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मन्तव्य 

 

आ�थर्क वषर् 2073/74 को बजेट कायार्न्वयनको मध्याव�ध समीक्षा �काशन ग�रएको छ। यो समीक्षाले चाल ु
आ�थर्क वषर्को प�हलो ६ म�हनामा भएको बजेट कायार्न्वयन, �ोत प�रचालन, के्ष�गत उपलिब्धहरु, 
समस्याहरु/चनुौतीहरु र वाँक� अव�धमा गनुर्पन� सधुारका �यासलाई समेटेको छ। 

चाल ुआ�थर्क वषर्को बजेटले मखु्यरुपमा सं�वधान कायार्न्वयन र शािन्त ���या सम्प� गन�, भकूम्प प�छको 
पनु�नर्मार्णलाई ती�ता �दन,े आ�थर्क सम�ृ�का ला�ग पूवार्धार खडा गन�, सेवा �वाह र शासक�य सधुार गन� जस्ता 
के्ष�लाई �ाथ�मकतामा राखेको �थयो। 

बजेट कायार्न्वयनको �थम ६ म�हनाको अव�ध �मि�त रहेको छ। भकूम्पप�छको पनु�नर्मार्णमा ती�ता, अनकुुल 
मनसनु एवं रासाय�नक मल तथा उ�त �वउ/�वजनको सहज उपलव्धता, �व�तु आपू�तर्मा सधुार, �नमार्णजन्य 
एवं उपभोग्य समा�ीको मागमा हनुे वृ�� समेतका कारण मलुकुको सम� आ�थर्क वृ��दर बजेटले �लएको 
ल�यअनरुुप 6.5 ��तशत हनुे अनमुान छ।  

सम�ृ नेपालको ला�ग आ�थर्क �वकास हा�ा ल�य हनु।् यसका ला�ग आ�थर्क वृ�� ल�य भन्दा बढ� हा�सल 
गनर्, म�ुास्फ��तलाई घटाउन, �नयार्त वृ�� गर� व्यापार घाटा कम गनर्, चाल ुखचर्लाई सीमा�भ� राखी पूजँीगत 
खचर्लाई उल्लेख्य रुपमा बढाउन र के्ष�गत ल�यहरु हा�सल गनर् सक्दो �यास गनर् म सम्बिन्धत सवैमा हा�दर्क 
आव्हान गदर्छु।  

समीक्षा ��तवेदन तयार�मा संलग्न सवै र �वशषे गर� बजेट तथा कायर्�म महाशाखामा कायर्रत कमर्चार�हरुलाई 
धन्यवाद �दन्छु। 

 

 
कृष्णवहादरु महरा 

उप�धानमन्�ी तथा अथर्मन्�ी 
 

 



 
 

मन्तव्य 

 

अथर् मन्�ालयले �त्येक आ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनाको अव�ध पूरा भएप�छ वा�षर्क बजेट कायार्न्वयनको 
मध्याव�ध समीक्षा �नय�मत रुपमा तयार गन� गरेको छ। यसै �सल�सलामा आ�थर्क वषर् 207३/7४ मा बजेटले 
�लएका उ�ेश्य, �नधार्रण ग�रएका �ाथ�मकता र सो अनरुुपका नी�त तथा कायर्�महरुको कायार्न्वयन अवस्था, 
कायार्न्वयनका �ममा देिखएका समस्या र बाँक� अव�धमा चाल्न ुपन� कदमहरुको बारेमा �व�षेण गर� मध्याव�ध 
समीक्षा तयार ग�रएको छ। 

�वगतका वषर्हरुमा बजेटको कायार्न्वयनमा �व�भ� समस्याहरु देिखएको र कायार्न्वयन समयमै नभएको अवस्था 
रहेको �थयो। यस आ�थर्क वषर्को लागी आ�थर्क वषर् शरुु हनुभुन्दा क�रव ४५ �दन अगा�ड नै व्यवस्था�पका- 
संसदमा बजेट �स्ततु गन� संवैधा�नक व्यवस्था अनरुुप बजेट स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। समीक्षा 
अव�धमा सम��गत आ�थर्क प�रसूचकहरु अनकुुल भएताप�न ब��क� �णाल�मा कजार्योग्य लगानीको अभाव, उच्च 
व्यापार घाटा र �व�षेण घ�टरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा प�न चाल ुवषर् �नधार्रण ग�रएको आ�थर्क वृ��को 
ल�य भन े हा�सल हनु सक्ने देिखन्छ। समीक्षा अव�धमा आइपगु्दा राजस्व ल�यभन्दा बढ� संकलन भएको, 
आपू�तर् �णाल�मा सधुार आई मलु्यवृ�� वािञ्छत सीमा�भ�ै रहेको, पनु�नर्मार्णले ग�त �लएको भएताप�न चाल ु
खचर्मा �मतव्य�यता कायम हनु नसक्न ुर पूजँीगत खचर्मा अपेिक्षत वृ�� हनु नसक्न ुजस्ता समस्याहरु कायमै 
रहेका छन।्  

बजेटको �व�नयोजन र स�ालनमा कुशलता, दक्षता, पारदिशर्ता र जवाफदे�हता अ�भवृ�� गर� �व�ीय अनशुासन 
कायम गन� कायर्हरु अझैप�न चनुौतीपूणर् नै देिखएका छन।् हामीसँग साधन �ोतको अभाव होइन, खचर् गन� 
क्षमता भने बढाउनपुन� देिखन्छ। समीक्षा अव�धमा वैदेिशक सहायताको ��तव�ता बढेताप�न �ा�� र उपयोग 
क्षमतामा सधुार आउन सकेको छैन। अत: ��तवेदनले औलँ्याएका सझुावहरुलाई कायार्न्वयनयोग्य कायर्योजना 
बनाई बजेटले �लएका नी�त तथा कायर्�महरुको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग सम्बिन्धत सबै �नकायहरुबाट 
िजम्मेवार�पूणर् �यास हनुछे भ�े �व�ास �लएको छु। 

अन्त्यमा मध्याव�ध समीक्षा ��तवेदन तयार गनर् मेहनतपूवर्क ख�टन ुभएका सबै कमर्चार� �म�हरुलाई हा�दर्क 
धन्यवाद �दन चाहन्छु। 

 

 डा. शान्तराज सवेुद� 
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कायर्कार� साराशं 

 

१. चाल ुआ�थर्क वषर्मा ६.५ ��तशतको आ�थर्क वृ�� हा�सल गन� ल�य मौसमी अनकुुलता, रासाय�नक मल 
तथा उ�त �वउ/�बजनको सहज उपलब्धता, �व�तुको आपू�तर्मा सधुार, �नमार्णजन्य एवं उपभोग्य 
सामा�ीको मागमा हनुे व�ृ� लगायतका कारणले ल�यअनरुुप नै हा�सल हनुे अनमुान रहेको छ। पयर्टन, 
थोक तथा ख�ुा व्यापार एवं यातायात तथा स�ार के्ष�मा हनु े �बस्तारले गदार् सम� आ�थर्क वृ��मा 
सकारात्मक �भाव पान� अनमुान रहेको छ। 

२. रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरणका कायर्हरु ती� रुपमा अगाडी बढ्न ेअवस्था �सजर्ना भएको कारणले गदार् 
भकूम्पबाट �भा�वत क्ष�त�स्त संरचनाहरुको पनु�नर्मार्ण कायर्मा �त�ता आउने देिखन्छ। यसका अ�त�र� 
�नमार्ण सामा�ीहरुको मागमा समेत वृ�� भई पूजँीगत खचर् बढ्ने र लगानीमै�ी वातावरणको �सजर्ना�ारा 
�नजी लगानी आक�षर्त भई अथर्तन्�मा ग�तिशलता आउने अनमुान रहेको छ। 

३. वा�षर्क बजेटले �लएको ल�यअनरुूप औसत म�ुास्फ��त ७.५ ��तशत कायम रहने अनमुान ग�रएकोमा 
प�हलो ६ म�हना सम्मको औसत म�ुास्फ��त ५.८ ��तशत रहेको छ। 

४. समीक्षा अव�धमा कुल वस्त ु�नयार्त अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा १४.८ ��तशतले वृ�� भई 
रू. ३६ अबर् २७ करोड पगेुको छ। यस अव�धमा कुल वस्त ुआयात ६७.३ ��तशतले व�ृ� भई रू. ४ 
खबर् ६४ अबर् ६१ करोड पगेुको छ। समीक्षा अव�धमा कुल व्यापार घाटा ७४ ��तशतले वृ�� भई रू. 
४ खबर् २८ अबर् ३३ करोड कायम हनु गएको छ। 

५. समीक्षा अव�धमा शोधानन्तर िस्थ�त रू. ४५ अबर् ८३ करोडले बचतमा रहेको छ। अिघल्लो आ�थर्क 
वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो बचत रू. १ खबर् ३९ अबर् ७५ करोड रहेको �थयो। वस्त ुआयात उच्च 
दरले बढेको कारणले गदार् समीक्षा अव�धमा चाल ुखाता रू. १ अबर् ८ करोडले घाटामा रहेको छ। गत 
आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो खाता रू. १ खबर् ५७ अबर् ५२ करोडले बचतमा रहेको �थयो। 
कुल �वदेशी �व�नमय सि��त रू. १० खबर् ८८ अबर् ९६ करोड पगेुको छ। छ म�हनाको आयातलाई 
आधार मान्दा �वदेशी �व�नमयको यो सि��तले १४.३ म�हनाको वस्त ुआयात र १२.४ म�हनाको वस्त ु
तथा सेवा आयात धा� पयार्� रहने देिखन्छ। 

६. समीक्षा अव�धमा सरकार� बजेट रू. २ खबर् ७४ अबर् ६८ करोड ५0 लाख ६७ हजार खचर् भएको छ। 
यो रकम कुल बजेटको २६.१९ ��तशत हनु आउँछ। कुल खचर्मध्ये चाल ुखचर् रू. २ खबर् १८ अबर् 
६० करोड ९0 लाख ३८ हजार, पूजँीगत खचर् रू. ३५ अबर् २५ करोड ४६ लाख र �व�ीय 
व्यवस्थातफर्  रू. २० अबर् ८२ करोड १४ लाख १३ हजार खचर् भएको छ। उिल्लिखत खचर्हरु 
�व�नयोजनको तलुनामा �मशः ३५.42 ��तशत, ११.३० ��तशत र १७.३८ ��तशत रहेको छ।  

७. समीक्षा अव�धसम्म राजस्वको ल�य रू. २ खबर् ५८ अबर् ७४ करोड ३ लाख रहेकोमा रू. २ खबर् ७७ 
अबर् ५७ करोड १५ लाख संकलन भएको छ। यो असलु� अधर् वा�षर्क ल�यको तलुनामा १०७.28 
��तशत र वा�षर्क ल�यको तलुनामा ४९.०५ ��तशत रहेको छ। 

८. �व�भ� �वकास आयोजना कायार्न्वयनको ला�ग रू. १ खबर् ५२ अबर् ३१ करोड ३१ लाख बराबरको 
वैदेिशक सहायताको ��तब�ता �ा� भएको छ। यसमध्ये रू. ३८ अबर् ३0 करोड 27 लाख अनदुान र 
रू. १ खबर् १4 अबर् 1 करोड बराबरको सह�ुलयतपूणर् ऋण सहायता रहेको छ। 
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९. चाल ुआ�थर्क वषर्को सरुूमा वैदेिशक सहायतातफर्  सोधभनार् �ा� गनुर्पन� रकम रू. ३६ अबर् ९६ करोड ९ 
लाख रहेकोमा समीक्षा अव�धमा रू. २१ अबर् ९३ करोड ८४ लाख सोधभनार् �ा� भएको छ। 

१०. खचर्को �वृि� र अनमुानको आधारमा चाल ुखचर् रू. ५ खवर् 61 अवर् 61 करोड 93 लाख ५७ हजार, 
पूजँीगत खचर् रु. 2 खवर् 62 अवर् 3 करोड 49 लाख १३ हजार र �व�ीय व्यवस्था तफर्  रू. १ खवर् 
12 अवर् 22 करोड 73 लाख समेत गर� कुल खचर् रू. 9 खवर् 35 अवर् 88 करोड 16 लाख ५८ 
हजार पगु्ने संशो�धत अनमुान रहेको छ। यो कुल �व�नयोिजत बजेटको ८9.22 ��तशत हो। पनु�नर्मार्ण 
कायर्को दो�ो �कस्ता �वतरण कायर् सरुु हनुे भएको, मन्�ालय/�नकायहरूबाट भएका थप बजेट मागलाई 
सम्बोधन गनुर्पन� आवश्यकता रहेको, मिन्�प�रषद्को �नणर्यबाट �सिजर्त दा�यत्व भ�ुानी गनुर्पन� अवस्था, 
�नवार्चन र सरकारबाट सोको तयार�मा हनुे खचर्, म�ुास्फ��त तथा अन्य स�ालन तथा उपभोग खचर्मा 
हनुसक्ने ब�ृ� समेतको आधारमा चाल ुखचर् बढ्न जाने देिखन्छ। 

११. यसैगर� �व�भ� �संचाइ, सडक, जल�व�तु आयोजनाहरु, 132 के.भी. तथा अन्य �सारण लाइन �वस्तार 
आयोजना ,रा��य ऊजार् संकट �नवारण तथा �व�तु �वकास दशक सम्बन्धी कायर् योजना, दिक्षण एिशया 
पयर्टन पूवार्धार �वकास आयोजना, मेलम्ची खानेपानी लगायतका आयोजनाहरुको खचर् बढ्ने िस्थ�त रहेको 
छ। 

१२. रा��य पनु�नर्मार्णतफर्  प�हलो �कस्ता वापतको ५० हजार रुपैया रकम क�रव ५ लाख १० हजार 
लाभ�ाह�ले �ा� ग�रसकेका छन।् दो�ो �कस्ताको थप ग�रएको रु. १ लाख समेत गर� रु. १ लाख ५० 
हजार प�न �वतरणको तयार� भइरहेको छ। गैरसरकार� के्ष�बाट १४ वटा सम्पदा र ४८० �व�ालय 
भवनको पनु�नर्मार्ण कायर् सम्प� भएको छ। �ा�व�धकहरूलाई Training of Trainers (TOT) ता�लम �दान 
ग�रएको र �व�भ� सरकार� भवनहरू पनु�नर्मार्णको कायर्लाई समेत ती�ता �दइएको छ। 

१३. बजेट कायार्न्वयनलाई �भावकार� बनाउन सं�वधान अनकूुल हनुे गर� अन्तर सरकार� �व� हस्तान्तरण 
सम्बन्धी ऐन तजुर्मा गनर् अत्यावश्यक देिखएको छ। यसैगर� राजस्व वाँडफाँड, समानीकरण अनदुान, 
सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान वा अन्य �योजनको ला�ग �दने �वशेष अनदुान सम्बन्धी र नमनुा कर 
काननुको �नमार्ण गर� संघीयता व्यवस्थापन कायर्लाई सहज र �भावकार� बनाउन आवश्यक देिखएको 
छ। जसको ला�ग �ारिम्भक मस्यौदा तयार�को �ममा रहेका छन।् 

१४. ठूला आयोजना र महत्वपूणर् कायर्�महरूको अनगुमन सम्माननीय �धानमन्�ी स्वयंबाट हनुकुा साथै 
आयोजना कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत मन् �ी, अथर्मन्�ी, रा��य योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सम्बिन्धत 
सिचवहरू यस्ता आयोजनाको अनगुमनमा �त्यक्ष संलग्न रह� अनगुमन भइरहेकोले बजेट तथा आयोजना 
कायार्न्वयनमा अनशुासन र नतीजा �ा��मा सहजता र �भावका�रता आएको छ। 

१५. मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई यथाथर्परक बनाई त्यसैको आधारमा बजेट �व�नयोजन गन� प�रपाट�को 
�वकास गनर् जरूर� देिखएको छ। 

१६. �व�नयोिजत बजेट खचर् नगन� तर नयाँ एवं थप बजेट मागको चापलाई �नरुत्सा�हत गनुर्पन� देिखएको छ। 

१७. योजना र वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म वीचको अन्तरसम्बन्धलाई सदुृढ तलु्याई कायार्न्वयनलाई �भावकार� 
बनाउन अप�रहायर् देिखएको छ। 

१८. �दगो �वकासका ल�यहरु हा�सल गद� सन ्2030 सम्म नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएको मलुकुको 
रुपमा स्तरो�ती गन�तफर्  बजेटलाई लिक्षत गनुर्पन� भएको छ। 
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१९. आ�थर्क एवं �ा�व�धक �व�षेण प�ातमा� कायर्�म/आयोजना कायार्न्वयनका ला�ग बजेट �व�नयोजन गन� 
र उच्च ��तफल एवं आ�थर्क सामािजक दृ��ले मह�वपणुर् रहेका पूवार्धार आयोजनाहरुमा मा� सावर्ज�नक 
खचर् अ�भवृ�� गन� नी�त अवलम्बन गनुर्पन� अवस्था छ। 

२०. आपू�तर् �णाल�मा सधुार गर� म�ुािस्फ�तलाई ल�य�भ�ै रा� े �यास गनुर्पन� साथै ब�क तथा �व�ीय 
संस्थाबाट अनतु्पादक के्ष�मा जाने कजार्लाई �नरुत्सा�हत गर� उत्पादनशील के्ष�मा कजार्लाई �नद� िशत गर� 
तत्कालका ला�ग देखापरेको तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गनर् आवश्यक देिखएको छ। 

२१. पूजँीगत खचर् अ�भव�ृ�का ला�ग अथर् मन्�ालयबाट सरोकारवाला मन्�ालय/�नकायसँग घ�नभतू छलफल 
भएको एवं पूजँीगत खचर् गन� �वषयमा सरोकारवाला �नकायहरुलाई १० बुदेँ �नद�शन समेत गएको छ। यो 
�यासले आ�थर्क वषर्को बाँक� अव�धमा पूजँीगत खचर् वृ��मा उल्लेख्य सधुार आउने अपेक्षा ग�रएको छ। 
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प�रच्छेद 1 
सम��गत आ�थर्क तथा �व�ीय िस्थ�त 

१.१ समीक्षाको प�ृभ�ूम र सीमा 

आ�थर्क वषर्को �थम छ म�हना ब्य�तत भईसकेको अवस्थामा मलुकुको सम� अथर्तन्�को अवस्था, बजेटले 
�लएका उ�ेश्य, नी�त तथा कायर्�महरुको �ग�त समीक्षा, छ म�हनाको खचर्को अवस्था र राजस्व प�रचालन 
एवं बैदेिशक सहायता उपयोगको �व�षेण, बजेटका �नधार्�रत उ�ेश्यहरु परुा गन� �दशामा �लइएका नी�तगत 
तथा संरचनागत �यासहरु र बजेट कायार्न्वयनमा देिखएका समस्याहरु प�हचान गर� सधुारका ला�ग सझुाव 
स�हत आ�थर्क वषर्क २०७३/७४ को बजेटको मध्याव�ध समीक्षा ��तवेदन तयार ग�रएको छ। 

उजार् आपू�तर्मा आएको सधुार, �नमार्णजन्य एवं उपभोग सामा�ीको मागमा वृ��, अनकुुल मनसनु एवं 
रासाय�नक मल तथा उ�त �वउ �वजनको सहज उपलब्धता, पनु�नर्मार्णमा ती�ता र नी�तगत सधुारको 
प�रणामस्वरुप आ�थर्क वषर्को बाँक� अव�धमा आ�थर्क ग�त�व�धको �वस्तार, राजस्व प�रचालन र पुजँीगत 
खचर्मा उल्लेख्य उपलब्धी हा�सल हनु ेअपेक्षा ग�रएको छ। 

यो समीक्षा आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को प�हलो छ म�हनाको तथ्या�मा आधा�रत छ। यी तथ्या�हरु 
सम्बिन्धत मन्�ालय/�नकाय, नेपाल रा� ब�क, महालेखा �नयन्�क कायार्लय र स्थलगत अवलोकन, 
�नर�क्षणबाट �ा� भएका हनु।् तथ्या� उपलब्धतामा रहेका क�तपय सीमाहरुका बावजदु �ा� तथ्या� र 
�ववरणहरुका आधारमा मध्याव�ध समीक्षालाई बस्तपुरक र यथाथर्परक बनाउने �यास ग�रएको छ। 

1.2 सम��गत आ�थर्क तथा �व�ीय िस्थ�त 

1.2.1 �व� अथर्तन्�को प�रदृश्य 

सन ्२०१६ मा ३.१ ��तशत रहेको �व�को आ�थर्क वृ��दर सन ्२०१७ मा ३.४ ��तशत रहने �के्षपण 
अन्तरार्��य म�ुाकोषले गरेको छ। उद�यमान अथर्तन्� तथा �वक�सत अथर्तन्� अन्तगर्त अमे�रका लगायतका 
केह� मलुकुमा भईरहेको ��मक सधुारका कारण �व� अथर्तन्�मा समेत ��मक सधुार हनुे अपेक्षा रहेको 
छ। अन्तरार्��य म�ुा कोषको �के्षपणअनसुार सन ्२०१६ मा ४.१ ��तशतले वृ�� भएको अनमुान ग�रएको 
उद�यमान तथा �वकासोन्मखु देशहरुको अथर्तन्� सन ्२०१७ मा ४.५ ��तशतले बढ्ने �के्षपण रहेको छ। 
दईु ठुला �छमेक� अथर्तन्�हरु भारतीय र ची�नया अथर्तन्� सन ्२०१६ मा ६.६ र 6.7 ��तशतले बढेको 
अनमुान रहेकोमा सन ्२०१७ मा �मश ७.२ र 6.5 ��तशत रहने �के्षपण छ।  

अन्तरार्��य म�ुा कोषका अनसुार सन ् २०१६ मा �वक�सत मलुकुहरुको म�ुास्फ��तदर ०.७ ��तशत 
रहेकोमा सन ्२०१७ मा १.७ ��तशत रहने �के्षपण छ। त्यसैगर�, उद�यमान तथा �वकासशील देशहरुको 
म�ुास्फ��तदर सन ्२०१६ मा ४.५ ��तशत रहेकोमा सन ्२०१७ मा प�न ४.५ ��तशत रहने �के्षपण छ। 
सन ्२०१६ मा १.९ ��तशतले बढेको अनमुान ग�रएको वस्त ुतथा सेवाको �व� व्यापार सन ्२०१७ मा 
३.८ ��तशतले व�ृ� हनुे �के्षपण छ।  

1.2.2 रा��य अथर्तन्� 

वास्त�वक के्ष� 

आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा अनकूुल मनसून एवम ् रासाय�नक मल तथा उ�त �बउ/�वजनको सहज 
उपलव्धताको कारण �मखु खा� बाल�हरुको उत्पादन वृ�� हनुे �ारिम्भक अनमुान छ। त्यसैगर�, �व�तु 
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आपू�तर्मा आएको सधुार तथा �नमार्णजन्य एवम ् उपभोग्य साम�ीको मागमा हनु े वृ��का कारण उ�ोग 
के्ष�को क्षमता उपयोग समेत �वस्तार हनुे अनमुान ग�रएको छ। हालसम्म उपलव्ध जानकार� तथा 
प�रदृश्यका आधारमा पयर्टन, थोक तथा ख�ुा व्यापार एवम ्यातायात तथा स�ार जस्ता के्ष�हरु �वस्तार 
हनुगई सम� सेवा के्ष� समेत वृ�� हनु ेअनमुान ग�रएको छ। उपयुर्� प�रदृश्यहरुका आधारमा चालू वषर् 
मलुकुको सम� आ�थर्क वृ��दर बजेटको ल�यअनरुुप 6.5 ��तशत हनुे �के्षपण छ।  

कृ�ष के्ष� 

आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा मनसनु अनकूुल रहेको, धान लगायतका �मखु वष� बाल�ले ढाकेको 
के्ष�फलमा वृ�� भएको र उ�त �बउ/�वजन तथा रासाय�नक मल सहज रुपमा उपलव्ध भएकोले 
उत्पादनमा व�ृ� हनुे देिखएको हो। चालू वषर्मा धानको उत्पादन २१.७ ��तशत, मकैको उत्पादन १.२ 
��तशत, कोदोको उत्पादन १.२ ��तशत र फापरको उत्पादन १.४ ��तशतले वृ�� हनुे अनमुान छ। गत 
वषर् धान र कोदोको उत्पादनमा �मशः १०.२ ��तशत र २.० �िशतले �ास आएको �थयो भने मकै तथा 
फापरको उत्पादन �मशः ४.० ��तशत र ७.१ ��तशतले वृ�� भएको �थयो। हालसम्म उपलव्ध जानकार� 
एवम ्प�रदृश्यका आधारमा चालू वषर्मा गहुँ बाल�को उत्पादनमा सामान्य वृ�� हनुे अनमुान छ।  

गैर–कृ�ष के्ष� 

�व�तु आपू�तर्मा सधुार भएको, भकूम्पबाट क्ष�त�स्त संरचनाहरुको पनु�नर्मार्ण कायर् अिघ ब�ढरहेको एवम ्
�वकास �नमार्ण सम्व� प�रयोजनाहरुमा सरकारको पूजँीगत खचर् व�ृ� हुदैँ जाने तथा उपभोग्य वस्तहुरुको 
मागमा वृ�� हनुे अपेक्षाका आधारमा �नमार्ण तथा उत्पादनशील उ�ोगहरुको उत्पादनमा वृ�� हनुे अनमुान 
ग�रएको छ।  

सन ्२०१६ मा अिघल्लो वषर्को तलुनामा पयर्टक आगमन संख्यामा ३५.४ ��तशतले वृ�� भई कुल ७ 
लाख २९ हजार ५५० पयर्टकहरुले नेपाल �मण गरेका छन।् पयर्टक आगमनमा भएको सधुारको 
प�रणामस्वरुप होटल तथा रे�ुरेन्ट के्ष� �वस्तार हनु ेअनमुान छ।  

समीक्षा अव�ध सम्ममा कुल १ लाख ८९ हजार ४३३ जनालाई वैदेिशक रोजगार�मा जान अिन्तम �म 
स्वीकृ�त �दान ग�रएको छ। यो संख्या गत वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा ९.९ ��तशतले कम हो। यस 
अव�धमा वैदेिशक रोजगार�को �मखु ३ गन्तव्य मलुकुहरु कतार, साउद� अरब र मले�सया रहेका छन।्  

समीक्षा अव�धमा कुल रु. ८ अबर् २५ करोडको वैदेिशक लगानी ��तव�ता आएको छ जनु अिघल्लो वषर्को 
तलुनामा २७.५ ��तशतले बढ� हो। ��तव� भएका प�रयोजनाहरुबाट कुल ५४३० रोजगार� �सजर्ना हनु े
अपेक्षा रहेको छ। 

म�ुास्फ��त 

आ�थर्क वषर् २०७३/७४ मा म�ुास्फ��तलाई ७.५ ��तशतको सीमा�भ� रा� ेल�य �लएकोमा प�हलो छ 
म�हनासम्मको औसत म�ुास्फ��त ५.८ ��तशत रहेको छ। गत वषर्को आधार मूल्य �भाव, वष� वाल�हरुको 
उत्पादनमा उच्च वृ��, आपू�तर् अवस्थामा सहजता तथा भारतमा उपभो�ा म�ुास्फ��तदर घट्दै गएको 
कारण प�छल्ला म�हनाहरुमा सम� उपभो�ा म�ुास्फ��तमा �नरन्तर कमी आइरहेको हुँदा चालू आ�थर्क वषर् 
२०७३/७४ मा म�ुास्फ��त ल�य�भ�ै रहने अनमुान ग�रएको छ। 

1.2.4 मौ��क िस्थ�त 

म�ुा�दाय  
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आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को ६ म�हनासम्ममा �वस्ततृ म�ुा�दाय 8.1 ��तशतले बढेको छ। अिघल्लो 
वषर्को सोह� अव�धमा उ� म�ुा�दाय 9.0 ��तशतले बढेको �थयो। समीक्षा अव�धमा �व�षेण आ�वाहको 
�वस्तारमा कमी आउनकुो साथै आयात समेत उच्च रहेको कारण खदु वैदेिशक सम्पि�को वृ�� कम 
रहेकोले �वस्ततृ म�ुा�दाय अिघल्लो वषर्को तलुनामा कम दरले बढेको हो। वा�षर्क �वन्दगुत आधारमा 
२०७३ पसुमा �वस्ततृ म�ुा�दाय 18.5 ��तशतले बढेको छ।   

1.2.5 कुल आन्त�रक कजार् 

समीक्षा अव�धमा कुल आन्त�रक कजार् 6 ��तशतले बढेको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा उ� कजार् 
1.1 ��तशतले बढेको �थयो। समीक्षा अव�धमा मौ��क के्ष�को �नजी के्ष�मा�थको दाबी उल्लेख्य रुपमा 
वृ�� भएकोले कुल आन्त�रक कजार् बढेको हो। समीक्षा अव�धमा �नजी के्ष�मा�थको दाबी 12.6 ��तशतले 
बढेको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो दाबी 5.9 ��तशतले बढेको �थयो। वा�षर्क �वन्दगुत 
आधारमा २०७३ पसुमा कुल आन्त�रक कजार् 24 ��तशतले बढेको छ।  

1.2.6 ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरुको साधन प�रचालनको िस्थ�त 

�नके्षप संकलन 

समीक्षा अव�धसम्ममा ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरुको �नके्षप 7.2 ��तशत (रु. 1 खवर् 44 अबर् 38 करोड) 
ले वृ�� भई रु. 21 खवर् 61 अबर् पगेुको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो �नके्षप 6.0 ��तशत 
(रु. १ खवर् 92 करोड) ले बढेको �थयो। वा�षर्क �वन्दगुत आधारमा २०७३ पसुमा ब�क तथा �व�ीय 
संस्थाहरुको �नके्षप 20.8 ��तशतले बढेको छ। २०७३ पसुमा ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरूको कुल 
�नके्षपमा चिल्त, बचत र म�ुती �नके्षपको अंश �मशः 8.2 ��तशत, 42.1 ��तशत र 32.7 ��तशत 
रहेको छ।  

कजार् �वाह 

समीक्षा अव�धमा ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरूबाट �नजी के्ष�तफर्  �वा�हत कजार् 12.9 ��तशतले बढेको छ। 
अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो कजार् 5.8 ��तशतले बढेको �थयो। समीक्षा अव�धमा �नजी के्ष�तफर्  
�वा�हत कजार्मध्ये वािणज्य ब�कहरुको 14.8 ��तशत र �वकास ब�कहरुको 6.2 ��तशतले बढेको छ भन े
�व� कम्पनीहरुको 5.2 ��तशतले घटेको छ। वा�षर्क �बन्दगुत आधारमा २०७३ पसुमा ब�क तथा �व�ीय 
संस्थाहरूबाट �नजी के्ष�तफर्  �वा�हत कजार् 32 ��तशतले बढेको छ। 

तरलता ब्यवस्थापन 

आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को ६ म�हनासम्ममा नेपाल रा� ब�कले  �रपो बोलकबोल माफर् त ्रु. १५ अबर् 

४० करोड तरलता �वाह गरेको छ। साथै, समीक्षा अव�धमा वािणज्य ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरुले रु. १३ 

अबर् ९८ करोडको स्थायी तरलता स�ुवधा उपयोग गरेका छन।् 

आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को ६ म�हनासम्मको अव�धमा केिन्�य ब�कले �वदेशी �व�नमय बजार (वािणज्य 

ब�कहरू) बाट अमे�रक� डलर २ अबर् ४ करोड खदु ख�रद गर� रु. २ खबर् १९ अबर् ३५ करोड खदु 

तरलता �वाह गरेको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा �वदेशी �व�नमय बजारबाट अमे�रक� डलर २ अबर् 

२३ करोड खदु ख�रद भई रु. २ खबर् ३४ अबर् १३ करोड खदु तरलता �वाह भएको �थयो। 



7 
 

आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को ६ म�हनासम्ममा खलुाबजार कारोबारका �व�भ� उपकरण माफर् त ्पटक–पटक 

गर� रु. १ खबर् १ अबर् १० करोड तरलता �शोचन ग�रएको छ। यस अन्तगर्त ब्याजदर क�रडोर 

अन्तगर्तको चौध �दन े �नके्षप बोलकबोल माफर् त ् रु. २९ अबर् ८० करोड, ९० �दने �नके्षप बोलकबोल 

माफर् त ्रु. ७ अबर् ५ करोड र �रभसर्�रपो माफर् त ्रु. ६४ अबर् २५ करोडको �शोचन भएको छ। अिघल्लो 

वषर्को सोह� अव�धमा �नके्षप बोलकबोल, �रभसर् �रपो तथा सोझै �ब�� बोलकबोल माफर् त ्�मशः रु. १ खबर् 

९८ अबर् ४० करोड, रु. ९७ अबर् ३५ करोड र रु.९ अबर् १० करोड तरलता �शोचन ग�रएको �थयो। 

समीक्षा अव�धमा अमे�रक� डलर १ अबर् ९८ करोड र यूरो ९ करोड ५० लाख �ब�� गर� रु. २ खबर् 

२४ अबर् ३० करोड बराबरको भा.रु. ख�रद भएको छ। अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा अमे�रक� डलर १ 

अबर् ३४ करोड �ब�� गर� रु. १ खबर् ४० अबर् ९९ करोड बराबरको भा.रु. ख�रद भएको �थयो। 

1.2.7 �धतोप� तथा बीमा व्यवसाय 

�धतोप� बजार 

नेप्से सूचका� २०७२ पसु मसान्तको १,१९०.२ �वन्दबुाट २०७३ पसु मसान्तमा २४.३ ��तशतले वृ�� 
भई १,४७९.९ �वन्दमुा पगेुको छ। २०७३ असार मसान्तको १,७१८.२ �वन्दकुो तलुनामा भन ेनेप्से 
सूचका�मा १३.९ ��तशतले �ास आएको छ। समीक्षा अव�धमा कुल सेयर कारोबार रकम अिघल्लो 
आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा १२९.९ ��तशतले वृ�� भई रु. ११५ अबर् १ करोड पगेुको छ। 
�डम्याट �णाल�बाट कारोबार भई स्टकको तरलता बढेको, चालू आ�थर्क वषर्देिख कारोबार अव�ध बढेको 
तथा नेप्से सूचका�मा समेत वृ�� भएको कारण कुल कारोबार रकममा उल्लेख्य वृ�� देिखएको हो। 
समीक्षा अव�धमा नेपाल �धतोप� बोडर्ले १० वटा कम्पनीहरुलाई रु. ७ अबर् ६६ करोड बराबरको ३ 
करोड ५० लाख �क�ा सेयर �ाथ�मक �नष्कासनका ला�ग स्वीकृ�त �दएको छ।  

बीमा व्यवसाय 

२०७३ पसु मसान्तमा २६ वटा बीमा कम्पनीमध्ये सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २२ रहेको छ। कुल 
२६ वटा बीमा कम्पनीहरूमध्ये १७ वटा �नज�वन, ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन।् बीमा 
स�म�तबाट �ा� तथ्या�अनसुार २०७३ असार मसान्तमा बीमा कम्पनीहरुको कुल सम्पि�/दा�यत्व रु. १ 
खवर् ५८ अबर् २४ करोड पगेुको छ।  

1.2.8 वा� के्ष� 

वैदेिशक ब्यापार 

समीक्षा अव�धमा कुल वस्त ु�नयार्त अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा १4.8 ��तशतले व�ृ� भई रु. 
३6 अबर् 27 करोड पगेुको छ। अिघल्लो आ�थर्क बषर्को सोह� अव�धमा यस्तो �नयार्त २7.2 ��तशतले 
�ास आएको �थयो।  

समीक्षा अव�धमा कुल वस्त ुआयात 67.3 ��तशतले वृ�� भई रु. ४ खवर् 64 अबर् 61 करोड पगु्न 
गएको छ। अिघल्लो आ�थर्क बषर्को सोह� अव�धमा यस्तो आयातमा 25.7 ��तशतले �ास आएको �थयो। 
यस�कार समीक्षा अव�धमा कुल व्यापार घाटा 74 ��तशतले वृ�� भई रु. ४ खवर् 28 अबर् ३३ करोड 
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रहन गएको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा व्यापार घाटामा 25.5 ��तशतले कमी आएको 
�थयो। 

शोधनान्तर िस्थ�त  

समीक्षा अव�धमा शोधनान्तर िस्थ�त रु. 45 अबर् 2 करोडले बचतमा रहेको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को 
सोह� अव�धमा यस्तो बचत रु. १ खवर् 39 अबर् 75 करोड रहेको �थयो। समीक्षा अव�धमा चालू खाता रु. 
१ अबर् 8 करोडले घाटामा रहेको छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा यो खाता रु. १ खवर् 57 अबर् 
52 करोडले बचतमा रहेको �थयो। वस्त ुआयात उच्च दरले बढेको कारण समीक्षा अव�धमा चालू खाता 
घाटामा गएको र शोधनान्तर बचतमा न्यूनता आएको हो।  

�व�षेण आ�वाह चालू आ�थर्क वषर्को �थम छ म�हनाको अव�धमा 5.7 ��तशतले व�ृ� भई रु. ३ खवर् 
42 अबर् 23 करोड पगेुको छ। यस्तो आ�वाह अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धमा 17.3 ��तशतले वृ�� 
भएको �थयो।   

�वदेशी �व�नमय सि��त 

२०७३ पसु मसान्तमा कुल �वदेशी �व�नमय सि��त २०७३ असार मसान्तको रु. १0 खवर् ३९ अबर् २१ 
करोडको तलुनामा 4.8 ��तशतले वृ�� भई रु. १० खवर् 88 अबर् 85 करोड पगेुको छ। गत आ�थर्क 
वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो सि��त १९.9 ��तशतले वृ�� भएको �थयो। २०७३ पसु मसान्तमा कायम 
�वदेशी �व�नमय सि��तमा भारतीय म�ुा सि��तको अंश २१.९ ��तशत रहेको छ। आ�थर्क वषर् 
२०७३/७४ को छ म�हनाको आयातलाई आधार मान्दा �वदेशी �व�नमय सि��तको �व�मान स्तरले १४.३ 
म�हनाको वस्त ुआयात र १२.४ म�हनाको वस्त ुतथा सेवा आयात धा� पयार्� रहन ेदेिखन्छ।  
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प�रच्छेद २ 
बजेट खचर् र �ोत प�रचालनको �व�षेण 

2.1 खचर् �व�षेण 

2.१.1 वा�षर्क बजेट �व�नयोजन 

चाल ुआ�थर्क वषर् 2073/74 का ला�ग कुल रू. 10 खवर् 48 अवर् 92 करोड 13 लाख 54 हजार 
बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। यसको �ववरण ता�लका २.1 मा �स्ततु ग�रएको छ।  
 

ता�लका २.1: बजेट व्यवस्था 
(रू.हजारमा) 

बाडँफाडँ �व�नयोजन रकम कुल �व�नयोजनमा ��तशत 

चाल ु 617164129 58.84 
पूजँीगत 311946325 29.74 
�व�ीय व्यवस्था 119810900 11.42 
कुल 1048921354 100.00 

चाल ु आ�थर्क वषर्को बजेटलाई गत आ�थर्क वषर्को बजेटसँग तलुना गदार् �व�नयोजनको तलुनामा 28 
��तशत र यथाथर् खचर्को तलुनामा 57.30 ��तशतले वृ�� भएको देिखन्छ। भकूम्पप�छको पनु�नर्मार्ण र 
पूवार्धार �नमार्णका ला�ग ठूलो रकम �व�नयोजन ग�रएकोले बजेटको आकार बढेको हो। 

सम��गत खचर् िस्थ�त 

चाल ुआ�थर्क वषर्को �थम ६ म�हनामा रू. 2 खवर् 74 अवर् 68 करोड 51 लाख खचर् भएको छ। यो 
रकम कुल बजेटको 26.19 ��तशत हो। कुल खचर्मध्ये चाल ुखचर् रू. 2 खवर् 18 अवर् 60 करोड 91 
लाख, पूजँीगत खचर् रू. 35 अवर् 25 करोड 46 लाख र �व�ीय व्यवस्थातफर्  रू. 20 अवर् 82 करोड 1४ 
लाख खचर् भएको छ। यी खचर्हरु �व�नयोजनको तलुनामा �मश: 35.42, 11.30 र 17.38 ��तशत 
रहेको छ। चाल ुआ�थर्क वषर्को �थम छ म�हनाको शीषर्कगत खचर् र गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको 
खचर् बीचको तलुनात्मक �ववरण ता�लका २.२ मा �स्ततु ग�रएको छ। 

 
ता�लका २.२: सम��गत खचर्को तलुनात्मक िस्थ�त 

(रकम रू.लाखमा) 

�ववरण 
�व�नयोजन प�हलो छ म�हनाको खचर् गत आ.व.को 

तलुनामा चाल ु
आ.व.को प�रवतर्न % 

बजेटको तलुनामा खचर् 
��तशत 

07२/7३ 073/74 07२/7३ 073/74 ०७2/७3 ०७३/७४ 

चाल ु 4842663 6171641 1402902 2186091 ५५.८३ 28.98 35.42 

पूजँीगत 2088772 3119463 150055 352546 १३४.९५ 7.18 11.30 

�व�ीय व्यवस्था 1263252 1198109 244649 208214 (१४.८९)  19.37 17.3८ 

जम्मा 8194688 10489214 1797606 2746851 52.80 21.94 26.1९ 
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बजेटको आकार बढेसँगै गत आ�थर्क वषर्को �थम छ म�हनाको तलुनामा चाल ुआ�थर्क वषर्को सोह� 
अव�धमा खचर् ठूलो आकारमा बढेको देिखन्छ। गत आ�थर्क वषर्को तलुनामा यस आ�थर्क वषर्मा चालतुफर्  
५५.८३ ��तशत, पूजँीगततफर्  १३४.९५ ��तशत वृ�� भएको छ भने �व�ीय व्यवस्थातफर्  १४.८९ 
��तशतले ऋणात्मक रहेको छ। गत आ�थर्क वषर्को �थम छ म�हनाको कुल खचर्को तलुनामा यो 
आ�थर्क वषर्मा कुल खचर् ५२.८० ��तशतको वृ�� भएको छ।  

यसका अ�त�र� अथर् मन्�ालयले ठूला पूजँीगत खचर् �व�नयोजन भएका मन्�ालयहरुसंग एक एक गरर् 
ग�रएको घनीभतू छलफल, त्यसको आधारमा मं�सर म�हनामा जार� ग�रएको १० बुदेँ �नद�शन, उच्चस्तर 
एवं मन्�ालयस्तरबाट भइरहेको �व�भ� आयोजनाहरुको अनगुमनले प�न चाल ु आ�थर्क वषर्को बाँक� 
अव�धमा पूजँीगत खचर् उल्लेख्य रुपमा बढ्न जाने अनमुान ग�रएको छ।  

पूजँीगत खचर् व�ृ� गनर् अथर् मन्�ालयबाट जार� ग�रएको �नद�शन 

 
 

स ं�वधानमा नै बजेट पेश गन� �म�त उल्लेख भए बमोिजम चाल ुआ�थर्क वषर्को बजेट जेठ १५ मा नै 
व्यवस्था�पका संसदमा पेश भई असारमा नै पा�रत भए प�न अपेक्षा गरे बमोिजम पूजँीगत खचर्ले ग�त �लन 
नसकेको हुदँा यसलाई �भावकार� रुपमा बढाउन �वशेष �यास गनुर् जरुर� छ।  
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गत आ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनामा �व�नयोिजत बजेटको तलुनामा कुल खचर् अनपुात २१.९४ ��तशत 

रहेकोमा चाल ुआ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो अनपुात बढेर 2६.१९ ��तशत पगेुको छ। चाल ुखचर् 
बजेटको २८.९८ ��तशत रहेकोमा यो आ�थर्क वषर् ३५.४२ ��तशत, पूजँीगत खचर् अनपुात ७.१८ ��तशत 

रहेकोमा यो वषर् ११.३० ��तशत र �व�ीय व्यवस्था १९.३७ ��तशत रहेकोमा यो वषर् १७.३८ ��तशत 
रहेको छ। यसर� �व�षेण गदार् चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनामा अिघल्लो वषर्को सोह� अव�धको 
तलुनामा कुल खचर्, चाल ुखचर् र पूजँीगत खचर् �मशः ४.२५, ६.६४ र ४.१२ �वन्दलेु वृ�� भएको छ 
भने �व�ीय व्यवस्थातफर्  १.९९ ��तशत �वन्दलेु कमी भएको छ। गत आ�थर्क वषर्को तलुनामा सहज 
वा� अवस्था, �व�तु आपू�तर्मा �नय�मतता, पूवार्धार �नमार्णमा �तुता,  भकूम्प �प�डतलाई घर बनाउन 
भएको रकम �नकासा र पनु�नर्मार्णमा आएको ग�तिशलताले खचर्मा उल्लेिखत ब�ृ� भएको हो।  

अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा नै बजेट पेश भई पा�रत भएको र सम्बिन्धत मन्�ालय/�नकायहरूलाई खचर् गन� 
अिख्तयार� समयमै पठाइएको, समय समयमा अथर् मन्�ालय र सम्बिन्धत �नकायबाट छलफल र अनगुमन 
ग�रएको, सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी काननुमा आवश्यक संशोधन भएको, अथर् मन्�ालयबाट बजेट 
कायार्न्वयनमा सहजता ल्याउन सहजकतार्को भ�ूमका समेत �नवार्ह ग�रएको अवस्था छ। साथै पूवार्धार 
�नमार्णका के्ष�मा �व�ीय �ोतको उपलव्धतामा कुनै कमी आउँन न�दने र �नमार्ण सहजताको ला�ग 
�ोतको स�ुनि�तता, गत वषर् कायर्सम्प� भएका �नमार्ण कायर्हरुको बाँक� रकम भ�ुानी गनर्मा परु् याइएको 
सहयोग, पनु�नर्मार्णको ला�ग रकम अभाव हनु न�दन थप बजेट समयमै �नकासा ग�रएको, आवश्यक 
समन्वय एवं सहयोगमा �त�ता �दइएको छ। य�त पहल गदार् प�न पूजँीगत खचर्मा प�हलो छ म�हनामा 
अपेिक्षत रुपमा �वस्तार भन ेहनु सकेको देिखएन। यस्तो हनुमुा काननुी तथा ���यागत कारणहरू भन्दा 
प�न बजेट कायार्न्वयन गन� �नकायहरूमा अपेिक्षत स��यता नदेिखन,ु समन्वयमा कमी, जवाफदे�हताको 
कमी, परम्परागत कायर्शैल� र �ढलो काम शरुु गन� �वृि� जस्ता कारणहरु बढ� िजम्मेवार रहेको देिखयो। 
आ�थर्क वषर् शरुु हनुभुन्दा ४५ �दन अगा�ड बजेट �स्ततु भएताप�न बजेट कायार्न्वयनका ���याहरु 
साउनदेिख मा� शरुु भएकाले �छटो बजेटको खासै �भाव पूजँीगत खचर्मा पनर् सकेन। 

स्तम्भ िच� २.1: समीक्षा अव�धको खचर्को तलुनात्मक िस्थ�त 

(��तशतमा) 
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2.1.२ �नकाय/मन्�ालयगत खचर् िस्थ�त 
समीक्षा अव�धको �व�भ� �नकाय/मन्�ालयहरूको खचर्को तलुना गदार् �व�नयोजनको अनपुातमा चाल ुखचर् तफर्   
पररा� मन्�ालयले ७६.८७ ��तशत, गहृ मन्�ालयले ५७.६८ ��तशत र रा�प�त कायार्लयले ५४.५८ 

��तशत खचर् गरेका छन।् बजेटको ठूलो �हस्सा चाल ुखचर्तफर्  �व�नयोजन भएका कृ�ष, स्वास्थ्य, संघीय 
मा�मला र स्थानीय �वकास मन्�ालय र िशक्षा मन्�ालयको चाल ुखचर् �मश: २५.1१ ��तशत, ३१.७८ 
��तशत, ३8.४५ ��तशत र 3६.३१ ��तशत मा� भएको देिखन्छ। यसर� चाल ुखचर्को अवस्था �व�षेण 
गदार् उपभोग �कृ�तका साधारण खचर्हरू बढ� भएको र पुजँी �नमार्णमा योगदान परु् याउँन ेचाल ुखचर् भन े
अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन।  

पूजँीगत खचर्तफर्  न्याय प�रषद् ५७.२9 ��तशत, रा��य मानव अ�धकार आयोग ५६.२० ��तशत र 
अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ३५.8० ��तशत रहेका छन।् पूजँीगत खचर् तफर्  धेरै �व�नयोजन 
भएका मन्�ालयहरूको पूजँीगत खचर् भने कम रहेको छ। भकूम्प प�छको पनु�नर्मार्णका ला�ग �व�नयोिजत 
पूजँीगत बजेट अपेिक्षत रुपमा खचर् हनु नसकेको, अथर्, उ�ोग, ऊजार्, संस्कृ�त पयर्टन तथा नाग�रक 
उ�यन, पररा�, वातावरण, �वज्ञान तथा ��व�ध, वािणज्य तथा आपू�तर् र रक्षा मन्�ालयहरूको पूजँीगत खचर् 
कम भएको र धेरै पूजँीगत खचर् �व�नयोजन भएका मन्�ालयहरू भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 
मन्�ालयको १८.४५ ��तशत, शहर� �वकास मन्�ालयको ८.५६ ��तशत, �संचाइ मन्�ालय 1९.०८ 
��तशत, संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालयको 1८.१८ ��तशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालयको २०.६० ��तशत मा� पूजँीगत खचर् हनु सकेको छ। सम�मा पूजँीगत खचर्मध्ये पनु�नमार्ण र 
ठूला पूवार्धार �नमार्णबाट पूजँी �नमार्ण गन� मन्�ालयहरूको खचर् कम भएका कारणले पूजँीगत तफर् को कुल 
खचर् ��तशत न्यून भएको हो। �व�भ� �नकायहरूको खचर्को �ववरण अनसूुची- ५ मा उल्लेख ग�रएको 
छ।  

2.1.३ कायर्गत खचर्को िस्थ�त 

समीक्षा अव�धमा सबैभन्दा बढ� सामान्य सावर्ज�नक सेवातफर्  रू. ८२ अवर् ८ करोड ११ लाख, आ�थर्क 
मा�मला के्ष�मा रू. ७3 अवर् ४९ करोड १६ लाख, िशक्षा के्ष�मा रू. ४२ अवर् १८ करोड ९२ लाख 
खचर् भएको छ। यो कुल खचर्को �मश: २९.८९ ��तशत, २६.७५ ��तशत र 1५.३६ ��तशत हनु 
आउँछ। यी तीन के्ष�मा मा� कुल खचर्को 7२.० ��तशत खचर् भएको छ।  

2.1.४ �ाथ�मकताका आधारमा खचर् िस्थ�त 

समीक्षा अव�धमा प�हलो �ाथ�मकताको के्ष�मा २६.४२ ��तशत,  दो�ोमा ३०.५४ ��तशत र ते�ोमा २.५९ 
��तशत खचर् भएको छ। प�हलो �ाथ�मकताको के्ष�मा गत वषर्को सोह� अव�धको तलुनामा ४.१५ ��तशत, 
दो�ो �ाथ�मकताको के्ष�मा ५.४५ ��तशत र ते�ो �ाथ�मकताको के्ष�मा ०.५२ ��तशत �वन्दलेु ब�ृ� 
भएको छ। �ाथ�मकताका आधारमा तलुनात्मक खचर् िस्थ�तको �ववरण ता�लका नं २.3 मा �स्ततु 
ग�रएको छ। 

ता�लका २.३:  �ाथ�मकताको आधारमा तलुनात्मक खचर् िस्थ�त 

-रू.लाखमा) 
�ाथ�मकता बजेट �व�नयोजन पसु म�हनासम्मको खचर्  कुल बजेटको तलुनामा खचर् ��तशत 

 207२/7३ 2073/74 207२/7३ 2073/74 207२/7३ 207३/7४ 
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प�हलो (P1) ७०७१४०१ 9068814 १५८१६४१ 240485६ 22.37 २६.५२ 
दो�ो (P2) ८३६६८९० 109175१ २१००३४ 33348७ 25.09 ३०.५४ 
ते�ो (P3) २८६३९७ 328648 ५९३१ 8508 2.07 २.५९ 
जम्मा ८१९४६८९ 10489213 १७९७६०६ 274685१ 21.94 २६.१९ 

2.1.५ रणनी�तक स्तम्भहरूको आधारमा खचर् िस्थ�त 

रणनी�तक स्तम्भहरूको आधारमा �वष्लेषण गदार् समीक्षा अव�धमा सवै भन्दा बढ� साधारण �शासनमा 
37.91 ��तशत, सामािजक �वकासमा 24.69 ��तशत र उत्पादन वृ��मा 17.92 ��तशत खचर् भएको 
देिखएको छ। 

ता�लका २.४: रणनी�तक स्तम्भहरूको बजेट तथा खचर्को तलुनात्मक िस्थ�त 

(रू.लाखमा) 
रणनी�तक स्तम्भ २०७३÷७४ को बजेट २०७३ पसु सम्मको खचर् खचर् % 

  उत्पादन व�ृ� 820,412 147,017  १७.92 

  पूवार्धार �नमार्ण 3,535,843 550,142  15.56 

  सामािजक �वकास 1,358,567 335,413  24.69 

  सशुासन �व�र्न  237,287 29,039  12.24 

  अन्तरसम्बिन्धत �वकास 168,861 29,280  17.34 

  साधारण �शासन 4,368,244 1,655,960  37.91 

जम्मा 10,489,214 2,746,851 26.19 

आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को कुल बजेटको तलुनामा रणनी�तक स्तम्भहरूको खचर् अनपुात ��तशत 

 

१७.९२ 

 १५.५६ 

२४.६९ 

१२.२४ 

१७.३४ 

३७.९१ 

रणनी�तक स्तम्भ खचर् ��तशत   उत्पादन व�ृ� 

  पूवार्धार �नमार्ण 

  सामािजक �वकास 

  सशुासन �व�र्न  

  अन्तरसम्बिन्धत �वकास 

  साधारण �शासन 
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2.1.६ वैदेिशक सहायतामा स�ा�लत आयोजनाहरूको खचर् िस्थ�त 

वैदेिशक अनदुान अन्तगर्त स�ा�लत कायर्�म/ आयोजनाहरूमा चाल ुआ�थर्क वषर् रु. १ खबर् ६ अबर् ८९ 
करोड ६४ लाख बजेट �व�नयोजन भएकोमा समीक्षा अव�धमा रु. १५ अबर् ७७ करोड ३६ लाख अथार्त 
�व�नयोजनको १४.७६ ��तशत मा� खचर् भएको छ। गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धमा वैदेिशक अनदुान 
सहायता अन्तगर्त जम्मा रु. ५ अबर् ९० करोड २३ लाख खचर् भएको �थयो। 

  

वैदेिशक ऋण सहायता अन्तगर्त स�ा�लत कायर्�म/आयोजनाहरूमा चाल ुआ�थर्क वषर् रु. १ खबर् ९५ 
अबर् ७१ करोड ५७ लाख बजेट �व�नयोजन भएकोमा समीक्षा अव�धमा जम्मा रु. १५ अवर् १७ करोड 
६७ लाख अथार्त 8.63 ��तशत खचर् भएको छ। गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धमा वैदेिशक ऋण 
सहायता अन्तगर्त जम्मा रु. २ अबर् ९१ करोड ७ लाख मा� खचर् भएको �थयो।  

यसै गर� वैदेिशक सहायता तफर् को गैर नगद खचर्तफर्  सोझै भ�ुानी समेत चाल ुआ�थर्क वषर्मा रु. ९६ 
अवर् ७ करोड ११ लाख �व�नयोजन भएकोमा समीक्षा अव�ध सम्ममा रु. 97 करोड खचर्को ��तवेदनमा 
समावेश ग�रएको छ। सोझै भ�ुानी तफर् को समयमा ��तवेदन हनु नसकेको कारण वास्त�वक खचर्को 
�ववरण आउन नसकेको अवस्था छ। 

2.1.7 शीषर्कगत खचर् िस्थ�त 

समीक्षा अव�धमा भएको शीषर्कगत खचर् रकमलाई �व�नयोिजत रकमसँग तलुना गदार् सबैभन्दा बढ� 
न्यायीक �फतार् खचर्मा �व�नयोिजत रकमको १०६.४१ ��तशत खचर् भएको छ। त्यस्तै गर� �नवृ�तभरण 
तथा अश�वृ�तमा ६७.०७ ��तशत र घरभाडामा ५३.२४ ��तशत खचर् भएको छ। यस्तै �व�नयोिजत 
रकमको तलुनामा सबैभन्दा कम �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मणमा ०.६७ ��तशत, अन्य 
�फतार्मा १.३० ��तशत र सफ्टवेयर �नमार्ण र खर�द खचर्मा २.१७ ��तशत मा� खचर् भएको छ। 
शीषर्कगत खचर्को तलुनात्मक �ववरण अनसूुची-३ मा उल्लेख ग�रएको छ।  

२.२ �ोत प�रचालन �व�षेण 

२.२.१ राजस्व प�रचालन 

आ�थर्क वषर् २०७3।७4 को वा�षर्क बजेट साबर्ज�नक गदार् सरकारले करका दरहरुमा ब�ृ� नगर� 
स्वेिच्छक कर सहभा�गता अ�भब�ृ� एवं कर काननुको �भावकार� कायार्न्वयन माफर् त राजस्वको प�रचालन 
गन� उ�ेश्य �लई राजस्व नी�त तथा कायर्�म �स्ततु ग�रएको �थयो। चाल ु आ�थर्क वषर्को बजेटमा 
राजस्वबाट 53.95 ��तशत योगदान रहन ेगर� रु. 5 खवर् 65 अबर् 89 करोड राजस्व प�रचालन गन� 
गर� ल�य कायम गरेको �थयो। राजस्वको यो अनमुान गत वषर्को ल�यको तलुनामा 19.13 ��तशत र 
यथाथर् असलु�को तलुनामा 17.22 ��तशतले ब�ृ� रहन गएको छ। 

२.2.2 राजस्व संकलनको अवस्था 

• आ�थर्क वषर् 2073/74 को राजस्वको वा�षर्क ल�य रू. 5 खवर् 65 अवर् 89 करोड 65 लाख 
रहेको छ। समीक्षा अव�ध सम्ममा राजस्वको ल�य रु. 2 खवर् 58 अवर् 74 करोड 3 लाख 
रहेकोमा रू.2 खवर् 77 अवर् 57 करोड 15 लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 107.92 
��तशत र वा�षर्क ल�यको 49.05 ��तशत असलु� भएको छ। यो असलु� गत आ�थर्क वषर् 
2072/73 को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 28.15 ��तशतले बढ� रहेको छ।  
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• समीक्षा अव�धमा संक�लत राजस्व मध्ये कर राजस्व तफर्  ल�य रु.2 खवर् 36 अवर् 6 करोड 54 
लाख रहेकोमा रु.2 खवर् 55 अवर् 66 करोड 87 लाख अथार्त ल�यको तलुनामा 108.30 
��तशत र गैर कर राजस्व तफर्  ल�य रु.22 अवर् 67 करोड 49 लाख रहेकोमा रु.21 अवर् 90 
करोड 28 लाख अथार्त ल�यको तलुनामा 96.60 ��तशत संकलन भएको छ। 
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कर राजस्वको शीषर्कगत योगदान 

 
 
कर राजस्व संरचनाको �व�षेण गदार् मूल्य अ�भवृ�� कर 27 ��तशत, आयकर 20 ��तशत, भन्सार 
महसलु 20 ��तशत र अन्तःशलु्क 16 ��तशत रहेको छ। गत वषर्को यसै अव�धमा मूल्य अ�भवृ�� 
कर 32.71 ��तशत, आयकर 28.40 ��तशत, भन्सार महसलु 18.55 ��तशत र अन्तःशलु्क 
१४.91 ��तशत रहेको �थयो। तसथर् समीक्षा अव�धमा गत वषर्को तलुनामा मूल्य अ�भब�ृ� कर र 
आयकरतफर्  योगदान घटेको, भन्सार तथा अन्त:शलु्कको योगदान बढेको अवस्था छ।घर जग्गा 
रिज�ेशनमा लाग्ने कर र सवार� साधन करको योगदान गत वषर्को यसै अ�वधको तलुनामा उल्लेख्य 
मा�ामा बढेको देिखन्छ।  

२.2.3 शीषर्कगत राजस्व संकलनको अवस्था 

मूल्य अ�भव�ृ� करः  

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा मूल्य अ�भव�ृ� कर तफर्  रू.1 खवर् 64 अवर् 72 करोड 04 
लाखको ल�य छ। समीक्षा अव�धमा रू.76 अवर् 95 करोड 79 लाख ल�य रहेकोमा रू. 74 अवर् 
74 करोड 97 लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 97.13 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 45.38 
��तशत �ग�त भएको छ। यो असलु� गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 13.46 
��तशतले बढ� रहेको छ। संक�लत मूल्य अ�भवृ�� करमा पैठार�को योगदान 61.74 ��तशत र 
आन्त�रक उत्पादन, �ब�� र सेवाको योगदान 38.26 ��तशत रहेको छ। 

आयकरः 
चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा आयकर तफर्  रू.1 खवर् 27 अवर् 52 करोड 23 लाख ल�य 
रहेको छ। समीक्षा अव�धमा रु.56 अवर् 55 करोड 13 लाख ल�य रहेकोमा रू. 61 अवर् 88 
करोड 61 लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 122.8 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 48.53 ��तशत 
�ग�त भएको छ। यो असलु� गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 28.88 ��तशतले 
बढेको छ। संक�लत आयकर राजस्वमा आयकर, बहालको आयकर र व्याजको आयकरको योगदान 
�मशः 90.82 ��तशत 3.20 ��तशत र 5.98 ��तशत रहन गएको छ। 

27% 

20% 

20% 

16% 

17% 

म.ुअ.कर 

आयकर 

भन्सार महशुल 

अन्तशुल्क 

अन्य 
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अन्तःशलु्कः 
चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा अन्तःशलु्क तफर्  रू.80 अवर् 94 करोड 26 लाख ल�य रहेको 
छ। समीक्षा अव�धमा रू.36 अवर् 78 करोड 34 लाख ल�य रहेकोमा रू.43 अवर् 88 करोड 14 
लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 105 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 54.21 ��तशत �ग�त भएको 
छ। यो असलु� गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 45.25 ��तशतले बढ� रहेको 
छ। संक�लत अन्तःशलु्कमा पैठार� र आन्त�रक उत्पादनको योगदान �मशः 51.96 ��तशत र 
48.04 ��तशत रहेको छ। 

भन्सार महसलुः 

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा भन्सार महसलु तफर्  रू.104 अवर् 74 करोड 01 लाखको ल�य 
रहेको छ।समीक्षा अव�धसम्ममा रू.48 अवर् 18 करोड 04 लाख ल�य रहेकोमा रू.55 अवर् 45 
करोड 37 लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 106.90 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 52.94 ��तशत 
�ग�त भएको छ। यो असलु� गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 44.73 ��तशतले 
बढ� रहेको छ। संक�लत भन्सार महसलुमा पैठार� महसलुको योगदान 88.70 ��तशत रहेको छ। 

िशक्षा सेवा शलु्कः 

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा िशक्षा सेवा शलु्क तफर्  रू.75 करोड 62 लाखको ल�य रहेको 
छ। समीक्षा अव�धमा रू. 43 करोड 86 लाख ल�य रहेकोमा रू. 38 करोड 50 लाख असलु� भई 
ल�यको तलुनामा 87.77 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 50.91 ��तशत �ग�त भएको छ। यो असलु� 
गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 4.64 ��तशतले बढ� रहेकोछ।  

स्वास्थ्य सेवा करः 

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा स्वास्थ्य सेवा कर तफर्  बा�षर्क रू. 96 करोड ८9 लाखको ल�य 
रहेको छ। समीक्षा अव�धसम्ममा रू. 59 करोड 11 लाखको ल�य रहेकोमा रू. 52 करोड 85 
लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 89.82 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 54.54 ��तशत �ग�त भएको 
छ। यो असलु� गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 4.47 ��तशतले बढ� रहेको छ।   

घर जग्गा रिज�ेशनमा लाग्न ेकरः 

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा घर जग्गा रिज�ेशनमा लाग्न ेकर तफर्  रू.14 अवर् 04 करोड 24 
लाखको ल�य रहेको छ।समीक्षा अव�धसम्ममा  रू.7 अवर् 02 करोड 12 लाख ल�य रहेकोमा रू.9 
अवर् 77 करोड 53 लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 139.2 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 69.61 
��तशत �ग�त भएको छ। यो असलु� गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 63.39 
��तशतले बढ� रहेको छ।   

सवार� साधन करः 

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 मा सवार� साधन कर तफर्  रू.7 अवर् 54 करोड 09 लाख को ल�य 
रहेको छ। समीक्षा अव�धसम्ममा रू.4 अवर् 67 करोड 53 लाखको ल�य रहेकोमा रू.4 अवर् 91 
करोड 73 लाख असलु� भई ल�यको तलुनामा 105.2 ��तशत र वा�षर्क ल�यको 65.21 ��तशत 
�ग�त भएको छ।यो असलु� गत आ�थर्क वषर्को यसै अव�धको ल�यको तलुनामा 23.84 ��तशतले 
बढ� रहेको छ।  
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२.2.४ चाल ुआ�थर्क वषर्को समीक्षा अव�धमा सम्प� भएका राजस्वसगँ सम्बिन्धत मखु्य मखु्य उपलव्धीहरु 

 राजस्व �शासनका सवै �वषयगत �नकायहरुले चाल ुआ�थर्क वषर्भर� सम्पादन ग�रने कायर् र राजस्व 
नी�त तथा कायर्�महरुको बा�षर्क कायर्योजना साउन म�हनामै स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याएको छ। 

 केन्��य राजस्व बोडर्को गठन सम्बन्धी �बधेयकको मस्यौदा तयार भई छलफलको �ममा रहेको  छ। 
 कर काननुलाई सरल बनाउन एक�कृत कर सं�हता तजुर्माका ला�ग �बधेयकको �ारिम्भक मस्यौदा तयार 

भएको छ। 
 संघ, �देश र स्थानीय �नकायहरुको �व� �णाल�लाई व्यविस्थत गनर् अन्तरसरकार� �व� व्यवस्थापन 

सम्बन्धी काननुको �ारिम्भक मस्यौदा तयार ग�रएको छ। 
 राजस्व �शासनमा एक�कृत �व�तुीय कर �णाल�को स्थापनाका ला�ग अिन्तम ��तवेदन �ा� भई 

छलफलको �ममा रहेको  छ। 
 राजस्व छुट सम्बन्धी �वषयलाई पारदश� बनाउन र �ववरणलाई ए�ककृत गनर् राजस्व छुट सम्वन्धी 

Software तयार भई कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।  
 वा�षर्क रु. ४० लाखभन्दा बढ� आय भएकालाई आय �ववरण �लई सूचना ब�क बनाउन े व्यवस्था 

कायार्न्वयनको थालनी ग�रएको छ। 

 बा�षर्क रु. 1 करोड सम्मको कारोबार गन� साना तथा मझौला करदाताले लेखा प�रक्षण गनुर् नपन� र 
आफ्नो आय�ववरण आफ�  �मािणत गन� व्यवस्था कायार्न्वयन ग�रएको छ। 

 सेवा कारोवार तथा वस्त ु �मि�त कारोवारको मूल्य अ�भवृ�� कर लाग्ने सीमालाई रु. दश लाखबाट 
बढाई रु. बीस लाख कायम ग�रएको छ।  

 औ�ो�गक ��त�ानको �दशर्नी कक्ष, �व�� कक्ष, पसल, होटल र रे�ुरेन्ट तथा बार लगायतका वस्त ु

तथा सेवाको �व�� गन� स्थानमा �दशर्न ग�रन े मूल्यमा मूल्य अ�भवृ�� करस�हतको मूल्य अं�कत गनुर् 

पन� अ�नवायर् व्यवस्था �मलाइएको छ। 

 �व� भन्सार संगठन�ारा ��तपा�दत भन्सार कायर्�व�धहरुको सरल�करण तथा सामान्जस्यीकरण सम्बन्धी 
संशो�धत अन्तरार्��«य महासिन्ध व्यवस्था�पका-स ंसदबाट अनमुोदन भएको छ।  

 भन्सार जाँचपास ���यालाई सरल�करण गनर् मेची भन्सार कायार्लय, सखु्खा बन्दरगाह भन्सार कायार्लय 
र वीरगन्ज भन्सार कायार्लयमा वेभमा आधा�रत आ�सकुडा वल्डर् संचालनमा ल्याईएको छ। 

 पाँच� चरणको भन्सार सधुार तथा आध�ुनक�करण रणनी�त तथा कायर्योजना (२०१७-२०२१)  
कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। 

 �नकासी पैठार� व्यापारलाई व्यविस्थत गनर् आयात/�नयार्त संकेत नम्बर (Exim Code)  �दान गन� कायर् 

सरुु ग�रएको छ। 

 राजस्व �शासनलाई न�तजामखुी बनाउन राजस्व सिचव र चार वटा �वभागका �वभागीय �मखुहरुका 
बीच र �वभागीय �मखु र कायार्लय �मखुहरुकाबीच कायर् सम्पादन सम्झौता सम्प� भएका छन।् 

 चाल ु आ�थर्क वषर्को समीक्षा अव�धसम्ममा आयकर तफर्  113009 र मलु्य अ�भव�ृ� कर तफर्  
9205 थप करदातालाई करको दायरामा ल्याइएको छ।  
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२.2.५ सम्ब�ृ नपेालको ला�ग �दगो आ�थर्क �वकासको तत्का�लन कायार्न्वयन कायर्योजना 2073 मा समावेश 
�वषयहरु 

• राजस्व �शासनमा ��मक सधुार गद� आन्त�रक �ोत प�रचालन सदुृढ गन�, 
• संघीय नेपालको �व� संरचनालाई सवल वनाउन छु�ै राजस्व नी�त तयार गन�, 
• करको दायरा �वस्तार तथा करदातामै�ी वातावरण �नमार्ण गनर् करदाता िच�ुहोस Know Your 

Taxpayer कायर्�म लाग ुगन�, 
• �व�तुीय �णाल�को �योग गद� राजस्व भ�ुानीमा E-Payment System, ECR Machine र Track and 

Trace System  लाग ुगन�, 
• म�दरा र स�ुतर्जन्य पदाथर्को �व�� �वतरणको �नयमन र व्यवस्थापनलाई �भावकार� वनाउन,े 
• �वल �वजक �लन े�दन े�णाल�मा सधुार गनर् वजार अनगुमन तथा राजस्व चहुावट �नयन्�णका ला�ग 

�वशेष गिस्त प�रचालन गन�, 
• मखु्य भन्सार कायार्लयहरुमा स्वचा�लत �णाल�को �वस्तार र आध�ुनक ��व�धको �योग गर� 

मालवस्तकुो आयात �नयार्त र व्यापार सहजीकरण गन�, 
• आन्त�रक राजस्व �वभाग, भन्सार �वभाग, राजस्व अनसुन्धान �वभाग र सम्पि� स�ु�करण 

अनसुन्धान �वभागमा गनुासो स�ेु डेस्क स्थापना गर� यथा�स� गनुासो सनुवुाई हनुे व्यवस्था गन�। 

२.2.६ राजस्व प�रचालनमा देिखएका चनुौतीहरुः 

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७3/७4 को �थम छ म�हनाको राजस्व नी�त तथा कायर्�मको कायार्न्वयनको 
�ममा राजस्व प�रचालनमा देहायका चनुौतीहरु देखापरेका छन ्: 

• आ�थर्क ��याकलाप मै�ी कर �णाल�को कायार्न्वयनबाट अथर्तन्�लाई ग�तशील बनाउने, 

• आ�थर्क ��याकलाप �वस्तार र लगानी उत्��ेरत गन� गर� राजस्व नी�त तथा कायर्�मको 
�भावकार� कायार्न्वयन गन�, 

• कर काननुहरुको �भावकार� कायार्न्वयन माफर् त स्वेिच्छक कर सहभा�गता माफर् त कर राजस्वमा 

अ�भब�ृ� ल्याउने, 

• न्यून आ�थर्क वृ��दर, बढ्दो व्यापार असन्तलुन, पूजँीगत खचर्को न्यूनता जस्ता सम��गत आ�थर्क 

संरचनामा सधुार ल्याउने, 

• संघीयता र सं�वधानको कायार्न्वयन र अन्तरार्��यस्तरमा ग�रएका ��तव�ताहरुको पालना गनर् 

आन्त�रक �ोतको प�रचालन गन�, 

• कर नी�त र कर सहभा�गतामा रहेको अन्तर घटाउने , 

• अनौपचा�रक अथर्तन्�लाई करको दायरामा ल्याई वैध अथर्तन्�लाई �ोत्साहन गन� , 

• �शास�नक तथा कर सहभा�गता लागत घटाउँदै स्वेिच्छक कर सहभा�गता �व�र्न गन�, 

• �व�तुीय माध्यममा आधा�रत स्वचा�लत कर �णाल�को �वकास गन�, 

• अन्तरार्��र्य व्यापारमा आधा�रत करमा�थको �नभर्रता घटाउँदै आन्त�रक राजस्वको प�रचालनलाई 

सदुृढ गन�,  

• नयाँ आ�थर्क ��याकलाप अनकूुल कर नी�त र ��याकलापहरुको अन्तर �मलान गन�, 
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• व्यापार सहजीकरण, संस्थागत क्षमता अ�भवृ�� र ���यागत सधुार गर� स्वेिच्छक कर 

प�रपालनामा वृ�� गन�। 

• संघीय �व� �णाल�को सबल�करणको ला�ग कराधारको संरक्षण र आ�थर्क पारदिशर्तामा जोड 

�दन।े 

• अबैध व्यापार व्यवसायलाई �नरुत्साहन गर� बैध व्यापारलाई �ोत्साहन गनर् र व्यापार सहजीकरण 

गर� सामािजक सरुक्षा तथा राजस्व संरक्षणको कायर् गन�। 

२.2.७ राजस्व संकलनमा सधुारका सम्भावनाहरु 

• चाल ुआ�थर्क वषर्को बजेट समयमै पा�रत भएको र पनुः �नमार्ण सम्बन्धी कामले ग�त �लने अवस्था 
देिखएकोले पूजँीगत खचर् ब�ृ� भई आ�थर्क ग�त�व�धमा �वस्तार भएसँगै राजस्व संकलनमा ब�ृ� हनु 
सक्ने, 

• कर �णाल�को आध�ुनक�करणका ला�ग सूचना ��व�धको उपयोगबाट कायर्सम्पादन स्तरमा 
सधुार,कर चहुावट �नयन्�ण तथा व्यवसायको लागत कम हनुे, 

• वीरगन्ज, मेची, सखु्खा बन्दरगाह जस्ता ठूला भन्सार कायार्लयहरुमा वेभमा आधा�रत आ�सकुडा 
वल्डर् संचालनमा आएकोले भन्सार जाँचपास ���या सरल र लागत �भावी  हनुे, 

• बजार अनगुमनका माध्यमबाट �वल �वजक �लने �वृि�मा सधुार आई राजस्व संकलनमा ब�ृ� हनु 
सक्ने, 

• बक्यौता संकलनमा तदारुकता ल्याई राजस्व असलु�मा बढो�र� ल्याउन स�कने, 
• �व�ीय उत्�रेणा र �नयमनकार� छुटका �ावधानले व्यवसायमा सहजीकरण हनुे र अथर्तन्�मा थप 

ग�तशीलता आई राजस्व असलु�मा सहयोग पगु्न सक्ने। 

2.2.८ राजस्व ल�यको संशो�धत अनमुान र त्यसका आधारहरू 

चाल ुआ�थर्क बषर्को राजस्व ल�य गत आ�थर्क बषर्को तलुनामा १७ ��तशतले ब�ृ� गर� रु. ५ खवर् ६५ 
अवर् ८९ करोड ६५ लाख कायम ग�रएको �थयो। गत आ�थर्क बषर्को तलुनामा चाल ुआ�थर्क वषर्मा 
व्यवसा�यक वातावरण सहज भएकोले आ�थर्क ��याकलाप �बस्तार भइ ल�य अनरुुप राजस्व संकलन हनु े
अपेक्षा �थयो। चाल ुआ�थर्क वषर्को ६ म�हना अपेक्षा अनरुुप नै ल�यभन्दा बढ� राजस्व संकलन भएको 
छ। 

प�हलो ६ म�हनाको राजस्वको ल�य रु. २ खवर् ५८ अवर् ७४ करोड ३ लाख रहेकोमा रु. २ खवर् ७७ 
अवर् ५७ करोड १५ लाख संकलन भएको जनु सोह� अव�धको ल�यको तलुनामा १०७.९२ ��तशत र 
गत आ�थर्क वषर्को य�ह अव�धको तलुनामा ६८.९१ ��तशतले बढ� हो। 

यस अव�धमा रु. १८ अवर् ८३ करोड १२ लाख ल�य भन्दा बढ� राजस्व असलु� भएको छ। यस 
अव�ध सम्मको असलु� �व�षेण गदार् कर राजस्व तफर्  ल�य भन्दा केह� न्यून संकलन हनु सक्ने देिखए 
प�न गैरकर राजस्व तफर्  ल�य भन्दा बढ� संकलन हनु सक्न ेभएबाट सम�मा बा�षर्क ल�य भन्दा बढ� 
राजस्व असलु� हनु सक्ने सम्भावना रहेकाले देहाय वमोिजम संसो�धत राजस्व ल�य �नधार्रण हनु ु पन� 
देिखन्छ। 

 
ता�लका नं.२.0६ 
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 आ�थर्क वषर् 207३/7४ को राजस्व तफर् को संशो�धत ल�य 
 रु. हजारमा  

राजस्व शीषर्क वा�षर्क ल�य संशो�धत ल�य  

भन्सार महसलु १०४७४००६८ 98228362 
मूल्य अ�भव�ृ� कर १६४७२०३८० 145266146 
अन्तशलु्क ८०९४२६२६ 78846725 
आयकर  १२७५२२३४० 140557409 
स्वास्थ्य सेवा कर ९६८९४३ 864869 
िशक्षा सेवा शलु्क ७५६२४८ 680182 
रिज�ेशन कर १४०४२३९७ 15641572 
सवार� साधन कर ७५४०८७६ 8490421 
अन्य कर ९३५७९५४ 17178680 
जम्मा कर राजस्व ५१०५९१८३२ 505724365 
गैर कर राजस्व ५५३०४६६८ 73575840 
जम्मा राजस्व ५६५८९६५०० 579300205 

2.3 अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता प�रचालन 

2.3.1 बजेटमा वैदेिशक सहायताको अवस्था 

चाल ुआ�थर्क वषर्को बजेटमा वैदेिशक सहायता अन्तगर्त अनदुानबाट रु. १ खबर् ६ अबर् ८९ करोड ६४ 
लाख ११ हजार (३५.३२%) र ऋणबाट रु. १ खबर् ९५ अबर् ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार 
(६४.६८%) गर� जम्मा रु. ३ खबर् २ अबर् ६१ करोड २१ लाख ४८ हजार प�रचालन गन� ल�य रहेको 
छ। यो कुल बजेटको २८.८५ ��तशत रहेको छ, जनु गत वषर्को �ा� वैदेिशक सहायताको अनमुान 
भन्दा ४६.९७ ��तशतले बढ� छ। पूवार्धार �नमार्ण, सामािजक �वकास र भकूम्प प�छको पनु�नर्माण र 
पनुस्थार्पनासँग सम्बिन्धत कायर्�मको ला�ग वैदेिशक सहायतामा व�ृ� भएको हुँदा चाल ुआ�थर्क वषर्मा गत 
वषर्को तलुनामा वैदेिशक सहायताको अंश बढ� भएको हो। 

बजेटमा वैदेिशक सहायताको अवस्था 

 

64.68 

35.32 
ऋण 

अनदुान 
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2.3.२ वैदेिशक सहायताको ��तव�ता  

समीक्षा अव�धसम्ममा �व�भ� �वकास आयोजना कायार्न्वयनको ला�ग रु. १ खबर् ५२ अवर् ३१ करोड 
३१ लाख बराबरको वैदेिशक सहायताको ��तव�ता �ा� भएको छ। यस मध्ये रु. ३८ अवर् ३0 करोड 
27 लाख अनदुान (२५.१5%) र रु. १ खबर् १4 अवर् 1 करोड बराबरको सह�ुलयतपूणर् ऋण सहायता 
(७४.८5%) रहेको छ। अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा वैदेिशक सहायताको ��तव�ता रु. १ 
खबर् ८ अवर् ४६ करोड ६१ लाख रहेको �थयो। जसमध्ये अनदुान तफर्  रु. १६ अवर् ३६ करोड २१ 
लाख अनदुान (१५.०८%) र रु. ९२ अवर् १० करोड ४० लाख बराबरको सह�ुलयतपूणर् ऋण सहायता 
(८४.९२%) रहेको �थयो। 

 

वैदेिशक सहायता ��तव�ताको वतर्मान अवस्था 

   

 

समीक्षा अव�धमा वैदेिशक सहायतामा स�ा�लत �व�भ� प�रयोजना कायार्न्वयनको �सल�सलामा वैदेिशक 
सहायता व्यवस्थापन �णाल�मा दा� ृ�नकायबाट ��व�ी गरेको �ववरणको आधारमा दाता माफर् त रु. 96 
करोड 99 लाख सोझै भ�ुानी भएको देिखन्छ। गत आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धमा यस्तो खचर् रु. १० 
करोड १२ लाख रहेको �थयो।  

 

ता�लका नं. २.07 वैदेिशक सहायता ��तव�ता, वा�षर्क बजेटमा वैदेिशक सहायता �ा�� र खचर्को अवस्था 
रकम रु. दशलाखमा 

�स.नं. �ववरण 
आ�थर्क वषर् २०७२।७३ आ�थर्क वषर् २०७३।७४ व�ृ� 

��तशत अनदुान ऋण जम्मा अनदुान ऋण जम्मा 

१ 
��तव�ता प�हलो ६ 
म�हना १६३६२ ९२१०४ १०८४६६ ३८३५७ ११३९५६ १५२३१३ ४०.४२ 

२ वा�षर्क बजेट ११०९२९ ९४९६४ २०५८९३ १०६८९६ १९५७१६ ३०२६१२ ४६.९७ 

३ 
खचर् प�हलो ६ म�हना 
(कोष �णाल� माफर् त)् 

5899 2812 8711 15663 14317 32980 २७८.६ 

४ 
खचर् प�हलो ६ म�हना 
(सोझै भकू्�ानी तफर् ) 2.8 98 100.8 110 860 970 ८६२.३ 

84.92 

15.08 

अनुदान 

ऋण 

२०७२/७३ 

25.15 

74.85 

अनुदान 
ऋण 

२०७3/७4 
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2.3.३ वैदेिशक सहायताको सोधभनार् िस्थ�त: 

चाल ुआ�थर्क वषर्को सरुुमा वैदेिशक सहायता तफर्  नेपाल सरकारको �ोतबाट खचर् भई सोधभनार् �ा� गनुर् 
पन� रकम रु. 36 अवर् 96 करोड 9 लाख रहेकोमा समीक्षा अव�धमा रु. 21 अवर् 93 करोड 84 
लाख सोधभनार् �ा� भइसकेको छ। गत वषर्को सोह� अव�धमा रु. ३७ अबर् ८७ करोड ९५ लाख 
सोधभनार् �लन ुपन� रकम रहेकोमा रु. २३ अबर् ४१ करोड ९ लाख शोधभनार् �ा� भएको �थयो।  

2.3.४ अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता प�रचालनमा देखा परेका �मखु समस्याहरू 

• �त्येक वषर् सहायता ��तव�ता ब�ढरहे प�न सोह� अनपुातमा सहायताको उपयोगमा वृ�� हनु सकेको 
छैन। 

• बजेटर� सपोटर्तफर्  अनमुान गरे बमोिजमको वैदेिशक �ोत �ा� हनु नसकेकाले आयोजनाको भ�ुानी 
�भा�वत भएको छ। 

• वैदेिशक �ोततफर्  अझै प�न शोधभनार्को रकम समयमै �ा� गनर् नसक� सरकार� कोषमा�थ अनावश्यक 
भार पान� र प�छ खचर् समथर्न माग गन� �वृ�तले �व�ीय अनशुासन�हनता कायमै रहेको पाइएको 
छ।क�तपय अवस्थामा दात�ृनकायसँगको सम्झौता �वप�रत खचर् ग�र�दंदा नेपाल सरकारबाट रकम 
�फतार् गनुर् पन� अवस्था समेत रहेको छ। 

• नेपालको �वकासका ला�ग �वकास साझेदारबाट �ा� हनुे सबै सहायता सूचना �णाल�मा नआउने र 
�णाल� बा�हरबाट खचर् हनुे गरेको छ। 

• वैदेिशक सहयोग रकम स-साना �वकास आयोजनाहरूमा छ�रएर प�रचालन हुदँा कारोवार लागत खचर् 
बढेको छ।  

• एउटा �वकास साझेदारले  औसतमा ९ वटा �नकायहरूसँग आव� भई काम गन� गरेको पाइन्छ। 
• आयोजना कायार्न्वयन क्षमतामा अपेिक्षत सधुार आउँन नसक्न,ु आयोजना �मखु र आयोजनाका अन्य 

कमर्चार�हरूको सरुवा, केह� ठूला �वकास आयोजना कायार्न्वयनमा िश�थलता, जग्गा अ�ध�हणमा 
क�ठनाई, �नणर्य �कृयामा �ढलाई, ठे�ाहरूमा �बलम्ब, स्थानीय अवरोध जस्ता समस्याहरू �नय�मत 
जस्तो देिखने गरेको छ। 

2.3.5 अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता प�रचालनलाई �भावकार� बनाउन गनुर्पन� सधुार 

• शोधभनार् हनु बाँक� रकमको बारेमा सम्बिन्धत दातासंग समन्वय गर� महालेखा �नयन्�क कायार्लय 

तथा तालूक मन्�ालयहरूमा �नय�मत रूपमा छलफल गर� शोधभनार् हनु बाँक� रकमको शोधभनार् �लन े

र ���या पूरा नगर� खचर् गर� नेपाल सरकारको �ोतमा भार पान� िजम्मेवार अ�धकार�लाई काननु 

बमोिजम कारवाह� अिघ बढाउने।  

• बजेट व्यवस्थापन सूचना �णाल�, �व�ीय व्यवस्थापन सूचना �णाल� र सहायता व्यवस्थापन 

�णाल�लाई एक�करण गर� एक�कृत सूचना �णाल�को �वकास गन�। 

• प�रयोजना व्यवस्थापन तथा �व�ीय व्यवस्थापनका �वषयमा क्षमता �वकासका कायर्�महरू स�ालन 

गन�। 

• वैदेिशक सहायता व्यवस्थापन �णाल� (Aid Management Platform- AMP) माफर् त नेपालको नाममा 

�ा� हनुे सबै सहायता रकम �नय�मत रुपमा ��व�� गर� सावर्ज�नक गन�। 

• सोझै भ�ुानी हनुे खचर्, बस्तगुत सहायता र �ा�व�धक सहायताको मा�सक ��तवेदन गन� र सम्बिन्धत 

कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयले सोको लेखा रा� ेव्यवस्था �मलाउन।े 
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• �वकास सहायतामा स�ा�लत प�रयोजनाको सघन स्थलगत अनगुमन गर� आयोजना कायार्न्वयनमा 

देखापरेका समस्याको आधारमा नी�तगत, काननुी र ���यागत प�ृपोषण �लने व्यवस्था गन�। 

• बजेटर� सपोटर्तफर्  अनमुा�नत समेत �ा� हनु नसकेको अवस्थामा सम्बिन्धत दात ृ �नकायसँग �छ�ै 

सम्झौता गर� सहायता रकम �ा� गन� वा तत्काल सम्झौता हनु नसक्ने भएमा नेपाल सरकारको 

�ोतमा �ोतान्तर गरेरै भएप�न आयोजनामा रकम उपलब्ध गराउनपुन�। 

2.3.6 आन्त�रक ऋण प�रचालन 

• चाल ु आ�थर्क वषर्मा आन्त�रक ऋण रु. १११ अवर् प�रचालन गन� ल�य रािखएकोमा समीक्षा 
अव�धसम्ममा आन्त�रक ऋण उठाइएको छैन। आ�थर्क वषर्को वाँक� अव�धमा �ोत व्यवस्थापनको 
आवश्यकता अनसुार आन्त�रक ऋण उठाउन ुपन� देिखन्छ।  
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प�रच्छेद-3 
क्ष�ेगत उपलिव्ध �व�षेण 

मन्�ालयहरूबाट �ा� �ववरणको आधारमा के्ष�गत उपलिव्धलाई �स्ततु ग�रएको छः 

3.1 आ�थर्क के्ष� 

3.1.1 अथर् मन्�ालय 
• पनुकर् जार् र ब्याज अनदुान उपलव्ध गराउने गर� आ�थर्क पनुरु�ार कोष (स्थापना र संचालन), 2072 

कायर्�व�ध बमोिजम आ�थर्क पनुरु�ार कोष स्थापना भई कायर् �ारम्भ भएको,  
• नेपाल रा� ब�क ऐन, (संशोधन) �नके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष ऐन, कमर्चार� स�य कोष ऐन, 

(संशोधन) बैक तथा �व�ीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073(संशोधन) र ब��क� कसरुसम्बन्धी ऐन 
(संशोधन) व्यवस्था�पका संसदबाट स्वीकृत भई  कायार्न्वयनमा  आएको,  

• �व�ीय के्ष� �वकास रणनी�त (2073/074 - 2077/078) नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्)बाट �म�त 
2073/9/22 मा स्वीकृत भई कायार्न्वयनमा रहेको,  

• योगदानमूलक �नवृ�भरण कोष सम्बन्धी �व�ेयकको �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको, 
• �धतोप� बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हनु �ोत्सा�हत गनर् �धतोप� दतार् 

�नयमावल�,2073 (�नष्काशन) कायार्न्वयनमा रहेको,  
• चाल ुआ.व.को शरुुवातबाट नै थप 35 िजल्ला गर� हालसम्म कुल 50 िजल्लामा राजस्व व्यवस्थापन 

सूचना �णाल� (RMIS)  संचालनमा रहेको,  
• राजस्व बोडर् सम्बन्धी �व�ेयक तजुर्मा भई छलफलको �ममा रहेको,  
• ए�ककृत कर सं�हता सम्बन्धी �वधेयकको �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको,  
• आन्त�रक राजस्व �वभाग, भन्सार �वभाग र राजस्व अनसुन्धान �वभागमा रहेका �व�तुीय सूचना 

�णाल�लाई अन्तर �नकाय आव�ता गराउन ��तवदेन तयार भएको,  
• महत्वपूणर् अ�भलेखहरु कम्प्यटुर सफ्टवेयर �णाल�मा सं��हत गनर् 7 वषर् अिघ सम्मका �नणर्यहरु 

स्क्या�न� गन� काम सम्प� भएको,  
• अनगुमन र मूल्यांकनका वस्तपुरक सूचक तयार गर� लागू गन� �कृयामा रहेको,  
• बजेट व्यवस्थापनसंग सम्बिन्धत रहेका �नकाय, आम संचार र जनता वीचमा समन्वय, संचार, जानकार� 

र सहयोगको वातावरण �नमार्ण र बजेट सशुासन कायम गनर् Mobile Application (Mob App) 
संचालनको ला�ग �ारिम्भक कायर् शरुु ग�रएको। 

• कृ�ष तथा पशपुन्छ� कजार्को ब्याजमा �दइने अनदुान वृ�� गर� ५ ��तशत परु् याउन ेर रु. १ करोडको 
अ�धकतम सीमा हटाइने व्यवस्था सम्बन्धमा यवुाहरुलाई व्यावसा�यक कृ�ष कजार्मा �दान ग�रने ब्याज 
अनदुान कायर्�व�ध, २०७१ खारेज हनुे गर� नयाँ व्यवसा�यक कृ�ष तथा पशपुन्छ� कजार्मा �दान ग�रन े
ब्याज अनदुानसम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७३ को मस्यौदा तयार भएको छ। हाल कायम रहेको 
कायर्�व�धबमोिजम २०७३ असोज मसान्त सम्ममा ३३ ब�क तथा �व�ीय संस्थाबाट कुल ३९९६ 
ऋणीलाई रु. ४ अवर् ७९ करोड ५५ लाख ऋण �दान भई रु. १० करोड ११ लाख १५ हजार 
व्याज अनदुान �दान ग�रस�कएको। 

• आ�थर्क पनुरु�ार कोषको ब्याज अनदुान खातामा रु.२ अवर् ७५ करोड र पनुरकजार् खातामा रु.२ अवर् 
२५ करोड गर� जम्मा रु. ५ अबर् जम्मा भएको छ। ब्याज अनदुानका ला�ग योग्य ऋणीहरुलाई 
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�नवेदन पेश गनर् भनी पनुः सूचना जार� गनर् तथा कायर्�व�ध बमोिजम योग्य उ�ोग/व्यवसायहरुबाट 
�नवेदन �लई पनुरकजार्को ला�ग �नवेदन पेश गनर् ब�क तथा �व�ीय संस्थालाई प�रप� ग�रएको। 

3.1.2 उ�ोग मन्�ालय 
• �बशेष आ�थर्क के्ष� �वकास सम्बन्धी ऐन र औ�ो�गक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन संसदबाट पा�रत 

भइसकेको। कम्पनी  ऐन संशोधनका ला�ग ब्यबस्था�पका संसदमा पेश भएको। 
• उ�ोग �वभाग र कम्पनी रिज�ारको कायार्लयमा Online �णाल� बाट सेवा �वाह सरुु ग�रएको, घरेल ु

तथा साना उ�ोग �वभागमा उ�ोगहरुको डाटा बेस तयार गन� कायर् आगाडी बढाइएको। 

• चाल ुआ. ब. २०७३/२०७४ मा २४ वटा �समेन्ट उ�ोग खानीस्थल पहुँच मागर् �नमार्ण र १८ वटा 

�समेन्ट उ�ोगहरुको �ब�तु �सारण लाईन �वस्तार तथा सब-स्टेशन �नमार्णका ला�ग बजेट तथा 

कायर्�म िस्वकृत भई कायार्न्वयन भइरहेको। 

• ७ वटै �देशमा किम्तमा एक वटा औ�ो�गक के्ष�को स्थापनाका ला�ग �बस्ततृ प�रयोजना ��तबेदन 

(DPR) तयार गनर् बोलप� आब्हान ग�र कायर् अगाडी बढेको। 

• �समरामा तयार� पोसाक उत्पादन के्ष�को स्थापना कायर् आगामी २ बषर्�भ� सम्प� गनर्का लागी Block 

A को �बस्ततृ प�रयोजना ��तबेदन तयार भई गाम�न्ट �ोसे�संगको प�हलो चरणको कायर् (जग्गा �वकास, 

माटोको सब �डे लेबलको काम, ढल र नालाको काम समेत) ३०% कायर् सम्प� भई सकेको | 

Block B र Block c को �बस्ततृ Engineering कायर्को ला�ग परामशर्दाता छनोटको कायर् आगाडी 

बढेको। 

• नेपाल औष�ध �ल�मटेड र हेटौडा कपडा उ�ोगको पनु: संचालनका ला�ग सम्भाब्यता अध्ययनका ला�ग 

ग�ठत कायर्दलको ��तबेदन �ा� भएको र हेटौडा �समेन्ट तथा उदयपरु �समेन्ट उ�ोगको स्तरो��त  

ग�र पूणर् क्षमतामा संचालनका ला�ग सम्भाब्यता अध्ययन  भइरहेको। 

• खानी तथा ख�नज पदाथर् �नयमावल� संसोधनका ला�ग मिन्�प�रषमा पेश भएको। ख�नज नी�त तजुर्माको 

ला�ग �ाफ्ट तजुर्मा भै सरोकारवालाहरुसँग छलफल भैरहेको। 

• म�हला उ�मिशलता कोष संचालन कायर्�व�धको मस्यौदा तयार भई चाल ुआ�थर्क बषर्मा ४६ िजल्लामा 

कजार् �बाह गन� गर� �स्ताब आव्हान ग�रएको र उ�ोग, अथर् मन्�ालय, नेपाल रा� ब�क, ब�कसर् 

एसो�सएसन र सम्बिन्धत �नजी के्ष�का ��त�न�धहरु सिम्म�लत एक संयन्� गठन ग�रएको। 

3.1.3 कृ�ष �वकास मन्�ालय 

• �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना स्वीकृत भई यसै आ.व.को ��तीय चौमा�सक देिख सपुरजोन, 
जोन, ब्लक, पकेट �नधार्रण गर� कायार्न्वयनमा आएको। प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईहरुको स्थापना 
भई प�रयोजना अ�भमखुीकरण, जोन, सपुरजोन, ब्लक, पकेट संचालक स�म�त गठनको �ममा रहेको। 

• ७ वटा सपुरजोन र ३० वटा जोन कायार्लय स्थापना कायर्लाई अिघ बढाइएको। 
• लागत सहभा�गताको आधारमा १ लाख ६१ हजार ९ सय १२ मे. टन रासाय�नक मल,  ७ सय १८ 

मे. टन �ा�ा�रक मल �वतरण भएको। 
• ४ हजार ९ सय ५९ मे. टन उ�त गहुँको बीउ �ब�� �वतरण भएको। 
• �कसान आयोग गठन भएको। 
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• साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृ�� आयोजना लाग ु भएका १० िजल्लामा उच्च मूल्यमा जान े
बस्तमुा ५४० हेक्टर थप के्ष�फल �वस्तार भै ४ हजार ४६४ मे. टन उच्च मूल्य बाल� उत्पादन भै 
��त घरप�रवार रु.82969 आम्दानी वृ�� भएको र लाभािन्वत ५४% म�हला रहेको। 

• मत्स्य �वकास कायर्�म अन्तगर्त ६ करोड ६२ लाख २४ हजार मत्स्य बीज अनदुानमा �वतरण। 
• व्यवसा�यक �कट �वकास कायर्�म अन्तगर्त कृषकस्तरमा १५०० मे. टनमह र ८०५ मे. टन च्याउ 

उत्पादन भई �ब�� भएको, ५० हजार िचउर�को �बरुवा उत्पादन भएको। 
• माटो पर�क्षण तथा सधुार सेवा कायर्�म अन्तगर्त यस अव�धमा �योगशालामा माटोको ६५० वटा 

नमूना �व�षेण ग�रएको, घिुम्त �योगशाला माफर् त ६ वटा िश�वर संचालन भएको, ८३ वटा मलखाद 
गणुस्तर �व�षेण ग�रएको, १३ वटा माटो पर�क्षण िश�वर सम्प� भएको। 

• कृ�ष व्यवसाय �व�र्न तथा बजार �वकास कायर्�म अन्तगर्त ३६ औ ं �व� खा� �दवस २०७३ 
का�तर्क ९ मा संचालन गर� ९६ जना उत्कृ� कृषक तथा व्यापार�हरुलाई परुस्कृत ग�रएको र �मखु 
खा�ा� बाल�, तरकार� बाल�, नगदे बाल� तथा फलफूल बाल�हरुको उत्पादन र बजारको लाभ लागत 
अध्ययन ग�रएको। 

• व्यावसा�यक कृ�ष तथा व्यापार आयोजना अन्तगर्त चौथो कल अन्तगर्तका २८५ वटा उप-
आयोजनाहरुको सम्बिन्धत अनदुान�ाह�सँग अनदुान सम्झौता गन� कायर् सम्प�, २५० वटा लघ ुअनदुान 
उप-आयोजनाहरुको सम्झौता सम्प� भएको। 

• �व�भ� बाल�का �ोत �बउ ५७.13 मे. टन (धान ५.38, गहुँ 17.63, आल ु12, दलहन 0.02, 
उँख ु21.41, तरकार� 1068, ढैचा 0.02) तथा 1,41,290 वटा तरकार� बेनार् उत्पादन भएको। 

• बा�ा िज�वकोपाजर्न सधुारको ला�ग गठन भएका २१ समूहहरुमा ९२ वटा �स बोका �वतरण भई 
�वप� वगर्मा सहयोग पगेुको। 

• कणार्ल� अंचल कृ�ष �वकास आयोजना अन्तगर्त ४५२ हेक्टर के्ष�फलमा �ा�ा�रक स्याउ खेती �वस्तार, 
�समी उत्पादन �दशर्न ३०० वटा, ६७ हेक्टर के्ष�फलमा ताजा तथा बेमौसमी तरकार� खेती, ५ 
हेक्टर के्ष�फलमा बीउ तथा खायन आल ुउत्पादन लगायतका कायर्�म संचालन भई कणार्ल� अंचलका 
५ िजल्लामा कृ�ष उत्पादन एवं रोजगार� वृ��मा सहयोग पगेुको। 

3.1.4 �म तथा रोजगार मन्�ालय 

• कायर्स्थल दघुर्टना बीमा, माततृ्व संरक्षण, बीरामी र औषधी उपचार लागू गन� सम्वन्धी कायर्�वधी 
मस्यौदा तयार भएको। 

• एक�कृत सामािजक सरुक्षासम्वन्धी �वधेयक र �म �वधेयक व्यवस्था�पका संसदको अन्तरा��य �म 
सम्वन्ध स�म�तमा छलफलको �ममा रहेको। 

• आन्त�रक तथा वैदेिशक रोजगार�का ला�ग सीपय�ु जनशि� तयार गनर् सीप �वकास ता�लमलाई 
�भावकार� रुपमा �वस्तार गनर् �व�भ� १६ वटा ता�लम केन्� माफर् त ४७२३ जनालाई आधारभतू, 
आवासीय म�हला सीप �वकास ता�लम र दिक्षण को�रयामा वैदेिशक रोजगारमा जान ेकामदारलाई EPS  
अ�भमखुीकरण ता�लम �दान ग�रएको।  

• उ�ोग तथा व्यवसा�यक ��त�ानहरुको कायर् वातावरणलाई स्वच्छ र सरुिक्षत बनाउन व्यवसायजन्य 
स्वास्थ्य र सरुक्षा सम्बन्धी नी�तको मस्यौदा तयार भएको। 

• वैदेिशक रोजगार�मा गई अश� भएका, समस्या र �हंसामा परेका म�हला लगायत कामदारहरुको िश� 
उ�ारका ला�ग पररा� मन्�ालयका सिचवज्यूको संयोजकत्वमा िश� उ�ार टो�ल गठन भई प�रचा�लत 
भैरहेको। 
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• कारखाना तथा कायर्स्थलमा �म पर�क्षणका ला�ग कारखाना �नर�क्षकलाई �नरन्तर प�रचालन ग�रदै 
आएको।   

• ओमन, लेवनान, जोडर्न, मलेिशया र साउद� अरवसँग �म सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको। 

3.1.5 पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय 

• पश ु न� सधुार रा��य अ�भयान कायर्�मका ४५ िजल्लामा तरल नाइ�ोजन र �वयर् ढुवानी भई 
गाईमा ७५११०, भैसीमा २२६९१ र बा�ामा ७३८ गर� जम्मा ९८५३९ पशहुरुमा कृ�तम 
गभार्धान ग�रएको। 

• च्याङ्�ा �ोत केन्� स्थापना र संचालन मोडा�लट� स्वीकृ�तको �ममा रहेको। 
• के्ष�ीय पश ु रोग अन्वेशण �योगशालाहरुमध्ये सखु�त र धनगढ�को �नमार्ण कायर् शरुु भएको। 

केिन्�य पशरुोग अन्वेषण �योगशालाको BSL२+ मा स्तरो�तीमा सम्बन्धी कायर्�म BSL२+ 
�योगशाला �नमार्ण Waste Water Management Plant स्थापना, केन्��य, के्ष�ीय तथा िजल्लाका 
�योगशालाहरुका ला�ग मेिशनर� उपकरण तथा औजार ख�रदको �कृया शरुु ग�रएको। 

• १४ वटा िजल्ला पशसेुवा कायार्लयहरुका �योगशालामा स्तरो�तीको कायर् �ारम्भ भई का�,े 
मकवानपरु, महो�र�, पाल्पा, गलु्मी, प्यठुान, कंचनपरु, डडेल्धरुा र रुपन्देह�मा �नमार्ण कायर् समेत 
शरुु भएको। 

• २० वटा आध�ुनक �मट माटर् स्थापना र सानो डेर� उ�ोग �वधर्न गनर् स्थलगत �मािणकरणको 
तयार� भइरहेको। 

3.1.6 रा��य योजना आयोगको सिचवालय 

• न�तजा सूचकको अ�नवायर् �योग गर� अनगुमन तथा मूल्या�नलाई ब्यविस्थत र �भावकार� बनाउन 
आयोगको अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्योजना तयार भई कायार्न्वयनमा रहेको। 

• �नणर्या कायार्न्वयन गनर् कायर्योजना अनसुार आयोगका मा. सदस्यलाई एक एक �देश िजम्मा �दइ 
सो �देशमा रहेका �मखु २३ वटा कायर्�म/आयोजनाहरु अनगुमन भएको। 

• रा��य गौरवका आयोजना ब�का ला�ग आवश्यक आधारहरु र ती आयोजनाहरुले तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयनमा पाउने �वशषे �ाथा�मकता स�हत मापदण्ड तयार गनर् कायर्दल गठन भई कायर् �ारम्भ 
भएको। 

• चौध� योजनाको �वस्ततृ दस्तावेज तयार भई आयोगको पूणर् बैठकबाट स्वीकृत भएको। 
• िजल्स्तर�य बजेट सीमा तथा मागर्दशर्न तयार� गर� सम्बिन्धत �नकायलाई पठाइएको। 
• मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार� सम्बन्धी कायर् अिन्तम चरणमा पगेुको। 

3.1.7 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय 
• गौतमब�ु अन्तरार्��य �वमानस्थलको रनवे �नमार्ण कायर् २६.५  ��तशत कायर् �ग�त भएको। घाघरा 

खोलाको  Canal र Diversion �नमार्ण कायर् सम्प�   भएको। 

• पोखरा के्ष��य अन्तरार्��य �वमानस्थलको प�हलो चरणको मआुव्जा �वतरणको कायर् सम्प� भएको। 

• �नजगढमा अन्तरार्��य �वमानस्थल �नमार्णका ला�ग ११० �वगाह जग्गाको मआुब्जा �वतरणको ला�ग घर 

जग्गा प�हचान भइर् दररेट �नधार्रण कायर् �कृयामा रहेको। 

• नेपाल वाय ुसेवा �नगमलाई दईुवटा वाइड बडी �वमान ख�रदको ला�ग सप्लायर छनौट भईख�रद स्वीकृ�त 

�ा� भएको। 
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• पशप�ुत के्ष� �वकास कोष, लिुम्बनी �वकास कोष र वृह�र जनकपरु �वकास स�म�तको काननुी तथा 

संस्थागत पनुसर्रचना गन� कायर्दल गठन ग�रएको। 

• ऐ�तहा�सक राम�ामको संरक्षण तथा �वकासका ला�ग उत्खनन ्कायर् सम्प� भई सकेको। 

• ऐ�तहा�सक �संजा सभ्यता संरक्षण तथा �वकासको ला�ग अध्ययन स�म�त गठन भएको। 

3.1.8 वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्�ालय 

• डढेलो �नयन्�णका ला�ग समदुाय स्तरमा Rapid Response Team गठन गर� कायर् �ारम्भ भएको। 

• २७ िजल्लामा सामािजक प�रचालक माफर् त वन डढेलो रोकथाम सम्बन्धी �चार �सार साथै चरेु 
संरक्षणका थप कायर्�महरु संचालन भईरहेको। 

• गरुु योजना बनाउने र �देशमा �ाणी उ�ान स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन गन� कायर् �ारम्भ भएको|  

• भ�परुमा �ाणी उ�ान कायार्लय स्थापना भई संचालनमा रहेको | 

• िजल्ला भ ू संरक्षण कायार्लय माफर् त रा�ी, भेर�, कणार्ल� स�हतका अन्य िजल्लाहरुमा �वप� वगर्को 

िज�वकोपाजर्नका ला�ग आयमलुक कायर्�म स�ालनको कायर् भइरहेको।  

• रारा ताल संरक्षण तथा पयार्-पयर्टन �बधर्नको कायर् संचालन भै रहेको। 

• वन्यजन्त ुर बासस्थानको संरक्षण गनर् र संरक्षण के्ष�हरुमा  भौ�तक पूवार्धारको �नमार्ण सम्बन्धी �बषय 

कायार्न्वयनमा आएको र नेपाल लगायत साकर् का ५ देशले South Asia Wildlife Enforcement Network 

सम्बन्धी काननु अनमुोदन गरेको। 

• Communication Strengthening को ला�ग िचतवन रा��य �नकु�मा ३५ �क.मी. Optical Fibre 

�बच्�ाउने कायर् सम्प� भएको।   

• िचतवनको सौराहा, कसरा र मेघौल�बाट संचालन हनु ेJungle Drive गाडीमा Tracking Device जडान भै 

Vehicle Monitoring System  शरुु भएको। 

• Wireless CC Camera को ला�ग िचतवन रा��य �नकु�मा ५ स्थानमा टावर स्थापना सम्प� भएको। 

• मानव-वन्यजन्त ु �न्� न्यू�नकरणको ला�ग  Pre-alarming System को ला�ग टावर �नमार्ण सम्प� 

भएको। 

3.1.9 वािणज्य मन्�ालय 

• नेपाल� मौ�लक उत्पादनहरुलाई �हमालयन य�ुनक �ोडक्टको रुपमा लेब�ल� र �ािण्ड� गर� �नयार्त 

�व�र्न गनर् िचया, क�फ, हाते कागज र अल�चीको �नयार्त रणनी�त तयार भइरहेको, अल�चीको 

साम�ुहक व्यापार िचन्ह उ�ोग �वभागमा दतार् भइ अन्तरा��य बजारमा दतार् �कृया शरुु ग�रएको। 

• अल�ची, अदवुा, पिश्मना र क�फजन्य वस्तहुरुको उत्पादन �वकास र �व�र्नका ला�ग ��व�ध 

हस्तान्तरण, �शोधन केन्� स्थापनामा आ�थर्क सहयोग¸  �ा�व�धक ता�लम लगायतका कायर्�महरु 

संचालन ग�रएको।  
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• �नयार्त ग�रने वस्तहुरुको गणुस्तर स�ुनि�तताको ला�ग प�रक्षण �योगशालाको भवन �नमार्णका ला�ग 

�डसेम्बर १२, २०१६ मा सम्झौता सम्प� भइ हाल Inspection Report �ा� भएको। 

• पाँचवटा �नकासीयोग्य वस्तहुरु छाला, गल�चा, तयार� पोशाक, फेल्ट र जडीबटु�को अध्ययन गर� 

Product Profile तयार गन� कायर् भइरहेको। 

• िचया, क�फ, हाते कागज र अल�चीको �नयार्त रणनी�त तयार भइरहेको, उत्पि�को �माणप� जार� गन� 

सम्बन्धी  �नद� िशका �नमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा पगेुको। 

• व्यापार सूचना पोटर्लको स्थापना गर� �म�त २०७३।७।११ बाट आयात तथा �नयार्त सम्बन्धी 

सम्पूणर् सूचनाहरुलाई एक�कृत गर� सरोकारवालाहरुलाई समयमै उपलब्ध गराउन Nepal Trade 

Information  Portal औपचा�रक रुपमा संचालनमा ल्याइएको। 

• भन्सार �वभागबाट लाग ु हनुे आयात र �नयार्त संकेत नम्बरको व्यवस्था कायार्न्वयन गनर् वािणज्य 

�शासन संग सम्बिन्धत कमचार्र�लाई अनिुशक्षण ग�रएको। 

3.1.10 भ�ूमसधुार तथा व्यवस्था मन्�ालय 

• भ-ूउपयोग �बधेयकको मस्यौदा तयार भई सहम�तका ला�ग काननु न्याय तथा संसद�य मा�मला 
मन्�ालयमा पठाईएको। 

• ब्यबिस्थत बसोबास आयोग गठन आदेशको मस्यौदा स्वीकृ�तका ला�ग मिन्�प�रषदमा पेश भएको। 

• १२ वटा मालपोत कायार्लयहरुमा LRIMS सेवा संचालन भएको। बढ� �भडभाड हनुे कायार्लयहरुमा 
पूणर्रुपमा LRIMS सेवा संचालनको तयार� अिन्तम चरणमा पगेुको। 

• दूर सम्बेदन �ब�धबाट १० वटा नक्सा �सट अ�ाब�धक ग�रएको, १० वटा नक्सा �सटमा GCP सव�क्षण 
कायर् सम्प� भएको र १६ वटा नक्सा �सटकफ पनु: छपाई सम्प� भएको। 

• खगोल तथा भ-ूमापन कायर्�म अन्तगर्त �थम दजार् �नयन्�ण �बन्द ुकायर् (पूवार्न्चल �वकास के्ष�) र 
झापा िजल्लामा ते�ो दजार् �नयन्�ण �वन्द ु�वस्तारका ला�ग सव�क्षण कायर् सम्प� भएको। साथै  ते�ो 
दजार् �नयन्�ण �वन्द ु(�सराहा) मा पूव�क्षण, मनमेुन्टेशन तथा सव�क्षण कायर् ७० ��तशत परुा भएको। 

• रा��य भौगो�लक सूचना पूवार्धार कायर्�म अन्तगर्त ५ वटा नगरपा�लकाहरुको Interactive Web 

Mapping भैसकेको र ६६ वटा नगरपा�लकाहरुको नगरपा�लकागत Database तयार भैसकेको। 

3.1.11 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालय 

• �पछ�डएको वगर् तथा द�लतहरुको परम्परागत पेशालाई व्यवसा�यक सहकार�मा संग�ठत गर� आध�ुनक 
व्यवसायमा रुपान्तरण तथा �व�र्न गनर् सहकार�माफर् त �ोत्साहन स्वरुप अनदुान �वतरण गन� कायर्को 
���या �ारम्भ भइसकेकोले यसै आ�थर्क वषर्मा अनदुानको कायर् सम्प� गन� गर� ���या अगाडी 
बढाइएको। 

• सहकार� माफर् त मसला, िचया, कफ�, अल�ची, अदवुा, ज�डवटु�, फलफूल, तरकार�, माछा, मास,ु मह र दूध 
जस्ता कृ�ष �शोधन तथा सामू�हक खेतीका ला�ग मापदण्डका आधारमा अनदुान �वतरणको ला�ग 
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पूिँजगत अनदुान �वतरण गनर् अनदुान स�ुवधा �दान गन� �नद� िशका पा�रत भई अनदुान �वतरणको ���या 
शरुु भएको। 

• सहकार�बाट उत्पा�दत वस्तकुो �व�� �वतरणमा सहयोग परु् याउन ल�लतपरुको लगनखेल र भरतपरुमा 
सहकार� बजार केन्� �नमार्ण सम्बन्धी �ई�, �डजाईन, ईिस्टमेट, स�ालन �व�ध स�हत सम्भाव्यता अध्ययन 
सम्बन्धी कायर् सम्प� भएको। 

• ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका नपेाल� नाग�रकहरु प�हचान गर� उनीहरुलाई राज्य सरुक्षा प�रचयप� �वतरण 
गनर् २५ वटा िजल्लाको �ववरण छान�वन गर� Database  Update  गन� कायर् सम्प� भएको।  

3.1.1२ आपू�तर् मन्�ालय 

• सात वटै �देशको ला�ग वतर्मान माग तथा भण्डारण क्षमता समेतको मूल्यांकन गर� �देशगत रुपमा 
�नमार्ण हनुपुन� भण्डारणगहृहरुको क्षमता य�कन भई सकेको, क�तपय िजल्लामा ज�मन ख�रद गन� �कृया 
अिघ ब�ढसकेको। यसलाई बहवु�षर्य आयोजनाको रुपमा भण्डारण �नमार्ण कायर् संचालन गन� गर� कायर् 
अगा�ड ब�ढरहेको। 

• नेशनल �े�ड� �ल�मटेडमा रहेका २८९ कमर्चार� रहेको सन्दभर्मा संस्थाको केह� िस्थर सम्प�ी �ब�� 
गर� कमर्चार�हरुलाई स्वेिच्छक अवकाश �दन े र सो प�ात संस्थालाई पनुस�रचना गर� नयाँ स्वरुपमा 
संचालन गन� �कृया शरुू ग�रएको। 

• उपभो�ा संरक्षण ऐन, २०५४ को मस्यौदा �नमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा पगेुको, ��तस्पधार् �व�र्न तथा 
बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को मस्यौदा तयार� अिन्तम चरणमा पगेुको र पे�ो�लयम पदाथर् तथा 
ग्याँसको पैठार� ढुवानी तथा �व�� �वतरण सम्बन्धी व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक २०७३ को 
�ारिम्भक मस्यौदा तयार� भएको। 

• तो�कएका दगुर्म िजल्लाहरुमा �नय�मत रुपमा ढुवानी अनदुान �दइ खा�ा� तथा ननु उपलब्ध गराउँदै 
आएको। 

3.2. भौ�तक पूवार्धार  

3.2.1 संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय 

• गाउपा�लका, नगरपा�लका, �वशषे, संरिक्षत वा स्वाय� के्ष�को संख्या तथा सीमाना �नधार्रण 
आयोगबाट संख्या र �समाना सम्बन्धी ��तवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भएको। 

• सामािजक सरुक्षा भ�ा �ा� गन� 12 लाख 84 हजार लाभ�ाह� (ज्ये� नाग�रक, एक म�हला, �वधवा 
म�हला, अपांगता भएका व्यि� र लोपोन्मखु आ�दवा�स जनजा�त) को MIS Entry ग�रएको। 

• 45 िजल्लाका 168 नगरपा�लका तथा 190 गा.�व.स.मा वै�क� �णाल�बाट भ�ा �वतरण शरुु 
ग�रएको। 

• �नवार्चन के्ष� पूवार्धार �वशषे कायर्�म (संचालन कायर्�व�ध) (प�हलो संशोधन) �नयमावल�, 2071 र 
�नवार्चन के्ष� �वकास कायर्�म संचालन कायर्�व�ध (छैठ� संशोधन) �नयमावल� कायार्न्वयनमा 
आएको। 

• सावर्ज�नक तइुनलाई झोलुंगेपलुले �वस्था�पत गनर्का ला�ग 10 वटा झोलुंगेपलु �नमार्ण सम्प�, 65 
वटा झोलुंगेपलु �नमार्णका ला�ग सम्झौता सम्प� भएको। 
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• कणार्ल� अंचलका सवै िजल्लाहरु र गर�वी सूचकांकमा सवैभन्दा प�छ परेका अछाम बझाङ र रौतहट 
िजल्लाका ५ वषर् म�ुनका सवै वालवा�लकाहरुलाई वालपोषण अनदुान �वतरण गन� कायर् अगाडी 
बढाइएको। 

• जनसहभा�गता हनुे गर� सौयर् सडक वि�का ला�ग रु.50 करोड रकम नगरपा�लकाहरुलाई उपलव्ध 
गराइएको। 

• ग�रवसँग �व��ेर कायर्�म अन्तगर्त 97 गा�वसमा तो�कएको मापदण्ड वमोिजम लिक्षत प�रवार 
छनौट भई समूह संस्थामा आव� गराइएको। 

3.2.2 �संचाइ मन्�ालय 
• रानी, जमरा कुल�रया �संचाइ आयोजना ( �णाल� आध�ुन�ककरण समेत )मा मूल नहर ०.१५ �क.�म. 

मूल नहरमा व्यारेल ०.४० �क.�म. �फडर नहर ०.०५ �क.�म.  �फडर नहर संरचना १.० वटा �नमार्ण 

सम्प� भएको। हालसम्म चार हजार नौ सय उ�न्तीस हेक्टर ज�मनमा थप �संचाइ स�ुवधा पगेुको। 

• कृषक ब्यबिस्थत �सचँाइ �णा�लको पनुस्थापना / स्तरो�तीबाट  2477 हेक्टर जमीनमा �संचाइ 

स�ुवधा पगेुको। 

• बागमती �संचाइ आयोजनामा  �सल्ट इजेक्टर �नमार्ण कायर् ५०% सम्प� भएको। 

• बबई �संचाइ आयोजनामा ०.४० �क.�म. पू�वर् नहर �रमोड�ल� तथा पि�मी मूलनहर �वस्तार एवं �ान्च, 

सेकेन्डर� नहर �नमार्ण ०.२३ �क.मी. �ा�मण तथा स�भर्स सडक �नमार्ण बाढ�बाट क्ष�त�स्त �सँिचत के्ष� 

तथा संरचना तटवन्ध ०.२५ �क.मी. पनु�नमार्ण  सरकार� ब्यबिस्थत �सचँाइ �णा�लको १००० हेक्टर  

पनुस्थार्पना/स्तरो�तीका साथै ३०० हेक्टरमा �सचँाइ स�ुवधा उपलब्ध गराएको। 

• �सक्टा �संचाइ आयोजनामा १.७५ हेक्टर जग्गा ख�रद भएको मूलनहरमा स्�क्चर �नमार्ण १.८० वटा 

मूलनहर लाइ�न� कायर् १.१० �क.�म. �सघ�नया शाखा नहर १ �क.�म. �नमार्ण भएको ५०० हेक्टरमा 

�सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध गराएको। 

• भेर� बबई डाइभरसर्न बहउुदेिशय आयोजनामा  ०.०५ �क.�म. एक्सेस रोड �नमार्ण ५% साइट क्याम्प 

�नमार्ण कायार्लय भवन �नमार्ण १९.५ व.मी. १% TBM Platform र TBM entry portal कायर् भएको। 

• जल उत्प� �कोप न्यू�नकरण सहयोग कायर्�ममा 5वटा जलाधार के्ष� व्यवस्थापनमा 30 ��तशत 

कायर्हरु भएको। 

• भार�तय अनदुान सहयोगमा संचा�लत नद� �नयन्�ण योजनाहरुको 120 �म.�रभेटमेन्ट र 4 वटा स्पर 

�नर्माण भएको। 

• मध्य पहाडी �लफ्ट �सचँाइ योजनाको पूवर् सम्भाब्यता कायर् सम्प� भएको। 

• सौयर् ऊजार्मा आधा�रत भ�ूमगत �सचँाइ आयोजना को पूवर् सम्भाव्यता कायर् सम्प� भएको।    

3.2.3 सूचना तथा स�ार मन्�ालय 

• नेपाल टे�लकमबाट पषु १७, २०७३ देिख काठमाडौ र पोखराबाट  LTE सेवा (4G) को Soft Lunch 
सम्प� ग�रएको। 
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• मध्यपहाडी लोकमागर् र हलुाक� राजमागर्मा अिप्टकलफाइबर स�ाल �वस्तार गर� ७२ िजल्ला 
सदरमकुाममा ती�ग�तको इन्टरनेट स�ुवधा परु् याउन Technical Specification �नमार्ण भईरहेको तथा 
नेपाल टे�लकमले �बस्ततृ Survey गन� कायर् अिन्तम चरणमा परु् याएको। 

• �ामीणदूरसञ् चार कोष प�रचालन गर� माइ�ोवेभ �ान्स�मसनबाट सामदुा�यक क्याम्पस, सामदुा�यक उच्च 
माध्य�मक र माध्य�मक �व�ालय एवं �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�मा�नःशलु्क इन्टरनेटको स�ुवधा 
परु् याउनको ला�ग कायर् योजना स्वीकृत भएको। 

• सावर्ज�नक सेवाका भ�ुानीहरु हलुाकमाफर् त हनुे र बचत बै�क� सेवालाई ए.�व.�व.एस. �णाल�मा लैजान े
कायर् अिघ बढाउन 34 िजल्लामा डाटा ईिन्� कायर् सम्प� भएको र बाँक� 31 स्टेशनको डाटा ईिन्�को 
ला�ग कमर्चार�लाई ता�लम संचालन भैरहेको। 

• म�ुा, पासपोटर्, अन्तशलु्क स्ट�कर, प�रचयप�, नाग�रकता, �माणप�, ऋणप�, चेकबकु, स�टर्�फकेट 
लगायतका साम�ीहरु स्वदेशमै म�ुण गनर् सरुक्षण म�ुण छापाखानास्थापना गनर् नी�तगत, काननुी र 
संस्थागत व्यवस्था �मलाउन सरुक्षण म�ुण �वकास स�म�त (गठन), आदेश २०७३ तयार पार� 
स्वीकृ�तका ला�ग नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) मा पेश भएको तथा सरुक्षण म�ुण �वकास स�म�त गठन 
ग�रएको। 

• सामदुा�यक सूचना केन्� स्थापना गन� िजल्लाहरु छनौट भएको। 

• सूचना तथा स�ार मन्�ालय र अन्तगर्तका �नकायको सूचना एवं तथ्यांकहरुको Digital Archive बनाउन े
कायर् भैरहेको। 

• नेपाल टे�ल�भजनको गलु्मी, पाल्पा र डोट� �सारण केन्�हरुमा �डजीटाईजेशन अन्तगर्त आवश्यक 
उपकरणहरु ख�रद कायर् भइरहेको साथै V-Sat Link को स्तरो��त गनर् Thai Com वाट �वशेषज्ञ टोल� 
आइ स्पेिश�फकेशन स�हत लागत अनमुान तयार भएको। 

• सूचनाको हकको कायार्न्वयन पर�क्षणको ला�ग रा��य सूचना आयोगबाट (RTI Audit) गन� कायर् 
भईरहेको। 

• सासेक सूचना राजमागर् आयोजना अन्तगर्त CeC भवन �नमार्ण र Optical Fibre �बच्�ाउने 90 ��तशत 
कायर् सम्प� भैसकेको। 

• सामदुा�यक सूचना केन्�को Technical Verification and Community Awareness  कायर् सम्प� भएको। 

• �व��ुतय संचार माध्यमहरुको आचारसं�हताका �वषयमा अनगुमन गनर् आवश्यक पन� उपकरण जडान भई 
�वहान वेलकुा र �दउँसो �म�डया म�नट�र� भैरहेको। 

3.2.4 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 

• सम्पूणर् बहवु�षर्य सडक तथा योजनाहरुको �ड�पआर र वातावरिणय �भाव मूल्यांकन गरेर मा� �नमार्ण 
कायर् अिघ बढाउने अ�नवायर् व्यवस्था ग�रएको। 

• देशभर�को रणनी�तक र �ादेिशक केन्� जोड्ने सडकहरु न्यूनतम २ लेन र कालोप�े स्तरमा �नमार्ण 
गन� व्यवस्था ग�रएको र सा�वकको साँघरुा सडकहरुको स्तरो�ती कायर् शरुु ग�रएको।  

• उ�रदिक्षण लोकमागर् अन्तगर्त का�लगण्डक� लोकमागर्को १ �क.�म. �ाभेल भएको। कणार्ल� 
को�रडोरको �हल्सा-�स�मकोट खण्डको ०.5 �क.�म. �याक �नमार्ण भएको। कोशी को�रडोरको ४ 



34 
 

�क.�म. �याक �नमार्ण सम्प� भएको। भेर� र रा�ी को�रडोरको अध्ययन कायर् शरुु भएको छ भने सो 
मध्ये भेर� को�रडोरको २.५ �क.�म. �याक �नमार्ण कायर् सम्प� भएको। 

• महाकाल� लोकमागर्को ०.3 �क.�म. �याक �नमार्ण भएको छ भने सेती लोकमागर्को ५ �क.�म. �याक 
�नमार्ण सम्प� भएको। 

• काठमाड� उपत्याका�भ� Pvt Hole Free सडक हनुे गर� कायर् अिघ बढाइएको र ४ �क.�म. सडक 
कालोप�े �नमार्ण सम्प� भएको। 

• डोल्पा र हमु्ला िजल्ला सदरमकुाममा सडक संचालबाट जोड्ने ल�य अनरुुप डोल्पा सडक नेपाल� 
सेनाबाट �नमार्ण भैरहेको र �हल्सा-�स�मकोट सडक खण्डको ०.5 �क.�म. �याक �नमार्ण सम्प� 
भएको। 

3.2.5 ऊजार् मन्�ालय 

• बढु�गण्डक� जल�व�तु आयोजनाको �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन तयार भइ EIA स्वीकृत भएको।  

••  स्वदेशी लगानीमा शरुू भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको मा�थल्लो तामाकोशी जल�व�तु आयोजनाको 
अनमुा�नत लागत रू ३५ अबर् २९ करोड रहेकोमा हालसम्मको खचर् रु.३२अबर् ६१ करोड र भौ�तक 
�ग�त ८३.५% रहेको छ।आयोजनाको ६९ �क. �म. �वेशमागर् सचुारू गनर् का� े भीरमा ३३७ �म 
लम्बाइ भएको सरुुङमागर् ख�े कायर् सम्प� भएको। संशो�धत कायर्ता�लका अनसुार आयोजना प�हलो 
य�ुनट उत्पादन -३१ अषाढ २०७५ मा र सवै य�ुनट उत्पादन- २७ मं�सर २०७५ मा हनु े लक्ष 
रहेको।    

• आन्त�रक �व�तु उत्पादन तथा �व�तु आयातका साथै �व�तु माग व्यवस्थापन लगायतका कायर्हरु गर� 
हाल लोडशे�ड� उल्लेख्य रुपमा कम ग�रएको छ। जल�व�तु उत्पादन �सारण तथा �वतरणका 
आयोजनाहरु �तु ग�तमा अगा�ड ब�ढरहेको छ र ऊजार् संकट �नवारण तथा �व�तु �वकास दशक 
सम्बन्धी कायर्योजना, २०७२ लाई उच्च �ाथ�मकताकासाथ अगाडी बढाइएको। 

• ३० मेगावटको चमे�लया जल�व�तु आयोजनाको सम�मा 97.7 ��तशत �ग�त भएको। २०१७ को 
�डसेम्वरको अन्त्यसम्म �नमार्ण सम्पन् न हनुे अपेक्षा रहेको। 

• कुलेखानी ते�ो जल�व�तु आयोजना मखु्य सरुुङ Forby  तथा Penstock Tunnel Horizontal Position 

खन् न ेकायर् सम्पन् न  भएको तथा कं��ट लाइ�नङको कायर् ९९.4% सम्पन् न भएको छ। पावरहाउसको 
Erection Bay को Brick wall �नमार्ण सचुारु भएको छ। 

• 60 मेगावाटको ��शलु� 3 'ए' जल�वलतु आयोजनाको अ�डट �नमार्ण तथा Access tunnel र Tailrace 

खन् ने कायर् सम्पन् न भएको छ। हेडरेस टनले (४०७६ �म.) खन् ने कायर् ९५ ��तशत सम्पन् न भएको 
छ। �व�तुगहृ �नमार्ण चाल ु रहेको र इलेक्�ोमेका�नकल तथा हाइ�ोमेका�नकल कायर्अन्तगर्त पी१ 
यू�नटमा �ाफ्ट �ूब जडान कायर् सम्प� भएको। 

• सनुकोशी, दधुकोशी, ठोसे िखम्ती िशवालय, नौमरेु, बबई, नल�संङ गाड, उ�रगंगा जस्ता जल�व�तु 
आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कायर् भईरहेको।  

• नेपाल र भारतबाट संय�ु रुपमा �नमार्ण हनु े पञ् चेश् वर बहउु�शे्यीय आयोजना कायार्न्वयनको ला�ग 
Pancheshwor Development Authority (PDA) ले महेन्�नगरमा कायार्लय स्थापना गर� कायर् 
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ग�ररहेको। परामशर्दात ृसंस्था, WAPCOS ले आयोजनाको Draft DPR तयार गरेको।  
   

• भारतीय कम्पनीहरुको लगानीमा �नमार्ण हनुे मा�थल्लो काणार्ल� र अरुण ते�ो जल�व�तु 
आयोजनाहरुको �व�ीय व्यवस्थापनको म्याद थप ग�रएको। 

• २१६ मेगावाट क्षमताको मा�थल्ल ��शलु� १ जल�व�तु आयोजना �नमार्ण गन� सम्बन्धमा को�रयन 
कम्पनी NWEDC र नेपाल सरकार बीच Project Development Agreement (PDA) सम्पन् न भएको छ।
  

• कणार्ल� िचसापानी बहउु�शे्यीय आयोजनाको ला�ग हाइ�ोलोिजकल अध्ययन र सामािजक तथा 
वातावरणीय अध्ययन हाल भैरहेको छ।         

• उत्पा�दत �व�तुलाई देशका सबै भागमा परु् याउन र �नयार्त गनर् उपय�ु क्षमताका उच्च ��व�धय�ु 
�सारण हाइवे �नमार्णका ला�ग  हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा,मस्यार्�द� को�रडोर,काल�गण्डक� को�रडोर जस्ता 
�सारण हाइवेको �नमार्ण कायर् चाल ुरहेको छ। 

• हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० के.भी. �सारण लाईन �नमार्ण गन� सन्दभर्मा ७९२ टावरहरु मध्ये 3९० 
टावरको �नमार्ण कायर् सम्प� भइसकेको छ। ढल्केवर सबस्टेशनलाई स्तरो�ती गन� कायर् अन्तगर्त 
ढल्केवर सबस्टेशनको 220 के. भी. मा Charge गन� कायर् �तु ग�तमा भैरहेको छ। यो सवस्टेशन 
400 के.भी. मा स्तरो��त गनर् DPR को तयार� कायर् भैरहेको छ। 

• िखम्ती-ढल्केवर डवल स�कर् ट 220 के. भी. �सारण लाईनको र एक स�कर् ट हेटौडा-स्यचुाटार-१३2 
के. भी �सारण लाईन �नमार्ण कायर् सम्प� भई लाईन चाजर् ग�रएको छ। 

• काल�गण्डक� को�रडोर २२० के.भी. �सारण लाईन अन्तगर्त दाना–कुश्मा खण्डको �शारण लाईन 
सबस्टेशन �नमार्ण कायर्को ला�ग कुश्मा सबस्टेशन के्ष�मा Excavation र Levelling कायर् भइरहेको 
छ।कुश्मा-न्यू बटुवल खण्डको वातावरण अध्ययनको IEE Review सम्पन् न ग�रएको छ।नयाँ बटुवल 
बदर्घाट खण्डको �वस्ततृ सभ� कायर् सम्पन् न भएको। 

• कोशी को�रडोर २२० के.भी. �सारण लाईन अन्तगर्त इनरुवा–वसन्तपरु–तिुम्लङ्टार खण्डको �शारण 
लाइनको वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन स्वीकृत भएको छ।वसन्तपरु-ताप्लेजङु खण्डको �शारण 
लाइनको वातावरणीय अध्ययन कायर्को ToR स्वीकृत भएको छ।  

• मस्यार्�द�-काठमाड� २२० के.भी. �सारण लाईनको �नमार्ण ठे�ाप�ा व्यवस्था सम्बन्धी Tower Spotting 

का ला�ग Check Survey र Detail Survey कायर् भइरहेको।  

• समनु्�टार–��शलु� ३बी हब सबस्टेसन १३२ के.भी. �सारण लाईन आयोजनाको �ारिम्भक वातावरणीय 
अध्ययन कायर् सम्पन् न भएको। आयोजनाको ला�ग जग्गा �ा��को कायर् सम्पन् न भएको छ। एिशयाल� 
�वकास ब�कबाट परामशर्दाता �नय�ु भएको छ।PSC (Project Supervision Consultant) को ला�ग Contract 

Negotiation सम्पन् न भएको।  

• वीरगञ् ज-काठमाड�-�समरा को�रडोर १३२ �सारण लाईन आयोजनाको ५३५० वटा पोल बदल� 
भएको। 
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• वीरगञ् ज-काठमाड�-�समरा को�रडोर १३२ �सारण लाईन अन्तगर्त �वतरण �णाल� सदुृढ�करण तफर्  ११ 
के.�भ. लाईनको १६५ �क.�म. लाइन �नमार्ण भएको। 0.4 के. �भ. लाईनको 260 �क. मी. लाइन 
�नमार्ण भएको। 450 वटा �ान्सफमर्र जडान भएको।  

• �नमार्णाधीन १३२ के.भी. क्षमताको परवानीपरु-रक्सौल �सारण लाईन आगामी वषर् सम्प�न गनर् नेपाल� 
भ-ूभागमा पन� ५५ वटा टावर मध्ये ५५ वटा को जग �नमार्ण कायर् र ४८ वटा टावरको जडान कायर् 
सम्प�् भएको छ भने ७.५ �क.मी. Stringing कायर् सम्प� भएको छ। Bay Extension तफर्  
Foundation,  Structure र Equipment Erection का  कायर् सम्प�् भइसकेका छन ्साथै Cable Trench, 

Earthing तथा Cable Laying का कायर् सम्प�ज भइसकेका छन।् 

• कुशाहा- कटैया १३२ के.भी.  �सारण लाईन �नमार्ण तफर्  नेपाल� भ-ूभागमा पन� ४५ वटा टावर मध्ये 
४५ वटाको जग �नमार्ण कायर् सम्प�म भएको छ। ४३ वटा टावरको जडान कायर् सम्प�् भएको 
छ।८ �क मी. Stringing सम्प� भएको छ।  Bay extension तफर्  Foundation, Structure र 
Equipment Erection का  कायर् सम्प� भइसकेका छन ्साथै Cable Trench, Earthing तथा Cable 

Laying कायर्हरू सम्प�  भइसकेका छन।् 

• 64 मेगावाटको सौयर् ऊजार्को ला�ग सम्झौता सम्प� भएको छ। �व�तु �वकास �वभागबाट सौयर् 
ऊजार्को ला�ग सव�क्षण अनमु�त प� जार� भएको। साथै �संहदरवार प�रसरमा 1 मेगावाट क्षमताको 
सौयर् ऊजार् जडान कायर् चाल ु रहेको। नेपाल �व�तु �ा�धकरणबाट स�ा�लत २५ मेगावाट �ीड 
सोलारको परामशर्दाता छनोटको सम्पणुर् कायर् सम्प� भएको। 

• �व�तु उत्पादन तथा रा��य �सारण �ीड स्थापना भई  कम्पनीका �मखु कायर्कार� अ�धकृतहरु छनौट 
भएको छ। �व�तु व्यापार तथा इिन्ज�नष�र� परामशर् कम्पनीहरु स्थापनाको ला�ग मन्�ीप�रषद् बाट  
सै�ान्तीक सहम�त �ा� भएको। 

3.2.6 सहर� �वकास मन्�ालय 

• सघन सहर� �वकास कायर्�म संचालन गन� ३७ नगरपा�लकाहरुको आव�धक योजना/भौ�तक �वकास 
योजना कायार्न्वयन, ठूला शहर� को�रडोर खण्डको पूवार्धार �वकास हनुे कायर्को �मागत कायर्�म 
शरुु भएको। 

• जनता आवास कायर्�म अन्तगर्त द�लत, �वप� मिुस्लम, चेपा�, राउटे, गन्धवर्, वाद�, वनक�रया, सरेुल, 

थामी लगायतका �वप� एवं लोपोन्मखु समदुायका थप २० हजार प�रवारका ला�ग आवास �नमार्ण 
गनर् १४४७ �मागतआवास इकाईमध्ये ४३२ वटा आवास इकाईको �नमार्ण कायर् सम्प� ८१३ 
वटाको �नमार्णको �व�भ� चरणमा रहेको। 

• पषु्पलाल (मध्य पहाडी) राजमागर् तो�कएका १० स्थान आध�ुनक सहरहरुको भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण 
गनर् १० वटा सहरहरुमा जग्गा �वकास कायर्�म (LP) को DPR तयार ग�र कायार्न्वयन गन� कायर् 
मध्ये ४ वटाको �थम चरणको कायर् सम्प� भइर् Block Plan स्वीकृ�तको चरणमा रहेको। एक�कृत 
पूवार्धार �वकास योजना तयार १० मध्ये ८ वटा सहरको Draft ��तवेदन �ा� भइर्सकेको। ९ वटा 
सहर� पूवार्धारहरुको वहवु�षर्य यस वषर्बाट सरुुभएको र २९ वटा गतवषर्को वहवु�षर्य कायर्�म 
अन्तरगत �नमार्ण भइर्रहेको। 
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• हलुाक� राजमागर्का १० नयाँ स्थानमा आध�ुनक सहर �वकास गनर् स्थान प�हचान �वस्ततृ प�रयोजना 
��तवेदनको तयार�र पूवार्धार �नमार्ण गनर् स्थान प�हचान गर� �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार गनर् 
परामशर्दाता �नय�ुी भएको। 

• सखु�तमा भे�रगंगा उपत्यकालाइर् नयाँ सहरको रुपमा छनौट भएको र प्यूठानमा �भं�ी बजार नयाँ सहर 
छनौट भइर् परामशर्दाताबाट DPR तयार गन� कायर् भइर्रहेको। 

• ७० नयाँ नगरपा�लकाहरुको एक�कृत सहर� �वकास योजना तजुर्मा गनर् नगरपा�लकाहरुको एक�कृत 
सहर� �वकास योजना तजुर्मा गनर् प्याकेिज� गर� LOI सम्बन्धी कायर् अिन्तम चरणमा पगेुको। 

• काठमाण्डौ बबरमहलमा बहतुल्ले �शास�नक प्लाजाको �नमार्ण गनर् बबरमहल �शास�नक प्लाजाको 
�डजाइनका ला�ग EOI �कृया परुा भई RFP भई परामशर्दाता छनौटको �कृयामा रहेको। 

• बटुवलमा �नमार्णा�धन अन्तरा��य सभा भवन तथा अन्तरा��य �दशर्नीस्थलको �नमार्ण कायर् आगामी 
दईु वषर् �भ� सम्प� गनर् �थम फेज अन्तगर्त मखु्य सभाहलको ब्लक A, B  र C  को DPC सम्मको 
कायर् सम्प�। 

3.2.7 �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 

• वैज्ञा�नक ��तभाहरुलाई अध्ययनविृ� उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायर्�व�धको मस्यौदा तयार भएको। 

• परमाण�वक पदाथर्को �नयमन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएको। सूचना ��व�ध सम्बन्धी छाता 
ऐनको मस्यौदा अिन्तम चरणमा रहेको। 

3.3. सामािजक पूवार्धार 

3.3.1 स्वास्थ्य मन्�ालय 

• वीर अस्पताललाई अन्तरार्��य स्तरको बनाउन बसृ्ततृ गरुू योजना तयार भई �नमार्णको कायर् शरुु 
ग�रएको। 

• ��.�व. िशक्षण अस्पताल (सरेुश वाग्ले स्म�ृत क्यान्सर केन्� समेत) अस्पतालको ला�ग मेिशनर� औजार 
तथा उपकरण तथा २० बटा डायला�सस मेिशन ख�रद �कृया अगाडी बढाइएको। 

• छातीरोग अस्पतालको �नमार्ण कायर् अिघ बढेको। 

• ५ वटै के्ष� र अ�ल तथा के्ष��य अस्पतालबाट पाठेघर खस्न े रोगको िस्��नङ,१५०० जनाको 
शल्य��या र घमु्ती िश�वर स�ालन गन� सेवा सचुारू ग�रएको।  

• कोल्डबक्स तथा �व�भ� खोपहरू, भ्यािक्सन सूई र सेफ्ट� बक्स स�हत ख�रद कायर् अिघ बढेको। ७५ 
वटै िजल्लामा समदुायमा आधा�रत नवजात िशश ुस्याहार प्याकेज कायर्�म स�ालन भै रहेको। 

• रे�बजको जोिखममा पन� लगभग ६०००० व्यि�लाई �टस्स ुकल्चर एआभ� भ्याक्सीनको व्यवस्था गनर् 
भ्यािक्सन ख�रदको टेण्डर सूचना प��कामा �कािशत भएको। हा�ीपाइले रोग �वरु�को डी.ई.सी. च�ी 
ख�रद, व्यवस्थापन तथा �नवारण अ�भयान स�ालन गनर् औष�ध ख�रदको सम्झौता भएको। 

• �टभी र रे�डयोबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कायर् स�ालन गनर् �नय�मत रूपमा �व�भ� संचार 
माध्यमबाट �चार �सारको कायर् भइरहेको। 
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• ६८ िजल्लामा �कड्नी प�रक्षण (स्कृ�न�) गनर्को ला�ग यू�रस्ट�क तथा यू�रन कन्टेनर ख�रद र 
�वतरणको कायर् भै रहेको। ४ स्थानमा �योगशाला �वस्तार भएको। केह� िजल्लाका स्वास्थ्य चौक�सम्म 
�योगशाला सेबाको �बस्तार अन्तगर्त २५ स्थानको ला�ग सामान ख�रदको कायर् भएको। 

• रा��य स्वास्थ्य बीमा नी�त अनरुुप थप ५ िजल्ला सेवा संचालन गर� ८ िजल्लामा �वस्तार ग�रएको तथा 
थप ५ िजल्लामा सेवा �वस्तार गनर् तयार� ग�रएको। सबै के्ष�ीय तथा सरकार� िशक्षण संस्थाहरुमा 
एम.डी., एम. एस.जस्ता �बशेषज्ञ िशक्षा �नःशलु्क गनर् NAAMS, BPKIHS, TU मा �नःशलु्क िशक्षाको 
व्यवस्था भै रहेको। 

• कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ानको भवन �नमार्ण भइरहेको। 

• मानव अंग �त्यारोपण केन्�मा औजार उपकरण ख�रदको �कृया आरम्भ भएको। �वरगंज, जनकपरु र 
�वराटनगरमा हेमोडाइलाइ�सस सेवा �वस्तार भै रहेको। 

• २४ घण्टा Comprehensive Emergency Obstetric Care  सेवा संचालन ग�रएको। आमा सरुक्षा 
कायर्�म अन्तगर्त २२४८७५ जनाले पवुर् �सू�त (�थम) �लएका, १३९७३८ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा 
�सू�त गराएको, २८९२९ जनाले सरुिक्षत गभर् पतन सेवा पाएका 

• भवन �वभागबाट �मागत र नयाँ �नमार्णका ग�र १०५५ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन �नमार्ण भै रहेको 
छ। 

3.3.2 िशक्षा मन्�ालय 

• आधारभतू िशक्षालाई अ�नवायर् र �न:शलु्क तथा माध्य�मक िशक्षालाई �मश: अ�नवायर् तथा �न:शलु्क 
बनाउनका ला�ग  िशक्षा �नयमावल� संशोधनको मस्यौदा तयार भएको। 

• �व�ालयमा बालबा�लकाको पहुँच �वस्तार गनर्, अध्ययन अध्यापनको गणुस्तर सधुार ल्याउन र 
व्यवस्थापक�य स  रचनालाई जवाफदेह�, पारदश� र  सदुृढ बनाउन �व�ालय के्ष� �वकास योजना स्वीकृत 
भएको। 

• आधारभतू िशक्षाको स�ुनि�तता, �नरन्तर र �सकाइ उपलिब्धमा सधुार ल्याउन लिक्षत वगर्, के्ष� र �वप� 
समूहका बालबा�लकाहरुलाई �ोत्साहनमूलक स�ुवधाहरु एक�कृत रुपमा उपलब्ध गराउन �व�ालयलाइर् 
रकम �नकासा गर�सकेको। 

• �व�ालय भनार् नभएका र भनार् भई बीचमै �व�ालय छाडेका बालबा�लकाहरुलाई �व�ालय िशक्षा सचुारु 
गराउन �वशषे कायर्�महरु अन्तगर्त लिक्षत स्थानहरूमा सामदुा�यक अध्ययन केन्�हरुको प�रचालन र 
�सकाइ केन्�हरू स�ालन भइरहेको। 

• तराईका िजल्लाहरुमा �व�ालय बा�हर रहेका �कशोर�कशोर�हरुको प�हचान गर� �व�ालयमा भनार् तथा 
�नरन्तरताका ला�ग �ोत्साहनमूलक कायर्�महरु अन्तगर्त लिक्षत स्थानहरूमा सामदुा�यक अध्ययन 
केन्�हरुको प�रचालन र �सकाइ केन्�हरू स�ालन हनुकुो साथै �व�ालयमा �नरन्तरताका ला�ग छा�वृि� 
कायर्�मका ला�ग रकम �नकासा ग�रएको। 

• कणार्ल� अ�लका सबै, मानव �वकास सूचका �मा प�छ परेका र तो�कएका िजल्लाहरुका �व�ाथ�हरुलाई 
�दवा खाजा कायर्�म �नय�मत रूपमा तो�कएका िजल्लाहरूमा स�ालन भइर्रहेको।  
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• द�लत तथा लोपोन्मखु समदुायका बालबा�लकाहरुलाई सबै �वषयमा उच्च िशक्षा �न:शलु्क उपलव्ध 
गराउनका ला�ग उत्�रेणा छा�वृि� कायर्�म अन्तगर्त चाल ुआ.व.मा २ जना �व�ाथ� छनोट ग�रएको। 

• गरुुकूल, गमु्बा र मदरसा िशक्षालाई शैिक्षक मूलधारमा ल्याई �व�र्न गनर्का ला�ग गोन्पा �वहार 
व्यवस्थापन प�रषद्को सकृयतामा गोन्पा/�वहारहरूमा शैिक्षक कायर्�महरू स�ालनमा  रहेको।  

• नक्शा�नको आधारमा �व�ालय र िशक्षकको दरवन्द� पनु�वर्तरण गर� �ाथ�मक तहमा अ�धक हनु े
िशक्षक दरवन्द�लाई ६ देिख ८ कक्षासम्म समायोजन गनर् र सामदुा�यक �व�ालयहरुमा अङ्�जेी, गिणत, 

�वज्ञान र �ा�व�धक �वषयका �वषयगत िशक्षकहरुको दरवन्द� �वस्तार गद� लग्नका ला�ग िशक्षकको 
�ववरण संकलनका ला�ग साधन तयार भएको। 

• कायर् सम्पादन र �व�ाथ� उ�ीणर् ��तशतको आधारमा िशक्षकको मूल्या�न गर� परुस्कार र सजायको 
व्यवस्थाका ला�ग ७३ िजल्लाका िजल्ला िशक्षा अ�धकार�सँग कायर्सम्पादन करार भइसकेको र िजल्ला 
िशक्षा अ�धकार� र �.अ.हरूबीच  कायर्सम्पादन करारको कायर्लाइर् �नरन्तरता �दइएको। 

• अध्ययन अध्यापनका सम्पूणर् चरणहरुमा सामािजक अडीट गर� �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त, 

�धानाध्यापक र िशक्षकलाई जवाफदेह� बनाउनका ला�ग हरेक �व�ालयले अ�नवायर् रूपमा सामािजक 
पर�क्षण गराउन ुपन� �ावधान ग�रनकुा साथै �व�ालयका सम्पूणर् वा�षर्क ग�त�व�धको सामािजक पर�क्षण 
सम्प� गर� सोको सम��गत ��तवेदन पठाउन सचुना जार� ग�रएको। 

• सामदुा�यक �व�ालय र सरकार� कलेजहरुको स�ालन र व्यवस्थापनका ला�ग �नि�त अव�ध तोक� 
�नजी के्ष�का �व�ालय र कलेजहरुसँग व्यवस्थापन सम्झौता गन� र शैिक्षक गणुस्तर सधुारको यस 
कायर्�ममा सहभागी हनुे �नजी के्ष�का �व�ालय तथा कलेजहरुलाई सम्मान ग�रने व्यवस्था ग�रएको। 

• �त्येक सामदुा�यक माध्य�मक �व�ालयमा सूचना तथा स�ार ��व�धका पूवार्धारको स्थापना गनर् अनदुान 
�दन े र �व�ालयमा सूचना तथा स�ार ��व�ध �योगशालाको स्थापना, स्माटर् बोडर्को �योग र 
अन्तर��यात्मक �व�तुीय िशक्षण �सकाइ प��तको �वस्तार गनर् �व�ालयमा ICT को पूवार्धारका ला�ग 
बजेट �व�नयोजन भएको। 

• �व��व�ालयहरुमा शैिक्षक गणुस्तर सधुार गद� �व��व�ालयका िशक्षक तथा �ाध्यापकहरुसगँ 
कायर्सम्पादन सम्झौता गन� सम्बन्धमा �व��व�ालयहरुमा प�रप� ग�र कायर् �ारम्भ ग�रएको। 

• �व��व�ालयका िशक्षक तथा �ाध्यापकहरुसंग कायर्सम्पादन �व��व�ालयका शैिक्षक कायर्�महरुलाई 
क्यालेण्डर अनरुुप संचालन गनर् उच्च िशक्षा सधुार प�रयोजना अन्तगर्त �ायर्�म  समावेश गर� 
��रक्षाफल �कािशत गन� समय �मशः कम गद� ३ म�हनामा ल्याइने व्यवस्था भएको। 

3.3.3 खानपेानी तथा सरसफाई मन्�ालय 

• ४२ न.पा. २78 गाउँ �वकास स�म�त  खलु्ला �दसा म�ु के्ष� घोषणा भएको।   

• तराई मधेशका २० िजल्लाहरूका आस��नकय�ु स्यालो �वूबेलको �वकल्पमा १०० खानेपानी 
आयोजनाहरूको अध्ययन ��तवेदन तयार�का ला�ग सभ�क्षण कायर्�मको सम्झौता सम्प� भइ 
Detailed सभ�क्षणको ला�ग �फल्डमा ख�टएको। 

• यासोक खानेपानी आयोजनाको दो�ो प्याकेजको काम शरुु हनु े�ममा रहेको, तथा पकरवास र�तमाल 
खा.पा.यो.को �व�भ� संरचनाहरु (पानीपोखर�  �नमार्ण, गाडर् हाउस, �ान्समेसन लाइन, �वतरण लाइन, 
�व�तुीकरण कायर्, सम्पवेल आ�द) को �नमार्ण काम भइरहेको। 
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• रामेछाप वृहत खानेपानी आयोजनाको भे�रफ�केसनको काम भइरहेको।  

• दो�ो साना सहर� खानेपानी आयोजना अन्तगर्त �नमार्णा�धन नारायण न.पा., बैतडी, खाँदवार� ३ नगर 
आयोजनाहरूको �नमार्ण कायर्लाई �नरन्तरता �दई आयोजनाहरू सम्प� गरेर ३० हजार जनतालाई 
उच्च /मध्यम स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा �दान गनर् यस आ.व. मा ४ वटा सह�त 
हालसम्म १७ वटा आयोजनाहरू सम्प�  भइ ७६७७३ जनसंख्या लाभािन्वत भएको। 

• ते�ो साना सहर� खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तरगत �नमार्ण चरणमा रहेका १० ओटा 
आयोजनाहरुको �नमार्ण कायर् �नरन्तर च�लरहेको, ख�रद ���यामा रहेका ५ ओटा आयोजनाहरुमा प�न 
�नमार्ण कायर् शरुु भएको, �डजाइन ��तवेदन तयार� सम्प� भएको ५ ओटा आयोजनाहरुमध्ये १ ओटा 
आयोजनाको �नमार्ण कायर् शरुु भएको, २ ओटा आयोजनाहरुको �छ�ै �नमार्ण कायर् शरुु हनुे। 

• मेलम्ची चरण -१ 

- हेडवकर् समा १९५ �नमार्ण कायर् भएको ४०००० घ.मी. ओपनकट भएको ५ गोटा बेन्च 
तयार ग�र रक सपोटर्को कायर् ग�रएको हेडवकर् स �वेशमागर्को ममर्त सम्भमार ग�रएको। 

- सरुु� �नमार्ण -४.३१ �क.मी. सनु्दर�जल-�सन्ध ु खण्डको ९.४ �क.मी. सरुु� जो�डएको। 
हालसम्ममा २२.२४ �क.मी.  (८०.६०५० �नमार्ण भएको  

- पानी �शोधन भाग १ - ९८५ �नमार्ण कायर् सम्प� इलेक्�ो मेका�नकल, पाइप, भल्भ तथा 
�फ�ट� को ७०५ जडान कायर् सम्प� 

• मेलम्ची चरण - २ 

- दो�ो चरणको DPR  तयार गन� कायर्का ला�ग परामशर्दाता छनौट ग�रएको। 

• पानी �शोधन केन्�को क्षमता �वस्तार (पानी �शोधन केन्� भाग-२) गन� कायर्को ला�ग परामशर्दाता 
तथा �नमार्ण व्यवशायी छनौट ग�रएको। 

• थोक �वतरण �णाल� अन्तगर्त ५१.०० �क.�म. पाइप लाइन मध्ये १०.९१ �क.�म पाइप लाइन 
�वच्छाइएको। 

• हनमुन्ते नद�मा र मनोहरा नद�मा ढल इन्टरसेप्टर �नमार्ण गन� कायर्को ०.२८५ �क.�म. ढल 
�व�ाइएको। 

• �व�भ� स्थानमा ढल �शोधन केन्� �नमार्ण गनर् गहेु�र� ढल �शोधन केन्� �नमार्णको Basic Design  
स्वीकृत भएको। 

3.3.4 जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालय 

• वातावरणीय �भाव मूल्याकन ���या सरल�करण गर� वातावरण संरक्षण �नयमावल�, २०५४ को पाँचौ 
संशोधन भएको। 

• मध्यपि�म र सदुरु पि�म �वकास के्ष�का १४ िजल्लामा जलवाय ुप�रवतर्नको असर र �भाव सम्बोधन 
गनर् क्षमता �वकास कायर्�म सम्प� हाल सम्म १०० Local Adaptation Plan of Action (LAPA) 
कायार्न्वयन भएको। 

• प्ला��क तथा पो�ल�ो�प�लन झोला म�ु नेपाल बारेको सावर्ज�नक सूचना �चार�सार ग�रएको। 



41 
 

• १५६९१ बायोग्यास प्लान्ट १७८० वटा शहर� सौयर् ऊजार् २२९६१ वटा सधुा�रएको चलुो र ९२९१ 
वटा घरेल ुसौयर् �ब�तु �णाल� जडान भएको। 

• नवीकरणीय ऊजार् अनदुान प�रचालन कायर्�व�ध,2073 स्वीकृत भएको। 

• वालवा�लकाहरुका ला�ग �योग हनुे खेलौनामा Heavy Metals (ग�� धात)ु लगायतका तत्व तथा अन्य 
रासाय�नक पदाथर्हरुको मापदण्ड, 2073 स्वीकृत भएको। 

• Paris Aggrement On Climate Change व्यवस्था�पका संसदबाट अनमुोदन भएको। 

• जलवाय ुअनकुु�लत गाउँ कायर्�म संचालन कायर्�व�ध, 2073 स्वीकृत भएको। 

• सफा टेम्पोमा �योग हनुे Deep Cycle Lead Acid Battery �सफा�रश सम्वन्धी कायर्�व�ध स्वीकृत भएको। 

• मौसमी पूवार्नमुान सेवा १ �दन पूवर् �दान गद� आएकोमा ३ �दन पूवर् �दान गनर् सरुु ग�रएको। 

• रा��य अनकूुलन योजना तजुर्मा ���याको ला�ग ह�रत जलवाय ुकोषबाट अमे�रक� डलर २.९ �म�लयन 
(२९ लाख) अनदुान सहयोग �ा� गनर् प�हलो रा�को रुपमा नेपाल सफल भएको।  

• वातावरणीय मापदण्ड पालना नगन� २ उ�ोगहरुलाई जर�वाना ग�रएको। 

• �व�भ� के्ष�का ११ वटा आयोजनाहरुको EIA र ३ वटा आयोजनाहरुको SEIA स्वीकृत भएको साथै २४ 
वटा आयोजनाहरुको SD/ToR स्वीकृत भएको। 

• वातावरणीय �भाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई संचालनमा आएका ३ वटा आयोजनाहरु (मे�डकल कलेज,  
िशक्षण अस्पताल र अस्पताल) लाई कारवाह� गर� वातावरणीय �भाव मूल्यांकनको ���यामा 
ल्याईएको।  

3.3.5 म�हला, बालवा�लका तथा समाज कल्याण मन्�ालय 

• ५१ वटा संस्थाको कायर्�मको अनगुमन मूल्यांकन कायर् अिघ बढेको। 

• �त्येक अन्चलबाट पन� गर� म�हला रेखदेख केन्� स्थापना र सेवा कायर्�म संचालन गनर् ३० 
म�हला संस्थालाई अनदुान �दान। 

• बालबा�लका उपर हनुे ज्यादती �वरु� कायर्�म गनर् १८८ संस्थालाई अनदुान �दान। 

• �हंसापी�डत म�हला र �कशोर�हरुलाई पनुस्थार्पना गनर् मंगला-सहाना पनुस्थार्पना केन्� संचालनमा 
�नरन्तरता �दइएको। 

• म�हला �हंसा �वरु�, बालबा�लकामा�थ हनुे ज्यादती �वरु�, जे� नाग�रक संरक्षणका ला�ग �व�भ� 
संचारका माध्यमबाट जनचेतनामूलक कायर्�म �नय�मत रुपमा संचालन भैरहेको। 

• जे� नाग�रकका ला�ग काम गन� २२२ वटा संस्थाका ला�ग अनदुान उपलब्ध गराइएको। ८७ 
वटा जे� नाग�रक �दवा सेवा केन्� संचालनमा ल्याइएको। 

• बाल�ववाह अन्त्यका ला�ग रा��य रणनी�त, २००२ कयार्न्वयनमा रहेको। 

• वेवा�रसे ४४ जना बालका�लकाको संरक्षणका ला�ग सहयोग �दइएको। 

• हराएका ८९३ जना बालबा�लकाको खोजी गर� २०८ जना र वेवा�रसे १८५ गर� जम्मा ३९० 
जनालाई पनु�मर्लन तथा बालगहृमा संरक्षण ग�रएको। 
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• जोिखमपूणर् रुपमा रहेका ६९९ जना बालबा�लकाको आपतका�लन उ�ार गर� पनुस्थार्पना ग�रएको। 

• ३५९० म�हला समूह र ५४२ स�म�त गठन गर� ९५४५ जनालाई अनिुशक्षण र १९५३ लाई 
आधारभतू ता�लम �दान ग�रएको। 

• १२ वटा म�ु कम्लहर� समूह गठन र वाद� समदुायका ६० जनालाई �िशक्षण �दइएको। 

3.3.6 यवुा तथा खेलकुद मन्�ालय 

• मन्�ालय, रा��य यवुा प�रषद र NRN को संय�ु आयोजनामा यवुाहरुमा सामािजक उ�मिशलताको 
�वकास, उ�मिशलता नै देश �नमार्णको आधार भ�े नाराका साथ २०७३ असोज १५ र १६ गते 
१५ बुदेँ बोडे घोषणाप� जार� भएको। 

• �व�भ� के्ष�मा ख्या�त �ा� १० जना यवुा तथा सम्बिन्धत संघ संस्थालाई अन्तरार्��य यवुा �दवसको 
अवसरमा जनह� रु. १ लाख नगद र ता�प� स�हत सम्मान। 

• काठमाड�को मूलपानी ��केट मैदानमा दबुो लगाउने कायर् सम्प� भई आधा भाग प्यारा�फट �नमार्ण 
सम्प� भएको। 

3.4. सावर्ज�नक सेवा �वाह र सशुासन 

3.4.1 अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 

• �व�भ� मन्�ालय/ �नकायहरू �वच फोकल प्वाइन्ट वैठकहरू आयोजना ग�रएको। 

• केन्� तथा मातहतका कायार्लयहरु माफर् त ��ाचार �वरु� जनचेतनामूलक २१ वटा सामदुा�यक 
िशक्षा कायर्�म ग�रएको। 

• रे�डयो, एफ.एम. माफर् त ��ाचार �नयन्�ण सम्बन्धी चेतनामूलक सूचनाहरु �शारण ग�रएको। 

• केन्�मा एनेक्स भवन र इटहर�, हेटौडा, बटुवल, नेपालगंज तथा महेन्�नगरमा �शासक�य 
भवनहरुको स्�क्चरको �नमार्ण सम्प� भएको। 

3.4.2 �नवार्चन आयोग 

• �नवार्चन आयोग सम्बन्धी ऐन, राजनी�तक दल सम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावल� सम्बन्धी ऐन, 
�नवार्चन (कसरु तथा सजाय) सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तहको �नवार्चन सम्बन्धी ऐनहरुको 
�वधेयकको �ारिम्भक मस्यौदा तजुर्मा  ग�रएको। 

• �नवार्चन स�ालन �दग्दशर्न तयार ग�रएको। 

• थप २,६९,११७ जनाको मतदाता नामावल� नाम दतार् भएको। 

• आयोगको दो�ो प�व�षर्य रणनी�तक योजना, २०७१/७२ - २०७५/76 को मध्याव�ध मूल्यांकन 
गर� उ� रणनी�तक योजनामा प�रमाजर्न स�हत बाँक� ३ वषर्को कायर् योजना �नमार्ण ग�रएको। 

3.4.3 लोक सेवा आयोग 

• वा�षर्क कायर्ता�लका अनसुार पर�क्षा स�ालन, न�तजा �काशन र अन्तरवातार् कायर् भएको। 

• सरुक्षा �नकाय, संघ संस्थानहरुको �व�भ� पदहरुको पर�क्षा स�ालन र न�तजा �काशन भएको। 
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• �व�भ� सेवा समूहहरुको नयाँ पा��म �नमार्ण तथा प�रमाजर्न भएको। 

• के्ष�ीय �नद�शनालय �दपायल र सखु�तमा नयाँ भवन �नमार्ण कायर् सम्प� भएको। 

3.4.4 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 

• कम्प्यटुर नेटव�कर् ङ तथा EWP को कायर् सम्प� ग�रएको। 

३.4.5 रा��य मानव अ�धकार आयोग 

• मानव अ�धकार उल्लंघनका उजरु� तथा घटनाहरुको अनसुन्धान तथा �पडकलाई कारवाह� तथा पी�डतलाई 
क्ष�तपू�तर्को ला�ग �सफा�रस ग�रएको। 

• मानव अ�धकारको �वषयमा जनर्ल तथा मा�सक प� �काशन ग�रएको। 
• आ�बासी कामदारको मानव अ�धकार संरक्षणकाला�ग कतारको मानव अ�धकार आयोगसँग MOU ग�रएको। 

3.4.6 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायार्लय 

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन र �नयमावल�लाई समय सापेक्ष संशोधन ग�रएको। 

• �व�तुीय ख�रद �णाल� संचालन मागर् �नद� िशका तयार भइ जार� भएको। 

• नमनुा कागजात/डकुमेन्टको तयार� भएको। 

3.4.7 काननु, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 

• नेपालको सं�वधानबमोिजम नयाँ काननुको तजुर्मा गनर् �वज्ञहरूको समूहलाई कायार्देश �दई तजुर्माको 
कायर् �ारम्भ भएको। साथै, �व�भ� मन्�ालयहरूले तजुर्मा गनुर्पन� काननुहरूको प�हचान गर� 
त्यसको सूची मन्�ालयहरूमा पठाइएको। 

3.4.8 गहृ मन्�ालय 

• �कोप व्यवस्थापनका ला�ग तत्का�लन, मध्यकाल�न र द�घर्काल�न रणनी�त बनाइएको।  

• गहृ मन्�ालयसँग सम्बिन्धत �नवार्चन सम्बन्धी काननुको ला�ग �वधेयक पेश ग�रएको। 

• �हर� कमर्चार�हरुको व्यि�गत नोकर� अ�भलेख कम्प्यटुर �णाल�मा ��व� गन� कायर् भएको। 

3.4.9 पररा� मन्�ालय 

• राहदानी �ा� गनर् अनलाइन माफर् त �नवेदन गनर् स�कने �णाल� कायार्न्वयनमा आइसकेको छ। 
Nepal Passport नामक Mobile Application बनाई लाग ुग�रएको र यसबाट प�न अनलाइन �नवेदन 
गनर् स�कने व्यवस्था ग�रएको। 

• सम्माननीय �धानमन्�ीहरुको राजक�य �मणमा सहमती भए बमोिजम पररा� सिचवको 
संयोजकत्वमा सरोकारवाला �नकायहरुको सहभा�गतामा अनगुमन स�म�त गठन भई �ग�त समीक्षा 
गन� र कायार्न्वयन गनर् बाँक� रहेका सहमतीहरुलाई अगा�ड बढाउने कायर् भएको।  

• नेपाल र भारत दवैुतफर् बाट गठन भएको �व�ु समूहले नेपाल-भारत बीच भएका सन्धी सम्झौताको 
पनुरावलोकनका ला�ग कायर् ग�ररहेको। 
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3.4.10 रक्षा मन्�ालय 

• यवुालाई रा���त सम�पर्त, देशभ� र अनशुा�सत बनाउने उ�ेश्यले २ हजार यवुाहरुलाई ता�लम 
�दने कायर् भइरहेको। 

3.4.11 शािन्त तथा पनु�नर्मार्ण मन्�ालय 

• सत्य �नरुपण तथा मेल�मलाप आयोग र बेप�ा पा�रएका व्यि�को छान�वन आयोगबाट उजरु� 
आ�ान गर� �ारिम्भक अनसुन्धानको कायर् भइरहेको। 

• सश� �न्दको �ममा मतृक तथा बेप�ा पा�रएका व्यि�का हकदारलाई ५ लाख नबढ्ने गर� 
राहत उपलब्ध गराइएको। जनआन्दोलनका घाइते, घाइतेका सन्त�त, श�हद प�रवार र अंगभ� 
भएकाहरुलाई मा�सक वृि� तथा भ�ा र राहत उपलब्ध गराइएको। 

• १० िजल्लामा क�रब २५०० �न्� �प�डतलाई समदुायमा आधा�रत मनोसामािजक परामशर् सेवा 
उपलव्ध गराइएको। 

• २० िजल्लामा क�रब ३००० �न्� �प�डत बालबा�लकालाई शैिक्षक सहयोग �वतरण ग�रएको, १६६ 
जना बालबा�लका लाई स्वास्थ्य सहयोग र १७७ जना बालबा�लकालाई मनोसामािजक परामशर् सेवा 
र १५० बालबा�लकालाई िज�वकोपाजर्न सहयोग उपलब्ध गराइएको र २८ �व�ालयलाई �व�ालय 
शािन्त के्ष� घोषणा ग�रएको। 

• पूवार्�लका १६ िजल्लाका �न्��प�डत घाइते तथा अपांगता भएका व्यि�हरुमध्ये १० जनालाई 
शल्य��या सेवा, २०४ जनालाई स्वास्थोपचार सेवा, १४२ जना अपांगलाई कृ�तम अंग तथा ममर्त 
सेवा र क�रब ३०० जनालाई �व�भ� पनुस्थापना सेवा उपलब्ध गराईको। 

3.4.12 सामान्य �शासन मन्�ालय 

• रा�सेवकहरुको �नवृि�भरण योगदानमा आधा�रत बनाउने गर� सम� �नवृि�भरण व्यवस्थामा सधुार 
गनर्  �नजामती सेवा ऐन २०४९ को संशोधनमा समावेश ग�र ऐन  संशोधनको �ममा रहेको। 

• स्वच्छ, पारदश� र सेवा�ाह�–मै�ी �नजामती सेवा �वकास गनर् �नजामती अस्पताल र नेपाल 
�शास�नक �िशक्षण ��त�ान सँग कायर् सम्पादन संझौता ग�रएको। �वभा�गय �मखु र आयोजना 
�मखुलाई सरुवा सहम�त �दान गदार् नै कमर्चार�को कायर्सम्पादन करार गनर् �नद� िशत ग�रएको। 
कायर् सम्पादन मूल्या�न गदार् कायर्सम्पादन करार सम्झौतालाई समेत आधार �लन प�रप� 
ग�रएको। 

• �िशक्षण कायर्�महरु अन्तगर्त नव�नय�ु राजप�ां�कत ततृीय �ेणीका ११७ जना अ�धकृतहरुलाई 
४ समहुमा �बभाजन गर� ३  म�हने र सामान्य �शासनतफर् का  २८० जनालाई  १० समहुमा 
�बभाजन गर� ६ म�हने सेवा �वेश आधारभतू �शासन �िशक्षण संचालन भैरहेको। 

3.4.13 सावर्ज�नक संस्थान व्यवस्थापन 

• सावर्ज�नक संस्थानमा समीक्षा अव�धमा रु. ३७ करोड ८६ लाख ३४ हजार ऋण लगानी भएको। 

• बटुवल धागो कारखाना र वीरगन्ज िचनी कारखानालाई पनु: संचालनमा ल्याउन �नजीकरण 
स�म�तबाट �लज Modality मा संचालन गन� �नणर्य भएको। 
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• सरकार� स्वा�मत्वमा रहेका नेशनल �े�ड� �ल�मटेड, नेपाल खा� संस्थान, कृ�ष साम�ी कम्पनी 
�ल�मटेड र �द �टम्बर कप�रेशन अफ नेपाल �ल�मटेड जस्ता संस्थानहरुलाई गाभेर रा��य आपू�तर् 
कम्पनी �नमार्ण गनर् अथर् मन्�ालय संस्थान समन्वय महाशाखा �मखु (सहसिचव) को संयोजकत्वमा 
सरोकारवाला मन्�ालयहरुको समेत सहभा�गतामा स�म�त गठन भएको। 

• नेपाल वायसेुवा �नगमलाई २ वटा वाइड ब�ड �वमान ल्याउनका ला�ग नेपाल सरकारको जमानीमा 
�व�ीय संस्थाहरुबाट ऋण �लन सहम�त �दान ग�रएको। 

�व�भ� मन्�ालय/�नकायहरूबाट �ा� �ववरणहरूको �व�षेण गर� हेदार् �ा� उपलिव्धहरू सन्तोषजनक 
देिखएनन।् यस्तो हनुमुा आधारभतू रूपमा सम्पादन गनुर् पन� कायर्सम्पादन हनु नसकेर वा ��तवेदन नभएर हो, 
यसमा सधुार हनु ुपन� देिखन्छ। 
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प�रच्छेद 4 
रा��य पनु�नर्मार्ण 

4.१ प�ृभमुी 

भकूम्प प�छको पनु�नर्मार्ण र पनुस्थापनाका ला�ग भौ�तक संरचनाको पनु�नर्मार्ण तथा सामािजक आ�थर्क 
पनुरुत्थानका ला�ग रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरणको स्थापना संगै सदुृढ एवं �भावकार� ढंगले 
पनु�नर्मार्णको कायर्लाई अगाडी वढाएको छ। भकूम्पबाट अ�त �भा�वत १४ र �भा�वत १७ िजल्ला गर� 
कुल ३१ वटा िजल्लामा पनु�नर्मार्णको कायर्लाई ती�ताका साथ संचालन गनर् नी�तगत तथा संस्थागत 
आधारहरु तयार हनुकुा साथै �नजी आवास अनदुान �वतरणको के्ष�मा महत्वपणुर् �ग�त भएको छ। 
यसैका ला�ग भकूम्पबाट �भा�वत संरचनाको पनु�नमार्ण सम्बन्धी ऐन तथा �नयमावल�, २०७२ का साथै 
पनुस्थार्पना सम्बन्धी नी�त, २०७२ तयार भएको छ। पनु�नर्मार्णको बांक� चार वषर् �भ� Post Disaster 

Recovery Framework (PDRF) ले तोके वमोिजमका के्ष�मा उल्लेिखत कायर्�महरु सम्प� गन� गर� 
�ा�धकरणले कायर् ग�ररहेको छ। 

4.२ अ�ाव�धक िस्थ�त र �ग�त 

4.2.1 आवास अनदुान �वतरण र �नमार्ण 

संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय मातहत रहने गर� स्थापना भएको केन्��य आयोजना 
कायार्न्वयन इकाई माफर् त भकूम्प अ�त �भा�वत १४ िजल्लामा लाभ�ाह�हरु संग सम्झौता गर� प�हलो 
�कस्ताको रु.५० हजार �वतरण गन� कायर् अिन्तम चरणमा पगेुको छ भने प�हलो �कस्ता �ा� गर� 
आधारभतु तह �नमार्ण ग�रसकेका लाभ�ाह�हरुको ला�ग दो�ो �कस्ता वापतको रकम �वतरणका ला�ग 
�ा�व�धक �नर�क्षण प�ात अनदुान �वतरण कायर् शरुुवात भएको छ। यस �सल�सलामा ५ लाख ५० 
हजार २ सय ४२ जना लाभ�ाह� घरधनीसंग अनदुान सम्झौता भै सकेको र ५ लाख १० हजार १ सय 
३० लाभ�ाह�हरुको खातामा प�हलो �कस्ता वापतको रकम जम्मा भइसकेको छ। भकूम्पबाट �भा�वत 
१७ िजल्लाको ला�ग Verification Model मा �वस्ततृ इिन्ज�नय�र� सभ� र भकूम्प �भा�वत घरधनीको 
सूची तयार भई क्ष�त�स्त घरहरुको सभ�क्षण कायर् �ारम्भ भएको छ। 

भकूम्पपी�डतहरुलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनदुान रकम सा�वकको रु. २ लाखमा रु. १ 
लाख वृ�� गर� रु. ३ लाख परु् याइएको छ। अनदुान रकम व�ृ� भएसँगै दो�ो �कस्ताको ला�ग रु. १ 
लाख ५० हजार अनदुान �वतरण कायर्को शरुुवात भएको छ। 



47 
 

 
  



48 
 

4.2.2 परुाताित्वक सम्पदा पनु�नमार्ण 

संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय मातहतमा रहेको केन्��य आयोजना कायार्न्वयन 
इकाईबाट १३२ वटा परुाताित्वक महत्वका सम्पदाको कायर्�म स्वीकृत भइसकेको छ। ४८ वटा 
सम्पदाको सम्झौता भइसकेको छ भन े ४४ वटाको सूचना �कािशत भइसकेको छ। २१७ वटाको 
आशय प� पेश भइसकेका छन। पशपु�त के्ष��भ�को स�ल तथा मिन्दरहरुको �डजाइन तथा वोलप� 
मूल्यांकनको कायर् भै रहेको छ। गैरसरकार� के्ष�बाट १४ वटा सम्पदाको �नमार्ण कायर् सम्प� 
भइसकेको छ। 

4.2.3 �व�ालय भवन पनु�नर्मार्ण 

िशक्षा मन्�ालय, केन्��य आयोजना कायार्न्वयन इकाई माफर् त क्ष�त�स्त �व�ालय भवन पनु�नर्मार्ण कायर् 
थालनी भएको छ। हालसम्म १२९ वटा �व�ालय �नमार्णधीन रहेका छन।् ४६४ क्ष�त भएका 
�व�ालयको प�हचान भई �नमार्ण ���या अगाडी बढाइएको छ। ��भवुन �व��व�ालय अन्तगर्तका 
क्याम्पसहरुको पनु�नर्मार्णका ला�ग मोडा�लट� तयार गर� कायर्�म स्वीकृ�तको �ममा रहेको छ। गैर 
सरकार� संस्थामाफर् त पूणर् रुपले पनु�नर्मार्ण स�ालन भएका �व�ालयको संरचना संख्या ४८० पगेुको 
छ। 

4.2.4 भौ�तक संरचना पनु�नर्मार्ण 

संरचना �नमार्णको कायर्लाई �ाथ�मकतामा राख्दै हालसम्म ११६५ जना �ा�व�धकहरुलाई आवास 
�नमार्णका ला�ग TOT उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल� सेना, सश� �हर� स�हतको सहभागीतामा TOT 
ता�लम  स�ालन ग�रएको छ। रा�प�त कायार्लयमा अस्थायी कायार्लय भवन �नमार्ण कायर् सम्प� 
भएको छ भने �सहदरवार मखु्य �शास�नक भवनको रे�ो�फ�टङ कायर्को  Design Report तयार भएको 
छ। ८ वटा राणाका�लन भवनहरु (�संहदरवार पि�म ल�, ग्यालर� वैठक, केशरमहल ववरमहल, 
�ीमहल, ज�ु वारुण यन्�, केन्��य काननु पसु्तकालय, रानीपोखर� र केन्��य वाल कल्याण कायार्लय 
नक्साल) को Detail Damage Assessment का ला�ग परामशर्दातावाट Draft Final Report तयार 
भइसकेको छ। नेपाल रा� ब�क थापाथल� र वालवुाटारका भवन �नमार्ण गनर् परामशर्दातासंग सम्झौता 
भै सकेको छ। �सन्धलु�, रामेछाप तथा धा�दङमा ए�ककृत कायार्लय भवन �नमार्ण कायर् शरुु भएको 
छ। 

4.2.5 गनुासो व्यवस्थापन 

लाभ�ाह�को सूचीमा नपरेका घरधनीहरुले दतार् गराएको २ लाख ४ हजार गनुासोमध्ये ९३ हजार 
गनुासो पनुरावलोकन भईसकेका छन।् जसमध्ये ८३ हजार गनुासो कायर्स�म�तले फ�ौट गन� गर� 
�नणर्य गरेको छ। लाभ�ाह�मा पन� गर� फ�ौट भएका गनुासोहरुको कायर्न्वयनका ला�ग पनु: सभ�क्षण 
गनुर्पन� र  स्थलगत �नर�क्षण गनुर्पन� कायर् वाँक� छ। 

4.3 समस्या तथा चनुौती 

छनोट भएका लाभ�ाह� घरधनीहरुले अनदुान सम्झौता गनर् आवश्यक जग्गाको स्वा�मत्व सम्वन्धी 
लालपजुार् लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन ज�टलता रहन,ु ऐलानी जग्गा, गठु� जग्गा, सकुुम्वासी 
समस्याको समाधानमा �ढलाई रहन,ु स्थानीयस्तरमा यवुा जनशि� वैदेिशक रोजगार�का ला�ग पलायन 
हुँदा �नमार्ण कायर्का ला�ग जनशि�को अभाव हनु,ु क्ष�त अनपुातमा न्यून बजेट रहनकुा साथै वैदेिशक 
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तफर् को �ोत प�रचालनमा लचकता नहनु,ु लाभ�ाह�को सूचीमा नपरेर गनुासो गन�हरुको संख्या बढदै जान ु
जस्ता कारणले क्ष�त�स्त आवास पनु�नर्मार्ण �ढलाई भएको छ। क्ष�त�स्त �व�ालय �नमार्णको ला�ग 
बजेटको कमी, स्थानीय स्तरमा जनशि�को अभाव तथा �ा�व�धक जनशि�को ला�ग पयार्� क्षमता 
�वकास तथा �ोत्साहनको कमीले सपु�रवेक्षण कायर्मा समस्या उत्प� भएको छ। परुाताित्वक महत्वको 
सम्पदाको �नमार्णका ला�ग परम्परागत �नमार्ण सामा�ी तथा सीपय�ु काल�गढहरुको अभाव तथा 
परुाताित्वक मापदण्ड वमोिजमको बजेट नहनु ुजस्ता कारणले परुाताित्वक महत्वका संरचना �नमार्णमा 
�ढलाई भएको छ। 

4.4 अवसर 

छ�रएर रहेको वस्तीको वदला एक�कृत तथा संय�ु वस्तीको  �वकास गनुर्, स्थानीयस्तरमा  स�ा�लत 
रहने आयोजनाहरुको �दगोपनाका ला�ग समदुायमा चेतनशीलताको �वकास हनु,ु भकूम्पले क्ष�त�स्त 
संरचनाको �नमार्णका ला�ग �नकायगत समन्वय र सहकायर् बढेर जान,ु �नि�त ढाँचाका भकूम्प ��तरोधी 
आवास �नमार्ण हनुकुा साथै योजनाव� ढंगले व्यविस्थत आवास योजना तयार हनु,ु जोिखम य�ु 
वस्तीको प�हचानका र सरुिक्षत वासस्थान �वकल्पका रुपमा खोिजन,ु नाग�रकमा वढ्दो ए�ककृत वस्तीको 
चाहनाका साथै भकूम्प ��तरोधी र समावेशी संरचनाको पनु�नमार्णको ला�ग वढ्दो सचेतना, �वपद÷�कोप 
व्यवस्थापनका ला�ग भएका अन्तरा��य �यासको खोजी ग�रदै �वपद जोिखमको सामना गनर् सक्षमता 
हा�सल गनुर् आ�द अवसरको रुपमा रहेका छन।् 
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प�रच्छेद 5 
सधुारका �यास 

5.1 बजेट कायार्न्वयनलाई �त�ता �दन ग�रएका �यासहरू 

बजेट माफर् त चाल ुआ�थर्क वषर्को आम्दानी र खचर्को �के्षपण ग�रनकुा साथै कुन कुन के्ष�बाट के क�त 
राजस्व असलु गन� र कुन के्ष�मा के क�त खचर् गन� हो सो उल्लेख ग�रएको हनु्छ। यसमा व्यवस्था  
भएका कायर्�महरु जनतासंग �त्यक्ष सरोकार रा� े�वषय भएको हुँदा यसको कायार्न्वयनमा �मतिव्यता, 
अनशुासन, पारदिशर्ता र जवाफदे�हता आवश्यक हनु ु पदर्छ र आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट माफर् त 
जनतालाई जवाफ समेत प�न �दनपुन� हुँदा यसको सह� कायार्न्वयनमा अत्यन्त संवेद�नशल समेत 
हनुपुदर्छ। जनताको ह�त अनसुार बजेट उत्पादनशील र न�तजामखुी तवरले कायार्न्वयन गद� जानकुो 
साथै यसको स�ुम अध्ययन गद� कमी कमजोर�मा सधुार ल्याउन ुआवश्यक हनु्छ। चाल ुआ.ब. मा प�न 
बजेट कायार्न्वयनलाई उपलब्धीमलुक वनाउन र �भावकार� कायार्न्वयन गन� सम्वन्धमा �नम्न सधुारका 
�यासहरु ग�रएका छन:्   

• चाल ुआ�थर्क वषर्को ला�ग 2073 जेठ 15 मा व्यवस्था�पका-संसदमा बजेट �स्ततु गर� 2073 
असार�भ�ै पा�रत समेत भई सोह� बमोिजम बजेट कायार्न्वयनको ला�ग 2073 असार 3१ गते नै 
अिख्तयार� पठाइएको। 

• 2073 साउन ७ गते �भ�ै कायर्�म स्वीकृत गराउने, साउन १५ गते �भ� सबै  �व�नयोिजत 
बजेटको अिख्तयार� कायार्न्वयन इकाईमा पठाउन े ब्यवस्था �मलाउन र �व�नयोिजत बजेट 
खिण्डकरण नगन� तथा अबण्डामा नरा� ेब्यवस्था स�हतको अिख्तयार� पठाइएको। 

• नयाँ कायर्�मका ला�ग थप बजेट माग नगर� �व�नयोिजत बजेट कायार्न्वयन गन� गराउने, 2073 
फागनु मसान्तसम्म काम सरुु नभएका कायर्�महरुको सम्पूणर् बजेट 2073 चै� १ गते�भ� �फतार् 
गनुर्पन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल� (LMBIS)  मा ��व� भएका आयोजना तथा कायर्�महरुको मा� 
कायर्�म स्वीकृत गन�, LMBIS  मा ��याकलाप य�कन नगर� एकम�ु बजेट रािखएको वा एकाइ 
फरक परेको वा दोहोरो परेको भए कारण र पषु्�ाई स�हत मा� LMBIS  मा ��व� गराएर 
कायर्�म स्वीकृत गराउने ब्यवस्था �मलाइएको। 

• मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल� (LMBIS)  को ताल�म कायर्�मलाई िजल्लास्तर�य तहसम्म �वस्तार 
ग�रएको। 

• मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल� (LMBIS)  मा ��व� भई स्वीकृत चौमा�सक �वभाजन स�हतको 
कायर्�महरुको मा� भ�ुानी �दने ब्यवस्था ग�रएको। 

• साउन मसान्त�भ� आयोजनाको �वस्ततृ �डजाइन र लागत अनमुान तयार गर� भदौ मसान्त�भ� 
बोलप� आ�ान गन�, का�तर्क मसान्त�भ� बोलप� मूल्या�न गर� ठे�ा सम्झौता गन� र मं�सर 
मसान्त�भ� काम शरुु गन� गर� कायार्देश �दने ब्यवस्था ग�रएको। 

• तो�कएको समय�भ� कायर् शरुु नगन� र आयोजना कायार्न्वयनमा कायर्योजना अनरुुप काम नगन� 
�नमार्णब्यवसायीसंगको ठे�ा सम्झौता र� गन� ब्यवस्था ग�रएको। 
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• �नधार्�रत समय र लागतमा काम सम्प� गन� र �नमार्ण गणुस्तर कायम गन� । आयोजना �मखु 
तथा �नमार्ण ब्यवसायी प�रणाम ��त जवाफदेह� हनुे �णाल�को �वकास गन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• आ�थर्क वषर् 2072/73 सम्म वहवुष�य ठे�ामा गएका आयोजना तथा कायर्�महरुका ला�ग 
�व�नयोिजत बजेटबाटै आवश्यक रकम छु�ाइ कायर्�म स्वीकृत गनुर्पन� र बहवुष�य ठे�ा 
सम्झौताबाट �सिजर्त दा�यत्वको ला�ग �या� बजेट �व�नयोजन गरेर मा� अन्य कायर्�महरुमा 
बाँडफाँड गन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• ��वष�य खचर् अनमुानको सीमा�भ� रह� रा��य गौरवका आयोजना र �थम �ाथ�मकता �ा� 
आयोजनाहरुको हकमा रा��य योजना आयोगबाट स्वीकृत कायर्�मका आधारमा बहवुष�य ठे�ा 
लगाउन स�कने, ठे�ा सम्झौता प�ात सोको जानकार� अथर् मन्�ालयलाई गराउन ुपन�, ��वष�य खचर् 
अनमुानको सीमा भन्दा बढ� रकमको ठे�ा लगाएमा अथर् मन्�ालयले �ोत उपलब्धता नगराउन ेर 
यसर� बढ� रकमको ठे�ा लगाउन ुपन� भएमा पयार्� पषु्�ाई स�हत अथर् मन्�ालयको पूवर् सहमती 
�लन ुपन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• अिख्तयार� �ा� बजेटको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग समयसीमा स�हतको कायर्योजना बनाई 
कायर्सम्पादन गन� ब्यवस्था ग�रएको, अथर् मन्�ालयबाट बजेट कायार्न्वयनको िस्थ�तको �नरन्तर 
अनगुमन गन� र कम उपलब्धी देिखएका आयोजनाहरुका ला�ग �व�नयोिजत बजेट �व�नयोजन ऐनको 
प�र�ध�भ� रह� रा�ो �ग�त भएका अन्य आयोजनालाई आवश्यकता अनरुुप रकमान्तर गन� ब्यवस्था 
ग�रएको। 

• बैदेिशक सहायतामा स�ा�लत आयोजनाहरुको बजेट खचर्लाई आयोजनाले गरेको खचर्, 
कायार्न्वयनबाट �ा� न�तजा र समयमै �व�ीय तथा लेखा प�रक्षण ��तवेदन सम्बन्धी कायर् गरे 
नगरेको �वषयसँग आव� ग�रएको, सोधभनार् हनु ुपन� रकम सोधभनार् नभएकोमा सम्बिन्धत आयोजना 
�मखु र लेखा �मखुलाई �च�लत काननु अनसुार कारवाह� गन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• भकूम्पबाट �ाभा�वत संरचनाहरुको पनु�नर्मार्ण सम्बन्धी ऐन 2072, रा��य पनु�नर्मार्ण तथा 
पनुस्थार्पना नी�त 2072, रा��य योजना आयोगबाट �कािशत Post Disaster Need Assessment- 

PDNA र रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरणबाट �कािशत Post Disaster Recovery Framework- PDRF को 
प�र�ध�भ� रह� पनु�नर्मार्ण सम्बन्धी �वस्ततृ कायर्�मको ला�ग �ोत य�कन गर� �नकासा �दन े
ब्यवस्था ग�रएको। 

• कायर्�म तथा आयोजना कायार्न्वयनका ला�ग मन्�ालय �नकायले �वभागीय �मखु र �वभागीय 
�मखुले आयोजना �मखुसंग भदौ १५ गते�भ� कायर्सम्पादन सम्झौता गनुर्पन� र बस्त�ुन� आधारमा 
कायर्सम्पादनस्तर मापन गर� परुस्कार र सजाय गन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• आयोजना कायर्�मको �वस्ततृ ��याकलाप, सम्प� गनुर्पन� अव�ध र लागत उपलब्धी सूचक र 
िजम्मेवार कमर्चार� स�हतको कायार्न्वयन कायर्योजना (Project Implementation Action Plan)  भा� 
१५ गते �भ� तयार गर� आयोजनास्थलमा र सम्बिन्धत मन्�ालयको वेवसाइटमाफर् त सावर्ज�नक 
गनुर्पन� ब्यवस्था ग�रएको।  

• सरकार� कायार्लयहरु र अनदुान जाने �नकायहरुको आम्दानी र खचर्को �ववरण मा�सक रुपमा 
�काशन गनुर् पन� र स्थानीय �नकायलाई जाने सशतर् र �नशतर् अनदुान र राजस्व आम्दानीको 
�ववरण छु�ै हो�डर्ङ बोडर् बनाई सवर्साधारणले देख् ने गर� राख् न ुपन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• ठूला आयोजना र महत्वपूणर् कायर्�महरुको अनगुमन सम्माननीय �धानमन्�ीबाट ग�रने ब्यवस्था 
ग�रएको। 
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• रु २५ करोड भन्दा बढ� �व�नयोजन भएका छा�नएका आयोजना तथा कायर्�मको कायार्न्वयनको 
�ग�त समीक्षा अथर्मन्�ीको अध्यक्षतामा �त्येक २ म�हनामा ग�रने ब्यवस्था ग�रएको। 

• सावर्ज�नक �नकायमा स्वदेशी बस्तकुो उपयोग गन� सम्बन्धी �नद� िशका 2069 अनसुार मालसामान 
तथा बस्त ुखर�द गन� ब्यवस्था ग�रएको। 

• सामािजक सरुक्षा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाह�को अ�नवायर् रुपमा ब�क खाता खोल्ने ब्यवस्था �मलाई 
सामािजक सरुक्षा भ�ा बापतको रकम ब�क खातामा जम्मा गर� भ�ुानी �दने ब्यवस्थालाई 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

5.2 यस मध्यावधी अव�ध�भ� चा�लएका कदमहरु 

5.2.1 पूिँजगत खचर् ब�ृ�का �यासहरु 

का�तर्कको अिन्तम ह�ा र मं�सरको प�हलो ह�ा पूजँीगत बजेट बढ� �व�नयोजन भएका मन्�ालयहरुसँग 
अथर् मन्�ालयमा छु�ा छु�ै छलफल गर� पूजँीगत खचर् बढाउन �म�त 2073 मं�सर ८ गते कायर्�म 
स्वीकृ�त र अिख्तयार� सम्बन्धी �वषय, बजेट कायर्न्वयन र बजेट �फतार् गन� �वषय, बजेट खचर् गन� र 
कायार्न्वयन गन�लाई िजम्मेवार र जवाफदेह� बनाउने �वषय, आयोजनाको �नय�मत अनगुमन र समीक्षा 
गन� �वषय, बैदेिशक �मण र सवार� साधनमा थप बजेट नमाग्ने �वषय, लेखा�न र �ववरण �नय�मत 
रुपमा कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयलाई जानकार� गराउने �वषय, समय ता�लका स�हत 
उत्पादनमूलक के्ष�मा �मतव्ययी ढंगले खचर् गन� �वषय, �नधार्�रत समय र लागतमा गणुस्तर�य ढंगबाट 
खचर् गन� र थप नयाँ संगठन र दरबन्द� �सजर्ना नगन� �वषय स�हत समावेश गरेर १० बुदेँ �नद�शन जार� 
ग�रएको �थयो। 

5.2.2 नया ँनी�त �नमार्ण सम्बन्धी 

आ�थर्क �वकास एवं सम� �वकास र ल�ग �दगो आ�थर्क ब�ृ�का ला�ग अवलम्वन गनुर्पन� आ�थर्क नी�त 
तजुर्माका ला�ग अथर् मन्�ालयका �मखु आ�थर्क सल्लाहकारको संयोजकत्वमा �नद�शक स�म�त गठन भई 
आ�थर्क नी�त तजुर्माको चरणमा रहेको 

5.2.3 सम�ृ नपेालको ला�ग �दगो आ�थर्क �वकासको कायर्योजना 

सं�वधानले �न�दर्� गरेको आ�थर्क उ�ेश्य हा�सल गनर् सावर्ज�नक �नजी र सहकार� के्ष�को सहभा�गता 
तथा �वकास माफर् त उपलब्ध साधन र �ोतको अ�धकतम प�रचालन�ारा �त� आ�थर्क व�ृ�दर हा�सल 
गद� �दगो आ�थर्क �वकास गन�, आ�थर्क �वकास गदार् �ा� उपलव्धीको न्यायोिचत �वतरण गर� आ�थर्क 
असमानताको अन्त्य तथा शोषणर�हत समाजको �नमार्णबाट रा��य अथर्तन्�लाई आत्म�नभर्र स्वतन्� र 
उ�तशील बनाउँदै समाजवाद उन्मखु र सम�ृ अथर्तन्�को �वकास गन� रा��य अ�भयान स�हत सम�ृ 
नपेालको आधार सम�ृ गाउँ नगर, सम�ृ गाउँ नगरको आधार सम�ृ समाज भ�े मूल नाराका साथ 
मलुकुको आ�थर्क सामािजक रुपान्तरणको ला�ग सम�ृ नेपालको सोचलाई �स्ततु ग�रएको छ। 
सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम भई उच्च तथा �दगो आ�थर्क वृ�� हा�सल गनर्, रोजगार�को अवसर 
�सजर्ना गनर्, आ�थर्क असमानता हटाई ग�रवी न्यूनीकरण गनर् र सम� आ�थर्क सम�ृ�को आधार तयार 
गनर् सघाउने गर� कायार्न्वयन कायर्योजना �स्ततु ग�रएको छ। कायर्योजनाका ल�यहरु �नम्नानसुार 
छन।् 

• आ�थर्क वृ�� 6.5 ��तशत हा�सल हनु े
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• ठूला र तत्काल ��तफल �दने आयोजनाहरुको ला�ग �व�नयोिजत पूजँीगत बजेट 2074 बैसाख 
मसान्त �भ� 80 ��तशत खचर् हनुे। 

• १ अवर् भन्दामा�थका आयोजना तथा कायर्�महरुको कायार्न्वयनमा सहजीकरणका ला�ग �त्येक 
६/६ म�हनामा अनगुमन ग�रने। 

• म�ुास्फ��त 7.5 ��तशतमा �स�मत रा� े। 

• �ोत कम भएका ठुला र तत्काल ��तफल �दने आयोजनाहरुको पूजँीगत खचर् 80 ��तशत भन्दा 
बढ� हनुे गर� �ोतको स�ुनि�तता �दने। 

• पूजँीगत खचर् बढाउन प�हलो चौमा�सक अव�ध�भ� प�न कायर्�म स्वीकृत नगराउने, अिख्तयार� 
न�दने, आयोजनाहरुका ला�ग आवश्यक कमर्चार� र �ा�व�धक उपलब्ध नगराउन े पदा�धकार�लाई 
अिख्तयारवालाले काननु बमोिजम कारवाह� गन�। 

• ठूला तथा छा�नएका आयोजनाको �भावकार� अनगुमनका ला�ग �तु अनगुमन टोल� (Rapid 

Monitoring Team) प�रचालन गन�। 

5.2.4 नया ँकाननुको �नमार्ण र �व�मान काननुहरुको संशोधन 

�व�ीय स्था�यत्व कायम गन� उ�ेश्यले ब�क तथा �व�ीय संस्थाको स्थापना, संचालन, ब्यवस्थापन, �नयमन, 
�नर�क्षण तथा सपु�रवेक्षण सम्बन्धी �च�लत काननुमा संशोधन र एक�करण गर� समयानकुुल बनाइएको 
बैक तथा �व�ीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 ब्यवस्था�पका संसदबाट स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै बस्त ु
�व�नमय बजारलाई ब्यविस्थत गनर् बस्त ु �व�नमय बजार सम्बन्धी ऐन, 2073 को �वधेयक 
ब्यवस्था�पका संसदमा पेश भएको छ। �नके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष �वधेयक 2072, बै��ङ कसरु 
तथा सजाय (प�हलो संशोधन) �वधेयक 2071, लेखापर�क्षण (प�हलो संशोधन) �वधेयक 2071, 

आ�थर्क �वधेयक 2073, नेपाल रा� ब�क ऐन (दो�ो संशोधन) �वधेयक 2071 ब्यवस्था�पका 
संसदबाट पा�रत भएका छन।् 

नेपालको सं�वधान अनसुार संघीयतालाई संस्थागत गनर्को ला�ग प�रमाजर्न, संशोधन एवं नयाँ तजुर्मा गनुर् 
पन� संघीय आ�थर्क कायर्�व�ध सम्बन्धी ऐन, संघ, �देश र स्थानीय तहको बजेट घाटा ब्यवस्थापन तथा 
�व�ीय ब्यवस्था सम्बन्धी ऐन, अन्तरसरकार� �व�ीय ब्यवस्थापन ऐन, नेपाल सरकार संघीय संिचत 
कोषबाट �दान गन� सशतर् समपूरक �वशषे अनदुान सम्बन्धी ऐन, �देश र स्थानीय तहको बजेट पेश 
गन� समय सम्बन्धी ऐन, �व�ीय अनमुान सम्बन्धी ऐन, कर सं�हता (Tax Code) ऐन र राजस्व बोडर् गठन 
सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तजुर्मा भई छलफलको �ममा रहेको छ। 

त्यसैगर� बोनस (पाच� संशोधन) �वधेयक 2073, र संघीय आकिस्मक कोष �वधेयक २०७३, 
ब्यवस्था�पका संसदमा पेश भएको छ भन ेसंय�ु आवासको स्वा�मत्व सम्बन्धी ऐन 2054 संशोधनको 
ला�ग �स्ता�वत �वधेयक र  योगदानमूलक �नवृ�भरण सम्बन्धी काननुको मस्यौदा तजुर्मा गर� 
छलफलको �ममा रहेका छन।् सरुिक्षत कारोवार �नयमावल� र सम्पि� स�ु�करण (मनी लाउिण्�ङ) 
�नवारण �नयमावल� 2073 स्वीकृत भई कायार्न्वयनमा रहेको छ। 

5.2.5 �व�ीय के्ष� �वकास रणनी�त 

मलुकु लामो राजनी�तक संकटबाट अगा�ड ब�ढरहेको अवस्थामा �वकास र आ�थर्क वृ�� ��तको 
जनचाहना बढदै गएकोछ। सरकारले सन 2022 सम्ममा आ�थर्कस्तरलाई बढाई मलुकुलाई 
�वकासशील देशको स्तरमा परु् याउने ल�य �लएको छ। यो ल�य �ा� गनर् �व�ीय �णाल�ले उपलब्ध 
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�व�ीय �ोतलाई �भावकार� रुपमा �वतरण गनर् सक्न ु पदर्छ। �वि�य के्ष�ले नेपाललाई मध्यम आय 
भएको अथर्तन्�मा स्तरो�ती गनर् मह�वपूणर् भ�ूमका खेल्न सकोस भ�े उ�ेश्यका साथ �व�ीय के्ष�का 
�व�मान चनुौती र कमी कमजोर�लाई सम्बोधन गनर् नपेाल सरकारले एक समन्वयात्मक प��त स्थापना 
गनर् 2073/74 देिख 2077/78 सम्मका ला�ग �म�त 2073।9।22 मा �व�ीय के्ष� �वकास 
रणनी�त जार� गरेको छ। 

जार� �व�ीय के्ष� �वकास रणनी�तले नेपालको �व�ीय �णाल�को संरचना �नम्न बमोिजम उल्लेख गरेको 
छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�व�ीय के्ष�का �व�मान कमी कमजोर�हरुलाई सम्बोधन गन� गर� �स्ततु रणनी�तले आन्त�रक �व�ीय 
�णाल� र अथर्तन्�को �वकास तथा �वस्तारका साथै स्था�यत्व हा�सल गनर्मा अझ बढ� योगदान पगु्न 
सक्ने अपेक्षा ग�रएको छ। यस रणनी�तले ब��कङ वीमा, पुजँीबजार गैर बै��ङ �व�ीय संस्था र सहकार� 
गर� पाँच मखु्य के्ष�हरु तथा �व�ीय बजार पूवार्धार र क्षमता अ�भवृ�� गर� ५ वटा अन्तरसम्बिन्धत 
�वषयहरुमा जोड �दएको छ। रणनी�तले सबै के्ष�को गन्तव्य (Destination ) स�हतको कायर्योजना 
�स्ततु गरेको छ। 

5.2.6 भकूम्पप�छको पनु�नर्मार्णको ला�ग बजेट ब्यवस्थापन 

भकूम्पबाट क्ष�त�स्त भएका �व�ालय, स्वास्थ्य संस्था, मह�वपूणर् सरकार� भवन लगायत सरकार� 
संरचनाहरु, �व� सम्पदा सूिचमा रहेका ऐ�तहा�सक एवं परुाताित्वक तथा सांस्कृ�तक महत्वका धरोहर 
तथा पशपु�त के्ष�का संरचनाहरुको पनु�नर्मार्णका ला�ग रू. 21 अवर् 56 करोड थप रकम �नकासा 
ग�रएको छ। पनु�नर्मार्ण कोषमा रहेको रू. 28 अवर् रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरणले घर �नमार्ण 
अनदुानमा उपयोग गन� गर� सम्पूणर् अिख्तयार� �दान ग�रएको छ। यसमध्ये रू. 7 अवर् �ोतान्तर 

नेपालको �व�ीय �णाल� 

बै�क� बीमा पुजँी वजार गैर बै�क� �व�ीय संस्था सहकार� 

क वगर् 

ख वगर् 

ग वगर् 

घ वगर् 

 

जीवन बीमा  

�नज�वन बीमा 

पूनव�मा  

 

स्टक एक्सचेन्ज 
सूचीकृत कम्पनी 
मच�न्ट ब�कर 
म्यचुअुल फण्ड 
�धतोप� दलाल 
�स�डयस 
�नक्षेप सदस्य 
�े�डट रे�टङ एजेन्सी 

कमर्चार� 
संचयकोष 

नाग�रक लगानी 
कोष 

बचत तथा ऋण 
सहकार� संस्था 

नेपाल रा� 
ब�कबाट मान्यता 
�ा� बचत तथा 
ऋण सहकार� 

संस्था 
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�नकासा समेत भैसकेको छ। यसैगर� �व�ालय पनु�नर्मार्णको ला�ग रू. ४ अवर्को �ोत स�ुनि�तता समेत 
�दान ग�रएको छ। 

भकूम्प पी�डतहरुको आवास �नमार्णका ला�ग ब�क तथा �व�ीय संस्थाबाट दईु ��तशत ब्याजदरमा कजार् 
उपलब्ध गराउने र साम�ुहक जमानीमा रु. ३ लाखसम्मको कजार्मा शनु्यदरमा पनुकर् जार् उपलब्ध गराइन े
गर� व्यवस्था ग�रएको छ। भकूम्प �भा�वत घरप�रवारलाई पनु�नर्मार्णको कायर्लाई अ�भयानको रुपमा 
संचालन गनर् कुनै �क�समको �ोतको कमी नहनुे व्यवस्था �मलाइएको छ। 

5.2.7 �भावकार� अनगुमन तथा मूल्या�न 

रा��य गौरवका र �ाथा�मकता �ा� २५ करोड भन्दा बढ� लागत भएका प�रयोजनाहरुको सम� बजेट 
�व�नयोजन, ठे�ा प�ाको िस्थ�त, खचर्को अवस्था, त्यसको सवल तथा दवुर्ल पक्षसमेतको स्थलगत अनगुमन 
गर� प�ृपोषण एवं कायर्योजना प�रमाजर्न समेत गनर् अनगुमन तथा मूल्या�न महाशाखाका सह-सिचवको 
संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनगुमन टोल� गठन भई सो टोल�ले गौतमब�ु अन्तरार्��य �वमानस्थल, 

लिुम्वनी �वकास गरुु योजना, ब्यापा�रक मागर् �वस्तार आयोजना समेतको स्थलगत �मण गर� �नमार्णा�धन 
आयोजनाहरुमा देिखएका समस्या समाधानका ला�ग सहजीकरणको समेत भ�ूमका �नवार्ह गरेको छ। 
त्यस्तै भेर� बबई डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय आयोजना, बबई �संचाइ आयोजना र रानी जमरा कुल�रया 
�संचाइ आयोजना समेतको अनगुमन गर� बजेट कायार्न्वयनमा जोड �दइएको छ। 

नेपाल सरकारको उच्च �ाथा�मकतामा रहेका आयोजना/कायर्�महरुलाई आ�थर्क �ोतको अभाव हनु 
न�दन ेगर� �ोतको स�ुनि�तता �दइएको छ। 

ठूला आयोजना र महत्वपूणर् कायर्�महरुको अनगुमन सम्माननीय �धानमन्�ी स्वयंबाट हनुकुा साथै 
आयोजना कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत मन्�ी, अथर्मन्�ी, रा��य योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सम्बिन्धत 
मन्�ालयका सिचवहरुबाट यस्ता आयोजनाको अनगुमनमा �त्यक्ष संलग्नता रह� अनगुमन भइरहेकोले 
बजेट तथा आयोजना कायार्न्वयनमा अनशुासन र न�तजा�ा��मा सहजता आएको छ। 
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प�रच्छेद 6 
खचर् �क्षपेण र पनु: �ाथ�मक�करण 

6.1 खचर्को संशो�धत अनमुान र त्यसका आधारहरू 

सम��गत खचर् एवं �ोतको संशो�धत अनमुान 

खचर् �वृि�को �व�षेण गदार् हरेक आ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनाभन्दा प�छल्लो छ म�हनामा बढ� खचर् 
हनुे गरेको छ। गत आ�थर्क वषर्को खचर् शीषर्कगत �व�नयोजनको तलुनामा भएको औसत खचर् ��तशत, 
चाल ुआ�थर्क वषर्को छ म�हनामा भएको खचर्, वतर्मान िस्थ�तमा देिखएका सम्भा�वत खचर्, नयाँ सरकार 
गठन भएप�छ था�लएका नी�तगत सधुार र बाँक� अव�धको अनमुा�नत खचर् समेतको आधारमा खचर् 
�के्षपण ग�रएको छ। मा�थ उल्लेिखत खचर्को �वृि� र अनमुानको आधारमा चाल ुखचर् रू. ५ खवर् 61 
अवर् 61 करोड 93 लाख 57 हजार, पूजँीगत खचर् रु. 2 खवर् 62 अवर् 3 करोड 49 लाख 13 
हजार र �व�ीय व्यवस्था तफर्  रू. १ खवर् 12 अवर् 22 करोड 73 लाख 88 हजार समेत गर� कुल 
खचर् रू. 9 खवर् 35 अवर् 88 करोड 16 लाख 58 हजार पगु्ने संशो�धत अनमुान रहेको छ। यो 
कुल �व�नयोिजत बजेटको ८9.22 ��तशत हनु आउँछ। 

चाल ुखचर् अनमुान 

समीक्षा अव�धमा रु. २ खवर् १८ अवर् ६० करोड ९0 लाख अथार्त ्�व�नयोिजत चाल ुबजेटको ३५.४२ 
��तशत खचर् भएको छ। पनु�नर्मार्ण कायर्को दो�ो �कस्ता �वतरण कायर् सरुु भएको, 
मन्�ालय/�नकायहरूबाट भएका थप बजेट मागलाई सम्बोधन गनुर्पन� आवश्यकता रहेको, मिन्�प�रषद्को 
�नणर्यबाट �सिजर्त दा�यत्व भ�ुानी गनुर्पन� अवस्था, �नवार्चन र सरकारबाट सोको तयार�मा हनुे खचर्, 
म�ुास्फ��त तथा अन्य स�ालन तथा उपभोग खचर्मा हनुसक्ने वृ�� समेतको आधारमा चाल ुआ�थर्क 
वषर्को बाँक� अव�धमा चाल ुखचर् तफर्  रु. ३ खवर् ४३ अवर् 1 करोड 3 लाख 19 हजार खचर् भई 
जम्मा रु. ५ खवर् 61 अवर् 61 करोड 93 लाख 57 हजार अथार्त ्91 ��तशत खचर् हनुे �के्षपण 
ग�रएको छ। चाल ुखचर् �के्षपणका आधार तथा अनमुान देहाय बमोिजम छन ्: 

• भकूम्पबाट क्ष�त�स्त घरहरूको पनु�नर्मार्णका ला�ग प�हलो �कस्ता �ा� गर� तो�कएको  मापदण्द 
अनसुार घर �नमार्ण शरुु गरेका व्यि�गत घरधनीलाई दो�ो �कस्ताको रकम तरुुन्त  उपलब्ध 
गराइने जसबाट कर�व रू. 38 अबर् खचर् हनुे देिखन्छ। 

• नेपाल सरकार (मं.प.) को �नणर्यबाट �सिजर्त चाल ुदा�यत्व भ�ुानी गदार् �व�नयोिजत चाल ुतफर् को 
बजेट खचर् हनुे देिखन्छ। 

• स्थानीय �नकाय/तहको चनुावका ला�ग तयार� भएकोले यसमा हनुसक्ने खचर् बढ्ने देिखन्छ। 
• �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजनाको कायार्न्वयन स्वीकृ�त �ढला गर� हनु गएकोले 

प�छल्लो अव�धमा मा� काम हनुे देिखन्छ। 
• सम�ृ नेपालको ला�ग �दगो आ�थर्क �वकासको तत्काल�न कायार्न्वयन कायर्योजना, 2073 ले 

�लएका ��तब�ताहरुले प�न चाल ुखचर् बढ्ने देिखन्छ। 
• तलव, भ�ा, �नविृ�भरण, सामािजक सरुक्षा भ�ा एवं शािन्त सरुक्षा कायम र नेपाल सरकारको 

दै�नक �शासन संचालनमा हनुे �नय�मत खचर्। 

पूजँीगत खचर् अनमुान 

चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनामा रु. ३५ अवर् २५ करोड ४६ लाख 17 हजार अथार्त कुल 
पूजँीगत �व�नयोजनको ११.३ ��तशत खचर् भएको छ। यो खचर् अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� अव�धको 
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तलुनामा १३४ ��तशतले बढ� हो। गत आ�थर्क वषर् २०7२/७३ को प�हलो छ म�हनामा रु.1५ अवर् 
5४ लाख र प�छल्लो छ म�हनामा रु. १ खवर् ७ अवर् ८७ करोड ७१ लाख खचर् भएको �थयो। यसर� 
प�छल्लो छ म�हनाको खचर् प�हलो छ म�हनाको खचर्को तलुनामा ७ गणुाले बढ� भएको �थयो। 

चाल ुआ�थर्क वषर्को बाँक� अव�धमा जम्मा रू.2 खवर् २6अवर् 78 करोड 2 लाख 96 हजार खचर् भई 
कुल पूजँीगत खचर् रू.२ खवर् 62 अवर् 3 करोड 49 लाख 13 हजार �के्षपण ग�रएको छ जनु पूजँीगत 
�व�नयोजनको 84 ��तशत हनु आउँछ। पूजँीगत खचर् �के्षपणका आधार तथा अनमुान �नम्न बमोिजम 
छन ्: 

• रा��य गौरवका आयोजनाहरूलाई उच्च �ाथ�मकता �दइएको र �तनको कायार्न्वयनमा खासै 
समस्या नदेिखएकोले पूजँीगत खचर् बढ्ने देिखन्छ। 

• धेरैजसो आयोजनाहरूको ठे�ा ���या लगायतको पूवर् तयार� कायर् समा� भएको र वास्त�वक 
�नमार्ण कायर् फागनुदेिख सरुु हनुे भएकाले प�न पूजँीगत खचर् बढ्ने देिखन्छ। 

• मौसमको अनकूुलता, पे�ो�लयम पदाथर्, �व�तु एवं �नमार्ण साम�ीको उपलब्धतामा भएको 
सधुार।  

• �वगत सात वषर्को खचर्को िस्थ�त �व�षेण गदार् यथाथर् पूजँीगत खचर्को ७० ��तशत वा सो 
भन्दा बढ� खचर् अिन्तम चौमा�सकमा हनुे �वृि� देिखएकाले यस आ�थर्क वषर्मा प�न सोह� 
कुराको पनुराविृ� हनु े देिखन्छ। चाल ुआ�थर्क वषर्को बाँक� अव�धमा यो खचर्ले ती�ता पाउन े
अपेक्षा गनर् स�कन्छ। 

• �व�भ� आयोजनाहरूको ला�ग जग्गा �ा�� गदार् भ�ुानी गन� पन� क्ष�तपू�तर्/ मआुव्जाका ला�ग 
खचर् हनुे देिखन्छ। 

• गत वषर् बहवु�षर्य सहम�त �दइएका ठे�ाहरुबाट �सजर्ना हनुे दा�यत्वको भ�ुानीबाट पूजँीगत खचर् 
बढ्ने देिखन्छ। 

• सडक, �संचाइ जस्ता आयोजनाहरू (�वशेषगर� काठमाड� उपत्यका सडक �वस्तार, सडक पलु 
आयोजना, रानी जमरा कुल�रया �संचाइ आयोजना, बबई �संचाइ आयोजना) का ला�ग 
�व�नयोिजत बजेटभन्दा बढ� रकम आवश्यक पन� देिखएको र अन्य� खचर् नभएको रकम यी 
आयोजनाहरूमा रकमान्तर गर� खचर् गनर् स�कने अवस्था रहेको छ। 

• अथर् मन्�ालयबाट �म�त 2073/10/05 मा जार� ग�रएको सम�ृ नेपालको ला�ग �दगो 
आ�थर्क �वकासको तत्काल�न कायार्न्वयन कायर्योजना 2073 ले �लएका ��तब�ताहरुको 
कायार्न्वयनबाट पूजँीगत खचर् बढ्ने देिखन्छ। 

• पूजँीगत खचर् व�ृ� गनर्  अथर् मन्�ालयबाट �म�त 2073/8/8 मा पूजँीगत बजेट बढ� भएका 
मन्�ालय तथा �नकायहरुलाई ग�रएको प�रप�। 

• �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजनाको कायार्न्वयन स्वीकृ�त �ढला गर� हनु गएकोले 
प�छल्लो अव�धमा मा� कायर् संचालनले ग�त �लने अवस्था देिखन्छ। 

• अिघल्ला वषर्हरुको पूजँीगत खचर् �वृि� र चाल ुआ�थर्क वषर्मा था�लएका सधुारका �यासबाट 
पूजँीगत खचर्मा हनु जाने सधुारबाट खचर् बढ्न ेदेिखन्छ। 

• ठूला आयोजनाहरुको अनगुमनलाई �ाथ�मकतासाथ �त�ता �दइएकाले आयोजना कायार्न्वयनमा 
रहेका समस्याको समाधान भई आयोजना कायार्न्वयनले ग�त �लने र त्यसको प�रणामस्वरुप 
पूजँीगत खचर् बढ्न।े 
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चाल ुआ�थर्क वषर् 207३/7४ को खचर् �के्षपण 

चाल ुआ�थर्क वषर्मा चालतुफर्  रू. 5 खवर् 61 अबर् 61 करोड 93 लाख 57 हजार, पूजँीगततफर्  रू. २ 
खवर् 62  अबर् 3 करोड 49 लाख 13 हजार र �व�ीय व्यवस्थातफर्  रू. 1 खवर् 12 अबर् 22 करोड 
73 लाख 88 हजार गर� कुल खचर् रू. 9 खवर् 35 अबर् 88 करोड 16 लाख 58 हजार खचर् हनु े
संशो�धत अनमुान ग�रएको छ। यो कुल �व�नयोिजत बजेटको 89.22 ��तशत हो। 

 

 

 
• समीक्षा अव�धमा न्यून खचर् भएका तर ठूलो बजेट �व�नयोजन भएका आयोजनाहरु खासगर� 

बढु�गण्डक� जल�व�तु आयोजना, 132 के.भी. तथा अन्य �सारण लाइन �वस्तार आयोजना, रा��य 
ऊजार् संकट �नवारण तथा �व�तु �वकास दशक सम्बन्धी कायर् योजना, दिक्षण एिशया पयर्टन 
पूवार्धार �वकास आयोजना लगायतका आयोजनाहरुको खचर् बढ्ने िस्थ�त रहेको छ। 

• भकूम्पप�छको पनु�नर्मार्ण कायर्ले ग�त �लएकोले प�न पूजँीगत खचर् बढ्ने देिखन्छ। 
• पूजँीगत खचर् हनुसक्ने �कृ�तका आयोजना/कायर्�महरुका ला�ग �ोत स�ुनि�तता �दान ग�रएकोले 

खचर् बढ्न सक्न ेअवस्था रहेको छ। 
• ठूला तथा रा��य गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनगुमन गर� ती आयोजनाको पूजँीगत खचर् 

ब�ृ�का ला�ग �दइएका �नद�शन तथा आयोजना व्यवस्थापनले देखाएका तत्परताका कारणले पूजँीगत 
खचर् ब�ृ� हनुे देिखन्छ। 

�व�ीय व्यवस्था तफर् को अनमुान 

गत आ�थर्क वषर् २०7२/७३ को प�हलो छ म�हनामा रू. २४ अवर् ४६ करोड ४८ लाख र प�छल्लो 
छ म�हनामा रू. ७७ अवर् ९ करोड २८ लाख �व�ीय व्यवस्था अन्तगर्त ऋण लगानी, शेयर लगानी, 
वैदेिशक तथा आन्त�रक ऋणको साँवा �नकासा भएको �थयो। चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनामा 
रू. २० अवर् ८२ करोड १४ लाख �नकासा भएको छ। यो भ�ुानी अिघल्लो आ�थर्क वषर्को सोह� 
अव�धको तलुनामा १४.८९ ��तशतले घट� छ। नेपाल� म�ुाको �व�नमय दर घटेको कारण वा� ऋण 
भ�ुानीको दा�यत्व बढ्ने, ऋण तथा शयेर लगानी तफर्  गत आ�थर्क वषर्मा भएको खचर् तथा थप माग 
समेतको आधारमा बाँक� अव�धमा रू. 9१ अवर् ४0 करोड 59 लाख खचर् भई कुल रू. १ खवर् 1२ 
अवर् २2 करोड 73 लाख खचर् हनुे �के्षपण छ, जनु �व�नयोिजत रकमको 9३.67 ��तशत हनु 
आउँछ। �व�ीय व्यवस्था खचर् �के्षपणका आधार तथा अनमुान �नम्नबमोिजम छन।् 

• नेपाल �व�तु �ा�धकरणबाट अगाडी बढाइएका क�तपय आयोजनाहरूको कामले ग�त �लने अपेक्षा 
ग�रएको हुँदा खचर् बढ्ने अवस्था छ। 

• दो�ो अन्तरार्��य �वमानस्थलको �नमार्णका ला�ग �ारिम्भक कायर् सरुु भएको छ। जग्गा अ�ध�हण 
र वस्ती सान� काममा खचर् हनुे अवस्था रहेकोले खचर् ब�ृ� हनुे देिखन्छ। 

• बन्द रहेका केह� सावर्ज�नक संस्थानहरूलाई �निजकरण ऐन, 2050 बमोिजम �व�भ� मोडा�लट�मा 
संचालन गन� ���या अिघ बढेको र केह� संस्थानहरूमा चाल ुर पूजँीगत कायर्हरूका ला�ग ऋण 
तथा शेयर लगानी गनुर्पन� अवस्था रहेकाले यो खचर् बढ्न ेदेिखन्छ। 

• बा� तथा आन्त�रक ऋण समेतको �नय�मत भ�ुानीबाट �व�ीय व्यवस्था तफर्  खचर् व�ृ� हनु े
देिखन्छ। 
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�ोतगत खचर् अनमुान 

�ोत प�रचालन तफर्  नेपाल सरकारको आन्त�रक �ोत (राजस्व, आन्त�रक ऋण, सावाँ �फतार् समेत) बाट 
रु. 6 खवर् 99 अवर् 30 करोड 2 लाख र वैदेिशक सहायता (ऋण तथा अनदुान) बाट रु. 2 खवर् 21 
अवर् 61 करोड 42 लाख 90 हजार प�रचालन हनु ेअनमुान ग�रएको छ। सम��गत खचर् एवं �ोतको 
संशो�धत अनमुानसम्बन्धी �वस्ततृ �ववरण अनसूुची १ मा उल्लेख ग�रएको छ। 

आन्त�रक �ोत तफर्  राजस्व प�रचालनबाट रु. 5 खवर् 79 अवर् 30 करोड 2 लाख मा� उपलब्ध हनु े
देिखएको छ भन ेआन्त�रक ऋण रु. 111 अवर् पूरै उठाइने र ऋण सावाँ �फतार्बाट रु. 9 अवर् उपयोग 
हनुे अनमुान ग�रएको छ। वैदेिशक सहायता प�रचालन सन्दभर्मा �वगत पाच वषर्को खचर् �व�षेण गदार् 
वैदेिशक अनदुान सहायता तफर्  �व�नयोजन बजेटको औसत 52.35 ��तशत र वैदेिशक ऋण सहायतातफर्  
औसत 39.03 ��तशत खचर् भएको देिखन्छ। �वगत पाँच वषर्को औसत, गत आ�थर्क वषर् भएको �ा�� 
तथा चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनाको खचर् समेतलाइर् �व�षेण गदार् वैदेिशक अनदुान सहायतातफर्  
�व�नयोजनको क�रब 70 ��तशत खचर् हनु े अनमुान रहेको छ। वैदेिशक ऋण सहायतातफर्  रा��य 
पनु�नर्मार्ण �ा�धकरण माफर् त भकूम्प पी�डतलाई घर �नमार्ण अनदुान �दने रकम तथा �वगत चार वषर्मा 
भएको औसत खचर् र चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो छ म�हनाको खचर् समेतको आधारमा चाल ुवषर्मा 75 
��तशतको हाराहार�मा खचर् हनुे अनमुान रहेको छ।  

6.2 कायर्�म तथा आयोजनाहरूको खचर् व्यवस्थापनको �ाथ�मक�करण 

चाल ुआ.व.मा क�तपय आयोजना/कायर्�महरूमा उत्साहजनक कायर्सम्पादन भएको  छ भने क�तपय 
आयोजना/कायर्�महरू काम शरुु नभएको अवस्था प�न छ। �स्ततु सन्दभर्मा रा�ो कायर् सम्पादन सरुु 
भएका, बाँक� अव�धमा खचर् हनु सक्ने व�लयो आधार र सम्भावना भएका आयोजना/कायर्�महरूका 
ला�ग �ोत उपलब्ध गराउँदा बजेट कायार्न्वयन �भावकार� हनुे देिखएको छ। त्यसैगर� �ग�त शून्य 
भएका र बाँक� अव�धमा खचर् गनर् सक्ने आधार एवं सम्भावना नभएका आयोजना/कायर्�ममा बजेट 
राखी रहन ु�ोतको कुशल व्यवस्थापनका दृ��बाट उपय�ु देिखदैँन। 

�स्ततु प�ृभ�ूममा देहायका कायर्�म आयोजनाहरूका ला�ग आवश्यक पन� बजेट उपलब्ध गराउन 
�ाथा�मकता �दन ुपन� देिखएको छ। 

१. भकूम्प पी�डतहरूको आवास अनदुान र पनु�नर्मार्ण सम्बन्धी कायर्�महरू। 
२. ठूला तथा रा��य गौरवका आयोजनाहरू। 
३. जल�व�तु उत्पादन, �शारण तथा �वतरणसँग सम्बिन्धत �नमार्णाधीन ठूला तथा साना आयोजनाहरू। 
४. रणनी�तक महत्वका सडक तथा पूलहरू।  
५. बाढ��स्त िजल्लाहरूमा नद� �नयन्�ण, �सचँाइ तथा खानपेानी पनुस्थार्पना सम्बन्धी आयोजनाहरू। 
६. िशक्षा, स्वास्थ्यलगायत आ�थर्क सामािजक �वकास र आमजनताको जीवनयापनलाई सहज र सरल 

बनाउन ेकायर्�म/ आयोजनाहरू। 
७. ल��गक समानता तथा सामािजक समाबेिशकरणका ला�ग स�ालनमा रहेका कायर्�महरू। 
८. वा�षर्क आयोजना/कायर्�ममा परेका, न्यून बजेट �व�नयोजन भएका वा आयोजना/कायर्�मको नाममा� 

उल्लेख भएका, सेवा �वाह र आ�थर्क, सामािजक संस्कृ�तक र स्वास्थ्य सेवाका दृ��ले महत्वपूणर् 
देिखएका स्वीकृत कायर्�मअनसुार कायार्न्वयन ग�रने आयोजना/कायर्�महरू। 
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�ोत प�रचालन व्यवस्था 

• 2073 फागनु मसान्तसम्म काम सरुु नभएका कायर्�महरूको सम्पूणर् बजेट 207३ चै� १ गते अ�नवायर् 
रूपमा �फतार् (Surrender) गनर् लगाउने। साथै, सो अव�धसम्मको ल�यको ५० ��तशत �ग�त हा�सल नगन� 
कायर्�मको रकम समेत �फतार् गराउन।े यसका ला�ग सम्बिन्धत मन्�ालयहरूलाई फागनुको ते�ो ह�ामा 
त्यस्ता आयोजनारूको जानकार� यस मन्�ालयलाई गराउन प�रप� गन�। 

• फागनु मसान्त�भ� खचर् शीषर्क नं. २२९११ (चाल ु भैपर�) र २९८११ (पूजँीगत भैपर�) मा �व�नयोिजत 
बजेट सम्बिन्धत खचर् शीषर्कमा बाँडफाँड नगरेमा अथर् मन्�ालयबाट �सधै रकमान्तर गर� अथर् �व�वधमा 
िखच्न।े यसको जानकार� फागनुको दो�ो ह�ामा मन्�ालयहरूलाई �दन।े 

• अथर् मन्�ालयबाट बजेट कायार्न्वयनको िस्थ�तको �नरन्तर अनगुमन गर� कम �ग�त देिखएका 
आयोजनाहरूको �व�नयोिजत बजेट �व�नयोजन ऐनको प�र�ध�भ� रह� रा�ो �ग�त भएका अरु 
आयोजनाहरूतफर्  आवश्यकता अनसुार रकमान्तर गन�। 

• 2073 फागनु मसान्तसम्म खचर् नभई बाँक� रहेको P2 र P3 आयोजनाको रकम रो�ा रा�।े यसलाई 
आवश्यकता अनसुार खचर् हनुे अन्य आयोजनाहरुमा रकमान्तर गन� नी�त �लने। 

• वैदेिशक सहायता अन्तगर्तका आयोजनाहरुको सहायता रकम खचर् नहनु े भएमा नेपाल सरकारको �ोत 
तफर् को Matching Fund को रकम रो�ा राखी �फतार् गन� व्यवस्था �मलाउन।े 

• काम सरुु हनु नसकेका स-साना आयोजनाहरूमा छ�रएका रकम ठूला ठूला आयोजना तफर्  प�रचालन गन�। 
• राजस्व संकलनको अवस्था सकारात्मक रहेको हुँदा �ाथा�मकता �ा� आयोजनाहरूमा थप लगानी गनर् नपगु 

रकमको व्यवस्थापन देहाय बमोिजम गनर् स�कन ेअवस्था रहेको छ। 
o बजेटमा अनमुान ग�रए अनसुार रु. 1 खबर् 11 अवर् आन्त�रक ऋण समय ता�लका स�हत 

उठाउने। 
o नेपाल सरकारले सावर्ज�नक संस्थानलाई �वगतमा गरेको ऋण लगानी मध्ये संस्थानको अ�हलेको 

नगद �वाह र वचतलाई आधार मानी ऋण रकम �फतार् गनर् लगाउने /व्याज भ�ुानी गनर् वाँक� 
संस्थानको ब्याज भ�ुानी गनर् लगाउने। 

o नेपाल रा� ब�क ऐन, 2058 बमोिजम गत आ�थर्क वषर् २०७2/73 को संक�लत राजस्वको 
पाँच ��तशत रकमसम्म नेपाल रा� ब�कबाट अ�ध�वकषर्ण (Overdraft) �लन स�कन।े 

6.3 आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गदार् �ाथ�मकता �दनपुन� के्ष�हरू 

१. सं�वधानको कायार्न्वयनसम्बन्धी कायर्�म, 
२. पनु�नर्मार्ण तथा नव�नमार्ण सम्बन्धी कायर्�म, 
३. भौ�तक पूवार्धार (ऊजार् उत्पादन र अन्तरदेशीय �शारण लाईन, �वमानस्थल �नमार्ण, लोकमागर्हरूको 

स्तरो�ती गन� कायर्, सडकसम्बन्धी पाँच वष�य कायर्योजना, �सि�त के्ष� �वस्तार र नद� �नयन्�ण, 
संघीय संरचनाको पूवार्धार �नमार्ण जस्ता) सम्बन्धी कायर्�म, 

४. सामािजक पूवार्धार (िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ) सम्बन्धी कायर्�म, 
५. कृ�ष, उ�ोग र पयर्टनसम्बन्धी कायर्�म, 
६. सेवा�वाह र सशुासन अ�भब�ृ�सम्बन्धी कायर्�म, 
७. ल��गक समानता तथा सामािजक समाबेिशकरण सम्बन्धी कायर्�म। 
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प�रच्छेद 7 
बजेट कायार्न्वयनका चनुौती र गनुर्पन� सधुार 

7.1 चनुौतीहरु 

• चाल ु आ�थर्क वषर्मा ६.५ ��तशत आ�थर्क व�ृ�दरको ल�य रािखएको छ। अनकूुल मनसनु एवम ्
रासाय�नक मल तथा �बउ�बजनको उपलब्धता, ऊजार् आपू�तर्मा भएको सधुार तथा �नमार्णजन्य एवम ्
उपभोग्य सामा�ीमा भएको सधुार, पयर्टन, थोक तथा ख�ुा ब्यापार, यातायत तथा स�ार जस्ता सेवा 
के्ष�हरुको �वस्तारले आ�थर्क ��याकलापमा वृ�� हनु गई आ�थर्क वृ��दर बजेटको ल�य अनरुुप हनु े
अनमुान छ। तथा�प चाल ु आ�थर्क वषर्को बाँक� अव�धमा कायर्सम्पादनमा सधुार ल्याई पूजँीगत खचर्मा 
उल्लेख्य व�ृ� गर� आ�थर्क ��याकलाप �वस्तार गर� बजेट ब�व्यमा उिल्लिखत ल�य तथा उ�ेश्य हा�सल 
गन� कायर् �मखु चनुौतीका रुपमा रहेको छ। 

• संघीय शासन �णाल�को अवलम्बनसँगै सावर्ज�नक खचर्को आवश्यकता बढ्न े देिखन्छ। खचर्को माग, 
आवश्यकता र उपलव्धता बीच सन्तलुन कायम रा� ुचनुौ�तपूणर् हनुेछ।  

• कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको अनपुातमा राजस्व प�रचालन क�रब 23 ��तशत पगु्न े देिखन्छ। ती� �वकास 
भइरहेका क�तपय मलुकुहरुमा यस्तो अनपुात 35-40 ��तशतसम्म रहेको पाइन्छ। तसथर् सम्भावना 
अनरुुप राजस्व प�रचालन गनुर्पन� कायर् चनुौतीपूणर् रहेको छ। 

 

 

 

 

• चाल ु आ�थर्क वषर्को बजेट ४५ �दन अगावै आएताप�न पूजँीगत खचर्मा सधुार आउन सकेको छैन। 
�व�नयोिजत पूजँीगत बजेट खचर् हनु नसक्न ुआ�थर्क �वकासका ला�ग चनुौतीको �वषय बन्दै गएकाले स्वीकृत 
कायर्�महरुको कायार्न्वयनमा ती�ता �दई पूजँीगत खचर् वृ�� गनर् बाँक� अव�धलाई उपयोग गन�। 

• क�तपय ठूला �वकास आयोजनाहरुको कायार्न्वयन ढाँचा तयार हनु नसक्दा खचर् हनु नसकेको। उदाहरणको 
ला�ग फास्ट �याक, बढु�गण्डक� जल�व�तु आयोजना, दो�ो �वमानस्थल �नजगढ आ�द। 

• सावर्ज�नक ऋणको व्यवस्थापन गर� कम लागत तथा न्यून जोिखममा मलुकुलाई चा�हने �ोतको स�ुनि�तता 
गन�। 

• �व�नयोिजत बजेट तथा वा�षर्क �वकास कायर्�ममा उल्लेख भएका कायर्�म/आयोजनाहरुको कायार्न्वयन 
भन्दा आ�थर्क वषर्को बीचमा नयाँ कायर्�म/आयोजनाका ला�ग थप बजेट माग गन� �वृि� बढदै गएको 
सन्दभर्मा स्वीकृत बजेट र कायर्�म कायार्न्वयन गनर् थप िजम्मेवार बनाई बजेट अनशुासन कायम गन�। 

• आयोजना कायार्न्वयनका पूवर्शतर्हरु जस्तै जग्गा �ा��, स्टान्डडर् �ब�ड� डकुमेन्ट, ख�रद योजना, स्थानीय 
समन्वय जस्ता आधारभतू पक्षहरुको तयार� �बना बजेट �स्ताव हनु ेर समयमै काम शरुु नहुँदा आयोजनाको 
लागत र समय वृ�� हनुे समस्या बारम्बार दोहो�रएको। 

• स-साना आयोजनाहरुमा समेत प�छल्ला वषर्हरुमा �ोतको स�ुनि�तताका ला�ग बहवुष�य ठे�ा लगाउने �वृि� 
बढेका कारण बहवुष�य ठे�ाबाट �सजर्ना हनुे दा�यत्व य�कन गर� खचर् व्यवस्थापन गन�।  

• प�छल्ला बषर्हरुमा रा�सेवक कमर्चार�हरुको �नवृ�भरण तथा सामािजक सरुक्षा भ�ा वापत बढ्दै गएको 
दा�यत्व व्यवस्थापन गन�। 

बहृत ् अथर्तन्�को व्यवस्थापन स्वीकायर् अवस्थामा रहे प�न �व�षेणमा �नभर्र अथर्तन्�, च�ुलँदै गएको 

व्यापार घाटा र कायर्�म/आयोजना कायार्न्वयनमा भएको �ढलाससु्ती, महं�गदँो �वकास लागतले आम 

नेपाल�को सम�ृ�को चाहनालाई पर धके�ल�दएको छ। 
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• �ा�व�धक रुपमा सक्षम ठेकेदारहरुले ज्वाइन्ट भेन्चर ठे�ा �लन ेर �ा�व�धकरुपमा कमजोर भएका साझेदार 
ठेकेदारले �नमार्ण कायर्को िजम्मा �लन े �वृ�तका कारण �नमार्ण कायर्हरु समयमा र गणुस्तरय�ु हनु 
नसकेको। 

• मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल� (LMBIS) लाई User Friendly बनाउन ेर यसको स्वीकायर्ता एवं अपनत्व 
अ�भवृ�� गन�। 

• ठे�ा सम्झौताको शतर्को �ावधानको पालना नगन� र ठे�ा व्यवस्थापनमा लापरबाह� गन� ठेकेदार, 
परामशर्दाता र कमर्चार�लाई सम्बिन्धत �नकायबाट �च�लत काननु अनसुार कारबाह� गन�। 

• ठेकेदारहरुले धेरै ठे�ाहरुमा हात हाल्दा �नमार्णका कामहरु समयमा सम्प� हनु नसकेको। 
• रा�सेवक कमर्चार�हरुको तलबमानमा २५ ��तशत वृ�� र एक �दनको तलब बराबरको वा�षर्क �डे 

वृ��का वावजदू कायर्सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन भ�ाको ला�ग धेरै �नकायबाट माग ब�ढरहेको। 
कमर्चार�को तलब वृ��लाई कायर्सम्पादनसँग आब� गनर् नस�कएको। 

• �नयार्त हनुे वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर वृ�� गर� च�ुलँदो व्यापार घाटालाई कम गन�। 
• भकूम्प प�छको पनु�नर्मार्ण र नव�नमार्णलाई ती�ता �दने कायर् चनुौतीपूणर् हुदैँ गएको। 
• सावर्ज�नक खचर्को माध्यमबाट संघीय, �ादेिशक र स्थानीय सन्तलुन तथा समावेशीकरण कायम गन�। 

7.2 तत्काल चाल्न ुपन� सधुारका कदमहरु 

• कायर्�म/आयोजनाको कायार्न्वयनमा ती�ता �दई पूजँीगत खचर् वृ�� गनर् बाँक� अव�धलाई बढ�भन्दा बढ� 
उपयोग गर� अ�धकतम न�तजा हाँ�सल गन�। 

• बजेटलाई आ�थर्क वृ��, सावर्ज�नक सेवा �वाहमा सधुार र �नजी लगानीलाई आकषर्ण गनर् उपयोग गन�। 

• स्वीकृत कायर्�म/आयोजनाहरुलाई कायार्न्वयन गनर् ध्यान �दई आ�थर्क वषर्को बीचमा नयाँ कायर्�म/ 
आयोजनाको ला�ग थप बजेट माग गन� �वृि�लाई �नरुत्सा�हत गन�। 

• मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�लाई �भावकार� बनाई बजेट ब�व्यसँगै कायर्�म स्वीकृ�त हनु ेव्यवस्था  
लागू गन�। 

• चाल ुखचर्मा �मतव्य�यता अपनाउने। 

• 2073 फागनु मसान्तसम्म काम सरुु नभएका कायर्�म/आयोजनाहरुको बजेट �फतार् गन� र उच्च ��तफल 
�ा� हनुे ठूला आयोजनाहरुमा लगानी वृ�� गन�। 

• आपू�तर् �णाल�मा थप सधुार गद� म�ुास्फ��तलाई ल�य�भ�ै रा�।े 

• ब�क तथा �व�ीय संस्थाबाट अनतु्पादक के्ष�मा जाने कजार्लाई �नरुत्सा�हत गर� तत्कालका ला�ग देखापरेको 
तरलता अभावलाई सम्बोधन गन�। 

• पनु�नर्मार्णको ला�ग आवश्यक �ोत उपलब्ध गराउने तथा कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन�। 

• सबै मन्�ालय तथा रा��य योजना आयोगले बाँक� अव�धमा बजेट कायार्न्वयनलाई उच्च �ाथा�मकता �दन।े 

• अन्तरमन्�ालय समन्वय गर� समस्या समाधान गन� �वषयलाई रा��य योजना आयोग र �धानमन्�ी तथा 
मिन्�प�रषद्को कायार्लयबाट आवश्यक सहजीकरण गन�। 

• मोडा�लट� तय नभएका आयोजनाहरुको यथाशी� मोडा�लट� तय गर� कायार्न्वयनमा लैजान।े 

• नद� तथा वनजन्य लगायतका सबै �कारका �ाकृ�तक �ोतसाधनको �वकासमै�ी �दगो उपयोग गर� �नमार्ण 
सामा�ीहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गन�। 
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• �नधार्�रत समय र लागतमा गणुस्तर�य रुपमा काम सम्प� गनर् आयोजना �मखु र ठेकेदारहरुलाई िजम्मेवार 
बनाउने। 

• मापदण्ड �वप�रत आ�थर्क सहायता, राहत, क्ष�तपू�तर् र औषधी उपचार लगायतको भ�ुानी नगन�। 

7.3 भावी कायर्�दशा 

• सावर्ज�नक खचर्को न्यायोिचत र उत्पादनमूलक �व�नयोजन तथा कायार्न्वयन कुशलतामा अ�भव�ृ� गन�। 

• सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थालाई अझ बढ� पारदश�, जवाफदेह� र उपलिब्धमूलक बनाउने तथा संचालन 
कुशलता हा�सल गन�। 

• योजना र वा�षर्क बजेट तथा कायर्�मबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सदुृढ तलु्याई कायार्न्वयन �भावकार� 
बनाउने। 

• �दगो �वकासका ल�यहरु हा�सल गद� सन ्2030 सम्म मध्यम आम्दानी भएको मलुकुको रुपमा स्तरो��त 
गन�तफर्  बजेट लिक्षत गन�। 

• माननीय उप�धान तथा अथर्मन्�ीबाट जेठ १५ मा बजेट �स्ततु भइसकेप�छ अथर् सिचवबाट जेठ १६ गते 
बजेट कायार्न्वयनको ला�ग नी�तगत मागर्दशर्न पठाउन।े 

• LMBIS मा परेका कायर्�म स्वत: स्वीकृत भएको मा�नन ेव्यवस्था गन�। पनु: स्वीकृत गराइरहन ुनपन�। 

• मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई यथाथर्परक बनाई त्यसैको आधारमा बजेट �व�नयोजन गन�। 

• सावर्ज�नक खचर्लाई संवैधा�नक दा�यत्व परुा गन� र सम�ृ� हा�सल गन� �दशातफर्  उन्मखु हनुे, पनु�नर्मार्ण गन� 
र �नजी के्ष�को लगानीलाई सहयोग गन� वातावरण तयार गन�गर� प�रचालन गन�। 

• सावर्ज�नक खचर्सँग सम्बिन्धत काननुको पनुरावलोकन गन�।  

• योगदानमा आधा�रत �नवृि�भरण सम्बन्धी काननु तजुर्मा गर� लाग ुगन�। 

• संघीय �णाल� कायार्न्वयनका ला�ग अन्तरसरकार� �व�ीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाड, समानीकरण 
अनदुान, सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान वा अन्य �योजनको ला�ग �दने �वशेष अनदुान सम्बन्धी नी�त तथा 
ढाँचा तयार गन�। यस सम्बन्धी एक�कृत ऐन तयार गन�। 

• राजस्व सम्बन्धी ऐन काननुहरुको पनुरावलोकन, प�रमाजर्न र नयाँ काननु तजुर्मा गन�।  

• सावर्ज�नक ऋण बहन गनर्सक्ने क्षमताको �नय�मत �व�षेण गर� आन्त�रक तथा बा� ऋणको �हस्सा तथा 
�ा��को �ोत �नधार्रण गन�।  

• आ�थर्क एवम ् �ा�व�धक �व�षेण प�ातमा�  कायर्�म/आयोजना कायार्न्वयनका ला�ग बजेट �व�नयोजन 
गन�। 

• उच्च ��तफल एवम ्आ�थर्क सामािजक दृ��ले मह�वपूणर् रहेका पूवार्धार आयोजनाहरुमा सावर्ज�नक खचर् 
अ�भवृ�� गन�। 

• आयोजना कायार्न्वयनमा संलग्न हनुे जनशि�का ला�ग कायर्सम्पादन करारको व्यवस्था गर� लागू गन�।  

• जग्गा �ा�� र वनसँग सम्बिन्धत �कृया सरल�करण गनर् काननुी सधुार गन�।  

• �वकास �नमार्णमा संलग्न हनुे �नजी कम्पनीहरुको �नयमनसम्बन्धी काननुी र संस्थागत संरचना व्यवस्था 
गन�। 

• आन्त�रक �ोतको प�रचालन माफर् त वैदेिशक सहायता तफर् को �नभर्रता कम गद� लैजाने। 
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अनसुचुीहरु 
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िशषर्क 2073/74 को बजेट

2073 पुससम्मको 

यथाथर्

2073/74 को 

संशो�धत अनुमान

संशो�धत अनुमान 

��तशत

अ. राजस्व, अनुदान तथा मौज्दात 672792911 293345151 654127693 97.23

राजस्व 565896500 277571525 579300205 102.37

    कर 510591833 255668725 505724365 99.05

    गैरकर 55304667 21902800 73575840 133.04

गत वषर्को मौज्दात र बेरुजु 0 0 0 0.00

अनुदान 106896411 15773626 74827488 70.00

    वैदेिशक अनुदान 106896411 15773626 74827488 70.00

आ. खचर् 929110454 253863655 823654270 88.65

    चालु खचर् 617164129 218609038 561619357 91.00

    पूँजीगत खचर् 311946325 35254617 262034913 84.00

बजेट बचत (-)न्यून (+) (आ.अ.) 256317543 -39481496 169526578 66.14

इ) �व�ीय व्यवस्था (1+2+3+4) -196904837 -3933304 -154559415 78.49

1. खुद ऋण लगानी (क-ख) 43644620 2659704.929 39280158 90.00

    क. आन्त�रक ऋण लगानी 53644620 3759945 48280158 90.00

    ख. आन्त�रक ऋण लगानी �फतार् 10000000 1100240 9000000 90.00

2. खुद शेयर लगानी (क+ख) 22690502 1161744.833 20471451.8 90.22

    क. आन्त�रक शेयर लगानी 21690502 985100 19521451.8 90.00

    ख. वैदेिशक शेयर लगानी 1000000 176644.8327 950000 95.00

३. खुद वैदेिशक ऋण (क-ख) -170248619 -14441278.96 -121319684.8 71.26

    क. वैदेिशक ऋणको साँवा भु�ानी 25467118 9213198 25467118 100.00

    ख. वैदेिशक ऋण �ा�� 195715737 23654477 146786802.8 75.00

4. खुद आन्त�रक ऋण (क-ख) -92991340 6686524.83 -92991340 100.00

    क. आन्त�रक ऋणको साँवा भु�ानी 18008660 6686525 18008660 100.00

    ख. आन्त�रक ऋण �ा�� 111000000 0 111000000 100.00

ई) बचत (-)न्यून (+) 59412706 -43414800 14967163 0

िशषर्क 2073/74 को बजेट पुससम्मको यथाथर्

2073/74 को 

संशो�धत अनुमान

संशो�धत अनुमान 

��तशत

चालु खचर् 617,164,129       218,609,038 561619357 91.00        

पूँजीगत खचर् 311,946,325       35,254,617 262034913 84.00        

�व�ीय व्यवस्था 119,810,900       20,821,413 112227388 93.67        

जम्मा 1,048,921,354     274,685,067  935881658 89.22        

संशो�धत आय व्ययको अनुमान

रू.हजारमा

सम��गत िस्थ�त

*खचर् रकमको चेक ब�कमा नसा�टएको अवस्था हुन सक्ने भएकोले बचत रकम नेपाल रा� ब�कको मौज्दात रकमसँग फरक देिखन सक्दछ।

अनुसूची १



रू.हजारमा

चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा

1.1 कायर्कार� र �वधा�यकाको �नकाय, �वि�य र वैदेिशक मा�मला 126097415 14809842 28667118 169,574,375    35,309,477   563,578     9,391,153   45,264,207   26.69

1.2 बा�य आ�थर्क सहायता 3171 213983 0 217,154         782            -           -           782            0.36

1.3 सामान्य सेवा 15819281 4291388 0 20,110,669     8,179,789     145,733     -           8,325,523     41.40

1.4 सामान्य आधारभूत  सेवा 2218 46018 0 48,236          -            

1.5 सामान्य अनुसन्धान तथा �वकास सेवा 9821 380 0 10,201          1,115          -           -           1,115          10.93

1.6 अन्य सामान्य सेवा 10958786 785815 130000 11,874,601     3,924,945     43,184       -           3,968,129     33.42

1.7 सावर्ज�नक ऋण कारोवार 17328441 0 19008660 36,337,101     3,313,851     -           7,065,160   10,379,011   28.56

1.8 �व�भ� तहका सरकारहरु बीच हुने सामान्य �कृ�तको हस्तान्तरण 32807519 438105 0 33,245,624     14,044,013   98,319       -           14,142,332   42.54

सामान्य सावर्ज�नक सेवा 203,026,652  20,585,531    47,805,778   271,417,961    64,773,972   850,814     16,456,313  82,081,099   30.24

2.1 सै�नक सुरक्षा 32,262,139   3,627,541     -            35,889,680     16,736,004   646,125     17,382,129   48.43

2.2 नाग�रक सुरक्षा 10,279        92,800         -            103,079         3,467          457          3,924          3.81

2.5 रक्षा - अन्य� वग�कृत नभएको 2,262          49,940         -            52,202          388            15,567       15,955        30.56

रक्षा 32,274,680   3,770,281     -            36,044,961     16,739,859   662,148     -           17,402,008   48.28

3.1 �हर� सेवा 24,370,154   3,931,127     -            28,301,281     14,100,618   297,892     14,398,510   50.88

3.2 अग्नी �नयन्�ण सेवा 6,693          205            -            6,898            4,072          180          4,252          61.64

3.3 न्यायालय 4,006,614     1,173,898     -            5,180,512       1,659,239     165,155     1,824,394     35.22

3.4 कारागार 1,013,045     174,850       -            1,187,895       543,643       93,243       636,886       53.61

3.6 सावर्ज�नक शािन्त सुरक्षा - अन्य� व�गर्कृत नभएको 3,859,017     3,084,916     -            6,943,933       1,534,163     370,229     1,904,391     27.43

सावर्ज�नक शािन्त सुरक्षा 33,255,523   8,364,996     -            41,620,519     17,841,735   926,698     -           18,768,434   45.09

4.1 सामान्य आ�थर्क, व्यापा�रक र �म 58,977,336   38,001,596    -            96,978,932     23,957,547   2,420,629   -           26,378,175   27.20

4.2 कृ�ष, वन , मत्स्यपालन तथा िशकार 47,333,029   34,382,985    1,788,500     83,504,514     13,085,056   6,230,826   500,000     19,815,881   23.73

4.3 इन्धन तथा उजार् 6,493,973     8,465,380     39,706,800   54,666,153     1,350,320     333,970     3,435,100   5,119,391     9.36

4.4 खानी , उत्पादन तथा �नमार्ण 87,890        2,784,995     -            2,872,885       106,896       534,076     -           640,972       22.31

4.5 यातायात 8,262,971     88,505,607    7,809,702     104,578,280    2,457,726     15,976,313  -           18,434,039   17.63

4.6 स�ार 3,443,801     725,781       270,000       4,439,582       1,801,613     49,168       -           1,850,781     41.69

4.7 अन्य उ�ोगहरू 3,892,322     4,180,025     11,531,000   19,603,347     613,681       329,999     -           943,681       4.81

4.8 अनुसन्धान तथा �वकास - आ�थर्क मा�मला 9,787,025     48,142,379    -            57,929,404     152,780       21,557       -           174,337       0.30

4.9 आ�थर्क मामीला - अन्य� वग�कृत नभएको 100,865       25,300         300,000       426,165         29,146        5,143        100,000     134,289       31.51

आ�थर्क मा�मला 138,379,212  225,214,048  61,406,002   424,999,262    43,554,765   25,901,682  4,035,100   73,491,546   17.29

5.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 310,035       343,511       4,611,014     5,264,560       66,694        32,564       99,258        1.89

2073 पुस म�हनासम्मको कायर्गत खचर् �ववरण

आ.व.20७3/७4 को वजेट 2073 पौष म�हनासम्मको खचर्
कायर्गत शीषर्कशीषर्क न.ं

 जम्मा वृ�� 

��तशत

अनुसूची 2



चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा

आ.व.20७3/७4 को वजेट 2073 पौष म�हनासम्मको खचर्
कायर्गत शीषर्कशीषर्क न.ं

 जम्मा वृ�� 

��तशत

5.2 ढल व्यवस्थापन 11,316        1,052,792     -            1,064,108       6,763          26,334       33,097        3.11

5.5 अनुसन्धान तथा �वकास पयार्वरण संरक्षण 21,797        5,230          3,047,906     3,074,933       6,172          2,450        8,622          0.28

5.6 वातावरण संरक्षण - अन्य� वग�कृत नभएको 2,906,495     2,759,893     -            5,666,388       1,285,041     281,310     1,566,350     27.64

वातावरण संरक्षण 3,249,643     4,161,426     7,658,920     15,069,989     1,364,670     342,658     -           1,707,328     11.33

6.1 आवास �वकास 2,794,619     16,760,558    517,000       20,072,177     449,331       657,491     330,000     1,436,823     7.16

6.2 सामुदा�यक �वकास 1,760,472     3,383,299     -            5,143,771       325,005       162,318     -           487,323       9.47

6.3 खानेपानी 1,448,544     21,246,772    2,423,200     25,118,516     571,588       4,063,087   -           4,634,675     18.45

6.6 आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा - अन्य� उल्लेख नभएको 85,959        1,255,709     -            1,341,668       41,743        409,948     -           451,691       33.67

आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा 6,089,594     42,646,338    2,940,200     51,676,132     1,387,666     5,292,845   330,000     7,010,511     13.57

7.1 औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार 234,668       443,987       -            678,655         67,036        28,259       95,296        14.04

7.2 व�हरं� सेवा 4,772,931     612,951       -            5,385,882       388,341       25,293       413,635       7.68

7.3 अस्पताल सेवा 15,143,214   578,167       -            15,721,381     6,514,786     31,944       6,546,730     41.64

7.4 सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा 15,660,395   3,695,779     -            19,356,174     5,981,442     1,009,766   6,991,208     36.12

7.5 अनुसन्धान सेवा 6,583,717     171,328       -            6,755,045       910,449       14,093       924,542       13.69

7.6 स्वास्थ्य - अन्य� व�गर्कृत नभएको 530,000       -             -            530,000         

स्वास्थ्य 42,924,925   5,502,212     -            48,427,137     13,862,054   1,109,356   -           14,971,410   30.92

8.1 मनोर�नात्मक र खेलकुद सेवाहरु 2,202,465     197,963       -            2,400,428       870,111       7,165        877,276       36.55

8.2 सांस्कृ�तक सेवा 2,783,087     682,013       -            3,465,100       810,579       41,956       852,536       24.60

8.3 �सारण तथा �काशन सेवा 255,427       115,200       -            370,627         91,578        32,291       123,869       33.42

मनोरंजन, संस्कृ�त तथा धमर् 5,240,979     995,176       -            6,236,155       1,772,268     81,412       -           1,853,680     29.72

9.1 पूवर् �ाथ�मक र  �ाथ�मक िशक्षा 47,836,212   1,500          -            47,837,712     18,575,895   318          18,576,212   38.83

9.2 माध्य�मक िशक्षा 12,398,971   -             -            12,398,971     4,981,521     -           4,981,521     40.18

9.5 तहमा व�गर्कृत नहुने िशक्षा (अनौपचा�रक िशक्षा) 29,219,040   132,076       -            29,351,116     7,023,202     14,115       7,037,318     23.98

9.6 िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरू 24,687,437   90,575         -            24,778,012     11,366,245   11,797       11,378,042   45.92

9.8 िशक्षा अन्य� वग�कृत नभएको 1,462,538     2,300          -            1,464,838       216,088       -           216,088       14.75

िशक्षा 115,604,198  226,451       -            115,830,649    42,162,951   26,230       -           42,189,181   36.42

10.4 प�रवार र िशशु कल्याण 1,638,892     3,960          -            1,642,852       502,863       896          503,760       30.66

10.7 सामािजक असमावेशी 32,953,758   32,978         -            32,986,736     13,947,460   2,414        13,949,874   42.29

10.8 सामािजक सुरक्षा - अनुसन्धान तथा �वकास 382,781       9,176          -            391,957         19,020        411          19,430        4.96

10.9 सामािजक सुरक्षा - अन्य� वग�कृत नभएको 2,143,292     433,752       -            2,577,044       679,753       57,053       736,806       28.59

सामािजक सुरक्षा 37,118,723   479,866       -            37,598,589     15,149,096   60,774       -           15,209,870   40.45

कुल जम्मा 617,164,129  311,946,325  119,810,900  1,048,921,354  218,609,038  35,254,617  20,821,413  274,685,067  26.19



रू.हजारमा

वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत
21111 तलव 80,800,641     34,893,180     43.18    106,382,675      45,886,319     43.13    -0.05

21112 अन्य  भ�ा 1,457,104      571,441        39.22    1,650,263        621,062        37.63    -1.58

21113 महंगी भ�ा 3,443,268      1,552,197      45.08    3,597,301        1,611,647      44.80    -0.28

21114 �फल्ड भ�ा 131,968        27,342         20.72    282,590          52,152         18.45    -2.26

21119 अन्य  भ�ा 3,878,392      1,242,957      32.05    4,166,330        1,207,040      28.97    -3.08

21121 पोशाक 3,040,373      465,800        15.32    3,349,333        492,142        14.69    -0.63

21122 खा�ान 11,192,458     5,923,702      52.93    12,214,311       5,807,759      47.55    -5.38

21123 औषधी उपचार खचर् 301,956        222,947        73.83    688,857          173,873        25.24    -48.59

22111 पानी तथा �बजुल� 1,534,393      401,230        26.15    1,728,484        524,162        30.32    4.18

22112 स�ार महसुल 854,126        191,676        22.44    918,366          225,492        24.55    2.11

22121 घर भाडा 1,657,600      973,816        58.75    1,863,172        991,929        53.24    -5.51

22122 अन्य भाडा 85,958         22,790         26.51    109,128          21,350         19.56    -6.95

22211 इन्धन 2,659,312      744,343        27.99    2,665,882        882,947        33.12    5.13

22212 संचालन तथा ममर्त सम्भार 1,982,928      460,163        23.21    1,901,504        609,618        32.06    8.85

22213 बीमा 328,999        107,043        32.54    334,892          139,290        41.59    9.06

22311 कायार्लयसम्बन्धी खचर् 3,658,884      1,314,033      35.91    4,578,285        2,021,120      44.15    8.23

22312 पशुपंक्षीहरुको आहार 131,329        53,024         40.37    135,826          60,402         44.47    4.09

22313 पुस्तक तथा सामा�ी खचर् 36,199         5,002           13.82    61,498            4,403           7.16      -6.66

22314 इन्धन/अन्य �योजन 188,203        29,965         15.92    221,751          46,265         20.86    4.94

22321 �न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�को ममर्त सम्भार 160,790        21,419         13.32    494,605          151,310        30.59    17.27

22411  सेवा र परामशर् खचर् 3,748,508      287,425        7.67      4,683,596        470,167        10.04    2.37

22412 अन्य सेवा शुल्क 3,967,367      1,499,385      37.79    4,536,150        1,993,009      43.94    6.14

22511 कमर्चार� ता�लम 1,018,016      217,121        21.33    1,275,034        346,040        27.14    5.81

22512 सीप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा गो�ी 5,712,316      764,964        13.39    5,245,472        872,156        16.63    3.24

22521 उत्पादन साम�ी / सेवा 1,196,369      284,846        23.81    1,046,325        307,922        29.43    5.62

22522 कायर्�म खचर् 13,583,332     1,487,142      10.95    25,819,380       3,287,459      12.73    1.78

22529 अन्य कायर्�म खचर् 545,115        45,502         8.35      490,663          76,933         15.68    7.33

२०७३ पुस म�हनासम्मको खचर् शीषर्कगत वजेट तथा खचर्को तुलनात्मक �ववरण

आ.व.2072/७3 आ.व.20७३/७४ फरक 

��तशत
ख.शी.नं कायर्�म खचर्

अनुसूची ३



वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत

आ.व.2072/७3 आ.व.20७३/७४ फरक 

��तशत
ख.शी.नं कायर्�म खचर्

22531 औषधी  खर�द 6,644,108      399,281        6.01      5,610,424        604,936        10.78    4.77

22611 अनुगमन,मूल्यांकन खचर् 1,386,317      465,404        33.57    2,000,515        662,017        33.09    -0.48

22612 �मण खचर् 1,107,077      280,058        25.30    1,498,932        433,905        28.95    3.65

22613 �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मण 65,900         26,706         40.53    65,000            438             0.67      -39.85

22614 अन्य �मण खचर् 11,734         3,284           27.99    62,036            10,553         17.01    -10.98

22711 �व�वध   खचर् 1,028,071      537,542        52.29    1,164,998        549,333        47.15    -5.13

22911 भैप�र आउने - चालु खचर् 25,453,466     -             -       31,393,356       -             -       0.00

24111 वैदेिशक ऋणको व्याज 5,209,150      1,442,955      27.70    5,360,894        1,722,999      32.14    4.44

24211 आन्त�रक ऋणको व्याज 16,233,721     2,706,429      16.67    17,328,441       3,313,851      19.12    2.45

25111 गै� �व�ीय संस्थानहरुलाई चालु सहायता 573,157        120,152        20.96    448,037          93,634         20.90    -0.06

25112 गै� �व�ीय संस्थानहरुलाई पूँजीगत सहायता 1,199,230      61,586         5.14      259,180          108,292        41.78    36.65

25211 गै� �व�ीय ब्यवसाय चालु सहायता 156,653        77,420         49.42    281,099          120,788        42.97    -6.45

25212 गै� �व�ीय व्यवसायहरुलाई पूँजीगत सहायता 670,212        23,001         3.43      1,039,763        131,410        12.64    9.21

26211 अन्तरार्��य सदस्यता शुल्क तथा सहयोग 1,412,787      65,137         4.61      1,412,337        75,716         5.36      0.75

26311 स्थानीय �नकाय �नशतर् चालु अनुदान 1,591,367      667,320        41.93    1,932,692        1,004,885      51.99    10.06

26312 स्थानीय �नकाय सशतर् चालु अनुदान 17,287,677     5,380,668      31.12    12,043,754       4,510,572      37.45    6.33

26321 स्थानीय �नकाय �नशतर् पूँजीगत अनुदान 12,383,914     3,673,961      29.67    25,216,051       10,279,334     40.77    11.10

26322 स्थानीय �नकाय सशतर् पूँजीगत अनुदान 6,668,198      2,089,758      31.34    10,592,465       2,797,178      26.41    -4.93

26411 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई 4,005,989      1,395,465      34.83    3,885,313        1,759,979      45.30    10.46

26412 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई 80,908,453     32,546,532     40.23    97,551,977       37,531,506     38.47    -1.75

26413 अन्य संस्था तथा व्यि�लाई चालु 8,081,303      6,426,813      79.53    8,979,730        603,654        6.72      -72.80

26421 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् पूँजीगत �नशतर् 10,613,454     954,051        8.99      14,597,906       4,530,899      31.04    22.05

26422 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् पूँजीगत सशतर् 5,569,222      1,390,443      24.97    13,793,909       2,750,363      19.94    -5.03

26423 अन्य संस्था तथा व्यि�लाई पूँजीगत अनुदान 58,522,972     3,640,046      6.22      72,653,552       26,990,293     37.15    30.93

27111 सामािजक सुरक्षा - सशतर् 16,048,032     5,346,201      33.31    34,635,985       14,695,200     42.43    9.11

27112 अन्य सामािजक सहायता - सशतर् 3,200,000      1,885,701      58.93    1,001,130        505,432        50.49    -8.44

27211 छा�वृि� 2,583,813      1,011,610      39.15    2,455,750        821,967        33.47    -5.68

27311 �नवृि� भरण तथा अश� वृि� 38,217,415     10,552,246     27.61    42,268,425       28,350,746     67.07    39.46

27312 उपदान 452,500        211,020        46.63    1,143,200        171,309        14.99    -31.65

27313 सेवा �नवृ�को संिचत �वदा 3,741,050      1,223,954      32.72    6,785,717        1,846,204      27.21    -5.51



वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत

आ.व.2072/७3 आ.व.20७३/७४ फरक 

��तशत
ख.शी.नं कायर्�म खचर्

27314 सेवा �नवृ�को ओषधोपचार 4,854,000      1,781,756      36.71    7,673,199        2,640,114      34.41    -2.30

27315 मृतक कमर्चार�को सु�वधा तथा सहायता 150,000        27,776         18.52    150,000          13,595         9.06      -9.45

28141 जग्गाको भाडा 7,528           130             1.73      6,689             1,778           26.58    24.86

28211 राजस्व �फतार् 2,001           -             -       -             0 0.00

28212 न्या�यक �फतार् 70,000         11,427         16.32    70,000            74,485         106.41   90.08

28213 अन्य �फतार् 860,000        53,923         6.27      1,360,000        17,708         1.30      -4.97

चालु जम्मा 484,266,375   140,290,211   28.97    617,164,129     218,609,038   35.42    6.45

29111 जग्गा खर�द 7,336,540      358,269        4.88      10,249,843       469,213        4.58      -0.31

29211 भवन खर�द 2,300,000      -             -       2,358,839        -             -       0.00

29221 भवन �नमार्ण 32,764,126     1,693,825      5.17      86,093,709       4,021,628      4.67      -0.50

29231 पूँजीगत सुधार खचर् भवन 2,101,984      40,039         1.90      751,296          69,325         9.23      7.32

29311 फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 707,647        134,522        19.01    1,338,541        247,599        18.50    -0.51

29411 सवार� साधन 1,992,781      110,492        5.54      3,054,727        370,525        12.13    6.58

29511 मेिशनर� औजार 7,793,150      372,084        4.77      10,831,658       915,629        8.45      3.68

29611 सावर्ज�नक �नमार्ण 124,051,070   10,843,258     8.74      169,626,653      26,100,742     15.39    6.65

29621 पूँजीगत सुधार खचर् 10,882,329     595,223        5.47      10,572,346       1,634,888      15.46    9.99

29711 पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामशर् 9,430,541      854,918        9.07      14,416,852       1,395,678      9.68      0.62

29712 सफ्टवेयर �नमार्ण र खर�द खचर् 981,074        2,826           0.29      1,352,717        29,391         2.17      1.88

29811 भैप�र आउने - पूँजीगत खचर् 8,536,000      -             -       1,299,144        -             -       0.00

पुँिजगत जम्मा 208,877,242   15,005,456    7.18     311,946,325     35,254,617    11.30    4.12

31111 संस्थानमा ऋण लगानी 50,911,740     624,283        1.23      53,644,620       3759944.929 7.01      5.78

31211 संस्थानमा शेयर लगानी 11,946,790     54,500         0.46      21,690,502       985100 4.54      4.09

31221 वैदेिशक शेयर लगानी -             -             0 1,000,000        176644.8327 17.66    17.66

32111 वैदेिशक ऋणको सांवा भु�ानी 22,363,357     8,196,122      36.65    25,467,118       9213198.044 36.18    -0.47

32211 आन्त�रक ऋणको सांवा भु�ानी 41,103,380     15,589,937     37.93    18,008,660       6686524.83 37.13    -0.80

�व�ीय ब्यवस्था जम्मा 126,325,267   24,464,842    19.37    119,810,900     20,821,413    17.38    -1.99

कुल जम्मा 819,468,884   179,760,509   21.94    1,048,921,354   274,685,067   26.19    4.25

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय



�ारिम्भक रु हजारमा

पौषको पौष सम्मको ल�य असूल� ल�य असूल�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 भन्सार महशुल 104,740,068 6689530 27521364 8,379,205 8957931 48,180,431 55453702 52.94 106.91 115.10 101.49

पैठार� 91,873,021 6322713 25949384 7,349,842 7645250 42,261,590 49184749 53.54 104.02 116.38 89.54

�नकासी 989,413 10552 121710 79,153 30372 455,130 63841 6.45 38.37 14.03 -47.55

पूवार्धार कर 7,361,306 0 0 588,904 813750 3,386,201 4065960 55.23 138.18 120.07 # D IV / 0 !

भन्सारको अन्य आय 609,777 23798 111016 48,782 52427 280,497 193932 31.80 107.47 69.14 74.69

कृ�ष सुधार शुल्क 3,906,551 332467 1339254 312,524 416132 1,797,014 1945220 49.79 133.15 108.25 45.25

2 मूल्य अ�भबृ�� कर 164,720,380 11842122 48530834 13,177,630 10893910 76,957,950 74749685 45.38 82.67 97.13 54.03

उत्पादन, �ब�� सेवा 59,328,754 5471009 22944957 4,746,300 4811759 28,477,802 28600292 48.21 101.38 100.43 24.65

पैठार� 105,391,626 6371113 25585877 8,431,330 6082151 48,480,148 46149393 43.79 72.14 95.19 80.37

3 अन्तशुल्क 80,942,626 5537800 22122343 6,475,410 6798288 36,783,356 43881363 54.21 104.99 119.30 98.36

आन्त�रक उत्पादन 45,025,232 3005072 13173892 3,602,019 3932642 20,261,355 21084394 46.83 109.18 104.06 60.05

पैठार� 35,917,394 2532728 8948451 2,873,392 2865646 16,522,001 22796969 63.47 99.73 137.98 154.76

4 स्वास्थ्य सेवा कर 968,943 67298 402984 48,447 51582 591,055 528507 54.54 106.47 89.42 31.15

5 िशक्षा सेवा शुल्क 756,248 78770 294545 90,750 80604 438,624 384972 50.91 88.82 87.77 30.70

6 आयकर 127,522,340 22731716 42141899 28,372,378 34851448 56,551,310 61886089 48.53 122.84 109.43 46.85

आयकर 114,189,830 21975828 37168778 27,405,559 33876473 50,243,525 56203064 49.22 123.61 111.86 51.21

घरजग्गा बहाल कर 3,752,410 443555 1501410 487,813 627743 1,613,536 1978923 52.74 128.69 122.65 31.80

ब्याज कर 9,580,100 312333 3471711 479,005 347232 4,694,249 3704102 38.66 72.49 78.91 6.69

7 रिज�ेषन दस्तुर 14,042,397 958060 3922910 2,527,631 1872328 7,021,198 9775296 69.61 74.07 139.23 149.18

8 सवार� साधन कर 7,540,876 90091 2884326 678,679 1213209 4,675,343 4917311 65.21 178.76 105.18 70.48

9 अन्य कर 9,357,954 104676 547395 842,216 330700 4,866,136 4091800 43.73 39.27 84.09 647.50

जम्मा कर राजस्व 510,591,832 48100063 148368600 60,592,346 65050000 236,065,404 255668725 50.07 107.36 108.30 72.32

10 जम्मा गैर कर राजस्व 55,304,668 2138100 15959100 3,318,280 3923100 22,674,914 21902800 39.60 118.23 96.59 37.24

कुल राजस्व 565,896,500 50238163 164327700 63,910,627 68973100 258,740,318 277571525 49.05 107.92 107.28 68.91

1. �वभागहरुबाट �ा� �ववरण अनुसार।

२. कूल नेपाल रा� ब�कको तथ्या�बाट �लइएको

�ोतः राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखा

अनुसूची ४

�स.नं. कर शीषर्क वा�षर्क ल�य 

(2073/74)

2072/73 को असुल�

आ.व २०७3/७4 पौष म�हनासम्मको राजस्व असुल� �ववरण

२०७3/७4 पौषको २०७3/७4 पौष सम्मको वा�षर्क 

ल�यको 

तुलना

चालु आ.व.को पौष 

म�हनाको ल�यको 

तुलनामा

चालु आ.व.को पौष 

म�हनासम्मको 

ल�यको तुलना

गत वषर्को यस 

अव�धको तुलना



रू.हजारमा

चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा

101 रा�प�त 85,617 200,600 0 286,217 46,733          16,340         -            63,072         54.58   8.15     -       22.04   
102 उपरा�प�त 30,083 5,350 0 35,433 16,348          602             -            16,950         54.34   11.26    -       47.84   
202 व्यवस्था�पका - संसद 1,379,933 40,623 0 1,420,556 579,161        11,041         -            590,202        41.97   27.18    -       41.55   
204 अदालत 3,188,848 955,746 0 4,144,594 1,345,631      117,545        -            1,463,176      42.20   12.30    -       35.30   
206 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 836,741 275,055 0 1,111,796 258,841        98,471         -            357,312        30.93   35.80    -       32.14   
208 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 341,881 180,000 0 521,881 137,464        53,658         -            191,122        40.21   29.81    -       36.62   
210 लोक सेवा आयोग 532,155 56,496 0 588,651 226,760        12,312         -            239,073        42.61   21.79    -       40.61   
212 �नवार्चन आयोग 490,204 101,320 0 591,524 244,430        19,055         -            263,485        49.86   18.81    -       44.54   
214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 164,696 3,000 0 167,696 61,718          1,686           -            63,404         37.47   56.20    -       37.81   
216 महान्याया�धव�ाको कायार्लय 547,198 212,000 0 759,198 231,376        45,729         -            277,106        42.28   21.57    -       36.50   
218 न्याय प�रषद् 50,494 945 0 51,439 21,303          541             -            21,844         42.19   57.29    -       42.47   
301 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 54,465,203 35,275,745 0 89,740,948 24,096,226     1,366,099      -            25,462,325    44.24   3.87     -       28.37   
305 अथर् मन्�ालय 9,488,545 2,006,475 0 11,495,020 2,009,549      320,158        -            2,329,707      21.18   15.96    -       20.27   
306 आपू�तर् मन्�ालय 866,347 58,810 0 925,157 275,300        18,306         -            293,607        31.78   31.13    -       31.74   
307 उ�ोग मन्�ालय 3,223,919 3,831,748 0 7,055,667 573,825        256,886        -            830,711        17.80   6.70     -       11.77   
308 उजार् मन्�ालय 924,438 8,153,789 4,122,500 13,200,727 450,843        311,320        -            762,163        48.77   3.82     -       5.77     
311 कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 209,590 4,807 0 214,397 55,787          1,256           -            57,043         26.62   26.14    -       26.61   
312 कृ�ष �वकास मन्�ालय 23,615,570 3,822,691 0 27,438,261 5,929,349      400,827        -            6,330,176      25.11   10.49    -       23.07   
313 खानेपानी तथा सरसफाई मन्�ालय 1,322,467 20,751,913 0 22,074,380 510,885        3,538,742      -            4,049,628      38.63   17.05    -       18.35   
314 गृह मन्�ालय 38,792,343 5,605,788 0 44,398,131 22,374,974     607,713        -            22,982,687     57.68   10.84    -       51.76   
325 स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय 4,380,661 1,532,317 0 5,912,978 1,099,464      112,718        -            1,212,182      25.10   7.36     -       20.50   
326 पररा� मन्�ालय 3,340,724 2,302,247 0 5,642,971 2,568,111      103,750        -            2,671,861      76.87   4.51     -       47.35   
327 पशुपन्छ� �वकास मन्�ालय 6,529,515 1,936,046 0 8,465,561 1,699,601      120,672        -            1,820,272      26.03   6.23     -       21.50   
329 बन तथा भू-संरक्षण मन्�ालय 8,634,497 5,137,699 0 13,772,196 3,461,344      773,813        -            4,235,156      40.09   15.06    -       30.75   
330 बािणज्य मन्�ालय 418,504 920,881 0 1,339,385 107,110        26,663         -            133,773        25.59   2.90     -       9.99     
331 जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालय 7,216,131 1,117,841 0 8,333,972 1,282,092      7,302           -            1,289,393      17.77   0.65     -       15.47   
332 �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 350,222 504,016 0 854,238 129,748        6,020           -            135,769        37.05   1.19     -       15.89   
336 भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्�ालय 4,716,053 1,099,047 0 5,815,100 1,278,834      238,984        -            1,517,818      27.12   21.74    -       26.10   
337 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 6,510,878 72,675,970 0 79,186,848 1,739,632      13,405,842     -            15,145,474     26.72   18.45    -       19.13   
340 म�हला, बालबा�लका तथा समाज कल्याण मन्�ालय 2,184,576 236,079 0 2,420,655 660,641        24,309         -            684,950        30.24   10.30    -       28.30   
343 युवा तथा खेलकूद मन्�ालय 2,202,465 197,963 0 2,400,428 870,111        7,165           -            877,276        39.51   3.62     -       36.55   
345 रक्षा मन्�ालय 32,613,885 3,404,120 0 36,018,005 17,012,750     639,977        -            17,652,726     52.16   18.80    -       49.01   
347 सहर� �वकास मन्�ालय 4,455,434 19,049,803 0 23,505,237 1,520,490      1,631,036      -            3,151,526      34.13   8.56     -       13.41   
349 शािन्त तथा पुन�नर्मार्ण मन्�ालय 1,061,523 2,074,923 0 3,136,446 262,075        207,553        -            469,628        24.69   10.00    -       14.97   
350 िशक्षा मन्�ालय 116,134,198 226,451 0 116,360,649 42,162,951     26,230         -            42,189,181     36.31   11.58    -       36.26   
352 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालय 1,588,241 90,825 0 1,679,066 228,548        25,324         -            253,872        14.39   27.88    -       15.12   
356 सामान्य �शासन मन्�ालय 920,754 37,089 0 957,843 350,227        3,840           -            354,066        38.04   10.35    -       36.96   
357 �संचाइ मन्�ालय 1,442,828 23,019,277 0 24,462,105 639,210        4,391,394      -            5,030,604      44.30   19.08    -       20.56   

�व�नयोजन 2073 पुससम्मको खचर् �व�नयोजनको तुलनामा खचर् ��तशत

२०७३ पुस म�हनासम्मको मन्�ालयगत खचर् �ववरण

संकेत मन्�ालय

अनुसूची 5



चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा

�व�नयोजन 2073 पुससम्मको खचर् �व�नयोजनको तुलनामा खचर् ��तशत
संकेत मन्�ालय

358 सूचना तथा स�ार मन्�ालय 3,613,004 518,720 0 4,131,724 1,853,038      79,075         -            1,932,113      51.29   15.24    -       46.76   
365 संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय 88,834,466 27,903,442 0 116,737,908 34,154,230     5,072,610      -            39,226,840    38.45   18.18    -       33.60   
370 स्वास्थ्य मन्�ालय 35,207,587 5,355,440 0 40,563,027 11,188,803     1,103,011      -            12,291,814     31.78   20.60    -       30.30   
371 �म तथा रोजगार मन्�ालय 869,486 206,246 0 1,075,732 234,841        32,956         -            267,796        27.01   15.98    -       24.89   
391 रा��य योजना आयोगको सिचवालय 1,037,503 66,982 0 1,104,485 305,470        15,797         -            321,267        29.44   23.58    -       29.09   
501 अथर् मन्�ालय- �व�ीय व्यवस्था 0 0 72,212,622 72,212,622 -              -             4,921,690    4,921,690      -      -      6.82      6.82     
502 अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भु�ानी 17,328,441 0 18,008,660 35,337,101 3,313,851      -             6,686,525    10,000,376     19.12   -      37.13    28.30   
503 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी (बहुपक्षीय) 4,760,303 0 21,323,945 26,084,248 1,526,504      -             7,431,422    8,957,926      32.07   -      34.85    34.34   
504 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी (��पक्षीय) 600,591 0 4,143,173 4,743,764 196,494        -             1,781,776     1,978,270      32.72   -      43.01    41.70   
601 अथर् मन्�ालय- कमर्चार� सु�वधा तथा सेवा�नवृत सु�वध 76,184,000 0 0 76,184,000 29,115,923     -             -            29,115,923     38.22   -      -       38.22   
602 अथर्  मन्�ालय- �व�वध 43,471,387 60,790,000 0 104,261,387 200,443        288             -            200,730        0.46     0.00     -       0.19     

कूल जम्मा 617,164,129 311,946,325 119,810,900 1,048,921,354 218,609,038 35,254,617 20,821,413 274,685,067 35.42   11.30    17.38    26.19   



 


रु.लाखमा

�स.नं. ऋण प�को नाम रकम

1= �वकास ऋणप� 1,089,000          

2= रा��य वचतप� 9,065             

3= नाग�रक वचतप� 78,062             

4= बोलकवोल �ेजर� �बल 1,093,591           

5= �वशेष ऋण प� -                      

6 वैदेिशक रोजगार प� 4,862             

7 अन्तरार्��य मु�ा कोष 48,712            

2,323,292           

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

रु.लाखमा

�स.नं. ऋण प�को नाम रकम

1= वैदेिशक ऋण -बहुपक्षीय 3,640,437           

2= वैदेिशक ऋण ��पक्षीय 379,442            

4,019,879          

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

hDdf

अनुसूची ६

अनुसूची 7

2073 पुस मसान्तसम्मको

आन्त�रक ऋण वापतको कुल दा�यत्व

2072 पुस मसान्तसम्मको

वैदेिशक ऋण वापतको कुल दा�यत्व

hDdf



�वदेशी मु�ा नेपाल� रुप�यामा

१ 28 July 2016 (13 Shrawan 2073)
�ड एफ आई डी रोजगार कायर्�मको ला�ग शीप कायार्न्वयन अनुदान पाउण्ड २९.५ 4480.00

नेपालको �मुख �बमानस्थलहरुमा उ�यन सुरक्षा सु�वधाहरुको सुधारको ला�ग 

प�रयोजना
अनुदान जापानी येन १४५२ 1505.60

�व�ालय क्षे� �वकास कायर्�म (SSDP) अनुदान जापानी येन ३०० 303.30

३ August 23, 2016 �ड एफ आई डी नेपाल जलवायु प�रवतर्न सहयोग कायर्�म अनुदान पाउण्ड ३ 422.82

४ 14 September 2016 (29 Bhadra 2073) �ड एफ आई डी नेपाल स्वास्थ्य क्षे� कायर्�म (NHSP III) अनुदान पाउण्ड ८५ 11980.00

५ September 9, 2016 �ड एफ आई डी सुरक्षा र न्याय सुदृढको ला�ग एक�कृत कायर्�म (IP-SSJ) अनुदान पाउण्ड १० 1409.41

६ 1 September 2016 (16 Bhadra 2073) �ड एफ आई डी नेपालको भूकम्प प�छको पुन�नर्मार्णको ला�ग सहयोग अनुदान पाउण्ड ७१.५ 10100.00

७ 14 September 2016 (29 Bhadra 2073) कोइका नेपालको भूकम्प प�छको पुन�नर्मार्णको ला�ग सहयोग अनुदान यू एस डलर ८.४ 900.00

८ 26 September 2016 ( 10 Asoj 2073) यूयसएड USAID �वदेशी सहायता कायर्�म अनुदान यू एस डलर २९.८ 3188.60

९ 16 September 2016 ( 31 Bhadra 2073) भारत लाइन अफ �े�डट इिण्डया ऋण यू एस डलर ७५० 79500.00

१० 02 December 2016 (17 Mangsir 2073) ए �ड बी �व�ालय क्षे� �वकास योजनाको कायार्न्वयन ऋण यू एस डलर १२० 13111.00 Education

११ 02 December 2016 (17 Mangsir 2073) ए �ड बी
क्षमता �वकास �ा�व�धक सहायता प�रयोजना, स्कूल क्षे�मा नी�त र कायार्न्वयनको 

ला�ग सहायता
�ा�व�धक सहयाता 

अनुदान
यू एस डलर ०.५ 54.40 Education

१२ 11 December 2016 (26 Mangsir 2073) नव� �व�ालय क्षे� �वकास कायर्�म (SSDP) अनुदान �ोनर २३१ 3000.00

१३ 19 December 2016 (04 Paush 2073) वल्ड ब�क सडक क्षे� �वकास कायर्�म (RSDP) ऋण यू एस डलर ५५ 5940.00 Road

१४ 22 December 2016 (07 Paush 2073) जापान नागढुंगा सुरुगंमागर् �नमार्ण प�रयोजना ऋण जापानी येन १६६३६ 15405.00

जापान ��.�ब.िशक्षण अस्पतालमा िच�कत्सा उपकरणको सुधार अनुदान जापानी येन ७५४ 692.00 Health

जापान जाप�नज खा� सहायता कायर्�म अनुदान जापानी येन ३५० 321.00 Supply

जम्मा जम्मा 152313.14 ��तशत

अनुदान 38357.14 25.18

ऋण 113956.00 74.82

जम्मा 152313.14 100.00

आ.ब. २०७३/७४ पुस मसान्तसम्म

�.सं. सम्झौता गरेको �म�त �वकास साझेदार

अनुसूची ८

अन्तरार्��य आ�थर्क सहयोग ��तव�ता

१५ 28 December 2016 (13 Paush 2073)

आयोजनाको नाम सहयाताको �कार
रकम (दश लाखमा)

क्षे�

२ 31 August 2016 (15 Bhadra 2073) जापान



(रु. दशलाखमा)

�स.न.ं �वकास साझेदार अनुदान ऋण जम्मा

1      वेलायत 28,392.24    -             28,392.24     

2      जापान 2,821.90     15,405.00     18,226.90     

3      को�रया 900.00       -             900.00         

4      अमे�रका 3,188.60     -             3,188.60       

5      भारत -           79,500.00     79,500.00     

6      नव� 3,000.00     -             3,000.00       

38,302.74    94,905.00     133,207.74    

�स.न.ं �वकास साझेदार अनुदान ऋण जम्मा

1      एिशयाल� �वकास ब�क -           13,165.40     13,165.40     

2      �व� ब�क -           5,940.00       5,940.00       

-           19,105.40     19,105.40     

38,302.74    114,010.40    152,313.14    

�ोतः अन्तरा��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखा

(रु. दशलाखमा)

�स.नं. क्षे� अनुदान ऋण जम्मा

1      िशक्षा 7,837.70     13,111.00     20,948.70     

2      स्वास्थ्य 12,672.00    -             12,672.00     

3      पुन�नर्मार्ण 11,000.00    79,500.00     90,500.00     

4      नाग�रक उ�यन 1,505.60     -             1,505.60       

5      वातावरण 422.82       -             422.82         

6      भौ�तक पुवार्धार -           21,345.00     21,345.00     

7      आपु�तर् 321.00       -             321.00         

8      शािन्त सुरक्षा 1,409.41     -             1,409.41       

9      वहुक्षे� 3,188.60     -             3,188.60       

38,357.14    113,956.00    152,313.14    

�ोतः अन्तरा��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखा

अनुसूची ९

अनुसूची १०

क्षे�गत वैदेिशक सहायता ��तव�ता

जम्मा

दातृ �नकायगत वैदेिशक सहायता ��तव�ता

(क) ��पक्षीय

जम्मा

(ख) बहुपक्षीय

जम्मा

कुल जम्मा



�ववरण (वृ��दर ��तशतमा) २०१५ २०१६

�व� आ�थर्क वृ��दर 3.2 3.1

आ.व. 07२/7३

२०७२ 

पुस

२०७३ पुस 

**

आ.व. 

073/74 *

उपभो�ा मु�ािस्फती (औषतमा) 9.9 11.6 3.2 7.5

�वस्तृत मु�ा�दाय वृ��दर 19.5 9.0 7.1 17.9

कूलल आन्त�रक कजार् वृ��दर 18.2 1.1 4.9 25.0

�नजी क्षे�मा जाने कजार् वृ��दर 23.2 5.9 11.3 20.0

खुद बैदेिशक सम्पि�मा वृ�� (रु.अवर्मा) 189.0 139.8 45.8 51.0

खुद आन्त�रक सम्पि�मा वृ�� (रु.अवर्मा) 177.8 30.0 114.1 327.3

आयात वृ��दर (��तशत) -0.1 -25.7 67.3 29.2

भारत -2.9 -33.8 95.0 35.3

चीन 15.5 -14.4 34.3 25.8

ते�ो मुलुक -1.2 -9.9 29.5 15.1

�नयार्त वृ��दर (��तशत) -17.8 -27.2 14.8 19.1

भारत -29.3 -35.9 17.1 23.8

चीन -24.6 -61.8 54.8 54.6

ते�ो मुलुक 6.3 -7.3 10.1 10.6

कुल बैदेिशक ब्यापार वृ��दर (��तशत) -1.9 -25.9 61.9 28.4

चालु खाता बचत/(-घाटा) रु. अवर्मा) 140.42 157.52 -1.08 -4.6

शोधनान्तर िस्थ�त (रु.अवर्मा) 188.95 139.75 45.83 51.0

�व�ेषण आ�वाह वृ��दर (��तशत) 7.7 17.3 5.7 7.0

�मण आम्दानी वृ��दर (��तशत) -21.8 -17.0 30.4 30.0

कुल �वदेशी मु�ा संिच�त (रु. अवर्मा) 1039.2 988.40 1088.96 1090.2

कूल �वदेशी मु�ा संिच�तबाट आयात धा� सक्ने िस्थ�त

बस्तु आयात (म�हना) 16.5 21.7 14.3 13.2

बस्तु तथा सेवा आयात (म�हना) 14.1 17.6 12.4 11.5

नेप्से सूचका� 939.5 1190.6 1479.9 -

बजार पुँजीकरण (रु. अवर्मा) 963.4 - -

नेपाल �धतोप� �व�नमय केन्�मा सुिचकृत 232.0 - -

** संशो�धत अनुमान

** �ारािम्भक (Subject to Change)

�ोतः नेपाल रा� ब�क

सम��गत आ�थर्क तथा �व�ीय िस्थ�त

२०१७

3.4

अनुसूची ११



मन्�ालयगत/�नकायगत थप बजेट माग तथा �नकासा �ववरण
रू.लाखमा

संकेत मन्�ालय/�नकाय �नकासा मागको �ववरण

1 रा��य पून�नमार्ण �ा�धकरण 750,000         

२ स्वास्थ्य मन्�ालय 58,673           

3 उजार् मन्�ालय 550,670         

४ रक्षा मन्�ालय 508,500         

5 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात व्यवस्था मन्�ालय 366,800         

६ संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय 156,647         

7 �संचाइ मन्�ालय 122,673         

८ शहर� �वकास मन्�ालय 105,000         

9 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालय 61,400           

१० युवा तथा खेलकूद मन्�ालय 12,500           

11 गृह मन्�ालय 9,500            

१२ सामान्य �शासन मन्�ालय 9,027            

13 शािन्त तथा पुन�नर्मार्ण मन्�ालय 8,658            

१४ खानेपानी तथा सरसफाई मन्�ालय 8,656            

15 िशक्षा मन्�ालय 8,222            

१६ संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय 5,900            

17 उ�ोग मन्�ालय 4,791            

१८ महान्याया�धव�ाको कायार्लय 2,900            

19 कृ�ष �वकास मन्�ालय 2,729            

२० बन तथा भू-संरक्षण मन्�ालय 2,204            

21 सूचना तथा स�ार मन्�ालय 1,970            

२२ पशुपंक्षी �वकास मन्�ालय 1,927            

23 पररा� मन्�ालय 1,275            

२४ �म तथा रोजगार मन्�ालय 1,143            

25 जनसंख्या तथा वातावरण मन्�ालय 1,125            

२६ �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 1,079            

27 रा�प�तको कायार्लय 1,051            

२८ बािणज्य मन्�ालय 1,050            

29 आपू�तर् मन्�ालय 1,017            

३० �नवार्चन आयोग 997              

31 लोक सेवा आयोग 670              

३२ रा��य मानव अ�धकार आयोग 300              

33 व्यवस्था�पका - संसद सिचवालय 30               

३४ भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्�ालय 3                 

35 कानून न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 2                 

2,769,089       जम्मा

 अनुसूची 12



रू.हजारमा

�स.

न. चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूँजीगत �व�ीय जम्मा

1 उत्पादन वृ�� 40,619,709 32,412,935 9,008,500 82,041,144 9,199,581 5,002,180 500,000 14,701,762 22.65  15.43     12.73  17.92   

2 पूवार्धार �नमार्ण 92,187,775 209,412,026 51,984,502 353,584,303 31,024,808 20,424,296 3,565,100 55,014,204 33.65  9.75      9.23   15.56   

3 सामािजक �वकास 96,182,519 28,802,080 10,872,120 135,856,719 28,272,143 4,969,144 300,000 33,541,287 29.39  17.25     8.20   24.69   

4 सुशासन �व�र्न 9,543,560 9,715,179 4,470,000 23,728,739 1,468,909 878,408 556,590 2,903,907 15.39  9.04      12.24   

5 अन्तरसम्बिन्धत �वकास 4,959,732 11,926,342 0 16,886,074 1,313,595 1,614,370 0 2,927,965 26.49  13.54     17.34   

7 साधारण �शासन 373,670,834 19,677,763 43,475,778 436,824,375 147,330,002 2,366,218 15,899,723 109,089,124 39.43  12.02     34.43  24.97   

जम्मा 617,164,129   311,946,325   119,810,900   1,048,921,354   218,609,038   35,254,617  20,821,413  274,685,067   35.42  11.30     17.38  26.19   

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

रू.हजारमा

�स.

न. चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा

1 प�हलो 519,886,693   284,698,020   102,296,700   906,881,413     188,483,187   31,737,563   20,264,823   240,485,572   36.25 11.15 19.81 26.52

2 दो�ो 65,855,862    26,125,004    17,194,200    109,175,066     29,540,326    3,251,748    556,590      33,348,663    44.86 12.45 3.24 30.55

3 ते�ो 31,421,574    1,123,301      320,000        32,864,875       585,526        265,306      -            850,832        1.86 23.62 0.00 2.59

जम्मा 617,164,129   311,946,325   119,810,900   1,048,921,354   218,609,038   35,254,617  20,821,413  274,685,067   35.42 11.30 17.38 26.19

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

२०७३ पुस म�हनासम्मको �ाथ�मकताको आधारमा बजेट तथा खचर्को तुलना

�ाथ�मकता
आ.व.20७3/७४ को वजेट 20७३ पुस म�हनासम्मको खचर् बजेटको तुलनामा खचर् ��तशत

अनुसूची १4

२०73 पुस म�हनासम्मको कायर्गत रणनी�तक बजेट तथा खचर्को तुलना

आ.व.20७३/७४ को वजेट २०७३ पुस म�हनासम्मको खचर् बजेटको तुलनामा खचर् ��तशतकायर्गत रणनी�त

अनुसूची १३



रू.हजारमा

नगद गै� नगद जम्मा नगद गै� नगद जम्मा
21111 तलव 34,893,180     -        34,893,180     45,886,319     -        45,886,319 31.51
21112 स्थानीय भ�ा 571,441        -        571,441        621,062        -        621,062 8.68
21113 महंगी भ�ा 1,552,197      -        1,552,197      1,611,647      -        1,611,647 3.83
21114 �फल्ड भ�ा 27,342         -        27,342         52,152         -        52,152 90.74
21119 अन्य  भ�ा 1,242,957      -        1,242,957      1,207,040      -        1,207,040 -2.89
21121 पोशाक 465,800        -        465,800        492,142        -        492,142 5.66
21122 खा�ान 5,923,702      -        5,923,702      5,807,759      -        5,807,759 -1.96
21123 औषधी उपचार खचर् 222,947        -        222,947        173,873        -        173,873 -22.01
22111 पानी तथा �बजुल� 401,230        -        401,230        524,162        -        524,162 30.64
22112 स�ार महसुल 191,676        -        191,676        225,492        -        225,492 17.64
22121 घर भाडा 973,816        -        973,816        991,929        -        991,929 1.86
22122 अन्य भाडा 22,790         -        22,790         21,350         -        21,350 -6.32
22211 इन्धन 744,343        -        744,343        882,947        -        882,947 18.62
22212 स�ालन तथा ममर्त सम्भार 460,163        -        460,163        609,618        -        609,618 32.48
22213 �बमा 107,043        -        107,043        139,290        -        139,290 30.13
22311 कायार्लयसम्बन्धी खचर् 1,314,035      -        1,314,035      2,021,120      -        2,021,120 53.81
22312 पशुपंक्षीहरुको आहार 53,024         -        53,024         60,402         -        60,402 13.91
22313 पुस्तक तथा साम�ी  खचर् 5,002           -        5,002           4,403           -        4,403 -11.96
22314 इन्धन - अन्य �योजन 29,965         -        29,965         46,265         -        46,265 54.40
22321 �न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�को ममर्त सम्भार खचर् 21,419         -        21,419         151,310        -        151,310 606.42
22411  सेवा र परामशर् खचर् 287,425        -        287,425        352,758        117,408  470,167 63.58
22412 अन्य सेवा शुल्क 1,499,385      -        1,499,385      1,993,009      -        1,993,009 32.92
22511 कमर्चार� ता�लम 217,121        -        217,121        346,040        -        346,040 59.38
22512 सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ीसम्वन्धी खचर्हरू 764,964        -        764,964        872,156        -        872,156 14.01
22521 उत्पादन साम�ी / सेवा 284,846        -        284,846        307,922        -        307,922 8.10
22522 कायर्�म खचर् 1,487,142      -        1,487,142      3,287,459      -        3,287,459 121.06
22529 अन्य कायर्�म खचर् 45,502         -        45,502         76,933         -        76,933 69.08

207३ पुस म�हनासम्मको  शीषर्कगत नगद तथा गै� नगद खचर्को तुलनात्मक �ववरण

ख.शी.नं कायर्�म खचर्
207२ पुस म�हनासम्मको खचर् 207३ पुस म�हनासम्मको खचर्

वृ�� ��तशत

अनुसूची १5



नगद गै� नगद जम्मा नगद गै� नगद जम्माख.शी.नं कायर्�म खचर्
207२ पुस म�हनासम्मको खचर् 207३ पुस म�हनासम्मको खचर्

वृ�� ��तशत
22531 औषधी  खर�द 399,281        -        399,281        604,936        -        604,936 51.51
22611 अनुगमन,मूल्यांकन खचर् 465,404        -        465,404        662,017        -        662,017 42.25
22612 �मण खचर् 280,058        -        280,058        433,905        -        433,905 54.93
22613 �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् 26,706         -        26,706         438             -        438 -98.36
22614 अन्य �मण खचर् 3,284           -        3,284           10,553         -        10,553 221.34
22711 �व�वध   खचर् 537,542        -        537,542        549,333        -        549,333 2.19
24111 वैदेिशक ऋणको व्याज 1,442,955      -        1,442,955      1,722,999      -        1,722,999 19.41
24211 आन्त�रक ऋणको व्याज 2,706,429      -        2,706,429      3,313,851      -        3,313,851 22.44
25111 गै� �व�ीय संस्थानहरुलाई चालु सहायता 120,152        -        120,152        93,634         -        93,634 -22.07
25112 गै� �व�ीय संस्थानहरुलाई पूँजीगत सहायता 61,586         -        61,586         108,292        -        108,292 75.84
25211 गै� �व�ीय व्यवसायहरुलाई चालु सहायता 77,420         -        77,420         120,788        -        120,788 56.02
25212 गै� �व�ीय व्यवसायहरुलाई पूँजीगत सहायता 23,001         -        23,001         131,410        -        131,410 471.33
26211 अन्तरा��य सदस्यता शल्क तथा सहयोग 65,137         -        65,137         75,716         -        75,716 16.24
26311 स्थानीय �नकाय �नशतर् चालु अनुदान 667,320        -        667,320        1,004,885      -        1,004,885 50.59
26312 स्थानीय �नकाय सशतर् चालु अनुदान 5,380,668      -        5,380,668      4,506,572      4,000     4,510,572 -16.17
26321 स्थानीय �नकाय �नशतर् पूँजीगत अनुदान 3,673,961      -        3,673,961      10,279,334     -        10,279,334 179.79
26322 स्थानीय �नकाय सशतर् पूँजीगत अनुदान 2,089,758      -        2,089,758      2,797,178      -        2,797,178 33.85
26411 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई �नसतर् चालु अनुदान 1,395,465      -        1,395,465      1,759,979      -        1,759,979 26.12
26412 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई सशतर् चालु अनुदान 32,546,532     -        32,546,532     37,531,506     -        37,531,506 15.32
26413 अन्य संस्था तथा व्य�ीलाई चालु अनुदान 6,426,813      -        6,426,813      603,654        -        603,654 -90.61
26421 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई �नसतर् पूँजीगत अनुदान 954,051        -        954,051        4,530,899      -        4,530,899 374.91
26422 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई सशतर् पूँजीगत अनुदान 1,390,443      -        1,390,443      2,750,363      -        2,750,363 97.80
26423 अन्य संस्था तथा व्यि�लाई पूँजीगत अनुदान 3,640,046      -        3,640,046      26,990,293     -        26,990,293 641.48
27111 सामािजक सुरक्षा - सशतर् 5,346,201      -        5,346,201      14,695,200     -        14,695,200 174.87
27112 अन्य सामािजक सहायता - सशतर् 1,885,701      -        1,885,701      505,432        -        505,432 -73.20
27211 छा�वृि� 1,011,610      -        1,011,610      821,967        -        821,967 -18.75
27311 �नवृि�भरण तथा अश� वृि� 10,552,246     -        10,552,246     28,350,746     -        28,350,746 168.67
27312 उपदान 211,020        -        211,020        171,309        -        171,309 -18.82
27313 सेवा �नवृ�को सि�त �वदा 1,223,954      -        1,223,954      1,846,204      -        1,846,204 50.84
27314 सेवा �नवृ�को औषधी उपचार 1,781,756      -        1,781,756      2,640,114      -        2,640,114 48.17
27315 मृत कमर्चार�को सु�वधा तथा सहायता 27,776         -        27,776         13,595         -        13,595 -51.06



नगद गै� नगद जम्मा नगद गै� नगद जम्माख.शी.नं कायर्�म खचर्
207२ पुस म�हनासम्मको खचर् 207३ पुस म�हनासम्मको खचर्

वृ�� ��तशत
28141 जग्गाको भाडा 130             -        130             1,778           -        1,778 1,273.16
28212 न्या�यक �फतार् 11,427         -        11,427         74,485         -        74,485 551.85
28213 अन्य �फतार् 53,923         -        53,923         17,708         -        17,708 -67.16

चालु जम्मा 140,290,210   -        140,290,210   218,487,630   121,408  218,609,038   55.83
29111 जग्गा खर�द 358,269        358,269        469,213        -        469,213 30.97
29211 भवन खर�द -             0 -             -             -        0 0.00
29221 भवन �नमार्ण 1,693,825      1,693,825      4,021,628      -        4,021,628 137.43
29231 पूँजीगत सुधार खचर् - भवन 40,039         40,039         69,325         -        69,325 73.14
29311 फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 134,522        134,522        247,599        -        247,599 84.06
29411 सवार� साधन 110,492        110,492        370,525        -        370,525 235.34
29511 मेिशनर� औजार 372,084        372,084        899,168        16,461    915,629 146.08
29611 सावर्ज�नक �नमार्ण 10,742,078     101,180  10,843,258     25,288,476     812,265  26,100,742 140.71
29621 पूँजीगत सुधार खचर् 595,223        595,223        1,634,888      -        1,634,888 174.67
29711 पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामशर् 854,918        854,918        1,375,906      19,771    1,395,678 63.25
29712 सफ्टवेयर �नमार्ण र खर�द खचर् 2,826           2,826           29,391         -        29,391 940.00

पुँिजगत जम्मा 14,904,276     101,180  15,005,456     34,406,119     848,498  35,254,617     134.95
31111 संस्थानमा ऋण लगानी 624,283        -        624,283        3,759,945      -        3,759,945 502.28
31211 संस्थानमा शेयर लगानी 54,500         -        54,500         985,100        -        985,100 1,707.52
31221 वैदेिशक शेयर लगानी 0 0 -             176,645        -        176,645 0.00
32111 वैदेिशक ऋणको सांवा भु�ानी 8,196,122      -        8,196,122      9,213,198      -        9,213,198 12.41
32211 आन्त�रक ऋणको सांवा भु�ानी 15,589,937     -        15,589,937     6,686,525      -        6,686,525 -57.11

�व�ीय ब्यवस्था जम्मा 24,464,842     -        24,464,842     20,821,413     -        20,821,413     -14.89

कुल जम्मा 179,659,329   101,180  179,760,509   273,715,161   969,906  274,685,067   52.81



रू.हजारमा

चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा

01.1 कायर्कार� र �वधा�यकाको �नकाय, �वि�य र 

वैदेिशक मा�मला

22,385,186      287,899        8,196,122      30,869,207      35,309,477      563,578        9,391,153      45,264,207      46.63

01.2 बा� आ�थर्क सहायता 281               -    -   281              782              -             -             782              0.00

01.3 सामान्य सेवा 6,776,299       130,739         -   6,907,038       8,179,789       145,733        -             8,325,523       20.54

01.4 सामान्य आधारभूत  सेवा -               -               -             -             -               0.00

01.5 सामान्य अनुसन्धान तथा �वकास सेवा 6,920            380             -   7,300            1,115            -             -             1,115            -84.73

01.6 सामान्य सेवा 678,159         21,926          -   700,085         3,924,945       43,184         -             3,968,129       466.81

01.7 सावर्ज�नक ऋण कारोवार 2,706,429        -   15,659,220    18,365,649      3,313,851       -             7,065,160      10,379,011      -43.49

01.8 �व�भ� तहका सरकारहरु बीच हुने सामान्य 

�कृ�तको हस्तान्तरण

6,576,544       116,429         -   6,692,973       14,044,013      98,319         -             14,142,332      111.30

जम्मा 39,129,818     557,373       23,855,342    63,542,533      64,773,972     850,814       16,456,313    82,081,099      29.18

02.1 सै�नक सुरक्षा 14,134,904      32,037          -   14,166,941      16,736,004      646,125        -             17,382,129      22.70

02.2 नाग�रक सुरक्षा 1,341            2,864           -   4,205            3,467            457            -             3,924            0.00

02.5 रक्षा - अन्य� व�गर्कृत नभएको 197              29               -   226              388              15,567         -             15,955           0.00

जम्मा 14,136,442     34,930        -            14,171,372      16,739,859     662,148       -            17,402,008     22.80

03.1 �हर� सेवा 11,737,401      228,117         -   11,965,518      14,100,618      297,892        -             14,398,510      20.33

03.2 अग्नी �नयन्�ण सेवा 3,520            36               -   3,556            4,072            180            -             4,252            19.58

03.3 न्यायालय 1,304,189       89,150          -   1,393,339       1,659,239       165,155        -             1,824,394       30.94

03.4 कारागार 475,862         35,173          -   511,035         543,643         93,243         -             636,886         24.63

03.6 सावर्ज�नक शािन्त सुरक्षा - अन्य� व�गर्कृत

नभएको

1,094,864       309,816         -   1,404,680       1,534,163       370,229        -             1,904,391       35.57

जम्मा 14,615,836     662,292       -            15,278,128     17,841,735     926,698       -            18,768,434     22.85

04.1 सामान्य आ�थर्क, व्यापा�रक र �म 1,830,279       837,475         -   2,667,754       23,957,547      2,420,629      -             26,378,175      888.78

04.2 कृ�ष, वन , मत्स्यपालन तथा िशकार 12,875,793      3,309,650      500,000        16,685,443      13,085,056      6,230,826      500,000        19,815,881      18.76

04.3 इन्धन तथा उजार् 958,681         127,210        55,500         1,141,391       1,350,320       333,970        3,435,100      5,119,391       348.52

04.4 खानी , उत्पादन तथा �नमार्ण 34,891           221,389         -   256,280         106,896         534,076        -             640,972         150.11

04.5 यातायात 770,894         6,218,627       -   6,989,521       2,457,726       15,976,313    -             18,434,039      163.74

04.6 संचार 1,522,552       32,765         54,000         1,609,317       1,801,613       49,168         -             1,850,781       15.00

04.7 अन्य उ�ोगहरु 475,372         128,658         -   604,030         613,681         329,999        -             943,681         56.23

04.8 अनुसन्धान तथा �वकास - आ�थर्क मा�मला 62,531           10,095          -   72,626           152,780         21,557         -             174,337         140.05

04.9 आ�थर्क मामीला - अन्य� व�गर्कृत नभएको 24,818           183             -   25,001           29,146           5,143          100,000        134,289         437.13

जम्मा 18,555,811     10,886,052    609,500       30,051,363     43,554,765     25,901,682    4,035,100     73,491,546     144.55

05.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 3,484            8,949           -   12,433           66,694           32,564         -             99,258           698.35

05.2 ढल व्यवस्थापन 45,473           56,260          -   101,733         6,763            26,334         -             33,097           -67.47

05.5 अनुसन्धान तथा �वकास पयार्वरण संरक्षण 5,908            2,015           -   7,923            6,172            2,450          -             8,622            0.00

कायर्गत शीषर्क 2072 पुस म�हनासम्मको खचर् 2073 पुस म�हनासम्मको खचर्

अनुसूची 16

वृ�� ��तशतशीषर्क नं.

5. वातावरण संरक्षण

4. आ�थर्क मा�मला

3. सावर्ज�नक शािन्त सुरक्षा

2. रक्षा

1 सामान्य सावर्ज�नक सेवा

मुख्य कायर्गत शीषर्क

2073 पुस म�हनासम्मको कायर्गत खचर्को तुलनात्मक �ववरण



चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा

कायर्गत शीषर्क 2072 पुस म�हनासम्मको खचर् 2073 पुस म�हनासम्मको खचर् वृ�� ��तशतशीषर्क नं.
मुख्य कायर्गत शीषर्क

05.6 वातावरण संरक्षण - अन्य� व�गर्कृत नभएको 836,547         141,719         -   978,266         1,285,041       281,310        -             1,566,350       60.11

जम्मा 891,412         208,943       -            1,100,355       1,364,670       342,658       -            1,707,328       55.16

06.1 आवास �वकास 615,542         340,360         -   955,902         449,331         657,491        330,000        1,436,823       50.31

06.2 सामुदा�यक �वकास 73,434           27,716          -   101,150         325,005         162,318        -             487,323         381.78

06.3 खानेपानी 458,150         1,450,381       -   1,908,531       571,588         4,063,087      -             4,634,675       142.84

06.6 आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा - अन्य� उल्लेख

नभएको

37,292           171,658         -   208,950         41,743           409,948        -             451,691         116.17

जम्मा 1,184,418       1,990,115     -            3,174,533       1,387,666       5,292,845     330,000       7,010,511       120.84

7. स्वास्थ्य 07.1 औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार 34,224           20,210          -   54,434           67,036           28,259         -             95,296           75.07

07.2 व�हरं� सेवा 273,817         834             -   274,651         388,341         25,293         -             413,635         50.60

07.3 अस्पताल सेवा 5,202,672       34,856          -   5,237,528       6,514,786       31,944         -             6,546,730       25.00

07.4 सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा 3,951,991       435,641         -   4,387,632       5,981,442       1,009,766      -             6,991,208       59.34

07.5 अनुसन्धान सेवा -               910,449         14,093         -             0.00

जम्मा 9,462,704       491,541       -            9,954,245       13,862,054     1,109,356     -            14,971,410      50.40

08.1 मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरु 893,902         349             -   894,251         870,111         7,165          -             877,276         -1.90

08.2 सांस्कृ�तक सेवा 525,342         33,439          -   558,781         810,579         41,956         -             852,536         52.57

08.3 �सारण तथा �काशन सेवा 109,969         53,982          -   163,951         91,578           32,291         -             123,869         -24.45

जम्मा 1,529,213       87,770        -            1,616,983       1,772,268       81,412        -            1,853,680       14.64

09.1 पूवर् �ाथ�मक र  �ाथ�मक िशक्षा 11,880,036      50               -   11,880,086      18,575,895      318            -             18,576,212      56.36

09.2 माध्य�मक िशक्षा 6,053,191        -    -   6,053,191       4,981,521       -             -             4,981,521       -17.70

09.5 तहमा व�गर्कृत नहुने िशक्षा (अनौपचा�रक िशक्षा) 5,681,468       8,619           -   5,690,087       7,023,202       14,115         -             7,037,318       23.68

09.6 िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरु 8,921,892       4,564           -   8,926,456       11,366,245      11,797         -             11,378,042      27.46

09.8 िशक्षा अन्य� व�गर्कृत नभएको 528,454          -    -   528,454         216,088         -             -             216,088         -59.11

जम्मा 33,065,041     13,233        -            33,078,274     42,162,951     26,230        -            42,189,181     27.54

10.4 प�रवार र िशशु कल्याण 213,479          -    -   213,479         502,863         896            -             503,760         135.98

10.7 सामािजक असमावेशी 6,357,703       1,358           -   6,359,061       13,947,460      2,414          -             13,949,874      119.37

10.8 सामािजक सुरक्षा - अनुसन्धान तथा �वकास 14,318           323             -   14,641           19,020           411            -             19,430           32.71

10.9 सामािजक सुरक्षा - अन्य� व�गर्कृत नभएको 547,622         66,307          -   613,929         679,753         57,053         -             736,806         20.01

जम्मा 7,133,122       67,988        -            7,201,110       15,149,096     60,774        -            15,209,870     111.22

कूल जम्मा 139,703,817    15,000,237    24,464,842    179,168,896    218,609,038    35,254,617    20,821,413    274,685,067    53.31

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

10. सामािजक सुरक्षा

9. िशक्षा

8. मनोरंजन, संस्कृ�त तथा 

धमर्

6. आवास तथा सामुदा�यक 

सु�वधा

  



रा��य गौरवका आयोजनाहरुको बजेट तथा 207३ पुससम्मको खचर्को �ववरण
रू.हजारमा

�स २०७३/७४ पुस मसान्त

न.ं बजेट खचर् खचर् %

1 308113 बुढ� गण्डक� जल�व�ुत आयोजना �वकास स�म�त 5,334,792 25,247 0.47

11 313114 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 5,984,929 1,244,500 20.79

2 325115 पशुप�त क्षे� �वकास कोष 407,500 125,500 30.80

3 325116 लुिम्बनी �वकास कोष 660,000 152,966 23.18

5 329124 रा�प�त चुरे - तराई मधेश संरक्षण �वकास स�म�त 1,883,854 364,439 19.35

6 337138 पुष्पलाल लोकमागर्(मध्य पहाडी लोकमागर्) 2,887,116 1,306,825 45.26

7 337141 काठमांडौ-तराई मधेश फा� �याक 10,008,917 5,201 0.05

8 337145 उ�र दिक्षण लोकमागर्(कणार्ल�, काल�गण्डक� र कोशी) 1,667,974 596,306 35.75

9 337224 हुलाक� राजमागर् (पुलहरु समेत) 4,206,077 532,182 12.65

10 337307 रेलवे तथा मोनो रेल �वकास आयोजना 1,997,750 685,429 34.31

12 357121 बबई �संचाइ आयोजना 700,643 219,439 31.32

13 357125 �सक्टा �संचाइ आयोजना 1,438,764 609,392 42.36

14 357132 रानी जमरा  कुल�रया �संचाइ आयोजना ( �णाल� आधु�नक�करण समेत) 1,415,452 824,983 58.28

15 357135 भेर� - ववई  डाइभसर्न बहुउ�ेश्यीय आयोजना 861,969 23,639 2.74

17 501121 मा�थल्लो तामाकोशी जल�व�ुत आयोजना (४५६ मे. वा.) 1,000,000 333,333 33.33

18 501161 दिक्षण एिशया पयर्टन पुवार्धार �वकास आयोजना 7,220,000 0 0.00

16 501179 पोखरा क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल 5,000,000 0 0.00

4 501180 दो�ो अन्तरार्��य �वमानस्थल आयोजना, �नजगढ 1,500,000 0 0.00

जम्मा 54,175,737 7,049,382 13.01

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

व.उ.िश.न.ं कायर्�म/आयोजना
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