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मन्त्िव्य 
 

सिंवविान र्नमािणलाई मखु्य प्राथर्मकिामा राख्दै उच्च आर्थिक ववृिका माध्यमबाट गररबी न्त्यूनीकरण गरी  
देशलाई आर्थिक समवृिको बाटोमा लैजाने एविं सन ्2022 सम्म ववकासशील मलुकुको स्िरमा उकास्न े
अठोटलाई सहयोग परु् याउन ठोस आिारशीला ियार गने लक्ष्यका साथ चाल ु आर्थिक वर्िको बजेट 
कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। मलुकुको आर्थिक-सामाजजक गणुस्िरीय ववकासको गर्िलाई र्िव्रिा ददन 
ऊजाि ववकास, कृवर्को व्यवसावयकरण, यािायाि ववस्िार िथा सिुार, सामाजजक क्षरेको ववकास, पयिटन 
ववकास, खानेपानी, भ ूउपयोग एव व्यवजस्थि वसोवास, ददगो ग्रामीण ववकास, र्नजी क्षेर ववकास र शाजन्त्ि 
सरुक्षा एविं प्रभावकारी ववदेश सम्बन्त्ि जस्िा ववर्यहरु बजेटको प्रार्थमकिामा परेका र्थए। वयनै लक्ष्य एविं 
प्राथर्मकिाहरुलाई सहयोग पगु्ने गरी ियार गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएका नीर्ि िथा कायिक्रमहरुको 
अििवावर्िक समीक्षा प्रस्ििु प्रर्िवेदनमा समेवटएको छ। 

समीक्षा अवर्िमा सिंवविान र्नमािण प्रकृया जारी रहेको, ववदेश सम्बन्त्िमा सिुार आएको ववदेशी सहायिा 
प्रर्िवििामा उल्लेख्य वृवि भएको, राजस्व असलुी लक्ष्य अनरुुप नै रहेको, लगानीको वािावरणमा सिुार 
आएको, ववकास मैरी कानूनी आिार ियार गनि आवश्यक कानून र्नमािण एविं सिंशोिनका कायिहरु अगार्ड 
बढाइएको, दैवीप्रकोपबाट क्षर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको पनुर्निमािण र पनुस्थािपनामा जोड ददइएको छ।  

ववर्भन्न प्रयासका वावजदु पर्न आर्थिक वृवि लक्ष अनरुुप हनु कदठन देजखन,ु ब्यापार घाटा बढ्दै जान,ु 
पूूँजीगि खचि न्त्यून हनु,ु भौर्िक पूवाििार र्नमािणको गणुस्िरमा सोचे अनरुुप प्रगर्ि हनु नसक्न ु जस्िा 
ववर्यहरु बजेट कायािन्त्वयनको चनुौिीको रुपमा देखा परेका छन।् हाम्रा आगामी प्रयासहरु यी 
कमजोरीहरु हटाउनेर्िर लजक्षि हनुेछन।् 

प्रस्ििु समीक्षा प्रर्िवेदनमा बजेटले अङ्गीकार गरेका नीर्ि िथ कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयन अवस्था, प्रमखु 
उपलब्िीहरू, देजखएका समस्या िथा चनुौिीहरू र ित्काल एविं दीघिकालमा गनुि पने सिुारका सम्बन्त्िमा 
सझुावहरु समेटी ियार पाररएको छ। यो प्रर्िवेदनले आगामी ददनमा बजेटको प्रभावकारी कायािन्त्वयनमा 
सहयोग परु् याउनेछ भने्न वववासास मैले र्लएको छु। बजेट कायािन्त्वयनका र्सलर्सलामा सहयोग परु् याउन े
सबैलाई िन्त्यवाद ददूँदै बाूँकी अवर्िमा थप मेहनिका साथ अजघ बढी बजेटको पूणि कायािन्त्वयनमा सहयोग 
परु् याउन अनरुोि गदिछु। 

अन्त्त्यमा बजेटको मध्यावर्ि मूल्यािंकन प्रर्िवेदन ियारी कायिमा सिंलग्न सबै कमिचारीहरुलाई िन्त्यवाद ददन 
चाहन्त्छु। 

 

  डा.रामशरण महि 
 अथि मन्त्री 



 

 

  



 

 

 

मन्त्िव्य 
 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट कायािन्त्वयनको छ मवहना ब्यिीि भइसकेको छ। यो वर्ि समयमै बजेट आएको, 
अजख्ियारी साउन १ गिे नै पठाइएको, वावर्िक कायिक्रम स्वीकृर्िमा सरलीकरण गररएको, बजेट 
कायािन्त्वयनको मागिदशिन समेि समयमै पठाइएको र्थयो। वजेट कायािन्त्वयनयमा प्रभावकाररिा ल्याउन 
समन्त्वय बैठक सञ्चालन, कायािन्त्वयन अवस्थाको ववश्लरे्ण एविं समस्या समािानमा सहयोग परु् याउन समय 
समयमा समीक्षा बैठक सञ्चालन जस्िा उपायहरु अवलम्बन गररएको र्थयो। यसबाट केही सकारात्मक 
सिंकेि देजखएका छन ्भन ेकही समस्याहरू पर्न रहेका छन।् पूूँजीगि खचि न्त्यून हनु,ु ववकास मैरी कानूनी 
सिंरचना र्नमािणमा वढलाई, पूवाििार र्नमािण कायिमा समन्त्वयको अभाव, जग्गा प्रार्ि सहज नहनु,ु वैदेजशक 
सहायिाको उपयोग क्षमिामा ह्रास आउन ुचनुौिीको रुपमा देखा परेका छन।् 

प्रस्ििु प्रर्िवेदनले औलँ्याएका समस्याहरु र समस्या समािानका लार्ग चाल्नपुने कदमहरु समस्यामा 
गम्भीर रुपमा ध्यान ददइ आगामी ददनमा िी समस्याहरु दोहोररन नददई बाूँकी अवर्िको स्पष्ट कायािन्त्वयन 
कायििालीका बनाइ बजेटले लजक्षि गरेका उद्दशे्यहरु प्राि गनि सम्बजन्त्िि सबै र्नकायले ठोस प्रयासको 
थालनी ित्काल गनुि हनुेछ भने्न वववासास र्लएको छु। यस सम्बन्त्िमा आवश्यक सहयोग र समन्त्वय गनिको 
लार्ग अथि मन्त्रालय सदा ित्पर रहेको ब्यहोरा समेि अनरुोि गदिछु।  

अन्त्त्यमा यो मध्यावर्ि समीक्षा प्रर्िवेदन ियार गने कायिमा सिंलग्न सबैलाई हाददिक िन्त्यवाद ददन 
चाहन्त्छु।  

 

 समुन प्रसाद शमाि 
 सजचव 
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कायिकारी सारािंश 
 

1. चाल ुआर्थिक वर्ि समयमै बजेट आई व्यवस्थावपका-सिंसदबाट पाररि भएको, देशमा जनर्नवािजचि 
सरकार गठन भई राजनीर्िक जस्थरिािफि  उन्त्मखु भएको, बन्त्द हडिालजस्िा वक्रयाकलापमा कमी 
आएको र उद्योग िथा सेवा के्षर ववस्िार भई अथििन्त्रको सिंरचनात्मक पक्षमा सिुार आएकाले 
उद्योग र सेवा के्षरको ववृिदर अनकूुल रहने देजखएको छ। कृवर्िफि  भने मनसनु वढला शरुु भएको 
एविं बाली लगाइसकेपर्छ आएको बाढी पवहरोका कारण वरे् बालीमा पगेुको क्षर्िका कारण अपेजक्षि 
वृवि हनु सक्ने देजखिंदैन। िथावप उद्योग र सेवा के्षरको वृविदर र वहउूँदे बालीको अनकूुलिाले 
समग्र आर्थिक वृविदर गि आर्थिक वर्िकै हाराहारीमा रही एक दशकमा पवहलोपटक लगािार दोस्रो 
वर्ि ५ प्रर्िशि भन्त्दा बढी हनुे देजखएको छ। 

2. चाल ु आर्थिक वर्िमा मदु्रास्फीर्ि ८ प्रर्िशि रहन े अनमुान गररएकोमा अििवावर्िक अवर्िसम्मको 
औसि मदु्रास्फीर्ि ७.३ प्रर्िशि रही वावर्िक औसि मदु्रास्फीर्ि लक्ष्यभन्त्दा कम नै रहने देजखएको 
छ। खाद्य र गैर खाद्य दवैु समहुको मदु्रास्फीर्ि गि आर्थिक वर्िभन्त्दा कम रहेको देजखएको छ। 

3. ववगि केही वर्िदेजख बढ्दै गएको व्यापार घाटा चाल ुआर्थिक वर्िमा पर्न उच्च दरमा रहेको छ। 
अििवावर्िक अवर्िसम्म रू.३३४ अबि ८३ करोडको व्यापार घाटा भएको छ। र्नयाििमा आएको 
कमीले गदाि व्यापार घाटामा वृवि भएको देजखएकाले आन्त्िररक उत्पादनमा वृवि र र्नयाििजन्त्य 
उत्पादनलाई प्रोत्साहन ददनपुने देजखएको छ। 

4. बजेट ववर्नयोजनको िलुनामा खचि भने अपेजक्षि हनु सकेको छैन। अिि वावर्िक अवर्िसम्म कुल 
रू.१६१ अबि ८४ करोड ४० लाख मार खचि हनु सकेको छ, जनु कुल ववनयोजनको २६.२० 
प्रर्िशि हो। चालिुफि  ववर्नयोजनको ३०.९५ प्रर्िशि, पूूँजीगििफि  १२.६० प्रर्िशि र ववत्तीय 
व्यवस्थािफि  २३.१९ प्रर्िशि खचि भएको छ। 

5. गि आर्थिक वर्िको िलुनामा पूूँजीगि बजेटको आकार नै ठूलो भएकोले पूूँजीगििफि  खचि कम 
देजखएिापर्न गि आर्थिक वर्िको यही अवर्िको िलुनामा २८.३ प्रर्िशि बढी खचि भएको देजखएको 
छ।बैंवकङ्ग प्रणालीबाट भिुानी भएको रकमलाई आिार मान्त्दा अजघल्लो आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्िको िलुनामा 49.2 प्रर्िशिले पूूँजीगि खचि वृवि भएको छ। यो खचिमा पर्न वैदेजशक 
सहायिािफि को सोझै भिुानी हनुे र वस्िगुि सहायिाको अिंक समावेश नभएकोले पूूँजीगि खचिको 
वििमान स्िर सन्त्िोर्जनक नै रहेको मानु्नपदिछ। 

6. समीक्षा अवर्िमा राजस्वको लक्ष्य रू.१८५ अबि ४८ करोड ३३ लाख रहेकोमा १०२.७२ प्रर्िशि 
असलुी भएको छ। यो असलुी राजस्वको वावर्िक लक्ष्यको ४५.०५ प्रर्िशि हो। राजस्व असलुीमा 
१६.५७ प्रर्िशिको वृविदर हार्सल भएको छ।  
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7. वैदेजशक सहायिािफि  यस अवर्िमा मार रू.२१७ अबि ६७ करोडको प्रर्िबििा प्राि भई 
ऐर्िहार्सक रेकडि कायम भएको छ। यसले वििमान सरकार गठन भएपर्छ दािसृिंस्था र 
दािरृाष्ट्रहरूमा नेपालप्रर्ि देजखएको वववासासलाई देखाउूँदछ। यो प्रर्िबििामा भारिबाट प्राि हनु े
अमेररकी डलर १ अबि समेि समावेश छ। 

8. वैदेजशक सहायिाको प्रर्िबििा अनरुुप खचि भने हनु सकेको छैन। वैदेजशक सहायिािफि  चाल ु
आर्थिक वर्ि कुल रू.१२२ अबि ९१ करोड ४७ लाख ववर्नयोजन भएकोमा अनदुानिफि  ८.४१ 
प्रर्िशि र ऋणिफि  ४.९ प्रर्िशि मार खचि हनु सकेको छ। सोझै भिुानी हनुे र वस्िगुि 
सहायिाको रकम यसमा समावेश नभएकाले यो खचि कम देजखन ुएउटा कारण भए पर्न समग्रमा 
वैदेजशक सहायिा पररचालन कमजोर रहेको देजखएको छ। यसका अर्िररि शोिभनाि र्लनपुने रकम 
रू.२७ अबि नाघेको छ। यसले प्रर्िबि सहायिाको उपयोग हनु नसकेको िर सरकारी स्रोिमार्थ 
ठूलो दबाब र्सजिना भएको छ। 

9. हालसम्मको खचि जस्थर्ि त्यर्ि उत्साहजनक नभए पर्न ठूला पूवाििारहरूको ठेकापापटा ा भई काम शरुु 
भएको, र्नमािणका लार्ग मौसमी अवस्था अनकूुल हनु शरुु भएको र ववगिको प्रवृजत्त समेि हेदाि 
आगामी छ मवहनामा पूूँजीगिका साथै समग्र खचि बढ्न ेअनमुान गनि सवकन्त्छ। यस अनसुार बाूँकी 
अवर्िमा हनुे खचि समेि ववश्लरे्ण गदाि चाल ुआर्थिक वर्िमा कुल रू.५५८ अबि ४३ करोड १३ 
लाख खचि हनुे अनमुान छ। यो अिंक कुल ववर्नयोजनको 90.३5 प्रर्िशि हो भने गि आर्थिक 
वर्िको यथाथि खचिभन्त्दा २८.५५ प्रर्िशिले बढी हो।       

10. खचि व्यहोने स्रोिमध्ये राजस्विफि  शिप्रर्िशि असलुी हनुे अनमुान छ भने आन्त्िररक ऋण रू.३५ 
अबि मार पररचालन गनुिपने देजखएको छ। आन्त्िररक ऋणको यो अिंक लक्ष्यको ६६.३५ प्रर्िशि 
हो। 

11. वैदेजशक सहायिा िफि  ववगिको प्रवजृत्त र वैदेजशक सहायिामा सञ्चार्लि आयोजनाहरूको कायि 
प्रगर्िका आिारमा ववश्लरे्ण गदाि अनदुानिफि  74.९1 प्रर्िशि र ऋणिफि  52.54 प्रर्िशि 
पररचालन हनुे अनमुान छ। 

12. चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट विव्यमा उल्लेख भएका नीर्ि िथा काननुी पररमाजिनको काम अगार्ड 
बढेको छ र र्िनमध्ये केही काननुहरू व्यवस्थावपका-सिंसदको आगामी अर्िवेशनमा पेश गने ियारी 
भएको छ। साविजजनक खररदका बारेमा सबैभन्त्दा बढी चासो भएको साविजर्नक खररद ऐनको 
सिंशोिन मस्यौदामा कानून मन्त्रालयको सहमर्ि प्राि भई मजन्त्रपररर्द मा पेश गनि ियारी भइरहेको 
छ। 

13. चाल ुआर्थिक वर्िको बाूँकी अवर्िमा बजेट कायािन्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र खचि वृवि गनिका 
लार्ग र्सजिना भइसकेको दावयत्वमध्ये प्रर्िबि खचिहरू (िलब, भत्ता, घरभाडा, िारा र्बजलुी सञ्चार 
महसूल) ित्काल र्नकासा गने, पूूँजीगि खचििफि  र्सजिना भइसकेको दावयत्व भिुानीका लार्ग र 
बहवुर्ीय ठेकापाको कारणबाट ववर्नयोजन नपगु भएको अवस्था भए ित्काल रकम र्नकासा गने, 
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कायिक्रम सिंशोिन र ठेकापा समझौिाको म्याद बढाउन,े गैर नगदिफि को प्रर्िवेदन यथाशीघ्र प्राि गने 
व्यवस्था र्मलाउने, बजेट सहायिा अन्त्िरगि प्राि नभएको वैदेजशक स्रोिको रकम नेपाल सरकारको 
स्रोिबाट र्नकासा ददने जस्िा उपायहरू अवलम्बन गररनछे। 

14. वैदेजशक सहायिाको प्रर्िबििा अनरुुप पररचालना हनु नसकेको वििमान अवस्थामा सिुार गनि गैर 
नगद िफि को ववर्नयोजन घटाई नगद प्रार्िलाई प्रोत्साहन गने रणनीर्ि अवलम्बन गने र गैर 
नगदिफि को न्त्यून प्रर्िवेदनको अवस्थालाई अन्त्त्य गनि दािपृक्ष र सम्बजन्त्िि र्नकायबीच समन्त्वय 
गररनेछ। साथै, शोिभनाि र्लनपुने रकम समयमा नै नर्लने अर्िकारीलाई प्रचर्लि काननु बमोजजम 
कारवाही गने नीर्ि समेि अवलम्बन गररनेछ।  

15. कर पनुरावलोकन सर्मर्िको प्रर्िवेदन प्राि भएपर्छ करको दायरा ववस्िारका लार्ग ठोस उपाय 
अवलम्बन गररनेछ। राजस्व चहुावट र्नयन्त्रणका लार्ग द्रिु गस्िी (Flying Squad) पररचालन 
गररनछे। 

16. साविजर्नक खचिलाई प्रभावकारी बनाई बजेट ववर्नयोजन र कायािन्त्वयनमा कुशलिा ववृि गनि आगामी 
ददनहरूमा बजेट व्यवस्थापन िथा ववत्तीय जवाफदेवहिा सम्बन्त्िी काननु र्नमािण गने, मध्यकालीन 
खचि सिंरचनालाई सिंस्थागि गने, ठूला र मध्यम खालका आयोजनाहरूको आयोजना बैंक बनाउन,े 
आयोजना ववकास एविं अनसुन्त्िान र ववकासका लार्ग रकम ववर्नयोजन गने, आयोजनाको Project 

Document ियार नभएका र आयोजना कायािन्त्वयनका पूविशििहरू पूरा नभएका (जग्गा प्रार्ि, 

सीमािंकन, र्डटेल र्डजाइन जस्िा) आयोजनाहरूमा रकम ववर्नयोजन नगने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ। 
17. बजेट प्रस्िरु्िको समय अगार्ड साने, चौमार्सक ववभाजनसवहिको कायिक्रम सम्बजन्त्िि मन्त्रालयले नै 

स्वीकृि गने, आर्थिक कायिववर्ि ऐन र्नयम र साविजर्नक खररद ऐन र्नयममा समसामवयक सिुार गने, 

र्नवृजत्तभरण सम्बन्त्िी काननु र्नमािण गने, कायिसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन प्रणाली पनुरावलोकन 
गरी कायिसम्पादनस्िरलाई सेवा प्रवाहसूँग आबि गराउन,े ववकास र्नमािणमा सिंलग्न र्नकायहरूको 
काममा देजखन े दोहोरोपनालाई हटाउन प्रभावकारी समन्त्वयको व्यवस्था गने जस्िा कायिहरू 
गररनेछन।् 
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पररच्छेद १ 
पषृ्ठभरू्म 

 

1.1 ददगो, उच्च र फरावकलो आर्थिक ववृि गरी समवष्टगि आर्थिक स्थावयत्व कायम गदै लगानी मैरी 
वािावरणको र्नमािण गनि आवश्यक नीर्िगि एविं काननुी पूवाििार ववकास गने एविं देशलाई सन ्
२०२२ सम्म अल्प ववकार्सि स्िरबाट ववकासशील स्िरमा स्िरोन्नर्ि गनि आिारशीला खडा गने 
ध्येयका साथ चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ को वावर्िक बजेट ब्यवस्थावपका-सिंसदमा प्रस्ििु 
गररएको र्थयो। ववगिमा राजनीर्िक सिंक्रमणका कारण समयमा बजेट प्रस्ििु हनु सकेन। एक 
ििृीयािंस बजेट बजेट प्रस्ििु हनुे पररपाटी समेि अवलम्बन गररयो। यी अवस्थाहरुलाई जचदै िीन 
वर्िपर्छ पवहलोपटक समयमै ब्यवस्थावपका-सिंसदमा बजेट प्रस्ििु भई पाररि भएको छ।   

1.2 राजनीर्िक सिंक्रमण लजम्बिंदै जाूँदा आर्थिक-सामाजजक ववकासका कायिसूचीहरूलाई ओझेलमा पानुि 
हुूँदैन भने्न िफि  लगभग सबै राजनीर्िक दलहरू सहमि हुूँदै गएको अवस्था छ। चाल ु वर्िको 
बजेटले मलुकुमा लगानीको वािावरण बनाउने ददशामा ठोस ददशार्नदेशका साथ दोस्रो चरणको 
आर्थिक सिुारका कायिक्रमहरू प्रारम्भ गररएको छ। बजेटले मलुकुको ववद्यमान न्त्यून आर्थिक 
वृविदरलाई िीब्रिा ददन जलववद्यिु एविं उजाि के्षरको ववकास ववस्िार र प्रवििन, कृवर्को 
उत्पादकत्व वृवि, व्यावसायीकरण र वजारीकरण, भौर्िक पूवाििार र्नमािण, जशक्षा स्वास््य 
खानेपानी र सरसफाइमा सहज पहुूँच िथा गणुात्मक सिुार, पयिटन प्रवििन, र्नजी क्षेरको 
ववकासको लार्ग लगानी मैरी वािावरण, र्नमािण िथा साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सिुार र सशुासन 
कायम गने ववर्यहरूलाई प्राथर्मकिामा राखेको र्थयो।   

1.3 आर्थिक वर्िको प्रथम ६ मवहना ववर्िसकेको अवस्थामा वावर्िक बजेटले र्लएका उद्दशे्य, नीर्ि िथा 
कायिक्रमहरुको प्रगर्ि समीक्षा र आर्थिक वर्िको वाूँकी ६ मवहनामा बजेटका र्निािररि उद्देश्यहरु 
पूरा गने ददशामा देजखएका अग्रसरिा र वजेट कायािन्त्वयनमा रहेका समस्याहरु पवहचान गरी  
सिुारको प्रयासहरुको पवहचान गरी आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को बजेटको मध्यावर्ि मूल्याङ्कन 
प्रर्िवेदन ियार गररएको छ।  

समीक्षाको अवर्ि र सीमा 
1.4 यो समीक्षा चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ को पवहलो छ मवहनाको ि्याङ्कमा आिाररि छ। यी 

ि्याङ्कहरू सम्बजन्त्िि मन्त्रालय/र्नकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय र 
स्थलगि अवलोकन, र्नरीक्षणबाट प्राि भएका हनु।् 

1.5 यस समीक्षामा चाल ुवर्िका लार्ग ववर्नयोजजि बजेटको कायािन्त्वयनको अवस्था, बजेट विव्यमा 
परेका नीर्ि िथा कायिक्रमहरूको कायािन्त्वयनको अवस्था, रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगर्ि 
जस्थर्ि केही मन्त्रालयहरुमा रावष्ट्रय योजना आयोग र अथि मन्त्रालयबाट गएको र्नकासाबाट प्राि 
वववरण एविं केही ठूला आयोजनाहरूको स्थलगि र्नरीक्षणका क्रममा देजखएका वववरणहरू समावेश 
गररएका छन।् 
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1.6 समीक्षाका लार्ग प्राि हनुपुने कर्िपय ववर्यगि वववरणहरू प्राववर्िक कारणले गदाि समयमै प्राि 
हनु सकेका छैनन।् पटकपटकको प्रयासमा पर्न सम्बजन्त्िि मन्त्रालयहरूबाट प्राि हनुपुने 
वववरणहरू प्राि हनु सकेनन।् बजेट माग गने मार्मलामा मन्त्रालय/र्नकायहरू जर्ि उत्सकु 
देजखन्त्छन ्प्रगर्ि पठाउने मार्मलामा त्यजत्तकै र्नरुत्सकु देजखएका छन।्  

1.7 सम्बजन्त्िि र्नकायहरूबाट समयमै सबै वववरण प्राि हनु नसवकएकोले बाूँकी अवर्िका लार्ग 
आवश्यक स्रोिको यकीन पवहचान गनि सवकएको छैन। अििवावर्िक अवर्िसम्मको ठेकापापटा ाको 
जस्थर्ि र सो को अिंक प्राि हनु नसक्दा आयोजनाहरूमा थप बजेट आवश्यक पने, नपने वा बचि 
कर्ि हनुे सो अनमुान गनि सवकएन। यसले गदाि खचिको सिंशोर्िि अनमुान पर्न प्रवजृत्त ववश्लरे्णका 
आिारमा मार गररएको छ। 

1.8 बजेट कायािन्त्वयनको जस्थर्ि समीक्षा गनि र आगामी छ मवहनामा हनु सक्ने खचि एविं आवश्यक 
स्रोिको पवहचान गनि पूूँजीगि बजेट िेरै भएका मन्त्रालयहरूमा रावष्ट्रय योजना आयोग र अथि 
मन्त्रालयको टोली र्मशनको रूपमा जाूँदा पर्न आयोजनाको िफि बाट “काम हुूँदै गरेको, खचि सबै 
हनुे”भने्न जवाफ प्राि हनुे गरेको, िर र्िनको वववाससनीय आिार भने प्राि हनु नसकेको कारण 
वास्िववकिामा आिाररि भई ववश्लरे्ण गनि कदठन भयो। 

1.9 समीक्षा अवर्िमा रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरूका प्रगर्ि वववरण पठाउने कायिमा समेि वढलाइ 
हनु गयो। प्राि वववरणहरू पर्न अपरुो र दईु चार वाक्यमा सीर्मि रहेको पाइए। राज्यले अर्ि 
महत्व ददएका यस्िा आयोजनाहरूको यथाथि जस्थर्ि प्राि हनु नसक्दा यस्िा आयोजनाहरूको 
कायािन्त्वयन र सो बाट अपेजक्षि निीजाको बारेमा ढुकाप हनु सक्ने जस्थर्ि रहेन।  

1.10 बजेट विव्यमा उजल्लजखि नीर्ि िथा कायिक्रमहरूको प्रगर्ि मार्सक रुपमा अनलाइन नै 
पठाउनपुने ब्यवस्था गररएको भएिा पर्न यसमा सम्बजन्त्िि र्नकायहरूबाट सो प्राि भएको जस्थर्ि 
छैन। कर्िपय मन्त्रालय/र्नकायहरूबाट यस्िो वववरण भने कायि भएन, जसले गदाि बजेटले 
अपेक्षा गरेका उपलब्िी प्राि हनुे नहनुे कुरामा एवकन गनि कदठनाई भएको छ। 

1.11 कर्िपय आयोजना/कायिक्रममा काम भइसकेको भएिा पर्न सो को भिुानी नभएका कारण छ 
मवहनाको यथाथि खचि आूँकलन गनि पर्न समस्या पर् यो। वैदेजशक सहायिा अन्त्िरगि सोझै 
भिुानी हनुे खचि र वस्िगुि सहायिाको वववरण प्राि हनु नसकेका कारण यथाथिमा कर्ि खचि 
भयो भनेर यकीन गनि सक्न ेअवस्था पर्न रहेन। िसथि यथाथि खचिको हालको अनमुानमा नगद 
प्रवाहमा आिाररि खचिको अिंश नै अत्यर्िक रह्यो।  

1.12 कर्िपय र्नकायहरूबाट प्राि वववरणमा जझनामर्सना कायिको मार उल्लेख गररएको, िर बजेट 
खचिबाट प्राि हनुपुने यथाथि उपलब्िीका बारेमा भने खासै उल्लेख नभएको जस्थर्ि रह्यो। यसले 
गदाि कर्िपय कायिक्रम/आयोजनामा बजेट ववर्नयोजन गनुिको औजचत्यमा समेि प्रश्न उठ्न सक्न े
देजखयो। भएको बजेट खचि नगने िर थप कायिका लार्ग थप बजेट माग गने प्रवृजत्त बढ्दै गएका 
कारण पर्न ववर्नयोजजि खचिको उपलब्िी केलाउन सहज भएन। 

1.13 यी सीमाहरूका बावजदू प्राि वववरणहरूका आिारमा प्रस्ििु मध्याविी समीक्षालाई ववश्लरे्णात्मक 
बनाउने प्रयास गररएको छ। 
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पररच्छेद २ 
समवष्टगि आर्थिक िथा ववत्तीय जस्थर्िको ववश्लरे्ण 

 

2.1  आर्थिक ववृि 

 सिंवविानसभाको र्नवािचनपर्छ नयाूँ सरकार गठन भई नेपाल राजनीर्िक जस्थरिािफि  उन्त्मखु 
भएको र राजनीर्िक सिंक्रमणले आर्थिक-सामाजजक ववकासका कायिसूचीहरूलाई पछार्ड 
पानुिहुूँदैन भने्न िारणा बर्लयो हुूँदै गएकाले देशर्भर लगानीको वािावरण बन्त्दै गएको छ। 
र्निािररि समयमा नै सिंवविान जारी हनु नसके पर्न चाूँडै नै सिंवविान जारी हनुे र देशमा 
ववद्यमान राजनैर्िक अन्त्यौलले चाूँडै र्नकास पाउने अनमुान िथा औद्योर्गक श्रम सम्बन्त्िमा 
देजखएको सिुार एविं अथििन्त्रका सिंरचनागि अवरोिहरूमा आएको सिुारका कारण चाल ु
आर्थिक वर्िमा उद्योग िथा सेवा के्षरमा अपेजक्षि वृवि हनुे देजखन्त्छ। मनसनुी वर्ाि वढला भई 
वरे् बालीका लार्ग अनकूुल नभएकाले प्रमखु वरे् बालीहरू को उत्पादनमा ह्रास आएकाले 
चाल ु आर्थिक वर्िमा समग्र कृवर् के्षरको वृविदरमा केही कमी आउने देजखन्त्छ। िथावप 
समयमै भएको वहउूँदे वर्ािले वहउूँदे बालीको उत्पादनमा पारेको सकारात्मक प्रभाव एविं 
पशपुालन लगायिका के्षरहरूमा भएको ववस्िारले कृवर् के्षरमा सामान्त्य वृवि हनु ेअनमुान छ। 
कुल गाहिस्थ उत्पादनमा कृवर् के्षरको योगदान एक र्िहाइ भन्त्दा बढी रहेको पररप्रके्ष्यमा 
कृवर्को वृविदरमा हनुे र्गरावटले समग्र आर्थिक वृविदर लक्ष्यभन्त्दा केही कम भई गि 
आर्थिक वर्िकै हाराहारीमा रहने देजखए िापर्न एक दशकको अवर्िमा पवहलोपटक आर्थिक 
वृविदर लगािार दोस्रो वर्ि ५ प्रर्िशिभन्त्दा मार्थ रहने देजखएको छ।  

 समयमै मनसनुी वर्ाि नभएको र बाली लगाइसकेपर्छ आएको बाढी पवहरोका कारण प्रमखु 
खाद्यान्न बालीमध्ये िानको उत्पादनमा ५.१ प्रर्िशि िथा मकैको उत्पादनमा ६ प्रर्िशिले 
ह्रास आएको प्रारजम्भक अनमुान छ। पर्छल्लो मौसमी जस्थर्ि अनकूुल रहेका कारण वहउूँदे 
बालीहरू को उत्पादनमा भने सन्त्िोर्जनक वृवि हनु े देजखन्त्छ।यसका साथै व्यावसावयक 
पशपुालनमा भएको ववस्िारले समग्र पशजुन्त्य उत्पादन बढ्ने अनमुान गररएको छ। िर प्रमखु 
खाद्यबालीहरू को उत्पादनमा ह्रास आएकोले चाल ु आर्थिक वर्िमा समग्र कृवर् के्षरको 
वृविदरमा ह्रास आउने अनमुान छ।  

 गैर कृवर् के्षरिफि  समयमा नै बजेट आउनकुा साथै सरकारले पूूँजीगि खचिमा ददएको जोड, 
ववकास र्नमािण कायिमा गर्िरोिका कारक बन्त्द हडिाल जस्िा वक्रयाकलापमा आएको कमी 
िथा लगानी मैरी वािावरणका लार्ग सरकारले र्लएका नीर्िका कारण चाल ुआर्थिक वर्िमा 
उद्योग िथा सेवा के्षरको ववृिदर सन्त्िोर्जनक रहने अनमुान छ। औद्योर्गक श्रम सम्बन्त्ि 
िथा सरुक्षा ब्यवस्थामा भएको सिुारका कारण औद्योर्गक वािावरण अनकूुल हुूँदै गएकोले 
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आन्त्िररक िथा बाह्य लगानी प्रोत्सावहि हुूँदै गएको छ। र्समेन्त्ट िथा फलामे छड जस्िा 
उद्योगहरूमा देजखएको ववकास र ववस्िारले उत्पादनमूलक उद्योग के्षरको उत्पादनमा 
सन्त्िोर्जनक वृवि भई चाल ु आर्थिक वर्िमा समग्र उद्योग के्षरको ववृिदर ४.४ प्रर्िशि 
अनमुान रहेको छ।  

 होटल िथा रेषु्टरेन्त्ट, यािायाि िथा सञ्चार, स्वास््य र अन्त्य सामदुावयक िथा व्यजिगि सेवा 
क्षेरमा अपेक्षा अनसुार नै ववस्िार हनु े देजखन्त्छ भने ररयलस्टेट, साविजर्नक प्रशासन र जशक्षा 
जस्िा के्षरहरू मा पर्न वृवि भई समग्र सेवा के्षरको वृविदर ६.८ प्रर्िशि रहने अनमुान छ। 

 देशर्भरको आर्थिक वृविदरलाई वववासको आर्थिक ववृिले पर्न प्रभाव पारेको हनु्त्छ। सन ्
२०१४ को िलुनामा सन ् २०१५ मा अमेररकी अथििन्त्रमा भएको सिुार र यरुो क्षेरमा 
परेको मन्त्दीको अवस्थामा आएको सिुारका कारण सन ्२०१४ मा ३.३ प्रर्िशि रहेको 
वववासको आर्थिक वृविदर सन ्२०१५ मा सीमान्त्ि दरले बढी ३.५ प्रर्िशि पगु्ने प्रके्षपण 
अन्त्िरािवष्ट्रय मदु्राकोर्ले गरेको छ। अमेररकी आर्थिक वृविदर सन ्२०१४ मा २.४ प्रर्िशि 
रहेकोमा सन ्२०१५ मा उल्लेख्य सिुार भई ३.६ प्रर्िशिले बढ्ने र यरुो के्षरको वृविदर 
सन ्२०१४ को ०.८ प्रर्िशि रहेकोमा सन ्२०१५ मा १.२ प्रर्िशिले बढ्न ेप्रके्षपण रहेको 
छ। यसैगरी सन ् २०१४ मा ४.४ प्रर्िशिले वृवि भएको उदीयमान र ववकासशील 
देशहरूको अथििन्त्र सन ्२०१५ मा सीमान्त्ि दरले कमी आई ४.३ प्रर्िशिले मार बढ्ने 
प्रके्षपण रहेको छ।  

 यसैगरी भारिीय अथििन्त्र सन ् २०१४ मा ५.८ प्रर्िशिले बढेकोमा पर्छल्लो समयमा 
गररएका नीर्िगि सिुारहरूका कारण आर्थिक वृविदर सन ्२०१५ मा ६.३ प्रर्िशि रहने र 
सन ्२०१४ मा ७.४ प्रर्िशि रहेको चीनको आर्थिक वृविदरमा केही कमी आई सन ्२०१५ 
मा ६.८ प्रर्िशि रहने प्रके्षपण रहेको छ। 

2.2 मदु्रास्फीर्ि  

 चाल ुआर्थिक वर्िमा वावर्िक औसि मदु्रास्फीर्ि ८.० प्रर्िशि कायम रहने अनमुान गररएकोमा 
अिि वावर्िक अवर्िसम्म औसि मदु्रास्फीर्ि ७.३ प्रर्िशि रहेको छ। यस अवर्िमा वावर्िक 
र्बन्त्दगुि उपभोिा मदु्रास्फीर्ि ६.८ प्रर्िशि रहेको छ जनु अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िको 
िलुनामा २.९ प्रर्िशि र्बन्त्दलेु कम हो।  

 यस अवर्िमा खाद्य िथा पेय पदाथि समूहको मूल्य सूचकाङ्कको वावर्िक वृविदर गि आर्थिक 
वर्िको सोही अवर्िको िलुनामा ३.९ प्रर्िशि र्बन्त्दूले कम भई ९ प्रर्िशिमा कायम रहेको 
छ भने गैर खाद्य िथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िको िलुनामा 
१.८ प्रर्िशि र्बन्त्दूले कम भई ५.१ प्रर्िशि रहेको छ।  
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 वरे् बालीको उत्पादनमा आएको कमी एविं राजनीर्िक माहौलमा देजखएको केही समस्याले 
कृर्रम अभाव र कालोबजारी जस्िा आपूर्ििजन्त्य अवरोिमा वृवि हनु गई समग्र मूल्य जस्थर्िमा 
केही वृवि हनुे अनमुानका आिारमा चाल ुआर्थिक वर्िमा समग्र मदु्रास्फीर्ि दर ७.८ प्रर्िशि 
रहने अनमुान छ। 

 वववास मदु्रास्फीर्िको प्रभाव नेपालमा पर्न पने भएकाले यसको समेि ववश्लरे्ण जरूरी हनु्त्छ। 
अन्त्िरािवष्ट्रय मदु्राकोर्का अनसुार सन ्२०१४ मा ववकर्सि मलुकुहरूको मदु्रास्फीर्िदर १.४ 
प्रर्िशि रहेकोमा सन ् २०१५ मा १.० प्रर्िशिमा सीर्मि रहने प्रके्षपण छ। त्यसैगरी 
उदीयमान िथा ववकासशील देशहरूको मदु्रास्फीर्ि दर सन ्२०१४ मा ५.४ प्रर्िशि रहेकोमा 
सन ्२०१५ मा ५.७ प्रर्िशि हनुे प्रके्षपण छ।  

२.३ वैदेजशक सम्पर्ि िथा ववदेशी ववर्नमय सजञ्चर्ि 

 चाल ुआर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनामा खदु वैदेजशक सम्पजत्त (ववदेशी ववर्नमय मूल्याङ्कन 
नाफा/नोक्सान समायोजजि) मा रू.३४ अवि २६ करोड अथािि ्५.७ प्रर्िशिले ववृि भएको 
छ।  

 आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को अिि वावर्िक अवर्िमा कुल ववदेशी ववर्नमय सजञ्चर्ि २०७१ 
असार मसान्त्िको रू.६६५ अवि ४१ करोडको िलुनामा ५.९ प्रर्िशिले वृवि भई रू.७०४ 
अवि ४४ करोड पगेुको छ। अमेररकी डलरमा भने २०७१ असार मसान्त्िदेजख पसु 
मसान्त्िसम्ममा कुल सजञ्चर्ि २.४ प्रर्िशिले वृवि भई अमेररकी डलर ७ अवि ११ करोड 
पगेुको छ। यसैगरी यस अवर्िमा अपररवत्यि भारिीय मदु्रा सजञ्चर्ि ९.८ प्रर्िशिले वृवि भई 
भा. रू.१०४ अवि २० करोड पगेुको छ। आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को छ मवहनाको 
आयािलाई आिार मान्त्दा ववदेशी ववर्नमय सजञ्चर्िको ववद्यमान स्िर ११.४ मवहनाको वस्ि ु
आयाि र ९.८ मवहनाको वस्ि ुिथा सेवा आयाि िान्न पयािि रहने देजखन्त्छ। 

2.4 कुल आन्त्िररक कजाि 

 आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को छ मवहनासम्ममा कुल आन्त्िररक कजाि ५.६ प्रर्िशिले बढेको 
छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िमा उि कजाि १.१ प्रर्िशिले मार बढेको र्थयो। यस 
अवर्िमा र्नजी क्षेरिफि को कजाि उल्लेख्य रुपमा ववस्िार भएकोले कुल आन्त्िररक कजाि 
अजघल्लो वर्िभन्त्दा केही बढेको हो। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा ८.९ प्रर्िशिले मार 
बढेको र्नजी क्षेरिफि को कजाि चाल ुवर्ि ११.५ प्रर्िशिले बढेको छ।  
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2.5 बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थाहरू को समग्र जस्थर्ि 

 समीक्षा अवर्िमा बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थाहरूको र्नके्षप ६ प्रर्िशि अथािि ्रू.८३ अवि ७६ 
करोडले बढेको छ। समीक्षा अवर्िमा वाजणज्य बैंक र ववत्त कम्पनीहरूको र्नके्षप क्रमशुः 
७.२ प्रर्िशि र २.३ प्रर्िशिले बढेको छ भन े ववकास बैंकहरूको र्नके्षप १.१ प्रर्िशिले 
घटेको छ। केही ववकास बैंकहरू र वाजणज्य बैंकहरू एक आपसमा गार्भएकाले ववकास 
बैंकहरूको र्नके्षप घटेको देजखएको हो।  

 आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को छ मवहनासम्ममा बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थाहरूको कजाि िथा 
लगानी ९.५ प्रर्िशि अथािि ्रू.१२५ अवि ३९ करोडले बढेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही 
अवर्िमा यस्िो कजाि िथा लगानी ७.३ प्रर्िशि अथािि ् रू.८३ अवि ६६ करोडले बढेको 
र्थयो। यस अवर्िमा बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थाहरूबाट र्नजी के्षरमा प्रवावहि कजाि ११.६ 
प्रर्िशि अथािि ्रू.१२९ अवि २८ करोडले बढेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िमा यस्िो 
कजाि ९.० प्रर्िशि अथािि ्रू.८४ अवि ८३ करोडले मार बढेको र्थयो।  

 बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थाहरूबाट र्नजी के्षरमा प्रवावहि कजािमध्ये औद्योर्गक उत्पादन के्षरिफि  
१५.३ प्रर्िशि, थोक िथा खदु्रा व्यापारिफि  १३.४ प्रर्िशि, र्नमािण क्षेरिफि  रू.१३.८ 
प्रर्िशि, र यािायाि, सञ्चार िथा साविजर्नक सेवा के्षरिफि  १२.६ प्रर्िशिले बढेको छ। 
अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िमा यी क्षरेहरूको कजाि क्रमश: ११.७ प्रर्िशि, १३.३ प्रर्िशि, 
१० प्रर्िशि र ३.८ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। कृवर्के्षरिफि को कजाि भने अजघल्लो वर्ि रू.४ 
अवि ११ करोड अथािि ्१०.३ प्रर्िशिले बढेकोमा चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.६ अवि ४३ करोड 
अथािि ्१२.६ प्रर्िशिले बढेको छ। 

 चाल ुआर्थिक वर्िको छ मवहनासम्ममा बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थाहरू को िरल कोर् रू.२३२ 
अवि ४२ करोड रहन पगेुको छ। बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थाहरू को िरलिा-र्नके्षप अनपुाि 
२०७१ असारमा ३०.५ प्रर्िशि रहेकोमा २०७१ मिंर्सरमा २९ प्रर्िशि कायम हनु पगेुको 
छ।  

 यस अवर्िमा पटक पटक गरी र्नक्षेप बोलकबोल माफि ि ्रू.७५ अवि िथा ररभसि ररपोमाफि ि ्
रू.२६० अवि ५० करोडको िरलिा प्रशोचन गररएको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िमा 
ररभसि ररपोमाफि ि ् रू.११८ अवि ५० करोड र र्बक्री बोलकबोलमाफि ि ् रू.८ अवि ५० 
करोडको िरलिा प्रशोचन गररएको र्थयो। यही भदौदेजख िरलिा प्रशोचन गने नयाूँ 
उपकरणको रुपमा र्नक्षेप बोलकबोललाई प्रयोगमा ल्याइएको छ।  

 यस अवर्िमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ववदेशी ववर्नमय बजार (वाजणज्य बैंकहरू ) बाट १ अवि ६६ 
करोड अमेररकी डलर खदु खररद गरी रू.१५७ अवि २० करोड बराबरको खदु िरलिा 
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प्रवाह गरेको छ। यसैगरी यस अवर्िमा १ अवि ७४ करोड अमेररकी डलर र्बक्री गरी 
रू.१७१ अवि १० करोड बराबरको भारिीय रूपैयाूँ खररद भएको छ।  

 आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को छ मवहनासम्ममा वाजणज्य बैंकहरूले रू.१५२ अवि ५० करोड 
र अन्त्य ववत्तीय सिंस्थाहरू (वाजणज्य बैंकहरू बीच बाहेक) ले रू.९६ अवि ६६ करोड गरी 
रू.२४९ अवि १६ करोड बराबरको अन्त्िर बैंक कारोबार गरेका छन।् अजघल्लो वर्िको सोही 
अवर्िमा वाजणज्य बैंकहरू र अन्त्य ववत्तीय सिंस्थाहरूले क्रमशुः रू.९४ अवि ३४ करोड र 
रू.६४ अवि २८ करोड गरी रू.१५८ अवि ६२ करोड बराबरको यस्िो कारोबार गरेका 
र्थए। यस अवर्िमा स्थायी िरलिा सवुविाको भने उपयोग भएको छैन।  

 अजघल्लो आर्थिक वर्िको पसु मवहनाम ९१ ददने टे्रजरी ववलको भाररि औसि ब्याजदर ०.४७ 
प्रर्िशि रहेकोमा २०७१ पसुमा ०.१६ प्रर्िशि कायम रहेको छ। यसैगरी वाजणज्य बैंकहरू 
बीचको अन्त्िर बैंक कारोबारको भाररि औसि ब्याजदर २०७० पसुमा ०.२१ प्रर्िशि 
रहेकोमा २०७१ पसुमा ०.१५ प्रर्िशि रहेको छ। अन्त्य ववत्तीय सिंस्थाहरू बीचको अन्त्िर 
बैंक कारोबारको भाररि औसि ब्याजदर २०७० पसुमा २.६२ प्रर्िशि रहेकोमा २०७१ 
पसुमा २.५१ प्रर्िशि रहेको छ। यसले मदु्रा बजारमा अझै अर्िक िरलिाको अवस्था 
ववद्यमान रहेको देखाउूँछ। यस अवर्िमा वाजणज्य बैंकहरूको कजाि िथा र्नक्षेपबीचको औसि 
ब्याजदर अन्त्िर ४.५० प्रर्िशि रहेको छ। अजघल्लो मवहना यस्िो ब्याजदर अन्त्िर ४.४८ 
प्रर्िशि रहेको र्थयो। त्यसैगरी, वाजणज्य बैंकहरूको औसि आिार ब्याजदर २०७० पसुको 
८.७५ प्रर्िशिको िलुनामा २०७१ पसुमा ७.४९ प्रर्िशिमा कायम रहेको छ। 

2.6 मदु्रा प्रदाय िथा मौदद्रक पररदृश्य 

 आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को पवहलो छ मवहनासम्ममा ववस्ििृ मदु्राप्रदाय ५.८ प्रर्िशिले 
बढेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िमा उि मदु्राप्रदाय ९.० प्रर्िशिले बढेको र्थयो। 
यस अवर्िमा सिंकुजचि मदु्राप्रदाय १.६ प्रर्िशिले बढेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्िमा 
यस्िो मदु्राप्रदाय ८.९ प्रर्िशिले बढेको र्थयो।  

 ववस्ििृ मदु्राप्रदायको वृविदर अजघल्लो वर्िको १९.१ प्रर्िशि रहेकोमा चाल ुआर्थिक वर्िमा 
१६ प्रर्िशि रहने अनमुान छ। त्यसैगरी, सिंकुजचि मदु्राप्रदायको वृविदर अजघल्लो वर्ि १७.७ 
प्रर्िशि रहेकोमा चाल ुआर्थिक वर्ि १४ प्रर्िशि रहने अनमुान छ।  

 कुल आन्त्िररक कजाि अजघल्लो वर्ि १२.६ प्रर्िशिले वृवि भएकोमा चाल ुआर्थिक वर्ि १९.२ 
प्रर्िशिले बढ्ने अनमुान छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा र्नजी के्षरिफि को कजाि प्रवाह अजघल्लो 
वर्िको १८.३ प्रर्िशिको िलुनामा २० प्रर्िशिले ववस्िार हनुे भएकाले आन्त्िररक कजािको 
वृविदर अजघल्लो वर्िको भन्त्दा उच्च रहने अनमुान छ। 
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2.7 वैदेजशक ब्यापार िथा शोिनान्त्िर जस्थर्ि 

 आर्थिक वर्ि २०७१/७२ को पवहलो छ मवहनाको अवर्िमा कुल वस्ि ु र्नयािि अजघल्लो 
वर्िको सोही अवर्िको िलुनामा ३.९ प्रर्िशिले ह्रास आई रू.४३ अवि ३९ करोड रहन 
गएको छ। गि आर्थिक बर्ि २०७०/७१ को यसै अवर्िमा यस्िो र्नयािि १५ प्रर्िशिले 
वृवि भएको र्थयो।  

 यस अवर्िमा कुल वस्ि ुआयाि १३.३ प्रर्िशिले वृवि भई रू.३७८ अवि २२ करोड पगेुको 
छ, जनु गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा २३.१ प्रर्िशिले वृवि भएको र्थयो। आयािमा 
भएको वृवि र र्नयाििमा आएको र्गरावटका कारण कुल व्यापार घाटा १६ प्रर्िशिले बढी 
रू.३३४ अवि ८३ करोड पगेुको छ। गि आर्थिक वर्िको यही अवर्िमा यस्िो घाटा २४.४ 
प्रर्िशिले बढेको र्थयो। यस अवर्िमा कुल व्यापार भने ११.२ प्रर्िशिले वृवि भई रू.४२१ 
अवि ६१ करोड पगेुको छ, जनु गि आर्थिक वर्िको यही अवर्िमा २२ प्रर्िशिले मार वृवि 
भएको र्थयो।  

 चाल ुआर्थिक वर्िको छ मवहनाको अवर्िमा ववप्ररे्ण आप्रवाहमा ३.९ प्रर्िशिले वृवि भई 
रू.२७५ अवि ९६ करोड पगेुको छ।  

 समग्र शोिनान्त्िर जस्थर्ि गि आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनामा रू.७७ अवि १९ करोडले 
बचिमा रहेकोमा चाल ुआर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा रू.३४ अवि २६ करोडले मार बचिमा 
छ। गि आर्थिक वर्िको छ मवहनाको अवर्िमा चाल ुखािा रू.५५ अवि २ करोडले बचिमा 
रहेकोमा यो वर्िको सोही अवर्िमा रू.१३ अवि ६५ करोडले मार बचिमा रहन गएको छ। 
वस्ि ु िथा सेवा आयाि बढ्न,ु अनदुान रकम घट्न ु र ववप्ररे्ण आप्रवाहको वृवि न्त्यून हनु ु
जस्िा कारणहरूले चाल ुखािा न्त्यून बचिमा रहन गएको हो।  

 वववास व्यापार िफि  सन ् २०१४ मा ३.१ प्रर्िशिले बढेको अनमुान गररएको वस्ि ु िथा 
सेवाको वववास व्यापार जापान, रुस र चीनमा देजखएको मन्त्दीको बाबजदु सन ्२०१५ मा ३.८ 
प्रर्िशिले वृवि हनुे प्रके्षपण रहेको छ।  

2.8 र्ििोपर िथा बीमा व्यवसाय 

 पूूँजी बजारको सूचकको रूपमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क वावर्िक र्बन्त्दगुि आिारमा १९.४ 
प्रर्िशिले बढी २०७१ पसु मसान्त्िमा ९३९.५ र्बन्त्दमुा पगेुको छ। सो सूचकाङ्क अजघल्लो 
वर्िको सोही अवर्िमा ४८.६ प्रर्िशिले वृवि भई ७८७.१ र्बन्त्दमुा कायम रहेको र्थयो। 
नेप्से सूचकाङ्कमा देजखएको यो ववृिले वििमान सरकार गठन भएपर्छ लगानीकिािहरूमा 
देजखएको उत्साहलाई इवङ्गि गदिछ।  

 र्ििोपरको बजार पूूँजीकरण वावर्िक र्बन्त्दगुि आिारमा २०.५ प्रर्िशिले वृवि भई २०७१ 
पसु मसान्त्िमा रू.९६३ अवि ४२ करोड कायम भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७०/७१ को 
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कुल गाहिस्थ उत्पादनसूँग यो पूूँजीकरणको अनपुाि ५० प्रर्िशि रहेको छ। गि वर्िको यही 
अवर्िमा यस्िो अनपुाि ४७.२ प्रर्िशि मार रहेको र्थयो। बजार पूूँजीकरणमा बैंक िथा 
ववत्तीय सिंस्थाहरू (बीमा कम्पनीहरूसवहि) को अिंश ७७.५ प्रर्िशि रहेको छ भन ेउत्पादन 
िथा प्रशोिन क्षेरको २.५ प्रर्िशि, होटलहरूको २.८ प्रर्िशि, व्यापाररक सिंस्थाहरूको ०.१ 
प्रर्िशि, जलववद्यिु के्षरको ७.३ प्रर्िशि र अन्त्यको ९.७ प्रर्िशि रहेको छ।  

 नेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज र्लर्मटेडमा सूचीकृि कम्पनीहरूको सिंख्या २३२ पगेुको छ। सूचीकृि 
कम्पनीहरू मध्ये १९८ वटा बैंक िथा ववत्तीय सिंस्था (बीमा कम्पनीहरू समेि) रहेका छन ्
भने १८ वटा उत्पादन र प्रशोिन उद्योग, ४ वटा होटल, ४ वटा व्यापाररक सिंस्था, ६ वटा 
जलववद्यिु कम्पनी र २ वटा अन्त्य समूहका रहेका छन।् 

 नेपाल स्टक एक्सचेन्त्ज र्लर्मटेडमा सूचीकृि कम्पनीहरू को चिुा पूूँजी वावर्िक र्बन्त्दगुि 
आिारमा १६.४ प्रर्िशिले बढी रू.१५९ अवि २५ करोड पगेुको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको 
छ मवहनासम्ममा रू.९ अवि १ करोड ५० लाख बरावरको सािारण शेयर, रू.८६ करोड 
७४ लाख बरावरको हकप्रद शेयर र रू.२ अवि ७६ करोड ४५ लाख बरावरको बोनस शेयर 
गरी कुल रू.१२ अवि ६४ करोड ७० लाख बरावरको र्ििोपर सूचीकृि भएको छ।  

 यस अवर्िमा २५ वटा बीमा कम्पनीमध्ये सूचीकृि कम्पनीहरूको सिंख्या २२ रहेको छ। 
कुल २५ वटा बीमा कम्पनीहरूमध्ये १६ वटा र्नजीवन, ८ वटा जीवन र १ वटा दवैु 
वकर्समका रहेका छन।् चाल ु आर्थिक वर्िको शरुूमा सूचीकृि बीमा कम्पनीहरूको बजार 
पूूँजीकरण रू.१४० अवि ६४ करोड रहेकोमा पवहलो छ मवहनामा रू.१२२ अवि ९ करोड 
कायम रहेको छ। 

 

 

  



13 

 

पररच्छेद 3 
प्रमखु नीर्ि िथा कायिक्रमहरूको कायािन्त्वयन अवस्था 

 

चाल ुआर्थिक वर्िमा बजेट विव्य माफि ि ्साविजर्नक गररएका प्रमखु नीर्ि िथा कायिक्रमहरूको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयनका लार्ग सम्बजन्त्िि र्नकायहरूको सहभार्गिामा सबै नीर्ि िथा कायिक्रमको समयबि 
कायियोजना बनाई सम्बजन्त्िि मन्त्रालयहरूमा पठाइएको र्थयो। साउन मवहना र्भरै सम्बजन्त्िि र्नकायले 
आ-आफ्नो वावर्िक कायिक्रम िथा कायियोजना साविजर्नक गनुि पने ब्यवस्था गररयो। प्रभावकारी 
अनगुमनका लार्ग सम्बजन्त्िि मन्त्रालयले बजेटका नीर्ि िथा कायिक्रमहरूको अनगुमन िथा कायािन्त्वयनका 
लार्ग प्रत्येक मवहना समाि भएको ७ ददनर्भर सम्बजन्त्िि मन्त्रालयमा, दईु मवहना समाि भएको १० 
ददनर्भर अथि मन्त्रालयमा, चार मवहना समाि भएको १५ ददन र्भर रावष्ट्रय योजना आयोगमा रहेको रावष्ट्रय 
ववकास समस्या समािान सर्मर्िमा समीक्षा गने ब्यवस्था गररयो।  

पवहलो प्राथर्मकिामा परेका वावर्िक कायिक्रमको हकमा रावष्ट्रय योजना आयोगबाट र दोस्रो िथा िेस्रो 
प्राथर्मकिामा परेका कायिक्रमहरू सम्बजन्त्िि मन्त्रालय/र्नकाय आफैले २०७1 साउन 2५ र्भर स्वीकृि 
गरी मािहि र्नकायमा अजख्ियारी पठाइसक्न ु पने ब्यवस्था गररयो। नीर्ि िथा कायिक्रमहरूको अथि 
मन्त्रालयबाट र्नयर्मि अनगुमन गनिका लार्ग अथि मन्त्रालयमा ियार गररएको ववद्यिुीय अनगुमन प्रणालीको 
समेि प्रयोग गररयो। 

चाल ु आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहना व्यर्िि भइसकेको अवस्थामा बजेटमा उजल्लजखि नीर्ि िथा 
कायिक्रमहरूको अपेजक्षि प्रगर्ि भएको देजखएन। कायिक्रमहरूको प्रगर्ि ववश्लरे्ण गदाि नर्िजामूलक भन्त्दा 
पर्न प्रवक्रयागि प्रकृर्िका (जस्िै प्रवक्रया शरुु गररएको, अजख्ियारी पठाइएको, सूचना र्नकालेको, कायिववर्ि 
बनाएको, सर्मर्ि गठन गररएको, बैठक बसेको, र्नदेशन ददइएको) प्रगर्ि वववरण प्राि हनु आएको छ। 
बजेटका नीर्ि िथा कायिक्रमहरूको कायािन्त्वयन गने र त्यसको प्रगर्ि प्रर्िवेदन पठाउने ववर्यमा अर्िकािंश 
मन्त्रालयहरू उदासीन देजखएका छन।् कर्िपय अवस्थामा प्रगर्ि प्रर्िवेदन नै प्राि हुूँदैनन ् भने भएका 
प्रर्िवेदन पर्न सिही वकर्समका मार हनुे गरेका छन।् 

ववर्भन्न र्नकायहरूबाट प्राि वववरणको आिारमा समीक्षा अवर्िमा भएको नीर्ि िथा कायिक्रमको प्रगर्ि 
अवस्था देहाय अनसुार देजखएको छुः  

3.1 अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग 

 भ्रष्टाचार न्त्यूनीकरणका लार्ग के्षरीय स्िरमा अन्त्िरकृया गोष्ठी िथा सामदुावयक जशक्षा सम्वन्त्िी 
स्थलगि कायिक्रम सञ्चालन र ववर्भन्न मन्त्रालय/कायािलयहरूमा आयोगले पठाएको सझुाव 
र्नदेशनको कायािन्त्वयनको जस्थर्ि बारे अनगुमन िथा मूल्यािंकन फोकल पोइन्त्ट बैठक बस्नकुा 
साथै ववर्भन्न कायािलयहरूमा अनसुन्त्िान टोली पररचालन गरी अनगुमन गररएको र्थयो। यस 
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अवर्िमा 21413 वटा उजरुी मध्ये 8807 उजरुी फर्छ्योट र 204 थान मदु्दा ववशेर् 
अदालिमा दिाि गररएको छ। 

3.2 र्नवािचन आयोग 

 यस अवर्िमा थप १३ लाख ४ हजार ९ सय २७ मिदािाको फोटो सवहिको मिदािा 
नामावली सिंकलन गररएको छ भने कास्की, पाल्पा र कैलालीमा जजल्ला र्नवािचन कायािलयको 
भवन र्नमािण सम्पन्न भएको छ।  

3.3 प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 

 र्नकायगि कायिसम्पादन सूचकहरू ियार गरी 31 मन्त्रालय िथा केन्त्द्रीय र्नकायहरूको 
सूचकका आिारमा मार्सक रुपमा अनगुमन गनिका साथै सशुासन, पारदजशििा एविं खचिमा 
र्मिब्यवयिा कायम गनि आन्त्िररक र्नयन्त्रण प्रणाली र्नदेजशका स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको छ। आर्थिक वर्ि 2071/72 को नेपाल सरकारको नीर्ि िथा कायिक्रमको 
कायियोजना बनाई Website माफि ि ्साविजर्नकीकरण गररएको छ। 

 साविजर्नक खररद ऐनको सिंशोिन मस्यौदामा कानून मन्त्रालयको सहमर्ि प्राि भई 
मजन्त्रपररर्द मा पेश गनि ियारी भइरहेको। 

 3.4 अथि मन्त्रालय 

 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक िथा ववत्तीय सिंस्था सम्बन्त्िी ऐन, २०६३ र बैंवकङ्ग कसरु 
सम्वन्त्िी ऐन, २०६४ का सिंशोिन वविेयकहरू ब्यवस्थावपका-सिंसदको यसै अर्िवेशनमा पेश 
गने गरी ियार गररएको छ। 

 पाूँचवटा ग्रामीण ववकास बैकहरू मजिर गररनकुा साथै सरकार र र्नजी बीमा कम्पनीहरूको 
लगानीमा पनुबीमा कम्पनी स्थापना भएको छ। 

 छ वटा साविजर्नक सिंस्थानहरू र्नजीकरणका लार्ग प्रवक्रया अगार्ड बढाइएको र केही 
सिंस्थानहरू गाभ्ने प्रवक्रयाका लार्ग पहल गररएको छ भने  NCCN का कमिचारीहरूलाई Pay-

off गरी ववघटन गररएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीलाई खारेज गने र नेशनल टे्रर्डङ 
कम्पनीलाई खारेज वा मजि गने ववर्यमा छलफल थार्लएको छ। 

 वििमान कर प्रणालीमा समयानकुुल सिुार गदै मूल्य अर्भवृवि कर र आयकरलाई राजस्वको 
प्रमखु श्रोिको रुपमा ववकास गनुिका साथै करको दायरा ववस्िार र चहुावट र्नयन्त्रण गरी 
राजस्व सिंकलनमा ववृि गनि कर प्रणाली पनुरावलोकन आयोग गठन भएको छ। एकीकृि 
सूचना प्रणाली ववकास गने क्रममा उद्योग ववभागसिंग समन्त्वय गररएको छ।  

 वैदेजशक सहायिािफि  अनदुानमा रू.109 अवि 92 करोड 37 लाख र ऋणमा रू.107 अवि 
74 करोड 81 लाख गरी कूल रू.217 अवि 67 करोड 18 लाख नयाूँ प्रर्िवििा प्राि 
भएको छ। 
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 वैदेजशक सहायिालाई व्यवजस्थि गने क्रममा १३१ वटा गैर सरकारी सिंस्थालाई Aid 

Management Portal (AMP) मा आबि गररएको छ।  

 नेपालको ववत्तीय प्रर्िवेदन प्रणालीलाई अन्त्िरािवष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप िलु्याउन नेपाल 
साविजर्नक के्षर लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards) (NEPSAS) को दईु  
मन्त्रालयहरूमा नमूना परीक्षण (Pilot Testing) को कायि सम्पन्न भएको छ। 

 राजस्व सिंकलन कायिलाई प्रभावकारी िलु्याउन र सिंकर्लि राजस्वको यथाथि ि्याङ्क सहज 
िररकाले प्राि गनि Revenue Management Information System लाई काठमाडौं उपत्यकाजस्थि 
कायािलयहरूमा Piloting को रुपमा शरुु गररएको छ।  

 मदु्रास्फीर्ि दरलाई 7.3 प्रर्िशिमा सीर्मि गररएको छ। 

 उत्पादनशील के्षरिफि को पनुकि जाि दर ५ प्रर्िशिबाट घटाएर ४ प्रर्िशि कायम गररएको 
छ। यस अवर्िमा पनुकि जाि सवुविा अन्त्िगिि रु. ३ अवि २ करोडको सािरण पनुकि जाि र रु.१ 
अवि ४१ करोडको र्नयािि पनुकि जाि उपलब्ि गराइएको छ।  

 घरेल ुिथा साना व्यवसायको वावर्िक कारोबारको सामथ्र्यको आिारमा रु. १० लाख र नयाूँ 
व्यवसाय खोल्न रु. ५ लाखसम्म व्यजिगि/सिंस्थागि जमानीमा कजाि प्रवाह गने सम्बन्त्िी 
र्नदेशन जारी गररएको छ। 

 लघवुवत्त सेवाको पहुूँच कम भएका २२ जजल्लामा घ वगिको ववत्तीय सिंस्थाहरूले शाखा खोली 
ववत्तीय कारोवार गदाि शून्त्य ब्याजदरमा उपलब्ि गराइने कजाि सीमा रु. २० लाख प्रर्ि शाखा 
बाट बढाएर रु. ३० लाख परु् याइएको छ। 

 ववदेशजस्थि अस्पिालमा गई और्िोपचार गराउन र आवश्यक और्िी खररद गने प्रयोजनको 
लार्ग नेपाली नागररकहरूलाई िोवकएको मापदण्डका आिारमा वावर्िक अमेररकी डलर १० 
हजारसम्मको सटही सवुविा प्रदान गने ब्यवस्था र्मलाइएको छ। 

 नेपाली नागररकहरूले आफ्नो पवहचान खलु्ने प्रमाण सवहि आफुसूँग रहेको नगद पररवत्यि 
ववदेशी मदु्रा सटहीको लार्ग इजाजिपरप्राि बैंक िथा ववत्तीय सिंस्थामा अनरुोि गरेमा एक 
पटकमा अमेररकी डलर ३ हजार वा सो बराबर हनुे गरी अन्त्य पररवत्यि ववदेशी मदु्रा सटही 
(खररद) गने ब्यवस्था गररएको छ। त्यसैगरी, वावर्िक २ हजार अमेररकी डलरसम्मको खररद 
Online माफि ि ्गनि सवकने ब्यवस्था र्मलाइएको छ। साथै, पररवत्यि ववदेशी मदु्रामा खािा हनु े
नेपालीले आफ्नो खािाबाट वस्ि ुिथा सेवा खररद गने प्रयोजनका लार्ग वावर्िक अमेररकी डलर 
१० हजारसम्म भिुानी ददनसक्ने ब्यवस्था गररएको छ।  

 अथि मन्त्रालय र समग्र अथििन्त्रका बारेमा सविसािारणले गनुासो राख्न र र्िनको ब्यवस्थापन 
गनि ववगलु नामको गनुासो कक्ष स्थापना गररएको र ित्कालै त्यस्िा गनुासाहरूलाई 
ब्यवस्थापन गने कायिको सरुुवाि गररएको छ। 
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 कृवर्का लार्ग र्लइन ेऋणको ब्याजदर ६ प्रर्िशिमा नबढ्ने गरी ऋण प्रवाह गने कायिववर्ि 
ियार गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। 

3.5 उद्योग मन्त्रालय 

 मलुकुभरका १८ साइटको २९६ व.वक.मी. के्षरमा अन्त्वेर्ण कायि िथा १,५०० हेक्टर 
क्षेरमा Topographical Survey कायि सम्पन्न भएको छ भने ९५ वटा खानी क्षेर यवकन 
गनुिका साथै Mining Scheme tyf IEE प्रर्िवेदन लेखन कायि भइरहेको छ।  

 लर्लिपरुको इमाडोलमा ३५० मीटर प्राकृर्िक ग्याूँस अन्त्वेर्ण िथा परीक्षण उत्पादनको 
र्िर्लङ कायि सम्पन्न गररएको छ भन े परीक्षण उत्पादन कायिको लार्ग Separation Tank 
र्नमािण कायि भइरहेको छ। खर्नज प्रशासन िथा सूचना प्रवाह (GMIS Software) र्नमािण 
कायिको बोलपर कागजाि ियार गनि परामशिदािा छनौट गररएको छ। 

 प्राववर्िक परामशि िथा औद्योर्गक सचेिना िार्लम कायिक्रम अन्त्िरगि २,०९५ जना, उद्योग 
र वाजणज्य प्रशासन िथा औद्योर्गक बौविक सचेिना िार्लम कायिक्रम अन्त्िरगि ५१३ जना, 
ववर्भन्न सिंघ सस्थाहरूसूँग सहभागी भई ३९९ जनालाई िार्लम प्रदान गररएको छ। 

 यस अवर्िसम्ममा उद्योग दिाि ३,४५३ भई उद्योगमा भएको लगानी रू.७ अवि ९२ करोड 
१८ लाख ६४ हजार पगेुको छ भन ेयस अवर्िमा थप ४,१८२ मवहला र ७,१२२ परुुर्ले  
रोजगारी प्राि गरेका छन।् 

 भैरहवा ववशेर् आर्थिक के्षर उद घाटन भई उद्योग स्थापनाथि मनसाय पर आब्हान गनुिका साथै 
पाूँचखाल ववशरे् आर्थिक के्षरको DPR ियार गनि आशयपर जारी गररएको छ। 

 औद्योर्गक व्यवसाय ऐन र ववदेशी लगानी िथा प्रववर्ि हस्िान्त्िरण ऐनको सिंशोर्िि मस्यौदा 
मजन्त्रपररर्द्को वविेयक सर्मर्िमा छलफलमा रहेको। 

 ववशेर् आर्थिक के्षर (सेज) ऐन को मस्यौदामा कानून मन्त्रालयको सहमर्ि प्राि भई 
मजन्त्रपररर्द मा पेश गने क्रममा रहेको। 

3.6 उजाि मन्त्रालय 

 जलववद्यिु आयोजना िथा प्रसारण प्रणालीको सञ्चालन िथा सिंभार सम्बन्त्िी र्नदेजशका ियार 
गने कायिको लार्ग सम्झौिा सम्पन्न भई Draft Inception Report प्राि भएको छ।  

 सिकोशी उच्च बाूँि बहउुद्देशीय आयोजनाको Power House र Spillway Site मा क्रमशुः 
१,८७५ र्म. र ३,४८० र्म. मध्ये 76 र्मटर र्िर्लङ्ग सम्पन्न भएको छ। 

 पञ्चेवासर बहउुद्देश्यीय आयोजनाको साइटमा कायािलय भवन र्नमािणको कायि जारी छ भन े
Detailed Environment Management Plan (DEMP) कायिको मस्यौदा प्रर्िवेदन अध्ययन 
भइरहेको] छ। 
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 जनिाको जलववद्यिु अन्त्िगिि गोरखा र लमजङु्ग जजल्लाको िल्लो चेपे जलववद्यिु आयोजनाको 
सिंभाव्यिा अध्ययनको Revised final Draft report प्राि भएको छ। प्रस्िाववि बढुीगिंगा 
जलववद्यिु आयोजना, जशवाखोला जलववद्यिु आयोजना, इन्त्ख ुखोला जल ववद्यिु आयोजनाको 
Detailed Engineering study का लार्ग Cost estimate, TOR & EOI Document ियार भएको 
छ।  

 कुस्मा-नयाूँ बटुबल २२० के.भी., कुस्मा-िल्लोमोदी (कालीगण्डकी कोररडोर) १३२ के.भी., 
र मािािीथि-नैर्बसे ३३ के.भी. ववद्यिु प्रसारण लाइनको ] सवेक्षण अनमुर्िपर प्रदान गररएको 
छ। 

 मोदी, जखम्िी १, कालीगण्डकी ए, मध्यमस्यािङ्दी, जचर्लमे, िल्लो मोदी समेि ६ वटा जलववद्यिु 
आयोजनाहरूको Post Evaluation कायिको EOI मूल्याङ्कन भएको छ। 

 मार्थल्लो र्रशलुी जलववद्यिु आयोजना हेडरेस टनेल खने्न कायि 73 प्रर्िशि सम्पन्न भएको,  
Access Tunnel खने्न कायि सम्पन्न भएको, Switchyard को Slope Stabilization कायि चाल ु 
रहेको र केवल टनेल खने्न कायि सम्पन्न भएको छ। यस आयोजनाको प्रसारण लाइनको 
Route Alignment स्वीकृि भएको छ भन े132 के.भी. प्रसारण लाइनको Tower Foundation 

का लार्ग Geological Investigation सम्पन्न भएको छ।  

 चमेर्लया जलववद्यिु आयोजनाको जग्गा मआुब्जा वविरण कायि 99.2४ प्रर्िशि, प्रवेशमागि 
र्नमािण कायि 61.5 प्रर्िशि, 132/33 के.भी. 210 एम.भी.ए.सबस्टेशनको र्नमािण 97.5 
प्रर्िशि, मखु्य र्सर्भल र्नमािण कायि 93.86 प्रर्िशि, इलेक्ट्रोमेकार्नकल, हाइिोमेकार्नकल 
िथा 132 के.भी. प्रसारण लाइन र्नमािण 97.14 प्रर्िशि र सल्लाहकार सेवा सम्बन्त्िी 
कायि 94.14 प्रर्िशि सम्पन्न भएको छ। 

 कुलेखानी िेस्रो जलववद्यिु आयोजनाको मखु्य सरुुङ्ग खने्न कायि र Forebay िथा penstock 

tunnel को Horizontal portion खने्न कायि सम्पन्न भई inclined portion खने्न कायि चाल ु 
रहेको छ। यसैगरी Headworks मा desander सम्बन्त्िी कायि सम्पन्न भइ साइफनसूँग 
सम्बजन्त्िि कायि सम्पन्न भएको छ। 

 नेपाल भारि ववद्यिु प्रसारण िथा व्यापार आयोजनाको ढल्केवर–मजुफ्फरपरु ४०० के.भी. 
अन्त्िदेशीय प्रसारण लाइनका साथै ३३ वटा १३२ के.भी प्रसारण लाइनको कायिलाई 
र्नरन्त्िरिा ददइएको छ। िनरु्ा जजल्लामा टावर फाउण्डेशनको कायि शरुु भएको, ववस्ििृ सभे 
कायि सम्पन्न भएको,  प्रसारण लाइन र्नमािण अन्त्िगिि टावरका लार्ग आवश्यक जग्गा प्रार्िको 
सूचना प्रकाजशि भएको िथा महोत्तरी जजल्लामा ६ वटा टावर फाउण्डेशन कायि सम्पन्न भएको 
छ। 

 कोहलपरु–कुसमु खण्ड ४९ वक.मी., कुसमु–लमही खण्ड ४७ वक.मी., लमही–जशवपरु खण्ड 
५१ वक.मी., जशवपरु–बटुवल खण्ड ६४ वक.मी. गरी जम्मा २११ वक.मी. मा OPGW 
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stringing कायि सम्पन्न भई टेवष्टङ कायि चाल ुरहेको छ। यसैगरी कोहलपरु–कुसमु खण्ड ४९ 
वक.मी., कुसमु–लमही खण्ड ४७ वक.मी. र लमही–जशवपरु खण्ड ५१ वक.मी., जशवपरु–बटुवल 
खण्ड ६१ वक.मी. गरी जम्मा २०८ वक.मी. मा Conductor Stringing कायि सम्पन्न भएको 
छ। 

 मार्थल्लो िामाकोशी जलववद्यिु आयोजनाको हेडवक्सि किं वक्रट 78.8 प्रर्िशि, मखु्य सरुुङ्ग 
74.2 प्रर्िशि, टेलरेस सरुुङ्ग 100 प्रर्िशि, ववद्यिु गहृ र Transformal क्याभनि खने्न कायि 
100 प्रर्िशि सम्पन्न भएको छ। 

3.7 काननु, न्त्याय, सिंवविानसभा िथा सिंसदीय मार्मला मन्त्रालय  

 पारमाणववक पदाथि िथा सो सम्वन्त्िी र्नयन्त्रण गनि बनेको ववदे्ययक, 2071 ियार गरी 
ववज्ञान िथा वािावरण मन्त्रालय पठाइएको छ। 

 नेपालको कानूनी इर्िहास बारे अर्भलेख राख्न ेउद्देश्यले र्लच्छवीकाल पर्छ जयजस्थर्ि मल्ल 
सम्मको पालामा भएको कानूनी ब्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गराई प्रर्िवेदन र्लइएको छ। 

 अपरािको बेसलाईन सवेक्षण सम्बन्त्िी कायिक्रम सञ्चालन गरी नेपालमा अपरािको वास्िववक 
अवस्था बारे ि्याङ्कीय जानकारी प्राि गनि सफ्टवेर र्नमािण गरी ि्याङ्क प्रववष्टी गररएको छ। 

 मानव अर्िकार, मानवीय काननु र लैंवङ्गक वहिंसा ववरुि गा.वव.स. र ववद्यालयस्िरीय सचेिना 
कायिक्रम, मानव अर्िकार सम्बन्त्िमा जजल्लाहरूमा अन्त्िवक्रि या, कानूनी सहायिा अनगुमन 
अन्त्िवक्रि या गररएको छ। 

3.8 कृवर् ववकास मन्त्रालय 

 वाख्रापालन प्रवििन कायिक्रम सञ्चालन कायिवविर्ि 2071, ग्रार्मण कुखरुा प्रवििन कायिक्रम 
सञ्चालन कायिववर्ि, 2071 दगु्ि उत्पादन प्रवििन कायिक्रम सञ्चालन कायिववर्ि 2071 
लगायि 34 वटा कायिववर्ि िथा र्नदेजशकाहरू स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा आएको छ। 

 कृवर् कायिक्रम िफि  यवुालजक्षि कायिक्रमको लार्ग 500 आवेदन प्राि भएकोमा 150 यवुा 
छनौट गरी िालीम कायि शरुु भएको छ। 

 यस अवर्िमा 614 मेवट्रक टन रासायर्नक मल र २२ मेवट्रक टन उन्नि बीऊ ढुवानी 
गनुिका साथै 1 लाख ७५ हजार 9 सय 24 मेवट्रक टन रासायर्नक मल, 1 सय 79 
मेवट्रक टन प्राङ्गाररक मल र 5 हजार 4 सय 52 मेवट्रक टन गहुूँको उन्नि बीऊ अनदुानमा 
र्बक्री वविरण गररएको छ। 

 साना िथा मझौला कृर्क आयस्िर ववृि आयोजना माफि ि ्कूल 111 वटा उप आयोजनाहरू 
कायािन्त्वयनमा रहेका छन ्भने 74 वटा उपआयोजनाहरू सम्झौिाको क्रममा रहेका छन।् 

 कृवर् िथा खाद्य सरुक्षा आयोजनाको सहयोगमा कृर्कस्िरमा 50 टन श्रोि बीऊ उत्पादन 
भएको, 120 वटा बाली उत्पादन कृर्क पाठशाला सञ्चालन भएको िथा 116 वटा कृर्क 
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समूहमा बाख्रा उत्पादकत्व सिुार कायिक्रम सञ्चालन भएको छ। अमेररकाबाट सानने जािका 
४० वटा बाख्राहरू र अषे्ट्रर्लयाबाट बोयर जािका 79 वटा बाख्राहरू आयाि गररएको छ। 

 एक गाउूँ एक उत्पादन िथा एक जजल्ला एक उत्पादनका कायिक्रमलाई ववस्िार गनि 
कायिक्रम स्वीकृि भई कायािन्त्वयन भइरहेको छ। 

3.9 गहृ मन्त्रालय 

 शहरी सरुक्षा प्रणालीलाई भरपदो र वववासासनीय िलु्याउन काठमाडौ उपत्यका र अन्त्य 
सहरहरूका सम्वेदनशील ८ क्षेरमा CCTV जडान गररसवकएको र बाूँकी स्थानमा जडान कयि 
भइरहेको छ। 

 प्रहरी सेवाको गणुस्िरमा सिुार गने उद्देश्यले 5,152 प्रहरीहरूलाई मसु्कान सवहिको प्रहरी 
सेवा सम्बन्त्िी िालीम प्रदान गरी सेवा सञ्चालन गररएको छ।  

 रावष्ट्रय पररचयपर वविरणको लार्ग नीर्िगि रुपमा रावष्ट्रय पररचयपर सम्बन्त्िी ऐनको मस्यौदा 
ियार भई स्वीकृिीको प्रवक्रयामा रहेको छ। 

 प्राकृर्िक िथा दैवी प्रकोप ब्यवस्थापन सम्बन्त्िी काननुको मस्यौदा ियार भएको छ। 
 कारागारलाई सिुार गहृको रुपमा ववकर्सि गने क्रमममा परामशिदािाबाट र्डटेल्ड र्डजाइन 

िथा लागि अनमुान ियार गने कायि सम्पन्न भई आवश्यक पररमाजिन र सिंशोिनका लार्ग 
सहरी ववकास मन्त्रालयसूँग समन्त्वय गररएको छ।  

 अध्यागमन सेवालाई ववद्यिुीय प्रववर्िमा आिाररि बनाउने कायि अन्त्िगिि एम.आर.पी.मा रहेको 
वववरण सफ्टवेयरमा भण्डारण गने कायि शरुु गररएको छ। यसबाट अध्यागमनको कायि 
सरल, प्रभावकारी र भरपदो हनुेछ। 

3.10 सिंस्कृर्ि पयिटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय 

 र्रभवुन अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल कायािलयमा टर्मिनल मोनोपलु्स सेकेण्डरी सर्भिलेन्त्स राडार र 
लर्लिपरुको भटेा डाूँडामा इनरुट मोनोपलु्स सेकेण्डरी सर्भिलेन्त्स राडार जडान गने काम 
भइरहेको छ। साथै एजशयाली ववकास बैंकको सहयोगमा सञ्चार्लि हवाइ यािायाि क्षमिा 
अर्भवृवि आयोजनाबाट ववमानस्थलको सिुार कायि भइरहेको छ। 

 गौिम बिु अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल र्नमािण कायिको जशलान्त्यास सम्पन्न भएको छ। यस 
ववमानस्थलको अन्त्िरािवष्ट्रय प्रर्िस्पिािको टेण्डर प्रवक्रयाबाट छनौट भएको जचर्नया र्नमािण 
कम्पनी North West Civil Aviation Airport Construction Group Ltd.  सूँग २०७१ कार्ििक 
२७ गिे रु. ६ अवि २२ करोड ५१ लाख २० हजार २ सय २७ रुपैया ९१ पैसामा 
सम्झौिा भै ठेकेदारबाट कायि शरुु भएको छ। 

 पोखरा क्षेरीय अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थलको Engineering Procurement and Construction (EPC) 

Model बमोजजम २१५.९६५ र्मर्लयन अमेररकी डलर को लागिमा र्नमािण गनि प्रारजम्भक 
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कायि शरुु भएको छ। जस अन्त्िगिि प्रथम चरणको कररव कररव ८० रोपनी क्षेरफलको 
जग्गा अर्िग्रहणको सूचना प्रकाजशि गररएको छ। 

 ववराटनगर, नेपालगञ्ज र िनगढी ववमानस्थलहरूलाई सवुविासम्पन्न क्षेरीय ववमानस्थलको 
रुपमा ववकास गने कायिको लार्ग आवश्यक कायिक्रम स्वीकृि भइसकेको छ भने ववराटनगर 
र नेपालगञ्ज ववमानस्थल रारीकार्लन उडान योग्य भएको छ। 

 यही २०१५ फेव्रअुरीको पवहलो सािा र्भर १ वटा एअरवस ३२०–२०० जहाज प्राि 
भएको र अको एअरवस ३२०–२०० जहाज यही अवप्रल मवहनामा प्राि हनुेछ। 

 पशपुर्िमा ववद्यिुीय शवदाह गहृको र्नमािण कायि अजन्त्िम चरणमा पगेुको छ। 

3.11 परराष्ट्र मन्त्रालय 

 गि मिंसीर मवहनामा 18औिं साकि  जशखर सम्मेलन सफलिाका साथ सम्पन्न गररएको र 
यसबाट नेपालको अन्त्िरािवष्ट्रय छववमा समेि सिुार आएको छ। 

 हस्िर्लजखि राहदानीलाई यन्त्रवाहक राहदानीले प्रर्िस्थावपि गनि कायिलाई अर्भयानको रुपमा 
लर्गएको छ। 

 आर्थिक कुटनीर्िलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि कायियोजना ियार गरी कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको छ। 

 गैर आवासीय नेपाली ऐन, 2064 र र्नयमावली, 2064 लाई सिंशोिनको लार्ग आवश्यक 
ियारी शरुु गररएको छ। 

 ववदेशजस्थि नेपाली दिुावासहरूको लार्ग भवन िथा जग्गा खरीद सम्बन्त्िी प्रवक्रया अगार्ड 
बढाइएको छ। जस अनसुार चाल ुआर्थिक वर्िमा कम्िीमा दईु स्थानमा जग्गा खररद गने र 
दईु स्थानमा भवन र्नमािण वा खररद गने प्रवक्रया अगार्ड बढेको छ। 

 मन्त्रालय र अन्त्िगिि र्नकायहरूको सिंगठन िथा ब्यवस्थापन सवेक्षण गने कायि सम्पन्न भएको 
छ। 

3.12 वन िथा भ-ूसिंरक्षण मन्त्रालय 

 राष्ट्रपर्ि चरेु िराइ मिेस सिंरक्षण ववकास सर्मर्ि गठन भई सर्मर्िले काम शरुु गररसकेको 
छ। अर्ि सिंवेदनशील के्षरका रुपमा र्सफाररस गररएका ४ वटा नदी प्रणालीहरूको सम्बजन्त्िि 
र्नकायहरूसिंग समन्त्वय गरी स्थलगि सवेक्षणका आिारमा योजना िजुिमा गररएको छ। 

 बन (दोस्रो सिंशोिन) वविेयक, 2071 ब्यवस्थावपका सिंसदमा दिाि भएको छ भने रावष्ट्रय 
र्नकुन्त्ज िथा वन्त्यजन्त्ि ुसिंरक्षण वविेयक, 2071 मजन्त्रपररर्दमा प्रस्ििु गरर सवकएको छ भन े
बाूँके रावष्ट्रय र्नकुन्त्ज र्नयमावली, 2071 स्वीकृि गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। 

 एक घर एक रुख, एक गाउूँ एक जिंगल र एक नगर एक उद्यान अन्त्िगििको वन दशक 
कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिववर्ि, 2071 स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा आएको, सामदुावयक 
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बनको काठ दाउरा सिंकलन िथा र्बक्री वविरण र्नदेजशका 2071 स्वीकृि भएको, वैज्ञार्नक 
वन ब्यवस्थापन कायिववर्ि, 2071 स्वीकृि भएको, प्राकृर्िक प्रकोप ब्यवस्थापन कायि 
सञ्चालन र्नदेजशका, 2071 स्वीकृि भएको र वन नीर्ि, 2071 स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको छ। 

 बाघ गणना, 2071 सम्पन्न भई देश र्भर जम्मा 198 वटा बाघ रहेको देजखएको छ। 
 जिंगली हात्तीको गर्िववर्ि र्नयन्त्रणको लार्ग Electrical Fencing को कायि शरुु गररएको छ। 

3.13 वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालय 

 ढुवानी िथा अन्त्य के्षरमा काननु ववपरीि काटेर्लङ िथा र्सजण्डकेट प्रणालीलाई कडाइका साथ 
र्नयन्त्रण गने सम्बन्त्िमा वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयमा सझुाव मस्यौदा पेश भई 
छलफलको क्रममा रहेको छ। 

 िािोपानीमा सखु्खा बन्त्दरगाहको ७० प्रर्िशि, पलुको ५५ प्रर्िशि र सडकको १० प्रर्िशि 
काम सम्पन्न भई रसवुामा सखु्खा बन्त्दरगाहा र्नमािणको लागी Topographical Survey गरी 
प्रर्िवेदन प्राि भइसकेको छ। 

 पेट्रोर्लयम पदाथिको आपूर्ििलाई सहज बनाउन रक्सौलदेजख अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोर्लयम 
पाइपलाइन र्नमािण कायि आगार्ड बढाउन नेपाल आयल र्नगम र भारिीय आयल र्नगम 
बीचको सिंयिु कायिदलले ियार गरेको प्रर्िवेदन वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयमा पेश भएको 
छ। पेट्रोर्लयम पदाथिको आपूर्िि र भण्डारणमा र्नजी के्षरलाई सिंलग्न गराउन, पेट्रोर्लयम 
पदाथिको कारोवारलाई व्यवजस्थि गनि र र्नयमनलाई प्रभावकारी वनाउन पेट्रोर्लयम पदाथिको 
कारोवार सम्बन्त्िी काननु िजुिमा गनि मस्यौदा ियार गररएको छ।  

 वाजणज्य नीर्ि २०६५ र नेपाल एवककृि व्यापार रणनीर्ि–२०१० को पनुरावलोकन िथा 
अद्यावर्िक कायि अजन्त्िम चरणमा पगेुको छ। 

 काठमाण्डौ कन्त्टेनर फे्रट (Container Freight) स्टेशन र्नमािणका लार्ग साववक वहमाल 
र्समेन्त्ट कम्पनीसूँग रहेको ८१६ रोपर्न जग्गा मजन्त्रपररर्द बाट र्नणिय भई वाजणज्य िथा 
आपूर्िि मन्त्रालयको नाममा प्राि हनुे क्रममा रहेको छ। 

 चीनमा र्नयािि हनुे ८,०३० वस्िहुरूको भन्त्सार छुटको लार्ग चीनसूँग दिपक्षीय सम्झौिा 
(Letter of Exchange)  सम्पन्न भएको छ। 

 भारि र नेपालको पारवहन सवुविाको लार्ग जटही वपपरन नाका सञ्चालनमा आइसकेको छ। 
नेपाल र चीन ववचको व्यापार सहजीकरणको लार्ग रसवुा गढी नाका खलु्ला गररएको छ। 

 पेट्रोर्लयम पदाथिमा स्वचार्लि मूल्य प्रणाली लाग ुगररएको छ। 

 खाद्यान्निफि  दगुिम जजल्लामा ३,३३८ मेवट्रक टन खाद्यान्न ढुवानी हनुकुा साथै रावष्ट्रय खाद्य 
सरुक्षा भण्डारमा १०,०३४ मेवट्रक टन र साकि  खाद्य सरुक्षा बैंकमा ८,००० मेवट्रक टन 
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खाद्यान्न मौज्दाि रहेको छ। कण्ठरोग र्नयन्त्रण कायिक्रम अन्त्िगिि दगुिम जजल्लामा 
२७,६४६ जक्वन्त्टल नून ढुवानी भएको छ। 

3.14 ववज्ञान प्रववर्ि िथा वािावरण मन्त्रालय 

 "ववज्ञान प्रववर्ि र आववष्कार-ददगो ववकासको आिार" नाराका साथ असोज १ गिे रावष्ट्रय 
ववज्ञान ददवस मनाइयो। 

 र्सिंहदरवारमा प्लावष्टक झोला प्रर्िवन्त्ि गने कायि कडाइका साथ लाग ुगररएको छ।  
 वािावरणीय प्रभाव मलु्यािंकन प्रर्िवेदन स्वीकृि प्रवक्रया सम्बन्त्िी (आन्त्िररक) कायिववर्ि, 

2071 कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। 
 ववज्ञान अध्ययन केन्त्द्र स्थापनाका लार्ग जजल्ला छनौट गने कायि सम्पन्न भएको छ। 
 ओजोन िहलाई नष्ट गने HCFC-22 ववस्थापन सम्बन्त्िी सूचना स्वीकृि गरी सम्पाददि सूचना 

प्रकाशन गररएको छ। 

3.15 भरू्मसिुार िथा ब्यवस्था मन्त्रालय 

 भ-ूउपयोग सम्बन्त्िी ऐनको मस्यौदा ियार भएको र र्नयमावलीको मस्यौदा िजुिमा गने कायि 
भइरहेको छ। सरकारी जग्गा दिाि िथा र्लजमा र्लने सम्बन्त्िी कायिनीर्ि, 2071 स्वीकृि 
भएको छ। 

 351 मिु कमैया पररवारलाई जग्गा खरीद गनि, 465 पररवारलाई घर र्नमािण अनदुान, 
90 पररवार मिु हर्लयालाई जग्गा खरीद र 25 पररवारलाई घर र्नमािण अनदुान उपलब् ि 
गराउनकुा साथै 7 वटा सीप ववकास कायिक्रम सम्पन्न भई 46 पररवारलाई ऋण लगानी 
गररएको छ। 

 गाउूँ ववकास सर्मर्ि स्िरीय भ ू उपयोग नक्सा/डाटा ियार गनि परामशिदाि ृ सिंस्थाहरूसिंग 
सम्झौिा भई कायि प्रारम्भ भएको छ। 

3.16 भौर्िक पूवाििार िथा यािायाि मन्त्रालय  

 काटेर्लङ्ग िथा र्सजण्डकेट प्रणालीलाई र्नयन्त्रण गनि ढुवानी सम्बन्त्िी कायिलाई कडाईका साथ 
सञ्चालन गनि सरोकारवाला र्नकायसिंग छलफल/ र्नणिय गरी कायािन्त्वयनका लार्ग पराचार 
गररएको छ। 

 वर्िभरर यािायाि सवुविा अभाव भएका प्रत्येक र्नवािचन के्षरमा कम्िीमा एक सडक बहवुवर्िय 
ठेकापामा कायािन्त्वयन गने गरी र्नमािण कायि अजघ बढाउन ववर्भन्न र्नवािचन के्षरका सभासद र 
सडक कायािलयबाट बहबुर्ीय ठेकापा प्रवक्रया अजघ बढेको छ। 

 काठमाडौँ-िराई द्रिुमागि आयोजनाको लार्ग आयोजना प्रवििक छनोटको लार्ग मनशायपर 
(EOI) माग भएकोमा मूल्याङ्कन भई योग्य प्रवििकहरूको छनोट भएको र  BOT प्रवक्रयाबाट 
र्नमािण/सञ्चालनको लार्ग प्रबििक छनौट गनि RFP माग भएकोमा प्रबििकहरूबाट प्राि 
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आर्थिक प्रस्िावको मूल्याङ्कन गरी सफल प्रबििक छनौट गररएको छ। आगामी ६ मवहनार्भर 
ववस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन ियार गरी र्नमािण कायि यसै वर्ि शरुु गने ियारी स्वरुप छलफल 
िथा वािािको लार्ग मूल्याङ्कन सर्मर्ि गठन गररसवकएको छ। 

 मध्यपहाडी लोकमागिमा थप १२ वक.मी. ग्रावेल, ८ वक.मी. कालोपरे र २ वटा पलु र्नमािण 
कायि सम्पन्न भएको छ। 

 उत्तर दजक्षण लोकमागिको कालीगण्डकी कोररडोरको १९.२ वक.मी. ट्रयाक खोल्ने कायि 
सम्पन्न भएको छ भन ेकोशी कररडर अन्त्िगिि १३ वक.मी. ट्र्याक खोल्ने कायि सम्पन्न भएको 
छ। 

 हलुाकी राजमागिको ७.३० वक.मी. कालोपरे र २ वटा पलु र्नमािण सम्पन्न भएको छ िर 
अर्िकािंश खण्डमा ठेकापा िोर्डनाले प्रगर्ि भन ेर्नराशाजनक रहेको छ। 

 लामोसाूँघ-ुिामाकोशी-जजरी सडक १३ वक.मी. प्रगर्ि भएको र बेस, सब बेस, सडक 
सिंरचनाको र्नमािण भइरहेको छ। 

 सखेुि-जमु्ला सडक २७ वक.मी. कालोपरे गररएको र चैनपरु- खाूँदवारी, हकि परु- ओखलढुङ्गा- 
ओखलढुङ्गा सल्लेरी र नेपालगञ्ज-कोहलपरु सडकहरूको ४५.५ वक.मी. कालोपरे गररएको 
छ। 

 त्यसै गरी पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमागि आयोजनाको खकुोट-घमुी खण्डमा ८ वक.मी. 
कालोपरे सम्पन्न भएको छ भने १२ वक.मी. ग्राभेल कायि सम्पन्न भएको िथा २ वटा पलुको 
र्नमािण कायि सम्पन्न (र्सवा खोला र मेवा खोला पलु, पाूँचथर) भएको छ। 

 उत्तर दजक्षण लोकमागि अन्त्िगिि कोशी खण्डमा १३ वक.मी., कार्लगण्डकी खण्डमा ५.७ 
वक.मी., र कणािली खण्डमा १३.५ वक.मी. ट्रयाक खोल्न ेकाम भएको छ। 

 हलुाकी राजमागि आयोजना अन्त्िगिि ७.३ वक.मी. लम्की वटकापरु खण्ड कालोपरे गने कायि 
सम्पन्न भएको छ भने २ वटा पलु (जमनुी र मनसु्मारा छिौना खोला पलु, जनकपरु) र्नमािण 
सम्पन्न भै सकेका छन।् 

 रेल्वे िथा मेट्रो ववकास आयोजना (मेची महाकाली ववििुीय रेलमागि) अन्त्िगिि जम्मा ३०० 
वक.मी रेलमागि,  र्समारा र्बरगिंज (२६ वक.मी) र बटुवल भैरहवा लजुम्वनी (४२ वक.मी) र्लिंक 
रेलमागिको ववस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन ियार भएको छ। 
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र्नमािणको क्रममा नपेाल  
पूवाििार के्षरमा गररएका लगानीले नेपालको दगुिम िथा भौगोर्लक जटीलिाको कारणले ठूलो असवुविा 
र असजजलो बेहोरररहेका नागररकहरूको जीवनमा कायापलट नै गररददएको छ। अथि मन्त्रालयको 
अनगुमन टोलीले पजिम नपेालका र्नमािणािीन सडक र पलुहरूको अनगुमन गरेको र्थयो जसबाट 
नेपाल र्नमािणको क्रममा छ भने्न प्रष्ट आिारहरू देजखए भने भौगोर्लक ववकटिाका कारण कष्टकर 
जीवन र्बिाइरहेका नागररकहरूले कठीन जीवनचयािबाट मजुि र राज्यको उपजस्थर्िको स्पष्ट महससु 
गनि मार पाएका छैनन।् आवागमनमा सहजिा र उनीहरूको उत्पादनको बजारसम्म पहुूँच सरु्नजिि 
गरेकोले जीवनस्िरमा प्रत्यक्ष र शीघ्र सिुार हनुे आिारहरू ियार भैरहेका छन।् 

    
नपेालगञ्ज-कोहलपरु सडक     बबई नदी जब्दीघाटमा र्नमािणािीन पलु , बददिया 

                       
      

3.17 मवहला, बालबार्लका िथा समाज कल्याण मन्त्रालय 

 मवहला अर्िकार सम्बन्त्िी साविजर्नक सरु्नवाई कायिक्रम, सचेिनामूलक कायिक्रम, अन्त्िवक्रि या 
सञ्चालन, रेर्डयो कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण मवहलामार्थ हनुे वहिंसा ववर्यक छलफल 
कायिक्रम सञ्चालन भएको छ। 

 पचहत्तर वटै जजल्लामा वाल कल्याण सर्मर्ि सञ्चालन भई वालवार्लका सम्बन्त्िी कायिक्रमको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयनको लार्ग सरोकारवाला र्नकायहरूसिंग समन्त्वय, सहयोग, सहकायि र 
सहजीकरणका लार्ग केन्त्द्र र जजल्लामा गरी 160 वटा बैठक सञ्चालन गररएको छ। 

 नेपालमा वालवार्लकाको जस्थर्ि, 2071 रावष्ट्रय प्रर्िवेदन प्रकाशन िथा वविरण गरी 
साविजर्नक गररएको छ। 

 केन्त्द्र र जजल्लामा वाल अर्िकार हननका घटनाहरूको अनगुमन गने कायि जारी राजखएको 
छ। 
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3.18  यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालय 

 अन्त्िरािवष्ट्रय यवुा ददवस, 2014 सफलिापूविक मनाइएको, यथु र्भजन, 2015 को कायि 
प्रारम्भ भएको छ। 

 खेलकुद नीर्ि पररमाजिन गररएको, मलुपानी वक्रकेट मैदान र भैरहवा वक्रकेट मैदान र्नमािण 
कायि अगार्ड बढेको, एक र्नवािचन के्षर एक खेल मैदान अन्त्िरगि 75 जजल्लाको 280 
स्थानमा खेल मैदान र्नमािण िथा वक्रकेटको अभ्यास नेट राख्न ेकायि अगार्ड बढाइएको छ। 

3.19 रक्षा मन्त्रालय 

 नेपाली सेनाका लार्ग पूवाििार र्नमािण गनि केन्त्द्रीय स्िरबाट हनुे र्नमािणको बोलपर मूल्यािंकन 
भई सम्झौिाको क्रममा रहेको छ। 

 सिंस्थागि क्षमिाको ववकासका लार्ग स्वदेशमा 500 वटा िालीममा करीव 17,185 जना र 
ववदेशमा सञ्चालन भएको िालीममा 164 जना सहभागी भई िालीम प्राि गरेका छन।् 

 विंकर देजख ब्यारेक कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददन जवान लाइन, जवान भान्त्छा िथा डाइर्नङ, 
अर्िकृि मेस, पददक मेस,  शौचालय, कायािलय भवन, क्वाटिर गाडि लगायिका कायिहरूमा 
समीक्षा अवर्िमा 30 प्रर्िशि कायि सम्पन्न भएको छ। 

3.20 सहरी ववकास मन्त्रालय 

 मझौला एकीकृि सहरी िथा वािावरणीय सिुार आयोजना अन्त्िगिि बटुवल अटोर्भलेजको 
र्डजाइन ियार भइ स्वीकृि भएको र IFB प्रकाजशि भइ Bid Evaluation भइरहेको छ। 
बटुवल नगरपार्लकाको एकीकृि फोहोरमैला ब्यवस्थापन कायि ठेकापा सम्झौिा भई Letter of 

Intent प्रकाजशि भएको र वडा निं ९ र १० मा खानपेानी प्रणालीको सिुार कायिको ठेकापा 
सम्झौिा भइसकेको छ। 

 वीरगिंज र ववराटनगर उप महानगरपार्लकामा Sewerage Drainage र Road Lane 

Improvement को र्सर्भल र्नमािण कायि सचुारू छ भने काभ्र े भ्याली एकीकृि खानेपानीको 
र्नमािण कायि पर्न सचुारू रहेको छ। 

 एकीकृि सहरी ववकास आयोजना अन्त्िरगि Storm Drainage & Road Improvement कायिको 
नेपालगिंज नगरपार्लकामा  17 र्डसेम्बर 2014 मा र र्सिाथिनगर नगरपार्लकामा 15 
र्डसेम्वर 2014 मा ठेकापा सम्झौिा भएको छ। यी दवैु नगरपार्लकामा Integrated Solid 

Waste Management को IFB जारी भई Bid Submission भएको छ। 
 बटुवलमा अन्त्िरािवष्ट्रय सम्मेलन केन्त्द्र र्नमािण कायिको सम्झौिा भई कायािदेश गइसकेको छ। 
 काठमाडौ उपत्यका सहरी सडक ववस्िार लगायि कायि अन्त्िगिि काठमाडौ जजल्लामा 5.5 

वक.मी. मा मावकि ङ कायि भएको, भिपरु जजल्ला अन्त्िगिि मध्यपरु र्थर्मको न्त्हवुहवटदेजख 
मगरगाउूँ मिचुोकसम्म सडक ववस्िार कायि भइरहेको। ब्यासी हुूँदै झौखेल चाूँगनुारयण सडक 
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ववस्िार कायि भइरहेको, मध्यपरु र्थमीको र्सिकाली मागिको सडक ववस्िार कायि भइरहेको 
छ। 

 काठमाडौ उपत्यकामा कम्िीमा १० स्थानमा यथेष्ठ खलुा स्थान सवहि उद्यान िथा पाकि  
र्नमािण गने कायि अन्त्िगिि नारायण चौर नक्सालको 80 प्रर्िशि र्नमािण कायि सम्पन्न भएको 
र कमलपोखरीमा उद्यान र्नमािण कायि शरुु भएको छ। 

 आगामी 2073 बैसाख १ गिे सम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वविरण गने लक्ष्य 
अन्त् िगिि पौर् मवहना सम्म 10.871 वक.मी. सरुुङ र्नमािण, पानी प्रशोिन केन्त्द्र अन्त्िगिि  

Sedimentation, Filtration  र  Clearwater Tank मा समेि गरी 7355 घ.र्म. किं वक्रट ढलान 
कायि सम्पन्न साथै सामाजजक उत्थानका लार्ग ववर्भन्न उपभोकिा सर्मर्िहरूसिंग कायिक्रम 
सञ्चालनका लार्ग सम्झौिा सम्पन्न भएको छ। 

 जनिा आवास सवुविा अन्त्िगिि 51 वटा आवास इकाईको र्नमािण सम्पन्न र बाूँकी आवास 
इकाईहरू र्नमािणको ववर्भन्न चरणमा रहेका छन।् 

 सन ् 2017 सम्म सबै नपेालीलाई आिारभिू स्िरको खानेपानी िथा सरसफाई उलब्ि 
गराउने कायिक्रम अन्त्िगिि 2493 वटा खानेपानी योजना सञ्चालन भइरहेको र 243 वटा 
गाववस ६ वटा नगरपार्लका र ६ वटा जजल्ला खलुा ददसामिु के्षर घोवर्ि भएको छ। 

बजेट कायािन्त्वयनको उदाहरणुः वाग्मिी के्षर भौर्िक पूवाििार ववकास आयोजना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

अर्िकार सम्पन्न बाग्मिी सम्पदा एकीकृि ववकास सर्मि 

र्मर्िको पररचय Mपववर िीथिस्थल पशपुर्िनाथ मजन्त्दर के्षर भएर वग्ने वाग्मिी नदीको स्वच्छिाका लार्ग 
सिंस्थागि रुपमा कायि गनि गदठि “पशपुर्ि के्षर वािावरण सिुार कायािन्त्वयन िथा अनगुमन सर्मर्ि” को 
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कायि के्षर सीर्मि भएकोले उपत्यकाको प्राकृर्िक सम्पदा, मानव सभ्यिा, सिंस्कृर्ि र वािावरण सिंरक्षण र 
सम्वििन गने उद्देश्यले अर्िकार सम्पन्न वाग्मिी के्षर ढल र्नमािण÷सिुार आयोजना कायािन्त्वयन िथा 
अनगुमन सर्मर्ि गठन भएको र्थयो। हाल “अर्िकार सम्पन्न वाग्मिी सभ्यिा एकीकृि ववकास सर्मर्ि” 

को नामबाट वाग्मिी नदी प्रणालीको वािावरणीय स्वच्छिा कायम राखी वाग्मिी नदी प्रणालीलाई 
पनुस्थािपना गनि सर्मर्ि वक्रयाजशल रहेको छ। 

हालसम्म सम्पन्न भइसकेका कायिहरुुः  
 सनु्त्दरीजल–गोकणिखण्डको ८ वक.मी. मा २०२१ सालको नापी नक्सा अनसुारको वाग्मिी नदीको 

बहाव कायम गरी नदी र्नयन्त्रणको काम सम्पन्न भएको छ भने गोकणि–गहेु्यवासरी खण्डमा २२ 
वक.मी. ढल, ४.१ वक.मी. सडक र्नमािण र ११ वक.मी. िटबन्त्ि र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ। 

 यस के्षरमा मखु्य ढल ववर्छ्याउने कायि सम्पन्न भइ ढल मिु वाग्मिी घोर्णा गररएको छ। 
गहेु्यवासरीको कायािलय हािा र्भर १.६४ करोड र्लटर प्रर्िददन क्षमिा भएको फोहर पानी प्रशोिन 
केन्त्द्रको र्नमािण र सञ्चालन गरी प्रशोर्िि पानी ५७२ मी. टनेल माफि ि ्िीलगिंगामा खसार्लएको छ। 

 िीलगिंगा–मीनभवन खण्ड ७.३ वक.मी. मा मखु्य ढल र्नमािण सबै सम्पन्न र १.५ वक.मी. सडक 
र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ भन े मीनभवन–बिुनगर खण्ड २ वक.मी.मा ढल र्नमािण कायि परैु 
सम्पन्न र सडक र्नमािण कायि कररब सम्पन्न हनुे अवस्थामा रहेको छ। 

 बिुनगर–थापाथली–टेकु–बल्ख–ुसनु्त्दरीघाट खण्डमा ६ वक.मी. नदी र्नयन्त्रण कायि सम्पन्न भै ५०० 
मी. ढल र्नमाणि सम्पन्न भएको र बाूँकी कायि चाल ुअवस्थामा रहेको छ। 

 िोबीखोलाको दबैु वकनारामा ढल राख्न ेकायिको शरुुवाि गररएको छ भने र्बष्णमुिी नदीको वािावरण 
सिुारको लार्ग र्नमािण कायि अगाडी बढाउने क्रममा रहेको छ। 

बजेट ववर्नयोजन र कायािन्त्वयनको अवस्थाुः वाग्मिी कायि योजना अनसुार कायि सम्पन्न गनि कररब रु.१५ 
अवि लाग्ने अनमुान गररएको छ। आयोजना शरुु भएदेजख हाल सम्म कररब रू.२.५ अवि खचि भएको छ। 
गि आर्थिक वर्ि २०७०।७१ मा शरुु ववर्नयोजजि रकम रू.२६ करोड ७५ लाख भएकोमा रू.९३ 
करोड ११ लाख खचि भएको र्थयो भने आर्थिक वर्ि २०७१।७२ मा पर्न रू.३८ करोड चार लाख मार 
ववर्नयोजन भएको र हाल सम्म पूजीगँि रकम खचि भइसकेकोले चाल ुआर्थिक वर्िमा भैरहेका र्नमािण कायि 
सम्पन्न गनि थप रु. ९१ करोड ७० लाख आवश्यक हनु ेअनमुान गररएको छ। 

 

3.21 शाजन्त्ि िथा पनुर्निमािण मन्त्रालय 

 समीक्षा अवर्िमा राहि पाउन बाूँकी िन्त्ि पीर्डि मिृकका हकदार 47 जना, एकल मवहला 
45 जनालाई, बेपत्ता भएका ६ जनाका हकदार, बेपत्ताका पत्नी १ जना, अङ्गभङ्ग भएका ४५ 
जनालाई राहि प्रदान गररएको छ। 

 िन्त्िका क्रममा क्षर्ि भएका 29 वटा आयोजना सम्पन्न भएको र 1,243 वटा सञ्चालनमा 
रहेका छन।् 

 िन्त्ि प्रभाववि ब्यजिका पररवार िथा िन्त्िको क्रममा क्षर्ि भएका भौर्िक सिंरचनाको लागि 
सिंकलन कायिदल गठन गरी कायि शरुु गररएको छ। 
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 सहमर्ि, सम्झौिा कायािन्त्वयन गनि र्सफाररश आयोगले प्रर्िवेदन पेश गरेको र सो प्रर्िवेदन 
अनसुार कायािन्त्वयन प्रवक्रया अगार्ड बढेको छ। 

3.22 जशक्षा मन्त्रालय 

 शारीररक, मानर्सक र बौविक रुपमा अपािंगि िथा फरक र्सकाइ क्षमिा भएका ससु्ि श्रवण, 
ससु्ि मनजस्थर्ि र न्त्यून दृष्य शजि भएका वा दृष्य शजि गमुाएका बाल बार्लकाहरूको लार्ग 
समावहि िथा ववर्ेश जशक्षाको ब्यवस्था गनि नेपालभरीका र्बशेर् जशक्षा स्रोि कक्षाहरू र 
आवासीय ववद्यालयहरूलाई अनदुान सहयोग उपलव्ि गराई िी ववद्यालयका 
बालबार्लकाहरूलाई छारवृर्ि िथा अन्त्य ब्यवस्था गरी ववशेर् जशक्षाको पहचुमा ववृि भएको 
छ। 

 जजल्ला जशक्षा कायािलय कैलाली र कवपलवस्िमुा प्रारजम्भक जशश ुस्याहार र जशक्षा, बाल मैरी 
ववद्यालय, बाल अर्भकार सिंरक्ष्ण, ववद्यालय शाजन्त्ि क्षेर, प्राकृर्िक प्रकोप र जोजखम 
न्त्यूनीकरणका लार्ग अर्भभावक जशक्षा र आपिकार्लन अवस्थामा जशक्षा सम्वन्त्िी कायिक्रम 
सञ्चालन भएको छ। 

 जशक्षाको जस्थर्ि प्रर्िवेदन (Status Report) २०१४ र िेस्रो चौमार्सक IPR ियार गररएको छ 
भने यस अवर्िमा Flash Report २०७१ ियार भएको छ। अर्नवायि आिारभिू जशक्षा 
कायािन्त्वयन र्नदेजशका २०७१ स्वीकृि हनुकुा साथै जशक्षा ददवसमा शैजक्षक स्माररका २०७१ 
प्रकाशन र वविरण भएको छ। 

 गोरखापरमा ववद्यालय जशक्षा सम्बन्त्िी गर्िववर्ि प्रकाशन गदाि सबै सरोकारवालाहरू लाभाजन्त्वि 
भएका छन।् यही वर्िदेजख प्राववर्िक िथा व्यावसावयक िारमा कक्षा सञ्चालन गने ९९ 
ववद्यालयका ववद्याथीहरूमा िथा २०७२ सालदेजख देशभरका सबै ववद्यालयमा अक्षराङ्क पिर्ि 
(Letter Grade System) लाग ुगने ियारी भएको छ। कक्षा ९ र १० का प्राववर्िक जशक्षा 
िथा व्यावसावयक िफि का ववर्भन्न ववर्यका र्ग्रड र्नमािण गररएको छ।  

 रावष्ट्रय सीप परीक्षण सर्मर्िबाट ७०० जनालाई जस्कल टेष्ट एसेसर र ६० जनाका लार्ग 
जस्कल टेष्ट म्यानजेरको िार्लम सम्पन्न भएको छ। 

 वटआइवटआईबाट २५ जनाका लार्ग मास्टर टे्रनर र ३२० जनाका लार्ग र्लड िथा 
एर्सस्टेन्त्ट टे्रनर िालीम प्रदान गररएको छ भने र्सवटईर्भटी अन्त्िगििका ३५ वटा आवङ्गक 
सामदुावयक िथा एनेक्स ववद्यालयहरूलाई जोडकोर् वविरण गररएको छ। 

 यस अवर्िमा १९,०२० जनाका लार्ग नर्िजामा आिाररि छोटो अवर्िको िार्लम शरुू 
भएको र ८,००० जनाका लार्ग भौचरमा आिाररि छोटो अवर्िको िार्लम शरुू भएको छ। 



29 

 

 सीपमूलक िार्लम कायिक्रम सञ्चालन गनि र्नजी िार्लम प्रदायक सिंस्था छनौट गरर ५ क्षेरमा 
िालीम शरुु भएको छ जसमध्ये सदुरु पजिम र मध्य पजिममा गरर ९२० जनालाई िालीम 
ददइएको छ। 

 समदुायमा आिाररि ३०,५३४ बाल ववकास केन्त्द्र सञ्चालन भइरहेका, कमलरीलाई क्षमिा 
ववकास छारवृजत्त वविरण गररएको, कणािली अञ्चलका ५ जजल्ला र अन्त्य १४ जजल्लाका 
छारछाराहरूलाई ददवा खाजा उपलब्ि गराइएको र कक्षा १ देजख ८ मा अध्ययनरि 
छाराहरूका लार्ग छारवृजत्त (कणािली प्याकेजबाट) उपलब्ि गराइएको छ।  

जशक्षामा लगानी र प्रर्िफलको कमजोर सम्बन्त्ि 
जशक्षा के्षरमा भएको लगानीले अपेजक्षि प्रर्िफल ददन नसकेको भने्न गनुासोहरू सरु्नएकै बेला अथि 
मन्त्रालयको बजेट िथा कायिक्रम महाशाखाबाट गएको अनगुमन टोलीले नपेाल रावष्ट्रय प्राथर्मक ववद्यालय 
सन्त्िर्लया बाूँकेको र्नरीक्षण गरेको र्थयो। अनगुमनको ददन जम्मा २१ जना ववद्याथीको उपजस्थर्ि रहेको 
उि ववद्यालयका कक्षा ५ का ववद्याथीहरूले पर्न कसैले अिंग्रजेी पाठ्यपसु्िकको कुनै परुा वाक्य पढ्न 
सकेनन ् भने गजणि र नेपाली र्बर्यमा पर्न ववद्याथीहरूको क्षमिा अत्यन्त्िै कमजोर देजखयो। जशक्षाको 
गणुस्िरको बारेमा गररएको प्रश्नमा ववद्यालयका प्रिानाध्यापकले अवकाश प्राि प्रिानाध्यापकको कमजोरीका 
कारणले जशक्षाको गणुस्िर कमजोर भएको आरोप लगाए। 
अकोिफि  सोही ववद्यालयमा मार्सक २ हजार मार िलब पाउने जशजक्षकाले बाल ववकासका लार्ग स्थानीय 
सािन स्रोिबाट ियार पारेका शीक्षण र्सकाई सामग्रीहरू अत्यन्त्ि प्रशिंसनीय देजखए। िर अफसोच! उनले 
िी सामग्री राख्न ेकोठामा र्भत्ता भत्केको र छानोमा जस्िा पािा समेि नभएको देजखयो। त्यर्ि सामान्त्य 
कुराको ब्यवस्थापनमा समेि ध्यान नददिंदा िी जशजक्षकाले ियार गरेका सामग्री समेि सरुजक्षि राख्न र 
पूविवाल्यावस्थाका नानीहरू बखािमा नर्भजीकन जशक्षण र्सकाई गर्िर्बर्िमा सिंलग्न हनु नसक्ने अवस्था 
देजखयो। 
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3.23  सहकारी िथा गररबी र्नवारण मन्त्रालय 

 सहकारी सिंस्थाहरूको अनगुमन र र्नयमन प्रभावकारी बनाउन ऐनको मस्यौदा ियारको 
अजन्त्िम चरणमा रहेको छ। 

 बचि िथा ऋणको कारोवार गनि सहकारी सिंस्थाहरूको प्रभावकाररिा वृवि गनि सहकारी िथा 
गररवी अनगुमन सूचना प्रणाली स्थापनाको लार्ग परामशिदािाको छनौट गरी सम्झौिा समप्पन्न 
भएको छ। 

 25 जजल्लाका गररव घर पररवार पवहचान गनि घरपररवार सभेक्षण फारामको डाटा प्रववष्टी र 
स्क्यार्नङ कायि सम्पन्न भई NITC मा MIS Software Install गररएको, 25 जजल्लाको डाटा 
इजन्त्ट्र भएको प्रश्नावली फारामहरू परामशिदािाबाट बझु्न ेकायि भएको छ। 

 सहकारी िथा गररवी र्नवारण ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Cooperatives and Poverty 

Management Information System- COPOMIS) को माध्यमबाट अनगुमन कायि प्रभावकारी 
बनाउन परामशिदािाको छनौट िथा सम्झौिा गरी परामशिदािाले प्राराजम्भक प्रर्िवेदन प्रस्ििु 
गरी सफ्टवेर र्डजाइनका लार्ग कायि भइरहेको छ। 

3.24 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 

 प्रशासन सिुार सझुाव सर्मर्िको र्सफाररश कायािन्त्वयन गनि प्रशासन सिुार सझुाव कायािन्त्वयन 
िथा अनगुमन सर्मर्िको गठन भई काम भइरहेको छ। 

 प्रशासनको पनुसंचना सवहि सरकारको समग्र कायि ववश्लरे्ण सम्बन्त्िी कायि भइरहेको छ। 

3.25 र्सिंचाइ मन्त्रालय 

 यस अवर्िमा १,०४५ वटा स्यालो टयूववेल र्नमािण, ७ वटा र्डप टयूववेलको बोररङ्ग सम्पन्न 
भएको छ भन े पम्प ववद्यिुीकरणको ठेकापा बन्त्दावस्ि भइसकेको र ३५ वटा क्रमागि र्डप 
टयूववेलहरूको वविरण प्रणाली शरुु भएको छ।   

 बागमिी र्सिंचाइ आयोजना शाखा नहरहरूमा २.५ हेक्टर जग्गा अर्िग्रहण गररएको,, क्षर्िग्रस्ि 
नहरहरूको ममिि सिंभार भएको, व्यारेजको गेटहरू ममिि गररएको िथा नहर सञ्चालन गरी 
४५,६०० हेकटर जर्मनमा र्सिंचाइ सेवा उपलब्ि गराइएको छ। 

 बबई र्सिंचाइ आयोजनाको पूवि िफि  २५ वक.मी. मूल÷शाखा÷प्रशाखा नहरहरूको र्नमािण कायि 
चाल ुरहेको र पजिम िफि  ढोढरी मूल नहरको ८ वक.मी. र्नमािण÷ ररमोडर्लङ्ग गने कायिको 
ठेकापा बन्त्दोबस्ि भई र्नमािण कायि शरुु भएको छ।    

 महाकाली र्सिंचाइ (िेस्रो) आयोजनाको मूल नहरको ३ वक.मी. देजख १३ वक.मी सम्मको 
नहर र्नमािणको कायि जारी रहेको, मूल नहरको ३ वक.मी. र्भरको सिंरचनाहरूको र्नमािण 
कायि चाल ु रहेको र ३ वक.मी. देजख १३ वक.मी र्भरका सिंरचना र्नमािणको लार्ग ठेकापा 
बन्त्दोवस्ि गररएको छ।        
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 र्सक्टा र्सिंचाइ आयोजनाको मूल नहरको १५–३५ वक.मी सम्मको र्नमािण कायि चाल ुरहेको 
छ भन े३५–५० वक.मी. सम्मको र्नमािणको लार्ग र्नमािण व्यवसाय खरीदको प्रवक्रया अजन्त्िम 
चरणमा रहेको छ।  

 रानी, जमरा कुलररया र्सिंचाइ आयोजनाको (प्रणाली आिरु्नवककरण समेि) ०.४७ वक.मी. मूल 
नहर र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ। र्सिंजचि के्षर वचाउ िथा सिंरक्षण कायिको लागी र्नमािण 
भइरहेको छ।  

 भेरी बबइ डाइभरसिन बहउुदेजश्यय आयोजना सरुुङ र्नमािण कायिको ठेकापा बन्त्दोबस्ि कायि 
अजन्त्िम चरणमा रहेको, परामशिदािा र्नयजुि सम्बन्त्िमा Request of Proposal को मलु्याकिं न 
भइरहेको िथा कायािलय भवनको जग र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ भने यस आयोजनाको 
सामाजजक िथा वािावरण ववकास अन्त्िगिि Liveihood कायिक्रमको लार्ग अध्ययन कायि 
भइरहेको छ। 

 र्डप िथा स्यालो ट्यूबवेल र्सिंचाइ आयोजना भारर्िय अनदुानबाट िराईका १२ जजल्लाहरूमा 
२,७०० वटा स्यालो ट्यूबवेलहरू र्नमािण गनि भारि र नेपाल सरकारबीच सम्झौिा सम्पन्न 
भई यस आर्थिक वर्िमा र्नमािण हनुे १,६३४ स्यालो ट्यबूवेलहरू र्नमािणको लार्ग कायािन्त्वयन 
कायिववर्ि ियारीको अजन्त्िम अबस्थामा रहेको छ। 

3.26 सूचना िथा सञ्चार मन्त्रालय 

 रावष्ट्रय चलजचर नीर्िको मस्यौदा ियार भई स्वीकृर्िको चरणमा रहेको छ। 
 गोरखापर दैर्नकलाई समय सापेक्ष प्रर्िस्पिी र ग्राहकमैरी बनाउन ववराटनगरबाट के्षरीय 

प्रकाशन गने ब्यवस्थाको लार्ग जग्गा खरीदको कायि प्रवक्रया अगार्ड बढेको छ। 
 नेपाल टेर्लर्भजनको िेस्रो च्यानल 2071 कार्ििक देजख सञ्चालनमा आएको छ। 
 रेर्डयो नेपालको सेवालाई मलुकुका सबै जजल्लामा पगु्ने गरी ववस्िार गनि िनकुटाको 

भेडेटारको लार्ग Bay Panel Antenna राख्न ेकायि अजघ बढेको छ। साथै, STL Link सम्बन्त्िी 
कायि परुा भई प्रसारण गणुस्िरमा सिुार आएको छ। 

 नेपाल दूरश्ञ्चार कम्पनी र्लर्मटेडमा रणनीर्िक साझेदार र्भत्र्याउन परामशिदािा छनौट भएको 
छ। 

 रेवटयो नेपाल र नेपाल टेर्लर्भजनलाई गाभी साविजर्नक सेवा प्रसारकका रूपमा सञ्चालन गनि 
आवश्यक ब्यवस्था गररएको छ। 

3.27 सिंघीय मार्मला िथा स्थानीय ववकास मन्त्रालय 

 र्नवािचन क्षरे ववकास कायिक्रम (सञ्चालन कायिववर्ि) पाूँचौ सिंशोिन, 2071 स्वीकृि भई 
लाग ुभएको छ भने र्नवािचन के्षर पूवाििार ववशेर् कायिक्रम (सञ्चालन कायिववर्ि) र्नयमावली, 
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2071 र स्थानीय र्नकाय गैसस पररचालन कायिववर्ि, 2061 को प्रथम सिंशोिन भई लाग ु
भएको छ। 

 मन्त्रालयको सिंगठन ब्यवस्थापन सभेक्षण गरी सिंगठन सिंरचनालाई समय सापेक्ष बनाइएको 
छ। 

 मन्त्रालय र नगरपार्लका वीचको कायिसम्पादन करार सम्झौिा (Performance Contract 

Agreement) पूवािञ्चल, मध्यमाञ्चल र पजिमाञ्चल क्षेरमा सम्पन्न गररएको छ। 
 लाभग्राहीको नाममा बैकमा खािा खोली बैवकङ प्रणाली माफि ि ्सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रदान 

गनि सबै जजल्ला ववकास सर्मर्ि र नगरपार्लकालाई र्नदेशन ददइएको छ। बाूँके, बाग्लङु र 
सखेुिमा शाखारवहि बैंवकङ्ग प्रणाली माफि ि ् सामाजजक सरुक्षा भत्ता वविरण गनि र्सवटजन्त्स 
बैकलाई रकम उपलब्ि गराएको छ। 

 हालै गठन गररएका नयाूँ नगरपार्लकाहरूमा आवश्यक जनशजि, सिंगठन सिंरचना ियार गरी 
कायािन्त्वयनका लार्ग सम्बजन्त्िि नगरपार्लकामा पठाइएको छ। 

 पररचयपर र्लएका अर्ि अशििा भएका 22,080 जना अपाङ्गहरूका लार्ग मार्सक 
रू.३०० उपलब्ि गराउन अजख्ियारी पठाइएको छ। 

 सत्तरी वर्ि उमेर पगेुका 8,36,580 जेष्ठ नागररकलाई वावर्िक रु.२,000 और्िोपचार 
रकम उपलब्ि गराउन अजख्ियारी पठाइएको छ। 

3.28 स्वास््य िथा जनसिंख्या मन्त्रालय 

 नसने रोगहरूको रोकथाम िथा र्नयन्त्रणका लार्ग बहकेु्षरीय कायियोजना 2014-2020 
ियार गररएको छ भने रावष्ट्रय प्रर्िजैववक (Antibiotic) र्नदेजशका 2071 ियार गरी लाग ु
गररएको छ।  

 रावष्ट्रय जनसिंख्या नीर्ि 2071 को मस्यौदा ियार गरी स्वीकृर्िको चरणमा रहेको छ। 
 रावष्ट्रय ट्रमा सेन्त्टर भारि सरकारबाट हस्िान्त्िरण भई सञ्चालनमा आएको छ। 
 वीर अस्पिालमा राष्ट्र प्रमखु, सरकार प्रमखु लगायिका अर्ि ववजशष्ट िथा ववजशष्ट 

पदार्िकारीका लार्ग सवुविा सम्पन्न वाडि स्थापना गररएको छ। 
 नयाूँ स्वास््य नीर्ि कायािन्त्वयनमा ल्याउन रावष्ट्रय स्वास््य नीर्ि 2071 मा उल्लेजखि 14 

वटा नीर्ि कायािन्त्वयनमा ल्याउन नेपाल स्वास््य के्षर रणनीर्िक योजना िेस्रो मस्यौदा ियार 
गरी खोप कोर् ब्यवस्था गररएको छ। 

 अपािंगिा भएका व्यजिहरूका लार्ग समदुायमा आिाररि पनु स्थापना कायिक्रम प्रभावकारी 
रुपले सञ्चालन गने र नयाूँ बने्न जशक्षा र स्वास््यका सिंरचनामा अपािंगमैरी बनाउन गरी नक्सा 
र्डजाइन िथा र्नमािण गररएको छ। 
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3.29 श्रम िथा रोजगार मन्त्रालय 

 बैदेजशक रोजगार सम्बन्त्िी सूचना केन्त्द्र सञ्चालन प्रवक्रयामा रहेका छन ्भने बालश्रम सम्बन्त्िी 
गरुुयोजना पनुलेखन सर्मर्ि गठन, र्नकृष्ट प्रकारका बालश्रम सिुार कायिक्रमको कायिववर्ि 
मस्यौदा ियारी क्रममा रहेको छ। थप ३ सूचना केन्त्द्रको स्थापनाको लार्ग कायि प्रारम्भ 
गररएको छ।त्यसैगरी 2,145 जना आप्रवासी कामदारलाई सूचना िथा परामशि सेवा प्रदान 
गररएको छ भने बैदेजशक रोजगारबाट फकेका 138 जना वपर्डि मवहला कामदारलाई आवास 
िथा मनोसामाजजक सेवा प्रदान गररएको छ। 

 वैदेजशक रोजगार नीर्िको रावष्ट्रय कायियोजना मस्यौदा ियार गरीएको छ भने सामाजजक 
सरुक्षासिंग सम्बजन्त्िि ऐन र्नयमको मस्यौदा ियार भएको छ। 

 सरुजक्षि माितृ्व सम्बन्त्िी योजना कायिववर्ि र्नमािण र ववरामी और्र्ि उपचार र कायिस्थल 
दघुिटना योजनाको मस्यौदा ियारी सम्पन्न भएको छ। 

3.30 रावष्ट्रय योजना आयोगको सजचवालय 

 नेपाललाई सन ्२०२२ सम्ममा अर्ि कम ववकर्सि राष्ट्रबाट ववकासशील राष्ट्रमा स्िरोन्नर्ि 
गनि सहयोग पगु्ने गरी वैदेजशक सहायिा पररचालन अविारणापरको मस्यौदा ियार भएको 
छ।  

 वावर्िक घरपररवार सभेक्षण 2070/71 सञ्चालन गरी प्रर्िवेदनको पवहलो मस्यौदा ियार 
भएको छ।  

 अनगुमनलाई स्वचार्लि र प्रभावकारी बनाउन ववद्यिुीय अनगुमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने 
क्रममा रहेको छ।  

 वैदेजशक सहायिामा सञ्चार्लि आयोजनाहरूमध्ये कबरु्लयिी वन िथा पश ु ववकास कायिक्रम, 
मध्यमस्यािङ्दी जलववद्यिु आयोजना, व्यवसावयक कृवर् ववकास आयोजना, एकीकृि मवहला 
स्वास््य िथा प्रजनन कायिक्रम समेि चार वटा आयोजनाको िेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्याङ्कन 
गने प्रवक्रया अगार्ड बढाइएको छ।  

 पयिटन व्यवसाय सभेक्षण िथा ररयल स्टेट िथा कोल्ड स्टोरेज सम्बन्त्िी सवेक्षणको गणना 
कायि सञ्चालन भइरहेको छ।  

 सामाजजक ि्याङ्क कायिक्रम अन्त्िगिि Nepal Info 2013 अद्यावर्िक गररएको छ।  

 नेपाल बहसूुचक सवेक्षण २०१३ को र्नदेजशका िथा प्रश्नावलीको छपाई कायि सम्पन्न भएको 
छ।  
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पररच्छेद ४ 
रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगर्ि अवस्था 

 
नेपाल सरकारले ववर्भन्न २1 वटा आयोजनाहरुलाई रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाका रूपमा प्राथर्मकिाका 
साथ कायािन्त्वयनमा ल्याएको छ। अथििन्त्रका मेरुदण्डका रुपमा रहेका उजाि, सडक, रेल, र्सिंचाई, 
खानेपानी र पयिटन के्षरका ठूला र रावष्ट्रय महत्वका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथर्मकिामा राखी पयािि 
बजेट ववर्नयोजन गररएको छ। चालू आर्थिक वर्िमा रावष्ट्रय गौरवका यी आयोजनाहरुको लार्ग रू.27 अवि 
40 करोड 5 लाख ववर्नयोजन गररएको छ जसमध्ये समीक्षा अवर्िसम्म रू.4 अवि 28 करोड 27 लाख 
खचि भएको छ। आयोजनागि खचिको वववरण अनसूुची 17 मा राजखएको छ। 

आर्थिक समवृि र ववकासका लार्ग सरकारले ववशेर् महत्व ददएका रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुको 
कायािन्त्वयनको अवस्था, समीक्षा अवर्िको उपलब्िी, अनभुिू गररएका समस्या र चनुौिीहरुका सम्बन्त्िमा 
केजन्त्द्रि भई देहायअनसुार ववश्लरे्ण गररएको छ।   
४.१ मध्यपहाडी लोकमागि (पषु्पलाल लोकमागि) 

मध्यपहाडी लोकमागिले पूविमा पाूँचथरको जचयोभञ्जाङ्गदेजख पजिममा बैिडीको झलुाघाटलाई 
जोड्दछ। यस लोकमागिको लम्बाइ कररब १७89 वक.मी. रहेको छ। यसले नेपालको 
मध्यपहाडी क्षेरका २5 जजल्ला र २१५ बस्िीहरु जोड्ने लक्ष्य र्लएको छ। यो सडकको 
ववस्िारले मध्यपहाडी भभूागको आर्थिक, सामाजजक, सािंस्कृर्िक, पयिटकीय, शैजक्षक लगायिका 
के्षरको सन्त्िरु्लि ववकास हनुे अपेक्षा गररएको छ। आर्थिक वर्ि २०६४/६५ देजख शरुुवाि 
गररएको यस आयोजनाको कुल लागि कररब रू.43 अवि रहेको अनमुान छ। यस लोकमागिको 
कुल लम्बाइमध्ये १००० वक.मी. भाग र्नमािण भइसकेको सडक खण्डमा पदिछ।      
आर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा यस आयोजनाका लार्ग झण्डै रू.२ अवि बजेट ववर्नयोजन भएको 
छ। समीक्षा अवर्िसम्म रू.82 करोड 34 लाख खचि भई ववत्तीय प्रगर्ि वावर्िक ववर्नयोजको  
41.21 प्रर्िशि र भौर्िक प्रगर्ि प्रथम छ मवहनाको लक्षको 98 प्रर्िशि रहेको छ। 
यो आर्थिक वर्िमा ६६ वक.र्म. कालोपरे गने, २० वक.र्म. ग्राभेल गने र २० वटापलु र्नमािण 
सम्पन्न गने लक्ष रहेकोमा प्रथम ६ मवहनामा ८ वक.र्म. सडक कालोपरे गने कायि सम्पन्न भएको 
(खकुोट घमुी सडक), १२ वक.र्म. ग्राभेल गने कायि सम्पन्न भएको र २ वटा पलुको (र्सवा 
खोला र मेवा खोला पलु) र्नमािण सम्पन्न भएको छ। 
जग्गा प्रार्िमा कदठनाई, स्थानीयिारा रेखाङ्कनमा वववाद, कम अिंकमा ठेकापा कबोल गरी र्नमािणमा 
वढलाई र गणुस्िरमा कमजोरी जस्िा समस्या यस के्षरमा रहेका छन।् समस्या समािानको लार्ग 
आयोजनाको िफि बाट प्रयासहरु भइरहेको जनाइएको छ। 

4.2 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 
काठमाडौं उपत्यकामा खानपेानीको आवश्यकिा पूरा गनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना एजशयाली 
ववकास बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ि 2055/56 देजख शरुु भएको हो। प्रर्िददन 17 
करोड र्लटर खानेपानी उपलब्ि हनु सक्ने यस आयोजनाको अनमुार्नि कुल लागि 287 
र्मर्लयन अमेररकी डलर रहेको छ। मखु्य सरुूङ र्नमािण गनिको लार्ग ठेकापा र्लएको र्नमािण 
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कम्पनीले काम नगरेको कारण ठेकापा सम्झौिा रद्द गरी 2070 असार ३१ मा पनुुः ठेकापा सम्झौिा 
भएको र्थयो।  
यस आर्थिक वर्िमा यो आयोजनाको लार्ग रू.४ अवि ६१ करोड ४८ लाख ४७ हजार बजेट 
ववर्नयोजन भएको छ। समीक्षा अवर्ि सम्मममा रू.31 करोड 65 लाख 83 हजार खचि भएको 
छ। सो खचि ववर्नयोजजि बजेटको 6.86 प्रर्िशि रहेको छ। चालू आर्थिक वर्िको खचि समेि 
सो आयोजनामा हाल सम्म रू.१३ अवि १३ करोड ८१ लाख ७८ हजार खचि भईसकेको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा थप ८ वक.र्म. सरुुङ र्नमािण गने, सनु्त्दरीजलमा पानी प्रशोिन केन्त्द्रको थप 
४०प्रर्िशि र्नमािण कायि सम्पन्न गने र आयोजना प्रभाववि गा.वव.स.हरुमा सामाजजक उत्थान 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददने लक्ष रहेकोमा समीक्षा अवर्िसम्म हेडवकि स र्नमािणिफि  3879 
घनर्मटर माटो कटान गरेको र 134.4 र्मटर टनले र्नमािण भएको, 3146 र्मटर सरुुङ 
र्नमािण कायि सम्पन्न भएको, पानी प्रसोिन केन्त्द्र िफि  2055 घनर्मटर किं वक्रट र्नमािण कायि 
सम्पन्न भएको र आयोजना प्रभाववि क्षेरमा सामाजजक उत्थानका कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददइएको 
छ। 
र्नमािण ब्यवसायीको कमजोर ब्यवस्थापन जस्िो उपकरण िथा जगेडा सामानमा कमी, र्नमािण 
सामाग्री सिंकलन एविं ब्यवस्थापनमा कमी, जनशजि ब्यवस्थापनमा कमी देजखएको र ग्याल्थमु र 
र्सन्त्ि ु अर्डट पोटिलबाट र्नमािण गररने सरुुङ मागिमा अत्यन्त्ि कमजोर भभूाग रहेकोले समस्या 
रहेकोमा सम्बजन्त्िि र्नकायबाट ब्यवस्थापकीय र प्राववर्िक समस्याको समािानको लार्ग प्रयास 
भइरहेको छ। 

4.3 र्सक्टा र्सिंचाई आयोजना 
कृवर्योग्य भरू्ममा वरै् भरी र्सिंचाइ सवुविा उपलबि गराउने उद्देश्यले सिंचार्लि यो पररयोजना वाूँके 
जजल्लामा रहेको छ। रािी नदीमा ३१७ र्मटर बाूँि र्नमािण गरी दायाूँिफि  कररव ३३७६६ 
हेक्टर र बायाूँिफि  ९००० हेक्टर समेि जम्मा ४२७६६ हेक्टर जमीनमा र्सिंचाई सवुविा 
उपलब्ि गराउने लक्षका साथ आर्थिक वर्ि २०६१/६२ देजख यो आयोजनाको र्नमािण कायि शरुू 
भएको हो। दायाूँिफि को मार कुल अनमुार्नि लागि रू.१२ अवि ८० करोड १७ लाख ३९ 
हजार रहेकोमा सिंशोर्िि अनमुान अनसुार रू.15 अवि 73 करोड खचि हनु े देजखएकोछ। चाल ु
आर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा रू.१ अवि 40 करोड 06 लाख 32 हजार ववर्नयोजन भएकोमा 
समीक्षा अवर्ि सम्ममा रू.50 करोड 92 लाख 56 हजार खचि भएको छ। आर्थिक वर्ि 
2070/71 सम्म दायाूँिफि को ५० वक.मी. मलु नहर मध्ये १५ वक.मी. नहरको र्नमािण कायि 
सम्पन्न भएको छ। १५ वक.मी. देजख ३५ वक.मी. सम्मको र्नमािण कायि करीव 85 प्रर्िशि 
सम्पन्न भएको छ। हेडवक्सिको र्नमािण कायिको गेट वाहेक अन्त्य कायि सम्पन्न भइसकेको छ। 
र्सिंघार्नया शाखा नहरको लार्ग ठेकापा बन्त्दोवस्ि गने कायि सम्पन्न भइसकेको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्िमा 15 वक.मी.देजख 35 वक.मी.सम्मको नहर र्नमािणको बाूँकी 15 प्रर्िशि 
काम सम्पन्न गने, मूल नहर 35-50 वक.मी. खण्डको 15 वक.र्म. नहरको लागि अनमुान ियार 
गरी ठेकापा व्वस्थापन गने, Head Works को Gate Fitting  सम्बन्त्िी कायि सम्पन्न गने, र्सिंघार्नया 
शाखा नहरको र्नमािण कायि शरुु गने, डुन्त्डुवा शाखा नहरको र्नमािणको ियारी गने, नदी र्नयन्त्रण 
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गरी कमाण्ड के्षर एविं ववद्यमान नहर सिंरचनाहरुको सिंरक्षण गने, नहर िथा सिंरचना र्नमािणको 
लार्ग जग्गा अर्िग्रहण गने लक्ष्य र्लइएकोमा प्रथम छ मवहनाको अवर्िमा मूल नहरको 15-35 
वक.मी.सम्मको र्नमािण कायि चाल ुरहेको, 35-50 वक.मी.सम्मको र्नमािणको लार्ग र्नमािण कायि 
खररद प्रकृयाको अजन्त्िम चरणमा रहेको, हेड बकापिसको गेट वफवटङ्ग कायि चाल ुरहेको, र्सिंघानीय 
शाखा नहरको र्नमािण शरुु गनि जग्गा अर्िग्रहण र मआुब्जा वविरणको प्रकृया शरुु भएको, वन 
मन्त्रालयबाट नहरमा पने रुख काट्न अनमुर्ि प्राि भएको र डनु्त्डवुा शाखा नहरको र्नमािणको 
लार्ग आवश्यक ियारी भइरहेको छ। 

 

जचरुः र्सक्टा र्सिंचाई आयोजनाको हेडवक्सि 
यस आयोजनाको लार्ग जग्गा अर्िग्रहण र र्नमािण सामाग्री प्रगर्ि िथा उत्खननमा समस्या 
देजखएपर्न समन्त्वयात्मक रुपमा कायि अजघ बढाइएको छ। आयोजना कवहले सम्पन्न हनु्त्छ र 
वकसानको खेिमा कवहले र्सिंचाई हनु्त्छ भने्न ववर्य अझै र्नजिि भएको छैन।   

4.4 रानीजमरा कुलररया र्सिंचाई आयोजना 
कणािली नदीबाट परम्परागि प्रणालीमा सञ्चार्लि रानी जमरा र कुलररया र्सिंचाई प्रणालीलाई 
सदुृढीकरण गने र र्सिंजचि के्षर ववस्िार गने लक्ष्य र्लई यो आयोजना कैलाली जजल्लामा सिंचार्लि 
छ। यस आयोजनाबाट कैलालीका ८ गा.वव.स. र टीकापरु नगरपार्लका समेिका २०३०० 
हेक्टर जमीनमा र्सिंचाई सवुविा उपलब्ि हनुेछ। यस आयोजनाको कायािन्त्वयनबाट परम्परागि 
र्सिंचाई प्रणालीको System Efficiency मा वृवि हनुे देजखन्त्छ। आर्थिक वर्ि २०६४/६५ मा शरुू 
भई २०७5/७6 मा सम्पन्न गने लक्ष्य राजखएको यो आयोजनाको कुल लागि रू 12 अवि 38 
करोड हनुे अनमुान छ।  
आर्थिक वर्ि 2070/71 सम्म इन्त्टेक र्नमािणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। कायािलय भवन 
र्नमािण र नदी र्नयन्त्रणको काम अजन्त्िम चरणमा पगेुको छ। परम्परागि रूपमा सञ्चार्लि नहर 
प्रणालीहरुको आिरु्नकीकरण कायिको लार्ग अन्त्िरािवष्ट्रय स्िरको ठेकापा भई 35 प्रर्िशि काम 
सम्पन्न भएको छ भने र्सजचि के्षर वचाव कायिहरु पर्न सचुारु रहेका छन।् 
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चाल ुआर्थिक वर्ि 2070/71 मा मूल/वफडर नहर र नदी र्नयन्त्रणका कायिलाई र्नरन्त्िरिा 
ददन,े सिंरचना र्नमािण, र्सिंजचि के्षरको वचाउ एविं ग्रार्मण सडकको स्िरोन्नर्ि गने, शाखा नहरको 
आिरु्नकीकरणको लार्ग कन्त्ट्रोल स्ट्रक्चर र्नमािण र जग्गा अर्िग्रहण गने लक्ष्य राजखएकोमा 
समीक्षा अवर्िमा इन्त्टेक र्नमािणमा थप 0.64 प्रर्िशि प्रगर्ि भएको, मूल नहर र्नमािण 470 
र्मटर सम्पन्न भएको, र्सिंजचि के्षर वचाउ िथा सिंरक्षण कायि 3.108 वक.मी. सम्पन्न भएको छ। 
शाखा नहर र्नमािण र पनु: र्नमािण कायि 5-38 वक.मी.सम्पन्न भएको छ। यसैगरी 16.7 वक.मी. 
ग्रामीण सडकको स्िरोन्नर्ि भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा सो आयोजनालाई रू.1 अवि 44 
करोड १२ लाख 28 हजार ववर्नयोजन भएकोमा समीक्षा अवर्िमा रू36 करोड 15 लाख 10 
हजार खचि भएको छ। 

4.5 बबई र्सिंचाई आयोजना 
अन्न भण्डारको रुपमा रहेको वददिया जजल्लाको करीव 36 हजार हेक्टर जमीनमा र्सिंचाई सवुविा 
उपलब्ि गराइ कृवर् उत्पादनमा वृवि ल्याउने उद्दशे्यले आर्थिक वर्ाि 2045/46 यो आयोजना 
शरुु भएको हो। यो आयोजना सम्पन्न गनि कूल रू.3 अवि 77 करोड 10 लाख 87 हजार 
लाग्ने सिंशोर्िि अनमुान छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ि 2072/73 मा सम्पन्न गने लक्ष्यका 
साथ कायि अजघ बढाइएको छ। गि आर्थिक वर्ि 2070/71 सम्म आयोजनाको हेडवकि स 
ियार भएको, मूल नहर 28 वक.मी. र शाखा नहर 115 वक.मी. सम्पन्न भएको, 16680 
हेक्टर (पूवि 13680 हे. र पजिम 5000 हे.) मा व्यवजस्थि र्सचाई सेवा उपलब्ि भएको, 
पजिम नहरिफि को साइफन र्नमािण कायि सम्पन्न भएको र जग्गा अर्िग्रहण गने कायि भएको छ।  
चाल ु आर्थिक वर्िमा हेडवक्स िथा मूल नहर सञ्चालनलाई र्नरन्त्िरिा ददने, पूवििफि  मूल र 
शाखा/प्रशाखा नहर समेि 25 वक.मी.र्नमािण सम्पन्न गने र 4.5 वक.मी.नहर ररसेवपङ्ग गने लक्ष्य 
छ भने पजिमिफि  8 वक.मी.मूल नहर र्नमािण र ररमोडर्लङ्गको काम सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा 
पूवििफि  २5 वक.मी. नहर र्नमािण कायि चाल ु रहेको र पजिमिफि को 8 वक.मी. नहर र्नमािण 
ररमोडर्लङ्ग गने कायिको ठेकापा बन्त्दोवस्ि भई र्नमािण शरुु हनु लागेको अवस्था छ। 5.2 हेक्टर 
जग्गा प्रार्ि भएको छ। वर्ाि याममा आएको बाढीको कारण क्षर्ि भएका नहर र सिंरचनाको ममिि 
र पनु:र्नमिण कायि भइरहेको छ।   
चाल ुआर्थिक वर्िमा सो आयोजनालाई रू.78 करोड 22 लाख 4 हजार ववर्नयोजन भएकोमा 
समीक्षा अवर्िमा रू.6 करोड 32 लाख 66 हजार खचि भएको छ, जनु वावर्िक ववर्नयोजजि 
रकमको 8.09 प्रर्िशि हनु आउछ।  

4.6 भैरहवा क्षरेीय अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल 

रुपन्त्देही जजल्लामा गौिमबिु ववमानस्थललाई के्षरीय अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थलको रुपमा स्िरोन्निी 
गरी ददगो पयिटन ववकास गने उद्देश्यले यो आयोजना आर्थिक वर्ि 2068/69 मा शरुु भई 
आर्थिक वर्ि 2075/76 मा सम्पन्न हनुे अपेक्षा गररएको छ। यसको कूल लागि नेपाल 
सरकार, स्थानीय स्रोि र आन्त्िररक िथा वाह्य ऋणबाट ब्यहोररने गरी 99.59 र्मर्लयन 
अमेररकी डलर हनुे अनमुान छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा सो ववमानस्थल र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्िरिा 
ददने, VIC Building िथा NGO PAckage को Contract award गरी काम सम्पन्न गनि र Lumbini 
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and Adjoining Greator Tourism Promotopm Plan ियार गने जस्िा लक्ष्य परुा गनि रू.1 अवि 
98 करोड 96 लाख 95 हजार वावर्िक बजेट छुट्याइएकोमा समीक्षा अवर्िसम्म ववत्तीय प्रगर्ि 
हनु सकेको छैन।िर ववमानस्थल र्नमािणको लार्ग छनौट भएको चीनको North West Civil 

Avaition Airport Construction Group सूँग यही 2071 कार्ििक 27 गिे ववमानस्थल र्नमािणको 
सम्झौिा सम्पन्न भई सम्माननीय प्रिानमन्त्रीबाट 2071 माघ 1 गिे र्नमािण कायिको  जशलान्त्यास 
भएको छ। अब र्नमािण कायिले गर्ि र्लने र िोवकएको समयमा काम सम्पन्न हनुे अपेक्षा गररएको 
छ।  

4.7 र्नजगढ अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल 
बाराको र्नजगढमा वैकजल्पक अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल र्नमािण गरी दीगो पयिटन ववकास गने 
उद्देश्यले यो आयोजना र्नमािणको थालनी गररएको हो। यो ववमानस्थललाई र्नमािण सञ्चालन िथा 
हस्िान्त्िरण (BOOT) मोडेलमा र्नमािण गरी सञ्चालन गने लक्ष्य र्लइएको र्थयो।  
यस आयोजनाको ववस्ििृ सम्भाव्यिा अध्ययन प्रर्िवेदन ियार भई र्नमािण मोडार्लटीको ववर्यमा 
परामशिको लार्ग (BOOT) कर्मटीमा प्रस्िाव पठाइएको छ। BOOT मोडेलमा नीजज के्षरका 
सहभार्गिामा र्नमािण नीर्िले साकार रुप र्लन सकेन। लामो समयदेजख BOOT कर्मटीले 
मोडार्लटीको बारेमा र्नणिय ददन नसक्दा थप अन्त्योलको अवस्था कायमै छ। 
उि ववमानस्थलको र्नमािण कायि शरुु गनि चाल ु आर्थिक वर्िमा रू.50 करोड ववर्नयोजन 
गररएकोमा कायिक्रम भखिरै स्वीकृि भएको हुूँदा पवहलो छ मवहनामा बजेट रकम खचि हनु सकेको 
छैन।  

4.8 पोखरा क्षरेीय अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल 

कास्की जजल्लाको पोखरामा क्षेरीय अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल र्नमािण गने उद्देश्यले यो आयोजना सन ्
2011 मा शरुु भएको हो। चालू आर्थिक वर्िमा यस ववमानस्थलको जग्गा अर्िग्रहण समेिको 
लार्ग रू.२ अवि 7 करोड बजेट ववर्नयोजन भएको छ। िावन मागि ववस्िारको लार्ग थप ५५० 
रोपनी जग्गा अर्िग्रहण गने कायिको थालनी भएको छ। ववमानस्थल वररपरर नाला व्यवजस्थि गने 
कायि सचुारु रहेको छ।  
रावष्ट्रय गौरवको आयोजना भएर पर्न अवहलेसम्म कुल लागिको अनमुान नहनु,ु जग्गा अर्िग्रहण र 
नाला ब्यवस्थापन कायिमा मार आयोजनाको कायािन्त्वयन सीर्मि हनु ुर ठेकेदार छनौटको प्रवक्रया 
टुिंगो नलाग्न ुजस्िा समस्याहरु देजखएका छन।्  
चाल ुआर्थिक वर्िको पवहले छ मवहनामा 80 रोपनी जग्गा अर्िग्रहण सम्बन्त्िी सूचना प्रकाशन 
भएको छ। सो अवर्िमा ववर्भन्न कामका लार्ग रू.26 करोड 80 लाख मार खचि भएको छ। 

4.9 पशपुर्ि के्षर ववकास कोर् 
आर्थिक वर्ि 2070/71 रावष्ट्रय गौरवको आयोजनाको रुपमा वगीकरण गररएको यो आयोजना 
पशपुर्ि के्षरको समग्र ववकासको लार्ग बनाईएको गरुूयोजना कायािन्त्वयनमा केजन्त्द्रि रहेको छ। 
यसले पशपुर्ि के्षरलाई िार्मिक, सािंस्कृर्िक एविं पयिटनको नमूना के्षरको रुपमा ववकास गने 
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उद्देश्य राखेको छ। आर्थिक वर्ि 2071/72 मा कोर्को लार्ग रू.30 करोड बजेट ववर्नयोजन 
गररएकोमा समीक्षा अवर्िसम्म खचि भएको छैन।  
यस क्षेरमा हालसम्म ववद्यिु शवदाहगहृको स्ट्रक्चर र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ। र्िलगिंगामा 
पयिटन सूचनाको सिंरचना र्नमािण भएको छ। मगृस्थलीमा वािावरण िथा भ-ूसिंरक्षण केन्त्द्र र्नमािण 
भएको छ। पशपुर्िके्षर र्भर रहेका िनुी सिंरक्षण िथा सत्तल, बाटो र ढल र्नमािणका कायिहरु 
भइरहेका छन।्  

4.10 लजुम्बनी क्षरे ववकास कोर् 
कवपलवस्िकुो र्िलौराकोट जस्थि गौिम बिुको पववर जन्त्मस्थल लजुम्बनीलाई बौिमागी एविं 
शाजन्त्िप्रमेी व्यजिहरुको लार्ग अन्त्िरािवष्ट्रय शाजन्त्ि केन्त्द्रको रुपमा ववकास गने दीघिकालीन उद्देश्य 
कोर्को रहेको छ। यसको अनमुार्नि कुल लागि रू.7 अवि रहेने अनमुान छ। हालसम्म यो 
आयोजना अन्त्िगिि जग्गा अर्िग्रहण, गरुूयोजना ियारी, लजुम्बनी के्षरको सिंरचना प्रारुप, 
अन्त्िरािवष्ट्रय ववहार क्षेरहरुको र्नमािण, पववर उद्यान 
र्नमािण र अन्त्िरािवष्ट्रय ववहार क्षेरमा नहर र्नमािण 
कायि सम्पन्न भइसकेका छन।् आर्थिक वर्ि 
2070/71 देजख लजुम्बनी के्षर ववकास कोर्को 
गरुूयोजना कायािन्त्वयनलाई रावष्ट्रय गौरवको 
आयोजनाको रुपमा वगीकरण गररएको छ। चालू 
आर्थिक वर्िमा रू.50 करोड बजेट ववर्नयोजन 
गररएकोमा समीक्षा अवर्िसम्ममा रू.10 करोड 11 
लाख 30 हजार खचि भएको छ।  
समीक्षा अवर्िमा कवपलवस्िकुा परुािाजत्वक के्षर, देवदह रामग्राम के्षरमा जग्गा खररदको प्रकृया 
अजघ बढाइएको, Visitors Information Center को र्नमािण कायि चाल ु रहेको र लजुम्बनीको 
पयिटकीय महत्वको बारेमा जनचेिना अर्भववृि गने खालका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररएको छ।  

4.11 मार्थल्लो िामाकोशी जलववद्यिु आयोजना  
दोलखा जजल्लाको लामाबगरमा अवजस्थि यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा र्नमािणािीन छ।  
आर्थिक वर्ि २०65/66 देजख शरुु भएको यस आयोजनाको क्षमिा 456 मेगावाट रहेको छ।  
यस आयोजनाको अनमुार्नि लागि रू.35 अवि 29 करोड रहेको छ।ववदेशी ववर्नमय दरमा पने 
पररवििनको कारणले आयोजनाको लागि कररब 41 अवि पगु्ने अनमुान गररएको छ। प्रस्ििु 
आयोजना 2072 चैि मसान्त्िसम्ममा सम्पन्न गने प्रारजम्भक अनमुान गररएको र्थयो। मखु्य 
सरुूङको र्डजाइन पररवििन, पेन स्टक पाइप खन्नमा उत्पन्न जवटलिा, बाूँि एविं टनेलमा कमजोर 
भ-ूभाग भेवटन,ु मआुब्जा वविरणमा समस्या जस्िा कारणले आयोजना सम्पन्न गनि थप केही समय 
लाग्ने देजखएकोले 2073 माघसम्ममा सम्पन्न हनुे देजखएको छ। यस आयोजनाको हालसम्म 
कररब 72 प्रर्िशि काम सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक वर्ि 2071/72 मा यस आयोजनाका 
लार्ग नेपाल सरकारको िफि बाट रू.3 अवि बजेट (ऋण लगानी) ब्यवस्था गररएकोमा समीक्षा 
अवर्िमा रू.1 अवि ऋण लगानी भईसकेको छ।   

जचरुः लजुम्वनी ववकास कोर्मा र्नमािणार्िन पूवाििार 
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र्नमािण सम्बन्त्िी कायिहरुमध्ये र्सर्भल कायि, हाइिो मेकार्नकल कायि र मेकार्नकल िथा 
इलेक्ट्रोर्नक कायि सन्त्िोर्जनक रुपमा अजघ बढेको छ भन ेप्रशारण लाइन र सबस्टेशन र्नमािण 
सम्बन्त्िी कायिमा जग्गा अर्िग्रहण गरी जग्गा प्राि गने कायिमा स्थानीयहरुको अवरोि, रुख 
कटानमा समस्या जस्िा कारणले अशािीि प्रगर्ि हनु नसकेको अवस्था छ। समीक्षा अवर्िमा 
रोल्वार्लङ्ग डाइभसिनको ववस्ििृ इजन्त्जर्नयररङ्ग र्डजाइनको लार्ग प्राववर्िक र आर्थिक प्रस्िावको 
मूल्याङ्कनमा सबैभन्त्दा बढी अिंक प्रस्िाव गने प्रस्िावदािा Lahmeyer International GmbH in 

Association with Total Management Services Pvt. Ltd and ITECO Nepal  (P) Ltd लाई वािािका 
लार्ग आमन्त्रण गरी सवकएको छ। 

4.12 काठमाडौं िराई मिेश फास्ट ट्रयाक 
राजिानीलाई िराई मिेशसूँग जोडन ेसबैभन्त्दा छोटो मागि काठमाडौं िराई मिेश द्रिु मागिको कुल 
लम्बाइ 76 वक.मी. छ भन ेआयोजनाको कूल लागि DPR को अभावमा यकीन हनु अझै सकेको 
छैन। यस मागिको ट्रयाक खोल्ने कायि कररब सम्पन्न भएको छ। चाल ु आर्थिक वर्िमा यो 
आयोजनाको लार्ग रू.24 करोड 98 लाख 92 हजार ववर्नयोजन भएकोमा समीक्षा अवर्िमा 
जम्मा रू.40 लाख 29 हजार मार खचि भएको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा बाूँकी 8 वक.मी. खण्डको जग्गा अर्िग्रहण कायि चाल ु राख्न,े 10वक.मी. 
ट्रयाक ममिि गने। BOT अन्त्िगिि प्रवििक छनौट गने लक्ष्य राजखएकोमा समीक्षा अवर्िमा 
प्रवििक छनौटको लार्ग आशय पर माग गरी प्राि प्रस्िावका आिारमा प्राववर्िक अनभुव, 
जनशजि, स्रोि जटुाउन े आिार र आर्थिक प्रस्िावको समेि मूल्याङ्कन गरी सफल प्रवििकको 
छनौट भएको छ BOT प्रणालीबाट र्नमािण कायि अगार्ड बढाउने नीर्िगि र्नणिय भएकोले ट्रयाक 
ममिि कायि अजघ नबढाइएको र जग्गा प्रार्िको लार्ग सम्बि पक्षहरु बीच समन्त्वय प्रयास जारी 
राजखएको छ। 

4.13 कोशी कोररडोर  
उत्तर-दजक्षण लोकमागि अन्त्िगिि यो आयोजनाले िेह्रथमु जजल्लाको बसन्त्िपरुदेजख उत्तरी र्समाना 
वकमाथाङ्कासम्म 195 वक.मी.सडक र्नमािण एविं स्िरोन्नर्ि गने लक्ष्य र्लएको छ। आर्थिक वर्ि 
2070/71 सम्म 70 वक.मी.ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ भने 28 वक.मी.सडकमा ग्राभेल 
गररएको छ।यो आर्थिक वर्िमा 28 वक.मी.ट्रयाक खोल्न े र १० वक.मी.ग्राभेल गने लक्ष्य 
राजखएकोमा समीक्षा अवर्िमा 13 वक.मी. ट्रयाक खोल्ने कायि सम्पन्न भएको छ।         

4.14 कालीगण्डकी कोररडोर 
यो कोररडोर नवलपरासीको गैंडाकोटदेजख मसु्िाङ्गको कोरलासम्म 435 वक.मी. लम्बाइको छ। 
यस कोररडोरको गैंडाकोट-राम्दी खण्डसम्म ववर्भन्न आयोजना र स्थानीय र्नकायबाट सडक र्नमािण 
भइरहेको छ। यस आयोजनाको पाल्पाको राम्दीदेजख गलु्मीको ररर्ड-रुद्रवेनी-पूर्ििघाट हुूँदै बाग्लङु्ग 
बजारसम्मको सडक स्िरोन्नर्ि एविं ट्रयाक खोल्ने कायि भइरहेको छ।आर्थिक वर्ि 2070/71 
सम्म 230 वक.मी.ट्रयाक खलेुको, ५ वक.मी.ग्राभेल र 19 वक.मी. कालोपरे भइसकेको छ। 
चाल ुआर्थिक वर्िमा 30 वक.मी.सडकको स्िरोन्नर्ि गने, 15 वक.मी. ट्रयाक खलु्ने लक्ष्य रहेकोमा 
समीक्षा अवर्िमा 5.7 वक.मी. ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ। वन के्षरमा जग्गा प्रर्िमा 
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समस्या, रेखाङ्कन सम्बन्त्िी वववाद र Low Bidding को समस्याले काममा अवरोि सजृना भए पर्न 
समस्या समािानको पहल ब्यवस्थापनबाट भइरहेको जानकारी प्राि भएको छ। 

4.15 कणािली कोररडोर 
यो कोररडोरको उत्तरमा वहल्सादेजख र्सर्मकोटसम्मको 88 वक.मी.को काम र दजक्षणमा 
कार्लकोटदेजख र्सर्मकोटसम्मको 196 वक.मी.को काम ठेकापा माफि ि ्भइरहेको छ।जसमध्ये गि 
आर्थिक वर्ि 2070/71 सम्म खलुाल-ुर्सर्मकोट खण्डमा 25 वक.मी. र वहल्सा-र्सर्मकोट 
खण्डमा 60 वक.मी. ट्रयाक खरु्लसकेको छ। यो आर्थिक वर्िमा खलुाल-ुर्सर्मकोट खण्डमा 15 
वक.मी. र वहल्सा-र्सर्मकोट खण्डमा 28 वक.मी. ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवर्िमा 
कूल 13.5 वक.मी. मार ट्रयाक खलु्न सकेको छ। 
मार्थ उजल्लजखि िीनवटा कोररडोरहरुको लार्ग उत्तर दजक्षण लोकमागि अन्त्िगिि एउटै बजेट 
उपशीर्िकबाट खचि ब्यवस्थापन गररएको छ। यी कोररडोरहरुमा आर्थिक वर्ि २०७1/७2 मा 
कुल ववर्नयोजजि बजेट रू.१ अवि 18 करोड 9 लाख 22 हजारमध्ये समीक्षा अवर्िसम्म रू.20 
करोड 10 लाख 83 हजार खचि भएको छ। समग्रमा ववत्तीय प्रगर्ि वावर्िक बजेटको 16.9 
प्रर्िशि र भौर्िक प्रगर्ि छ मवहनाको 80 प्रर्िशि भएको छ।  

4.1६ हलुाकी राजमागि 
िराई क्षेरमा रहेको हलुाकी मागिलाई स्िरोन्नर्ि गरी पूवि पजिम जोड्न े वैकजल्पक राजमागिको 
रुपमा र्नमािण गरी यािायाि सविसलुभ बनाउन ेर त्यस माफि ि ्जशक्षा, स्वास््यमा जनिाको पहुूँच 
परु् याई कृवर्, व्यापार, उद्योग र बाटोको ववकास गरी जनिाको जीवनस्िर उकास्ने उद्दशे्यले यस 
आयोजना आर्थिक वर्ि 2063/64 देजख शरुु गररएको हो। ववर्भन्न पलु र सडक समेि र्नमािण 
हनुे यस आयोजनाको कुल लागि रू.२० अवि 50 करोड लाग्ने अनमुान छ। यस राजमागिको 
कुल लम्बाइ १६६३ वक.मी. रहेको छ।  
चाल ुआर्थिक वर्िमा 87 वक.मी. सडक कालोपरे गने, 8 वक.मी. सडक ग्राभेलमा स्िरोन्नर्ि गने, 
50 वटा पलु र्नमािण कायि चाल ुराख्न ेत्यसमध्ये 15 वटा पलुहरुको र्नमािण सम्पन्न हनुे र थप 
10 वटा पलु र्नमािण कायि थालनी गने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवर्िमा 7.3 वक.मी. सडक 
कालोपरे भएको र 2 वटा पलु र्नमािण सम्पन्न भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.1 अवि 99 
करोड 93 लाख 35 हजार ववर्नयोजन भएकोमा प्रथम छ मवहनामा रू.13 करोड 9 लाख 42 
हजार खचि भइसकेको छ।  

4.17 पूवि-पजिम रेल मागि 
पूवि मेचीदेजख पजिम महाकालीसम्म रेल सञ्जाल र्नमािण एविं सञ्चालन गने लक्ष्य र्लई आर्थिक वर्ि 
2066/67 मा यो आयोजना शरुु भएको हो। यसको लम्बाई कररब 945 वक.मी. हनुेछ। 
आर्थिक वर्ि 2070/71 सम्म बददिबास-र्समरा खण्ड र र्समरा-ववरगञ्ज र्लिंक मागिको 136 
वक.मी.को DPR ियार भएको, र्समरा-िामसाररया (114 वक.मी) र िामसाररया-बटुवल-भैरहवा-
लजुम्बनी खण्ड (109वक.मी) को ववस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन ियारी कायि अजन्त्िम चरणमा 
रहेको। साथै बटुवल-कोहलपरु खण्डको ववस्ििृ अध्ययन आयोजना प्रर्िवेदन ियार गने कायिको 
लार्ग परामशिदािा छनौट गने कायिको थालनी भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा मेची महाकाली 
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रेलमागिको बाूँकी खण्डको ववस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन (DPR) ियार गनि परामशिदािा छनौट कायि 
अजघ बढाउने, बददिबास-र्समरा, र्समरा-बीरगञ्ज र्लिंक मागि (136 वक.मी.) र्नमािणको लार्ग ठेकापा 
ब्यवस्थापन गरी र्नमािण कायि अजघ बढाउने र जग्गा मआुब्जा वविरण कायिलाई प्राथर्मकिा साथ 
अजघ बढाउन े लक्ष्य राजखएकोमा समीक्षा अवर्िमा ववर्भन्न स्थानमा कल्भटि र्नमािण थालनी 
गररएको, 300 वक.मी. रेलमागि र 68 वक.मी. रेल र्लिंक मागिको DPR ियार भएको, र्नजगढ, 
हेटौडा-भरिपरु खण्डको सिंभाव्यिा अध्ययनको लार्ग प्राि आशयपर मूल्याङ्कन कायि जारी रहेको 
छ। यसैगरी केही खण्डको र्मक्स र्डजाइनको कायि अजघ बढाइएको छ। सो आयोजनालाई चाल ु
आर्थिक वर्िमा रू.1 अवि 99 करोड 94 लाख छुट्याइएकोमा समीक्षा अवर्िमा रू.32 करोड 
49 लाख 2 हजार खचि भएको छ।  

4.18 भेरी बबई डाइभसिन बहउुद्दशे्यीय आयोजना 
सखेुि जजल्लाबाट भेरी नदीको पानी १२ वक.मी. लामो सरुूङ माफि ि ् बददिया जजल्लाको बबई 
नदीमा खसाई ४८ मेगावाट ववद्यिु उत्पादन सवहि बददिया र बाूँके जजल्लाका करीब 51 हजार 
हेक्टर भरू्ममा बाहै्र मवहना र्सिंचाई सवुविा उपलब्ि गराउने उद्देश्यले यो आयोजना आर्थिक वर्ि 
२०६८/६९ देजख शरुू भएको हो। यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ि 2070/71 देजख रावष्ट्रय 
गौरवको आयोजनाको रुपमा वगीकरण गररएको छ। यस आयोजनाको कुल अनमुार्नि लागि 
रू.१६ अवि ४३ करोड 30 लाख रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७1/७2 मा रू.१ अवि १ करोड 
9० हजार 1 लाख 64 हजार बजेट ववर्नयोजन भएको छ। यस मध्ये समीक्षा अवर्िमा रू.55 
लाख 81 हजार मार खचि भएको छ।  
चाल ुआर्थिक वर्िमा सरुुङ्ग र्नमािणको ठेकापा बन्त्दोवस्ि गरी र्नमािण कायि शरुु गने, वािावरणीय 
सिंरक्षण सम्बन्त्िी कायि गने, सरुुङ्ग र्नमािणको अन्त्िरािवष्ट्रय परामशिदािा र्नयजुि गने, आयोजना 
कायािलय भवन र्नमािण जारी राख्न े लक्ष्य राजखएकोमा पवहलो छ मवहनामा सरुुङ्ग र्नमािण ठेकापा 
बन्त्दोबस्ि कायि अजन्त्िम चरणमा पगेुको, परामशिदािा र्नयजुि सम्बन्त्िमा Request of Proposal को 
मूल्याङ्कन भइरहेको, भवन र्नमािणका काम थालनी भएको र सामाजजक र वािावरण ववकास 
अन्त्िगिि Livelihood कायिक्रमको लार्ग आयोजनाको अध्ययन गने कायि भइरहेको छ। उि 
बहउुद्देशीय आयोजना परुा हुूँदा उजाि, र्सिंचाइ, शहरी ववकार र जलािार सिंरक्षणमा महत्वपूणि 
योगदान पगुी स्थानीयस्िरका जनिाको जीवनस्िर उकास्न र राष्ट्रको खाद्यान्न सङ्कट सम्वोिन गनि 
समेि महत्वपूणि योगदान परु् याउने देजखन्त्छ।   

4.19 राष्ट्रपर्ि चरेु सिंरक्षण कायिक्रम 
आर्थिक वर्ि 2070/71 मा मा रावष्ट्रय गौरवको रुपमा वगीकरण भएको यो आयोजनाबाट 
एकीकृि रुपमा चरेु के्षरको दीगो ब्यवस्थापन गदै उपल्लो िटीय र िल्लो िटीय वािावरणीय 
अन्त्िर सम्बन्त्िबाट िराई के्षरको समेि सिंरक्षण गने उद्देश्य रहेको छ। चाल ु आर्थिक वर्ि 
2071/72 मा रू.90 करोड ववर्नयोजन गररएकोमा समीक्षा अवर्िमा जम्मा रू.5 करोड 11 
लाख 90 हजार खचि भैसकेको छ।  
यस आयोजनाको महत्वलाई ध्यानमा राखी 2071 साल असार 2 गिे राष्ट्रपर्ि चरेु-िराई-मिेश 
सिंरक्षण ववकास सर्मर्ि गठन भई आफ्नो कायि प्रारम्भ गररसकेको छ। 4 वटा नदी प्रणालीहरु 
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लालबकैया, राि,ु जलाद र वलानको स्थलगि सभेक्षण गरी सिंरक्षण योजना िजुिमा भएको छ। 
उपभोिा समूहहरु माफि ि ्बलान र जलाद नदी प्रणालीमा केही कामहरु भएको छ। चरेु के्षरमा 
पने ३२ जजल्लाहरुमा सामाजजक पररचालनको लार्ग सेवा प्रदायक सिंस्थाहरुबाट प्राि आसयपरको 
मूल्यािंकन भइरहेको छ। चरेु के्षर सिंरक्षणको गरुु योजना ियार गनि ववज्ञ टोलीको गठन भएको 
छ। 

4.20 बढुीगण्डकी जलववद्यिु आयोजना 
600 मेगावाट (वावर्िक 250 करोड यरु्नट ववद्यिुीय उजाि) क्षमिाको यो जलववद्यिु आयोजना 
िाददङ्ग जजल्लामा अवजस्थि छ। नेपाल सरकारिारा आर्थिक वर्ि 2069/70 मा ववकास सर्मर्ि 
गठन गरी यो आयोजना र्नमािणको कायि अगार्ड बढाइएको छ। कुल लागि रू.2 खबि हनु े
अनमुान रहेको यो आयोजनाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७1/७2 मा रू.57 करोड 22 लाख 
बजेट ववर्नयोजन भएकोमा समीक्षा अवर्िसम्म रू.12 करोड 18 लाख खचि भएको छ। यो खचि 
ववर्नयोजन बजेटको 21.28 प्रर्िशि हो।  
समीक्षा अवर्िमा सम्भाव्यिा अध्ययन र ववस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन सम्बन्त्िी कायि Tractebel 

Engineering बाट भएको, आयोजनाको बारेमा जनचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन भएको साथै 
सीप ववकास िथा िालीम गोष्ठी एविं अनगुमन मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी कायि सञ्चालन भइरहेको छ। 
ठूला भ-ूभाग डुवानमा पने देजखएको यो आयोजनामा पनुवािस र पनुस्थािपनाको काम प्राथर्मकिाका 
साथ अजघ बढाउन ुपने देजखन्त्छ। 

4.21  पजिम सेिी जलववद्यिु आयोजना 

डोटी जजल्लामा रहेको यस आयोजनाबाट 750 मेगावाट ववद्यिु उत्पादन गने लक्ष्य राजखएको 
छ।समीक्षा अवर्िसम्म सम्भाव्यिा अध्ययन नै हनु नसकेको भने्न जानकारी प्राि भएको छ।  

रावष्ट्रय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयनका समस्या र सझुावहरु 

सरकारले उच्च महत्वका साथ सरुु गरेका रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरूमा आफ्नै खाले 
समस्याहरू रहेका छन।् यी समस्याहरूलाई देहायबमोजजम एकर्रि गररएको छ।  
 कर्िपय आयोजनाहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन नै नभएको, कुनैमा काम शरुु हनु नसकेको, 

कुनैमा र्नमािण प्रकृया सम्बन्त्िमा अल्मर्लएको पाइएको छ। सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा 
जग्गा प्रार्ि, वन क्षेरका रुखहरुको कटानमा वढलाई, र्नमािण सामाग्रीहरुको अभाव, 
ठेकेदारहरुको अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रकृया वफिलो, प्राववर्िक कमिचारीहरुको अभाव जस्िा 
समस्याहरु देजखएका छन।्  

 चाल ु आर्थिक वर्िमा रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुमा रू.27 अवि 40 करोड ववर्नयोजन 
गररएकोमा समीक्षा अवर्िमा मार रू.4 अवि 28 करोड अथािि ्१५.६२ प्रर्िशि मार खचि 
हनु सकेको छ। आर्थिक वर्िको बाूँकी छ मवहनामा बाूँकी ८४ प्रर्िशि खचि हनु सक्न े
आिार देजखएको छैन। 
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 आयोजनागि रुपमा हेदाि पजिम सेिी जल ववद्यिु आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन नै हनु 
सकेको छैन, दोश्रो अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थलको प्रारजम्भक काम नै शरुु भएको छैन, काठमाडौं 
िराई मिेश द्रिु मागिको र्नमािण गने मोडार्लटीमा नै अलमल देजखएको छ।  

 यसैगरी पोखरा के्षरीय अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थलमा जग्गा प्रार्िको समस्या ज्वलन्त्ि रहेको छ 
भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा िीब्रिा आउन सकेको छैन।  

 सडक, रेलमागि र र्सिंचाइ नहर र्नमािण सम्बजन्त्िि आयोजनाहरु पर्न जग्गा प्रार्ि, प्राववर्िक 
जनशजिमा कमी, र्नमािण सामाग्रीहरुको अभाव र ठेकेदारहरुको न्त्यूनस्िरको कायि सम्पादनका 
कारण समस्यामा रहेका छन।् 

 िेरैजसो आयोजनामा र्नकै कम अिंकमा ठेकापा कबोल गने र काम हनुे बेलामा र्नमािण 
व्यवसायी फेला नपने समस्या देजखएको छ। र्नकै कम अिंकमा ठेकापा कबोल गदाि एकार्िर 
काममा वढलाइ हनुे र अकािर्िर कामको गणुस्िरमा पर्न समस्या देजखन ेगरेको छ।   

समस्या समािानका लार्ग सझुावहरु 
रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुको र्नमािण कायिलाई िीव्रिा ददन पयािि स्रोिको ब्यवस्था गनुिको 
साथै प्रकृयागि ववर्यहरुलाई छोट्याउन उपयिु हनु्त्छ।  
रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुको र्नमािण कायिमा सिंलग्न र्नमािण ब्यवसायीहरुलाई समेि यी 
आयोजनाहरुको महत्वको बारेमा सिंवेदनशील हनु उत्प्ररेरि गरी वढलाइ गने वा अनकेौ वहाना 
बनाइ दावयत्वबाट पजन्त्छने प्रवृजत्तलाई र्नरुत्सावहि गनुि पदिछ। यसका लार्ग ववद्यमान कानूनी 
प्राविानहरुको अर्िकिम उपयोग गररन ुपदिछ।  
जग्गा प्रार्ि लगायिका स्थानीय समस्या हल गनि समयवि कायि िार्लका बनाइ कामलाई 
र्िव्रिा ददन ुपदिछ। 
अन्त्िरर्नकाय समन्त्वयलाई सदुृढ गनि नेपाल सरकारका मखु्य सजचवको सिंयोजकत्वमा रहेको 
सिंस्थागि ब्यवस्था र चाल ु आर्थिक वर्िको वजेट विव्यमा उल्लेजखि रावष्ट्रय योजना 
आयोगको सिंयोजकत्वको सर्मर्िलाई थप वक्रयाशील बनाउन ुपदिछ। 
रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाका आयोजना प्रमखुहरुको कायि सम्पादनलाई कायिसम्पादन 
मूल्यािंकनसिंग आवि गररन ुपदिछ। 
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पररच्छेद ५ 
साविजर्नक खचि ब्यवस्थापन र ववश्लरे्ण 

 

५.१ वावर्िक बजेट ववर्नयोजन  
५.१.१ चालू आर्थिक वर्ि 2071/72 का लार्ग कुल रू.618 अवि 10 करोड बजेट 

ववर्नयोजन गररएको छ। यसको वववरण िार्लका 5.1 मा प्रस्ििु गररएको छ।  
िार्लका 5.1: बजेट ब्यवस्था 

(रू.हजारमा) 

वाूँडफाूँट ववर्नयोजन रकम कुल ववर्नयोजनमा प्रर्िशि 

चालू 398951195  64.54 
पूूँजीगि 116755042 18.89 
ववत्तीय ब्यवस्था 102393763 16.57 
कुल 618100000 100.00 

 

५.१.२ अजख्ियारीको जस्थर्ि  
बजेटको प्रभावकारी कायािन्त्वयनको लार्ग २०७1 साउन १ गिे नै अथि मन्त्रालयबाट 
सम्बि मन्त्रालय/र्नकायहरुमा २०७० साउन १५ गिेर्भर िी र्नकायहरुले खचि गने 
इकाईहरुमा पठाउने गरी खचि गने अजख्ियारी पठाइएको र्थयो। यसैगरी र्नुःशिि 
अनदुानको रकमको अजख्ियारी सोझै स्थानीय र्नकायहरुलाई पठाइएको र्थयो। िथावप 
केही मन्त्रालय/ववभागहरुले केही खचि इकाईहरुमा समयमै अजख्ियारी पठाउन वढलाई 
गरेको पाइयो। यसरी पसुको अजन्त्िम सािा र माघको पवहलो सािा रावष्ट्रय योजना आयोग 
र अथि मन्त्रालयको टोली िेरै पूजीगि बजेट भएका मन्त्रालयहरुमा जाूँदा केही 
आयोजना/ कायिक्रमको अजख्ियारी सो समयसम्म नपठाएको पाइयो। खचि गने 
इकाईसम्म समयमै अजख्ियारी नपगु्दा कायािन्त्वयनमा बािा आउन ुस्वभाववकै हो।  

५.१.३ कायिक्रम स्वीकृर्िको अवस्था  
चालू आर्थिक वर्ि 2071/72 मा कुल 491 आयोजनाहरु मध्ये पवहलो प्राथर्मकिाका 
339, दोस्रो प्राथर्मकिाका 130 र िेस्रो प्राथर्मकिाका 22 आयोजनाहरु रहेका छन।् 
कायिक्रम स्वीकृर्िमा वढलाई भएमा समग्र कायिक्रम कायािन्त्वयनमा असर पने भएकोले 
बजेट विव्य माफि ि ् पवहलो प्राथर्मकिा प्राि आयोजनाहरुको कायिक्रम रावष्ट्रय योजना 
आयोगले र दोस्रो िथा िेस्रो प्राथर्मकिा प्राि आयोजनाहरुको कायिक्रम सम्बजन्त्िि 
मन्त्रालय/र्नकायले 2071 साउन २5 गिेर्भरै स्वीकृि गररसक्न ुपने ब्यवस्था गररयो। 
कायिक्रम ियारीको लार्ग शरुुमा केही समय लागेकाले िोवकएकै अवर्िर्भरै सबै कायिक्रम 
स्वीकृि हनु नसके िापर्न अथि मन्त्रालय र रावष्ट्रय योजना आयोगको सिंयिु प्रयासको 
पररणाम स्वरुप पवहलो प्राथर्मकिा प्राि 339 आयोजनामध्ये 327 आयोजनाहरुको मार 
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कायिक्रम स्वीकृर्ि भएको छ। यर्िका प्रयासहरुका बाबजूद पर्न १२ आयोजनाको 
कायिक्रम स्वीकृि हनु नसक्नलेु ववकास र्नमािणमा भएको र हनुे वढलाइलाई प्रष्ट्याउूँछ। 

 

 

 

 

 

5.1.4 समवष्टगि खचि जस्थर्ि 
चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मवहनामा रू.१61 अवि 94 करोड 40 लाख खचि भएको 
छ। यो रकम कुल बजेटको 26.20 प्रर्िशि हो। कुल खचिमध्ये चालू खचि रू.१23 
अवि 49 करोड 3 लाख, पूूँजीगि खचि रू.14 अवि 70 करोड 69 लाख र ववत्तीय 
ब्यवस्थािफि  रू.23 अवि 74 करोड 68 लाख खचि भएको छ। यो खचि चालू, पूूँजीगि 
र ववत्तीय ब्यवस्थािफि  ववर्नयोजजि बजेटको िलुनामा क्रमशुः 30.95, १2.60 र 
22.19 प्रर्िशि हो। समीक्षा अवर्िको कुल चालू, पूूँजीगि र ववत्तीय िफि को खचि र 
गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्िको खचि बीचको िलुनात्मक वववरण िार्लका 5.2 मा 
प्रस्ििु गररएको छ।  

िार्लका ५.२: समवष्टगि खचिको िलुनात्मक जस्थर्ि 
(रकम रू.लाखमा) 

वववरण ववर्नयोजन पवहलो छ मवहनाको खचि आर्थिक वर्ि 
०70/७1 को 
िलुनामा चालू 
आर्थिक वर्िको 
पररवििन % 

बजेटको िलुनामा खचि 
प्रर्िशि 

२०७०/७१  2071/7२ ०७०/७१  071/72 ०७०/७
१  

०७1/७2  

चालू ३५३४१७५ 3989512 1300614 1234903 -5.05 36.80 30.95 
पूूँजीगि ८५०९९७ 1167550 114645 147069 28.28 13.47 12.60 
ववत्तीय 
ब्यवस्था 

७८७२२८ 1023938 145426 237468 63.29 18.47 23.19 

जम्मा ५१७२४०० ६१८१००० 1560686 1619440 3.76 30.17 26.20 

 

गि आर्थिक वर्िको प्रथम छ मवहनाको िलुनामा चाल ुआर्थिक वर्ि 2071/72 को सोही 
अवर्िमा चाल ुखचि केही घटेको छ। गि आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनामा सिंवविानसभाको 
र्नवािचनको कारण खचि बढ्न भएकोले गि आर्थिक वर्िको चालू खचि केही बढी देजखन 
गएको हो। पूूँजीगििफि  28.3 प्रर्िशिको वृवि भएको छ भने ववत्तीय ब्यवस्थािफि  63.3 
प्रर्िशि वृवि भएको छ। गि आर्थिक वर्िको कूल खचिको िलुनामा यो आर्थिक वर्िमा 

चालू आर्थिक वर्ि 2071/72 को खचि प्रक्षेपण 
चालू आर्थिक वर्िमा चालूिफि  रू.367 अबि 3 करोड 52 लाख, पूूँजीगििफि  रू.99 अबि 24 करोड 
17 लाख र ववत्तीय व्यवस्थािफि  रू.92 अबि 15 करोड 44 लाख गरी कूल खचि रू.558 अबि 43 
करोड 13 लाख खचि हनुे अनमुान गररएको छ। यो कुल बजेट ववर्नयोजनको 90.35 प्रर्िशि हो। 
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3.76 प्रर्िशिको सामान्त्य वृवि देजखएको छ। बजेटको आकार नै ठूलो भएको हुूँदा यो 
वृविलाई सकारात्मक रुपमा नै र्लन ुपदिछ।  

गि आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनामा ववर्नयोजजि बजेटको िलुनामा कुल खचि अनपुाि 
30.1७ प्रर्िशि रहेकोमा चालू आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा यस्िो अनपुाि 26.20 प्रर्िशि 
भई कुल खचि अनपुािमा 3.97 प्रर्िशि र्बन्त्दूले कम भएको छ। गि आर्थिक वर्िको पवहलो 
छ मवहनामा चालू खचि अनपुाि ३6.80 प्रर्िशि रहेकोमा चालू आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा 
चालू खचि अनपुाि ३0.9 प्रर्िशि भई चालू खचि अनपुािमा ५.8५ प्रर्िशि र्बन्त्दूले न्त्यून 
भएको छ। पूूँजीगि खचि अनपुाि गि आर्थिक वर्िको यही अवर्िमा १3.47 प्रर्िशि रहेकोमा 
चालू आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा पूूँजीगि खचि अनपुाि १2.60 प्रर्िशि भई पूूँजीगि खचि 
अनपुािमा 0.८7 प्रर्िशि र्बन्त्दूले कमी आएको छ।चाल ु आर्थिक वर्िमा पूूँजीगि खचिको 
आकार अजघल्लो वर्िको िलुनामा ठूलो रहेको र ववगिमा चाल ु िफि  भएका केही खचिहरु 
पूूँजीगि िफि  राजखएका कारण पूूँजीगि खचिको अनपुाि वकजञ्चि सानो देजखएको हो। पूूँजीगि 
खचि िफि  सोझै भिुानी हनुे वैदेजशक सहायिाको रकमको ठूलो वहस्सा यसमा समावेश 
नभएकाले पर्न यो अनपुाि सानो देजखन गएको हो। 

गि आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनामा ववत्तीय ब्यवस्थािफि  ववर्नयोजजि बजेटको १8.47 
प्रर्िशि रकम पररचालन भएकोमा चालू आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा 23.19 प्रर्िशि भई 
4.72 प्रर्िशि र्बन्त्दूले ववृि भएको छ।सरकारले गने लगानीको अिंश वृवि भएको र 
सरकारको शयेर िथा ऋण लगानीमा र्नमािण हनुे आयोजनाहरुको प्रगर्ि राम्रो रहेकाले यो 
अनपुािमा वृवि भएको हो।  
िथावप चाल ुआर्थिक वर्िमा समयमै बजेट प्रस्ििु भएको, अजख्ियारी समयमै गएको, कायिक्रम 
स्वीकृर्िमा सरलीकरण गररएको वावजदु पर्न पुूँजजगि खचिमा सिुार नदेजखनलुाई सन्त्िोर्जनक 
मान्न सवकूँ दैन।यसमा सिुार गनि प्रवक्रयागि ब्यवस्थाका साथै काननुी/नीर्िगि सिुार पर्न 
आवश्यक देजखएको छ। 

स्िम्भ जचर 5.1: समीक्षा अवर्िको खचिको िलुनात्मक जस्थर्ि 

(रू.लाखमा) 
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5.2 र्नकाय /मन्त्रालयगि खचि जस्थर्ि 
समीक्षा अवर्िको ववर्भन्न र्नकाय/मन्त्रालयहरुको कुल खचिको िलुना गदाि ववर्नयोजनको अनपुािमा  
परराष्ट्र मन्त्रालय 6६.2४ प्रर्िशि, यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालय ५३.88 प्रर्िशि र गहृ मन्त्रालय 
५1.0१ प्रर्िशि खचि गरी अग्रस्थानमा रहेका छन।् 

चालू खचि िफि  परराष्ट्र मन्त्रालय ५८.०८ प्रर्िशि,  यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालय ५4.10 प्रर्िशि र 
रक्षा मन्त्रालय ५३.४७ प्रर्िशि खचि गनि सफल भएका छन।् 

यस वर्ि सम्पन्न भएको अठारौं साकि  सम्मेलनका कारणले परराष्ट्र, गहृ र रक्षा मन्त्रालय बढी खचि 
गने मन्त्रालयमा परेका छन ्भने खेलकूद के्षरमा केही थप कायि शरुु भएकोले यवुा िथा खेलकूद 
मन्त्रालयको खचिमा वृवि भएको देजखन्त्छ। 

पूूँजीगि खचििफि  पवहलो, दोस्रो िथा िेस्रोमा क्रमशुः राष्ट्रपर्िको कायािलय (39.13 प्रर्िशि), गहृ 
मन्त्रालय -34.07 प्रर्िशि_ र परराष्ट्र मन्त्रालय -३1.59 प्रर्िशि_ रहेका छन।् राष्ट्रपर्ि कायािलयको 
भवन र्नमािणको कायिले गर्ि र्लएकाले यो खचि बढी देजखएको हो भने साकि  सम्मेलनका समयमा 
भएको सवारी सािन खररद एविं केही पूूँजीगि सिुारका कारण गहृ र परराष्ट्र मन्त्रालयको खचि बढी 
भएको हो।बढी पूूँजीगि खचि ववर्नयोजन भएका मन्त्रालयहरुको पूूँजीगि खचि कम भएको देजखएको 
छ। समग्र पूूँजीगि खचिमध्ये ठूला पूवाििार र्नमािण गने मन्त्रालयहरुको खचि कम भएका कारणले 
पूूँजीगििफि को कूल खचि प्रर्िशि न्त्यून देजखएको हो। ववर्भन्न र्नकायहरुले गरेको खचिको वववरण 
अनसूुची ५ मा उल्लेख गररएको छ।  

5.3 कायिगि खचिको जस्थर्ि 
समीक्षा अवर्िमा ववर्नयोजजि बजेट रकमको िलुनामा सबैभन्त्दा बढी सामान्त्य साविजर्नक सेवा िफि  
रू.51 अवि 60 करोड 40 लाख, आर्थिक मार्मला क्षरेमा रू.32 अवि 28 करोड 79 लाख र 
िेस्रोमा जशक्षा के्षरमा रू.28 अवि 23 करोड 80 लाख खचि भएको छ। यो कूल खचिको 
31.86 प्रर्िशि, 19.94 प्रर्िशि र 17.44 प्रर्िशि हनु आउूँछ। यी िीन क्षेरमा मार कूल 
खचिको 69.24 प्रर्िशि खचि भएको छ। 

कायिगि के्षरका अनसुार ववर्नयोजजि बजेटको िलुनामा क्रमशुः रक्षामा 45.96 प्रर्िशि, 
साविजर्नक शाजन्त्ि सरुक्षामा 42.41 प्रर्िशि र सामाजजक सरुक्षामा 34.52 प्रर्िशि खचि भएको 
छ। 

5.4 प्राथर्मकिाका आिारमा खचि जस्थर्ि 
समीक्षा अवर्िमा पवहलो प्राथर्मकिाको क्षेरमा 26.46 प्रर्िशि, दोस्रोमा ३०.51 प्रर्िशि र 
िेस्रोमा 3.69 प्रर्िशि खचि भएको छ। पवहलो प्राथर्मकिाको क्षेरमा गि वर्िको सोही अवर्िको 
िलुनामा 4.43 प्रर्िशि र िेस्रो प्रार्थमकिाको के्षरमा 5.41 प्रर्िशि ववन्त्दलेु कमी भएको छ 
भने दोस्रो प्राथर्मकिाको क्षरेमा 0.1८ प्रर्िशि र्बन्त्दूको सामान्त्य वृवि भएको छ। प्राथर्मकिाको 
वहसावले पवहलो प्राथर्मकिाको वृवि प्रर्िशि दोस्रोभन्त्दा कम देजखएकोले प्राथर्मकिाको क्षेरलाइि 
केजन्त्द्रि गरी खचि गनि सकेको देजखएन। प्राथर्मकिाका आिारमा िलुनात्मक खचि जस्थर्िको 
वववरण िार्लका निं.5.3 मा देजखएको छ  
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िार्लका ५.३:  प्राथर्मकिा आिारमा िलुनात्मक खचि जस्थर्ि            
-रू.लाखमा) 

प्राथर्मकिा बजेट ववर्नयोजन पसु मवहनासम्मको खचि  कुल बजेटको 
िलुनामा खचि प्रर्िशि 

 2070/71 207१/7२ 2070/71 207१/7२ 2070/71 207१/7२ 

पवहलो (P1) 4420564 5273822 1365659 1395552 30.89 
   

26.46  
दोस्रो (P2) 596337 709850 180876 216602 30.33 30.51  
िेस्रो (P3) 155499 197328 14150 7286 9.10 3.69  
जम्मा 5172400 6181000 1560685 1619440 30.17 26.20  

5.5 रणनीर्िक स्िम्भहरुको आिारमा खचि जस्थर्ि 
रणनीर्िक स्िम्भहरुको आिारमा ववष्लेर्ण गदाि समीक्षा अवर्िमा सािारण प्रशासनमा ३4.59 
प्रर्िशि पवहलो, ववकास प्रवक्रयामा र्नजी, सरकारी र सहकारी के्षरको योगदान अर्भववृि गरी दीगो, 
फरावकलो र समावेशी आर्थिक वृविमा 24.90 प्रर्िशि र सामाजजक सेवाका के्षरहरुमा पहुूँच, 
उपयोग र गणुस्िर अर्भवृविमा 16.65 प्रर्िशि खचि भएको देजखएको छ। गि आर्थिक वर्िमा िी 
स्िम्भहरुमा क्रमशुः 38.88, 36.53 र 22.72 खचि भएको र्थयो। आम जनिाको चासोका 
ववर्य ववशेर्िुः "साविजर्नक िथा अन्त्य के्षरहरुमा सशुासन अर्भवृवि", "भौर्िक पूवाििार ववकास 
गने" र लजक्षि वगि के्षर र समूहको आर्थिक र सामाजजक सशजिकरणमा अर्भवृवि जस्िा 
स्िम्भहरुमा सबैभन्त्दा कम क्रमशुः १1.84 र १५.53 र 12.60 प्रर्िशि मार खचि भएको 
देजखन्त्छ। यी के्षरहरुमा खचि अनपुाि गि आर्थिक वर्िको भन्त्दा कम देजखन्त्छ। रणनीर्िक 
स्िम्भहरुको आिारमा खचि जस्थर्ि िालीका निं. 5.4 मा ददइएको छ। 

 

िार्लका ५.४: रणनीर्िक स्िम्भहरुको बजेट िथा खचिको िलुनात्मक जस्थर्ि 

(रू.लाखमा) 

रणनीर्िक स्िम्भ २०७1÷७2 को 
बजेट 

२०७1 पसु 
सम्मको खचि खचि % 

ववकास प्रवक्रयामा र्नजी,सरकारी र सहकारी क्षेरको 
योगदान अर्भवृवि गरी दीगो,फरावकलो र समावेशी 
आर्थिक वृवि 

345624 86074 24.90 

भौर्िक पूवाििार ववकास  1371114 212885 15.53 
सामाजजक सेवाका के्षरहरुमा पहुूँच, उपयोग र गणुस्िर 
अर्भवृवि 

772707 128672 16.65 

साविजर्नक िथा अन्त्य के्षरहरुमा सशुासन अर्भवृवि 160779 १9068 १1.84 
लजक्षि वगि, के्षर र समूहको आर्थिक र सामाजजक 
सशिीकरणमा अर्भवृवि 

133773 16855 12.60 
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जलवाय ुपररवििन नकारात्मक असरहरु कम 88533 11360 12.83 
सािारण प्रशासन  3308470 1144556 ३4.59 
जम्मा 6181000  १619440 26.20 

 

आर्थिक वर्ि २०७1/७2 को कुल बजेटको िलुनामा रणनीर्िक स्िम्भहरुको खचि अनपुाि प्रर्िशि 

 

5.6 वैदेजशक सहायिामा सञ्चार्लि आयोजनाहरुको खचि जस्थर्ि 
वैदेजशक अनदुान सहायिामा सञ्चार्लि कायिक्रम/आयोजनाहरुमा चालू आर्थिक वर्ि रू.73 अवि 
३8 करोड 59 लाख बजेट ववर्नयोजन भएकोमा समीक्षा अवर्िमा रू.6 अवि 17 करोड 13 
लाख अथािि ववर्नयोजनको 8.41 प्रर्िशि मार खचि भएको छ। गि आर्थिक वर्िको यसै 
अवर्िमा वैदेजशक अनदुान सहायिा अन्त्िगिि जम्मा रू.१0 अवि 1७ करोड 13 लाख खचि भएको 
र्थयो। समीक्षा अवर्िमा यो खचि 34.27 प्रर्िशि कमी आएको देजखन्त्छ।  
वैदेजशक ऋण सहायिा अन्त्िगिि सञ्चार्लि कायिक्रम/आयोजनाहरुमा चालू आर्थिक वर्ि रू.४9 अवि 
52 करोड 88 लाख बजेट ववर्नयोजन भएकोमा समीक्षा अवर्िमा जम्मा रू.२ अवि 41 करोड 
97 लाख अथािि 4.9 प्रर्िशि मार खचि भएको छ। आर्थिक वर्िको मध्य अवर्िसम्म ५ प्रर्िशि 
कम खचि हनु ुर्नराशजनक अवस्था हो। गि आर्थिक वर्िको यसै अवर्िमा वैदेजशक ऋण सहायिा 
अन्त्िगिि जम्मा रू.2 अवि 57 करोड 97 लाख खचि भएको र्थयो। वैदेजशक ऋणको उपयोग 
पर्न गि आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनाको खचिभन्त्दा 5.9 प्रर्िशिले कम भएको छ।  

२४.९२ 

१५.५३ 

१६.६५ 
११.८४ १२.६ 

१२.८३ 

३४.५९ 

रणनीर्िक स्िम्भ खचि प्रर्िशि ववकास प्रवक्रयामा र्नजी,सरकारी र सहकारी क्षेरको योगदान 

अर्भववृि गरी ददगो,फरावकलो र समावेशी आर्थिक ववृि 

भौर्िक पूवाििार ववकास गने 

सामाजजक सेवाका क्षेरहरुमा पहुूँच, उपयोग र गणुस्िर 

अर्भववृि 

साविजर्नक िथा अन्त्य क्षेरहरुमा सशुासन अर्भववृि 

लजक्षि बगि, क्षेर र समूहको आर्थिक र सामाजजक 

सशिीकरणमा अर्भववृि 

जलवाय ुपररवििन नकारात्मक असरहरु कम 

सािारण प्रशासन 
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यसै गरी वैदेजशक सहायिा िफि को गैर नगद खचििफि  चाल ुआथिक वर्िमा चाल ुखचि रू.13 अवि 
54 करोड 28 लाख, पूूँजीगििफि  रू.19 अवि 99 करोड 83 लाख र ववत्तीय ब्यवस्थािफि  
रू.20 अवि 28 करोड 28 लाख गरी जम्मा 54 अवि 42 करोड 39 लाख ववर्नयोजन 
भएकोमा समीक्षा अवर्िमा शनु्त्य प्रगर्ि देजखएको छ। समयमा प्रर्िवेदन हनु नसकेको कारण 
यस्िो जस्थर्ि देजखएको हो। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा रू.4 लाख 31 हजार खचि भएको 
र्थयो। 

वैदेजशक सहायिािफि  सोझै भिुानीमा हनुे खचि बढ्दै गएको र आर्थिक वर्ि शरुु भइसकेपर्छ 
भिुानी ववर्ि पररवििन भएका कारण वैदेजशक सहायिाको ठूलो अिंश गैर नगद िफि  रहने गरेको र 
सो को प्रर्िवेदन समयमै नहनुे भएकाले पर्न वैदेजशक सहायिा कम खचि भएको देजखन गएको 
हो।यसले एकार्िर खचि भएपर्न खचि गने क्षमिा कमजोर भएकोले खचिको यथाथििा एवकन गनि 
समेि कदठन भएको छ। 

5.7 शीर्िकगि खचि जस्थर्ि  
 चालू आर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्िमा भएको शीर्िकगि खचि रकमलाई ववर्नयोजजि रकमसूँग 
िलुना गदाि सबैभन्त्दा बढी और्िी उपचार खचिमा ववर्नयोजजि रकमको 289.68 प्रर्िशि खचि 
भएको छ। मन्त्रालय/र्नकायहरुलाई गररएको ववर्नयोजनका अलावा अथि मन्त्रालयबाट पटक 
पटक थप र्नकासा गररएकाले यो रकम बढी देजखएको हो। दोस्रो र िेस्रोमा क्रमशुः घर भाडामा 
59.68 प्रर्िशि र सरकारी र्नकाय, सर्मर्ि एविं बोडिहरुलाई र्नसिि चाल ु अनदुानमा 52.39 
प्रर्िशि खचि भएको छ। यस्िै ववर्नयोजजि रकमको िलुनामा सबैभन्त्दा कम भवन खरीदमा ०.०8 
प्रर्िशि, जग्गाको भाडामा ०.56 प्रर्िशि र सफ्टवेयर र्नमािण र खरीदमा 1.59 प्रर्िशि मार 
खचि भएको छ। खचि शीर्िकगि खचिको िलुनात्मक वववरण अनसूुची ३ मा उल्लेख गररएको छ।  

5.8 खचिको सिंशोर्िि अनमुान र त्यसका आिारहरु  
समवष्टगि खचि एविं स्रोिको सिंशोर्िि अनमुान 
खचि प्रवृजत्तको ववश्लरे्ण गदाि हरेक आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनाभन्त्दा पर्छल्लो छ मवहनामा 
बढी खचि हनुे गरेको छ। यसै ि्यलाइि आत्मसाि गरी गि साि आर्थिक वर्िको खचि शीर्िकगि 
ववर्नयोजनको िलुनामा भएको औसि खचि प्रर्िशिलाइि आिार र्लइि चालू आर्थिक वर्िको छ 
मवहनामा भएको खचि र वििमान जस्थर्िमा देजखएका सम्भाववि खचि समेिको आिारमा खचि प्रके्षपण 
गररएको छ। मार्थ उजल्लजखि खचिको प्रवृजत्त र अनमुानको आिारमा चालू खचि रू.३67 अवि 3 
करोड ५2 लाख, पूूँजीगि खचि 99 अवि 2४ करोड 17 लाख र ववत्तीय ब्यवस्थािफि  रू.92 अवि 
15 करोड 44 लाख समेि गरी कुल खचि रू.558 अवि 43 करोड १3 लाख पगु्ने सिंशोर्िि 
खचि अनमुान रहेको छ। यो कुल बजेटको ९२.६३ प्रर्िशि हनु आउूँछ।  

 चालू खचि अनमुान 
चालू आर्थिक वर्ि २०७1/७2 को समीक्षा अवर्िमा रू.123 अवि 49 करोड 3 लाख अथािि 
ववर्नयोजजि चालू बजेटको 30.95 प्रर्िशि खचि भएको छ।वाढीजन्त्य क्षर्ि एविं अन्त्य प्राकृर्िक 
प्रकोपबाट भएको क्षर्िको पनुर्निमािण र पनुुःस्थािपनाका लार्ग ददइएको प्रर्िवििा खचि, वैदेजशक 
सहायिाबाट सञ्चालन हनु ेआयोजनाहरुको लार्ग नेपाल सरकारले समपूरक कोर्को लार्ग ब्यवस्था 
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गनुिपने खचि, मन्त्रालय/र्नकायहरुबाट भएका थप बजेट मागलाई सम्बोिन गनुिपने, मदु्रास्फीर्ि र 
अन्त्य भैपरी खचिमा हनुसक्न ेवृवि समेिको आिारमा चालू आर्थिक वर्िको बाूँकी अवर्िमा चालू 
खचििफि  रू.243 अवि 54 करोड 49 लाख खचि भई रू.367 अवि 3 करोड 52 लाख अथािि 
92.00 प्रर्िशि खचि हनु ेप्रके्षपण गररएको छ। गि आर्थिक वर्ि २०70/७1 को पवहलो छ 
मवहनामा रू.130 अवि 6 करोड 14 लाख र पर्छल्लो छ मवहनामा रू.173 अवि 43 करोड 
64 लाख खचि भएको र्थयो।   
पूूँजीगि खचि अनमुान 
चालू आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनामा रू.१4 अवि 70 करोड 69 लाख अथािि कुल पूूँजीगि 
ववर्नयोजनको १2.60 प्रर्िशि खचि भएको छ। यो खचि अजघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्िको 
िलुनामा 28.28 प्रर्िशिले बढी हो। गि आर्थिक वर्ि २०70/७1 को पवहलो छ मवहनामा 
रू.11 अवि 4६ करोड ४5 लाख र पर्छल्लो छ मवहनामा रू.5४ अवि 91 करोड 68 लाख 
खचि भएको र्थयो। यसरी पर्छल्लो छ मवहनाको खचि पवहलो छ मवहनाको खचिको िलुनामा 
4.79 गणुाले बढी भएको र्थयो।  
समयमा बजेट स्वीकृि भएको, समयमै अजख्ियारी प्रदान गरी कायिक्रम स्वीकृि एविं साविजर्नक 
खरीद प्रवक्रया शरुु भएको, कायिक्रम सञ्चालन गनि कायिववर्ि र र्नदेजशका ियार भएको, ठूला 
आयोजना प्रमखुसूँग कायिसम्पादन सम्झौिा भएको, आयोजना सञ्चालनमा गर्िशीलिा आएको िथा 
थप मागलाई सम्बोिन गनुिपने अवस्था, ववगि वर्िहरुको समेि खचि ववश्लरे्ण एविं प्रत्यक्ष 
भिुानीिफि  भएको खचिको प्रर्िवेदन नआएको जस्थर्िको आिारमा चालू आर्थिक वर्िको बाूँकी 
अवर्िमा जम्मा रू.84 अवि 53 करोड 48 लाख खचि भई कुल पूूँजीगि खचि रू.92 अवि 15 
करोड 44 लाख प्रके्षपण गररएको छ जनु पूूँजीगि ववर्नयोजनको 85 प्रर्िशि हनुे आउूँछ।   
ववत्तीय ब्यवस्था िफि को अनमुान 
आर्थिक वर्ि २०70/७1 को पवहलो छ मवहनामा रू.14 अवि ५4 करोड 2६ लाख र पर्छल्लो 
छ मवहनामा रू.50 अवि 1३ लाख ववत्तीय ब्यवस्था अन्त्िगिि ऋण लगानी, शेयर लगानी, वैदेजशक 
िथा आन्त्िररक ऋणको साूँवा भिुानी भएको र्थयो। चालू आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनामा 
रू.23 अवि 7४ करोड 68 लाख भिुानी भएको छ। यो भिुानी अजघल्लो आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्िको िलुनामा 63.29 प्रर्िशिले बढी छ। ऋण िथा शयेर लगानीिफि  गि आर्थिक वर्िमा 
भएको खचि िथा थप माग समेिको आिारमा बाूँकी अवर्िमा रू.68 अवि 40 करोड 76 लाख 
खचि भई कूल रू.92 अवि 48 करोड 44 लाख खचि हनुे प्रके्षपण छ, जनु ववर्नयोजजि रकमको 
90 प्रर्िशि हनु आउूँछ।  
स्रोिगि खचि अनमुान 
स्रोि पररचालन िफि  नेपाल सरकारको आन्त्िररक स्रोि (आन्त्िररक ऋण समेि) बाट रू.477 अवि 
43 करोड 53 लाख र वैदेजशक सहायिा (ऋण िथा अनदुान) बाट रू.80 अवि 99 करोड 60 
लाख पररचालन हनुे अनमुान रहेको छ। समवष्टगि खचि एविं स्रोिको सिंशोर्िि अनमुान सम्बन्त्िी 
ववस्ििृ वववरण अनसूुची १ मा उल्लेख गररएको छ।       
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वैदेजशक सहायिा पररचालन सन्त्दभिमा ववगि साि वर्िको खचि ववश्लरे्ण गदाि वैदेजशक अनदुान 
सहायिा िफि  ववर्नयोजन बजेटको औसि ६5.९2 प्रर्िशि र वैदेजशक ऋण सहायिािफि  औसि 
४7.90 प्रर्िशि खचि भएको देजखन्त्छ। ववगि साि वर्िको औसि, गि आर्थिक वर्ि भएको प्रार्ि 
िथा चालू आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनाको खचि समेिलाइि ववश्लरे्ण गदाि वैदेजशक अनदुान 
सहायिािफि  ववर्नयोजनको कररब ७4.91 प्रर्िशि खचि हनु ेअनमुान रहेको छ। वैदेजशक ऋण 
सहायिािफि  ववगि साि वर्िमा भएको औसि खचि र चालू आर्थिक वर्िको पवहलो छ मवहनाको 
खचिको आिारमा चाल ु वर्िमा 52.54 प्रर्िशि को हाराहारीमा खचि हनुे अनमुान रहेको छ। 
यसरी चालू आर्थिक वर्िमा कुल रू.558 अवि 43 करोड 13 लाख खचि हनुे सिंशोर्िि अनमुान 
मध्ये नेपाल सरकारको स्रोिबाट रू.477 अवि 43 करोड 53 लाख, वैदेजशक अनदुान 
सहायिाबाट रू.54 अवि 97 करोड 5२ लाख र वैदेजशक ऋण सहायिाबाट रू.२6 अवि 2 
करोड 8 लाख खचि हनुे अनमुान गररएको छ।  
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पररच्छेद ६ 
स्रोि ब्यवस्थापन 

 

6.1 चाल ुआर्थिक वर्ि मा भएका राजस्व सूँग सम्बजन्त्िि मखु्य मखु्य कायिहरु 

 राजस्व प्रणालीको वििमान अवस्थाको ववस्ििृ अध्ययन गरी आगामी ददनमा राजस्व प्रणालीमा 
गनुिपने समग्र सिुारका लागी आवश्यक र्सफाररस गनि उच्चस्िरीय कर प्रणाली पनुरावलोकन 
आयोग गठन गररएको। आयोगलाई २०७१ चैर मसान्त्ि सम्मको समय सीमा िोवकएको। 

 सरुजक्षि मदु्रणको मान्त्यिा ददन े सम्बन्त्िी प्रारजम्भक अविारणा पर ियार भई छलफलको 
क्रममा रहेको। 

 िािोपानी नाकाबाट हनुे र्िब्वि र्नकासीलाई सरलीकरण गनि र्रभवुन ववमानस्थल भन्त्सार 
कायािलयमा जशलछाप लगाई र्नकासी गने ब्यवस्था कायािन्त्वयन गररएको। 

 करदािाले ववद्यिुीय माध्यमबाट कर भिुानी (E- Payment) गने ब्यवस्थाका लार्ग अध्ययन 
गने सम्बन्त्िी Terms of Reference ियार भई छलफलको क्रममा रहेको। 

 भन्त्सार प्रशासनलाई ववद्यिुीय भन्त्सारमा रुपान्त्िरण गने क्रममा ASYCUDA World लाग ुगनि 
UNCTAD सूँग सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

 बिंगलादेशसूँग दोहोरो कर मजुि िथा ववत्तीय छल र्नरोि सम्झौिाको लार्ग अजन्त्िम चरणको 
वािाि सम्पन्न भई सम्झौिा गने चरणमा पगेुको। 

6.2 राजस्व सिंकलनको अवस्था  

 आर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा राजस्व असलुीको वावर्िक लक्ष्य रू.४२२ अवि ९० करोड 
रहेको छ। समीक्षा अवर्िमा राजस्वको लक्ष्य १८५ अवि ४८ करोड ३३ लाख रहेकोमा 
रू.१९० अवि ५२ करोड ६ लाख असलुी भई वावर्िक लक्ष्यको ४५.०५ प्रर्िशि असलुी 
भएको छ जनु समीक्षा अवर्िको लक्ष्यको िलुनामा १०२.७२ प्रर्िशि हो। गि आर्थिक वर्ि 
२०७०/७१ को यसै अवर्िमा रू.१६३ अवि ४४ करोड ४३ लाख सिंकलन भएको र्थयो। 
िसथि गि वर्िको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िमा १६.५७ प्रर्िशि ववृिदर हार्सल 
भएको छ जनु यस वर्िको अपेजक्षि वावर्िक वृविदर १८.५१ भन्त्दा १.९४ ले कम छ। 

 समीक्षा अवर्िमा सिंकर्लि राजस्व मध्ये कर राजस्व िफि  १७४ अवि ४० करोड र गैर कर 
राजस्व िफि  १६ अवि १२ करोड ३ लाख सिंकलन भएको छ, जनु समीक्षा अवर्िको 
लक्ष्यको िलुनामा कर राजस्व र गैर कर राजस्व िफि  क्रमशुः १०१.४० प्रर्िशि र 
११९.४६ प्रर्िशि प्रगर्ि हनु आूँउछ। समीक्षा अवर्िमा कुल राजस्वमा कर राजस्व र गैर 
कर राजस्वको योगदान क्रमशुः ९१.५४ प्रर्िशि र ८.४६ प्रर्िशि रहेको छ।  

 समीक्षा अवर्िमा सिंकर्लि कर राजस्वको सिंरचनाको ववश्लरे्ण गदाि कर राजस्वमा सबै भन्त्दा 
बढी ३१.९२ प्रर्िशि योगदान मूल्य अर्भववृि करको रहेको देजखन्त्छ। गि वर्ि समीक्षा 
अवर्िमा मूल्य अर्भवृवि करको योगदान ३३.६१ प्रर्िशि र्थयो। त्यस्िै आयकर, भन्त्सार 
महसलु र अन्त्िुःशलु्कको कर राजस्वमा योगदान क्रमशुः २२.४५ प्रर्िशि, २०.८३ प्रर्िशि 
र १४.३९ प्रर्िशि रहेको छ जनु गि वर्िको समीक्षा अवर्िमा क्रमशुः २४ प्रर्िशि, 
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२२.७६ प्रर्िशि र १५ प्रर्िशि र्थयो। िसथि समीक्षा अवर्िमा गि वर्िको िलुनामा मखु्य 
राजस्व शीर्िकहरुको योगदान केही घट्न गई अन्त्य कर ( घरजग्गा रजजषे्ट्रशन र अन्त्य ) को 
योगदान बढेको अवस्था छ। कुल कर राजस्वमा ववर्भन्न कर राजस्वको शीर्िकगि 
योगदानलाई िलको वृत्तजचरमा प्रस्ििु गररएको छ। 

विृजचर 6.01:कर राजस्वको शीर्िकगि योगदान 

 
 
 
शीर्िकगि राजस्व सिंकलनको अवस्था 
मूल्य अर्भववृि करुः  
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा मूल्य अर्भवृवि कर िफि  बावर्िक रू.१२१ अवि ७३ करोड 
लक्ष्य र्निािरण गररएको र्थयो। जस मध्ये प्रथम ६ मवहनामा रू.५६ अवि ८७ करोड १४ 
लाखको लक्ष्य र्निािरण गररएकोमा रू.५५ अवि ६६ करोड ८८ लाख असलुी भई ९७.८९ 
प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ जनु वावर्िक लक्ष्यको ४५.७३ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा 
सिंकर्लि रू.४७ अवि ९७ करोड ४३ लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको ववृिदर 
१६.०१ प्रर्िशि भएको छ जनु यस वर्ि अपेजक्षि वृविदर २०.५६ प्रर्िशिको िलुनामा ४.५५ 
प्रर्िशिले कम हो। सिंकर्लि मूल्य अर्भवृवि करमा पैठारीको योगदान ६६ प्रर्िशि छ भन े
आन्त्िररक उत्पादन, र्बवक्र र सेवाको योगदान ३४ प्रर्िशि रहेको छ। 
आयकरुः 
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा आयकर िफि  बावर्िक रू.९४ अवि १ करोड लक्ष्य र्निािरण 
गररएको र्थयो। जस मध्ये प्रथम ६ मवहनामा रु ४० अवि ६६ करोड २९ लाखको लक्ष्य 

२०.८३% 

३१.९२% 

१४.३९% 

२२.४५% 

२.६५% 
१.९७% 

५.८०% 
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र्निािरण गररएकोमा रू.३९ अवि १४ करोड ७४ लाख असलुी भई ९६.२७ प्रर्िशि प्रगर्ि भएको 
छ जनु वावर्िक लक्ष्यको ४१.६४ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा सिंकर्लि रू.३४ अवि २६ 
करोड २४ लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको वृविदर १४.२६ प्रर्िशि भएको छ 
जनु यस वर्ि अपेजक्षि वृविदर २०.६४ प्रर्िशिको िलुनामा ६.३८ प्रर्िशिले कम हो। सिंकर्लि 
आयकरमा बहालकर र व्याजकरको योगदान क्रमशुः ३.३२ प्रर्िशि र ७.५७ प्रर्िशि रहेको 
छ। 
अन्त्िुःशलु्कुः 
चाल ु आर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा अन्त्िुःशलु्क िफि  बावर्िक रू.५५ अवि ३३ करोड लक्ष्य 
र्निािरण गररएको र्थयो। जस मध्ये प्रथम ६ मवहनामा रू.२६ अवि १५ करोड ६९ लाखको 
लक्ष्य र्निािरण गररएकोमा रू.२५ अवि ०९ करोड ८९ लाख असलुी भई ९५.९५ प्रर्िशि प्रगर्ि 
भएको छ जनु वावर्िक लक्ष्यको ४५.३६ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा सिंकर्लि रू.२१ 
अवि ४१ करोड २६ लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको वृविदर १७.२२ प्रर्िशि 
भएको छ जनु यस वर्ि अपेजक्षि वृविदर २१.८८ प्रर्िशिको िलुनामा ४.६६ प्रर्िशिले कम 
हो। सिंकर्लि अन्त्िुःशलु्कमा पैठारी र आन्त्िररक उत्पादनको योगदान क्रमशुः ४६.१६ प्रर्िशि र 
५३.८४ प्रर्िशि रहेको छ। 
भन्त्सार महसलुुः 
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा भन्त्सार महसलु िफि  बावर्िक रू.८० अवि ६६ करोड लक्ष्य 
र्निािरण गररएको र्थयो। जस मध्ये प्रथम ६ मवहनामा रू.३६ अवि ३७ करोड ९२ लाखको 
लक्ष्य र्निािरण गररएकोमा रू.३६ अवि ३२ करोड ९ लाख असलुी भई ९९.८४ प्रर्िशि प्रगर्ि 
भएको छ जनु वावर्िक लक्ष्यको ४५.०२ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा सिंकर्लि रू.३२ 
अवि ४८ करोड ७१ लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको वृविदर ११.८० प्रर्िशि 
भएको छ जनु यस वर्ि अपेजक्षि वृविदर १८.८३ प्रर्िशिको िलुनामा ७.०३ प्रर्िशिले कम 
हो। सिंकर्लि भन्त्सार महसलुमा पैठारी महसलु योगदान ९४.२२ प्रर्िशि रहेको छ। 
रजजषे्ट्रशन दस्िरुुः 
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा रजजषे्ट्रशन दस्िरु िफि  बावर्िक रू.५ अवि ३६ करोड लक्ष्य 
र्निािरण गररएको र्थयो। जस मध्ये प्रथम ६ मवहनामा रू.२ अवि ३९ करोड ०४ लाखको लक्ष्य 
र्निािरण गररएकोमा रू.४ अवि ६२ करोड ५१ लाख असलुी भई १९३.४८ प्रर्िशि प्रगर्ि भएको 
छ जनु वावर्िक लक्ष्यको ८६.१५ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा सिंकर्लि रू.२ अवि ३५ 
करोड ५३ लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको वृविदर ९६.३७ प्रर्िशि भएको छ।  
सवारी सािन करुः 
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा सवारी सािन कर िफि  बावर्िक रू.५ अवि ५० करोड लक्ष्य 
र्निािरण गररएको र्थयो। जस मध्ये प्रथम ६ मवहनामा रू.३ अवि १५ करोड ७९ लाखको लक्ष्य 
र्निािरण गररएकोमा रू.३ अवि ४३ करोड ०९ लाख असलुी भई १०८.६५ प्रर्िशि प्रगर्ि भएको 
छ जनु वावर्िक लक्ष्यको ८५.७७ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा सिंकर्लि रू.२ अवि १९ 
करोड ७४ लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको वृविदर ५६.१४ प्रर्िशि भएको छ।  
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जशक्षा सेवा शलु्कुः 
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा जशक्षा सेवा शलु्क िफि  बावर्िक रू.५० करोड २३ लाख 
लक्ष्य र्निािरण गररएको र्थयो। जस मध्ये प्रथम ६ मवहनामा रू.२९ करोड १२ लाखको लक्ष्य 
र्निािरण गररएकोमा रू.२६ करोड ६६ लाख असलुी भई ९१.५४ प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ जनु 
वावर्िक लक्ष्यको ५३.०८ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा सिंकर्लि रू.२५ करोड ७२ 
लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको वृविदर ३.६४ प्रर्िशि भएको छ।  
स्वास््य सेवा शलु्कुः 
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा स्वास््य सेवा शलु्किफि  बावर्िक रू.५० करोड ८५ लाख 
लक्ष्य र्निािरण गररएको र्थयो। जसमध्ये प्रथम ६ मवहनामा रू.२९ करोड ७८ लाखको लक्ष्य 
र्निािरण गररएकोमा रू.३४ करोड ३१ लाख असलुी भई १२४.३९ प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ 
जनु वावर्िक लक्ष्यको ६७.४८ प्रर्िशि हो। गि वर्ि सोही अवर्िमा सिंकर्लि रू.२६ करोड ०४ 
लाखको िलुनामा यस वर्िको समीक्षा अवर्िको वृविदर ३१.७४ प्रर्िशि भएको छ।  

िार्लका 6.1: राजस्व सिंकलनको प्रगर्ि वववरण   (रू.हजारमा ) 

कर शीर्िक वावर्िक लक्ष              

(071/72) 
071/72 पौर् सम्मको वावर्िक  

लक्ष्यको 
िलुनामा   

% 

पौर् 
मवहनाको 
लक्षको 
िलुनामा 
प्रगर्ि Ü 

पौर् 
मवहनासम्म
को लक्षको 
िलुनामा 
प्रगर्ि Ü 

गि वर्िको 
यस 

अवर्िको 
िलुनामा 
वृविदर 

लक्ष्य असूली 

भिंसार महसलु 80669256 36379202 36320995 45=02 91=65 99=84 11=80 

मूल्य अर्भबिृी 
कर 121730739 56871445 55668844 

45=73 89=30 97=89 16=01 

अन्त्िुःशलु्क 55331167 26156999 25098902 45=36 84=95 95=95 17=22 

स्वास््य सेवा 
शलु्क 

508547 297820 343161 
67=48 124=39 115=22 31=74 

जशक्षा सेवा 
शलु्क 

502355 291259 266628 
53=08 60=47 91=54 3=64 

आयकर 94017366 40662976 39147473 41=64 92=13 96=27 14=26 

रजजषे्ट्रशन 
दस्िरु 5368775 

2390446 4625111 
86=15 346=28 193=48 96=37 

सवारीसािन 
कर 5503259 

3157950 3430991 
62=34 101=65 108=65 56=14 
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अन्त्य कर 11074534 5780906 9498195 85=77 203=28 164=30 520=60 

जम्मा कर 
राजस्व 374705998 171989003 174400300 

46=54 99=14 101=40 22=17 

गैर कर 
राजस्व 

48194002 13494320 16120300 33=45 83=90 119=46 -22.11_ 

कुल  राजस्व 422900000 185483323 190520600 45=05 98=24 102=72 16=57 

6.3 आठ वर्िको प्रथम छ मवहनाको कर राजस्वको सिंरचनागि प्रवरृ्ि 

ववगि आठ वर्िको प्रथम छ मवहनाको राजस्व असलुीको प्रवृजत्त हेदाि २०६४/६५ मा कूल कर 
राजस्वमा २४.१० प्रर्िशि योगदान गरेको भन्त्सार महसलुको पर्छल्ला वर्िहरुमा कर राजस्वमा 
गरेको योगदान क्रमशुः घट्दै गएको गई २०७१ मा २०.८३ पगेुको छ। अन्त्िरावष्ट्रय प्रर्िबििा 
अनसुार पैठारी िफि का भन्त्सारका दरहरु घट्दै जान ु र अर्िकािंश वस्िहुरुमा र्नयािि महशलु 
हटाइएको कारणले भन्त्सार महसलुको कर राजस्वमा योगदान घट्दै गएको हो। 
त्यस्िै कर राजस्वमा सबैभन्त्दा बढी योगदान गने मूल्य अर्भवृवि करको समेि ववगि आठ बर्िको 
प्रथम छ मवहनामा कर राजस्वमा योगदान घट्दै गएको देजखन्त्छ। २०६४/६५ मा कर 
राजस्वमा ३७.१७ प्रर्िशि योगदान गरेको मूल्य अर्भवृवि करको योगदान पर्छल्लो िीन वर्िमा 
घट्दै गई २०७१/७२ मा ३१.४६ प्रर्िशिमा पगेुको छ। मूल्य अर्भवृवि कर िफि  कर 
सहभार्गिाको स्िरमा कमी आउन,ु अर्िकािंश कर वववरणहरु के्रर्डटमा रहन ु र न्त्यून 
र्बजकीकरणको समस्या कायमै रहन ुप्रमखु समस्याका रुपमा रहेका छन।् 
अन्त्िुःशलु्क िफि  ववगि आठ वर्िको प्रथम छ मवहनाको असलुीको प्रवृर्ि हेदाि कर राजस्वमा 
गरेको योगदानमा उिारचढाव देजखन्त्छ। शरुुका वर्िहरुमा यसको योगदान बढेको भएपर्न 
पर्छल्ला वर्िहरुमा केही कम हुूँदै गएको देजखन्त्छ। २०६४/६५ मा कर राजस्वमा १२.३४ 
प्रर्िशि योगदान गरेको अन्त्िुःशलु्कको योगदान २०७१/७२ मा १४.३९ प्रर्िशिमा पगेुको छ। 
अन्त्िुःशलु्कको कर आिारमा बरे्नी केही पररवििन हनु े भएकोले यसको योगदानमा उिारचढाव 
देजखएको हो। 
प्रत्यक्ष करको प्रमखु श्रोिको रुपमा रहेको आयकरको ववगि आठ वर्िको प्रथम छ मवहनाको 
असलुीको प्रवृर्ि हेदाि कर राजस्वमा गरेको योगदान बढ्दै गए पर्न पर्छल्लो िीन वर्िमा केही 
कमी आएको छ। २०६४/६५ मा कर राजस्वमा २०.९१ प्रर्िशि योगदान गरेको आयकरको 
योगदान २०७१/७२ मा २२.४५ प्रर्िशिमा पगेुको छ। करको दायरामा भएको ववस्िारले गदाि 
आयकरको योगदान बढ्दै जान ु सखुद पक्षनै भएपर्न ठूलो मारामा रहेको अनौपचाररक 
अथििन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन थप प्रयास गरेमा आयकरको योगदान उल्लेख्य रुपले बढ्न े
सिंभावना कायमै छ। 
रजजषे्ट्रशन दस्िरु िफि  ववगि आठ वर्िको प्रथम छ मवहनाको असलुीको प्रवृर्ि हेदाि कर राजस्वमा 
गरेको योगदान क्रमशुः घट्दै गएको भएको भएपर्न चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा घरजग्गा 
कारोवारमा भएको बढोत्तरीका कारण रजजषे्ट्रशन दस्िरुको योगदान बढेको छ। २०६४/६५ मा 
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कर राजस्वमा ३.३८ प्रर्िशि योगदान गरेको रजजषे्ट्रशन दस्िरुको योगदान २०७१/७२ मा 
२.६५ प्रर्िशिमा रहेको छ। 

 ववगि आठ वर्िको प्रथम छ मवहनाको राजस्व असलुीको प्रवृर्िलाई िलको स्िम्भमा देखाइएको 
छ। 

 
 

6.4 राजस्व ब्यवस्थापन मा देजखएका चनुौिीहरुुः 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७१/७२ को प्रथम छ मवहनाको प्रगर्िको आिारमा राजस्व पररचालनमा 
देहायका चनुौिीहरु देखापरेका छन।् 
 गि बर्ि भन्त्दा आयाि बढेपर्न भन्त्सार महसलु िफि  लक्ष्य बमोजजम राजस्व सिंकलन नभएको। 
 मूल्य अर्भवृवि करको कुल राजस्वमा रहेको योगदानमा कमी आएको। 
 आन्त्िररक राजस्व िफि  लक्ष्य बमोजजम प्रगर्ि नभएको। मखु्य शीर्िकहरु आयकर, मूल्य 

अर्भवृवि कर र अन्त्िुःशलु्क िफि  लक्ष्य बमोजजम प्रगर्ि नभएको। मूल्य अर्भवृवि कर र 
अन्त्िुःशलु्क िफि  वृविदर समेि गि वर्िको िलुनमा घटेको। 

 मूल्य अर्भववृि कर िफि  र आयकर िफि  ठूलो सिंख्यामा ननफाइलर रहेको। मूल्य अर्भववृि 
कर िफि  शून्त्य वववरण र के्रर्डट वववरणको सिंख्या उच्च रहेको। 

 दवैु ववभाग िफि  बहसुिंख्यक कायािलयहरुको राजस्व असलुी लक्ष्य बमोजजम नभएको। 

 

24.10 22.22 22.63 20.59 20.39 22.55 22.72 20.83 

37.17 34.31 34.55 35.92 35.79 33.43 33.55 31.92 

12.34 13.20 15.53 16.17 15.32 14.74 14.97 14.39 

20.91 22.61 20.95 23.24 24.63 25.53 23.96 
22.45 

3.38 4.56 3.95 1.94 1.75 1.45 1.78 
2.65 

2.10 3.11 2.27 2.03 2.02 1.80 1.59 1.97 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

120.00 

2064/65 2065/66 2066/67 2067/68 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 

भन्सार महसुल  d"=c=s/ अन्तःशुल्क  आयकर  
रजिष्ट्रेशन दस्तुर  सवारी साधन कर  cGo 
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पररच्छेद 7 
वैदेजशक सहायिा ब्यवस्थापन 

 

 

7.१ वैदेजशक सहायिाको वििमान अवस्था 

नेपालमा ववकासका लार्ग आवश्यक स्रोिको न्त्यून पूर्िि गनि वैदेजशक सहायिाको योगदान 
महत्वपूणि रहूँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्िमा वैदेजशक सहायिा अनदुानिफि  रू.73 अवि 38 
करोड 59 लाख र ऋणिफि  रू.49 अवि 52 करोड 88 लाख गरी जम्मा रू.1 खवि 22 अवि 
91 करोड 47 लाख भएको छ, जनु कूल वजेटको कररव २० प्रर्िशि हो।यो अनमुान गि 
आर्थिक वर्िको भन्त्दा 8.5 प्रर्िशि बढी छ।  

वैदेजशक सहायिा प्रर्िवििा, वावर्िक बजेटमा वैदेजशक सहायिा प्रार्ि र खचिको अवस्था 
रू.लाखमा 

र्स
. 
निं. 

  

वववरण आर्थिक वर्ि 2070/71 आर्थिक वर्ि 2071/72 वृवि 
प्रर्िशि 

  
  अनदुान ऋण जम्मा अनदुान ऋण जम्मा 

1 प्रर्िवििा पवहलो ६ 
मवहना 

37465
0 

17828
0 

55293
0 

10992
37 

10774
81 

21767
18 

293.
7 

2 वावर्िक बजेट 69536
1 

43703
9 

11324
00 

73385
9 

49528
8 

12291
47 

8.5 

3 प्रार्ि पवहलो ६ मवहना 21562
3 

10804
1 

32366
4 

15010
7 

62994 21310
1 

-
34.1

7 

4 खचि पवहलो ६ मवहना  10497
4 

25722 13079
6 

61713 24197 85910 -
34.2

7 

 

समीक्षा अवर्िमा ववकास साझेदारहरुको सहयोग प्रर्िवििा ह्वातै्त वृवि भई ववर्भन्न आयोजनाहरुका 
लार्ग २ खबि १७ अवि ६७ करोड रुपैयाभन्त्दा बढी सहयोग आउने प्रर्िवििा प्राि भएको छ। 
गि वर्िको पवहलो ६ मवहनामा रू.५५ अवि २९ करोड २९ लाख वरावरको मार प्रर्िवििा प्राि 
भएको र्थयो। यो सहायिा प्रर्िवििा ऐर्िहार्सक रुपमै उच्च हो। खासगरी, दोस्रो सिंवविान 
सभाको र्नवािचन पिाि ् देश स्थावयत्वर्िर उन्त्मखु हनु ु र जनर्नवािजचि सरकार सत्तामा रहनलेु 
नेपालप्रर्ि ववकास साझेदारहरु आवासस्ि भै सहायिा रकम उल्लेखनीय रुपमा प्राि हनु गएको हो। 
र्छमेकी राष्ट्र भारिका प्रिानमन्त्री मोदीको भ्रमणका समयमा प्राि अमेररकी डलर १ अवि 
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बराबरको वैदेजशक ऋणले पर्न सहायिा प्रर्िवििामा भएको वृविलाई सघाउ परु् याएको हो। 
र्छमेकी राष्ट्र भारिबाट प्राि भएको यो ऋणलाई घटाएर हेदाि पर्न सहायिा प्रर्िवििामा 
उल्लेखनीय वृवि भएको पाइन्त्छ। वैदेजशक सहायिाको प्रर्िवििामा भएको उत्साहजनक वृविलाई 
नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका शङृ्खलाबि आर्थिक सिुारका प्रयासहरु िथा नेपाल सरकारले 
लागू गरेको नयाूँ "ववकास सहायिा नीर्ि, २०७१" प्रर्ि ववकास साझेदारहरुको सकारात्मक 
सोचको सिंकेिका रुपमा समेि र्लन सवकन्त्छ। 

िर वैदेजशक सहायिाको प्रार्ि समीक्षा अवर्िमा अनदुानिफि  रू.15 अवि 1 करोड 7 लाख र 
ऋणिफि  रू.6 अवि 29 करोड 94 लाख गरी जम्मा रू.21 अवि 31 करोड 1 लाख मार 
भएको छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा अनदुानिफि  रू.21 अवि 56 करोड 23 लाख र 
ऋणिफि  रू.10 अवि 10 करोड 41 लाख गरी जम्मा रू.32 अवि 36 करोड 64 लाख प्राि 
भएको र्थयो। बजेट अनमुानमा वृवि भएको िर प्रार्िमा भन े गि आर्थिक वर्िको िलुनामा 
34.16 प्रर्िशिले कमी आएको छ। यसै गरी खचििफि  समीक्षा अवर्िमा अनदुानिफि  रू.6 अवि 
17 करोड 12 लाख र ऋणिफि  रू.2 अवि 41 करोड 47 लाख गरी जम्मा रू.8 अवि 59 
करोड 10 लाख मार खचि भएको देजखन्त्छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा अनदुानिफि  
रू.10 अवि 49 करोड 74 लाख र ऋणिफि  रू.2 अवि 57 करोड 22 लाख गरी जम्मा 
रू.13 अवि 6 करोड 96 लाख खचि भएको र्थयो। खचिको िलुना गदाि गि आर्थिक वर्िको 
प्रथम छ मवहनाको भन्त्दा चाल ु आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा 34.27 प्रर्िशिले घटेको 
देजखन्त्छ। यसले हाम्रो वैदेजशक सहायिाको उपयोग क्षमिामा ह्रास आएको देखाउूँछ। िर 
वैदेजशक सहायिा िफि  सोझै भिुानी हनुे खचि, वस्िगुि सहायिा र प्रववर्िक सहायिा समेिलाई 
जोड्दा यो रकममा वृवि हनु्त्छ। यो खचिहरुको प्रर्िवेदन प्राि नभएकाले यथाथि लेखािंकनमा 
समस्या परेको छ। िथापी समग्र पूूँजीगि खचि वढाउन पूूँजीगि खचिका कायिक्रमहरुमा रहेका 
अवरोिहरु हटाई खचि गने क्षमिाको ववकास गनुि जरुरी रहेको छ। पूूँजीगि खचिमा वृवि हनु 
सके वैदेजशक सहायिाको उपयोगमा पर्न वृवि हनु जानछे। 

7.२ समीक्षा अवर्िमा हार्सल भएका केही महत्वपूणि उपलब्िीहरु 

वैदेजशक सहायिाको प्रर्िवबििा  
चाल ुआर्थिक वर्िको पवहलो ६ मवहनामा १७ वटा ववकास आयोजना कायािन्त्वयनको लार्ग रू.२ 
खवि १७ अवि ६७ करोड १८ लाख वरावरको वैदेजशक सहायिा प्रर्िवििा प्राि भएको छ। यस 
मध्ये रू.१ खवि ९ अवि ९२ करोड ३7 लाख अनदुान (५०.५ प्रर्िसशि) र रू.१ खवि ७ अवि 
७४ करोड ८१ लाख वरावरको सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा (४९.५ प्रर्िशि) रहेको छ। 
अजघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा १६ वटा आयोजना कायािन्त्वयनको लार्ग वैदेजशक 
सहायिाको प्रर्िबििा रू.५५ अवि २९ करोड 30 लाख रहेको र्थयो, जसमध्ये रू.३७ अवि ४६ 
करोड 50 लाख अनदुान (५४.७ प्रर्िशि) र रू.१७ अवि ८२ करोड ८० लाख वैदेजशक ऋण 
(४५.२ प्रर्िशि) रहेको र्थयो।यस अवर्िमा हस्िाक्षर सम्पन्न वैदेजशक सहायिाका आयोजनाहरु 
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िथा सोका प्रर्िवििा रकमहरु उल्लेख भएका वववरणहरु अनसूुची 8, 9 र 10 मा ददइएको 
छ।  

 

 

Donor Profile को प्रकाशन 

समीक्षा अवर्िमा नेपाललाई ववकास सहायिा प्रदान गने वहपुक्षीय िथा दिपक्षीय ववकास 
साझेदारहरुका वववरणहरु समावेश भएको Donor Profile लाई अद्यावर्िक गरी प्रकाशन गररयो। 
यसबाट नेपालका ववकास साझेदारहरुको सहायिा प्रवाह सम्वन्त्िी सूचना अद्यावर्िक समेि हनु 
पगेुको छ। 

 Local Donor Meeting सम्पन्न 

नेपाल सरकार र स्थानीय रुपमा कायिरि ववकास साझेदारहरु बीच ववकास सहायिा नीर्ि 
कायािन्त्वयन एविं सहायिा पररचालनका र्सलर्सलामा आइपने समस्या उपर र्नयर्मि रुपमा र्नरन्त्िर 
सम्वाद र समन्त्वयको मन्त्चको रुपमा रहेको Local Donor Meeting सेप्टेम्बर ५, २०१५ मा 
सम्पन्न भयो। सो वैठकमा ववकास सहायिा नीर्ि, २०७१ को जानकारी िथा कायािन्त्वयनका 
ववर्यमा छलफल हनुकुा साथै वैदेजशक सहायिाको उपयोगमा देजखएका ववववि मदु्दाका पक्षहरुको 
ववर्यमा छलफल िथा सहमर्ि भएको र्थयो।  
वववासवैकको सहयोगमा सिंचार्लि ववकास आयोजनाहरुको प्रगर्ि समीक्षा  
वववास बैकको सहयोगमा नपेालमा सिंचार्लि पररयोजनाहरुको कायािन्त्वयनको वििमान अवस्थाको 
समीक्षा िथा भावी कायिददशा पवहचान गने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालय र 
नेपालजस्थि वववास वैंकको कायािलयको सिंयिु आयोजनामा एक समीक्षा वैठक सम्पन्न भएको 
र्थयो। Enhancing Project Implementation Resulting in Accelerated Disbursements भने्न मलु 
ववर्य रहेको र्थयो।  
ववकास सहायिा नीर्ि कायािन्त्वयन कायियोजना (Matrix) कायिशाला गोष्ठी 
नेपालमा वैदेजशक सहायिा पररचालनाको मखु्य नीर्िगि मागिदशिनको रुपमा रहेको ववकास 
सहायिा नीर्ि, २०७१ को कायािन्त्वयन कायियोजना (Matrix) ियार गरी नीर्ि कायािन्त्वयनलाई थप 
प्रभावकारी बनाउने उद्दशे्यले Development Cooperation Policy Matrix Preparation Workshop 

३७४६५ 

१०९९२४ 

१७८२८ 

१०७७४८ 

५५२९३ 

२१७६७२ 

० 

५०००० 

१००००० 

१५०००० 

२००००० 

२५०००० 

२०७०/७१(साउन १ देखि 
पौष ३१) 

२०७१/७२(साउन १ देखि 
पौष ३१) 
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सम्पन्न भयो। नीर्िका केही प्राविानहरुलाई थप स्पष्ट पानि यस वकर्सकको नीर्ि कायािन्त्वयन 
म्यावट्रक्सको आवश्यकिा महससु भएको हो।  

 नपेाल AIIB को सिंस्थापक सदस्य  
नेपाल Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) को सिंस्थापक सदस्य भयो। सो सम्वन्त्िी 
समझदारी परमा अक्टुवर २४, २०१४ मा माननीय अथिमन्त्री राम शरण महिवाट वेइजजङमा 
हस्िाक्षर सम्पन्न भएको र्थयो। प्रारम्भमा २४ सदस्य राष्ट्रले हस्िाक्षर गरेको २४ राष्ट्र सदस्य 
रहने उि बैक स्थापनाका सम्वन्त्िमा ववर्भन्न चरणमा Consultation Meeting आयोजना भएका 
र्थए। उि ददन नेपाल लगायि अन्त्य २२ सदस्य राष्ट्रहरुले समझदारी परमा हस्िाक्षर गरेका 
र्थए। बैक स्थापनाको मखु्य उद्देश्य एर्सयन राष्ट्रहरुमा पूवाििारमा लगानीको लार्ग नपूग पूिंजी 
जटुाउन सदस्य राष्ट्रहरुलाई आवश्यक सहायिा प्रदान गनुि रहेको छ। २०१५ को अन्त्त्यर्िर 
सञ्चालनमा आउने उि बैकको प्रिान कायािलय चीनको वेइजजङमा रहने ब्यवस्था छ।  

 Line of Credit को सिंयिु प्रगर्ि पनुरावलोकन बैठक सम्पन्न 

भारिीय आयाि र्नयािि बैकको सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिामा नेपालमा सिंचार्लि ववकास 
आयोजनाहरुको सिंयिु प्रगर्ि समीक्षा वैठक भारिको नयाूँ ददल्लीमा सम्पन्न भयो। सो वैठकमा 
कायािन्त्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको प्रगर्ि समीक्षा हनुकुो साथै Line of Credit III अन्त्िरगि 
सञ्चालन हनुे नयाूँ आयोजनाहरुको छनौट गने प्रारजम्भक कायि सम्पन्न भयो। वैठकमा नेपाल 
पक्षले प्रस्ििु गरेको सरलीकृि र सिंजक्षि पररयोजना कायािन्त्वयन चेकर्लष्टलाई भारिीय पक्षले 
स्वीकार गरेको र्थयो। ववगिमा रहेको लामो र झन्त्झवटलो प्रकृयामा पररवििन आएपर्छ 
आयोजनाको समग्र कायािन्त्वयन चसु्ि हनुगई प्रर्िफल सरु्नजिि हनु ेअपेक्षा गररएको छ। यसलाई 
समीक्षा वैठकको महत्वपूणि उपलब्िीको रुपमा र्लइएको छ।  

 AMP Best Practice कायिशाला गोष्ठी सम्पन्न  
नेपालको सह आयोजनामा 7th Aid Management Platform Best Practice Workshop र्डसेम्वर 
१० देजख १२, २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। Development Gateway Foundation मखु्य 
आयोजक र अथि मन्त्रालय सह आयोजक रहेको उि कायिशाला गोष्ठीमा AMP प्रयोग गने ११ 
वटा देशका कररव ३० सहभागीहरुको उपजस्थर्ि रहेको र्थयो। यस गोवष्ठको मखु्य उद्देश्य AMP 
प्रयोग गने राष्ट्र वबीच ज्ञानको साटासाट गने र यसलाई थप प्रभावकारी र प्रयोगमैरी बनाउन 
आवश्यक सझुाव ददन ुरहेको रहेको र्थयो।  

 नपेाल चीन सिंयिु आर्थिक िथा ब्यापार सर्मर्िको वैठक 

नेपाल चीन सिंयिु आर्थिक िथा ब्यापार सर्मर्िको ११ औ बैठक १७ देजख १८ र्डमसेम्वबर 
२०१४ मा चीनको राजिानी वेइजजङमा सम्पन्न भयो। सन ्२००७ मा काडमाडौमा १० औ 
बैठक आयोजना भए पिाि यस वकर्समको बैठक आयोजना हनु सकेको र्थएन। बैठकमा 
दिपक्षीय ब्यापार, आर्थिक िथा प्राववर्िक सहायिाका ववर्यमा छलफल भएको र्थयो।  

 नपेाल र जमिन सरकार वीच दिपक्षीय सहायिा वािाि सम्पन्न 

नेपाल र जमिन सरकार वबीच सरकारी स्िरमा दिपक्षीय ववकास सहायिा वािाि १–२ र्डसेम्वर, 
२०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। नेपालको ददगो आर्थिक ववकास िथा ब्यापार, नवीकरणीय 
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उजाि, िथा स्वास््य के्षरमा जमिन सरकारले सहायिा प्रदान गने समझदारी बैठकमा भएको र्थयो। 
यी कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनका लार्ग यरुो ४८ र्मर्लयन बराबरको आर्थिक िथा प्राववर्िक 
सहायिा प्रदान गने प्रर्िबििा ब्यि समेि भएको र्थयो।  
NPPR को पवहलो समीक्षा बैठक सम्पन्न 

Nepal Portfolio Performance Review Action Plan 2014 को पवहलो समीक्षा वैठक अथि 
मन्त्रालयको सभाहलमा सम्पन्न भयो। वैठकमा ५ वटा Thematic Area खासगरी साविजर्नक 
ववत्तीय ब्यवस्थापन, मानव सिंसािन ब्यवस्थापन, साविजर्नक खररद, ववकास नर्िजाका लर्ग 
ब्यवस्थापन िथा पारस्पाररक जवाफदेवहिाका ववर्यमा प्रगर्ि वववरण प्रस्ििु भएको र्थयो। 
वैठकमा वववास बैक, एर्सयाली ववकास वबैक, वेलायि सरकारको अन्त्िरावष्ट्रय सहयोग र्नयोग, सिंयिु 
राष्ट्रसिंघीय ववकास कायिक्रम, अषे्ट्रर्लया लगायिका ववकास साझेदारहरुका प्रर्िर्नर्िहरुको उपजस्थर्ि 
रहेको र्थयो। वैठकमा उनीहरुले नेपालमा समग्र सहायिा ब्यवस्थापनका ववववि ववर्यमा छलफल 
भएको र्थयो।  

7.3 सहायिा ब्यवस्थापन र कायािन्त्वयनमा देखा परेका प्रमखु समस्याहरु 

 प्रत्येक वर्ि सहायिा प्रर्िवबििा जसरी बवढरहेको छ सोही अनपुािमा सहायिाको उपयोगमा 
वृवि हनु सकेको अवस्था छैन।  

 वैदेजशक श्रोििफि  शोिभनािको रकम समयमै माग गरी र्लन नसक्दा सरकारी कोर्मार्थ 
अनावश्यक भार पने गरेको छ।  

 ववकास साझेदारबाट सहायिा सूचना प्रणालीमा प्राि हनुे सहायिा सूचनाहरु समयमै प्राि नहुिंदा 
त्यसको अर्िकिम फाइदा र्लन सवकएको छैन। 

 अझै पर्न वैदेजशक सहयोग रकम स–साना ववकास आयोजनाहरुमा छररएर पररचालन भइरहेको 
अवस्था छ भने एउटा दािा और्िमा ९ वटा र्नकायहरुसूँग आवि भई काम गने गरेको 
पाइन्त्छ।  

 समग्र आयोजना कायािन्त्वयन क्षमिामा अपेजक्षि सिुार आउन नसक्न,ु केही ठूला आिारभिू 
ववकास आयोजना कायािन्त्वयनमा वढलाई, र्नणिय प्रकृयामा जशर्थलिा, ठेकापाहरुमा र्बलम्ब, समय 
समयमा उपभोिाहरुबाट हनुे अवरोि जस्िा मदु्दा समस्याहरुले ववकास र्नमािणमा बािा पगेुको 
कारणले सहायिा प्रभावकाररिामा प्रर्िकूल असर पनि गएको छ। 

 जग्गा अर्िग्रहणमा अप्राकृर्िक माग र अवरोिले खासगरी जलववद्यिुको प्रशारण लाइनको 
र्नमािणमा अवरोि आएको छ। 

 साविजर्नक ववत्तीय ब्यवस्थापन, साविजर्नक खररद िथा बारम्बार हनुे कमिचारी सरुवा जस्िा 
आयोजना कायािन्त्वयनसूँग सम्बजन्त्िि ववर्यहरु दािाहरुका िफि बाट वरे्वपच्छे चासोको ववर्य 
बनेको छ।  

 वैदेजशक स्रोििफि  प्रत्यक्ष भिुानीको अिंश बढ्दै गएको िर त्यसको प्रर्िवेदन समयमा प्राि 
नहुूँदा साविजर्नक खचिको वास्िववक आकडा प्रार्िमा कदठनाई भएको छ।  
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7.४ सहायिा पररचालनमा सिुार ल्याउनका र्नजम्ि गनुिपने कायिहरु 

 खासगरी वववास बैंक िथा एजशयाली ववकास बैंक अन्त्िगिि कुन आयोजनाको कर्ि रकम 
शोिभनाि हनु बाूँकी छ, सम्बजन्त्िि दािासिंग समन्त्वय गरी महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय िथा 
िालूक मन्त्रालयहरुमा रैमार्सक रुपमा छलफल गरी र्लन बाूँकी शोिभनािको कारवाही 
प्रभावकारी रुपमा अजघ बढाउन ुपने। 

 बजेट ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली, ववत्तीय ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सहायिा ब्यवस्थापन 
प्रणालीलाई एकीकृि गरी सूचना आदान प्रदान गनि सक्न ेब्यवस्था गने। 

 पररयोजना ब्यवस्थापन िथा ववत्तीय ब्यवस्थापनका ववर्यमा क्षमिा ववकासका कायिक्रमहरु 
र्नरन्त्िर सञ्चालन गने। 

 ववकास सहायिा नीर्ि, २०७१ को कायि योजना बनाई लागू गने। ववकास सहायिा नीर्ि 
अनरुुप सहायिा पररचालन गने गराउने कायिलाई सबै सरोकारवालाहरुसूँग समन्त्वय गरी 
प्राथर्मकिा ददने। 

 ववदेशी सहयोग सम्बन्त्िी सम्पूणि ि्यािंङ्क AMP (Aid Management Platform) मा प्रववष्ट गनि 
सबै सरोकार र्नकाय/साझेदारलाई अर्भप्ररेरि गरी समयमै प्रर्िवेदन गने ब्यवस्थाको 
सरु्नजिििा गने। 

 आयोजनाको वावर्िक प्रगर्ि समीक्षा वैठक (NPPR) को र्नयर्मि रुपमा आयोजना गरी 
आयोजना ब्यवस्थापनमा र्नरन्त्िर सिुारका लार्ग दवाव ददन।े 

 सौझै भिुानी हनुे खचि, वस्िगुि सहायिा र प्राववर्िक सहायिाको मार्सक प्रर्िवेदन गने र 
सम्बजन्त्िि कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले सो को लेखा राख्न ेब्यवस्था र्मलाउने। 

 वैदेजशक सहायिाको शोिभनाि प्रवक्रयामा देजखएको जवटलिा र सोझै भिुानीिफि को प्रर्िवेदन 
प्राि गनि वढलाईको पषृ्ठभरू्ममा सिंभव भएसम्म नगदकै रुपमा सहायिा प्राि गने गरी सहायिा 
सम्झौिा गने रणनीर्ि अवलम्वन गनि आवश्यक देजखएको छ। 
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पररच्छेद 8 
साविजर्नक सिंस्थान ब्यवस्थापन 

 

8.1 नीर्िगि सिुार 

 आर्ििक वर्ि २०७१/०७२ को बजेट विव्यमा उल्लेख भए अनसुार काठमाण्डौको चोभारमा 
अन्त्िरािवष्ट्रय स्िरको प्रदिशनीस्थल र काठमाण्डौ प्रवेश गने ढुवानी सािनहरुलाई व्यवजस्थि गनि 
आन्त्िररक र्डपो र्नमािणका लार्ग नेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्दको र्मर्ि २०७१/०८/०४को 
र्नणिय अनसुार वहमाल र्समेन्त्ट कम्पनी र्लर्मटेडको चोभारजस्थि सबै सम्पर्िको स्वार्मत्व 
नेपाल सरकारले र्लन ेर कम्पनीको एन.आइ.र्ड.सी. ववकास बैंक र्ल.मा रहेको ऋण रू.१३ 
करोड भिुानीका लार्ग वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयलाई र्नकासा ददइएको छ। 

 साविजर्नक सिंस्थानमा ववर्भन्न पदहरुमा र्नयजुि गने, उच्च ब्यवस्थापन र कमिचारीहरुको 
सवुविा वृवि गने र सिंस्थानको थप आर्थिक दावयत्व र्सजिना गने जस्िा अनतु्पादक खचिका 
कारण अन्त्ििुः नेपाल सरकारको बजेटमा भार पने र ववकास र्नमािण कायिक्रममा स्रोि अभाव 
हनुे भएकोले यस्िा कायि िरुुन्त्ि बन्त्द गनि र कथिंकदाजचि र्नयजुि गनुिपने वा थप आर्थिक 
दावयत्व वृवि गनुिपने अवस्था र्सजिना भए अथि मन्त्रालयको पूवि स्वीकृर्ि र्लएर मार र्नणिय 
गनि सबै सिंस्थान र सम्बि मन्त्रालयहरुलाई पररपर गररएको छ। 

 साविजर्नक सिंस्थान र्नदेशन बोडि आदेश, २०६९ को अनसूुची १ बाट र्नम्न सिंस्थानहरु 
जझकी िी सिंस्थानहरुमा ररि रहेका कायिकारी प्रमखुहरुमा र्नयजुि गने मागि प्रशस्ि गररएको 
छ। 
 कृवर् ववकास बैंक 
 रावष्ट्रय वाजणज्य बैंक 
 एन.आइ.र्ड.सी. डेभलपमेन्त्ट बैंक 
 रावष्ट्रय वीमा सिंस्थान 
 नागररक लगानी कोर् 
 हेटौंडा र्समेन्त्ट उद्योग र्ल. 
 उदयपरु र्समेन्त्ट उद्योग र्ल. 
 औद्योर्गक क्षेर ब्यवस्थापन र्ल. 
 रावष्ट्रय उत्पादकत्व िथा आर्थिक ववकास केन्त्द्र र्ल. 
 दी वटम्बर कपोरेशन अफ नपेाल र्ल. 
 नेशनल टे्रर्डङ्ग र्लर्मटेड 
 नेपाल आयल र्नगम 
 नेपाल पारबाहन िथा गोदाम ब्यवस्था कम्पनी र्ल. 
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8.2 नयाूँ सिंस्थानहरु स्थापना पूूँजी ववृि  

 आर्थिक वर्ि २०71/072 को पवहलो अििवावर्िक अवविमा पाूँचवटा क्षेरीय स्िरका ग्रामीण 
ववकास बैंकहरुलाई मजिर गरी एउटै ग्रामीण ववकास बैंक स्थापना भएको छ। 

 यस अवर्िमा पनुवीमा कम्पनीको स्थापना भएको छ। 
 यसै आर्थिक वर्िमा नेपाल बैक र्लर्मटेडको पूूँजी वृवि गरी नेपाल सरकारको शेयर अिंश ६२ 

प्रर्िशि परु् याइएको छ। 
 रावष्ट्रय प्रशारण ग्रीड कम्पनी र्लर्मटेड स्थापना गरी यस कम्पनीमा नेपाल सरकारले रू.१ अवि 

५० करोड शयेर लगानी गने र्नणिय भएको छ। 

8.3 शयेर ववर्नवेश र रणनीर्िक साझेदार र्नयजुि  

 नेपाल रेल्वे कम्पनी र्लर्मटेडको खारेजी सम्बन्त्िमा र्मर्ि २०७१/08/22 मा भौर्िक 
पूवाििार िथा यािायाि मन्त्रालयलाई र्नम्न ववर्यमा सहमर्ि ददइएको छुः 
 कमिचारीको र्नयमानसुार पाउने सवुविा र उपदान ददई अवकाशका लार्ग मजन्त्रपररर्दमा 

प्रस्िाव लैजाने। 
 कम्पनीको सम्पर्ि/दावयत्व यवकन गने, र्ललाम गने, खारेजी गने लगायिका सबै ववर्यमा 

प्रस्िाव मजन्त्रपररर्दमा लैजान।े 
 कम्पनीका कमिचारीको अवकाजशि दावयत्व र ववद्यिु वापिको वक्यौिा लगायिका सबै 

दावयत्वको वहसाब गरी कम्पनीमा ऋण लगानी गनि आवश्यक रकम यवकन गरी 
मजन्त्रपररर्दमा प्रस्िाव लैजान।े 

 नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र्लर्मटेडमा रणनीर्िक साझेदार र्नयजुिका लार्ग परामशिदािा छनौट 
गररएको छ। 

 रावष्ट्रय वाजणज्य बैंकको िीस प्रर्िशि शेयर सविसािारणलाई र्बक्री गने सम्बन्त्िी प्रवक्रया 
आरम्भ गररएको छ। 

 व्यापाररक के्षरमा र्नजी के्षर सक्षम र प्रर्िष्पिी भइसकेको सन्त्दभिमा नशेनल टे्रर्डङ्ग र्लर्मटेड 
सञ्चालन र ब्यवस्थापनको मोडार्लटी (खारेजी/ब्यवस्थापन सिुार लगायि) का सम्बन्त्िमा 
नीर्िगि र प्रवक्रयागि लगायिका ववकल्प बारे वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयको 
िारणा/प्रर्िवक्रया माग गररएको छ। 

8.4 र्नजीकरण सम्बन्त्िी प्रगर्ि 

 र्नजीकरण सर्मर्िको ८२ औिं बैठक असोज १३ मा वसेको र्थयो। 
 र्नजीकरण ऐन, २०५० को समसामवयक सिंशोिनको मस्यौदा ियार भएको छ  
 नेपाल सरकार र रोजजन एण्ड टपेन्त्टाइन उद्योगबीच भएको सम्झौिा अनसुार खोटो सिंकलन 

ब्यवस्थाका लार्ग र्नणिय प्रवक्रया अगार्ड बढाइएको छ। 
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 ववर्भन्न छ वटा उद्योगहरुुः ओररण्ड म्याग्नसेाइट प्रा.र्ल., नेपाल मेटल कम्पनी र्लर्मटेड, 
बटुवल िागो कारखाना र्लर्मटेड, बीरगञ्ज जचनी कारखाना र्लर्मटेड, नेपाल और्र्ि र्लर्मटेड र 
जनकपरु चरुोट कारखाना र्लर्मटेडको र्नजीकरणका लार्ग गहृकायि भैरहेको छ। 

 र्नजीकरण गररएका सिंस्थानहरुको र्नजीकरण पर्छको कायिसम्पादनका बारेमा अध्ययन भैरहेको 
छ। 

8.5 सिंस्थानमा चाल ुअनदुान 

 खारेजी भइसकेका वीरगञ्ज जचनी कारखाना र्लर्मटेड र कृवर् औजार कारखाना र्लर्मटेडका 
लार्ग चाल ुअनदुान स्वरुप खचि गने गरी क्रमशुः रू.18,32,500 र रू.9,19,000 गरी 
यस अवर्िमा जम्मा रू.27,49,500 रकम ब.उ.शी. निं. 3051093 बाट कोर् िथा 
लेखा र्नयन्त्रक कायािलय पसािलाई अजख्ियारी ददइएको छ।  

सिंस्थानमा ऋण लगानीको वववरण 
यस अवर्िमा देहाय वमोजजमका साविजर्नक सिंस्थानहरुमा देहाय वमोजजम कायिहरुका लार्ग ऋण लगानी 
गररएको छ। 

क्र. 
सिं. 

सिंस्थानको नाम ऋण लगानी  
रकम (रू.) 

ऋणको उद्दशे्य 

१ एन.सी.सी.एन. र्लर्मटेड 1,05,70,394 कमिचारीहरुलाई अवकाश ददई दावयत्व फरफारक 
गने 

2 नेपाल मेटल कम्पनी र्ल. 12,50,000 कमिचारीहरुलाई िलब भत्ता खवुाउन 

3 बटुवल िागो कारखाना 22,95,798 कमिचारीको िलब भत्ता र प्रशासर्नक खचि भिुानी 
गनि 

4 जनकपरु चरुोट कारखाना 
र्ल. 

14,08,19,474 जनकपरु नगरपार्लका, आयकर, मू.अ.कर, र 
अन्त्िुःशलु्क बझुाउन 

5 नेपाल रेल्वे कम्पनी र्ल. 1,70,42,105 अवकाश भएका कमिचारीको सवुविा भिुानी गनि 

6 जनक जशक्षा सामग्री केन्त्द्र 
र्ल. 

20,00,00,000 पाठ्यपसु्िक छपाई, कच्चा पदाथि र मेजशनरी 
पाटिपूजाि खरीद गनि 

7 नेपाल और्र्ि र्ल. 1,80,00,000 कमिचारीको िलब भत्ता र सिंचयकोर् दाजखला गनि 

8 रावष्ट्रय उत्पादकत्व िथा 
आर्थिक ववकास केन्त्द्र र्ल. 

54,00,000 कमिचारीहरुलाई िलब भत्ता र सवुविा उपलब्ि 
गराउन 

9 नेपाल ओररण्ड म्याग्नसेाइट 
प्रा.र्ल. 

31,50,831 कमिचारीको िलब भत्ता र प्रशासर्नक खचि भिुानी 
गनि 

10 नेपाल ओररण्ड म्याग्नसेाइट 8,50,000 यस सिंस्थान ववरुि परेको मदु्दाको र्लजखि जवाफ, 
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प्रा. र्ल. 
 

बहस पैरवी लगायिका खचिका लार्ग 

11 नेपाल और्र्ि र्लर्मटेड 1,28,00,000 सेवा र्नवृत्त कमिचारीहरुको अवकाश दावयत्व 
भिुानी गनि 

12 नेपाल मेटल कम्पनी र्ल. 3,00,000 वावर्िक सािारण सभा सम्पन्न गनि 

13 जनकपरु चरुोट कारखाना 
र्ल. 

3,22,00,000 एभरेष्ट बैंकको ऋण राफसाफ गनि 

14 जनक जशक्षा सामग्री केन्त्द्र 
र्ल. 

30,00,00,000 पाठ्यपसु्िक छपाई, कच्चा पदाथि र मेजशनरी 
पाटिपूजाि खरीद गनि 

15 नेशनल टे्रर्डङ्ग र्लर्मटेड 50,00,00,000 ववर्भन्न बैंकहरुसूँग र्लएको कजाि राफसाफ गनि 

  1,24,46,78,602  

8.6 नीर्िगि राय /परामशि  

साविजर्नक सिंस्थानहरुको सदुृढीकरण, सिंस्थागि क्षमिा ववकास िथा सञ्चालन दक्षिाका सम्बन्त्िमा 
देहाय वमोजजमका नीर्िगि राय परामशि प्रदान गररएको छ। 

 दी वटम्बर कपोरेशन अफ नपेाल र्ल. को कमिचारी सेवा सिि र्नयमावली, २०५२ मा सिंशोिन 
गनि सहमर्ि ददइएको छ। 

 नेपाल खाद्य सिंस्थानको महाप्रबन्त्िक जशवहरी शे्रष्ठसूँग भएको कायि सम्पादन सम्झौिा सिंशोिन 
गनि वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयलाई सहमर्ि ददइएको छ। 

 रावष्ट्रय बीउर्बजन कम्पनी र्ल.को कमिचारी प्रशासन ववर्नयमावली, २०६२ मा सिंशोिन गनि 
सहमर्ि प्रदान गररएको छ। 

 उदयपरु र्समेन्त्ट उद्योग र्ल.को कमिचारी सेवा सिि र्नयमावलीमा सिंशोिन गनि सहमर्ि प्रदान 
गररएको छ। 

 नेपाल ववद्यिु प्रार्िकरणलाई उत्पादन, प्रशारण र वविरण गरी िीन वटा सिंरचनामा टुक्र्याउन े
कारवाहीका सन्त्दभिमा रावष्ट्रय प्रशारण ग्रीड कम्पनी र्ल. नामको अलग्गै स्वशार्सि सिंस्था गठन 
सम्बन्त्िी प्रबन्त्िपर र र्नयमावलीको मस्यौदा उपर उजाि मन्त्रालयलाई राय/प्रर्िवक्रया उपलब्ि 
गराइएको छ। 

 प्रस्िाववि नेपाल सखु्खा बन्त्दरगाह िथा बहपु्राववर्िक ढुवानी प्रार्िकरण वविेयकमा नीर्िगि 
िथा कानूनी रुपमा राय प्रर्िवक्रया वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयलाई पठाइएको छ। 

 आर.एम. इन्त्भेष्टमेन्त्ट कम्पनी प्रा.र्ल. उद्योग दिाि गने सम्बन्त्िमा राय माग भएको ववर्यमा 
उद्योग मन्त्रालयलाई कानून बमोजजम दिाि गनि सहमर्ि ददइएको छ। 



70 

 

 घरेल ुिथा उद्योग ववकास सर्मर्िको उपदान िथा र्नयमावली सिंशोिनका लार्ग राय उपलब्ि 
गराइएको छ। 

 कृवर् सामग्री कम्पनी र्लर्मटेडको काठमाण्डौ महानगरपार्लका वडा निं. ९क मा रहेको ३ 
रोपनी जग्गा बेचववखन गने ववर्य मजन्त्रपररर्दमा लैजान कृवर् ववकास मन्त्रालयलाई सहमर्ि 
ददइएको छ। 

8.7 सिंस्थान सञ्चालन, ब्यवस्थापन सिुार सम्बन्त्िी समस्या र समािानका लार्ग सझुावहरु 

समस्याहरुुः  
 सिंस्थान सञ्चालन सम्बन्त्िी नीर्िमा एकरुपिा नहनुुुः अथि मन्त्रालय र ववर्भन्न ववर्यगि 

मन्त्रालयबीच सिंस्थान स्थापना, ब्यवस्थापन, खारेजी वा र्नजीकरण सम्बन्त्िमा मिैक्य छैन। 
वििमान पररप्रके्ष्यमा सरकारले थप लगानी गरेर सञ्चालन गनि आवश्यक नभएका सिंस्थानहरु 
(जस्िैुः नेशनल टे्रर्डङ्ग र्ल., नेपाल रेल्वे कम्पनी) खारेज गने ववर्यमा सम्बजन्त्िि मन्त्रालयबाट 
सहमर्ि जटुाउन सवकएन। 

 सिंस्थानमा ऋण लगानीुः चालू आर्थिक वर्िमा सिंस्थान समन्त्वय महाशाखा माफि ि ्रू.१ अवि 
२५ करोड ऋण लगानी गररएको छ। िर साविजर्नक सिंस्थानमा गररने ऋण लगानीको स्पष्ट 
नीर्िको अभावमा कुनै सिंस्थानमा सञ्चालन खचिका लार्ग ि कुनैमा कमिचारी सवुविाका लार्ग र 
कर्िपय सिंस्थानमा ऋण भिुानी गनि र सरकारी राजस्व बझुाउन पर्न ऋण माग गने र 
लगानी गने प्रवजृत्त देजखएको छ। यसले सिंस्थानको उत्पादकत्व बढ्न ुभन्त्दा सरकारी सािन 
स्रोि समेि खेर गइरहेको जस्थर्ि छ।  

 सिंस्थानमा अध्यक्ष िथा कायिकारी प्रमखु र्नयजुिुः साविजर्नक सिंस्थानहरुको कायिकारी 
प्रमखुहरुको र्नयजुिमा एकरुपिा छैन।यसमा एकरुपिा कायम गनि गदठि साविजर्नक सिंस्थान 
र्नदेशन बोडि हाल कामर्बहीन अवस्थामा छ। सिंस्थानहरुमा व्यावसावयक, अनभुवी, दक्ष र 
योग्यिम कायिकारी प्रमखु प्रर्िस्पिािका आिारमा र्नयजुि गरी सिंस्थानको सञ्चालन र 
ब्यवस्थापनमा सिुार ल्याउन ेनीर्िले र्नरन्त्िरिा पाउन सकेन।  

 ववत्तीय अनशुासनुः साविजर्नक सिंस्थानहरुको आर्थिक अनशुासन कमजोर रहेको छ।३७ वटा 
साविजर्नक सिंस्थानमध्ये १३ वटाले अध्यावर्िक लेखापरीक्षण नगराएको अवस्था छ। 
सिंस्थाको आर्थिक अवस्था, व्यावसावयकिा, प्रर्िफलको अवस्था र प्रर्िव्यजि उत्पादकत्व नहेरी 
फगि कमिचारीका सवुविा वृवि, सञ्चालकहरुका भत्ता वृवि एविं अनतु्पादक खचि लगायिका 
राज्यको आर्थिक व्ययभार बढ्ने खचि समेि अथि मन्त्रालयको सहमर्ि ववना खचि गने प्रवृजत्त 
बढ्दै गएको छ। यसले राज्यको बजेटमा थप व्ययभार थवपइरहेको छ। 

 सवुविा ववृिमा मार ध्यान केजन्त्द्रिुः साविजर्नक सिंस्थानको कायि सम्पादनमा सिुारिफि  ध्यान 
ददनभुन्त्दा पर्न सवुविा वृवििफि  केजन्त्द्रि रहेको पाइन्त्छ। सिंस्थानको ववत्तीय अवस्था नोक्सानमा 
भएिापर्न टे्रड यूर्नयनको दबाबमा ब्यवस्थापन िथा सञ्चालक सर्मर्ि र सम्बि मन्त्रालयले 
ववश्लरे्ण नै नगरी अथि मन्त्रालयमा पठाउने र अनजुचि दबाब र प्रभाव ददई सवुविा बढाउन े
प्रवृजत्त बढेको छ। सवुविाका सम्बन्त्िमा एकरुपिा र स्पष्ट आिारसवहिको नीर्िको अभाव 
यथावि छ।  
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 र्नजीकरणका सम्झौिा िथा शिि पालनाुः सिंस्थानहरु र्नजीकरण गदाि सरकार र र्नजी क्षेरबीच 
भएका सम्झौिा िथा शििहरुको पूणि पालना भएको देजखदैंन।कर्िपय सिंस्थानहरु स्वीकार गने 
र्नजी के्षरले व्यवसाय र सम्पजत्तको सञ्चालन र उपयोगमा मनोमानी गने र उद्देश्य अनरुुप 
कायि नगने र र्नजीकृि सिंस्थानमा आइपने दावयत्वको जजम्मेवारी नर्लन ेप्रवृजत्त मौलाउूँदै गएको 
छ।  

 साविजर्नक सिंस्थान र्नदेशन बोडि कामर्बहीन अवस्थामाुः बोडिको गठन सम्बन्त्िमा सम्मार्नि 
सबोच्च अदालिमा मदु्दा र्बचारािीन रहेको छ। सिंस्थानमा कायिरि जनशजिलाई काम ववना 
िलब भत्ता ददइरहन ु परेको अवस्था छ। साविजर्नक सिंस्थानका कायिकारी प्रमखुहरुको 
र्नयजुिको र्सफाररश ठप्प छ भने साविजर्नक सिंस्थानहरुको अनगुमन/मूल्याङ्कन गने काममा 
समेि बोडिको उपजस्थर्ि र्नष्प्रभावी देजखएको छ। 

 अनगुमन िथा मूल्याङ्कनुः साविजर्नक सिंस्थानको अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी छैन। त्यसैले 
सिंस्थान सञ्चालन र ब्यवस्थापन पक्ष पर्न कमजोर हुूँदै गएको छ। िेरैजसो सिंस्थानमा 
आशािीि सिुार हनु सकेको देजखदैंन। र्नजीकरण पिािको अनगुमन िथा मूल्याङ्ककन पर्न 
प्रभावकारी छैन। जनु उद्देश्यका लार्ग ऋण लगानी भएको हो सो अनसुार कायि भए नभएको 
सम्वन्त्िमा समेि अनगुमन िथा मूल्याङ्कनको सविथा अभाव छ। 

समािानका लार्ग सझुावहरु 
 साविजर्नक सिंस्थान स्थापना, सञ्चालन, ब्यवस्थापन, ववर्नवेश, र्नजीकरण अनगुमन िथा 

मूल्याङ्कन लगायिका ववर्यमा सरकारको स्पष्ट दृवष्टकोण सवहिको साविजर्नक सिंस्थान नीर्ि 
िजुिमा गरी लाग ुगनि जरुरी छ। 

 सिंस्थानमा गररने शेयर िथा ऋण लगानीका सम्बन्त्िमा ठोस नीर्ि िजुिमा गरी सिंस्थानको कायि 
प्रकृर्ि, ववत्तीय अवस्था, आर्थिक अनशुासन, सरकारी अनदुानको आवश्यकिा, सामाजजक र 
सेवामूलक उद्देश्यको ववश्लरे्ण समेिका आिारमा साविजर्नक सिंस्थानमा लगानी गररने नीर्ि 
बनाउन आवश्यक छ। 

 साविजर्नक सिंस्थानहरुको कायि प्रकृर्ि, ववत्तीय अवस्था, आर्थिक अनशुासन, उत्पादकत्व, 
जनशजिको दक्षिा, ववज्ञिा र आपूर्ििको जस्थर्ि समेिका आिारमा पाररश्रर्मक एविं सवुविामा 
एकरुपिा/ववजशष्टिा कायम गने ठोस नीर्ि अवलम्बन गनुिपदिछ। 

 साविजर्नक सिंस्थानका अध्यक्ष िथा कायिकारी प्रमखुको र्नयजुिको आिारलाई कानूनी रुपमा 
नै स्पष्ट गरी व्यावसावयक, अनभुवी, दक्ष र योग्यिम कायिकारी प्रमखु प्रर्िस्पिािका आिारमा 
र्नयजुि गने ब्यवस्था व्यवहाररक रुपमा नै लागू गने नीर्िको कडाईका साथ पालना 
गनुिपदिछ।  

 साविजर्नक सिंस्थान र्नदेशन बोडिलाई स्पष्ट कानूनी आिार ददएर अर्िकार सम्पन्न बनाउने, 
बोडिलाई साविजर्नक सिंस्थानको समग्र पक्षको अनगुमन/मूल्याङ्कन गने िथा कारवाही गने 
अर्िकार समेि कानूनिारा नै प्रदान गनुिपदिछ। 

 ववत्तीय िथा आर्थिक अनशुासनमा नरहने, समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न नगराउने साविजर्नक 
सिंस्थानका जजम्मेवार अर्िकारीहरुलाई कारवाही गने ब्यवस्था हनुपुदिछ। दण्डनीय अर्िकार 
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सवहिको अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणाली ववकास गनुि पदिछ। र्नकायगि अनगुमन, र्नयमन र 
समन्त्वयको भरू्मका स्पष्ट गनि उपयिु हनु्त्छ। 

 र्नजीकरण भइसकेका साविजर्नक सिंस्थानहरुको अवस्थाको यथाथि अध्ययन गरी राज्यले 
भववष्यमा थप दावयत्व र्लन ुनपने गरी ब्यवस्थापन गनुि आवश्यक छ। 
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पररच्छेद 9 
बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग भएका प्रयास र प्राि उपलब्िीहरु 

 

9.1 बजेट कायािन्त्वयनका प्रयासहरु 

चालू आर्थिक वर्िको बजेटको प्रभावकारी कायािन्त्वयनका लार्ग देहायका प्रयासहरु गररएका छन:्   

 ववगिमा लामो समयदेजख समयमै वावर्िक बजेट आउन नसकेको अवस्था रहेकोमा चालू 
आर्थिक वर्िको लार्ग 207१ असार मै ब्यवस्थावपका सिंसदमा बजेट प्रस्ििु भई 2071 
साउन १ गिे नै सबै के्षरगि मन्त्रालय/र्नकायहरुलाई अजख्ियारी पठाइएको। 

 स्थानीय र्नकायहरुबाट सञ्चालन गने कायिक्रम बाहेक पवहलो प्राथर्मकिाका सबै ववकास 
कायिक्रमहरुको चौमार्सक ववभाजन सवहिको वावर्िक कायिक्रमको स्वीकृर्ि र सिंशोिन रावष्ट्रय 
योजना आयोगबाट र दोस्रो िथा िेस्रो प्राथर्मकिाका ववकास कायिक्रम र बजेट उपशीर्िक 
नम्वर xxx१०० सम्मका कायिक्रमको स्वीकृर्ि िथा सिंशोिन सम्बजन्त्िि मन्त्रालयको 
स्वीकृर्िको आिारमा र्नकासा/भिुानी ददन ेब्यवस्था र्मलाइएको।   

 २०71 साउन 2५ गिे र्भरै कायिक्रम स्वीकृि गररसक्न ुपने ब्यवस्था गररएको। देहायको 
अवस्थामा भन े २०71 साउन 2५ गिेपर्छ पर्न कायिक्रम स्वीकृि हनु सक्न े ब्यवस्था 
गररएको। 

 दाि ृसिंस्थासूँग सम्झौिा हनु नसकेको,  
 अथि बजेटबाट थप र्नकासा ददइएको, 
 अथि बजेटको कायिक्रममा रहेको , 
 रोकापा रहेको बजेट उपशीर्िकको बाूँकी वा थप कायिक्रम र 
 भैपरी अबण्डामा रहेको रकम। 

 पवहलो चौमार्सक अवर्िमा बाहेक आयोजना/कायिक्रमको भौर्िक प्रगर्िका आिारमा मार 
भिुानी ददन ेब्यवस्था र्मलाइएको।  

 स्वीकृि कायिक्रमको ठेकापापटा ा सम्झौिा २०७1 मिंसीर मसान्त्िर्भर सम्पन्न गररसक्न ु पने 
ब्यवस्था गररएको।  

 िलबी प्रर्िवेदन सम्बजन्त्िि र्नकायबाट पाररि नगरी/नगराई िलब भत्ता वापिको रकम 
भिुानी नददने ब्यवस्थालाई अर्नवायि रुपमा पालना गराउने र यो ब्यवस्था जशक्षकहरुको 
िलब, भत्ता अनदुानमा पर्न अर्नवायि गररएको।  

 र्रवर्ीय खचि प्रके्षपणर्भर परेका एक वर्िभन्त्दा बढी अवर्िसम्म सञ्चालन हनुे आयोजनाहरूको 
र्नमािण कायि एविं वस्ि ुर सेवाको खररदको हकमा र्रववर्िय प्रके्षवपि अिंकमा नबढ्ने गरी रावष्ट्रय 
योजना आयोगको सहमर्िमा बहवुर्ीय ठेकापा (Multi-Year Contract) सम्झौिा गनि सवकन े
ब्यवस्था गररएको। यस्िो ठेकापा सम्झौिा भएपर्छ सो को जानकारी अथि मन्त्रालयमा अर्नवायि 
रुपमा ददन ुपने ब्यवस्था र्मलाइएको। 
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 अजख्ियारी प्राि बजेटको प्रभावकारी कायािन्त्वयनको लार्ग समय सीमा सवहिको कायि िार्लका 
बनाई कायि सम्पादन गने ब्यवस्था र्मलाइएको। अथि मन्त्रालयले बजेट कायािन्त्वयन जस्थर्िको 
र्नरन्त्िर अनगुमन गरी कम प्रगर्ि देजखएका आयोजनाहरूको ववर्नयोजजि बजेट ववर्नयोजन 
ऐनको पररर्िर्भर रही राम्रो प्रगर्ि भएका अरू आयोजनािफि  आवश्यकिा अनसुार रकमान्त्िर 
गनि सवकन ेब्यवस्था गररएको।  

 वैदेजशक सहायिामा सिंचार्लि आयोजनाहरूको बजेट खचिलाई आयोजनाले गरेको खचि, 
कायािन्त्वयनबाट प्राि नर्िजा र समयमै ववत्तीय िथा लेखा परीक्षण प्रर्िवेदन सम्बन्त्िी कायि 
सम्पादन गरे नगरेकोसूँग आवि गररएको। शोिभनाि हनु ु पने रकम शोिभनाि नभएकोमा 
सम्बजन्त्िि आयोजना प्रमखु र लेखा प्रमखुलाई प्रचर्लि कानून अनसुार कारवाही गने ब्यवस्था 
र्मलाइएको।  

 जजल्ला ववकास सर्मर्ि अन्त्िगिि अनदुानबाट िलब भिुानी हनुे स्वास््य, जशक्षा, कृवर्, पश ु
सेवा अस्पिाल आददमा कायिरि र्नजामिी िफि का स्थायी कमिचारीहरूको लार्ग र अन्त्य 
र्नकायहरूको िलव भत्ता भिुानीका लार्ग बजेट बाूँडफाूँड स्वीकृर्ि गदािकै अवस्थामा िलव 
भत्ता वापि पयािि रकम छुट्याउन ुपने ब्यवस्था गररएको।   

 कणािलीका सवै जजल्ला, बाजरुा, दाच ुिला, बझाङ्ग, दैलेख, मसु्िाङ्ग, जाजरकोट र रूकुम 
जजल्लाहरूमा सञ्चालन हनुे रू.१ करोड रूपैंयाूँ भन्त्दा मार्थका ववकास कायिक्रमहरूको लार्ग 
आवश्यकिानसुार वहवुर्ीय ठेकापा प्रणाली अवलम्बन गने ब्यवस्था गररएको। 

 रू.६० लाखभन्त्दा मार्थको ठेकापापटा ा ववद्यिुीय वोलपर (e-tendering) को माध्यमबाट गनुिपने 
ब्यवस्था अर्नवायि गररएको।    

 बजेटका नीर्ि कायिक्रमहरूको कायािन्त्वयनको समीक्षा प्रत्येक मवहना समाि भएको ७ ददनर्भर 
सम्बजन्त्िि मन्त्रालयमा गने, दईु मवहना समाि भएको १० ददनर्भर अथि मन्त्रालयमा गने र 
चार मवहना समाि भएको १५ ददनर्भर रावष्ट्रय ववकास समास्या समािान सर्मर्िमा गररन े
ब्यवस्था गररएको।  

 रू.१५ करोड भन्त्दा बढी रकम ववर्नयोजन भएका आयोजनाहरूको भौर्िक िथा ववत्तीय 
प्रगर्िको अनगुमन माननीय अथिमन्त्रीको नेितृ्वमा रहेको उच्चस्िरीय सर्मर्िले िैमार्सक 
रूपमा गने ब्यवस्था र्मलाइएको।  

 सरकारी कायािलयहरू र अनदुान जान ेर्नकायहरूको आम्दानी खचिको वववरण मार्सक रूपमा 
प्रकाशन गनुिपने र स्थानीय र्नकायलाई जान ेसशिि र र्नुःशिि अनदुान र राजस्व आम्दानी 
रकमको वववरण छुटैा  होर्डिङ्ग बोडि बनाई सविसािारणले देख्न ेगरी राख्नपुने ब्यवस्था गररएको। 

 ववकास आयोजनाको ववत्तीय र भौर्िक प्रगर्ि चौमार्सक रूपमा साविजर्नक गनुिपने ब्यवस्थाको 
कडाईका साथ पालना गराउने ब्यवस्था गररएको। 

 साविजर्नक र्नकायमा स्वदेशी वस्िकुो उपयोग गने सम्बन्त्िी र्नदेजशका, २०६९ अनसुार 
मालसामान िथा वस्ि ुखरीद गने ब्यवस्था र्मलाइएको।  
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 सरकारी िथा स्थानीय र्नकायबाट गररने र्नमािण कायिस्थलमा सो कामसूँग सम्बजन्त्िि 
वववरणहरू (आयोजनाको नाम, लागि, कायि शरुू भएको र्मर्ि, कायि सम्पन्न हनुे र्मर्ि, ठेक 
अिंक, ठेकापा र्लनकेो नाम िथा ठेगाना, काम सम्पन्न भएपर्छ हनुे अपेजक्षि उपलब्िी वा 
पररमाण) देजखन ेगरी काम सम्पन्न नभएसम्म सिवसािारणले देख्न सक्न ेगरी वववरण साविजर्नक 
गरी राख्न ेब्यवस्था गररएको। यस्िो कायि रू.१० लाख भन्त्दा बढीको र्नमािणसूँग सम्बजन्त्िि 
ठेकापामा अर्नवायि रूपले गने गरी बोलपरको कागजािमा शििको रूपमा सिंलग्न हनुे ब्यवस्था 
कडाईका साथ पालना गराउने ब्यवस्था मलाइएको।  

 र्नकासा िथा खचिको एवककृि केन्त्द्रीय वहसावको प्रर्िवेदन प्रत्येक मवहना समाि भएको १५ 
ददन र्भर अथि मन्त्रालयको बजेट िथा कायिक्रम महाशाखामा पठाउने ब्यवस्था र्मलाइएको। 

 पूूँजीगि खचिमा प्रभावकाररिा ल्याउन कायािन्त्वयन र्नकाय र सहयोगी र्नकाय ववच समन्त्वयको 
प्रयास स्वरुप अथि मन्त्रालयको बजेट िथा कायिक्रम महाशाखाको सिंयोजकत्वमा समन्त्वय 
र्मसन बनाई छलफल गरी समस्या समािानको प्रयास गररएको। 

9.2 समीक्षा अवर्िमा हार्सल भएका केही महत्वपूणि उपलब्िीहरु 

 आर्थिक वृवि दर ५ प्रर्िशिभन्त्दा बढी हनुे अवस्था छ भने मदु्रास्फीर्ि 7.3 प्रर्िशिमा रहेको 
छ। 

 काठमाडौमा सम्पन्न भएको १८ औिं साकि  जशखर सम्मेलनको ियारीका लार्ग आवश्यक स्रोि 
र सािनको कुशलिापूविक ब्यवस्थापन गररएको पररणाम स्वरुप उि सम्मेलन भव्यिाका 
साथ सम्पन्न भएको। 

 बाढीजन्त्य क्षर्िबाट बढी प्रभाववि बाूँके वददिया सखेुि, दाङ र र्सन्त्िपुाल्चोक जजल्लामा 
क्षर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको पनुथािपना एविं पनुर्निमािणको लार्ग स्रोिको सरु्नजिििा गररएको साथै 
प्रभावविहरुको ित्काल राहिको लार्ग रू.36 करोड थप स्रोि र्नकासा गररएको।बाढीबाट 
भएको क्षर्िको पनुर्निमािण र पनुस्थािपनाका लार्ग रू.१ अवि भन्त्दा बढी स्रोिको प्रत्याभरू्ि 
गररएको। 

 मध्य र सदूुर पजिमाञ्चल ववकास के्षरमा ८ वटा जर्डवटुी पहुूँच मागि र्नमािण गनि रू.८ करोड 
र्नकासा गररएको। 

 र्नकायगि कायिसम्पादन सूचकहरु ियार गरी 31 वटा मन्त्रालय/केन्त्द्रीय र्नकायहरुको 
सूचकका आिारमा मार्सक रुपमा अनगुमन गनिका साथै सशुासन, पारदजशििा एविं खचिमा 
र्मिब्यवयिा कायम गनि आन्त्िररक र्नयन्त्रण प्रणाली र्नदेजशका स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको छ। 

 शहरी सरुक्षा प्रणालीलाई भरपदो र वववासासनीय िलु्याउन काठमाडौ उपत्यका र अन्त्य 
सहरहरुका सम्वेदनशील ८ क्षेरमा CCTV जडान गररसवकएको र बाूँकी स्थानमा जडान कायि 
भइरहेको छ। 



76 

 

 अध्यागमन सेवालाई ववद्यिुीय प्रववर्िमा आिाररि बनाउने कायि अन्त्िगिि एम.आर.पी.मा रहेको 
वववरण सफ्टवेयरमा भण्डारण गने कायि शरुु गररएको छ। 

 गौिम विु अन्त्िरािवष्ट्रय ववमानस्थल र्नमािण कायिको जशलान्त्यास सम्पन्न भएको। यस 
ववमानस्थलको अन्त्िरािवष्ट्रय प्रर्िष्पिािको टेण्डर प्रवक्रयाबाट छनौट भएको जचर्नया र्नमािण 
कम्पनी North West Civil Aviation Airport Construction Group Ltd. सूँग २०७१ कार्ििक 
२७ गिे रू.६ अरव २२ करोड ५१ लाख २० हजार २ सय २७ रुपैया ९१ पैसामा 
सम्झौिा भै ठेकेदारबाट कायि शरुु भएको छ। 

 यही २०१५ फेव्रअुरीको पवहलो सािा र्भर १ वटा एअरवस ३२०–२०० जहाज प्राि 
भएको र अको एअरवस ३२०–२०० जहाज यही अवप्रल मवहनामा प्राि हनुे भएको छ। 

 राष्ट्रपर्ि चरेु िराइ मिेस सिंरक्षण ववकास सर्मर्ि गठन भई सर्मर्िले काम शरुु गररसकेको र 
अर्ि सिंवेदनशील के्षरका रुपमा जशफाररस गररएका ४ वटा नदी प्रणालीहरुको सम्बजन्त्िि 
र्नकायहरुसिंग समन्त्वय गरी स्थलगि सवेक्षणका आिारमा योजना िजुिमा गररएको छ। 

 चीनमा र्नयािि हनुे ८,०३० वस्िहुरुको भन्त्सार छुटको लार्ग चीनसूँग दिपक्षीय सम्झौिा 
(Letter of Exchange) सम्पन्न भएको छ। 

 भारि र नेपालको पारवहन सवुविाको लार्ग जटही वपपरन नाका सञ्चालनमा आएको एविं 
नेपाल र चीन ववचको व्यापार सहजीकरणको लार्ग रसवुा गढी नाका खलु्ला गररएको छ। 

 खाद्यान्निफि  दगुिम जजल्लामा ३,३३८ मे.टन. खाद्यान्न ढुवानी भएको,१०,०३४ मे.टन. खाद्यान्न 
रावष्ट्रय खाद्य सरुक्षा भण्डारमा मौज्दाि रहेको, साकि  खाद्य सरुक्षा बैंकमा ८,००० मे.टन. 
खाद्यान्न मौज्दाि रहेको एविं कण्ठरोग र्नयन्त्रण कायिक्रम अन्त्िगिि दगुिम जजल्लामा २७,६४६ 
जक्वन्त्टल नून ढुवानी भएको छ। 

 भ-ूउपयोग सम्बन्त्िी ऐनको मस्यौदा ियार भएको र र्नयमावलीको मस्यौदा िजुिमा गने कायि 
भइरहेको। सरकारी जग्गा दिाि िथा र्लजमा र्लने सम्बन्त्िी कायिनीर्ि, 2071 स्वीकृि 
भएको छ। 

 351 मिु कमैया पररवारलाई जग्गा खरीद गनि, 465 पररवारलाई घर र्नमािण अनदुान, 
90 पररवार मिु हर्लयालाई जग्गा खरीद र 25 पररवारलाई घर र्नमािण अनदुान उपलब् ि 
गराइएको छ। 

 वर्िभरर यािायाि सवुविा अभाव भएका प्रत्येक र्नवािचन के्षरमा कम्िीमा एक सडक बहवुर्ीय 
ठेकापामा कायािन्त्वयन गने गरी र्नमािण कायि अजघ बढाउन ववर्भन्न र्नवािचन क्षेरमा सडक 
कायािलयबाट बहबुर्ीय ठेकापा प्रवक्रया अजघ बढेको छ। 

 मध्यपहाडी लोकमागिमा थप १२ वक.मी. ग्रावेल, ८ वक.मी. कालोपरे र २ वटा पलु र्नमािण 
कायि सम्पन्न भएको छ। 

 उत्तर दजक्षण लोकमागिको कालीगण्डकी कोररडोरको १९.२ वक.मी.ट्रयाक खोल्न ेकायि सम्पन्न 
भएको छ भने कोशी कररडर अन्त्िगिि १३ वक.मी. ट्रयाक खोल्ने कायि सम्पन्न भएको छ। 
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 हलुाकी राजमागिको ७.३० वक.मी. कालोपरे र २ वटा पलु र्नमािण सम्पन्न भएको छ। 

 काठमाडौ उपत्यका सहरी सडक ववस्िार लगायिका कायि अन्त्िगिि काठमाडौ जजल्लामा 5.5 
वक.र्म. मा मावकि ङ कायि भएको, भिपरु जजल्ला अन्त्िगिि मध्यपरु र्थर्मको न्त्हवुहवटदेजख 
मगरगाउूँ मिचुोकसम्म सडक ववस्िार कायि भइरहेको। ब्यासी हुूँदै झौखेल चाूँगनुारयण सडक 
ववस्िार कायि भइरहेको, मध्यपरु र्थमीको र्सिकाली मागिको सडक ववस्िार कायि भइरहेको 
छ। 

 वाग्मिी क्षेर भौर्िक पूवाििार ववकास कायिक्रम अन्त्िगिि सनु्त्दरीजल–गोकणिखण्डको ८ 
वक.र्म. मा २०२१ सालको नापी नक्सा अनसुारको वाग्मिी नदीको बहाव कायम गरी नदी 
र्नयन्त्रणको काम सम्पन्न भएको छ भने गोकणि–गहेु्यवासरी खण्डमा २२ वक.र्म. ढल, ४.१ 
वक.र्म. सडक र्नमािण र ११ वक.र्म. िटबन्त्ि र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ। 

 समीक्षा अवर्िमा राहि पाउन बाूँकी िन्त्ि वपर्डि मिृकका हकदार 47 जना, एकल मवहला 
45 जनालाई, बेपत्ता भएका ६ जनाका हकदार, बेपत्ताका पत्नी १ जना, अङ्गभङ्ग भएका ४५ 
जनालाई राहि प्रदान गररएको छ। 

 सहकारी िथा गररवी र्नवारण ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Cooperatives and Poverty 

Management Information System- COPOMIS) को माध्यमबाट अनगुमन कायि प्रभावकारी 
बनाउन परामशिदािाको छनौट िथा सम्झौिा गरी परामशिदािाले प्रारजम्भक प्रर्िवेदन प्रस्ििु 
गरी सफ्टवेयर र्डजाइनका लार्ग कायि भइरहेको छ। 

 भेरी बबइ डाइभरसिन बहउुद्देश्यीय आयोजना सरुुङ र्नमािण कायिको ठेकापा बन्त्दोबस्ि कायि 
अजन्त्िम चरणमा रहेको, परामशिदािा र्नयजुि सम्बन्त्िमा Request of Proposal को मलु्याकिं न 
भैरहेको िथा कायािलय भवनको जग र्नमािण कायि सम्पन्न भएको। सामाजजक िथा वािावरण 
ववकास अन्त्िगिि Liveihood कायिक्रमको लार्ग आयोजनाको अध्ययन गने कायि भैरहेको छ। 

 रेर्डयो नेपालको सेवालाई मलुकुका सबै जजल्लामा पगु्ने गरी ववस्िार गनि िनकुटाको 
भेडेटारको लार्ग Bay Panel Antenna राख्न ेकायि अजघ बढेको। साथै, STL Link सम्बन्त्िी 
कायि पूरा भई प्रशारण गणुस्िरमा सिुार आएको छ। 

 र्नवािचन के्षर पूवाििार ववशेर् कायिक्रम (सञ्चालन कायिववर्ि) र्नयमावली, 2071 र स्थानीय 
र्नकाय गैसस पररचालन कायिववर्ि, 2061 को प्रथम सिंशोिन भई लाग ुभएको छ। 

 बैवकङ प्रणाली माफि ि ् सामाजजक सरुक्षा भत्ता वविरण गनि सबै जज.वव.स. र न.पा. लाई 
र्नदेशन ददइएको छ। बाूँके, बाग्लङु र सखेुिमा शाखारवहि बैंवकङ्ग प्रणाली माफि ि ्सामाजजक 
सरुक्षा भत्ता वविरण गनि र्सवटजन बैकलाई रकम उपलब्ि गराइएको छ। 

 पररचयपर र्लएका अर्ि अशििा भएका 22,080 जना अपाङ्गहरुका लार्ग मार्सक ३०० 
उपलब्ि गराउन अजख्ियारी पठाइएको छ। 

 70 वर्ि उमेर पगेुका 8,36,580 जेष्ठ नागररकलाई वावर्िक रू.२,000 और्िोपचार रकम 
उपलब्ि गराउन अजख्ियारी पठाइएको छ। 
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 नसने रोगहरुको रोकथाम िथा र्नयन्त्रणका लार्ग बहकेु्षरीय कायियोजना 2014-2020 
ियार गररएको छ। 

 वीर अस्पिालमा राष्ट्र प्रमखु सरकार प्रमखु लगायिका अर्ि ववजशष्ट िथा ववजशष्ट 
पदार्िकारीका लार्ग सवुविा सम्पन्न वाडि स्थापना भएको छ। 

 अपािंगिा भएका व्यजिहरुका लार्ग समदुायमा आिाररि पनु:स्थापना कायिक्रम प्रभावकारी 
रुपले सञ्चालन गने र नयाूँ बने्न जशक्षा र स्वास््यका सिंरचनामा अपािंगमैरी बनाउन गरी नक्सा 
र्डजाइन िथा र्नमािण गररएको छ। 

 वैदेजशक सहायिामा सञ्चार्लि आयोजनाहरुमध्ये कबरु्लयिी वन िथा पश ु ववकास कायिक्रम, 
मध्यमस्यािङ्दी जलववद्यिु आयोजना, व्यवसावयक कृवर् ववकास आयोजना, एकीकृि मवहला 
स्वास््य िथा प्रजनन कायिक्रम समेि चार वटा आयोजनाको िेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्याङ्कन 
गने प्रवक्रया अगार्ड बढाइएको छ।  

 आर्थिक वर्ि 2070/71 को वावर्िक बजेटको वावर्िक प्रगर्ि मूल्याङ्कन प्रर्िवेदन ियार 
गररएको छ।  

 नेपालको ववत्तीय प्रर्िवेदन प्रणालीलाई अन्त्िरािवष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप िलु्याउन नेपाल 
साविजर्नक के्षर लेखामान (Nepal Public Sector Accounting Standards) (NEPSAS) को दईु 
मन्त्रालयहरुमा नमूना परीक्षण (Pilot Testing) को कायि सम्पन्न भएको छ। 

 अथि मन्त्रालयबाट बजेट प्रणालीमा समसामवयक सिुार गनि गि आर्थिक वर्ि देजख प्रयोगमा 
ल्याइएको मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) को प्रभावकारी कायािन्त्वयनको लार्ग 
LMBIS र Activity Coding सम्बन्त्िी अर्भमखुीकरण िार्लम सबै मन्त्रालयहरुलाई प्रदान 
गररएको। यसबाट आगामी आर्थिक वर्िको बजेट पूणि रुपमा Online System बाट ियार गनि 
सवकने अपेक्षा गररएको छ।  

 मन्त्रालय/र्नकाय/आयोग र सजचवालयबाट अनरुोि भए अनसुार िी सिंस्थाहरुको सिंगठन िथा 
ब्यवस्थापन सवेक्षण गरी आवश्यक दरबन्त्दी समायोजन र थप गररएको छ।  

 अथि मन्त्रालयबाट 2५ करोड भन्त्दा मार्थका 40 वटा आयोजनाहरु छनौट गरी अनगुमन 
गने कायि शरुु गररएको छ।  

 बजेटको नीर्ि िथा कायिक्रम र ठूला आयोजनाहरुको प्रगर्ि समीक्षा बैठक अथि मन्त्रीको 
अध्यक्षिामा सबै मन्त्रालयका सजचवहरुको उपजस्थर्िमा र्नयर्मि रुपमा भई समस्या 
समािानको प्रयास भैरहेको छ। 

 समीक्षा अवर्िमा वैदेजशक सहायिािफि  अनदुानमा रू.१ खवि 9 अवि 92 करोड 37 लाख र 
वैदेजशक ऋणमा रू.१ खवि 7 अवि 74 करोड 81 लाख गरी जम्मा रू.२ खवि 17 अवि 
67 करोड 18 लाखको नयाूँ प्रर्िबििा प्राि भएको छ।यो प्रर्िबििा ऐर्िहार्सक रुपमा नै 
उच्च हो। 
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 १३१ वटा गैर सरकारी सिंस्थालाई Aid Management Portal (AMP) मा आबि गररएको 
छ। 

 ववकास सहायिा प्रदान गने साझेदारहरुको Donor Profile  ियार गररएको छ।  

 नेपाल Asian Infrastructure Development Bank  को सिंस्थापक सदस्य बनेको छ। 

 राजस्व सिंकलन कायिलाई प्रभावकारी िलु्याउन र सिंकर्लि राजस्वको यथाथि ि्याङ्क सहज 
िररकाले प्राि गनि Revenue Management Information System लाई काठमाडौं उपत्यकाजस्थि 
कायािलयहरुमा Piloting को रुपमा शरुु गररएको छ।  

 िािोपानी नाकाबाट हनुे र्िब्वि र्नकासीलाई सरलीकरण गनि र्रभवुन ववमानस्थल भन्त्सार 
कायािलयमा जशलछाप लगाई र्नकासी गने ब्यवस्था कायािन्त्वनमा ल्याइएको छ। 

 भन्त्सार प्रशासनलाई ववद्यरु्िय भन्त्सारमा रुपान्त्िरण गने क्रममा ASYCUDA World लाग ुगनि 
UNCTAD सूँग सम्झौिा सम्पन्न भएको छ। 

 समीक्षा अवर्िमा राजस्वको लक्ष्य रू.१८५ अवि ४८ करोड ३३ लाख रहेकोमा वावर्िक 
लक्ष्यको ४५.०५ प्रर्िशि अथािि रू.१९० अवि ५२ करोड ६ लाख असलुी भएको र समीक्षा 
अवर्िको लक्ष्यको िलुनामा १०२.७२ प्रर्िशि छ। 

 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक िथा ववत्तीय सिंस्था सम्बन्त्िी ऐन, २०६३ र बैंवकङ्ग कसरु 
सम्वन्त्िी ऐन, २०६४, बैंक िथा ववत्तीय सिंस्था सम्बन्त्िी ऐन, २०६३ का सिंशोिन वविेयकहरु 
ब्यवस्थावपका-सिंसदको यसै अर्िवेशनमा पेश गने गरी ियार गररएको छ। 

 पाूँचवटा ग्रामीण ववकास बैकहरु मजिर गररनकुा साथै पनुबीमा कम्पनी स्थापना भएको छ। 
 ६ वटा साविजर्नक सिंस्थानहरु र्नजीकरणका लार्ग प्रवक्रया अगार्ड बढाइएको र केही 

सिंस्थानहरु गाभ्ने प्रवक्रयाका लार्ग पहल गररएको छ भने  NCCN का कमिचारीहरुलाई Pay-

off गरी ववघटन गररएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीलाई खारेज गने र नेशनल टे्रर्डङ 
कम्पनीलाई खारेज वा मजि गने ववर्यमा छलफल थार्लएको छ। 

 वििमान कर प्रणालीमा समयानकुुल सिुार गदै मूल्य अर्भवृवि कर र आयकरलाई राजस्वको 
प्रमखु श्रोिको रुपमा ववकास गनुिका साथै करको दायरा ववस्िार र चहुावट र्नयन्त्रण गरी 
राजस्व सिंकलनमा वृवि गनि कर प्रणाली पनुरावलोकन आयोग गठन भएको छ। 

 लघवुवत्त सेवाको पहुूँच कम भएका २२ जजल्लामा घ वगिको ववत्तीय सिंस्थाहरुले शाखा खोली 
ववत्तीय कारोवार गदाि शून्त्य ब्याजदरमा उपलब्ि गराइने प्रर्ि शाखा कजाि सीमा रू.२० 
लाखबाट बढाएर रू.३० लाख परु ्याइएको छ। 

 ववदेशजस्थि अस्पिालमा गई और्िोपचार गराउन र आवश्यक और्िी खररद गने प्रयोजनको 
लार्ग नेपाली नागररकहरुलाई िोवकएको मापदण्डका आिारमा वावर्िक अमेररकी डलर १० 
हजारसम्मको सटही सवुविा प्रदान गने ब्यवस्था र्मलाइएको छ। 
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पररच्छेद 10 
समस्या िथा चनुौिीहरु 

 

10.1 आर्थिक वृवि, गररवी न्त्यूनीकरण, रोजगारी वृवि र समग्र आर्थिक सामाजजक ववकासको 
आिारशीला खडा गने उद्देश्यका साथ चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट समयमै प्रस्ििु गररएको र्थयो। 
साउन १ गिे नै मन्त्रालयहरुमा अजख्ियारी पठाएको र कायिक्रम स्वीकृर्ि प्रकृयालाई सरलीकृि 
गररएको बावजदु समीक्षा अवर्िमा अपेजक्षि खचि हनु सकेन। पूूँजीगि खचि एविं लगानीमा प्रगर्ि 
कम हुूँदा आर्थिक वृवि र रोजगारी र्सजिनामा प्रत्यक्ष असर पने भएकाले आर्थिक वर्िको बाूँकी 
अवर्िमा स्वीकृि कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनमा िीब्रिा दददै साविजर्नक खचिमा वृवि गने चनुौर्ि 
रहेको छ। 

10.2 खचि नहनुे िर थप बजेट माग गरररहने प्रवृजत्त दोहोररइरहेको सन्त्दभिमा ववर्नयोजन कुशलिा 
(Alocation Efficiency) वृवि गनुिपने आवश्यकिा देजखएको छ। 

10.3 ववर्नयोजन कुशलिा (Alocation Efficiency) मा कमजोरी भएकै कारणले कायि सम्पन्न भई दावयत्व 
शृ्रजना भएको िर भिुानी अड वकएको अवस्थाले वास्िववक खचिको प्रर्िवेदन नहनु े हुूँदा शृ्रजजि 
दावयत्व समयमै भिुानी गने/गराउने कायि चनुौर्िपूणि देजखएको छ। 

10.4 कूल बजेटमा वैदेजशक स्रोििफि को सोझै भिुानीको ववर्नयोजनको अिंश बढ्दै गएको अवस्था छ। 
िर यस्िो ववर्नयोजन खचिको वववरण समयमा नै प्राि नभएकाले सम्पन्न भएको कायि र खचिको 
यथाथि प्रर्िवेदन प्राि हनु सकेको छैन। फलिुः साविजर्नक खचिको वववरणहरु नै अल्प वववरणमा 
आिाररि भएका छन।् यसलाई यथाथि बनाउन बजेटमा सोझै भिुानीको अनपुाि घटाउन े र 
भएको खचिको वववरण समयमै प्राि हनुे सिंयन्त्र बनाउने कायि चनूौिीपूणि छ। 

10.5 करको दायरा ववस्िार, राजस्व चहुावट र्नयन्त्रण, ववजक जारी नगने प्रवृजत्तमा र्नयन्त्रण गरेको 
कारणबाट राजस्व सिंकलन अपेजक्षि रुपमा वृवि भएको अवस्था छ। िथावप, कर राजस्व वृविका 
लार्ग चोरी पैठारी र्नयन्त्रण र ववजक जारी गने प्रवृजत्तमा थप सिुार गनुि आवश्यक छ। 

10.6 सञ्चालनमा रहेका कर्िपय आयोजना/कायिक्रमहरुको ववस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन नभएको 
कारणबाट दशकौं देजख कायािन्त्वयनमा रहेका छन।् िी कवहले सवकने हनु,् अवका वर्िहरुमा कर्ि 
ववर्नयोजन हनु ुपने हो त्यसको प्रर्िफल के आउने हो स्पष्ट नभई गररएको ववर्नयोजनले बजेट 
कायािन्त्वयनमा पर्न जवटलिा उत्पन्न भएको छ। आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पूवि 
शििहरु (Pre Requisites) जस्िै: सीमा (Allighment) र्निािरण, जग्गा प्रार्ि, कमिचारी ब्यवस्थापन 
जस्िा आिारभिू ववर्यहरुको ियारी ववना बजेट प्रस्िाव हनुे, टेण्डर आह्वान हनुे, स्वीकृि हनु ेर 
कायिदेश ददने जस्िा प्रकृयाले आयोजनाको लागि वृवि, समय वृवि र स्रोिको ववािदी हनुे हुूँदा 
बजेट ववर्नयोजन पूवि पररयोजना प्रर्िवेदन अर्नवायि गने, पूवि शििहरु पूरा भएको हनुपुने अर्न मार 
बजेट ववर्नयोजन गने गराउने कायि चनूौर्िपणुि छ। 

10.7 सक्षेरगि मन्त्रालयहरुबाट अपेजक्षि रुपमा नयाूँ आयोजनाहरु िजुिमा भएका छैनन।् ववगि केही 
वर्िदेजख रावष्ट्रय अथििन्त्रलाई प्रभाव पाने र आर्थिक वृविमा ठोस योगदान परु् याउने केही ठूला 
आयोजनाहरुको प्रारम्भ भए िापर्न अपेजक्षि रुपमा नयाूँ आयोजनाहरु प्रारम्भ गनि सवकएको छैन। 
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अथििन्त्रलाई गर्ि ददने ठूल्ठूला आयोजनाहरु (Mega Project) को Project Bank ियारी गरी 
यसलाई ठीक ढिंगले कायािन्त्वयनमा लैजाने कायि चनूौिीपूणि छ। 

10.8 ठूलाठूला आयोजनाहरुमा स्रोि प्रवाह गने र पूूँजीगि खचिमा वृवि गने उद्देश्यले प्रारम्भ गररएको 
बहवुवर्िय ठेकापा ब्यवस्थापन प्रणाली  (Multi Year Contract Management System) ले केही प्रर्िफल 
ददए िापर्न अझै पर्न यसको पूरा नर्िजा आउन सकेको छैन। स-साना जनुसकैु प्रकृर्िका 
आयोजनाहरुलाई बहवुर्ीय ठेकापामा लगाउने प्रचलन बढेर गएको छ। आयोजना कायािन्त्वयनको 
पूवि शििहरु पूरै नगरी बहवुर्ीय ठेकापा लगाउने र बहवुर्ीय ठेकापा प्रणालीलाई स्रोिको प्रर्िवििाको 
अस्त्रको रुपमा प्रयोग गने प्रवृजत्तलाई र्नयन्त्रण गरी ब्यवजस्थि गने कायि चनुौिपूणि रहेको छ। 

10.9 पूूँजीगि खचि कम हनुकुो मखु्य समस्याहरुमा जग्गा प्रार्िको समस्या, बन क्षेरको रुखहरुको 
कटान समयमा नहनुे, ठेकेदारहरुको ब्यवस्थापकीय असक्षमिा, र्नमािण सामाग्रीको अभाव, 
प्राववर्िक जनशजिको अभाव, प्रभावकारी अनगुमन एविं मूल्यािंकनको अभाव, स्थानीय वार्सन्त्दाको 
अस्वाभाववक मागहरु जस्िा ववर्यहरु दोहोररइरहेको पाइन्त्छ। यी समस्याहरु समािान गरी 
पूवाििार र्नमािणको कायिलाई प्रभावकारी बनाउन ुचनूौिीपूणि रहेको छ। 

10.10 प्रत्येक वर्ि वैदेजशक सहायिाको प्रर्िवििा बढे अनरुुप सोही अनपुािमा सहायिाको उपयोगमा 
वृवि ल्याउन सवकएको छैन। समग्र आयोजना कायािन्त्वयन क्षमिामा अपेजक्षि सिुार आउन 
नसक्न,ु ठूला आयोजनाहरुको कायािन्त्वयनमा वढलाइ, र्नणिय प्रकृयामा जशर्थलिा, ठेकापा ब्यवस्थापन 
अप्रभावकारी रहन ुजस्िा समयाहरु र्नरन्त्िर चनुौिीको रुपमा रहेका छन।् 

10.11 वैदेजशक सहायिामा सञ्चार्लि आयोजनाहरुमा खचि भएको करीव रू.27 अवि 30 करोड 
दािाहरुबाट शोिभनाि र्लन बाूँकी छ।वैदेजशक सहायिामा सिंचार्लि आयोजनाहरुको लेखा र 
प्रर्िवेदन ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ समयमै शोिभनाि प्राि गने कायि चनुौिीपणुि रहेको छ। 

10.12  चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मवहनाको अवर्िमा गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्िको िलुनामा 
कूल र्नयाििमा ह्रास आएको र कूल आयािमा वृवि भएको कारण कूल ब्यापार घाटा उच्च रहन 
गएको छ।यसलाई सम्बोिन गनि आन्त्िररक उत्पादन वृवि गने िफि  खचि लजक्षि गनुि पने चनुौर्ि 
छ। 

10.13 चाल ुववप्ररे्ण आप्रवाह न्त्यून दरले वृवि हनु,ु वस्ि ुिथा सेवा आयाि उच्च दरले बढ्न,ु वैदेजशक 
सहायिाको उपयोग क्षमिामा कमी आउन ुजस्िा कारणले चाल ुखािामा बचि न्त्यून हुूँदै गएको 
छ। यी के्षरमा सिुार ल्याई चाल ुखािा बचिमा सिुार ल्याउने कायि चनूौिीपूणि छ। 

10.14 प्रमखु खाद्यान्न वाली लगाउने समयमा वर्िमा वढला शरुु भएकोले िान िथा मकैको उत्पादनमा 
क्रमशुः 5.1 प्रर्िशि र 6.0 प्रर्िशिले ह्रास आएको अनमुान छ। वहउूँदे बाली राम्रो हनुे देजखए 
पर्न प्रमखु खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा ह्रास आएको कारणले यस के्षरको उत्पादन 1.8 
प्रर्िशिले मार वृवि हनुे देजखन्त्छ। 

10.15 राजनीर्िक सिंक्रमण लजम्वने देजखएको, पूूँजीगि खचि सोचे अनरुुप हनु नसकेको, ऊजाि सिंकटमा 
सिुार नआएको जस्िा कारणले गैर कृवर् के्षरको वृविदर पर्न लक्ष हार्सल गनि थप प्रयास गनुिपने 
देजखएको छ। 

10.16 वस्ि ु र सेवाको उत्पादन िथा वविरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन े उद्दशे्यले स्थावपि 
साविजर्नक सिंस्थानहरु समस्याग्रस्ि छन।् सिंस्थान सञ्चालन सम्बन्त्िी नीर्िमा एकरुपिा नहनु,ु 
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ववत्तीय अनशुासनको पालना नहनु,ु सवुविा वृविमा मार ध्यान केजन्त्द्रि हनु,ु नीजजकरण हुूँदाको 
बखिको शििको जजम्मेवारी नर्लने प्रवृजत्त र अनगुमन िथा मूल्यािंकनमा देजखएको कमजोरीको 
कारण साविजर्नक सिंस्थानहरुको सिुार र्नकैाप चनूौिीपूणि छ। 
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पररच्छेद 11 
सिुारका लार्ग चाल्न ुपने कदमहरु 

 
11.1  ित्काल चाल्न ुपने कदमहरु 

 चाल ु आर्थिक वर्िको बाूँकी अवर्िमा बजेट कायािन्त्वयनलाई र्िव्रिा ददन आवश्यक देजखन्त्छ। 
यसका लार्ग ित्काल देहायका कदमहरु अवलम्वन गनि जरुरी छ। 

 र्सजिना भइसकेको दावयत्व ( जशक्षकको िलव, भत्ता, कमिचारीहरुको पेन्त्सनको शोिभनाि, 
ठेकेदारको वीलको भिुानी आदद) िोवकएको अवर्िर्भर भिुानी गनि के्षरगि 
मन्त्रालयहरुलाई अनरुोि गने र यस्िो दावयत्व भिुानी भए नभएको भने्न सम्बन्त्िमा अथि 
मन्त्रालयबाट र्नयर्मि अनगुमन गने ब्यवस्था र्मलाउन ुआवश्यक देजखन्त्छ। र्नयमानसुार 
सम्पन्न कामको भिुानी नपाउने सिंस्था, वा ब्यजिले अथि मन्त्रालयमा ित्काल गनुासो गनि 
सक्ने सूचना जारी गनि उपयिु हनु्त्छ। 

 ववशेर्िुः पूूँजीगि खचि हनु ेमन्त्रालयहरु (भौर्िक पूवाििार िथा यािायाि ब्यवस्था, शहरी 
ववकास, सिंघीय मामीला िथा स्थानीय ववकास, र्सिंचाई, उजाि, स्वास््य, जशक्षा, पयिटन िथा 
नागररक उड्डयन, शाजन्त्ि िथा पनुर्निमािण, कृवर्) मा रावष्ट्रय योजना आयोग र अथि 
मन्त्रालयका सम्बजन्त्िि पदार्िकारी सवहिको टोली बनाई मवहनाको एक पटक सम्बजन्त्िि 
मन्त्रालयसिंग छलफल गरी (र्मसन पठाई) परेका बािा, ब्यविानहरु र्नराकरण गनुि 
आवश्यक देजखन्त्छ। 

 चाल ुबजेट िफि का प्रर्िवि खचिहरु िलव, भत्ता, िारा ववजलुी एविं सिंचार महशलु, घरभाडा 
र ववमा, र्नवृत्तभरण, और्िोपचार बापिको हाल सम्मको र्सजजिि दावयत्वका लार्ग रकम 
नपगु भए आवश्यक प्रमाजणि वववरण सवहि ित्काल माग गनि सम्बजन्त्िि सबै 
मन्त्रालयहरुलाई पररपर गने र जर्िसक्दो चाूँडो र्नकासा ददई भिुानीको ब्यवस्था 
र्मलाउन उपयिु देजखन्त्छ। 

 सोझै भिुानीिफि  ववर्नयोजजि बजेटको खचिको प्रर्िवेदन अर्िनै न्त्यून देजखई समग्र बजेटको 
कायािन्त्वयनको अवस्था नै पर्न प्रभाववि भएको देजखएको हुूँदा हाल सम्म भएको खचि 
ित्काल सम्बजन्त्िि को.ले.र्न.का. माफि ि ् प्रर्िवेदन गनि लेखा उत्तरदायी अर्िकृिहरुलाई 
महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयले पररपर गने र यसरी प्रर्िवेदन नबझुाउन/ेनपठाउन े
आयोजना/ कायिक्रमको बजेट आगामी आर्थिक वर्िदेजख बजेटमा समावेश गनि कदठनाइ 
पने ब्यहोराको जानकारी अन्त्िवष्ट्रिय आर्थिक सहायिा समन्त्वय महाशाखा माफि ि ्सम्बजन्त्िि 
र्नकाय िथा दािाहरुलाई समेि ददन उपयिु देजखन्त्छ। 

 कर्िपय आयोजना/कायिक्रमहरुको र्सजिना भइसकेको दावयत्व भिुानी गनि नसवकएको 
अवस्था भए स्वीकृि सिंशोर्िि कायिक्रमको आिारमा अथि मन्त्रालयले स्रोिको ब्यवस्थापन 
गनुि उपयिु देजखन्त्छ। 

 बहवुर्ीय ठेकापामा र्नमािण भइरहेको आयोजनाहरुको कायि चाल ुवर्िको वजेटको सीमार्भर 
रही हनुे/गने गरेको अवस्था समेि देजखएकाले यस्िा आयोजनाहरुको जेठमसान्त्ि सम्म 
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भएको कामको नपगु हनुे रकम र्नकासा हनुे गरी थप कामको लार्ग समेि सम्बजन्त्िि 
मन्त्रालयहरुलाई स्रोिको प्रत्याभरू्ि ददन उपयिु देजखन्त्छ। 

 स्वीकृि कायिक्रमको ठेकापा सम्झौिाको म्याद मिंर्सर मसान्त्ि सम्म िोवकएकोमा यसलाई 
फागनु मसान्त्ि सम्म परु् याउने र बैशाख मसान्त्ि सम्ममा कायिक्रम सिंशोिन गनि सक्ने 
अजख्ियारी प्रदान गनि उपयिु देजखन्त्छ। 

 र्नमािण सामाग्रीको अभाव हनु नददन सम्बजन्त्िि र्नकायहरु ववच ित्काल समन्त्वय र पहल 
हनु जरुरी छ।  

 चाल ु आर्थिक वर्िको बजेट विव्यमा उल्लेख गररएको आर्थिक सिुारको शृ्रिंखला 
अन्त्िरगिका नीर्िगि/काननुी ववर्यहरुलाई सम्बोिन गने गरी आवश्यक काननु र्नमािण 
एविं सिुार गने कायिलाई सवै र्नकायले िीब्रिा ददन ुपदिछ। 

 वैदेजशक सहायिाको पररचालनमा देजखएको कमजोरीका कारण चाल ु आर्थिक वर्िको स्रोिको 
ब्यवस्थापनमा केही समस्याहरु देजखएका छन ्: जसलाई ित्काल देहाय बमोजजम सम्बोिन गनि 
उपयिु देजखन्त्छुः 
 जापान सरकारको के.आर.-१ र के.आर.-२, जापान र्ड.आर.ए.फ, आइ.र्ड.ए. नगद र 

ए.र्ड.वव. नगद अनदुानको स्रोि ववर्नयोजन भएको रकम मध्ये हालसम्म प्रापि नभएको 
स्रोिको रकम प्रार्िका लार्ग अन्त्िरािवष्ट्रय आर्थिक सहायिा समन्त्वय महाशाखाले दाि ृसिंस्था 
र नेपाल सरकारका सम्बजन्त्िि र्नकायहरुसिंग ित्काल समन्त्वयको कायि अगार्ड बढाउन र 
सो स्रोिको ववर्नयोजजि रकम मध्ये प्राि नभएको रकमको हकमा नेपाल सरकारको 
स्रोिबाट र्नकासा ददन र आर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्म पर्न यो स्रोिबाट रकम प्राि नभएमा 
स्रोिान्त्िरको लार्ग पेश गनि महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयलाई र्नदेशन हनु ु उपयिु 
देजखन्त्छ। 

 वैदेजशक अनदुान र ऋणको पररचालनमा देजखएको समस्याको सम्बन्त्िमा अन्त्िरािवष्ट्रय 
आर्थिक सहायिा समन्त्वय महाशाखाको अगवुाईमा आयोजनागि रुपमा आयोजना प्रमखुहरु 
र दाि ृर्नकाय ववच ित्काल छलफल गरी देखा परेका समस्याहरु समािान गनुि आवश्यक 
देजखन्त्छ। 

 शोिभनािको वक्यौिा र यसमा देजखएको प्रकृयागि समस्या समेि र्नराकरण गनि अन्त्िरािवष्ट्रय 
आर्थिक सहायिा समन्त्वय महाशाखाको सिंयोजकत्वमा महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय, 
सम्बजन्त्िि मन्त्रालय र बजेट िथा कायिक्रम महाशाखा एविं अनगुमन महाशाखाको 
प्रर्िर्नर्िहरु सजम्मर्लि कायिटोली बनाइ यथाशीघ्र कायािरम्भ गनुि उपयिु देजखन्त्छ। 

 चाल ुवर्ि बजेट सहायिा अन्त्िगिि केही स्रोिको रकम प्रार्िको सम्भावना न्त्यून रहेको समेि 
अवस्था हुूँदा नेपाल सरकारको स्रोिमा थप दवाव पने पषृ्ठभरू्ममा अपेजक्षि राजस्वको लक्ष 
परुा गनि थप प्रयास आवश्यक देजखन्त्छ। यस क्रममा मलुिुः पैठारीबाट प्राि हनु ु पने 
राजस्व चहुावट र्नयन्त्रणका लार्ग राजस्व अनसुन्त्िान ववभागको अगवुाईमा अथि 
मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा, अनगुमन िथा मूल्यािंकन महाशाखा, भन्त्सार ववभाग, 
आन्त्िररक राजस्व ववभागका प्रर्िर्नर्ि समेि सजम्मर्लि गरी द्रिु गस्िी (Flying Squad) 
पररचालन गनि आवश्यक देजखन्त्छ। साथै अथि मन्त्रालयले ित्काल प्रसे ववज्ञिीहरु जारी 
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गरी राजस्व चहुावट भए गरेका सूचना/गनुासोहरु सिंकलन गरी त्यस मार्थ छानववनको 
कायि गनि उपयिु देजखन्त्छ। 

 पर्छल्लो अििवावर्िक अवर्िमा कम खचि भई नगद मौज्दाि अर्िक रहेको हुूँदा पर्छल्लो 
मवहनाहरुमा भएको र हनु सक्ने खचिको वास्िववक आूँकलन गरेर मार पर्छल्लो 
चौमार्सकको पर्छल्ला मवहनाहरुमा मार आन्त्िररक ऋण उठाउन उपयिु हनु्त्छ।  

11.2  दीघिकालमा चाल्न ुपने कदमहरु 
 आगामी वर्िदेजख ववर्नयोजन र सिंचालनमा कुशलिा (Allocation and Operational Efficiency) 

वृवि गनि देहायका प्रयासहरु ित्कालदेजख नै थालनी गनि अत्यावश्यक देजखन्त्छ। 

 चाल ु वर्िको वजेट विव्यमा उल्लेख भए बमोजजमको “बजेट ब्यवस्थापन िथा ववत्तीय 
जवाफदेवहिा” सम्बन्त्िी कानून यथाशीघ्र ब्यवस्थावपका सिंसदमा पेश गने र बैसाख 
मसान्त्िसम्म ब्यवस्थावपका सिंसदमा बजेट प्रस्ििु हनु ेगरी अग्रीम बजेट (Early Budget) 
को अविारणा सवहिको बजेट िजुिमाको समय िालीका (Budget Formulation Calander) 
उि कानूनमा समावेश गनुि उपयिु हनु्त्छ। 

 र्रववर्िय खचि सिंरचना (Mediam Term Expenditure Framework- MTEF) ियार गरी 
ब्यवस्थावपका सिंसदमा जानकारीका लार्ग पेश गनि अर्नवायि ब्यवस्था गनुि आवश्यक 
देजखन्त्छ। 

 आगामी वर्िदेजख ववकास र्नमािणसिंग सम्बजन्त्िि के्षरगि मन्त्रालयलाई कजम्िमा 10 अवि 
भन्त्दा बढी लागिका ठूला र मध्यमखालका आयोजनाहरुको सभे/र्डजाइन (प्रोजेक्ट बैंक 
बनाउन) गनि प्रोत्साहन हनुे गरी रकम ववर्नयोजन गनुि आवश्यक छ। यसरी ियार भएका 
नयाूँ प्रोजेक्ट बैकबाट प्रार्थमकीकरण गरी आयोजना छनौट गने र त्यसका लार्ग 
आवश्यक स्रोिको ब्यवस्थापन गने पररपाटी बसाल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। 

 प्रोजेक्ट डकुमेण्ट ियार नभएका र प्रोजेक्ट कायािन्त्वयनको पूवि शििहरु (जग्गा प्रार्ि, 
सीमाङ्कन आदद) पूरा नभएका आयोजनाहरुमा रकम ववर्नयोजन नै नगने नीर्ि अवलम्वन 
गनि जरुरी देजखन्त्छ। 

 रावष्ट्रय योजना आयोग र अथि मन्त्रालयमा हनुे बजेट छलफलमा आयोजना/कायिक्रमको 
वक्रयाकलापहरु र र्िनको बजेट टुिंगो लगाएपर्छ सोही बमोजजम रावष्ट्रय योजना आयोगले 
भाग १ (केन्त्द्रीयस्िरका कायिक्रमहरुको वववरण) ियार गरी ब्यवस्थावपका सिंसदमा पेश 
गने नै हुूँदा चौमार्सक ववभाजन सवहिको कायिक्रमको स्वीकृर्ि सम्बजन्त्िि मन्त्रालयको 
सजचवले नै गने गरी रावष्ट्रय योजना आयोगले नीर्िगि र्नणिय गररसकेको हुूँदा यसलाई 
अक्षरशुः पालना गराउन आवश्यक छ। 

 सबै र्नकायहरुलाई समय-साररणी सवहिको बजेट कायािन्त्वयन योजना बनाउन अर्नवायि गरी 
सो को आिारमा निीजामूखी अनगुमन/मूल्यािंकन ब्यवस्था लागू गनि उपयिु देजखन्त्छ। 

 कजम्िमा 50 करोड भन्त्दा बढी लागि अनमुान भएका रावष्ट्रय गौरवका र ठूला एविं 
मध्यमस्िरका आयोजनाहरुका हकमा मार बहवुर्ीय ठेकापा ब्यवस्थापन गनि अनमुर्ि ददने र 
50 करोड भन्त्दा कम लागि अनमुान भएका स-साना आयोजनाहरुको हकमा बहवुर्ीय 
ठेकापाको अनमुर्ि नददने नीर्िगि ब्यवस्था गनुि उपयिु देजखन्त्छ। 
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 र्नजिि आयोजना/कायिक्रमको लार्ग बजेट माग गने, ववर्नयोजन गराउने आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्यसम्म स्रोि Hold गने प्रवृजत्तलाई र्नरुत्सावहि गनि कजम्िमा 80 प्रर्िशि बजेट खचि 
नगने आयोजना/कायिक्रम प्रमखुको कायिसम्पादनमा पूरै अङ्क प्रदान नगने नीर्ि अवलम्वन 
गनि/गराउन आवश्यक देजखन्त्छ। 

 1.10ववद्यमान आर्थिक कायिववर्ि ऐन, र्नयमहरुमा र खरीद ऐन र्नयमहरुमा समयानकूुल 
सिंशोिन गनि आवश्यक देजखन्त्छ। 

 1.11जजल्लास्िरका आयोजनाहरु (भाग २) प्रकाशन नगने गरी रावष्ट्रय योजना आयोगले 
र्नणिय गररसकेको पषृ्ठभरू्ममा सभे र्डजाइनको काम सम्पन्न नभएका आयोजनामा आगामी 
वर्िदेजख रकम ववर्नयोजन नै नगनि के्षरगि मन्त्रालयहरुलाई र्नदेशन ददन उपयिु 
देजखन्त्छ। 

 हाल कायािन्त्वयनमा रहेका आयोजना/कायिक्रमहरु अनन्त्ि कालसम्म रहने र नयाूँ 
आयोजना/कायिक्रम थवपइरहने प्रणालीले आयोजना/कायिक्रमको सिंख्या िेरै भएको, र्िनमा 
दोहोरोपना देजखएको र लागि र समय बवािदी भइरहेको अवस्थालाई अन्त्त्य गनि सिंचालनमा 
रहेका सबै आयोजना/कायिक्रमहरुको र साविजर्नक खचिको प्रवृजत्तको पनुरावलोकन गनि 
अर्िकारसम्पन्न साविजर्नक खचि पनुरावलोकन आयोग गठन गनि आवश्यक देजखएको छ। 

 िलव वृविलाई कायिसम्पादनसिंग र सेवाप्रवाहसिंग आवि गनि देहायका ववकल्पहरु अपनाउन 
उपयिु हनुे देजखन्त्छ। 

 ववकल्प १: प्रोत्साहन भत्ताको ववद्यमान अवस्थालाई पूणििुः खारेज गरी वस्िगुि पररसूचकका 
आिारमा सेवामूलक र वृहि ववकास आयोजनामा मार यो प्रणाली लाग ु गने गरी स्पष्ट 
नीर्ि र मागिदशिन बनाउने। 

 ववकल्प २:  आगामी केही वर्ि िलव भत्तालाई यथावि राखी िीन वर्िमा चरणबि रुपमा 
र्नजामिी सेवा र्भर कायिसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन प्रणली लाग ु गरी स्रोि 
ब्यवस्थापनमा प्रभावकाररिा ल्याउने। यस अनसुार पवहलो वर्ि जजल्लास्िरका सेवामूखी 
कायािलयहरु, दोस्रो वर्ि- ववकास कायािलय/आयोजनाहरुका र िेस्रो वर्ि केन्त्द्रीय 
र्नकायहरु। 

 ववकल्प ३: केन्त्द्रीय स्िरमा र्नजामिी सेवा ऐन र्नयमावलीमा ब्यवस्था भए अनसुारको कायि 
सम्पादन प्रोत्साहन कोर् स्थापना गरी सोही कोर्बाट खचि गरी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि 
गराउने। 

 र्नवृत्तीभरण मार्थको बढ्दो ववर्नयोजन र दीघिकालीन दावयत्वलाई मध्यनजर गरी योगदानमा 
आिाररि र्नवजृत्तभरण ब्यवस्था सम्बन्त्िी कानून यथाशीघ्र िजुिमा गनुि आवश्यक देजखन्त्छ। 

 परुाना शहरहरु ववशेर्िुः काठमाडौ, भिपरु िथा लर्लिपरुको खानेपानी, ढल, सडक, ववद्यिु, 
टेर्लफोन लगायिको ववकास र ममिि सम्भारमा सम्बि र्नकायहरु बीच समन्त्वय नहुूँदा समयमै 
काम नहनु ेिथा कायिमा दोहोरोपना देजखने र स्रोिको दरुुपयोग हनुे अवस्था हटाई यी कामहरु 
सम्पन्न गने/गराउने ब्यवस्थाका लार्ग एउटै र्नकायलाई िोक्ने ब्यवस्था र्मलाउन उपयिु 
देजखन्त्छ। 
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 वैदेजशक सहायिािफि  शोिभनाि प्रार्िमा कदठनाई भएको र ववर्नयोजनमा प्रत्यक्ष भिुानीको 
अनपुाि बवढरहेको िर खचि प्रर्िवेदन अन्त्यौलमा रहने गरेको सन्त्दभिमा, भववष्यका ददनहरुमा 
अनदुान वा ऋण प्राि गदाि नगदै रुपमा प्राि हनुे गरी सम्झौिा रणनीर्ि िय गनुि आवश्यक 
देजखएको छ। 
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अनसूुचीहरु 

 



अनुसूची १

िशषर्क

2071/72 को 

बजेट

2071 पुससम्मको 

यथाथर्

2071/72 को 

संशो�धत अनुमान

संशो�धत अनुमान 

��तशत

अ. राजस्व तथा अनुमान 5148212 2304621 4964105 96.42

राजस्व 4414353 2154514 4414353 100.00

    कर 3747060 1744003 3747060 100.00

    अन्य राजस्व 481940 161203 481940 100.00

    गत वषर्को मौज्दात र बेरुजु 185353 249308 185353 100.00

अनुदान 733859 150107 549752 74.91

    वैदेिशक अनुदान 733859 150107 549752 74.91

आ. खचर् 5157062 1381972 4662769 90.42

    चालु खचर् 3989512 1234903 3670352 92.00

    पुँजीगत खचर् 1167550 147069 992417 85.00

बजेट बचत (-)न्यून (+) (आ.अ.) 8850 -922649 -301336 -3404.93

इ) �व�ीय व्यवस्था (1+2+3+4) -8850 165609 301336 -3404.93

1. खुद ऋण लगानी (क-ख) 346786 41080 276404 79.70

    क. आन्त�रक ऋण लगानी 356786 49945 286404 80.27

    ख. आन्त�रक ऋण लगानी �फतार् 10000 8865 10000 100.00

2. खुद शेयर लगानी (क+ख) 138936 5681 106924 76.96

    क. आन्त�रक शेयर लगानी 138936 5681 106924 76.96

    ख. वैदेिशक शेयर लगानी 0 0 0 0.00

३. खुद वैदेिशक ऋण (क-ख) -292521 -3934 -57441 19.64

    क .वैदेिशक ऋणको साँवा भु�ानी 202767 59060 202767 100.00

    ख. वैदेिशक ऋण �ा�� 495288 62994 260208 52.54

4. खुद आन्त�रक ऋण (क-ख) -202051 122782 -24551 12.15

    क. आन्त�रक ऋणको साँवा भु�ानी 325449 122782 325449 100.00

    ख. आन्त�रक ऋण �ा�� 527500 350000 66.35

ई) बचत (-)न्यून (+) 0 -757040 0

िशषर्क

2071/72 को 

बजेट पुससम्मको यथाथर्

2071/72 को 

संशो�धत अनुमान

संशो�धत अनुमान 

��तशत

चालु खचर् ३९८९५१२ 1234903 3670352 92.00        

पुँजीगत खचर् ११६७५५० 147069 992417 85.00        

�व�ीय व्यवस्था १०२३९३८ 237468 921544 90.00        

जम्मा 6181000 1619439.905 5584313 90.35        

संशो�धत आय व्ययको अनुमान

रू.लाखमा

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 2

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 88,822,862 6,449,121 23,476,684 118,748,667    16,512,856     448,073       5,905,984     22,866,913     19.26

01.3 सामान्य सेवा 11,896,142 1,359,121 0 13,255,263     5,680,685       72,891        -             5,753,576       43.41

01.5 सामान्य अनुसन्धान तथा �वकास सेवा 16,765 75 0 16,840          5,822            69             -             5,891            34.98

01.6 सामान्य सेवा 3,549,374 723,472 178,376 4,451,222       208,614         46,197        47,928        302,739         6.80

01.7 सावर्ज�नक ऋण कारोवार 18,507,642 0 34,544,900 53,052,542     3,327,166       -             13,410,556   16,737,723     31.55

01.8 �व�भ� तहका सरकारहरु बीच हुने सामान्य �कृ�तको हस्तान्तरण 14,977,918 375,712 0 15,353,630     5,869,093       68,029        -             5,937,121       38.67

सामान्य सावर्िजनक सेवा जम्मा 137,770,703   8,907,501      58,199,960     204,878,164   31,604,236     635,259       19,364,469   51,603,963     25.19

02.1 सै�नक सुरक्षा 25,763,264 2,957,834 0 28,721,098     13,725,917     686,300       -             14,412,218     50.18

2.2 नाग�रक सुरक्षा 47,000 30,000 2,521,790 2,598,790       -              -             -             -              0.00

02.5 रक्षा - अन्य� व�गर्कृत नभएको 7,040 31,700 0 38,740          171              1,366          -             1,537            3.97

रक्षा जम्मा 25,817,304     3,019,534      2,521,790      31,358,628     13,726,089     687,666       -            14,413,755     45.96

03.1 �हर� सेवा 20,406,058 921,361 0 21,327,419     10,734,492     655,053       -             11,389,545     53.40

03.2 अग्नी �नयन्�ण सेवा 5,811 200 0 6,011            2,821            199            -             3,020            50.24

03.3 न्यायालय 3,245,952 1,031,736 0 4,277,688       1,275,247       92,699        -             1,367,946       31.98

03.4 कारागार 865,325 151,473 0 1,016,798       478,142         20,996        -             499,138         49.09

03.6 सावर्ज�नक शािन्त सुरक्षा - अन्य� व�गर्कृत नभएको 4,929,302 2,911,520 0 7,840,822       1,072,026       285,522       -             1,357,548       17.31

सावर्ज�नक शािन्त सुरक्षा 29,452,448     5,016,290      -              34,468,738     13,562,729     1,054,469     -            14,617,198     42.41

04.1 सामान्य आ�थर्क, व्यापा�रक र �म 9,560,705 2,833,765 0 12,394,470     2,524,773       498,801       -             3,023,574       24.39

04.2 कृ�ष, वन , मत्स्यपालन तथा िशकार 32,343,304 20,624,626 1,000,000 53,967,930     10,910,796     2,688,962     350,000       13,949,758     25.85

04.3 इन्धन तथा उजार् 4,130,927 2,297,773 30,793,818 37,222,518     586,405         135,600       3,541,333     4,263,338       11.45

04.4 खानी , उत्पादन तथा �नमार्ण 63,899 2,616,295 0 2,680,194       33,425          334,199       -             367,624         13.72

04.5 यातायात 6,914,850 42,169,449 2,070,000 51,154,299     1,699,928       6,196,831     268,000       8,164,759       15.96

04.6 संचार 3,464,415 551,281 240,000 4,255,696       1,640,595       78,021        58,000        1,776,616       41.75

04.7 अन्य उ�ोगहरु 2,585,730 1,801,538 1,989,695 6,376,963       414,287         115,933       -             530,220         8.31

04.8 अनुसन्धान तथा �वकास-आ�थर्क मा�मला 1,439,908 269,689 0 1,709,597       11,798          17,195        -             28,994          1.70

04.9 आ�थर्क मामीला-अन्य� व�गर्कृत नभएको 95,572 11,107 330,000 436,679         16,875          1,160          165,000       183,034         41.92

आथर्क मामीला जम्मा 60,599,310     73,175,523     36,423,513     170,198,346   17,838,882     10,066,703   4,382,333     32,287,918     18.97

05.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 48,476 124,600 2,507,000 2,680,076       3,819            6,816          -             10,634          0.40

05.2 ढल व्यवस्थापन 138,299 1,936,060 0 2,074,359       47,045          13,440        -             60,485          2.92

05.4 जै�वक �ववधता र भू संरक्षण 15,300 2,200 0 17,500          -              -             -             -              0.00

2071 पुस म�हनासम्मको कायर्गत खचर् �ववरण

आ.व.20७1/७2 को वजेट 2071 पौष म�हनासम्मको खचर्

कायर्गत शीषर्कशीषर्क न.ं
 जम्मा वृ�� ��तशत



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

आ.व.20७1/७2 को वजेट 2071 पौष म�हनासम्मको खचर्

कायर्गत शीषर्कशीषर्क न.ं
 जम्मा वृ�� ��तशत

05.5 अनुसन्धान तथा �वकास पयार्वरण संरक्षण 0 0 805,000 805,000         -              -             -             0.00

05.6 वातावरण संरक्षण-अन्य� व�गर्कृत नभएको 3,623,454 1,590,979 0 5,214,433       822,128         34,767        -             856,895         16.43

 वातावरण संरक्षण जम्मा 3,825,529      3,653,839      3,312,000      10,791,368     872,992        55,023        -            928,014        8.60

06.1 आवास �वकास 1,187,000 2,356,379 501,300 4,044,679       192,352         249,918       -             442,270         10.93

06.2 सामुदा�यक �वकास 697,651 1,308,039 0 2,005,690       26,534          -             -             26,534          1.32

06.3 खानेपानी 1,247,696 12,577,504 1,435,200 15,260,400     419,690         1,332,167     -             1,751,856       11.48

06.6 आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा - अन्य� उल्लेख नभएको 89,434 942,163 0 1,031,597       35,918          45,510        -             81,428          7.89

आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा जम्मा 3,221,781      17,184,085     1,936,500      22,342,366     674,494        1,627,595     -            2,302,090      10.30

07.1 औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार 468,387 434,510 0 902,897         36,856          96,456        -             133,312         14.76

07.2 व�हर� सेवा 5,090,013 445,843 0 5,535,856       215,077         19,111        -             234,188         4.23

07.3 अस्पताल सेवा 10,465,858 467,477 0 10,933,335     5,289,458       25,832        -             5,315,290       48.62

07.4 सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा 12,257,699 3,176,707 0 15,434,406     3,795,523       365,842       -             4,161,365       26.96

07.5 अनुसन्धान सेवा 4,808,188 151,818 0 4,960,006       787,707         6,285          -             793,992         16.01

 स्वास्थ्य जम्मा 33,090,145     4,676,355      -              37,766,500     10,124,620     513,526       -            10,638,147     28.17

08.1 मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरु 1,477,707 6,050 0 1,483,757       799,394         21             -             799,416         53.88

08.2 सांस्कृ�तक सेवा 1,653,241 284,445 0 1,937,686       355,170         22,521        -             377,691         19.49

08.3 �सारण तथा �काशन सेवा 262,870 297,350 0 560,220         113,482         4,785          -             118,267         21.11

मनोरंजन संस्कृ�त तथा धमर् जम्मा 3,393,818      587,845        -              3,981,663      1,268,047      27,327        -            1,295,373      32.53

09.1 पूवर् �ाथ�मक र  �ाथ�मक िशक्षा 29,422,982 1,590 0 29,424,572     10,104,627     50             -             10,104,676     34.34

09.2 माध्य�मक िशक्षा 15,407,005 0 0 15,407,005     5,116,734       -             -             5,116,734       33.21

09.5 तहमा व�गर्कृत नहुने िशक्षा (अनौपचा�रक िशक्षा) 24,187,046 82,464 0 24,269,510     4,952,501       6,499          -             4,959,000       20.43

09.6 िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरु 15,112,645 54,628 0 15,167,273     7,783,855       5,367          -             7,789,222       51.36

09.8 िशक्षा अन्य� व�गर्कृत नभएको 1,730,460 35,235 0 1,765,695       266,311         2,031          -             268,343         15.20

 िशक्षा जम्मा 85,860,138     173,917        -              86,034,055     28,224,028     13,947        -            28,237,976     32.82

10.4 प�रवार र िशशु कल्याण 1,132,760 40,476 0 1,173,236       144,246         -             -             144,246         12.29

10.7 सामािजक असमावेशी 12,994,551 61,222 0 13,055,773     4,941,778       5,405          -             4,947,183       37.89

10.8 सामािजक सुरक्षा - अनुसन्धान तथा �वकास 108,180 17,760 0 125,940         46,224          5,123          -             51,347          40.77

10.9 सामािजक सुरक्षा - अन्य� व�गर्कृत नभएको 1,684,528 240,695 0 1,925,223       461,925         14,856        -             476,781         24.76

सामािजक सुरक्षा जम्मा 15,920,019     360,153        -              16,280,172     5,594,173      25,385        -            5,619,558      34.52

कूल जम्मा 398,951,195   116,755,042   102,393,763   618,100,000   123,490,290   14,706,899   23,746,802   161,943,990   26.20

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय



अनुसूची ३

रू.हजारमा

वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत वजेट पुस सम्मको खचर् खचर् ��तशत
21111 तलव 65,388,823 32,009,543     48.95          84740933 35,027,826 41.34         -7.62

21112 अन्य  भ�ा 1,291,949 465,376         36.02          1247203 557,864 44.73         8.71

21113 महंगी भ�ा 2560782 1,497,949       58.50          1,512,234 0 -58.50

21114 �फल्ड भ�ा 68,614 22,667          33.04          70219 20,159 28.71         -4.33

21119 अन्य  भ�ा 3,213,916 1,312,830       40.85          3929041 933,785 23.77         -17.08

21121 पोशाक 2,673,583 745,891         27.90          2839683 451,543 15.90         -12.00

21122 खा�ान 11,492,143 5,473,000       47.62          11888954 5,104,219 42.93         -4.69

21123 औषधी उपचार खचर् 3,448,709 1,102,643       31.97          196428 569,009 289.68        257.71

22111 पानी तथा �बजुल� 1,123,394 954,517         84.97          1270461 349,428 27.50         -57.46

22112 संचार महसुल 570,002 136,798         24.00          628430 188,362 29.97         5.97

22121 घर भाडा 1,123,815 659,438         58.68          1365047 814,726 59.68         1.01

22122 अन्य भाडा 129,957 215,083         165.50        85382 13,028 15.26         -150.24

22211 इन्धन 1,585,246 875,897         55.25          2265317 747,319 32.99         -22.26

22212 संचालन तथा ममर्त संभार 974,248 469,454         48.19          1391694 391,208 28.11         -20.08

22213 बीमा 154,217 69,213          44.88          256237 119,669 46.70         1.82

22311 कायार्लय सम्बन्धी खचर् 2,765,866 914,940         33.08          3281354 1,221,186 37.22         4.14

22312 पशुपंक्षीहरुको आहार 71,528 33,673          47.08          78783 31,491 39.97         -7.10

22313 पुस्तक तथा सामा�ी खचर् 16,976 3,106           18.30          32950 3,758 11.40         -6.89

22314 इन्धन/अन्य �योजन 98,714 31,487          31.90          157336 28,053 17.83         -14.07

22321 �न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�को ममर्त सम्भार 95,034 15,903          16.73          112470 19,347 17.20         0.47

22411  सेवा र परामशर् खचर् 4,121,934 618,924         15.02          3960919 378,946 9.57           -5.45

22412 अन्य सेवा शुल्क 867,581 347,519         40.06          2242180 957,980 42.73         2.67

22511 कमर्चार� ता�लम 659,872 144,414         21.89          979140 181,387 18.53         -3.36

22512 �सप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा गो�� 10,168,024 1,385,888       13.63          4065088 515,835 12.69         -0.94

22521 उत्पादन साम�ी / सेवा 494,461 139,471         28.21          683016 138,239 20.24         -7.97

22522 कायर्�म खचर् 5,789,535 1,179,707       20.38          11825279 1,699,141 14.37         -6.01

22529 अन्य कायर्�म खचर् 0 422913 66,471 15.72         15.72

2071 पुस म�हनासम्मको खचर् शीषर्कगत वजेट तथा खचर्को तुलनात्मक �ववरण

आ.व.2070/७1 आ.व.20७1/७2 फरक 

��तशत
ख.शी.नं कायर्�म खचर्



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

आ.व.2070/७1 आ.व.20७1/७2 फरक 

��तशत
ख.शी.नं कायर्�म खचर्

22531 औषधी  खर�द 3,676,781 731,668         19.90          4642240 260,164 5.60           -14.30

22611 अनुगमन,मूल्यांकन खचर् 1,263,660 435,895         34.49          1220707 393,280 32.22         -2.28

22612 �मण खचर् 748,841 622,340         83.11          880473 285,736 32.45         -50.65

22613 �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मण 44,500 25,847          58.08          55004 27,886 50.70         -7.38

22614 अन्य �मण खचर् 7,625 50               0.66           12542 2,824 22.52         21.86

22711 �व�वध   खचर् 645,510 332,812         51.56          851980 398,965 46.83         -4.73

22911 भैप�र आउने - चालु खचर् 15,077,403 -              -            20339288 0 -            0.00

24111 वैदेिशक ऋणको व्याज 4,405,276 1,484,702       33.70          4846931 1,153,605 23.80         -9.90

24211 आन्त�रक ऋणको व्याज 14,166,221 4,572,030       32.27          18507642 3,327,166 17.98         -14.30

25111 गै� �वि�य संस्थानहरुलाई चालु सहायता 766,159 90,823          11.85          777458 107,864 13.87         2.02

25112 गै� �वि�य संस्थानहरुलाई पूंजीगत सहायता 1,115,625 74,841          6.71           988094 46,625 4.72           -1.99

25211 गै� �वि�य ब्यवसाय चालु सहायता 2,300 87               3.80           205460 46,093 22.43         18.63

25212 गै� �वि�य व्यवसायहरुलाई पूंजीगत सहायता 313,515 52,921          16.88          644150 29,639 4.60           -12.28

26211 अन्तरार्��य सदस्यता शुल्क तथा सहयोग 411,150 98,767          24.02          633674 40,515 6.39           -17.63

26311 स्थानीय �नकाय �नशतर् चालु अनुदान 8,128,456 2,513,624       30.92          2910591 1,449,904 49.81         18.89

26312 स्थानीय �नकाय सशतर् चालु अनुदान 5,458,930 2,065,146       37.83          12637600 4,216,974 33.37         -4.46

26321 स्थानीय �नकाय �नशतर् पूंजीगत अनुदान 9,164,000 2,734,942       29.84          8216925 2,436,321 29.65         -0.19

26322 स्थानीय �नकाय सशतर् पूंजीगत अनुदान 15,124,883 3,839,791       25.39          10238343 2,711,627 26.49         1.10

26411 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई 38,902,151 18,232,131     46.87          2670822 1,399,366 52.39         5.53

26412 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई 37,150,112 16,433,073     44.23          75097825 27,681,979 36.86         -7.37

26413 अन्य संस्था तथा व्यि�लाई चालु 1,256,866 461,324         36.70          3835010 331,410 8.64           -28.06

26421 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् पुजीगत �नशतर् 108,329 67,097          61.94          7341818 1,059,774 14.43         -47.50

26422 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् पुजीगत सशतर् 5,929,005 1,587,120       26.77          3954296 849,027 21.47         -5.30

26423 अन्य संस्था तथा व्यि�लाई पूंजीगत अनुदान 26,121,311 5,548,959       21.24          18812699 3,660,675 19.46         -1.78

27111 सामािजक सुरक्षा - सशतर् 12,990,520 4,740,397       36.49          14692590 5,565,312 37.88         1.39

27112 अन्य सामािजक सहायता - सशतर् 0 1375 310 22.57         22.57

27211 छा�वृि� 2,143,466 935,852         43.66          2545065 702,562 27.60         -16.06

27311 �नवृि� भरण तथा अश� वृि� 26,910,150 10,716,919     39.82          33805075 9,602,145 28.40         -11.42

27312 उपदान 200,000 80,188          40.09          383620 218,152 56.87         16.77

27313 सेवा �नवृ�को संिचत �वदा 0 292,084         0 2600000 1,342,702 51.64         51.64

27314 सेवा �नवृ�को ओषधोपचार 0 412,901         0 4066052 2,011,173 49.46         49.46



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

आ.व.2070/७1 आ.व.20७1/७2 फरक 

��तशत
ख.शी.नं कायर्�म खचर्

27315 मृतक कमर्चार�को सु�वधा तथा सहायता 0 45               0 150000 18,094 12.06         12.06

28141 जग्गाको भाडा 12,881 -            9389 53 0.56           0.56

28211 राजस्व �फतार् 4,403           0 0 0 0.00

28212 न्या�यक �फतार् 12,927 2,981           23.06          60000 3,276 5.46           -17.60

28213 अन्य �फतार् 210,000 44,340          21.11          300000 66,877 22.29         1.18

चालु जम्मा 353,417,476 130,061,429 36.80          398,951,195 123,490,290 30.95         -5.85

29111 जग्गा खर�द 2,896,849 621,102         21.44          2786607 584,249 20.97         -0.47

29211 भवन खर�द 253,000 119             0.05           370000 300 0.08           0.03

29221 भवन �नमार्ण 10,214,989 1,235,705       12.10          12987043 1,647,831 12.69         0.59

29231 पूंजीगत सुधार खचर् भवन 231,589 21,031          9.08           1211833 52,362 4.32           -4.76

29311 फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 536,249 117,475         21.91          629829 155,094 24.62         2.72

29411 सवार� साधन 1,506,429 415,791         27.60          1736530 582,120 33.52         5.92

29511 मेिशनर� औजार 6,369,893 1,145,238       17.98          6413777 755,511 11.78         -6.20

29611 सावर्ज�नक �नमार्ण 52,883,534 7,149,258       13.52          76061133 9,975,834 13.12         -0.40

29621 पूंजीगत सुधार खचर् 1,755,103 190,938         10.88          3286505 327,968 9.98           -0.90

29711 पूंजीगत अनुसन्धान तथा परामशर् 4,275,391 565,458         13.23          7554575 616,150 8.16           -5.07

29712 सफ्टवेयर �नमार्ण र खर�द खचर् 595,438 2,417           0.41           598081 9,480 1.59           1.18

29811 भैप�र आउने - पूंजीगत खचर् 3,581,267 -              -            3119129 0 -            0.00

पुँिजगत जम्मा 85,099,731     11,464,532     13.47          116,755,042   14,706,899    12.60         -0.88

31111 संस्थानमा ऋण लगानी 30,026,218 1,836,325       6.12           35678571 4,994,545 14.00         7.88

31211 संस्थानमा शेयर लगानी 7,185,826 872,166         12.14          13893608 568,099 4.09           -8.05

31221 वैदेिशक शेयर लगानी 0 0 0 0 0.00

32111 वैदेिशक ऋणको सांवा भु�ानी 16,343,688 7,634,130       46.71          20276684 5,905,984 29.13         -17.58

32211 आन्त�रक ऋणको सांवा भु�ानी 25,167,061 4,200,000       16.69          32544900 12,278,173 37.73         21.04

�व�ीय ब्यवस्था जम्मा 78,722,793     14,542,621     18.47          102,393,763   23,746,802    23.19         4.72

कुल जम्मा 517,240,000   156,068,583   30.17          618,100,000   161,943,990   26.20         -3.97

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय



अनुसूची ४

रू.हजारमा

ल�य असूल�

भंसार महसुल 80669256 36379202 36320995 45=02 99=84 11=80

मूल्य अ�भबृ�ी कर 121730739 56871445 55668844 45=73 97=89 16=01

अन्तःशुल्क 55331167 26156999 25098902 45=36 95=95 17=22

स्वास्थ्य सेवा शुल्क 508547 297820 343161 67=48 115=22 31=74

िशक्षा सेवा शुल्क 502355 291259 266628 53=08 91=54 3=64

आयकर 94017366 40662976 39147473 41=64 96=27 14=26

रिज�ेशन दस्तुर 5368775 2390446 4625111 86=15 193=48 96=37

सवार�साधन कर 5503259 3157950 3430991 62=34 108=65 56=14

अन्य कर 11074534 5780906 9498195 85=77 164=30 520=60

जम्मा कर राजस्व 374705998 171989003 174400300 46=54 101=40 22=17

गैर कर राजस्व 48194002 13494320 16120300 33=45 119=46 -22.11_

कुल  राजस्व 422900000 185483323 190520600 45=05 102=72 16=57

�ोतः राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखा

पौष म�हनासम्मको 

लक्षको तुलनामा �ग�त 

Ü

गत वषर्को यस 

अव�धको तुलनामा 

बृ��दर

२०71 साल पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलन �ववरण

कर शीषर्क वा�षर्क लक्ष 071/72 पौष सम्मको वा�षर्क  ल�यको 

तुलनामा   %



अनुसूची 5

रू.हजारमा

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

101 रा�प�त 335440 411,742             40,269       131,262            -   171,530 52.78  39.13  -     41.66  

102 उपरा�प�त 3000 29,230               11,783           232            -   12,015 44.92  7.74   -     41.11  

202 सं�वधान सभा /व्यवस्था�पका - संसद 89800 1,270,644          511,307         5,005            -   516,312 43.30  5.57   -     40.63  

204 अदालत 874000 3,521,046        1,016,741        74,926            -   1,091,668 38.41  8.57   -     31.00  

206 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 280740 794,924            185,051        58,031            -   243,082 35.99  20.67  -     30.58  

208 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 119002 516,388            116,617           102            -   116,720 29.35  0.09   -     22.60  

210 लोक सेवा आयोग 56800 460,562            157,196         2,776            -   159,972 38.93  4.89   -     34.73  

212 �नवार्चन आयोग 56160 398,060            137,684           655            -   138,338 40.27  1.17   -     34.75  

214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 3500 120,170             32,858           533            -   33,391 28.16  15.22  -     27.79  

216 महान्याया�धव�ाको कायार्लय 141890 573,444            182,975        14,770            -   197,745 42.40  10.41  -     34.48  

218 न्याय प�रषद् 4005 38,256               16,238         1,070            -   17,308 47.41  26.71  -     45.24  

301 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 1189730 5,482,152        1,405,975        21,525            -   1,427,500 32.75  1.81   -     26.04  

305 अथर् मन्�ालय 1255819 8,198,486        1,243,815       111,030            -   1,354,845 17.92  8.84   -     16.53  

307 उ�ोग मन्�ालय 1442926 3,485,025          327,258       159,978            -   487,237 16.03  11.09  -     13.98  

308 उजार्  मन्�ालय 2236829 3,877,817          181,514       128,384            -   309,899 11.06  5.74   -     7.99   

311 कानून, न्याय, सं�वधानसभा तथा संसद�य मा�मला 11822 135,394             55,934         1,933            -   57,867 45.26  16.35  -     42.74  

312 कृ�ष �वकास मन्�ालय 2538811 23,283,178       6,794,711       196,403            -   6,991,114 32.75  7.74   -     30.03  

314 गृह मन्�ालय 2357653 35,078,322     17,089,858       803,245            -   17,893,103 52.23  34.07  -     51.01  

325 स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय 1277730 3,923,920          495,291        43,017            -   538,308 18.72  3.37   -     13.72  

326 पररा� मन्�ालय 506296 3,296,328        2,023,596       159,929            -   2,183,525 72.53  31.59  -     66.24  

329 बन तथा भू-संरक्षण मन्�ालय 3478011 9,781,732        2,476,125       262,309            -   2,738,434 39.28  7.54   -     28.00  

330 बािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 457135 1,442,123          210,805         5,762            -   216,567 21.40  1.26   -     15.02  

331 �वज्ञान,  ��व�ध तथा वातावरण मन्�ालय 1072641 6,442,872          672,617         7,811            -   680,429 12.52  0.73   -     10.56  

336 भू�मसुधार तथा व्यवस्था मन्�ालय 649059 3,412,418        1,052,243       112,610            -   1,164,852 38.08  17.35  -     34.14  

337 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 35312692 41,121,117       1,556,194     5,604,681            -   7,160,875 26.79  15.87  -     17.41  

340 म�हला, बालबा�लका तथा समाज कल्याण मन्�ालय 138280 1,794,911          461,925        14,856            -   476,781 27.88  10.74  -     26.56  

343 युवा तथा खेलकूद मन्�ालय 6050 1,483,757          799,394             21            -   799,416 54.10  0.35   -     53.88  

345 रक्षा मन्�ालय 2757834 28,868,047     13,961,406       624,478            -   14,585,884 53.47  22.64  -     50.53  

347 शहर� �वकास मन्�ालय 15973424 21,461,706       1,363,656     1,909,036            -   3,272,691 24.85  11.95  -     15.25  

349 शािन्त तथा पुन�नर्मार्ण मन्�ालय 1790213 4,495,178          117,111       215,873            -   332,984 4.33   12.06  -     7.41   

350 िशक्षा मन्�ालय 173917 86,034,055     28,224,028        13,947            -   28,237,976 32.87  8.02   -     32.82  

352 सहकार�  तथा  ग�रबी �नवारण मन्�ालय 57211 1,139,288          321,940         9,041            -   330,981 29.75  15.80  -     29.05  

356 सामान्य �शासन मन्�ालय 34853 783,797            157,514           343            -   157,857 21.03  0.98   -     20.14  

357 �संचाइ  मन्�ालय 14955104 16,179,937         479,212     1,910,388            -   2,389,600 39.12  12.77  -     14.77  

�व�नयोजन 2071 पुससम्मको खचर् �व�नयोजनको तुलनामा खचर् ��तशत

2071 पुस म�हनासम्मको मन्�ालयगत खचर् �ववरण

संकेत मन्�ालय



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

�व�नयोजन 2071 पुससम्मको खचर् �व�नयोजनको तुलनामा खचर् ��तशत
संकेत मन्�ालय

358 सूचना तथा स�ार मन्�ालय 666026 4,128,842        1,663,581        81,073            -   1,744,654 48.04  12.17  -     42.26  

365 संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय 15201121 57,444,660     13,109,052     1,487,898            -   14,596,950 31.03  9.79   -     25.41  

370 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 4510450 33,517,102       7,870,098       494,404            -   8,364,502 27.13  10.96  -     24.96  

371 �म तथा रोजगार मन्�ालय 117111 958,318            230,484        29,978            -   260,462 27.40  25.60  -     27.18  

391 रा��य योजना आयोगको सिचवालय 200408 809,524            179,482         7,395            -   186,876 29.47  3.69   -     23.08  

501 अथर् मन्�ालय-�व�ीय व्यवस्था 49572179 49,572,179               -               -      5,562,644 5,562,644 -     -     11.22  11.22  

502 अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भु�ानी 32544900 51,052,542       3,327,166             -    12,278,173 15,605,340 17.98  -     37.73  30.57  

503 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक  ऋण भु�ानी (बहुपक्षीय) 16465005 20,526,029       1,007,991             -      5,049,190 6,057,181 24.82  -     30.67  29.51  

504 अथर् मन्�ालय- वैदेिशक  ऋण भु�ानी (��पक्षीय) 3811679 4,597,586          145,614             -        856,794 1,002,408 18.53  -     22.48  21.80  

601 अथर् मन्�ालय- कमर्चार� सु�वधा तथा सेवा�नवृत 54,375,643     11,874,158             -              -   11,874,158 21.84  -     -     21.84  

602 अथर्  मन्�ालय - �व�वध 4421549 21,781,549         201,823           190            -   202,012 1.16   0.00   -     0.93   

जम्मा 116,755,042 102,393,763 618,100,000 123,490,290 14,706,899 23,746,802 161,943,990 30.95  12.60  23.19  26.20  

�ोतः राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखा



 


अनुसूची ६

रु.लाखमा

l;=g= C)fkqsf] gfd <sd
1= �वकास ऋणप� 451,109            

2= रा��य वचतप� 165,865            

3= नाग�रक वचतप� 7,167              

4= बोलकवोल �ेजर� �बल 1,269,681           

5= �वशेष ऋण प�

6 वैदेिशक रोजगार प� 1,353              

7 अन्तरार्��य मु�ा कोष 48,710            

1,943,885          

�ोतः राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखा

अनुसूची 7

रु.लाखमा

l;=g= C)fkqsf] gfd <sd
1= वैदेिशक ऋण -बहुपक्षीय 3,037,880          

2= वैदेिशक ऋण ��पक्षीय 336,510            

3,374,390          

�ोतः राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखा

2071 पुस मसान्तसम्मको

आन्त�रक ऋण वापतको कुल दा�यत्व

2071 पुस मसान्तसम्मको

वैदेिशक ऋण वापतको कुल दा�यत्व

hDdf

hDdf



अनुसूची ८

रू.दश लाखमा

�स.नं. सम्झौता �म�त �वषय सम्बिन्धत �नकाय/मन्�ालय दातृ रा�/�नकाय सहायताको �वदेशी नेपाल� रूपैयाँमा
1 �ावण 11, २०७1 नेपाल भारत मै�ी �सचाइ आयोजना �सचाइ मन्�ालय भारत अनुदान 256.70

2 �ावण ११, २०७१ गलगाँड तथा अन्य अस�ता �नयन्�ण कायर्�म स्वास्थ्य मन्�ालय भारत अनुदान 69.00

3 असोज ७, २०७१ �व�ालय क्षे� सुधार कायर्�म �वस्ता�रत योजना िशक्षा मन्�ालय जापान अनुदान JPY 300 272.70

4 असोज ७, २०७१
�जातािन्�क �कृयाको सुदृ�ढकरण, सुशासनको �व�न, 

मातृ तथा वाल स्वास्थ्य र  साक्षरता
स्थानीय �वकास मन्�ालय युएसएड अनुदान US$ 402 38600.00

5 असोज ८, २०७१ म�हला तथा बालबा�लका सेवा केन्� स्थापना
म�हला बालबा�लका तथा समाज 

कल्याण मन्�ालय
एिशयाल� �वकास व�क अनुदान USD 3.5 339.00

6 का�तर्क 2, २०७1

�ा�मण �वकास रोजगार� �सजर्ना िशक्षाको गुणस्तर सुधार 

र �जातािन्�क सुशासन सम्वन्धी सात वष� सहायता 

रणनी�त

बहुमन्�ालय युरो�पयन यु�नयन अनुदान EURO 
360

44800.00

7 का�तर्क २6, २०७1 दिक्षण एिशयाल� उपक्षे��य आ�थर्क सहायता उजार् मन्�ालय एिशयाल� �वकास व�क अनुदान US$60 5851.00

अनुदान US$ 6 590.87

ऋण US$ 40 3939.13

9 मं�सर 8, २०७1 �वस्ता�रत बायोग्यास प�रयोजना उजार् मन्�ालय �व� ब�क अनुदान US$ 7.9 780.00

अनुदान USD 1.3 127.40

ऋण USD 
38921

5780.00

११ मं�सर 9, २०७1 पुल �नमार्ण उपक्षे��य आयोजना चौथो चरण स्था�नय �वकास मन्�ालय स्वीटजरल्याण्ड अनुदान
Swiss 
Franc 
9.998

1100.00

12 मं�सर 9, २०७1
िचतवनमा जीवनस्तर सुधार तथा नद� �नयन्�ण आयोजना 

दो�ो चरण
स्था�नय �वकास मन्�ालय स्वीटजरल्याण्ड अनुदान Swiss 

Franc 5.8
580.00

13 मं�सर 9, २०७1 रा��य पु�लस एकेडे�म �नमार्ण प�रयोजना गृह मन्�ालय भारत अनुदान IRS 5490 8780.00

14 मं�सर 19, २०७1
जल�व�ुत �सचाँइ पूवार्धार �वकास प�रयोजनाको ला�ग 
L in e  o f C re d it

वहु मन्�ालय भारत ऋण US$ 1000 98029.00

15 मं�सर 19, २०७1 �व�ालय क्षे� सुधार कायर्�म �वस्ता�रत योजना िशक्षा मन्�ालय नव� अनुदान NOK 127 1830.00

१६ पौष ६, २०७१ �व�ालय क्षे� सुधार कायर्�म �वस्ता�रत योजना िशक्षा मन्�ालय �फनल्यान्ड अनुदान EURO 7 867.00

१७ पौष २२, २०७१ ए�ककृत सुरक्षा �वस्तार तथा न्याय प�रयोजना गृह मन्�ालय
बेलायत, 

�ड.एफ.आई.�ड.
अनुदान

Pound       
 Sterling 

₤ 33
5080.00

जम्मा 217671.80

�ोतः अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखा

एिशयाल� �वकास व�क10 मं�सर 9, २०७1 ते�ो साना सहर� खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सहर� �वकास मन्�ालय

वैदेिशक सहायताको आयोजनागत ��तव�ता

आ�थर्क वषर् २०७2/७3 (पुस मसान्तसम्म)

8 मं�सर 8, २०७1 काबेल� जल�व�ुत आयोजना उजार् मन्�ालय �व� ब�क



अनुसूची ९

(रू.दश लाखमा)

�स.नं. ��पक्षीय अनुदान ऋण जम्मा

1 भारत 9105.70 98029.00 107134.70

2 अमे�रका 38600.00 38600.00

3 �फनलैण्ड 867.00 867.00

4 जापान 272.70 272.70

5 नव� 1830.00 1830.00

6 स्वीजरलैण्ड 1680.00 1680.00

7 संयु� अ�धराज्य 5080.00 5080.00

57435.40 98029.00 155464.40

�स.नं. बहुपक्षीय अनुदान ऋण जम्मा

1 ए.�ड.�व. 6317.40 5780.00 12097.40

2 युरो�पयन यु�नयन 44800.00 44800.00

3 �व� ब�क 1370.87 3939.13 5310.00

52488.27 9719.13 62207.40

कूल जम्मा 109923.67 107748.13 217671.80

�ोतः अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखा

दातृ �नकायगत वैदेिशक सहायता ��तव�ता

2071 पुस मसान्तसमको िस्थ�त

जम्मा

जम्मा

mailto:cfly%7bs=aif%7b=@)%5e&.%5e*


 अनुसूची–१० 

 (रु. दश लाखमा) 

�स.नं. क्षे� अनुदान ऋण जम्मा

1 �सचाइ 256.70 256.70         

2 स्वास्थ्य 69.00 69.00          

3 िशक्षा 2969.70 2,969.70       

4 ऊजार् 7221.87 3,939.13       11,161.00     

5 वहुक्षे� 83400.00 98,029.00     181,429.00    

6 शहर� �वकास 127.40 5,780.00       5,907.40       

७ स्थानीय �वकास 1680.00 1,680.00       

८ गृह �शासन 13860.00 13,860.00     

९ म�हला वाल वा�लका तथा समाज कल्य 339.00 339.00         

जम्मा 109,923.67    107,748.13    217,671.80    

�ोतः अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखा

वैदेिशक सहायता ��तव�ता (क्षे�गत)

2071 पुस मसान्तसम्मको िस्थ�त



अनुसूची ११

�ववरण (वृ��दर ��तशतमा) 2013 2014

�व� आ�थर्क वृ��दर 3.3 3.3

cf=j= @)&)÷&! @)&) k'; @)&! k'; cf=j= @)&!÷&@ *

रा��य उपभो�ा मु�ास्फ��त (औैसतमा) 9.1 9.7 6.8 7.8

�वस्तृत मु�ा�दाय वृ��दर 16.4 9.0 5.8 16.0

कुल आन्त�रक कजार् वृ��दर 17.2 1.1 5.6 19.2

�नजी क्षे�मा जाने कजार् वृ��दर 20.2 8.9 11.5 20.0

खुद वैदेिशक सम्पि�मा वृ�� (रु.अबर्मा) 68.9 77.2 34.3 55.0

खुद आन्त�रक सम्पि�मा वृ�� (रु.अबर्मा) 116.1 40.9 57.2 20.2

आयात वृ���र (��तशत) 27.3 23.1 13.3 20.7

   भारत 28.8 25.6 9.3 20.1

   ते�ो मुलुक 24.4 18.3 21.0 22.2

�नयार्त वृ��दर (��तशत) 17.4 15.0 -3.9 7.2

   भारत 16.5 18.4 -8.1 4.4

   ते�ो मुलुक 19.1 9.2 4.2 13.9

कुल वैदेिशक व्यापार वृ��दर (��तशत) 26.1 22.0 11.2 19.0

चालू खाता बचत (घाटा) रु. अबर्मा 89.7 55.0 13.7 35.2

शोधनान्तर िस्थ�त बचत (+)÷घाटा (-) रु.अबर्मा 127.1 77.2 34.3 55.0

�व�ेषण आ�वाह वृ��दर (��तशत) 25.0 34.4 3.9 12.7

�मण आम्दानी वृ��दर (��तशत) 35.6 39.2 4.9 15.0

कुल �वदेशी मु�ा सि��त (रु.अबर्मा) 665.4 624.6 704.4 731.8

कुल �वदेशी मु�ा सि��तले आयात धा� सक्ने िस्थ�त

   वस्तु आयात (म�हना) 11.5 11.4 11.4 10.4

   वस्तु तथा सेवा आयात (म�हना) 10.0 9.9 9.8 9.1

नेप्से सूचका� 518.3 787.1 939.5 1036.1

बजार पूंजीकरण (रु. अबर्मा) 514.5 799.8 963.4 1057.2

नेपाल �धतोप� �व�नमय केन्�मा सूिचकृत कम्पनीहरुको स 230 235 232 237

*   संशो�धत अनुमान �ोतः नेपाल रा� ब�क

; dli6ut cfly{s tyf ljQLo l:ylt

2015*

3.5



 अनुसूची 12

रू.हजारमा

चालु पूँजीगत �व�ीय चालु पूँजीगत �व�ीय

102 उपरा�प�तको कायार्लय 171 0 0 171 0 0 0

202 ब्यवस्था�पका संसद 251034 12761 0 263795 108534 0 108534

204 सव�च्च अदालत 536824 682116 0 1218940 63190 12565 0 75755

206 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 592 0 0 592 592 0 0 592

208 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 202 885 0 1087 0 0

210 लोकसेवा आयोग 1247 0 0 1247 1248 0 0 1248

212 �नवार्चन आयोग 251819 0 0 251819 191700 0 0 191700

214 रा��य मानव अ�धकार आयोग 840 60000 60840 0

301 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषको कायार्लय 5373 0 0 5373 4774 0 0 4774

३०५ अथर् मन्�ालय 370657 25900 396557 10457 10457

307 उ�ोग मन्�ालय 187221 40 0 187261 333808 53800 0 387608

308 उजार् मन्�ालय 103601 0 0 103601 103766 0 0 103766

312 कृ�ष �वकास मन्�ालय 659419 0 0 659419 456917 500 0 457417

314 गृह मन्�ालय 38501 126650 0 165151 250878 344603 0 595481

325 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय 249844 0 0 249844 82282 18800 0 101082

326 पररा� मन्�ालय 338754 285377 0 624131 209144 176475 0 385619

329 वन तथा भू–संरक्षण मन्�ालय 352 0 0 352 6600 50000 0 56600

330 बािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 16036 1000 0 17036 1500 0 0 1500

331 �वज्ञान, ��व�ध तथा वातावरण मन्�ालय 432 0 0 432 432 0 0 432

336 भू�मसुधार तथा व्यवस्था  मन्�ालय 149819 35490 0 185309 37534 38051 0 75585

337 भौ�तक योजना, �नमार्ण तथा यातायात व्यवस्था 62952 935925 0 998877 60639 13410 0 74049

340 म�हला, बालबा�लका तथा समाजकल्याण मन्�ालय 22292 0 0 22292 500 3520 0 4020

343 युवा तथा खेलकूद मन्�ालय 147450 10000 0 157450 24276 0 0 24276

345 रक्षा मन्�ालय 3781 3781 37611 110876 148487

347 शहर� �वकास मन्�ालय 4746 106258 3000 114004 2206 254531 0 256737

349 शािन्त तथा पुन�नर्मार्ण मन्�ालय 51631 60301 0 111932 6603 0 0 6603

350 िशक्षा मन्�ालय 186638 7232 0 193870 130283 0 0 130283

352 सहकार� तथा गर�बी �नवारण मन्�ालय 40500 10500 0 51000 216 0 0 216

जम्मासंकेत मन्�ालय÷�नकाय

मन्�ालयगत/�नकायगत थप बजेट माग तथा �नकासा �ववरण

�नकासा मागको �ववरण
जम्मा

�नकासा गएको �ववरण



चालु पूँजीगत �व�ीय चालु पूँजीगत �व�ीय
जम्मासंकेत मन्�ालय÷�नकाय

�नकासा मागको �ववरण
जम्मा

�नकासा गएको �ववरण

356 सामान्य �शासन मन्�ालय 11546 902 0 12448 4687 500 0 5187

357 �सचा� मन्�ालय 18217 0 0 18217 594 0 0 594

358 सूचना तथा संचार मन्�ालय 11842 53075 0 64917 9700 0 0 9700

365 संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालय 4115200 732200 0 4847400 611306 589 0 611895

370 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 6893369 154600 0 7047969 200000 0 0 200000

371 �म तथा रोजगार मन्�ालय 159897 10655 0 170552 19914 10655 0 30569

391 रा��य योजना आयोगको सिचवालय 16500 30781 30781

जम्मा 14909300 3311867 3000 18207667 3002672 1088875 0 4091547



अनुसूची १३

रू.हजारमा

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

�वकास ���यामा �नजी,सरकार� र सहकार� 

क्षे�को योगदान अ�भवृ�� गर� 

�दगो,फरा�कलो र समावेशी आ�थर्क वृ�� 26880903 2750000 34,562,416    7,952,657      304,680      350,000      8,607,337      29.58  6.18      12.73  24.90   

भौ�तक पूवार्धार �वकास गन� 29192281 39215303 137,111,429   8,349,323      9,318,850    3,620,333    21,288,505    28.60  13.56     9.23   15.53   

सामािजक सेवाका क्षे�हरुमा पहुँच, उपयोग 

र गुणस्तर अ�भवृ�� 53654165 5606876 77,270,716    10,432,196    1,975,063    459,928      12,867,187    19.44  10.97     8.20   16.65   

सावर्ज�नक तथा अन्य क्षे�हरुमा सुशासन 

अ�भवृ�� 6709378 2000000 16,077,871    413,043        358,357      1,132,383    1,903,782      6.16   4.86      11.84   

लिक्षत बगर्, क्षे� र समूहको आ�थर्क र 

सामािजक सश�ीकरणमा अ�भवृ�� 8534899 13,377,330    1,290,998      394,536      -            1,685,534      15.13  8.15      12.60   

जलवायु प�रवतर्न नकारात्मक असरहरु कम 7134747 8,853,257      1,088,428      47,593        -            1,136,021      15.26  2.77      12.83   

साधारण �शासन 266844822 52821584 330,846,981   93,963,645    2,307,821    18,184,158   114,455,623   35.21  20.64     34.43  34.59   

जम्मा 398,951,195   102,393,763   618,100,000   123,490,290   14,706,899  23,746,802  161,943,990   30.95  12.60     23.19  26.20   

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

२०71 पुस म�हनासम्मको कायर्गत रणनी�तक बजेट तथा खचर्को तुलना

आ.व.20७1/७2 को वजेट 2071 पुस म�हनासम्मको खचर् बजेटको तुलनामा खचर् ��तशतकायर्गत रणनी�त



रू.हजारमा

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

प�हलो 335296197 100099933 91986078 527,382,208   104,530,423   12,410,383   22,614,419   139,555,224   31.18 12.40 24.58 26.46

दो�ो 44904451 16067862 10012685 70,984,998     18,430,971     2,096,819    1,132,383    21,660,173     41.04 13.05 11.31 30.51

ते�ो 18750547 587247 395000 19,732,794     528,896        199,697      -            728,593        2.82 34.01 0.00 3.69

जम्मा 398,951,195   116,755,042   102,393,763   618,100,000   123,490,290   14,706,899   23,746,802   161,943,991   30.95 12.60 23.19 26.20

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

बजेटको तुलनामा खचर् ��तशत

२०७1 पुस म�हनासम्मको �ाथ�मकताको आधारमा बजेट तथा खचर्को तुलना

�ाथ�मकता
आ.व.20७1/७2 को वजेट 2071 पुस म�हनासम्मको खचर्

अनुसूची १4



अनुसूची १5
रू.हजारमा

नगद गै� नगद जम्मा नगद गै� नगद जम्मा
21111 तलव 32,009,543 0 32,009,543     35,027,826 0 35,027,826 9.43
21112 अन्य  भ�ा 465,376 0 465,376        557,864 0 557,864 19.87
21113 महंगी भ�ा 1,497,949 0 1,497,949      1,512,234 0 1,512,234 0.00
21114 �फल्ड भ�ा 22,667 0 22,667         20,159 0 20,159 -11.06
21119 अन्य  भ�ा 1,312,830 0 1,312,830      933,785 0 933,785 -28.87
21121 पोशाक 745,891 0 745,891        451,543 0 451,543 -39.46
21122 खा�ान 5,473,000 0 5,473,000      5,104,219 0 5,104,219 -6.74
21123 औषधी उपचार खचर् 1,102,643 0 1,102,643      569,009 0 569,009 -48.40
22111 पानी तथा �बजुल� 954,517 0 954,517        349,428 0 349,428 -63.39
22112 संचार महसुल 136,798 0 136,798        188,362 0 188,362 37.69
22121 घर भाडा 659,438 0 659,438        814,726 0 814,726 23.55
22122 अन्य भाडा 215,083 0 215,083        13,028 0 13,028 -93.94
22211 इन्धन 875,897 0 875,897        747,319 0 747,319 -14.68
22212 संचालन तथा ममर्त संभार 469,454 0 469,454        391,208 0 391,208 -16.67
22213 बीमा 69,213 0 69,213         119,669 0 119,669 72.90
22311 कायार्लय सम्बन्धी खचर् 914,940 0 914,940        1,221,186 0 1,221,186 33.47
22312 पशुपंक्षीहरुको आहार 33,673 0 33,673         31,491 0 31,491 -6.48
22313 पुस्तक तथा सामा�ी खचर् 3,106 0 3,106           3,758 0 3,758 20.99
22314 इन्धन/अन्य �योजन 31,487 0 31,487         28,053 0 28,053 -10.91
22321 �न�मर्त सावर्ज�नक सम्पि�को ममर्त सम्भार खचर् 15,903 0 15,903         19,347 0 19,347 21.66
22411  सेवा र परामशर् खचर् 618648.9161 275 618,924        378,946 0 378,946 -38.77
22412 अन्य सेवा शुल्क 347,519 0 347,519        957,980 0 957,980 175.66
22511 कमर्चार� ता�लम 144,414 0 144,414        181,387 0 181,387 25.60
22512 �सप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा गो�� सम्बन्धी खचर् 1385732.18 156 1,385,888      515,835 0 515,835 -62.78
22521 उत्पादन साम�ी / सेवा 139,471 0 139,471        138,239 0 138,239 -0.88
22522 कायर्�म खचर् 1,179,707 0 1,179,707      1,699,141 0 1,699,141 44.03

22529 अन्य कायर्�म खचर् 66,471 66,471

2071 पुस म�हनासम्मको  शीषर्कगत नगद तथा गै� नगद खचर्को तुलनात्मक �ववरण

ख.शी.नं कायर्�म खचर्
2070 पुस म�हनासम्मको खचर् 2071 पुस म�हनासम्मको खचर्

वृ�� ��तशत



नगद गै� नगद जम्मा नगद गै� नगद जम्माख.शी.नं कायर्�म खचर्
2070 पुस म�हनासम्मको खचर् 2071 पुस म�हनासम्मको खचर्

वृ�� ��तशत
22531 औषधी  खर�द 731,668 0 731,668        260,164 0 260,164 -64.44
22611 अनुगमन,मूल्यांकन खचर् 435,895 0 435,895        393,280 0 393,280 -9.78
22612 �मण खचर् 622,340 0 622,340        285,736 0 285,736 -54.09
22613 �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् 25,847 0 25,847         27,886 0 27,886 7.89
22614 अन्य �मण खचर् 50 0 50              2,824 0 2,824 0.00
22619 अन्य �मण खचर् -              0 0.00
22711 �व�वध   खचर् 332,812 0 332,812        398,965 0 398,965 19.88
22911 भैप�र आउने - चालु खचर् -              0 0 0.00
24111 वैदेिशक ऋणको व्याज 1,484,702 0 1,484,702      1,153,605 0 1,153,605 -22.30
24211 आन्त�रक ऋणको व्याज 4,572,030 0 4,572,030      3,327,166 0 3,327,166 -27.23
25111 गै� �वि�य संस्थानहरुलाई चालु सहायता 90,823 0 90,823         107,864 0 107,864 18.76
25112 गै� �वि�य संस्थानहरुलाई पूंजीगत सहायता 74,841 0 74,841         46,625 0 46,625 -37.70
25211 गै� �वि�य ब्यवसाय चालु सहायता 87 0 87              46,093 0 46,093 52,578.83
25212 गै� �वि�य व्यवसायहरुलाई पूंजीगत सहायता 52,921 0 52,921         29,639 0 29,639 -43.99
26211 अन्तरार्��य सदस्यता शुल्क तथा सहयोग 98,767 0 98,767         40,515 0 40,515 -58.98
26311 स्थानीय �नकाय �नशतर् चालु अनुदान 2,513,624 0 2,513,624      1,449,904 0 1,449,904 -42.32
26312 स्थानीय �नकाय सशतर् चालु अनुदान 2,065,146 0 2,065,146      4,216,974 0 4,216,974 104.20
26321 स्थानीय �नकाय �नशतर् पूंजीगत अनुदान 2,734,942 0 2,734,942      2,436,321 0 2,436,321 -10.92
26322 स्थानीय �नकाय सशतर् पूंजीगत अनुदान 3,839,791 0 3,839,791      2,711,627 0 2,711,627 -29.38
26411 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई �नसतर् चालु अनुदान 18,232,131 0 18,232,131     1,399,366 0 1,399,366 -92.32
26412 सरकार� �नकाय,स�म�त एवं बोडर्हरुलाई सशतर् चालु अनुदान 16,433,073 0 16,433,073     27,681,979 0 27,681,979 68.45
26413 अन्य संस्था तथा व्यि�लाई चालु अनुदान–सशतर् 461,324 0 461,324        331,410 0 331,410 -28.16
26421 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् पुजीगत �नशतर् अनुदान 67,097 0 67,097         1,059,774 0 1,059,774 1,479.47
26422 सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् पुजीगत सशतर् अनुदान 1,587,120 0 1,587,120      849,027 0 849,027 -46.51
26423 अन्य संस्था तथा व्यि�लाई पूंजीगत अनुदान 5,548,959 0 5,548,959      3,660,675 0 3,660,675 -34.03
27111 सामािजक सुरक्षा - सशतर् 4,740,397 0 4,740,397      5,565,312 0 5,565,312 17.40

27112 अन्य सामािजक सहायता - सशतर् 310 310
27211 छा�वृि� 935,852 0 935,852        702,562 0 702,562 -24.93
27311 �नवृि� भरण तथा अश� वृि� 10,716,919 0 10,716,919     9,602,145 0 9,602,145 -10.40
27312 उपदान 80,188 0 80,188         218,152 0 218,152 172.05
27313 सेवा �नवृ�को संिचत �वदा 292,084 0 292,084        1,342,702 0 1,342,702 359.70



नगद गै� नगद जम्मा नगद गै� नगद जम्माख.शी.नं कायर्�म खचर्
2070 पुस म�हनासम्मको खचर् 2071 पुस म�हनासम्मको खचर्

वृ�� ��तशत
27314 सेवा �नवृ�को ओषधोपचार 412,901 0 412,901        2,011,173 0 2,011,173 387.08
27315 मृतक कमर्चार�को सु�वधा तथा सहायता 45 0 45              18,094 0 18,094 39,895.86

28141 जग्गाको भाडा 53 53
28211 राजस्व �फतार् 4,403 0 4,403           0 0 0 -100.00
28212 न्या�यक �फतार् 2,981 0 2,981           3,276 0 3,276 0.00
28213 अन्य �फतार् 44,340 0 44,340         66,877 0 66,877 50.83

चालु जम्मा 130,060,998 431 130,061,429 123,490,290 0 123,490,290 -5.05
29111 जग्गा खर�द 621,102 0 621,102        584,249 0 584,249 -5.93
29211 भवन खर�द 119 0 119             300 0 300 152.95
29221 भवन �नमार्ण 1,235,705 0 1,235,705      1,647,831 0 1,647,831 33.35
29231 पूंजीगत सुधार खचर् भवन 21,031 0 21,031         52,362 0 52,362 148.98
29311 फ�नर्चर तथा �फक्चसर् 117,475 0 117,475        155,094 0 155,094 32.02
29411 सवार� साधन 415,791 0 415,791        582,120 0 582,120 40.00
29511 मेिशनर� औजार 1,145,238 0 1,145,238      755,511 0 755,511 -34.03
29611 सावर्ज�नक �नमार्ण 7,149,258 0 7,149,258      9,975,834 0 9,975,834 39.54
29621 पूंजीगत सुधार खचर् 190,938 0 190,938        327,968 0 327,968 71.77
29711 पूंजीगत अनुसन्धान तथा परामशर् 565,458 0 565,458        616,150 0 616,150 8.96
29712 सफ्टवेयर �नमार्ण र खर�द खचर् 2,417 0 2,417           9,480 0 9,480 292.14
29811 भैप�र आउने - पूंजीगत खचर् -              0 0 0.00

पुँिजगत जम्मा 11,464,532    -   11,464,532    14,706,899    -   14,706,899    28.28
31111 संस्थानमा ऋण लगानी 1,836,325 0 1,836,325      4,994,545 0 4,994,545 171.99
31211 संस्थानमा शेयर लगानी 872,166 0 872,166        568,099 0 568,099 -34.86
32111 वैदेिशक ऋणको सांवा भु�ानी 7,634,130 0 7,634,130      5,905,984 0 5,905,984 -22.64
32211 आन्त�रक ऋणको सांवा भु�ानी 4,200,000 0 4,200,000      12,278,173 0 12,278,173 192.34

�व�ीय ब्यवस्था जम्मा 14,542,621    -   14,542,621    23,746,802    -   23,746,802    63.29
कुल जम्मा 156,068,152   431  156,068,583   161,943,990   -   161,943,990   3.76

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय



अनुसूची 16

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 16,220,575    345,074      8,492,031    25,057,680    16,512,856    448,073      5,905,984    22,866,913    -8.74

01.3 सामान्य सेवा 522,404        13,369        -            535,773        5,680,685      72,891        -            5,753,576      973.88

01.5 सामान्य अनुसन्धान तथा �वकास सेवा 8,601           1,169         -            9,770           5,822           69             -            5,891           -39.71

01.6 सामान्य सेवा 180,990        31,368        -            212,358        208,614        46,197        47,928        302,739        42.56

01.7 सावर्ज�नक ऋण कारोवार 4,572,030      -            4,200,000    8,772,030      3,327,166      -            13,410,556   16,737,723    90.81

01.8

�व�भ� तहका सरकारहरु बीच हुने 

सामान्य �कृ�तको हस्तान्तरण 4,908,609      -            -            4,908,609      5,869,093      68,029        -            5,937,121      20.95

जम्मा 26,413,208    390,979      12,692,031  39,496,219    31,604,236    635,259      19,364,469  51,603,963    30.66

02.1 सै�नक सुरक्षा 13,085,456    619,677      -            13,705,133    13,725,917    686,300      -            14,412,218    5.16

02.2 नाग�रक सुरक्षा -            -             -             -            -            -              0

02.5 रक्षा - अन्य� व�गर्कृत नभएको 45              8,335         -            8,381           171             1,366         -            1,537           -81.66

जम्मा 13,085,502    628,012      -           13,713,514    13,726,089    687,666      -           14,413,755    5.11

03.1 �हर� सेवा 16,984,520    614,078      -            17,598,598    10,734,492    655,053      -            11,389,545    -35.28

03.2 अग्नी �नयन्�ण सेवा 2,234           300           -            2,534           2,821           199           -            3,020           19.19

03.3 न्यायालय 1,092,067      75,238        -            1,167,304      1,275,247      92,699        -            1,367,946      17.19

03.4 कारागार 422,762        36,692        -            459,454        478,142        20,996        -            499,138        8.64

03.6
सावर्ज�नक शािन्त सुरक्षा - अन्य�

व�गर्कृत नभएको 2,448,919      300,691      -            2,749,610      1,072,026      285,522      -            1,357,548      -50.63

जम्मा 20,950,502    1,026,998    -           21,977,500    13,562,729    1,054,469    -           14,617,198    -33.49

04.1 सामान्य आ�थर्क, व्यापा�रक र �म 3,367,657      173,726      165,000      3,706,382      2,524,773      498,801      -            3,023,574      -18.42

04.2
कृ�ष, वन , मत्स्यपालन तथा िशकार

12,783,801    2,528,043    1,570,590    16,882,434    10,910,796    2,688,962    350,000      13,949,758    -17.37

04.3 इन्धन तथा उजार् 253,065        172,559      -            425,624        586,405        135,600      3,541,333    4,263,338      901.67

04.4 खानी , उत्पादन तथा �नमार्ण 32,788         217,285      -            250,073        33,425         334,199      -            367,624        47.01

04.5 यातायात 2,324,171      4,407,397    48,000        6,779,569      1,699,928      6,196,831    268,000      8,164,759      20.43

04.6 संचार 1,500,275      62,227        -            1,562,502      1,640,595      78,021        58,000        1,776,616      13.70

04.7 अन्य उ�ोगहरु 451,875        163,973      -            615848.16 137 414,287        115,933      -            530,220        -13.90

04.8
अनुसन्धान तथा �वकास - आ�थर्क

मा�मला 2,647           13,397        67,000        83,044         11,798         17,195        -            28,994         -65.09

04.9
आ�थर्क मामीला - अन्य� व�गर्कृत

नभएको 8,612           53             -            8,664           16,875         1,160         165,000      183,034        2,012.47

जम्मा 20,724,891    7,738,660    1,850,590    30,314,141    17,838,882    10,066,703  4,382,333    32,287,918    6.51

05.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 3,355           4,540         -            7,895           3,819           6,816         -            10,634         34.71

05.2 ढल व्यवस्थापन 46,373         1,013         -            47,386         47,045         13,440        -            60,485         27.64

2071 पुस म�हनासम्मको कायर्गत खचर्को तुलनात्मक �ववरण

शीषर्क न.ं कायर्गत शीषर्क

2070 पुस म�हनासम्मको खचर् 2071 पुस म�हनासम्मको खचर्
वृ�� ��तशत



चालु पूंजीगत �व�ीय जम्मा चालु पूंजीगत �व�ीय जम्माशीषर्क न.ं कायर्गत शीषर्क

2070 पुस म�हनासम्मको खचर् 2071 पुस म�हनासम्मको खचर्
वृ�� ��तशत

05.4 जै�वक �ववधता र भू संरक्षण -             -             -            -            -              0

-             -            -             0

05.6
वातावरण संरक्षण - अन्य� व�गर्कृत

नभएको 517,355        45,483        -            562,838        822,128        34,767        -            856,895        52.25

जम्मा 567,083        51,036       -           618,118        872,992        55,023       -           928,014        50.14

06.1 आवास �वकास 295,233        182,966      -            478,199        192,352        249,918      -            442,270        -7.51

6.2 सामुदा�यक �वकास -             -            -            -             26,534         -            -            26,534          0

06.3 खानेपानी 1,278,317      772,861      -            2,051,179      419,690        1,332,167    -            1,751,856      -14.59

06.6
आवास तथा सामुदा�यक सु�वधा -

अन्य� उल्लेख नभएको 83,255         101,077      -            184,332        35,918         45,510        -            81,428         -55.83

जम्मा 1,656,806      1,056,903    -           2,713,710      674,494        1,627,595    -           2,302,090      -15.17

07.1
औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार

125,782        80,816        -            206,599        36,856         96,456        -            133,312        -35.47

07.2 व�हरं� सेवा 460,849        12,710        -            473,560        215,077        19,111        -            234,188        -50.55

07.3 अस्पताल सेवा 3,797,178      28,716        -            3,825,894      5,289,458      25,832        -            5,315,290      38.93

07.4 सावर्ज�नक स्वास्थ्य सेवा 3,957,882      371,341      -            4,329,223      3,795,523      365,842      -            4,161,365      -3.88

07.5 अनुसन्धान सेवा 486,510        13,690        -            500,200        787,707        6,285         -            793,992        58.73

जम्मा 8,828,202      507,274      -           9,335,476      10,124,620    513,526      -           10,638,147    13.95

08.1 मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरु 599,378        101           -            599,478        799,394        21             -            799,416        33.35

08.2 सांस्कृ�तक सेवा 425,815        12,196        -            438,011        355,170        22,521        -            377,691        -13.77

08.3 �सारण तथा �काशन सेवा 109,768        3,003         -            112,771        113,482        4,785         -            118,267        4.87

जम्मा 1,134,961      15,300       -           1,150,261      1,268,047      27,327       -           1,295,373      12.62

09.1 पूवर् �ाथ�मक र  �ाथ�मक िशक्षा 11,289,808    100           -            11,289,908    10,104,627    50             -            10,104,676    -10.50

09.2 माध्य�मक िशक्षा 5,812,960      -            -            5,812,960      5,116,734      -            -            5,116,734      -11.98

09.5
तहमा व�गर्कृत नहुने िशक्षा

(अनौपचा�रक िशक्षा) 7,070,758      15,875        -            7,086,633      4,952,501      6,499         -            4,959,000      -30.02

09.6 िशक्षाको ला�ग सहायक सेवाहरु 7,652,152      2,799         -            7,654,950      7,783,855      5,367         -            7,789,222      1.75

09.8 िशक्षा अन्य� व�गर्कृत नभएको 132,813        987           -            133,800        266,311        2,031         -            268,343        100.56

जम्मा 31,958,491    19,760       -           31,978,251    28,224,028    13,947       -           28,237,976    -11.70

10.4 प�रवार र िशशु कल्याण 94,495         64             0 94,559         144,246        -            -            144,246        52.55

10.7 सामािजक असमावेशी 4,175,459      123           0 4,175,582      4,941,778      5,405         -            4,947,183      18.48

10.8
सामािजक सुरक्षा - अनुसन्धान तथा

�वकास 51,057         832           0 51,889         46,224         5,123         -            51,347         -1.04

10.9
सामािजक सुरक्षा - अन्य� व�गर्कृत

नभएको 420,773        28,591        -            449,364        461,925        14,856        -            476,781        6.10

जम्मा 4,741,784      29,610       -           4,771,394      5,594,173      25,385       -           5,619,558      17.78

कूल जम्मा 130,061,429   11,464,532  14,542,621  156,068,583   123,490,290   14,706,899  23,746,802  161,943,990   3.76

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय



अनुसूची 17

रू.हजारमा

�स.नं. व.उ.शी.नं. कायर्�म �व�नयोजन खचर् खचर् ��तशत

1 308113 बुढ� गण्डक� जल�व�ुत आयोजना �वकास स�म�त       572,255 121,782     21.28

2 501101 पोखरा क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल समेत     2,070,000 268,000     12.95

3 325115 पशुप�त क्षे� �वकास कोष       300,000 -          0.00

4 325116 लुिम्बनी �वकास कोष       500,000 101,130     20.23

5 329124 रा�प�त चुरे संरक्षण कायर्�म       900,000 51,192      5.69

6 337138 पुष्पलाल लोकमागर्(मध्य पहाडी लोकमागर्)     1,999,352 823,402     41.18

7 337141 काठमांडौ-तराई मधेश फा� �याक       249,892 4,029        1.61

8 337145 उ�र दिक्षण लोकमागर्(कणार्ल�, काल�गण्डक� र कोशी)     1,180,922 201,083     17.03

9 337224 हुलाक� राजमागर् (पुलहरु समेत)     1,999,400 130,942     6.55

10 337307 रेलवे तथा मे�ो �वकास आयोजना     1,999,880 324,902     16.25

11 347176 मेलम्ची खानेपानी आयोजना     4,614,847 316,583     6.86

12 357121 बबई �संचाइ आयोजना       782,204 63,266      8.09

13 357125 �सक्टा �संचाइ आयोजना     1,400,632 509,256     36.36

14 357132 रानी जमरा  कुल�रया �संचाइ आयोजना (�णाल� आधु�नक�करण समेत)     1,441,228 361,510     25.08

15 357135 भेर� - ववई  डाइभसर्न बहुउ�ेश्यीय आयोजना     1,900,164 5,581        0.29

16 501121 मा�थल्लो तामाकोशी जल�व�ुत आयोजना (४५६ मे. वा.)     3,000,000 1,000,000   33.33

17 501161 दिक्षण एिशया पयर्टन पुवार्धार �वकास आयोजना (भैरहवा क्षे�ीय �वमानस्थल)     1,989,695 0.00

18 325180 दो�ो अन्तरार्��य �वमानस्थल, �नजगढ, बारा       500,000 0.00

19 पि�म सेती जल�व�ुत आयोजना             -   0

27,400,471   4,282,659   15.63

�ोतः महालेखा �नयन्�क कायार्लय

जम्मा

रा��य गौरवका आयोजनाहरुको बजेट तथा 2071 पुससम्मको खचर्को �ववरण
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