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१. प�ृभ�ूम 

आव�धक योजनाको काया��वयनका ला�ग नेपाल सरकारको वा�ष�क नी�त तथा काय��म एवं वा�ष�क 

बजेट�ारा �नधा��रत काय��म तथा आयोजनाह�लाई स�बि�धत म��ालय तथा �नकायह�बाट वा�ष�क 

काय�योजना बनाई काया��वयन गन� �यव�था छ। वा�ष�क काय�योजना तयार गदा� म��ालय तथा 

�नकायह�ले स�ालन गन� ��याकलाप, सो ��याकलापसँग स�बि�धत काया�लयका माइल�टोन तथा 

सोको काया��वयनप�ात म��ालय/�नकायह�ले आव�धक �पमा हा�सल गन� न�तजा सूचकह�को 

खाका समेत �नधा�रण ग�रएको छ। यसर� स�पा�दत ��याकलाप तथा माइल�टोनको �ग�त ��तवेदन 

गन� एक�कृत अनगुमन �णाल� काया��वयनमा �याइएको छ। उ� �णाल�मा �ा� �ववरणह�मा 

आधा�रत रह� आव�धक �पमा ��तवेदन तयार गन� ग�रएको छ।  

यस �णाल�ले अनगुमन प��तलाई न�तजामा आधा�रत बनाई �नधा��रत ल�य हा�सल गन� सघाउ 

प�ु याएको छ। साथै, �व�भ� �नकायह�बाट हनुे अनगुमनको समेत अनगुमन गर� �नणा�यक तहस�म 

काय�स�पादनको व�तगुत जानकार�, काय�स�पादनमा देिखएका सम�या र �यसको समाधानको उपाय 

प�ह�याउन समेत सहयोग पगेुको छ।  

आ�थ�क वष� 2078/79 मा को�भड-19 को महामार�का कारण आ�थ�क, सामािजक 

��याकलापह�मा संकुचन आएकोले अपेि�त ल�यह� हा�सल हनु सकेनन।् आवागमनको अव�� 

अव�था एवम ्�वा��य सरु�ा मापद�डको पालना गर� आ�थ�क, सामािजक ��याकलापह� स�ालन 

गदा� न�तजामा गि�भर असर देिखएको छ। �यसैगर� लामो समयस�म संघीय संसदका 

��याकलापह� सचुा� नहुँदा नी�त �नमा�णका काय�मा समेत अपेि�त न�तजा हा�सल हनु सकेन। 

यस ��तवेदनमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ को आषाढस�मको न�तजा सूचकह�को �ग�त ि�थ�त, 

��याकलाप तथा माइल�टोनको �ग�त ि�थ�त, म��ालयह�बाट यस आ�थ�क वष�मा हा�सल भएका 

तथा हनुपुन� म�ुय ��याकलाप तथा माइल�टोनको �ग�त र म��ालय तथा �नकायह�को बजेट 

खच�को ि�थ�त समे�टएको छ। ��तवेदनमा ��ततु ग�रएका त�या� एवम ् �ववरणह� �वषयगत 

म��ालय/�नकायह�बाट एक�कृत अनगुमन �णाल�मा ��व� ग�रएका �ववरण र महालेखा �नय��क 

काया�लयबाट �ा� खच�स�ब�धी �ववरणह�मा आधा�रत रहेका छन।्  
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2. ��याकलाप तथा माइल�टोनको �ग�त ि�थ�त 

आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा �नधा��रत सबै म��ालयका गर� कूल 1113 ��याकलाप तथा 

2१00 माईल�टोन �नधा�रण ग�रएका �थए। यसम�ये आषाढ मसा�तस�म ५२ ��तशत ��याकलाप 

र ५९.३ ��तशत माइल�टोन स�प� भएका छन।् �यसैगर� ४६.९ ��तशत ��याकलाप र ३७.२ 

��तशत माइल�टोन काया�न�यनको चरणमा छन ्भने १.१ ��तशत ��याकलाप तथा ३.५ ��तशत 

माइल�टोन आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न श�ु हनु सकेका छैनन।् ��याकलाप र माइल�टोनको 

काया��वयनको सम� �ग�त ि�थ�तलाई ता�लका 1 मा ��ततु ग�रएको छः- 

ता�लका -1 

��याकलाप तथा माइल�टोनको आषाढस�मको काया��वयन ि�थ�त 

�वषय 
कूल 

सं�या  

२०७८ आषाढस�म 

स�प� 

हुनुपन� 
स�प� चालु शु� नभएका  

��याकलाप  1113 १११३ ५७९ ५२२ १२  

माइल�टोन 2100 २१०० १२४५  ७८१ ७४  

                             (�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

म��ालयह�ले आषाढ म�हनास�म श�ु वा स�प� गनु�पन� ��याकलाप तथा माइल�टोनको हा�सल 

�ग�त ��तशत लेखािच�-१ मा ��ततु ग�रएको छः- 

लेखािच�-१ 

��याकलाप तथा माईल�टोनह�को आषाढस�मको �ग�त ि�थ�त 

       

  

५९.३ 

56.9

3.5 माइल�टोनह�को �ग�त 

स�प� चालू श�ु नभएको 

५२.० 

४६.९ 

१.१ ��याकलापको �ग�त 

स�प� चालू श�ु नभएको चाल ु चाल ु
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३. �े�गत �ग�त ि�थ�त 

३.१ आ�थ�क ��े 

आ�थ�क �े� अ�तग�त अथ�, कृ�ष तथा पशपंुछ� �वकास, उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त�, सं�कृ�त, पय�टन 

तथा नाग�रक उ�यन, वन तथा वातावरण र भ�ूम �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण रहेका 

छन।् यस समूह अ�तग�तका म��ालयह�को काय�स�पादन सूचकह�, ��याकलाप तथा 

माइल�टोनह�को �ग�त ि�थ�त सारांश देहाय बमोिजम ��ततु ग�रएको छ।    

 

(क) �मखु काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

यस �े�का म�ुय काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�तलाई देहाय बमोिजम रहेको छ।  

ता�लका २ 

आ�थ�क ��ेका काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

�.सं. न�तजा सूचक �दगो �वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढस�मको 

�ग�त 

१ आ�थ�क व�ृ� 8 बा�ष�क ५ ��तशत 2.27 7 ४.०१ 

२ सम� पूजँीगत खच� 8.1 मा�सक ५ � अब� 239 352 २२८.३७ 

३ राज�व प�रचालन 17.1 मा�सक २० � अब� ८४१ १०११ ९७८.७४ 

४ वैदेिशक सहायताको 

प�रचालन 

17.3 मा�सक 10 � अब� 153 360 २२५.३ 

५ म�ुाि�फ�त 8.1 मा�सक ५ ��तशत 6.2 7 ४.५ 

६ �वदेशी �व�नमय 

संिच�त 

8 मा�सक ५ � अब� 1235 1300 १३६५.६ 

७ खा�ा� उ�पादन 2.3.1 बा�ष�क ५ मे.टन 

(हजारमा) 

10914 11035  

७.१ धान 2.3.1 मा�सक 10 मे.टन 

(हजारमा) 

5550 5600 5621.७ 

७.2 मकै 2.3.1 मा�सक 10 मे.टन 

(हजारमा) 

2894 2900 २९२६.९ 

७.3 गहुँ 2.3.1 मा�सक 10 मे.टन 

(हजारमा) 

2185 २३०० २००९.८ 

८ तरकार� 2.3 मा�सक ५ मे.टन 

(हजारमा) 

4089 ४२८० ४१९६.२ 

९ दूध 2.3 मा�सक ५ मे.टन 

(हजारमा) 

2060 २३६० २४२३ 
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�.सं. न�तजा सूचक �दगो �वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढस�मको 

�ग�त 

१० मास ु 2.2 मा�सक 5 मे.टन 

(हजारमा) 

350 ३९६ ५५७ 

११ थप रोजगार� �सज�ना 

(कृ�ष) 

8 मा�सक ५ जना 

(हजारमा) 

 320  

१२ ठुला उ�ोग दता� 9.2 मा�सक ५ सं�या 53 70 ४२ 

१३ मझौला उ�ोग दता� 9.2 मा�सक ५ सं�या 118 140 ४९ 

१४ घरेल ुतथा साना 

उ�ोग दता� 

9.3 मा�सक ५ सं�या 

(हजारमा) 

35 55 ४६.३ 

१५ ठूला, मझौला, साना, 

घरेल ुएवं लघ ु

उ�मी �सज�ना 

काय��मबाट थप 

रोजगार� �सज�ना 

(उ�ोग) 

9.2 बा�ष�क 10 जना 

(हजारमा) 

160 २१० १४०.४ 

१६ क�पनी दता� 9.2 मा�सक 5 सं�या 

(हजारमा) 

१७ २० २६.५ 

१७ कूल �नकासी 17.11 मा�सक 5 �. अब� ८८ १०० १४१.१ 

१८ कूल आयात 17.11 मा�सक 5 �. अब� 1100 1000 1५३९.८ 

१९ वैदेिशक लगानी 10 मा�सक 10 �. अब� 31.3 ३५ ३२.२ 

२० थप औ�ो�गक �ाम 

�थापना 

9.2 मा�सक 5 सं�या 45 130 ४० 

२१ पय�टक आगमन 8.9 मा�सक १० सं�या 

(लाखमा) 

12 8.5 २.३० 

२२ पय�टकको बसाई 

अव�ध 

8.9 बा�ष�क 10 �दन 12.7 12.7 १५.१ 

२३ ��त पय�टक ��त�दन 

खच� 

8.9 बा�ष�क 10 US $ डलर 48 48 ६५ 

२४ �व�वा उ�पादन, 

ख�रद र �वतरण 

15.2 मा�सक १० गोटा 

(लाखमा) 

234.2 २५० २१६.१ 

२५ वन �े�बाट राज�व 

रकम 

17.1 मा�सक १० �. अब� 5.01 ४ ४.० 

२६ काठको उ�पादन 12.2 मा�सक १० �य.ु�फट 

(लाखमा) 

143.2 २२५ १९४.२ 

२७ वाय ु�दषुणको 

औसत मा�ा (�प �प 

एम २.५) 

11.6 मा�सक 5 माइ�ो�ाम 

��त घन 

�मटर 

39.65 ४६ ४७.२ 
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�.सं. न�तजा सूचक �दगो �वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढस�मको 

�ग�त 

२८ थप रोजगार� �सज�ना 

(वन) 

8 मा�सक 5 जना (हजार) 56 39 ५१.९ 

२९ सहकार� सं�थाको 

कूल बचत व�ृ� 

8.1 बा�ष�क ५ � अब�मा 351 358 ३५२ 

३० सहकार� सं�थाबाट 

हनुे कूल लगानी 

व�ृ� 

8.1 बा�ष�क ५ � अब�मा 342 350 ३४३ 

३१ सहकार� माफ� त ्थप 

��य� रोजगार� 

8 चौमा�स

क 

५ जना 

(हजारमा) 

65.34   

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय)  

(ख) ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

उपयु�� म��ालय/�नकायह�म�ये अथ� म��ालयका ८४.५ ��तशत र भ�ूम �यव�था, सहकार� तथा 

ग�रबी �नवारण म��ालयका ७२ ��तशत ��याकलाप स�प� भएका छन।् वन तथा वातावरण 

म��ालयका ५० ��तशत तथा उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� र सं�कृ�त, पय�टन तथा नाग�रक उ�यन 

म��ालयका ४७ ��याकलाप चाल ुअव�थामा रहेका छन।् आ�थ�क वष�को अ��यस�म कृ�ष तथा 

पशपंुछ� �वकास र अथ� म��ालयका �मशः २.७ र २.१ ��तशत ��याकलाप श�ु हनु सकेका 

छैनन।् आ�थ�क �े�का ��याकलापको सम� �ग�त ि�थ�त ता�लका-३ मा ��ततु ग�रएको छः- 

ता�लका ३ 

आ�थ�क ��ेका ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय 
कूल स�प� चाल ु श�ु नभएका 

  सं�या ��तशत सं�या ��तशत सं�या ��तशत 

1 अथ� 142 120 84.5% 19 13.4% 3 2.1% 

2 कृ�ष 75 54 72.0% 19 25.3% 2 2.7% 

3 उ�ोग 123 64 52.0% 58 47.2% 1 0.8% 

4 पय�टन 34 18 52.9% 16 47.1% 0 0.0% 

5 वन 48 24 50.0% 24 50.0% 0 0.0% 

6 भ�ूम �यव�था 39 28 71.8% 11 28.2% 0 0.0% 

  कूल  461 308 66.8% 147 31.9% 6 1.3% 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 
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(ग) माइल�टोनको �ग�त ि�थ�त 

यस समूह�भ� अथ� र कृ�ष तथा पशपंुछ� �वकास म��ालयका �मशः ८५.३ र ८१.३ ��तशत 

माइल�टोन स�प� भएका छन ्भने अ�य म��ालयको माइल�टोन �ग�त ८० ��तशतभ�दा �यून 

रहेको छ। गत आ�थ�क वष��भ� स�प� गनु�पन�म�ये उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� र सं�कृ�त, पय�टन 

तथा नाग�रक उ�यन म��ालयका �मशः ३८ र ३२.५ ��तशत माइल�टोन चाल ुरहेका छन।् 

�यसैगर�, कृ�ष तथा पशपंुछ� �वकास, वन तथा वातावरण र अथ� म��ालयका �मशः ८.२, ३.१ र 

२ ��तशत माइल�टोन आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न �ार�भ हनु नसकेको देिख�छ। यसबाट गत 

आ�थ�क वष�भरमा स�प� हनुपुन� क�तपय माइल�टोनको �ार�भ स�म प�न गन� नस�नलेु 

म��ालयह�को वा�ष�क ल�य �नधा�रण र काय�स�पादनमा तादा��यता न�मलेको ज�तो देिख�छ। यस 

�े�का माइल�टोनको काय��ग�त लेखािच� २ मा ��ततु ग�रएको छः- 

लेखािच� २

 
 

आ�थ�क �े� अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को आ�थ�क वष� २०७७।७८ को ला�ग वा�ष�क 

काय�योजनामा �नधा�रण ग�रएका कूल ७६९ माइल�टोनम�ये सो अव�धमा कूल ५६४ माइल�टोन 

मा� स�प� भएका छन,् जनु कूल माइल�टोनको आधारमा ७३.३ ��तशत मा� हनु आउछ। 

वा�ष�क �पमा �नधा�रण ग�रएका क�रब तीन चौथाई माइल�टोनह� स�प� भएको देिखएताप�न 

�नकायगत �पमा �व�षेण गदा� स�प� माइल�टोनम�ये ज�मा ५५ ��तशत माइल�टोन मा� 

काय�योजनामा �नधा��रत समयसीमा �भ�ै स�प� भएको देिख�छ। यसले अपवाद बाहेक म��ालय 

तथा �नकायह�ले काय�स�पादन गदा� आफैले �नमा�ण गरेको काय�योजनामा �नधा��रत समयसीमाको 

समेत प�रपालना गन� कुरालाई बा�यकार� �पमा न�लएको वा काय�स�पादन गदा� वा�ष�क �पमा 
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�वीकृत काय�योजनालाई वेवा�ता गरेको हो �क भ�े संशय समेत पैदा गरेको छ। यस समूह 

अ�तग�तका �नकायह�को गत आ�थ�क वष�को माइल�टोनह�को समयसीमाका आधारमा म��ालयगत 

स�प� ि�थ�तलाई देहायको ता�लका ४ मा ��ततु ग�रएको छः  

 

ता�लका ४  

समयसीमाका आधारमा माइल�टोनको स�प� ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय कूल स�प� �छटो स�प� �ढलो स�प� 

समयमै 

स�प� 

1 अथ� 150 128 0 34 94 

2 कृ�ष 182 148 0 84 64 

3 उ�ोग 200 120 1 61 58 

4 पय�टन 80 54 0 18 36 

5 वन 96 66 6 25 35 

6 भ�ूम �यव�था 61 48 0 24 24 

कूल 769 564 7 311 246 

�ग�त ��तशत   73 1.2 55.1 43.6 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 
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३.२ पूवा�धार ��े 

पूवा�धार �े� अ�तग�त भौ�तक पूवा�धार तथा यातायात, उजा�, जल�ोत तथा �सँचाई, शहर� �वकास, 

खानेपानी, स�ार तथा सूचना ��व�ध म��ालय र रा��य पनुः�नमा�ण �ा�धकरणको रहेका छन।् यस 

समूह अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को काय�स�पादन सूचकह�, ��याकलाप तथा 

माइल�टोनको �ग�तलाई देहाय बमोिजम ��ततु ग�रएको छ।  

 

(क) �मखु काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

यस �े�का काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�तलाई देहाय रहेको छः  

ता�लका ५ 

पूवा�धार ��ेका काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

�.सं

. 

न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी

�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढस�मको 

�ग�त 

१ कालो प�े सडक (दइु� 

लेन) 

9.1 मा�स

क 

१० �क.�म. १५४९५ १६७९५ 16685 

२ �ाभेल सडक 9.1 मा�स

क 

१० �क.�म. 8744 8444 ८००५ 

३ माटे सडक (�याक 

�नमा�ण) 

9.1 मा�स

क 

५ �क.�म. 8990 8440 ८५१८ 

४ पलु �नमा�ण 9.1 मा�स

क 

५ वटा 2496 २७९६ २७२० 

५ रेल माग� (�याक 

�नमा�ण) 

9.1 मा�स

क 

५ �क.�म. 51 68 ६९ 

६ थप रोजगार� �सज�ना 

(सडक) 

8 मा�स

क 

5 जना 

हजारमा 

45 55 ५५ 

७ थप ज�गामा �संचाइ 

स�ुवधा (संघीय�तर मा�) 

2.4 मा�स

क 

2.5 हे�टर 

(हजारमा) 

1478 1508 १५०९ 

८ ठूला तथा मझौला नद�मा 

तटब�ध �नमा�ण 

15.3 मा�स

क 

2.5 �क.�म. 1060 1110 १२०९ 

९ जल �व�तु ्उ�पादन 

�मता 

7.2.1 मा�स

क 

10 मे.वा. 1397 3000 १६८५.५ 

१० �सारण लाइन �नमा�ण 

(६६ के.�भ. भ�दा बढ�) 

7.2 मा�स

क 

10 स.�क.�म. 4252 5730 ४७६५ 

११ ३३ के �भ �सारण 

लाईन �व�तार 

7.2 मा�स

क 

२.५ �क.�म. 5185 6000 ५७६८ 

१२ रा��य �व�तु ्�णाल�बाट 7.1.1 मा�स 2.5 ��तशत 90.01 96 ९३ 
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�.सं

. 

न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी

�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढस�मको 

�ग�त 

�व�तु ्मा पहुंच �ा� गन� 

जनसं�या 

क 

१३ ��त�यि� �व�तु ्खपत 7.1.1.3 मा�स

क 

२.५ �क.वा. 

घ�टा 

260 350 ३२५ 

१४ �व�तु ्चहुावट (�सारण 

तथा �वतरण) 

7 मा�स

क 

२.५ ��तशत 14.07 13.5 १६.९३ 

१५ �संचाइयो�य भ�ूमम�ये 

वष�भर �संचाइ स�ुवधा 

पगुकेो भ�ूम 

2.4.3 मा�स

क 

5 हे�टर 

(हजारमा) 

502 543 514 

१६ थप रोजगार� �सज�ना 

(�संचाई) 

8 मा�स

क 

5 जना 

(हजारमा) 

32.8 ६८  

१७ सरुि�त नाग�रक आवास 

�नमा�ण (थप) 

11.1.1 मा�स

क 

15 सं�या 

(हजारमा) 

34 150 37.3 

१८ 

 

 

 

 

 

 

संघीय संसदको भवन 

�नमा�ण 

16 चौमा

�सक 

7.5 भौ.�.(%) 15 58 ३२.५ 

�धानम��ी सरकार� 

आवास �नमा�ण 

16 चौमा

�सक 

7.5 भौ.�.(%) 22 95 ८२ 

म��ी आवास �नमा�ण 16 चौमा

�सक 

7.5 भौ.�.(%) 22.5 90 ६३ 

�देश �मखु तथा 

म�ुयम��ीका ला�ग 

आवास �नमा�ण 

16 चौमा

�सक 

7.5 भौ.�.(%) 10 80 ५७ 

३००० �यि� �मताको 

सभाहल (गोदावर�) 

16 वा�ष�

क 

7.5 भौ.�.(%) 65 100 १०० 

१२०० �मताको 

सभाहल (बटुवल) 

16 वा�ष�

क 

7.5 भौ.�.(%) 15 १०० ६७ 

५००० �यि� �मताको 

बहउुदे�यीय स�मेलन 

के�� �नमा�ण 

१६ वा�ष�

क 

५ ��तशत    

१९ थप रोजगार� �सज�ना 

(शहर� �वकास) 

8 मा�स

क 

५ जना 

(हजारमा) 

49 २३ ३२ 

२० आधारभतू�तरको 

खानेपानी सेवाबाट 

लाभाि�वत जनसं�या 

6.1.1 चौमा

�सक 

२० ��तशत 91 94 94 

२१ उ�च म�यम�तरको 6.1.1 चौमा 15 ��तशत 23 32  
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�.सं

. 

न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी

�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढस�मको 

�ग�त 

खानेपानी सेवाबाट 

लाभाि�वत जनसं�या 

�सक 

२२ थप रोजगार� �सज�ना 

(खानेपानी) 

8 मा�स

क 

10 जना 

(हजारमा) 

51.4 54.3 0.726 

२३ इ�टरनेट �ाहकको 

घन�व 

17.6.2.

1 

मा�स

क 

10 ��तशत 65 80 ९०.५ 

२४ सबै �थानीय तहको 

के��मा �ो�ड�या�ड 

इ�टरनेट पहुँच 

16 मा�स

क 

५ सं�या 447 753 ७१३ 

२५ सबै �थानीय तहको वडा 

काया�लयमा �ो�ड�या�ड 

इ�टरनेट पहुँच 

16 मा�स

क 

5 सं�या 3738 6743 ६०४० 

२६ सबै �वा��य के��ह�मा 

�ोड�या�ड इ�टरनेट 

पहुँच 

16 मा�स

क 

५ सं�या 2600 4504 ४०१५ 

२७ सबै सामदुा�यक 

मा�य�मक �व�ालयमा 

�ोड�या�ड इ�टरनेट 

पहुँच 

4.2 मा�स

क 

५ सं�या 3048 5801 ५१७९ 

२८ रोजगार� �सज�ना (स�ार) 8 मा�स

क 

५ जना 

(हजारमा) 

 105  

२९ �व�ालय/�व��व�ालय 

पनुः�नमा�ण 

१६ चौमा

�सक 

१० सं�या 6018 1535 161 

३० �नजी आवास �नमा�ण 

स�प� भएका घर 

११.१ चौमा

�सक 

२० सं�या 

(हजारमा) 

508 282 36 

३1 परुाताि�वक स�पदा 

पनुः�नमा�ण 

११.४ चौमा

�सक 

१० सं�या 453 150 25 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 
 

(ख) ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

यस �े�अ�तग�त स�ार तथा सूचना ��व�ध म��ालयका ४८.७ ��तशत ��याकलाप स�प� भएका 

छन ् भने अ�य म��ालयह�को ��याकलाप स�प� �ग�त २० ��तशतभ�दा �यून रहेको छ। 

जसम�ये भौ�तक पूवा�धार तथा यातायात, उजा�, जल�ोत तथा �सँचाई, शहर� �वकास र खानेपानी 

म��ालयका यस वष�का ला�ग �नधा��रत ��याकलाप म�ये क�रब ८५ ��तशत ��याकलाप चाल ु

अव�थामा रहेका छन।् यस काया�लयको एक�कृत अनगुमन �णाल�मा �ा� �ववरण अनसुार स�ार 
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तथा सूचना ��व�ध म��ालयका २.६ ��तशत ��याकलाप आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न श�ु हनु 

नसकेको देिख�छ। फल�व�प म��ालय तथा �नकायह�ले पूव��नधा�रत भौ�तक तथा �व�ीय 

ल�यअन�ुप �ग�त हा�सल गन� सकेको देिखदैन। यसबाट शासन, �वकास र सेवा �वाहका सम� 

ग�त�व�धह� �भा�वत हनु पगेुका छन।् यस �े�का ��याकलापको �ग�त ि�थ�त ता�लका 6 मा 

देखाइएको छ।  

ता�लका ६ 

पूवा�धार ��ेका ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय 
कूल स�प� चाल ु श�ु नभएका 

  सं�या ��तशत सं�या ��तशत सं�या ��तशत 

1 
भौ�तक पूवा�धार 

तथा यातायात 
64 9 14.1% 55 85.9% 0 0.0% 

2 ऊजा� 65 10 15.4% 55 84.6% 0 0.0% 

3 शहर� �वकास 30 4 13.3% 26 86.7% 0 0.0% 

4 खानेपानी 22 3 13.6% 19 86.4% 0 0.0% 

5 स� चार 39 19 48.7% 19 48.7% 1 2.6% 

6 पनु:�नमा�ण 62 10 16.1% 52 83.9% 0 0.0% 

  कूल 282 55 19.5% 226 80.1% 1 0.4% 

 (�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

(ग) माइल�टोनको �ग�त ि�थ�त 

यस समूहका म��ालय तथा �नकायह�को काय�स�पादनको अव�था �व�षेण गदा� स�ार तथा सूचना 

��व�ध र खानेपानी म��ालयका �नधा��रत माइल�टोनह� म�ये �मशः ६६.३ र ४७.४ ��तशत 

माइल�टोन मा� स�प� भएको देिख�छ। अ�य म��ालय तथा �नकायह�को �ग�त औषतमा ३० 

��तशतभ�दा �यून रहेको देिख�छ। आ�थ�क वष� २०७७।७८ का पूव��नधा��रत वा�ष�क 

माइल�टोनम�ये भौ�तक पूवा�धार तथा यातायात र उजा�, जल�ोत तथा �संचाई म��ालयका �मशः 

८० र ७० ��तशत माइल�टोन आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न चाल ु अव�थामै रहेका छन।् 

�यसैगर�, शहर� �वकास र खानेपानी म��ालयका �मशः ६३.५ र ४७.४ ��तशत माइल�टोनको 

काय� चाल ु रहेको छ। आ�थ�क वष�को अ��यस�म स�ार तथा सूचना ��व�ध म��ालय र रा��य 

पनुः�नमा�ण �ा�धकरणका �मशः 1०.५ र ९.८ ��तशत माइल�टोन �ार�भ समेत हनु नसकेको 
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देिख�छ। आ�थ�क वष�को पूजँीगत खच�तफ� को ज�मा �व�नयोिजत रकमम�ये क�रब ७० ��तशत 

पूजँीगत खच� ओग�ने यस �े� अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को कमजोर काय�स�पादन नै 

�यून पूजँीगत खच� हनुकुो कारणह�म�ये एक �मखु कारण भएको उपरो� त�यह�बाट प�ु� हनु 

आउछ। यस �े�का माइल�टोनको काय��ग�त लेखािच� ३ मा ��ततु ग�रएको छः- 

लेखािच� ३ 

 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

पूवा�धार �े� अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को आ�थ�क वष� २०७७।७८ को ला�ग वा�ष�क 

काय�योजनामा �नधा�रण ग�रएका कूल ६६० वटा माइल�टोनम�ये सो अव�धमा ज�मा २३३ वटा 

माइल�टोन मा� स�प� भएका छन,् जनु कूल माइल�टोनको आधारमा हेदा� ३५.३ ��तशत मा� 

हनु आउछ। यस �े� अ�तग�तका �नकायह�म�ये स�ार तथा सूचना ��व�ध म��ालयले वा�ष�क 

�पमा �नधा��रत माइल�टोनम�ये १२ वटा माइल�टोन पूव��नधा��रत समय अगावै स�प� गरेको 

देिख�छ, जनु यस �े�का कूल माइल�टोनको ५.२ ��तशत हनु आउछ। एकातफ�  वा�ष�क �पमा 

ठूलो पूजँीगत रकम �व�नयोजन हनुे म��ालय तथा �नकायह�का वा�ष�क �पमा �नधा��रत कूल 

माइल�टोनम�ये एक �तहाई मा� पूरा हनु ुर अक�तफ�  स�प� माइल�टोनम�ये प�न ४०.३ ��तशत 

माइल�टोन �नधा��रत समयभ�दा �ढलो मा� स�प� भएको देिखनलेु म��ालय तथा �नकायह�ले 

वा�ष�क �पमा तजु�मा गन� बजेट काया��वयन काय�योजना �नमा�णको गहृकाय� (म��ालय तथा मातहत 

तहस�म) नपगेुको हो वा यसर� �नमा�ण ग�रएको वा�ष�क बजेट काया��वयन काय�योजना��त स�बि�धत 

म��ालय, �नकाय, आयोजना �मखुह�को अपन�व �सज�ना नभएको भ�े कुरामा स�बि�धत 
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सरोकारवाला �नकायह�को साथसाथै �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको प�न उिचत 

�यानाकष�ण हनु ुज�र� देिख�छ। 

सम� �पमा �व�षेण गदा� नेपाल सरकारको वा�ष�क �पमा �व�नयोजन पूजँीगत रकमम�ये औषत 

खच� ६५ देिख ७० ��तशतमै �स�मत हनुकुो अक� �मखु कारण भौ�तक �नमा�णसँग स�बि�धत 

म��ालयह�को काय�स�पादनमा च�ुतता नदेिखन ु प�न हो। वा�ष�क �पमा खच� भएको पूजँीगत 

रकमम�ये आषाढ म�हनामा मा�  आ�थ�क वष�को जेठ म�हनास�म भएको कूल पूजँीगत खच�भ�दा 

प�न बढ� भएको त�यलाई आषाढ म�हनामा मा� स�प� भएका यस समूहका माइल�टोन (१०३) 

जनु समूहका कूल माइल�टोनको १५.६ ��तशत हनु आउछ, यसले समेत थप प�ु� गद�छ। वा�ष�क 

काय�योजना तजु�मा तथा �यस प�ातका छलफलह�मा समेत म��ालय तथा �नकायह�लाई आ�ना 

�वकास �नमा�ण तथा काय��मह� (अपवाद बाहेक) लाई जेठ�भ� स�प� गन� गर� समयसीमा 

�नधा�रण गन� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयबाट अनरुोध गन� ग�रएको उपयु�� �वषयमा 

ग�भीरता नभएको ज�तो देिख�छ।�नधा��रत समयसीमाको पालनामा कमजोर रहेको कारणले कामको 

गणु�तर र खच�को �यव�थापनमा समेत चाप परेको देिख�छ। यस समूह अ�तग�तका �नकायह�को 

गत आ�थ�क वष�को माइल�टोनह�को समयसीमाका आधारमा म��ालयगत स�प� ि�थ�तलाई 

देहायको ता�लका ७ मा ��ततु ग�रएको छः  

ता�लका ७ 

समयसीमाका आधारमा माइल�टोनको स�प� ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय कूल स�प� �छटो स�प� �ढलो स�प� समयमै स�प� 

1 भौ�तक पूवा�धार 99 20 0 5 15 

2 ऊजा� 212 63 0 27 36 

3 शहर� �वकास 74 26 0 2 24 

4 खानेपानी 57 27 0 8 19 

5 स� चार 86 57 12 35 10 

6 पनु:�नमा�ण 132 40 0 17 23 

कूल 660 233 12 94 127 

�ग�त ��तशत   35 5.2 40.3 54.5 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 
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३.३ सामािजक ��े 

सामािजक �े� अ�तग�त िश�ा, �व�ान तथा ��व�ध, �वा��य तथा जनसं�या, म�हला, बालबा�लका तथा 

�ये� नाग�रक, यवुा तथा खेलकुद र �म, रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालय रहेका छन।् यस 

समूह अ�तग�तका म��ालयह�को काय�स�पादन सूचकह�, ��याकलाप तथा माइल�टोनको �ग�तलाई 

देहाय बमोिजम ��ततु ग�रएको छ।  

 
 

क) �मखु काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

यस �े�का काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�तलाई देहाय बमोिजम ��ततु ग�रएको छः 

 

ता�लका-८ 

सामािजक ��ेका काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

�.सं. न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढ 

स�मको 

�ग�त 

१ पूव� �ाथ�मक िश�ामा सहजै 

देिखने भना� दर 

4.2.2.2 बा�ष�क 5 ��तशत 86.2 89.5 ८७.६ 

२ खूद भना� दर, मा�य�मक 

तह (क�ा ९-१२) 

4.1.1 बा�ष�क 5 ��तशत 47.6 53 ५१.२ 

३ आधारभतू तह क�ा १ देिख 

८ पूरा गन� दर 

4.1.1.3 बा�ष�क 5 ��तशत 72.7 ७५.३ ७५.३ 

४ �टकाउ दर क�ा १-८ 

स�म 

4.1.1.7 बा�ष�क ५ ��तशत ७९.३ ९२. ८२.२ 

५ �टकाउ दर क�ा ९-१२ 

स�म 

4.1.1.7 बा�ष�क 5 ��तशत 24 25 २९.२ 

6 नयां क�ा कोठा �नमा�ण 4क वा�ष�क ५ सं�या 

(हजारमा

) 

103.4 १०६  

7 �ा�व�धक तथा �यावसा�यक 

िश�ा पगुकेा �थानीय तह 

4.3 मा�सक ५ सं�या 607 753 635 

8 थप रोजगार� �सज�ना 

(िश�ा) 

८ मा�सक 10 सं�या 

(हजारमा

) 

 75 ८८ 

9 दगु�म �े�मा �यान 

जोिखममा परेका गभ�वती 

3.1 मा�सक 10 जना 83 85 १०३ 
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�.सं. न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढ 

स�मको 

�ग�त 

तथा स�ुकेर� म�हलाको 

हवाई उ�ार 

10 हराएर फेला परेका, वेवा�रसे 

फेला परेका र जोिखममा 

परेका बालबा�लकाको 

उ�ार, संर�ण तथा 

�यव�थापन 

16.2 मा�सक 15 जना ३५०० ३००० ३८०७ 

11 यवुा �वरोजगार कोषबाट 

थप �वरोजगार �सज�ना 

8 मा�सक १५ जना 

(हजारमा

) 

5.2 १२ ५.७६६ 

12 �म अ�डट 8.8 मा�सक १० ��त�ान 

सं�या 

1653 3000 २३१३ 

13 सामािजक सरु�ा कोषमा 

लाभ�ाह�को सं�या 

1.3 मा�सक 10 सं�या 

हजारमा 

169 500 १७७ 

14 सामािजक सरु�ा योजनामा 

समावेश हनुे 

��त�ान/रोजगारदाताको 

सं�या 

8 मा�सक १५ सं�या 

हजारमा 

6.9 50 १४.९ 

15 योगदानमा आधा�रत 

सामािजक सरु�ामा आव� 

��त�ानमा स�ब� ��मक 

8.8 मा�सक 10 ��तशत 30 50 ६४.६ 

16 थप रोजगार� �सज�ना 

(साव�ज�नक, �नजी, �वशेष र 

�धानम��ी रोजगार 

काय��म समेत) 

4.4 मा�सक 10 जना 

(हजारमा

) 

500 600 १६१.५ 

17 �वा��य सं�थाबाट �स�ुत 

सेवा �लने 

3.8.1ख मा�सक ५ ��तशत 61.4 69 ५९ 

18 चौथो पटकस�म गभ�वती 

जाँच गन� 

3.8.1क मा�सक ५ ��तशत 56 72 ५१.२ 

19 द� �वा��यकम��ारा �सतुी 

सेवा �ा� गन� 

3.1.2 मा�सक ५ ��तशत 60 70 ५५.२ 

20 तो�कए बमोिजम सबै खोप 

�ा� बालबा�लका 

3ख.1 मा�सक ५ ��तशत ६४.७ 93 ७४.३ 

21 ५ देिख १५ श�याको 

आधारभतू अ�पताल भएका 

थप �थानीय तह 

3 मा�सक ५ सं�या 0 २७२ 450 
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�.सं. न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढ 

स�मको 

�ग�त 

22 �वा��य बीमा काय��म 

स�ा�लत �थानीय तह 

3.8 मा�सक 10 सं�या 551 753 736 

23 

 

पूण� खोप सेवा वडा घोषणा 

भएका �थानीय तह 

3ख.1 मा�सक ५ सं�या 671 753 6९७ 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

 

(ख) ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

यस �े�संग स�बि�धत म��ालयह�म�ये �म रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयका ८१.२ 

��तशत र म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालयका ५७.७ ��तशत ��याकलाप स�प� 

भएका छन।् �यसैगर�, यवुा तथा खेलकुद र िश�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालयका �मशः ६२.५ 

र ५७.६ ��तशत ��याकलाप चाल ुअव�थामै रहेको देिख�छ। �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका 

४९ ��तशत ��याकलाप चाल ु अव�थामा रहेका छन ् भने यस समूह अ�तग�त �वा��य तथा 

जनसं�या म��ालयका १.८ ��तशत ��याकलाप आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न �ार�भ हनु सकेको 

देिखदैन। आ�थ�क वष�को �थम र दो�ो चौमा�सक�भ�ै स�प� हनुपुन� काय�ह� आ�थ�क वष�को 

अ��यस�म प�न �ार�भ हनु नस�न ुतथा �ार�भ भएका ��याकलापमा समेत औषतमा ५० ��तशत 

�ग�त प�न हा�सल हनु नस�नबुाट सरकारको नी�त तथा काय��म तथा वा�ष�क बजेटले �नधा�रण 

गरेको ल�य हा�सल भएको देिखदैन।यसर� एक वष�को ला�ग  �नधा��रत �नधा��रत �याकलापह� 

सोह� वष�मा नै समा� नहनुमुा काय��मको तजु�मा र �व�नयोजन द�तामा कमजोर� रहेको देिख�छ। 

सामािजक �े�का ��याकलापस�ब�धी थप �ववरण तलको ता�लकामा ��ततु ग�रएको छः- 

ता�लका-९ 

सामािजक ��ेका ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय 
कूल 

  

स�प� चाल ु श�ु नभएका 

सं�या ��तशत सं�या ��तशत सं�या ��तशत 

1 िश�ा 33 14 42.4% 19 57.6% 0 0.0% 

2 �वा��य 55 27 49.1% 27 49.1% 1 1.8% 

3 म�हला 26 15 57.7% 11 42.3% 0 0.0% 

4 यवुा 24 9 37.5% 15 62.5% 0 0.0% 

5 �म 32 26 81.3% 6 18.8% 0 0.0% 

कूल 170 91 53.5% 78 45.9% 1 0.6% 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय)  
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(ग) माइल�टोनको �ग�त ि�थ�त 

यस समूह�भ� आषाढस�म श�ु वा स�प� हनुपुन� माइल�टोनका आधारमा �व�षेण गदा� �म 

रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयका क�रब ८४ ��तशत माइल�टोन स�प� भएका छन ्भने 

म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक र �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका �मशः 69.2 र 

62 ��तशत माइल�टोन मा� स�प� भएको देिख�छ। सामािजक �े� अ�तग�त यवुा तथा खेलकुद 

र िश�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालयका �मशः ५८.5 र ४४ ��तशत माइल�टोन चाल ुअव�थामा 

रहेको देिख�छ। आ�थ�क वष�को अ��यस�मको म��ालयह�को काय�स�पादन �ग�तको �ा� �ववरण 

अनसुार �वा��य तथा जनसं�या म��ालयका १०.५ ��तशत माइल�टोनको कुनै प�न �ग�त हा�सल 

भएको देिखदैन। यसबाट उ� म��ालयको काय�स�पादन प�न अ�य समूहका म��ालय तथा 

�नकायह�को ज�तै औषतमै �स�मत हनु पगेुको छ। आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न �ार�भसमेत हनु 

नसकेका छैनन,् ��याकलाप तथा माइल�टोनको काया��वयन आगामी आ�थ�क वष�मा स�ुनि�त 

गराउन स�बि�धत म��ालय तथा �नकायह�को उ�रदा�य�व स�ुनि�त गन� तथा �यसको 

काया��वयनको अनगुमन गन� �यव�थाका ला�ग समेत उपय�ु �यव�था गनु� वा�छनीय देिख�छ। 

माइल�टोनको काय��ग�त लेखािच� ४ मा ��ततु ग�रएको छः- 

लेखािच� ४  

 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 
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सामािजक �े� अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को आ�थ�क वष� २०७७।७८ को ला�ग 

वा�ष�क काय�योजनामा �नधा�रण ग�रएका कूल ३१६ माइल�टोनम�ये सो अव�धमा कूल १९८ 

माइल�टोन मा� स�प� भएका छन,् जनु कूल माइल�टोनको आधारमा ६२.७ ��तशत मा� हनु 

आउछ। यस समूह अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�का गत आ�थ�क वष�मा स�प� 

माइल�टोनम�ये ३.५ ��तशत माइल�टोन पूव� �नधा��रत समयसीमा अगावै स�प� भएको देिख�छ, 

जसमा िश�ा, �व�ान तथा ��व�ध म��ालयका ५ वटा, �वा��य र म�हला, बालबा�लका तथा �ये� 

नाग�रक म��ालयका एक/एक रहेका छन।् �यसैगर�, स�प� माइल�टोनम�ये ५०.५ ��तशत 

माइल�टोन मा� �नधा��रत समयसीमा बमोिजम स�प� भएको देिख�छ भने ४६ ��तशत माइल�टोन 

�ढलो स�प� भएको देिख�छ।  

वा�ष�क काय�योजना �नमा�ण गदा�का बखत �नधा�रण ग�रएको समयसीमा�भ� काय�स�पादन स�प� गन� 

नस�दा एकातफ�  म��ालय तथा �नकायह�लाई आगामी म�हनाह�मा काय�चाप ब�दै जाने र 

अक�तफ�  सोह� काय�चापको कारण �यसप�ात श�ु हनुे ��याकलापह�समेत �भा�वत हनुे जोिखम 

म��ालयह�मा सध� रहने ह�ुछ। यसकै कारण म��ालयह�ले आ�ना अ�धकांश ��याकलाप तथा 

माइल�टोन तो�कएको समयप�ात �यसमा प�न अ�धकांश �नकायह�ले अिघ�लो म�हनाह�मा स�प� 

गनु�पन�मा सो काय� हनु नसकेका बाँक� माइल�टोन आ�थ�क वष�को अि�तम म�हनामा मा� स�प� 

भएको भनी ��तवेदन गरेको देिख�छ। यस आधारमा �वषयगत म��ालयह�ले आ�थ�क वष�को 

अि�तममा मा� (न�तजा देखाउनपुन� दबाबको कारण) काय� स�प� गन� �व�ृतलाई �यूनीकरण गनु� र 

अि�तम म�हनामा काय�स�प� हनुे �य�ता ��याकलाप तथा माइल�टोनको भौ�तक �पमा स�प�ताको 

अव�था स�ुन�तता गनु� थप चनुौतीपूण� देिख�छ। यसको ला�ग �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लय लगायतका सरोकारवाला �नकायह�बाट उिचत पहल तथा अनगुमन गनु�पन� आव�यकता 

देिख�छ। यस समूह अ�तग�तका �नकायह�को गत आ�थ�क वष�को माइल�टोनह�को समयसीमाका 

आधारमा म��ालयगत स�प� ि�थ�तलाई देहायको ता�लका १० मा ��ततु ग�रएको छः  

ता�लका १० 

समयसीमाका आधारमा माइल�टोनको स�प� ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय कूल स�प� �छटो स�प� �ढलो स�प� समयमै स�प� 

1 िश�ा 57 32 5 16 11 

2 �वा��य 105 65 1 16 48 

3 म�हला 39 27 1 16 10 

4 यवुा 53 22 0 16 6 

5 �म 62 52 0 27 25 

कूल 316 198 7 91 100 

�ग�त ��तशत   63 3.5 46.0 50.5 
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३.४ शासक�य सधुार ��े 

शासक�य सधुार �े� अ�तग�त �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, गहृ, र�ा, स�ीय मा�मला 

तथा सामा�य �शासन, कानून र पररा� म��ालय रहेका छन।् यस समूह अ�तग�तका म��ालय तथा 

�नकायह�का काय�स�पादन सूचकह�, ��याकलाप तथा माइल�टोनको �ग�तलाई देहाय बमोिजम 

��ततु ग�रएको छ।  

(क) �मखु काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

यस �े�का काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�तलाई देहाय बमोिजम ��ततु ग�रएको छः 

ता�लका ११ 

शासक�य सधुार ��ेका काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त ि�थ�त 

�.

सं. 

न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढ 

स�मको 

�ग�त 

१ 
��ाचार स�ब�धी सूच�ाक 

(CPI) 

१६.५.१ बा�ष�क ५ सूच�ाक ३३ ३५ ३३ 

२ 

राज�व चहुावट स�ब�धी म�ुा 

दायर (�बगो रकम) 

१६ बा�ष�क १० रकम �. 

लाख 

  २११४१२ 

३ 

स�प�त श�ु�करण स�ब�धी 

म�ुा दायर (�बगो रकम) 

१६ बा�ष�क १० रकम �. 

लाख 

  ७२३७.४ 

४ 
एक�कृत राि� �य प�रचय प� 

�वतरण 

16 बा�ष�क 20 िज�ला 16 77 ७७ 

५ 
काठमा�ड� तराइ�/मधेश 

�तुमाग� 

9.1 मा�सक 20 भौ.�.(%) ११.११ 16.21 १६.१ 

६ 
�ामीण कालोप�े सडक 

(संघीय मा�मला) 

9.1 मा�सक 10 �क. �म. 3963 4093 ४३४५.३ 

७ 
�ामीण �ाभेल सडक (संघीय 

मा�मला) 

9.1 मा�सक 10 �क. �म. 13560 13710 १३४१६ 

८ 
�ामीण माटे  सडक 

(संघीय मा�मला) 

9.1 मा�सक 10 �क. �म. 43950 44050 ४५४०५ 

९ 
�थानीय सडक पलु �नमा�ण 

(संघीय मा�मला) 

9.1 मा�सक 10 वटा 539 569 ६१३ 

१० 
झोलङेु पलु �नमा�ण 

(संघीय मा�मला) 

9.1 मा�सक 10 सं�या 8210 8810 ९१७३ 
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�.

सं. 

न�तजा सूचक �दगो 

�वकास 

ल�य नं. 

समी�ा 

अव�ध 

भार एकाइ बेसलाइन वा�ष�क 

ल�य 

आषाढ 

स�मको 

�ग�त 

११ 
�व�तुीय राहदानी �वतरण 16 अध� 

वा�ष�क 

25 सं�या 

(हजारमा) 

- 40 ० 

१२ 

नेपाल भारत सीमानाका जीण� 

सीमा�त�भ मम�त/नयाँ �नमा�ण 

16 मा�सक 30 सं�या 475 350  

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

(ख) ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

यस �े� अ�तग�त  कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालयका ८० ��तशत ��याकलाप 

स�प� भएका छन ् भने गहृ र र�ा म��ालयका �मशः ७८.२ र ७१.४ ��तशत ��याकलाप 

स�प� भएका छन।् �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय र स�ीय मा�मला तथा सामा�य 

�शासन म��ालयका ५० ��तशत भ�दा बढ� ��याकलाप आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न चाल ु

अव�थामा रहेको देिख�छ।�यसैगर�, कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला र र�ा म��ालयका �मशः 

१० र ८.६ ��तशत ��याकलाप �ार�भ समेत हनु नसकेको देिख�छ। सरकारको वा�ष�क नी�त 

तथा काय��म र बजेट अनसुार वा�ष�क �पमा स�प� भई सोह� बमोिजम �न�द�� ल�य हा�सल 

गनु�पन� म�ये ३६ ��तशत ��याकलाप चाल ु अव�थामा रहेका छन,्। यसले म��ालय तथा 

�नकायह�को काय�स�पादनको �व�मान तौर त�रकामा �पा�तरणकार� प�रवत�नको माग गद�छ। 

यसतफ�  सरोकारवाला �नकायह�को �यान प�ुन ुआव�यक देिख�छ। यस �े�का ��याकलापको 

सम� �ग�त ि�थ�त ता�लका १२ मा ��ततु ग�रएको छः- 

ता�लका १२ 

शासक�य सधुार ��ेका ��याकलापको �ग�त ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय 
कूल 

  

स�प� चाल ु श�ु नभएका 

सं�या ��तशत सं�या ��तशत सं�या ��तशत 

1 
�धानम��ी  

काया�लय 
33 16 48.5% 17 51.5% 0 0.0% 

2 गहृ 55 43 78.2% 12 21.8% 0 0.0% 

3 र�ा 35 25 71.4% 7 20.0% 3 8.6% 

4 स�ीय मा�मला 50 25 50.0% 25 50.0% 0 0.0% 

5 कानून 10 8 80.0% 1 10.0% 1 10.0% 
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�.सं. म��ालय/�नकाय 
कूल 

  

स�प� चाल ु श�ु नभएका 

सं�या ��तशत सं�या ��तशत सं�या ��तशत 

6 पररा� 17 8 47.1% 9 52.9% 0 0.0% 

कूल 200 125 62.5% 71 35.5% 4 2.0% 

 (�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

(ग) माइल�टोनको �ग�त ि�थ�त 

यस समूह�भ�का म��ालय तथा �नकायह�का पूव��नधा��रत माइल�टोनका आधारमा �व�षेण गदा� 

गहृ र कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालयका �मशः ८६.८ र ८३.३ ��तशत माइल�टोन 

स�प� भएका छन।् यस अव�धमा स�प� हनुपुन�म�ये �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयका 

५७.१  तथा पररा� र स�ीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयका �मशः ४०.५ र ३१.८ 

��तशत माइल�टोन चाल ुअव�थामा रहेका छन ् भने र�ा र कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला 

म��ालयका �मशः १०.२ र ८.३ ��तशत माइल�टोनको आ�थ�क वष�को अ��यस�म कुनै प�न 

�ग�त हा�सल हनु सकेको छैन। माइल�टोनको काय��ग�त लेखािच� ५ मा ��ततु ग�रएको छः- 

लेखािच� ५

 (�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 
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शासक�य सधुार �े� अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को आ�थ�क वष� २०७७।७८ को ला�ग 

वा�ष�क काय�योजनामा �नधा�रण ग�रएका कूल ३५५ माइल�टोनम�ये सो अव�धमा कूल २५० 

माइल�टोन मा� स�प� भएका छन,् जनु कूल माइल�टोनको आधारमा ७०.४ ��तशत मा� हनु 

आउँछ। यस समूह अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�का गत आ�थ�क वष�मा स�प� 

माइल�टोनम�ये र�ा म��ालयका २ वटा माइल�टोन �नधा��रत समयसीमा अगावै स�प� भएको 

देिख�छ, जनु कूल स�प� माइल�टोनको ०.८ ��तशत हनु आउछ। यस अलावा अ�य म��ालय 

तथा �नकायका कुनै प�न माइल�टोन समय अगावै स�प� भएको देिखदैन। यस समूहका कूल 

स�प� माइल�टोनम�ये ५०.८ ��तशत माइल�टोन मा� म��ालय तथा �नकायको �वीकृत 

समयसीमा�भ� स�प� भएको देिख�छ। बाँक� ४८.४ ��तशत माइल�टोन पूव��नधा��रत 

समयसीमाभ�दा �ढलो स�प� भएका छन।्  

यस �े� अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को गत आ�थ�क वष�मा स�प� कूल माइल�टोनम�ये 

३८ ��तशत माइल�टोन आषाढ म�हनामा मा� स�प� भएको देिख�छ। यस त�यले म��ालय तथा 

�नकायह�को आ�थ�क वष�को अि�तम म�हनामा तलुना�मक �पमा बढ� पूजँीगत खच� गन� �व�ृतलाई 

साथ �दएको ज�तो देिख�छ। �वषयगत म��ालय तथा �नकायह�ले काय�योजनामा �नधा�रण ग�रएको 

समयसीमामा स�प� गन� नसकेको काय�, तथा क�तपय अव�थामा त जेठ म�हनास�म �ार�भसमेत 

नभएको काय� आ�थ�क वष�को अि�तम म�हनामा जसर� प�न काय�स�पादन स�प� गन� �व�ृतले 

म��ालयह�बाट अि�तम समयमा स�पादन हनु े �वकास �नमा�ण लगायत अ�य काय��मह�को 

गणु�तरको स�ुनि�तता (लागतको अनपुातमा) गनु�पन� देिख�छ। यसको ला�ग �य�ता �वकास �नमा�ण 

लगायतका ��याकलापको हकमा स�बि�धत सरोकारवाला म��ालयका �नयमनकार� �नकायह�बाट 

समेत �वशेष पहल गनु�पन� देिख�छ। यस समूह अ�तग�तका �नकायह�को गत आ�थ�क वष�को 

माइल�टोनह�को समयसीमाका आधारमा म��ालयगत स�प� ि�थ�तलाई देहायको ता�लका १३ मा 

��ततु ग�रएको छः  

ता�लका १३ 

समयसीमाका आधारमा माइल�टोनको स�प� ि�थ�त 

�.सं. म��ालय/�नकाय कूल स�प� �छटो स�प� �ढलो स�प� समयमै स�प� 

1 �धानम��ी काया�लय 56 23 0 19 4 

2 गहृ 106 92 0 47 45 

3 र�ा 59 47 2 19 26 

4 स�ीय मा�मला 85 58 0 23 35 
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�.सं. म��ालय/�नकाय कूल स�प� �छटो स�प� �ढलो स�प� समयमै स�प� 

5 कानून 12 10 0 4 6 

6 पररा� 37 20 0 9 11 

कूल 355 250 2 121 127 

�ग�त ��तशत   70 0.8 48.4 50.8 
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४. खच� स�ब�धी �ग�त 

महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा� �ववरण अनसुार गत आ�थ�क वष�को संशो�धत �व�नयोजनम�ये 

आषाढ मसा�तस�ममा ८०.४ ��तशत खच� भएको छ। आ�थ�क वष�भर�को कूल खच�म�ये ते�ो 

चौमा�सकको खच� अ�य दईु चौमा�सकमा भ�दा बढ� देिखएको छ। नेपालको साव�ज�नक खच�को 

�वगत केह� वष�देिखको �व�ृतलाई लेखािच� ६ मा ��ततु ग�रएको छः 

लेखािच� ६ 

 

(�ोतः महालेखा �नय��क काया�लय) 

आ�थ�क वष� २०७३।७४ देिख आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको उपरो� त�या�ले नेपालका 

साव�ज�नक �नकायह�मा चाल ुखच�को अंश वष�नी व�ृ� हदैु गइरहेको देखाउछ भने पूजँीगत खच�को 

ि�थ�त भने ि�थरज�तो देिख�छ। �व�ीय �यव�थातफ� को खच�को अव�था प�न उ�साहजनक देिखदैन। 

सरकारका म��ालय तथा �नकायह�को चाल ुखच� ब�दै जादा सरकार� कोषमा चाप ब�दै जानलेु 

सरकारका आव�धक योजना, नी�त तथा काय��म तथा बजेट काय��मले घोषणा गरेका काय��म 

तथा आयोजनाको काया��वयनको ला�ग �ोतको �यव�थापन चनुौतीपूण� ब�दै गएको देिख�छ भने �यून 

�व�नयोिजत पूजँीगत रकम प�न पूण��पमा खच� गन� नस�ने �मताले सरकारका �वकास �नमा�ण 

लगायतका ��याकलापह� झनै �भा�वत ब�दै गएको देिख�छ। 

म��ालय तथा �नकायह�ले आ�थ�क वष�को प�हलो चौमा�सक�भ�ै गन� स�कने पूव�तयार�का काय�ह� 

प�न सकेस�म आ�थ�क वष�को दो�ो चौमा�सक पछा�ड रा�,ु, आ�थ�क वष�को �ार�भ मै तयार गनु�पन� 
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ख�रद ग�ुयोजना समयमै तयार नगनु� वा गरे प�न सोह� अनसुार लागू नगनु�, अ�तर �नकाय तथा 

अ�तर सरकार� सम�वय कमजोर हनु,ु आयोजनाको पूव� तयार� �बना वा�ष�क काय��म तथा 

आयोजनाह� तय गर� काया��वयन गन� खो�न,ु बजेट काया��वयन काय�योजना समयमै नब�ु,   

काय�स�पादन भइसकेका �वकास �नमा�णका काय�ह�को भ�ुानी समयै नगनु�, ख�रद �नमा�ण  

लगायतका नवीकरणका काय�ह� आ�थ�क वष�को अ��यमा मा� गनु�  ज�ता कारणह�ले  समेत 

�थम र दो�ो चौमा�सक अव�धमा सरकार� कोषबाट अ�य�तै �यून मा� पूजँीगत खच� हनुे गरेको 

देिख�छ। तर, ते�ो चौमा�सक अव�धमा भने अिघ�लो दईु चौमा�सकको भ�दा बढ� खच� हनुे गरेको 

त�य �वगतका दईु आ�थ�क वष�को �ा� त�या�को तलुना�मक �व�षेणबाट प�ु� हनु आउँछ। नेपाल 

सरकारको कूल बजेटका आधारमा आ�थ�क वष� २०७६।७७ र २०७७।७८ को साव�ज�नक 

खच�को �ग�त �ववरण ता�लका १४ मा ��ततु ग�रएको छः 

ता�लका १४ 

बजेटका आधारमा आ.व २०७७।७८ र २०७६।७७ को साव�ज�नक खच�को तलुना�मक �ग�त �ववरण (��तशत) 

अव�ध चाल ु पूजँीगत �व�ीय कूल 

आ.व २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ 

�थम 

चौमा�सकस�म २४.२ २०.६ ८.३ ६.१ ५.५ २.६ १८.२ १४.७ 

दो�ो 

चौमा�सकस�म ४८ ४७.१ २२.६ २३.७ २०.५ ३७.८ ३८.७ ३९.९ 

ते�ो 

चौमा�सकस�म ९० ८२.५ ६५.४ ४७.० ५८.६ ६९.२ ८०.४ ७१.४ 

 (�ोतः महालेखा �नय��क काया�लय) 

आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा �थम चौमा�सकस�म पूजँीगततफ�  ६.१ ��तशत खच� भएकोमा सोह� 

अ�व�धमा गत आ�थ�क वष�मा ८.३ ��तशत खच� भएको छ। �यसैगर� दो�ो चौमा�सक अव�धस�म 

आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा २३.७ ��तशत पूजँीगत खच� भएकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ को 

सोह� अव�धमा ०.९ ��तशतले पूजँीगत खच�मा �ास आएको देिख�छ। �यसैगर�, आ�थ�क वष� 

२०७६।७७ को ते�ो चौमा�सकस�मको कूल पूजँीगत खच� ४७.० ��तशत रहेकोमा गत आ�थ�क 

वष�को सोह� अव�धको पूजँीगत खच� भ�दा १८.४ ��तशतले व�ृ� भएको देिख�छ। यसर� सम� 

साव�ज�नक खच�को �व�षेण गदा� कूल खच�तफ�  आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा भ�दा गत आ�थ�क 

वष�मा ९ ��तशतले व�ृ� भएको देिख�छ। 
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म��ालय तथा �नकायह�ले आ�थ�क वष�को जेठस�म गरेको कूल खच� र आ�थ�क वष�को अि�तम 

म�हनामा गरेको खच�को �ववरणको तलुना�मक �व�षेण गदा� अि�तम म�हनामा �व�नयोिजत बजेटको 

रकम खच� गन� �विृ� ब�दै गएको देिख�छ। यस स�ब�धी खच�को तलनुा�मक �ववरण ता�लका 

१५ मा ��ततु ग�रएको छः 

ता�लका १५ 

खदु खच�का आधारमा आ.व २०७७।७८ र २०७६।७७ को जेठस�मको खच� र आषाढको खच�को 

तलुना�मक ि�थ�त (��तशत) 

अव�ध चाल ु पूजँीगत �व�ीय कूल 

आ.व २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ 

जेठ 

मसा�तस�म ७३.८३ ७०.०६ ४०.५४ ३१.०३ ४२.३४ ५१.६८ ६२.१७ ५७.६६ 

आषाढ १६ १२.४१ २४.८६ १५.९७ १६.२६ १७.५० १८.२३ १३.७३ 

कूल ९० ८२.४७ ६५.४ ४७.०० ५८.६ ६९.१८ ८०.४ ७१.३९ 

(�ोतः महालेखा �नय��क काया�लय) 

चाल ु खच�तफ�  गत आ�थ�क वष�को जेठ मसा�तस�म क�रब ७४ ��तशत खच� भएकोमा आषाढ 

म�हनामा मा� कूल चाल ुबजेटको १६ ��तशतले खच� भई कूल ९० ��तशत चाल ुखच� भएको 

देिख�छ भने आ�थ�क वष� २०७६।७७ को सोह� अव�धको अि�तम म�हनामा क�रब १२.५ ��तशत 

रकम खच� भई क�रब ८२.५ ��तशत चाल ुखच� भएको देिख�छ। यसैगर�, पूजँीगत खच�तफ�  गत 

आ�थ�क वष�को अि�तम म�हनामा अिघ�लो आ�थ�क वष�को सोह� अव�धको भ�दा ८.९ ��तशत 

पूजँीगत खच� व�ृ� भएको छ। कूल बजेटतफ� बाट �व�षेण गदा�समेत आ�थ�क वष� २०७७।७८ को 

अि�तम म�हना अिघ�लो आ�थ�क वष�को सोह� अव�धमा भ�दा क�रब ५ ��तशतले खच�मा व�ृ� भएको 

देिख�छ। साव�ज�नक खच�मा व�ृ� हनु ुआफैमा रा�ो भएताप�न आ�थ�क वष�को अि�तम म�हनामा हनु े

खच�ह�ले लि�त गणु�तरको स�ुनि�तता गरे नगरेको तफ�  भने सरोकारवाला �नकायह� सजग हनु ु

ज�र� देिख�छ।  

म��ालय तथा �नकायह�को कूल वा�ष�क खच� र आषाढ म�हनाको खच�को तलुना�मक ि�थ�तलाई 

ता�लका १६ मा ��ततु ग�रएको छः 
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ता�लका १६ 

आ.व २०७७।७८ र २०७६।७७ को बा�ष�क खच� र आषाढ म�हनाको खच�को तलुना�मक ि�थ�त 

  चाल ु पूजँीगत �व�ीय कूल 

आ.व २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७६।७७ 

वा�ष�क खदु खच� 

(�. करोडमा) ८५१२२ ७८४१९ २२८४८ १९१८१ १००९७ ११७२१ ११८०६७ १०९३२१ 

आषाढ म�हनाको 

खच� (�. 

करोडमा) १५१०६ ११३६४ ८५२२ ६५२२ २७८२ ३०४५ २६४१० २०९३१ 

खदु खच�म�ये 

आषाढ म�हनाको 

खच� (��तशत) १७.७ १४.४९ ३७.३ ३४.०० २७.६ २५.९८ २२.४ १९.१५ 

आषाढ म�हनाको 

श�ुको  तीन 

ह�ाको खच� (�. 

करोडमा) १२६६२ ७५६३ ४६०४ २०६२ १९८४ १३३७ १९२५० १०९६२ 

आषाढ म�हनाको 

अि�तम ह�ाको 

खच� (�. 

करोडमा) २४४४ ३८०१ ३९१८ ४४५९ ७९८ १७०८ ७१६० ९९६८ 

खदु वा�ष�क खच� 

म�ये आषाढ 

अि�तम ह�ाको 

खच� (��तशत) २.९ ४.८५ १७.१ २३.२५ ७.९ १४.५८ ६.१ ९.१२ 

आषाढ म�हनाको 

कूल खच� म�ये 

अि�तम ह�ाको 

खच� (��तशत) १६.२ ३३.४५ ४६.० ६८.३८ २८.७ ५६.१ २७.१ ४७.६३ 

(�ोतः महालेखा �नय��क काया�लय) 

महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा�  �ववरण अनसुार आ�थ�क वष�को कूल पूजँीगत खच�म�ये 

आषाढ म�हनामा मा� ३७.३ ��तशत पूजँीगत खच� भएको देिख�छ, जनु अिघ�लो आ�थ�क वष�भ�दा 

३.३ ��तशतले बढ� हनु आउछ। यसैगर�, पूजँीगत खच�तफ�  गत आ�थ�क वष�को आषाढ म�हनाको 

अि�तम ह�ाको पूजँीगत खच� कूल वा�ष�क पूजँीगत खच�को तलुनामा १७.१ ��तशत हनु आउछ भन े

आषाढ म�हनाको पूजँीगत खच�को सोह� म�हनाको अि�तम ह�ाको मा� पूजँीगत खच� ४६ ��तशत 
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हनु आउछ, जनु अिघ�लो आ�थ�क वष�भ�दा २२ ��तशतले �यून भएको देिख�छ। गत आ�थ�क 

वष�को आषाढ म�हनामा भएको कूल खच�म�ये २७.१ ��तशत खच� अि�तम ह�ामा मा� भएको 

देिख�छ।  

म��ालयगत �पमा पूजँीगत खच�को ि�थ�त हेदा� स�ार तथा सूचना ��व�ध र कानून, �याय तथा 

संसद�य मा�मला म��ालयले गत आ�थ�क वष�मा म��ालयलाई �व�नयोिजत पूजँीगत रकमम�ये ९० 

��तशतभ�दा बढ� पूजँीगत खच� गरेको देिख�छ। �यसैगर�, गहृ म��ालयले ८७.१, र�ा म��ालयले 

८६.१, सं�कृ�त, पय�टन तथा नाग�रक उ�यन म��ालयले ८२.७, शहर� �वकास म��ालयले ८०.१ र 

पररा� म��ालयले ८० ��तशत पूजँीगत खच� गरेका छन।् 70 देिख 79 ��तशतस�म पूजँीगत 

खच� गन� �नकायह�मा �म, रोजगार तथा सामािजक सरु�ा (७४.७), वन (७३.९), र िश�ा 

म��ालय (7२.४) रहेका छन।् �यसैगर� ५० देिख ६९ ��तशतस�म खच� गन� नौ वटा 

�नकायह�मा रा��य पनुः�नमा�ण �ा�धकरण (68.९), भौ�तक पूवा�धार तथा यातायात (6८.1), 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय (६५.१), उजा� जल�ोत तथा �सँचाई (6२.९), यवुा तथा 

खेलकुद (५९.१), म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक (५६.३), कृ�ष तथा पशपंुछ� �वकास 

(५५.२), भ�ूम �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण (५४.२) र उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� 

म��ालय (५1.१) रहेका छन।् �य�तै, 30 देिख 49 ��तशतस�म खच� गन� चार वटा 

म��ालय/�नकायह�मा �वा��य तथा जनसं�या (४९.६), खानेपानी म��ालय (४७.७), स�ीय 

मा�मला तथा सामा�य �शासन (४५.७) र अथ� म��ालय (३२.३) रहेका छन।् 

यस�कार, म��ालय तथा �नकायगत �पमा तलुना गदा� गत आ�थ�क वष�मा अथ� म��ालयको 

सबैभ�दा �यून पूजँीगत खच� भएको देिख�छ। �यसैगर�, म��ालय तथा �नकायह�को �े�गत 

वग�करणको आधारमा �व�षेण गदा� शासक�य सधुार �े� अ�तग�तका �नकायह�को औषत पूजँीगत 

खच� सबैभ�दा बढ� (७६ ��तशत) भएको देिख�छ। �यसैगर�, पूवा�धार र आ�थ�क �े� अ�तग�तका 

�नकायह�को औषत पूजँीगत खच� �मशः ७०.३ र ५८.२ ��तशत रहेको छ भने सामािजक �े� 

अ�तग�तका म��ालय तथा �नकायह�को औषत पूजँीगत खच� सबैभ�दा �यून (५२ ��तशत) रहेको 

देिख�छ। म��ालय तथा �नकायह�को पूजँीगत खच�स�ब�धी �ववरण लेखािच� ७ मा ��ततु 

ग�रएको छ।म��ालयगत खच�को �व�ततृ �ववरण अनसूुचीमा समावेश ग�रएको छ।  
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लेखािच� ७ 

म��ालय/�नकायगत पूजँीगत खच�को ि�थ�त (आ.व २०७७।७८) 

 

 
    

        

(�ोतः महालेखा �नय��क काया�लय) 

महालेखा �नय��क काया�लय, अथ� म��ालय लगायतका �नकायह�ले आ�थ�क वष�को अि�तम ह�ामा 

हनुे भ�ुानीमा �नय��ण गन� �यास गरेताप�न �वगत दईु आ�थ�क वष�को त�या� �व�षेण गदा� उ� 

�विृ�मा अपेि�त �पमा �यनुीकरण हनु नसकेको देिख�छ। म��ालय तथा �नकायह�ले वा�ष�क 

�पमा बजेट तथा काय��म ��ताव गदा� म��ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा स�भव भएस�म �थम 

तथा दो�ो चौमा�सक�भ�ै ��ताव गन�, �नमा�ण स�प� भएप�ात स�बि�धत �नमा�ण �यवसायीह�ले 

32.3

55.2
51.1

82.7

73.9

54.2

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ख
च
� �

�त
श
त

म��ालय/�नकायह�

आ�थ�क �े�

72.4

49.6
56.3 59.1

74.7

0

20

40

60

80

ख
च
� �

�त
श
त

म��ालय/�नकायह�

सामािजक �े�



30 

 

समयमै आव�यक कागजात स�हत भ�ुानी दाबी पेश गन� र स�बि�धत �नकायह�ले लागत, प�रमाण 

र गणु�तरको स�ुनि�तता गर� यथा�स� भ�ुानी ���या अगा�ड बढाउनकुा साथै ठे�ा र �नमा�ण 

�यवसायीह�को नवीकरणको काय�समेत समयमै स�प� गन� ज�ता �वषयह�मा स�बि�धत 

सरोकारवाला �नकायह�ले आगामी �दनमा �वशेष �यान �दन ुआव�यक देिख�छ। साथै, म��ालय 

तथा स�बि�धत आयोजना �यव�थापन काया�लयह�माफ� त सोझै भ�ुानी हनुे रकमह� महालेखा 

�नय��क काया�लयको �णाल�सँग आव� नहनु ेगरेकोले समेत म��ालयबाट �ा� खच�को �ववरण र 

महालेखा �नय��क काया�लयबाट �ा� �ववरण एक आपसमा मेल खाएको देिख�। उ� �वषयलाई 

समेत यथा�स� स�बोधन हनुे गर� �णाल�को �यव�थापन गनु� आव�यक देिख�छ। यसबाट 

साव�ज�नक �नकायह�बाट भएको खच�को यथाथ� �ववरण �ा� गन� स�क�छ भने �नकायह�बाट �ा� 

सूचना तथा त�या�ह���तको �व�सनीयता समेत अ�भव�ृ� ह�ुछ। 

उि�लिखत �वषयह�का अ�त�र� वा�ष�क �पमा बजेट �व�नयोजन गदा� आव�यक पूव�तयार� पूरा 

नभएका आयोजनाह�मा पूजँीगत रकम �व�नयोजन गन� र सो कारण उ� रकम कम खच� भएको 

देिखने गरेकोले वा�ष�क �पमा बजेट तजु�मा तथा रकम �व�नयोजन गदा� आयोजना ब�कमा समहु�कृत 

भएका तथा ज�गा �ा�� लगायतका �वषयह� टु��एका आयोजना(Ready to Go Project) मा मा� 

बजेट �व�नयोजन गन� प�रपाट�लाई सं�थागत गन�तफ�  अथ� म��ालय र रा��य योजना आयोगले �यान 

�दनपुन� देिख�छ। यसका ला�ग रा��य योजना आयोगले स�ालनमा �याएको प�रयोजना ब�कको 

�भावकार� काया��वयन गन� र �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयबाट समेत उिचत सम�वय र 

सहजीकरण हनु ुआव�यक छ। 
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५. �न�कष� तथा सझुाव 

५ .1. आ�थ�क वष�को �ार�भ हनु ुपूव�बाट नै �व��यापी महामार�को �पमा फै�लएको को�भड-१९ 

को �भाव �मशः कम भई आ�थ�क सामािजक ��याकलापका स�पूण� �े�ह� सूचा� 

भइरहेको अव�थामा �छमेक� देशह�मा फै�लएको को�भड-१९को दो�ो लहरबाट पनुः 

�भा�वत हनु प�ुयो। जसका कारण आ�थ�क ��याकलापह�, भौ�तक �वकास �नमा�णका 

��याकलापह� लगायत सम� �पमा सामािजक जनजीवन जोिखम �नय��णको ला�ग जार� 

ग�रएको �नषधेा�ाका कारण पनुः �भा�वत बने र �यसको  असर हालस�म समेत कायमै 

छ। को�भड-१९को प�हलो लहर भ�दा तलुना�मक �पमा दो�ो लहरबाट अथ�त��का 

ग�त�व�धह� कम �भा�वत भएताप�न उ�च िश�थलताबाट लयमा आउन लागेका ग�त�व�धह� 

पनुः �भा�वत हनु प�ुदा सम��गत �पमा शासन, �वकास र सेवा �वाहमा नकारा�मक असर 

पगेुको देिख�छ।   

५ .2. स�बि�धत आ�थ�क वष�मा स�ालन ग�रने काया��मह�को काया��वयन काय�योजना तयार 

गदा� स�बि�धत �नकायह�बाट जोिखमको �व�षेण ग�रएको ह�ुछ नै। यस आ.व.मा प�न 

म��ालयह�बाट वा�ष�क काय�योजना तयार गदा� को�भड-१९ को स�भा�वत जोिखम केह� 

आकँलन ग�रएको �थयो र �यसैअनसुार म��ालयह�का ��याकलाप तथा माइल�टोन 

�नधा�रण ग�रएका �थए। जसअनसुार आ�थ�क वष�को अ��यस�म म��ालय तथा �नकायह�ले 

पूव� �नधा��रत �वीकृत काय�योजनामा उ�लेिखत ��याकलाप तथा माइल�टोनको शत ��तशत 

न�तजा हा�सल गनु�पन� हो भने वा�ष�क �पमा �व�नयोजन गरेको �ोतको मह�म उपयोग गर� 

पूव��नधा��रत काय�स�पादन सूचकह�ले तोकेको ल�यको शत ��तशत प�रणाम �ा� गनु�पन� 

हो।तर, काय�योजना काया��वयनको बखत ् जोिखम उ�च �पमा पगेुको कारणले समेत 

काय�स�पादन �भा�वत भयो। यसमा को�भड-१९ ले पारेको �भाव क�त हो र अ�य के 

कारणले काय�स�पादन हनु/ ल�य �ा� हनु नसकेको हो सोको मू�या�न हनु आव�यक छ।  

साथै महामार�बाट परुानै अव�थामा फ�क� ई सबै ��ेमा सहज�पमा काय�स�ालन हनु अव�था 

अझै नरहेको तर असर कम हुँदै गएकोले यसको Exit Plan बनाई काया��वयनयमा �याउन ु

आव�यक छ।  

५ .3. �यसैगर� नी�तगत प�रवत�न एवम ्कानून �नमा�णका ��याकलाप र माइल�टोनह� संघीय 

संसद सचुा� हनु नस�दा प�न �भा�वत हनु पगेु र यसको यसर नी�तगत �वषयह� टु�ोमा 

पगेुप�छ मा� काया�न�यन हनुे ��याकलापह�मा समेत पन� गयो।  
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५ .4. यथाथ�मा म��ालय तथा �नकायह�को सम� काय�स�पादनको अव�था �व�षेण गदा� आषाढ 

मसा�तस�म स�प� हनुपुन�म�ये ��याकलापतफ�  ५२ ��तशत र माइल�टोनतफ�  क�रब 

५९.३ ��तशत माइल�टोन मा� स�प� भएका छन।् आषाढ म�हनास�म हा�सल भएको 

माइल�टोन स�प� �ग�त आ.व. को जेठ म�हनास�मको तलुनामा २० ��तशतले बढ� हनु 

आउछ। यसर� हेदा� आ.व. को कूल स�प� माइल�टोनम�ये क�रब एक चौथाई माइल�टोन 

केवल अि�तम म�हनामा मा� स�प� भएको देिख�छ। यसर� आ�थ�क वष�को अि�तम 

म�हनामा स�प� भएकाम�ये क�तपय माइल�टोन प�हलो चौमा�सकमै स�प� हनुपुन� 

माइल�टोन समेत रहेका छन।् को�भड-१९ महामार�को कारण आ�थ�क वष�को प�हलो 

चौमा�सक�भ� स�प� हनुपुन� म��ालय तथा �नकायह�का पूव� तयार�का काय�ह� (ज�तैः 

कानून �नमा�ण तथा संशोधन, सूचना �काशन तथा बोलप� आ�हान आ�द) �ार�भमा आंिशक 

�पमा �भा�वत हनुस�न ु यथाथ� मा�नएताप�न को�भड-१९ कै कारण सोह� �कृ�तका 

��याकलापह� आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न �ार�भ हनु नस�न ु भने �नराशाजनक 

देिख�छ।(ज�तैः प��वटा म��ालय तथा �नकायह�का काननुी लगायत अ�य तयार�सँग 

स�बि�धत ३३ वटा माइल�टोनको काय� �ार�भ समेत हनु सकेको देिखदैन)। सोह� कारण 

एकातफ�  सम� म��ालयह�का स�प� माइल�टोन तथा ��याकलापको �ग�त उ�साह�द 

हनु सकेको छैन भन ेअक�तफ�  �व�नयोिजत पूजँीगत रकमम�ये ज�मा ६५.४ ��तशत मा� 

खच� भएको छ। तसथ�, वा�ष�क �पमा �नधा�रण ग�रएका ल�य हा�सल गन� तथा सरकारका 

नी�त तथा काय��म तथा बजेटबाट �ा� �व�नयोजनको कुशलतापूव�क पूण� प�रचालन गन� 

स�ब�धमा स�बि�धत म��ालय तथा �नकायह�ले ग�भीर �यान प�ु याउनपुन� देिख�छ।  

५ .5. म��ालय तथा �नकायह�का आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �ार�भ नै  हनु नसकेका 

��याकलापको अ�ययन गदा� भौ�तक �नमा�णसँग स�बि�धत दईु (२),  सेवा स�ालन तथा 

�ब�तारसँग स�बि�धत दईु (२), रोजगार� �सज�नासँग स�बि�धत एक (१), ता�लम तथा 

काय��म स�ालनसँग स�बि�धत चार (४) र �शासक�य �कृ�तका तीन (३) ��याकलाप 

रहेका छन।्र यी स�प� भएका वा चाल ुरहेका कृयाकलापको तलुनामा शासक�य �णाल�मा 

बहआुया�मक �भाव पान� �कृ�तका छन।् काय� �ार�भ हनु नसकेका ��याकलापको �े�गत 

�वभाजन हेदा� आ�थ�क �े�का अथ�, कृ�ष तथा पशपंुछ� र उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� 

म��ालयका मा� ५० ��तशत रहेका छन।् बाँक� ��याकलापम�ये पूवा�धार र सामािजक 

�े�का १७ ��तशत र शासक�य सधुार �े�को ३३ ��तशत रहेका छन।् आ�थ�क वष�को 
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अ��यस�म प�न �ार�भ हनु नसकेका ��याकलापह�लाई ता�लका १७ मा ��ततु ग�रएको 

छ। 

ता�लका १७ 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �ार�भ हनु नसकेका ��याकलापह�को म��ालयगत वग�करण 

�.सं. म��ालय/ 

�नकायको 

नाम 

��याकलाप 

१ अथ� काय� बोझ र काय� �कृ�तका आधारमा आव�यक नदेिखएका र काममा 

दोहोरोपना भएका �नकाय प�हचान गन�। 

२ काय� बोझ र काय� �कृ�तका आधारमा आव�यक नदेिखएका र काममा 

दोहोरोपना भएका �नकाय खारेज गन�। 

३ स�झौताको काया��वयन नगन� सं�थान उपर कारवाह� गन�। 

४ कृ�ष  आ.ब. २०७५/७६ मा स�झौता भएका/ �नमा�णाधीन िशत भ�डार 

गहृह�को �नमा�ण काय� �नर�तरता। 

५ उ�पादन तथा रोजगार �व��न काय��म (को�भड-१९ असर �यूनीकरण)- 

१००० जनालाई। 

६ उ�ोग झापा र सला�ह�मा LPG भ�डारण गहृ �नमा�ण गन�। 

७ स�ार नमनुाको �पमा केह� िज�लामा स�ालनगन�। 

८ �वा��य �देश �तरमा ने�ोलोजी तथा यरुोलोजी सेवा �ब�तार गन� अ�ययन गन�। 

९ र�ा �वप� �यव�थापन अ�यास स� चालन। 

१० सं�थागत ता�लम स� चालन गन�। 

११ सामू�हक वा�ष�क �या�प स� चालन (२ वटा)। 

१२ कानून रा��य मटु कोट� ��तयो�गता। 

(�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय)) 

५ .6. यस काया�लयको एक�कृत अनगुमन �णाल�मा म��ालयगत �पमा �ा� �ववरण अनसुार 

गत आ�थ�क वष�मा �ार�भ हनु नसकेका भनी म��ालय तथा �नकायह�ले ��तवेदन गरेका 

उि�लिखत ��याकलापम�ये केह� ��याकलाप वहवुष�य�पमा स�ालन हनुे �कृ�तका रहेका 

छन ्(ज�तैः कृ�ष तथा पशपंुछ� �वकास म��ालयको �नमा�णाधीन शीतभ�डार �नमा�ण काय�को 
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�नर�तरता)। जसम�ये यस काया�लयमा �ा� कृ�ष म��ालयको आ�थ�क वष� २०७७।७८ 

को �वीकृत वा�ष�क काय�योजनामा उ�लेख भएअनसुार उपरो� शीतभ�डार �नमा�णको काय�को 

स�झौता आ�थ�क वष� २०७५।७६ मै �नमा�ण काय� �ार�भ भएको उ�लेख ग�रएकोमा गत 

आ�थ�क वष�को आषाढ म�हनाको �ग�त ��तवेदनमा हालस�म काय� �ार�भ हनु नसकेको भनी 

उ�लेख ग�रएको पाइयो। यसमा शीतभ�डार �नमा�णको काय� स�ब�धमा अिघ�लो आ�थ�क 

वष�मा भएको �ग�तमा यस आ�थ�क वष�मा थप �ग�त नभएको हो वा शीत भ�डारको �नमा�ण 

काय�को स�झौता प�ात कुनै प�न काय� अगा�ड नबढेको हो भ�े स�ब�धमा स�बि�धत 

म��ालयले �प��पमा खलुाएको छैन। म��ालयले यस काया�लयको अनगुमन �णाल�मा 

काननुी ज�टलताका कारण काय� अगा�ड ब�न नसकेको भ�े उ�लेख गरेताप�न ��व� काननुी 

ज�टलता क�तो �कृ�तको हो भ�े बारेमा �प� खलुाएको भने पाइएन। यसर� दईु आ�थ�क 

वष� अगा�ड नै �नमा�ण स�झौता भएको काय�को हालस�म प�न स�प� नहनु ु र स�बि�धत 

म��ालयको �ाथ�मकतामा नपनु�ले यससँग सरोकार रा� े तथा लाभाि�वत हनुे वग�ह� 

�यसबाट बि�त भइरहेका छन ् भने रा�यले कृ�ष �े�को सधुारका ला�ग �लएका 

ल�यह�समेत समयमै हा�सल हनुे काय�मा अवरोध �सज�ना भइरहेको देिख�छ। 

५ .7. �यसैगर�, वत�मान अव�थामा को�भड-१९ महामार�को कारण हजारौ �यि� तथा 

नाग�रकह� रोजगारबाट बि�त हनु पगेुका छन।् सोह� कारण नाग�रकह�मा रोजगार�को 

अवसरबाट बि��त हदुाँका असरह�लाई �यूनीकरण गन� उदे�यले कृ�ष तथा पशपंुछ� �वकास 

म��ालयले राखेको उ�पादन तथा रोजगार� �व��न काय��मसमेत गत आ�थ�क वष�को 

अ��यस�म काया��वयनमा जान सकेको देिखएन। वत�मान अव�थामा रोजगार� �सज�ना 

सरकार� �नकायह�को �मखु �ाथ�मकताको �वषय हो। तर यस काया�लयमा म��ालयबाट 

�ववरण अनसुार उ� काय��म स�ालनको ला�ग �ोत स�ुनि�तता नभएको कारण उ� 

काय��म अगा�ड ब�न नसकेको देिख�छ। कुनै प�न काय��म तजु�मा वा ��ताव गदा�का 

बखत काय��म ��ताव गन� स�बि�धत म��ालय तथा �नकाय र अथ� म��ालयका बीच 

पटक-पटक ��ता�वत काय��मह�का स�ब�धमा छलफलह� हनुे गरेको पाइ�छ। �यसर� 

हनुे छलफलकै चरणमा �य�ता काय��मको ला�ग आव�यक पन� रकम तथा �यसको 

प�रणामको बारेमा टंुगोमा पगेुप�छ मा� सो काय��मह�लाई वा�ष�क बजेटले स�बोधन 

गनु�पन� हो। तर, सरकारले तजु�मा गन� आव�धक योजना,  नी�त तथा काय��म एवम ्वा�ष�क 

बजेटमा उ�च �ाथ�मकतामा राखी सरकार� द�तावेजह�मा समावेश भइसकेका य�ता 

�कृ�तका काय��मह�को स�ालनको ला�ग नै �व�ीय �ोत स�ुनि�तता हनु नस�नलेु 
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साव�ज�नक �नकायह�को �व�नयोजन कुशलतामा�थ �� िच�ह खडा गरेको छ। य�ता 

�वषयह�को कारण �सज�ना हनुे नी�तगत खाडललाई स�बि�धत �नकायह�ले आगामी �दनमा 

ग�भीरतापूव�क स�बोधन गनु�पन� देिख�छ। 

५ .8. �यसैगर� नेपाल सरकारका �वगतका नी�त तथा काय��ममा समेत समावेश भई गत वष�को 

नी�त तथा काय��म एवम ् बजेट काय��ममा समेत स�बोधन भएको काय�बोझ र 

काय��कृ�तका आधारमा अनाव�यक देिखएका र काय��कृ�तमा दोहोरोपना भएका नेपाल 

सरकारका �नकायह�को अ�ययन एवम ् �व�षेण गर� �य�ता �नकायह�को खारेज गन� 

काय�को अथ� म��ालयबाट कुनै �ग�त नभएको भनी ��तवेदन �ा� भएको देिख�छ। उ� 

काय� �ार�भ हनु नस�नकुो कारणसमेत ��तवेदनमा खलुाएको पाइदैन। �शासक�य �कृ�तको 

यस ��याकलापको काय�स�पादनले सरकारको अनाव�यक खच� कटौतीमा सहयोग प�ु याई 

संगठनह�लाई च�ुत बनाउन तथा साव�ज�नक �ोतको मह�म प�रचालनमा सहयोग प�ुने 

भएकोले स�बि�धत म��ालयले उ� ��याकलापको काय�लाई आगामी आ�थ�क वष�मा 

�नर�तरता �दई काय�स�प� गनु�पन� देिख�छ। 

५ .9. म��ालय तथा �नकायह�का गत आ�थ�क वष�मा स�प� हनुपुन�म�ये चाल ु अव�थामा 

रहेका माइल�टोनह�को स�प� हनुपुन� म�हनाको आधारमा ग�रएको माइल�टोनको 

वग�करण ता�लका १८ मा ��ततु ग�रएको छ। 

ता�लका १८  

आषाढ म�हनास�म स�प� हनुपुन�म�ये काम भइरहेका माइल�टोनको वग�कृत ता�लका 

�. 

सं. 

म��ालय/ 

�नकाय 

स�प� हनुपुन� म�हना 

कूल �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पषु माघ फागनु चै� बैशाख जेठ आषाढ 

१ अथ�    १ १ ७ १ २   १ ३ १ १ १ 19 

२ उ�ोग        ६ १० ५ २ ९ १३ ११ १० ५ 71 

३ ऊजा�      १ ९ २ ९ ७ ७ ७ १ ८ ९४ 145 

४ कानून                        १ 1 

५ कृ�ष १ २ १ १ ४   ३ १ १ २ ३   19 

६ खानेपानी    १     १ १ २ १ १   ५ १५ 27 

७ गहृ १ १ १ १     १ १     ५ ३ 14 

८ पररा�           १   २   २ ९ १ 15 

९ �धानम��ी १ २   २ २ ३ २ ५ ३ २ ८ २ 32 
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�. 

सं. 

म��ालय/ 

�नकाय 

स�प� हनुपुन� म�हना 

कूल �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पषु माघ फागनु चै� बैशाख जेठ आषाढ 

काया�लय 

१० 

भ�ूम 

�यव�था   १   १   १   २ १ १ ३ ३ 13 

११ 

भौ�तक 

पूवा�धार           १ ३ ३ ५ १ ४१ २४ 78 

१२ म�हला      १ ४   १   ४     २   12 

१३ यवुा   ४   ३ ५ ४ १   १ ५ ७   30 

१४ र�ा        १     १   १   २ १ 6 

१५ 

पनु:�नमा�ण 

�ा�धकरण     १ १३ ५ ४   ७ ४ ४ १ ३९ 78 

१६ वन     १ ४ १ २ ३ १   २ ६ ७ 27 

१७ िश�ा       २ १ १ ३ १ २ ३ १० २ 25 

१८ �म   २ १   १ १ १ १ १     १ 9 

१९ पय�टन           १   २ १ ४ ५ १३ 26 

२० 

स�ीय 

मा�मला        १ १ ४ ५ ३ ३ ५ ३ २ 27 

२१ स� चार       ४ २   १   १ ३ ९   20 

२२ 

शहर� 

�वकास       २   ६ ४ ४   ६ ९ १६ 47 

२३ �वा��य   ४ १३ ५       १ १ २ २   28 

कूल 3 18 21 66 36 47 39 56 49 55 149 230 769 

   (�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

५ .10. मा�थको ता�लकाका आधारमा चाल ु रहेका माइल�टोनह�को �व�षणे गदा� गत 

आ�थ�क वष�को �ावण म�हनामा स�प� हनुपुन� ३ वटा माइल�टोन समेत आ�थ�क वष�को 

अ��यस�म चाल ु अव�था रहेको देिखएको छ र य�तो अव�था �मशः अ� म�हनाह�मा 

समेत छ। स�प� गनु�पन�म�ये धेरै माईल�टोनह� चाल ुरहेको म��लयह�मा उ�ोग उजा� 

(१४५ वटा), पनु�न�मा�ण �ा�धकरण र भौ�तक पूवा�धार तथा यातायात  (७८ वटा ), उ�ोग 

(७१ वटा) तथा शहर� �वकास (४७ वटा) रहेका छन।् यस ��तवेदनमा �व�षेण ग�रएका 

२३ वटा म��ालय र �नकायह�म�ये कुनै प�न म��ालय वा �नकायले यस अ�वधमा स�प� 
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गनु�पन� सबै माइल�टोनह� हालस�म स�प� गरेको अव�था छैन। यसको ��य� असर 

म��ालय तथा �नकायह�ले गन� बजेट खच� एवम ्हा�सल गनु�पन� न�तजामा परेको देिख�छ। 

आ�थ�क वष�को आषाढ मसा�तस�म क�रब दईु �तहाई मा� पूजँीगत खच� हनुकुो 

कारणह�म�ये यो प�न अक� एक �मखु कारण हो। 

५ .11. म��ालय तथा �नकायह�ले �नय�मत, �वकासा�मक र आकि�मक ग�त�व�ध स�ालन 

गन�का ला�ग वा�ष�क �पमा �नधा�रण गरेको काय�योजनामा उ�लेिखत समयसीमामा थोरै 

फेरबदल हनु ु �यवहा�रकताको कसीमा �वभा�वक मा� स�कएताप�न आ.व. को �थम 

चौमा�सकमा मा� स�प� हनुपुन� माइल�टोन (१०८ वटा), दो�ो चौमा�सक अव�धमा मा� 

स�प� हनुपुन� माइल�टोन (१७८ वटा) र अि�तम चौमा�सक अव�धमा स�प� हनुपुन� 

माइल�टोन (४८३ वटा) आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न स�प� हनु नस�नलेु म��ालय 

तथा �नकायह�को काय�स�पादनको प��त स�ब�धमा स�बि�धत सरोकारवाला �नकायका 

अ�त�र� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयले समेत ग�भीर पनुरावलोकन एवम ्

समी�ा गनु�पन� देिख�छ। यसर� आ�थ�क वष�को श�ुवातमा स�प� हनुपुन� काय�ह� �नधा��रत 

समयमा स�प� नहुँदा म��ालयह�लाई बाँक� अव�धमा काय� दबाब �सज�ना गरेको देिख�छ 

भने उ� काय� चापका कारण म��ालय तथा �नकायह�ले �यस प�ातका मा�सक ल�यह� 

तथा वा�ष�क �पमा �नधा�रण ग�रएका ल�यह�को तलुनामा �यूनतम न�तजासमेत हा�सल गन� 

नसकेको देिख�छ।  

५ .12. म��ालय तथा �नकायह�को काय�स�पादनको �विृ� तथा सोह� कारण �सज�ना भएको 

काय�चापको कारण देिखन ेल�य र न�तजाबीचको खाडललाई पूरा गन� वा�ष�क काय�योजना 

तजु�मा सँगसँगै न�तजा सूचकह�को �नधा�रण गर� यस काया�लयको एक�कृत अनगुमन 

�णाल�मा ��व� गन� काय� ग�रएको छ। यसर� �नधा�रण ग�रएका काय�स�पादन सूचकह�को 

�ा� �ग�तको आधारमा अनगुमन तथा �व�षेण गर� उ�च नेत�ृवलाई सूचना �वाह गन� 

गराउने   अ�यासलाई �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयमा सं�थागत गराउने 

�यासह� हदु� आएका छन।् य��प काय�योजना तजु�मा सँगसँगै संय�ु छलफल (स�बि�धत 

म��ालय, अथ� म��ालय र रा��य योजना आयोग समेतको उपि�थ�तमा) तथा म��ालयगत 

�पमा छलफल गर� स�बि�धत म��ालय तथा �नकायको नेत�ृवतहबाट �वीकृत भएका 

काय�स�पादन सूचकह�को �ग�त केह� �नकायह�बाहेक अ�धकांश �नकायह�बाट यस 

काया�लयको एक�कृत अनगुमन �णाल�मा काय�स�पादन सूचकमा �नधा�रण ग�रएको समयसीमा 

(मा�सक, चौमा�सक वा वा�ष�क) मा �नय�मत �पमा �ा� भएको पाइदैन। एकातफ� , 
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म��ालयह�बाट न�तजा सूचकह�को �ग�त �ा� गन� क�ठन हनुे र अक�तफ�  त�या� 

उ�पादन गन� �वंय म��ालयह�ले नै मा�सक �पमा ��व� गन� सूचना तथा त�या�ह� 

क�तपय अव�थामा ���वधापूण� समेत रहने गरेको पाइ�छ। यो ��ा�तले हा�ो साव�ज�नक 

सं�थाह�को कमजोर अ�भलेख तथा त�या� �यव�थापनको पाटोलाई उजागर गरेको छ भने 

त�या� उ�पादन गन� स�बि�धत म��ालय तथा �नकायह� सो सूचना��तको जवाफदे�हता 

एवम ्उ�रदा�य�व स�ब�धमा समेत ग�भीर नभएको देिख�छ। 

५ .13. यसैगर� श�ु हनु नसकेका माइल�टोनम�ये क�तपय माइल�टोन (१० वटा) आ�थ�क 

वष�को �थम चौमा�सकमै स�प� हनुपुन� रहेका छन।् म��ालय तथा �नकायह�को आ�थ�क 

वष�को �वीकृत काय�योजना अनसुार आषाढस�ममा स�प� हनुपुन� गर� काय�योजनामा �नधा�रण 

ग�रएका तर आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न श�ु हनु नसकेका माइल�टोनह�को वग�कृत 

�ववरण ता�लका १९ मा ��ततु ग�रएको छ।  

 

ता�लका १९ 

स�प� हनुपन�म�ये श�ु नभएका माइल�टोनको वग�कृत ता�लका 

  स�प� हनुपुन� म�हना  

�. 

सं. 

म��ालय/ 

�नकाय �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पषु माघ फागनु चै� बैशाख जेठ आषाढ कूल 

१ अथ�       १   १           १ 3 

२ उ�ोग                     1 3 4 

३ उजा�                       1 1 

४ कानून                  १       1 

५ कृ�ष         ४ ३ २ १ १ १ २ १ 15 

६ खानेपानी                  २     १ 3 

७ पररा�        १           1     2 

८ 

�धानम��ी 

काया�लय 1                       1 

९ र�ा                १ २ १   २ 6 

१० 

पनु:�नमा�ण 

�ा�धकरण               1     1 11 13 

११ वन       १         १   १   3 



39 

 

  स�प� हनुपुन� म�हना  

�. 

सं. 

म��ालय/ 

�नकाय �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पषु माघ फागनु चै� बैशाख जेठ आषाढ कूल 

१२ �म           १             1 

१३ शहर�                       1 1 

१४ स� चार         १ २ १   २ २ १   9 

१५ �वा��य   २ २ २ ३       १   १   11 

कूल 1 2 2 5 8 7 3 3 10 5 7 21 74 

 (�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

५ .14. मा�थ ता�लकामा देखाइए ज�तै गत आ�थ�क वष�को �ावण म�हनामा स�प� हनुपुन� 

माइल�टोनको काय� समेत आ�थ�क वष�को अ��यस�म श�ु हनु नसकेको देिखएको छ र यो 

अव�था अ�य म�हनाह�को हकमा समेत देिखएको छ। यसर� आ�थ�क वष�को �ार�भमै 

स�प� हनुपुन� काय� आ�थ�क वष�को अ��यस�म प�न श�ु गन� नस�नकुा म��ालय तथा 

�नकायह�ले ��तवेदन गरेका कारणह� हेदा� कूल श�ु हनु नसकेकाम�ये क�रब एक �तहाई 

काय�ह� (२३ वटा) म��ालयह�को आव�यक पूव�तयार� कमजोर भएको कारणले हनु 

नसकेको देिख�छ। यसको अथ� म��ालय तथा �नकायह�को काय�योजना �नमा�ण वा 

काय��म �नधा�रणमै सम�या रहेको छ अथवा म��ालयह�ले काय�योजना बमोिजमको 

काय�स�पादनलाई �ाथ�मकता न�दएको हनु स�ने देिख�छ। यी दईु बाहेक अ�य अव�था 

�सज�ना भएको भए सो कुरा �नय�मत ��तवेदनमा उ�लेख भएको हनुपु�य�, सो समेत भएको 

पाइदैन। अ�तर म��ालयको सम�वयमा गनु�पन� काय�ह�मा समेत �या� सम�वयको कमी 

हनुलेु काय� स�पादनमा �यवधान आएको हनु स�ने अनमुान गन� स�क�छ।  

५ .15. म��ालयह�बाट �ा� �ववरण अ�ययन गदा� आषाढ मसा�तस�म श�ु वा स�प� हनुपुन� 

माइ�टोनम�ये श�ु हनु नसकेका माइल�टोनको कारणह� देहाय बमोिजम रहेका छनÙ् 

ता�लका २० 

काय� श�ु हनु नसकेका माइल�टोनका कारणह� 

�.सं. �नकाय 
श�ु हनु नस�नकुा कारणह�** 

कूल 

(१) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 अथ�       1       २ 3 
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�.सं. �नकाय 
श�ु हनु नस�नकुा कारणह�** 

कूल 

(१) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2 उ�ोग 3             १ 4 

3 उजा� 1               1 

4 कृ�ष 2 ६   2 1 ४     15 

5 खानेपानी     १     2     3 

6 पररा�     1 १         2 

7 �धानम��ी काया�लय 1               1 

8 कानून १               1 

9 र�ा ४   1     १     6 

10 पनुः�नमा�ण 1   ९   ३       13 

11 वन   १         2   3 

12 �म     १           1 

13 स�ार   २ ४   १     2 9 

14 शहर� �वकास         १       1 

15 �वा��य १ १ ६ १ २       11 

कूल 14 10 23 5 8 7 2 5 74 

 (�ोतः एक�कृत अनगुमन �णाल�, �.म. तथा म.प.काया�लय) 

**(१) को�भड -19 बाट �भा�वत (२) काननुी तयार�  पूरा  नभएको  (३) आव�यक अ�य तयार�  पूरा नभएको  (४) 

अ�य �नकायको कारण �भा�वत भएको /अ�तर�नकाय सम�वयको अभाव (५) ज�गा �ा� नभएको (६) आ�थ�क �ोत �ा� 

नभएको (७) �नयमनकार� �नकायको कारण �भा�वत (८) कारण नखलेुको 

 

५ .16. मा�थको त�लकालाई �व�षेण गदा� आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा स�प� हनुपुन�म�ये 

काय� श�ु हनु नस�नकुा कारणह�मा को�भड-१९ एउटा कारणको �पमा देिखएको छ र यो 

कारणबाट काय� श�ु हनु नसकेका �व�भ� म��ालय तथा �नकायका गर� कूल १४ वटा 
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माइल�टोन रहेका छन।् तर आ�थ�क वष�को अि�तमस�म आइप�ुदा समेत काय� �ार�भ हनु 

नस�नकुो कारणमा को�भड-१९ नै भनी �व�भ� म��ालय तथा �नकायह�बाट कारण 

उ�लेख हनुलेु �नकायह�ले उ� वा�ष�क काय�योजनामा उ�लेिखत काय� स�प� गन�को ला�ग 

कुनै प�न बैकि�पक उपायको खोजी नगरेको अव�था देिख�छ। को�भड-१९ महामार�को 

�थम लहरको समयमा भएको जार� गरेको�नषधेा�ाको कारण म��ालयह�ले वा�ष�क �पमा 

�नधा�रण ग�रएका काय�ह� पूण� �पमा �भा�वत भएका �थए। तर, हालको दो�ो लहरका 

स�दभ�मा सरकारले ब�दाब�द� तथा �नषधेा�ाका समयमा समेत �वा��य सरु�ाका मापद�डको 

पालना गर� �वकास �नमा�ण लगायतका पूवा�धार �नमा�ण एवम ् ठूला आयोजनाह�को काय� 

स�ालन गन� अनमु�त �दान गरेको, �नमा�ण साम�ीको अभाव हनु न�दनको ला�ग �नि�त समय 

तोक� ढुवानीको �ब�ध गर� �वकासका ग�त�व�धह�लाई �नय�मत गराउने �यास गरेकोले 

को�भड-१९ महामार�को �थम लहरको तलुनामा अ�हले कम �भाव पन� अपे�ा ग�रन ु

�वभा�वक प�न हो। तर म��ालयह�बाट �ा� �ग�त �ववरणमा उ�लेिखत कारणह�को 

अ�ययन तथा �व�षेण गदा� भने अिघ�लो आ�थ�क वष� र आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा 

को�भड-१९ महामार�को �भावमा ताि�वक �भ�ता नपरेको ज�तो देिख�छ। यसथ�मा को�भड-

१९ महामार�बाट शासक�य तथा �वकास �नमा�णका ग�त�व�धह�लाई सरकारका नी�त तथा 

काय��म एवम ् बजेट काय��मले स�ुनि�तता गरेबमोिजमको समय, लागत र गणु�तरमा 

स�झौता नगर� म��ालय तथा �नकायह�ले यसका वैकि�पक �व�ध तथा उपायह�को 

खोजीमा संवेदनशील भई ला�नपुन� देिख�छ। 

५ .17. �यसैगर�, क�तपय माइल�टोनको काय� मि��प�रष�को �नण�यको कारण अगा�ड नबढेको 

देिखएको छ (ज�तैः वन म��ालयको वै�ा�नक वन �यव�थापन काय��म)। अिघ�लो 

आ�थ�क वष�को श�ुवातबाट नै स�ालनमा रहेको उ� काय��म गत आ�थ�क वष�को दो�ो 

चौमा�सकमा मि��प�रष� बाट काम नै अगा�ड नबढाउने गर� �नण�य भएको �यस प�ात उ� 

काम अगा�ड बढाउन नस�ने अव�था हुँदा प�न �य�ता काय��मह� संसोधन गर� �यसको 

�ोत अ�य काय�मा प�रचालन गन� स�कने अव�था हनु स��यो। तर, उ� काय��म 

मि��प�रष�को �नण�यबाट रो�कएप�छ काय��म संशोधन गर� �व�नयोिजत �ोतको उपय�ु 

प�रचालनमा स�बि�धत �नकायको �यान प�ुन नसकेको देिख�छ। 

५ .18. आव�यक पूव�तयार�का काय�ह� परुा नभएको कारण उ�लेख गर� काय� श�ु नभएका 

२३ वटा माइल�टोह� रहेका छन,् जनु श�ु हनु नसकेका माइल�टोनह� म�ये सबैभ�दा 

धेरै हो र यसो हनु ु �वभा�वक प�न हो। �कनभन ेमा�थ ता�लकाह�मा उ�लेख भए ज�तो 
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आ�थ�क वष�को �ार�भमै श�ु वा स�प� गनु�पन� काय�ह� हालस�म समेत श�ु वा स�प� हनु 

नस�नलेु �यसप�छ गनु�पन� काय�ह� �वतः �भा�वत हनुे कुरा �वयं�स� ह�ुछ।  

५ .19. अ�य �नकायको कारणले �भा�वत भई श�ु नभएका ५ वटा माइल�टोनह� म�ये केह� 

अ�य �नकायको मागमा आधा�रत रहेका र केह� अ�य �नकायको सहयोग वा सहम�त 

आव�यक पन� र सो सहम�त �ा� नभएका माइल�टोनह� रहेका कारणले ती �नकायह�को 

सहयोगका ला�ग थप सम�वय गनु� ज�र� देिख�छ। साधारणतया अ�य �नकायको सहम�त 

आव�यक पन� �वषयह�मा सहम�त �दान गन� �ढलाई हनुे, सहम�त �दान नगन� ज�ता 

�वषयह� अ�तर �नकाय सम�वयबाट समाधान हनुे �वषह� हनु ् भन े थप सहजीकरणको 

आव�यकता पन� �वषयह�मा �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको सहयोग �लन ु

उपय�ु ह�ुछ।   

५ .20. ज�गा �ा� नभएको वा ज�गा �ा��मा भएको �ढलाईको कारणले �भा�वत भई 

आषाढस�ममा स�प� हनुपुन�म�ये श�ु नभएका माइल�टोनह�को सं�या ८ रहेको छ भने 

आ�थ�क �ोतको अभावले ७ वटा माइल�टोन श�ु हनु नसकेको देिख�छ। आयोजना �नमा�ण 

�थलको सनुिु�तता नभई वा आ�थ�क �ोतको स�ुनि�तता नै नभई आयोजना �नमा�ण स�प� 

गन� ल�य रा� ुआफैमा योजना तजु�मामा भएको कमजोर� हो भ� स�क�छ भने अक�तफ�  

स�बि�धत �नकायह�ले समेत ज�गा तथा आ�थ�क �ोत �ा��मा �या� �यास नगरेको हनु 

स�दछ। �यसैगर� आ�थ�क वष�को वा�ष�क काय��ममा समावेश गरेको काय�का ला�ग आ�थ�क 

वष�भर� प�न आ�थ�क �ोतको जोहो गन� नस�न ुस�बि�धत �नकायको ठूलो कमजोर� समेत हो 

भने काय�योजनामा समावेश भएका काय��मह�का ला�ग उ� काय�मा सहजीकरण गनु� समेत 

अ�तरस�बि�धत �नकायह�को समेत दा�य�व हनु आउछ। सो तफ�  म��ालय तथा 

�नकायह�ले उिचत �यान �दएको देिखदैन।  

५ .21. कुनै कारण उ�लेख नग�रएका तर आषाढ मसा�तस�म स�प� हनुपुन�म�ये श�ु नभएका 

माइल�टोनको सं�या ५ रहेको छ। यसर� काय� श�ु हनु नसकेको �प� कुनै कारण 

उ�लेख गन� नस�नमुा उ� माइल�टोनको काय�स�पादन एवम ्��तवेदन काय� �नकायह�को 

�ाथ�मकतामा नपरेको हो �क भ�े अनमुान गन� स�ने अव�था रह�छ।   �ा� �ववरण एवम ्

मा�थ ग�रएको �व�षेण समेतका आधारमा म��ालय/�नकायह�ले म�ुयतः �न�न �वषयह�मा 

�यान �दएमा �नकायह�को आगामी काय�स�पादनलाई थप न�तजामूखी र प�रणाममखुी बनाई 

�नधा��रत वा�ष�क ल�य समयमै हा�सल गन� स�कने देिख�छः  
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(क) को�भड-१९ को दो�ो लहरको �भाव हालस�म प�न कायम नै रहेको र ते�ो लहरको 

समेत स�भावना रहेकोले स�बि�धत म��ालय तथा �नकायह�ले आव�यक �वा��य सरु�ा 

मापद�ड अपनाई सतक� ताका साथ आयोजना तथा �वकासका काय��मह�लाई स�ालन गन� 

�ाथ�मकता �दान गन�। 

(ख) अ�तर �नकाय सम�वयको कमीले ग�त �लन नसकेका ��याकलापह�का ला�ग सम�वयको 

काय� �भावकार� बनाउने र आव�यक भएमा �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको 

सहयोग �लने।  

(ग) �वगतदेिखका अ�यासह�लाई समेत म�यनजर गदा� आ�थ�क वष�को अि�तम समयमा भौ�तक 

�नमा�णका काय�ह� �यापक �पमा स�ालनहनुे देिखएकोले सो काय�सँग स�बि�धत म��ालय 

तथा अनगुमनकार� �नकायह�ले तदा�कताका साथ �य�ता ��याकलापह�को प�रमाण र 

गणु�तरमा समेत �यान �दई काय� स�ालनगनु�पन�। 

(घ) आ�थ�क वष��भ�ै �ार�भ भई स�प� समेत हनुपुन� ��याकलाप तथा माइल�टोन जनु 

हालस�म प�न श�ुयताको अव�थामा रहेका छन,् �य�ता काय�ह�लाई यथा�स� श�ु गर� 

काय� अगा�ड बढाउन स�बि�धत म��ालय, �नकाय तथा आयोजनाह�ले छु�ै काय�योजना 

�नमा�ण गन� तथा बहवुष�य ��याकलापह�का हकमा  �य�ता ��याकलाप तथा माइल�टोन 

चाल ु आ�थ�क वष�को काय�योजनामा समावेश गर� �ाथ�मकताका साथ काया��वयन 

���यालाई अगा�ड बढाउने �ब�ध गन�। �यसर� आ�थ�क वष�मै �ार�भ वा स�प� हनुपुन�मा 

सो नभएका ��याकलापको समेत छु�ै अनगुमन गन� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयले उिचत �ब�ध गनु�पन�, �धानम��ी काया�लयले स�बि�धत �वषय�े� एवम ्

�नकायसँग स�बि�धत शाखाह� थप प�रचा�लत हनु।े  

(ङ) म��ालय तथा �नकायह�ले नया कानून �नमा�ण तथा संशोधनका चरणमा एक आपसमा 

आव�यक राय तथा सहम�त �दान गनु�पन� �वषय यथाशी� स�प� गन� तथा सहम�त �दान 

गन� नस�कने भएमा समेत आ�नो �नकायको राय �छटो उपल�ध गराउने प��तको थालनी 

गनु�पन�, (ज�तैः यस आ�थ�क वष�को हकमा कृ�ष तथा पशपंुछ� �वकास म��ालयले 

अ��यस�म प�न काय��व�ध �वीकृ�त नगदा� �ोत बीउ स�ब�धी काय��म हालस�म प�न 

अगा�ड ब�न नसकेको। 

(च) म��ालय तथा �नकायह�ले कुनै काय��म स�ालन गन� नस�कने भनी सो काय��मका 

ला�ग �व�नयोिजत बजेट नै अथ� म��ालयमा समप�ण ग�रसकेको अव�थामा उ� काय��म 
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प�न संशोधन हनुपुन� संसो�धत काय�योजना �णाल�मा अ�याव�धक गन� प�रपाट� �वकास 

गन�। 

(छ) को�भड-१९ महामार�को दो�ो लहरका कारण भौ�तक �पमा स�ालन नस�कने तर Virtual 

�पमा स�ालन गन� �म�ने काय�ह�को Virtual �पमा स�ालनगन�।  

(ज) म��ालय तथा �नकायह�ले वा�ष�क काय��मका �पमा ��ताव गन� काय��मह�को 

�वीकृ�तको चरणमै �ोत स�ुनि�तता गन� तथा �ोत स�ुनि�तता/�यव�था नभएका तथा 

पूव�तयार� स�प� नभएका आयोजना तथा काय��मह�लाई वा�ष�क �पमा बजेट �व�नयोजन 

गन� प�रपाट�को अ��य गनु�पन�। 

(झ) नेपाल सरकारको वा�ष�क नी�त तथा काय��म बजेट काय��ममा समावेश भई म��ालय 

तथा �नकायह�को �वीकृत वा�ष�क काय�योजनामा समावेश भएका ��याकलाप तथा 

माइल�टोनको काय�स�पादन��त स�बि�धत �नकायह�लाई जवाफदेह� बनाउनपुन�। यसका 

ला�ग नेत�ृव�तरमा न�तजा सूचकस�हतको काय�स�पादन करार गर� सो को आधारमा 

सं�थागत तथा नेत�ृवको काय�स�पादन मू�या�न गन� प�रपाट�लाई सं�थागत गनु�पन�। 

(ञ) म��ालय तथा �नकायह�को अ�भलेख �यव�थापनलाई स�ुढ एवम ् च�ुत, द�ु�त बनाई 

�नकायह�बाट �ा� त�या�ह�मा एक�पता र �नय�मतता �दान गन� नेपाल सरकारका 

स�बि�धत �नकायह�बाट यस काया�लयको अनगुमन �णाल�को एक�कृत र बहृ�र 

�योगलाई �ाथ�मकता �दने। साथै, म��ालय तथा �नकायह�को योजना तथा अनगुमन 

मू�या�न महाशाखामा काय�रत जनशि�ह�लाई सं�थागत सं�मरणका ला�ग आव�यकता 

अनसुार यस स�ब�धी �मता �वकास ता�लम �दान गन� काय�लाई �ाथ�मकता �दन।े  

(ट) सबैलाई को�भड-१९ �व��को खोप उपल�ध हनु ुआफैमा �वकास र सेवा �वाहको सूचक 

हो। खोपको उलप�धताको आधारमा उ�पादन तथा आधारभतू सेवा, आ�थ�क ��याकलाप 

व�ृ�का �े� र सामािजक �े�का ��याकलापह�मा अ�पंि�मा रह� काम गन� 

जनशि�लाई उ�च �ाथ�मकताका आधारमा को�भड-19 �व��को खोप �दान गन�।     


