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प्रसे विज्ञप्ति 

आज प्तिप्ति २०७५/४/३० गिे बधुबारका दिन चाल ुआप्तथिक िर्ि २०७५/७६ को बजेट कार्ािन्िर्नको कार्िर्ोजना 
बिोजजिका कार्िहरुलाई सघन रुपिा अगाप्ति बढाउने प्तसलप्तसलािा िाननीर् अथििन्री िा.र्िुराज खप्तिििाज्रू्को 
सिपुजथथप्तििा सबै िन्रालर्का सजचिहरु बीच छलफल कार्िक्रि आर्ोजना गररर्ो।उक्त कार्िक्रििा राविर् र्ोजना 
आर्ोगका िाननीर् सिथर् श्री कृष्ण प्रसाि ओलीज्रू्को सिेि उपजथथप्ति रहेको प्तथर्ो । 

उक्त अिसरिा विप्तिन्न िन्रालर्का सजचिहरुबाट सम्पािन हनेु कार्िहरुलाई अझ बढी िक्ष, प्रिािकारी, गणुथिरीर् िथा 
िापनर्ोग्र् बनाउने प्तबर्र्िा जोि दिन ुहिैु िाननीर् अथििन्री िा. र्िुराज खप्तिििाज्रू्ले बजेट कार्ािन्िर्न गिाि आप्तथिक 
अनशुासन कार्ि गने, आप्तथिक कार्िविप्तध ऐनको पररप्तधलाई ख्र्ाल गरी बजेट कार्ािन्िर्न गने, चाल ुआप्तथिक िर्ििा 
िन्रालर्लाई विप्तनर्ोजजि बजेटबाटै आबश्र्किा अनसुार कार्िक्रि सञ्चालन गने, खरीि िफि  िन्िा आर्ोजनालाई नै 
सम्पन्न गनि बढी ध्र्ान दिने, चाल ुआप्तथिक िर्ि शरुुिाि हिैु गैरबजेटरी प्तनकासा िाग गने प्रबृजिलाई सम्िजन्धि सजचिले 
नै प्तनर्न्रण गनुि पने, बहबुर्ीर् आर्ोजनाको बजेट िजुििा गिाि िध्र्कालीन खचि संरचनािा व्र्िथथा िएको स्रोि 
सपु्तनजिििालाई ध्र्ान दिन ु पने कुरािा जोि दिन ु िएको प्तथर्ो। त्र्सैगरी उहााँले िैिेजशक सहार्िािा सञ्चालन हनेु 
आर्ोजनाहरुको िन्रालर्थिरबाट नै आर्ोजना पररपक्ििा विकास नगरी अथि िन्रालर्संगको छलफल पप्तछ िार 
आर्ोजनाको पररपक्ििा विकास गरी सम्झौिाको चरणिा लैजान े,बैिेजशक सहार्िा खचि गिाि परुा गनुि पने शििहरु परुा 
नगरी खचि गने र सहार्िा प्राि निएपप्तछ स्रोिान्िरका लाप्तग अनरुोध गने प्रिृजि अन्त्र् गने, बैिेजशक ऋण उच्च 
प्रप्तिफल िर िएका आर्ोजनाका लाप्तग िार प्तलई कल्र्ाणकारी खचि आन्िररक स्रोिबाट िार गनुि पने िनु्न हुाँिै 
िन्रालर्हरुले बजेट र कार्िक्रि िािहििा पगेु नपगेुको र कार्िक्रि शरुु िए निएको प्तबर्र्िा र राविर् र्ोजना 
आर्ोगले राविर् प्राथप्तिकिा प्राि आर्ोजनाहरुको प्तनर्प्तिि अनगुिनिा जोि दिनपुने आिश्र्किा औल्र्ाउन ुिर्ो।    

छलफल कार्िक्रििा अथि सजचि िा.राजन खनालले आप्तथिक बर्िको अन्ििा खचि हनेु पर्ािि िर्ारी नगरी थप रकि िाग 
नगनि, नर्ााँ संगठन संरचनाको लाप्तग रकि िाग गिाि परुाना संगठनको बचि हनेु स्रोिलाई पप्तन प्तबश्लरे्ण गरेर िार गने 
कुरािा ध्र्ान दिन प्तनिेशन दिन ुिर्ो ।बजेट अनशुासन कार्ि गनि प्तबशेर् जोि दिन ुहुाँिै प्राथप्तिकिािा आधाररि िई 
विप्तनर्ोजजि रकिबाट नै खचि गनि र आप्तथिक िर्िको शरुु िेजख नै थप बजेट िाग गने प्रिृजिलाई रोक्न ुपने कुरािा जोि 
दिन ु िर्ो । सजचि (राजथि) श्री जशजशर कुिार ढुङ्गानाले चाल ुआप्तथिक िर्िको पवहलो िवहनाको पूाँजजगि खचिको 
अिथथािारे संजक्षि प्रकाश पानुि हिैु र्सको गप्तिलाई बढाउन ु पने आिश्र्किािा जोि दिन ु हुाँिै बैिेजशक सहार्िािा 
सञ्चाप्तलि आर्ोजनाको सोधिनािको गप्ति चथुि पानुि  पन,े  िन्रालर्हरुले अिण्िा रकिलाई सिर्िा बााँिफााँट गनुि पने र 
कार्िर्ोजनालाई थिप्तित्ि ग्रहण गरी अजघ बढन ुपने प्तबर्र्िा जोि दिन ुिर्ो । 

कार्िक्रिको सञ्चालन गनुि हुाँिै अथि िन्रालर्का र्ोजना, अनगुिन िथा िूल्र्ाङ्कन िहाशाखा प्रिखु श्री चन्रकला पौिेलले 
चाल ुआप्तथिक िर्िको कार्िर्ोजनाको कार्िन्िर्निा सबै िन्रालर् प्रप्ति अथििन्रालर्को अपेक्षाका सम्िन्धिा संजक्षि प्रथिपु्ति 
राख्नकुा साथै गि आप्तथिक िर्ि २०७४/७५ को बजेट खचिको सार संके्षप वििरण, गि आप्तथिक िर्िको बजेट 
कार्ािन्िर्नका क्रििा िेजखएका केही िथ्र्, प्तबगि ५ िर्िको खचिको िलुनात्िक प्रगप्तिको  वििरण, २०७५ असार 
िसान्िसम्िको सोधिनािको अिथथा बारे विबरण पेश गनुि हुाँिै आप्तथिक िर्ि २०७४ /७५ िा चाल ुखचि, पूाँजजिग खचि र 
वििीर् व्र्िथथा िफि  लक्ष्र्को िलुनािा क्रिश: ८७, ८०, र ७८ प्रप्तिशि खचि िै कुल ८० प्रप्तिशि प्रगप्ति हाप्तसल 
िएको विबरण प्रथििु गनुि िएको प्तथर्ो ।राविर् गौरिका आर्ोजनाहरुको खचिको विश्लरे्ण प्रथििु गनुि हुाँिै कूल 
विप्तनर्ोजन रु.६३७०.५४ करोि रहेकोिा  खचि रु. ६९८५.०८ करोि िै १०९.६५ प्रप्तिशि प्रगप्ति िएको विबरण  
पेश गनुि िर्ो।  
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आप्तथिक िर्ि २०७४/७५ को खचिको संजक्षि वििरण, विगि ५ िर्िको खचिको िलुनात्िक प्रगप्तिको वििरण (प्रप्तिशििा) 
र २०७५ असार िसान्िसम्िको बैिेजशक सहार्िाको सोधिनाि अिथथा प्तनम्न बिोजजि रहेको छ: 

आप्तथिक िर्ि २०७४/७५ को खचिको संजक्षि वििरण 

खचिको प्रकार  विप्तनर्ोजन )अिििा(   खचि     )अिििा(   प्रप्तिशि  

चाल ुखचि     ८०३      ६९६   ८७  

पंूजीगि खचि      ३३५      २६८   ८०  

वििीर् व्र्िथथा      १४१      १०९   ७८  

जम्िा     १२७९      १०७३    ८४  

 

विगि ५ िर्िको खचिको िलुनात्िक प्रगप्तिको वििरण (प्रप्तिशििा) 

वििरण २०७०/७१  २०७१/७२  २०७२/७३  २०७३/७४  २०७४/७५  

कुलकुल  खचि खचि %%   51 86 73 80 ८४  

  चाल ु 37 85 77 84 ८७  

  पंूजीगि 78 76 59 67 ८०  

वििीर् व्र्िथथा 82 101 84 92 ७८  

संघीर् संजचि कोर्िाप्तथ व्र्र्िार 89 97 90 108 ८६  

संघीर् संजचि कोर्बाट विप्तनर्ोजन हनेु 83 84 71 78 ८४  

 

२०७५ असार िसान्िसम्िको बैिेजशक सहार्िाको सोधिनाि अिथथााः 

वििरण रकि रु. 
आ.ब. २०७३/७४ सम्िको सोधिनाि बााँकी ४२ अबि ९४ करोि 

आ.ब. २०७४/७५ को खचि ७९ अबि २३ करोि 

जम्िा सोधिनाि प्तलनपुने १२२ अबि १९ करोि 

चाल ुआ.ि. िा प्राि शोधिनाि ७२ अबि ३३ करोि 

शोधिनाि प्तलन बााँकी ४९ अबि ८६ करोि 

बन्ि आर्ोजना िफि को शोधिनाि बााँकी ५० करोि 

 

अथििन्रालर्, प्तसंहिरिार 

प्तिप्ति २०७५/४/३० 


