन्रणलाई रोक्िे कायविा सार्वजनिक संस्थािहरू उपयोग गिे िीनि सिेि नलि े

गररएको ि।  

यही पषृ्ठभनूििा यस पररच्िेदिा िेपालिा सार्वजनिक संस्थािको ऐनिहानसक पषृ्ठभनूि एरं् व्यर्स्थापि, 

सार्वजनिक संस्थािको अथविन्रिा रहेको भनूिका, सरकारको लगािीको प्रनिफलको अर्स्था, 

संस्थािहरूको दाययत्र्, सार्वजनिक संस्थािहरूको सञ्चालि र व्यर्स्थापिको यर्यर्ध पक्षहरूको यर्श्लषेण 

गदै अर् के सनधार गिनव पिव र राज्यले के-कस्िा संस्थािहरूिा संरििात्िक सनधार गरी व्यर्साययक 

ढंगले सञ्चालि गिनवपदवि, के कस्िा संस्थािहरूलाई गाभ्िनपदवि, के कस्िा संस्थाि यर्निरे्श गिनवपदवि 

र के कस्िा संस्थािलाई रणिीनिकरूपले सञ्चालि गिनव पदवि भने्न लगायिको यर्षयिा उपयनक्त 

यर्कल्पहरू सिेयटएको ि।  

10.2 निजीकरणपनि हाल सञ्चालििा रहेका सार्वजनिक संस्थाि 

यर्.सं. १९९३ सालिा यर्राटिगर जनट निल र १९९४ िा िेपाल बैंक नलनिटेडसँगै िेपालिा 

सार्वजनिक संस्थािहरूको स्थापिा र सञ्चालि भएको हो। संस्थाि स्थापिाको क्रि बढ्दै गई सािौ 

योजिाको अन्ि (यर्.सं. २०४७ साल) सम्ि आइपनग्दा िेपालिा कन ल ६२ र्टा सार्वजनिक 

संस्थािहरू स्थापिा भएका नथए।  

िेपालले आठौं योजिाको आरम्भसँगै अर्लम्बि गरेको िनला, उदार र बजारिूिी आनथवक िीनि 

अन्िगवि निजीकरणिा उच्ि प्राथानिकिा ददएका कारण ठूलो संख्यािा सार्वजनिक संस्थािहरूको 

निजीकरण गररयो। केही सार्वजनिक संस्थािहरू बन्द सिेि गररए। निजीकरण गिे क्रििा यर्देशी 
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राष्ट्रको सहयोगिा स्थायपि रणिैनिक िहत्त्र्का सार्वजनिक संस्थािहरू सिेि निजीकरण गररयो। 

यसले गदाव निजीकरण िै यर्र्ाददि बन्यो। निजीकरण प्रनि अयर्श्वास बढ्यो। निजीकरण गररएका 

कन िै पनि संस्थािहरू राम्ररी सञ्चालि हनि सकेिि।् कनिपय सिाप्त भएर गए। यस्ले देशिा 

औद्योनगकीकरण र रोजगारी प्रर्द्धवििा ठूलो प्रनिर्द्धिा थयपयो। अथविन्रको परनिभवरिा र्ृयद्धिा यो 

सहायक हनि पनग्यो। िेपालिा ठूलो राजिीनिक पररर्िविपनि बिकेो संयर्धािले राज्य र बजारको 

भनूिकालाई ियाँ ढंगले पररभायषि गिनवका साथै िीि िम्बे अथविीनि अस्ि सादै सिाजर्ाद उन्िनि 

सिदृ्ध अथविन्रको पररकल्पिा गरेको ि। यसले सार्वजनिक संस्थािको आर्श्यकिा र िहत्त्र् बढेको 

ि।  

आठौं योजिा (यर्.सं. २०४८ देस्ि) को आरम्भदेस्ि एक दशकको अर्नधिा धेरै संस्थािहरूलाई 

निजीकरण, यर्िटि र िारेज गररयो। केही संस्थािहरू िाटािा गई सञ्चालि हनि िसकेर बन्द पनि 

भए। हाल ३९ र्टा संस्थािहरू अस्स्ित्र्िा रहेका िि ्भि े३५ र्टा संस्थािहरू िारै सञ्चालििा 

रहेकािि।् अस्स्ित्र्िा रहेका ४ र्टा संस्थािहरू जिकपनर ि नरोट कारिािा नलनिटेड, िेशिल 

कन्स्रक्सि कम्पिी नलनिटेड र िेपाल इस्न्जनियररन कन्सल्टेन्सी सेर्ा केन्र नलनिटेडको हालसम्ि 

पनि िारेजी, यर्िटि िथा िजवरको प्रयक्रया पनरा गररएको िैि। िेपाल औद्योनगक यर्कास बैंक 

नलनिटेडलाई रायष्ट्रय बास्णज्य बैंकिा यर्लय गराइएको ि। यर्.सं. २०७५ को जेष्ठसम्ि अस्स्ित्र्िा 

रहेका सार्वजनिक संस्थािहरू िध्ये औद्योनगक क्षेरिा ७; व्यापाररक क्षेरिा ६; सेर्ा के्षरिा ७; 

सािास्जक क्षरेिा ५; जि-उपयोगी क्षरेिा ५ र यर्त्तीय क्षरेिा ९ र्टा रहेका िि।् अस्स्ित्र्िा 

रहेका यी सार्वजनिक संस्थािहरू यर्नभन्न ऐिद्वारा स्थायपि िि ्। २७ र्टा कम्पिी ऐि अन्िगवि 

स्थापिा भएका हनि ्भि ेसािर्टा संस्थािसम्र्न्धी यर्शेष ऐि, िीिर्टा संस्थाि सञ्चार ऐि र दूईर्टा 

संस्थाि ऐि अिनसार स्थायपि िि।् ३९ संस्थािहरूिध्ये २० संस्थाििा िेपाल सरकारको पूणव 

स्र्ानित्र् रहेको ि भि े१९ र्टािा िेपाल सरकारको अनधकांश स्र्ानित्र् रहेको ि। सञ्चालििा 

रहेका ३५ र्टा संस्थािहरूको यर्र्रण िानलका १ िा उल्लेि गररएको ि।  

 

 

िानलका १: हाल अस्स्ित्र्िा रही सञ्चालििा रहेका सार्वजनिक संस्थािहरू 
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सार्वजनिक संस्थािहरु
क्षेरगि र्ग करण संख्या सञ्चनलि संस्थािको िाि

औद्योनगक ७ ६ दनग्ध यर्कास संस्थाि, जनडबनटी उत्पादि िथा प्रशोधि कम्पिी नल., हेटौंडा नसिेन्ट उद्योग नल., जिकपनर ि नरोट कारिािा नल., 
िपेाल  औषनध नल., उदयपनर नसिेन्ट उद्योग नल. र िपेाल  रर ड म्याग्िसेाइट प्रा. नल.

व्यापाररक ६ ५ कृयष साि ी कम्पिी नल., रायष्ट्रय बीउ नबजि कम्पिी नल., िशेिल रेनड  नल., िपेाल िाद्य संस्थाि, िपेाल आयल निगि नल. र दद 
यटम्बर कप रेशि अफ िपेाल नल.

सेर्ा ७ ५
िपेाल िागररक उ यि प्रानधकरण, िपेाल र्ायनसेर्ा निगि, औद्योनगक क्षेर व्यर्स्थापि नल., िपेाल पारर्हि िथा गोदाि व्यर्स्था कं. 
नल., रायष्ट्रय उत्पादकत्र् िथा आनथवक यर्कास केन्र नल., िपेाल ईस्न्जनियरर  कन्सल्टेन्सी सेर्ा केन्र नल. र िशेिल कन्स्रक्सि कम्पिी 
िपेाल नल.

सािास्जक ५ ५ सांस्कृनिक संस्थाि, गोरिापर संस्थाि, जिक स्शक्षा साि ी केन्र नल., िपेाल टेनलनभजि र रायष्ट्रय आर्ास कम्पिी नल.

जिोपयोगी ५ ५ िपेाल दूरसञ्चार कम्पिी नल., िपेाल यर्द्यनि प्रानधकरण, यर्द्यनि उत्पादि कम्पिी नल., रायष्ट्रय प्रसारण न ड कम्पिी नल. र िपेाल िािपेािी 
संस्थाि

यर्त्तीय ९ ९ कृयष यर्कास बैङ्क नल., रायष्ट्रय र्ास्णज्य बैङ्क नल., िपेाल बैङ्क नल., रायष्ट्रय बीिा संस्थाि, रायष्ट्रय बीिा कम्पिी नल., निक्षेप िथा कजाव 
सनरक्षण कोष, िपेाल स्टक एक्सिे  नल., िागररक लगािी कोष र जलयर्द्यनि लगािी िथा यर्कास कम्पिी नल.

जम्िा ३९ ३५ िशेिल रेनड  नल. बन्द भएको, जिकपनर ि नरोट कारिािा बन्द भए पनि भाडा र अन्य आय प्राप्त भएको िथा एि.आई.नड.सी. 
डेभलपिेन्ट बैङ्क नल. रायष्ट्रय र्ास्णज्य बैंकिा गानभएकोले अब संस्थािको संख्या ३५ िार रहेको

श्रोिः सार्वजनिक संस्थािहरूको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०७०-७५) 

िेपालिा सार्वजनिक संस्थािहरूको स्थापिासम्र्न्धी कािूिका प्रार्धािहरूको यर्श्लषेण गदाव 

संस्थािहरूको सञ्चालि र व्यर्स्थापििा िनख्यिया सम्र्स्न्धि िन्रालय, अथव िन्रालय, संस्थािको 

साधारण सभा, संस्थािको संिालक सनिनि, उच्ि व्यर्स्थापि िह र कायवसञ्चालि िहसयहिको 

सांगठनिक संरििाको भनूिका रहेको देस्िन्ि। सञ्चालि िथा व्यर्स्थापिको सम्पूणव अनधकार 

साधारण सभािा रहेको ि साधारण सभा अन्िगवि रहि ेसंिालक सनिनि संस्थािको सि  सञ्चालि 

िथा व्यर्स्थापिप्रनि जर्ाफदेही हनन्ि। संस्थािहरूिा कायवकारी प्रिनि, उच्ि व्यर्स्थापि िह र 

कायवसञ्चालि िह गरी िीि िहको जिशस्क्त रहिे गरेको ि।  

10.3 सार्वजनिक संस्थािहरूको यर्त्तीय अर्स्था 

सार्वजनिक संस्थािहरूको यर्त्तीय यर्श्लषेण यस्िा संस्थािहरूको कारोर्ार, िाफा, स्शरोभार ििव, 

संस्थाििा सरकारले गरेको लगािी र सोको प्रनिफल, िूद सम्पस्त्त एरं् दाययत्र्हरू, कोषिा व्यर्स्था 

िगररएको दाययत्र् जस्िा पक्षहरूका आधारिा गिव सयकन्ि। सरकारको लगािी, यसको प्रनिफल र 

सरकारले व्यहोिनव पिे दाययत्र् दीधवकालीि दृयिले िहत्त्र्पूणव हनिे भएकोले स्र्भार्िः सरकारको 

िासोका यर्षयहरू हनन्िि।् यस यर्श्लषेणिा यी पक्षहरूलाई यर्स्ििृरूपिा ििाव गररएको ि।  

10.3.1 सार्वजनिक संस्थािहरूिा सरकारको लगािीको प्रर्सृ्त्त र प्रनिफल 

िेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थािहरूिा शेयर लगािी, ऋण लगािी र रै्देस्शक शेयर लगािीको 

िाध्यिबाट लगािी गिे गरेको ि। शयेर लगािी अन्िगवि शेयरिा के कनि लगािी भयो र त्यसको 

प्रनिफलको रूपिा िगद लाभांश र्ा बोिस शयेरको रूपिा कनि प्राप्त भयो भिेर लेिाजोिा गररन्ि 



296 

भिे ऋण लगािी अन्िगवि साँर्ा र व्याज दनबै रकि यफिाव कयहले र कसरी हनिे भने्न आकंलि 

गररएको हनन्ि। हालका र्षवहरूिा सरकारले सार्वजनिक संस्थाििा गरेको शेयर लगािीको प्रर्ृस्त्त र 

प्रनिफलका साथै ऋण लगािीको अर्स्था िल िानलका २ िा प्रस्िनि गररएकोि।  

यर्गि ५ र्षवको प्रर्सृ्त्त हेदाव आनथवक र्षव २०६९/७० िा सार्वजनिक संस्थािहरूिा सरकारले कन ल 

रु. ९६ अर्व र्रार्रको सेयर लगािी गरेकोिा आनथवक र्षव २०७२/७३ िा यो लगािी र्ढी रु. 

१२९ अर्व प नगी आनथवक र्षव २०७३/७४ िा यो अझै बढेर रु.१६७ अर्व प नगेको देस्िन्ि। यर्गि 

५ र्षविा सरकारले प्रनिर्षव थप गदै गरेको सेयर लगािी र त्यो सेयर लगािीको प्रनिफलको अर्स्था 

हेदाव स्स्थनि सन्िोषजिक देस्िदैि। यस अर्नधिा पाँि प्रनिशिको हाराहारीिा िार सरकारले लाभाँस 

प्राप्त गरेको ि। शेयर लगािीिा लाभांशको अर्स्था (िानलका २) िा प्रस्िनि गररएको ि। 

िानलका २: यर्गि ५ र्षविा सरकारको सेयर लगािी र प्रनिफल 

आनथवक र्षव क्रिशः थपिा थप हनदै गएको शेयर 
लगािी 

(रु. लाि ) 

प्रनिर्षव प्राप्त लाभासं  
(रु. लाि ) 

प्राप्त लाभासं 
प्रनिशि 

2069/070 966380 66818 6.91 

2070/071 1070281 65656 6.13 

2071/072 1158870 69440 5.99 

2072/073 1295904 73707 5.68 

2073/074 1670634 77770 4.६५ 

स्रोि: सार्वजनिक संस्थािको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०६९-2075) 

सेयरको प्रनिफलको यहसार्ले यो लाभांस न्यूि हो। यस अर्नधिा भएको र्ायषवक िनरास्स्फनिसँग यो 

लाभाँस प्रनिशि िनलिा गरी हेिे हो भि े सरकारले संस्थाििा गरेको सेयर लगािीको प्रनिफल 

िकारात्िक प्रायः ि। यसबाट सरकारको ठूलो अर्सर लागि परेको स्पि देस्िन्ि। िसथव, 

सरकारले यी सार्वजनिक संस्थािहरूिा सनधार िगरी लगािार लगािी बढाँउदै लग्िे हो भिे सेयर 

लगािी थप फलदायी िहनिे अर्स्था ि। सरकारले कस्िो संस्थाििा कनि सम्ि सेयरिा लगािी गिे 

हो भने्न िीनिगिरूपिै यर्िार गिनवपिे देस्िन्ि।  

अक िफव  सरकारले ऋण लगािी गरेपनि सियिै साँर्ा र व्याज यफिावको अपेक्षा गरे पनि 

संस्थािहरूले साँर्ा र व्याज यफिाव गिे गरेका िैिि।् यर्गि ५ र्षविा र्सेनि थयपदै गएको ऋण 

रकि र त्यसको साँर्ा र व्याज यफिावको रकि निम्ि िनलका ३ िा प्रस्िनि गररएको ि। यस 

अिनसार सरकारले एकोहोरो सार्वजनिक संस्थािहरूलाई ऋण ददएको ि भिे संस्थािहरूले सरकारलाई 

साँर्ा र व्याज रकि यफिाव अत्यन्िै न्यूि रूपिा गरेका िि ्भने्न स्पि हनन्ि।  

िानलका ३: सरकारको प्रनिर्षव थप हनदैँ गएको ऋण र सारँ्ा व्याज यफिाव 
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(रु. लाििा ) 
आनथवक र्षव र्सेिी थप हनँदै गएको ऋण  यस आ.र्.िा यफिाव भएको सारँ्ा रकि यस आ. र्.िा यफिाव भएको व्याज रकि 
2069/70 1065017 7553 (०.७१) 5263 

2070/71 1116817 5698 (०.५१) 16519 

2071/72 1299618 20851 (१.६०) 19406 

2072/73 1305068 136940 (१०.४९) 30908 

2073/74 1525075 29402 (१.९३) 22013 

स्रोि: स्रोिः सेयर िथा ऋण लगािीको र्ायषवक प्रनिरे्दि (२०७३/0७४), िहालेिा नियन्रकको कायावलय 
रिव्यः कोि नभरको अंकले िि ्िि ्र्षवको ऋण लगािीको प्रनिशि जिाउि।  

आ.र्. २०७२/७३ िा सरकारले त्यसर्षवको कन ल नििव बाँकी ऋणको कररर् १०.५ प्रनिशि सारँ्ा 

यफिाव पाएको ि। अन्य र्षवहरूिा साँर्ा यफिाव अत्यन्िै न्यूि रहेको ि। हालैका र्षवहरूिा 

सरकारलाई सार्वजनिक संस्थािहरूले रु.२ देस्ि ३ अर्वसम्ि व्याज रकि नििे गरेको पाइन्ि।  

सरकारले के्षरगि रूपिा गरेको लगािी हेदाव सबैभन्दा र्ढी रकि जिउपयोगी के्षरका संस्थािहरूिा 

प्रर्ाह भएको देस्िन्ि। यस्िा जिउपयोगी संस्थािहरू स्र्भारै्ले पूजँी-सिि हनिे हनँदा यसो भएको 

हनिसक्ि। हालैका र्षवहरूिा सेर्ा के्षरका सार्वजनिक संस्थािहरूिा १० देस्ि १५ प्रनिशिले लगािी 

बढेको देस्िन्ि भिे जिउपयोगी के्षरका संस्थािहरूिा लगािी निकै िै बढेको देस्िन्ि। त्यसैगरी 

यर्त्तीय के्षरका संस्थािहरूिा पनि लगािी बढाइएको ि। जिउपयोगी के्षरिा उल्लेख्यरूपिा लगािी 

बढाइएिा पनि िेपाल दूरसञ्चार कम्पिी नलनिटेड बाहेक अन्य कन िै पनि संस्थािबाट सरकारले 

लाभांश (प्रनिफल) प्राप्त हनि सकेको िैि। सबैभन्दा ठूलो लगािी भएको िेपाल यर्द्यनि प्रानधकरण िै 

सबैभन्दा ठूलो िोक्सािीिा रहेको ि। सरकारले यर्गि ५ र्षविा गरेको सेयर लगािीको यर्र्रण 

निम्ि िानलका ४ िा प्रस्िनि ि।  
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िानलका ४: सार्वजनिक संस्थािहरूिा के्षरगि सेयर लगािीको अर्स्था 
(रु. लाििा) 

आ र् 2069/70 2070/71 २071/72 2072/73 2073/74 

औद्योनगक के्षर ११९७२ 

(०.७९) 

९३७७ 

(७.०३) 

५९७६ 

(०.२६) 

४०३९ 

(२.२५) 

१९३४ 

(०. ६०) 

व्यापाररक के्षर 1९५७  

(०.१०३) 

१८८३ 

(१.४१) 

१८१५ 

(०.०७९) 

-१२२३५७ 

(-६८.१५) 

११०० 

(०.५०) 

सेर्ा के्षर १९५९१ 

(१.२९) 

१३२६४ 

(९.९५) 

३०३९१ 

(१.३४) 

२००३५ 

(११.१६) 

९२६२९ 

(१४.०) 

सािास्जक के्षर २४७५ 

(०.१६) 

२९८२ 

(२.२४) 

७५०० 

(०.३३) 

२७०० 

(१.५०) 

३९०१ 

(०.८९) 

जिोपयोगी के्षर 1३४४९51 
(८८.७६) 

१०७८०९ 
(८०.८७) 

२०८८११ 
(९.१३) 

२४०६६१ 
(१३४.०५) 

२६३२५४  

(४०.००) 

यर्त्तीय के्षर १३४३६६ 

(८.८७) 

-२००७ 

(-१.५०) 

३१७६६ 
(१.३९) 

३४४५२ 
(१९.१९) 

१७२२५ 

(४४.००) 

कन ल जम्िा १५१५३१२ 

(१००) 
१३३३०८ 

(१००) 

2२८६२५९ 

(१००) 

१७९५३० 

(१००) 

३८००४३ 

(१००) 

स्रोि: सार्वजनिक संस्थािको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०६९-2075) 

िोटः कोि नभरको अंकले कन ल जम्िाको प्रनिशि जिाउि। आ. र्. २०७०/२०७१ िा कृयष 
यर्कास र्ैंकले िेपाल सरकारको ऋण ि नक्ता गरेको हनिाले यर्त्तीय के्षर अन्िगविको रकि 
िकारात्िक हनि गएको। त्यसैगरी आ. र्. २०७२/७३ िा िेपाल आयल निगिले सरकारको 
ऋण ि नक्ता गरेकोले व्यापाररक के्षर अन्िगविको लगािी िट्ि गएको।  

10.3.2 सार्वजनिक संस्थािहरूको सम्पस्त्त र दाययत्र् 

सार्वजनिक संस्थािहरूको सम्पस्त्त एरं् दाययत्र्को स्स्थनिले िी संस्थािहरूको यथाथव अर्स्थाको स्िरण 

गदवि। यसबाट सरकारको लगािीले के कनि थप सम्पस्त्त नसजविा भयो? सम्पस्त्त र दाययत्र् र्ीि 

सन्िनलि र्ा असन्िनलिको स्स्थनि के ि, सम्पस्त्तले दाययत्र् ि नक्त्ता गिे क्षििा राख्ि राख्दैि? 

सरकारको दीिवकालीि दाययत्र् के कसो हनिे? आददको लेिाजोिा गिव सयकन्ि। सार्वजनिक 

संस्थािहरूको यर्गि ५ र्षवको िनद स्स्थर सम्पस्त्त एरं् ऋण दाययत्र्को स्स्थनि निम्ि िानलका ५ िा 

प्रस्िनि गररएको ि।  
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िानलका ५: सार्वजनिक संस्थािहरूको सम्पस्त्त र दाययत्र्को अर्स्था 

आनथवक र्षव 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 
कन ल सम्पस्त्त एरं् दाययत्र् 
(रू.लाििा) 

4540563 5415483 7305462 7683394 10820343 

िनद स्स्थर सम्पस्त्त (रू.लाििा) 1185686 1262703 2441388 2251055 1806833 

कन ल सम्पस्त्तिा िूद स्स्थर सम्पस्त्तको 
अंश 

26% 23% 33% 29% 17% 

कन ल दाययत्र्िा ऋण दाययत्र् रकि 
(रू.लाििा) 

1159530 1376227 1404398 1408395 1704605 

कन ल दाययत्र्िा ऋण दाययत्र्को अंश 26% 25% 19% 18% 16% 

कन ल दाययत्र्िा कोषिा व्यर्स्था 
िभएको सम्भायर्ि दाययत्र् रकि 
(रू.लाििा) 

416507 358610 3337294 425609 1741740 

कन ल दाययत्र्िा कोषिा व्यर्स्था 
िभएको सम्भायर्ि दाययत्र् अंश 

9% 7% 46% 6% 16% 

स्रोि: सार्वजनिक संस्थािको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०६९-2075) 

यर्गि ५ र्षवलाई आधार बिाई सम्पस्त्त एरं् दाययत्र्को अर्स्थालाई यर्श्लषेण गदाव आनथवक र्षव 

२०६९/७० िा रु. ४५४ अर्व र्रार्रको कन ल सम्पनि िथा दाययत्र् भएकोिा आनथवक र्षव 

२०७३/७४ िा यो बढी रु.१०८२ अर्व र्रार्र पनगेको देस्िन्ि। िर यसिा कन ल स्स्थर सम्पनिको 

अंश भिे निकै कि हनि गएको देस्िन्ि। आनथवक र्षव २०६९/७० िा रु. ११८ अर्वको कन ल स्स्थर 

सम्पनि भएकोिा आनथवक र्षव २०७३/७४ यो केही बढी रु १८० अर्व प नगेको देस्िन्ि जनि कन ल 

सम्पनिको केर्ल १७ प्रनिशि िार हनि आउि।  

अक िफव  ऋण दाययत्र् भि ेउल्लेख्य रहेको ि। आनथवक र्षव २०६९/७० िा रु. ११५ अर्वको 

ऋण दाययत्र् भएकोिा आनथवक र्षव २०७३/७४ िा आइपनगदाव यो र्ढी रु. १७० अर्व प नगेको ि 

जनि कन ल दाययत्र्को १६ प्रनिशि हनि आउँि। िहत्त्र्पूणव पक्ष के ि भिे कन ल दाययत्र्िा कोषिा 

व्यर्स्था िभएको सम्भायर्ि दाययत्र्को अंश निकै बढी ि। आनथवक र्षव २०६९/७० िा रु. ४१ 

अर्वको कोषिा व्यर्स्था िभएको दाययत्र् नथयो भिे आनथवक र्षव २०७३/७४ िा आइपनग्दा यो 

दाययत्र् बढी रु.१७४ अर्व प नगेको ि। यो दाययत्र् कन ल दाययत्र्को कररर् १६ प्रनिशि रहेको ि। 

यसरी कोषिा व्यर्स्था िगररएको दाययत्र् बढेकाले सरकारको दीिवकालीि दाययत्र् लगािार बढेको 

ि। 

10.3.3 सार्वजनिक संस्थािहरूको कन ल प्रशासकीय ििव 

सार्वजनिक संस्थािहरूको दाययत्र्को अर्स्था यकि र कसरी र्ृयद्ध भयो भिी हेिे एउटा िनख्य आधार 

संस्थाहरूको कन ल प्रशासकीय ििवको प्रर्ृस्त्त हो। सार्वजनिक संस्थािहरूको कारोर्ार र आम्दािी 

िबढ्िे िर प्रशासकीय ििव बढ्दै जाँदा संस्थािहरूको दाययत्र् क्रिशः बढ्दै जान्ि। यसरी र्सेनि 
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प्रशासनिक ििव बढ्दै जाि े हो भि े सार्वजनिक संस्थािहरूको दाययत्र् थेग्िै िसयकिे गरी बढ्ि े

देस्िन्ि। प्रशासनिक ििव बढ्िन भिेको संस्थािको सञ्चालि लागि बढ्िन हो। सञ्चालि लागि बढ्दै 

जाँदा संस्थािको िाफा आजवि क्षििा िट्दै जािे िारै होइि यक कोषिा व्यर्स्था गिनवपिे रकिको 

व्यर्स्था गिव पनि कठीि हनन्ि।  

प्रशासनिक ििव बढ्िन यर्त्तीय यहििा हनँदैि। सार्वजनिक संस्थािहरूको प्रशासकीय ििवको 

अर्स्थालाई निम्ि िानलका ६ िा प्रस्िनि गररएको ि। िानलका अिनसार औद्योनगक के्षरिा कन ल 

ििवको कररर् १० प्रनिशिको हाराहारीिा प्रशासकीय ििव देस्िन्ि भि े व्यापाररक के्षरिा 

संस्थािहरूिा निकै कि प्रशासकीय ििव देस्िन्ि। हालैका र्षवहरूिा जिउपयोगी संस्थािहरूिा पनि 

यो ििव किी िै देस्िन्ि। िर सेर्ा के्षर, सािास्जक के्षर र यर्त्तीय के्षरका संस्थािहरूिा भिे यो 

निकै बढी देस्िएको ि। कन िै कन िै संस्थाििा कन िै र्षव ि कन ल ििवको कररर् ५० प्रनिशि सम्ि 

ििव प्रसाशकीय ििवको रूपिा रहेको ि। यसो हनि नको कारण संस्थािको कारोर्ार, आय, उत्पादि 

र उत्पादकत्र्को िनलिािा किविारीहरूको सेर्ा सनयर्धा बढी भएकोले हो। निम्ि िानलका ६ िा 

यर्गि ५ र्षवको प्रशासकीय ििव र कन ल ििविा यसको अंश प्रस्िनि गररएको ि।  

िानलका ६: सार्वजनिक संस्थािहरूको कन ल प्रशासकीय ििव 
        (रू.लाििा) 

क्षरेगि संस्थािहरू 
आ. र्. 

2069/70 

आ. र्. 
20७०/7१ 

आ. र्. 20७१/7२ 
आ. र्. 

20७२/7३ 

आ. र्. 
20७३/7४ 

औद्योनगक क्षेर 
4199 

(७) 

६२५४ 

(९ ) 

६२६५ 

(९) 

5३२१ 

(८) 

८३८३ 

(११) 

व्यापाररक क्षेर  
१३८६४ 

(१) 

17124 

(१) 

१६९८२ 

(१) 

१६३९७ 

(२) 

३६६६१ 

(३) 

सेर्ा क्षेर 
२४७३३ 

(३१) 

२१९८८ 

(२२) 

२३०१९ 

(२०) 

२२३३० 

(४३) 

३७३४१ 

(३०) 

सािास्जक क्षेर  
5५९६ 

(३७) 

६२२६ 

(५०) 

६५९५ 

(४७) 

7264 

(५०) 

८४४२ 

(४१) 

जिउपयोगी क्षेर 
१७१११९ 

(३०) 

२०४११८ 

(३४) 

१००३५१ 

(१६) 

७३७५३ 

(१३) 

94२६३ 

(१३) 

यर्त्तीय क्षेर 
८५३४९ 

(४५) 
१०५५९५ 

(४९) 
१०७०९१ 

(४४) 
१०८५३९ 

(३८) 
११७९४१ 

(३४) 
स्रोि: सार्वजनिक संस्थािको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०६९-2075) 

रिव्यः कोिनभरको अंकले कन ल ििविा प्रसाशनिक ििवको अंश प्रनिशि जिाउँि।  

10.3.4 कोषिा व्यर्स्था िगररएको भार्ी दाययत्र् 

सार्वजनिक संस्थािहरूको किविारी यर्नियिार्ली िजनविा गदाव किविारीलाई उपलब्ध गराइिे यर्नभन्न 

सेर्ा सनयर्धा उपदाि, पेन्सि, बोिस, बीिा, सािास्जक सनरक्षा सिेिको व्यर्स्था गिे गरी िजनविा गररएको 

हनन्ि। किविारी यर्नियिार्लीिा व्यर्स्था भएको रकि संस्थाि कन िै पनि रे्ला बन्द, यर्िटि र्ा 
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िारेज भएपनि संस्थाको सम्पस्त्तबाट र्ा सरकारले िै यो दाययत्र् ि नक्ता गिे व्यर्स्था गरी ददिनपिे 

हनन्ि। संस्थािहरूले यी सनयर्धाहरूका साथै कर िथा अन्य दाययत्र् भ नक्तािीका लानग सिेि िन टै्ट कोष 

िडा गरी रकि जम्िा गिव सकेिि ्भिे सो दाययत्र्को भ नक्तािी सरकारकै कोषबाट गिनवपिे अर्स्था 

नसजविा हनन्ि। त्यसैले यस्िो कोषिा व्यर्स्था िगररएको रकि बढ्िन संस्थािको यहििा हनँदैि। 

कोषिा व्यर्स्था िगररएको दाययत्र्को अर्स्था निम्ि िानलका ७ िा प्रस्िनि गररएकोि ।  

िानलका ७: यर्गि पािँ र्षविा कोषिा व्यर्स्था िगररएको दाययत्र्को अर्स्था 
(रु. लाििा) 

 आनथवक र्षव 
क्षरेगि यर्र्रण २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

औद्योनगक क्षेर 
३३०३८ 

(७६.५) 

१९११० 

(३२.८) 

२३६५१ 

(१८.७) 

१७३५५ 

(४५.०) 

२३५६७ 

(१४.३) 

व्यापाररक क्षेर 
८२५१ 

(३.१) 

७०३३ 

(२.०) 

९३५५ 

(२.८) 

६७२० 

(१५.६) 

४४०० 

(१.७) 

सेर्ा क्षेर 
५०१६ 

(१६.०) 

८५६२ 

(१०.९) 

६६१६ 

(२.५) 

९९६८ 

(६.७) 

९२३३ 

(२.३) 

सािास्जक क्षेर 
६७२७ 

(NA) 

८७२९ 

(५९.५) 

४७४५ 

(१९.७) 

८५४२ 

(५६.७) 

१३६२८ 

(३७.७) 

जिोपयोगी क्षेर 
२०७५१३ 

(२०.७) 

२१४२९७ 

(१९.९) 

२०४९७३ 

(१०.८) 

२८०५११ 

(२२.३) 

३३१५६२ 

(१४.८) 

यर्त्तीय क्षेर 
९१५१ 

(०.३) 

१२४५९ 

(०.३) 

८७२८ 

(०.२) 

२६९ 

(०.००१) 

३२८६ 

(०.५) 

स्रोि: सार्वजनिक संस्थािको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०६९-2075) 

रिव्यः कोि नभरको अंकले कन ल दाययत्र्िा कोषिा व्यर्स्था िगररएको दाययत्र्को अंशलाई जिाउँि।  
 

यर्गि ५ र्षविा कोषिा व्यर्स्था िगररएको दाययत्र् यर्श्लके्षण गदाव सबैभन्दा बढी औद्योनगक क्षेरिा 

देस्िन्ि भिे सबैभन्दा न्यूि यर्त्तीय के्षरका संस्थािहरूको देस्िन्ि। यर्त्तीय के्षरका संस्थािहरूले 

आफ्िो िाफाबाट िै यस्िो कोष िडा गदै लगेको हनिाले यो कि देस्िएको हो । सािास्जक के्षर र 

जिउपयोगी के्षरका संस्थािहरूिा पनि यो निकै बढी ि। संस्थाको यहसार्ले हेदाव सबैभन्दा धेरै 

कोषिा व्यर्स्था िगररएको दाययत्र् रकि िेपाल यर्द्यनि प्रानधकरणको रहेको ि। यर्द्यनि प्रानधकरणले 

र्षेिी आफ्िो िोक्सािीलाई िाफा िोक्साि िािाबाट हटाउि सरकारलाई दर्ार् ददिे गरेको सिेि 

देस्िन्ि।  

10.4 सार्वजनिक संस्थािको दक्षिा र आनथवक सािास्जक यर्कासिा योगदाि 

बजारको अपूणविा र असफलिालाई सच्याउि, निजीके्षरले ठूलो लगािी गरी कारोर्ार गिव आकयषवि 

िहनिे के्षरहरूिा लगािी गिव, यर्शेषिः आधारभिू आर्श्यकिाका र्स्िन िथा सेर्ा सर्वसनलभ रूपिा 
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उपलब्ध गराउि, पूर्ावधार नििावण गिव, र्स्िन िथा सेर्ाको उत्पादि र यर्िरणिा उद्यिशीलिा र 

व्यर्साययकिा अर्लम्र्ि गिव, सरकारको आपूनिव प्रणालीलाई प्रभार्कारी बिाउि, रोजगारी नसजविा 

गरी देशको आनथवक यर्कासिा योगदाि पनर् याउि सार्वजनिक संस्थािहरू स्थापिा गररिे भएकोले यी 

क्षेर-उपके्षरहरूिा सार्वजनिक संस्थािको योगदाि अपेक्षा गररन्ि।  

सार्वजनिक संस्थािहरू कनि दक्षिापूणवरूपिा सञ्चालि भईरहेका िि ् भिी यर्यर्ध दृयिकोणहरूबाट 

हेिे गररन्ि। संस्थािको िाफा िोक्साि िािाको दृयिले हेदाव िाफा किाएको अर्स्थालाई 

दक्षिापूणवरूपिा सञ्चालि भएको िानिन्ि भि े संस्थािको र्ासलािको दृयिले िाँयह िेटर्थवको र्यृद्ध 

भएको अर्स्थािा दक्षिापूणव रूपिा सञ्चालि भएको िाने्न गररन्ि। सार्वजनिक यर्त्तको दृयिकोणबाट 

भिे सरकारलाई कि भार पािे र राजस्र्िा योगदाि गरेिा दक्षिापूणवरूपिा सञ्चालि भएको िाने्न 

गररन्ि। यस्िै रोजगारी नसजविाको दृयिकोणबाट भिे जनि र्ढी रोजगारी नसजविा गर्यो त्यनििै राम्ररी 

सञ्चालि भएको िानिन्ि।  

उत्पादकत्र्को दृयिकोणबाट भिे र्स्िन िथा सेर्ाको प्रनि इकाइ लागि कि भन्दा कििा उत्पादि र 

यर्िरण गिव सकेिा दक्षिापूणव रूपिा सञ्चालि भएको िानिन्ि। बजार िूल्यको दृयिकोणबाट हेदाव 

भिे उत्पाददि र्स्िन िथा सेर्ाको िूल्य सधैं स्स्थर कायि राख्न सयकएिा दक्षिापूणव रूपिा सञ्चालििा 

रहेको िानिन्ि। सािास्जक उत्तरदाययत्र्का यहसाबले भिे जनि बढी सािास्जक उत्तरदाययत्र् र्हि 

गर्यो त्यनििै राम्रो िानिन्ि। िेपालिा पनि सार्वजनिक संस्थािहरूको दक्षिा जाँि गदाव यस्िै 

आधारहरू नलिन पिे हनन्ि।  

िेपालका सार्वजनिक संस्थािहरूको हकिा िाफा कि हनिन, र्ासलाििा िेटर्थव र्ढ्ि िसक्िन, 

सरकारलाई राजस्र् र्नझाउिे भन्दा पनि बढी सरकारले राज्यकोषबाट भरथेग गरररहिन, रोजगारी 

कििार नसजविा हनि न, प्रनिइकाइ उत्पादि लागि कि हनि िसक्िन, र्स्िन िथा सेर्ाको िारन्िार िूल्य 

बढी रहिन र सार्वजनिक संस्थािहरूले िासै सार्वजनिक उत्तरदाययत्र् र्हि गिव िसक्िनले यस्िा 

संस्थािहरूको दक्षिािा प्रश्नस्िन्ह उठ्ि ेगरेको ि।  

हाल सार्वजनिक संस्थािहरूबाट कररर् २८ हजार जनििार स्थायी रोजगारी नसजविा हनि सकेको ि 

भिे केही संख्यािा िार अस्थायी, ज्यालादारी र करारिा रोजगारी उपलब्ध भएको ि। िसथव 

रोजगारीका यहसाबले सार्वजनिक संस्थािहरूको योगदाि अर् िनलिात्िक रूपिा निकै कि हनि गएको 

ि।  

यर्िग ५ र्षविा संस्थािको लगािीबाट सरकारलाई प्राप्त हनिे कर राजस्र् निम्ि िानलका ८ िा 

प्रस्िनि गररएको ि। सो िानलकाअिनसार आ. र्. २०६९/७० िा सरकारलाई ३२ अर्व ७७ करोड 
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र्रार्रको कन ल राजस्र् प्राप्त भएको नथयो भि ेयो रकि बढ्दै गई आ र् २०७३/७४ िा कन ल ४२ 

अर्व ८८ करोड राजस्र् प्राप्त भएको ि।  

िानलका ८: सरकारलाई सार्वजनिक संस्थािबाट प्राप्त भएको कर राजस्र् 

(रु. लाििा) 
आनथवक र्षव २०६९/0७० २०७०/0७१ २०७१/0७२ २०७२/0७३ २०७३/0७४ 

औद्योनगक क्षेर ३७५५ ३७३२ १९२९ ३४६५ ६०६८ 
व्यापाररक क्षेर २२३०१६ १५९०८१ १४९०४२ १५६२०२ २६०३७६ 
सेर्ा क्षेर १०२५१ १३२६१ १५२११ ६९२ १६२१८ 
सािास्जक क्षेर १५२६ १९१७ १३१२ १६९७ १८९४ 
जिउपयोगी क्षेर ७१९१० ८९४१६ ९००१६ १००८६८ ९९५७१ 
यर्त्तीय क्षेर १७२५४ ८९२२ १५५०४ ५३८७६ ४४६६९ 
कन ल राजस्र् ३२७७१२ २७६३२९ २७३०१४ ३१६८०० ४२८८१६ 

स्रोि: सार्वजनिक संस्थािको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०६९-2075) 

यसैगरी सरकारलाई सार्वजनिक संस्थािहरूबाट कर र्ाहेक अरु रकिहरू गैह्रकरको रूपिा प्राप्त 

हनन्िि।् यर्गि ५ र्षविा सरकारलाई प्राप्त हनिे गैह्रकर राजस्र् निम्ि िानलका ९ िा प्रस्िनि गररएको 

ि।  

  िानलका ९: सरकारलाई सार्वजनिक संस्थाि बाट प्राप्त हनि ेगैह्रकर राजस्र्  
(रु. लाििा) 

आनथवक र्षव २०६९/0७० २०७०/0७१ २०७१/0७२ २०७२/0७३ २०७३/0७४ 

औद्योनगक क्षेर २५ २८ १७ १४३ २०६ 
व्यापाररक क्षेर १५०० ० ८७९ १७४५ २४०७ 
सेर्ा क्षेर ० ० ० ० ० 
सािास्जक क्षेर ० ० ० ० ० 
जिउपयोगी क्षेर २९६८५ २९२६५ ३०३३५ ३२७६५ २५८०१ 
यर्त्तीय क्षेर ० ० ० ० ० 
कन ल गैरकर राजस्र् ३१२१० २९२९३ ३१२३१ ३४६५३ २८४१४ 

स्रोि: सार्वजनिक संस्थािको र्ायषवक स्स्थनि सिीक्षा (२०६९-2075) 

सार्वजनिक संस्थािबाट आनथवक र्षव २०७३/७४ िा गैर कर राजस्र् बापि २ अर्व ८४ करोड प्राप्त 

भएको ि। पूजँीबजारको िाध्यिबाट बजारिा िरलिा प्रर्ाह गिव नधिोपर बजारको यर्कासबाट 

प्रत्यक्ष यर्त्तीय िध्यस्थिा प्रणालीलाई प्रोत्सायहि गरी दोश्रो बजारको यर्कासका लानग सार्वजनिक 

संस्थािको थोरै िार योगदाि रहेको ि। िेपाल नधिोपर यर्नििय बजार नलनिटेडिा सूिीकृि कन ल 

140 कम्पिीहरूिध्ये केर्ल ६ र्टा िार सार्वजनिक संस्थािहरू रहेका िि।् बजार पूजँीकरणिा 

सार्वजनिक संस्थािहरूको यहस्सा केर्ल १५ प्रनिशिको हाराहारीिा िार रहेको ि भिे िेपाल 

दूरसञ्चार कम्पिी लनिटेडको नधिोपर बजारको कारोबारिा राम्र ैयहस्सा रहेको ि।  

सार्वजनिक संस्थािहरूबाट प्राकृनिक एरं् दैर्ी यर्पि जस्िा आकस्स्िक कायवक्रिहरूिा सिेि निटो 

िररिो ढ ले राहि र पनिस्थावपिाको कायव गिव योगदाि पनगेको पाइन्ि । जस्िो २०७२ सालको 
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िहाभकूम्पिा िेपाल टेनलनभजि, दूरसञ्चार संस्थाि, िेपाल बैंक नलनिटेड, दनग्ध यर्कास संस्थाि जस्िा 

संस्थािहरूले २४ सै ि टा सेर्ा प्रर्ाह गरेर संकट स्ि सियिा पनर् याएको सेर्ाले यस्िा 

संस्थािहरूबाट कठीि परररे्शिा सिेि सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहिा योगदाि पनगेको देस्िन्ि।  

केही सार्वजनिक संस्थािहरूबाट निजीके्षरबाट हनिे िूल्य र्ृयद्धलाई नियन्रण गिव सिेि योगदाि 

पनगेको पाइएको ि। यर्षेश गरी िाडपर्वको बेलािा बढ्िे िूल्यलाई स्स्थर राख्न यस्िा संस्थािहरूको 

भनूिका रहिे गरेको ि। यद्ययप, ययिको र्स्िन िथा सेर्ाको उत्पादि र यर्िरणलाई प्रनिइकाइ 

लागिका यहसार्ले हेदाव त्यनि दक्षिापूणव रूपिा सञ्चालििा रहेको पाइदैि।  

10.5 यर्त्तीय दाययत्र् न्यूि गिे ददगो व्यर्स्थापिका उपायहरू 

10.5.1 सार्वजनिक संस्थाििा गररिनपिे सियिगि सनधार 

1. िेपालिा सार्वजनिक संस्थािहरूको र्ग करण गररएको आधारिै िै स्पि िभएको अर्स्था 

ि। के कस्िा प्रकृनिका संस्थािहरू औद्योनगक हनि?् के कस्िा व्यर्साययक हनि?् कन ि 

प्रकृनिका सेर्ािनलक हनि?् कन ि यर्त्तीय प्रकृनिका हनि?् भिी स्पि यकटाि हनि न आर्श्यक 

ि। जस्िो हाल सािास्जक क्षेरको र्ग करणिा रास्िएको जिक स्शक्षा साि ी केन्र जसले 

पनस्िकहरूको िपाइ गरी ब्यापार गिेलाई व्यर्साययक संस्थािको रूपिा पररभायषि गिव 

उपयनक्त हनन्ि भिे हाल सेर्ा के्षरको र्ग करणिा रास्िएको औद्योनगक क्षेर व्यर्स्थापि 

नलनिटेड जसले केर्ल भाडािा जग्गा उपलब्ध गराउिे िार काि गिव लाई पनि 

व्यार्साययक संस्थािको रूपिा पररभायषि गिनव उपयनक्त हनन्ि। यस्िै सिस्या िेपाल र्ायनसेर्ा 

निगि र िेपाल पारर्हि िथा गोदाि व्यर्स्थापि कम्पिी नलनिटेडको र्ग करणिा पनि ि। 

ययिलाई सिेि व्यर्साययक संस्थािकोरूपिा र्नगवकृि गिनव उपयनक्त हनन्ि। संस्थािहरूको 

र्ग करण गदाव िाफा आजवि गरी सञ्चालि गिनवपिे सार्वजनिक संस्थाि, उत्पादि लागि 

उठाउिनपिे व्यर्साययक प्रकृनिका सार्वजनिक संस्थाि, सरकारले अिनदाि (सस्ब्सडी) र्ा 

यर्शेष सहननलयि ददई स्थापिा र सञ्चालि गिनवपिे सार्वजनिक संस्थाि, यर्त्तीय सेर्ा र स्रोि 

साधि पररिालि गिे र सबै जििाको पहनँि हनि नपिे जस्िा आधारहरू नलि उपयनक्त हनिेि। 

2. सार्वजनिक संस्थािहरू िाफा आजवि, व्यर्साय प्रर्द्धवि, िागररक सेर्ािा पहनिँ, आपूनिव र्ा 

यर्िरण सननिस्िििा के हो? स्पि हनि न आर्श्यक ि। व्यापाररक प्रकृनिका संस्थािहरूले 

आफ्िा कारोबारहरू सञ्चालि गदाव निजी के्षरले जस्िै निस्िि कायवयर्नध बिाई व्यापाररक 

प्रकृनिको कनिशि ददि सक्िे, परल िूल्यिा िनट ददि सक्ि े यर्क्रीकक्ष िै स्थापिा गरी 
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व्यापार गिव पाउिे जस्िो सनयर्धा उपलब्ध गराउिन उपयनक्त हनन्ि। यसको लानग सबै 

संस्थािहरूले पालि गिनवपिे सार्वजनिक िररद ऐि र नियििा लिकिा ददिन आर्श्यक ि।  

3. यर्नभन्न ऐिद्वारा स्थायपि सार्वजनिक संस्थाहरूलाई एउटा िािा ऐिले निददवि गिे गरी 

एकरूपिा कायि गिनवपिे देस्िन्ि। यसका लानग सार्वजनिक संस्थाि व्यर्स्थापि िथा 

सञ्चालि ऐि िजनविा गिनव उपयनक्त हनििे।  

4. सार्वजनिक संस्थािहरूको सम्पस्त्त यर्शषे गरी भर्ि, जग्गा, प्लान्ट िथा अन्य िेशीिरी 

सम्पस्त्तहरूको एकीकृि अनभलेि ियार हनि सकेको देस्िदैंि। सम्पस्त्तहरूलाई यकिाबी 

िूल्यका साथै बजार िूल्यिा सिेि उल्लेि हनिे गरी यर्द्यनिीय सफ्टरे्यर नििावण गरी 

सम्पस्त्तको एयककृि अनभलेि ियार गिनव आर्श्यक देस्िन्ि। यसो गदाव सम्पस्त्तको िूल्यिा 

पररर्िवि हनँदा स्र्िानलिरूपिा सम्पस्त्तको िूल्य ययकि हनिे भएकोले सम्पस्त्त िूल्याङ्कििा 

सिेि यर्र्ाद िरहिे अर्स्था नसजविा हनन्ि ।  

5. बन्द, यर्िदठि र िारेजी सार्वजनिक संस्थािहरूको सम्पस्त्तको लागि ययकि गरी संस्थािका 

जग्गा, भर्ि एरं् अन्य उपकरण र पूर्ावधारहरूलाई सञ्चालििा ल्याउि सरकारीस्िरिै एउटा 

सम्पस्त्त व्यर्स्थापि कम्पिी स्थापिा गिनव आर्श्यक देस्िएको ि।  

6. सार्वजनिक संस्थािहरूको दाययत्र् यहसार् एकीकृि रूपिा अनभलेिाङ्कि गिे पद्धनिको नििावण 

गिव सयकएको िैि। अथव िन्रालयबाट प्रकास्शि हनिे पहेलो पनस्िकले सिेि यसलाई 

उल्लेि गदैि। संस्थािहरूले अथव िन्रालयिा बजेट िाग्दा सिेि यस्िा दाययत्र्हरूको 

बारेिा कन रा उठ्िे गदैि। त्यसैले सम्पूणव सार्वजनिक संस्थािहरूको एकीकृि दाययत्र्को 

यहसार् राख्ननपिे देस्िन्ि।  

7. सरकारद्धारा संस्थाििा कायवरि किविारीलाई उपलब्ध गराइिे प्रशासनिक ििवलाई सिेि 

संस्थाििा गररएको लगािीको रूपिा पररभायषि गररएको ि। यस्िो रकिलाई यक ि 

सापटीको रूपिा र्ा सञ्चालि अिनदािको रूपिा उपलब्ध गराउिन उपयनक्त हनििे।  

8. िाटािा रहेका सार्वजनिक संस्थािहरूले सरकार िानथको निभवरिालाई बढाउदै लगेको 

देस्िन्ि भिे िाफािा रहेका संस्थािहरूको आर्श्यकिा भन्दा बढी सनयर्धा नलि े गरेको 

पाइन्ि। यसिा नियिि हनि न जरुरी ि। 

9. सरकार पररर्िविसँगै सञ्चालक सनिनिका सदस्य िथा कायवकारी प्रिनिको पररर्िविले 

व्यबस्थापि र सञ्चालििा सियािनकन ल गनि नलि सकेको िैि। यसिा सनधार हनि न जरुरी 

ि।  
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10. सार्वजनिक संस्थािहरूको अिनगिि र िूल्याङ्कििा स्पि िीनि र संयरको अभार् देस्िएको 

ि। सम्बस्न्धि िन्रालयले गिे र्ा अथव िन्रालयले गिे र्ा िनट्टािन टै्ट गिे हो र्ा 

संयनक्तरूपिा गिे हो सनधार गिनवपिे िाँिो ि।  

11. कररर् ५०/५५ र्षव अनध स्थापिा भएका कनिपय सार्वजनिक संस्थािहरूको ित्कालीि 

उद्धेस्य हाल असान्दनभवक भएको, कनिपय संस्थािहरू यर्देशी र्स्िनगि सहयोगिा स्थापिा 

भएका र प्रयर्नधिा आएको ठूलो पररर्िविले यस्िा संस्थािहरूका लानग सहयोग स्र्रूप प्राप्त 

िेनसिरी उपकरणहरू पनरािा भएकोले यथास्स्थनििा सञ्चालि गरररहदा प्रनिश्पध  हनि िसक्ि े

अर्स्था ि। पनरािा िेनसि उपकरणहरूका पाटपूजावहरू हाल काि िलाग्िे भएका िर 

त्यस्िा पाटपूजावहरू हाल उपलव्ध िहनिे भएकोले प्रनिस्थापि गिव िसयकिे अर्स्था ि। 

यसिा अर् पनियर्विार गिनवपिे अर्स्था आइसकेको ि। फेरर बन्द अर्स्थािा रहेका 

संस्थाििा किविारीलाई सियिा निणवय गिव िसक्दा राज्यकोषबाट निरन्िर िलर् भत्ता ददिन 

परररािेको ि। यस्िा संस्थािका किविारीहरूलाई अर्काश ददई संस्थाि सञ्चालिको अन्य 

यर्कल्प अपिाउिन उपयनक्त हनन्ि। परम्परागि संगठि संरििालाई पनिरार्लोकि गरी 

उपयनक्त कायविूलक र धान्न सक्िे संगठिको रूपिा ल्याउिनपिव।  

12. सार्वजनिक संस्थािहरूको यर्िटि, िारेजी र बन्द हनदँा सम्पस्त्त सनरक्षाका लानग करारिा 

किविारी भिाव गरी रकि उपलब्ध गराउि ेगररएको ि। बनटर्ल धागो कारिािा, बीरगंज 

स्ििी कारिािा, कृयष औजार कारिािा, जिकपनर ि नरोट कारिािा लगायिका संस् थािा 

र्ायषवक बजेट जस्िै गरी रकि उपलब्ध गराउदै आइएको ि। स्थापिासँगै िररढन ा िथा 

धाि न उत्पादि गिे उद्देश्यले िोनलएका  ररन्ड म्याग्िसेाइट नल र िेपाल िेटल कम्पिी 

जस्िा संस्थािा सिेि बजेट उपलब्ध गराउिे गररएको ि। यस्िा संस्थािहरूले आफैं  

व्यर्साययक उत्पादि गरी किविारी र प्रशासनिक ििव जनटाउिन उपयनक्त हनन्ि।  

13. सार्वजनिक संस्थाििा रहेको किविारी यननियिको अिार्श्यक सकृयिािा केयह बन्देज 

लगाउिन पिे देस्िन्ि। आनधकाररक यननियििार राख्न पाउिे गरी यननियिका सदस्यहरूलाई 

पनि संस्थािको कायव सञ्चालििा स्जम्िेर्ार बिाउिनपिव। हालको जस्िो कािै िगरी िलर् 

भत्ता पाउिे पररपाटीको अन्त्य हनि न जरुरी ि।  

14. सार्वजनिक संस्थाििा लगािी गिे आधार स्पि हनि न आर्श्यक ि। जनिसनकै संस्थािलाई पनि 

अिनदाि ददिे पद्धनि (यर्त्तीय एरं् अन्य पक्षको यर्श्लषेण िगररकि) लाई अन्त्य गिनवपिव। 

संस्थाििा लगािी गिे िीनि प्रि हनि न आर्श्यक ि। ऋण लगािी र्ा शेयर लगािी कन ििा 

लगािी गिे र यो के आधारिा गिे भने्न सम्र्न्धिा िापद ड र निदेस्शका बिाई कायावन्र्यि 

गिनवपिव। अिनदाि िथा लगािीको िापद ड बिाउँदा र्िविाि अर्स्थािा संस्थािको 
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आर्श्यकिा र औस्ित्य, संस्थािको कायव सम्पादि, यर्त्तीय अर्स्था, साि यर्श्लषेण, 

संस्थािको व्यर्सायको भयर्ष्य, किविारीको उत्पादकत्र् जस्िा सूिकहरूलाई आधार नलि 

उपयनक्त हनिेि। 

15. सार्वजनिक संस्थािको स्थापिा, सञ्चालि र व्यर्स्थापििा एकरूपिा िैि। एउटै संस्थािबाट 

हनि सक्िे कािको लानग पनि यर्नभन्न संस्थािहरूलाई जीयर्ि रास्िएको अर्स्था ि। यी 

संस्थािहरू गाभ्ि सयकन्ि। 

16. हाल भौनिक आधारशीला नििावणका कायवहरू िीव्रत्तर रूपिा अगानड बढाउिन पिे भएकोले 

केही संस्थािहरू सरकारको पहलिा संथापिा गिव आर्श्यक हनिे देस्िन्ि। नििावणिा संलग्ि 

हनिे गरी िेशिल कन्सरक्सि कम्पिी र परािशव सेर्ािा संलग्ि हनिे गरी इस्न्जनियरर  

कन्सल्टेन्सी जस्िा कम्पिीहरूको स्थापि गरी स्र्स््य प्रनिस्पधाव र िाँिो पूरा गिव उपयनक्त 

हनिेि। त्यस्िै, सरकारको पहलिा उपकरण र िेशीिरीको आपूनिवका लानग नलस्ज  कम्पिी 

िोल्ि सिेि उपयनक्त हनिेि। यसबारे यर्नभन्न बैकस्ल्पक िोडानलटीिा प्रनिस्पधाव र 

िाफािूलक हनिे पक्षलाई सननिस्िि गिव सयकन्ि।   

17. सार्वजनिक संस्थािहरूको स्थापिासँगै यस्िा संस्थािका भार्ी दाययत्र्हरू (जस्िै किविारीको 

नबदा, औषनधउपिार, उपदाि, बीिा, दनिवटिा, िर नििावण, िाडर्ाड ििव, सािास्जक परम्परा 

सिेिका ििवहरू) का लानग जे जनि ििव हनन्ि सोको स्थायी कोष बिाउिन अनिर्ायव 

देस्िन्ि। साथै, सस्ञ्चि िाफाबाट भार्ी िोक्सािीका लानग सिेि व्यर्स्था गिनव उपयनक्त 

हनिेि।  

18. सार्वजनिक संस्थािहरूिा पदानधकारी, उच्ि व्यर्स्थापक कायवकारी र किविारीहरूले पाउि े

सनयर्धाहरू संस्थाि यपच्िे फरक फरक रहिे गरेका िि।् यी संस्थािहरूिा उपलब्ध 

गराइिे सनयर्धाहरूिा एकरूपिा कायि गिनवका साथै यस्िा सनयर्धाहरू निस्िि िापद ड र 

औस्ित्यका आधारिा िार उपलब्ध गराउिे र अिार्श्यकरूपिा सनिनिहरू गठि गरी भत्ता 

नलिे कायवलाई सिेि कटौिी गिनव उपयनक्त हनििे। संस्थाकै काि गदाव सिेि अनिररक्त भत्ता 

नलिे प्रर्ृस्त्तलाई नियन्रण गिनव त्यनिकै आर्श्यक ि।  

19. सार्वजनिक संस्थािका सम्पस्त्त र दाययत्र् बीि सन्िनलि िैि। कनिपय संस्थािहरूको िनद 

सम्पिी िै िकारात्िक रहेको ि। त्यसैले, सार्वजनिक संस्थािहरूिा आफ्िा सम्पस्त्त 

दाययत्र्लाई सन्िनलि कायि हनिे गरी स्रोि, साधिको पररिालि हनि आर्श्यक ि।  

20. राज्य संिीय प्रणालीिा गइसकेको र्िविाि परररे्शिा सार्वजनिक संस्थािहरूको उस्िि 

व्यर्स्थापिका लानग संिले के कस्िा र प्रदेशले के कस्िा संस्थािहरू सञ्चालि गिव उपयनक्त 
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हनन्ि, निस्िि ऐि एरं् नियिका आधारिा सांगठनिक संरििा, स्र्रूप र आधार सिेि निस्िि 

गरी व्यर्स्स्थि गिनव उपयनक्त हनिेि।  

21. कन िै पनि संस्थािको व्यार्साययक योजिा, र्स्िन यर्कास, उत्पादि, यर्क्री-यर्िरण, बजार 

प्ररे्श लगायि व्यर्स्थापकीय योजिा र रणिीनि बिाई संस्थािहरू सञ्चालि गिे िीनि 

अनिर्ायव गररिनपिव।  

10.5.2 ददगो यर्त्तीय व्यर्स्थापिका लानग रणिीनि 

सार्वजनिक संस्थािहरूको ददगो व्यर्स्थापिको लानग अर्सर र सम्भार्िा हनिे आधारिा िूल्याङ्कि गरी 

संस्थािलाई सनधार गदै निरन्िरिा ददिे र कन िलाई गाभ्ि ेर्ा कन ििा रणिीनिक साझेदार प्ररे्श गराई 

ददगो यर्त्तीय व्यर्स्थापि गिव सयकन्ि भने्न िफव  यर्शेष ध्याि ददि र निणवयिा पनग्ि उपयनक्त हनिेि। 

सो क्रििा पूजँी संरििा, िाफा-िोक्साि िथा सेयर धिीकोषको व्यर्स्था, भ नक्तािी गिनवपिे दाययत्र्, 

लगािी िथा सम्पनिको यर्र्रण, लेिा परीक्षणको स्स्थनि, सार्वजनिक-निजी साझेदारीिा संिािल गिव 

सयकिे सम्भार्िा, जिशस्क्तको अर्स्था र रोजगारीको सम्भार्िा, भनूिका र्ा रणिीनिक िहत्त्र्, भार्ी 

योजिा र सफल कायावन्र्यिको सम्भार्िा, यर्निरे्शको सम्भार्िा, संिीयिाको पिृभनूििा प्रदेशिा 

हस्िान्िरण गरी सञ्चालि गिव सयकि े सम्भार्िा आदद पक्षलाई आधार बिाई निणवय गिव उपयनक्त 

हनिेि। यय यर्यर्ध पक्षहरूलाई ध्याि ददंदा निम्िािनसार गिनव उपयनक्त हनिे देस्िन्िः  

10.5.2.1 औद्योनगक क्षरे 

उदयपनर नसिेन्ट उद्योग र हेटौंडा नसिेन्ट उद्योग गाभ्िःे औद्योनगक के्षरिा अस्स्ित्र्िा रहेका 7 र्टा 

उद्योगहरूिध्ये उदयपनर नसिेन्ट उद्योग र हेटौडा नसिेन्ट उद्योगलाई एउटै प्रकृनिको व्यर्स्थापकीय 

अभ्यासिा सञ्चालि गिे गरी पनिसंरििा गिव उपयनक्त हनिेि। यी दनई संस्थािा कायवरि किविारीहरू 

एक अक  कारिािािा सिेि सरुर्ा हनिे गरी व्यर्स्थापि गिव सयकन्ि। यसो हनदँा एउटै सञ्चालक 

सनिनि, एउटै कायवकारी प्रिनि र उच्ि व्यर्स्थापकबाट दनबै कारिािा सञ्चालि हनिगई 

पदानधकारीहरूको पाररश्रनिक र भत्ता जस्िा ििविा कटौनि हनि ेर दनबै संस्थाबाट िलब भत्ता जस्िा 

प्रशासनिक ििविा सिेि कररब ३५ प्रनिशिसम्िको कटौनि गिव सयकिे ि। यी दनबै नसिेन्ट 

उद्योगलाई एउटै व्यर्स्थापिबाट सञ्चालि गदाव उद्योगको क्षििा बढी िाग अिनरूपको नसिेन्ट 

उत्पादि गिव सिेि सयकिेि।  

दनग्ध यर्कास संस्थािले निजी र सहकारीसगँ साझेदारीसयहि अिलाइि सेर्ा ददिःे दनग्ध यर्कास 

संस्थाििा हाल १००० को संख्यािा किविारीहरू रहेका िि।् दनग्ध यर्काश संस्थािको शेयर 

लगािी यर्नभन्न सहकारीहरूिा सिेि रहेको ि। यसले उत्पादि गिे र्स्िनको र्जार बढ्दो क्रििा 

रहेको ि। आफ्िै यर्क्री कक्ष र नडलरिाफव ि ्आफ्िा उत्पाददि र्स्िनहरूको यर्क्री गिे गरेको ि। 
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अब दनग्ध यर्कास संस्थािले निजी िथा सहकारी िाफव ि ्साझेदारीिा कायव गरी आफ्िो व्यर्सायलाई 

यर्स्िार गिव उपयनक्त हनिे देस्िन्ि। अिलाइि सेर्ाको िाध्यिबाट यर्िरण गिे िीनि नलई अनधक 

किविारी ििविा कटौनि गरी संस्थािको भार्ी दाययत्र् िटाई संस्थाले दनग्ध संकलि िथा त्यसको 

व्यर्स्थापििा िनख्य ध्याि ददिे र यकसािको यहििा सिेि कायव गरी दनग्ध पदाथवको संकटलाई 

सिाधाि गिे रणिीनि अर्लम्र्ि गिनवपदवि।   

िपेाल  रर ड म्याग्िसेाइट िथा िेटल कम्पिीलाई निजी साझेदारको संयनक्त व्यर्स्थापििा सञ्चालिः 

िेपाल  रर ड म्याग्िसेाइट र िेपाल िेटल कम्पिी नलनिटेड दनबैिा सरकारको साथै निजी 

व्यार्साययक िरािको शेयर स्र्ानित्र् रहेको ि। दनबैको सञ्चालक सनिनििा ययिीहरूको प्रनिनिनधत्र् 

हनन्ि। िेटल कम्पिीिा सरकारले थप लगािी िगिे निणवय गरेसँगै यसिा िाइनिज कम्पिी 

िाइयनिको शयेर स्र्ानित्र् बढ्दै गएको ि। यी दनबै कम्पिीलाई सरकार र कम्पिीसयहिको संयनक्त 

व्यर्स्थापिबाट सञ्चालििा ल्याउि उत्पादि यर्स्िार िथा व्यर्साययक प्रर्द्धवि गिव उपयनक्त हनि े

देस्िन्ि।  

जनडबनटी उत्पादि िथा प्रशोधि कम्पिी र िपेाल औषनध नलनिटेड गाभी व्यर्साययकरूपिा सञ्चालििा 

ल्याउिःे जनडबनटी उत्पादि िथा प्रशोधि कम्पिी र िेपाल औषनध नलनिटेड जस्िा कम्पिीहरू 

रणिैनिकरूपले िहत्त्र्पूणव हनिे र एउटै प्रकृनिका िि।् त्यसैले जनडबनटी उत्पादि िथा प्रशोधि 

कम्पिी नलनिटेड र िेपाल औषनध नलनिटेडलाई एकीकरण गरी व्यर्साययक रूपिा सञ्चालि गिव 

आर्श्यक ि।  

10.5.2.2 ब्यापाररक क्षरे 

कृयष साि ी कम्पिी नल, रायष्ट्रय बीउ बीजि कम्पिी नल, िशेिल रेनड  नलनिटेडलाई िपेाल िाद्य 

संस्थाििा गाभी रायष्ट्रय आपूनिव कम्पिी नििावण गिेः ब्यापाररक के्षरका 6 र्टा संस्थािहरूिध्ये कृयष 

साि ी कम्पिी नल, रायष्ट्रय नबउ नबजि कम्पिी नल र िेशिल रेनडन नलनिटेडलाई िेपाल िाद्य 

संस्थाििा गाभेर रायष्ट्रय आपूनिव कम्पिी नल नििावण गिव उपयनक्त हनिेि। यी सबै संस्थािहरूले 

कृयषजन्य, िल नबउ र उत्पादिहरू िररद यर्क्री गिे जस्िा एउटै प्रकृनिका कायव गदविि ्।  

निजी साझेदारी सहभानगिा सयहि िपेाल आयल निगिको पूजँी संरििा र व्यर्स्थापििा सनधार गिेः 

िेपाल आयल निगिले एकानधकार प्रकृनिको व्यर्साय सञ्चालि गरेको ि। यस्िो व्यर्साय गदाव 

सिेि निगिले बारम्बार यर्त्तीय सिस्याको साििा गिे गरेको ि। आयल निगिको व्यर्स्थापििा 

ट्ांकर व्यर्सायी, ग्याँस उद्योग व्यर्सायी, पेरोनलयि नडलर एसोनसएसि जस्िा निजी 

व्यर्सायीहरूको भ ननिका िहत्त्र्पूणव रहेको ि। िेपाल आयल निगिले सनधारका लानग ियाँ पूजँी 

संरििा ियार गरी कायावन्र्यि गिे क्रििा रहेको ि र उक्त पूसँ्ज संरििािा ५५ प्रनिशि िेपाल 
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सरकारको शयेर र अन्य शेयर स्र्ानित्र्िा निजी के्षरको सहभानगिािा पूजँी र्ृयद्ध गदै सार्वजनिक 

निजी स्र्ानित्र्को स्र्रूपबाट यसलाई व्यर्स्थापि गिव उपयनक्त हनििे।  

द यटम्बर कप रेशि अफ िपेाललाई पनिसंरििा गरी व्यर्सायीकरूपिा सञ्चालि गिेः द यटम्बर 

कप रेसि अफ िेपालले गोनलया काठहरू िररद गरी यर्क्री गिे गदवि। िेपालिा िलेस्शया, 

इन्डोिेस्शया जस्िा देशहरूबाट आयाि गररिे काठ र सोबाट निनिवि र्स्िनहरूको िाग बढ्दो ि र 

बजार यहस्सा पनि ययिै देशबाट आयानिि काठको बढी देस्िन्ि। यटम्बर कप रेशिले 

व्यर्साययकरूपिा काि िै गिव िसकेकोले यसले सम्पादि गिे कायव निजी काठ निलहरूले पनि 

सहजै गिव सक्दिि।् काठको िूल्यलाई स्स्थरीकरण गिव पनि यसले भनूिका िेल्ि सकेको िैि। 

यसको संरििागि सनधार गरी व्यर्साययक रूपिा सञ्चालि गिव जरुरी ि।  

10.5.2.3 सेर्ा क्षरे 

कन्स्रक्ि कम्पिी िथा इस्न्जनियरर  कम्पिीको स्थापिा र संिालिः सेर्ा के्षरका ७ र्टा 

संस्थािहरूिध्ये ३ र्टा संस्थािहरू बन्द अर्स्थािा रहेका िि ् भि े नििावण के्षर र इस्न्जनियरर  

कन्सल्टेन्सीको के्षरिा व्यर्साययक र प्रनिस्पधावत्िक रूपिा सार्वजनिक क्षेरबाट काि गिे कम्पिीको 

आर्श्यकिा देस्िएको ि। यसैले यस्िा कन्सरक्सि कम्पिी स्थापिा गरी व्यर्साययकरूपिा 

सञ्चालि गिनवपिे देस्िन्ि। निजी के्षर सिेिको सहभानगिािा ठूलो स्केलको नलस्ज  कम्पिी सिेि 

स्थापिा गिनवपिे िाँिो ि। यस्िो िाँिो पनरा गिव उल्लेस्िि संस्थािको स्थापिा गिनवपिे देस्िन्ि।  

रायष्ट्रय उत्पादकत्र् िथा आनथवक यर्कास केन्र नलनिटेडलाई औद्योनगक के्षर व्यर्स्थापि नलनिटेडिा 

गाभ्िःे रायष्ट्रय उत्पादकत्र् िथा आनथवक यर्कास केन्र नलनिटेडलाई औद्योनगक के्षर व्यर्स्थापि 

नलनिटेडिा गाभ्िन उपयनक्त हनिेि।  

िपेाल िागररक उ यि प्रानधकरणलाई क्रिशः नियािक निकायको भनूिकािा लैजािःे िेपाल िागररक 

उड्ययि प्रानधकरणले नियािक र यर्िािस्थल व्यर्स्थापि दनबै काि गरररहेको ि। यर्िािस्थललाई 

प्रानधकरण िाफव ि ् व्यर्स्थापि गरी यसलाई नियािक निकायको स्जम्िा ददिे िीनि नलि उपयनक्त 

हनिेि।  

िपेाल पारर्हि िथा गोदाि व्यर्स्थापि कम्पिीलाई यर्देशी कम्पिीसगँ साझेदारीिा व्यर्साय प्रर्द्धवि 

गिेः िेपाल पारर्हि िथा गोदाि व्यर्स्थापि कम्पिीको िनख्य कायव कलकत्ता िथा हस्ल्दया 

बन्दरगाहिा िालर्स्िनको स्क्लयररन ए ड फर्ावनडनको काि गिे रहेको ि। सोही के्षरका 

एजेन्टहरूसँग सहकायव गरी कायव गिनवपिे हनदँा यो संस्थालाई उपयनक्त यर्देशी कम्पिीसँग साझेदारीिा 

कायव गिे गरी व्यर्स्थापि गिव उपयनक्त हनिेि।  
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10.5.2.4 सािास्जक क्षरे 

िपेाल टेनलनभजि प्रशारण िथा प्रकाशि कम्पिीको स्थापिाः सािास्जक क्षरेका ५ र्टा सार्वजनिक 

संस्थािहरूिध्ये गोरिापर संस्थाि, िेपाल टेनलनभजि, रेनडयो प्रशार सनिनि, रेनडयो िेपाललाई गाभेर 

िेपाल टेनलनभजि प्रशारण िथा प्रकाशि कम्पिी स्थापिा गिव उपयनक्त हनिेि। यसले गदाव सञ्चार 

के्षरका यर्नभन्न संस्थाि सनिनिलाई एकीकृि रूपिा सञ्चालि गिव सयकिेि।  

रायष्ट्रय आर्ास कम्पिीलाई रायष्ट्रय पनि:नििावण प्रानधकरणिा गाभ्िःे भ नकम्प पीनडिका लानग आर्ास 

नििावण लगायिका कायविा संलग्ि गराउिे गरी रायष्ट्रय पनिनिविावण प्रानधकरणिा गाभ्ि उपयनक्त हनिेि।  

जिक स्शक्षा साि ी केन्रलाई िनरण यर्भागिा गाभ्िःे जिक स्शक्षा साि ी केन्रले व्यर्स्स्थि ढ ले 

पनस्िक िपाई गरी सियिै यर्िरण गिव सकेको िैि। हरेक र्षव िपाईका लानग सरकारलाई लगािी 

गिे अिनरोध गरेको अर्स्था ि। बारम्बार सरकारसगँ ऋण िाग गरी संस्थाि सञ्चालि गिनव 

व्यर्साययक दृयिकोणले उपयनक्त हनदैंि। त्यसैले जिक स्शक्षा साि ी केन्रको व्यर्साययक 

व्यर्स्थापि क्षििा बढाउिे गरी यसलाई िनरण यर्भागिा गाभेर सञ्चालि गिव उपयनक्त हनिे देस्िन्ि। 

जिक स्शक्षाका किविारीहरूलाई सनयर्धा सयहि अर्काश ददिन उपयनक्त हनन्ि। 

10.5.2.5 जिउपयोगी क्षरे 

केन्रीयस्िरिा िािपेािी संस्थािको िारेजीः िेपाल िािेपािी संस्थािको धेरैजसो कायव काठिाडौं 

उपत्यका िािेपािी नलनिटेडिा हस्िान्िरण भइसकेको ि। प्रदेश र स्थािीय िहिा िािेपािीको 

प्रर्न्ध प्रदेश सरकार र स्थािीय पानलकाहरूको स्जम्िािा हनििे। केन्रीयस्िरिा िािेपािी 

संस्थािलाई िारेजी गिव उपयनक्त हनििे।  

िपेाल दूरसञ्चार कम्पिीिा यर्देशी रणिीनिक साझेदार ल्याउिःे िेपाल दूरसञ्चार कम्पिी नलनिटेडले 

आफ्िो प्रयर्नधलाई स्िरीय बिाउदै कि भन्दा कि लागििा इन्टरिेट एरं् अन्य सेर्ा उपलब्ध गराई 

यसको प्रनिस्पध  क्षििा बढाउि आर्श्यक ि। यसका लानग यर्देशी साझेदारलाई सीनिि शेयर 

स्र्ानित्र्िा प्ररे्श गराई व्यर्स्थापकीय र प्रायर्नधक क्षििा बढाउिन उपयनक्त हनिेि। िेपाल 

सरकारको र्हनिि स्र्ानित्र् शेयर रहिे गरी यर्देशी रणिीनिक साझेदार ल्याउि आर्श्यक देस्िन्ि।  

िपेाल यर्द्यनि प्रानधकरणको संरििागि सनधारः िेपाल यर्द्यनि प्रानधकरण सरकारको सबैभन्दा ठूलो 

लगािी भएको रणिैनिक िहत्त्र्को संस्था हो। उत्पादि, प्रशारण र यर्िरणलाई टनक्राएर फरक 

फरक यर्भाग िडा गरी यो संस्थािलाई सञ्चालि गिनवपिेिा सरकारको लगािीिा संरििात्िक सनधार 

िै िगरी थप दनई यर्द्यनि उत्पादि कम्पिी नल र रायष्ट्रय प्रशारण  ीड कम्पिी नल सार्वजनिक 

संस्थािको रूपिा स्थायपि गररएको ि। यर्द्यनि प्रानधकरणले यर्नभन्न सहायक कम्पिीहरू सिेि 
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स्थापिा गदै आइरहेको ि। यर्द्यनि िररद संझौिािा िारै आफन लाई केन्रीकृि गदै प्रानधकरणलाई 

नियििकारी संस्थाकोरूपिा लग्िनपिेिा िन टै्ट नियािक निकाय गठि भइसकेको ि। प्रानधकरणले 

आफ्िो व्यर्स्थापकीय एरं् यर्त्तीय अर्स्था सनधारका लानग िबौं रुपैयाँको िोक्सािीलाई यर्त्तीय 

यर्र्रणिा उल्लेि िगरी (राइट अफ) अल्पकालीि रूपिा यर्त्तीय र व्यर्स्थापकीय यर्श्वसनियिा 

बढाउिे िीनि नलएको ि जनि ददगो यर्त्तीय व्यर्स्थापिका यहसार्ले उपयनक्त होइि। त्यसैले, यर्शषे 

लेिा परीक्षण गरी उक्त यर्त्तीय योजिाको यर्श्लषेणका आधारिा जिशस्क्तलाई सिेि दठक्क आकारिा 

राख्न ेगरी यसको संरििागि सनधार गिव आर्श्यक ि।  

10.5.2.6 यर्त्तीय क्षरे 

यर्त्तीय क्षेरका १० र्टा सार्वजनिक संस्थािहरू िध्ये रायष्ट्रय र्ास्णज्य बैंकिा एि.आइ.नड.नस. यर्कास 

र्ैंक गानभइ सकेको ि।  

िपेाल नधिोपर यर्नििय बजार नलनिटेडको संरििात्िक सनधारः यर्त्तीय स्र्ाथवको द्वन्द्व िहोस ् भने्न 

उद्देश्यले िेपाल नधिोपर यर्नििय बजार नलनिटेडिा िेपाल राष्ट्र बैक र िेपाल सरकारको शेयर कि 

गदै लग्िे रणिीनि अस्ि बढाई यर्नििय बजार नलनिटेड को पनजँी संरििा योजिा (यर्शेष लेिा 

परीक्षण पनिको) लाई कायावन्र्यि गरी नलनिटेडको शेयरिा बैंक िथा यर्त्तीय संस्था, ब्रोकर एरं् 

यर्देशी साझेदार सिेि संलग्ि गरी संरििात्िक सनधार गिनव उपयनक्त देस्िन्ि।  

कृयष यर्कास बैंकिा साझेदार नभत्र्याउिःे कृयष यर्कास बैंकको ३० प्रनिशि शयेरिा रणिैनिक 

साझेदार नभत्र्याउिे गरी परािशवदािा नियनक्त गररएकोिा परािशवदािाबाट िै ५१ प्रनिशि शेयर 

यर्निरे्स िगरी रणिैनिक साझेदार प्ररे्श गिव िसक्िे सनझार् प्राप्त भएको अर्स्था ि। अब यर्देशी 

रणिीनिक साझेदार ल्याउि पहल गिनवको सट्टा स्र्देशी निजी बैंकलाई साझेदार बिाई स्र्देशी निजी 

बैंकको संयनक्त साझेदारीिा सञ्चालि गिनव उपयनक्त हनिे देस्िन्ि।  

िपेाल बैंक नलनिटेडिा पनि स्र्देशी निजी बैंकलाई साझेदारको रूपिा प्ररे्श गराउिःे िेपाल बैंक 

नलनिटेडिा शयेर यर्निरे्स गिे गरी कायवक्रि प्रस्िार् गररएको ि। सो कायवक्रिलाई कायावन्र्यि 

गरी अस्ि बढ्िन उपयनक्त हनििे।  

10.6 सार्वजनिक संस्थािहरूको यर्निरे्शको अर्स्था िथा सनधारका उपायहरू  

सैद्धास्न्िकरूपिा सार्वजनिक संस्थािहरूको यर्निरे्श गिे यर्स्त्तकै सार्वजनिक र्स्िनहरूको स्र्ानित्र्िा 

पररर्िवि हनन्ि र सार्वजनिक र्स्िनहरू निजीर्स्िनहरूिा रुपान्िरण हनन्िि।् यसरी निजी र्स्िनिा 

रुपान्िरण हनिे यर्स्त्तकै त्यस्िा संस्थािबाट उत्पादि र यर्िरण हनिे र्स्िन िथा सेर्ाको यर्शेषिािा 

पररर्िवि हनन्ि। यर्शेषिः निजी र्स्िन िथा सेर्ािा प्रनिद्धस्न्द्धिा र र्स्न्ििीकरणको सिस्या देस्िन्ि 
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जनि सार्वजनिक र्स्िन िथा सेर्ािा यर्लकन लै फरक हनन्ि। निजीकरण र्ा यर्निरे्शिा जािे निणवय गिनव 

भन्दा पयहिे यर्िार गिनव पिे यर्षयहरू िै यी दनई पक्ष हनि।् कल्याणकारी राज्य प्रणालीिा यी दनई 

िहूिन भने्न ििसाय रास्िन्ि यकिकी यस्िो राज्य प्रणालीिा सार्वजनिक संस्थािहरूलाई सार्वजनिक 

िीनि अिनरूप सर्वसनलभ र सर्वपहनँि हनिे गरी र्स्िन िथा सेर्ाको उत्पादि र यर्िरण गिे काििा 

प्रयोग गररन्ि।  

िानथ उल्लेि गररए अिनरूप िेपालिा सार्वजनिक संस्थािहरूको निजीकरण (यर्निरे्श) िूलि: निस्श्रि, 

उदार िनला एरं् बजारउन्िनि हनिे गरी अथविन्रिा संरििात्िक सनधार गिव निजीकरण आरम्भ 

गररएको नथयो। सोको लानग 2050 िा निजीकरण ऐि लागू गररएको नथयो। 

निजीकरण ऐि लागू हनि न पूर्व ४ र्टा सार्वजनिक संस्थािहरूलाई सम्पनि एरं् व्यर्साय यर्क्रीको 

रूपिा निजीकरण गरी पूणवरूपले निजी लगािी, स्र्ानित्र् र सञ्चालि एरं् व्यर्स्थापि स्थायपि हनि े

गरी निजीकरणिा लनगएको नथयो। िर यी ४ र्टै संस्थाहरू पूणवरूपले बन्द भएको अर्स्था ि।  

निजीकरण ऐि २०५० लागन भइसकेपनि भि े शेयर यर्क्री, शेयर िथा व्यर्साय यर्क्री, शेयर, 

सम्पनििथा व्यर्साय यर्क्री, व्यर्स्थापि करार, भाडा, िारेजी, यर्िटि, बन्द एरं् सहकारीकरण 

जस्िा प्रकृया अर्लम्बि गरी सार्वजनिक संस्थािहरूको निजीकरण गररएको नथयो।  

त्यसरी निजीकरण गरीएका ३० र्टा संस्थािहरूिध्ये १२ र्टा सञ्चालििा िि।् िी िध्ये ५ र्टा 

संस्थािहरू िारै िाफािा िि।् अन्य ७ र्टा संस्थािहरू िाटािा िि।् यर्.सं.२०६३ पनि 

संस्थािहरूको निजीकरण गिे कायव अस्ि बढेि। कृयष यर्कास बैंकको ३० प्रनिशि शयेरिा 

रणिैनिक साझेदार प्ररे्श गराउिे िेपाल दूरसञ्चार संस्थाि नल.िा रणिीनिक साझेदारको िाध्यिबाट 

यर्निरे्स गिे। िेपाल स्टक एक्सिेन्ज नल.िा रहेको शेयर क्रिश: यर्निरे्स गदै जाि ेिथा सरकारले 

लगािी िगिे जस्िा िीनिहरू अर्लम्र्ि गररएको ि िर यस िीनिअिनसार कायव हनि भि ेिसकेको 

अर्स्था ि।   

सार्वजनिक संस्थािको निजीकरणका लानग िडा भएको निजीरकण इकाई सि ्२००८ िा यर्िटि 

भएपनि अयहले िन टै्ट निजीकरण इकाई अस्स्ित्र्िा िैि। अथव िन्रालयले हाल संस्थाि िहाशािाबाट 

निजीकरण यर्निरे्शको कायव गिे गरी सांगठनिक संरििा बिाइएको देस्िन्ि। निजीकरण/यर्निरे्सका 

साथै अिार्श्यक र िराब यर्त्तीय अर्स्था भएका संस्थािहरूलाई बन्द िथा िारेज गरी उपयनक्त 

स्र्रूपिा सञ्चालििा ल्याउिे, सरकारले सञ्चालि िगिे संस्थािरुलाई निजी के्षरको साझेदारीिा 

सञ्चालि गिव, रणिैनिक साझेदारीको कायव अस्ि बढाउिे कायवका लानग सिेि यस्िो इकाई पनिः िडा 

गरी यर्नभन्न यर्ज्ञको सिेि व्यर्स्था गरी यस इकाईलाई पनि: सयक्रय बिाउिन आर्श्यक देस्िन्ि।  
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10.6.1 निजीकरण/ यर्निरे्सिा गिनवपिे सनधार 

सरकारले सार्वजनिक संस्थािहरूिा लगािी यर्स्िार गदै जािे ियाँ संस्थािहरूको स्थापिा गदै जाि े

हो भिे भार्ी दाययत्र् बढ्ि े निस्िि ि। सार्वजनिक संस्थािहरू बन्द हनदँा सरकारले किविारीको 

दाययत्र् भ नक्तािी गिे क्रििा केही र्षवयिा जिकपनर ि नरोट कारिािािा कायवरि किविारीका लानग ३ 

अबव, यर्राटिगर जनट निल्सका किविारीका लानग ५५ करोड, िेशिल कन्सरक्सि कम्पिी 

नलनिटेडका लानग ३२ करोड िेपाल इस्न्जनियरर  कन्सल्टेन्सीका लानग २५ करोड रुपैयाँ र िेशिल 

रेनड  नलनिटेडका किविारीलाई अर्काश ददंदा १ अबव ६६ करोड रुपैयाँ भ नक्तािी गरेको नथयो। 

पनिः यस प्रकृनिका सिस्याको पनिरार्ृस्त्त िहोस ्भिेर निम्ि सनझार् ददइएको िः 

1. उपयनक्त यर्निरे्श प्रणालीको अर्लम्र्िः सार्वजनिक संस्थािहरू बन्द, िारेजी र यर्िटि गिे 

क्रििा निजीकरणको सनरूका र्षवहरूिा सिेि करोडौं रुपैयाँ किविारीको दाययत्र् ि नक्ता गिव 

प्रयोग भएको नथयो। िर धेरै ठूलो रकि भि े जिकपनर ि नरोट कारिािाका किविारीको 

दाययत्र् ि नक्ता गिव भएको देस्िन्ि र यस्िो दाययत्र् अझै बाँकी रहेको ि जिकपनर ि नरोट 

कारिािाको गोदाििा रहेको सूनिवको रकिको भ नक्तािीका लानग भारिको नििापल्ली कम्पिीले 

राजदूिार्ास िाफव ि ्अझै भ नक्तािी िपाएको भिेर िाग गरररहेको अर्स्था ि। पनिल्लो सिय 

बन्द अर्स्थािा रहेको गोरिकाली रबर उद्योगले सिेि किविारी दाययत्र् ि नक्ता गिव १ अबव 

५० करोड रकि िाग गरेको ि। संस्थािहरू बन्द अर्स्थािा रहँदा सिेि अन्य यर्कल्प 

िोजी िगरेको कारणले यस्िो दाययत्र् नसजविा भएको हो। त्यसैले, संस्थािहरू सञ्चालि गिव 

कदठिाई हनिे यर्त्तीकै संस्थाि बन्द हनदँा कै सियिा संस्थािलाई िारेज गरी किविारीलाई 

अर्काश ददिन उपयनक्त हनन्ि।  

निजीकरण भई सकेका कम्पिीहरूिा सियिै संस्थािहरूको यर्निरे्श िहनदँा यर्नभन्न दाययत्र्को 

ि नक्ता गिव अथव िन्रालयले बजेट निकासा गरररहेको अर्स्था ि। बैंकहरूको ऋण ि नक्ता गिे 

प्रयोजिका लानग अथव िन्रालयले थप ऋण लगािी गदै रकि भ नक्तािी गरररहेको अर्स्था ि। 

यसरी निजीकरणका िीनिहरू यर्र्ाददि भएको पररप्रके्षिा सार्वजनिक संस्थािहरूको ददगो यर्त्तीय 

व्यर्स्थापिका लानग निजीकरणिा देस्िएका कनि किजोरीहरूलाई सनधार गरी उपयनक्त 

यर्निरे्श प्रणाली यर्कास गिनव उपयनक्त हनन्ि।  
 

2. संस्थािहरूको यर्निरे्श पट्टा भाडा िथा सहकारीकरणको िाध्यिबाट गिेः संस्थािहरूलाई 

यर्निरे्श गदाव यर्निरे्शका यर्नभन्न स्र्रूप हरू िध्ये सम्पस्त्त र व्यर्साय यर्क्रीको स्र्रूप रायष्ट्रय 

यहििा हनँदैि भने्न ि्य हररनसद्धी ईटा कारिािा, भकृन टी कागज कारिािा, िथा कािँो िाला 

संकलि केन्र जस्िा निजीकृि संस्थािहरूको असफलिाले स्पि हनन्ि। स्थायी सम्पस्त्तहरू 
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जग्गा, भर्िहरूको िूल्य बढ्दो क्रििा रहेको यर्द्यिाि अर्स्थािा सम्पस्त्त र व्यर्साय 

यर्क्रीको लागि अनधक हनि ेहनँदा यो रणिीनिबाट संस्थािहरू यर्निरे्स गिव पनि कदठि हनन्ि। 

त्यसैले पट्टा, भाडा, सार्वजनिक निजी साझेदारी, व्यर्साययक िाि िथा व्यर्साय यर्क्री, 

फे्रन्िाइज र सहकारीकरण जस्िा स्र्रूप लाई निरन्िरिा ददई यर्निरे्सिा जािन उपयनक्त हनन्ि। 

यसो गिव सकेिा यर्त्तीय व्यर्स्थापि उपयनक्त हनिे सरकारले र्षेिी सम्पस्त्त सनरक्षाका लानग 

ददिनपिे रकििा कटौनि हनि े बन्द संस्थािहरूको सम्पस्त्त सनरक्षा गिव सरकारले ििव व्यहोिनव 

िपिे अर्स्थाको सजृिा हनन्ि।  

3. बन्द एरं् िारेजी संस्थाहरू सञ्चालििा ल्याउिःे सार्वजनिक संस्थािहरूको यर्िटि जयटल बन्दै 

गएको, सञ्चालििा िरहेका, िथा बन्द संस्थािहरूको लेिापरीक्षण सिेि हनि हनि िसकेकोले 

संस्थािको अर्स्थािै ययकि िभएको अर्स्था ि। त्यसैले, सार्वजनिक संस्थाि सञ्चालि िभइ 

बन्द हनिे अर्स्था पूर्व िै संस्थाको यर्शेष लेिा परीक्षण गराइ यर्िटिको कायवलाई सहज 

बिाउिन उपयनक्त देस्िन्ि । यर्निरे्स निजीकरण पूर्व यस्िा संस्थािहरूको लेिापरीक्षण गरी 

उपयनक्त यर्निरे्शका यर्कल्पहरू यर्कास गरी बन्द एरं् िारेजी संस्थाहरू सञ्चालििा ल्याउिन 

उपयनक्त हनन्ि।  

4. कृयष औजार कारिािा िथा यर्राटिगर जनट निल्स भाडािा ददिःे निजीकरण पिाि ्बन्द भएका 

कृयष औजार कारिािा िथा यर्राटिगर जनट निल्स जस्िा उद्योगलाई भाडािा ददइ सञ्चालि गिनव 

उपयनक्त हनन्ि। सरकारले कृयष औजार कारिािको सनरक्षा प्रयोजिका लानग र्ायषवक २० लाि 

बजेट उपलब्ध गराउदै आएको ि। कारिािा भाडािा ददिे हो भिे र्ायषवक २० लाि बिि 

भई थप २० लाि र्ायषवक भाडा प्राप्त गिव सयकन्ि। कारिािा सञ्चालिबाट कृयष औजारहरू, 

ट्ाक्टरहरू पम्प लगायिका कृयष साि ी उत्पादि बेियर्िि भई रोजगारी सिेि बयृद्ध हनि 

जािेि। यर्राटिगर जनट निल्स भाडािा सञ्चालि भई रहेकोिा हाल कारिािा बन्द ि। पनिः 

भाडािा कारिािा सञ्चालि हनि सकेिा र्षेिी सरकारले यर्राटिगर जनट निल्सिा गिे ऋण 

लगािीलाई कि गिव सयकन्ि। यी दनबै कारिािालाई अनधकिि ३० र्षवसम्िको भाडािा ददि 

सक्िे गरी सञ्चालििा ल्याउि उपयनक्त हनन्ि।  

5. निजीकरण पनिको अर्स्थाको अध्ययि अिनसन्धाि यर्श्लषेण गिेः निजीकरण गरेका 

संस्थािहरूको निजीकरणपनिको अर्स्था प्रि देस्िि ेगरी अध्ययि, अिनसन्धाि एरं् यर्श्लषेण हनि 

सकेको िैि। निजीकरणपिाि निजीकरणका शिव िथा सम्झौिाहरू, भाडा रकिको सिेि 

पनिरार्लोकि हनि सकेको िैि। सम्झौिाका शिवहरूको पालिा सरकार िथा निजी व्यर्सायी 

दनबैले गरे िगरेको सिीक्षा हनि सकेको िैि। म्याद सयकइसकेपनि पनि ियर्करण गिे निस्िि 
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िापद ड र आधारहरू सिेि बिेको देस्िदैंि। त्यसैले सार्वजनिक संस्थािहरूको 

यर्निरे्श/निजीकरण गिनव पूर्व यी यर्षयहरूलाई सम्र्ोधि गिनवपिे देस्िन्ि।  

6. निजीकरण ऐििा सनधारः २०५० सालिा बिेको निजीकरण ऐि हालसम्ि पनि: संशोधि हनि 

सकेको िैि। त्यस्िै निजीकरण नियिार्ली सिेि िजनविा हनि सकेको िैि। निजीकरण ऐििा 

सिय सापेक्ष सनधार गदै निजीकरण सनिनिलाई सािो आकारको बिाई निजीकरणका प्रकृया, 

यर्नधलाई सिेि सियािनकन ल बिाउिनपिे देस्िन्ि।निजीकरण सनिनिको बैठक सिेि 

नियनििरूपिा बस्ि िसकेको हनिाले ऐििा िै यस्िो सनिनिको बैठक र्षविा न्यूििि यनि 

पटक हनिेि भिेर िोक्ि सिेि आर्श्यक देस्िन्ि। निजीकरण नियिार्ली िजनविा गरी लागू 

गिनवपिे देस्िन्ि। 

7. यर्र्ाददि यर्षयहरूको सिाधािः निजीकरणसँग यर्नभन्न यर्र्ाददि यर्षयहरू जस्िै जग्गा 

अनिक्रिण, शिव र सम्झौिा अिनरूपको सम्पस्त्त प्राप्त गिव िसकेको, निजीकरणपनि सम्झौिाको 

ियर्करण एरं् पनिःसम्झौिा जस्िा यर्षयहरूलाई सरकार र व्यर्सायीको संयनक्त पहलिा 

सिाधाि गिनव उपयनक्त हनििे।   
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अध्याय एघार 

सरकारी कोष सञ्चालन व्यवस्थामा गननपुने सनधारहरू 

11.१ पषृ्ठभमूमिः 

नेपालको संववधान २०७२ मा संघीय सञ्चञ्चत कोष वा अन्य कन नै संघीय सरकारी कोषबाट मात्र 

रकम ञ्चिक्न सक्ने व्यवस्था गररएको छ।यस्तो कोष मनख्यतिः संघीय सञ्चञ्चत कोषमामथको व्ययभार र 

संघीय ववमनयोजन ऐन बमोञ्चजम खर् ु हनने रकम परु्छन।छन टै्ट कोष खडा नगने र ववमनयोजन ऐन 

बमोञ्चजम मात्र रकम प्राप्त गरी खर् ुगनन ुपने व्यवस्था भएको रे्ञ्चखन्छ।आम्र्ानी गर्ा ुकोषमा मसधै 

जम्मा नगरी सरकारी राजस्व कोषमा जम्मा गने र सो कोषबाट खर् ुगर्ा ु ववमनयोजन ऐन बमोञ्चजम 

रकम प्राप्त गरी खर् ुगने व्यवस्था छ।कोष खडा गरी आय व्यय गने कारोवार गर्ा ुसालबसाली 

रूपमा रकम वप्रmज गनन ु नपने र त्यस्तो रकम अको आमथकु वषा ु खर् ु गन ु सवकन े अवस्था 

रहन्छ।खर् ुगर्ाु सरकारको मनल बजेटबाट खर् ुगर्ाु जस्तो औपर्ाररक कायवुवमध रहँरै्न।कोषबाट 

खर् ु गर्ाु लोर्कता रहन्छ।यस्ता कोषको रकमहरू ववमनयोजन बजेटमा समविमा रहने हननाले 

संसर्मा खासै र्ासो र छलफल पमन हनने गरै्न।कोषमा रकम आएपमछ स्वतन्त्र र स्वायत्त वकमसमले 

खर् ुगन ुसवकन ेहनँर्ा यस्ता कोषहरू स्थापनाको लामग कमतपय मनकायहरू प्ररेीत हनने गरेको पमन 

रे्ञ्चखन्छ।ववमनयोजन ऐनमा बजेटको ववषयगत सीमाको कारणले समावेश हनन नसकेका कमतपय काम 

र कायकु्रमहरू पमन यस वकमसमको कोषहरूबाट खर् ु गने गररन्छ।तर सबै कोषहरू नेपाल 

सरकारको साुवजुमनक कोषको र्ायरा मभत्र आउने हनँर्ा यस्तो कोषको साुवजुमनक जवाफरे्वहता 

सरकारले पूरा गननपुरु्छ।त्यसैले कोषको अवस्था एकीन गननपुने सरकारको र्ावयत्व रहन्छ।कोष 

स्थापनाको उद्दशे्य र आवश्यकता पूरा भएपमछ बन्र् गननपुरु्छ।बन्र् गनन ुनपने वा ववमनयोजन ऐन 

बमोञ्चजम बजेट प्राप्त नगने नभएपमन कोषको व्यवस्थापन र वहसाब वकताब पारर्शी र वस्तनगत 

बनाउन ेञ्चजम्मा पमन सरकारको हनन्छ।यसको लामग लेखाँकन गने र लेखा परीक्षण गरी जवाफरे्वहता 

पालना गराउन ेञ्चजम्मेवारी सरकारको रहन्छ।त्यसैले सरकारले यस्ता कोषहरूको अवस्था एकीन गरी 

सरकारी कोषको समग्र व्यवस्थापन गनन ुआवश्यक छ। 
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11.2 कोष सञ्चालनको वतमुान अवस्था 

अथ ु मन्त्रालयले हालको संववधान अञ्चघ अथ ु मन्त्रालयबाट २०६५।४।३० मा कन नै पमन 

मनकायअन्तगुत काय ुसञ्चालन कोष रहेको भए बन्र् गरी ववमनयोजन ऐन बमोञ्चजम खर् ुगने मनणयु 

भएपमन हालसम्म पमन यस्ता कोषहरू सञ्चालनमा नै रहेका रे्ञ्चखन्छन।महालेखा परीक्षकको 

कायालुयको २०७४ को प्रमतवेर्नमा सरकारी कायालुयतफु २३ मनकाय अन्तगुतु सञ्चालनमा रहेका 

कोषहरूमा आमथकु वष२ु०७३।७४ को अन्तसम्म रु.९२ अब ु८२ करोड ६ लाख बाँकी रहेको 

उल्लेख गररएको छ।सरकारी मनकायहरू मातहत सञ्चालनमा रहेका यस्ता कोषहरू मध्ये २३ 

मनकाय अन्तगुतु कररब ५६ वटा कोषहरू ववमभन्न नामबाट सञ्चालनमा आएको रे्ञ्चखन्छ।यस्ता 

कोषहरू कायपुामलका न्यायपामलका र व्यवस्थावपका तीनै अंगमा रहेको रे्ञ्चखएको छ। 

हाल संर्ामलत ५६ कोषहरू मध्ये कायसुञ्चालन कोष ८ वटा रे्ञ्चखन्छ।यस्तो कोषहरू पूवाुधार 

ववकाससंग सम्बन्धीत मन्त्रालय मातहतमा ठन लै रकम बाँकी रहेको रे्ञ्चखन्छ।भौमतक पूवाुधार तथा 

यातायात मन्त्रालय मातहत १ अरब ४५ करोड भन्र्ा बढी रे्ञ्चखन्छ भन ेशहरी ववकास मन्त्रालय र 

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तगुतु क्रमशिः १० करोड ९६ लाख र ३ करोड ६७ लाख 

रकम बाँकी रे्ञ्चखन्छ।कमतपय कोषहरू ववमनयोजन बजेटबाट छन टै्ट राखी ववकास मनमाुण कामको 

लामग खडा गररएको छ, जस्तै पननिः मनमाुण कोष, शाञ्चन्त कोष एमडमब, धरहरा पननमनमाुण कोष 

आदर्।यस्ता कोषहरूमा वैरे्ञ्चशक सहयोगको रकम समेत समावेश हनने गरेको रे्ञ्चखन्छ।प्रधानमन्त्री 

तथा मञ्चन्त्रपररषद् कायाुलय र मवहला बालबामलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत प्रायिः 

प्रकोप व्यवस्थापन र कल्याणकारी कायकुो लामग स्थापना भएको रे्ञ्चखन्छ।उद्योग र पशनपंक्षी 

अन्तगुतु प्रायिः घनम्ती कोषको रूपमा रकम राख्न े गररएको रे्ञ्चखन्छ।परराि तथा अथ ु मन्त्रालय 

अन्तगुतु बाँडफाँड गननपुने वकमसमको रकम कोषमा राञ्चखएको रे्ञ्चखन्छ।रक्षा मन्त्रालय मातहतको 

ञ्चस्नक कल्याणकारी कोषमा सैमनकहरूको कल्याणको लामग भनी सबैभन्र्ा बढी ३९ अरब ६२ 

करोड जमत रहेको छ।त्यस्तै गहृ मन्त्रालय मातहत प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषमा ४९ लाख जमत 

बाँकी रे्ञ्चखन्छ।यस्ता कोषहरू ववमनयोजनबाट भएको रे्ञ्चखंरै्न। 

हाल सञ्चालनमा रहेका कोषहरूमा आय व्यय भैरहेको रे्ञ्चखन्छ।तर १७ वटा कोषहरूबाट 

२०७३।७४ मा खर् ु भएको रे्ञ्चखंरै्न।खर् ु नहनने कोषहरूको बारेमा आवश्यकता र औञ्चर्त्यमा 

ध्यान दर्ननपरु्छ।कोषहरू स्थापना गरै् जाँर्ा २०७३।७४ सम्म आईपनग्र्ा ९२ अरब ८२ करोड 

रकम बाँकी रहेको रे्ञ्चखन्छ, जनन २०७५।७६ को कन ल बजेट १३ खव ु१५ अरबको करीब ७ 
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प्रमतशत हनन आउँछ।त्यसैले सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा उञ्चर्त ध्यान दर्नन आवश्यक 

रहेको छ। 

11.3 कोष सञ्चालनका कमी कमजोरीहरू 

हाल सञ्चालनमा रहेको कोषको सञ्चालनमा मनम्न कमी कमजोरीहरू रे्ञ्चखएको छिः 

 सरकारी कोषको लेखाङ्कन र आय व्यय व्यवञ्चस्थत गन ुकोष लेखा प्रणाली लागू गररएको 

छैन।त्यसौ्ौले लेखाङ्कन गने र अन्य मनकायको लेखा प्रणालीसंंग तार्ाम्यता ममलाउन र 

एकीकृत वववरण तयार गन ुसवकएको रे्ञ्चखंरै्न। 

 संववधानले ववमनयोजन ऐनबाट मात्र रकम प्राप्त गरी खर् ुगने भनेको भएता पमन हालसम्म 

कायसुञ्चालन कोषहरू कायमै रहेको रे्ञ्चखन्छ।सम्बन्धीत मन्त्रालय र मनकायहरूले यस्ता 

कोषहरू बन्र् गने काम गरेको रे्ञ्चखंरै्न। 

 स्थावपत कोषहरूको ञ्चस्थमत प्रमतवेर्न संसर्को छलफल र वहसको लामग उपलब्ध हनन 

सकेको रे्ञ्चखंरै्न।त्यसैले हालसम्म कोषहरूको उद्देश्य बमोञ्चजम काय ुसम्पन्न भए नभएको र 

सो अननसारको साुवजुमनक जवाफरे्वहताको ञ्चस्थमत प्रमतवेर्न जानकारी हनने अवस्था रे्ञ्चखएन। 

 कोषको सञ्चालन कायवुवमध स्पि छैन।सबै कोषको आय व्ययको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

कायवुवमध बनाई कायानु्वयन गने प्रणाली स्थावपत नहनँर्ा जनन उद्देश्यले कोष स्थापना भएको 

हो सो उद्देश्य प्राप्त भयो भएन भने्न अवस्था एकीन हनन सक्न ेअवस्था रे्ञ्चखंरै्न। 

 सरकारले कोष लेखा प्रणाली औपर्ाररक रूपमा लागू गरेको छैन।अतिः कोषको लेखा 

प्रणाली कस्तो हनन ेएकीन नहनने अवस्थामा कोषको लेखाँकन प्रणाली स्पि भएको रे्ञ्चखंरै्न। 

 कमतपय कायाुलय मातहमा रहेको कोषहरू मनञ्चस्त्रmय रहेपमन कायमै रहेको रे्ञ्चखंर्ा सम्बन्धीत 

कायालुय र तालनक मनकायले यस बारेमा सवक्रय गने वा खारेज गने ववषयमा कारबाही 

गरेको छैन। 

 काय ु सञ्चालन कोष बन्र् गरी ववमनयोजन ऐनबमोञ्चजम खर् ु गने मनण्ौुाय भएपमन यस्ता 

कोषहरू हालसम्म सञ्चालनमा नै रहेको रे्ञ्चखएकोले संववधान ववपरीत कोष कायम रहेका 

छन। 



320 

 कोषको आयव्ययको ढाँर्ा र लेखापरीक्षण गननपुने भए पमन लेखापरीक्षण प्रमतवेर्न तालनक 

मनकाय माफु राविय लेखाँकन हनन सकेको छैन। 

 राविय लेखामा कोषको अवस्था प्रस्तनत हनन सकेको छैन र सरकारी कोषको अवस्था संसर्मा 

छन टै्ट प्रमतवेर्न गरी औञ्चर्त्य र आवश्यकताको बारेमा छलफल हनन सक्ने वातावरण हनन 

सकेको छैन। 

 यस्ता कोषहरूको लामग नपेाल साुवजुमनक लेखामान लागू हनने नहनने एकीन हनन सकेको 

रे्ञ्चखंरै्न। 

 कोषको व्यवस्थापन र सनधारको लामग गननपुने कायहुरुिः सरकारी कोषहरूको व्यवस्थापन र 

सञ्चालनमा सनधारको लामग मनम्न कायहुरू गनन ुआवश्यक रे्ञ्चखन्छिः 

 काय ुसञ्चालन कोषको रूपमा रहेका कोषहरू सम्बन्धीत मन्त्रालयहरूले तनरुन्त बन्र् गरी 

बाँकी रकम सरकारी कोषमा जम्मा गनन ुपरु्छ। 

 सबै सरकारी कोषहरूको अवस्था पत्ता लगाउन अथ ु मन्त्रालयले वक्रयाञ्चशलता रे्खाउनन 

परु्छ।यसको लामग महालेखा मनयन्त्रक कायालुय, नेपाल राि बैंक र सरकारी कारोवार 

सञ्चालन गने बैंकहरू बीर् समन्वय गरी हाल सञ्चालनमा रहेका सम्परौ्ूण्ौा सरकारी 

कोषहरूको अद्यावमधक ञ्चस्थमत पत्ता लगाउनन परु्छ। 

 कोष लेखा प्रणाली -ौँगलम बअ्अयगलतष्लन क्थकति) महालेखा मनयन्त्रक कायाुलयले 

तयार गरी महालेखा परीक्षकको कायालुयबाट स्वीकृत गराुई लागू गननपुरु्छ।जननसनकै कोष 

स्थापना हनँर्ा सो प्रणाली अननसार कोषको आय व्यय, लेखा राख्न ेप्रणाली ववकास गनरुौ्नपरु्छ 

 महालेखा मनयन्त्रक कायाुलयले सबै यस्ता सरकारी कोषको रकम राविय लेखामा समावेश 

हनन े व्यवस्था गननपुरु्छ।आवश्यकताननसार सरकारी कोषको छन टै्ट अवस्था -आन्तररक लेखा 

परीक्षण प्रमतवेर्न सहीत) पमन केन्रीय कोषको अवस्थाको प्रमतवेर्न गर्ाु समावेश गनन ु

परु्छ।अथ ुमन्त्रालयले कन नै पमन सरकारी वा साुवजुमनक कोष स्थापनाको स्वीकृती दरं्र्ा 

महालेखा मनयन्त्रक कायालुयको राविय लेखा र कोष प्रणालीमा लेखाँकन हनने व्यवस्था 

ममलाएर मात्र स्वीकृत दर्ननपरु्छ।कोष लेखा प्रणाली लागू हनने कन रा पमन अथ ुमन्त्रालयले 

स्वीकृती दर्न ेसमयमा स्वीकृमत पत्रमा उल्लेख गनन ुपरु्छ। 
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 सबै सरकारी कोषहरूको साथै आन्तररक मनयन्त्रण प्रणाली र आन्तररक लेखापरीक्षण गराउन े

व्यवस्था हननरौ्नपरु्छ।सो प्रमतवेर्न समेतको आधारमा अञ्चन्तम लेखा परीक्षण गराउने 

व्यवस्था गननपुरु्छ। 

 ववमनयोजन गर्ाुको अवस्था वा ववमनयोजन नभए पमन जननसनकै मन्त्रालय मातहत यस्तो कोष 

स्थापना भएपमन प्रत्येक आमथकु वषाु सो कोषको स्थापनाको उद्देश्य संर्ामलक कायकु्रम आय 

व्ययको अवस्था मन्त्रालयगत आमथकु ञ्चस्थमतको प्रमतवेर्नमा यस्तो कोषको छन टै्ट प्रमतवेर्न गने 

व्यवस्था हननन परु्छ।सरकारी कोष भएकोले कोषको जवाफरे्वहताको परीक्षणको सन्रु्भमुा 

संसर्मा उपलब्ध हनने व्यवस्था हनननपरु्छ। 

 तनरुन्तै कोष लेखा प्रणाली लागू गन ु नसवकन े अवस्थामा  सरकारी कोषको आयव्यय 

सञ्चालनसम्बन्धी मनरे्ञ्चशका नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कोषको आय व्ययको लेखाँकन 

प्रकृयासम्बन्धी मनरे्ञ्चशका लागू गननपुरु्छ। 

 कन नै पमन कोष साुवजुमनक वा सरकारी स्तरमा स्थापना गर्ा ुअथ ुमन्त्रालयको परौ्ूवस्वीकृती 

मलन ेव्यवस्था अमनवाय ुगररननपरु्छ।अथ ुमन्त्रालयले वावषकु रूपमा यस्तो कोषको सञ्चालन 

ञ्चस्थमत अननगमन र परीक्षण गरी आवश्यक मनरे्शन दर्ननपरु्छ। 

 कोषको खर् ुव्यवस्थापनको कायवुवमध र प्रकृया -बजेट, कायकु्रम र योजना, खर् ुकायवुवमध, 

भ नक्तानी, खररर्, आन्तररक मनयन्त्रण र लेखा परीक्षण तथा वेरुजन फछ्र्यौट व्यवस्था 

आदर्)को लामग नेपाल सरकार -मन्त्रीपररषद्) ले सरकारी कोष सञ्चालन आमथकु कायवुवमध 

मनयमावली स्वीकृत गरी लागू गराउननपरु्छ। 

 तालनक मन्त्रालयहरूले यस्तो सरकारी कोषको लामग वावषकु वजेट तथा कायकु्रममा समावेश 

गने र सो को सममक्षा मनयममत गने व्यवस्था लागू गनन ुआवश्यक छ। 

सरकारी वा साुवजुमनक कोष सरकारको र्ावयत्वमा पने भएकोले पारर्शी वकमसमले काम गन ु

खररर्को काम कारवाही गर्ाु साुवजुमनक खररर् कानूनको अन्तरमनहीत मान्यता र प्रावधान लागू हनन े

गरी सावुजुमनक खररर् अननगमन कायाुलयको सहममत प्राप्त गरी सरकारी कोष सञ्चालन गने 

मनकायहरूले खररर् ववमनयमावली तयारी लागू गने व्यवस्था हननन आवश्यक रे्ञ्चखन्छ। 
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अध्याय बाह्र 

एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास मार्फ त ्बजेट, खचफ र वित्तीय व्यिस्थापनमा 

प्रभािकाररता  

12.1 पषृ्ठभमूम 

बजेट, खचफ, र वित्तीय व्यिस्थापन प्रणालीलाई आधमुनक सूचना प्रविमधको उपयोग मार्फ त ्कायफकुशल 
र प्रभािकारी बनाउन ुआिश्यक छ। बजेट तजुफमा, श्रोत विमनयोजन, खचफ तथा वित्तीय प्रणालीको 
व्यिस्थापनमा विद्यतुीय सूचना प्रणाली अमनिायफ भइसकेको छ। संघीयताको कायाफन्ियनसगैँ 
सरकारको आमथफक कारोिार, सञ्चालन र व्यिस्थापन समन्ियात्मक ढंगले मतनै तहमा गने गरी 
वित्तीय व्यिस्थापनको के्षत्रमा पररितफन र सधुार आिश्यक छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको 
आय व्यय र छुट्टाछुटै्ट सञ्चञ्चतकोष भएको हुँदा सबै सरकारको समग्र बजेट, राजस्ि, खचफ, कोष, 
आददको एकीकृत सूचना प्राप्त गनफ सबै तहमा विद्यतुीय सूचना प्रणालीको प्रयोग अपररहायफ भएको 
छ।त्यस्तै, एकीकृत सािफजमनक लेखा प्रणालीको विकास गरी त्यसको मतनै तहमा योजना र बजेट 
तजुफमा तथा वित्तीय व्यिस्थापनमा उपयोग गनुफपने खाँचो र आिश्यकता छ। 

हाल बजेट कायफक्रम, राजस्ि, आमथफक खचफ लेखा तथा स्रोत प्रमतिेदनको मनममत्त विमभन्न प्रकृमतका 
सफ्टिेयर विकास गरी लागू भइरहेको छन।् विमभन्न मनकायहरुले आफ्नो ढंगले सफ्टिेयरको विकास 
र उपयोग गरररहेका छन।् यी सबै पषृ्ठभमूममा आिश्यकता र महत्त्िको दृविबाट अब एकीकृत 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (Integrated Management Information System)  को विकास गनुफ जरुरी 
देञ्चखएको छ। यस्तो एकीकृत प्रणालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूचनाको माध्यमबाट बजेट, 
खचफ र वित्त व्यिस्थापनलाई आिद्ध गनफ सवकनेछ। खचफको प्रभािकारी व्यिस्थापन तथा समग्र वित्त 
अनशुासन कायम गनफ तथ्याङ्कको आधार र्रावकलो र विश्वसनीय बनाउन ुपने हनु्छ। योजना, बजेट 
र बजेट मभत्रका िैज्ञामनक विश्लषेणका आधारमा बढी विश्वामसलो बनाउन पमन एकीकृत सूचना प्रणाली 
ज्यादै महत्त्िपणुफ हनु्छ। 

12.2 बजेट, खचफ र  वित्तीय व्यिस्थापनको क्षते्रमा हाल प्रयेागमा रहेका विद्यतुीय सूचना प्रणाली र 

उपयोगको अिस्था 

हाल बजेट, खचफ र वित्तीय व्यिस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोग गररएका सूचना प्रविमध प्रणालीहरू मनम्न रहेका छन:् 

1.  बजेट तजुफमा तथा मनयन्त्रणः अथफ मन्त्रालयले कायफकारी मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) तथा 

बजेट व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (BMIS) बाट बजेट मसमलङ्ग, लाइन आईटम र वक्रयाकलापअनसुारको 

बजेट प्रस्ताि, बजेट अञ्चन्तम स्िीकृमत, बजेट अञ्चततयारी, रकमान्तर र स्रोत पररितफन, अमतररक्त बजेट र 
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पूरक बजेटको काम गदफछ। बजेट मनयन्त्रण प्रणालीको लामग रकमान्तरको अमभलेख, स्रोत पररितफन र 

थप बजेटको लामग विकास गररएको सफ्टिेयर प्रयोगमा रहेको छ। कारोिार लेखा र बजेट मनयन्त्रण 

प्रणाली (TABUCS) संघ तहमा प्रयोग गररएको छ। प्रस्ततु सफ्टिेयर स्िास्थ्य तथा जनसंतया 

मन्त्रालय, राविय पनुःमनमाफण प्रामधकरण र शहरी विकास मन्त्रालयले समेत प्रयोगमा ल्याएको 

छ। यी सबै सफ्टिेयरहरू संघीय सरकारमा प्रयोग भएका छन।् प्रदेश तहमा स्थानीय सञ्चञ्चत कोष 

व्यिस्थापन प्रणाली (SUTRA) ले बजेट मसमलङ्ग, लाइन आइटम र वक्रयाकलापिद्ध बजेट प्रस्ताि र 

बजेट अञ्चन्तम स्िीकृमत (२०१७ को खातासूची) कारोिार लेखा समेतको काम गने गरी विकास गरेको 

छ।स्थानीय तहबाट पमन सोही प्रयोजनको लामग सूत्रको प्रयोग गररएको छ। 

2.  मनकासा र भकु्तानी व्यिस्थाः  संघीय तहमा एकल खाता कोष (TSA) प्रणालीअन्तगफत विद्यतुीय सूचना 

प्रणाली विकास गरी बजेट मनकासा, धरौटी भकु्तानी, अन्य कोषको भकु्तानी, विद्यतुीय कोष हस्तान्तरण 

(EFT), प्रमतिद्धता अमभलेखको काममा उपयोग गररने गररएको छ। प्रदेश तहमा पमन सोही प्रणाली 

लागू गने नीमत रहेकोमा हाल म्यानएुल रूपमा कायफ भइरहेको छ। स्थानीय तहमा यसको व्यिस्था 

भएको छैन। म्यानयुल रूपमा नै काम भइरहेको छ। अमधकांश स्थानीय तहले नीञ्चज कम्पनीको 

सहयोगमा छुटै्ट सफ्टिेयर प्रयोग गरररहेका समेत पाइएको छ। 

3.  राजस्ि िा प्रामप्तसम्बन्धी कायफः  यस कायफको लामग संघमा राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) 

विकास गरी राजस्ि संकलन, लेखा र अमभलेखको कायफको साथै विद्यतुीय मबल भकु्तानी (EBP) को 

कायफमा (राजस्ि प्रामप्त) प्रयोग गररएको छ। अमभलेखको लामग मलेमनकामा ऋण व्यिस्थापनसगँ 

सम्बञ्चन्धत माइक्रोसफ्ट एक्सेसमा लेखाङ्कन सूचना प्रणाली प्रयोगमा छ। प्रदेश तहमा यस्तो कामको 

लामग कुनै सूचना प्रणाली विकास भएको छैन। अमधकांश स्थानीय तहहरूले मनजी कम्पनीहरुको 

सहकायफमा आफ्नै वकमसमले सफ्टिेयर विकास गरी यस्तो कायफहरू गरररहेको देञ्चखन्छ। भिन मनमाफण 

तथा शहरी विकास विभागको एकीकृत राजस्ि व्यिस्थापन प्रणालीलाई केही स्थानीय तहले 

प्रयोगमा ल्याएका छन। स्थानीय तहको लामग नगरपामलका प्रशासन राजस्ि प्रणाली (MARS) 

स्थानीय स्िशासन ऐन अनसुार गनफ संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं 

नगरपामलकामा परीक्षण गरेपमन व्यिहारमा लागू हनु सकेको छैन। 

४.  लेखाङ्कन र प्रमतिेदनः  संघीय तहमा यस प्रयोजनको लामग कम््यूटीकृत सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) 

लागू गरी अञ्चततयारी, केन्रीय लेखा, धरौटी लेखा र अन्य कोषको लेखाको साथै एकल खाता कोषसँग 

एकीकृत गने गरी तयार गररएकोमा सीममत कायाफलयहरूमा मात्र लागू भएको छ। संघको सबै 



324 

कायाफलयहरूमा र प्रदेश र स्थानीय तहमा यो प्रणाली लागू हनु बाँकी नै छ। तर स्िास्थ्य मन्त्रालयले 

यस्तो प्रयोजनको लामग संघ तहमा नै ट्याबकु्सको माध्यमबाट वक्रयाकलापमा आधाररत लेखाङ्कन, 

पेरोल, अञ्चततयारी, केन्रीय लेखा, धरौटी लेखा, अन्य कोष लेखा, बेरुजकुो लेखा र िावषकफ  खररद 

योजनाको काम गने गरेको छ। त्यस्तै, सडक विभागले वक्रयाकलापमा आधाररत लेखाङ्कन, अञ्चततयारी, 

केन्रीय लेखा, करारको कन्टीनजेन्सी लेखाङ्कन, करार व्यिस्थापन जस्ता कामको लामग सूचना प्रणाली 

विकास गरेको छ। प्रदेश तह र स्थानीय तहमा यस्तो प्रणाली छैन।   अमधकांश स्थानीय तहमा मनजी 

क्षेत्रको सहकायफमा र्रक र्रक प्रकृमतका एकाउञ्चन्टङ्ग सफ्टिेयरहरू प्रयोग भएका छन।्  

५.  अन्य सूचना प्रविमध प्रणालीः  

 मलेमनकामा संघको एकीकृत वित्तीय प्रमतिेदन गने र तथ्याङ्क भण्डारण प्रयोजनको लामग वित्तीय 

व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (FMIS) प्रयोगमा रहेको छ।  

 नेपाल सािफजमनक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) प्रणाली एक्सेलमा आधाररत रहेको छ। यसले केन्रीय 

आमथफक एकाइहरूको वित्तीय कारोिारको एकमत्रत वििरण तयार गदफछ। यस्तो प्रणाली संघमा मात्र 

लागू भएको छ। स्थानीय र प्रदेश तहमा यो प्रणाली लागू हनु बाँकी नै रहेको छ।  

 मनिृत्तभरण व्यिस्थापन प्रणाली (PMS) र सािफजमनक सम्पमत सूचना प्रणाली (PAIS) क्रमशः 

अिकाश प्राप्त कमफचारी मनिृत्तभरण रकम व्यिस्थापन र सरकारी मनकायहरूको सम्पमत अमभलेख 

तथा प्रमतिेदनको लामग व्यिस्था गररएको छ। 

 योजना आयोग, केञ्चन्रय तथ्याङ्क विभागदेञ्चख अन्य मनकायहरूले आपm्नो अनकुुल विद्यतुीय 

सूचना प्रणाली उपयोगमा ल्याइरहेका छन।्  

12.३  सूचना प्रविमधको उपयोगमा विद्यमान समस्याहरू 

बजेट, खचफ र सािफजमनक वित्तीय व्यिस्थापनको क्षेत्रमा सूचना प्रविमधको प्रयोग बढ्दो छ र हनुे क्रममा 

रहेको छ। हालको उपयोगको अिस्थाको अिलोकन र ञ्चस्थमत विश्लषेण गदाफ सूचना प्रविमधको विकास र 

उपयोगमा तपमसलबमोञ्चजमका समस्याहरू रहेको देञ्चखन्छः  

 बजेट, खचफ र वित्तीय व्यिस्थापनको समविगत र क्षते्रगत सूचनाको कायफक्षते्र पवहचानमा समस्याः बजेट, 

खचफ र वित्तीय व्यिस्थापनको लामग कुन कुन क्षेत्र र विषयमा सूचना प्रविमधको विकास आिश्यक हनुे हो 

सोको समविगत कायफक्षेत्र र विषयहरू पवहचान भएको छैन। सामान्यतया बजेट मनमाफण प्रकृया र 

बजेट मनकासा र खचफ, लेखाङ्कन तथा प्रमतिेदनको लामग अथफ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरू 
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तथा महालेखा मनयन्त्रक कायाफलयले सफ्टिेयर तयार गरी लागू गरेको ञ्चस्थमत छ।  खचफ र वित्तीय 

व्यिस्थापनले सरकारको समग्र नीमत, योजना, आयोजना, कायफक्रम, वक्रयाकलापको कायाफन्ियन र 

सञ्चालनमा पषृ्ठपोषकको रूपमा काम गनुफपदफछ। सोहीअनरुुपको विद्यतुीय सूचना प्रणालीको उपयोग गने 

गरी सफ्टिेयर विकास योजना हनु ुपनेमा सो हनु सकेको छैन। खचफ गने प्रणालीको सञ्चालन र 

लेखाङ्कन गनफ, अमभलेख गनफ र प्रमतिेदन गनफको लामग पमन सूचना प्रणालीलाई लेखा प्रणाली, प्रमतिेदन 

प्रणाली, मनकासा प्रणाली, खचफप्रणाली, नगद प्रिाह प्रणाली जस्तासँग आिद्ध गनुफपने हनु्छ। त्यस्तै, 

सरकारको सञ्चञ्चत कोष, समग्र आमथफक वििरण प्रस्तमुतकरण, सरकारको सम्पमत र दावयत्िको अिस्था, 

सरकारको ऋण तथा जमानतको ञ्चस्थमतको अमभलेख र प्रमतिेदन तथा प्रके्षपण जस्ता क्षेत्रमा मछटपटु र 

छुटै्ट विखञ्चण्डत (Stand Alone) रूपमा केही काम भएको देञ्चखन्छ। तर सरकारको समग्र बजेट र वित्तीय 

व्यिस्थापनको कायफक्षेत्र र सो कायफको लामग ञ्चजम्मेिार मनकायको पवहचान हनु नसकेकोले ] समविगत 

खाकाको विकास मार्फ त बजेट, खचफ र वित्तीय व्यिस्थापनका क्षेत्रमा सूचना प्रणाली लाग ु गनफ 

सवकएको छैन।  

 मनकायगत सूचना प्रविमध विकास गने बढ्दो प्रिञृ्चत्त र समन्ियः ञ्चजम्मेिार िा समन्िय गने मनकाय 

नतोवकएकोले] बजेट तयार गने ]{, खचफ यवकन गने ]{, वक्रयाकलाप मनयन्त्रण र जानकारी गने ]{, लेखाङ्कन र 

प्रमतिेदन तयार गने कायफका लामग क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा विभागहरूले आ-आफ्नै तररकाले वित्तीय 

सूचना प्रविमधसम्बन्धी सफ्टिेयर विकास गरी कायाफन्ियनमा ल्याएका छन।् स्िास्थ्य मन्त्रालय, 

पनुमनमाफण प्रामधकरण, शहरी विकास विभाग, सडक विभाग, संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रालयले आ-आफ्नै प्रयोजनको लामग वित्तीय सूचना प्राप्त गने गरी वित्तीय सफ्टिेयर विकास गरी लागू 

गरेका छन।् अवहले पमन स्थानीय तहले आफ्नो तहको लामग छुट्टा छुटै्ट सफ्टिेयर तयार गरी लागू गरेका 

छन।् महालेखा मनयन्त्रक कायाफलयसँग समन्िय गरी प्रयोगमा ल्याएका छैनन।् यस अिस्थामा 

मनकायगत रूपमा प्रणाली विकास गदाफ समन्ियको अभािमा एकीकृत र एकरूपता नहनुे र ञ्चजम्मेिार 

मनकायको सहममत मबना विकास भएको यस्तो प्रणालीले सरकारको खचफ बढाउने अिस्था रहन्छ। हाल 

त्यस्तो प्रिृञ्चत्त मौलाएको छ।   

 सूचना प्रविमधको विकास र लागू गने मनकायको यवकनको अभािः बजेट, खचफ र वित्तीय व्यिस्थापनको 

क्षेत्र व्यापक छ। प्रधानमन्त्री तथा मञ्चन्त्रपररषद्को कायाफलय, अथफ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविमध 

मन्त्रालय, राविय योजना आयोग, महालेखा मनयन्त्रक कायाफलय, बजेट कायाफन्ियन गने कायफकारी 

मन्त्रालयहरू बजेट, खचफ र वित्त व्यिस्थापनको योजना तथा कायफक्रम स्िीकृमत, मनकासा खचफ 
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लेखाङ्कन, भकु्तानी र प्रमतिेदन आददको काममा संलग्न भइरहेका मनकायहरू हनु।् यस्ता मनकायहरू 

भएपमन वित्तीय व्यिस्थापन जस्तो महत्त्िपणुफ के्षत्रमा समेत सूचना प्रविमधसम्बन्धी काम गने ञ्चजम्मेिार 

संस्था तोवकएको छैन। मलेमनकाले आफ्नो वक्रयाञ्चशलता र केही दातमृनकायहरूको सझुािमा यससम्बन्धी 

काम गदै आइरहे पमन औपचाररक रूपमा मलेमनकाले नै यस क्षेत्रको सूचना प्रविमधको विकास गने गरी 

ञ्चजम्मेिारी पमन तोवकएको छैन। विमभन्न विभाग र मन्त्रालयहरूले सवक्रयता देखाई आआफ्नै वकमसमले 

वित्तीय सूचना लागू गनुफको प्रमखु कारण मलेमनकासगँ समन्िय नहनु ु हो। अतः वित्तीय सूचना 

प्रणालीको ञ्चजम्मेिार संस्था समेत नतोवकएको कारणले कुन संस्थाले यसमा अग्रसरता मलन े भने्न 

अन्योलता कायम रही सो प्रणाली विकासमा बाधा पगेुको देञ्चखन्छ। 

 वित्तीय व्यिस्थापनमा सूचना प्रविमध प्रयोगसम्बन्धी समग्र नीमत र रणनीमतक योजनाको कमीः बजेट, खचफ 

र वित्तीय व्यिस्थापनको कोणबाट स्ियम ्सूचना प्रविमधको विकास र सधुार गरी लञ्चक्षत पररणाम प्राप्त 

गने गरी समग्र नीमत तयार भएको छैन। यसको अभािमा सूचना प्रविमधको विकासमा भएको प्रगमतको] 

अिस्थाका आधारमा रणनीमत तजुफमा गने र सधुारका के्षत्रमा चाल्न ु पने काम बारे अन्योलता 

छ।यसले गदाफ सूचना प्रविमधको विकास पमछ पने अिस्था छ।  

 दात ृ मनकायहरूले कायफक्षते्रको विश्लषेण नगरी सूचना प्रविमध विकासमा कायफकारी मनकायलाई सहयोगः 

लगानीको क्षेत्र पवहचान गने क्रममा अथफ मन्त्रालय र मलेमनकासँग समन्िय नगरी दात ृमनकायहरूले 

कायफकारी मनकायहरूलाई (संघीय माममला, स्िास्थ्य मन्त्रालय आदद) वित्तीय व्यिस्थापनको क्षेत्रमा 

सफ्टिेयर विकास गनफ सहयोग गरेको देञ्चखन्छ। ती मनकायहरूलाई सहायता गरे पमन कुनै वििाद भएमा 

व्यिसावयक मनयमको व्यातया गने िा मनक्यौल गने कायफमा समन्िय नहुँदा विकास गररएको सूचना 

प्रणाली लागू नै हनु नसक्न ेअिस्था रहेको ञ्चस्थमत छ। अतः दात ृ मनकायको बझुाइको समस्याले गदाफ 

पमन यो क्षेत्रको विकासले गमत मलन सकेको देञ्चखंदैन। 

 एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली र प्रमतिेदनको समस्याः  हालसम्म छुट्टाछुटै्ट सफ्टिेयर विकास गरी लागू 

समेत गरेको कारणले समग्र कायफक्षते्रको वििरण र सूचना समेटेर एकीकृत सूचना प्रमतिेदन हनु सक्न े

अिस्था छैन। कायफकारी मन्त्रालयको बजेट प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, कम््यटुीकृत लेखा 

प्रणाली र हालसालै प्रयोगमा आएको विद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली मबच सम्बन्ध एकीकृत गने प्रणाली नहुँदा 

समग्र प्रमतिेदन र सूचना प्रविमध गनफ नसकेकोf] ञ्चस्थमत छ। अतः हालको छररएर रहेको सूचना प्रविमध 

प्रणालीले बजेट र वित्तीय व्यिस्थापनमा अपेञ्चक्षत पररणाम ददन सक्दैन। यस्ता विविध कारणले गदाफ 
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देशको समग्र आमथफक सामाञ्चजक अिस्थाबारे जानकारी अद्यािमधक गनफ छुटै्ट गणना गनुफपने अिस्था 

रहेको छ। 

 बजेट र वित्तीय व्यिस्थापनको लामग सम्पकफ  विन्द ुमनकायको अलमलः सामान्यतः अथफ मन्त्रालय 

र मलेमनका मूल रूपमा बजेट र वित्तीय व्यिस्थापनको लामग ञ्चजम्मेिार मनकाय भएपमन दिैु मनकायले 

आ-आफ्नै तररकाले सूचना प्रणाली विकास गरी लागू गरररहेका छन।् LMBIS, BMIS जस्ता सफ्टिेयर 

प्रयोगमा ल्याई बजेट तयारी र स्िीकृमत तथा बजेट मनयन्त्रणको काम भइरहेको छ भन ेएकल खाता कोष 

लगायत अन्य सफ्टिेयरको माध्यमबाट मनकासा खचफ र प्रमतिेदनको कायफ भइरहेको छ। वित्तीय 

व्यिस्थापनको सम्पफकफ  विन्द ुकायम नगररंदा सूचना प्रविमधको विकासमा स्िाममत्ि मलन ेकायफ हनु सकेको 

छैन। 

 सूचना प्रविमधको विकासको लामग मलेमनकाको संस्थागत विकास हनु नसकेकोः वित्तीय व्यिस्थापनको 

क्षेत्रमा मलेमनकाले सवक्रयता देखाए पमन सूचना प्रविमधको लामग ञ्चजम्मेिार पदामधकारी र संरचना 

प्रभािकारी देञ्चखंदैन। केही परामशफदाताको सहयोगमा सूचना प्रविमधको कायफ हालसम्म भएको भएता पमन 

मलेमनका कै स्थायी संरचना र जनशञ्चक्तको क्षमता र दक्षता विकास हनु नसक्दा बाहृय परामशफदाताको 

भरमा सूचना प्रविमध प्रणालीको विकास र सधुार गनफ कदठन देञ्चखन्छ। मलेमनकाको प्रमखुको बारम्बार 

पररितफन र नेततृ्िमा यससम्बन्धी ज्ञानको अभािमा पमन समयअनसुार गनुफपने सधुारले अपेञ्चक्षत गमत मलन 

सकेको देञ्चखंदैन।  

 समग्र सरकार (संघ प्रदेश र स्थानीय तह) को वित्तीय अिस्थाको ञ्चचत्रण गने सूचना प्रणालीको अभािः 

वित्तीय संघीयता लागू भएको हालको अिस्थामा तीनै तह (संघ प्रदेश र स्थानीय तह) को आयव्यय, सञ्चञ्चत 

कोष, राजस्ि, ऋण आददको समयमा सूचना प्राप्त गनफ सवकन ेबजेटसँग सम्बञ्चन्धत वित्तीय सूचना प्रणाली 

हालसम्म विकास भएको छैन। यसले गदाफ एकीकृत वित्तीय वििरण तयार गनफ सवकन ेअिस्था हाल 

छैन। समग्रमा सरकारले वित्त अनशुासन कायम गनफ सकेको छ छैन भनी अनगुमन गने ]{ र आमथफक 

अिस्थाका आधारमा बजेटकेा प्रिाह बढाउने िा  मनयन्त्रण गने र भािी कदम चाल्नेबारे] हालको 

प्रणाली पयाफप्त छैन। 

 सूचना प्रविमधको लामग कानूनी व्यिस्था नहनुःु वित्तीय व्यिस्थापनको क्षेत्रमा सूचना प्रविमध लागू गनफ 

आमथफक कायफविमध कानूनमा व्यिस्था गररएको छैन। सो कानूनमा मनकायगत व्यिस्था नगरेको कारणले 

कुन मनकायले यस क्षेत्रमा स्िाममत्ि मलन े र रणनीमत तय गने भने्न अन्यौल छ। यसले गदाफ बजेट र 

अन्तरसम्बञ्चन्धत वित्तीय व्यिस्थापनको क्षेत्रमा कायफरत संस्थाहरू पमन अलमलमा रहेको ञ्चस्थमत छ। 
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 सूचना प्रविमधको संरचना र आधारभतू पूिाफधारको अभािः इन्टरनेटको माध्यमबाट िास्तविक समय (Real 

Time) मा बजेट र खचफसँग सम्बञ्चन्धत वित्तीय सूचना लगायत अथफतन्त्रमा महत्त्िपूणफ 

पररसूचकहरूको अध्ययन तथा  एकीकृतरुपमा सञ्चय गने]{ आधारभतू संरचना र सवुिधा सबै 

स्थानहरूमा नभएको हुँदा सूचना प्रिाहमा समस्या हनुे गरेको देञ्चखन्छ।र्रक रूपमा तयार भएका 

भौमतक पूिाफधारहरू डाटा सेन्टर तथा कायाफलयगतमा रहेका कम््यटुर तथा नेटिकफ  प्रणालीहरूको 

दीघफकालीन व्यिस्थापनमा समस्या रहेको छ।  

 सूचना प्रविमध उपयोगमा जनशञ्चक्तको दक्षता र क्षमताको कमीः सूचना प्रविमध जनशञ्चक्तको उपलब्धता 

कदठन नभएपमन सरकारी कायाफलयहरूमा स्तरीय पाररश्रममकको अभािमा अन्य क्षेत्रमा काम 

नपाएसम्मको लामग मात्र यो जनशञ्चक्तले सरकारी कायाफलयमा काम गने मानमसकता बनाएको 

देञ्चखन्छ। त्यसैले कमतपय दक्ष र क्षमतािान ्विज्ञहरूलाई कायाफलयमा कायम (Retention) राख्न सवकन े

अिस्था छैन। यसले गदाफ यस क्षेत्रको विकासमा कदठनाई उत्पन्न भएको देञ्चखन्छ।  

 सूचना प्रविमधको सरुक्षा पूिाफधारको कमीः सूचना प्रविमधको लामग प्रयोगमा रहेको प्रणालीको सरुक्षाको 

लामग पयाफप्त पूिाफधार विकास भएको छैन। मनरन्तर तथा मनिाफध सञ्चार प्रिाहको लामग तेश्रो पक्षको जाँच 

परीक्षण हनुे प्रणाली (System Audit, Security Audit) विकास भएको छैन जनु मनतान्त आिश्यक 

छ।   

12.४  सूचना प्रविमधको व्यापक प्रयोग र उपयोमगताका लामग गनुफपने सधुारहरू 

बजेट, खचफ र वित्तीय व्यिस्थापनसवहत बहकेु्षत्रमा उपयोगका मनममत्त एकीकृत सूचना प्रविमधको 

विकास गनफ आिश्यक छ र यसका मनञ्चम्त  मनम्न उपायहरू अिलम्बन गनफ उपयकु्त हनुे देञ्चखन्छः  

 संघीयताको पररप्रके्ष्यमा बजेट तजुफमा र प्रके्षपण, वित्तीय व्यिस्थापनलगायत समग्र अथफतन्त्रको 
अिस्था बारे जानकारी र अध्यािमधक गने काममा टेिा परु् याउने गरी सूचना प्रणालीको व्यापक 
रूपमा विकास र प्रयोग गनफ सवकन्छ। यसका लामग दीघफकालीन रणनीमत तयार गनफ अथफ 
मन्त्रालय, मलेमनका, राविय योजना आयोग, नेपाल राि बैंक र बजेटको ठूलो अंश खचफ गने 
कुनै ३ कायफकारी मन्त्रालयहरूको प्रमतमनमधत्ि गराई एक कायफदल गठन गरी सझुाि मलन 
आिश्यक छ। 

 अल्पकालीन उपायको रूपमा हाल बजेट, राजस्ि, मनकासा, खचफ र प्रमतिेदन प्रणालीमा उपयोग गररएका 

सूचना प्रविमध LMBIS, BMIS, TSA-DEC, RMIS तथा अन्य सफ्टिेयरहरूलाई एकीकृत गने गरी 

एकीकृत सफ्टिेयरको विकास गररन ुपदफछ। तीनै तह -संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गररनपुदफछ। 
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सो क्रममा योजना आयोग, तथ्याङ्क विभाग र अन्य मनकायहरूले उपयोगमा ल्याएको 

सफ्टिेयरलाई सो एकीकृत प्रणालीमा ल्याउने गरी सफ्टिेयरको विकास गररनपुछफ। 

 मलेमनकाले विकास गरेको कम््यूटीकृत सरकारी लेखा प्रणाली तथा मौजदुा सञ्चालनमा रहेका लेखा 

प्रणालीको Re-engineering गरी सबै संघीय मनकायहरू तथा दईु िषफमभत्र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै 

मनकायहरूमा लागू गररनपुदफछ। 

 वित्तीय व्यिस्थापनको क्षते्रमा सूचना प्रविमधको विकास र लागू गने ञ्चजम्मेिार मनकायको रूपमा 

मलेमनकालाई तोवकनपुदफछ। यसरी नेपालमा वित्तीय व्यिस्थापनको लामग सूचना प्रविमधसम्बन्धी जे 

जस्तो सफ्टिेयर विकास गररन्छ त्यसको अग्रणी र समन्ियात्मक भमूमका मलेमनकाले खेल्न े

व्यिस्था गररनपुदफछ। साथै, मलेमनकाले समन्िय गने गरी राविय योजना आयोग, अथफ मन्त्रालय, 

प्रधानमन्त्री तथा मञ्चन्त्रपररषद्को कायाफलय, सूचना सञ्चार प्रविमधको मापदण्ड तोक्ने मनकाय र बजेट 

कायाफन्ियन गने मतुय ३ कायफकारी मन्त्रालयहरू रहेको एक समममत गठन गरी मनयममतरूपमा वित्त 

व्यिस्थापनको क्षेत्रमा सूचना प्रविमधको प्रगमतसम्बन्धी समीक्षा गने र सधुार बारे मागफदशफन गने 

व्यिस्था गररनपुदफछ। 

 दात ृ मनकायहरूले वित्तीय व्यिस्थापनसँग सम्बञ्चन्धत सूचना प्रविमधको क्षेत्रमा सहयोग गदाफ अथफ 

मन्त्रालय र मलेमनका मार्फ त ्गने व्यिस्था हनु ुउपयकु्त हनुेछ। 

 हाल संघीय सरकारको लामग लागू गररएको एकल खाता कोष, राजस्ि, खचफ, लेखाङ्कन, सञ्चञ्चत कोष तथा 

प्रमतिेदन कायफको लामग प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत लागू गररन ु आिश्यक छ। यसको अभािमा 

एकीकृत वित्तीय ञ्चस्थमत यवकन गनफ नसवकन ेभएकोले २ िषफमभत्र उक्त व्यिस्था लागू गने गरी तयारी गनुफ 

आिश्यक छ। अथफ मन्त्रालय र महालेखा मनयन्त्रक कायाफलयले यस सम्बन्धमा अमबलम्ब कायफयोजना 

बनाई लाग ुगनुफपदफछ।  

 तीनै तहका सरकारहरूको जोड सूचना प्रविमधमैत्री नीमतमा देञ्चखएकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई 

सूचना प्रविमधको संरचना र आधारभतू पूिाफधार विकासमा लगानी गनफ प्रोत्सावहत गररनपुदफछ। 

आिश्यकताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तगफत सशतफ अनदुान प्रदेश र स्थानीय तहमा इन्टरनेट 

लगायतको संरचना विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउने नीमत अिलम्बन गनुफपदफछ।यसबाट बजेट, 

खचफ र समग्रमा वित्त र वित्तीय व्यिस्थापनमा समन्ियात्मक ढंगले अञ्चघ िढ्न मद्दत पगु्नेछ। 
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 सरकारको सूचना प्रविमध क्षेत्रमा जनशञ्चक्तलाई कायम राख्न िा आकषफक बनाउन थप सवुिधा ददन े 

व्यिस्था गनुफ पदफछ। 

 विमभन्न मनकाय र तहमा उपयोग गररएका सूचना प्रविमधसम्बन्धी सफ्टिेयरको माध्यमहरूलाई सूचना 

आदान प्रदान हनुसक्ने गरी  प्रविमधको विकास गदै }{ एकीकृत सूचना प्रणाली  लागू गररन ु पदफछ र 

त्यसमा एकीकृत वित्तीय व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (Integrated Financial Management 

Informaion System) लाई उच्च प्राथममकता ददन ुपदफछ। यसको आधारमा बने्न एकीकृत सूचना 

व्यिस्थापन प्रणाली (IIMS) मा आमथफक, सामाञ्चजक क्षेत्रका तथ्याङ्कहरू आिद्ध गनुफपदफछ। 

त्यसबाट योजना, बजेट, सािफजमनक एकीकृत लेखा प्रणालीलाई बढी भरपदो र विश्वामसलो बनाउन 

तथा बजेट र खचफसवहत अथफतन्त्रका प्रिञृ्चत्तहरूको मनयममत अनगुमन गनफ सहयोग पगु्नछे।  

 सूचना प्रविमधको लामग प्रयोगमा रहेका सबै प्रणालीहरूको सरुक्षाको लामग न्यूनतम रूपमा सूचना 

प्रविमध प्रणाली परीक्षण र सरुक्षा परीक्षण (System and Security Audit) को व्यिस्था गरी सूचना 

प्रणालीको मनिाफध व्यिस्थापन र सञ्चालन हनु े व्यिस्था गररनपुदफछ। तल संघ, प्रदेश र स्थानीय 

तहमा कसरी एकीकृत सूचना प्रणाली अिलम्बन गनफ सवकन्छ भने्न सझुािसवहतको खाका प्रस्ततु 

गररएको छ।  

 सूचना तथा सञ्चार प्रविमधको पूिाफधारका लामग सरकारी डाटा सेन्टर (egovernment Integrated 

Data Center) को क्षमता अमभिृवद्ध र विस्तार गरी सोको प्रयोगलाई जोड ददनपुछफ।  

 संघ, प्रदेश स्थानीय तहमा विकास हनुे प्रणालीहरू Whone-Of-egovernment Approach को 

आधारमा स्िीकृत Enterprises Architecture को आधारमा बनाउनपुछफ।  
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अध्याय तेह्र 

प्रस्तावित सधुारबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परे्न अपेक्षित प्रभाि 

यो अध्यायमा प्रततिेदर्नमा ददएका सझुािहरू कायाथन्त्ियर्नमा जााँदा समविगत अर्थतन्त्रका मलुभतू 
सूचकाांकहरुमा के कस्तो प्रभाि पर्नथ सक्छ भर्नी आांकलर्न गरे्न प्रयास गररएको छ। प्रस्तावित सधुारले 
ल्याउर्ने सांरचर्नागत पररितथर्नबाट अर्थतन्त्रमा पर्नथ सक्र्ने सम्भावित असरलाई समविगत ढााँचामा आधाररत 
रहेर समवि मखु्य मखु्य कारकहरूको अपेक्षित प्रिृक्षिको अर्नमुार्न र विश्लषेण गररएको छ। गत आतर्थक 
िषथ 2074/75 लाई आधार मातर्न सोवह िषथको क्षस्र्र मूल्यमा आगामी 10 िषथ सम्म  अर्ाथत आतर्थक 
िषथ  2084/85 सम्मका लातग आतर्थक िृवि, लगार्नी, सरकारी खचथ र राजस्िको सम्भावित अिस्र्ा 
तर्ा कुल ऋण दावयत्ि एिां सााँिा र व्याज भकु्तार्नीका सम्भावित प्रिृततहरूको अर्नमुार्न गररएको छ।  

सधुारका कायथहरु जस्तै-  चालू खचथ तर्नयन्त्रणमा उच्च प्रार्तमकता, हालको सङ्गठर्नात्मक ढााँचामा 
परु्नसंरचर्ना गदै कमथचारी व्यिस्र्ापर्नमा र्प सधुार एबां पररितथर्न, सांविधार्नमा भएको व्यिस्र्ा अर्नरुूप 
खचथ अतधकारमा टेकेर चाल ुआयोजर्ना/कायथक्रमहरूको र्नयााँ ढङ्गले बााँफाँााँफ, वििीय सांघीयता अर्नरुूप 
सांरचर्नागत, सांस्र्ागत, व्यिस्र्ापकीय प्रबन्त्ध र प्रभाकारीता, सामाक्षजक सरुिा र अर्नदुार्नका कायथक्रमलाई 
एवककृत र प्रभािकारी, सािथजतर्नक सेिा सहज र तमतव्ययी, सािथजतर्नक सांस्र्ार्नहरूको दावयत्िमा 
न्त्यूर्नतासवहत वििीय व्यिस्र्ापर्नलाई कुशल र दीगो बर्नाउर्नेताँथ  ददइर्न ेउच्च प्रार्तमकताबाट बजेट, 
खचथ र वििीय व्यिस्र्ापर्नको आधार सदुृढ भई यी तीरै्न िेरमा एकअको अन्त्तरसम्बक्षन्त्धत हरु्नेगरी 
प्रणालीगत रूपमै सधुारलाई अक्षघ बढाउर्न मद्दत पगु्र्नछे भने्न मान्त्यता राक्षखएको छ। 

योजर्ना र मध्यकालीर्न खचथ सांरचर्ना हुाँदै बजेट पररपाटीमा व्यापक सधुारमााँथ त ् लक्ष्य, िेरगत, 
पररयोजर्नागत तर्ा कायथक्रतमक प्रार्तमकीकरण र तदर्नरुूप श्रोत वितर्नयोजर्नमा दिता हातसल हुाँदा 
यसको सकरात्मक योगदार्न आतर्थक िृवि हुाँदै समग्र अर्थतन्त्रमा परे्नछ।यी  सधुारहरूको सबभन्त्दा 
ठूलो सकारात्मक असर सािथजतर्नक िेरको लगार्नी विस्तार र त्यसको उत्पादकत्ि िृविमा परे्नछ। 
बजेटमा गररर्न े र्नयााँ िगीकरणले राज्यको दावयत्ि तर्निाथह गर्नुथपरे्न िरेमा खचथ तर्नयन्त्रणसवहत सेिा 
प्रिाहलाई तर्नरन्त्तरता ददर्ने, सांविधार्नमा व्यिस्र्ा गरे अर्नरुूप जर्नताका आतर्थक, सामाक्षजक अतधकारहरू 
सतुर्नक्षित गरे्न गरी वितर्नयोजर्न पररपाटीलाई लक्ष्यउन्त्मखु तर्ा बढी परीणामखुी बर्नाउर्ने गरराँदा तर्नक्षित 
अितधतभर त्यस्ता अतधकारहरूको प्रत्याभतू गर्नथ सहज हरु्नेछ। त्यस्तै वििीय सांघीयता अर्नरुूप वििीय 
हस्तान्त्तरणको र्नीतत ठोस र प्रभािकारी बर्नाउाँदा यस्ता अतधकारहरू समयािि रुपमा सतुर्नित गर्नथ 
विशेष मद्दत पगु्र्नेछ। पुाँजी तर्नमाथणमा सािथजतर्नक लगार्नीलाई उच्च प्रार्तमकता ददांदा त्यसको सकारात्मक 
असर अर्थतन्त्रको उत्पादर्न सांरचर्ना र सम्बन्त्धमा परर त्यसबाट उच्च तर गणुस्तरीय आतर्थक िवृि 
हातसल गर्नथ सवकर्नछे। गणुस्तरीय आतर्थक िृविताँथ  अर्थतन्त्रलाई रुपान्त्तररत गदाथ हाम्रा आफ्र्ना स्रोत 
र साधर्नको अतधकतम उपयोग हरु्ने, हाम्रा तलुर्नात्मक लाभका िेरमा साधर्नको प्रभाि हरु्ने तर्ा रोजगारी 
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अतभिृविमा विशेष टेिा पगु्र्न जार्नेछ। सम्पन्न आयोजर्नाको ममथत सांभार तर्ा सदुृढीकरण एिां क्रमागत 
कायथक्रमहरूको परु्नसंरचर्नाले र्प रूपमा खचथ प्रणालीमा सधुार हरु्न गई त्यसको सकारात्मक असर 
वितर्नयोजर्न दिता तर्ा खचथ व्यिस्र्ापर्न र प्रभािकारीतामा परे्नछ। साधर्नमखुीको ठाउाँमा र्नततजामा 
आधाररत बजेट प्रणाली र र्नततजा सम्पादर्नमा आधाररत अर्नगुमर्न तर्ा मूल्याङ्कर्न प्रणालीले वय दईु िेरमै 
सांरचर्नागत सधुार र पररितथर्नमा विशषे योगदार्न पगु्र्नछे। खररद प्रणालीको व्यिस्र्ापर्न, सािथजतर्नक र 
तर्नजी-साझेदारी तर्ा सहकारी एिां समदुायको र्प भतूमका, विदेशी सहायताको प्रभािकारीतामा िृवि, 
पररयोजर्ना कायाथन्त्ियर्नमा क्षजम्मेिारी र दण्फको ठोस व्यिस्र्ासाँगै लेखा प्रणालीमा सधुार, ओभरसाइट 
तर्नकायहरूको सवक्रय भतूमका आददबाट बजेट र खचथ प्रणालीमा आधारभतूरूपमै पररितथर्न र सधुार भइ 
त्यसको तात्कालीर्न, मध्यकातलर्न र दीघथकालीर्न सकरात्मक असर अर्थतन्त्रमा परे्नछ।सधुार प्रवकयामा 
प्रभािकाररता, अर्थतन्त्रका सूचाांकहरुमा सकारात्मक पररितथर्न, एक सूचाांकले अको सूचाांकमा गणुात्मक 
प्रभाि (multiplier effects) परर पररणाम शङृ्खला (result chain) को प्रवक्रयाबाट अपेक्षित आतर्थक िृवि 
प्राप्त हरु्नेछ । 

यस्ता मान्त्यताहरूलाई आधार बर्नाएर गररएको प्रिेपणबाट चालू आ.ब. सवहत 5 िषथको अितधमा 
आतर्थक िृविदर प्रततिषथ औषत कररब 9 प्रततशत र त्यसपतछको ५ िषथमा िृविदर र्प उच्च भई 10 
िषथको अितधमा प्रततिषथ औषतरूपमा १०.५ प्रततशतका दरले आतर्थक िवृिदर हातसल गर्नथ सवकर्नछे। 
स्र्ार्नीय र प्रदेशस्तरमा विकास तर्नमाथणले र्प गतत तलांदा आतर्थक िृविदर अझ उच्च हरु्न सक्र्ने सम्भािर्ना 
छ। उक्त आतर्थक िवृिदर हातसल गर्नथ आतर्थक िषथ २०७४/७५ को मूल्यमा आतर्थक िषथ 2079/80 
मा कूल ग्राहस्र्थ उत्पादर्नको तलुर्नामा लगार्नी अर्नपुात कररब 44.7 प्रततशत र आ.ब.2084/85 
मा आइपगु्दा सो अर्नपुात कररि 47.2 प्रततशत परु् याउर्न ुपरे्नछ। प्रस्तावित सधुारको ठूलो सकरात्मक 
प्रभाि सीमान्त्त पुाँजी प्रतताँल अर्नपुातमा परे्नछ। सो अर्नपुात हालको 5.2:1 बाट क्रमशः घवट 4.1:1 
मा झरे्न अर्नमुार्न गररएको छ। वितर्नयोजर्न प्रणाली र खचथ तर्ा वििीय व्यिस्र्ापर्नमा हरु्ने सधुार एिां 
तर्नजी एिां सहकारी िेरको लगार्नी उत्पादर्नशील िेरताँथ  प्रभावहत हुाँदा यसको सकरात्मक असर समग्र 
अर्थतन्त्रको उत्पादकत्ि िृविमा परे्नछ। चालू खचथमा रहेको पुाँजीगत अांशको योगदार्न तर्ा सरकारले 
लगातर्न विस्तारमा ददर्ने जोफले कुल गाहथस्र् उत्पादर्नको तलुर्नामा सरकारी िेरको हाल न्त्यूर्न लगार्नी 
अर्नपुात 7.8 प्रततशतबाट आ.ब. 2079/80 मा 13 प्रततशत र आ.ब. 2084/85 मा 16.5 
प्रततशत पगु्र्न ेअर्नमुार्न गररएको छ। चाल ुखचथमा गररर्न ेतर्नयन्त्रणले हालको कूल खचथमा यसको वहस्सा 
हालको 64-65 प्रततशतबाट 57-58 प्रततशतमा झरे्नछ। सामाक्षजक सरुिासवहत आतर्थक तर्ा 
सामाक्षजक अतधकारका िेरमा राज्यको आतर्थक तर्ा वििीय हस्तान्त्तरण समेतका कारणले चाल ुखचथको 
अांश केही उच्च रै्न रहर्ने अर्नमुार्न गररएको छ। सािथजतर्नक सांस्र्ार्नमा सरकारको बढ्दो दावयत्ि 
व्यापकरूपमा कम गर्नथ परे्न छ र त्यसको सम्भािर्ना पतर्न उच्च छ। समग्रमा पुाँजीगत खचथको हालको 
25 प्रततशतको वहस्सालाई आ.ब. 2084/85 मा पगु्दा कररब 35.6 प्रततशतमा परु् याउर्न सवकर्न े
छ। आयोजर्ना पररयोजर्ना सम्बन्त्धी मापदण्फको अर्नसुरण तर्ा रणर्नीततक एिां अन्त्य गरी दईु वकतसमले 
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मार पररयोजर्नाको िगीकरण गरी प्रार्तमकता तोक्दा पुाँजी खचथ र पुाँजी तर्नमाथण विचको हालको ाँरक 
शून्त्यमा झरे्न अर्नमुार्न प्रिेपणमा गररएको छ।  

उच्च आतर्थक िवृिदर हातसल गर्नथ चावहर्ने लगार्नीका लातग स्रोतको सम्भावित अिस्र्ा के हनु्त्छ िा 
प्रिेवपत स्रोतले लगार्नी सम्भि छ छैर्न भर्नी सांकेत गरे्न हरु्नाले त्यो पि अझ महत्त्िपूणथ छ।त्यसले 
उच्चदरको आतर्थक िृवि तर्ा अन्त्य लक्ष्यहरू कतत सम्भािर्नाको र्नक्षजक छर्न ्भने्न पतर्न देखाउाँछ। र्प 
सम्भावित सकरात्मक अपेिा के हो भर्न ेबजेट र खचथ प्रणालीमा गररर्न ेसधुारबाट उत्पादर्न सांरचर्नामा 
पररितथर्नसाँगै आतर्थक कृयाकलाप र गततवितधमा विस्तार भई त्यसको सकरात्मक असर राजस्ि 
पररचालर्नमा परे्नछ। त्यसको र्प अर्नकुुल असर विदेशी सहायताको उपयोगमा परे्नछ। सोही मान्त्यतामा 
कूल गाहथस्र् उत्पादर्नको तलुर्नामा आन्त्तररक राजस्िको अर्नपुात क्रमशः ििृ हुाँदै गई आतर्थक िषथ 
2084/85 मा कररि 34.5 प्रततशतको हारहारीमा पगु्र्ने अर्नमुार्न गररएको छ। यी तीर्निटै श्रोतबाट 
बढ्दो कुल खचथमा योगदार्न उच्च हुाँदाहुाँदै पतर्न बजेटघाटा कूल ग्राहस्र्थ उत्पादर्नको तलुर्नामा कररब ५ 
प्रततशत हरु्ने देक्षखन्त्छ।सो घाटा आन्त्तररक ऋणबाट व्यहोर्नुथ परे्नछ। उक्त अर्नपुात तलुर्नात्मक रूपमा 
केही उच्च भए पतर्न उत्पादर्नशील िेरमा गररर्ने लगार्नी, सािथजतर्नक तर्ा र्नीक्षजिेर विचको लगार्नी 
साझेदारी जस्ताका कारण आतर्थक स्र्ावयत्िमा र्नकरात्मक असर र्नपरे्न देक्षखएकोले मूल्यिृिदर 5 देक्षख 
6 प्रततशतको विचमा कायम गर्नथ सवकर्नेछ।  

सो प्रिेपणहरूमा बाह्य र आन्त्तररक ऋणको सााँिा र ब्याज भकु्तार्नी दावयत्िमा के असर परे्नछ भतर्न 
आांकलर्न गरेर हेदाथ दावयत्ि धेरै उच्च दरले र्नबढ्र्न ेदेक्षखन्त्छ।तलुर्नात्मक रूपमा र्नेपालको कूल ऋण 
दावयत्ि कूल ग्राहस्र्थ उत्पादर्नको तलुर्नामा कम रहेको छ र 2084/85 मा पगु्दा सो अर्नपुात कररि 
39 प्रततशतको आसपासमा रहर्ने देक्षखन्त्छ। यसरी मलुधर्न, सााँिा र ब्याज भकु्तार्नीका लातग हरु्ने 
खचथलाई समायोजर्न गरेर हेदाथ त्यसको राजस्िमा ठूलो भार र्नर्वपर्ने समेत देक्षखन्त्छ। 

समविगत ढााँचाका आधारमा गररर्ने प्रिेपणका आफ्रै्न सीमा हरु्ने हुाँर्नाले उन्नत वितध र खाकाको उपयोग 
गरी बजेट र खचथको प्रिेपण गरे्न अभ्यास सांस्र्ागत रुपमै सदुृढ गर्नथ आिश्यक छ। यसबाट बजेट र 
खचथसम्बन्त्धी अर्नमुार्नहरू बढी विश्वसर्नीय बर्नाउाँदै बजेटको प्रभािकारीता बढाउर्न मद्दत पगु्र्नेछ।  



अनसूुची 1 

आयोगको सचचवालयमा काययरत ववज्ञ तथा कमयचारीहरूको वववरण 

ववज्ञ 

सस. नं. नाम कैवियत 
१. पूवय सचचव श्री सूययप्रसाद आचायय  
२. डा. माचणकलाल शे्रष्ठ अवैतसनक रुपमा पूणय कासलन 
३. डा. मचुिराम ररजाल  
४. श्री कमलराज पाण्डे  
५. श्री रोमकान्त पाण्डे  

सचचवालयमा काययरत कमयचारीहरू 
सस. नं. कमयचारीको नाम पद काययरत कायायलय कैवियत 
१. डा. वासदेुव शमाय पौडेल सचचव प्रदेश प्रमखुको कायायलय, प्रदेश नं. २, 

जनकपरु 
 

२. श्री रामहरर ज्ञवाली उपसचचव अथय मन्रालय jramhari@yahoo.com  
३. श्री ढाकाराम सतवारी उपसचचव अथय मन्रालय   
४. श्री वकशोर बतौला उपसचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय, 

प्रदेश नं. ३ 
 

५. श्री रोमाकान्त काफ्ले उपसचचव महालेखा सनयन्रक कायायलय  
६. डा. सडल्लीराज अयायल उपसचचव (तथयांकशास्त्री) अथय मन्रालय  
७. श्री राधेश्याम दाहाल शाखा असधकृत अथय मन्रालय  
८. श्री ववनोद पौडेल शाखा असधकृत अथय मन्रालय  
९. श्री उसमयला भण्डारी शाखा असधकृत अथय मन्रालय  
१०. श्री मरुारी प्रसाद काफ्ले शाखा असधकृत अथय मन्रालय  
११. श्री कृष्ण प्रसाद शमाय अथयशास्त्री अथय मन्रालय  
१२. श्री ववमला पोखरेल अथयशास्त्री अथय मन्रालय  
१३. श्री ठेकु शे्रष्ठ कम्प्यूटर असधकृत अथय मन्रालय  
१४. श्री ध्रबु प्रसाद ससटौला ना.स.ु अथय मन्रालय  
१५. श्री समुन ढकाल कम्प्यूटर अपरेटर महालेखा सनयन्रक कायायलय  
१६. श्री प्रमे प्रसाद पराजलुी कम्प्यूटर अपरेटर महालेखा सनयन्रक कायायलय  
१७. श्री सभष्मराज पौडेल कम्प्यूटर अपरेटर अथय मन्रालय  
१८. श्री कवपल प्रसाद आचायय हलकुा सवारी चालक अथय मन्रालय  
१९. श्री हरर कुमार शे्रष्ठ हलकुा सवारी चालक अथय मन्रालय  
२०. श्री अमर पौडेल हलकुा सवारी चालक अथय मन्रालय  
२१. श्री समनु्र चिमीरे हलकुा सवारी चालक अथय मन्रालय  
२२. श्री अववन्र प्रधान हलकुा सवारी चालक अथय मन्रालय  
२३. श्री वकरण वस्नेत कायायलय सहयोगी अथय मन्रालय  
२४. श्री रामकृष्ण महजयन कायायलय सहयोगी अथय मन्रालय  
२५. श्री पूणय महजयन कायायलय सहयोगी अथय मन्रालय  



अन्य कमयचारीहरुुः 
सस. नं. कमयचारीको नाम पद काययरत कायायलय कैवियत 
१. श्री हररश्चन्र ढकाल  उप सचचव अथय मन्रालय  
२. श्री वकसन ससंह वस्नेत उप सचचव अथय मन्रालय  

 
  



अनसूुची २ 

माननीय मखु्य मन्री तथा मन्रीज्यूहरूको सहभासगतामा प्रदेशस्तरमा आयोगद्वारा 
सञ्चासलत अन्तवरय या तथा छलिल काययरमका सहभागीहरू 

प्रदेश नं. १ 

सस. नं. नाम पद कायायलय कैवियत 
१. माननीय श्री शेरधन राई मखु्य मन्री  मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
२. माननीय श्री वहक्मत कुमार 

काकी 
मन्री आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  

३. माननीय श्री ईन्र बहादरु आङ्वो मन्री आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
४. माननीय श्री जीवन चिसमरे मन्री सामाचजक ववकास मन्रालय  
५. माननीय श्री जगददशप्रसाद कुससयैत मन्री उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
६. श्री सवुोधराज ्याकुरेल उपाध्यक्ष प्रदेश योजना आयोग  
७. श्री केदार न्यौपान े प्रमखु सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
८. श्री बलदेव प्रसाद जोशी सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
९. श्री यज्ञ बहादरु खरी सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
१०. श्री हरर प्रसाद दहाल सचचव सामाचजक ववकास मन्रालय  
११. श्री बरीराज ढुङ्गाना सचचव उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
१२. श्री प्रल्हाद प्रसाद सापकोटा सचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
१३. श्री सागर कुमार राई सचचव भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
14. श्री गोपाल प्रसाद पराजलुी सचचव आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  

प्रदेश नं. २ 

सस. नं. नाम पद कायायलय कैवियत 
१. माननीय श्री लालबाब ुरावत  मखु्य मन्री  मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
२. माननीय श्री चजतेन्द सोनाल मन्री भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
३. माननीय श्री ववजय ममुार यादव मन्री आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
४. माननीय श्री रामनरेश राय मन्री उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
५. माननीय श्री ज्ञानेन्र कुमार यादव मन्री आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
६. माननीय श्री शैलेन्र साह मन्री भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
७. माननीय श्री नवल वकशोर सडुी मन्री सामाचजक ववकास मन्रालय  
८. श्री हररप्रसाद िुुँ याल सन. प्रमखु सचचव  मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
७. डा. श्री वंशी शमाय सचचव भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
८. श्री मेिनाथ काफ्ले सचचव उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
९. डा. श्री वकरण रुपाखेती सचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
१०. श्री जीवछ मण्डल सचचव भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
११. श्री देवीराम भण्डारी सचचव सामाचजक ववकास मन्रालय  
१२. श्री जगदीश रेग्मी सचचव आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  



प्रदेश नं. ३ 

सस. नं. नाम पद कायायलय कैवियत 
१. माननीय श्री डोरमचण पौडेल  मखु्य मन्री  मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
२. माननीय श्री केशव स्थावपत  मन्री भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
३. माननीय श्री शालीकराम जम्पमर कटे्टल मन्री आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
४. माननीय श्री अरुण प्रसाद नेपाल मन्री उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
५. माननीय श्री कैलाशप्रसाद ढङ्गेल मन्री आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
६. डा. चखमलाल देवकोटा उपाध्यक्ष प्रदेश योजना आयोग  
७. श्री आनन्दराज ढकाल प्रमखु सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
८. श्री रमेश प्रसाद चशवाकोटी सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
९. श्री रुरा देवी शमाय सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
१०. श्री इचन्दरा दहाल सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
११. श्री केवलप्रसाद भण्डारी सचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
१२. श्री दीिय नारायण पौडेल सचचव सामाचजक ववकास मन्रालय  
१३. श्री चशवलाल सतवारी सचचव प्रदेश प्रमखुको कायायलय  
१४. श्री कौशल वकशोर झा सचचव भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
१५. श्री डा. ववजय चन्र झा सचचव भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
१६. श्री राजकुमार शे्रष्ठ सचचव आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
१७. श्री भरत कुमार बढुाथोकी सचचव प्रदेश सभा सचचवालय  
१८. श्री आत्मराम सत्याल सन. सचचव नीसत तथा योजना आयोग  

गण्डकी प्रदेश 

सस. नं. नाम पद कायायलय कैवियत 
१. माननीय श्री पथृवी सवु्वा गरुुङ्ग  मखु्य मन्री  मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
२. माननीय श्री वकरङ्ग गरुुङ्ग मन्री आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
३. माननीय श्री हरर बहादरु चमुान मन्री आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
४. माननीय श्री रामशरण वस्नेत मन्री भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
५. माननीय श्री नरदेवी पनु मगर मन्री सामाचजक ववकास मन्रालय  
६. माननीय श्री ववकास लम्पसाल मन्री उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
७. माननीय श्री लेख बहादरु थापा मगर मन्री भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
८. श्री सगरीधारी शमाय उपाध्यक्ष नीसत तथा योजना आयोग  
९. श्री लक्ष्मीराम पौडेल प्रमखु सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
१०. श्री राजेन्र चिसमरे मखु्य न्यायासधविा प्रदेश न्यायासधविाको कायायलय  
११. श्री ववष्णरुाज ढकाल सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
१२. श्री शरदचन्र शे्रष्ठ सचचव भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
१३. श्री मचुि प्रसाद पाण्डे सचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
१४. श्री िचणन्रमणी पोखरेल सचचव आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
१५. श्री ववष्णपु्रसाद भण्डारी सचचव उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण  
१६. श्री ईश्वर चन्र मरहठ्ठा सचचव भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
१७. श्री कृष्णमरुारी न्यौपान े सचचव सामाचजक ववकास मन्रालय  
१८. श्री सम्पभ ुखड्का सचचव  प्रदेश सभा सचचवालय  



१९. श्री देवी प्रसाद ज्ञवाली सचचव प्रदेश प्रमखुको कायायलय  

प्रदेश नं. ५ 

सस. नं. नाम पद कायायलय कैवियत 
१. माननीय श्री शंकर पोखरेल मखु्य मन्री  मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
२. माननीय श्री बैजनाथ चौधरी मन्री भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
३. माननीय श्री कुल प्रसाद के. सी. मन्री आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
४. माननीय श्री आरती पौडेल मन्री भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
५. डा. प्रकाश कुमार शे्रष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश योजना आयोग  
६. डा. श्री सतथयराज ढकाल प्रमखु सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
७. श्री भरतमचण ररजाल सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
८. श्री थानेश्वर गौतम सचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
९. श्री सनत कुमार दवुाडी सचचव प्रदेश प्रमखुको कायायलय  
१०. श्री रामचन्र दंगाल सचचव भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
११. श्री दलुयभ कुमार पनु मगर सचचव प्रदेश सभा सचचवालय  
१२. श्री धनञ्जय पौडेल सचचव उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
१३. श्री ददपक ज्ञवाली प्रमखु लेखा सनयन्रक प्रदेश लेखा सनयन्रक कायायलय  

कणायली प्रदेश 

सस. नं. नाम पद कायायलय कैवियत 
१. माननीय श्री प्रकाश ज्वाला मन्री  आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
२. माननीय श्री नरेश भण्डारी मन्री आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
३. माननीय श्री दल बहादरु रावल मन्री सामाचजक ववकास मन्रालय  
४. माननीय श्री खड्क खरी मन्री भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
५. माननीय श्री ववमला के.सी मन्री भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
६. माननीय श्री नन्द ससंह बढुा मन्री उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
७. श्री कलासनसध पौडेल सन. प्रमखु सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
८. डा. मान बहादरु सब.के. सचचव  आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
९. श्री चशवनारायण चौधरी सचचव भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
१०. श्री ढुण्डीप्रसाद सनरौला सचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  

सदूुरपचश्चम प्रदेश 

सस. नं. नाम पद कायायलय कैवियत 
१. माननीय श्री सरलोचन भट्ट मखु्य मन्री  मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
२. माननीय श्री प्रकाश बहादरु शाह मन्री आन्तररक मासमला तथा कानून मन्रालय  
३. माननीय श्री कृष्णराज सवेुदी मन्री सामाचजक ववकास मन्रालय  
४. माननीय श्री पठान ससंह वोहरा मन्री भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
५. माननीय श्री झपट बहादरु वोहरा मन्री आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
६. माननीय श्री माया भट्ट मन्री उद्योग, पययटन, वन तथा वातावरण मन्रालय  
७. श्री नारायण प्रसाद ववडारी प्रमखु सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  



८. श्री यज्ञ प्रसाद भट्टराई सचचव मखु्य मन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय  
९. श्री रववन्र बहादरु प्रधान सचचव भसूम, व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय  
१०. श्री राजेश्वर ज्ञवाली सचचव आसथयक मासमला तथा योजना मन्रालय  
११. श्री इन्र देव भट्ट सचचव भौसतक पूवायधार ववकास मन्रालय  
१२. श्री गोगन बहादरु हमाल सचचव सामाचजक ववकास मन्रालय  

 

  



अनसूुची ३ 

प्रदेशस्तरमा सञ्चालन भई रहेका राविय गौरव तथा प्रथम प्राथसमकता प्राप्त 
आयोजनाहरूको आयोगद्वारास्थलगत अवलोकन भ्रमण वववरण 

1. सनुसरी-मोरङ्ग ससंचाई आयोजना, सनुसरी। 

2. गौतम बदु्ध अन्तरायविय ववमानस्थल, भैरहवा। 

3. व्यापाररक मागय ववस्तार आयोजना (वेलवहया-बटुवल खण्ड, मचणग्राम, रुपन्देही। 

4. भेरी-ववई-डाईभसयन बहउुद्दशे्यीय ससंचाई आयोजना, भेरी। 

5. ससक्टा ससंचाई आयोजना, बाुँके। 

6. रानी-जमरा-कुलरीया ससंचाई आयोजना, कैलाली। 

7. कणायली लोकमागय, कैलाली। 

8. खवुटया ददपायल सडक आयोजना, कैलाली। 

  



अनसूुची ४ 

आयोगलाई सझुावहरू ददई योगदान परु् याउन ुहनु ेमहानभुावहरू 
 

सभामखु 

सस.नं. नाम 
१. सम्पमाननीय श्री कृष्ण बहादरु महरा 

सभापसत 
1. श्री कृष्णप्रसाद दाहाल, अथय ससमसत प्रसतसनसध सभा 

पूवय अथय मन्रीहरू 

सस.नं. नाम 
१. डा.  प्रकाश चन्र लोहनी 
२. श्री भरत मोहन असधकारी 
३. डा. रामशरण महत 
४. श्री सरेुन्र पाण्डे 
५. श्री ववष्ण ुप्रसाद पौडेल 

संवैसधनक अंगका प्रमखुहरू 

सस.नं. नाम पद  कायायलय 

१. माननीय श्री टंकमणी शमाय महालेखा परीक्षक महालेखापरीक्षकको कायायलय 
२. माननीय डा. लवदेव अवस्थी अध्यक्ष भाषा आयोग 

राविय योजना आयोगका पदासधकारीहरू 

सस.नं. नाम पद 

१. माननीय प्रा.डा. पषु्पराज कुँ डेल  उपाध्यक्ष 
२. माननीय डा. कृष्ण प्रसाद ओली सदस्य 
३. माननीय डा. उषा झा सदस्य 
४. माननीय डा. ददल बहादरु गरुुङ्ग सदस्य 
५. माननीय ई. सचुशल भट्ट सदस्य 
6. माननीय श्री समन बहादरु शाही सदस्य 
7. माननीय डा. रामकुमार िुयाुँल सदस्य 

राविय योजना आयोगका पूवय उपाध्यक्षहरू 

सस.नं. नाम 
१. श्री पथृवीराज सलगल 
२. डा. शंकर प्रसाद शमाय 



३. श्री ददपेन्र बहादरु क्षेरी 
४. डा. गोववन्द राज पोखरेल 
५. डा. समन बहादरु शे्रष्ठ 

6. डा. स्वचणयम वाग्ले 

राविय योजना आयोगका पूवय सदस्यहरू 

सस.नं. नाम 
१. डा. गोववन्द नेपाल 
२. डा.  पोषराज पाण्डे 
3. डा. चन्रमचण असधकारी 

नगर प्रमखु तथा उप-प्रमखु 

सस.नं. नाम पद कायायलय 
१. श्री द्बाररकालाल चौधरी प्रमखु ईटहरी  उप-महानगरवपलका 
2. श्री सचुशला समश्र भट्ट उप-प्रमखु धनगढी उप-महानगरवपलका 

प्रमखु काययकारी असधकृत 

सस.नं. नाम कायायलय 

१. श्री सचुशल ज्ञवाली राविय पून:सनमायण प्रासधकरण 

नेपाल सरकारका सचचवहरू 

सस.नं. नाम मन्रालयको नाम 

१. श्री कृष्ण प्रसाद देवकोटा पययटन, नागररक उड्डयन तथा संस्कृसत मन्रालय 
2. श्री अनपु कुमार उपाध्याय उजाय, जलश्रोत तथा ससंचाई मन्रालय 
3. श्री मध ुप्रसाद रेग्मी  सावयजसनक खररद अनगुमन कायायलय 
4. श्री रेश्मीराज पाण्डे प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय 
5. श्री लाल शंकर चिसमरे प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायायलय 
6. श्री ददपने्रनाथ शमाय सहरी ववकास मन्रालय 
7. श्री मधसुदुन असधकारी भौसतक पूवायधार तथा यातायात मन्रालय 
8. श्री खगराज बराल चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय 
9. श्री ददनेशकुमार थपसलया सङ्घीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 
10. श्री लक्ष्मण अयायल राविय योजना आयोग 
11. श्री अजुयन कुमार काकी राविय पनुुःसनमायण प्रासधकरण 
12. डा. वैकुण्ठ अयायल राविय प्राकृसतक श्रोत तथा ववत्त आयोग 

नेपाल सरकारका पूवय सचचव 

सस.नं. नाम 
१. श्री वालानन्द पौडेल 
२. श्री समुन प्रसाद शमाय 



अथय ववद्/प्राध्यापकहरू 

सस.नं. नाम 
१. प्रा.डा. मदन कुमार दाहाल 
२. प्रा.डा. केशव बहादरु खड्का 
३. प्रा.डा.  कुसमु शाक्य 

४. श्री केशव आचायय 
5. सह-प्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खसतवडा 
6. सह-प्राध्यापक डा. उमा शंकर प्रसाद 
7. उप-प्राध्यापक डा. रश्मी राजकचणयकार 
8. उप-प्राध्यापक डा. सनमयल राउत  

आसथयक सल्लाहकार 

सस.नं. नाम  

1. डा. रामशरण खरेल  

गाउुँपासलका राविय महासंि 

सस.नं. नाम पद 

१. श्री होम नारायण शे्रष्ठ अध्यक्ष 

अथय ससमसत प्रसतसनसध सभा  

सस.नं. नाम पद 

१. श्री सरेुन्र अयायल ससमसत सचचव 

नेपाल सरकारका सह-सचचव, उप-सचचव र असधकृतहरू 

सस. नं. नाम पद कायायलय 

१. श्री सनमयलहरर असधकारी सह-सचचव अथय मन्रालय 
२. श्री सचुशल चन्र सतवारी सह-सचचव उजाय, जलश्रोत तथा ससंचाई मन्रालय 
3. श्री यज्ञराज कोईराला सह-सचचव सावयजसनक खररद अनगुमन कायायलय 
4. श्री तेजराज भट्ट सह-सचचव खानेपानी मन्रालय 
5. डा. श्री हररप्रसाद लम्पसाल सह-सचचव चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय 
6. श्री तेज बहादरु सवेुदी सह-सचचव कृवष तथा पशपंुक्षी ववकास मन्रालय 
7. श्री सररता मास्के सह-सचचव शहरी ववकास मन्रालय 
8. श्री माधव वेल्वासे सह-सचचव जल तथा उजाय आयोग 
9. श्री समुन राज अयायल महा-सनदेशक केन्रीय तथयांक ववभाग 
10. श्री सचन्दप कुमार देव उप महासनदेशक ववद्यतु ववकास ववभाग 
11. श्री कृष्ण वेल्वासे सह-सचचव उजाय, जलश्रोत तथा ससंचाई मन्रालय 
12. श्री चरपाचण पाण्डे प्रमखु प्रशासवकय असधकृत धनगढी उपमहानगरपासलका 
13. श्री ईश्वरी प्रसाद भण्डारी सनदेशक केन्रीय तथयांक ववभाग 
14. श्री श्रीधर पन्थी उप सचचव सावयजसनक खचय अनगुमन कायायलय 



15. श्री रामचन्र शमाय उप सचचव (लेखा) सावयजसनक खचय अनगुमन कायायलय 
16. श्री रुर प्रसाद लासमछान े उप सचचव (लेखा) भौसतक पूवायधार तथा यातायात मन्रालय 
17. श्री भपुेन्र बहादरु शे्रष्ठ सस.सड.ई.  भौसतक पूवायधार तथा यातायात मन्रालय 
18. श्री गोकणय राज पन्थ सस.सड.ई. उजाय, जलश्रोत तथा ससंचाई मन्रालय 
19. श्री प्रमोद कुमार शे्रष्ठ सस.सड.ई. उजाय, जलश्रोत तथा ससंचाई मन्रालय 
20. श्री याम प्रसाद ढुङ्गाना उप सचचव (लेखा) उजाय, जलश्रोत तथा ससंचाई मन्रालय 
21. श्री सवुणय खनाल सस.सड.ई. ववद्यतु ववकास ववभाग 
22. श्री उपेन्र कुमार खनाल उप सचचव (लेखा) ववद्यतु ववकास ववभाग 
23. श्री लाल कुमार शे्रष्ठ उप सचचव कृवष तथा पशपंुक्षी ववकास मन्रालय 
24. श्री शकुदेव प्रसाद बाुँस्कोटा उप सचचव (लेखा) कृवष तथा पशपंुक्षी ववकास मन्रालय 
25. श्री प्रदशयनी कुमारी उप सचचव उद्योग, वाचणज्य तथा आपूसतय मन्रालय 
26. श्री जनादयन प्रसाद बडाल उप सचचव (लेखा) उद्योग, वाचणज्य तथा आपूसतय मन्रालय 
27. डा. ववनोद प्रसाद देवकोटा उप सचचव वन तथा वातावरण मन्रालय 
28. श्री लक्ष्मण प्रसाद खनाल उप सचचव (लेखा) वन तथा वातावरण मन्रालय 
29. श्री भिराज जोशी उप सचचव स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्रालय 
30. श्री कमल सापकोटा उप सचचव (लेखा) शहरी ववकास मन्रालय 
31. श्री गणेश कमयचायय सस.सड.ई. शहरी ववकास मन्रालय 
32. श्री ववष्ण ुप्रसाद ज्ञवाली उप सचचव (लेखा) शहरी ववकास मन्रालय 
33. श्री मकुुन्द केशरी पोखरेल उप सचचव (लेखा) चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय 
34. श्री अनोज प्रसाद उपाध्याय सस.सड.ई. शहरी ववकास मन्रालय 
35. श्री खडानन्द असधकारी उप सचचव भरतपरु उपमहानगरपासलका 
36. श्री कमलकान्त पौडेल अथयशास्त्री शहरी ववकास मन्रालय 
37. श्री राजेन्र प्रसाद चिसमरे लेखा असधकृत शहरी ववकास मन्रालय 
38. श्री सरलोचन भण्डारी ईन्जसनयर शहरी ववकास मन्रालय 
39. श्री नानी बाब ुचशपखान लेखा असधकृत शहरी ववकास मन्रालय 
40. श्री छायालाल मोिान शाखा असधकृत पययटन, नागररक उड्डयन तथा संस्कृसत मन्रालय 
41. श्री ववष्ण ुबहादरु रायमाझी लेखा असधकृत चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय 
42. श्री भोला प्रसाद बराल शाखा असधकृत चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय 
43. श्री बसबता भट्टराई योजना असधकृत राविय योजना आयोग 

नेपाल नगरपासलका संि 

सस.नं. नाम पद 

१. श्री कलासनसध देवकोटा काययकारी सचचव 

गैर सरकारी संस्थाका महानभुावहरुुः 
सस.नं. नाम पद  आवद्ध संस्था 
1. श्री जीतराम लामा  अध्यक्ष गैर सरकारी संस्था महासंि 
2. डा. नेर प्रसाद सतम्पसीना क्षेरीय संयोजक दचक्षण एससयाली गररवव उल्मलुन मंच 
3. श्री उसमयला जोशी उपाध्यक्ष सावती 
4. श्री गणुराज भट्ट सदस्य सावती 



5. श्री वकशोर महजयन सदस्य सावती 
6. श्री गणेश ववश्वकमाय महासचचव मासम, नेपाल 
7. श्री राम खड्का अथयशास्त्री सडएिआईसड 

8. श्री सनल ुथापा प्रोग्रामर कोसडयनटेर सावती 

सनजी के्षरका महानभुावहरुुः 
सस.नं. नाम पद  आवद्ध संस्था 
1. श्री ददनेश शे्रष्ठ प्रसतसनसध नेपाल उद्योग वाचणज्य महासंि 
2. श्री मसनष कुमार खेमका प्रसतसनसध नेपाल उद्योग पररसंि 
3. श्री पशुयराम दाहाल प्रसतसनसध नेपाल चेम्पवर अि कमसय 
4. श्री रवव ससंह अध्यक्ष नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 
5. श्री सनकोलस पाण्डे वररष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 
6. श्री आङ्दोजी एसड लामा उपाध्यक्ष नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 
7. श्री रत्न बहादरु खड्का उपाध्यक्ष नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 
8. श्री टंक चौलागाई उप-महासचचव नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 
9. श्री मंगल शाही सदस्य नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 
10. श्री यक्ष ध्वज काकी अध्यक्ष नेपाल सनमायण व्यवसायी संगठन 
11. श्री लंक बहादरु के.सी. पूवय अध्यक्ष नेपाल सनमायण व्यवसायी संगठन 
12. श्री खोपसनसध लोहनी   नेपाल सनमायण व्यवसायी संगठन 
12. श्री प्रमे ससंह ऐर  नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 
13. श्री रामचन्र सगरी  नेपाल सनमायण व्यवसायी महासंि 

 

 

  



अनसूुची ५ 
 

3.1 संि अन्तगयत रहने मन्रालयको सचुी एवं दरवन्दी 

सस.नं. मन्रालयको नाम  

अन्तगयत 
ववभागको 
संख्या 

मन्रालयको 
बसगयकरण 

दरवन्दी 
संख्या 

कैवियत 

१ प्र.म. तथा मं.प.को कायायलय  6 ग 88 
संिीयता सम्पबन्धी एक 
महाशाखा राख्न े

२ अथय मन्रालय  ३ ग ८८ 

सा.वव.व्य तासलम केन्र 
खारेज गने  

सा.ऋ.व्य. केन्र मन्रालय 
मै राख्न े 

३ उद्दोग वाचणज्य तथा आपतुी मन्रालय   2 ख 75   

४ 
उजाय जलश्रोत, ससंचाइ तथा खानेपानी 
मन्रालय  

2 ख 75 
खानेपानी मन्रालय 
गाभीएको  

५ 
काननु, न्याय संिीय मासमला तथा तथा 
संसददय व्यवस्था मन्रालय  

- क 62   

६ कृवष भसुमव्यवस्था तथा सहकारी मन्रालय  3 ख 75 

कृवष तथा पशपंुचक्ष तथा 
भ.ुव्य. सहकारी तथा 
ग.सन.म. गासभएको 

७ गहृ  2 ग 88   

८ परराि मन्रालय  1 क 62   

९ 
भौसतक पवुायधार, शहरी ववकास तथा यातायात 
व्यवस्था मन्रालय  

2 ख 75 
शहरी ववकास मन्रालय 
गासभएको 

१० वन तथा वातावरण मन्रालय  2 ख 75   

११ 
मवहला, बालबासलका तथा सामाचजक सरुक्षा 
मन्रालय  

1 क 62   

१२ रक्षा मन्रालय  1 क 62   

१३ चशक्षा, संचार, ववज्ञान तथा प्रववसध मन्रालय  3 ख 75 
चशक्षा, संचार, ववज्ञान तथा 
प्रववसध मन्रालय गासभएको 

१४ श्रम रोजगार, यवुा तथा खेलकुद मन्रालय  2 ख 75 

श्रम रोजगार, यवुा तथा 
खेलकुद मन्रालय 
गासभएको 

१५ 
संस्कृती, पययटन तथा नागररक उड्डयन 
मन्रालय  

2 ख 75   

१६ स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्रालय  3 ख 75   

  जम्पमा 35   1187   

 
  



3.2 संि अन्तगयत मन्रालयमा रहने दरवन्दी तासलका 

सस.
नं. वववरण सचचव सह-सचचव उपसचचव असधकृत ना.स.ु 

कम्प्यटु
र 

अपरेटर 

ड्राइभर का.स. जम्पमा 

१ मन्रीको सनजी सचचवालय  
  

1 1 
 

1 1 1 5 

२ सचचव र सनजको सचचवालय  1 
  

1 
 

1 1 1 5 

३ महाशाखा  
1 3 5 1 1 1 1 13 

४ लेखा शाखा 
  

1 1 
 

1 1 1 5 

५ काननु शाखा   
1 1 

 
1 1 1 5 

6 मलुदताय  
    

2 
  

1 3 

 जम्पमा 1 1 6 9 3 5 5 6 36 

 

5 वटा महाशाखा हुुँदा 13 X 5 = 65 + 23 = 88 जना  
 

4  वटा महाशाखा हुुँदा 13 X ४ = ५२ + 23 = 7५ जना   
 

३  वटा महाशाखा हुुँदा 13 X 3 = 39 + 23 = 62 जना  
 

नोट : प्रधानमन्री तथा मन्री पररषदको कायायलय, अथय मन्रालय र गहृ मन्रालयलाई कायय प्रकृतीका आधारमा ५ वटा 
महाशाखा रहने प्रस्ताव गररएको छ। 

 

3.3 संिीय ववभागको संगठन संरचना 

सस.नं
. वववरण 

३ वटा सनदेशनालय राख्दा 
४ वटा 

सनदेशनालय 
राख्दा 

५ वटा 
सनदेशनाल
य राख्दा 

रा.प. ववचशष्ट 
शे्रणीका 
काययलय 

प्रमखु भएमा रा.
प.
प्र 

रा.
प.
द्व 

रा.
प.
त ृ

ना
.स
.ु 

क
म्प्य

टुर
 

अप
रेट

र 

ड्रा
इभ

र 

क
ा.स

. 

जम्प
मा

 

१ महासनदेशक  1     1 1 1 2 6 6 6 6 

२ उपमहासनदेशक  1     1 1 1 1 5 5 5 5 

३ सनदेशक    3 6 1 1 3 1 15 20 25 30 

४ लेखा शाखा     1 1     1 3 3 3 3 

५ काननु शाखा     1 1     1 3 3 3 3 

६ मलुदताय        2     1 3 3 3 3 

15 जम्पमा 2 3 8 7 3 5 7 35 40 45 50 

4  वटा  सनदेशनालय हुुँदा रा.प. द्वीसतय १, ततृीय २ र का.स. १  र  ड्राइभर १ गरी जम्पमा 5 जना थप हनुे । 

 

५ वटा सनदेशनालय हुुँदा रा.प. द्वीसतय २, ततृीय ४ र का.स. २  र  ड्राइभर २ गरी जम्पमा १० जना थप हनुे । 

 

रा.प. ववचशष्ट शे्रणीका काययलय प्रमखु भएमा ततृीय १, कम्प्यटुर अपरेटर १ का.स. २  र  ड्राइभर १ गरी जम्पमा 5जना थप 
हनुे ।  

नोट :  
क  वगय सचचव (रा.प.ववचशष्ट शे्रणी) रहन ेववभागमा   जम्पमा  50 

ख  वगय रा.प.प्रथम प्रमखु र २ जना DDG रहने ववभागमा  जम्पमा  45 

ग  वगय रा.प.प्रथम प्रमखु र १ जना DDG रहने ववभागमा  जम्पमा  40 

ि  वगय रा.प.प्रथम प्रमखु र ४ वटा सनदेशनालय रहन ेववभागमा  जम्पमा  35 

 

 



3.4 संिीय ववभागहरुको वगीकरण 

सस.नं. मन्रालयको नाम  र.सं. ववभागको नाम  
सनदेशनालयको 

संख्या 

कमयचारी 
दरवन्दी 
संख्या 

कैवियत 

1 
प्र.म. तथा मं.प.को 
कायायलय  

1 सं.स.ुतथा रा.अ.वव. 5 45   

2 रा.यो.आ.को सचचवालय 5 50   

3 तथयाङ्क ववभाग  4 40   

4 नेपाल ट्रष्टको कायायलय 3 40   

5 जनशचि व्यवस्थापन ववभाग 3 35 
 

6 राविय सतकय ता केन्र  4 40 250 

2 अथय मन्रालय  

1 भन्सार ववभाग  5 45   

2 आ.रा.ववभाग  5 45   

3 म.ले.सन.का. 5 50 140 

3 
उद्दोग वाचणज्य तथा 
आपतुी मन्रालय   

1 उद्योग, वाचणज्य तथा उ.सं.वव. 5 45   

2 गणुस्तर, नापतौल तथा खानी  5 45 90 

4 

उजाय जलश्रोत, 

ससंचाइ तथा 
खानेपानी मन्रालय  

1 जलश्रोत, ससचाई तथा खानेपासन 5 45   

2 मौसम ववज्ञान ववभाग  3 35 80 

५ 

काननु, न्याय संिीय 
मासमला तथा तथा 
संसददय व्यवस्था 
मन्रालय  

  नरहेको        

6 

कृवष भसुमव्यवस्था 
तथा सहकारी 
मन्रालय  

1 कृवष, पशसेुवा तथा सहकारी  5 45   

2 खाद्य प्र. तथा गणु सन.वव. 3 35   

3 भमुी व्यवस्था तथा नावप 5 45 125 

7 गहृ मन्रालय  
1 अध्यागमन ववभाग  3 35   

70 2 कारागार व्य. ववभाग  3 35 

८ परराि मन्रालय  1 राहदानी तथा क.से.वव. 3 35 35 

9 

भौसतक पवुायधार, 

शहरी ववकास तथा 
यातायात व्यवस्था 
मन्रालय  

1 सडक, रेल तथा यातायाता व्यवस्था  5 45   

2 शहरी ववकास तथा या.सन.वव. 4 40 85 

10 
वन तथा वातावरण 

मन्रालय  

1 वन, वनस्पती तथा वातावरण  5 45   

2 भ ुसंरक्षण, रा.सन. तथा व.आ. 5 45 90 

११ 

मवहला, बालबासलका 
तथा सामाचजक 
सरुक्षा मन्रालय  

1 मवहला वव. तथा सामाचजक सरुक्षा सेवा ववभाग  3 35 35 

12 

चशक्षा, संचार, ववज्ञान 
तथा प्रववसध 
मन्रालय  

1 चशक्षा ववभाग  4 40   

2 मरुण, सचुना तथा प्र.ववभाग  3 35   

3 हलुाक सेवा ववभाग  3 35 110 

13 

श्रम रोजगार, यवुा 
तथा खेलकुद 
मन्रालय  

1 श्रम तथा वय.ज. सरुक्षा वव. 3 35   

2 यवुा, खेलकुद तथा वै.रो.वव. 3 35 70 

14 

संस्कृती, पययटन तथा 
नागररक उड्डयन 
मन्रालय  

1 पययटन ववभाग  4 40   

2 परुातत्व ववभाग  3 35 75 

15 
स्वास्थय तथा 
जनसंख्या मन्रालय  

1 स्वास्थय सेवा ववभाग  5 45   

2 औषधी व्यवस्था ववभाग  4 40   

3 आयवेुद तथा वै.वव. ववभाग  3 35 120 

16 रक्षा मन्रालय 1 नेपाली जंगी अड्डा 3 35 35 

  जम्पमा 35   139 1410 1410 

 


