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मन्तव्य
आिथर्क वषर् 2074/75 को

पिहलो छ मिहनाको मुलभूत ूगित िववरण िव ष
र् न
े ण गद बाँकी अविधमा गनुप

सुधार र त्यसै को पृ भूिममा आगामी आिथर्क वषर्को बजेटमा अवलम्बन गनुप
र् न नीितगत पिरवतर्नका लािग समेत
सुझाव िदने उ ेँयले बजेट कायार्न्वयनको अधर्वािषर्क समीक्षा ूितवेदन तयार गिरएको छ।
सावर्जिनक खचर्मा उल्लेखनीय बृि

गरी िनजी क्षेऽको लगानी समेत ूव र्न गद ७.२ ूितशतको आिथर्क

बृि को लआय हािसल गन उ ेँयका साथ आएको चालु आिथर्क वषर्को बजेटको कायार्न्वयन अपेिक्षत

सकेन। समीक्षा अविधमा नेपाल सरकार सं घ र ूदे शको च ुनाव सम्प
अपेिक्षत

पमा हुन सकेन भने

आयातमा बृि

चालु खचर् अनपेिक्षत

पमा ब

पमा हुन

गन तफर् केन्िीत रहे कोले िवकास खचर्

ो। त्यसैगरी, कर राजःव असूलीमा िशिथलता,

तर िनयार्तमा घट्दो अवःथा, िवूेषण आूवाहमा ॑ास, शोधनान्तर घाटा र चालु खचर् घाटा जःता

समि गत आिथर्क पिरसूचकह

समेत सन्तोषजनक दे िखएनन्। तसथर् चालु आिथर्क वषर्मा लिक्षत आिथर्क

बृि दर हाँिसल हुन किठन दे िखएको छ।

यस अविधमा ःवीकृत बजेटको कायार्न्वयनमा केिन्ित रहनु भन्दा नयाँ कायर्बमह

थप गन ूवृि

ब्यापक

पमा बढे कोले बजेट अनुशासन समेत कायम हुन सकेन। बजेट िविनयोजनमा दे िखएका कितपय कमी

कमजोरी, कायार्न्वयनमा दे िखएका कानूनी तथा ूिबयागत जिटलताह

र िजम्मेवार पदािधकारीह मा दे िखएको

उदािसनताले पिन बजेट कायार्न्वयन ूभािवत भयो।
यी च ुनौितह लाई सम्बोधन गनर् मुलतः सावर्जिनक खचर्मा दे िखएका िबसं गितह
ँ ीगत खचर् बृि
सीमामा राखी पूज

हटाउँदै चालु खचर्लाई वािन्छत

गद अथर्तन्ऽलाई चलायमान बनाउनेतफर् लाग्नु आवँयक छ। यसका लािग

यस ूितवेदनमा उिल्लिखत सुझावह

यथाशीय कायार्न्वयन गनर् ज री छ। साथै, आगामी वषर्को बजेट तजुम
र् ाकै

अवःथामा िविनयोजन दक्षता (Allocation Efficiency) कायम गरी सावर्जिनक खचर्मा ूभावकािरता कायम गन
तफर् सबैको ध्यान जानेछ भ े मैले िव ास िलएको छु ।
ु न
अन्त्यमा, समीक्षा ूितवेदन तयारीमा सं लग्न हुनह
ु े सम्व

सबै िनकाय, पदािधकारी तथा कमर्चारीह लाई

धन्यवाद िदन चाहन्छु ।

डा. युवराज खितवडा
अथर् मन्ऽी

मन्तव्य
ु को समम अथर्तन्ऽको अवःथा, बजेटले
आिथर्क वषर्को ूथम छ मिहना ब्यितत भइसकेको अवःथामा मुलक

िलएका उ ेँय, नीित तथा कायर्बमह को ूगित समीक्षा, खचर्को अवःथा र राजःव पिरचालन एवं वैदेिशक
सहायता उपयोगको िव ष
े ण, बजेटका िनधार्िरत उ ेँयह

ूयासह

र बजेट कायार्न्वयनमा दे िखएका समःयाह

पूरा गन िदशामा िलइएका नीितगत तथा सं रचनागत

पिहचान गरी चालु आिथर्क वषर्को बाँकी अविध र

आगामी आिथर्क वषर्मा समेत गनुप
र् न सुधारका लािग सुझावसिहत ूितवेदन पेश गन ूचलनअनुसार आिथर्क वषर्

२०७4/७5 को बजेटको अधर्वािषर्क समीक्षा ूितवेदन तयार गिरएको छ।
ूःतुत समीक्षा पिहलो छ मिहनाको तथ्या मा आधािरत छ। तथ्या

बावजुद ूा

तथ्या

उपलब्धतामा रहे का कितपय सीमाह का

र िववरणह का आधारमा यसलाई वःतुपरक र यथाथर्परक बनाउने ूयास भएको छ।

मुलतः दे शको समम आिथर्क अवःथा सम्बन्धमा नेपाल रा
महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयबाट ूा

बकको ूितवेदन र आय व्ययको सम्बन्धमा

आिथर्क व्यवःथापन सूचना ूणाली (FMIS) को तथ्या लाई आधार

मािनएको छ।
यसले समि गत आिथर्क पिरसूचकह को आधारमा चालु आिथर्क वषर्को समम आिथर्क अवःथाको िव ष
े ण
गरे को छ। मन्ऽालयगत िवकास आयोजनाह को भौितक र िव ीय ूगितको आधारमा आगामी अविधमा

आवँयक सुधारका उपायह

समेत सुझाएको छ। ूक्षेिपत खचर् र ॐोतको सन्तुलन कायम गरी िव ीय

अनुशासन कायम गनर्का लािग बजेट िविनयोजनको कुशलता र कायार्न्वयनको ूभावकािरताको िव ष
े ण गरी

बजेट ूणालीमा सुधार गनर्का लािग यो ूितवेदन महत्वपूणर् हुनेछ।

अन्त्यमा, यो अधर्वािषर्क समीक्षा ूितवेदन तयार गनर् मेहनतपूवक
र्
खिटनु भएका सबै कमर्चारी िमऽह लाई
धन्यवाद िदन चाहन्छु ।

शंकर ूसाद अिधकारी
अथर् सिचव

मन्तव्य
अथर् मन्ऽालयले ूत्येक आिथर्क बषर्को पिहलो छ मिहनाको अविध पूरा भएपिछ वािषर्क बजेट कायार्न्वयनको
मध्याविध समीक्षा िनयिमत

पमा तयार गन गरे को छ। यसै िसलिसलामा आिथर्क बषर् 2074/75 मा बजेटले

िलएका उ ेँय, िनधार्रण गिरएका ूाथिमकता र सो अनु पका नीित तथा कायर्बमह को कायार्न्वयन अवःथा,
कायार्न्वयनका बममा दे िखएका समःया र बाँकी अविधमा चाल्नु पन कदमह को बारे मा िव ष
े ण गरी मध्याविध

समीक्षा तयार गिरएको छ।

मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणालीमा समावेश भएको कायर्बम ःवीकृत कायर्बम मािनने र िविनयोजन ऐन ूारम्भ
भएको िदन (2074 साउन 1 गते) दे िख नै सम्बिन्धत अिधकार ूा

अिधकारीमा खचर् गन अिख्तयारी रहने

गरी िविनयोजन ऐनले नै अिधकार िदएको व्यवःथाले यस आिथर्क बषर्को बजेट कायार्न्वयनमा सकारात्मक ूभाव

ँ ीगत खचर्मा सुधार हुन सकेन। समीक्षा अविधमा िवूेषण आूवाहको दर
पन अपेक्षा गिरएकोमा सो अनुसार पूज
घट्नाले चालु खाता घाटा बढे को, शोधनान्तर िःथती ऋणात्मक रहे को साथै िवदे शी िविनमय सं िचतीमा ॑ास

आउदै गएको दे िखएकोले समि गत आिथर्क ःथाियत्वमा च ुनौती आएको छ। यसमा सुधारको लािग नेपाल
सरकारले िव ीय नीित र नेपाल रा
उपायह

बकले मौििक उपकरणमाफर्त आगामी छ मिहनामा तत्काल सुधारका

अवलम्वन गनुप
र् न दे िखएको छ।

बजेट कायार्न्वयनको ूारिम्भक िव ष
र् ाको िसलिसलामा दे िखएका िनकायका िबयािशलता बजेट
े णबाट बजेट तजुम

कायार्न्वयनमा ूितिविम्बत हुन सकेको छै न। आयोजना/कायर्बम कायार्न्वयनका िसलिसलामा िवगतदे िखकै
समःया/ूवृि को पुनरावृि ले बजेट तजुम
र् ा र कायार्न्वयनको समम ूणालीमा नै गम्भीर

ज री भएको छ। पिरिःथितजन्य आकिःमक कारणह लाई बजेट कायार्न्वयनको च ुनौतीको
ूवृि को िनदान गनर् सम्ब

पमा समीक्षा हुन ु
पमा उल्लेख गन

पदािधकारीलाई िजम्मेवार गराउने गरी कानून तजुम
र् ाको िवकल्प छै न। तसथर्

आगामी िदनमा यसतफर् मन्ऽालयको ूयास रहनेछ।
अन्त्यमा, मध्याविध समीक्षा ूितवेदन तयार गनर् िबयािशल रहनु भएका सबै कमर्चारी िमऽह लाई धन्यवाद िदन
चाहन्छु ।
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कायर्कारी सारांश
1.

समि गत आिथर्क िःथित
1.1 आिथर्क वषर्को शु मै िभषण बाढीका कारण वष बालीमा असर पनर् गए तापिन उजार् आपूितर्मा

सुधार भई औ ोिगक क्षमता उपयोगमा िवःतार भएको, पुनिनर्मार्ण कायर्ले गित िलएको, पयर्टन
आगमनमा उत्साहजनक वृि

भएका कारण उ ोग तथा सेवा क्षेऽ िवःतार हुँदै गएको र

ँ ीगत खचर्मा र िनजी लगानीमा हुनसक्ने वृि
िनवार्चनपिछ पूज

समेतको आधारमा आिथर्क वषर्को

अन्त्यसम्ममा 6 ूितशत भन्दा बढीको आिथर्क वृि दर हािसल हुने ूक्षेपण छ।
1.2 समीक्षा अविधमा औसत मुिािःफित 3.5 ूितशत रहे को र यो दर आिथर्क वषर्को अन्त्यसम्ममा ६

ूितशतको सीमािभऽै रहने अनुमान छ।
1.3 समीक्षा अविधमा वैदेिशक रोजगारको सं ख्या 1.8 ूितशतले घटे को र िवूेषण आूवाहमा पिन 0.5

ूितशतले ॑ास आएको अवःथा छ।

1.4 कूल वःतु िनयार्त 13.4 ूितशतले वृि भएको, कूल वःतु आयात 15 ूितशतले बढे को

व्यापार घाटा 15.1 ूितशतले बृि
1.5 शोधानान्तर िःथित

भई

र कूल

. 4 खचर् 93 अवर् 2 करोड पुगेको छ।

. 6 अवर् 66 करोडले घाटामा र चालु खाता

.7 अवर् 71 करोडले घाटामा

रहे को छ।
1.6 िवदे शी िविनमय सं िचितमा 1.1 ूितशतले कमी आई

. 10 खवर् 67 अवर् 34 करोडमा रहे को

छ।
1.7 कूल सरकारी खचर् 45.4 ूितशतले बढे को तर राजःव असूली 20.73 ूितशतले बढ्न गई नगद

ूवाहमा आधािरत बजेट घाटा
2.

. 35 अवर् 47 करोडले ऋणात्मक छ।

समीक्षा अविधको बजेट खचर् र ॐोत पिरचालन
2.1 कूल िवनयोजन

.12 खवर् 78 अवर् 99 करोड 48 लाख 55 हजारको 31.23 ूितशत अथार्त

.3 खवर् 99 अवर् 38 करोड 40 लाख 12 हजार खचर् भएको छ। यो खचर् चालुतफर्

ँ ीगततफर् िविनयोजनको 14.35 ूितशत र िव
िविनयोजनको 41.20 ूितशत, पूज

व्यवःथा

अन्तगर्त िवनयोजनको 14.41 ूितशत हो।
2.2 कूल खचर्मा नेपाल सरकारको ॐोतमा गत वषर्भन्दा 53.39 ूितशतले वृि

भएको छ भने

वैदेिशक ऋण 18.33 ूितशतले पिरचालन भएको छ तर वैदेिशक अनुदानको पिरचालन अं श

52.05 ूितशतले घटे को छ।

2.3 ःथानीय तहको तेॐो चरणको िनवार्चन, ूदे शसभा र सं घीय सं सदको च ुनावमा

. 18 अवर् 31

करोड खचर् भएको अनुमान छ।
2.4 भेरी बबई डाइभसर्न, मध्यपहाडी लोकमागर्, उ रदिक्षण लोकमागर् र हुलाकी राजमागर्को खचर्
ु , काठमाड -तराई मधेश फा
उत्साहजनक छ भने बुढी गण्डकी जलिव त
खानेपानी आयोजनाको खचर् िनराशजनक दे िखएको छ।

2.5 समीक्षा अविधमा

शयाक, मेलम्ची

.3 खवर् 35 अवर् 10 करोड राजःव असूल भएको छ जुन अ र्वािषर्क लआयको

100.29 ूितशत र वािषर्क लआयको 45.90 ूितशत हो। कूल राजःव असूलीमा कर राजःव
1

भने लआयको 96.43 ूितशत माऽ असूली भएको छ तर गै॑ कर राजःव भने 45.68 ूितशतले
वृि

भएको छ।

2.6 समीक्षा अविधमा
3.

. १ खवर् १४ अवर् ७९ करोड आन्तिरक ऋण उठाइएको छ।

राि य गौरवका आयोजनाह को खचर्
3.1 राि य गौरवका आयोजनह मा .63 अवर् 54 लाख 44 हजार िविनयोजन गिरएकोमा समीक्षा
अविधमा .12 अवर 5 करोड 35 लाख 67 हजार अथारत 18.92 ूितशत माऽ खचर हुन
सकेको छ।

4.

राि य पुनिनर्मार्ण
4.1 राि य पुनिनर्मार्ण अन्तगर्त हालसम्म

.33 अवर् 44 करोड 85 लाख 50 हजार खचर् भएको छ।

4.2 हालसम्म िनजी आवास अनुदान िवतरणका लािग 7,67,705 लाभमाही पिहचान भएकोमा
6,84,468 जनासँग अनुदान सं झौता भएको छ।

4.3 80 वटा पुराताित्वक सम्पदाह
िनमार्ण कायर् सम्प
5.

2891 िव ालयह , 129 वटा सामुिहक आवासको िूफ्याव

भएको छ।

सुधारका ूयास
5.1

िविनयोजन ऐन बमोिजम िविनयोजन भएको रकम ूचिलत कानूनको अधीनमा रही खचर् गन
अिख्तयारी २०७४ साउन १ गतेदेिख अिधकारूा

अिधकारीलाई हुने र सो बमोिजम सम्बिन्धत

िनकायलाई िविनयोजन भएको रकम िनकासा िदने व्यवःथा गिरएको।
5.2

यस आिथर्क वषर्को बजेट अिघल्लो आिथर्क वषर्को असारिभऽ पािरत भएको, खचर् गनर्को लािग
छु ै अिख्तयारी पठाइरहन नपन र अिधकार ूा

अिधकारीले िविनयोिजत बजेट ःवयं ले खचर् गनर्

पाउने गरी यसको लािग छु ै अिख्तयारी पठाइरहनु नपन, मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली

(LMBIS) मा समावेश भएको कायर्बम त्यःतो कायर्बम कायार्न्वयन गन ूयोजनको लािग
ःवीकृत कायर्बम मािनने व्यवःथा गिरएको।

5.3

आिथर्क वषर् 2074/75 को बजेट व्यवःथािपका सं सद्को वैठकमा िमित 2074/2/15 मा
ूःतुत भएकोमा जेठ 16 गतेदेिख असार मसान्तसम्मको अविधमा बजेट कायार्न्वयनको सबै पूवर्

तयारीका कायर् पूरा गरी आिथर्क वषर्को शु

साउन १ गतेबाट पूणर्

पमा बजेट कायार्न्वयनमा

लाने उ ेँयले िमित 2074/2/16 गते नै अथर् मन्ऽालयबाट बजेट कायार्न्वयनसम्बन्धी
मागर्दशर्न पठाइएको।
5.4

शोधभनार् िनदिशकाबमोिजम ाेसहोल्ड रकम पुिगसकेकोमा तु न्तै र ाेसहोल्ड रकम नपुगेकोमा

चौमािसक अविध समाप्त भएको अक

चौमािसक अविधिभऽ सम्बिन्धत आयोजना व्यवःथापन

कायार्लयबाट सोधभनार् माग गन व्यवःथा िमलाइएको ।
5.5
5.6

आयोजना/कायर्बमको चौमािसक िवभाजन सिहतको वािषर्क खिरद योजना तयार गरी साउन

मसान्तिभऽ ःवीकृत गिरसक्नुपन व्यवःथा गिरएको ।

नयाँ कायर्बम/आयोजना कायार्न्वयनका लािग साउन मसान्तिभऽ आयोजना कायार्लयह
गिरसिकने व्यवःथा गिरएको।
2

ःथापना

5.7

एउटै िनमार्ण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कायर्का लािग धेरै वटा ठे क्का िलने र कायर्

सम्पन्न नगन ूवृि को अन्त्य गनर् अित आवँयक कायर्का लािग बाहे क एक तहभन्दा बढी तहमा

सहायक ठे क्का सम्झौता गनर् नपाइने व्यवःथा गिरएको।
5.8

रािंशय सतकर्ता केन्िबाट आयोजनाको िनमार्ण गुणःतरको ूािविधक परीक्षण गिरने व्यवःथा

गिरएको।
5.9

आयोजना कायार्न्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय ूभाव मूल्या न र ूारिम्भक वातावरणीय
परीक्षणका कायर्ह

गिरएको।

ूचिलत कानुनमा तोिकएको न्यूनतम समयसीमािभऽ सम्पन्न गिरने व्यवःथा

5.10 ःथानीय तहले कानूनबमोिजम खचर् गनर् पाउने गरी अनुदानको

पमा सम्बिन्धत ःथानीय सि त

कोषमा ूत्येक वषर्को साउन १ गते, मं सीर १ गते र चैऽ १ गते गरी ३ िकःतामा िव

हःतानतरण गिरने व्यवःथा गिरएको।
5.11 नेपालको सं िवधानको अनुसूची-६बमोिजम ूदे श सरकारको अिधकारको सूचीमा उल्लेख भएका
कायर्ह

ूदे श सरकारह

गठन भई नसक्दासम्म सं घीय सरकारबाटै सम्पन्न हुने व्यवःथा

िमलाइएको।

5.12 ूदे श सरकारको सं ःथागत सं रचना िनमार्ण लगायतका कायर्का लािग सोझै ॐोत हःतान्तरण हुने
व्यवःथा िमलाइएको।

6.

समि गत खचर् एवं ॐोतको सं शोिधत अनुमान
.१० खबर् ८२ अवर् ९९ करोड खचर् हुने अनुमान छ, जुन कुल

6.1 चालु वषर्को अन्त्यसम्ममा जम्मा

िविनयोजनको ८4.67 ूितशत हो भने गत आिथर्क वषर्को खचर्को तुलनामा ३१ ूितशतले बढी
हो।

6.2 कुल खचर्मध्ये चालुतफर्

ँ ीगततफर्
.७ खवर् 38 अवर् ९४ करोड, पूज

करोड र िव ीय व्यवःथातफर्

.2 खवर् 34 अवर् ६२

.१ खवर् 9 अवर् 42 करोड खचर् हुने जुन कुल बजेटको बमशः

९1.96 ूितशत, ७० ूितशत र ७८ ूितशत हो।

6.3 चालु वषर् नेपाल सरकारतफर्को ॐोततफर् ९९ ूितशत अथार्त ्

.9 खवर् 82 अवर् 86 करोड 30

लाख 80 हजार खचर् हुने अनुमान छ। वैदेिशक अनुदानतफर् 34.94 ूितशत अथार्त 25 अवर्

21 करोड 26 लाख 18 हजार र वैदेिशक ऋणतफर् 35 ूितशत अथार्त 74 अवर् 91 करोड

24 लाख खचर् हुने अनुमान छ। यसरी वैदेिशक सहायताको रकम ज्यादै कम अथार्त ् करीब 35

ूितशत माऽ खचर् हुने अवःथा दे िखन्छ।
7.

बजेट कायार्न्वयनकालािग खचर् व्यवःथापनको च ुनौती
7.1

चालु आिथर्क वषर्को बजेटमा

.१ खवर् २ अवर् ७३ करोड ६२ लाख कोषको सि ित (Treasery

Balance) रहने आधारमा ॐोत िविनयोजन गिरएकोमा आिथर्क वषर्को अन्त्यमा

.48 अवर् ६१

करोड सं िचत घाटा दे िखएको र बहुपक्षीय दाताह बाट बजेटरी सपोटर् ूा

हुने अपेक्षामा

िविनयोिजत

.32 अवर् ९७ करोड ५० लाख समेत जम्मा

लाख (कुल बजेटको 14.41 ूितशत) ूा
कायार्न्वयन गनर् च ुनौतीपूणर् छ।

3

.1 खबर् ८४ अवर् ३२ करोड १२

नभएको अवःथामा खचर् व्यवःथापन गरी बजेट

7.2

आिथक
र् वषको
र्
छ मिहनामा गैर बजेटरी माग

.३ खव र् 2६ अवर् (कुल िविनयोजनको करीब

25.48 ूितशत) रहे को छ जसलाई सम्बोधन गन र् किठन भएको छ।
7.3
8.

िवगतमा ॐोतको सुिनि तता िदइएका र बहुवषीर्य ठे क्का लागेका आयोजना/कायर्बमह को दाियत्व

भुक्तानी च ुनौतीपूणर् छ।

बजेट कायार्न्वयन र खचर् व्यवःथापनमा गनुप
र् न सुधारह
8.1

ँ ीगत खचर्मा ॐोत ूवाह गनर्
चालु खचर्लाई िनयन्ऽण गद सं चालनमा रहे का आयोजनाको पूज
िमतव्यियता सम्बन्धी नीित सावर्जिनक गन र तलव, भ ा, पानी तथा िबजुली, सं चार महसुल र
घरभाडा, वीमा, खा ा , औषिध खिरद जःता अिनवायर् दाियत्वको िविनयोिजत रकम अन्यऽ चालु
खचर्मा रकमान्तर नगन। इन्धन, ममर्त, कायार्लय साममी, िविवध, सेवा परामशर्, ॅमण
लगायतका चालु खचर्ह मा िनयन्ऽण गन।

8.2

नयाँ ःथापना हुने कायार्लय बाहेक सामान्यतया सािबकको कायार्लयका लािग थप कम्प्युटर,

ल्यापटप, िून्टर, फिनर्चर, सवारी साधन खिरद नगन।
8.3

नेपाल सरकारका िविभ

खाताह मा रहे को तर उपयोगमा नआएको रकमको ूयोजन एिकन गरी

राजःव खातामा दािखल गन व्यवःथा िमलाउने।

8.4

नयाँ आयोजना/कायर्बमका लािग थप िनकासा ूःताव नगनर् सबै िनकायह लाई अनुरोध गन।

8.5

ँ ीगत खचर्लाई ौृजना भइसकेको दाियत्व फ
िवशेषतः पूज

टमा र ठू ला आयोजनाको खचर्को

आधारमा हुने भुक्तानीमा केन्िीत गन।

8.6

चालु वषर् िलन सिकने

.1 खवर् 45 अवर् आन्तिरक ऋणमध्ये उठाउन बाँकी

.30 अवर् 21

करोड पूरै उठाउने।
8.7

कर कानूनह को पिरपालना (Tax complience)

र राजःव च ुहावट िनयन्ऽण र दायरा िवःतार

जःता ूशासिनक सुधारबाट थप राजःव पिरचालन गन।
8.8

शोधभनार् िलन बाँकी रकम यथाशीय ूिबया पुर्याई ूा

गन।

8.9

आगामी वषर् ॐोतको सुिनि तता गरे र माऽ बजेटको आकार िनधार्रण गन।

8.10 हाल नेपाल सरकारले सं चालन गिररहे का तर ूदे श र ःथानीय तहको अिधकार सूचीमा रहे का
आयोजना/कायर्बमह

पिहचान गरी आगामी वषर्को बजेटबाट हःतान्तरण गन।

8.11 बजेट सीमािभऽको अं क राि य गौरवका आयोजना र ूाथिमकता ूा

ठू ला आयोजनामा न्यून

िविनयोजन (Under Funded) गन िवगतको परम्परालाई अन्त्य गनर् सीमा ूदान गदार् कै अवःथामा

Earmark गन ूणाली ूारम्भ गन।

8.12 आगामी आिथर्क वषर्देिख ूदे श तथा ःथानीय तहमा तीन िकःतामा पठाउने िव

हःतान्तरण

अन्तगर्तको अनुदान रकम खचर् भएको ूितवेदन समेतको आधारमा हःतान्तरण गन गरी
िविनयोजन िवधेयक ूःताव गन।

8.13 सामािजक सुरक्षाका कायर्बमह मा रहे को दोहोरोपन हटाई यथाशीय एकीकृत गन।
8.14 योगदानमा आधािरत िनवृ भरण ूणाली (Contributory Pension System) को िवधेयक यथाशीय
सं घीय सं सदमा पेश गन।
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पिरच्छे द 1
समि गत आिथर्क तथा िव ीय िःथित

1.1

समि गत आिथर्क तथा िव ीय िःथित

1.1.1 िव

अथर्तन्ऽको पिर ँय

सन् २०१७ मा ३.७ ूितशत रहे को िव को आिथर्क वृि दर सन् २०१८ मा ३.९ ूितशत रहने
ूक्षेपण अन्तरार्ि य मुिाकोषले गरे को छ। एिशयाली तथा युरोपेली अथर्तन्ऽमा भएको सुधार र अमेिरकी
अथर्तन्ऽमा अंगािलएको नयाँ कर ूणालीका कारण आगामी वषर्ह मा िव

अथर्तन्ऽमा बिमक सुधार

हुने अपेक्षा रहे को छ। अन्तरार्ि य मुिा कोषको ूक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा ४.७ ूितशतले वृि

भएको अनुमान गिरएको उदीयमान तथा िवकासोन्मुख दे शह को अथर्तन्ऽ सन् २०१८ मा ४.९

ु ह
ूितशतले बढ्ने ूक्षेपण रहे को छ। दुई ठू ला िछमेकी मुलक

भारत र चीनको आिथर्क वृि दर सन्

२०१७ मा ६.७ ूितशत र ६.८ ूितशतले बढे को अनुमान रहे कोमा सन् २०१८ मा बमशः ७.४

ूितशत र ६.६ ूितशतले बढ्ने ूक्षेपण छ।

ु ह को मुिाःफीित दर १.७ ूितशत
अन्तरार्ि य मुिा कोषकाअनुसार सन् २०१७ मा िवकिसत मुलक
रहेकोमा सन् २०१८ मा १.९ ूितशत रहने ूक्षेपण रहेको छ। त्यसैगरी, उदीयमान तथा िवकासशील
दे शह को मुिाःफीितदर सन् २०१७ मा ४.१ ूितशत रहे कोमा सन् २०१८ मा ४.५ ूितशत रहने
ूक्षेपण छ। सन् २०१७ मा ४.७ ूितशतले बढे को अनुमान गिरएको वःतु तथा सेवाको िव
सन् २०१८ मा ४.६ ूितशतले वृि

1.2

हुने ूक्षेपण छ।

व्यापार

राि य अथर्तन्ऽ

1.2.1 वाःतिवक क्षेऽ
आिथर्क वषर् २०७४÷७५ को छ मिहनासम्म उपलब्ध समि गत आिथर्क तथ्या ले आिथर्क वृि को
आशावादी पिर ँय दे खाएको छ। समीक्षा अविधमा ऊजार् आपूितर्मा सुधार भई औ ोिगक क्षमता

उपयोगमा िवःतार भएको, पुनिनर्मार्ण कायर्ले गित िलएको तथा पयर्टकको आगमनमा उत्साहजनक वृि

भएका कारण उ ोग तथा सेवा क्षेऽ िवःतार हुने ूक्षेपण रहेको छ। कृिष उत्पादनतफर् बाढीका कारण

वष बालीतफर् धान उत्पादनमा अपेिक्षत वृि

नभएता पिन मकैको उत्पादन उत्साहजनक रहे को र अन्य

कृिष बालीह को उत्पादन सन्तोषूद रहने अनुमान छ। उल्लेिखत पिर ँयह का आधारमा चालु वषर्

ु को समम आिथर्क वृि दर ६ ूितशत रहने ूारिम्भक अनुमान छ।
मुलक
कृिष क्षेऽ

चालु आिथर्क वषर्मा धानको उत्पादन 1.5 ूितशतले घट्ने र मकैको उत्पादनमा ९.४ ूितशत तथा
कोदोको उत्पादनमा ०.०२ ूितशतले वृि

हुने अनुमान छ। समम कृिष क्षेऽको वृि दर िहउँदे

बालीको उत्पादनमा िनभर्र रहने दे िखएको छ। गत वषर् धान उत्पादनमा २१.७ ूितशत, मकै

उत्पादनमा १.२ ूितशत तथा कोदो उत्पादनमा १.२ ूितशतले वृि

5

भएको िथयो।

गैर–कृिष क्षेऽ
समीक्षा अविधमा ऊजार् तथा कच्चा पदाथर्को आपूितर्मा सुधार आएको, िनमार्णजन्य साममीको मागमा
िवःतार भएको र औ ोिगक वातावरण सकारात्मक भएको कारण औ ोिगक क्षेऽको क्षमता उपयोगमा

िवःतार भएको छ। भूकम्पबाट क्षितमःत सं रचनाह को पूनिनर्मार्ण कायर्ले गित िलएको, आवासीय भवन,

ु आयोजना लगायतका पूवार्धारह को िनमार्णमा तीोता आएको तथा पयर्टक आगमनमा
जलिव त
उत्साहजनक वृि

भएको िःथित छ। यसैगरी सं घीयताको कायार्न्वयनको बममा सरकारी सेवा ूवाह

गनर् कायार्लय भवन तथा आवास लगायतका भौितक पूवार्धारह को नविनमार्णको कायर् हुने र िनजी

क्षेऽबाट समेत ःथानीय तथा ूादे िशक ूशासिनक केन्िह मा नविनमार्णका कायर् हुने लगायतका कारण
उ ोग तथा से वा क्षेऽको उत्पादनमा िवःतार आउने ूक्षेपण रहेको छ।

सन् २०१७ मा अिघल्लो वषर्को तुलनामा पयर्टक आगमन सं ख्यामा २४.९ ूितशतले वृि
लाख ४० हजार २ सय १८ पुगेको छ। पयर्टक आगमनमा भएको वृि

भई ९

तथा होटे लको क्षमतामा

भएको िवःतारबाट चालु आिथर्क वषर्मा होटे ल तथा रे ु रे न्ट क्षेऽ िवःतार हुने ूक्षेपण रहे को छ।
समीक्षा अविधसम्ममा कुल १ लाख ८६ हजार ५३ जनालाई वैदेिशक रोजगारीमा जान अिन्तम ौम

ःवीकृित ूदान गिरएको छ। यो सं ख्या गत वषर्को सोही अविधको तुलनामा १.८ ूितशतले कम हो।

ु ह मा मलेिसया, कतार र युनाइटे ड अरव इिमरे ट्स रहे का
वैदेिशक रोजगारीको ूमुख ३ गन्तव्य मुलक

छन्।

समीक्षा अविधमा कुल

.१४ अवर्को वैदेिशक लगानी ूितव ता आएको छ जुन अिघल्लो वषर्को

तुलनामा ६९.७ ूितशतले बढी हो। लगानी ूितब ता आएका कुल १ सय ६७ पिरयोजनाह बाट

हजार ७ सय ४६ रोजगारी िसजर्ना हुने अपेक्षा गिरएको छ।

६

मुिाःफीित
आिथर्क वषर् २०७४÷७५ मा मुिाःफीितलाई ७ ूितशतको सीमािभऽ राख्ने लआय िलएकोमा पिहलो ६
मिहनासम्मको औसत मुिाःफीित ३.५ ूितशत रहेको छ। गत वषर्को आधार मूल्यको ूभाव, ऊजार्
आपूितर्मा आएको सुधार तथा उत्पादनमा भएको वृि को कारण चालु आिथर्क वषर्मा समम उपभोक्ता

मुिाःफीितमा कमी आई ६ ूितशतको सीमािभऽ रहने अनुमान छ। तथािप, पिछल्ला मिहनाह मा
भारतमा समेत िनरन्तर

पमा मूल्यवृि

भइरहे को, दे शिभऽ सं घीय सं रचना सं ःथागत गनर् उल्लेख्य

सरकारी खचर् हुने तथा अन्तरार्ि य क्षेऽमा पेशोिलयम पदाथर्को मूल्यवृि

हुने बम जारी रहे को र सोको

असर ःव प हालसालै पेशोिलयम पदाथर्को मूल्यमा भएको वृि ले आगामी िदनमा समम मुिाःफीितमा
थप दबाब पनर् सक्ने जोिखम भने रहे को छ।

िवूेषण आूवाह
समीक्षा अविधमा िवूेषण आूवाह (नेपाली मुिामा) ०.५ ूितशतले ॑ास भई

.३ खवर् ४० अवर् ५४

करोडमा सीिमत भएको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा िवूेषण आूवाह ५.७ ूितशतले बढे को
िथयो। फलःव प खुद शान्सफर आय १.७ ूितशतले घटी

.३ खवर् ९३ अवर् ३४ करोडमा सीिमत

भएको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो आय ५.६ ूितशतले बढे को िथयो। ौम ःवीकृितका

आधारमा वैदेिशक रोजगारीमा जाने नेपालीको सं ख्या (पुन ौम ःवीकृित बाहेक) समीक्षा अविधमा १.८
ूितशतले घटे को छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो सं ख्या ९.९ ूितशतले घटे को िथयो।
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बैदेिशक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारह को सं ख्या
(छ मिहनासम्म)
क. सं ःथागत तथा ब्यिक्तगत (नयाँ र बैधािनकरण)
दे श

कामदारको सं ख्या
2073/74

ूितशत िहःसा

2074/75

2073/74

2074/75

मलेिसया

38801

59288

20.5

31.9

कतार

62776

48957

33.1

26.3

ु अरव ईिमरे ट्स
सं यक्त

26396

30758

13.9

16.5

साउदी अरव

44481

23286

23.5

12.5

5699

7781

3.0

4.2

815

2687

0.4

1.4

बहराइन

1932

2485

1.0

1.3

ओमान

1416

1437

0.7

0.8

553

774

0.3

0.4

1629

385

0.9

0.2

इजरायल

70

68

0.0

0.0

लेवनान

76

5

0.0

0.0

अन्य

4789

8142

2.5

4.4

कुल

189433

186053

100.0

100.0

-9.9

-1.8

पुन ौम ःवीकृित

132065

127024

-

-

ूितशत पिरवतर्न

16.4

-3.8

-

-

कुवेत
दिक्षण कोिरया

अफगािनःतान
जापान

ूितशत पिरवतर्न
ख. पुन ौम ःवीकृित

ॐोतः वैदेिशक रोजगार िवभाग।

1.२.2 मौििक िःथित
मुिाूदाय
समीक्षा अविधमा िवःतृत मुिाूदाय ६.७ ूितशतले बढे को छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा उक्त
मुिाूदाय ८.१ ूितशतले बढे को िथयो। आयातमा भएको वृि

गदार् समीक्षा अविधमा खुद वैदेिशक सम्पि

तथा िवूेषण आूवाहमा आएको कमीले

घट्न गई अिघल्लो वषर्को तुलनामा मुिाूदाय कम दरले

बढे को हो। वािषर्क िबन्दुगत आधारमा २०७४ पुस मसान्तमा िवःतृत मुिाूदाय १४ ूितशतले बढे को
छ।
कुल आन्तिरक कजार्
समीक्षा अविधमा कुल आन्तिरक कजार् ७ ूितशतले बढे को छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा उक्त
कजार् ६ ूितशतले बढे को िथयो। समीक्षा अविधमा मौििक क्षेऽको िनजी क्षेऽमािथको दावी ११.९
ूितशतले बढे को छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो दावी १२.६ ूितशतले बढे को िथयो।
वािषर्क िबन्दुगत आधारमा २०७४ पुस मसान्तमा यःतो कजार् १७.३ ूितशतले बढे को छ।
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िनक्षेप सं कलन
समीक्षा अविधमा बक तथा िव ीय सं ःथाह मा रहेको िनक्षेप ६.९ ूितशत ( .१ खवर् ५७ अवर् ६५

करोड) ले वृि

भई

.२४ खवर् ५७ अवर् ४५ करोड पुगेको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा

यःतो िनक्षेप ७.२ ूितशत ( .१ खवर् ४४ अवर् ३८ करोड) ले बढे को िथयो। वािषर्क िबन्दुगत
आधारमा २०७४ पुस मसान्तमा बक तथा िव ीय सं ःथाह को िनक्षेप १३.७ ूितशतले बढे को

छ। २०७४ पुसमा बक तथा िव ीय सं ःथाह को कुल िनक्षेपमा चिल्त, बचत र मु तीको अंश बमशः
८.४ ूितशत, ३६.४ ूितशत र ४२.८ ूितशत रहे को छ।
कजार् ूवाह
समीक्षा अविधमा बक तथा िव ीय सं ःथाह बाट िनजी क्षेऽमा ूवािहत कजार् ११.९ ूितशतले बढे को

छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो कजार् १२.९ ूितशतले बढे को िथयो। िनजी क्षेऽतफर् ूवािहत

कजार्मध्ये समीक्षा अविधमा वािणज्य बकह को कजार् ूवाह ११.५ ूितशत, िवकास बकह को १६.६
ूितशत र िव

कम्पनीह को ४.२ ूितशतले बढे को छ। वािषर्क िबन्दुगत आधारमा २०७४ पुस

मसान्तमा बक तथा िव ीय सं ःथाह बाट िनजी क्षेऽतफर् ूवािहत कजार् १७.२ ूितशतले बढे को छ।

तरलता व्यवःथापन
आिथर्क वषर् २०७४÷७५ को छ मिहनासम्ममा नेपाल रा
िदने िरपो बोलकबोल माफर्त
सोझै खिरद बोलकबोल माफर्त

बकले ब्याजदर किरडोर अन्तगर्तको १४

.४४ अवर् ५ करोड तरलता ूवाह गरे को छ। त्यसैगरी समीक्षा अविधमा
.२५ अवर् २८ करोड तरलता ूवाह गरे को छ।

वािणज्य बक तथा िव ीय सं ःथाह लाई तरलता आवँयक परे मा नेपाल रा

बकबाट ःथायी तरलता

सुिवधा उपयोग गन व्यवःथा रहे को छ। समीक्षा अविधमा वािणज्य बक तथा िव ीय सं ःथाह ले
.२३ अवर् ५८ करोडको त्यःतो सुिवधा उपयोग गरे का छन्।

आिथर्क वषर् २०७४÷७५ को छ मिहनासम्मको अविधमा नेपाल रा
(वािणज्य बकह ) बाट अमेिरकी डलर १ अवर् ९२ करोड खिरद गरी

बकले िवदे शी िविनमय बजार
.१ खवर् ९८ अवर् ४ करोड

खुद तरलता ूवाह गरे को छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा िवदे शी िविनमय बजारबाट अमेिरकी
डलर २ अवर् ४ करोड खुद खिरद भई

.२ खवर् १९ अवर् ३५ करोड खुद तरलता ूवाह भएको

िथयो।
1.2.3 िधतोपऽ तथा बीमा ब्यवसाय
िधतोपऽ बजार
नेप्से सूचका

२०७३ पुस मसान्तको १४७९.९ िवन्दुबाट २०७४ पुस मसान्तमा ३.३ ूितशतले ॑ास

आई १४३१.१ िवन्दुमा पुगेको छ। २०७४ असार मसान्तमा भने नेप्से सूचका

१५८२.७ िवन्दु

कायम भएको िथयो। समीक्षा अविधमा नेपाल िधतोपऽ बोडर्ले १२ वटा कम्पनीह लाई

.१२ अवर्

२४ करोड बराबरको १० करोड २५ लाख िक ा शेयर ूाथिमक िनंकासनका लािग ःवीकृित िदएको
छ।
बीमा व्यवसाय

२०७४ पुस मसान्तमा ३६ वटा बीमा कम्पनीह मध्ये सूचीकृत कम्पनीह को सं ख्या २२ रहे को छ।

कुल ३६ वटा बीमा कम्पनीमध्ये १७ वटा िनजीर्वन, १८ वटा जीवन र १ पुनब
र् ीमा कम्पनीह
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रहे का

छन्। बीमा सिमितबाट ूा
सम्पि ÷दाियत्व
1.२.4 वा

तथ्या अनुसार २०७४ असार मसान्तमा बीमा कम्पनीह को कुल

.१ खवर् ८५ अवर् ८९ करोड पुगेको छ।

क्षेऽ

वैदेिशक ब्यापार
समीक्षा अविधमा कुल वःतु िनयार्त अिघल्लो वषर्को सोही अविधको तुलनामा १३.४ ूितशतले वृि

भई

.४१ अवर् १४ करोड पुगेको छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यःतो िनयार्त १४.८

ूितशतले वृि

भएको िथयो।

समीक्षा अविधमा कुल वःतु आयात १५ ूितशतले वृि

भई

.५ खवर् ३४ अवर् १६ करोड पुगेको

छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यःतो आयातमा ६७.३ ूितशतले वृि

ूकार समीक्षा अविधमा कुल व्यापार घाटा १५.१ ूितशतले वृि

भई

भएको िथयो। यस

.४ खवर् ९३ अवर् २ करोड

रहेको छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही अविधमा व्यापार घाटामा ७४ ूितशतले वृि

भएको िथयो।

शोधनान्तर िःथित
समीक्षा अविधमा शोधनान्तर िःथित

.६ अवर् ६६ करोडले घाटामा रहे को छ। अिघल्लो आिथर्क

वषर्को सोही अविधमा शोधनान्तर िःथित
खाता

.४५ अवर्ले बचतमा रहे को िथयो। समीक्षा अविधमा चालु

.७५ अवर् ७१ करोडले घाटामा रहे को छ। गत आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यो खाता

.१

अवर् ८ करोडले घाटामा रहेको िथयो। वःतु आयात उच्च रहेको तथा िवूेषण आूवाहमा कमी
आएकाले समीक्षा अविधमा चालु खाता र शोधनान्तर िःथित घाटामा गएको छ।
समीक्षा अविधमा ०.५ ूितशतले िवूेषण आूवाहमा कमी आई

.३ खवर् ४० अवर् ५४ करोड पुगेको

छ। यःतो आूवाह अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा ५.७ ूितशतले वृि

भएको िथयो।

िवदे शी िविनमय सि ित
२०७४ पुस मसान्तमा कुल िवदे शी िविनमय सि ित २०७४ असार मसान्तको
४३ करोडको तुलनामा १.१ ूितशतले कमी आई

.१० खवर् ७९ अवर्

.१० खवर् ६७ अवर् ३४ करोड पुगेको छ। गत

आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यःतो सि ित ४.८ ूितशतले वृि

भएको िथयो। २०७४ पुस मसान्तमा

कायम िवदे शी िविनमय सि ितमा भारतीय मुिा सि ितको अं श २३.९ ूितशत रहे को छ। आिथर्क वषर्
२०७४/७५ को छ मिहनाको आयातलाई आधार मान्दा िवदे शी िविनमय सि ितको िव मान ःतरले

१२.२ मिहनाको वःतु आयात र १०.६ मिहनाको वःतु तथा सेवा आयात धा
सरकारी िव

पयार्

हुने दे िखन्छ।

िःथित

बजेट घाटा/बचत
आिथर्क वषर् 2074/75 को छ मिहनामा नगद ूवाहमा आधािरत नेपाल सरकारको बजेट
47 करोडले घाटा रहेको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा सरकारको बजेट
करोडले बचतमा रहेको िथयो।

.35 अवर्

.40 अवर् 22

सरकारी खचर्
समीक्षा अविधमा नगद ूवाहमा आधािरत कुल सरकारी खचर्
छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो खचर्
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.3 खवर् 99 अवर् 38 करोड पुगेको

.2 खवर् 18 अवर् 61 करोड रहेको िथयो।

समीक्षा अविधमा चालु खचर्
यःतो खचर्

.3 खवर् 31 अवर् 7 करोड पुगेको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा

ँ ीगत तथा िव ीय खचर्
.2 खवर् 18 अवर् 60 करोड रहे को िथयो। समीक्षा अविधमा पूज

21.83 ूितशतले बढे र

.68 अवर् 31 करोड भएको छ। अिघल्लो वषर् यःतो खचर्

.56 अवर् 7

करोड भएको िथयो।
सरकारी राजःव
समीक्षा अविधमा नेपाल सरकारको कुल राजःव सं कलन 20.7 ूितशतले वृि

भई

.3 खवर् 35

अवर् 10 करोड पुगेको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो राजःव 68.9 ूितशतले वृि
.2 खवर् 77 अवर् 57 करोड पुगक
े ो िथयो। समीक्षा अविधमा सरकारले

भई

.3 खवर् 34 अवर् 14

करोड राजःव सं कलनको लआय हािसल गरे को छ। नेपाल सरकारको राजःव सं कलन मुलत: आयाितत
वःतुह मा लाग्ने भन्सार महसूल, मूल्य अिभवृि

कर, अन्त:शुल्क र त्यस अन्तगर्त हुने पेशा

व्यवसायबाट आिजर्त आयकरबाट सं कलन हुँदै आएको छ।
सरकारको नगद मौज्दात
2074 पौस मसान्तसम्म बजेट घाटा
करोड आन्तिरक ऋण र

अविधमा

.35 अवर् 46 करोड भएता पिन

.1 खवर् 14 अवर् 79

.22 अवर् 94 करोड वैदेिशक ऋण पिरचालन गिरएको हुँदा समीक्षा

.1 खवर् 2 अवर् 27 करोड खचर् गनर् सिकने ॐोत बजेटमा

पमा उपलव्ध छ।

चालु आिथर्क वषर्को पिहलो 6 मिहनामा वष वालीतफर् धान उत्पादनमा कमी आएतापिन समम कृिष

उत्पादनको अवःथा सन्तोषजनक दे िखएको छ। गै॑ कृिष क्षेऽतफर् उ ोग तथा सेवा क्षेऽ िवःतार हुँदै

गएको छ र मुिािःफित पिन वािञ्छत सीमािभऽ नै रहने अनुमान छ। वैदेिशक रोजगारमा जाने

नेपालीको सं ख्या घटे को कारणबाट िवूेषण आय घट्दै जानु, अपेिक्षत माऽामा िनयार्त बढ्न नसक्नु,
शोधानान्तर िःथित घाटामा रहनु, चालु खाताको घाटा बढ्दै जानु, िवदे शी िविनमय सि ित घट्नु, बजेट
घाटा बढ्नु जःता िवषयह

अथर्तन्ऽका च ुनौतीको

पमा दे िखएका छन्, जसलाई चालु आिथर्क वषर्को

बाँकी अविधमा गिरने सुधारका कामह बाट सम्वोधन गनुप
र् नछ।
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पिरच्छे द 2
बजेट खचर् र ॐोत पिरचालनको िव ष
े ण
2.1

बजेट िविनयोजन िव ष
े ण
चालु आिथर्क वषर् 2074/75 को बजेटले भूकम्पबाट क्षितमःत भौितक सं रचनाको पुनिनर्मार्ण गन,
राि य

गौरवका

आयोजनाको

िनमार्ण

कायर्लाई

तीॄता

िदने,

कृिष

क्षेऽको

आधुिनकीकरण

र

व्यवसायीकरण गरी कुल माहर्ःथ उत्पादनमा कृिष क्षेऽको योगदान बढाउने, पूवार्धार िवकास गन र

सामािजक क्षेऽमा लगानी बढाई लोककल्याणकारी राज्यको दाियत्वको व्यवःथापन गन लगायत समम
आिथर्क-सामािजक िवकासलाई अगािड बढाउने उ ेँय िलएको छ।
गिरवी न्यूनीकरण गन कायर्बमह लाई एकीकृत र ूभावकारी

पमा कायार्न्वयन गनर्का लािग गिरबी

सघनता बढी भएका क्षेऽह मा गिरबी िनवारणका कायर्बमह लाई उच्च ूाथिमकता िदई बजेट
िविनयोजन भएको छ।
योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन, यसबाट ूा

हुने लाभको िवतरण तथा मिहलाको क्षमता अिभवृि

एवं

रोजगारी वृि मा टे वा पुर्याउने उ ेँयले बजेटलाई लैि कमैऽी बनाइएको छ। जलवायु अनुकुलन हुने

गरी जलवायु पिरवतर्नसँग सम्बिन्धत िवषयह लाई सम्वोधन गनर् जलवायु पिरवतर्न बजेट िनमार्णमा जोड
िदइएको छ। यसैगरी दे शमा रहेको गिरबीलाई न्यूनीकरण गनर् गिरबीसम्बन्धी ःप

मानकका आधारमा

र् ा गिरएको छ।
गिरवी न्यूनीकरणका कायर्बममा केिन्ित रही बजेट तजुम
चालु वषर्मा सं घीयता कायार्न्वयन गन बैधािनक सं ःथा सं घीय सं स , ूदे श सभा र तेॐो चरणको ःथानीय
तहको िनवार्चन सम्प
तहमा िव

गनर्का लािग बजेट व्यवःथा भएको छ। िनवार्चन सम्प

हःतान्तरण गनर्का लािग ःप

भइसकेको ःथानीय

सूचकको आधारमा िव ीय समानीकरण र सशतर् अनुदान

बजेटमा व्यवःथा भएको छ।
चालु आिथर्क वषर्को लािग कुल

.१२ खवर् ७८ अवर् ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बजेट

िविनयोजन गिरएको छ। कुल बजेटका लािग आवँयक ॐोतको अनुमान गदार्

.1 खवर् 2 अवर्ले गत

वषर्को बजेट बचत हुने अनुमानका आधारमा ॐोत पिरचालनको अनुमान गिरएको िथयो। गत आिथर्क

वषर्को मसान्तसम्मको िहसाब हे दार् उक्त अविधमा सरकारी कोष
गत वषर्को बजेट

.48 अवर् ऋणात्मक रहे को दे िखयो।

ँ लन गिरएकोमा
.1 खवर् 2 अवर् बचत हुने अनुमानका आधारमा ॐोत आक

अवर् ऋणात्मक रहेको अवःथामा ॐोत पिरचालनमा खुद

.48

.१ खवर् ५० अवर्ले न्यून हुन जाने दे िखन्छ।

ॐोत पिरचालनका लािग ूक्षेपण गिरएका राजःव एवं वैदेिशक सहायता तथा आन्तिरक ऋण सबै
उपलब्ध हुँदा समेत

.1 खवर् 50 अवर्ले खुद बजेट घाटा रहने अवःथा छ। कुल बजेट

७९ अवर् रहेकोमा उपरोक्त न्यून हुने

.12 खवर्

.1 खवर् 50 अवर् क ा गदार् खुद ॐोत पिरचालन गन क्षमता

.11 खवर् 2९ अवर्को हुन जान्छ। बजेटरी सहायतातफर्को

.32 अवर् ूा

गनर् पूरा गनुप
र् न शतर्ह

समयमा पूरा नहुँदा यःतो रकमबाट खचर् व्यवःथा गनर् खोिजएका कायर्बम कायार्न्वयनमा किठनाइ हुने

दे िखन्छ। फलःव प उक्त रकम बराबरको रकम खचर् गनर्का लािग आन्तिरक साधन मािथ थप दवाव
हुनाले मािथ उल्लेिखत

.1 खवर् 50 अवर्को ऋणात्मक ॐोत मािथ थप

.32 अवर् समेत जोड्दा

.१ खवर् ८२ अवर् खुद ऋणात्मक हुने अवःथा दे िखएको छ। यो ऋणात्मक अवःथा आन्तिरक ॐोत

(राजःव र आन्तिरक ऋण) लआयबमोिजम पिरचालन भएमा र वैदेिशक सहायता
ूा

हुन सक्ने अनुमानका आधारमा ूक्षेपण गिरएको छ।
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.1 खवर् २५ अवर्

खचर्तफर् िव ष
े ण गदार् चालु खचर्

.8 खवर् ३ अवर् ५३ करोड १४ लाख िविनयोजन भएको छ। चालु

वषर्को कुल िविनयोिजत बजेटमा चालु खचर्को अंश िवगत वषर्ह को तुलनामा अिधक भई ६३ ूितशत
दे िखएको छ। यःतो दे िखनुको मुलभूत कारण ूदे श र ःथानीय तहमा हःतान्तरणका लािग छु

ाएको

.२ खवर् ३२ अवर् १९ करोड ८० लाख र पुनिनर्मार्ण कोषको व्यिक्तगत घर िनमार्णका लािग
अनुदानमा िविनयोिजत चालु खचर् अन्तगर्त समावेश भएको दे िखनु हो। य िप यस ूकारको ःथानीय
ँ ी वृि
तहको िविनयोजन र पुनिनर्मार्ण कोषबाट ूवाह हुने अनुदान रकमबाट पूज

गन ूकृितका कायर्ह

समेत हुन्छन्।

ँ ीगत खचर्तफर् कुल
चालु आिथर्क वषर् पूज

.3 खवर् ३५ अवर् १७ करोड ६0 लाख बजेट िविनयोजन

भएकोमा िविनयोिजत बजेटमध्ये सावर्जिनक िनमार्णमा

ूितशत), भवनतफर्

.२ खवर् ६० करोड २३ लाख (५९.८५

.75 अवर् ६५ करोड ८९ लाख (२२.५७ ूितशत), सवारी साधनतफर्

.३ अवर्

ँ ीगत अनुसन्धान तथा परामशर्तफर्
८८ करोड ५४ लाख (१.१६ ूितशत), पूज

.16 अवर् ४० करोड

८२ लाख (४.८९ ूितशत) िविनयोजन भएको छ। िव ीय व्यवःथा अन्तगर्त

.१ खवर् ४० अवर् २८

करोड ७४ लाख िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधमा

.२० अवर् २१ करोड ९६ लाख माऽ खचर्

भएको छ, जुन गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको खचर्को तुलनामा २.८९ ूितशतले घटी हो। िव ीय

ँ ीगत ूकृितका कायर्मा नै
व्यवःथा अन्तगर्त शेयर तथा ऋण लगानीमा खचर् भएको अिधकांश रकम पूज
ँ ीगत खचर्को िहःसा घट्नु हो भनेर िव ष
खचर् हुने हुँदा यो खचर् घट्नु भनेको पिन पूज
े ण गनर् सिकन्छ।

आिथर्क वषर् 2074/75 को बजेट तजुम
र् ाका बखत अवलम्वन गरे का िस ान्त तथा उिल्लिखत

ूाथिमकताका कायर्सूचीको कायार्न्वयनका लािग बजेट व्यवःथा भएको िववरण तािलका ३.1 मा ूःतुत
गिरएको छ।
तािलका 3.1: बजेट व्यवःथा

( .हजारमा)

िविनयोजन रकम

बाँडफाँट
चालु

कुल िविनयोजनमा ूितशत

803531454

62.83

ँ ीगत
पूज

335175970

26.21

िव ीय व्यवःथा

140287431

10.96

1278994855

100.00

सं घ

571333363

ूदे श र ःथानीय तह

232198091

कुल जम्मा

चालु आिथर्क वषर्को बजेटलाई गत आिथर्क वषर्को बजेटसँग तुलना गदार् आिथर्क वषर् २०७३/74 को
िविनयोजनको तुलनामा 17.96 ूितशत र यथाथर् खचर्को तुलनामा 32 ूितशतले वृि

भएको

दे िखन्छ। भूकम्पपिछको पुनिनर्मार्ण र पूवार्धार िनमार्ण, ःवाःथ्य तथा िशक्षा, सामािजक सुरक्षा, ूदे श सभा

र सं घीय सं सद्को िनवार्चन एवं ूदे श तथा ःथानीय तहको िव
िविनयोजन गिरएकोले बजेटको आकारमा वृि

भएको छ।
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हःतान्तरणका लािग ठू लो रकम

2.1.1 िनकायगत बजेट िविनयोजन
नेपाल सरकार कायर्सम्पादन िनयमावली, २०७२ ले तोकेबमोिजमका िनकायह ले गनुप
र् न कायर्का लािग

चालु आिथर्क वषर्मा िनकायह , मन्ऽालयह , बोडर्, पिरष , िव िव ालय आिदका लािग बजेट
िविनयोजन भएको छ। िनकायगत
िनकायह मा गृह मन्ऽालयका लािग
६१ लाख, िशक्षा मन्ऽालयतफर्
िवकासतफर्

पमा चालु खचर्तफर् सबैभन्दा बढी बजेट िविनयोजन भएका
.54 अवर्, ७५ करोड १ लाख, रक्षातफर्

.४५ अवर् ८ करोड

.36 अवर् १३ करोड ८८ लाख, सं घीय मािमला तथा ःथानीय

.३८ अवर् ३६ करोड ३१ लाख र वन तथा भू-सं रक्षण मन्ऽालयतफर्

ँ ीगततफर् भौितक पूवार्धार मन्ऽालयतफर्
८० लाख बजेट िविनयोजन भएको छ। पूज
करोड ६२ लाख, ूधानमन्ऽी कायार्लयतफर्

.९४ अवर् २९

.१ खवर् ४६ अवर् ५९ करोड ३३ लाख, सं घीय मािमला

.४३ अवर् ४9 करोड ४ लाख, िसँचाइतफर्

.26 अवर् ३३ करोड १५

.२९ अवर् ९८ करोड ५६ लाख र सहरी िवकासतफर्

.२८ अवर् ५२ करोड १२

तथा ःथानीय िवकासतफर्
लाख, िशक्षातफर्

.८ अवर् ८ करोड

लाख बजेट िविनयोजन भएको छ। चालु ूकृितका कायर्का लािग गिरएको िविनयोजनले अूत्यक्ष पमा

ँ ी िनमार्णमा योगदान गरी सावर्जिनक सेवा ूवाहमा ूत्यक्ष योगदान गरे का हुन्छन् र पूज
ँ ीगत
पूज

ूकृितका खचर्ले गिरबी न्यूनीकरण, पूवार्धार िवकास, कृिष क्षेऽको िवकास र ूव र्न तथा िशक्षा क्षेऽमा
गिरने लगानीले आिथर्क समृि का लािग योगदान गदर्छन्।
2.1.2 गिरबी न्यूनीकरण बजेट िविनयोजन

ु को किरब एक चौथाइ जनसं ख्या गिरबीको रे खामुिन रहे का छन्। गिरबीका रे खाभन्दा केही मािथ
मुलक
रहेका ठू लो जनसं ख्याको िहःसा भूकम्पका कारण जोिखमको अवःथामा छन्। राज्यले अवलम्बन गरे का

गिरबीसम्बन्धी कायर्बमह ले ती गिरबलाई समेट्न नसकेकोले गिरबीको गहनता र िवषमताको खाडल

झन् बढे को छ। िनरपेक्ष गिरबीको िव मान सं ख्यामा कटौती गरी समतामूलक समाजको िनमार्ण गनर्
राज्यले नीित, कानून, योजना र कायर्बम कायार्न्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले चालु आिथर्क वषर्मा

गिरबी न्यूनीकरणमा ूत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी

.8 खवर् 23 अवर् 61 करोड 20 लाख ७२

हजार (64.40 ूितशत), गिरबी न्यूिनकरणमा अूत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी

.४ खवर् 55 अवर्

38 करोड 27 लाख ८३ हजार (35.60 ूितशत) िविनयोजन गरे को छ। यस ूकारको बजेट

ु मा पुग्ने कायर्बम
िविनयोजनबाट नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म मध्यमःतरको आय भएको मुलक
अन्तगर्त िदगो िवकासका लआय हािसल गनर् म त पुग्दछ।
िवशेष गरी मामीण भेगका गिरबीको सघनता बढी भएका क्षेऽह मा हुने सरकारी लगानी, आय आजर्नमा

सघाउ पुर्याउने कायर्बमह , ती क्षेऽका क्षमता िवकाससम्बन्धी कायर्बमह , सामािजक क्षेऽमा गिरने
लगानी, सामािजक सुरक्षा कायर्बमह

िवशेष गरी िशक्षा, ःवाःथ्यमा गिरने लगानी, ःथानीय तहह लाई

जाने अनुदान तथा गिरबी िनवारणमा केिन्ित सरकारी रकमको ठू लो िहःसालाई समेटी गिरबी
र् ा भएको छ।
न्यूनीकरण बजेट तजुम

2.1.3 लिगक उ रदायी बजेट िविनयोजन
ु
नेपाल सरकार सं यक्त
रा सं घीय अिभसिन्धह को पक्ष रा

भएकोले ती अिभसिन्धह को व्यवःथाको

कायार्न्वयन गनर् एवं नेपालको सं िवधानले व्यवःथा गरे का सं वैधािनक हकको कायार्न्वयन गनर् तथा आधा

आकाशका उपमाको

पमा रहे का मिहलाह को समम िवकासका लािग राज्यले पयार्

बजेट िविनयोजन

गनुप
र् न मान्यता रहे को छ। नेपाल सरकारले हरे क वषर् बजेट तजुम
र् ा गदार् बजेटलाई बढी लिगक
13

उ रदायी बनाउन ःप

मानकह

तयार गरी बजेटका ूत्येक िबयाकलापलाई लिगक

ि ले मापन

गिरएको छ। समम योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयनमा मिहला सहभािगताको अवःथा, मिहलाको क्षमता

अिभवृि , कायर्बमह मा मिहलाको लािग लाभ तथा िनयन्ऽणमा सुिनि तता, मिहलाह को रोजगारी र
आय आजर्नमा अिभवृि

र समयको ूयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कायर्बोझमा कमी जःता पिरसूचकका

आधारमा मिहलालाई ५० ूितशतभन्दा बढी लाभ पुग्ने िबयाकलाप भएमा ूत्यक्ष लाभको

पमा गणना

गरी लिगक उ रदायी बजेट तजुम
र् ा गिरएको छ। चालु आिथर्क वषर्को कुल िविनयोिजत बजेटमध्ये
मिहलाह को ूत्यक्ष लाभ पाउने िबयाकलापमा

.४ खवर् ७८ अवर् ५८ करोड ७७ लाख ७३ हजार

(37.42 ूितशत), अूत्यक्ष लाभ पाउने िबयाकलापमा
१६ हजार (३२.66 ूितशत) मा लिगक

ि ले छु

.4 खवर् १७ अवर् ६७ करोड ३३ लाख

ाउन निमल्ने (तटःथ) मा

.3 खवर् ८२ अवर्

७३ करोड ३७ लाख ६७ हजार (२९.92 ूितशत) बजेट िविनयोजन भएको छ। यस ूकार
मिहलाह को रोजगारी तथा आय आजर्नमा अिभवृि , क्षमता िवकासमा सुधार, योजना तजुम
र् ा र
कायार्न्वयनमा मिहलाको सहभािगता उल्लेख्य

पमा बढ्ने अपेक्षाका साथ बजेट िविनयोजन भएको छ।

2.2 समि गत खचर् िःथित िव ष
े ण
खचर्को िव ष
े ण गदार् समीक्षा अविधमा ःथानीय तहको तेॐो चरणको िनवार्चन, ूदे श तथा सं घीय
सं सद्को िनवार्चन भएकोले िनवार्चन आयोगको र सुरक्षा िनकायह को चालु खचर् उल्लेख्य

पमा वृि

भएको छ। यस अविधमा सबैभन्दा न्यून चालु खचर् जनसं ख्या तथा वातावरण मन्ऽालयले कुल

ँ ीगत खचर्तफर् यस अविधमा िनवार्चन आयोगले
िविनयोिजत बजेटको 9.3७ ूितशत खचर् गरे को छ। पूज

सवारी साधन र मेिशनरी खिरदका कारण कुल िविनयोिजत बजेट भन्दा पिन बढी खचर् गरे को छ।

ँ ीगत बजेटको 1.10 ूितशत माऽ खचर् भएको छ।
ऊजार् मन्ऽालयको िविनयोिजत पूज

ँ ीगत खचर्
समीक्षा अविधमा समममा चालु खचर्तफर् कुल िविनयोजनको 41.20 ूितशतले खचर् हुँदा पूज
भने िविनयोजनको 14.35 ूितशत माऽ खचर् भई िनराशाजनक अवःथा रहे को छ। ूितव

खचर् तथा

िनयिमत ूकृितका तलब, भ ा, कायार्लय स ालन लगायतका खचर्, ूदे श र ःथानीय तहमा दुई

िकःतामा गिरएको िव

हःतान्तरण, ःथानीय तहको तेॐो चरण, ूदे श सभा, सं घीय सं सद्को िनवार्चन र

भूकम्प पिछको पुनिनर्मार्णका लािग ूदान गिरएको िनजी आवास अनुदान जःता कारणले चालु खचर्
उल्लेख्य वृि

भएको छ। ःथानीय तहको तेॐो चरण, ूदे श सभा र सं घीय सं सद्को िनवार्चनमा केिन्ित

हुन ु परे को र वषार्याममा भएको िभषण बाढीको असरले समेत आशाितत

छै न।

चालु आिथर्क वषर्को ूथम छ मिहनामा कुल िविनयोजन मध्ये

ँ ीगत खचर् हुन सकेको
पमा पूज

.3 खवर् 99 अवर् 38 करोड 40

लाख 12 हजार खचर् भएको छ। यो रकम कुल बजेटको 31.23 ूितशत हो। कुल खचर्मध्ये चालु
खचर्

ँ ीगत खचर्
.3 खवर् 31 अवर् 7 करोड 49 लाख 50 हजार, पूज

लाख र िव ीय व्यवःथातफर्

खचर्ह

.48 अवर् 8 करोड 94

.20 अवर् 21 करोड 96 लाख 62 हजार खचर् भएको छ। यी

िविनयोजनको तुलनामा बमश: 41.20 ूितशत, 14.35 ूितशत र 14.41 ूितशत रहे का

छन्। चालु आिथर्क वषर्को ूथम छ मिहनाको शीषर्कगत खचर् र गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको
खचर् बीचको तुलनात्मक िववरण तािलका ३.२ मा ूःतुत गिरएको छ।
ःथानीय तहको खचर्
ःथानीय तहलाई िव

हःतान्तरण भएको

.१ खवर् ४६ अवर् मध्ये हालसम्म करीव

भएको छ। यो खचर् हःतान्तरण भएको रकमको 31.50 ूितशत हो।
14

. 46 अवर् खचर्

तािलका 3.२: समि गत खचर्को तुलनात्मक िःथित
(रकम
िविनयोजन

पिहलो छ मिहनाको खचर्

गत आिथर्क

.लाखमा)

िविनयोजनको तुलनामा खचर्
ूितशत

वषर्को तुलनामा
चालु आिथर्क

073/74

074/75

073/74

074/75

वषर्को पिरवतर्न

चालु

6171641

8035314

2186091

3310749

ँ ीगत
पूज

3119463

3351759

352546

व्यवःथा

1198109

1402874

जम्मा

10489214

12789947

िववरण

०७३/७४

०७4/७5

५१.४५

35.42

41.2

480894

३६.४१

11.3

14.35

208214

202196

‐२.८९

१७.३८

१४.४१

2746851

3993839

४५.४

२६.१९

३१.२३

ूितशत

िव ीय

ँ ै गत आिथर्क वषर्को ूथम छ मिहनाको तुलनामा चालु आिथर्क
समम बजेटको आयतनको वृि सग

वषर्को सोही अविधमा खचर् ठू लो आकारमा बढे को दे िखन्छ। गत आिथर्क वषर्को खचर्को तुलनामा यस

ँ ीगततफर् 36.41 ूितशत वृि
आिथर्क वषर्मा चालुतफर् 51.45 ूितशत, पूज

भएको छ भने िव ीय

व्यवःथातफर् 2.८९ ूितशतले ऋणात्मक रहे को छ। गत आिथर्क वषर्को ूथम छ मिहनाको कुल

खचर्को तुलनामा यो आिथर्क वषर्मा कुल खचर् 45.4 ूितशतले वृि

भएको छ।

41.2
35.42

11.3

चालु

ँ ीगत
पूज

14.35

१७.३८

०७३/७४
१४.४१

०७4/७5

िव ीय व्यवःथा

आिथर्क वषर्को अन्त्यमा बजेट पेश हुने, भाि/असोजमा बजेट पािरत हुने, कायर्बम ःवीकृित र

अिख्तयारी पठाउँदैमा आिथर्क वषर्को पिहलो चौमािसक व्यितत हुने कारणले िवकास िनमार्णले गित

ँ ीगत खचर् भएन भ े समःयालाई चालु वषर्को बजेटले सम्बोधन गरे को छ। सं िवधानमा नै
िलएन, पूज
बजेट पेश गन िमित िनिदर्

भएबमोिजम अिघल्लो आिथर्क वषर्को असारमा नै बजेट पािरत भएको हो।

िविनयोजन ऐनले नै कायर्बम ःवीकृत गिरसकेको र खचर् गन िनकाय तोिकएको अवःथामा पुनः

कायर्बम ःवीकृित र अिख्तयारी िदन नपन व्यवःथा समेत गरे को छ। तथािप, उिल्लिखत नीितगत

सुधारको असर बजेट कायार्न्वयनमा अपेिक्षत

पमा दे िखएन।

गत आिथर्क वषर्को पिहलो छ मिहनामा िविनयोिजत बजेटको तुलनामा कुल खचर् अनुपात 26.19 ूितशत
रहेकोमा चालु आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यःतो अनुपात बढे र 31.23 ूितशत पुगेको छ। चालु खचर्

ँ ीगत खचर् अनुपात गत वषर्
बजेटको 35.42 ूितशत रहे कोमा यो आिथर्क वषर् 41.20 ूितशत, पूज
11.3० ूितशत रहे कोमा यो वषर् 14.35 ूितशत र िव ीय व्यवःथा गत वषर् 17.38 ूितशत रहे कोमा

यो वषर् 14.41 ूितशत रहे को छ। यसरी िव ष
े ण गदार् चालु आिथर्क वषर्को पिहलो छ मिहनामा

ँ ीगत खचर् बमशः 5.04 ूितशत,
अिघल्लो वषर्को सोही अविधको तुलनामा कुल खचर्, चालु खचर् र पूज
5.78 ूितशत र 3.05 ूितशत िवन्दुले वृि

भएको छ भने िव ीय व्यवःथातफर् 2.97 ूितशत

ु आपूितर्मा िनयिमतता,
अवःथा, िव त

िवन्दुले कमी भएको छ। गत आिथर्क वषर्को तुलनामा सहज वा

भूकम्प पीिडतलाई घर बनाउन रकम िनकासा र पुनिनर्मार्णमा आएको गितिशलता तथा ूदे श र सं घीय
सं सद्का लािग भएको िनवार्चन खचर् एवं ःथानीय तहमा गिरएको िव
खचर्मा उल्लेख्य वृि

हःतान्तरणको कारण समम

हुन गएको छ।

बजेट कायार्न्वयनका लािग समय समयमा अथर् मन्ऽालय र सम्बिन्धत िनकायबाट छलफल र अनुगमन
गिरएको, सावर्जिनक खिरदसम्बन्धी कानुनमा आवँयक सं शोधन भएको, अथर् मन्ऽालयबाट बजेट
कायार्न्वयनमा सहजता ल्याउन सहजकतार्को भूिमका समेत िनवार्ह गिरएको अवःथा छ। साथै, पूवार्धार

िनमार्णका क्षेऽमा िव ीय ॐोतको उपलव्धतामा कुनै कमी आउन निदने र िनमार्ण सहजताको लािग गत
वषर्देिख ॐोतको सुिनि तता, बहुवषीर्य सहमित ूदान, गतवषर् कायर् सम्प

भएका िनमार्ण कायर्ह को

बाँकी रकम भुक्तानी गनर्मा पुर्याइएको सहयोग, पुनिनर्मार्णको लािग रकम अभाव हुन निदन पयार्

बजेट

समयमै िविनयोजन गिरएको र आवँयक समन्वय एवं सहयोगमा तीोता िदइएको छ। यसका वावजुद
ँ ीगत खचर्मा पिहलो छ मिहनामा अपेिक्षत
पिन पूज

कानुनी तथा ूिबयागत कारणह

ु ा
पमा िवःतार भने हुन सकेको दे िखएन। यःतो हुनम

भन्दा पिन बजेट तजुम
र् ाको बखत िविनयोजन कुशलता (Allocation

Efficiency) नहुन,ु बजेट कायार्न्वयन गन िनकायह मा िशिथलता दे िखनु, अन्तरिनकाय समन्वयमा
कमी, खचर् गन िनकायका पदािधकारीमा जवाफदे िहताको कमी, राॆो काम गनलाई पुरःकृत गन र न्यून

गुणःतर एवं कमजोर कायर् सम्पादन गन उपर दण्डको व्यवःथा कायार्न्वयन नहुन,ु परम्परागत
कायर्शैली र िढलो काम शु

गन ूवृि , कितपय ःथानमा ःथानीय नागिरकको अवरोध एवं न्याियक

िनकायको आदे श जःता कारणह

बढी िजम्मेवार रहे को दे िखयो। आिथर्क वषर् शु

ु न्दा ४५ िदन
हुनभ

अगािड बजेट ूःतुत भई असारमै बजेट पािरत भएता पिन अिमम बजेट (Early budget) को ूभाव
ँ ीगत खचर्मा खासै पनर् सकेन।
पूज

िनंकषर्
अिमम बजेट (Early Budget) को अवधारणाबाट बजेट तजुम
र् ा भई सं सद्बाट आषाढ मसान्त अिघ पािरत

भएको िथयो। िविनयोजन ऐनले नै कायर्बम ःवीकृत गिरसकेको र खचर् गन िनकाय तोिकएको

ँ ीगत
अवःथामा पुनः कायर्बम ःवीकृित र अिख्तयारी िदन नपन व्यवःथा भएता पिन समीक्षा अविधमा पूज
खचर्को अवःथा िनराशाजनक छ। राि य गौरवका आयोजना, राि य ूाथिमकता ूा

आयोजना र ॐोत

सुिनि तता िदई बहुवषीर्य ठे क्का ूकृयामा रहेका आयोजनाह को यस अविधमा समम ूगितको अवःथा
सन्तोषजनक दे िखएन। आयोजना कायार्न्वयन पूवक
र् ा कायर्ह

जग्गा ूाि , वन क्षेऽको

ख कटान,

िवःतृत आयोजना ूितवेदन (DPR), िसमा न (Alignment), कायार्न्वयन मोडािलटी जःता िवषयह

ँ ीगत खचर्मा आशाितत नितजा आउन सकेको छै न। अतः
एकीन नभई बजेट िविनयोजन गन प ितले पूज

बजेट तजुम
र् ा गन िजम्मेवार लेखा उ रदायी अिधकृत तथा खचर् गन िनकायका पदािधकारीह

िजम्मेवार

ँ ीगत खचर्को आकारलाई
भई चालु खचर्मा िमतव्ययीता कायम गरी वािञ्छत सीमािभऽ राख्ने र पूज
गुणात्मक,

पिरमाणात्मक र लागत ूभावी समेतका आधारमा वृि

गनुप
र् न दे िखएको छ। आयोजनाको

ु ाई माऽ तात्कािलक सफलता मा े ूवृि ले गुणात्मक कायर्सम्पादनको अपेक्षा
ठे क्का व्यवःथापन हुनल
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पूरा हुन सक्दै न। िवकास आयोजनाको कायर् सम्प ताको आधारमा भुक्तानी िदं दा गुणःतरीय आ ःतता

ु ानी गन प ित िनमार्ण गनर् आवँयक भइसकेको छ।
(Quality Assurance) गरी भक्त
सं िवधानको अनुसूचीमा िनिदर्

ँ सम्बिन्धत कायर्बमह
गिरएका िवषयसग

यसरी

बमागत

ःथानीय तहमा हःतान्तरण गन

नीितअनु प सं घमा रहे का कायर्बमह सँग सम्बिन्धत बजेट ःथानीय तहमा हःतान्तरण भएको छ।
हःतान्तरण

भएका

कायर्बमह को

भौितक

तथा

िव ीय

ूगितको

अवःथाको

िववरणसिहत कायर्बम हःतान्तरण नहुँदा सं घमा कायर्बम रहने तर बजेट ःथानीय तहमा रहने

अवःथाले ती िनमार्णाधीन अवःथामा रहेका बमागत कायर्बमह को कायार्न्वयनमा जिटलता सृजना

भएको छ।

ःथानीय तहमा ॐोत सिहत हःतान्तरण भएका कायर्बमह

सम्बिन्धत िवषयगत मन्ऽालयले यथाशीय

ँ ीगत खचर् बढाउन भूिमका िनवार्ह
ःथानीय तहमा कायर्बमसिहत हःतान्तरण गन ूबन्ध िमलाई पूज

र् न अवःथा दे िखएको छ।
गनुप
र् न र अथर् मन्ऽालयले उक्त कायर्का लािग सहजीकरण गनुप
2.2.1 िनकाय/मन्ऽालयगत खचर् िःथित
समीक्षा अविधमा िविभ
पररा

िनकाय/मन्ऽालयह को खचर्को तुलना गदार् िविनयोजनको अनुपातमा चालु खचर्तफर्

मन्ऽालयले 61.03 ूितशत, गृह मन्ऽालयले 65.34 ूितशत र रा पित कायार्लयले 43.77

ूितशत खचर् गरे का छन्। बजेटको ठू लो िहःसा चालु खचर्तफर् िविनयोजन भएका कृिष, ःवाःथ्य, सं घीय

मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय र िशक्षा मन्ऽालयको चालु खचर् बमश: 30.93 ूितशत,
28.70 ूितशत, 28.13 ूितशत र 27.29 ूितशत माऽ भएको दे िखन्छ। यसरी चालु खचर्को

अवःथा िव ष
े ण गदार् उपभोग ूकृितका साधारण खचर्ह

पुर्याउने चालु खचर् भने अपेक्षाकृत

ँ ी िनमार्णमा योगदान
बढी भएको र पुज

पमा बढ्न सकेको दे िखदै न।

ँ ीगत खचर्तफर् धेरै िविनयोजन भएका मन्ऽालयह को पूज
ँ ीगत खचर् भने अपेिक्षत
पूज

पमा कम रहे को

छ। भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालयको 20.43 ूितशत, शहरी िवकास मन्ऽालयको 18.41
ूितशत, िसँचाइ मन्ऽालयको 21.61 ूितशत, सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयको

ँ ीगत खचर् हुन सकेको छ। समममा
8.56 ूितशत र ःवाःथ्य मन्ऽालयको 26.09 ूितशत माऽ पूज

ँ ीगत खचर्मध्ये पुनिनर्मार्ण र ठू ला पूवार्धार िनमार्णबाट पूज
ँ ी िनमार्ण गन मन्ऽालयह को खचर् कम
पूज

ँ ीगततफर्को कुल खचर् ूितशत न्यून भएको हो। िविभ
भएका कारणले पूज
िववरण अनुसूची-५ मा उल्लेख गिरएको छ।

िनकायह को खचर्को

2.2.2 क्षेऽगत खचर्को अवःथा
समीक्षा अविधमा सबैभन्दा बढी सामान्य सावर्जिनक सेवातफर्

मािमला क्षेऽमा

.२ खवर् 1२ अवर् 20 करोड, आिथर्क

.80 अवर् 7९ करोड 37 लाख, िशक्षा क्षेऽमा

.17 अवर् 3१ करोड 16 लाख

खचर् भएको छ। यो कुल खचर्को बमश: 53.13 ूितशत, २0.23 ूितशत र 4.14 ूितशत हुन
आउँछ। यी तीन क्षेऽमा माऽ कुल खचर्को 77.7० ूितशत खचर् भएको छ।

3.1.3.1 िनवार्चन खचर्को िःथित
चालु आिथर्क वषर्मा ःथानीय तहको ते ौो चरणको िनवार्चन र ूदे श सभा एवं सं घीय सं सद्को

िनवार्चनका लािग भएको रकम िनकासा, अनुमािनत खचर् र बचत रकमको िववरण दे हायअनुसार
रहे को छः
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. हजारमा
िनकाय

*

*

िनकासा

खचर्

11500000

8191593

3308407

गृह मन्ऽालय र अन्तगर्त सुरक्षा िनकाय

9678762

9166961

511801

रक्षा मन्ऽालय र नेपाली सेना

954500

954500

0

22133262

18313054

3820208

िनवार्चन आयोग

जम्मा

बचत

* अपिरंकृत तथ्या को आधारमा

2.2.3 ूाथिमकताका आधारमा खचर् िःथित
समीक्षा अविधमा पिहलो ूाथिमकताको क्षेऽमा 32.95 ूितशत,

दोॐोमा 25.33 ूितशत र तेॐोमा

1.९2 ूितशत खचर् भएको छ। पिहलो ूाथिमकताको क्षेऽमा गत वषर्को सोही अविधको तुलनामा 6.43
ूितशत िवन्दुले वृि

भएको छ भने दोौो ूाथिमकताको क्षेऽमा ५.22 ूितशत र तेॐो ूाथिमकताको

क्षेऽमा ०.67 ूितशत िवन्दुले कमी आएको छ। ूाथिमकताका आधारमा तुलनात्मक खचर् िःथितको
िववरण तािलका नं ३.3 मा ूःतुत गिरएको छ।

तािलका ३.३: ूाथिमकताको आधारमा तुलनात्मक खचर् िःथित

ूाथिमकता

बजेट िविनयोजन

( .हजारमा)

कुल बजेटको तुलनामा खचर्

पुस मिहनासम्मको खचर्

ूितशत

आिथर्क वषर्

आिथर्क वषर्

आिथर्क वषर्

आिथर्क वषर्

आिथर्क वषर्

आिथर्क वषर्

2073/74

2074/75

2073/74

2074/75

2073/74

2074/75

पिहलो (P1)

906881413

1144341516

240485572

377041970

26.52

32.95

दोॐो (P2)

109175066

84388429

33348663

21375472

30.55

25.33

32864875

50264910

850832

966460

2.59

1.92

1048921354

1278994855

274685067

399383902

26.19

31.23

तेॐो (P3)
जम्मा

2.2.4 रणनीितक ःतम्भह को आधारमा खचर् िःथित
रणनीितक ःतम्भह को आधारमा िव ष
े ण गदार् समीक्षा अविधमा सबैभन्दा बढी सामािजक िवकासमा

49.7७ ूितशत, साधारण ूशासनमा 34.54 ूितशत र उत्पादन वृि मा 21.5० ूितशत खचर्

भएको दे िखएको छ।
तािलका ३.४: रणनीितक ःतम्भह को बजेट तथा खचर्को तुलनात्मक िःथित
आिथर्क वषर् 2074/75 को वजेट

कायर्गत
रणनीित
उत्पादन वृि
पूवार्धार

िनमार्ण

चालु

356729

ँ ीगत
पूज

िव ीय

जम्मा

२०७4 पुस मिहनासम्मको खचर्
चालु

ँ ीगत
पूज

िव ीय

बजेटको तुलनामा खचर् ूितशत
जम्मा

चालु

ँ ीगत
पूज

326863

109242

792833

87614

52048

30775

170436 24=56

15=92

1061276 2225298

613920

3900494

265036

292002

35492

592530 24=97

13=12
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( .लाखमा)
िव ीय

12=73
9=23

जम्मा

21=50

15=19

सामािजक

2933879

305319

107308

81295

61173

46400

188868

9694

12066

3139

24899

50575

150716

0

201290

10885

23305

0

3551562

282391

526004

4359957 1333855

45045

जम्मा 8035315 3351760 1402874 12789949 3310748

480894

िवकास

सुशासन ूव र्न
अन्तरसम्बिन्धत
िवकास

साधारण
ूशासन

3346507 1603665

56428

5579 1665672 54=66

18=48

8=20

49=77

11=92

19=72

0

13=18

34190

21=52

15=46

0

16=99

127212 1506112

37=56

15=95

34=43

34=54

202197 3993839 41=20

14=35

14=41

31=23

आिथर्क वषर् २०७4/७5 को कुल बजेटको तुलनामा रणनीितक ःतम्भह को खचर् अनुपात ूितशत
रणनीितक ःतम्भ खचर् ूितशत
21.50

उत्पादन वृि
पूवार्धार िनमार्ण
सामािजक िवकास
सुशासन ूव र्न
अन्तर सम्बिन्धत िवकास
साधारण ूशासन

34.54
15.19
16.99
49.77

13.18

2.2.5 ॐोतगत खचर् िव ष
े ण
नेपाल सरकारको ॐोततफर्को खचर् गत आिथर्क वषर्भन्दा ५३.39 ूितशतले वृि

भएको दे िखन्छ।

वैदेिशक अनुदानको पिरचालन भने घटे को छ। वैदेिशक ऋणतफर् गत वषर्भन्दा 18.33 ूितशतले वृि

भएको छ। कुल वैदेिशक सहायतातफर्को खचर् गत वषर्को भन्दा किरब 21 ूितशतले घटे को छ।

आिथर्क वषर्को अन्त्यसम्मा कुल वैदेिशक सहायता रकम अिधकतम 35 ूितशत माऽ पिरचालन हुने
ूारिम्भक अनुमान छ।

.हजारमा
ब.
सं .

१

आिथर्क वषर् २०७३/७४
ॐोत

नेपाल

सरकार

िविनयोजन

पिहलो ६
मिहनाको खचर्

आिथर्क वषर् २०७4/७5
ूितशत

िविनयोजन

पिहलो ६
मिहनाको खचर्

तुलनात्मक वृि
ूितशत

िविनयोज
न

खचर्

746309206

243734792

32.66

992791798

373861962

37.66

३३.०३

५३.३९

२

अनुदान

106896411

15773430

14.76

72167628

7563490

10.48

३२.४९

(५२.०५)

३

ऋण

195715737

15176725

7.75

214035429

17958560

8.39

९.३६

१८. ३३

1048921354

274684947

26.19

1278994855

399384012

31.23

२१.९३

४५.४०

जम्मा
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2.2.6 शीषर्कगत खचर् िःथित
समीक्षा अविधमा सावर्जिनक िनमार्णमा

24 करोड 14 लाख र सवारी साधनमा

.31 अवर् 40 करोड 38 लाख, भवन िनमार्णमा
.2 अवर् 24 करोड 38 लाख खचर् भएको छ।

.8 अवर्

2.3 राजःव पिरचालन
आिथर्क वषर् २०७4/७5 को वािषर्क बजेट साबर्जिनक गदार् करका दरह मा वृि
िवःतार, ःवेिच्छक कर सहभािगता अिभवृि

नगरी करको दायरा

एवं कर कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयन माफर्त राजःवको

पिरचालन गन उ ेँय िलई राजःव नीित तथा कायर्बम ूःतुत गिरएको िथयो। चालु आिथर्क वषर्को
बजेटमा राजःवको अंशबाट 57.08 ूितशत योगदान रहने गरी

पिरचालन गन लआय िलइएको छ।

.7 खवर् 30 अवर् 5 करोड राजःव

ँ सम्बिन्धत मुख्य मुख्य उपलिव्धह
2.3.1 समीक्षा अविधमा हािसल भएका राजःवसग


केन्िीय राजःव वोडर्को गठनसम्बन्धी कानूनको मःयौदा तयार गरी परामशर्को लािग नेपाल कानून

आयोगमा पठाइएको तथा सो मःयौदालाई अिन्तम
ु
आयोगबाट सं यक्त



प ूदान गनर् अथर् मन्ऽालय र कानून

पमा अध्ययन भई ूितवेदन तयारीको अिन्तम चरणमा रहे को।

आन्तिरक राजःव िवभागको दोॐो पाँच वषीर्य रणनीितपऽ (2nd Strategic Plan) र भन्सार िवभागको

पाँचौ चरणको भन्सार सुधार तथा आधुिनकीकरण रणनीित तथा कायर्योजना, 2017-2021

कायार्न्वयनमा ल्याइएको।


कर कानूनह लाई एकीकृत गरी सरल बनाउन आन्तिरक राजःव िवभागबाट एकीकृत कर सं िहता
(Integrated Tax Code) को ूारिम्भक मःयौदा तयार भइरहे को।



राजःव च ुहावटजन्य आिथर्क गितिविधलाई िनयन्ऽण गरी ःवच्छ अथर्तन्ऽ िनमार्णका लािग राजःव

च ुहावट (अनुसन्धान तथा िनयन्ऽण) ऐन, 2052 मा समसामियक सं शोधन गनर् सं शोधन मःयौदा
तयार भएको।



राजःव अनुसन्धान कायर्लाई नितजामूखी बनाउन सम्भािवत राजःव जोिखमको क्षेऽ पिहचान गनर्का
लािग राजःव जोिखमका पिरसूचकह



पिरमाजर्न गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।

र् ा गरी
वजेट बक्तब्यमा उिल्लिखत समम राजःव नीित तथा कायर्बमह को कायर्योजना तजुम
कायार्न्वयनमा ल्याइएको।



राजःव व्यवःथापन सूचना ूणाली (Revenue Management Information System ; RMIS) सबै
िजल्लामा िवःतार गिरएको।



िवभागका समम कायर्सम्पादनलाई नितजामूखी बनाई िवभागीय ूमुखह को जवाफदे िहता ूव र्न गनर्
मन्ऽालयका सिचव तथा िवभागीय ूमुखह वीच कायर्सम्पादन करार सम्झौता भई सो अनु प कायर्
भइरहेको र सोको िनयिमत अनुगमन समेत गन गिरएको।



मूल्य अिभवृि

करमा दे िखएको िव मान िवल िवजकसम्बन्धी समःया समाधान गरी राि य

कराधारको सं रक्षण र कर ूणाली सुधारको लािग Central Billing Monitoring System (CBMS)
ूणाली नमूनाको

पमा लागू गिरएको।
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ु ीय भुक्तानी ूणाली लागू गनर् िवकास
करदाताह ले राजःव दािखला गन ूयोजनका लािग िव त
गनुप
र् न पूवार्धारको अध्ययनका लािग गिठत कायर्दलह बाट ूा

सुधार र ूणाली िवकासका कायर्ह


ूितवेदनवमोिजम गनुप
र् न कानूनी

भईरहेको।

नेपाल सरकार, ूदे श र ःथानीय तहबीच राजःव बाँडफाँट गन ूयोजनको लािग अन्तर सरकारी
िव

व्यवःथापन ऐन, 2074 ले व्यवःथा गरे का िवभाज्य कोषह को व्यवःथा गनर् सिमित गठन

भई कायर् भइरहे को।


गैरकरको दायरा िवःतार तथा िव मान दरलाई समसामियक बनाउन गैरकर असूल गन सबै

सरकारी िनकायह सँग ूारिम्भक छलफल भई ूितवेदन तयार भइरहेको।


समीक्षा अविधमा िऽ. िव. िवमानःथल, धनगढी, रसुवा र गौर भन्सार कायार्लयह मा ASYCUDA
World System िवःतार गिरएको।



िनकासी पैठारी व्यापारलाई व्यविःथत गनर् आयात िनयार्त सं केत नम्बर (EXIM CODE) ूदान गन

कायर् िमित 2074 ौावण 1 गतेदेिख कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। समीक्षा अविधमा किरव १३

हजार आयात िनयार्तकतार्ह ले Exim Code ूा


गरे को।

यस अविधमा आयकरतफर् 94,850, मूल्य अिभवृि

करतफर् 10,360 र अन्तःशुल्कतफर्

9,170 थप करदातालाई करको दायरामा ल्याइएको।


मिदराको वोतलमा Shrink cap तथा िवयरको ूत्येक वोतलमा अन्तःशुल्क ःटीकर लगाउने व्यवःथा
कायार्न्वयन गिरएको।

2.3.2 राजःव संकलनको अवःथा


आिथर्क वषर् 2074/75 मा राजःव सं कलनको वािषर्क लआय
लाख रहेको छ। समीक्षा अविधसम्ममा राजःवको लआय

रहे कोमा

.7 खवर् 30 अवर् 5 करोड 55

.3 खवर् 34 अवर् 14 करोड 30 लाख

.3 खवर् 35 अवर् 10 करोड असुली भई लआयको तुलनामा 100.29 ूितशत र

वािषर्क लआयको 45.90 ूितशत ूगित भएको छ।



यो असुली गत आिथर्क वषर् 2073/74 को यसै अविधको लआयको तुलनामा 20.73 ूितशतले
बढी रहे को छ।



समीक्षा अविधमा सं किलत राजःवमध्ये कर राजःवतफर् लआय
लाख रहेकोमा

.3 खवर् 7 अवर् 96 करोड 41

.2 खवर् 96 अवर् 96 करोड 22 लाख अथार्त लआयको तुलनामा 96.43

ूितशत र गैर कर राजःवतफर् लआय

.26 अवर् 17 करोड 89 लाख रहे कोमा

.38 अवर् 13

करोड 77 लाख अथार्त लआयको तुलनामा 145.68 ूितशत ूगित भएको छ। गत आिथर्क
वषर्को यसै अविधमा सं किलत राजःवमध्ये कर राजःवतफर् लआय

54 लाख रहे कोमा

.2 खवर् 36 अवर् 06 करोड

.2 खवर् 55 अवर् 66 करोड 87 लाख अथार्त लआयको तुलनामा 108

ूितशत र गैर कर राजःवतफर् लआय

.22 अवर् 67 करोड 49 लाख रहेकोमा

.21 अवर् 90

करोड 28 लाख अथार्त लआयको तुलनामा 96.6 ूितशत ूगित भएको िथयो। उल्लेिखत
तथ्या ह को आधारमा िव ष
े ण गदार् यो वषर्को ६ मिहनामा कर राजःवको सं कलनको अवःथा
अपेक्षानु प भएको दे िखदै न।

21



यस अविधमा सं किलत कर राजःव
मूल्य अिभवृि

.2 खवर् 96 अवर् 96 करोड 22 लाख रहे कोमा आयकर,

कर, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कको योगदान बमशः 24.25 ूितशत,

31.12 ूितशत, 20.86 ूितशत तथा 15.82 ूितशत रहे को छ।


समीक्षा अविधमा सं किलत कर राजःवको शीषर्कगत योगदानलाई तलको वृ िचऽमा समेत ूःतुत
गिरएको छ।

कर राजःवको शीषर्कगत योगदान
कुल राजःव सं रचनाको िव ष
े ण गदार् मूल्य अिभवृि

कर 27.58 ूितशत, आयकर 21.49 ूितशत,

भन्सार महसुल 18.49 ूितशत, अन्तःशुल्क 14.02 र गैरकर 11.38 ूितशत रहे को छ।

वािषर्क लआयको तुलनामा आिथर्क वषर्२०७४/७५ पौष मिहनासम्मको राजःव असुलीको िःथित

38.14

22.55

45.55

49.10

45.66

57.71

39.19

43.06

42.79

45.11

शीषर्कगत योगदान

 यस अविधमा गैर कर राजःव सं कलन गत आिथर्क वषर्को यही अविधको सं कलनको तुलनामा उच्च
दरले वृि

भएको (74.12 ूितशत) दे िखन्छ।

शीषर्कगत योगदान

ूितशतमा

0.13

6.73

11.38

0.19

भन्सार महशुल
मु.अ.कर

18.49

आयकर

14.02
27.58
18.66
2.12
0.70

बहालकर
व्याजकर
अन्त:शुल्क
ःवाःथ्य सेवा कर
िशक्षा सेवा शुल्क
अन्य कर

 शीषर्कगत

पमा हे दार् पूवार्धार कर, आन्तिरक उत्पादनतफर्को अन्तःशुल्क, बहाल कर, ब्याज कर

र गैरकर माऽ लआय अनु प सं कलन भएको छ भने राजःव असूलीमा मुख्य योगदान गन मूल्य
कर, आयकर, अन्तःशुल्क (पैठारी), घर जग्गा रिज े शन दःतुर, सवारी साधन कर लआय

अिभवृि

अनु प सं कलन भएको दे िखएन।
2.3.3 शीषर्कगत राजःव सं कलनको अवःथा
मूल्य अिभवृि

कर

चालु आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा मूल्य अिभवृि

करतफर्

९४ हजार लआय रहेको छ। समीक्षा अविधमा

.1 खवर् 82 करोड 27 लाख २५ हजार लआय

रहेकोमा

.2 खवर् 15 अवर् 96 करोड 87 लाख

.92 अवर् 40 करोड 73 लाख 61 हजार असुली भई लआयको तुलनामा 91.65 ूितशत

र वािषर्क लआयको 42.79 ूितशत ूगित भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको
लआयको तुलनामा 23.62 ूितशतले बढी रहे को छ। सं किलत मूल्य अिभवृि

करमा पैठारीको

योगदान 62.36 ूितशत र आन्तिरक उत्पादन, िबबी र सेवाको योगदान 37.64 ूितशत रहे को
छ। गत आिथर्क वषर्को यस अविधमा

.76 अवर् 95 करोड 79 लाख लआय रहे कोमा

74 करोड 96 लाख ८५ हजार असुली भई सं किलत मूल्य अिभवृि

.74 अवर्

करमा पैठारीको योगदान

61.74 ूितशत र आन्तिरक उत्पादन, िबबी र सेवाको योगदान 38.26 ूितशत रहे को िथयो।
राजःव पिरचालनको मुख्य ॐोतको

पमा रहे को मूल्य अिभवृि

करको असुली सन्तोषजनक दे िखएन।

आन्तिरक बजारमा िबल िलनेिदने ूथाको कमी, सघन बजार अनुगमनको अभाव जःता कारणले गदार्

मू.अ.करमा दतार् भएका करदाताह को 30.04 ूितशत सं ख्या नन् फाइलर (Non Filer) हुन,ु
फाइलरमध्ये 33.88 ूितशत शून्य िववरण (Zero Filer), 53.58 ूितशत बेिडट िववरण हुन ु र

ु े मू.अ.कर असूलीको अवःथा िनराशाजनक रहे को
12.54 ूितशत सं ख्यामा डेिबट िववरण हुनल

दे िखन्छ। राजःव ूशासनसँग सम्बिन्धत िनकायले यःता करदाताह को खोजी गरी तोिकएको लआय
हािसल गनुप
र् न अवःथा दे िखएको छ।

आयकर
चालु आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा आयकरतफर्
वािषर्क लआय रहे को छ। समीक्षा अविधमा
रहेकोमा

.1 खवर् 67 अवर् 19 करोड 75 लाख 62 हजार
.74 अवर् 14 करोड 57 लाख 63 हजार लआय

.72 अवर् 14 लाख ८६ हजार असुली भई लआयको तुलनामा 97.11 ूितशत र वािषर्क

लआयको 43.06 ूितशत ूगित भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको लआयको

तुलनामा 16.35 ूितशतले बढे को छ। सं किलत आयकर राजःवमा आयकर, बहालको आयकर र
व्याजको आयकरको योगदान बमशः 86.85 ूितशत, 3.27 ूितशत र 9.88 ूितशत रहन गएको
छ। गत आिथर्क वषर्को यस अविधमा

.56 अवर् 55 करोड 13 लाख लआय रहे कोमा

.61 अवर्

88 करोड 61 लाख असुली भई सं किलत आयकर राजःवमा आयकर, बहालको आयकर र व्याजको
आयकरको योगदान बमशः 90.8३ ूितशत, 3.19 ूितशत र 5.98 ूितशत रहे को िथयो।
ःवयं कर िनधार्रण ूणालीमा आधािरत यस कर ूणाली अन्तगर्त आयकरमा दतार् भएका व्यावसाियक
करदाताह

990431 मध्ये 529665 करदाताह

Filer) रहे का छन्। ब्यवसाियक करदाताह

कर िववरण नबुझाउने (नन् फाइलर- Non

Non Filer रहे को दे िखनु कर ूशासनको कमजोरीको

पमा िलनुपदर्छ। िनरन्तर नोक्सानीमा आयिववरण पेश गन तर व्यवसाय वा उ ोगको थप िवःतार
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गिररहने करदाताह

र Non Filer रहने करदाता उपरको कारवाहीलाई थप सशक्त बनाउन सिकएमा

आयकरको लआय हािसल गनर् सिकन्छ।
अन्तः शुल्क
चालु आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा अन्तःशुल्कतफर्
लआय रहे को छ। समीक्षा अविधमा

.1 खवर् 2 अवर् 88 करोड 13 लाख 1 हजार

.46 अवर् 75 करोड 93 लाख 96 हजार लआय रहे कोमा

.46 अवर् 97 करोड 93 लाख 35 हजार असुली भई लआयको तुलनामा 100.47 ूितशत र
वािषर्क लआयको 45.66 ूितशत ूगित भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको

लआयको तुलनामा 7.06 ूितशतले बढी रहेको छ। सं किलत अन्तःशुल्कमा पैठारी र आन्तिरक

उत्पादनको योगदान बमशः 44.32 ूितशत र 55.68 ूितशत रहे को छ। गत आिथर्क वषर्को यस

अविधमा

.36 अवर् 78 करोड 34 लाख लआय रहे कोमा

.43 अवर् 88 करोड 13 लाख 63

हजार असुली भई सं किलत अन्तःशुल्कमा पैठारी र आन्तिरक उत्पादनको योगदान बमशः 51.96
ूितशत र 48.04 ूितशत रहे को िथयो।
यस अविधमा तेॐो चरणको ःथानीय तह, ूदे श र सं घीय सं सद्का लािग भएको िनवार्चन लगायतका
कारणबाट भएको खचर्को कारणले अन्तःशुल्क लाग्ने वःतुको खपत उल्लेख्य भएपिन अन्तःशुल्क
राजःव असूलीमा दे िखएको ूवृि

ँ ै न। आन्तिरक उत्पादन सही
भने सं तोषजनक दे िखद

पमा नदे खाउने

अवःथाले अन्तःशुल्क, मू.अ.कर र आयकर समेत च ुहावट हुने सम्भावना रहन्छ। सम्बिन्धत कर
ूशासनले यःता ूकृितका उ ोगह

खासगरी मिदरा, सूितर्जन्य उ ोग, िसमेन्ट, छड उ ोगह को

र् न
कच्चा पदाथर्को खिरद, खपत, उत्पादन र मौज्दातको िववरण िभडान गरी नितजामूखी अनुसन्धान गनुप
दे िखएको छ।
भन्सार महसुल
चालु आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा भन्सार महसुलतफर्
हजारको लआय रहे को छ। समीक्षा अविधसम्ममा

रहेकोमा

.1 खवर् 37 अवर् 32 करोड 71 लाख 86

.63 अवर् 17 करोड 5 लाख 6 हजार लआय

.61 अवर् 95 करोड 6 लाख 72 हजार असुली भई लआयको तुलनामा 98.07 ूितशत र

वािषर्क लआयको 45.11 ूितशत ूगित भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको
लआयको तुलनामा 11.72 ूितशतले बढी रहे को छ। सं किलत भन्सार महसुलमा पैठारी महसुलको
योगदान 88.30 ूितशत रहेको छ। गत आिथर्क वषर्को यस अविधमा
लाख लआय रहे कोमा

.48 अवर् 18 करोड 4

.55 अवर् 45 करोड 37 लाख 2 हजार असुली भई सं किलत भन्सार

महसुलमा पैठारी महसुलको योगदान 88.69 ूितशत रहेको िथयो।

ःवदे शी उत्पादनमा आएको ॑ास र उपभोगमा आएको वृि ले आयातलाई ूव र्न गरे को पृ भूिममा
भन्सार राजःव असूलीमा उल्लेख्य वृि

हुनपु न हो तर आयात वृि को अनुपातमा भन्सार राजःव

पिरचालन हुन सकेको दे िखदै न। भन्सार महसुल ूयोजनका लािग मालवःतु मूल्या न गदार् यथाथर्परक

नहुनाले पैठारी महसुलका अितिरक्त आन्तिरक बजारबाट समेत राजःव उठ्न सकेको छै न। कारोबार

मूल्यलाई यथाथर्परक बनाउन आन्तिरक बजारको कारोबार मूल्यका आधारमा समेत आधारमूल्य (Base
Value) तय गनुप
र् न अवःथा दे िखएको छ। मालवःतुको नाम, गुणःतर आधार आिद फरक घोषणा गरी
पैठारी गन उपर कडा कारवाही गनुक
र् ा साथै चोरी पैठारी िनयन्ऽणको अिभयान नै स ालन गनर् सुरक्षा

िनकायह लाई समेत िजम्मेवार बनाई पिरचालन गनुप
र् न अवःथा रहे को छ।
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िशक्षा सेवा शुल्क
चालु आिथर्क वषर्मा िशक्षा सेवा शुल्कतफर्
समीक्षा अविधमा

.99 करोड 15 लाख 35 हजार लआय रहेको छ।

.57 करोड 50 लाख 90 हजार लआय रहे कोमा

.45 करोड 16 लाख 76

हजार असुली भई लआयको तुलनामा 78.54 ूितशत र वािषर्क लआयको 45.55 ूितशत ूगित
भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको लआयको तुलनामा 17.33 ूितशतले बढी
रहेको छ।
िशक्षण सेवाका िबयाकलापलाई खण्डीकरण गरी सानो अंश माऽ िशक्षण शुल्क कायम गरी यःतो कर
छली हुने गरे को छ। िशक्षण िबयाकलापसँग सबै शुल्कलाई िशक्षण शुल्क मानी करारोपण गनर् कानूनी

व्यवःथा गनुप
र् न र िशक्षा सेवा शुल्क दािखला नगन उपर कारवाही गनर् सघन अनुगमन हुनपु दर्छ।
ःवाःथ्य सेवा कर
चालु आिथर्क वषर्मा ःवाःथ्य सेवा करतफर् बािषर्क
रहेको छ। समीक्षा अविधसम्ममा

.1 अवर्, 27 करोड 4 लाख 4 हजार लआय

.77 करोड 49 लाख 46 हजारको लआय रहेकोमा

.62 करोड

37 लाख ३४ हजार असुली भई लआयको तुलनामा 80.49 ूितशत र वािषर्क लआयको 49.10
ूितशत ूगित भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको लआयको तुलनामा 18.02
ूितशतले बढी रहेको छ। अिधक राजःव सं कलनको सम्भावना भएको यो करको दायरा िवःतारका
लािग ूभावकारी अनुगमनको खाँचो दे िखएको छ।
घर जग्गा रिज ेशनमा लाग्ने कर

चालु आिथर्क वषर्मा घर जग्गा रिज ेशनमा लाग्ने करतफर्

हजार लआय रहे को छ। समीक्षा अविधसम्ममा
रहेकोमा

.18 अवर् 41 करोड 13 लाख 19

.9 अवर् 20 करोड 56 लाख 60 हजार लआय

.7 अवर् 21 करोड 51 लाख 13 हजार असुली भई लआयको तुलनामा 78.38 ूितशत र

वािषर्क लआयको 39.19 ूितशत ूगित भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको
लआयको तुलनामा 73.81 ूितशत माऽ रहे को छ। घरजग्गाको कारोबारमा दे िखएको सुःतताका
कारणले असूली कम भएको िव ष
े ण गिरएपिन रिज े शन पािरत गन ूयोजनाथर् कायम गन मूल्यलाई

यथाथर् कारोबारमा आधािरत बनाउन सके यो राजःव लआय अनु प सं कलन हुने दे िखन्छ।
सवारी साधन कर
चालु आिथर्क वषर्मा सवारी साधन करतफर्

छ। समीक्षा अविधसम्ममा

.9 अवर् 88 करोड 70 लाख 21 हजार लआय रहे को

.6 अवर् 12 करोड 99 लाख 53 हजारको लआय रहे कोमा

.5 अवर्

70 करोड 56 लाख 78 हजार असुली भई ६ मिहनाको लआयको तुलनामा 93.08 ूितशत र
वािषर्क लआयको 57.71 ूितशत ूगित भएको छ। यो असुली गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको
लआयको तुलनामा 16.03 ूितशतले बढी रहे को छ।
2.3.4 राजःव पिरचालनमा दे िखएका च ुनौतीह
समीक्षा अविधमा राजःव नीित तथा कायर्बमको कायार्न्वयनको बममा राजःव पिरचालनमा दे हायका

च ुनौतीह


सं घीय

दे खापरे का छन्।
सं िवधानको

कायार्न्वयन,

मौिलक

हकह को

ूचलन

ूितव ताह को पालना गद आन्तिरक ॐोतको पिरचालन गन,
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र

अन्तरार्ि यःतरमा

गिरएका



सावर्जिनक खचर्को बढ्दै गएको आयतनबमोिजम राजःव पिरचालन गन,



सं घीय िव

गन,


ूणालीको सवलीकरणको लािग राि य कराधारको सं रक्षण र आिथर्क पारदिशर्ता ूब र्न

ँ ीगत खचर्को वृि
लिक्षत आिथर्क वृि दर हािसल गद व्यापार घाटा न्यून गन, पूज

गरी समि गत

आिथर्क ब्यवःथापनमा सुधार ल्याउने,


सावर्जिनक खचर्मा परे को दवाव तथा हालसम्मको राजःव सं कलनको िव ष
े ण गदार् तोिकएको

लआयभन्दा बढी राजःव सं कलन गन,


अनौपचािरक अथर्तन्ऽलाई करको दायरामा ल्याई वैध व्यापारलाई ूोत्साहन गन ,



व्यवसायमैऽी कर ूणालीको कायार्न्वयनबाट अथर्तन्ऽलाई गितशील बनाउने,



आिथर्क गितिविधह को िवःतार र लगानी उत्ूेिरत गन गरी राजःव नीित तथा कायर्बमको
कायार्न्वयन गन,



कर

कानूनह को

राजःवमा अिभवृि

ूभावकारी

कायार्न्वयन

माफर्त

ःवेिच्छक

कर

सहभािगता

माफर्त

कर

ल्याउने,



ु ीय माध्यममा आधािरत ःवचािलत कर ूणालीको िवकास गन,
िव त



अन्तरार्ि य

व्यापारमा

पिरचालनलाई सु ढ गन,

आधािरत

कर

मािथको

िनभर्रता

घटाउँदै

आन्तिरक



नयाँ आिथर्क िबयाकलाप अनुकुल कर नीित र िबयाकलापह को अन्तर िमलान गन,



व्यापार सहजीकरण, सं ःथागत क्षमता अिभवृि

राजःवको

र ूिबयागत सुधारका माध्यमबाट ूशासिनक तथा

कर सहभािगता लागत न्यून गरी ःवेिच्छक कर पिरपालनामा वृि

गन।

2.3.5 राजःव सं कलनमा सुधारका सम्भावनाह


चालु आिथर्क वषर्को बजेट यथासमयमा पािरत भएको र पुनिनर्मार्णसम्बन्धी कामले गित िलने
ँ ीगत खचर् वृि
अवःथा दे िखएकोले पूज
वृि



हुन सक्ने,

भई आिथर्क गितिविधमा िवःतार भए सँगै राजःव सं कलनमा

कर ूणालीको आधुिनकीकरणका लािग सूचना ूिविधको उपयोगबाट कायर्सम्पादन ःतरमा सुधार,
कर च ुहावट िनयन्ऽण तथा व्यवसायको लागत कम भई कर पिरपालनाको ःतरमा सुधार हुने,



ठू ला भन्सार कायार्लयह मा वेभमा आधािरत आिसकुडा वल्डर् ूणाली स ालनमा आएकोले भन्सार

जाँचपास ूिबया िछटो, छिरतो तथा लागत ूभावी हुने,



केन्िीय िवजक अनुगमन ूणालीको कायार्न्वयन तथा ूभावकारी बजार अनुगमनका माध्यमबाट िवल

िवजक िलने ूवृितमा सुधार आई राजःव सं कलनमा वृि



बक्यौता सं कलनमा तदा कता ल्याई राजःव असुलीमा बढो री ल्याउन सिकने,

िव ीय उत्ूेरणा र िनयमनकारी छु टका ूावधानले व्यवसायमा सहजीकरण हुने र अथर्तन्ऽमा थप
गितशीलता आई राजःव असुलीमा सहयोग पुग्न सक्ने,



हुन सक्ने,

ु ीय भुक्तानीको कायार्न्वयनबाट करदाताह को व्यावसाियक लागत घट्न गई ःवेिच्छक कर
िव त
सहभािगतामा अिभवृि

हुन जाने।
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गैरकरका दरह लाई लागत ूभावी र समसामियक बनाउन आिथर्क ऐनबाट दरह मा सं शोधन गन



राजःव ूशासनमा कायर्सम्पादनमा आधािरत स वा ूणालीको ब्यवःथा गरी कायर्सम्पादन ूित
अिभूेिरत गन।



भन्सारमा हुने न्यूनिवजकीकरणलाई िनयन्ऽणमा िलने।

िनंकषर्

राज्यले आन्तिरक साधन पिरचालनका लािग अवलम्बन गरे को नीितगत तथा कानूनी व्यवःथा,
ूिविधमैऽी कायर् स ालन व्यवःथा र दक्ष, सक्षम र अनुभवी जनशिक्त पिरचालनका वावजुद पिन समीक्षा
अविधमा लआयअनु प राजःव असूली हुन सकेको दे िखएन। आन्तिरक राजःवको मुख्य ॐोतको

रहेको मूल्य अिभवृि

पमा

करमा दतार् भएका करदाताको सं ख्या 30.04 ूितशतले िववरण नबुझाउनु (Non

Filer) िववरण बुझाएका (Filer) मध्ये 33.88 ूितशत शून्य िववरणको सं ख्या हुन,ु 12.54 ूितशत

डेिबट िववरण र 53.58 ूितशत बेिडट िववरणको अवःथा हुन ु तथा िबल िलने/िदने ब्यवःथामा कमी

रहनु जःता पक्षलाई हे दार् करदाताको कर अनुपालना (Compliance) को अवःथा कमजोर दे िखएको
छ। आयकरको दाियत्व न्यून गनर् बढी खचर् दाबी गन, िबबी नदे खाउने, उत्पादन नदे खाउने जःता
कायर्ह

पिन अनुसन्धानको बममा दे िखएका छन्। यसलाई िनयन्ऽण गनर् आन्तिरक राजःव ूशासनले

र् न दे िखएको छ। कुल माहर्ःथ उत्पादनमा राजःवको िहःसा अपेक्षाकृत बढ्न
सघन बजार अनुगमन गनुप
नसकेको र अनौपचािरक अथर्तन्ऽमा रहे को कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सिकएको छै न। कर

परीक्षण तथा अनुसन्धान कायर्को ूगित हे दार् ूित करदाताको Yield को अवःथा ज्यादै न्यून रहे को छ।

कर परीक्षणबाट दे िखने Yield न्यून हुँदा कर परीक्षण कायर्को ूभावकािरता दे िखएन। व्यापार

व्यवसायमा अवलम्बन गिरएको नवीन ूिविधसँगै राजःव जोिखमका क्षेऽह मा पिरवतर्न आएको छ।

राजःव जोिखमका क्षेऽमा माऽ वःतुिन

आधारमा करदाता छनौट गरी करपरीक्षण तथा अनुसन्धान गनर्

सिकएमा Yield बढ्नुको साथै करदाताको अनुपालनाको अवःथामा वृि

हुन जान्छ। तसथर्, राजःव

जोिखमका निवन क्षेऽको पिहचान गन, सघन बजार अनुगमन गन र राजःव जोिखमको वःतुिन
सूचकका आधारमा सूचनामा आधािरत अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण (Information Based Investigation)
गन प ित बसाल्नु पदर्छ।
सीमा क्षेऽमा हुने अवैध कारोबारलाई िनयन्ऽण गनर् सम्बिन्धत सबै िनकायको समन्वयमा चोरी िनकासी

पैठारी िनयन्ऽण गनुर् पदर्छ। मालवःतुको नाम, आकार, गुणःतर र पिरमाणको गलत घोषणा गन, सही
वगीर्करण नगन र कारोबार मूल्य सही नदे खाउने अवःथाले राजःव असूलीमा असर गरे कोले यःता

मालवःतु पैठारी गन पैठारीकतार्लाई कानूनबमोिजम कडा कारवाही गनुप
र् दर्छ। िशक्षा सेवा शुल्क वापत
िलइने रकमलाई िविभ

शीषर्कमा आय खण्डीकरण गरी न्यून आय दे खाई िशक्षा सेवा शुल्क न्यून

असूल गन अवःथाको अन्त्य गनर् सबै शैिक्षक िबयाकलापमा िशक्षा सेवा शुल्क लगाई असूल

गनुप
र् दर्छ। मालपोतमा रिज े शन ूयोजनका लािग जग्गाको मूल्या न न्यून हुँदा रिज े शन दःतुर
ँ ीगत लाभकर छिलने तर सोही जग्गा सरकारी मुआब्जा ूयोजनका लािग अिधक मूल्य
लगायत पूज
िनधार्रण गन गदार् राज्यको ढु कुटीबाट बढी रकम खचर् गनुप
र् न अवःथा रहे कोले जग्गाको मूल्य िनधार्रण

वाःतिवक बनाई यसमा कायम गनुप
र् दर्छ। अतः कर ूशासनले आन्तिरक बजार अनुगमन गन,
नितजामूखी र ूदशर्नीय ूभाव पन गरी करपरीक्षण तथा अनुसन्धान गन, करदाताको पिरपालनाको ःतर

बढाउने, भन्सारमा गलत घोषणा गन उपर कडा कारवाही गन र राॆो काम गनलाई थप ूोत्सािहत गनर्

ु को तीो िवकासका लािग आवँयक पन
सिकएमा आन्तिरक साधन पिरचालनको ःतर बढाई मुलक
ॐोतको ब्यवःथा सहज

पमा गनर् सिकने अवःथा रहे को छ।
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2.4

अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता पिरचालन

2.4.1 बजेटमा वैदेिशक सहायताको अवःथा
चालु आिथर्क वषर्को बजेटमा वैदेिशक सहायता अन्तगर्त अनुदानबाट
(25.22 ूितशत) र ऋणबाट

जम्मा

.72 अवर् 16 करोड 76 लाख

.2 खवर् 14 अवर् 3 करोड 54 लाख (74.78 ूितशत) गरी

.2 खवर् 86 अवर् 20 करोड 30 लाख पिरचालन गन लआय रहे को छ। यो कुल बजेटको

22.38 ूितशत हो, यो रकम गत वषर्को वैदेिशक सहायताको अनुमान भन्दा 5.73 ूितशतले घटी
छ।

बजेटमा वैदेिशक सहायताको अवःथा

25.22

अनुदान
ऋण

74.78

2.4.२ वैदेिशक सहायताको ूितव ता
समीक्षा अविधसम्ममा िविभ

िवकास आयोजना कायार्न्वयनको लािग

बराबरको वैदेिशक सहायताको ूितव ता ूा
अनुदान (64.97 ूितशत) र

भएको छ। यस मध्ये

.94 अवर् 18 करोड 20 लाख

.61 अवर् 19 करोड 20 लाख

.32 अवर् 99 करोड बराबरको सहुिलयतपूणर् ऋण सहायता (35.03

ूितशत) रहे को छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही अविधमा वैदेिशक सहायताको ूितव ता
52 अवर् 31 करोड 3१ लाख रहेको िथयो।
२7 लाख अनुदान (25.15 ूितशत) र

सहायता (7४.85 ूितशत) रहे को िथयो।

उक्त रकम मध्ये अनुदानतफर्

74.85

आ.व.2073/74

अनुदान
ऋण

.38 अवर् 30 करोड

.1 खवर् 14 अवर् १ करोड बराबरको सहुिलयतपूणर् ऋण

वैदेिशक सहायता ूितव ताको वतर्मान अवःथा

25.15

.१ खवर्

35.03
64.97

आ.व.2074/75

अनुदान
ऋण

तािलका नं. २.07 वैदेिशक सहायता ूितव ता, वािषर्क बजेटमा वैदेिशक सहायता ूाि
आिथर्क वषर् २०७3/७4

िस.नं.

िववरण

१

ूितव ता पिहलो ६ मिहना

२

वािषर्क बजेट

३

४

अनुदान

ऋण

र खचर्को अवःथा
रकम

.दशलाखमा

आिथर्क वषर् २०७4/७5

जम्मा

अनुदान

वृि

ऋण

जम्मा

ूितशत

38357

113956

152313

61192

32990

94182

-38.17

106896

195716

302612

72167

214035

286202

-5.42

15663

14317

29980

7563

17958

25521

-14.87

110

860

970

148

72

220

-77.31

खचर् पिहलो ६ मिहना (कोष
ूणाली माफर्त)
खचर् पिहलो ६ मिहना (सोझै
भूक्तानीतफर्)

2.4.३ वैदेिशक सहायताको सोधभनार् िःथित
चालु आिथर्क वषर्को शु मा वैदेिशक सहायतातफर् नेपाल सरकारको ॐोतबाट खचर् भई सोधभनार् ूा
गनुप
र् न रकम

.42 अवर् 95 करोड 94 लाख रहे कोमा समीक्षा अविधमा

11 लाख सोधभनार् ूा

भइसकेको छ। गत वषर्को सोही अविधमा

सोधभनार् िलनु पन रकम रहेकोमा

.26 अवर् 19 करोड

.36 अवर् 96 करोड ९ लाख

.२1 अवर् 93 करोड 84 लाख शोधभनार् ूा

भएको िथयो।

2.4.४ अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता पिरचालनमा दे खा परे का ूमुख समःयाह


ु
मुलक
सं घीय सं रचनामा

पान्तरण भएको अवःथामा वैदेिशक सहायता पिरचालनको लािग

सोहीअनुसारको नीितगत व्यवःथा (िवकास सहायता नीित, िवकास सहायता पिरचालन मागर्दशर्न

आिद) तयार हुन बाँकी रहे को।


ूितब ताअनुसारको सहायता रकम ूा



सोधभनार् िलन ठू लो रकम बाँकी रहे को।



अझै पिन सहायता रकमको केही अं श राि य बजेट ूणाली बािहरबाट पिरचालन हुने गरे को।



हुन नसकेको।

पिरयोजना बक तयार हुन नसकेको।



पिरयोजनाह

समयमै िनिदर्

गुणःतर र लागतमा सम्प

हुन नसकेको।



िवकास सहायता नीितबाट वैदेिशक सहायताको सीमा कायम गिरएको भएता पिन िबिभ

तिरकाबाट

सहायता खण्डीकरण गन समःया कायमै रहेको।




अथर् मन्ऽालय बािहरबाटै िवकास साझेदारह सँग सम्पकर् ःथािपत गन ूवृि

कायमै रहे को।

अन्तरार्ि य गैरसरकारी सं ःथा ारा पिरचालन हुने वैदेिशक सहायताको उिचत िनयमन र अनुगमन
हुन नसक्दा यसको ूभावकािरता अत्यन्तै न्यून दे िखएको।

2.4.5 अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता पिरचालनलाई ूभावकारी बनाउन गनुप
र् न सुधार


सं घीय सं रचनाअनुसारको िवकास सहायता नीित तथा पिरचालनका मापदण्डह



सम्पूणर् सहायता रकमलाई राि य बजेट ूणालीको माध्यमबाट पिरचालनको लािग अझ बढी ूय
गनुप
र् न।



आयोजना कायार्न्वयनलाई ूभावकारी बनाउनुपन।



पिरयोजना बक तयार गरी सोहीअनुसार वैदेिशक ॐोतको खोजी गनुप
र् न।
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तयार गनुप
र् न।



सहायताको खण्डीकरण रोक्न िवकास सहायता नीितमा भएको व्यवःथालाई ूभावकारी

पमा

कायार्न्वयन गनुप
र् न।


अन्तरार्ि य गैरसरकारी सं ःथा ारा पिरचालन हुने वैदेिशक सहायताको ूभावकािरताको लािग
समयानुकुल कानुनी तथा नीितगत व्यवःथा हुनपु न।

2.4.6 आन्तिरक ऋण पिरचालन


गत आिथर्क वषर्को समीक्षा अविधमा आन्तिरक ऋण निलएकोमा यस समीक्षा अविधमा

.1 खवर्

14 अवर् 79 करोड आन्तिरक ऋण उठाई सिकएको छ जुन चालु आिथर्क वषर्को कुल आन्तिरक

ऋण सीमा

.1 खवर् 45 अवर्को 79.16 ूितशत हुन आउँछ।
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पिरच्छे द 3
राि य गौरवका आयोजनाह को ूगित अवःथा
नेपाल सरकारले आिथर्क वषर् 2068/69 दे िख िविभ

17 वटा आयोजनाह लाई राि य गौरवका

आयोजनाका

पमा वगीर्करण गरे कोमा आिथर्क वषर् 2070/71 मा 4 वटा आयोजना समेत थप गरी

मे दण्डका

ँ ाइ, खानेपानी र पयर्टन क्षेऽका ठू ला र राि य महत्वका
पमा रहेका ऊजार्, सडक, रे ल, िसच

ु को अथर्तन्ऽको
हाल 21 वटा आयोजनाह लाई ूाथिमकताका साथ कायार्न्वयनमा ल्याएको छ। मुलक
आयोजनाह लाई उच्च ूाथिमकतामा राखी पयार्

बजेट िविनयोजन गिरएको छ।

िवकास आयोजनाह को ूाथिमकीकरण गन कायर्को शु वात आिथर्क वषर् 2054/55 बाट भएको
भएता पिन दश योजनाले मध्याविध खचर् सं रचना अन्तगर्त आयोजनाह लाई P1, P2 र P3 मा राखी
ूाथिमकीकरणको कायर्लाई थप व्यविःथत गरे को सन्दभर्मा राि य गौरबका आयोजनाह

आधारह

छनौट गन ःप

हालसम्म तोिकएका छै नन्, जसले गदार् यःता ूकृितका आयोजनाह को तजुम
र् ा तथा

कायार्न्वयनमा तीोता िदन र ूदान गनुप
र् न िवशेष सुिवधा तथा ूकृयाह को समेत एकीन हुन सकेको

छै न।

राि य गौरबका आयोजनाह लाई ौोत िविनयोजनमा उच्च ूाथिमकता ूदान गरी सघन अनुगमन गन,
राि य योजना आयोगबाट कायार्न्वयनमा आवँयक समन्वय तथा सहजीकरण गन र कायार्न्वयनका
बममा आइपन समःयाह को सम्बन्धमा राि य िवकास समःया समाधान सिमितको बैठकबाट छलफल
गरी समःया समाधान गन गिरएको छ।

चालु आिथर्क वषर्मा राि य गौरवका यी आयोजनाह को लािग

.63 अवर् 70 करोड 54 लाख 44

हजार बजेट िविनयोजन गिरएको छ। यस समीक्षा अविधसम्म

.12 अवर् 5 करोड 35 लाख 67

हजार (१८.92 ूितशत) खचर् भएको छ। आयोजनागत खचर्को िववरण अनुसूची-17 मा रािखएको छ।
आिथर्क समृि

र िवकासका लािग सरकारले िवशेष महत्व िदएका राि य गौरवका आयोजनाह को

ू गिरएका समःया र च ुनौतीह का सम्बन्धमा
कायार्न्वयनको अवःथा, समीक्षा अविधको उपलिब्ध, अनुभत

केिन्ित भई दे हायअनुसार िव ष
े ण गिरएको छः
3.१ मध्यपहाडी लोकमागर् (पुंपलाल लोकमागर्)

मध्यपहाडी लोकमागर्ले पूवम
र् ा पाँचथरको िचयोभ ा दे िख पि ममा बैतडीको झुलाघाटलाई जोड्दछ। यस

लोकमागर्को लम्बाइ किरब १७76 िक.िम. रहेको छ। यसले नेपालको मध्यपहाडी क्षेऽका २5 िजल्ला
र २१५ बःतीह

जोड्ने लआय िलएको छ। यो सडकको िवःतारले मध्यपहाडी भूभागको आिथर्क,

सामािजक, सांःकृितक, पयर्टकीय, शैिक्षक लगायतका क्षेऽको सन्तुिलत िवकास हुने अपेक्षा गिरएको छ।
यो आयोजना आिथर्क वषर् २०६४/६५ दे िख शु वात गरी आिथर्क वषर् 2074/75 मा सम्प

अनुमान गिरएकोमा सं शोिधत कायर्तािलकाअनुसार आिथर्क वषर् 2077/78 मा सम्प
छ। यस आयोजनाको कुल लागत किरब

हुने

हुने लआय रहेको

.३3 अवर् ३७ करोड १७ लाख रहेको अनुमान छ। यस

लोकमागर्को कुल लम्बाई मध्ये १००० िक.िम. भाग िनमार्ण भइसकेको सडक खण्डमा पदर्छ।
आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा यस आयोजनाका लािग
िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधसम्म

.4 अवर् २ करोड 83 लाख 71 हजार बजेट

.१ अवर् 8 करोड खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा सोही

अविधमा 45.26 ूितशत खचर् भएकोमा समीक्षा अविधमा 57.33 ूितशतले खचर् भएको छ। आिथर्क
वषर् 2073/74 सम्ममा सबै १७७६ िक.िम.को शयाक खुलेको, १२५ िक.िम. माभेल भएको र ४४५
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िक.िम. सडक खण्डको कालोपऽे भएको छ। यस सडक खण्डको ११० वटा पुलमध्ये ४० वटा पुल
िनमार्ण सम्प

भई ३० वटा पुल िनमार्णाधीन अवःथामा रहेका छन्।

चालु आिथर्क वषर्मा ६4 िक.िम. कालोपऽे गन, 41 िक.िम. माभेल गन र 16 वटापुल िनमार्ण सम्प
गन लआय रहेकोमा समीक्षा अविधमा 6 िक.िम. सडक कालोपऽे गन कायर्, 35 िक.िम. माभेल गन कायर्
र ३ वटा पुलको िनमार्ण सम्प

भएको छ।

जग्गा अिधमहण र मुआब्जा िवतरणमा समःया, ःथानीय ारा रे खा नमा िववाद, ठे क्का कबोल गरी िनमार्णमा
िढलाइ र गुणःतरमा कमजोरी, भौगोिलक िवकटता, वन क्षेऽमा काम गनर् अवरोध हुने जःता समःया यस

क्षेऽमा रहे का छन्। िव मान समःया समाधानको लािग िविभ

िनकायह सँग छलफल तथा समन्वय

भइरहेको छ।
3.2 मेलम्ची खानेपानी आयोजना
काठमाड

उपत्यकामा खानेपानीको आवँयकता पूरा गनर् एिशयाली िवकास बकको ऋण सहयोगमा

मेलम्ची खानेपानी आयोजना आिथर्क वषर् 2058/59 मा शु

भई यसबाट ूितिदन 17 करोड िलटर

खानेपानी उपलब्ध हुन सक्ने अनुमान छ। यस आयोजनाको सं शोिधत अनुमािनत कुल लागत 287

िमिलयन अमेिरकी डलर रहे को छ। मुख्य सु ङ िनमार्ण गनर्को लािग ठे क्का िलएको िनमार्ण कम्पनीले
काम नगरे को कारण ठे क्का सम्झौता र

गरी 2070 असार ३१ मा पुनः ठे क्का सम्झौता भएको िथयो।

शु मा आिथर्क वषर् २०७१/72 मा सम्प
वषर् २०७4/75 सम्ममा सम्प

हुने लआय रहे को छ।

चालु आिथर्क वषर्मा यस आयोजनाको लािग

भएकोमा समीक्षा अविध सम्मममा

गन लआय रहे कोमा सं शोिधत कायर्तािलकाअनुसार आिथर्क
.5 अवर् 98 करोड 49 लाख 29 हजार बजेट िविनयोजन

.१ अवर् 24 करोड 45 लाख खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा

सोही अविधमा 8.95 ूितशत खचर्मा भएकोमा चालु आिथर्क वषर्मा 20.79 ूितशतले खचर् भएको छ।
हालसम्ममा यस आयोजनाको भौितक ूगित ९३ ूितशत र िव ीय ूगित 85.98 ूितशत रहेको छ।
लामो समयदे िखको उपत्यकाबासीको खानेपानीको समःया समाधानका लािग बहुूितिक्षत यो आयोजना

सम्प

हुने अवःथामा पुगेको छ।

िनमार्ण ब्यवसायीको कमजोर ब्यवःथापन, उपकरण तथा जगेडा सामानमा कमी, िनमार्ण सामामी सं कलन
एवं ब्यवःथापनमा कमी, जनशिक्त ब्यवःथापनमा कमी दे िखएको र ग्याल्थुम तथा िसन्धु अिडट पोटर्लबाट
िनमार्ण गिरने शु ङ मागर्मा अत्यन्त कमजोर भू-भाग रहे को, काठमाड उपत्यकामा पाइप िब

ाउने

कायर्मा भएको िढलाई जःता समःया रहे कोमा सम्बिन्धत िनकायबाट ब्यवःथापकीय र ूािविधक
समःयाको समाधानको लािग ूयास भइरहे को छ।

ँ ाइ आयोजना
३.३ िसक्टा िसच
कृिषयोग्य भूिममा वष भरी िसँचाइ सुिवधा उपलब्ध गराउने उ ेँयले स ािलत यो पिरयोजना वाँके

िजल्लामा रहे को छ। रा ी नदीमा ३१७ िमटर बाँध िनमार्ण गरी दायाँतफर् किरव ३३,७६६ हेक्टर र

बायाँतफर् ९००० हेक्टर समेत जम्मा ४२७६६ हेक्टर जमीनमा िसँचाइ सुिवधा उपलब्ध गराउने लआयका

साथ आिथर्क वषर् २०६2/६3 दे िख यो आयोजनाको िनमार्ण कायर् शु

सम्प

भई आिथर्क वषर् 2071/72 मा

गन लआय रािखएकोमा िनधार्िरत समयमा लआय पुरा हुन नसकेको कारण उक्त आयोजना आिथर्क

वषर् 2076/77 सम्ममा सम्प

गन गरी लआय सं शोधन भएको छ। कुल अनुमािनत लागत

८० करोड १७ लाख ३९ हजार रहे कोमा सं शोिधत अनुमानअनुसार
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.१२ अवर्

.25 अवर् 2 करोड रहेको छ।

चालु आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा
समीक्षा अविध सम्ममा

.१ अवर् 58 करोड 71 लाख 59 हजार िविनयोजन भएकोमा

.44 करोड 53 लाख 7 हजार खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा सोही

अविधमा 42.36 ूितशत खचर् भएकोमा समीक्षा अविधमा 28.06 ूितशत माऽ खचर् भएको छ।
तुलनात्मक

पमा अध्ययन गदार् गत आिथर्क वषर्को तुलनामा समीक्षा अविधमा 26.93 ूितशतले घटी

छ।
बाँके िजल्लाको अगैयािःथत रा ी नदीमा ब्यारे ज िनमार्ण, मूलबाँधको दायाँतफर् ६२.५ क्युमेक्स बहाव

क्षमता भएको Head Regulator एवं Desilting Basin तथा बायाँतफर् १२.५ क्युमेक्स बहाव क्षमता भएको

Flushing Channel, १४५० मीटर लामो Flushing Channel, मूलबाँधको दायाँतफर् (कमाण्ड क्षेऽ सम्म)
५० क्युमेक्स क्षमता भएको ४५.२५ िक.िम. लामो मूलनहर, मूलबाँधको बायाँतफर् १२.५ क्युमेक्स

क्षमता भएको ५३ िक.िम. लामो मूलनहर, कुल २३३ िक.िम.लम्बाइका शाखा र उपशाखा नहरह ,

कमाण्ड क्षेऽ िवकास (CAD) कायर्, कमाण्ड क्षेऽबाट पानीको िनकासका लािग Drainage System,

कमाण्ड क्षेऽ बचावट कायर् रहे का छन्।
आयोजनाले आिथर्क वषर् 2073/74 सम्म १११.70 हे क्टर जग्गा खिरद गरे को र मूल नहरमा १३२
वटा ःशक्चर िनमार्ण सम्प

गरे को छ। त्यःतै, िसधिनया शाखा नहरको िनमार्ण चालु रहनुका साथै

हालसम्म ३०.84 िक.िम. नहर िनमार्ण भएको छ। डुण्डुवा शाखा नहरको िनमार्ण भइरहेको, हे डवकर्स्
(िसिभल) िनमार्ण सम्प

भएको र मूल नहर अन्तगर्तको अन्तरार्ि य ठे क्कातफर्को कायर् भइरहेको छ।

आयोजनाको हालसम्मको समि गत भौितक ूगित ५५.8 ूितशत र समि गत िव ीय ूगित 52.9

ूितशत रहे को छ। समीक्षा अविधमा 6.75 हे क्टर जग्गा खिरद, मूलनहरमा ःशक्चर िनमार्ण, मूलनहरमा
1.65 िक.िम. लाइिन

कायर्, 5.20 िक.िम. िसि त क्षेऽ बचाउ तथा सं रक्षण कायर् सम्प

भएको छ।

ु ा शाखा नहरको िसि त क्षेऽ िवकासका लािग उपशाखा-ूशाखा,
चालु आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा डुँडव
कुलेसाह सम्मको िनमार्ण कायर्ह

ँ को सम्झौतानुसार आउँदो तीन वषर्िभऽ सम्प
साउदी िवकास कोषसग

गिरने, पि म नहर ूणाली अन्तगर्त आयोजनाको अित सं वेदनशील भू-भाग अथार्त नहरको चेनेज
१७+००० दे िख ३५+००० सम्म नहर तथा सं रचना सु ढीकरण कायर् हुने, दाँया मूल नहर ूणालीका

बाँकी ५ वटा शाखा नहरह को िनमार्ण र ितनका िसि त क्षेऽ िवकास कायर्को थालनी हुने र पूवीर् नहर
ँ ाइ ूणाली (९,००० हे .) को िनमार्ण कायर्ले गित िलने अपेक्षा गिरएको छ।
िसच

िचऽः िसक्टा िसँचाइ आयोजनाको हेडवक्सर्
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यस आयोजनामा Idle Length किरव ३० िक.िम. लामो हुन,ु अिधकांश नहरको alignment िनकु

तथा

वन क्षेऽिभऽ पनु,र् नहर अत्यिधक Cutting (१९ िम. सम्म) तथा Filling (११ िम. सम्म) मा हुन,ु नहर
िनमार्ण क्षेऽ घुलनशील (Dispersive) माटोको बाहुल्यता हुन,ु सम्बिन्धत जग्गाधनीह बाट नहरको
मुआब्जा रकम सम्बन्धमा उठ्ने िववाद, नहर रे खा नमा ःथानीयबाट बेला बखत आउने अवरोध तथा
त्यसले आयोजनाको सवक्षण, िडजाइन, लागत अनुमान तयार गन कायर्मा समेत अवरोध सृजना भएको
छ। अन्तर िनकाय समन्वय र व्यवःथापकीय क्षमतामा सुधार गरी िव मान समःयाको समाधान गरी
बाँकी कायर्लाई तीोता िदनुपन दे िखन्छ।
ँ ाइ आयोजना
3.4 रानीजमरा कुलिरया िसच
कणार्ली नदीबाट परम्परागत ूणालीमा स ािलत रानी जमरा र कुलिरया िसँचाइ ूणालीलाई सु ढीकरण
गन र िसि त क्षेऽ िवःतार गन लआय िलई यो आयोजना कैलाली िजल्लामा स ािलत छ। यस

आयोजनाबाट कैलालीका ८ गा.िव.स. र टीकापुर नगरपािलका समेतका 38,300 हे क्टर जमीनमा

ँ ाइ सुिवधा उपलब्ध हुनेछ। आयोजनाको कायार्न्वयनबाट परम्परागत िसँचाइको ूणालीगत क्षमता
िसच
(System Efficiency) मा वृि

हुने दे िखन्छ। यो आयोजना आिथर्क वषर् २०६४/६५ मा शु

आिथर्क वषर् २०७5/७6 मा सम्प

गन लआय रािखएको र यसको कुल लागत

21 लाख हुने अनुमान गिरएकोमा सं शोिधत लागत अनुमान

भई

.12 अवर् 63 करोड

.12 अवर् 65 करोड पुगेको छ।

आिथर्क वषर् २०७३/74 सम्ममा आयोजनाको समि गत भौितक ूगित ६५ ूितशत र िव ीय ूगित
६४.1 ूितशत रहे को छ। िचसापानीमा इन्टे क तथा िलं क क्यानल िनमार्ण सम्प

भएको छ। यसैगरी,

िचसापानीदे िख बलचौरसम्म मूल नहर तथा सेटिलं ग बेिसन िनमार्ण, कटासेदेिख मोहनासम्म िफडर नहर
िनमार्ण, शाखा पुनःिनमार्ण तथा माभेल रोड सु ढीकरणको कायर् तथा कणार्ली, पथरै या र मोहना नदीह मा

तटबन्ध िनमार्ण भइरहे को छ। आयोजनाको कुल 5.87 िक.िम. नहरमध्ये 3.1 िक.िम. िनमार्ण सम्प

भएको छ। मूल नहरको सं रचना अन्तगर्त एउटा बक्स कल्भटर्, ६ वटा से न िसफल, एउटा सेटिलङ

बेिसनको िनमार्ण भइरहे को छ। यसैगरी, आयोजनाबाट 4.5 मेगावाट क्षमताको हाइसो पावरतफर् िनमार्ण

वाडर् आिदको िनमार्ण भइरहेको छ। आयोजना अविधभरमा कुल

अन्तगर्तको कायर्मा टवार्इन, ःवीिच

११५ िक.िम. कृिष सडक िनमार्ण गन लआय रहे कोमा १०८ िक.िम. िनमार्ण सम्प

भएको छ। समीक्षा

अविधमा मूल नहर ४.१२ िक.िम., मूल नहरमा सं रचना २३.३५ वटा िनमार्ण, िफडर नहर ०.३५
िक.िम. िनमार्ण, िफडर नहर सं रचना १६ वटा िनमार्ण सम्प

भएको छ।

चालु आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा कान्िा खोलासम्म नहर िवःतार गरी थप १८,००० हे . जिमनमा

ँ ाइ सुिबधा िवःतार, परम्परागत
िसच

पमा िसँचाइ भइरहेको १४,३०० हे. जिमनमा कमाण्ड क्षेऽ िवकास

ु को स ालन मोडािलटी तयार गरी नहर
कायर्बम लागु गन, आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४.८ मे.वा. िव त

िवःतार, स ालन र ममर्त सम्भार गन लआय रहे को छ।
चालु आिथर्क वषर्मा सो आयोजनालाई
समीक्षा अविधमा

.1 अवर् 97 करोड 8 लाख 32 हजार िविनयोजन भएकोमा

.76 करोड 66 लाख 16 हजार खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा सोही अविधमा

58.28 ूितशत खचर् भएकोमा चालु आिथर्क वषर्मा 38.90 ूितशतले माऽ खचर् भएको छ।
तुलनात्मक

घटी छ।

पमा अध्ययन गदार् गत आिथर्क वषर्को तुलनामा यस समीक्षा अविधमा 7.07 ूितशतले

नहर रे खा नमा परे को जग्गा अिधमहणमा समःया, वन क्षेऽका

खह

तथा अितबिमत बःती हटाउन

किठनाई रहे को र मुल नहरको रे खा न िभऽ रहे का मुक्त कमैयाको बःतीलाई व्यवःथापन गनर् समःया,
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अन्तरिनकायगत समन्वयको अभाव जःता कारणले आयोजना िनमार्णमा िढलासुःती भएको छ। अन्तर
िनकाय समन्वय, व्यवःथापकीय क्षमतामा सुधार र मुक्त कमैयाको बःतीलाई व्यविःथत गरी िव मान
समःयाको समाधान गरी बाँकी कायर्लाई तीोता िदनुपन दे िखन्छ।

3.5 भेरी बबई डाइभसर्न बहुउ ँ
े यीय आयोजना
अ

भण्डारको

उत्पादनमा वृि

पमा रहे को विदर्या िजल्लाका खेितयोग्य जिमनमा िसँचाइ सुिवधा उपलब्ध गराइ कृिष
ल्याउने उ ेँयले आिथर्क वषर् 2068/69 मा यो आयोजना शु

भई आिथर्क वषर्

हुने लआय रािखएको छ। यस आयोजनाबाट बाँके र बिदर्या िजल्लाका किरव

2077/78 सम्म सम्प

ु उत्पादन गन
51 हजार हे क्टर जिमनमा बा॑ै मिहना िसँचाइ उपलब्ध हुने र यसबाट 48 मे.वा. िव त
गनर् कुल

समेत लआय िलइएको छ। यो आयोजना सम्प

अनुमान छ।

यस आयोजनाका मुख्य मुख्य कायर्ह

.16 अवर् 43 करोड लाग्ने सं शोिधत

भेरी निदमा डाइभसर्न हेडवक्सर् िनमार्ण, १२ िक.िम. शु ङ िनमार्ण

ु उत्पादनको लािग
(पूणर् पमा िूकाःट सेगमेन्ट कंिबट लाइिनंग समेत), ४८ मेगावाट जलिव त

ु गृह तथा अन्य सम्बिन्धत सं रचना िनमार्ण गनुर् रहे का छन्।
जलिव त
आयोजनाको ठे केदार तथा परामशर्दाता छनौट कायर् सम्प

भइ पूणर् पमा पिरचालन भइसकेको, क्याम्प

२० ूितशत र िव ीय ूगित १३ ूितशत रहेको छ। शु

िनमार्णमा ूयोग हुने अत्याधुिनक ूिविधको

िनमार्णको कायर् र शु
टनेल बोिर

को बोिर

क्षेऽमा

ख कटानको कायर् भइरहे को छ। समि गत भौितक ूगित

मेिसन (िटिबएम) जडान भई िनमार्ण कायर् भइरहे को छ। समीक्षा अविधमा ०.०८ िक.िम.

िनमार्ण (िसँचाइ ूणाली) कायर्, TBM platform, TBM

एक्सेस रोड माभेल कायर्, १५०० िमटर शु

Entry Portal तथा TBM Fabrication, Transportation and Erection, Segment Production Plant Erection
तफर् ९ ूितशत कायर् सम्प
चालु आिथर्क वषर्मा

भएको छ।

.88 करोड 80 लाख 92 हजार िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधमा

.55

करोड 62 लाख 74 हजार खचर् भएको छ, जुन वािषर्क िविनयोिजत रकमको 62.64 ूितशत हुन

आउँछ। चालु आिथर्क वषर्मा टनेिलं गका लािग अत्याधुिनक ूिविधको टनेल बोिरं ग मेिशन (TBM) को
ूयोग भएसँगै िनमार्ण कायर्मा आएको तीोताले आयोजना िनधार्िरत समयमा सम्प

भइरहेको छ।

चालु आिथर्क वषर्मा

हुने गरी कायर्

.८० करोड माऽ बजेट िबिनयोजन भएको तर आयोजनाको कायर् तीॄ

पमा

अगािड बढे कोले थप बजेट व्यवःथापन गनुप
र् न दे िखएको छ।
3.6 गौतम बु
गौतमबु

अन्तरार्ि य िवमानःथल, भैरहवा
िवमानःथललाई क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथलको

गन उ ेँयले यो आयोजना सन् 2015 मा शु
गिरएकोमा उक्त अविधिभऽ िनमार्ण कायर् सम्प

पमा ःतरो ित गरी िदगो पयर्टन िवकास

भई सन् 2017 को िडसेम्बरमा सम्प

हुन सकेन।

यसको कुल लागत नेपाल सरकार, ःथानीय ॐोत र आन्तिरक तथा वा

हुने अपेक्षा

ऋणबाट ब्यहोिरने गरी

.6

अवर् ६६ करोड ७५ लाख रहेको छ। चालु आिथर्क वषर्मा International Runway, Taxiway and
Terminal Building Construction, Supply Installation and Commission of CNS/ATM Equipments र
जग्गा अिधमहण कायर्का लािग

.7 अवर् 22 करोड वािषर्क बजेट िविनयोजन गिरएकोमा समीक्षा
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अविधसम्म

.2 अवर् खचर् भएको छ जुन चालु आिथर्क वषर् को िविनयोिजत बजेटको 27.70 ूितशत

हो।
समीक्षा अविधमा रनवे,

ाक्सी वे, एूोन िनमार्ण कायर् 30.20 ूितशत सम्प

भएको छ। अन्तरार्ि य

टिमर्नल भवन, अपरे शन तथा कन्शोल टावर, अिग्न तथा जीवनो ार (CFR) भवनतफर्का कायर्ह
भइरहेका छन्। १४० िवघा जग्गाको मुआब्जा िवतरण ूिबया शु

भैसकेको, थप २८८ िवघा जग्गा

समेतको सँगसँगै काम अगािड बढे को, साथै घर टहराको समेत मूल्या नको कायर् भइरहेको, CNS/ATM

(Communication Navigation System and Air Traffic Management) उपकरण जडान सम्बन्धमा

Shopping List/ Bid Document तयार भै Bid Invitation को बममा रहे को, Dedicated Electric Feeder

ु ूािधकरणबाट बोलपऽको ूिबयामा रहे को छ।
line जडान गन सम्बन्धमा नेपाल िव त
Dedicated Electricity Fedder Line जडान गनर् िढलाई हुन ु एवं रन वे,

ाक्सी वे तथा एूोन िनमार्ण

सम्बन्धमा िनमार्ण कम्पनीह बीच आन्तिरक िववाद हुन ु लगायतका कमजोर व्यवःथापनका कारणले
आयोजनाको कायर् अपेक्षाकृत

पमा अगािड बढ्न सकेको छै न।

3.7 िनजगढ अन्तरार्ि य िवमानःथल
बाराको िनजगढमा वैकिल्पक अन्तरार्ि य िवमानःथल िनमार्ण गरी दीगो पयर्टन िवकास गन उ ेँयले यो
आयोजना िनमार्णको थालनी गिरएको हो।
यस आयोजनाका लािग चालु वषर्मा

.1 अवर् ५० करोड बजेट िविनयोजन भएकोमा समीक्षा

अविधसम्ममा खचर् हुन सकेको छै न। समीक्षा अविधमा िवमानःथलको EIA कायर् अिन्तम चरणमा रहे को,
११० िवगाहा जग्गा अिधमहणका लािग सबै ूकृया पूरा गरी सम्बिन्धतलाई मुआब्जा िदने कायर् आरम्भ

गिरएको, CPR तथा Detail Design तयार गनर्का लािग अन्तरार्ि य ःतरको परामशर्दाता िनयुक्त गनर् आशय

पऽ माग गरी मूल्या न भई ःवीकृितको बममा रहेको, िवमानःथल िनमार्णका लािग लगानीको Modality
तय गनर् गिठत सिमितबाट ूितवेदन ूा

भएको, िवमानःथलको धावन मागर्को अविःथितको लािग

आवँयक पन Wind Data Collection गनर् Wind Logger जडान गिरएको छ।
बन क्षेऽको

ख कटान गनर् अनुमित ूा

नभएकोले फेन्स तथा पेिरिमटर सडक िनमार्ण गनर् सिकएको

छै न। िवमानःथल िनमार्णका लािग लगानीको Modality तय हुने बममै रहे को छ।
3.8 पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल

पोखरामा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल िनमार्ण गरी पयर्टन ूव र्न गन उ ेँयले सन् 2011 मा शु
भएता पिन नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सन् 2017 माचर्मा ऋण सम्झौता भई सन् 2021 सम्म
सम्प

हुने अनुमान गिरएको छ। यस आयोजनाका लािग मे ३१, 2017 बाट ऋण सम्झौता ूभावकारी

भई ११ जुलाई २०१७ दे िख कायर् ूारम्भ भएको छ। आयोजनाको पेिरिमटर सडकका लािग थप ५०
रोपनी जग्गा अिधमहणको लािग मुआब्जा िनधार्रण गन कायर् भइरहे को छ।
चालु आिथर्क वषर्मा यस िवमानःथलको जग्गा अिधमहण समेतको िवमानःथल िनमार्ण कायर्को लािग
अवर् बजेट िविनयोजन भएको छ। जग्गा मुआब्जा िवतरणको ूशासिनक कायर् सम्प
चौमािसकबाट िवतरण शु

.5

भएको र दोॐो

गिरने छ। समीक्षा अविधमा िवमानःथलको भौितक ूगित 10 ूितशत भएको

छ, राि य गौरवको आयोजना भएर पिन बजेट रकम भने खचर् हुन सकेको छै न।
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3.9 पशुपित क्षेऽ िवकास कोष
आिथर्क वषर् 2070/71 मा राि य गौरवको आयोजनाको
आिथर्क वषर् 2057/58 मा शु

समयमा सम्प

पमा वगीर्करण गिरएको यो आयोजना

भई आिथर्क वषर् 2073/74 सम्म सम्प

हुन सकेन। आयोजनाको शु

लागत

हुने लआय िलइएकोमा सो

.२ अवर् ३ करोड रहे को छ।

यो आयोजनाले पशुपित क्षेऽको समम िवकासको लािग बनाईएको गु योजनामा केिन्ित रही पशुपित

क्षेऽलाई धािमर्क, सांःकृितक एवं पयर्टनको नमूना क्षेऽको
आिथर्क वषर् २०७४/७५ मा कोषको लािग

गिरएकोमा समीक्षा अविधसम्म खचर् भएको छै न।

पमा िवकास गन उ ेँय राखेको छ।

.44 करोड ४१ लाख ७५ हजार बजेट िविनयोजन

समीक्षा अविधमा वृहत पशुपित क्षेऽको गु योजना तयार गन कायर् अन्तगर्त १७ िबषयक्षेऽ पिहचान गरी

कायर् भइरहेको छ भने भूवने रीदे िख दिक्षणढोकासम्म बाटो िनमार्ण, भःमे र स लको सं रक्षण, सम्व र्न
एवं िजण ारको कायर् अिन्तम चरणमा रहे को छ। दे वउ ान सं रक्षण कायर्, ईटापाखामा ढु ा छाप्ने,
वनकाली उ ान िवकास र दशर्नमागर्मा ढु ा छाप्ने कायर्को वोलपऽ आव्हान भएको र गौशाला, वनकाली,
चारिशवालय सम्म ढल बाटो िनमार्ण कायर् बमागत

पमा भइरहेको छ।

3.10 लुिम्बनी क्षेऽ िवकास कोष
गौतम बु को पिवऽ जन्मःथल लुिम्बनीलाई बौ मागीर् एवं शािन्तूेमी व्यिक्तह को लािग अन्तरार्ि य
शािन्त केन्िको

पमा िवकास गन दीघर्कालीन उ ेँयका साथ िव.सं . 2042 सालदे िख नै गु योजनाको

शु वात भएता पिन किहले सम्म सक्ने भ े िवषयमा टुं गो लाग्न सकेको छै न। यसको अनुमािनत कुल

लागत

.६ अवर् १० करोड रहने अनुमान छ। हालसम्म यो आयोजना अन्तगर्त जग्गा अिधमहण,

गु योजना तयारी, गु योजना अनु पका लुिम्बनी क्षेऽको
सं रचना ूा प, अन्तरार्ि य िवहार क्षेऽह को िनमार्ण, पिवऽ
उ ान िनमार्ण र अन्तरार्ि य िवहार क्षेऽमा नहर िनमार्ण कायर्

सम्प

भईसकेका छन्। चालु आिथर्क वषर्मा

.71 करोड

94 लाख बजेट िविनयोजन गिरएकोमा समीक्षा अविधमा
.14 करोड 88 लाख 80 हजार खचर् भएको छ, जुन

वािषर्क िविनयोिजत रकमको 20.69 ूितशत हुन आउँछ।
गत आिथर्क वषर्मा सोही अविधमा 23.18 ूितशत खचर् िचऽः लुिम्वनी िवकास कोषमा िनमार्णािधन पूवार्धार

भएको िथयो।

समीक्षा अविधमा कोषिभऽ ५०० मािनस अट्ने हल िनमार्ण भएको छ। बृहत लुिम्बनी गु योजना तयार
गन कायर् भइरहे को छ। किपलवःतुका पूराताित्वक क्षेऽ दे वदह राममामको जग्गा खिरद कायर् चालु
रहे को छ। गु योजना अनु प ःटाफ कोलोिन िनमार्ण, सिभर्स रोडह

ु ूसारण लाइन
कालोपऽे गन, िव त

िनमार्ण कायर् चालु रहे को छ। त्यसै गरी कुदान क्षेऽमा पयर्टन सुचना केन्ि, ितलौराकोट राममाम

लगायतका क्षेऽमा शौचालय र िवौामःथल िनमार्ण कायर्का लािग बोलपऽसम्बन्धी कायर् भइरहेको छ।
ु आयोजना
3.11 मािथल्लो तामाकोशी जलिव त

दोलखा िजल्लाको लामाबगरमा अविःथत यो आयोजना ःवदे शी लगानीमा िनमार्णाधीन छ। आिथर्क वषर्
२०65/66 दे िख शु

अनुमािनत लागत

भएको यस आयोजनाको क्षमता 456 मेगावाट रहेको छ। यस आयोजनाको

.35 अवर् 29 करोड रहेको छ। िवदे शी िविनमय दरमा पन पिरवतर्नको कारणले

आयोजनाको लागत किरब

.41 अवर् ७२ करोड पुग्ने अनुमान गिरएको छ। ूःतुत आयोजना 2072

चैत मसान्तसम्ममा सम्प

गन ूारिम्भक अनुमान गिरएको िथयो। मुख्य सु ङको िडजाइन पिरवतर्न, पेन

ःटक पाइप ख मा उत्प

जिटलता, बाँध एवं टनेलमा कमजोर भू-भाग भेिटनु, मुआब्जा िवतरणमा
गनर् थप केही समय लाग्ने दे िखन्छ। 2075 आषाढ सम्ममा

समःया जःता कारणले आयोजना सम्प
पिहलो युिनटबाट उत्पादन शु

गरी २०७५ पौषसम्ममा सबै युिनट स ालनमा ल्याउने कायर्योजना रहे को

छ। यस आयोजनाको हालसम्म किरब 93 ूितशत काम सम्प
2074/75 मा यस आयोजनाका लािग

भइसकेको छ। आिथर्क वषर्

.50 करोड बजेट ब्यवःथा गिरएकोमा समीक्षा अविधमा

.16 करोड 67 लाख 67 हजार खचर् भइसकेको छ। गतवषर् समीक्षा अविधमा ३३.३३ ूितशत खचर्

भएकोमा यो समीक्षा अविधमा पिन ३३.33 ूितशत नै खचर् भएको छ।

िनमार्णसम्बन्धी कायर्ह मध्ये िसिभल कायर्, हाइसो मेकािनकल कायर् र मेकािनकल तथा इलेक्शोिनक कायर्

सन्तोषजनक

पमा अिघ बढे को छ भने ूशारण लाइन र सबःटे शन िनमार्णसम्बन्धी कायर्मा जग्गा

अिधमहण गरी जग्गा ूा

गन कायर्मा ःथानीयह को अवरोध,

ख कटानमा समःया जःता कारणले

अशातीत ूगित हुन नसकेको अवःथा छ। समीक्षा अविधमा रोल्वािल

डाइभसर्नको िवःतृत इिन्जिनयिर

िडजाइनको लािग ूािविधक र आिथर्क ूःतावको मूल्या नमा सबैभन्दा बढी अंक ूःताव गन ूःतावदाता
Lahmeyer International Gmbh in Association with Total Management Services Pvt. Ltd. and ITECO
Nepal (P) Ltd लाई वातार्का लािग आमन्ऽण गरी सिकएको छ।
िवदे शी मुिा भुक्तानीमा ूिबयागत िढलाइ भइरहेको, ठू ला भारवहन भएका उपकरणह

ढु वानी कायर्मा समःया

आई उपकरण जडान कायर् ूभािवत भएको, िखम्तीमा िनमार्ण हुने आयोजनाको २२०/१३२ के .भी. सवःटे शन
कायर्मा िढलाइ भइरहे को जःता समःया रहेका छन्।

आयोजनाःथलसम्म पुग्न सहज पहुँच मागर्को व्यवःथा, समयमै ूसारण लाइन िनमार्णमा तदा कता, जग्गा
ूाि को सहज व्यवःथा एवं ूभावकारी अन्तरिनकाय समन्वयको माध्यमबाट आयोजना कायार्न्वयनमा
सहजता हुने दे िखन्छ।
3.12 काठमाड तराई मधेश फाःट शयाक
राजधानीलाई तराई मधेशसँग जोडने सबैभन्दा छोटो मागर् काठमाड तराई मधेश ितु मागर्को कुल लम्बाइ

76 िक.िम. रहेको छ। नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषदको िमित २०७४/01/21 को िनणर्यअनुसार राि य
गौरवको काठमाड -तराई/मधेश ितमागर्
(Expressway) सडक आयोजनाको िनमार्ण कायर् ४ वषर्मा सम्प
ु

गन गरी िनमार्ण व्यवःथापनको िजम्मा नेपाली सेनालाई ूा

भएको छ। साथै िमित २०७४/03/08

को मिन्ऽपिरषदको िनणर्यबाट आयोजना स ालन कायर्िविध, २०७४ ःवीकृत भई नेपाली सेनाको
व्यवःथापनमा कायार्न्वयन भइरहे को छ।
समीक्षा अविधमा एक्सेस रोड तथा शयाक ःतरो ित गन कायर् सम्प

चेनेज 68+000 दे िख चेनेज 76+289 सम्मका िविभ

भएको छ। िनजगढ खण्डमा पन

खण्डह मा आंिशक

पमा किट

कायर् गरी

टप ःवायल हटाई िडजाईन ःपेिशिफकेशनअनुसार िफिलङ् तथा कम्प्याक्सनको कायर् भइरहे को, सोिह
खण्डमा

ख कटानको कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको, बहुविषर्य ठे क्का ूकृयाबाट गत आिथर्क वषर्मा शु

गिरएको िनमार्ण कायर्दल वेश क्याम्पह

मख्खुवेशी र िसःनेरी क्याम्पको िनमार्ण कायर् सम्प

भएको साथै

ु े र बागदे व िनजगढ क्याम्पह को िनमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको साथै नया ःथापना
लेनडाँडाँ, बुदन
हुने थप छ वटा वेश क्याम्पह को खिरद ूकृयामा रहेको। िनमार्ण कायर्लाई तदा कता िदन ५४

िक.िम. क्षेऽ समेट्ने गरी िविभ
टे ण्डर आव्हान भइसकेको छ।

प्याकेजह

बनाई राि य िनमार्ण व्यवसायीह बाट कायर् सम्पादन गनर्
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चालु आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा ५४ िक.िम. खण्डिभऽ पन किट

तथा िफिलङको तथा केही ःशक्चर

िनमार्णको कायर् राि य िनमार्ण व्यवसायीह बाट किरब ६० ूितशत सम्प

केिह ठू ला पुलह
मझौला पुलह

गन लआय रहेको, सू ङमागर् र

अन्तराि य िनमार्ण व्यवसायीह बाट EPC मोडल माफर्त िनमार्ण गराईने, साथै केिह

Design & Build मोडलमा र साना पुलह

परामशर् कम्पनीबाट िडजाईन गराई राि य

िनमार्ण व्यवसायीह बाट िनमार्ण गन लआय रहेको हुनाले आवँयक खिरद ूकृया भइरहे को छ।

आयोजनाको कुल लागत DPR को अभावमा यकीन हुन अझै सकेको छै न। यस मागर्को शयाक खोल्ने

कायर् किरब सम्प

भएको छ। चालु आिथर्क वषर्मा यो आयोजनाको लािग

लाख 95 हजार िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधमा जम्मा

.10 अवर् 14 करोड 48

.30 करोड 3 लाख 16 हजार खचर्

भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा सोही अविधमा 0.05 ूितशत खचर् भएकोमा चालु आिथर्क वषर्मा 2.96
ूितशतले माऽ खचर् भएको छ।

काठमाड -तराई/मधेश ितमागर्
(Expressway) सडक आयोजनाको सडक िनमार्णको लािग आवँयक पन
ु

जग्गा ूाि

ऐन २०३४बमोिजम िमित २०७४/०४/२९ गते लिलतपुर िजल्लाका ूमुख िजल्ला

अिधकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा िनधार्रण सिमितको बैठकको िनणर्यअनुसार िनधार्रण भएको जग्गा
सबु, भसेपाटी, खोकना, बुंगमती र डुकुछापका सम्ब

मुआब्जा रकम िनधार्रणमा असन्तु
पक्षह ले िविभ

सरोकार

ु
सिमित गठन गरी कानुनले िनधार्िरत समय िभऽ सं यक्त
उजुरी दतार् गरी िनरन्तर

सं घषर्रत अवःथा छ। साथै छोटो समयमा उल्लेखिनय सं ख्यामा

पमा

ख कटान तथा छपान कायर् सम्प

गनुप
र् न दे िखन्छ।
आयोजनाको ूःतािवत रे खा नलाई सं शोधन गरी िसकाली मिन्दर पिरसर दे िख पूवत
र् फर् रहने तथा सो

ईलाकामा रहे को पूराताित्वक महत्वको गाउँलाई Bypass गन गरी चेनेज ०+००० दे िख ३+०६० सम्म
नयाँ रे खा न कायम गदार् ःथानीय जनताह को मागबमोिजम िसकाली मिन्दर ईलाकामा किट

नपन तथा

पूराताित्वक महत्वको गाउँ ईलाकाको समेत सं रक्षण हुने दे िखएकोले नयाँ रे खा नमा पन जग्गा अिधमहण

ँ को समन्वय प ात् सकारात्मक दे िखएको छ। साथै, उक्त रे खा न कायम गदार्
सम्बन्धमा ःथानीयह सग

छोटो पन र िजयामेिशक िडजाइनमा समेत सहज पन भएकोले ूःतािवत नया रे खा न कायम गनर्
मिन्ऽपिरष मा िनणर्याथर् पेश गिरएको छ। नेपाली सेनाका सकल दजार्ह बाट ूा
अिधकतम उपयोग गरी अहोराऽ खिटई

ौोत साधनह को

ख कटान कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको छ।

3.13 कोशी कोिरडोर
उ र-दिक्षण

लोकमागर्

अन्तगर्त

यो

आयोजनाले

ते॑थुम

िजल्लाको

बसन्तपुरदे िख

उ री

िसमाना

िकमाथा ासम्म 162 िक.िम. सडक िनमार्ण एवं ःतरो ित गन लआय िलएको छ। आिथर्क वषर्
2073/74 सम्म 83 िक.िम. शयाक खोल्ने काम भइसकेको छ भने बाँकी सडक खण्डमा ठे क्का

व्यवःथा भई िनमार्ण कायर् भइरहे को छ। साथै, १२ वटा पुलमध्ये १० वटा पुलको िडजाइन कायर्
भइरहेको छ। यो आिथर्क वषर्मा ८ िक.िम. शयाक खोल्ने र १० िक.िम. माभेल गन लआय रािखएकोमा
समीक्षा अविधमा ४ िक.िम. शयाक खोल्ने कायर् सम्प

भएको छ।

ःथानीय ारा रे खा नको िववाद, भौगोिलक िबकटता, वन क्षेऽमा काम गनर् अवरोध/वाधा, Low Bidding
को समःया दे िखएको छ।
3.14 कालीगण्डकी कोिरडोर
यो कोिरडोर नवलपरासीको गडाकोटदे िख मुःता को कोरलासम्म 435 िक.िम. लम्बाइको छ। यस

कोिरडोरको गडाकोट-राम्दी खण्डसम्म िविभ

आयोजना र ःथानीय िनकायबाट सडक िनमार्ण भइरहे को
39

छ। यस आयोजनाको पाल्पाको राम्दीदे िख गुल्मीको िरिड- िवेनी-पूितर्घाट हुँदै बाग्लु

बजारसम्मको

सडक ःतरो ित एवं शयाक खोल्ने कायर् भइरहेको छ।

समीक्षा अविधसम्ममा राम्दी-कालीगण्डकी- िवेनी-मालढुं गा-वेनी जोमसोम 202 िक.िम. मध्ये वेनी-

जोमसोम खण्ड 76 िक.िम. कालोपऽे ःतरमा ःतरो ितको लािग िनमार्ण कायर् भइरहे को तथा जोमसोमकोरोला 100 िक.िम. माभेल ःतरमा ःतरो ितको लािग ठे क्का व्यवःथा सम्प

भई िनमार्ण कायर् शु

चरणमा रहे को छ।
कुल ४३५ िक.िम. सडकमध्ये २७६ िक.िम. सडक चौडा गिरएको, ७९ िक.िम. माभिल

हुने

गिरएको, ३३

िक.िम. गेिवयन वाल लगाइएको छ भने सडक फरािकलो बनाउने, साइड पखार्ल लगाउने, कल्भटर् िनमार्ण

गन लगायतका कायर् भईरहेका छन्। समममा भौितक ूगित २८.5 ूितशत र िव ीय ूगित ८.4
ूितशत रहे को छ। चालु आिथर्क वषर्मा

. 63 करोड 51 लाख िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधमा

. 7 करोड 57 लाख खचर् भएको छ, जुन कुल िविनयोिजत बजेटको 11.92 ूितशत हुन आउँछ।

चालु आिथर्क वषर्मा २ िक.िम. शयाक, 1५ िक.िम. माभेल िनमार्ण गन लआय रहे कोमा 0.२ िक.िम.
शयाक, 1 िक.िम. माभेल

िनमार्ण सम्प

भएको छ।

ःथानीय ारा रे खा नको िववाद, भौगोिलक िवकटता, वन क्षेऽमा काम गनर् अवरोध/वाधा, Low Bidding,
IEE/EIA, जग्गा

ूाि सम्बन्धी

समःयाह

दे िखएका

छन्।

िव मान

कायार्न्वयनमा कुशलता ल्याउन अन्तरिनकाय समन्वयलाई ूभावकारी

समःयालाई

समाधान

गद

पमा अगािड बढाउनुपन दे िखएको

छ।
3.15 कणार्ली कोिरडोर
यस आयोजनामाफर्त खुलालु- िसिमकोट (हुम्ला) खण्डमा किरव 196 िक.िम. र िहल्सा-सिमकोट खण्ड
(हुम्ला) 88 िक.िम. सडक िनमार्ण गन लआय रहे को छ। आिथर्क वषर् 2065/66 दे िख शु

2070 मा सम्प

हुने लआय रािखएकोमा पुन: आिथर्क वषर् 2079/80 मा सम्प

गिरएको छ। आयोजनाको कुल लागत
मा

भई

हुनेगरी म्याद थप

.11 अवर् रहे को छ। यसका लािग आिथर्क वषर् 2073/74

.16 करोड 28 लाख िविनयोजन गिरएको र नेपाली सेनालाई छु ै

.19 करोड उपलव्ध गराएको

िथयो।

आिथर्क वषर् 2073/74 सम्ममा कुल 95 िक.िम. मध्ये 83.2 िक.िम. शयाक खोिलएको, 25 िक.िम.
सडक चौडा गिरएको, 10 िक.िम.मध्ये 0.75 िक.िम.गेिवयन वाल लागाइएको छ। समममा हालसम्म
यस आयोजनाको भौितक ूगित 12.5 ूितशत र िव ीय ूगित 7.7 ूितशत रहे को छ।
चालु आिथर्क वषर्मा

.16 करोड २८ लाख बजेट िविनयोजन भएकोमा

भएको छ जुन कुल िविनयोजनको 24.32 ूितशत हुन आउँछ।

.3 करोड 96 लाख खचर्

ःथानीय ारा रे खा नको िववाद, भौगोिलक िवकटता, वन क्षेऽमा काम गनर् अवरोध/बाधा, Low Bidding,
IEE/EIA, जग्गा ूाि सम्बन्धी समःयाह

दे िखएका छन्।

3.1६ हुलाकी राजमागर्
तराई क्षेऽमा रहे को हुलाकी मागर्लाई ःतरो ित गरी पूव र् पि म जोड्ने वैकिल्पक राजमागर्को

पमा

ु भ बनाउने र त्यस माफर्त िशक्षा, ःवाःथ्यमा जनताको पहुँच पुर्याई कृिष,
िनमार्ण गरी यातायात सवर्सल
व्यापार, उ ोग र बाटोको िवकास गरी जनताको जीवनःतर उकाःने उ ेँयले यस आयोजना आिथर्क वषर्
2063/64 दे िख शु

लागत

गिरएको हो। िविभ

पुल र सडक समेत िनमार्ण हुने यस आयोजनाको कुल

.47 अवर् 24 करोड लाग्ने अनुमान छ।यस आयोजनाका लािग हालसम्म ११ अवर् ७७ लाख
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बजेट िनकासा भई खचर् भइसकेको छ। हालसम्म 1644 िक.मी माटे ःतरमा, ६८ िक.मी. माभेल
ःतरमा र ८० िक.मी. कालोपऽे ःतरमा रहेको छ। जम्मा पुल सं ख्या 150 मध्ये ५0 वटा िनमार्ण

सम्प

भईसकेका छन् भने ७0 वटा िनमार्णािधन र 15 वटा पुलह को चालु आिथर्क वषर्मा ठे क्का

व्यवःथा हुने योजना रहे को छ।

चालु आिथर्क वषर्मा 30 िक.मी. माभेल हुने, 517 िक.मी. सडक ःतरो ितको ठे क्का व्यवःथा हुने साथै
1५ वटा पुल िनमार्ण गन रहे को लआय रहेकोमा समीक्षा अविधमा ४२५ िक.मी. सडक ःतरो ितको ठे क्का
व्यवःथा गिरएको जस मध्ये 151 िक.मी. को िनमार्ण कायर् शु

भइसकेको छ। चालु आिथर्क वषर्मा

4 अवर् 27 करोड 45 लाख 16 हजार बजेट िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविध सम्ममा

.

.1 अवर्

90 करोड 83 लाख 14 हजार खचर् भएको दे िखन्छ।गत आिथर्क वषर्मा सोही अविधमा 12.65

ूितशत खचर् भएकोमा चालु आिथर्क वषर्मा 44.64 ूितशतले खचर् भएको छ।

वन क्षेऽमा काम गनर् अवरोध/बाधा, भारतीय िनमार्ण व्यबसायी बाट पहुँच (Access) नभएको कारण

बसन्ता जंगलको १९ िक.िम खण्ड कालोपऽे नभएको, मुआब्जा िवतरणमा ःथानीयको अवरोध जःता
समःया कायम रहेका छन्। िव मान समःयालाई समाधान गद कायार्न्वयनमा कुशलता ल्याउन

IEE/EIA, जग्गा ूाि सम्बन्धी िवषयमा अन्तरिनकाय समन्वयलाई ूभावकारी

पमा अगािड बढाउनुपन

दे िखएको छ।
3.17 पूव-र् पि म रे ल मागर्
पूव र् मेचीदे िख पि म महाकालीसम्म रे ल स ाल िनमार्ण एवं स ालन गन लआय िलई आिथर्क वषर्

2066/67 मा यो आयोजना शु

छ।यस आयोजनाको कुल लागत

भएको हो। यसको लम्बाई किरब 946 िक.िम. हुने अनुमान

.69 अवर् 52 करोड हुने अनुमान छ।

बिदर्वास–काकडिभ ा (२४७ िक.मी) रे लमागर्को DPR तयार भएको, बुटवल–ग ाचौकी (४२१ िक.मी)
रे लमागर्को DPR तयार गन कायर् ३० ूितशत सम्प
तयार गनर् परामशर्दाताह

भएको, काठमाण्डौ–वीरज

सूचीकृत भई RFP मूल्या न भई रहेकोछ। त्यसैगरी बिदर्वास–िसमरा (१०८

िक.मी) रे लमागर्को बिदर्वासदे िख लालबन्दी (२५ िक.मी.) क्षेऽमा Track Bed
सम्प

िलं क रे लमागर्को DPR

िनमार्ण कायर् ८० ूितशत

भएको, बिदर्वासदे िख िनजगढ (७० िक.मी.) सम्मको १० वटा ठू ला पुलह को ठे क्का आव्हान

भएको, भारत सरकारको सहयोगमा िनमार्णािधन जयनगर–जनकपुर–बिदर्वास रे लमागर्को जयनगर–जनकपुर–
िवजुलपूरा (५२ िक.मी) खण्डको ८० ूितशत िनमार्ण सम्प

भएको, र जयनगर–जनकपुर खण्डमा

आगामी अक्टोवर 2018 मा रे ल स ालन गन गरी अिन्तम तयारी भइरहे कोछ।
चालु आिथर्क वषर्मा

.4 अवर् 1 करोड 70 लाख 47 हजार िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधमा

.1 अबर् 44 करोड 83 लाख 40 हजार खचर् भएको छ, वािषर्क िविनयोिजत रकमको 36.05

ूितशत हुन आउँछ। गत आिथर्क वषर्मा सोही अविधमा 34.31 ूितशत खचर्मा भएको िथयो।
तुलनात्मक पमा अध्ययन गदार् गत आिथर्क वषर् को तुलनामा यस आिथर्क वषर्मा 111.30 ूितशतले
खचर् वृि

भएको छ।

ऐलानी जग्गाको

मुआव्जा िववादको कारण किरव ५ िक.मी. क्षेऽमा Track Bed िनमार्णमा अवरोध भई

रहेकोछ जसको समाधानका लािग ऐलानी जग्गाको मुआव्जा सम्वन्धमा मिन्ऽपिरष बाट नीितगत िनणर्य

हुनपु न भएकोले सोको लािग अिधकतम ूयास भइरहे को छ।
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ँ ाइ आयोजना
3.18 बबई िसच
बिदर्या िजल्लाका किरब 36000 हे क्टर भूिममा िसँचाइ सुिवधा उपलब्ध गराउने उ ेँयले यो आयोजना

आिथर्क वषर् २०44/45 दे िख शु
समयमा सम्प

भई आिथर्क वषर् 2069/70 मा सम्प

हुन नसकेपिछ आिथर्क वषर् 2078/79 सम्म सम्प

आयोजनाको कुल अनुमािनत लागत

हुने लआय िलइएकोमा

हुने नयाँ लआय िलइएको छ। यस

.12 अवर् 69 करोड पुगेको छ। आिथर्क वषर् 2073/74

सम्ममा आयोजनाको करीव 55 िक.िम. िनमार्ण भएको र नहर िरमोडिल

कायर्को 60 ूितशत सम्प

भएको छ। बाढीबाट क्षितमःत क्षेऽ तथा सं रचना तटबन्ध पुन: िनमार्णको 14 िक.िम.मध्ये करीव 10
िक.िम. को सम्प

भएको छ। आयोजनाको समि गत भौितक ूगित 71 ूितशत र िव ीय ूगित 48.3

ूितशत रहे को छ। नहर िनमार्ण, सिभर्स सडक िनमार्ण, नहर स ालन, जलमापन, गेज िनमार्ण र डाइभसर्न

िनमार्ण कायर् भइरहेको छ।

आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा
मध्ये समीक्षा अविधमा

. 71

करोड 63 लाख 55 हजार बजेट िविनयोजन भएको छ। यस

. 10 करोड 74 लाख 49 हजार खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा सोही

अविधमा 31.32 ूितशत खचर् भएकोमा चालु आिथर्क वषर्मा 15 ूितशत माऽ खचर् भएको छ।
तुलनात्मक

पमा अध्ययन गदार् गत आिथर्क वषर्को तुलनामा चालु आिथर्क वषर्मा 51.03 ूितशतले

खचर्मा ऋणात्मक वृि

भएको छ भने गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको तुलनामा खचर् 16.32 ूितशत

िवन्दुले कमी आएको छ।
आयोजनाका मुख्य मुख्य कायर्ह

नहर िनमार्णका लागी जग्गा खिरदकायर्, मूल नहर िनमार्ण, शाखा-

उपशाखा िनमार्ण एवं म िवःतार कायर्, कमाण्ड एिरया िवःतार कायर्, से नेज िनमार्ण तथा बाढीबाट क्षितमःत
क्षेऽ तथा सं रचना िनमार्ण कायर् रहे का छन्।

समीक्षा अिवधमा ०.६५ िक.मी. मािमण तथा सिभर्स सडक िनमार्ण, २.०५ िक.िम. मुल नहर िनमार्ण,
०.३५ िक.िम. नहर िरमोडिल , बाढीबाट क्षितमःत िसि त क्षेऽ तथा सं रचना तटवन्ध ०.४२ िक.मी.

िनमार्ण सम्प

भएको छ।उक्त बहुउ ेशीय आयोजना पूरा हुँदा ऊजार्, िसँचाइ, शहरी िवकास र जलाधार

सं रक्षणमा महत्वपूणर् योगदान पुगी ःथानीय जनताको जीवनःतर उकाःन र रा को खा ा

स ट सम्वोधन

गनर् समेत महत्वपूणर् योगदान पुर्याउने दे िखन्छ।
जग्गा ूाि ,

न्यून बजेट िविनयोजन, समय समयमा निदजन्य िनमार्ण सामामी सं कलन र उपलब्धतामा

ँ सँगै गनुप
अड्चन, नहर स ालन र िनमार्ण कायर् सग
र् न भएकोले वषभिर िनमार्ण कायर् गनर् समय

व्यवःथापन नहुन ु जःता समःया रहे का छन्। िव मान समःया समाधानका लािग आयोजना व्यवःथापनले
अन्तरिनकाय समन्वय लगायतका ूभावकारी उपायह

र् न दे िखएको छ।
अवलम्वन गनुप

3.19 रा पित च ुरे सं रक्षण कायर्बम
आिथर्क वषर् 2070/71 मा मा राि य गौरवको

पमा वगीर्करण भएको यो आयोजनाबाट एकीकृत

पमा च ुरे क्षेऽको िदगो ब्यवःथापन गद उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय वातावरणीय अन्तर सम्बन्धबाट

तराई क्षेऽको समेत सं रक्षण गन उ ेँय िलई िव.सं . 2066/67 मा ूाथिमकता ूा

आयोजनाको

पमा

रा पित च ुरे सं रक्षण कायर्बम थालनी भई कायार्न्वयनमा आएको छ। चालु आिथर्क वषर् 2074/75 मा
. 1 अवर् 91 करोड 87 लाख 73 हजार बजेट िविनयोजन गिरएकोमा समीक्षा अविधमा जम्मा

34 करोड 27 लाख 21 हजार खचर् भइसकेको छ।
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.

यस आयोजनाको महत्वलाई ध्यानमा राखी 2071 साल असार 2 गते रा पित च ुरे -तराई-मधेश सं रक्षण
िवकास सिमित गठन भई आफ्नो कायर् ूारम्भ गिरसकेको छ। 4 वटा नदी ूणालीह

लालबकैया, रातु,

जलाद र वलानको ःथलगत सभक्षण गरी सं रक्षण योजना तजुम
र् ा भएको छ। उपभोक्ता समूहह
बलान र जलाद ूणालीमा

भएको छ। च ुरे क्षेऽमा पन ३२ िजल्लाह मा

सं रक्षणसम्बन्धी कामह

सामािजक पिरचालनको लािग सेवा ूदायक सं ःथाह बाट ूा
क्षेऽ सं रक्षणको गु

योजना तयार गनर् िव

माफर्त

आशयपऽको मूल्या न भइरहे को छ। च ुरे

टोलीको गठन भएको छ।

यस कायर्बमको समि गत भौितक ूगित 92.5 ूितशत र समि गत िव ीय ूगित 92.2 ूितशत
रहेको छ। नयाँ िव वा खिरद ूिबयामा रहे को, िविभ

ूजाितका िव वा उत्पादन गन,

िनयन्ऽण, वन अितबमण तथा चोरी िनकासी िनयन्ऽण गन, च ुरे मा आिौत गिरव तथा िवप
रोजगारमुखी वृक्षरोपण गन जःता कायर्बमह

च ुरे को डढे लो

वगर्का लािग

स ालन भएका छन्। समीक्षा अविधमा नदी वकैया

नदीको योजना एवं कायर्िविध िनदिशका तयार भएको, 6 लाख 35 हजार िव वा उत्पादन भएको, 12

नदी ूणालीमा आधािरत सामािजक पिरचालन कायर्बम स ालन गनर् सम्झौता भएको र च ुरे क्षेऽका
िविभ

िजल्लाका भू-ःखलन (Degraded) ःथानमा सं रक्षण र वृक्षारोपण कायर् भएको छ।

यस आयोजनामा चालु आिथर्क वषर्मा

. 1 अबर् 91

भएको छ। जस मध्ये समीक्षा अविधमा

करोड 87 लाख 73 हजार बजेट िविनयोजन

. 34 करोड 27 लाख 21 हजार खचर् भएको छ। गत

आिथर्क वषर्मा सोही अविधमा 19.35 ूितशत खचर् भएकोमा चालु आिथर्क वषर्मा 17.86 ूितशत माऽ
खचर् भएको छ।
िजल्ला िःथत कायार्लयह

ःथानीय तहमा हःतान्तरण हुँदा कायर्बम बजेट कायार्न्वयनमा दुिवधा रहे को,

दरवन्दी अनुसार कमर्चारीको अभावको कारण कायर् ूगितमा ूितकुल असर परे को, सरोकारवाला
िनकायह बाट उपलब्ध हुने ूगितह

समयमा ूा

हुन किठन भएको र सिमितको दरबन्दीअनुसारको

िवषयगत िव ह को पदपूितर् हुन नसकेको जःता समःयाह

रहे का छन्।

ु आयोजना
3.20 बुढीगण्डकी जलिव त
ु आयोजना गोरखा र धािद
कुल 1200 मेगावाट जिडत क्षमताको यो जलिव त

िजल्लामा अविःथत छ।

यो आयोजनाको आिथर्क वषर् 2069/70 मा िनमार्ण कायर् अगािड बढाई आिथर्क वषर् 2077/078 मा
सम्प

हुने गरी लआय िलईएकोमा आयोजनाले झेल्नु परे को िविभ

समयमा सम्प

हुने अवःथा दे िखं दैन। कुल लागत

अिधमहणका लािग आिथर्क वषर् २०७4/७5 मा
िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधसम्म

समःयाह को कारणले िनधार्िरत

.2 खबर् हुने अनुमान रहे को यो आयोजनाको जग्गा

.10 अवर् 17 करोड 42 लाख 45 हजार बजेट

.1 करोड 35 लाख 7 हजार माऽ खचर् भएको छ। यो खचर्

िविनयोजन बजेटको 0.13 ूितशत माऽ हो। गत आिथर्क वषर्मा सोही अविधमा िविनयोिजत बजेटको
0.47 ूितशत खचर् भएको िथयो।
समीक्षा अविधमा यस आयोजना EPC मोडलमा िनमार्ण गनर्का लािग आवँयक पन लगानीको खाका तयार
गनर् गिठत सिमितको ूितवेदन समेत ूा

भइसकेको छ।

सम्भाव्यता अध्ययन र िवःतृत आयोजना ूितवेदनसम्बन्धी कायर् Tractebel Engineering बाट भएको,
आयोजनाको बारे मा जनचेतनामूलक कायर्बम स ालन भएको साथै सीप िवकास तथा तालीम गो ी एवं
अनुगमन मूल्या नसम्बन्धी कायर् स ालन भइरहे को छ। ठू ला भू-भाग डुवानमा पन दे िखएको यो
आयोजनामा पुनवार्स र पुनःथार्पनाको काम ूाथिमकताका साथ अिघ बढाउनु पन दे िखन्छ। मुआब्जा
िवतरणमा समःया, बजार क्षेऽको जग्गाको मूल्य िनधार्रण हुन नसक्नु, नापी र मालपोत कायार्लयबाट
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समयमा नै िक ाकाट गरी जग्गाको लगत यिकन नहुन,ु अन्तर िनकाय समन्वयको अभाव जःता
समःयाह

समाधान गरी आयोजनालाई ितॄता िदनुपन दे िखन्छ।

ु आयोजना
3.21 पि म सेती जलिव त
डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझांग िजल्ला भइ बहने पि म सेती नदीमा िनमार्ण हुने आयोजनाबाट 750
ु उत्पादन गन लआय रािखएको छ। पि म सेती जलिव त
ु आयोजना सावर्जिनक िनजी क्षेऽ
मेगावाट िव त

साझेदारीमा िवकास गनर् चाईना ाी गोजज इन्टरनेशनल कप रे शन (CTGI) र नेपाल सरकार, ऊजार्

मन्ऽालय बीच February 29, 2012 मा समझदारी पऽ (MoU) मा हःताक्षर भएको र सोही आधारमा

ु ूािधकरणबीच काितर्क ३०, २०७४
चाइना ाी गजज इन्टरनेशनल कप रे शन (CTGI) र नेपाल िव त

ु
(November 16, 2017) मा सं यक्त
लगानी सम्झौता (Joint Venture Agreement, JVA) सम्प

भएको

ु ूािधकरणलाई आयोजनालाई कम्पनी खोल्न र
छ।लगानी बोडर्को कायार्लयले CTGI र नेपाल िव त

ु ूािधकरणको हाल
कायर्योजना पेश गनर् आमह गरे कोमा ाी गजज इन्टरनेशनल कप रे शनले नेपाल िव त
ु खिरद िनदिशकाअनुसारको िव त
ु खिरद दरमा यो आयोजना आिथर्क
कायार्न्वयनमा रहे को िव त

पमा

ँ ा ११ मा
सम्भाव्य नहुने व्यहोरा जानकारी गराएको छ। फेॄअ
ु री २९, २०१२ मा भएको MOU को बुद

ु ूािधकरण माफर्त िव त
ु खिरद िवबी सम्झौता गरी आयोजनाबाट उिचत
नेपाल सरकारले नेपाल िव त
ूितफल दर माफर्त आयोजनालाई सम्भाव्य बनाइने ूत्याभूित िदएकोले CTGI लाई पऽाचार गरी
आयोजनाको िवःतृत िव ष
े णसिहत तथ्या ह

खुलाई पठाउन जानकारी गराइएको छ।

ु ूािधकरण बीच JVA प ात कामको सूची
चाईना ाी गोजज इन्टरनेशनल कप रे शन र नेपाल िव त

समयाविध िसमासिहतको कायर्तािलका बनाउने र सो कायर्तािलकाअनुसार कामगनर् र लगानीयोग्य

पिरयोजनाको लािग नेपाल सरकार लगानी बोडर्सँग आयोजना िवकास सम्झौता (Project Development
ु
Agreement, PDA) गनर् ज री दे िखएको छ तर सं यक्त
लगानी आयोजना कम्पनी (Special Purpose

Vehicle, SPV) नबनी PDA वातार् लगायतका कायर् अगािड बढाउन नसिकने अवःथा रहेको छ।
अिूल ४,२०११ - China Three Gorges International Corporation,CTGI बाट ७५० मेगावाट क्षमता
ु पिरयोजना िवकास गन ूःताव ऊजार् मन्ऽालयमा पेश भएको, २९ फेॄअ
भएको पि म सेती जलिव त
ु री

२०१२ मा ऊजार् मन्ऽालय र China Three Gorges International Corporation िवच पिरयोजना िवकासको
लािग समझदारीपऽमा हःताक्षर भएको, जुलाई २०१३- CWEI बाट पिरयोजनाको ूािविधक सम्भाव्यता
अध्ययन (Technical Evaluation) गरी पिरयोजना सम्भाव्य रहे को िनक्य ल भएको, िडसेम्बर २०१३ -

लगानी बोडर् ारा नेपाल सरकारकोतफर्बाट पिरयोजना िवकासमा नेपाल सरकारले जग्गा ूाि

र ूसारण

लाईन िनमार्णमा गनर् सक्ने सहयोगको ूितब तासिहतको पऽ (GON Commitment Letter) सम्बिन्धत

सरकारी िनकायह को सहमितमा ूेिषत गिरएको, अिूल १३, २०१५ - लगानी बोडर्को १७औ ँ

बैठकबाट CWEI लाई वैदेिशक लगानी गन ःवीकृित ूदान गनुक
र् ा साथै कम्पनी ारा पेश भएको
कायर्योजनाअनुसार पिहलो चरणको अध्ययन गनर् ःवीकृत पाएको छ।

ु ूािधकरण र चाइिनज कम्पिन ाी गजजबीच ज्वाइन्ट भे र
समीक्षा अवधीसम्म यो आयोजना नेपाल िव त
कम्पनी मोडेलमा िनमार्ण गिरने समझदारी भएको छ। यस आयोजना ूािविधक तथा आिथर्क

पमा

सम्भाव्य दे िखएको भएता पिन लगानीकतार्ले जग्गा ूाि , ूशारण लाईन िनमार्ण र पुनवार्ससम्बन्धी समःया
औ ंल्याएका छन्।
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राि य गौरवका आयोजना कायार्न्वयनका समःया र सुझावह
सरकारले उच्च महत्वका साथ शु

रहेका छन्। यी समःयाह


गरे का राि य गौरवका आयोजनाह मा पिरयोजना केन्िीत समःयाह

दे हाय बमोिजम उल्लेख गिरएको छ -

कितपय आयोजनाह को सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको, कुनैमा काम शु

हुन नसकेको, कुनैमा

िनमार्ण ूकृया सम्बन्धमा अल्मिलएको पाइएको छ। स ालन भएका आयोजनाह मा जग्गा ूाि ,

वन क्षेऽका

खह को कटानमा िढलाइ, िनमार्ण सामामीह को अभाव, ठे केदारह को िफतलो

अनुगमन र मूल्या न ूकृया, ूािविधक कमर्चारीह को अभाव जःता समःयाह



चालु आिथर्क वषर्मा राि य गौरवका आयोजनाह मा

दे िखएका छन्।

.63 अवर् 70 करोड 54 लाख 44 हजार

.12 अवर् 5 करोड 35 लाख 67 हजार अथार्त ्

िविनयोजन गिरएकोमा समीक्षा अविधमा माऽ

18.92 ूितशत माऽ खचर् हुन सकेको छ। आिथर्क वषर्को बाँकी छ मिहनामा बाँकी 81.08

ूितशत खचर् हुन सक्ने आधार दे िखएको छै न।


आयोजनागत

पमा हे दार् दोौो अन्तरार्ि य िवमानःथलको ूारिम्भक काम शु

हुन नसकेको र

ु आयोजनाको िनमार्ण गन मोडािलटीमा नै अलमल दे िखएको छ।
बुढीगण्डकी जलिव त


यसैगरी पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथलमा जग्गा ूाि को समःया रहे को छ भने मेलम्ची
खानेपानी आयोजना सम्प

हुने समय सीमाको भाका िनरन्तर

पमा पिरवतर्नन हुनाले यःता

सडक, रे लमागर् र िसँचाइ नहर िनमार्ण सम्बिन्धत आयोजनाह

पिन जग्गा ूाि , ूािविधक

आयोजनाह



पिन नागिरकह मा सकारात्मक सं चार जागृत गराउन सिकएको छै न।

जनशिक्तमा कमी, िनमार्ण सामामीह को अभाव र ठे केदारह को न्यूनःतरको कायर् सम्पादनका
कारण समःयामा रहेका छन्।


धेरैजसो आयोजनामा िनकै कम अं कमा ठे क्का कबोल गन र काम हुने बेलामा िनमार्ण व्यवसायी फेला

नपन समःया दे िखएका छन्। िनकै कम अंकमा ठे क्का कबोल गदार् एकाितर काममा िढलाइ हुने र
अकार्ितर कामको गुणःतरमा पिन समःया दे िखने गरे को छ।



खचर् भएको अं कमा ूगित दे ख्ने र खोज्ने ूवृि ले गदार् आिथर्क वषर्को अन्त्यमा हुने खचर्को अंकले
आयोजनाह को गुणःतरमा आ ःत हुने अवःथा दे िखदै न।



आयोजनाह को

अनुगमन र

मूल्या नमा

एकाितर वहुिनकायको

सं लग्नता छ भने

अक तफर्

सुधारात्मक ूयास र ूय तफर् अनुगमन र मूल्या न केिन्ित हुन नसक्नाले ूभावकारी नितजा ूा
हुन सिकरहे को दे िखदै न।

समःया समाधानका लािग सुझावह


राि य गौरवका आयोजनाह को िनमार्ण कायर्लाई तीोता िदन पयार्

ूकृयागत िवषयह लाई छो

ॐोतको ब्यवःथा गनुक
र् ो साथै

ाउन उपयुक्त हुन्छ। आवँयकता अनुसार पिरयोजना सं चालन कानून

तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयन गनर् ज री भएको छ।


राि य

गौरवका

आयोजनाह को

िनमार्ण

कायर्मा

सं लग्न

िनमार्ण

ब्यवसायीह लाई

समेत

यी

आयोजनाह को महत्वको बारे मा सं वेदनशील हुन उत्ूेिरत गरी ूोत्सािहत गन र िढलाइ गन वा

अनेकौ बहाना बनाइ दाियत्वबाट पिन्छने ूवृि लाई दिण्डत गन व्यवःथा कडाइका साथ कायार्न्वयन
गनुर् पदर्छ। यसका लािग िव मान कानूनी ूावधानह को अिधकतम उपयोग गिरनु पदर्छ।



जग्गा ूाि

लगायतका ःथानीय समःया हल गनर् समयव

पदर्छ।
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कायर् तािलका बनाई कामलाई तीोता िदनु



ःथानीय ूशासनबाट मुआब्जा िनधार्रण ूयोजनका लािग अिधक मूल्या न गन र मालपोतको रिज ेशन

ूयोजनका लािग न्यूनतम मूल्या न हुने गरे को छ। अिधक मूल्या नबाट राज्यले मुआब्जामा बढी

साधन खिचर्न ु परे को र न्यून मूल्या नबाट राज्यले ूा

गन राजःव गुमाउनुपरे को अवःथा छ।

आयोजनाका लािग अिधमहण गन जग्गाको मूल्य िनधार्रण गदार् मालपोत रिज े शनका लािग कायम

गिरएको मूल्या नलाई समेत आधार िलइनुपदर्छ।


अन्तरिनकाय समन्वयलाई सु ढ गनर् नेपाल सरकारका मुख्य सिचवको सं योजकत्वमा रहे को सं ःथागत
ब्यवःथा र चालु आिथर्क वषर्को वजेट वक्तव्यमा उल्लेिखत राि य योजना आयोगको सं योजकत्वको
सिमितलाई थप िबयाशील बनाउनु पदर्छ।



राि य गौरवका आयोजनाका आयोजना ूमुखह को कायर् सम्पादनलाई कायर्सम्पादन मूल्या नसँग

आव


गिरनु पदर्छ।

राि य गौरवका आयोजनाह को पिहचान र ितनीह को ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग ःप

मापदण्ड, नीित, कानून र कायर्िविध िनधार्रण गरी कायार्न्वयन कुशलता कायम गरी अपेिक्षत नितजा

हािसल गनतफर् सम्ब


िनकाय र पदािधकारीह

िजम्मेवार र जवाफदे िह हुनपु न दे िखन्छ।

राि य गौरवका आयोजना िनमार्ण गन िनमार्ण व्यवसायीसँग पयार्

मेिशनरी उपकरण उपलब्ध नहुँदा

गुणःतरीय ढं गबाट समयमानै कायर्सम्पादन हुन नसकेको यथाथर्तालाई मध्यनजर राखी सरकारको

तफर्बाट ठू ला मेिशनरी उपकरण खरीद गरी भाडामा ती उपकरणह
शु वात गनुर् ज री दे िखएको छ।
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उपलब्ध गराउने व्यवःथा

पिरच्छे द-4
क्षेऽगत उपलिव्ध िव ष
े ण
िविभ

मन्ऽालय तथा िनकायह लाई आिथर्क क्षेऽ, भौितक पूवार्धार, सामािजक पूवार्धार, सावर्जिनक सेवा ूवाह

र सुशासन अन्तगर्त वगीर्करण गरी ती मन्ऽालय तथा िनकायह बाट ूा

ूगित िववरणलाई आधार मानी

क्षेऽगत उपलिब्धलाई सारांशमा ूःतुत गिरएको छ।
४.1 आिथर्क क्षेऽ
४.1.1 अथर् मन्ऽालय


ूदे श र ःथानीय तहमा बजेट तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, आिथर्क व्यवःथापन तथा सम्पि

हःतान्तरणको

लािग “ूदे श तथा ःथानीय सि त कोष व्यवःथापन ूणाली (Sub-National Treasury Regulatory

Application- SuTRA)” िवकास गिरएको।


नेपालले Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific को सदःयता ूा

गरे को।



सम्पि

शु ीकरण िनवारणसम्बन्धी वािषर्क ूितवेदनको अिन्तम मःयौदा तयार गरी ूितकृयाको

सम्पि

ँ सम्बिन्धत
शु ीकरण िनवारणसम्बन्धी ःवमुल्या कनका 16 वटा क्षेऽमध्ये िव ीय क्षेऽसग

लािग सरोकारवाला िनकायह मा पठाईएको।



5 वटा र अन्य 4 वटा गरी जम्मा 9 वटा उप-सिमितको ूारिम्भक ूितवेदनको खाका तयार
गिरएको।




अन्तर सरकारी िव

व्यवःथापन ऐन, २०७४ पािरत भई कायार्न्वयनमा आएको।

राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

राि य ूकृितक ॐोत तथा िव

आयोग ऐन, २०७४ पािरत भई कायार्न्वयनमा आएको।

आयोगको सिचवालयको सँगठन सं रचना, दरबन्दी र कायर् िववरण

ःवीकृत भई आयोगको सिचवालयका सिचव लगायतका कमर्चारीह को व्यवःथा भई कायर् ूारम्भ
भइसकेको छ।




नेपाल चाटर्डर् एकाउन्टे ण्ट्स िनयमावली, 2061 मा सं शोधन गनर् ःवीकृित ूदान गिरएको।
िधतोपऽ व्यवसायी (मचेण्ट बकर) पिहलो सं शोधन िनयमावली 2064 ःवीकृत गिरएको।
नेपाल िधतोपऽ बोडर् खिरद िनयमावली, 2074 ःवीकृत गिरएको।



वःतु िविनमय बजारसम्बन्धी िनयमावली, 2074 ःवीकृत गिरएको।



भूकम्प पीिडतह लाइर् सामुिहक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कायर्िविधमा सं शोधन
गिरएको।



नेपाल रा

ँ ी वृि का लािग आवँयक थप रकम
बकको पुज

कोषको रकमबाट ूयोग गनर् ःवीकृित ूदान गिरएको।


.2 अवर् बकको साधारण जगेडा

सावर्जिनक ूित ानह को ःवािमत्वमा तथा भोगचलनमा रहे का घर/ जग्गा उपयोगसम्बन्धी
मापदण्ड तयार पारी मिन्ऽपिरषद्बाट ःवीकृत भएको।



सं घीय सं रचनामा सावर्जिनक सं ःथान स ालन तथा व्यवःथापन गनर् िवधेयक तजुम
र् ा सिमित गठन

भई कायर् भइरहे को।


गोरखाकाली रवर उ ोगको सम्पित तथा दाियत्व एकीन गरी खारे जी ूिबया अिघ बढे को।
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४.1.2 उ ोग मन्ऽालय


गरीबी िनवारणका लािग लघु उ म िवकास कायर्बम स ालन िनदिशका, २०७० को दोौो
सं शोधन गरी ःथानीय तह मैऽी बनाइएको।



मेड्पा रणनीितक योजनाको दोौो मःयौदा तयार भई कायार्न्वायन सिमितबाट मेड्पा िनदशन
सिमितमा िसफािरश भएको।



ःथानीय तहको लािग उ म िवकास कोषको नमूना सं रचना र उ म िवकासको कोषको नमूना
कायर्िविध बनाई ःथानीय तहबाट उ म र उ मशीलता िवकास कायर्बम कायार्न्वयन गन नमूना

Standard Operational Manual तयार गिरएको।



लगानी बोडर्सँग समन्वय गरी आयोजना बक िनमार्ण गन कायर् अगािड बढे को |
िवशेष आिथर्क क्षेऽको िनयमावली तजुम
र् ा भएको।



लघु घरे ल ु तथा साना उ म िवकास कोष स ालनमा रहे को।



उ ोग मन्ऽालय र राि य युवा पिरष बीच रोजगारी सृजना गन सम्बन्धमा “दश युवा एक उ म”
कायर्बम स ालन गनर् सहमित पऽमा हःताक्षर भएको।



भैरहवा िबशेष आिथर्क क्षेऽमा आवेदन िदइएका २५ मध्ये १९ ओटा उ ोग ःथापनाको आवेदन
ँ उ ोग ःथापना सम्झौता कायर् भइरहे को।
मूल्या न सफल भई उ ोगह सग

४.1.3 कृिष िवकास मन्ऽालय


एक गाउँ एक ूािविधक अन्तगर्त 1 हजार 3 सय 20 जना र हाल ःथानीय तहमा खटाइएका

5 सय 60 गरी जम्मा 1 हजार 8 सय 80 जना कृिष ूािविधक ःथानीय तहमा

कमर्चारीह

खिटएका छन्।


मागमा आधािरत ४ सय वटा उप-आयोजनाह मा उच्च मूल्यका वःतु उत्पादन, बजार ूव र्न र
पो
5

हाभ

सय

कायर्बम स ालन गनर् अनुदान उपलब्ध गराउने िबयाकलाप अन्तगर्त हालसम्म जम्मा

9

वटा

उप-आयोजनाह सँग

उपआयोजनाह लाई हालसम्म

अनुदान

सहयोगको

लािग

सम्झौता

भएको।

यी

.21 करोड 87 लाख 13 हजार अनुदान रकम उपलब्ध

गराइएको।



कृिष ःनातक इन्टनर् करारमा िलनका लािग कृिष तथा वन िव ान िव िव ालयसँग सम्झौता भएको
र १ सय ५७ जना इन्टनर्ह



सम्बिन्धत ब्लक, जोन तथा सुपरजोनह मा खिटएका।

व्यावसाियक कृिष तथा पशुपंक्षी कजार्मा ूदान गिरने व्याज अनुदान सम्बन्धी कायर्िविध, २०७३

अनुसार कृिष कजार्को व्याजमा ५ ूितशत अनुदान उपलब्ध गराउने कायर्बम अन्तगर्त चालु
आिथर्क वषर्को असोज मसान्तसम्म

.६ अवर् ६० करोड कृिष कजार् वापत ऋण ूवाह भएको।

सहुिलयत कृिष कजार् ूवाहबाट ६ हजार ७१ जना लाभािन्वत भएको र

४७ हजार बराबरको रकम व्याज अनुदान ःव प ूदान गिरएको।



लागत सहभािगताको आधारमा रासायिनक मल र मुख्य खा ा

.२६ करोड ३९ लाख

बालीह को उ त बीउ िबबी

िवतरण गन िबयाकलाप अन्तगर्त हालसम्म कृिष साममी कम्पनी िलिमटे ड माफर्त 99676.8 र

साल्ट शे िड

कप रे सन माफर्त 75669.15 मे.टन गरी जम्मा 175345.95

मे.टन रासायिनक

मल अनुदानमा िबबी िवतरण भएको। हालसम्म 2138 मे.ट. गहुँ, १५ मे.ट. मसुरो, ३ मे.ट.

तोरी र ४०० के.जी. केराउको उ त बीउ िवतरण भएको।
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४.1.4 पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय



डेरी तथा गोठ भ्यालु चेन सुधार गरी दू ध, मासु तथा पिँमना लगायतका क्षेऽमा दे शलाई

आत्मिनभर्र बनाउने उ ेँयअनु प नेपाल लाइभ क इनोभेशन आयोजना स ालनको लािग नेपाल
सरकार र दातृिनकाय िव



बक वीच सम्झौता भएको।

कन्शयाक्ट फािमर्ङ अन्तगर्त वष घाँस िटयोसेन्टीको १ हजार ७ सय ८ िक्वन्टल बीउ उत्पादन
भएको र यसबाट ५ हजार १ सय २४ हे क्टर भूिममा घाँस खेितको लािग बीउको आपूितर् हुने

अनुमान गिरएको छ।


ःवदे शमा नै उ त न को पशु उत्पादन गरी दू ध तथा मासुको आपूितर् वृि

बाभामा गरी कुल 82 हजार 6 सय 11 जनावरमा कृिऽम गभार्धान गिरएको।



भेडा बाभामा लाग्ने िप.िप.आर. रोगको िब

गनर् गाई, भैसी तथा

३० लाख ९५ हजार माऽा खोप िजल्लाह मा पठाइ

सिकएको र सो खोप ःथानीय ःतरमा भेडा बाभामा ूयोग भएको।



पशु खोप उत्पादनमा आत्मिनभर्र हुन िविभ

पशुरोग िब

ूयोगको लािग ४३ लाख २८ हजार

माऽा 13 ूकारका खोप उत्पादन गिरएको।


पशु आहारको महत्वलाई

ि गत गरी यसको उत्पादन वृि

गनर् पशु आहार उत्पादनमा ूयोग हुने

कृषकह लाई िवतरण भएको साथै उ त ूिविध

किरव १ करोड बराबरको उपकरणह

हःतान्तरणको लािग १०० जना कृषकह लाई तािलम ूदान गिरएको।



जनःवाःथ्य सं रक्षण गनर् कुकुर, िबरालो लगायतका जनावरमा ूयोग गनर् ९ हजार माऽा रे िबज खोप
उत्पादन भएको।



एिशयाली िवकास बकको सहयोगमा स ािलत िहमाली आयोजनाबाट दोलखा िजल्लामा मयािबटी
ु ासभा िजल्लामा २ वटा सेवाकेन्ि भवन िनमार्ण सप
रोपवे ःथापना भई स ालनमा आएको। सं खव

भएको।

४.1.5 राि य योजना आयोगको सिचवालय


आिथर्क गणनाको लािग नक्साह

तयार भएको र जनगणनाको गणना क्षेऽ नक्साको िनिम्त तथ्या

सं कलन, िडिजटाइजेशन भइरहे को।
४.1.6 सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय


िनजगढमा दोॐो अन्तरार्िंशय िवमानःथल िनमार्णका लािग कुल १२–०४–१९ िवगाह क्षेऽफलको

जग्गा नेपाल नागिरक उ ययन ूािधकरणको नाममा ल्याई मुआब्जा िवतरण गिरएको। िवमानःथल
िभऽ पन वन क्षेऽको जग्गा हःतान्तरणका लािग EIA कायर् अिन्तम चरणमा रहेको र िवमानःथलको

DPR तथा Detail Design कायर्को लािग ूकृया अगािड बढाइएको।



िनमार्णाधीन गौतमवु
अिधमहण कायर् शु

भएको।


क्षेऽीय अन्तरार्िंशय िवमानःथलको लािग किरब ४२८ िबघा थप जग्गा

भएको,

रनवे,

ाक्सी वे र एूोन िनमार्ण कायर् २८.४३ ूितशत सम्प

पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्िंशय िवमानःथलको जग्गा मुआब्जा िवतरणको ूशासिनक कायर् सम्प
दोॐो चौमािसकबाट िवतरण शु

भई

गिरने। ICAO Category 4D ःतरको िवमानःथल िनमार्ण कायर्

भइरहेकोमा हालसम्मको ूगित ५ ूितशत रहे को छ।
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पशुपित क्षेऽको वृहत् गु योजना तयार गन कायर् अन्तगर्त १७ िवषयक्षेऽ पिहचान गरी कायर्
भइरहेको। भूवने रीदे िख दिक्षणढोकासम्म बाटो िनमार्ण, भःमे र स लको सं रक्षण, सम्व र्न एवं

िजण ार कायर् अिन्तम चरणमा रहे को।


वृहत् लुिम्बनी गु योजना तयार गन कायर् भइरहे को। किपलवःतुका पूराताित्वक क्षेऽ दे वदह
राममामको जग्गा खिरद कायर् चालु रहेको। गु योजनाअनु प ःटाफ कोलोनी िनमार्ण सिभर्स
ु ूसारण लाइन िनमार्ण कायर्ह
कालोपऽे, िव त

रोडह

५ हजार मािनस अट्ने हल िनमार्ण कायर् सम्प



चालु रहे को। लुिम्वनी िवकास कोषिभऽ

भएको।

पयर्टकीय ूच ुरता भएका ूमुख ःथललाई पयर्टकीय गन्तव्यको

पमा िवकास गनर् सात ूदे शका

१/१ ःथानको गु योजना तयार गन सन्दभर्मा सन्दकपुर, जनकपुर, इन्ि सरोवर, प ासे (काःकी),
किपलवःतु, रारा, भादागाउँ (कैलाली) को परामशर्दाताले ःथलगत अध्ययन ूितवेदन पेश गन

बममा रहे को।



रारा तालमा सूचना केन्ि िनमार्ण कायर् सम्प

भएको।

४.1.7 वन तथा भू-सं रक्षण मन्ऽालय


५५ हे क्टर घाँसे मैदान व्यवःथापनको कायर् सम्प

ब्यबःथापनको कायर् ूारम्भ भएको।



२८ पटक चोरी िशकार िनयन्ऽणका लािग िःवप अूेशन सम्प

भएको

|

रारा र शे-फोक्सुण्डो राि य िनकुन्जमा १/१ वटा बहु-उ ेँयीय जिडबुटीको नसर्री स ालनको

कायर् शु


भएको र ३ सय ५ हे क्टर घाँसे मैदान

भएको।

वनःपित िवभाग ारा ६ वटा िजल्लाको िविभ

पकेट क्षेऽमा जडीबुटी खेती िवःतार अन्तगर्त कृषक

ु ा साथै जडीबुटीका ९ लाख बेनार् नसर्रीमा िबउ तथा
समूह गठन, तािलम स ालन र समन्वय हुनक
किट


४

राखी उत्पादन भइरहे को।

वटा

ूदे शमा

नयाँ

वनःपित

उ ानह

ःथापना

गनर्

सरोकारवालासँग समन्वय तथा माग सं कलन भइरहे को।


सम्भाव्यता

अध्ययनका

लािग

७० वटा ताल तलैया िसमसार क्षेऽ ब्यवःथापनको कायर् ूारम्भ भएको। १७ वटा गल्छी र पिहरो

उपचार, ३ िकलोिमटर िसँचाइ कुलो, १९ वटा पानी मुहान सं रक्षण, २३ वटा सं रक्षण पोखरी
सिवर्क्षेऽ तथा तालतलैया सं रक्षण, ३.५ िकलोिमटर वायोइिन्जिनयिर

वटा रे नवाटर/रनअफ हाभिःट

खोला िकनारा सं रक्षण, ७

ाम िनमार्ण, ७५ हजार िव वा उत्पादन भएको, ३ ःथानमा

साझेदारी भू-सं रक्षण कायर्बम स ालन भएको, ११५ वटा सामुदाियक ॐोत व्यवःथापन कायर्योजना
कायार्न्वयन र २४ जना सामुदाियक उत्ूेरक भनार् कायर् सम्प


भएको।

सं शोिधत सामुदाियक िवकास तथा हिरयाली ूव र्न िनदिशका तयार भई सम्बिन्धत िजल्लाह मा

पठाइ सिकएको।
४.1.8 वािणज्य मन्ऽालय


नेपाली किफको शे डमाकर् दतार् कायर्बम अन्तरगत नव, िसं गापुर, न्यूिजल्याण्ड, अःशे िलया र
अमेिरकामा नेपाली किफको शे डमाकर् दतार् गन कायर् सम्प



गिरएको।

अलचीको सामुिहक व्यापार िचन्ह (Collective Trade Mark) उ ोग िवभागमा दतार् भई अन्तरार्ि य
बजारमा दतार् गन बममा ूथम चरणमा भारत, पािकःतान र युनाइटे ड अरब इिमरे ट्समा दतार्
गिरएको।

50



अलची, किफ, िचया र पिँमनाजन्य उत्पादनह को िहमालयन युिनक ूोडक्टको
त्यःता वःतुह को लेबिल

पमा िवकास गरी

र ॄािण्ड का लािग व्यापार तथा िनकासी ूव र्न केन्िबाट िविभ

वःतुगत सं घ सं ःथाह लाई आिथर्क एवं ूािविधक सहयोग उपलब्ध गराइएको।


अलची, अदुवा, पिँमना र किफजन्य वःतुह को उत्पादन िवकास र ूव र् नका लािग ूिविध
हःतान्तरण, भण्डारण सुिवधा, ूशोधन केन्ि ःथापनामा आिथर्क सहयोग, ूािविधक तािलम जःता

कायर्बम अन्तगर्त िविभ

िजल्लामा अलै ची सुकाउने आधुिनक सायर 70 थान, अदुवा भण्डारण गन

80 वटा सोलार िनमार्णमा सहयोग गिरएको।


पाँचवटा िनकासीयोग्य वःतुह

छाला, गलचा, तयारी पोशाक, फेल्ट र जडीबुटी मध्ये गलै चा,

तयारी पोशाक र फेल्टको अध्ययन गरी Product Profile तयार भई ूकाशन भएको।


िचया, किफ, हाते कागज र अलचीको िनयार्त रणनीित तयार भएको।



नेपाल

भारतवीचको

व्यापार

सिन्ध

र

अनिधकृत

व्यापार

िनयन्ऽणसम्बन्धी

सम्झौताका

ूावधानह लाई यथावत राख्दै नवीकरण गिरएको।


नेपालको पारवहन सुिवधामा िविवधीकरणका लािग भारतको िभषाखापटनम बन्दरगाह उपयोगको
शु वात भएको।



नेपाल र चीन बीच पारवहन सुिवधाको उपयोगको लािग पारवहन, ढु वानी सम्झौता सम्प

भई

यसको कायार्न्वयनको लािग आवँयक पन ूोटोकलको मःयौदा तयार गरी िचिनयाँ पक्षलाई
उपलब्ध गराउन पररा

मन्ऽालय माफर्त पठाइएको।



वीरगंज िःथत सीमा नाकाको एकीकृत जाँच चौकीको सं रचना िनमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको।



वेलिहयामा एकीकृत चौकी िनमार्णको लािग नेपालतफर्को किरव ४४ हे क्टर जिमन अिधमहण भई
अःथायी याडर्को िनमार्ण सम्प



गरी चौकी िनमार्णको कायर् शु

गिरएको।

रसुवाको िटमुरेमा िनमार्णाधीन सुख्खा बन्दरगाहको लािग आवँयक जग्गाको अिधमहण तथा

मुआव्जा िवतरण भई चीिनयाँ पक्षबाट Preliminary Engineering Design ूा


भएको।

िनयार्त तथा आयातसम्बन्धी सम्पूणर् सूचनाह लाई एकीकृत गरी सरोकारवालाह लाई आवँयक
सूचना तथा तथ्या ह

समयमै उपलब्ध गराउन Nepal Trade Information Portal स ालनमा

ल्याइएको।


दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह िनमार्ण गनर् Feasibility Study and Topographic Survey of the
ICD at Dodhara-Chadani Area and Development of a Conceptual Planसम्बन्धी कायर्को लािग

परामशर्दाता M/s Sitara Consult (P) Ltd सँग करार सम्झौता भई कायर् अगािड बढे को।
४.1.9 भूिमसुधार तथा व्यवःथा मन्ऽालय


भू-उपयोग ऐनको मःयौदा तयार गिरएको।



मुक्त कमैया पुनःथार्पना आयोगलाई पूणत
र् ा िदइएको।



मुक्त हिलया पुनःथार्पना सिमितलाई पूणत
र् ा िदइएको।



मुक्त कम्लहरीलाई पिरचय पऽ िवतरण कायर् शु



सगरमाथा मापनको कायर् अगािड बढाउने सन्दभर्मा आधार िवन्दू ह को सवक्षण कायर् भएको।



७ सय ५३ वटै ःथानीय िनकायह को सं घीय डाटावेश तयार भएको।
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गिरएको।



ु सीमा सवक्षण कायर्को लािग ४ वटा सवक्षण टोली पिरचालन गिरएको।
नेपाल भारत सं यक्त



१९ वटा मालपोत कायार्लयमा अनलाइन सेवा स ालन गिरएको।

४.1.10 सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय


चालु आिथर्क वषर्को ःवीकृत वािषर्क कायर्बममा समावेश भएका र ःथानीय तहमा हःतान्तरण
गनुप
र् न सहकारी माफर्त कृिष, फलफूल तथा तरकारी सं कलन/ िवतरण केन्ि िनमार्ण (कुनाथरी

सुखत-60 लाख, गुराँसे दै लेख-10 लाख, गिछया मोर -15 लाख, जिडबुटी सं कलन केन्ि दुने

डोल्पा-15 लाख, िवरे न्िनगर सुखत-15 लाख) लगायतका कायर्बमका लािग ःथानीय तहमा बजेट
हःतान्तरण भइसकेको।


सहकारी सं घसं ःथाह को साझेदारीमा िचतवनको भरतपुर महानगरपािलकामा बखान बहुउ ेँयीय
सहकारी सं महालय ःथापनाको लािग (भरतपुर म.न.पा. मा 75 लाख) बजेट हःतान्तरण भइसकेको।



िजल्ला सहकारी सं घको समन्वयमा िजल्लाभिरका सम्बिन्धत सहकारी सं घसं ःथाह को ःवािमत्व रहने
गरी सहकारी शीत भण्डारका लािग (लमही दा -2 करोड, थाहा न.पा., मकवानपुर- 50 लाख,

िवरे न्िनगर न.पा., सुखत- 2 करोड, स री न.पा., स री- 3 करोड, परासी न.पा., नवलपरासी- 3
करोड) बजेट हःतानतरण भइसकेको।


ान तथा सीप िवकासको लािग 5 वटा तािलममाफर्त 179 जना सहकारी कमीर्ह

ूिशिक्षत

भएका।


सहकारी ऐन, 2048 लाई िवःथापन गरी नयाँ सहकारी ऐन, 2074 िमित 2074/07/01 मा
नेपाल राजपऽमा ूकािशत भइसकेको।



25 िजल्लाका 12 लाख 24 हजार 4 सय 17 घरपिरवार मध्ये 3 लाख 91 हजार 8 सय 31

घरपिरवार गिरब पिहचान गरी मिन्ऽपिरषद्बाट ःवीकृत भइसकेको।



पिरक्षणको

पमा 5 िजल्लाका 5 गाउँपािलकामा गिरबी पिरचयपऽ िवतरण भएको।

ःथानीय तहको िनिम

नमूना सहकारी दतार् िदग्दशर्न तयार भई सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास

मन्ऽालयमा पठाइएको।


सम्पि

शु ीकरण ऐन र िनयमावली अनु प सहकारी सं ःथा सदःय जाँचबुझ िनदशनको मःयौदा

तयार गरी ःवीकृितको लािग ूकृया अगािड बढाईएको।


युवा ःवरोजगार कोष िनयमावली, 2074 को मःयौदा तयार गरी ःवीकृितको लािग ूकृया अगािड

बढाईएको।

४.1.11 आपूितर् मन्ऽालय


उपत्यकाका 16 वटा नगरपािलकाह मा उपभोक्ता जागरणसम्बन्धी ूिशक्षण तथा अन्तरिबया
कायर्बमह



स ालन सम्प

भएको।

उपत्यका िभऽ र बािहर गरी जम्मा 3 हजार 3 सय 80 फमर्/सं ःथाह को बजार अनुगमन भई
आवँयक कारवाही भएको।



तोिकएका 23 दुगम
र् िजल्लामा चालु आिथर्क वषर्को पौष मिहनासम्ममा 6022.72 मे.टन खा ा
ढु वानी सम्प



भएको।

आयोिडन नुन ढु वानी पौष मसान्तसम्म 25359.5 क्वीन्टल भएको।
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४.2 भौितक पूवार्धार
४.2.1 सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय


नगरक्षेऽ पूवार्धार कायर्बम, फोहोरमैला व्यवःथापन ूिविधक केन्ि, मामीण खानेपानी तथा सरसफाई
कायर्बम, ःथानीय यातायात पूवार्धार क्षेऽगत कायर्बम, साना िसँचाइ, नदी िनयन्ऽण तथा अन्य
पूवार्धार, ःथानीय सडक सुधार कायर्बम, आिथर्क केन्ि तथा दुई िजल्ला जोड्ने सडक, बौ

दशर्न

तथा गुम्बा िवकास सिमित, आिदवासी जनजाित उत्थान ूिति ान र उपेिक्षत, उत्पीिडत र दिलत वगर्

उत्थान

िवकास

सिमित

कायार्न्वयनमा रहे का।


लगायतका

आयोजना/कायर्बमह

ःथानीय

तहमा

हःतान्तरण

भई

ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ मा ःथानीय तहले ूचिलत कानूनबमोिजम आजर्न गन ॐोत
र िव ीय हःतान्तरणको माध्यमबाट ूा

गन ॐोत समेतलाई आधार िलई सम्बिन्धत नगरसभा तथा

गाउँसभाबाट बजेट तथा कायर्बम पािरत गन व्यवःथा भएको।


िमित २०७४।६।२८ सम्ममा छनौट भएका कायर्बम तथा योजना कायार्न्वयन गनर् सबै िजल्ला
ूािविधक कायार्लयह लाई िनदशन पठाइसिकएको।



सामािजक सुरक्षा भ ा ूा

गन लाभमाहीको िववरण अध्याविधक भइरहे को। हालसम्म MIS System

मा २० लाख ८४ हजार ८ सय ८४ लाभमाहीको िववरण ूिव


गरी सिकएको।

दे शभरका १ सय ३७ नगरपािलका २ सय ८५ गाउँपािलकाका वडाह

बाटै बिक

ूणाली माफर्त

लाभमाहीह लाई सामािजक सुरक्षा भ ा िवतरण व्यवःथा िमलाइएको।


मन्ऽालय अन्तगर्त स ािलत कायर्बमह को लािग आवँयक कायर्िविध तथा िनदिशका पिरमाजर्न
एवं िनमार्ण भएका।



कायर् सहजता एवं शीयताको िनिम्त नदीजन्य पदाथर्को उत्खनन्सम्बन्धी IEE ःवीकृित गन अिधकार
चालु आिथर्क वषर्सम्मको लािग िज.स.स. लाई िदइएको।



नदीजन्य पदाथर्को उत्खनन् तथा िबबी िवतरणसम्बन्धी कायर्िविधको मःयौदा तजुम
र् ा भएको।



आयोजना तथा कायर्बमह को बािषर्क कायर्योजनाअनु प तोिकएको समय सीमािभऽ कायर् ूारम्भ
भइरहेको।

ँ ाइ मन्ऽालय
४.2.2 िसच


बबई िसँचाइ आयोजना अन्तगर्त ०.६५ िक.मी. मािमण तथा सिभर्स सडक िनमार्ण, २.०५ िक.िम.
मुल नहर िनमार्ण, ०.३५ िक.िम. नहर िरमोडिल

गन कायर् र बाढीबाट क्षितमःत िसि त क्षेऽ

तथा सं रचना तटवन्ध ०.४२ िक.मी. पुनिनर्मार्ण गिरएको।


भेरी बबइ िसँचाइ आयोजना अन्तगर्त ०.०८ िक.िम. एक्सेस रोड माभेल कायर् १५०० िमटर सु ंग

िनमार्ण कायर् (िसँचाइ ूणालीको िनमार्ण) र TBM platform, TBM Entry Portal तथा TBM

Fabrication, Transportation and Erection, Segment Production Plant erection गन कायर्
९ ूितशत ;म्प


भएको।

रानी जमरा िसँचाइ आयोजना अन्तगर्त मूल नहर ४.१२ िक.िम. सम्प , मूल नहरमा सं रचना

२३.३५ वटा िनमार्ण सम्प , िफडर नहर ०.३५ िक.िम. िनमार्ण सम्प
१६ वटा िनमार्ण गरे को।
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र िफडर नहर सं रचना



िसक्टा िसँचाइ आयोजना अन्तगर्त ६.७५ हेक्टर जग्गा खिरद, मूलनहरमा ःशक्चर िनमार्ण,
मूलनहर लाइिन



कायर् १.६५ िक.िम. िनमार्ण कायर् भएको।

मझौला िसँचाइ आयोजना अन्तगर्त ःवीकृत कायर्बम अनु प बमागत योजनाह को िनमार्ण कायर्
भइरहेको। २५० हेक्टर जिमनमा िसँचाइ सुिवधा पुर्याएको र 3० वटा नयाँ आयोजनाह को
योजना ःवीकृत गरी खिरद ूिबया अगािड बढाइएको।



ँ ाइ आयोजना अन्तगर्त नहर िनमार्ण ७०० िमटर, RCC Lining 200 िम,
ूग ा बडकापथ िसच
Intake Protection 50 िमटर, Transition wall िनमार्ण ८० िम,
सुपर प्यासेज १०० मीटर सम्प



भएको।

Aqueduct syphon 25 िम र

बृहत सरकारी िसँचाइ आयोजना अन्तगर्त ःवीकृत Appraisal report

अनु प िनमार्ण कायर्

भइरहेको र नेपाल गण्डक पि म नहर िसँचाइ आयोजनाको Appraisal report पेश भएको।

४.2.3 सूचना तथा स ार मन्ऽालय


नेपाल दुरस ार ूािधकरणबाट सामुदाियक क्याम्पस, सामुदाियक उच्च माध्यिमक र माध्यिमक
िव ालय एवं ूाथिमक ःवाःथ्य केन्िमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनको लािग कायर् योजना ःवीकृत भई
Tender Document तयार भइरहे को।



NTV को क्षेऽीय ूसारण कोहलपुर २०७३ माघ १ गते दे िख परीक्षण ूसारण भइरहे को र
२०७४ वैशाख १ गते दे िख िनयिमत ूसारण शु

गिरएको।



NTV इटहरीको ूसारण केन्िको भवन िनमार्णको कायर् भइरहे को।



रे िडयो नेपालबाट तराईमा ःथानीय भाषामा कायर्बम ूसारण भइरहेको।



RTI Audit को अवधारणापऽ ःवीकृत भई िव



हुलाकह लाई सामुदाियक सेवा

तथा

छनौट गन कायर् भएको।

सूचना

केन्िको

पमा

बढाइएको। जसअनुसार सूचनाको हकबमोिजम पाउनुपन सूचनाह

िवकास गन ूिबया

अगािड

हुलाक माफर्त उपलब्ध गराउने

ु , टे िलफोन, खानेपानीको िवल भुक्तानी
व्यवःथा गिरने र हुलाकबाट िव ीय भुक्तानी सेवा र िव त
जःता एजेन्सी सेवाह

ूदान गिरएको छ। सं घीयतामा हुलाक सेवाको पुनसं रचनाको लािग अध्ययन

ूितवेदन तयार भइरहे को।


सुरक्षण मुिण िवकास सिमित (गठन), आदे श २०७३ नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) बाट ःवीकृत
भई सुरक्षण मुिण ःथापनाको लािग जग्गा ूा



िव ापनसम्बन्धी ऐनको मःयौदा तयार भएको र सै ािन्तक ःवीकृित ूा

पेश गिरएको।


भइसकेको।
गनर् मिन्ऽपिरषद्मा ूःताव

नेपाल टे िलकम माफर्त ूदे श नं. १, २ र ३ अन्तगर्तका मध्यपहाडी लोकमागर् तथा िजल्लाह मा
अिप्टकल फाईवर नेटवकर् नेपाल टे िलकमले सबै िडजाइन गरी खिरद ूिबया अगािड बढाइएको
छ।



सेवा ूदायक माफर्त ूदे श नं. ४ र ५ अन्तगर्तका मध्यपहाडी लोकमागर् तथा िजल्लाह मा

अिप्टकल फाईवर नेटवकर् िवःतार गनर् युनाईटे ड टे िलकम िल. सँग सम्झौता भई कायर् अगािड
बढे को।
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सेवा ूदायक माफर्त ूदे श नं. ६ र ७ अन्तगर्तका मध्यपहाडी लोकमागर् तथा िजल्लाह मा

अिप्टकल फाईवर नेटवकर् िबःतार गनर् ःमाटर् टे िलकम िल. सँग सम्झौता भई सवक्षणको कायर्
ूारम्भ भएको।



दूरस ार सेवा ूदायक गािभने (मजर्र) तथा ूाि

(एिक्विजशन)सम्बन्धी िनयमावली, २०७४ को

मःयौदा तयार भएको।
४.2.4 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय


सबै रणनीितक र ूादे िशक केन्ि जोड्ने सडकह

न्युनतम दुई लेन र कालोपऽे ःतरमा िनमार्ण तथा

ःतरो ितको लािग अध्ययन एवं िनमार्ण भइरहेको।



नारायणघाट-बुटवल खण्डमा ठे क्का व्यवःथापनको बममा रहे को।



मध्य पहाडी (पुंपलाल) लोकमागर्को कालोपऽे गनर् 6 सय 93 िक.िम. सडक ःतरो ित कायर्को
लािग ठे क्का व्यवःथापन भई िनमार्ण कायर् भइरहे को। यस आिथर्क वषर्को ूथम चौमािसकसम्ममा
पुंपलाल (मध्य–पहाडी) लोकमागर्को 10 िक.िम. कालोपऽे, 30 िक.िम. माभेल कायर् सम्प

भएको

छ।


हुलाकी राजमागर्का 5 सय 54 िक.िम. सडक ःतरो ित कायर्को लािग र १५ वटा पुल िनमार्णको
लािग ठे क्काप ा व्यवःथापन भई िनमार्ण कायर्लाई व्यापक

पमा अगािड वढाइएको छ।वीरगंज ठोरी

सडकको 60 िक.मी. ःतरो ितका लािग ठे क्का सम्झौता भइसकेको साथै अन्य 2 सय 11 िक.मी.

सडकको पिन ठे क्काप ा व्यवःथापन को ूिबयाह

सम्प

भइरहेको छ। हालसम्म 67 िक.मी. माभेल कायर्

भएको छ। दोॐो चरणको किरब १ हजार १ सय ५२ िक.िम. सडकह को

कायर्को लािग िवःतृत सबक्षण तथा िडजाइन कायर् सम्प


िनमार्ण

भएको।

कालीगण्डकी किरडोर सडक : पाईप कल्भटर् र टे वा पखार्ल िनमार्ण कायर् भइरहे को। बेनी-जोमसोम
(७५ िक.िम.) तथा जोमसोम‐ कोरला (१०० िक.िम.) दुईलेनमा मावेल ःतरमा ःतरो ित कायर्
अन्तगर्त सडक चौडा कायर्, टे वा पखार्ल िनमार्ण कायर् तीो गितमा भइरहे को ।



िहल्सा िसिमकोट सडक: 3 िक.िम. शयाक िनमार्ण सम्प ।



ु ाघाट‐खाँदवारी–िकमाथांका सडक 8 िक.िम. शयाक िनमार्ण
रानी–िवराटनगर–ईटहरी–धनकुटा–लेगव
कायर् सम्प

भएको।



ुर् ा-िटं कर खण्डमा १२ िक.िम. शयाक िनमार्ण कायर् सुचा
महाकाली लोकमागर्को दाचल



सेती लोकमागर् (िटकापुर-बौिनया-लोड़े -चैनपुर-ताक्लाकोट) को १५ िक.िम. शयाक िनमार्ण कायर्

सुचा

रहेको।

रहेको।



डोल्पा सडक िनमार्ण कायर् नेपाली सेनाबाट भइरहे को।



िहल्सा- िसिमकोट सडक खण्डको िनमार्ण कायर् सुचा



धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-िसन्धुली बजार हेटौडा सडक जम्मा ३ सय १८ िक.िम.लाई दुई लेनमा
ःतरो ित कायर्को लािग ितॄ

पले

रहे को।

अगािड बढाइएको र धरानबाट शािन्तनगर (झापा) सम्मको

सडकको लािग सम्भाव्यता अध्ययन भई DPR को ूिबयामा रहेको |



रानी-िवराटनगर-ईटहरी सडकको ३५ िक.िम सडक िवःतारको कायर् भइरहे कोमा यस चौमािसकमा
२ िक.मी. सडक कालोपऽे भएको र बाँकी कायर् ितु गितमा भइरहे को।



जटही—जनकपुर—ढल्केवर ३६.८ िक.िम. सडकको िवःतार कायर् सुचा
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रहे को।



वीरगंज—पथलै या

सडक

(२८

िक.िम.)

सडक

िवःतार

कायर्अन्तगर्त

सबमेड,सबवेस

र

अन्यसं रचना िनमार्ण ितु गितमा भइरहे को।


वेलिहया-बुटवल सडकको सम्पूणर्

खण्ड २४ िक.िम. सडकलाई ६ लेनमा िवःतार भइरहे कोमा

हालसम्म ५.5 िक.मी. कालोपऽे सम्प

भएको।



मोहना-अ िरया सडक १३ िक.िम. खण्डको ठे क्काप ा व्यवःथापन भई कायर् शु



मनाङ-मुःताङ-डोल्पा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन कायर् सम्प

भएको |

भई िवःतृत सभक्षणको लािग

परामशर्दाता छनौटको ूिबयामा रहेको।


महाकाली नदीमा मोटरे बल पुल िनमार्ण कायर् गनर् ठे क्का ब्यवःथापन भई िनमार्ण सुचा



ुं
गल्छी-िऽशुली-बेऽावती-मैलग

भइरहेको।

(४६

िक.िम.)

सडकलाई

दुई

लेनको ःतरमा

रहे को।
ःतरो ित

कायर्



बिदर्वास–काकडिभ ा (२ सय ४७ िक.मी) रे लमागर्को DPR तयार भएको।



बुटवल–ग ाचौकी (४ सय २१ िक.मी) रे लमागर्को DPR तयार गन कायर् ३० ूितशत सम्प
भएको।



काठमाण्डौ–वीरग

िलं क रे लमागर्को DPR तयार गनर् परामशर्दाताह

सूचीकृत भई RFP मूल्या न

भइरहेको।


बिदर्वास–िसमरा (१०८ िक.मी) रे लमागर्को बिदर्वास दे िख लालबन्दी (२५ िक.मी) क्षेऽमा Track
Bed िनमार्ण कायर् ८० ूितशत सम्प

भएको।



बिदर्वासदे िख िनजगढ (७० िक.मी) सम्मको १० वटा ठू ला पुलह को ठे क्का आव्हान भएको।



भारत सरकारको सहयोगमा िनमार्णाधीन जयनगर–जनकपुर–बिदर्वास रे लमागर्को जयनगर–जनकपुर–
िवजुलपूरा (५२ िक.मी) खण्डको ८० ूितशत िनमार्ण सम्प



भएको।

जयनगर–जनकपुर खण्डमा आगामी २०७५ आि न (October, 2018) मा रे ल स ालन गन गरी
अिन्तम तयारी भई रहे को।

४.2.5 ऊजार् मन्ऽालय


ु को माग र आपूितर् बीचको उच्चतम व्यवःथापन एवं िविभन्न ूशारण तथा सबःटे शनह को
िव त
क्षमता अिभवृि

ु भर (बेलक
ु ाको उच्च मागको समयमा औ ोिगक माहकको हकमा
गरी मुलक

अिधकतम ३ घण्टाको अविध बाहे क) लोडसेिड


अन्त्य गिरएको।

िनजी ूवधर्कबाट अगािड बढाइएको 4 मेगावाट क्षमताको पुवा खोला, 6.1 मेगावाट क्षमताको
अपर माइ सी, 4 मेगावाट क्षमताको सािदर् खोला, 2.83 मेगावाट क्षमताको चाके खोला, 4

मेगावाट क्षमताको सभा खोला, 13.6 मेगावाट क्षमताको थापा खोला र 5 मेगावाट क्षमताको
फावा खोला गरी जम्मा 39.53 मेगावाट िनमार्ण सम्पन्न भई राि य मीडमा आव



ु ूािधकरणबाट िनमार्णाधीन 30 मेगावाट क्षमताको चमेिलया जलिव त
ु आयोजनाको
नेपाल िव त
िनमार्ण सम्पन्न भई उत्पादन शु



भइसकेको।

भएको।

भारतको अनुदान सहयोगमा १ सय ३२ के. िभ. क्षमताका कटै या-कुशाहा तथा परवानीपुर-रक्सौल
ु ूसारण लाइनह को िनमार्ण कायर् सम्पन्न भई थप १०० मेगावाट िव त
ु
अन्तरदे शीय िव त

भारतबाट आयात हुन शु

भएको।
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कोहलपुर-महे न्िनगर १ सय ३२ के.भी. ूशारण लाइन दोॐो सिकर्ट िनमार्ण सम्पन्न भएको र

िविभन्न क्षमताका सबःटे शनह

ु आपूितर्
(करीब ४ सय ७८ MVA) को ःतरोन्नित गरी िव त

व्यवःथालाई ूभावकारी बनाइएको।



चमेिलया-अतिरया 1 सय 32 के.भी. शान्सिमसन लाइनको िनमार्ण सन्पन्न भई चाजर् भएको।

ु उत्पादन कम्पनी िलिमटे डले िकमाथांका अ ण र जगदुल्ला हाईसोपावर आयोजनाह को
िव त
िवःतृत इिन्जिनयिर
ूा



ु ूािधकरण इिन्जिनयिर
अध्ययनको लािग नेपाल िव त

कम्पनीबाट ूःताव

भई सम्झौताको चरणमा रहेको।

ु आदान ूदानसम्बन्धी
नेपाल-भारत बीच Power Exchange Committee, PEC को बैठक बसी िव त
सम्झौता भएको।



ु िनयमन आयोग ऐन, 2074 अन्तगर्तको िनयमावलीको मःयौदा तयार भएको।
िव त



मीड कनेक्टे ड सौयर् ऊजार् िवकाससम्बन्धी कायर्िविध, 2074 तयार गरी लागू भएको। उक्त
कायर्िविधले सौयर् ऊजार् खिरद दर लगायतका अन्य सुिवधा सहुिलयतह को व्यवःथा गरे को।



वैकिल्पक ऊजार्लाई ूोत्साहन गनर् Roof Top Solar सँग Net Metering गन व्यवःथा कायार्न्वयनमा
ल्याइएको।

४.2.6 सहरी िवकास मन्ऽालय


सघन

सहरी

िवकास

कायर्बम

अन्तगर्त

िविभ

१८

वटा

नगरपािलका/उप-

महानगरपािलका/महानगरपािलकाको एकीकृत सहरी पूवार्धार िनमार्ण कायर् जारी रहे को साथै भरतपुर

महानगरपािलका र घोराही उपमहानगरपािलकाको एकीकृत सहरी पूवार्धार िनमार्ण कायर्को लािग
सभ िडजाइन, लागत अनुमान तयार गन कायर् भइरहेको।



पालुङटार र िनजगढको ःमाटर् िसिटको माःटर प्लान तयार गनर्का लािग परामशर्दाताह सँग
सम्झौता भई कायर् अगािड बढाइएको। लुिम्बनी ःमाटर् िसिटको परामशर्दाता छन टको ूिकया
अिन्तम चरणमा पुगेको।



थप १० वटा ःमाटर्/सीटी अध्ययन कायर्को सं िक्ष

सूची ूकाशन भई परामशर्दाता छनौटको

चरणमा रहेको।


िवराटनगर मेगािसिटको अध्ययन कायर् भइरहेको। पोखरा र िस ाथर्नगर मेगािसिटको परामशर्दाता
बाट अध्ययन कायर् भएको।




एक सहर एक पिहचान अन्तगर्त परामशर्दाताबाट १८ वटा सहरको अध्ययन भइरहे को।
िहमाल, पहाड र तराईका िविभ

६५ िजल्लाह मा एकीकृत वःती िवकास कायर्बम अन्तगर्त

पूवार्धार िनमार्ण कायर् जारी रहे को।


डोटी, बुटवल, घोराही, िवदुर, िऽयुगा मदन भण्डारी ःमृित, दमक, र नगर, सुखत सभाहल िनमार्ण
कायर् भइरहेको। गोरखा र दमौली सभाहलको समेत बोलपऽ ःवीकृित भई िनमार्णको चरणमा

रहे को।


िटकापुर, धनगढी, िचतवन, कोहलपुर, नेपालग

िसटी हल, िनजगढ, रसुवा,

कुमकोट सभाहल,

वुटवलमा अन्तरार्ि यःतरको सम्मेलन केन्ि, सुखतको रामघाटमा बहुउ ेँयीय भवन, ःथानीय

तहसँग सहकायर् गरी ःयाङजा िजल्ला पुतली बजार न.पा मा पाँच सय व्यिक्त क्षमताको सभा गृह,

बबरमहलमा केन्िीय ूशासिनक केन्ि, दमक भ्यु टावर, रसुवा-धैव ु , सुखत-मेहलकुना, िवराटनगर,
बाग्लु

सभाहल, ककनी गौडे र भ्यु टावर, बागमती सं महालय, वुटवलमा अन्तरार्ि यःतरको

57

ूदशर्नी

हल, ःया जा-िसटीहल, ःया जा-चापाकोटमा सभाहल,

ःया जा-गल्या मा

सभाहलको

िडजाइनको चरणमा रहेको।



गत िवगत आिथर्क वषर्को बमागत २१ हजार ३ सय ६० आवास इकाईमध्ये ३ हजार ५ सय
७० आवास इकाई िनमार्ण सम्प , १ हजार ५ सय ६८ आवास इकाईको छाना तथा झ्याल
ढोकाको कायर् सम्प , ३,०९५ आवास इकाईको गारोको कायर् सम्प , ३ हजार २ सय ४७
आवास इकाईको िड.िप.िस. लेभलसमम कायर् सम्प , १ हजार ५७ आवास इकाइको जग ख े
कायर् सम्प , १ हजार ४ सय ५७ आवास इकाई लाभमाही छनौट भएको, ७ हजार ३ सय ६६
आवास इकाईको सव कायर् भइरहेको छ। नयाँ २५ हजार ७ सय ७५ आवास इकाई काेर्कम

स ालन भएका ७४ वटा िजल्ला मध्ये 47 िजल्लाह को िजल्ला जनता आवास समन्वय सिमितको

बैठकबाट कायर्बम लागु हुने गा.पा/न.पा. छनौट भएको, २० वटा िजल्लाह मा सव कायर्
भइरहेको, ४ वटा िजल्लाह को लाभमाही छनौट भई सम्झौता हुने बममा रहे को र ३ वटा

िजल्लाह मा आवासको जग ख े कायर् शु

भएको। आिथर्क वषर् २०६६/०६७ दे िख हालसम्म

12 हजार 2 सय 96 आवास इकाई िनमार्ण सम्प

भएको एवं

.३ अवर् ६४ करोड १७ लाख

७७ हजार खचर् भएको छ।



एिशयाली िवकास बै को सहयोगमा स ािलत मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार
आयोजना अन्तगर्त िवराटनगर, बीरग , वुटवल र काॅे उपत्यका अन्तगर्तका बनेपा, धुिलखेल र

पनौती नगरपािलकामा कुल १०६.३३ िमिलयन यु. एस. डलरको लागत रहेको कायर्बम स ालन
भइरहेको छ। िवराटनगर महानगरपािलकामा सडक, से न कायर्को लिक्षत ७०.२२ िक. मी सतह
से नको कायर् मध्ये ६६.७३ िक. मी. से न िनमार्ण कायर् सम्प
करीब सम्पूणर् कायर् सम्प

भएको, ४३.६७ िक. मी. ढल मध्ये

भएको र ४४ िक. मी. सडक मध्ये ३ िक. मी. सडक कालोपऽे तथा

३७.६४ िक. मी. सडकको सबबेस तयार भएको छ भने ढल ूशोधन केन्िको िनमार्ण कायर्को
काम ७५ ूितशत सम्प

भएको छ। यसै गरी बीरग

महानगरपािलकामा ४६.३२ िक. मी. से न

िनमार्ण गनुप
र् न मध्ये ४२.४५ िक.मी. से नको कायर् सम्प
कायर् मध्ये ३.०३ िक. मी. ढलको कायर् सम्प

भएको, ७.८६ िक. मी. ढल िनमार्ण

भएको छ। यसका अितिरक्त सडकको कायर्

११.१६ िक. मी. कायर् मध्ये ८.३५ िक. मी. नयाँ िनमार्ण र ३.५१ िक. मी. सडक सम्भार कायर्
भएको छ। बीरग मा एकीकृत फोहरमैला व्यवःथापन साइटको समेत कायर् भइरहे कोमा हालसम्म

३४ ूितशत जित कायर् सम्प

भएको छ। वुटवल उपमहानगरपािलकाको वडा नं. ७ र ८ का

ु वेल िनमार्ण गनुप
र् न मध्ये ५ वटा
लािग स ािलत खानेपानी उपआयोजनामा ६ वटा डीप टु यब
ु वेल िनमार्ण भइसकेको छ भने पाइप राख्ने कायर् भइरहे को छ। वुटवलमा एकीकृत फोहरमैला
टु यब

व्यवःथापन साइट िनमार्ण गनुप
र् न कायर् ःथानीय वािसन्दाको अवरोधको कारण शु

हुन सकेको

छै न। काॅे उपत्यकामा स ािलत एकीकृत खानेपानी आयोजना अन्तगर्त ५ वटा मुहानको कायर्

मध्ये ३ वटाको कायर् ९५ ूितशत सम्प
सम्प
सम्प


भएको, ८ वटा िरजभ्वार्यर

ा ीको कायर् ९५ ूितशत

भएको र दे वीःथानमा िनमार्णाधीन िरजनल ूशोधन केन्िको ९७ ूितशत िनमार्ण कायर्

भएको छ।

एिशयाली िवकास बै को सहयोगमा स ािलत अक आयोजना ८३.८७ िमिलयन यु. एस. डलरको

लागत रहे को एकीकृत सहरी िवकास आयोजना अन्तगर्त धरान, जनकपुर, िस ाथर्नगर र
नेपालग मा आयोजनाको कायर् भइरहेको छ। धरान उपमहानगरमा खानेपानीको कायर् भइरहे कोमा
४०५ िक. मी. खानेपानी पाइप ओ
मध्ये ३ वटा िरजभ्वायर

ाउनु पनमा ३९९ िक. मी. पाइप िब

ा ीको िनमार्ण कायर् सम्प
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ाइ, सिकएको ४ वटा

ु वेलको
भएको तथा ७ वटा डीप टु यब

िनमाणर् कायर् सम्प

भएको छ। जनकपुर उपमहानगरमा ३१ िक. मी. से न िनमार्ण गनुप
र् न लआय

रहे कोमा १६.६२ िक. मी. से नको कायर् सम्प

भएको, ९.२९ िक. मी. सडक िनमार्ण कायर्

गनुप
र् नमा ३ िक. मी. सडक कालोपऽे भई ४.५५ िक. मी. सबवेस तयार भएको छ।
िस ाथर्नगरमा ४२.०३ िक. मी. से न र १०.७१ िक. मी. सडक िनमार्ण गनुप
र् न लआय रहे कोमा दुवै

कायर् १०० ूितशत कायर् सम्प

भएको र नेपालग

उपमहानगरमा ६०.६३ िक. मी. से न र

र् नमा दुवै कायर् शतूितशत सम्प
८.०३ िक.मी. सडक िनमार्ण गनुप

भइसकेको छ भने एकीकृत

फोहरमैला व्यवःथापन साइटमा िनमार्ण कायर्को ४ वटा सेलको कायर् भइरहेको छ।



एिशयाली िवकास बै को सहयोगमा िवराटनगर, बीरग , िस ाथर्नगर र नेपालग मा थप लगानी
तथा

ूदे श

नं. ७

का

चारवटा

नगरपािलका

धनगढी,

भीमद ,

गोदावरी

र

शुक्लाफाँटा

नगरपािलकामा नयाँ योजना गरी ८ वटा नगरपािलकामा स ालन हुने गरी कुल २१४ िमिलयन यु.

एस. डलरको लागत रहे को क्षेऽीय सहरी िवकास आयोजना नेपाल सरकार र दातृ िनकायबीच २८

नोभेम्बर २०१८ मा ऋण सम्झौता भई स ालनमा रहेको छ। िवराटनगर र िस ाथर्नगर मा

िनमार्ण व्यवसायी र परामशर्दाता दुवैसँग सम्झौता भई से न र सडकको कायर् भइरहेको छ भने थप

लगानी भएको अन्य दुई नगरपािलकाह

बीरग

र नेपालग मा िनमार्णव्यावसायी छनोटको कायर्

भईरहेका छ भने परामशर्दाता िनयुिक्त ूकृया समेत अगािड बढे को छ। ूदे श नं. ७ का चारवटा

नगरपािलकाह मा िडजाइन तथा सुपिरवेक्षण परामशर्दाता िनयुक्त भई सडक र से नको कायर्को
सवक्षण सम्प

भएको छ भने फोहरमैला व्यवःथापन साइटको लािग जग्गा ूाि

ूकृया अगािड

बढे को छ।


जे
जे

नागिरक आवास िनमार्ण: कैलाली, जुम्ला, प्यूठान, गोरखा, धनुषा, काॅे, धनकुटा िजल्लाह मा
नागिरक आवास िनमार्ण गन कायर्बम रहे को। धनुषाको ल.ई/िडजाइन सई

कैलाली िजल्लामा आवास िनमार्णको लािग टे ण्डर आव्हान भएको,

तयारीमा रहे को,

जुम्ला र काॅेमा आवास िनमार्ण

भइरहेको, धनकुटामा पिहलो तल्लाको ढलान कायर्को तयारीमा रहे को।


इमजन्सी सेल्टर: बाग्लु , बिदर्या र बैतडी
िजल्लामा इमजन्सी सेल्टर िनमार्ण सम्प



िजल्लाह मा िनमार्णको बममा रहेको र लिलतपुर

भएको।

कमर्चारी आवास: जुम्ला, सोलुखम्ु बु र रोल्पामा कमर्चारी आवास िनमार्ण कायर् रहे को। रोल्पा र
जुम्लामा कमर्चारी आवास भवन िफिनिस

कायर् भइरहे को, सोलुखम्ु बु बमागत (ूथम) चरण

अन्तगर्त 8 आवास इकाई कमर्चारी आवासको िनमार्ण सम्प

कमर्चारी आवासको भुई तल्लाको िलन्टल ढलान कायर् सम्प



सािहत्यकार झमक कुमारी िघिमरे

भएको र सोलुखम्ु बु बमागत (दोौो)

भएको।

आवास: पशुपित क्षेऽ िवकास कोष अन्तगर्तको जग्गामा

सािहत्यकार झमक कुमारी िघिमरे को आवास िनमार्ण कायर्को ल.ई/िडजाइन सई

ःवीकृत भएको।

४.2.7 िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय

४.3



GIDC, DRC तथा Government Cloud को क्षमता अिभवृि

कायर् भएको।



सरकारी सूचना ूिविध ूणालीह को GEA Compliance Assessment र Gap Analysis भइरहे को।

सामािजक पूवार्धार

४.3.1 ःवाःथ्य मन्ऽालय


आगामी तीन वषर्िभऽ

चरणब

सबै

नेपालीको ःवाःथ्य बीमा गन लआयसिहत राि य ःवाःथ्य बीमा योजना

पमा कायान्वर्यन गिरने उ ेँयअनु प हालसम्म २५ िजल्लामा िवःतार भइसकेको।
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वीर अःपताललाई काठमाडौ उपत्यका िभऽको उपयुक्त ःथानमा न्यूनतम पाँच सय रोपनी क्षेऽफलमा
अत्याधुिनक भौितक पूवाधार्र, यन्ऽ उपकरण र िवशेष सेवासिहतको अन्तरार्ि यःतरको सुिवधासम्प

अःपतालको


पमा िवकास गन लआयअनु प भक्तपुरको दुवाकोटमा जग्गा ूा

भइसकेको।

ूसुित सेवा र नवजात िशशु सेवा िवःतार हुन बाँकी िजल्लामा अत्याधुिनक ूसुित सेवा केन्ि िवःतार

गिरएको।


९० ूितशत बालबािलकालाइर् िनःशुल्क खोप ूदान गिरएको।



आयुविदक औषधीह को गुणःतरमा सुधार ल्याउन िसं हदरबार बै खानाको औषधी उत्पादन ूिबयामा
असल उत्पादन ूिबया (GMP) अवलम्बन गिरएको।



डायिलसस सेवालाई मृगौला ूत्यारोपण नगरे सम्म िन:शुल्क गिरएको। िवशेष गरी था
दे िखएको िसक्लेस एिनिमयाको पिहचान र उपचारको लािग िविभ



िवप

नागिरकह लाई दे श िभऽका सरकारी तथा सूचीकृत अःपतालह मा क्यान्सर, मुटु, मृगौला

लगायतका ८ ूकारका कडा रोगह को लािग


कायर्बम गिरएको।

समुदायमा

.१ लाखसम्मको उपचार खचर् िनःशुल्क गिरएको।

वी.पी. कोइराला ःवाःथ्य िव ान ूित ान, धरानवाट क्यान्सर रोग िनदान तथा उपचार सेवा शु
भएको, नेपालग मा सुिशल कोइराला ूखर क्यान्सर अःपताल ःथापना भएको।



वीर अःपताल पिरसरमा नयाँ भवन िनमार्णको लािग ठे क्का आअवान भई िनमार्ण कायर् अिघ बढे को।

४.3.2 िशक्षा मन्ऽालय


िव ालय िशक्षालाइर् समतामूलक र गुणःतरीय बनाउँदै िव ालयह को व्यवःथापकीय क्षमता
अिभवृि

गन गरी िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम कायार्न्वयन भइरहे को। पा

बममा आधािरत

ूिविधमैऽी िशक्षण िसकाइ कायर्बम अन्तगर्त चालु आिथर्क वषर्मा १ हजार ५ सय ८२

िव ालयलाई ICT व्यवःथापनका लािग अनुदान सम्बिन्धत िज.िश.का. माफर्त िवतरणका लािग
कायर्बम र बजेट पठाइएको।


खुला तथा बैकिल्पक िव ालयह माफर्त िव ालय बािहर रहे का िव ालय जाने उमेरका सबै

बालबािलकाह लाइर् िव ालय िशक्षाको दायरामा ल्याइर् िनरन्तर

पमा िशक्षा हािसल गन अवसरको

सुिनि तता गनर्का लािग खुला िव ालय २९ र अनौपचािरक ूौढ िव ालय १७३ स ालनमा
रहे का। FSP‐I तह स ालनमा नरहे को FSP-II तह १९१ र FSP-III तह ५० ओटा कक्षा
स ालनमा रहे का।


चालु आिथर्क वषर्मा स ालन गिरने कायर्बम/आयोजना कायार्न्वयनका लािग कायर्बम कायार्न्वयन
पुिःतका (िजल्ला र केन्िःतर) तयार गिरएको।

४.3.3 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्ऽालय


उच्च ूिविधयुक्त खानेपानी आयोजना अन्तगर्त ७५ िजल्लामा स ािलत ३ हजार ८ सय बमागत
आयोजनामध्ये औसत ६० ूितशत भौितक ूगित हािसल भइसकेको।



खानेपानी गुणःतर कायर्बम अन्तगर्त ७ वटा Water Ambulance खिरद ूकृयामा रहे को ७२ Water
treatment Plant (खानेपानी गुणःतर सुधार आयोजना ) िनमार्णािधन अवःथामा रहे कोमा १ वटा सम्प

भएको।


वातावरणीय सरसफाइ आयोजना अन्तगर्त ४ िजल्लामा खुल्ला िदशामुक्त घोषणा गरी हालसम्म ४७
िजल्ला खुल्ला िदशामुक्त क्षेऽ घोषणा भएको। ५ वटा ताल र १२ वटा नदीको ूदुषण मुक्त गन
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कायर्बमको Feasbility study अिन्तम चरणमा रहेको। यस अविधमा ८७.६ ूितशतबाट ९५.४
ूितशत घरधुरीमा शौचालयको सुिवधा पुगेको।


तराई मधेश खानेपानी सुधार कायर्बम अन्तगर्त तराई मधेशका २० िजल्लामा स ािलत ६ सय
२८ आयोजनाह



मध्येको िनमार्ण कायर्को औसत ६० ूितशत भौितक ूगित हािसल भइसकेको।

ढल िनमार्ण ूशोधन कायर्बम अन्तगर्त २० वटा बमागत आयोजनाह को भौितक ूगित औसत
६३ ूितशत रहेको।



सुख्खाक्षेऽ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तगर्त १९ वटा आयोजनाह मध्ये ७ वटा िनमार्ण
कायर् भइरहेकोमा औसत ६० ूितशत भौितक ूगित भएको।



सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तगर्त ४८ वटा आयोजनाह

मध्ये २३ वटा

आयोजना िनमार्णाधीन अवःथामा रहेकोमा औसत ५० ूितशत भौितक ूगित हािसल भएको।



्
खानेपानी सेवा िनयमन तथा पूनःथार्पना कायर्बम अन्तगर्त वषार्तको
कारणले गदार् तराईको बाढी
ूभािवत िजल्लाह मा तत्काल खानेपानी तथा सरसफाइ सुिवधा पुर्याउन Aqua Tab, Bleaching
Powder, Hygiene kit र िपयुस लगायतका सामामीह

िवतरण भएको। १९ वटा सम्प

आयोजनाह मा Solar Water Pump जडान कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको। थप २५ वटा

आयोजनाह मा Solar Water Pump जडान कायर्को सभक्षण भएको।


िडप टयुववेल आयोजना अन्तगर्त २५ वटा आयोजनाह

रहे कोमा सबै आयोजनाह

िनमार्णाधीन

अवःथामा रहे को जसको औसत भौितक ूगित ५० ूितशत हािसल गरे को। थप २५ वटा

आयोजनाह को पिहचान गरी सभक्षण भइरहेको।


दोौो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तगर्त २१ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ
आयोजना सम्प
रहे को।



भइसकेको। सम्प

आयोजनाह को Operation र

Maintenance Period मा

तेौो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तगर्त २० वटा आयोजनामध्ये ४ वटा
आयोजना सम्प

भई उच्च मध्यम ःतरको सेवाबाट करीब १ लाख २५ हजार जनसं ख्या

लाभािन्वत भएको।


जलासययुक्त र वषार्तको पानी सं कलन कायर्बम ३० िजल्लामा स ािलत भएकोमा Rain water
Harvesting तफर् ५ वटा

Project

सम्प

हुने बममा रहे को। महादे व खोला जलाशययुक्त

आयोजनाको DPR अिन्तम चरणमा रहेको। १० वटा आयोजनाको Feasibility study भइरहे को।



वहुूितिक्षत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको िनमार्ण कायर् असोजसम्म सम्प

गन लआयका साथ चालु

आिथर्क वषर्मा 2020 मीटर समेत गरी जम्मा 27 हजार 1 सय 6 मी शु

ख े काम सम्प

भएको


पानी ूशोधन िनमार्ण कायर्को पानी ूशोधन केन्ि भाग १ (85 MLD) को पानी ूशोधन केन्िको १

सय ६८ घण्टे िनयिमत परीक्षणको कायर् सम्प

भइरहेको।


भएको। Operation Maintenance Manual तयार

पानी ूशोधन िनमार्ण कायर्को पानी ूशोधन केन्ि भाग 2 (85 MLD) को CWR तथा Filter मा

जम्मा 2553.56 घ.मी. RCC र 2906.92 घ.मी. PCC भएको। Rapid Sand Filter मा जम्मा
21236 घ.मी. Soil Excavation तथा 140.4 घ.मी. Hard Rock Excavation को काम भएको।


मेलम्ची Phase II को DPR र EIA तयार गरी ःवीकृत गरे को। EIA को कायर् शु
61

गरे को।



मेलम्ची Phase II को मुख्य ूवेश मागर् िनमार्ण Access Road को Bid Document तयार भएको। Eprocurement को कायर्ह

भइरहेको।

४.3.4 जनसं ख्या तथा वातावरण मन्ऽालय


साथी िशक्षा कायर्बमका लािग िनदिशका तयार भएको।



धुँवामुक्त उज्यालो घर कायर्बम अन्तगर्त िबप , दिलत, मुसहर, कमैया डोम, बादी, लगायत

िसमान्तकृत समुदायका लािग सौयर् ऊजार् उपलब्ध गराउन ूणाली खिरद सम्झौता भएको, ८१७९
वटा घरायसी बायोग्यास प्लान्ट िनमार्ण तथा ३६८३ सुधािरएको फलामे च ुलो जडान भएको। ९

वटा कृिष िसँचाइ पम्प जडान भएको।


ु बाट ९३९.५० िक.वा. िव त
ु उत्पादन, २०३ वटा सुधािरएको पानी घ
लघु जलिव त

जडान,

१४ खानेपानी तथा िसँचाइ पम्प जडान, ४ वटा सं ःथागत सौयर् ऊजार् ूणाली जडान, २९ वटा

ु
सं ःथागत तथा सामुदाियक तथा ब्यबसाियक वायोग्याँस जडान तथा २०७२ शहरी सौयर् िव त
ूणाली जडान


भएको।

च यांङ मापन केन्िह को जडान कायर् सम्प

भई सफलतापूवक
र् परीक्षण सम्प

भइरहेको।



भई कायर् सुचा

नेपाल सरकार र Asian Development Bank को साझेदारीमा स ािलत South Asia Sub Regional
Economic Cooperation (SASEC)

पिरयोजना

अन्तगर्त

िसन्धुली

िजल्लाको

हरीहरपुरगढी

िचसापानीमा ३५ िक. वा. क्षमताको सौयर् तथा वायु ऊजार् िमिौत ूणाली स ालनमा आएको।


ु ान सेवा स ालन गन गिरएको।
मनसुनको समयमा २४ घण्टे बाढी पूवार्नम



ईम्जा िहमतालको सतह घटाउने कायर् सम्प



भूकम्पवाट ूभािवत िजल्लाका घरपिरवारह लाई १६,५०० सुधािरएको च ुलो, १८,००० सौयर्

भएको र बाढी पूवस
र् ूचना ूणालीको ःथापना भएको।

ूणाली िवतरण तथा ३१ वटा सं ःथागत सुधािरएको च ुलो जडान भई उक्त घरपिरवार तथा सं ःथामा

ऊजार्को पहुँच पुगेको।


७ सय ३८ धािमर्क सं ःथाह , ५ वटा कृिष फमर्, १ सय २१ वटा सामुदाियक सं ःथा, ८९ वटा
कृिष िसँचाइ, ४ वटा अःपताल आिदमा सौयर् ऊजार् ूणाली जडान भई त्यःता क्षेऽ र सं ःथाह मा

ु को पहुँच पुगेको।
िव त
४.3.5 मिहला, बालवािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय


िव ालयमा कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत िव ाथीर्ह लाई मिहला अिधकार, मिहला िहं सा, बाल

अिधकारको िवषयमा जानकारी गराइएको।


लिगक िहं सा पीिडत र ूभािवतह को लािग स ािलत मं गला सहाना दीघर्कालीन पुनःथार्पना केन्ि
माफर्त १८ जनालाई आबासीय पुनःथार्पना सेवा उपलब्ध गराइएको।



सं िवधान अनूकुल हुने गरी िव मान कानुनह

सं शोधन, पुनरावलोकन गन सम्बन्धमा ५ वटा

ूदे शमा परामशर् बैठक गरी पृ पोषण िलइएको


कायर्ःथलमा हुने यौनजन्य दुव्यर्वहार िनवारण आचारसं िहता तयार गरी छपाई तथा िवतरणको लािग
ूिबया अगािड बढाइएको।



पीिडत, ूभािवतह को उ ार तथा पुनःथार्पनाका लािग १० ःथानमा पुनःथार्पना केन्िह
गरी किरव ६०० जनालाई पुनःथार्पना सेवा उपलब्ध भएको।
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स ालन



मानव वेचिवखनबाट ूभािवतह लाई उ ार तथा ःवदे श िफतीर् कायर्िविध÷िनयमावलीको मःयौदा
तयार भएको।



हालसम्म ७५ िजल्लावाट िवतरण भएका अपांग पिरचयपऽ सूचना ब्यबःथापन ूणली माफर्त
Digitization को काम अिन्तम चरणमा पुगेको।



रे िडयो कािन्तपुरमा अपा ता अवाज कायर्बम स ालन भइरहेको छ भने एिभन्यूज टे िलिभजन माफर्त
सांकेितक भाषामा समाचार ूसारण भएको।



अपा ता अिधकार सम्बन्धी ऐन व्यवःथािपका सं स बाट पािरत भई नयाँ ऐनबमोिजम िनयमावली
िनमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको छ।



िसं हदरबार पिरसरिभऽ िदवा िशशु ःयाहार केन्ि सं चालन भइरहेको। हाल उक्त केन्िमा ९२ जना

िशशुह


रहे का।

७५ वटै िजल्लामा बालबािलका उपर हुने िहं सा िव

मा सचेतनामूलक कायर्बम स ालन

भइरहेको।



बालसुधार गृह (भक्तपुरको सानोिठमी, काःकी र मोरङ) स ालन भइरहेको। हाल २ सय ६९ जना
सुधार गृहमा रहे को।



बेवारीस फेला परे का १ सय ६३ जना बालबािलका मध्ये १ सय १६

जनाको पािरवािरक

पुनिमर्लन गिरएको छ भने ४७ जनाको घर पिरवारको पिहचान नभएकोले िविभ

गैर सरकारी

सं ःथा ारा स ािलत आवासीय बाल गृहमा सं रक्षण गिरएको, १२ जना बाल गृहबाट भागेको।


काठमाड उपत्यका बाहेकका िविभ

५६ िजल्लामा नेपाल ूहरीको मिहला तथा बालबािलका सेवा

केन्िमा टोल ृी टे िलफोन नं. १0४ जडान गरी सेवा िवःतार तथा स ालन गिरएको।


जोिखमपूणर् अवःथामा रहे का ८ सय ४३ जना बालबािलकाको आपत्कालीन उ ार गरी आवँयक
सेवा ूदान गिरएको।

४.3.6 युवा तथा खेलकुद मन्ऽालय


मूलपानीमा िनमार्णाधीन अन्तरार्ि यःतरको िबकेट मैदानको प्याराफीटको ३ वटा व्लक िनमार्ण र
िबकेट मैदान िनमार्ण कायर् सम्प

िनमार्ण कायर् चालु रहेको।


िविभ

क्षेऽमा ख्याितूा

भई बाँकी कायर्ह

गनर्का लािग बहुवषीर्य ठे क्का सम्झौता भइर्

१० जना युवा ूितभा तथा खेलकुद क्षेऽका ११ जना राि य

(खेलाडी, ूिशक्षक र सं घसं ःथा) ह लाई नगद

ूितभा

१ लाख र ूशं सापऽसिहत सम्मान गिरएको।

४.4. सावर्जिनक सेवा ूवाह र सुशासन
४.4.1 सव च्च अदालत


सबैका लािग सहज न्यायमा पहुँच सुिनि त गनर् न्यायपािलकाको तेॐो प वषीर्य रणनीितक योजना
कायार्न्वयनका लािग न्यायमा पहुँच आयोगको ःथापना लगायतका कायर्ह

गिरएको।

४.4.2 अिख्तयार दु पयोग अनुसन्धान आयोग


सावर्जिनक िनमार्णको गुणःतर परीक्षणका लािग िनमार्ण गुणःतर ूयोगशाला (Engineering Lab)
ःथापना भएको।



ॅ ाचार िव

जनचेतनामूलक ३५ वटा सामुदाियक िशक्षा कायर्बम स ालन गिरएको।
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आयोगको इटहरी, हे टौडा र बुटवलका ूशासकीय भवनह को िनमार्ण कायर् सम्प

भएको।

४.4.3 िनवार्चन आयोग


१२ लाख मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम दतार् भई कुल १ करोड ५४ लाख २४ हजार ९

सय २७ जनाको अिन्तम मतदाता नामावली तयार गरी सावर्जिनक गिरएको।


आयोगका पदािधकारीलाई ५ वटा सवारी साधन खिरद भएको।



आयोगका लािग १ वटा रं गीन र १ वटा ँयामःवेत अत्याधुिनक छपाई मेिशन खिरद भएको।



ःथानीय तह िनवार्चन २०७४ तेौो चरणमा २ नं. ूदे शका ८ िजल्लामा १३६ ःथानीय तहको

िनवार्चन सम्प



भएको।

४५ वटा िजल्ला समन्वय सिमितको िनवार्चन सम्प
सं घीय सं स
सम्प

गिरएको।

अन्तगर्त ूितिनिधसभा सदःयका लािग २०७४ मं सीर १० र २१ गते दुई चरणमा

िनवार्चनमा पिहलो हुने िनवार्िचत हुने िनवार्चन ूणालीतफर् १६५ तथा समानुपाितक

िनवार्चनतफर् ११० सदःयको नितजा सावर्जिनक गरे को।



ूदे श सभा सदःयतफर् िमित २०७४ मं सीर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्प

िनवार्चनको अिन्तम

पिरणाम सावर्जिनक भइसकेको।



नवलपरासी सुःता पूव र् र

कुम पूवम
र् ा िजल्ला िनवार्चन कायार्लय ःथापना गिरएको।

४.4.4 लोक सेवा आयोग


वािषर्क कायर्तािलकाअनुसार परीक्षा स ालन, नितजा ूशासन र अन्तवार्तार् कायर् भएको।



िविभ



Online Applicationसम्बन्धी खोज तथा सचेतनासम्बन्धी कायर् भएको।



क्षेऽीय िनदशनालयह



िरक्त दरबन्दी िनरीक्षण ूितवेदन तयारी।

सेवा समूहह को नयाँ पा

बम िनमार्ण तथा पिरमाजर्न भएको।

िदपायल, सुखत र पोखरामा नयाँ भवन िनमार्ण कायर् सम्प ।

४.4.5 महालेखा परीक्षकको कायार्लय


महालेखापरीक्षकको ६ वष कायर्योजना तयार गरी कायार्लयको सं ःथागत सुधार, क्षमता अिभवृि
तथा लेखापरीक्षणको गुणःतर अिभवृि सम्बन्धी कायर् भइरहे को।



६ वष कायर्योजना कायार्न्वयनको अनुगमनको व्यबःथा गरीएको।



४३ िजल्लाको सबै सरकारी कायार्लयह , सं वैधािनक अंग, सुरक्षा िनकाय र ःथानीय िनकायह को
िविनयोजन, राजःव र धरौटीको िव ीय तथा िनयिमतताको लेखापरीक्षण सम्प



२४ सँगिठत सं घ सं ःथाह को लेखापरीक्षण सम्प

गिरएको।

गरे को।

४.4.6 राि य मानव अिधकार आयोग


आयोगमा दतार् भएका मानव अिधकार उल्लं घनका उजुरी तथा घटनाह को अनुसन्धान गिरएको।



आयोगको िसफारीस कायार्न्वयन सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तिबर्या कायर्बम गिरएको।



ु िसत
आयोगले आूवासीह को अिधकार सुिनि त गनर् सरकारी, सरोकारवाला तथा खाडी मुलक

निजकमा

रही

उनीह को

सेवा

सुिवधासिहत

अन्य

कुरालाई

सहयोग

पु¥याउने

गिररहे को।यसबारे नेपालको आयोग र कतारको आयोग िवच सम्झौता पिन भएको छ।


ूितिनिध सभा र ूदे श सभा िनवार्चनको अनुगमन कायर् गिरएको।
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कायर्

४.4.7 राि य मिहला आयोग


घरे ल ु िहं सामा परे का मिहलाह ले चौिबसै घण्टा गुनासो/उजुरी गनर् सक्ने गरी ११४५ नं को

िनःशुल्क हेल्पलाइन २०७४/08/२४ दे िख शु वात गिरएको र िहं सापीिडतलाई िनःशुल्क कानूनी
सहायताको व्यवःथा समेत गिरएको।
४.4.8 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष को कायार्लय


िवकास सिमित ऐन तथा नेपाल सरकारको िविभ
/सिमित/ूित ान/पिरष
सम्बन्धमा अध्ययन शु



सिमितमा भएको िनणर्यबमोिजम गिठत सं ःथा

आिद जःता िनकायको पुनरावलोकन खारे जी वा िमलान/समायोजन
भएको।

नेपालको सं िवधानको भाग २० बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको

लािग कानूनको मःयौदा तयार गरी रायको लािग कानून, न्याय, तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालयमा
पठाइएको।


ूदे शको अन्तिरम व्यवःथापनको लािग ूमुख तोक्ने सम्बन्धमा सोको िवःतृत ूःताव तयार गरी

नेपाल सरकारसँग ःवीकृत भई सम्विन्धत ूदे शमा खटाइएको।


ूदे श ूमुखसम्बन्धी ूिबया/कायर्िविध तयार

गिरएको।



ूदे श राजधानी सम्बन्धमा ूदे श सभाबाट िनणर्य नभएसम्म ूदे शको कायर्स ालन गनर् ःथान तोक्ने
सम्बन्धमा आवँयक अध्ययन/िव ष
े ण गरी तोिकएको ःथानमा आवँयक व्यवःथापन भएको।



नेपाल सरकार र ूदे श सरकारको कायर्िवभाजन िनयमावली र कायर्सम्पादन िनयमावली मःयौदा
तयार गिरएको छ।



ःथानीय तहका लािग अःथायी सँगठन सं रचना र दरबन्दी ःवीकृत गरी कायर्िववरणसिहत
कमर्चारीह



कामकाज गनर् खटाउने सम्बन्धमा िववरण तयार भएको।

ूदे श सभासँग सम्बिन्धत पद तथा गोपनीयताको शपथ महण¸ ूमाणीकरण लगायत आवँयक
कानून/िनयम/िनदिशका/ कायर्िविधको नमूना मःयौदा तयार गरी पठाइएको।



ःथानीय तहको कायर्क्षेऽिभऽ परे का ःथानीयःतरका कायार्लय¸ िजम्मेवारी¸ सम्पि ¸ बजेट¸ कायर्बम
आिद ःथानीय तहमा हःतान्तरण/समायोजन गन सम्बन्धमा सवै मन्ऽालयलाई िनदशन िदई सोको
अनुगमन¸ समन्वय र सहजीकरण भइरहे को।



नेपालको सं िवधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उिल्लिखत सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको एकल
तथा साझा अिधकारको सूचीको कायर् िवःतृतीकरण पुिःतका एक हजार ूित छपाइ गिरएको छ।

गिरबी िनवारण कोष


४५ उत्पादन समूह गठन गरी

.१ करोड ८ लाख ३६ हजार को सम्झौता सम्प , ८

सामुदाियक सुिवधा केन्ि गठन गरी
सय ७० सहयोगी

सं ःथा सँग

.७ लाख ११ हजार ७ सय ८० को सम्झौता सम्प , २

.२३ करोड ९२ लाख ७४ हजार ६ सय ४८ को सम्झौता

सम्प , १ हजार १ सय ७९ सामुदाियक सं ःथामा िकःता रकम िनकासा, ःथलगत अनुगमन तथा
मूल्या नमा १ हजार ६१ िदन ूयोग गिरएको, ५ िजल्लामा कायर्बमको ूभाव अध्ययन भएको,
भूकम्प सम्बिन्धत कायर्बमतफर्: १ वटा उ मी तथा व्यवसाय तािलम बाट ३० जना लाभािन्वत
भएका, १२ वटा मेसन (mason) तािलमबाट ३०० जना लाभािन्वत, १३ वोटा SIYB तािलमबाट

३ सय २५ जना लाभािन्वत, SIYB TOT बाट ३० जना लाभािन्वत, Bio Engineering बाट १५
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जना लाभािन्वत भएका, Climate Change Adaptation बाट ३२ जना लाभािन्वत भएका, ३५
सामुदाियक सं ःथा सँग घुम्ती कोष पुनःथार्पन सम्झौता सम्प

भएको, ३७ सामुदाियक सं ःथा र ६

सहकारी सं ःथासँग जीिवकोपाजर्न कायर्बमको सम्झौता सम्प । गिरबी िनवारण कोषले १० वष
भावी रणनीित तयार गरी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय र अथर् मन्ऽालयमा पेश
गिरएको।


५३ वटा सामुदाियक पूवार्धारका कायर्बममा रकम िनकासा भएको। ३ सय ४ वटा सामुदाियक
पूवार्धारको ःथलगत अनुगमन तथा मूल्या नको लािग ६१६ िदन ूयोग भएको।

राि य सतकर्ता केन्ि


राि य सतर्कता केन्ि (कायर्स ालन िनयमावली), २०६५ ले गरे को व्यवःथाबमोिजम राि य

सतकर्ता केन्िले गत आिथर्क वषर् २०७३/७४ मा सम्प

गरे का कायर् एवं उपलिब्धह , ॅ ाचार

िनयन्ऽण गरी सुशासन कायम गनर् नेपाल सरकारलाई ूदान गिरएका सुझावह

समेत समेिटएको

वािषर्क ूितवेदन ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमाफर्त सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यू समक्ष
ूःतुत गिरएको छ।



सरकारी कमर्चारीह ले तोिकएको पोशाक नलगाई आउने गरे को भ े गुनासो आएको सन्दभर्मा
िसं हदरबारका ४ वटा गेटमा कमर्चारीह को पोशाक र समयपालना अनुगमन गिरएकोमा तोिकएको
औपचािरक पोशाक नलगाउने २ सय ८०, समयपालना नगन १ सय ८८, र औपचािरक पोशाक
नलगाउने एवं समयपालना नगन ५३ गरी जम्मा ५ सय २१ जना कमर्चारीह लाई ूचिलत
कानुनबमोिजम आवँयक कारवाही गनर् सम्बिन्धत िनकायमा लेिख पठाइएको छ।



आिथर्क अिनयिमतता हुन सक्ने क्षेऽको िवःतृत अध्ययनका लािग िववरण सं कलन कायर् भइरहे को
छ।



५ वटा िजल्लामा “ॅ ाचार िनयन्ऽणः हाॆो साझा दाियत्व” िवषयक गो ी सम्प

भएको छ।



११ िजल्लाका १/१ वटा सामुदाियक िव ालयमा सदाचारसम्बन्धी सचेतना कायर्बम सम्प

छ।

भएको



३ सय ३० वटा सरकारी कायर्लयह मा नागिरक बडापऽ अनुगमन सम्प

भएको छ।



२० वटा िजल्लाका २ सय ७० वटा सरकारी कायार्लयह मा कमर्चारीह ले तोिकएको पोशाक
लगाए नलगाएको, कायार्लय समय पालना गरे नगरे को सम्बन्धमा अनुगमन गरी अनुशासन पालना
नगन कमर्चारीह लाई ूचिलत कानुनबमोिजम आवँयक कारवाही गनर् िफल्डमुकामबाटै सम्बिन्धत
िनकायमा पऽाचार गिरएको छ।



५ सय जना सेवामाहीसँग सरकारी कायार्लयले ूवाह गन सेवाको ःतरसम्बन्धी सेवामाही सभक्षण
कायर् सम्प



भएको छ।

चालु आिथर्क वषर्को पौषमसान्तसम्म ७ सय ९८ वटा उजुरीह

रहेकोमा २ सय ७३ वटा उजुरी

फछ्य ट भएको छ।


सावर्जिनक पद धारण गरे का पदािधकारीह ले कानुनबमोिजम तोिकएको म्यादिभऽ सम्पि
बुझाए नबुझाएको अनुमगन गनर् ७ वटा टोली खटाई िववरण सं कलन गिरएको



छ।

आयोजनाह को ूािविधक परीक्षण कायर्का लािग योजना िववरण माग गिरएको छ।
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िववरण



गत आिथर्क वषर्मा STRENGTHENING NATIONAL RURAL TRANSPORT PROGRAM (SNRTP)
तफर्का ८ वटा आयोजनाको साफ्ट िरपोटर् ूा
ूा



भएकोमा चालु आिथर्क वषर्मा सोको Final Report

भएको छ।

१६ औ ं ब्याचको ूािविधक परीक्षक तािलमको लािग Tender Document ःवीकृत भई सूचना
ूकाशनको ूिबयामा रहेको छ।



४ जना ईि नयरह लाई ISO Audit सम्बन्धी तािलम ूदान गिरएको छ।



ँ ीगत खचर्तफर् मोटरसाईकल /ःकुटर, कम्प्युटर, ल्यापटप र फोटोकपी मेिसन खिरदको लािग
पूज
Cost Estimate, Bid Documents तयार गन कायर् भइरहे को छ।

नेपाल श को कायार्लय



पोखरा र हेट डामा िनिमर्त सावर्जिनक सम्पि को ममर्त सम्बन्धी काम भइरहे को।
िसन्धुली, रामेछाप र ःया जा िजल्लामा सघन सम्पि

खोजिबन कायर् भएको।

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय


सावर्जिनक खिरद ऐन र िनयमावलीलाई समय सापेक्ष सं शोधन भएको।



नमूना बोलपऽको नेपालीमा अनुवाद Standard bidding document, procurement of works (sealed
quotation) for works upto NRS 2 million को document, standard request for proposal selection

of consultant (time based and lumsum) ःवीकृत भई जारी भएको document तयारीको बममा नै
रहे को।



23 वटा फमर् तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा रािखएको।

४.4.8 कानुन, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय


सं िवधानले व्यवःथा गरे का मौिलक हकह

कायार्न्वयनका लािग गोपिनयताको हक, खा सम्बन्धी

हक, िशक्षाको अिधकारसम्बन्धी िवधेयक लगायतका मौिलक हकसँग सम्बिन्धत कानूनी तथा
नीितगत व्यवःथासम्बन्धी कायर्ह



भइरहेको।

मानव अिधकारका लािग नेपालले अन्तरार्ि य समुदाय समक्ष गरे का ूितव ताह

पूरा गनर् र मानव

अिधकारको ूत्याभूितका लािग सम्बिन्धत सरोकारवाला िनकायह लाई सजग गराउनका लािग
दे हायबमोिजमका कायर्ह
o

गिरएकोः

किपलवःतु नवलपरासी र नुवाकोट िजल्लाह मा मानव अिधकार र मानवीय कानूनका
सम्बन्धमा ःथानीय तह तथा शैिक्षक सं ःथाह मा ६ वटा सचेतना अिभवृि

कायर्बम स ालन

गिरएको जसबाट 9 सय 96 जना लाभािन्वत भएको।
o

रसुवा र किपलवःतु िजल्लाह मा मानव अिधकारसम्बन्धी िव व्यापी आविधक पुनरावलोकन
िसफािरश कायार्न्वयनसम्बन्धी 2 वटा कायर्बमह
लाभािन्वत भएको।

o

गिरएको जसबाट 4 सय 12 जना

नुवाकोट िजल्लामा मानव अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य महासिन्धह

िस ान्त तथा मूल्य र

मान्यता र Emerging Issues को बारे मा कानून कायार्न्वयन गन िनकाय, सम्बिन्धत सरकारी एवं
सरोकारवालाह को क्षमता अिभवृि

कायर्बम स ालन गिरएको जसबाट 97 जना लाभािन्वत

भएको।
67

4.4.९ गृह मन्ऽालय


ःथानीय तहको तेॐो चरणको िनवार्चन, सं घीय ूितिनिधसभा तथा ूदे श सभाको ूथम र दोॐो

चरणको िनवार्चन आवँयक सुरक्षा व्यवःथा िमलाई शािन्तपूणर् वातावरणमा सु-सम्प


भएको।

"जवाफदे ही गृह ूशासन शािन्त सुरक्षा र सुशासन" को लािग गृह ूशासन सुधार मागर् िचऽ २०७४
सावर्जिनक गरी कायार्न्वयन गिरएको।



सं वैधािनक व्यवःथाबमोिजम गृह मन्ऽालय र िजल्ला ूशासन कायार्लयह को सं घीय सं रचना अनु प
पुनसर्ंरचनाका लािग ूारिम्भक मःयौदा तयार भएको।



िविभ

िवषयसँग सम्विन्धत ऐनह

जःतै : ःथानीय तह िनवार्चन (पिहलो सं शोधन) ऐन,२०७४,

राजनीितक दलसम्वन्धी (पिहलो सं शोधन) ऐन,२०७४, ूदे श सभा सदःय िनवार्चन ऐन,२०७४,
ूितिनिध सभा सदःय िनवार्चन ऐन,२०७४, िवप

जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापनसम्बन्धी

ऐन,२०७४, रा पित तथा उपरा पितको िनवार्चन सम्वन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन,२०७४

ूमाणीकरण भएको।


नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यानुसार बाढी, पिहरो र डुवानबाट मृत्यु भएका व्यिक्तका
निजकका



हकदारलाई

.दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको।

िवप बाट ूभािवतका लािग राहत रकम िवतरण गनर् केन्दीय दै वी ूकोप उ ार कोषबाट ूभािवत
िजल्लाका िजल्ला दै वी ूकोप उ ार कोषबाट हालसम्म

.१,१३,४४,३१,८८५।६० (एक अवर्

ते॑ करोड चवािलस लाख एकितस हजार आठसय पचासी

पैया साठी पैसा माऽ ) रकम िनकासा

पठाईएको र सोको िवतरण कायर् जारी रहेको।


िऽभुवन अन्तरार्ि य िवमानःथल अध्यागमन कायार्लयको सेवा ूवाहलाई २४ सै घण्टा स ालन गन
िनणर्य गरी कायार्न्वयन गिरएको।



अध्यागमन सुधार रणनीितक योजना २०७४-२०७६ ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा आएको।



राि य पिरचयपऽको काडर्को नमूना र सुरक्षा ढाँचा छनौट भई पिहलो चरणमा पाँचथर िजल्लाका

१,१०,००० (एक लाख दश हजार) नागिरकलाई राि य पिरचयपऽ िवतरण गन िनणर्य भएको।


नागिरकताको सफ्टवेरमा नागिरकको फोटो र िफ र िून्ट (Bio Matrix)सिहतको िववरण राख्ने
सुिवधा िमलाइएको।



Online Visa Application Trekking Permit Application, Travel History, Online Embarkation
तथा Disembarkation काडर्, वैदेिशक ॅमण, रोजगारी तथा पेशाका लािग याऽा गन नेपाली

नागिरकह का लािग उपयोगी सूचनासिहतको Nepal Immigration नामक Mobile Application
िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको।
४.4.1० पररा


मन्ऽालय

सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी शेरबहादुर दे उवाबाट अगःट २३-27, २०१७ (२०७४ भदौ 7-11)
सम्म भारतको राजकीय ॅमण सम्प

भएको। ॅमणका अवसरमा नेपाल र भारतबीच ८ वटा

ँ े सं यक्त
ु ा साथै ४६ बुद
ु
िव ि
समझदारी हुनक

जारी तथा दुई दे शकाबीच िव ासको अिभवृि

गनर्

म त पुग्नुका साथै नेपालको सामािजक आिथर्क िवकासको लािग ऊजार्, व्यापार, कनेिक्टिभटी,
पयर्टन जःता महत्वपूणर् क्षेऽह मा सहयोग अिभवृि

हुने र िवगतमा सहमितमा पुिगएका ठू ला

आयोजनाह को शीय एवं ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग सकारात्मक वातावरण बनेको।
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BIMSTEC को पन्ी पररा

मन्ऽीःतरीय बैठक र अठार पररा

सिचवःतरीय बैठक अगःट 10-

11, २०१७ (२074 साउन २६-27) मा काठमाड मा सम्प

भएको। बैठकले BIMSTEC

अन्तरगतका चौधवटै सहयोगका क्षेऽमा भएको ूगित समीक्षा गनुक
र् ा साथै यस अन्तगर्तका

सम्झौता/पिरयोजना तथा कायर्बमह को कायार्न्वयनका लािग ूितव ता व्यक्त गरे को।


राहदानी िवभाग नेपाल सरकारको एकमाऽ ISO९००१:२०१५ Certification ूा
बनेको र ISO९००१:२०१५ Certification ूा

सरकारी िनकाय

गरे पिछ िवभागबाट ूदान गिरने सेवा थप

ूभावकारी हुन पुगेको।


पररा

मािमला अध्ययन ूित ान िवकास सिमित (गठन) आदे श २०६८ लाई सं शोधन गनर् तयार

गिरएको पिहलो सं शोधन २०७४ नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष बाट ःवीकृत भई नेपाल राजपऽमा
सूचना ूकाशन भई लागु गिरएको।



ु
सं यक्त
रा

सं घीय शािन्त ःथापनासम्बन्धी िमसनह मा आम मािनसह को सुरक्षासम्बन्धी िकगाली

िूिन्सपललाई नेपालले ःवीकार गरी शािन्त ःथापना कायर्मा उच्च ूित ा कमाएको नेपालको छिव

झन् उच्च भएको।


नेपालले जैिवक हितयार महासिन्ध (Biological Weapons Convention) सिम्मलन गरे कोले िव मा
िदगो शािन्त कायम गनर् हातहितयारको दौड समा

गनुप
र् न नेपालको ूितव

धारणा मुखिरत भई

अन्तरार्ि य जगतमा नेपालको सम्मान र छिव उच्च बनाएको।


ु
एिशया ूसान्त क्षेऽका लािग सं यक्त
रा सं घीय शािन्त तथा िनःश ीकरण क्षेऽीय कायार्लयको
काठमाड मा पुनःथार्पना गिरएको र यसबाट हातहितयारको होडबाजी अन्त्य गरी शान्त िव
गनर् सिकन्छ भ े नेपालको धारणालाई मूतर्



िनमार्ण

प िदन सहयोग पुगेको।

कोलम्बो ूोसेस (Colombo Process) को अध्यक्षमा नेपाल िनवार्िचत भएकोले अन्तरार्ि य जगतमा
नेपालको ूित ा बढे को।



नेपालले मानव अिधकार पिरषदको सदःयमा सन् २०१८-2020 को अविधका लािग िनवार्िचत
भएको।

४.4.1१ रक्षा मन्ऽालय


काठमाड -तराई मधेश फा

शयाक र अन्य िविभ

गितमा भइरहे को।

४ वटा सडक योजनाह को िनमार्ण कायर् ितु

४.4.1२ शािन्त तथा पुनिनर्मार्ण मन्ऽालय
बेप ा पािरएका व्यिक्तको छानिवन आयोगः


३०९३ उजुरी सं कलन भएकोमा सबैको ूारिम्भक छानिवन गिरएको।



२२५८ उजुरी िवःतृत छानिवनको लािग िनणर्य भएको।



२०७४ मं िसर ११ गते नेपाल सरकार समक्ष सं िक्ष



२०६ वटा उजुरीको साक्षी तथा उजुरीकतार् बुझ्ने, एिण्टमोटर्म तथा पिरपुरण फाराम छु ाछु ै भन
काम सम्प



भएको।

कायर् स ालनसम्बन्धी िविभ

कायर्िविध बनाएको।
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ूितवेदन पेश गिरएको।

सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग


सातै ूदे शमा मुकाम कायार्लाय ःथापना गरी उजुरी छानिवनको कायर् ूारम्भ भएको



आवँयक कायर्िविध िनदिशकाह



ूा

िनमार्ण गरे को।

उजुरीह को वगीर्करण ब्यवःथापन अिभलेखीकरण सम्प

गरे को।

४.4.1३ सामान्य ूशासन मन्ऽालय


सं घ र ूदे शमा िनजामती सेवा र ःथानीय तहसम्बन्धी कानून तजुम
र् ा गदार् अपनाउनु पन

ँ े आधारभूत मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह
३२ बुद


कमर्चारी समायोजन ऐन,२०७४ पािरत भएको,



सरकारी

कमर्चारीह को

समायोजन

िनयमावलीको

तयार गिरएको,
मःयौदा

सं सदीय मािमला मन्ऽालयमा रायको लािग पठाइएको,


तयार

भई

कानून,

न्याय

तथा

सं घीय िनजामती सेवा ऐन, ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा स ालन ऐनको मःयौदा
तयार भएको,



सं घीयता

कायार्न्वयन

तथा

ूशासन

पुनसर्ंरचनाका

कायर्योजना २०७४ तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको,



लािग

अन्तिरम

व्यवःथापनसम्बन्धी

सं घमा रहने मन्ऽालयह को कायर् िवभाजन र सं घीय मन्ऽालयमा रहने िवभाग र केन्िीय

िनकायको खाका तयार गिरएको,


सं घमा १५ वटा र ूदे शमा ७ मन्ऽालय रहने ूःताव गिरएको,



ूदे श ूमुख र ूदे श मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको सँगठन सं रचना तयार भएको,



ूदे श ूमुख सिचवले तत्कालका लािग गनुप
र् न कायर्को ३ मिहनाको अन्तिरमकालीन कायर्योजना र
िनयिमत कायर् िजम्मेवारी समेत तयार गिरएको,



सं बमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना ःवीकृितका लािग मिन्ऽपिरष



िनजामती सेवाको राि य नीित तजुम
र् ा गरी रायको लािग राि य योजना आयोगमा



ॅ ाचार िव

समक्ष पेश गिरएको,
पठाएको,

का उजुरी, गुनासा, अिख्तयारबाट आएका िनदशनको व्यवःथापन हुने गरे को,

४.4.1४ सावर्जिनक सं ःथान व्यवःथापन


नेपाल वायुसेवा िनगमलाई २ वटा वाइड बिड िवमान ल्याउनका लािग नेपाल सरकारको जमानीमा
िव ीय सं ःथाह बाट ऋण िलन सहमित ूदान गिरएको।



सावर्जिनक सं ःथानह मा समीक्षा अविधमा ऋण लगानीमा

.2 अवर् 50 करोड र शेयर लगानीमा

.4 अवर् 82 करोड जम्मा लगानी भएको दे िखएको।


सावर्जिनक ूित ानह को ःवािमत्व तथा भोगचलनमा रहे को घर/जग्गाको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड
नेपाल सरकारबाट ःवीकृत भई लागू भएको।



नेपाल

सरकारबाट

ऋण

लगानी

भएका

सं ःथानह लाई

तमसुकमा

उल्लेख

भएअनुसारको

तािलकाबमोिजम ऋणको साँवा तथा ब्याज असुली गनर् महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा लेखी
पठाइएको।
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सावर्जिनक सं ःथानह को कायर् सम्पादन ःतर मध्ये लेखापरीक्षण अध्याविधक नभएका र महालेखा
ँ सं ःथानह ले राखेको शेयर तथा ऋण िहसाब िमलन नभएका र
िनयन्ऽक कायार्लयको अिभलेखसग
कोषमा व्यवःथा नगरे को दाियत्व अत्यािधक भएका सं ःथानह लाई यी िवषयह मा सम्बिन्धत
ँ महालेखा परीक्षक कायार्लयका ूितिनिध समेतको उपिःथितमा
सावर्जिनक सं ःथानका ूमुखसग
अन्तरिबया भई िनदशन िदइएको।



सावर्जिनक सं ःथान िनदशन बोडर्को सिबयता र सं घीय सं रचनामा सावर्जिनक सं ःथानह को स ालन
तथा व्यवःथापनका लािग एकीकृत िवधेयक तजुम
र् ा गनर्का लािग दुई जना िव सिहतको सिमित
गठन भई िवधेयक तजुम
र् ा कायर् जारी रहे को।



सावर्जिनक सं ःथानह को अिभलेख कम्प्युटराइज्ड गनर् गत वषर्देिख शु
सफ्टवेयरलाई नेपाली भाषामा समेत तथ्या

गिरएको PEMMIS

अिभलेखीकरण गनर् सफ्टवेयर अपमेड गनर् कायर् भई

रहे को। यस प ात सं ःथानह को िववरण अध्याविधक गरी अनुगमन तथा मूल्या न कायर् सहज हुन
जाने दे िखएको।


नेपाल वायु सेवा िनगमको स ालनमा ूभावकािरता ल्याउन रणनीितक साझेदार िभत्र्याउनका लािग
िनयमानुसार ूिबया अिघ बढाउन सं ःकृित पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयमा लेखी
पठाइएको।



नेशनल शे िड

कम्पनी खारे जीको लािग नेपाल सरकार (मिन्ऽपरीष ) मा ूःताव पेश गिरएको।



सावर्जिनक सं ःथानका कमर्चारीको वृि

िवकासलाई थप ूभावकारी बनाउन सम्बिन्धत सं ःथानको

ँ िठत सं ःथाका
कमर्चारी ूशासनसम्बन्धी िविनयमावलीमा लोक सेवा आयोगले जारी गरे को सग
कमर्चारीह को सेवाका शतर्सम्बन्धी कानुन, बढु वा र िवभागीय कारवाहीसम्बन्धी सामान्य िस ान्त,
२०७४ तथा

िनजामती सेवा ऐन र िनयमावली अनुकुल हुने गरी सं शोधन गनर् िनदशन जारी

भएको।


कमर्चारीको सेवा सुिवधालाई व्यविःथत गनर् पटके िकिसमको सेवा सुिवधा निदने र अक व्यवःथा
नभएसम्म कमर्चारीको सेवा सुिवधा वृि

ूा

नगन िनदशन िदइएको।

उपलिब्धह लाई िव ष
े ण गदार् सावर्जिनक सं ःथानको व्यवःथापनमा सन्तोष मा ुपन अवःथा दे िखएन।

कितपय मन्ऽालय तथा िनकायह ले िझना मिसना र दै निन्दन कामह लाई उल्लेख गद ूगितको लािग ूगित

दे खाउने काम गरे को दे िखन्छ। जनचाहना र जनसरोकारलाई केन्िमा राखेर ठोस र दे िखने उपलिब्ध हािसल गनुर्
आजको टड्कारो आवँयकता हो। तर िवडम्बना नै भ ुपदर्छ, ूा

ूगित िववरणले त्यःतो झल्को िदं दैन।

मूतर् प िलन नसकेको अवःथा दे िखन्छ। तसथर्, बाँकी अविधमा सम्ब

मन्ऽालय तथा िनकायह ले लआयअनु प

य िप, आिथर्क वषर्को पिहलो छ मिहनाको ूगित िववरण भएकोले कितपय कामह

ूगित हािसल गनर् अिधकतम ूयास र मेहनत गनुप
र् न दे िखन्छ।
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थालनी सम्म भएको र

पिरच्छे द ५
राि य पुनिनर्मार्ण
५.१.

पृ भूमी
भूकम्प ूभािवत ३१ वटै िजल्लामा िनजी आवास, शैिक्षक सं ःथाह , सम्पदा, सुरक्षा िनकायका भवनह
लगायतका सं रचनाह को पुनिनर्मार्णको कायर् तीोताको साथ अिघ बिढरहे को छ। भूकम्पबाट ूभािवत
सं रचनाको पुनिनर्मार्णसम्बन्धी ऐन तथा िनयमावली, २०७२ का साथै पुनःथापनासम्बन्धी नीित, २०७२

कायार्न्वयनको चरणमा रहे को छ। राि य पुनिनर्मार्ण ूािधकरणको बाँकी रहे को ३ वषर् िभऽ Post
Disaster Reconstruction Framework (PDRF) ले तोकेबमोिजमका क्षेऽमा उिल्लिखत कायर्बमह
सम्प

५.2

गन गरी ूािधकरणले कायर् गिररहे को छ।

अ ाविधक िःथित र ूगित

५.2.1 भूकम्पपीिडतको आवास िनमार्ण
चालु आिथर्क वषर्को िबिनयोजन, खचर् र थप आबँयक बजेटको िव ष
े ण गदार्

37 अवर् नेपाल

सरकारको ॐोततफर् थप बजेट आवँयक पन दे िखन्छ।

१४ र १७ िजल्ला ॐोतगत
घर िनमाणर् िकःता
चालु आिथर्क वषर्को
िबिनयोजन

नेपाल सरकार

िव

बक

जाइका

भारत सरकार

भारत एक्जीम

इ.यू

बक

जम्मा

14,781,497

15,986,411

5,348,482

9941884

9,953,967

7,324,776

63,337,017

12,318,750

8,204,450

4,854,850

4,645,550

‐

3,424,950

33,448,550

2,462,747

7,781,961

493,632

5,296,334

9,953,967

3,899,826

29,888,467

39,928,889

14,049,611

4,179,949

5,296,334

‐

3,899,826

67,354,609

(37,466,142)

(6,267,650)

(3,686,317)

‐

9,953,967

‐

(37,466,142)

हालसम्मको खचर् (
2074/11/14
सम्म
िबिनयोजन बाँकी
चालु आिथर्क वषर्को
लािग आबँयक

बजेट
खुद आबँयक बजेट

५.2.२ िनजी आवास पुनिनर्मार्ण
भूकम्पबाट क्षित भएका िनजी आवासको पुनिनर्मार्णको लािग नेपाल सरकारबाट लाभमाहीलाई पिहलो
िकःतामा ५० हजार, दोॐो िकःतामा १ लाख ५० हजार र तेॐो िकःतामा १ लाख

पयाका दरले ३

िकःतामा अनुदान िदने व्यवःथा गिरएको छ। हालसम्म िनजी आवास अनुदान िवतरणको लािग ७ लाख
६७ हजार ७ सय 5 जना लाभमाही पिहचान गिरएकोछ जसमध्ये ६ लाख ८४ हजार ४ सय ६८
ँ अनुदान सम्झौता गिरएको छ। हालसम्म ६ लाख ७१ हजार ५ सय ७७ जना
जना लाभमाहीसग

लाभमहीह लाई िनजी आवास अनुदान वापतको पिहलो िकःताको रकम िवतरण गिरएको छ। भूकम्प
अित ूभािवत १४ िजल्लामा िनजी आवास पुनिनर्मार्ण ूगितको आधारमा दोॐो र तेॐो िकःता वापतको
अनुदान िवतरण कायर् शु

भइरहेको छ भने भूकम्पबाट कम ूभािवत १७ िजल्लामा पिहलो िकःता

िवतरणको कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको छ र थप दोॐो र तेॐो िकःता िवतरण कायर् शु

ईिन्जिनयर खटाइ िनमार्ण कायर् शु

गनर्को लािग

भएका िनजी आवासह को ूािविधक िनिरक्षण कायर् शु

छ। अनुदान िवतरणसम्बन्धी िवःतृत िजल्लागत िववरण तलको तािलकामा ूःतुत गिरएको छ।
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गिरएको

िनजी आवास अनुदान िवतरणको अवःथा (२०७४/१०/१८ गतेसम्म)
जम्मा पिहचान
िस.नं.

िजल्ला

भएका लाभमाही
सं ख्या

पिहलो िकःता
ूा

गन संख्या

िनमार्ण कायर्
शु

भएका

घरह

दोॐो िकःता
ूा

गन

सं ख्या

तेॐो िकःता
ूा

गन संख्या

१

गोरखा

61316

56278

40308

16482

5613

२

नुवाकोट

69289

64815

41389

17706

2578

३

धािदङ

73340

67225

23312

11453

3090

४

िसन्धुपाल्चोक

83663

75573

51621

38462

5142

५

दोलखा

62833

55074

30624

21513

7640

६

काॅेपलान्चोक

72420

65773

21018

11573

3025

७

रामेछाप

45040

42918

20693

16098

3489

८

िसन्धुली

34988

33034

10564

6944

1862

९

ओखलढुं गा

20165

19489

14375

9772

3414

१०

रसुवा

11633

9898

6657

2439

1322

११

काठमाण्ड

45800

38435

7806

3418

685

१२

मकवानपुर

31817

22947

8421

6269

1702

१३

भक्तपुर

27644

22231

5087

1837

637

१४

लिलतपुर

27714

21830

4464

2171

804

667662

595520

286339

166137

41003

286339

166137

41003

जम्मा
१५

ु ासभा
सं खव

1953

1244

१६

भोजपुर

5749

4308

१७

धनकुटा

2796

2346

१८

खोटाङ

8443

7985

१९

सोलुखम्ु बु

11979

10113

२०

िचतवन

7335

5323

२१

नवलपरासी

872

837

२२

तनहुँ

13821

9595

२३

लमजुङ

13959

12561

२४

बाग्लुङ

2375

1109

२५

ःयाङ्जा

8766

6923

२६

पाल्पा

4652

1946

२७

पवर्त

5269

4070

२८

गुल्मी

4144

2068

२९

काःकी

6026

4393

३०

अघार्खाँची

1036

591

३१

म्याग्दी

868

645

100043

76057

767705

671577

जम्मा
कुल जम्मा

ॐोतः केन्िीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई, सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय
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५.२.२ पूराताित्वक सम्पदा पुनिनर्मार्ण
सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय अन्तगर्त केन्िीय आयोजना कायार्न्वयन ईकाइबाट

पूराताित्वक सम्पदाह को पुनिनर्मार्ण कायर् भइरहे को छ। उक्त आयोजना कायार्न्वयन ईकाईबाट
हालसम्म ८० वटा पूराताित्वक सम्पदाह को पुनिनर्मार्ण सम्प

भएको छ भने १ सय ११ वटाको

पुनिनर्मार्ण कायर् जारी रहे को छ। चालु आिथर्क वषर्मा ३ सय १५ वटा सम्पदाह

पुनिनर्मार्णको लािग

कायर्बम ःवीकृत भएको छ जसमध्ये २ सय २ वटा थप नयाँ सम्पदाह को पुनिनर्मार्ण गन

कायर्बमह

रहे का छन्। १८ वटा सम्पदाह को पुनिनर्मार्णको लािग सूचना ूकाशन भइसकेको छ,

४० वटाको बहुवषीर्य कायर्बम ःवीकृितको लािग पेश भएको छ, ३५ वटाको कोटे शनको कायर्ह को

लािग कायार्देश भइसकेको छ र बाँकी सम्पदा पुनिनर्मार्णको लािग अनुमािनत लागत ःवीकृित तथा
सूचना ूकाशनको अिन्तम चरणमा रहे का छन्।

५.२.३ िव ालय भवनह को पुनिनर्मार्ण
िशक्षा मन्ऽालय, केन्िीय आयोजना कायार्न्वयन इकाईमाफर्त क्षितमःत िव ालय भवनह को पुनिनर्मार्ण

कायर् भइरहे को छ। भूकम्पबाट क्षित भई पुनिनर्मार्ण गनुप
र् न ७ हजार ५ सय िव ालयह मध्ये
हालसम्म िव ालय व्यवःथापन सिमित, गै॑सरकारी सं ःथा र िविभ

९१ िव ालयह को पुनिनर्मार्ण कायर् सम्प

दातृ िनकायमाफर्त २ हजार ८ सय

भएको छ भने १ हजार ४ सय ५८ वटा िव ालयह को

पुनिनर्मार्ण कायर् जारी रहेको छ।
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५.२.४ सरकारी भवनह को पुनिनर्मार्ण
भूकम्पबाट क्षित भएका सरकारी भवनह को पुनिनर्मार्ण कायर्बमह

केन्िीय आयोजना कायार्न्वयन

इकाई, शहरी िवकास मन्ऽालय माफर्त पुनिनर्मार्ण गन कायर् अिघ बढाइएको छ। हालसम्म ३ वटा
सरकारी भवनह को पुनिनर्मार्ण कायर् सम्प

गिरएको छ भने थप १ सय २५ वटा भवनह को

्
भएको छ। त्यसैगरी तत्काल सेवा पुरयाउनु
पन सरकारी कायार्लयका २ सय ७

पुनिनर्मार्ण कायर् शु

वटा Transitional भवनह को पुनिनर्मार्ण सम्प

गिरएको छ भने ८१ वटाको पुनिनर्मार्ण कायर् अिन्तम

चरणमा पुगेको छ। ममर्त तथा ूवलीकरण कायर्बमतफर् १ सय ७५ वटा सरकारी भवनह को ममर्त
तथा ूवलीकरणको कायर् सम्प

गिरएको छ भने ७८ वटाको ममर्त तथा ूवलीकरण कायर् भइरहे को

छ। त्यसैगरी १ सय २९ वटा सामूिहक आवासको िूफ्याब सं रचना तयार गिरएको छ।
५.२.५ ःवाःथ्य संःथाह को पुनिनर्मार्ण
भूकम्पबाट क्षित भएका ःवाःथ्य सं ःथाह को पुनिनर्मार्ण कायर्बमह

केन्िीय आयोजना समन्वय इकाई,

ःवाःथ्य मन्ऽालय माफर्त पुनिनर्मार्ण गन गरी कायर् अिघ बढाइएको छ। हालसम्म २ सय ७८ वटा
ःवाःथ्य सं ःथाह को ममर्त सम्भार र िूफ्याब भवन िनमार्ण गरी पुनिनर्मार्ण भएको छ। िविभ

अन्तराि य दातृ सं ःथा तथा िमऽरा को सहयोगमा भूकम्प ूभािवत िजल्लाका क्षितमःत अःपताल,
ःवाःथ्य चौकीको ममर्त, ूवलीकरण एवं िनमार्ण कायर् ूारम्भ भएको छ। चालु आिथर्क वषर्मा ९३
स ालनको लािग कायर्बम ःवीकृत भएको छ। हाल ती आयोजनाह

वटा आयोजनाह

कायार्न्वयनको

लािग लागत अनुमान तयार गरी खिरद ूकृयाका लािग सूचना ूकाशनको कायर् अिन्तम चरणमा पुगेको
छ।

५.२.६ अन्य पूवार्धारह को पुनिनर्मार्ण
रणनीितक सडकह

खास गरी दोलखा िसं गटी, धािदङ, गोरखा र पाँचखाल मेलम्ची सडकह

पुनिनर्मार्णको लािग ठे क्का सम्झौता सम्प

गरी िविभ

चरणमा कायर् भइरहे को छ। त्यसैगरी मािमण

सडकह तफर् ५० वटा सडकह को पुनिनर्मार्ण गनुप
र् नमा िविभ
िक.मी.) सडकको पुनिनर्मार्ण कायर् शु

िजल्लाका १७ वटा (२१९.५०९

भइसकेको छ र ३१ वटा सडकह को िवःतृत पिरयोजना

ूितवेदन (DPR) तयार कायर् भइरहे को छ। २ वटा सडकको बोलपऽ तयारीको बममा रहेको छ।
खानेपानी तथा सरसफाईतफर् हालसम्म ९ सय ४ वटाको पुनिनर्मार्ण सम्प

६५ वटा आयोजनाह को पुनिनर्मार्ण कायर् भइरहे को छ।

भइसकेको छ भने ९ सय

५.२.७ समःया तथा च ुनौतीह
पिहचान भएका लाभमाही घरधनीह ले अनुदान सम्झौता गनर् आवँयक जग्गाको ःवािमत्वसम्बन्धी
लालपूजार् लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन जिटलता रहनु, ऐलानी जग्गा, गुठी जग्गा, सुकुम्बासी

समःयाको समाधानमा िढलाइ, ःथानीय ःतरमा युवा जनशिक्त वैदेिशक रोजगारीका लािग पलायन हुँदा

िनमार्ण कायर्मा जनशिक्तको अभाव हुन,ु वैदेिशकतफर्को ॐोत पिरचालनमा लचकता नहुन,ु लाभमाहीको

सूचीमा नपरे र गुनासो गनह को सं ख्या बढ्दै जानु, कितपय लाभमाहीको जग्गा सडकको क्षेऽािधकार

िभऽ पनु,र् नगरपािलकाबाट नक्शा पासमा िढलाइ हुन ु जःता कारणह ले िनजी आवास पुनिनर्मार्णको

कायर्मा िढलाई भइरहे को छ। क्षितमःत िव ालय पुनिनर्मार्णको लािग ःथानीय ःतरमा जनशिक्तको
अभाव तथा ूािविधक जनशिक्तको पयार्

समःया उत्प

क्षमता िवकास तथा ूोत्साहनको कमीले सुपरीवेक्षण कायर्मा

भएको छ। पूराताित्वक महत्वको सम्पदाको िनमार्णको लािग परम्परागत िनमार्ण साममी
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तथा सीपयुक्त कालीगढह को अभाव तथा पूराताित्वक मापदण्डबमोिजमको बजेट नहुन ु जःता कारणले
पूराताित्वक महत्वका सं रचना िनमार्णमा िढलाइ भएको छ। त्यसैगरी, ःवाःथ्य मन्ऽालय अन्तगर्त
ःथापना गिरएको आयोजना समन्वय इकाईमा ूािविधक जनशिक्तको कमीले गदार् ःवाःथ्य सं ःथाह को

पुनिनर्मार्ण कायर्ले अपेक्षाकृत गित िलन सकेको छै न।
५.२.८ अवसर
िविभ

ु
ःथानमा छिरएर रहेका बःतीह को बदला एकीकृत तथा सं यक्त
वःतीको िवकास गनु,र्

जोिखमयुक्त बिःतको पिहचान गरी बःती ःथानान्तरणबाट भिवंयमा हुन सक्ने क्षितको न्यूिनLकरण गनु,र्
ःथानीयःतरमा स ािलत सं रचनाको पुनिनर्मार्णको लािग समन्वय र सहकायर् बढे र जानु, चेतनशील
समुदायको िवकास हुन,ु भूकम्प ूितरोधी घरह को पुनिनर्मार्ण हुन,ु समावेशी सं रचनाको पुनिनर्मार्णको

लािग बढ्दो सचेतना, िवपद-ूकोप व्यवःथापनको लािग भएका अन्तराि य ूयासको खोजी गद िवप
जोिखमको सामना गनर् सक्षमता हािसल गनुर् आिद अवसरको

पमा रहे का छन्।

पुनिनर्मार्णका कायर्बमह

िव ालयह , ःवाःथ्य सं ःथाह को लागत

िवशेषतः सरकारी भवनह , िव

अनुमान गदार् िमतव्ययी स च नहुँदा, आवँयकताभन्दा ठू लो आकारमा र महं गो ूिविध भएका कारण

भिवंयको िदनह मा धा ै नसक्ने दाियत्व सृजना हुने खतरा छ। यसका साथै, कितपय िनरन्तरताका

कायर्बम र पुनिनर्मार्णका कायर्बममा दोहोरोपनाको सं भावना पिन छदै छ। भूकम्प ूभािवतका नाममा
नयाँ कायर्बमह को समेत ूवेश हुनसक्नेतफर् चनाखो हुन आवँयक छ।
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पिरच्छे द ६
सुधारका ूयास
६.1

बजेट कायार्न्वयनलाई ूभावकारी बनाउन गिरएका सुधारका ूयासह
बजेट माफर्त सम्बिन्धत आिथर्क वषर्को िविनयोजन र खचर् व्यहोन ॐोतको ूक्षेपण गिरएको हुन्छ।

बजेटले सम्वोधन गन िवषय र खचर् व्यहोन ॐोतको जनतासँग ूत्यक्ष सरोकार रहने भएको हुँदा यसको

कायार्न्वयनमा िमतव्यियता, अनुशासन, पारदिशर्ता र जवाफदे िहता आवँयक पदर्छ साथै आगामी आिथर्क

वषर्को बजेट माफर्त जनतालाई जवाफ समेत िदनुपन हुँदा यसको सही कायार्न्वयनमा अत्यन्त

सं वेदनशील हुनपु दर्छ। जनताको िहतअनुसार बजेट उत्पादनशील र नितजामूखी तवरले कायार्न्वयन गद

जानुको साथै यसको सुआम अध्ययन गद कमी कमजोरीमा सुधार ल्याउनु आवँयक हुन्छ। यो आिथर्क
वषर्मा पिन बजेटको ूभावकारी कायार्न्वयन गनर् र बजेटलाई उपलिब्धमूलक बनाउन िनम्न सुधारका

ूयासह

गिरएका छन्:

६.1.1 सं घीयता कायार्न्वयन र िव ीय हःतान्तरण


सािवकमा िवषयगत मन्ऽालयह बाट सम्पादन भईरहेका तर नेपालको सं िवधानको अनुसूची-८ मा
व्यवःथा भएका अिधकांश कायर्ह

ःथानीय तहबाटै

माध्यमबाट ःथानीय तहलाई ॐोत उपलब्ध गराइएको।


सञ्चालन हुने गरी िव ीय हःतान्तरणको

नेपालको सं िवधानबमोिजम िव ीय हःतान्तरण र राजःव बाँडफाँट एवं अनुदानको िसफािरस गन

ूाकृितक ॐोत तथा िव

आयोग गठन भईनसकेकाले जनसं ख्या, िवकासको अवःथा र लागत समायोिजत

क्षेऽफललाई मानक मानी समानुपाितक

पमा उपलब्ध हुने गरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट

ःथानीय तहलाई हःतान्तरण गिरएको। िव ीय समानीकरण अनुदानको अितिरक्त ःथानीय तहमा सशतर्
अनुदान पिन हःतान्तरण गिरएको। सोहीअनुसार ःथानीय तहमा कायर्बम हःतान्तरण गिरएको।


अन्तर–सरकारी िव ीय हःतान्तरण (ःथानीय तह, अनुदान सं ख्या ८०१) को रकम ःथानीय तहले
कानूनबमोिजम खचर् गनर् पाउने गरी अनुदानको

पमा महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले सम्बिन्धत

ःथानीय सि त कोषमा ूत्येक वषर्को साउन १ गते, मं सीर १ गते र चैऽ १ गते गरी ३ िकःतामा
दािखला गन व्यवःथा गिरएको।


ःथानीय तहले ूचिलत कानुनबमोिजम आजर्न गन ॐोत र िव ीय हःतान्तरणको माध्यमबाट ूाप्त गन

ॐोत समेतलाई आधार िलई सम्बिन्धत नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट बजेट तथा कायर्बम पािरत गरी
कायार्न्वयन गन व्यवःथा िमलाइएको।


नेपालको सं िवधानको अनुसूची-६बमोिजम ूदे श सरकारको अिधकारको सूचीमा उल्लेख भएका कायर्ह
ूदे श सरकारह

गठन भई नसक्दासम्म सं घीय सरकारबाटै सम्पन्न हुने व्यवःथा िमलाइएको। ूदे श

सरकारको सं ःथागत सं रचना िनमार्ण लगायतका कायर्का लािग सोझै ॐोत हःतान्तरण हुने व्यवःथा
िमलाइएको।



ूदे श ऐनबमोिजम ूदे श सि त कोषको व्यवःथा र स ालन भएपिछ अन्तर–सरकारी िव ीय हःतान्तरण
(ूदे श, अनुदान सं ख्या ७०१) को रकम ूदे शले कानूनबमोिजम खचर् गनर् पाउने गरी अनुदानको

पमा

महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले सम्बिन्धत ूदे श सि त कोषमा ूत्येक वषर्को साउन १ गते, मं सीर १
गते र चैऽ १ गते गरी ३ िकःतामा दािखला गन व्यवःथा गिरएको।
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अन्तर–सरकारी िव ीय हःतान्तरण ूदे श तथा ःथानीय तहका लािग अनुदान सं ख्या ७०१ र ८०१ मा
िविनयोजन भएको रकम अन्य अनुदान सं ख्यामा रकमान्तर नहुने व्यवःथा गिरएको।



ूदे श तथा ःथानीय तहले आफूले उठाएको राजःव र िविनयोजन ऐनबमोिजम ूा

सरकारी िव ीय हःतान्तरण अनुदान दे हायका कुराह

गरे को अन्तर–

पालना हुने गरी कानून बनाई खचर् गनुप
र् नछ भ े

व्यवःथा भएको। त्यःतो कानून नबनेसम्म नेपाल सरकारले बनाएको कायर्िविध तथा मापदण्ड पालना
गरी खचर् गनुप
र् न व्यवःथा गिरएको।
(क) नेपाल सरकारको आिथर्क र िव ीय नीित अनुशरण गन,
(ख) सबै आय आफ्नो सि त कोषमा दािखला गन,
(ग)

अनुदानको रकम जुन ूयोजनको लािग ूा

ँ ीगत खचर्को
(घ) पूज
(ङ)


भएको हो सोही ूयोजनको लािग ूयोग गन,

पमा िविनयोजन भएको रकम चालु खचर्मा रकमान्तर गनर् नपाइने,

आय व्ययको वगीर्करण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम राख्नु पन।

नेपालको सं िवधानको अनुसूची-५, ७ र ९ मा उल्लेख भएका सं घको एकल अिधकारको सूची, सं घ र
ूदे शको साझा अिधकारको सूची र सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको साझा अिधकारको सूची अन्तगर्तका
कायर्ह

नेपाल सरकारले कायार्न्वयन गन गरी आवँयक ॐोतको व्यवःथा िमलाइएको।नेपाल सरकार

र ःथानीय तहह ले गन कायर्ह

एक अकार्को पिरपूरक हुने गरी समन्वयात्मक

पमा कायार्न्वयन गन

व्यवःथा िमलाइएको।ूदे श र ःथानीय तहबाट सम्पादन गिरने कायर्ह का लािग ूािविधक सहयोग
आवँयक भएमा नेपाल सरकारका िडिभजन र िजल्लािःथत कायार्लयह ले उपलब्ध गराउने
िमलाइएको।

व्यवःथा

६.1.२ ःथानीय तहमा योजना वा कायर्बम हःतान्तरण
नेपालको सं िवधानको अनुसूची-८ बमोिजम ःथानीय तहको अिधकारको सूची िभऽको िवषयमा नेपाल

सरकारको कुनै िनकायबाट कायार्न्वयन गन गरी बजेट िविनयोजन भएको योजना वा कायर्बममध्ये
गाउँपािलका िभऽको भए पचास लाख

पैयाँसम्म, नगरपािलका िभऽको भए एक करोड

उपमहानगरपािलका वा महानगरपािलका िभऽको भए दुई करोड

पैयाँसम्म र

पैयाँसम्म िविनयोजन भएको योजना वा

कायर्बम साउन ३० िभऽ त्यःतो योजना वा कायर्बम िविनयोजन भएको िनकायले सम्बिन्धत

गाउँपािलका, नगरपािलका, उपमहानगरपािलका वा महानगरपािलकाले कायार्न्वयन गन गरी हःतान्तरण

गनुप
र् न व्यवःथा गिरएको।
६.1.3 अिख्तयारी तथा कायर्बम ःवीकृित


िविनयोजन ऐनबमोिजम िविनयोजन भएको रकम ूचिलत कानूनको अधीनमा रही खचर् गन
अिख्तयारी २०७४ साउन १ गतेदेिख अिधकारूा

अिधकारीलाई हुने र सोबमोिजम खचर् गन

अिख्तयारीको आधारमा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले सम्बिन्धत िनकायलाई िविनयोजन

भएको रकम िनकासा िदने व्यवःथा गिरएको। मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LBMIS) बाट

ूाप्त हुने चौमािसक िवभाजनसिहतको कायर्बमलाई नै ःवीकृत कायर्बम र खचर् गन अिख्तयारी
मानी सम्बिन्धत कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयह ले कायार्न्वयन इकाईलाई बजेट िनकासा
िदने व्यवःथा गिरएको।


कुनै िनकायलाई एकभन्दा बढी िनकायबाट खचर् गन गरी रकम िविनयोजन भएकोमा िविनयोजन
भएको िनकायको ूमुखले २०७४ साउन १५ गतेिभऽ िविनयोजन भएको सम्पूणर् रकम खचर् गन
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िनकायह लाई बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अथर् मन्ऽालय र सम्बिन्धत कोष तथा लेखा
िनयन्ऽक कायार्लयलाई िदनुपन र सोबमोिजमको बाँडफाँटबाट रकम ूा

त्यःतो रकम खचर् गनर् अिख्तयारी ूा


भएको मािनने व्यवःथा गिरएको।

गन िनकायको ूमुखलाई

मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LMBIS) मा समावेश भएको कायर्बम त्यःतो कायर्बम
कायार्न्वयन गन ूयोजनको लािग ःवीकृत कायर्बम मािनने व्यवःथा गिरएको।



मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LMBIS) मा समावेश भएको कायर्बमको चौमािसक िवभाजनमा

सं शोधन गनुप
र् न भएमा सम्बिन्धत िनकायले एक तह मािथको कायार्लयको ूमुखको ःवीकृित िलनु
पन तर सिचव वा राजपऽांिकत िविश

ौे णीको अिधकारीको हकमा िनजले कायर्बम सं शोधन गनर्

सक्ने व्यवःथा गिरएको। सं शोधन भएको जानकारी अथर् मन्ऽालय र सम्बिन्धत कोष तथा लेखा

िनयन्ऽक कायार्लयलाई िदनु पन व्यवःथा गिरएको।



मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LMBIS) मा समावेश भएको कुनै कायर्बम सं शोधन गनुप
र् न
भएमा सम्बिन्धत िनकायले अथर् मन्ऽालयको सहमित िलनु पन व्यवःथा गिरएको।

६.1.४ आिथर्क वषर् २०७४/75 को बजेट कायार्न्वयनसम्बन्धी मागर्दशर्न


आिथर्क वषर् 2074/75 को बजेट व्यवःथािपका सं सद्को वैठकमा िमित 2074/02/15 मा
ूःतुत भएकोमा जेठ 16 गतेदेिख असार मसान्तसम्मको अविधमा बजेट कायार्न्वयनको सबै पूवर्

तयारीका कायर् पूरा गरी आिथर्क वषर्को शु

साउन १ गतेबाट पूणर्

पमा बजेट कायार्न्वयनमा

लाने उ ेँयले िमित 2074/02/16 गते नै बजेट कायार्न्वयनसम्बन्धी मागर्दशर्न पठाइएको।


आिथर्क वषर्को बीचमा कुनै पिन नयाँ आयोजना/कायर्बम थप गनर् नपाइने व्यवःथा गिरएको।



िविनयोिजत बजेटको सीमािभऽ रही साधारण ूशासनतफर्को खचर् व्यवःथापन गनर् र िवकास
कायर्बमतफर् पिन बजेट सीमािभऽै रही कायर्बम कायार्न्वयन गनुप
र् न व्यवःथा गिरएको।



2074 फागुन मसान्तसम्म काम शु
गतेिभऽ अिनवायर्



नभएका कायर्बमह को सम्पूणर् बजेट 2074 चैत 1

पमा िफतार् गनुप
र् न व्यवःथा गिरएको।

वैदेिशक ॐोततफर्को बजेट रकम खचर् गनुर् पूव र् उक्त ॐोतबाट रकम ूा

हुने सुिनि तता गरे र माऽ

खचर् गन व्यवःथा िमलाउनु पन। कुनै कारणले भुक्तानी िविध फरक परे कोमा 2074 भदौ
मसान्तिभऽ पिरमाजर्न गनर् लेखी पठाउनु पन व्यवःथा गिरएको।


आिथर्क वषर् 2073/74 सम्म बहुवषीर्य ठे क्कामा गएका आयोजना/कायर्बमका लािग िविनयोिजत
बजेटबाटै आवँयक रकम छु

ाई कायार्न्वयन गनुर् गराउनु पन। बहुवषीर्य ठे क्का सम्झौताबाट

िसिजर्त दाियत्वको लािग पयार्

र् न
बजेट िविनयोजन गरे र माऽ अन्य कायर्बममा बाँडफाँट गनुप

व्यवःथा गिरएको।


बजेटको ूभावकारी कायार्न्वयनको लािग समयसीमासिहतको कायर्योजना बनाई कायर् सम्पादन गन

व्यवःथा िमलाउनु पन। अथर् मन्ऽालयले बजेट कायार्न्वयन िःथितको िनरन्तर अनुगमन गरी कम

ूगित दे िखएका आयोजनाह को लािग िविनयोिजत बजेट िविनयोजन ऐनको पिरिधिभऽ रही राॆो
ूगित भएका अ


आयोजनातफर् आवँयकताअनुसार रकमान्तर गनर् सक्ने व्यवःथा गिरएको।

शोधभनार् िनदिशकाबमोिजम ाेसहोल्ड रकम पुिगसकेकोमा तु न्तै र ाेसहोल्ड रकम नपुगेकोमा
चौमािसक अविध समाप्त भएको अक

चौमािसक अविधिभऽ सम्बिन्धत आयोजना व्यवःथापन

कायार्लयबाट सोधभनार् माग गन। ूत्येक मिहना समा

ु ानी
भएको िमितले १५ िदनिभऽ सोझै भक्त

र वःतुगत सहायताको ूितवेदन सम्बिन्धत कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा ूःतुत गन।
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िनधार्िरत समयिभऽ शोधभनार् ूिबया शु

नगरे मा अक

चौमािसकको िनकासा रोक्का गिरने र

समयमै शोधभनार् माग नगन आयोजना ूमुख र लेखा ूमुखलाई कानुनबमोिजम कारबाही गन
व्यवःथा गिरएको।



चालु आिथर्क वषर्देिख कुनै पिन कारोबार बैक खातामाफर्त माऽ गन व्यवःथा गिरएको।



औषिध उपचार, उपदान, सि त िवदाको रकम भुक्तानी गदार् जितसुकै रकम भएपिन AC/Payee
चेकमाफर्त माऽ भुक्तानी गन व्यवःथा गिरएको।



सामािजक सुरक्षा भ ा ूा

गन लाभमाहीको अिनवायर्

पमा बक खाता खोल्ने व्यवःथा िमलाई

सामािजक सुरक्षा भ ा वापतको रकम बक खातामा जम्मा गरी भुक्तानी िदने व्यवःथा गिरएको।


ूचिलत कानूनबमोिजम ःथायी लेखा नं. (PAN) िलनु पन व्यिक्त, फमर् वा सं ःथालाई

ु ानी गदार् अिनवायर्
भन्दा बढी भक्त


सरकारी कायार्लयह

.5000।-

पमा PAN उल्लेख गरी भुक्तानी गन व्यवःथा गिरएको।

र अनुदान जाने िनकायह को आम्दानी खचर्को िववरण मािसक

पमा

ूकाशन गन ब्यवःथा गिरएको।


राि य गौरवका र ूाथािमकता ूा
माननीय

अथर्मन्ऽीको

अध्यक्षतामा

आयोजना/कायर्बमह को कायार्न्वयनको ूगित समीक्षा
ूत्येक

दुई

मिहनामा

गिरने

ब्यवःथा

आयोजनाह को िव ीय र भौितक ूगित िववरण ूत्येक मिहना समा

गिरएको। त्यःता

भएको 7 िदनिभऽ अथर्

मन्ऽालयमा पठाउनु पन ब्यवःथा गिरएको।


वैदेिशक भ ा, पािरवािरक भ ा लगायतका िविभ

ूकारका भ ाह को भुक्तानी गदार् अिनवायर्

पमा िनयमानुसारको आयकर क ी गन व्यवःथा गिरएको।

६.1.५ ःथानीय तहमा बजेट तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, आिथर्क व्यवःथापन तथा सम्पि

हःतान्तरणसम्बन्धी िनदिशका,

२०७४
ःथानीय तहको बजेट कायार्न्वयनको लािग सं घीय सरकारबाट अनुदानको

पमा हःतान्तरण भएको

रकम र आफ्नो आन्तिरक ॐोत समेतलाई कायम गरी िनमार्ण गिरएको बजेट खचर्लाई व्यविःथत
तुल्याउन र सबै ःथानीय तहह

र् ा,
बीच एक पता ल्याउने उ ेँयले ःथानीय तहमा बजेट तजुम

कायार्न्वयन, आिथर्क व्यवःथापन तथा सम्पि

हःतान्तरणसम्बन्धी िनदिशका, २०७४ जारी गिरएको।

यो िनदिशकामा ःथानीय तहमा अनुदान हःतान्तरण र त्यसको पिरचालन, ःथानीय तहमा वािषर्क योजना,
कायर्बम र बजेट तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन, िव ीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवःथा, ूशासन तथा कमर्चारी
व्यवःथा, आिथर्क ूशासन, सम्पि

हःतान्तरण तथा व्यवःथापन सम्बन्धमा मागर्दशर्न गिरएको।

६.1.६ कायार्न्वयन क्षमता सुधार


आयोजना/कायर्बमको

चौमािसक

िवभाजनसिहतको

मसान्तिभऽ ःवीकृत गिरसक्नुपन व्यवःथा गिरएको।


वािषर्क

खिरद

योजना

तयार

गरी

नयाँ कायर्बम/आयोजना कायार्न्वयनका लािग साउन मसान्तिभऽ आयोजना कायार्लयह

साउन
ःथापना

गिरसिकने व्यवःथा गिरएको।


कायर्बम/आयोजनाह

अःथायी दरबन्दीह

सम्पन्न गन अविधभरका लािग ःपंट जनशिक्त योजनासिहत आवँयक

साउन मसान्तिभऽ ःवीकृत गिरसक्नुपन व्यवःथा गिरएको।
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सबै मन्ऽालय/िनकायबाट कायर्बम/आयोजना कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन कायर्िविध तथा
िनदिशकाह

तजुम
र् ा तथा सं शोधनको कायर् साउन मसान्तिभऽ र िनयमावलीह

तजुम
र् ा तथा

सं शोधनको कायर् भदौ १५ गतेिभऽ सम्पन्न गिरने व्यवःथा गिरएको।


र् न अविध र लागत, उपलिब्ध सूचक र
आयोजना/कायर्बमको िवःतृत िबयाकलाप, सम्पन्न गनुप
िजम्मेवार कमर्चारीसिहतको आयोजना कायार्न्वयन कायर्योजना भदौ १५ गतेिभऽ तयार गरी
आयोजना ःथलमा र सम्बिन्धत मन्ऽालयको वेबसाइट माफर्त सावर्जिनक गिरने व्यवःथा गिरएको।



पूरा गरी साउन मसान्तिभऽ बोलपऽ आव्हान र असोज मसान्तिभऽ

आयोजनाको तयारीका चरणह

बोलपऽ मूल्या न गरी ठे क्का सम्झौता गिरसक्नुपन, ठे क्का सम्झौता भएको १५ िदनिभऽ कायर् शु
गन गरी कायार्देश िदने, तोिकएको समयिभऽ कायर् शु

नगन र आयोजना कायार्न्वयन कायर्योजना

अनु प कायर् नगन िनमार्ण व्यवसायीसँगको ठे क्का सम्झौता र


गिरने व्यवःथा गिरएको।

एउटै िनमार्ण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कायर्का लािग धेरै वटा ठे क्का िलने र कायर्

सम्पन्न

नगन

ूवृि को

अन्त्य

गिरने।

िनमार्ण

व्यवसायीले

ठे क्का

सम्झौता

गरे पिछ

सम्झौताबमोिजमका सबै वा केही कायर्ह का लािग सहायक ठे क्का सम्झौता गनुप
र् न भएमा

सम्बिन्धत आयोजना ूमुखको िलिखत ःवीकृित िलनुपन। अित आवँयक कायर्का लािग बाहे क एक
तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठे क्का सम्झौता गनर् नपाइने व्यवःथा गिरएको। रािंशय सतकर्ता

केन्िबाट आयोजनाको िनमार्ण गुणःतरको ूािविधक परीक्षण गिरने व्यवःथा गिरएको।


आयोजना कायार्न्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय ूभाव मूल्या न र ूारिम्भक वातावरणीय
परीक्षणका कायर्ह

ूचिलत कानुनमा तोिकएको न्यूनतम समयसीमािभऽ सम्पन्न गिरने व्यवःथा

गिरएको।


कायर् सम्पन्न भएपिछ कामको भेिरिफकेसन गरी कायर् सम्पन्न भएको िमितले १० िदनिभऽ कायर्
सम्पन्न िबल तयार गिरने र िबल पेश भएको िमितले १५ िदनिभऽ िबल ःवीकृत गरी भुक्तानी िदइने

व्यवःथा गिरएको।


केन्िीय तहमा हाल सञ्चालनमा रहे का कितपय आयोजना/कायर्बमह मा दोहोरोपन हटाउन र
नेपालको

सं िवधानको

अिधकार

सूचीको

अक्षरश:

पालना

गनर्को

लािग

मौजुदा

ु को
आयोजना/कायर्बमह को व्यापक पुनरावलोकन गनुप
र् न आवँयकता दे िकएको छ। मुलक
शासन ूणालीको सं रचनाले चालु खचर्मािथ ठू लो दबाब पनर्सक्ने िःथित पिन दे िखएको छ। यसथर्
मौजुदा बमागत आयोजना/कायर्बममा पुनरावलोकन गनर् र खचर् सं रचनामा सुधार समेतको

िसफािरस गनर्का लािग यससँग सम्बिन्धत िव ह को ूितिनिधत्व रहने गरी उच्चःतरीय सावर्जिनक
खचर् पुनरावलोकन आयोग गठन गन व्यवःथा गिरएको।

६.2

यस मध्यावधी िभऽ चािलएका कदमह

६.2.1 आिथर्क वषर् 2074/75 को बजेट कायार्न्वयन कायर्योजनासम्बन्धी छलफल कायर्बम
आिथर्क वषर्को शु मै २०७४ साउन ४ गते अथर् मन्ऽालयमा िविभ

मन्ऽालयका सिचवह को

सहभािगतामा गत आिथर्क वषर्को बजेट खचर् र बजेट कायार्न्वयनमा भोिगएका समःयाह को िववेचना
गद बजेटको ूभावकारी कायार्न्वयन गन सम्बन्धमा चालु आिथर्क वषर्को बजेट व्यवःथापनका लािग
गिरएका नीितगत पिरवतर्ह का बारे मा बजेट कायार्न्वयन कायर्तािलकासिहत बजेट कायार्न्वयन कायर्

योजना सम्बन्धी छलफल गिरएको। ूत्येक २/२ मिहनामा माननीय अथर्मन्ऽीको उपिःथितमा बजेट
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कायार्न्वयनको ि मािसक समीक्षा बैठक आयोजना गरी बजेट/कायर्बम कायार्न्वयनको अवःथा, समःया
र समाधानका उपायह का सम्बन्धमा छलफल गिरएको।
६.2.२ अन्तर– सरकारी िव

व्यवःथापन ऐन, २०७४

नेपाल सरकार, ूदे श तथा ःथानीय तहको राजःवको अिधकार, राजःव बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट
व्यवःथापन, सावर्जिनक खचर् तथा िव ीय अनुशासन सम्बन्धमा आवँयक व्यवःथा गनर् दे हायका िवषयमा
ःप

व्यवःथासिहत अन्तर–सरकारी िव

व्यवःथापन ऐन, २०७४ सं सदबाट पािरत भई जारी भएको।



सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको राजःवको अिधकार,



नेपाल सरकार, ूदे श र ःथानीय तहबीच राजःवको बाँडफाँट,



नेपाल सरकारले ूदे श तथा ःथानीय तहलाई र ूदे शले ूदे श िभऽका ःथानीय तहलाई ूदान गन
अनुदानको व्यवःथा,



वैदेिशक सहायता तथा आन्तिरक ऋणसम्बन्धी व्यवःथा,



नेपाल सरकार, ूदे श तथा ःथानीय तहको सावर्जिनक खचर् व्यवःथापन,



राजःव र व्ययको अनुमान पेश गन व्यवःथा,



िव ीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवःथा,



अन्तर-सरकारी िव

पिरष

लगायतका व्यवःथा,

६.2.३ राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

आयोग ऐन, २०७४

राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकारका सम्बन्धमा आवँयक व्यवःथा

गनर् राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

आयोग ऐन, २०७४ पािरत भई कायार्न्वयनमा आएको।

यसमा सं िवधान तथा यस ऐनमा अन्यऽ उिल्लिखत काम, कतर्व्य र अिधकारका अितिरक्त आयोगको अन्य
काम, कतर्व्य र अिधकार दे हायबमोिजम छः–
(क)

ूदे श कानूनबमोिजम ूदे शले ःथानीय तहलाई िदने िव ीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा
ूदे शलाई िसफािरस गन,

(ख)

ूदे श कानूनबमोिजम ूदे शले ःथानीय तहलाई ूदान गन सशतर् अनुदानको आधार तयार गरी
ूदे शलाई िसफािरस गन,

(ग)

नेपाल सरकार, ूदे श वा ःथानीय तहबीच राजःवको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठे को िववाद समाधान गनर्
आवँयक सहजीकरण र सहयोग गन,

(घ)

नेपाल सरकारले ूदे श तथा ःथानीय तहलाई िदने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव
िदने,

(ङ)

नेपाल सरकार तथा ूदे शले राजःव बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरे मा आवँयक सुझाव

िदने,
(च)

नेपाल सरकार, ूदे श तथा ःथानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार,

ूदे श वा

ःथानीय तहले सुझाव माग गरे मा आवँयक सुझाव िदने,
(छ)

ूाकृितक ॐोतको सं रक्षण र उपयोगका िवषयमा नेपाल सरकार,
आवँयक सुझाव िदने।

82

ूदे श तथा ःथानीय तहलाई

आयोगले सं िवधान तथा यस ऐनबमोिजम सुझाव वा िसफािरस िदँदा वा ढाँचा तयार गदार् ूदे श तथा ःथानीय
तहको कायर् सम्पादनलाई समेत आधार िलनेछ।
यस ऐनमा ूाकृितक ॐोतको पिरचालन, राजःवको बाँडफाँट तथा अनुदान सम्बन्धमा आयोगले िसफािरस
गदार् िलइने आधारह को व्यवःथा गिरएको छ।
६.2.4 एकीकृत आिथर्क संकेत तथा वगीर्करण र व्याख्या, २०७४
सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको आम्दानी, खचर् र सम्पि

तथा दाियत्वको वगीर्करण र व्याख्या अन्तरार्ि य

मापदण्ड अनु प बनाउने उ ेँयले एकीकृत आिथर्क सं केत तथा वगीर्करण र व्याख्या, २०७४ तजुम
र् ा

गिरएको छ। यसमा तीनै तहका सरकारको बजेट सं केत, खचर्को ॐोत सं केत, राजःव र खचर् सं केत

तथा वगीर्करण व्यविःथत गिरएको छ। यसले तीनै तहका सरकारको आिथर्क तथ्या लाई व्यविःथत,
पारदशीर्, िव सनीय र तुलनायोग्य बनाई आिथर्क िववरणको गुणात्मकतामा अिभवृि

गनुक
र् ो साथै

आिथर्क सुशासन कायम गनर् म त पुग्ने अपेक्षा गिरएको छ।
६.2.5 ःथानीय तह र ूदे शको राजःव र आिथर्क कायर्िविध कानूनको नमूना मःयौदा
ःथानीय तह र ूदे शको कानून तजुम
र् ामा सहजता, सरलता र एक पताका लािग मागर्दशर्न हुने गरी

िनम्नअनुसारका कानूनका नमूना मःयौदाह


तयार गरी वेभसाइटमा रािखएको।

ःथानीय तह र ूदे शको समम िवकासको लािग राजःव लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवःथा

गनर् ःथानीय तह र ूदे शको कर तथा गैर कर राजःवसम्बन्धी कानूनको नमूना मःयौदा।


ःथानीय तह र ूदे शको सि त कोष वा सरकारी कोषको स ालन, बजेट तजुम
र् ा, िनकासा तथा खचर्
गन, लेखा राख्ने, ूितवेदन गन, आन्तिरक िनयन्ऽणको व्यवःथा िमलाउने, आन्तिरक लेखापरीक्षण
गन गराउने, अिन्तम लेखा परीक्षण गराउने, बे जु फछ ट असुल उपर तथा तहिसल गन गराउने

व्यवःथा व्यविःथत गरी ःथानीय तह र ूदे श आिथर्क कायर्िविध िनयिमत तथा व्यविःथत गनर्
गराउन ःथानीय तह र ूदे श आिथर्क कायर्िविध कानूनको नमूना मःयौदा।
६.2.6 ःथानीय सि तकोष व्यवःथापन ूणाली (Sub-national Treasury Regulatory Application, SuTRA)
ूदे श तथा ःथानीय सि तकोषको स ालन तथा व्यवःथापन र ूितवेदन ूणालीमा एक पता कायम गनर्
ःथानीय सि तकोष व्यवःथापन ूणाली (SuTRA) को िवकास गिरएको छ। यो ूणाली ूदे श र

ःथानीय तहको बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा, सि त कोष र बजेट तथा कायर्बमको लेखांकन, ूितवेदन
र अनुगमन गनर् सहज हुने गरी िवकास गिरएको छ। आगामी आिथर्क वषर् २०७५/76 को बजेट

तथा कायर्बम तजुम
र् ादे िख नै यो ूणाली कायार्न्वयनमा ल्याउने गरी आवँयक पूवार्धार र जनशिक्त
व्यवःथापनको कायर् भइरहे को छ।
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पिरच्छे द ७
खचर् ूक्षेपण र पुन: ूाथिमकीकरण
७.1

समि गत खचर् एवं ॐोतको संशोिधत अनुमान
खचर्को सं शोिधत अनुमान र त्यसका आधारह
िवगत आिथर्क वषर्ह को खचर्को ूवृि

िव ष
े ण, चालु आिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनाको खचर्, वतर्मान

अवःथामा थप भएका सम्भािवत खचर् र आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा बढी खचर् हुने ूवृि

समेतको

आधारमा चालु आिथर्क वषर्को कुल खचर्को ूक्षेपण गनुर् उपयुक्त हुन्छ। यसरी हे दार् िवगत ५ वषर्को

खचर्को औषत कुल िविनयोजनको करीव ८२ ूितशत रहे को छ। यसलाई आधार बनाउँदा, चालु वषर्मा
.10 खवर् ४८ अवर् ७७ करोड ५७ लाख ८१ हजार खचर् हुने अवःथा दे िखन्छ। तर िवगत आिथर्क

वषर्को ूवृि गत िव ष
े णको आधारमा माऽ खचर् अनुमान गनर् सवर्था अवै ािनक हुन जान्छ। चालु
आिथर्क वषर्को पिहलो छ मिहनामा गत आिथर्क वषर्भन्दा ५ ूितशत िवन्दुले खचर्को ूवृि

बढे को

अवःथा छ। यसले िवगत आिथर्क वषर्ह को ूवृि भन्दा बढी नै खचर् हुने दे िखन्छ। वतर्मान अवःथामा

केही बजेटिभऽका र केही गै॑ बजेटरी समेत बजेट खचर् गन ूितव ता िदएको अवःथा छ। कमर्चारी

समायोजन ऐनअनुसार कमर्चारीको ःवेिच्छक अवकाश, नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यले ौृिजत
िविनयोजनभन्दा बढीको आिथर्क सहायता रकम, िवतरण गनर् शु

गिरसकेको मृगौला, क्यान्सर र

ःपाइनल इन्जुरी भएको व्यिक्तह को जीिवकोपाजर्न भ ालाई पिन सम्बोधन गनुप
र् न अवःथा छ।

यसरी परम्परागत बजेट खचर् ूवृि को अितिरक्त थप सम्बोधन गनुप
र् न िवषयको पृ भूिममा खचर् ूक्षेपण
गनुप
र् दार् चालु वषर्को अन्त्यसम्ममा जम्मा

.१० खबर् ८२ अवर् ९९ करोड खचर् हुने अनुमान छ, जुन

कुल िविनयोजनको तुलनामा ८4.67 ूितशत हो भने गत आिथर्क वषर्को खचर्को तुलनामा ३१
ूितशतले बढी हो।
उिल्लिखत कुल खचर्मध्ये चालुतफर्
६२ करोड र िव ीय व्यवःथातफर्

ँ ीगततफर्
.७ खवर् 38 अवर् ९४ करोड, पूज

.2 खवर् 34 अवर्

.१ खवर् 9 अवर् 42 करोड खचर् हुने दे िखन्छ जुन कुल बजेटको

बमशः ९1.96 ूितशत, ७० ूितशत र ७८ ूितशत हो भने गत आिथर्क वषर्को तुलनामा बमशः
४३ ूितशत, १४ ूितशत र ६ ूितशतले बढी हो।
. हजारमा
शीषर्क

2074/75 को बजेट

चालु खचर्

ँ ीगत खचर्
पूज
िव ीय व्यवःथा
जम्मा

पुससम्मको यथाथर्
खचर्

2074/75 को

सं शोिधत

सं शोिधत अनुमािनत

अनुमािनत खचर्

खचर्

ूितशत

803531454

331074950

738940723

91.96

335175970

48089400

234623179

70.00

140287431

20219662

109424196

78.00

1278994855

399384012

1082988098

84.67

84

73894

80353

.करोडमा

2074/75 को बजेट

ँ ीगत खचर्
पूज

चालु खचर्

10942

2021

14028

23462
4808

33107

33517

पुससम्मको यथाथर् खचर्
2074/75 को सं शोिधत
अनुमािनत खचर्

िव ीय व्यवःथा

७.1.1 चालु खचर् अनुमान
समीक्षा अविधमा

.३ खवर् ३१ अवर् ७ करोड ५० लाख अथार्त ् िविनयोिजत वािषर्क चालु बजेटको

४१.२० ूितशत खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्को यसै अविधमा

.2 खवर् 18 अवर् 60 करोड

90 लाख अथार्त\ िविनयोिजत चालु बजेटको 35.42 ूितशत खचर् भई चालु आिथर्क वषर्को समीक्षा
अविधमा गत आिथर्क वषर्को तुलनामा

.1 खवर् १२ अवर् 46 करोड ६० लाख बढी खचर् भई

51.45 ूितशत बढी खचर् भएको छ। िनवार्चन ूयोजनको लािग िनवार्चन आयोगबाट भएको अनुमािनत
खचर्

.8 अवर् 19 करोड, गृह मन्ऽालय र अन्तगर्तको सुरक्षा िनकायले गरे को अनुमािनत खचर्

अवर् 17 करोड,

रक्षा मन्ऽालय र नेपाली सेनाले गरे को अनुमािनत खचर्

हःतान्तरण अन्तगर्त ःथानीय तहमा िनकासा भएको

. 9

.95 करोड, िव ीय

.1 खवर् 50 अवर् र पुनिनर्मार्ण अन्तगर्त िनजी

आवास अनुदानमा भएको खचर् वृि ले चालु खचर्मा बढो री भएको दे िखन्छ। मन्ऽालय/िनकायह बाट
भएका थप बजेट मागलाई सम्बोधन गनुप
र् न आवँयकता रहे को, मिन्ऽपिरषद्को िनणर्यबाट िसिजर्त
दाियत्व भुक्तानी गनुप
र् न अवःथा, मुिाःफीित तथा अन्य स ालन तथा उपभोग खचर्मा हुनसक्ने वृि
समेतको आधारमा चालु आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा चालु खचर्तफर्
57 लाख खचर् हुने अनुमानको आधारमा जम्मा

.४ खवर् 7 अवर् 86 करोड

.७ खवर् 38 अवर् ९४ करोड 7 लाख अथार्त ्

91.96 ूितशत खचर् ूक्षेपण गिरएको छ। चालु खचर् ूक्षेपणका आधार तथा अनुमान दे हायबमोिजम
छन् :


सं घीय सं रचनाअनु प तीनै तहको िनवार्चन सम्प

भई ूदे श सरकार गठन भएको छ। ूदे श तथा

ःथानीय िनकायमा िविनयोजन ऐन बमोिजम हःतान्तरण हुने रकम आगामी िदनमा उपलब्ध

गराउनुपन भएकोले चालुतफर्को बजेट खचर् हुने दे िखन्छ।


भूकम्पबाट क्षितमःत घरह को पुनिनर्मार्णका लािग दोौो िकःता रकम उपलब्ध गराउन शु
गिरएको छ जसमा थप

.30 अवर् खचर् हुने अनुमान छ।
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नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िनणर्यबाट िविभ

गै॑ बजेटरी दाियत्व िसजर्ना भएका छन्। यी

िनणर्यबाट िसिजर्त दाियत्व भुक्तानी गनर् ॐोतको व्यवःथापन गनुप
र् न हुँदा िविनयोिजत बजेट खचर् हुने
दे िखन्छ। उदाहरणका लािग, आिथर्क सहायतामा

.25 करोड िविनयोजन भएकोमा

.40 करोड

खचर् भइसकेको छ। नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िनणर्यानुसार मृगौला, क्यान्सर र ःपाइनल

इन्जुरीका िवरामीलाई जीिवकोपाजर्न भ ा िवतरणका लािग

.12 करोड थप िनकासा भइसकेको छ

भने बाँकी अविधका लािग थप रकम िनकासा िदनुपन अवःथा छ।


कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४बमोिजम ःवेिच्छक अवकासको लािग सूचना ूकाशन भइसकेको

छ। यसबाट किरब

.10 अवर् दाियत्व िसजर्ना हुने अनुमान छ। यो बजेट चालु आिथर्क वषर्को

िविनयोजनमा व्यवःथा नभएकोले उक्त खचर् व्यवःथापन गनुप
र् न दे िखन्छ।
ँ ीगत खचर् अनुमान
७.1.2 पूज
चालु आिथर्क वषर्को पिहलो छ मिहनामा

ँ ीगत
.४८ अवर् ८ करोड ९४ लाख अथार्त ् कुल पूज

ँ ीगत खचर्तफर्
िविनयोजनको १४.३५ ूितशत खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्को यसै अविधमा पूज
ँ ीगत िविनयोजनको 11.30 ूितशत खचर् भएको
.35 अवर् २५ करोड 46 लाख अथार्त ् कुल पूज

िथयो। यस आधारमा समीक्षा अविधमा गत आिथर्क वषर्को तुलनामा

.12 अवर् ८३ करोड 48 लाख

बढी खचर् भई 136.40 ूितशत पुग्न गएको छ। गत आिथर्क वषर् २०7३/७४ को पिहलो छ
मिहनामा

.३५ अवर् २५ करोड ४६ लाख र पिछल्लो छ मिहनामा

.१ खवर् ७१ अवर् ४० करोड

८० लाख खचर् भएको िथयो। यसरी पिछल्लो छ मिहनाको खचर् पिहलो छ मिहनाको खचर्को तुलनामा
४.८६ गुणाले बढी भएको िथयो।

चालु आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा जम्मा
ँ ीगत खचर्
आधारमा कुल पूज

.1 खवर् 86 अवर् 53 करोड 37 लाख खचर् हुने

ँ ीगत
.२ खवर् 34 अवर् 62 करोड ३२ लाख ूक्षेपण गिरएको छ जुन पूज

ँ ीगत खचर् ूक्षेपणका आधार तथा अनुमान िनम्नबमोिजम
िविनयोजनको 7० ूितशत हुन आउँछ। पूज
छन् :


राि य गौरवका आयोजनाह लाई ॐोतको ूत्याभूित िदइएको हुँदा ती आयोजनाह को खचर्लाई
ँ ीगत खचर् बढ्ने दे िखन्छ। उदाहरणका लािग हुलाकी राजमागर्, भेरी बवई
सम्वोधन गदार् पूज
डाइभसर्न, उ र-दिक्षण लोकमागर्।



िविभ

आयोजनाह को लािग (िवशेषतः बुढीगण्डकी, ICP Dryport, Fast Track, भैरहवा िवमानःथल)

को लािग जग्गा ूा



गदार् मुआव्जाका लािग खचर् हुने दे िखन्छ।

गत आिथर्क वषर्मा िविभ

(िवशेषतः सडक, पुल, िसँचाइ) आयोजनाको बहुवषीर्य ठे क्का व्यवःथापनको

ँ ीगत खचर् बढ्ने
लािग ॐोत सुिनि तता िदइएका आयोजनाह को ौृिजत दाियत्व भुक्तानीबाट पूज
दे िखन्छ।



सडक, िसँचाइ, सहरी िवकास तथा खानेपानी जःता आयोजनाह

(िवशेष गरी भेरी ववइ िसँचाइ

आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाण्ड उपत्यका सडक िवःतार, धरान-चतरा-गाइघाट-

िसन्धुली-हे टौडा सडक, मध्यपहाडी लोकमागर्, व्यापािरक मागर्, रानी जमरा िसँचाइ आयोजना) का

लािग िविनयोिजत बजेटभन्दा बढी रकम आवँयक पन दे िखएको छ।



ँ ीगत खचर्को ७० ूितशत वा सोभन्दा बढी खचर्
िवगत सात वषर्को बजेटको िःथित हे दार् यथाथर् पूज
अिन्तम चौमािसकमा हुने ूवृि

दे िखएकोले यस आिथर्क वषर्मा पिन सोही ूवृि

ँ ीगत खचर्ले ितॄता पाउने अपेक्षा गनर् सिकन्छ।
अविधमा पूज
86

दोहोिरन गई बाँकी



धेरैजसो आयोजनाह को ठे क्का ूकृया लगायतको पूवर् तयारी कायर् समा

फागुनदे िख शु



भई िनमार्ण कायर्

ँ ीगत खचर् बढ्ने दे िखन्छ।
हुने भएकोले पूज

राि य गौरवका आयोजना तथा २५ करोडभन्दा बढीका ठू ला आयोजनाह को अनुगमनलाई
ूाथिमकताका साथ ितॄता िदइएकाले आयोजना कायार्न्वयनमा रहेका समःयाह को समाधान भई

ँ ीगत खचर् बढ्ने दे िखन्छ।
आयोजना कायार्न्वयनले गित िलने र त्यसको पिरणाम ःव प पूज


ँ ीगत खचर् बढ्ने दे िखन्छ।
चालु आिथर्क वषर्मा चािलएका सुधारका ूयासह बाट पूज
चालु आिथर्क बषर् 207४/7५ को खचर् ूक्षेपण

चालु आिथर्क बषर्मा चालुतफर्

करोड र िव ीय व्यवःथातफर्

ँ ीगततफर्
.७ खवर् 38 अबर् ९४ करोड, पूज

.1 खवर् 9 अबर् ४२ करोड गरी कुल खचर्

.२ खवर् 34 अबर् ६२

.१0 खवर् 82 अबर्

९९ करोड खचर् हुने सं शोिधत अनुमान गिरएको छ। यो कुल िविनयोिजत बजेटको किरब 85
ूितशत हो।

७.1.3 िव ीय व्यवःथातफर्को अनुमान
गत आिथर्क वषर् २०7३/७४ को पिहलो छ मिहनामा
छ मिहनामा

.२० अवर् ८२ करोड १४ लाख र पिछल्लो

.८२ अवर् ६२ करोड ३६ लाख िव ीय व्यवःथा अन्तगर्त ऋण लगानी, शेयर लगानी,

वैदेिशक तथा आन्तिरक ऋणको साँवा गरी जम्मा

.१ खवर् ३ अवर् ४४ करोड ५० लाख िनकासा

भएको िथयो। चालु आिथर्क वषर्को पिहलो छ मिहनामा

.२० अवर् २१ करोड ९७ लाख िनकासा

भएको छ। यो भुक्तानी अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही अविधको तुलनामा २.८९ ूितशतले घटी छ।
ऋण तथा शेयर लगानीतफर् गत आिथर्क वषर्मा भएको खचर् तथा थप माग समेतको आधारमा बाँकी
अविधमा

.89 अवर् 20 करोड 45 लाख खचर् भई कुल

.१ खवर् 9 अवर् 42 करोड खचर् हुने

ूक्षेपण छ, जुन िविनयोिजत रकमको 78 ूितशत हुन आउँछ। िव ीय व्यवःथा अन्तगर्त खचर्

ूक्षेपणका आधार तथा अनुमान िनम्नबमोिजम छन्:


दोॐो अन्तरार्ि य िवमानःथल, िनजगढको िनमार्णको लािग ूारिम्भक कायर् शु

कटान, जग्गा सम्याउने, जग्गा अिधमहण र बःती सान काममा खचर् हुने।



भैरहवाको क्षेऽीय िवमानःथलको कायर्ले गित िलएकोले खचर् वृि

वा

भएको छ।

ख

हुने।

तथा आन्तिरक ऋण तथा व्याज समेतको िनयिमत भुक्तानीबाट िव ीय व्यवःथातफर् खचर् वृि

हुने।


ु ूािधकरणबाट अगािड बढाइएका कितपय आयोजनाह को कामले गित िलएको।
नेपाल िव त



हवाइ क्षेऽको िवकास तथा िनरन्तरताको लािग अगािड बढाइएका कितपय आयोजनाह को काममा
ितॄता आएको।

७.2

ॐोतगत खचर् अनुमान
गत आिथर्क वषर् २०७३/74 मा नेपाल सरकारको ॐोततफर्को ९८.73 ूितशत खचर् भएको आधारमा

चालु वषर् नेपाल सरकारतफर्को ॐोततफर् ९९ ूितशत अथार्त ्
80 हजार खचर् हुने अनुमान छ।

नेपाल सरकारको ॐोततफर् राजःव पिरचालनबाट
िफतार्बाट

.१५ अवर्, आन्तिरक ऋणबाट

७३ करोड ६२ लाख ूा

.9 खवर् 82 अवर् 86 करोड 30 लाख

.7 खवर् 30 अवर् 5 करोड 55 लाख, सावाँ

.१ खवर् ४५ अवर् र नगद मौज्दातबाट

.१ खवर् २ अवर्

हुने अनुमान रहेकोमा महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयको वािषर्क आिथर्क
87

.४८ अवर् ६१ करोड दे िखएको हुँदा उक्त ॐोतको उपलब्धता

िववरणअनुसार सि त घाटा नै

ऋणात्मक रहे को छ। नेपाल सरकारतफर्को ९९ ूितशत रकम खचर् हुने अनुमानको आधारमा नगद

मौज्दाततफर्को उिल्लिखत ॐोतको व्यवःथापन मुलभूत च ुनौतीको

पमा दे िखन्छ।

.करोडमा
127899
108298

104892

82519

िविनयोजन
खचर्

आिथर्क वषर् २०७३/७४

आिथर्क वषर् २०७४/७५

वैदेिशक ॐोततफर् भने आिथर्क वषर्मा कुल िविनयोजनको करीव ३० ूितशत खचर् भएकोमा चालु
आिथर्क वषर्मा वैदेिशक सहायतातफर् िविनयोजन भएको

.२ खवर् ८६ अवर् २० करोड ३१ लाख

मध्येबाट करीव ३५ ूितशत माऽ पिरचालन हुन सक्ने दे िखएको छ। यसो हुँदा, वैदेिशक सहायतातफर्
िविनयोिजत कुल रकममध्येको ६५ ूितशत अथार्त ्

.1 खवर् 86 अवर् ३ करोड २0 लाख खचर् हुन

सक्ने दे िखएन।
वैदेिशक सहायतातफर् बजेटरी सपोटर् अन्तगर्त एिशयाली िवकास बकतफर्को

.8 अवर् उपलब्ध हुन सक्ने

अवःथा छै न। यसको ूत्यक्ष असर नेपाल सरकारको ॐोतमा पन अवःथा छ। यस बाहे क बजेटरी

सपोटर्को आइिडए ऋण

.24 अवर् ९७ करोड ५० लाख हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेता पिन नेपाल

सरकारकोतफर्बाट व्यक्त भएका सुधारात्मक काम पूरा भएमा आिथर्क वषर्को अन्त्यसम्ममा
ूा

हुनसक्ने अनुमान छ। यिद यो रकम पिन ूा

पनर् सक्ने अवःथा दे िखएको छ।
ब.सं .
1.

ॐोत
नेपाल

.20 अवर्

हुन नसकेमा नेपाल सरकारको ॐोतमा थप दवाब

आिथर्क वषर् २०७३/74

आिथर्क वषर् २०७4/75

िविनयोजन

खचर्

ूितशत

िविनयोजन

अनुमािनत खचर्

ूितशत

746309206

736840589

98.37

992791798

982863080

99

106896411

34650766

32.42

72167628

25212618

34.94

195715737

53702168

27.44

214035429

74912400

35

78.67

1278994855

सरकार
2.

अनुदान

3.

ऋण
कुल जम्मा

1048921354 825193523
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1082988098 84.67

७.3

खचर्को ूाथिमकीकरण
चालु आिथर्क वषर्को ूथम छ मिहनाको ूवृि

हे दार् चालु खचर् बढो री हुने दे िखएको छ जसलाई

िनि त सीमािभऽ राख्न आवँयक छ। चालुतफर्को इन्धन, स ालन ममर्त, कायार्लयसम्बन्धी खचर्, सेवा

परामशर्, अन्य सेवा शुल्क, तािलम, ॅमण, िविवध जःता शीषर्कह को खचर् सीमािभऽ राख्न आवँयक
ँ ीगत खचर् वृि
छ। पूज

त भएको छ तर सवारी साधन, कम्प्युटर िून्टर लगायतका कायार्लयका यन्ऽ

उपकरण र फिनर्चर खिरदमा यसको अंश अिधक दे िखएको छ जसले चालु खचर्मा नै अझै दवाब सृजना
गन अवःथा छ। सवारी साधनको खिरदले इन्धन, ममर्त र सवारी चालकको खचर् अझै बढ्दै जाने

िनि त छ।

तसथर्, आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा सावर्जिनक खचर्लाई नतीजामूखी बनाउने र खचर् व्यवःथापन

गनर्का लािग समेत दे हायबमोिजम ूाथिमकीकरण गनर् आवँयक छ।
७.3.1 चालु खचर्


कमर्चारीह को तलव, भ ा, पोशाक, अवकािशत दाियत्व वापतको उपदान, िनवृ भरण, औषधोपचार र
सि त िवदाको लािग आवँयक रकम व्यवःथापन गन।



ूशासिनक खचर्तफर् पानी तथा िबजुली र स ार महसुलको ौृिजत दाियत्व भए सोका लािग रकम
व्यवःथापन गन।



चालु आिथर्क वषर्मा थप दरबन्दी सृजना, अथर् मन्ऽालयको पूव र् सहमितमा मनोनयन भइसकेको बाहे क

नेपाल सरकारको ॐोत र वैदेिशक ऋणबाट वैदेिशक तािलम तथा अवलोकन ॅमणमा रोक लगाउने।
ँ ीगत खचर्
७.3.२ पूज

चालु आिथर्क वषर्मा कितपय आयोजना/कायर्बमह मा उत्साहजनक कायर्सम्पादन भएको छ भने
कितपय आयोजना/कायर्बमह

काम शु

सम्पादन

अविधमा

शु

भएका,

बाँकी

नभएको अवःथा पिन छ। ूःतुत सन्दभर्मा राॆो कायर्

खचर्

हुन

सक्ने

विलयो

आधार

र

सम्भावना

भएका

आयोजना/कायर्बमह का लािग ॐोत उपलब्ध गराउँदा बजेट कायार्न्वयन ूभावकारी हुने दे िखएको

छ। त्यसैगरी ूगित शून्य भएका र बाँकी अविधमा खचर् गनर् सक्ने आधार एवं सम्भावना नभएका
आयोजना/कायर्बममा बजेट राखी रहनु ॐोतको कुशल व्यवःथापनका

ि बाट उपयुक्त दे िखँदैन।

ूःतुत पृ भूिममा दे हायका कायर्बम/आयोजनाह का लािग आवँयक पन बजेट खचर् नभई बचत हुने

शीषर्कबाट रकमान्तरको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन ूाथािमकता िदनु पन दे िखएको छ।
१. भूकम्प पीिडतह को आवास अनुदान र पुनिनर्मार्णसम्बन्धी कायर्बमह ।
२. ठू ला तथा राि य गौरवका आयोजनाह ।
३. बहुवषीर्य ठे क्का लागेका र दाियत्व सृजना भईसकेका ठू ला आयोजना/कायर्बमह ।
४. रणनीितक महत्वका सडक तथा पुलह ।

५. बाढीमःत िजल्लाह मा नदी िनयन्ऽण, िसँचाइ तथा खानेपानी पुनःथार्पनासम्बन्धी आयोजनाह ।
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पिरच्छे द ८
बजेट कायार्न्वयन र खचर् व्यवःथापनमा गनुपर् न सुधारह
िवगत छ मिहनाको बजेट कायार्न्वयनको अवःथा, बाँकी अविधको खचर् ूक्षेपण, बजेट तजुम
र् ा र कायार्न्वयनको
ूिबयामा दे िखएका कमी कमजोसी समेतको आधारमा आगामी िदनमा गनुर् पन सुधारकालािग दे हायका सुझावह

ूःतुत गिरएको छः
८.1

तत्काल गनुप
र् न सुधारह

ॐोत व्यवःथापन
चालु आिथर्क वषर्को नेपाल सरकारको ॐोततफर् ूक्षेिपत खचर्
८० हजार र ूा

हुने ॐोत

.9 खवर् ८२ अवर् ८६ करोड ३० लाख

.८ खवर् ९० अवर् ५ करोड ५५ लाख ७० हजार बीच दे िखएको खाडल

.92 अवर् ८० करोड ७५ लाख १० हजारको सन्तुलन िमलाउन दे हायबमोिजम गनः

चालु खचर्तफर्


फागुन मसान्तिभऽ िमतव्यियतासम्बन्धी नीित सावर्जिनक गन र चालु खचर्तफर् दे हायबमोिजम
व्यवःथापन गनः


तलव, भ ा, पानी तथा िबजुली, सं चार महसुल र घरभाडा, वीमा, खा ा , औषिध खिरद जःता
अिनवायर् दाियत्वको िविनयोिजत रकम अन्यऽ चालु खचर्मा रकमान्तर नगन।



चालु

खचर्तफर्

सं घीय

सि त

कोषबाट

व्ययभार

हुने

इन्धन,

स ालन

तथा

ममर्त,

कायार्लयसम्बन्धी खचर्, पुःतक तथा साममी, िनिमर्त सावर्जिनक सम्पि को ममर्त सुधार, सेवा
परामशर् खचर्, कमर्चारी तालीम, सीप िवकास तथा जनचेतना, उत्पादन साममी/सेवा, िविवध
कायर्बम खचर्, अनुगमन मूल्या न, ॅमण खचर्को हालसम्मको बचतको 4० ूितशत रकम र
हालसम्म बाँडफाँट नभई भैपरीमा रहे को रकम आिथर्क कायर्िविध िनयमावली, 2064 को

िनयम 39 बमोिजम रोक्का राखी कटौती गन।
ँ ीगत खचर्तफर्
पूज


फिनर्चर तथा िफक्चसर्मा हालसम्म खचर् नभई बचत रहे को रकममध्येबाट नयाँ ःथापना हुने
कायार्लय बाहे कको ५० ूितशत कटौती गन। नयाँ ःथापना हुने कायार्लय बाहे क सािबकको
कायार्लयका लािग थप कम्प्युटर, ल्यापटप, िून्टर खिरद नगन।



सफ्टवेयर िनमार्ण र खिरदका लािग िविनयोिजत रकममध्ये हालसम्म खचर् नभएको रकममा नेपाल

सरकारको ॐोततफर्को ५० ूितशत कटौती गन।


िव ीय व्यवःथा अन्तगर्त ठू ला र ूाथिमकता ूा

आयोजनाको बजेट खचर् गनर् सक्ने क्षमताको

आधारमा शीय िनकासा गन। साथै उिल्लिखत बचत हुने रकमबाट न्यून िविनयोजन भएका राि य

गौरव र राि य ूाथिमकता ूा

आयोजनालाई ूाथिमकता िदई खचर् िनकासा गन।

ॐोत पिरचालन तफर्


ँ ीगत खचर्मा वृि
पूज

गरी ूशासिनक सुधारबाट थप राजःव पिरचालनबाट गन।
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चालु वषर् ूक्षेपण गिरएको

.१ खवर् ४५ अवर् आन्तिरक ऋणमध्ये समीक्षा अविधमा

१4 अवर् 79 करोड आन्तिरक ऋण पिरचालन भईसकेकोले बाँकी

तालीका बनाइ उठाउने।


िवगत लामो समयदे िख नेपाल सरकारका िविभ

.१ खवर्

.३० अवर् 21 करोडको ऋण

खाताह मा रहेको तर उपयोगमा नआएको

रकमको ूयोजन एकीन गरी राजःव खातामा दािखल गन व्यवःथा िमलाउने।


उपरोक्तानुसार ॐोत पिरचालन गदार् नेपाल सरकारको ॐोत तफर् नपुग हुने रकम अिघल्लो वषर्को
राजःव असूलीको ५ ूितशतको सीमािभऽ रही Over Draft िलने।



ँ ीगत खचर्मा वृि
थप राजःव पिरचालनका लािग पूज
ूशासिनक िनयन्ऽणका कायर्लाई अिभयानको



र करसम्बन्धी कानूनको पिरपालना र अन्य

पमा स ालन गन।

ँ ीगत
वैदेिशक ॐोततफर् ADB र IDA ऋण ॐोतमा बजेट सपोटर् अन्तगर्त िविनयोिजत रकममध्ये पूज

खचर्तफर् सावर्जिनक िनमार्ण, भवन िनमार्ण र मेिशनरी औजारमा परे को रकमका हकमा तत्काल

उिल्लिखत ॐोत कायम गरी िनकासा िदने। उक्त ॐोतको िविनयोिजत रकम ूा
र ूयासह

गरी यथाशीय ूा

गनर् गनुप
र् न सुधार

गन। उक्त ॐोतको ूाि बाट नपुग हुने रकम आिथर्क वषर्को

अन्त्यमा राजःव स लनको अवःथा हे री नेपाल सरकारको ॐोतमा ॐोतान्तर गिरिदने।



िवगतमा ॐोतको ूितब ता िदएका तर हालसम्म ठे क्का बन्दोबःत भईनसकेका र आगामी वषर् ूदे श

तथा ःथानीय तहमा हःतान्तरण हुने ूकृितका आयोजनाह मा चालु वषर् िनकासा नगन तर चालु वषर्

नै सम्प
गन।


हुने यःता आयोजना भए ूाथिमकता र खचर् िववरणको आधारमा थप रकम िनकासा

राि य गौरवका र ूाथिमकता ूा

ठू ला आयोजनाह

र मझौला आयोजना/कायर्बमको हकमा खचर्

िववरणको आधारमा थप रकम व्यवःथापन गन।


भूकम्पबाट भएको क्षित पुनिनर्मार्णका लािग आवँयक पन रकमको सुिनि त गन।



ःथानीय तहमा कायर्रत िशक्षक/ःवाःथ्यकमीर् लगायतको नपुग तलव भ ा सशतर् अनुदानको

पमा

थप व्यवःथापन गन।


चालु आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा नयाँ आयोजना/कायर्बमका लािग थप िनकासा ूःताव नगनर्
सबै िनकायह लाई अनुरोध गन।

ूदे श तथा ःथानीय तह


ःथानीय तहमा हःतान्तरण भएको तर असार मसान्तसम्म खचर् हुन नसकेको सशतर् अनुदानको रकम

नेपाल सरकारको सि त कोषमा िफतार् गनर् सबै ःथानीय तहमा अनुरोध गन।


ूदे श तथा ःथानीय तहमा बजेट तजुम
र् ा तथा खचर् व्यवःथापनलाई ूभावकारी बनाउन कानून
तजुम
र् ा, सं रचना िनमार्ण र ूणाली व्यवःथापनका लािग केन्ि सरकारकोतफर्बाट अथर् मन्ऽालयको
अन्तरसरकारी

िव

व्यवःथापन

महाशाखाले

कायर्बम नै

बनाइ सहजीकरण गन

व्यवःथा

िमलाउने।


ःथानीय तहमा नेपाल सरकारले गन िव
पिरवतर्न गरी खचर्को आवँयकतास

हःतान्तरणको रकम तीन िकःतामा हःतान्तरण गन समय

तालमेल िमलाउने ।
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ूदे श तथा ःथानीय तहको बजेट र खचर्को अवःथाको यथाथर् जानकारी नेपाल सरकारले सोही िदन
ूा

गनर्का लािग ती तहह बाट वेभमा आधािरत सफ्टवेयर माफर्त ूितवेदन ूा

ूाथिमकता िदई शीय कायार्न्वयन गन।


गन कायर्लाई

ूदे श तथा ःथानीय तहको िवकास िनमार्णका कामलाई व्यविःथत तवरबाट लैजान ूत्येक तहले
आ-आफ्नो पाँच वष आविधक योजना (Periodic Plan) बनाउने र त्यसकै आधारमा वािषर्क बजेट
बनाउने ूणाली िवकास गनर् सम्बिन्धत तहह लाई ूोत्साहन गन।

8.2 आगामी वषर्का लािग गनुप
र् न सुधार


आगामी वषर् ॐोतको सुिनि तता गरे र माऽ बजेटको आकार िनधार्रण गन।



हाल नेपाल सरकारले स ालन गिररहे का तर ूदे श र ःथानीय तहको अिधकार सूचीमा रहे का

आयोजना/कायर्बमह

पिहचान गरी आगामी वषर्को बजेटबाट हःतान्तरण गन। त्यःता आयोजना/

कायर्बमका लािग नेपाल सरकारका क्षेऽगत मन्ऽालयह लाई बजेटको सीमा ूदान नगन। क्षेऽगत
मन्ऽालयका केन्ि ःतरका िवभाग/कायार्लय/आयोजना/कायर्बमको आधारमा माऽ बजेट सीमा

ूदान गन।


बजेट सीमािभऽको अंक राि य गौरवका आयोजना र ूाथिमकता ूा

ठू ला आयोजनामा न्यून

िविनयोजन (Under Funded) गन िवगतको परम्परालाई अन्त्य गनर् सीमा ूदान गदार् कै अवःथामा

Earmark गन ूणाली ूारम्भ गन।


ँ ीगत तथा िव ीय व्यवःथा अन्तगर्तका खचर्ह को ूःताव तथा छलफल
आगामी वषर्को चालु, पूज
Incremental Basis मा नभई Zero Base मा गन। यसले बाःतिवक खचर्को अनुमान गनर्लाई

सहयोग पुर्याउँछ।


बजेट खचर्लाई ूभावकारी बनाउन बजेट िविनयोजनमा कुशलता (Allocation Efficiency) अिनवायर्
शतर् भएकाले आगामी वषर् खचर् हुन सक्ने अवःथा िनक्य ल गरे र माऽ बजेट िविनयोजन गन।



बजेट पािरत भएपिछ राि य िवपद्को अवःथा बाहे क अन्य ूयोजनमा दोौो चौमािसक अगािड

रकमान्तर र थप िनकासा नहुने सुिनि तता सम्बिन्धत मन्ऽालयसँग िलएर माऽ बजेटलाई अिन्तम
प िदने।



आगामी आिथर्क वषर्देिख ूदे श तथा ःथानीय तहमा तीन िकःतामा पठाउने िव

हःतान्तरण

अन्तगर्तको अनुदान रकम खचर् भएको ूितवेदन समेतको आधारमा हःतान्तरण गन गरी िविनयोजन
िवधेयक ूःताव गन।


पिछल्ला वषर्ह मा सृजना हुने दाियत्वलाई अनुशासनमा राख्न िऽवषीर्य खचर् सं रचना (Medium

Term Expenditure Framework) को व्यवःथालाई अन्तरसरकारी िव
कानूनी

व्यवःथापन ऐन माफर्त

प िदइसकेको हुँदा यो वषर् सं घीय सं सदमा बजेटरी डकुमेन्टकै

पमा िऽवषीर्य खचर्

सं रचनाको खाका पेश गन।


क्षेऽगत मन्ऽालयह बाट नेपाल सरकारको कोषको व्यवःथा नगरी पिछल्ला वषर्ह को दाियत्व
सृजना भइरहेको र यसको व्यवःथापन जिटल बनेको वतर्मान अवःथालाई

ि गत गरी कुनै पिन

आयोजनाको लागत अनुमान ःवीकृत गनुप
र् ूवर् र बहुवषीर्य ठे क्काको ूिबया आरम्भ गनुप
र् ूवर् अथर्
मन्ऽालयको पूवर् सहमित अिनवायर्

पमा िलने व्यवःथा िमलाउनको साथै आिथर्क कायर्िविध
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िनयमावली, 2064 को िनयम १२३बमोिजम क्षेऽगत मन्ऽालय वा िनकायह ले थप आिथर्क
दाियत्व सृजना हुने िनणर्य गदार् वा मिन्ऽपिरषदमा ूःताव पेश गदार् अथर् मन्ऽालयको पूव र् सहमित
अिनवायर्


पमा िलनु पन ब्यवःथा गन।

सं वैधािनक िनकाय लगायत सबै सावर्जिनक खचर् गन िनकायह ले ऐन कानूनमा लेिखएकोमा

सोहीबमोिजम र अन्यमा खचर्को मापदण्ड तयार गरी अथर् मन्ऽालयको ःवीकृित िलएर माऽ खचर्
गनर् सक्ने कानूनी ूावधान राख्ने।



िवकास िनमार्णका लािग ूा

गन घरजग्गा वापतको मुआब्जा रकम बजार मूल्य भन्दा पिन अिधक

हुँदै गएको र राज्यको सीिमत ॐोत यःतो जग्गा ूाि मै खिचर्न ु पदार् िनमार्ण कायर्का लािग ॐोत

जुटाउन किठन भएको हुँदा जग्गा ूाि

ऐनमा शीय सं शोधन गरी घरजग्गा रिज े शन, िधतो वापत

र मुआब्जा वापत समेत कारोबारमा आधािरत एउटै मूल्य िनधार्रण गन सं रचना तयार गन।


सामािजक सुरक्षाका कायर्बमह मा रहे को दोहोरोपन हटाई यथाशीय एकीकृत गन।



योगदानमा आधािरत िनवृ भरण ूणाली (Contributory Pension System) को िवधेयक यथाशीय
सं घीय सं सदमा पेश गन।



एक करोडसम्मको लागत अनुमान भएको काम उपभोक्ता सिमित माफर्त गराउने सीमा घटाउने र
एउटै आयोजना टु बा-टु बा बनाइ िविभ

उपभोक्ता सिमित माफर्त िनमार्ण गन कायर् दण्डनीय हुने

गरी सावर्जिनक खिरद ऐन/िनयम सं शोधन गन।


सावर्जिनक भवनको िनमार्णमा भइरहेको लगानीलाई िमतव्ययी बनाउन अव िनमार्ण हुने भवनमा
नवीन ूिविधको खोजी गन र पदािधकारी/कमर्चारी बःने कोठाको आकार िनधार्रण भएको मापदण्ड

अनु पको नक्सांकन सम्बिन्धत कायार्लयह बाट अनुमोदन प ात भवन खिरद र िनमार्ण गन

ब्यवःथा िमलाउने।


बहुवषीर्य ठे क्कामा िनमार्ण हुने भवनको लागत अनुमान ःवीकृत भएपिछ हुने ॐोतको सुिनि तता

िलएर माऽ भवन िनमार्णको ठे क्काप ा गनर् सक्ने व्यवःथा िमलाउने।


सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको आम्दानी, खचर् र सम्पि

तथा दाियत्वको वगीर्करण र व्याख्या

अन्तरार्ि य मापदण्ड अनु प बनाउने उ ेँयले एकीकृत आिथर्क सं केत तथा वगीर्करण र व्याख्या,
२०७४ तजुम
र् ा गिरएकोले सोही अनु प राजःव र खचर्को लेखा न तथा ूितवेदन ूणाली

अवलम्वन गन।


ःवीकृत मापदण्ड बाहेकको आिथर्क सहायताको िनणर्य गदार् पयार्
प ितको िवकास गन।



आधार/कारण र ूमाण जुटाउने

कायार्लय सुरक्षा, सरसफाइ र बगचा व्यवःथापन एवं सवारी साधन स ालन गन कायर्मा व्यिक्त

करारमा िनयुक्त गन ूथाले अपेिक्षत नतीजा िदन नसकेको पृ भूिममा यःतो सेवा ूदायक
फमर्/कम्पनीबाटै सेवा िलने ूथाको िवकास गन।



कायर् सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन भ ा पाउने कमर्चारीको उच्च मनोबलले िदने नतीजाभन्दा

यःतो भ ा नपाउने कमर्चारीको िगद मनोबलले गुमाउने नतीजातफर् सजग हुँदै आगामी िदनमा यस
ूकारको भ ा ूदान गदार् काम, िनकाय र नतीजामूलक पिरसूचकह

त्यसको औिचत्य ूमािणत गन प ितको िवकास गन।
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रा सेवकह को क्षमता िवकासमा नेपाल सरकारको ॐोत र वैदेिशक ऋणको ॐोतबाट हुने

अध्ययन, अवलोकन ॅमणको कायर्बम िनयन्ऽण गन।


सावर्जिनक खचर्को न्यायोिचत र उत्पादनमूलक िविनयोजन तथा कायार्न्वयन कुशलतामा अिभवृि

गरी खचर् ःवीकृित, िनकासा र आयोजना कायार्न्वयन गन पदािधकारीलाई उ रदायी र जवाफदे ही
बनाउन, िव ीय उ रदाियत्वसम्बन्धी कानून चालु आिथर्क वषर् िभऽै सं घीय सं सदमा पेश गन।


िवकास िनमार्णको काममा शीयता ल्याउन िनजी क्षेऽका ठे केदारको क्षमता अिभवृि

गन। साथै,

सडक, भवन, खानेपानी, िसँचाइ जःता पूवार्धार िनमार्णको गुणःतर कायम गनर् कानूनबाटै बाध्यकारी

ब्यवःथा गन।


पुनिनर्मार्ण ूािधकरण लगायत िवकास सिमितह को अनुदान र ूदे श तथा ःथानीय तहमा

ु
हःतान्तरण हुने अनुदानको रकम चालु खचर् शीषर्कमा माऽ दे िखदा र हवाइ मैदान, जलिव त
आयोजना,

खानेपानी

आयोजनाको

रकम

समेत

िव

व्यवःथापनको

खचर्

शीषर्कमा

दे िखदा

ँ ीगत खचर्को िविनयोजनका यथाथर् तःबीर आउन नसकेको सन्दभर्मा िवकास
मुलकिभऽको सबै पूज
िनमार्णको सं रचना/वगीर्करणको अध्ययन गरी त्यःता खचर्ह को यथाथर् िववरण झल्कने ब्यवःथा
िमलाउने।
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ु च
ु ीह
अनस

अनुसूची १

सं शोिधत आय व्ययको अनुमान
.हजारमा
िशषर्क

2074 पुससम्मको

2074/75 को सं शोिधत

सं शोिधत अनुमान

यथाथर्

अनुमान

ूितशत

2074/75 को बजेट

अ. राजःव तथा अनुदान

80,22,23,198

34,26,63,496

75,52,68,188

94.15

राजःव

73,00,55,570

33,51,00,006

73,00,55,570

100.00

66,62,04,558

29,69,62,260

66,62,04,558

100.00

6,38,51,012

3,81,37,746

6,38,51,012

100.00

0

0

0

0.00

7,21,67,628

75,63,490

2,52,12,618

34.94

7,21,67,628

75,63,490

2,52,12,618

34.94

कर
गैरकर
गत वषर्को मौज्दात र बे जु
अनुदान
वैदेिशक अनुदान
आ. खचर्

1,13,87,07,424

37,91,64,350

97,35,63,902

85.50

चालु खचर्

80,35,31,454

33,10,74,950

73,89,40,723

91.96

ँ ीगत खचर्
पूज

33,51,75,970

4,80,89,400

23,46,23,179

70.00

बजेट बचत (-)न्यू न (+) (आ.अ.)

33,64,84,226

3,65,00,854

21,82,95,714

64.88

इ) िव ीय व्यवःथा (1+2+3+4)

-23,37,47,998

-11,34,75,868

-12,54,88,204

53.69

1,97,62,889

15,60,698

1,21,15,054

61.30

3,47,62,889

25,07,668

2,71,15,054

78.00

1. खुद ऋण लगानी (क-ख)
क. आन्तिरक ऋण लगानी
ख. आन्तिरक ऋण लगानी िफतार्
2. खुद शेयर लगानी (क+ख)
क. आन्तिरक शेयर लगानी

1,50,00,000

9,46,970

1,50,00,000

100.00

5,53,55,542

49,90,781

4,31,77,322

78.00

5,17,54,125

48,22,593

4,03,68,217

78.00

ख. वैदेिशक शेयर लगानी

36,01,417

1,68,188

28,09,105

78.00

३. खुद वैदेिशक ऋण (क-ख)

-18,39,14,284

-91,61,060

-5,14,17,907

27.96

3,01,21,145

87,97,500

2,34,94,493

78.00

ख. वैदेिशक ऋण ूाि

21,40,35,429

1,79,58,560

7,49,12,400

35.00

4. खुद आन्तिरक ऋण (क-ख)

-12,49,52,145

-11,08,66,287

-12,93,62,673

103.53

2,00,47,855

39,23,713

1,56,37,327

78.00

14,50,00,000

11,47,90,000

14,50,00,000

100.00

10,27,36,228

-7,69,75,014

9,28,07,510

0

क. वैदेिशक ऋणको साँवा भ ुक्तानी

क. आन्तिरक ऋणको साँवा भ ुक्तानी
ख. आन्तिरक ऋण ूाि
ई) बचत (-)न्यू न (+)

*खचर् रकमको चेक बकमा नसािटएको अवःथा हुन सक्ने भएकोले बचत रकम नेपाल रा

बकको मौज्दात रकमसँग फरक दे िखन सक्दछ।

समि गत िःथित

िशषर्क

2074/75 को बजेट

पुससम्मको यथाथर्

2074/75 को सं शोिधत

सं शोिधत अनुमान

अनुमान

ूितशत

चालु खचर्

80,35,31,454

33,10,74,950

73,89,40,723

91.96

ँ ीगत खचर्
पूज

33,51,75,970

4,80,89,400

23,46,23,179

70.00

िव ीय व्यवःथा

14,02,87,431

2,02,19,662

10,94,24,196

78.00

जम्मा

1,27,89,94,855

39,93,84,012

1,08,29,88,098

84.67

कायर्गत शीषर्क

सेवा

बीच हुने सामान्य ूकृितको हःतान्तरण

23,43,35,534

1,68,310
14,63,58,392

4.9 आिथर्क मामीला - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

40,36,822
55,20,371

32,51,019

5,543

13,14,037

1,63,969

3,71,941

44,38,875

27,24,794

23,010

5.5 अनुसन्धान तथा िवकास पयार्वरण सं रक्षण

5.6 वातावरण सं रक्षण - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

21,456

5.2 ढल व्यवःथापन

4,81,759

13,01,833

4.8 अनुसन्धान तथा िवकास - आिथर्क मािमला

5.1 फोहोर मैला व्यवःथापन

1,10,275

36,62,200

4.7 अन्य उ ोगह

11,78,203

42,48,773

4.6 सं चार

10,27,74,030

30,41,193

1,30,15,288

76,85,063

1,44,998

59,08,717

7,46,49,148
3,47,56,581

4.5 यातायात

4.4 खानी , उत्पादन तथा िनमार्ण

4.3 इन्धन तथा उजार्

7,81,68,180
4,50,70,318

4.2 कृिष, वन , मत्ःयपालन तथा िशकार

92,02,636

4,14,26,314

4.1 सामान्य आिथर्क, व्यापािरक र ौम

22,25,618

45,31,151

3.6 सावर्जिनक शािन्त सुरक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

5,50,156

12,34,101

12,40,542

52,30,409

448

51,85,872

3.4 कारागर

13,596

3,04,17,057

85,290
55,18,543

2,285

83,284

3,94,37,377

11,297

53,49,969

2,30,74,170

41,89,73,789
3,94,23,795

5,00,000

23,36,98,091

-

1,68,104

193

31,882

27,61,978

7,91,609

1,88,20,404

63,67,634

-

28,26,362

-

35,41,272

7,39,09,180

3,00,000

-

1,15,31,000

2,70,000

78,08,000

-

5,25,00,180

15,00,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,71,00,417

-

2,10,47,855

1,30,000

-

-

-

-

3,59,22,562

िव ीय

आ.व.20७4/७5 को वजेट
पूंजीगत

3.3 न्यायालय

3.2 अग्नी िनयन्ऽण सेवा

3.1 ूहरी सेवा

2.5 रक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

2.2 नागिरक सुरक्षा

2.1 सैिनक सुरक्षा

तहका सरकारह

2,62,53,880

1.8 िविभ

1,11,51,966

1.7 सावर्जिनक ऋण कारोवार

8,889

2,205

2,02,67,160

3,427

12,75,88,171

चालु

1.6 अन्य सामान्य सेवा

1.5 सामान्य अनुसन्धान तथा िवकास सेवा

1.4 सामान्य आधारभूत

1.3 सामान्य सेवा

1.2 बा॑य आिथर्क सहायता

1.1 कायर्कारी र िवधाियकाको िनकाय, िवि य र वैदेिशक मािमला

शीषर्क नं.

1,51,39,024

67,61,616

28,54,915

13,35,493

41,87,000

45,46,03,106

5,78,585

16,73,774

1,96,32,075

56,96,976

11,82,67,093

31,86,191

7,14,24,185

8,13,26,899

15,28,17,328

5,06,28,950

67,56,769

17,84,257

64,70,951

14,044

3,56,02,929

4,49,55,920

87,575

94,581

4,47,73,764

49,91,48,376

23,41,98,091

4,73,01,735

1,14,50,070

9,082

34,087

2,30,29,138

7,95,036

18,23,31,137

जम्मा

2074 पुस मिहनासम्मको कायर्गत खचर् िववरण

17,99,820

15,43,099

5,571

7,844

2,43,306

4,05,69,007

20,980

34,508

6,15,005

17,38,092

32,37,049

50,648

7,02,464

1,34,09,122

2,07,61,140

2,56,32,927

16,85,443

6,05,447

17,93,992

5,301

2,15,42,743

1,89,89,968

284

2,573

1,89,87,111

19,79,12,788

14,74,50,614

47,42,441

69,86,063

1,600

716

85,79,715

892

3,01,50,747

चालु

9,14,408

3,48,169

1,304

5,58,577

6,358

3,30,06,160

12,605

26,827

4,19,716

77,568

2,02,06,522

2,60,176

1,57,457

65,11,389

53,33,899

10,66,172

3,27,164

1,30,617

2,88,548

357

3,19,486

22,09,300

1,186

7,768

22,00,346

13,06,833

-

-

3,76,715

-

1,002

1,69,628

34,731

7,24,757

पूंजीगत

-

-

-

-

-

72,18,511

1,00,000

-

20,00,000

54,000

-

-

40,64,511

10,00,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,29,81,151

-

39,43,713

-

-

-

-

-

90,37,438

िव ीय

2074 पौष मिहनासम्मको खचर्
जम्मा

27,14,229

18,91,268

6,874

5,66,421

2,49,665

8,07,93,678

1,33,585

61,335

30,34,721

18,69,661

2,34,43,571

3,10,824

49,24,433

2,09,20,511

2,60,95,038

2,66,99,099

20,12,607

7,36,064

20,82,540

5,658

2,18,62,230

2,11,99,268

1,471

10,341

2,11,87,457

21,22,00,772

14,74,50,614

86,86,154

73,62,778

1,600

1,718

87,49,343

35,623

3,99,12,942

17.93

27.97

0.24

42.41

5.96

17.77

23.09

3.66

15.46

32.82

19.82

9.76

6.89

25.72

17.08

52.73

29.79

41.25

32.18

40.29

61.41

47.16

1.68

10.93

47.32

42.51

62.96

18.36

64.30

17.62

5.04

37.99

4.48

21.89

खचर् ूितशत

.हजारमा

अनुसूची 2

कायर्गत शीषर्क

सेवा

3,55,117

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

14,02,87,431

4,17,378
33,51,75,970

3,88,41,991

-

80,35,31,454

9,537

-

-

-

19,61,608

10.9 सामािजक सुरक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

32,170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,10,200

-

24,23,200

-

4,87,000

िव ीय

3,75,671

3,31,753

3,61,93,513

10.8 सामािजक सुरक्षा - अनुसन्धान तथा िवकास

10.7 सामािजक असमावेशी

10.4 पिरवार र िशशु कल्याण

5,580
4,07,966

16,23,027
6,47,27,738

9.8 िशक्षा अन्यऽ विगर्कृत नभएको

1,38,750

2,65,69,186

9.6 िशक्षाको लािग सहायक सेवाह

2,62,137

-

1,499

2,64,49,277

44,75,269

9.5 तहमा विगर्कृत नहुने िशक्षा (अनौपचािरक िशक्षा)

56,10,979

9.2 माध्यिमक िशक्षा

6,249
8,03,754

93,457

39,542

7,55,137

2,826

60,82,549

-

1,32,482

51,68,262

9.1 पूव र् ूाथिमक र ूाथिमक िशक्षा

8.5 अनुसन्धान तथा िवकास ,सं ःकृितक र धािमर्क

2,88,677

25,46,518

8.2 सांःकृितक सेवा

8.3 ूसारण तथा ूकाशन सेवा

22,39,610

3,50,07,315

9,88,712

8.1 मनोरं जनात्मक र खेलकुद सेवाह

7.6 ःवाःथ्य - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

39,80,318

7.5 अनुसन्धान सेवा

45,28,327

5,98,108

85,37,923

1,57,59,193

3,84,246
4,39,386

54,80,924

2,60,245

44,65,600
4,98,13,069

1,44,526

2,19,72,349

43,43,789

1,90,31,331

पूंजीगत

आ.व.20७4/७5 को वजेट

1,03,39,257

18,12,016

9,90,587

73,92,128

चालु

7.4 सावर्जिनक ःवाःथ्य सेवा

7.3 अःपताल सेवा

7.2 विहरं

7.1 औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार

6.6 आवास तथा सामुदाियक सुिवधा - अन्यऽ उल्लेख नभएको

6.3 खानेपानी

6.2 सामुदाियक िवकास

6.1 आवास िवकास

शीषर्क नं.

1,27,89,94,855

3,92,59,369

23,37,279

3,41,290

3,62,25,683

3,55,117

6,51,35,704

16,28,607

2,67,07,936

2,67,11,414

44,75,269

56,12,478

59,72,016

99,706

3,28,219

33,01,655

22,42,436

4,10,89,864

9,88,712

41,12,800

1,30,66,250

1,63,57,301

59,20,310

6,44,491

6,30,62,526

46,10,126

2,62,07,565

53,34,376

2,69,10,459

जम्मा

33,10,74,950

1,38,20,344

4,66,856

19,189

1,31,68,603

1,65,696

1,72,53,844

20,240

1,25,54,176

46,24,537

54,891

13,94,708

12,383

1,59,777

4,75,659

7,46,889

1,08,00,141

6,77,274

7,66,392

20,91,318

67,08,659

4,93,745

62,753

29,01,401

43,495

6,00,747

1,07,866

21,49,293

चालु

4,80,89,400

58,178

56,640

364

1,173

-

57,738

120

13,010

44,609

-

1,13,359

1,782

904

1,10,067

606

15,68,425

-

15,152

13,34,451

32,870

1,12,583

73,370

77,88,827

2,35,235

41,14,558

1,19,032

33,20,001

पूंजीगत

2,02,19,662

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

20,000

िव ीय

2074 पौष मिहनासम्मको खचर्

39,93,84,012

1,38,78,522

5,23,497

19,553

1,31,69,777

1,65,696

1,73,11,582

20,359

1,25,67,185

46,69,146

-

54,891

15,08,068

14,165

1,60,682

5,85,726

7,47,495

1,23,68,566

6,77,274

7,81,544

34,25,769

67,41,529

6,06,328

1,36,122

1,07,10,228

2,78,731

47,15,305

2,26,898

54,89,295

जम्मा

31.23

35.35

22.40

5.73

36.35

46.66

26.58

1.25

47.05

17.48

0.00

0.98

25.25

14.21

48.96

17.74

33.33

30.10

68.50

19.00

26.22

41.21

10.24

21.12

16.98

6.05

17.99

4.25

20.40

खचर् ूितशत

2,21,751
4,94,605

22314 इन्धन/अन्य ूयोजन

22321 सम्भार खचर्

61,498

1,35,826

22312 पशुपंक्षीह को आहार

22313 पुःतक तथा सामामी खचर्

45,78,285

22311 कायार्लयसम्बन्धी खचर्

3,34,892

19,01,504

22212 सं चालन तथा ममर्त सम्भार

22213 बीमा

26,65,882

1,09,128

22122 अन्य भाडा

22211 इन्धन

18,63,172

22121 घर भाडा

9,18,366

17,28,484

22111 पानी तथा िबजुली

22112 स ार महसुल

6,88,857

1,22,14,311

21122 खा ान

21123 औषधी उपचार खचर्

33,49,333

21121 पोशाक

41,66,330

2,82,590

21114 िफल्ड भ ा

भ ा

35,97,301

21113 महं गी भ ा

21119 अन्य

16,50,263

भ ा

21112 अन्य

वजेट

1,51,310

46,265

4,403

60,402

20,21,120

1,39,290

6,09,618

8,82,947

21,350

9,91,929

2,25,492

5,24,162

1,73,873

58,07,759

4,92,142

12,07,040

52,152

16,11,647

6,21,062

4,58,86,319

पुस सम्मको खचर्

आ.व.20७३/७४

10,63,82,675

कायर्बम खचर्

21111 तलव

ख.शी.नं

30.59

20.86

7.16

44.47

44.15

41.59

32.06

33.12

19.56

53.24

24.55

30.32

25.24

47.55

14.69

28.97

18.45

44.80

37.63

43.13

खचर् ूितशत

13,28,957

1,96,484

51,236

1,61,409

37,02,609

4,74,931

24,34,835

30,58,023

1,34,261

22,57,442

9,71,275

20,73,134

8,91,538

1,36,85,460

66,00,070

56,87,565

2,09,212

34,58,707

13,49,709

9,86,46,819

वजेट

3,54,639

59,052

7,169

73,864

14,13,881

2,34,297

10,06,657

13,31,864

10,17,494

11,00,056

2,67,079

6,14,934

2,02,318

69,86,018

7,14,071

22,53,367

27,453

15,13,613

5,01,398

4,62,68,590

पुस सम्मको खचर्

आ.व.20७४/७५

२०७४ पुस मिहनासम्मको खचर् शीषर्कगत वजेट तथा खचर्को तुलनात्मक िववरण

26.69

30.05

13.99

45.76

38.19

49.33

41.34

43.55

757.85

48.73

27.50

29.66

22.69

51.05

10.82

39.62

13.12

43.76

37.15

46.90

खचर् ूितशत

-3.91

9.19

6.83

1.29

-5.96

7.74

9.28

10.43

738.28

-4.51

2.94

-0.66

-2.55

3.50

-3.87

10.65

-5.33

-1.04

-0.49

3.77

ूितशत

फरक

.हजारमा

अनुसूची ३

10,46,325

22521 उत्पादन साममी / से वा

2,81,099

25211 गै॑ िव ीय ब्यवसाय चालु सहायता

14,12,337
19,32,692

26211 सहयोग

26311 ःथानीय िनकाय िनशतर् चालु अनुदान

25221 िवि य व्यवसायह लाई चालु सहायता

10,39,763

2,59,180

25112 सहायता

25212 सहायता

4,48,037

1,73,28,441

53,60,894

3,13,93,356

11,64,998

25111 सहायता

24211 आन्तिरक ऋणको व्याज

24111 वैदेिशक ऋणको व्याज

22911 भैपिर आउने - चालु खचर्

खचर्

62,036

22614 अन्य ॅमण खचर्

22711 िविवध

65,000

22613 मण्डलको ॅमण खचर्

14,98,932

22612 ॅमण खचर्

56,10,424
20,00,515

खरीद

4,90,663

22611 अनुगमन,मूल्यांकन खचर्

22531 औषधी

22529 अन्य कायर्बम खचर्

2,58,19,380

52,45,472

22512 गो ी सम्बन्धी खचर्

22522 कायर्बम खचर्

12,75,034

22511 कमर्चारी तािलम

46,83,596

वजेट

10,04,885

75,716

1,31,410

1,20,788

1,08,292

93,634

33,13,851

17,22,999

-

5,49,333

10,553

438

4,33,905

6,62,017

6,04,936

76,933

32,87,459

3,07,922

8,72,156

3,46,040

19,93,009

4,70,167

पुस सम्मको खचर्

आ.व.20७३/७४

45,36,150

से वा र परामशर् खचर्

कायर्बम खचर्

22412 अन्य से वा शुल्क

22411

ख.शी.नं

51.99

5.36

12.64

42.97

41.78

20.90

19.12

32.14

-

47.15

17.01

0.67

28.95

33.09

10.78

15.68

12.73

29.43

16.63

27.14

43.94

10.04

खचर् ूितशत

1,25,956

10,12,658

849

1,94,752

27,562

2,05,130

5,88,176

2,62,44,580

45,55,378

4,87,38,766

12,78,851

41,922

65,000

17,28,622

18,55,479

58,63,749

3,66,625

2,29,51,132

11,32,725

55,11,099

14,22,357

59,08,015

63,44,755

वजेट

9,34,216

36,471

-

45,212

8,120

1,20,188

1,26,612

47,42,441

18,38,233

-

76,86,336

13,290

38,926

21,48,287

6,69,898

6,29,345

1,53,158

29,26,453

3,93,831

4,66,687

4,07,957

22,98,834

10,64,752

पुस सम्मको खचर्

आ.व.20७४/७५

741.70

3.60

23.22

29.46

58.59

21.53

18.07

40.35

-

601.03

31.70

59.89

124.28

36.10

10.73

41.78

12.75

34.77

8.47

28.68

38.91

16.78

खचर् ूितशत

689.71

-1.76

10.58

-13.51

16.81

0.63

-1.05

8.21

0.00

553.88

14.69

59.21

95.33

3.01

-0.05

26.10

0.02

5.34

-8.16

1.54

-5.03

6.74

ूितशत

फरक

24,55,750
4,22,68,425

27211 छाऽवृि

27311 िनवृि

76,73,199

27314 से वा िनवृ को ओषधोपचार

74,485

70,000

28212 न्याियक िफतार्

1,778
-

6,689

13,595

26,40,114

18,46,204

1,71,309

2,83,50,746

8,21,967

5,05,432

28211 राजःव िफतार्

28141 जग्गाको भाडा

1,50,000

67,85,717

27313 से वा िनवृ को सं िचत िवदा

27315 मृतक कमर्चारीको सुिवधा तथा सहायता

11,43,200

27312 उपदान

भरण तथा अशक्त वृि

10,01,130

27112 अन्य सामािजक सहायता - सशतर्

106.41

0

26.58

9.06

34.41

27.21

14.99

67.07

33.47

50.49

1,40,000

8,00,000

6,096

5,00,000

75,00,000

38,55,847

36,85,815

4,68,64,792

14,98,251

11,90,130

3,75,45,052

27111 सामािजक सुरक्षा - सशतर्

42.43

7,69,89,094

7,64,14,758
1,46,95,200

37.15

2,13,96,734

26612 सशतर् अनुदान
3,46,35,985

2,69,90,293

19.94

1,46,88,000

14,86,39,833

7,26,53,552

26423 अनुदान

27,50,363

31.04

95,40,125

4,76,17,752

44,48,711

77,46,671

86,756

10,85,723

वजेट

26611 िव ीय समानीकरण अनुदान

1,37,93,909

26422 सशतर् अनुदान

45,30,899

6.72

38.47

45.30

26.41

40.77

37.45

खचर् ूितशत

71,43,500

1,45,97,906

26421 िनशतर् अनुदान

6,03,654

3,75,31,506

17,59,979

27,97,178

1,02,79,334

45,10,572

पुस सम्मको खचर्

32,419

66,834

784

15,865

28,08,064

19,19,388

2,55,123

2,30,78,377

4,09,534

8,11,646

1,36,66,339

5,03,69,901

9,75,03,266

-

2,26,11,455

36,28,559

19,96,660

11,39,429

1,24,78,930

19,95,452

31,11,538

49,800

3,39,207

पुस सम्मको खचर्

आ.व.20७४/७५

26511 िव ीय समानीकरण अनुदान

89,79,730

9,75,51,977

26412 बोडर्ह लाई सशतर् चालु अनुदान

26413 अनुदान–सशतर्

38,85,313

1,05,92,465

ँ ीगत अनुदान
26322 ःथानीय िनकाय सशतर् पूज

26411 बोडर्ह लाई िनसतर् चालु अनुदान

2,52,16,051

ँ ीगत अनुदान
26321 ःथानीय िनकाय िनशतर् पूज

वजेट

आ.व.20७३/७४

1,20,43,754

कायर्बम खचर्

26312 ःथानीय िनकाय सशतर् चालु अनुदान

ख.शी.नं

23.16

8.35

12.86

3.17

37.44

49.78

6.92

49.24

27.33

68.20

36.40

29.37

16.96

13.59

11.94

26.21

44.85

40.17

57.40

31.24

खचर् ूितशत

-83.25

8.35

-13.72

-5.89

3.03

22.57

-8.06

-17.83

-6.14

17.71

-6.03

-7.78

-2.98

-17.44

5.22

-12.27

-0.44

13.76

16.64

-6.21

ूितशत

फरक

1,05,72,346
1,44,16,852
13,52,717
12,99,144

ँ ीगत सुधार खचर्
29621 पूज

ँ ीगत अनुसन्धान तथा परामशर्
29711 पूज

29712 सफ्टवेयर िनमार्ण र खरीद खचर्

ँ ीगत खचर्
29811 भैपिर आउने - पूज

1,04,89,21,354

कुल जम्मा

ॐोतः महाले खा िनयन्ऽक कायार्लय

11,98,10,900

1,80,08,660

32211 आन्तिरक ऋणको सांवा भ ुक्तानी

िव ीय ब्यवःथा जम्मा

2,54,67,118

32111 वैदेिशक ऋणको सांवा भ ुक्तानी

10,00,000

2,16,90,502

31211 सं ःथानमा शेयर लगानी

31221 वैदेिशक शेयर लगानी

5,36,44,620

31111 सं ःथानमा ऋण लगानी

31,19,46,325

16,96,26,653

29611 सावर्जिनक िनमार्ण

पुँिजगत जम्मा

1,08,31,658

30,54,727

29411 सवारी साधन

29511 मेिशनरी औजार

13,38,541

29311 फिनर्चर तथा िफक्चसर्

7,51,296

8,60,93,709

29221 भवन िनमार्ण

ँ ीगत सुधार खचर् भवन
29231 पूज

23,58,839

61,71,64,129

29211 भवन खरीद

चालु जम्मा

13,60,000

वजेट

27,46,85,067

2,08,21,413

6686524.83

9213198.044

176644.8327

985100

3759944.929

3,52,54,617

-

29,391

13,95,678

16,34,888

2,61,00,742

9,15,629

3,70,525

2,47,599

69,325

40,21,628

-

4,69,213

21,86,09,038

17,708

पुस सम्मको खचर्

आ.व.20७३/७४

1,02,49,843

कायर्बम खचर्

29111 जग्गा खरीद

28213 अन्य िफतार्

ख.शी.नं

26.19

17.38

37.13

36.18

17.66

4.54

7.01

11.30

-

2.17

9.68

15.46

15.39

8.45

12.13

18.50

9.23

4.67

-

4.58

35.42

1.30

खचर् ूितशत

1,27,89,94,855

14,02,87,431

2,00,47,855

3,01,21,145

36,01,417

5,17,54,125

3,47,62,889

33,51,75,970

37,77,110

15,79,399

1,48,28,802

85,66,771

19,20,35,516

1,17,80,819

38,85,449

15,10,891

8,19,424

7,24,50,651

23,88,839

2,15,52,299

80,35,31,454

6,10,000

वजेट

39,93,84,012

2,02,19,662

39,23,713

87,97,500

1,68,188

48,22,593

25,07,668

4,80,89,400

-

54,848

18,36,708

17,89,844

3,13,77,150

11,94,592

22,43,857

2,85,103

98,186

82,41,418

-

9,67,694

33,10,74,950

89,319

पुस सम्मको खचर्

आ.व.20७४/७५

31.23

14.41

19.57

29.21

4.67

9.32

7.21

14.35

-

3.47

12.39

20.89

16.34

10.14

57.75

18.87

11.98

11.38

-

4.49

41.20

14.64

खचर् ूितशत

5.04

-2.97

-17.56

-6.97

-12.99

4.78

0.20

3.05

0.00

1.30

2.71

5.43

0.95

1.69

45.62

0.37

2.75

6.70

0.00

-0.09

5.78

13.34

ूितशत

फरक

7,72,127
63,959
4,09,758

37,02,482
63,520
1,18,984

40,65,960
1,93,932
19,45,220
7,47,49,685
2,86,00,292
4,61,49,393
4,38,81,363
2,27,96,969

5,28,507

8,13,750
52,427
4,16,132

1,08,93,910
48,11,759
60,82,151
67,98,288
39,32,642
28,65,646
51,582

96,51,583

7,99,492

51,21,972

21,59,68,794

7,38,53,965

14,21,14,829

10,28,81,301

5,66,00,278

4,62,81,023

12,70,404

k'jf{wf/ s/

eG;f/sf] cGo cfo

s[lif ;'wf/ z'Ns

pTkfbg, ljqmL, ;]jf

k}7f/L

cGtMz'Ns

cfGtl/s pTkfbg

cfos/

^

8,30,15,563

27,75,71,525

6,89,73,100

73,00,55,570

s"n /fhZj

38,31,061

2,19,02,800

39,23,100

6,38,51,012

hDdf u}/ s/ /fhZj

gf]6 M
!= d=n]=lg=sf=af6 k|fKt ljj/0f cg';f/ zLif{sut c;"nL tof/ ul/Psf] .
@= u}/s/df a]?h' /sd ;d]t ;dfj]z /x]sf] 5 .

!)

11,04,249
7,91,84,502

40,91,800

3,30,700
6,50,50,000

1,22,69,436

66,62,04,558

cGo s/

hDdf s/ /fhZj

(

8,89,832

25,56,68,725

49,17,311

12,13,209

98,87,021

;jf/L ;fwg s/

*

33,14,037

6,28,035

37,04,102
97,75,296

6,39,584

19,78,923

6,27,743

49,19,874
3,47,232

3,59,32,078

5,62,03,064

3,38,76,473

14,97,16,993

18,72,328

3,71,99,697

3,84,972
6,18,86,089

80,604

3,48,51,448

45,28,022

82,30,504

9,91,535

1,25,60,696

Jofhs/

/lhi6«]zg b:t'/

&

59,08,317
1,13,69,186

16,71,97,562

1,84,11,319

3/hUuf jxfns/

cfos/

lzIff ;]jf z'Ns

%

k}7f/L

:jf:Yo ;]jf s/

2,10,84,394

1,03,779

63,841

30,372

12,97,243

lgsf;L

1,72,77,504

96,36,552

4,91,84,749

76,45,250

12,04,56,896

k}7f/L

d"No clea[l4 s/

1,09,86,175

5,54,53,702

89,57,931

9,21,27,806

1,04,13,546

8,17,14,260

22,49,345

9,25,013

40,64,646

6,27,189

7,00,943

3,78,39,305

3,91,67,437

1,01,061

73,206

22,99,847

47,09,890

70,09,737

1,17,80,640

54,88,601

1,72,69,241

5,07,886

33,559

9,02,844

6,439

94,03,846

1,08,54,574

7

6

13,73,27,186

c;"nL

nIo

e+;f/ dxz'n

kf}if;Ddsf]
5

kf}ifsf]
4

-@)&$÷)&%_

jflif{s nIo

@)&$÷&%kf}ifsf]

3

2

$

#=

@=

!=

1

l;=g+= s/ lzif{s

cf=a=@)&#÷&$sf] c;"nL

33,41,43,060

2,61,78,915

30,79,64,145

63,80,107

61,29,953

92,05,660

61,54,741

21,15,546

6,58,75,477

7,41,45,763

5,75,090

7,74,946

2,12,89,270

2,54,70,125

4,67,59,396

6,53,72,822

3,54,49,903

10,08,22,725

23,56,107

3,67,767

44,39,728

5,96,732

5,54,10,172

6,31,70,506

8

nIo

33,51,00,006

3,81,37,746

29,69,62,260

96,27,205

57,05,678

72,15,113

71,11,931

23,54,425

6,25,35,130

7,20,01,486

4,51,676

6,23,734

2,08,19,313

2,61,60,022

4,69,79,335

5,76,32,355

3,47,75,006

9,24,07,361

22,91,043

2,16,531

46,69,581

68,493

5,47,05,024

6,19,50,672

9

c;"nL

@)&$÷&% kf}if;Ddsf]

cf=j= @)&$÷&% kf}if dlxgf;Ddsf] /fh:j c;"nL ljj/0f

45.90

59.73

44.58

78.46

57.71

39.19

56.62

47.86

41.77

43.06

45.55

49.10

44.98

46.22

45.66

40.55

47.09

42.79

44.73

27.08

48.38

5.28

45.41

45.11

10

jflif{s
nIosf]
t'ngfdf
c;"nL Ü
11

k|f/lDes

110.98

271.82

103.19

203.70

103.95

122.65

99.87

109.59

105.31

105.29

84.94

115.25

62.12

104.02

85.17

103.62

92.90

99.95

123.95

52.47

116.93

6.20

97.59

98.80

12

100.29

145.68

96.43

150.89

93.08

78.38

115.55

111.29

94.93

97.11

78.54

80.49

97.79

102.71

100.47

88.16

98.10

91.65

97.24

58.88

105.18

11.48

98.73

98.07

rfn' cf=a=sf]
rfn' cf=j=sf]
kf}if dlxgfsf]
kf}if dlxgf
nIosf] t'ngfdf ;Ddsf] nIosf]
c;"nL Ü
t'ngfdf c;"nL
Ü

120.73

174.12

116.15

235.28

116.03

73.81

192.00

118.98

111.27

116.35

117.33

118.02

91.32

124.07

107.06

124.88

121.59

123.62

117.78

111.65

114.85

107.29

111.22

111.72

13

ut aif{sf] o;
cjlwsf] t'ngfdf
c;"nL j[l4 b/ Ü

-?=xhf/df_

अनुसूची ४

4,01,999
6,16,152
5,94,655
2,00,849
6,91,008

208 महालेखा परीक्षकको कायार्लय

210 लोक सेवा आयोग

212 िनवार्चन आयोग

214 राि य मानव अिधकार आयोग

216 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय

10,000
10,000
35,000

25,516
25,516
25,516
25,516
45,416

228 आिदवासी जनजाित आयोग

230 मधेशी आयोग

232 था

234 मुिःलम आयोग

250 ूदे श ूमुखह

336 भूिमसुधार तथा व्यवःथा मन्ऽालय

332 िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय

331 जनसं ख्या तथा वातावरण मन्ऽालय

330 बािणज्य मन्ऽालय

329 बन तथा भू-सं रक्षण मन्ऽालय

327 पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय

मन्ऽालय

मन्ऽालय

सःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन

326 पररा

325

314 गृह मन्ऽालय

313 खानेपानी तथा सरसफाई मन्ऽालय

312 कृिष िवकास मन्ऽालय

मन्ऽालय

कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला
37,98,050

50,24,028

1,03,20,366

55,06,813

4,49,873

59,32,805
11,91,809

7,62,148

17,14,978

10,93,990

17,47,608

6,90,759

27,55,510

43,87,130

12,23,081

74,11,559

35,50,487

38,70,283

4,76,80,931

2,10,33,740

2,04,63,887

16,70,333

6,788

1,28,53,939

43,58,303

70,854

19,78,507

7,23,42,754

10,000

10,000

10,000

2,11,165

17,97,466

308 उजार्

311

38,19,671

307 उ ोग मन्ऽालय

मन्ऽालय

9,24,056

1,00,16,545

305 अथर् मन्ऽालय

306 आपूितर् मन्ऽालय

7,72,79,319

301 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय

आयोग

25,516

226 राि य समावेशी आयोग

10,000

25,516

10,000

25,516

10,000

224 राि य दिलत आयोग

25,516

220 राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

9,087

2,50,247

3,825

1,14,458

67,580

2,18,199

3,09,998

9,69,957

50,080

5,370

31,662

पूँज ीगत

222 राि य मिहला आयोग

66,380

218 न्याय पिरष

आयोग

8,62,710

206 अिख्तयार दु पयोग अनुसन्धान आयोग

42,51,708

204 अदालत

38,095

1,26,742

चालु

16,93,597

मन्ऽालय

202 व्यवःथािपका - सं सद

102 उपरा पित

101 रा पित

सं केत

िविनयोजन

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,48,000

िव ीय

66,98,622

12,12,021

76,47,783

17,84,749

1,53,44,394

61,34,738

63,05,997

50,93,364

5,50,92,490

2,27,04,073

2,42,61,937

2,17,953

1,92,99,405

81,77,974

9,94,910

1,19,95,052

14,96,22,073

80,416

35,516

35,516

35,516

35,516

35,516

35,516

35,516

35,516

75,467

9,41,255

2,04,674

7,09,113

6,83,732

6,20,198

11,72,708

52,21,665

17,43,677

43,465

1,58,404

जम्मा

14,79,926

1,64,582

5,91,338

1,27,683

36,20,425

12,62,271

21,66,829

6,67,868

3,11,55,001

5,30,356

63,28,789

60,879

2,20,922

5,42,164

3,24,983

36,22,534

2,11,88,785

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,236

2,44,731

79,514

68,29,377

3,20,547

1,70,801

2,78,475

14,64,451

4,56,203

16,570

55,475

चालु

2,45,767

36,903

87,676

35,143

7,21,999

2,04,795

2,74,992

1,60,016

6,72,504

39,26,164

4,71,906

1,855

1,41,851

3,61,296

10,940

2,48,274

52,45,523

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258

47,362

1,942

3,49,315

14,348

53,272

83,323

2,38,711

9,026

3,023

4,874

िव ीय

207४ पुस सम्मको खचर्
पूँज ीगत

२०७४ पुस मिहनासम्मको मन्ऽालयगत खचर् िववरण

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,593

60,349

17,25,693

2,01,485

6,79,014

1,62,826

43,42,424

14,67,066

24,41,821

8,27,884

3,18,27,505

44,56,520

68,00,695

62,734

3,62,773

9,03,460

3,35,923

38,70,808

2,64,34,308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,494

2,92,093

81,456

71,78,692

3,34,895

2,24,073

3,61,798

17,03,162

4,65,229

जम्मा

26.87

36.58

9.97

18.48

35.08

28.77

61.03

17.26

65.34

31.75

30.93

28.83

12.29

14.19

35.17

36.17

27.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.98

35.42

39.59

1,148.46

52.02

42.49

32.28

34.44

26.94

43.50

43.77

चालु

20.62

4.84

5.11

3.21

14.37

11.72

9.98

13.08

9.07

18.67

12.42

27.33

1.10

8.29

15.44

12.55

7.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.84

18.93

50.77

305.19

21.23

24.41

26.88

24.61

18.02

56.29

15.39

पूँज ीगत

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

िव ीय

िविनयोजनको तुलनामा खचर् ूितशत

25.76

16.62

8.88

9.12

28.30

23.91

38.72

16.25

57.77

19.63

28.03

28.78

1.88

11.05

33.76

32.27

17.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.83

31.03

39.80

1,012.35

48.98

36.13

30.85

32.62

26.68

45.08

38.10

जम्मा

.हजारमा

अनुसूची 5

मन्ऽालय

कल्याण मन्ऽालय

मिहला, बालबािलका तथा समाज
2,826

मन्ऽालय

अथर् मन्ऽालय- वैदेिशक ऋण भ ुक्तानी

सेवािनवृत सुिवधा

अथर् मन्ऽालय- कमर्चारी सुिवधा तथा

(ि पक्षीय)

अथर् मन्ऽालय- वैदेिशक ऋण भ ुक्तानी

(बहुपक्षीय)

22,50,54,591

80,35,31,454

जम्मा

71,43,500

5,51,35,409

6,08,33,000

5,74,855

39,80,523

2,62,44,580

-

12,32,327

9,47,092

2,58,81,257

5,27,68,237

801 ःथानीय तह

701 ूदे श

602 अथर् मन्ऽालय- िविवध

601

504

503

502 अथर् मन्ऽालय- आन्तिरक ऋण भ ुक्तानी

501 अथर् मन्ऽालय- िव ीय व्यवःथा

391 राि य योजना आयोगको सिचवालय

371 ौम तथा रोजगार मन्ऽालय

370 ःवाःथ्य मन्ऽालय

365

सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास

33,51,75,970

-

-

1,41,73,000

-

-

-

-

-

73,033

1,95,079

58,99,842

2,90,85,656

5,92,857

43,83,542

358 सूचना तथा स ार मन्ऽालय

41,052
2,55,50,669

10,60,586

18,55,171

357 िसं चाइ मन्ऽालय

70,710

356 सामान्य ूशासन मन्ऽालय

15,98,156

4,07,966

7,77,581

9,54,976

6,57,16,450

2,19,16,400

85,66,642

51,64,366

22,39,610

3,99,21,752

2,05,137

िव ीय

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,02,87,431

-

-

-

-

35,12,743

2,90,39,819

2,00,47,855

8,30,39,014

िविनयोजन

8,95,06,687

पूँज ीगत

20,23,293

70,50,577

चालु

352 सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय

350 िशक्षा मन्ऽालय

349 शािन्त तथा पुनिनर्मार्ण मन्ऽालय

347 शहरी िवकास मन्ऽालय

345 रक्षा मन्ऽालय

343 युवा तथा खेलकूद मन्ऽालय

340

337 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय

सं केत

1,27,89,94,855

22,50,54,591

71,43,500

6,93,08,409

6,08,33,000

40,87,598

3,30,20,342

4,62,92,435

8,30,39,014

13,05,360

11,42,171

3,17,81,099

8,18,53,893

49,76,399

2,74,05,840

11,01,638

16,68,866

6,61,24,416

17,32,557

3,04,83,042

4,50,86,118

22,42,436

22,28,430

9,65,57,264

जम्मा

33,10,74,950

14,64,88,411

-

4,78,594

2,24,39,172

2,00,358

16,37,875

47,42,441

-

2,87,023

2,41,390

74,27,094

1,48,41,161

18,31,585

6,98,556

3,23,938

1,79,515

1,79,31,115

2,42,971

35,39,890

1,93,50,356

7,46,893

4,53,602

30,02,295

चालु

4,80,89,400

-

-

-

-

-

-

-

-

4,945

47,339

15,39,535

24,89,014

74,652

55,20,901

5,311

8,419

57,738

1,30,451

40,33,934

21,98,391

606

38,121

1,82,86,985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,02,19,662

-

-

-

-

16,85,083

71,12,417

39,23,713

74,98,449

िव ीय

207४ पुस सम्मको खचर्
पूँज ीगत

39,93,84,012

14,64,88,411

-

4,78,594

2,24,39,172

18,85,441

87,50,292

86,66,154

74,98,449

2,91,968

2,88,729

89,66,629

1,73,30,175

19,06,237

62,19,457

3,29,249

1,87,934

1,79,88,853

3,73,422

75,73,824

2,15,48,747

7,47,499

4,91,723

2,12,89,280

जम्मा

41.20

65.09

-

0.87

36.89

34.85

41.15

18.07

-

23.29

25.49

28.70

28.13

41.78

37.65

30.54

11.23

27.29

25.44

41.32

48.47

33.35

22.42

42.58

चालु

14.35

-

-

-

-

-

-

-

-

6.77

24.27

26.09

8.56

12.59

21.61

12.94

11.91

14.15

16.78

18.41

42.57

21.44

18.58

20.43

पूँज ीगत

14.41

-

-

-

-

47.97

24.49

19.57

9.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

िव ीय

िविनयोजनको तुलनामा खचर् ूितशत

31.23

65.09

-

0.69

36.89

46.13

26.50

18.72

9.03

22.37

25.28

28.21

21.17

38.31

22.69

29.89

11.26

27.20

21.55

24.85

47.79

33.33

22.07

22.05

जम्मा

अनुसूची ६

2074 पुस मसान्तसम्मको
आन्तिरक ऋण वापतको कुल दाियत्व
. हजारमा
िस.नं .

ऋण पऽको नाम

रकम

1=

िवकास ऋणपऽ

23,59,00,000

2=

राि य वचतपऽ

9,06,480

3=

नागिरक वचतपऽ

4=

शे जरी िबल

5=

वैदेिशक रोजगार पऽ

82,04,490
14,89,30,632
5,57,865
hDdf

39,44,99,467

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

अनुसूची 7

2074 पुस मसान्तसम्मको
वैदेिशक ऋण वापतको कुल दाियत्व
. हजारमा
िस.नं .

ऋण पऽको नाम

1=

वैदेिशक ऋण -बहुपक्षीय

2=

वैदेिशक ऋण ि पक्षीय

रकम
39,52,93,292
4,11,90,941
hDdf

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

43,64,84,233

7

6

5

4

3

2

2017

2017

(31 साउन

(25 साउन 2074)

सम्झौता गरे को िमित

ज मा

2074)

27 नोभेम्बर, 2017 (मं िशर 11,

2074)

22 सेप्टे म्बर 2017 (06 आि न

2074)

20 सेप्टे म्बर 2017 (04 आि न

2074)

14 सेप्टे म्बर 2017 (29 भाि

2074)

10 सेप्टे म्बर 2017 (25 भाि

2074)

10 सेप्टे म्बर 2017 (25 भाि

2074)

15 अग

1 ९ अग

ब.सं .

बक

एिशयाली िवकास बक

िव

एिशयाली िवकास बक

िमिलिनयम च्यालेन्ज (सं .रा.अ.)

एिशयाली िवकास बक

एिशयाली िवकास बक

जापान

युरोिपयन युिनयन

िवकास साझेदार

अनुदान

अनुदान

सहायताको ूकार

क्षेिऽय सहरी िवकास पिरयोजना

भूकम्पिपडीतको लािग आवास पूनिनर्माण पिरयोजना

व्यवःथा

भ ुकम्पिपडीतलाई आपतकालीन सहायता पिरयोजना–थप िवि य

िमलेिनयम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट

आधुिनकीकरण कायर्बम

व्यापार सहजीकरणका लािग सासेक भन्सार सुधार तथा

ऋण

अनुदान

अनुदान

अनुदान

ऋण

उजार् शान्सिमसन तथा िवतरण ूभावकािरता ूवद्र्धन पिरयोजना ऋण

िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम

िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम

आयोजनाको नाम

आिथर्क वषर् 2074/75 पुस मसान्तसम्म

अन्तरार्ि य आिथर्क सहयोग ूितव ता

282

7370

पैयाँ

सहरी िवकास

पुनिनर्मार्ण

पुनिनर्मार्ण

उजार्

ब्यापार

उजार्

िशक्षा

िशक्षा

क्षेऽ

64.97
35.03
100.00

61192
94182

ऋण
जम्मा

94182 ूितशत

15400

1020

1020

51500

2130

15460

नेपाली

32990

अनुदान

अमेिरकी डलर 150

अमेिरकी डलर 10

अमेिरकी डलर 10

अमेिरकी डलर 500

अमेिरकी डलर 21

अमेिरकी डलर 152

जापानी यन 300

युरो 61.4

िवदे शी मुिा

रकम (दशलाखमा)

अनुसूची ८

अनुसूची ९

दातृ िनकायगत वैदेिशक सहायता ूितव ता
( . दशलाखमा)

(क) ि पक्षीय
िस.नं.

िवकास साझेदार
1

जापान

2

अमेिरका (MCC)

अनुदान

ऋण

जम्मा

282

282

51,500

51,500

51,782

जम्मा

-

51,782

(ख) बहुपक्षीय
िवकास साझेदार

िस.नं.

अनुदान

ऋण

जम्मा

1

एिशयाली िवकास बक

1,020

2

युरोिपयन युिनयन

7,370

7,370

3

िव

बक

1,020

1,020

जम्मा

9,410

32,990

42,400

61,192

32,990

94,182

कुल जम्मा

32,990

34,010

ॐोतः अन्तराि य आिथर्क सहायता समन्वय महाशाखा
अनुसूची १०

क्षेऽगत वैदेिशक सहायता ूितव ता
( . दशलाखमा)

िस.नं.

क्षेऽ

अनुदान

ऋण

जम्मा

1

िशक्षा

7,652.00

7,652.00

3

पुनिनर्मार्ण

2,040.00

2,040.00

7

ब्यापार

10

उजार्

11

सहरी िवकास
जम्मा

51,500.00
61,192.00

ॐोतः अन्तराि य आिथर्क सहायता समन्वय महाशाखा

2,130.00

2,130.00

15,460.00

66,960.00

15,400.00

15,400.00

32,990.00

94,182.00

अनुसूची ११
समि गत आिथर्क तथा िव ीय िःथित

ljj/0f -j[l4b/ k||ltztdf_
ljZj cfly{s j[l4b/

@)!^

@)!&

@)!*

3.2

3.7

3.9

cf=j= @)&#÷&$

@)&# k';

@)&$ k';

cf=j= @)&$÷&%

*

4.5

3.2

4.0

6.0

lj:t[t d'b|fk|bfo j[l4b/

15.5

8.1

6.7

18.0

s'n cfGtl/s shf{ j[l4b/

20.6

6.0

7.0

27.8

lghL If]qdf hfg] shf{ j[l4b/

18.0

12.6

11.9

20.0

82.1

45.0

-6.7

-8.0

265.0

136.0

179.8

473.2

cfoft j[l44/ -k|ltzt_

28.0

67.3

15.0

13.2

ef/t

32.8

95.0

15.3

13.4

rLg

10.0

34.3

9.2

9.0

t]>f] d'n's

26.8

29.5

17.6

15.0

lgof{t j[l4b/ -k|ltzt_

4.2

14.8

13.4

13.0

ef/t

5.0

17.1

13.1

12.8

rLg

1.2

54.8

70.2

69.0

t]>f] d'n's

3.3

10.1

10.3

10.1

26.0

61.9

14.9

13.2

rfn' vftf art÷-– 3f6f_ -?= ca{df_

-10.13

-1.08

-75.71

-98.39

zf]wgfGt/ l:ylt -?= ca{df_ -– 3f6f_

82.11

45.00

-6.66

-8.00

4.6

5.7

-0.5

4.0

40.1

30.4

27.5

35.0

1079.43

1088.78

1067.34

1071.43

j:t' cfoft -dlxgf_

13.2

14.3

12.2

11.6

j:t' tyf ;]jf cfoft -dlxgf_

11.4

12.4

10.6

10.0

g]]K;] ;"rsf+Í

1582.7

1479.9

1431.1

-

ahf/ kF"+hLs/0f -?= ca{df_

1856.8

1660.3

1671.6

-

pkef]Qmf d'b|f:kmLlt -cf}};tdf_

v'b j}b]lzs ;DklQdf j[l4 -?= ca{df_
v'b cfGtl/s ;DklQdf j[l4 -?= ca{df_

s'n j}b]lzs Jofkf/ j[l4b/ -k|ltzt_

ljk|]if0f cfk|jfx j[l4b/ -k|ltzt_
e|d0f cfDbfgL j[l4b/ -k|ltzt_
s'n ljb]zL d''b|f ;l~rlt -?= ca{df_
s'n ljb]zL d''b|f ;l~rltaf6 cfoft wfGg ;Sg] l:ylt

g]kfn lwtf]]kq ljlgdo s]Gb|df ;"lrs[t sDkgLx?sf] ;+Vof
* = ;+zf]lwt cg'dfg
ॐोतः नेपाल रा

बक

208

219

192

-

अनुसूची 12

मन्ऽालयगत/िनकायगत थप बजेट माग िववरण
.हजारमा
िस.नं. कोड

मन्ऽालय/िनकाय

िनकासा मागको िववरण

१

365 सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय

6,96,92,504

२

357 िसं चाइर् मन्ऽालय

4,31,67,532

३

301 राि य पुनिनर्मार्ण ूािधकरण

3,70,00,000

४

337 भौितक पुवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय

3,53,85,285

५

345 रक्षा मन्ऽालय

2,34,17,100

६

308 उजार् मन्ऽालय

2,29,30,700

७

314 गृह मन्ऽालय

1,59,55,238

८

347 सहरी िवकास मन्ऽालय

1,31,13,731

९

370 ःवाःथ्य मन्ऽालय

1,02,70,144

१०

356 सामान्य ूशासन मन्ऽालय

1,00,64,880

११

350 िशक्षा मन्ऽालय

99,87,765

१२

312 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्ऽालय

97,66,292

१३

343 युवा तथा खेलकुद मन्ऽालय

48,99,300

१४

349 शािन्त तथा पुनिनर्मार्ण मन्ऽालय

44,23,616

१५

330 वािणज्य मन्ऽालय

35,00,000

१६

312 कृिष िवकास मन्ऽालय

30,43,200

१७

204 सव च्च अदालत

26,44,397

१८

336 भूिमसुधार तथा व्यवःथा मन्ऽालय

14,07,494

१९

325 सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ ययन मन्ऽालय

7,28,439

२०

358 सूचना तथा सं चार मन्ऽालय

6,83,125

२१

327 पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय

4,56,300

२२

391 राि य योजना आयोगको सिचवालय

4,17,572

२३

329 वन तथा भू-सं रक्षण मन्ऽालय

2,70,500

२४

332 िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय

2,16,700

२५

326 पररा

1,12,732

२६

340 मिहला वालिवलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय

1,06,283

२७

307 उ ोग मन्ऽालय

1,05,200

२८

210 लोकसेवा आयोग

89,300

२९

301 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरपद्को कायार्लय

88,007

३०

371 ौम तथ रोजगार मन्ऽालय

54,500

३१

214 राि य मानव अिधकार आयोग

47,859

३२

306 आपुतीर् मन्ऽालय

16,700

३३

212 िनवार्चन आयोग

14,282

मन्ऽालय

कूल जम्मा

32,40,76,677

अनुसूची 13

मन्ऽालयगत/िनकायगत िसिजर्त दाियत्व िववरण
. हजारमा
िस.नं. कोड

मन्ऽालय/िनकाय

िसिजर्त दाियत्व

१

337 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय

२

357 िसं चाइर् मन्ऽालय

3,23,06,431

३

345 रक्षा मन्ऽालय

1,87,00,000

४

356 सामान्य ूशासन मन्ऽालय

1,00,32,900

५

350 िशक्षा मन्ऽालय

97,71,120

६

347 सहरी िवकास मन्ऽालय

42,17,943

७

314 गृह मन्ऽालय

29,90,000

८

308 उजार् मन्ऽालय

23,60,458

९

349 शािन्त तथा पुनिनर्मार्ण मन्ऽालय

20,14,716

१०

370 ःवाःथ्य मन्ऽालय

10,20,000

११

343 युवा तथा खेलकुद मन्ऽालय

10,17,300

१२

313 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्ऽालय

6,89,700

१३

312 कृिष िवकास

1,50,000

१४

307 उ ोग मन्ऽालय

1,05,200

१५

325 सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ ययन

69,300

१६

365 सं िघय मािमला तथा ःथािनय िवकास मन्ऽालय

59,325

१७

210 लोकसेवा आयोग

54,300

१८

358 सूचना तथा सं चार मन्ऽालय

27,800

१९

212 िनवार्चन आयोग

14,282

२०

332 िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय

14,200

२१

214 राि य मानव अिधकार आयोग

12,000

२२

326 पररा
कूल

मन्ऽालय

11,87,30,986

4,900
20,43,62,861

न.

4,87,57,216

3 ते ॐो

ॐोतः महाले खा िनयन्ऽक कायार्लय

80,35,31,454

3,61,75,357

2 दोॐो

जम्मा

71,85,98,881

1 पिहलो

ूाथिमकता

चालु

80,35,31,454

ॐोतः महाले खा िनयन्ऽक कायार्लय

जम्मा

35,51,56,165

50,57,465

5 अन्तरसम्बिन्धत िवकास

7 साधारण ूशासन

81,29,501

29,33,87,901

3 सामािजक िवकास

4 सुशासन ूव र्न

10,61,27,550

3,56,72,872

चालु

2 पूवार्धार िनमार्ण

1 उत्पादन वृि

िस.

न.

िस.

कायर्गत रणनीित

पूंजीगत

33,51,75,970

11,87,694

3,08,48,872

30,31,39,404

14,02,87,431

3,20,000

1,73,64,200

12,26,03,231

िव ीय

1,27,89,94,855

43,59,95,687

2,01,29,018

1,88,86,767

33,46,50,668

39,00,49,416

7,92,83,299

जम्मा

33,10,74,950

13,33,85,511

10,88,546

9,69,351

16,03,66,554

2,65,03,610

87,61,378

चालु

4,80,89,400

45,04,463

23,30,485

12,06,602

56,42,854

2,92,00,224

52,04,772

पूँजीगत

जम्मा

1,27,89,94,855

5,02,64,910

8,43,88,429

1,14,43,41,516

चालु

33,10,74,950

5,45,521

1,62,19,938

31,43,09,490

4,80,89,400

4,20,939

28,95,596

4,47,72,866

पूंजीगत

2,02,19,662

-

22,59,938

1,79,59,723

िव ीय

20७4 पुस मिहनासम्मको खचर्

2,02,19,662

1,27,21,212

0

3,13,938

5,57,900

35,49,152

30,77,459

िव ीय

२०७4 पुस मिहनासम्मको खचर्

२०७4 पुस मिहनासम्मको ूाथिमकताको आधारमा बजेट तथा खचर्को तुलना

14,02,87,431

5,26,00,417

0

46,40,000

1,07,30,834

6,13,92,026

1,09,24,154

आ.व.20७4/७5 को वजेट

33,51,75,970

2,82,39,105

1,50,71,553

61,17,266

3,05,31,933

22,25,29,840

3,26,86,273

िव ीय

आ.व.20७4/७5 को वजे ट
पूँजीगत

२०74 पुस मिहनासम्मको कायर्गत रणनीितक बजेट तथा खचर्को तुलना

39,93,84,012

9,66,460

2,13,75,472

37,70,42,080

जम्मा

39,93,84,012

24,87,72,825

34,19,032

24,89,891

16,65,67,308

5,92,52,986

1,70,43,609

जम्मा

41.20

1.12

44.84

43.74

चालु

41.20

37.56

21.52

11.92

54.66

24.97

24.56

चालु

िव ीय

14.41

34.43

8.20

9.23

12.73

14.35

35.44

9.39

14.77

पूंजीगत

14.41

0.00

13.01

14.65

िव ीय

बजेटको तुलनामा खचर् ूितशत

14.35

15.95

15.46

19.72

18.48

13.12

15.92

पूँजीगत

बजे टको तुल नामा खचर् ूितशत

31.23

1.92

25.33

32.95

जम्मा

.हजारमा

अनुसूची १५

31.23

57.06

16.99

13.18

49.77

15.19

21.50

जम्मा

.हजारमा

अनुसूची १४

नगद

-

9,91,929

8,72,156
3,07,922

22512 सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो ीसम्वन्धी खचर्ह

22521 उत्पादन साममी / सेवा

6,62,017

22611 अनुगमन,मू ल्यांकन खचर्

76,933
6,04,936

22531 औषधी खरीद

22529 अन्य कायर्बम खचर्

32,87,459

3,46,040

22522 कायर्बम खचर्

19,93,009

22412 अन्य सेवा शुल्क

3,52,758

22411 सेवा र परामशर् खचर्

22511 कमर्चारी तािलम

1,51,310

46,265

22321 िनिमर्त सावर्जिनक सम्पि को ममर्त सम्भार खचर्

22314 इन्धन - अन्य ूयोजन

4,403

60,402

22313 पुःतक तथा साममी खचर्

20,21,120

1,39,290

22213 िबमा

22311 कायार्लयसम्बन्धी खचर्

6,09,618

22312 पशुपंक्षीह को आहार

-

8,82,947

22211 इन्धन

22212 स ालन तथा ममर्त सम्भार

-

-

-

-

-

-

-

-

1,17,408

-

-

-

-

-

-

-

-

21,350

22122 अन्य भाडा

22121 घर भाडा

-

2,25,492

22112 स ार महसुल

-

5,24,162

22111 पानी तथा िबजुली

-

1,73,873

58,07,759

21122 खा ान

-

-

-

-

-

-

गै॑ नगद

21123 औषधी उपचार खचर्

4,92,142

12,07,040

21121 पोशाक

भ ा

52,152

21114 िफल्ड भ ा

21119 अन्य

16,11,647

21113 महं गी भ ा

4,58,86,319
6,21,062

कायर्बम खचर्

21112 ःथानीय भ ा

21111 तलव

ख.शी.नं
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6,62,017

6,04,936

76,933

32,87,459

3,07,922

8,72,156

3,46,040

19,93,009

4,70,167

1,51,310

46,265

4,403

60,402

20,21,120

1,39,290

6,09,618

8,82,947

21,350

9,91,929

2,25,492

5,24,162

1,73,873

58,07,759

4,92,142

12,07,040

52,152

16,11,647

6,21,062

4,58,86,319

जम्मा

6,69,898

6,29,343

1,53,155

29,24,822

3,93,829

4,66,580

4,07,957

22,98,840

9,26,647

3,54,636

59,053

7,168

73,862

14,13,872

2,34,293

10,06,649

13,31,860

10,17,494

11,00,047

2,67,075

6,14,935

2,02,315

69,86,017

7,14,063

22,53,343

27,453

15,13,605

5,01,397

जम्मा

-

-

-

1,637

-

100

-

-

1,38,106

-

-

-

-

-

-

-

6,69,898

6,29,343

1,53,155

29,26,458

3,93,829

4,66,680

4,07,957

22,98,840

10,64,753

3,54,636

59,053

7,168

73,862

14,13,872

2,34,293

10,06,649

13,31,860

10,17,494
-

11,00,047
-

2,67,075

6,14,935

2,02,315

69,86,017

7,14,063

22,53,343

27,453

15,13,605

5,01,397

4,62,68,697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

गै॑ नगद

2074 पुस मिहनासम्मको खचर्
4,62,68,697

नगद

2074 पुस मिहनासम्मको शीषर्कगत नगद तथा गै॑ नगद खचर्को तुलनात्मक िववरण

10.90

18.44

17.32

16.36

20.29

45.09

86.68

-47.36

-6.08

-19.27

0.83

ूितशत

1.19

4.03

99.08

-10.98

27.90

-46.49

17.89

15.35

126.46

134.38

27.64

62.78

22.29

-30.05

68.20

65.13

50.84

4,665.86

वृि

.हजारमा

अनुसूची १६

-

33,13,851
93,634

17,59,979
3,75,31,506

26411 सरकारी िनकाय,सिमित एवं बोडर्ह लाई िनसतर् चालु अनुदान

26412 सरकारी िनकाय,सिमित एवं बोडर्ह लाई सशतर् चालु अनुदान

27,50,363

8,21,967

-

74,485

66,834
-

32,419

74,485

-

-

-

-

-

-

-

28211 राजःव िफतार्

15,865

28,08,064

19,19,388

2,55,123

2,30,78,377

4,09,535

8,11,646

28212 न्याियक िफतार्

1,778

13,595

26,40,114

18,46,204

1,71,309

2,83,50,746

8,21,967

5,05,432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

785

1,778

28141 जग्गाको भाडा

13,595

26,40,114

27314 सेवा िनवृ को औषधी उपचार

27315 मृत कमर्चारीको सुिवधा तथा सहायता

18,46,204

1,71,309

27313 सेवा िनवृ को सि त िवदा

27312 उपदान

2,83,50,746

27211 छाऽवृि

27311 िनवृि भरण तथा अशक्त वृि

5,05,432

27112 अन्य सामािजक सहायता - सशतर्

1,46,95,200

1,36,66,339

-

27111 सामािजक सुरक्षा - सशतर्

1,46,95,200

9,75,03,246

2,26,11,455

36,28,558

19,96,660

11,39,428

1,24,78,931

19,95,453

31,11,538

49,800

3,39,206

9,34,216

36,471

5,03,69,894

2,69,90,293

27,50,363

45,30,899

6,03,654

3,75,31,506

17,59,979

27,97,178

1,02,79,334

45,10,572

10,04,885

75,716

45,212

8,120

1,20,188

1,26,612

47,42,441

18,38,233

76,86,348

13,290

38,926

-

गै॑ नगद

2074 पुस मिहनासम्मको खचर्
21,48,280

नगद

26611 िव ीय समानीकरण अनुदान

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

-

-

1,31,410

1,20,788

1,08,292

93,634

33,13,851

17,22,999

5,49,333

10,553

438

4,33,905

जम्मा

26612 सशतर् अनुदान

2,69,90,293

ँ ीगत अनुदान
26422 सरकारी िनकाय,सिमित एवं बोडर्ह लाई सशतर् पूज

ँ ीगत अनुदान
26423 अन्य सं ःथा तथा व्यिक्तलाई पूज

45,30,899

ँ ीगत अनुदान
26421 सरकारी िनकाय,सिमित एवं बोडर्ह लाई िनसतर् पूज

6,03,654

27,97,178

26413 अन्य सं ःथा तथा व्यक्तीलाई चालु अनुदान

1,02,79,334

ँ ीगत अनुदान
26322 ःथानीय िनकाय सशतर् पूज

45,06,572

ँ ीगत अनुदान
26321 ःथानीय िनकाय िनशतर् पूज

10,04,885

26311 ःथानीय िनकाय िनशतर् चालु अनुदान

26312 ःथानीय िनकाय सशतर् चालु अनुदान

75,716

1,31,410

26211 अन्तराि य सदःयता शल्क तथा सहयोग

-

1,20,788

25211 गै॑ िव ीय व्यवसायह लाई चालु सहायता

ँ ीगत सहायता
25212 गै॑ िव ीय व्यवसायह लाई पूज
-

-

1,08,292

ँ ीगत सहायता
25112 गै॑ िव ीय सं ःथानह लाई पूज

25111 गै॑ िव ीय सं ःथानह लाई चालु सहायता

-

17,22,999

24111 वैदेिशक ऋणको व्याज

-

24211 आन्तिरक ऋणको व्याज

10,553

-

खचर्

438

-

गै॑ नगद
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4,33,905

नगद

5,49,333

22711 िविवध

कायर्बम खचर्

व्यिक्त तथा ूितिनिध मण्डलको ॅमण खचर्

22614 अन्य ॅमण खचर्

22613 िविश

22612 ॅमण खचर्

ख.शी.नं

32,419

66,834

785

15,865

28,08,064

19,19,388

2,55,123

2,30,78,377

4,09,535

8,11,646

1,36,66,339

5,03,69,894

9,75,03,246

2,26,11,455

36,28,558

19,96,660

11,39,428

1,24,78,931

19,95,453

31,11,538

49,800

3,39,206

9,34,216

36,471

45,212

8,120

1,20,188

1,26,612

47,42,441

18,38,233

76,86,348

13,290

38,926

21,48,280

जम्मा

ूितशत
395.10

-56.48

0.00

-55.87

16.70

6.36

3.96

48.93

-18.60

-50.18

60.58

-7.00

0.00

0.00

-16.22

31.93

-55.93

88.76

-66.75

13.38

11.24

-99.52

-92.48

-7.03

-51.83

-65.59

-93.28

10.99

35.22

43.11

6.69

1,299.22

25.94

8,786.91

वृि

पुँिजगत जम्मा

2,52,88,476
16,34,888
13,75,906
29,391

29611 सावर्जिनक िनमार्ण

ँ ीगत सुधार खचर्
29621 पूज

ँ ीगत अनुसन्धान तथा परामशर्
29711 पूज

29712 सफ्टवेयर िनमार्ण र खरीद खचर्

27,37,15,161

कुल जम्मा

66,86,525
2,08,21,413

िव ीय ब्यवःथा जम्मा

32211 आन्तिरक ऋणको सांवा भुक्तानी

1,76,645

31221 वैदेिशक शेयर लगानी
92,13,198

9,85,100

32111 वैदेिशक ऋणको सांवा भुक्तानी

37,59,945

31111 सं ःथानमा ऋण लगानी

31211 सं ःथानमा शेयर लगानी

3,44,06,119

8,12,265

8,99,168

9,69,906

-

-

-

-

-

-

8,48,498

-

19,771

-

16,461

3,70,525

29411 सवारी साधन

29511 मेिशनरी औजार

-

69,325

-

-

1,21,408

2,47,599

29311 फिनर्चर तथा िफक्चसर्

ँ ीगत सुधार खचर् - भवन
29231 पूज

4,69,213
40,21,628

29111 जग्गा खरीद

29221 भवन िनमार्ण

21,84,87,630

-

गै॑ नगद

207३ पुस मिहनासम्मको खचर्

चालु जम्मा

नगद
17,708

कायर्बम खचर्

28213 अन्य िफतार्

ख.शी.नं

27,46,85,067

2,08,21,413

66,86,525

92,13,198

1,76,645

9,85,100

37,59,945

3,52,54,617

29,391

13,95,678

16,34,888

2,61,00,742

9,15,629

3,70,525

2,47,599

69,325

40,21,628

4,69,213

21,86,09,038

17,708

जम्मा

39,91,63,322

2,02,19,662

39,23,713

87,97,500

1,68,188

48,22,593

25,07,668

4,80,08,553

54,849

18,36,703

17,89,849

3,12,96,308

11,94,589

22,43,848

2,85,111

98,186

82,41,417

9,67,694

33,09,35,108

2,20,690

-

-

-

-

-

-

80,847

-

-

-

80,847

-

-

-

-

-

-

1,39,843

-

गै॑ नगद

2074 पुस मिहनासम्मको खचर्
89,319

नगद

39,93,84,012

2,02,19,662

39,23,713

87,97,500

1,68,188

48,22,593

25,07,668

4,80,89,400

54,849

18,36,703

17,89,849

3,13,77,155

11,94,589

22,43,848

2,85,111

98,186

82,41,417

9,67,694

33,10,74,950

89,319

जम्मा

वृि

ूितशत

45.40

-2.89

-41.32

-4.51

0.00

389.55

-33.31

36.41

86.62

31.60

9.48

20.22

30.47

505.59

15.15

41.63

104.93

106.24

51.45

404.41

01.4 सामान्य आधारभूत

तहका सरकारह

जम्मा

5,43,643

4. आिथर्क मािमला

1,65,155

16,59,239

03.3 न्यायालय

3. सावर्जिनक शािन्त सुरक्षा 03.4 कारागार

शािन्त

-

3,29,999

6,13,681

तथा

आिथर्क मािमला

04.8 अनुसन्धान

04.7 अन्य उ ोगह

िवकास

21,557

49,168

18,01,613

04.6 सं चार

1,52,780

1,59,76,313

24,57,726

04.5 यातायात

-

3,33,970
5,34,076

04.4 खानी , उत्पादन तथा िनमार्ण

04.3 इन्धन तथा उजार्
1,06,896

62,30,826

1,30,85,056

24,20,629

9,26,698

1,78,41,735
2,39,57,547

3,70,229

15,34,163

13,50,320

िशकार

04.2 कृिष, वन , मत्ःयपालन तथा

ौम

04.1 सामान्य आिथर्क, व्यापािरक र

जम्मा

सुरक्षा

अन्यऽ विगर्कृत नभएको

03.6 सावर्जिनक

93,243

180

4,072

03.2 अग्नी िनयन्ऽण से वा

जम्मा
2,97,892

03.1 ूहरी से वा

6,62,148

457

3,467

1,41,00,618

6,46,125

1,67,36,004

1,67,39,859

8,50,814

6,47,73,972

98,319

15,567

02.5 रक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

02.2 नागिरक सुरक्षा

02.1 सै िनक सुरक्षा

हःतान्तरण

हुने सामान्य ूकृितको

01.8 िविभ
1,40,44,013

0

33,13,851
बीच

43,184

39,24,945

01.7 सावर्जिनक ऋण कारोवार

िवकास से वा

01.6 सामान्य से वा

0

0
0

0
1,45,733

782

5,63,578

पूंजीगत

81,79,789

3,53,09,477

चालु

0

0

0

0

0

34,35,100

5,00,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,64,56,313

0

70,65,160

0

0

0

0

0

93,91,153

िव ीय

2073 पुस मिहनासम्मको खचर्

1,115

01.5 सामान्य अनुसन्धान तथा

से वा

आिथर्क सहायता

01.3 सामान्य से वा

01.2 बा

मािमला

िनकाय, िवि य र वैदेिशक

01.1 कायर्कारी र िवधाियकाको

कायर्गत शीषर्क

388

2. रक्षा

1 सामान्य सावर्जिनक से वा

मुख्य कायर्गत शीषर्क

शीषर्क

1,74,337

9,43,681

18,50,781

1,84,34,039

6,40,972

51,19,391

1,98,15,881

2,63,78,175

1,87,68,434

19,04,391

6,36,886

18,24,394

4,252

1,43,98,510

1,74,02,008

15,955

3,924

1,73,82,129

8,20,81,099

1,41,42,332

1,03,79,011

39,68,129

1,115

0

83,25,523

782

4,52,64,207

जम्मा

2074 पुस मिहनासम्मको कायर्गत खचर्क ो तुल नात्मक िववरण

34,508

6,15,005

17,38,092

32,37,049

50,648

7,02,464

1,34,09,122

2,07,61,140

2,56,32,927

16,85,443

6,05,447

17,93,992

5,301

2,15,42,743

1,89,89,968

284

2,573

1,89,87,111

19,79,12,796

14,74,50,622

47,42,441

69,86,063

1,600

716

85,79,715

892

3,01,50,747

चालु

26,827

4,19,716

77,568

2,02,06,522

2,60,176

1,57,457

65,11,389

53,33,899

10,66,172

3,27,164

1,30,617

2,88,548

357

3,19,486

22,09,300

1,186

7,768

22,00,346

13,06,825

0

0

3,76,715

0

1,002

1,69,628

34,731

7,24,749

पूंजीगत

0

20,00,000

54,000

0

0

40,64,511

10,00,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,29,81,151

0

39,43,713

0

0

0

0

0

90,37,438

िव ीय

2074 पुस मिहनासम्मको खचर्

61,335

30,34,721

18,69,661

2,34,43,571

3,10,824

49,24,433

2,09,20,511

2,60,95,038

2,66,99,099

20,12,607

7,36,064

20,82,540

5,658

2,18,62,230

2,11,99,268

1,471

10,341

2,11,87,457

21,22,00,772

14,74,50,622

86,86,154

73,62,778

1,600

1,718

87,49,343

35,623

3,99,12,934

जम्मा

वृि

-64.82

221.58

1.02

27.18

-51.51

-3.81

5.57

-1.07

42.26

5.68

15.57

14.15

33.06

51.84

21.82

0.00

0.00

21.89

158.53

942.62

-16.31

85.55

43.56

0.00

5.09

0.00

-11.82

.हजारमा
ूितशत

अनुसूची 1७

9. िशक्षा

धमर्

8. मनोरं जन, सं ःकृित तथा

7. ःवाःथ्य

सुिवधा

6. आवास तथा सामुदाियक

5. वातावरण सं रक्षण

मुख्य कायर्गत शीषर्क

सं रक्षण

अन्यऽ
जम्मा

उल्ले ख

10,09,766
14,093

59,81,442
9,10,449

07.4 सावर्जिनक ःवाःथ्य से वा

07.5 अनुसन्धान से वा

र

खे लकुद

तथा

ूाथिमक

विगर्कृत

र

नहुने

िशक्षा

ूाथिमक

जम्मा

िवकास,

जम्मा

09.8 िशक्षा अन्यऽ विगर्कृत नभएको

09.6 िशक्षाको लािग सहायक से वाह

(अनौपचािरक िशक्षा)

09.5 तहमा

09.2 माध्यिमक िशक्षा

िशक्षा

09.1 पूवर्

सं ःकृितक र धािमर्क

08.5 अनुसन्धान

08.3 ूसारण तथा ूकाशन से वा

08.2 सांःकृितक से वा

से वाह

08.1 मनोरं जनात्मक

जम्मा

07.6 ःवाःथ्य - अन्यऽ विगर्कृत नभएको

0
26,230

4,21,62,951

11,797

2,16,088

1,13,66,245

14,115

0

49,81,521
70,23,202

318

1,85,75,895

81,412

17,72,268

32,291

91,578
0

41,956

8,10,579

0

7,165

8,70,111

11,09,356

31,944

1,38,62,054

25,293

3,88,341

07.2 विहरं
65,14,786

से वा

28,259

52,92,845

4,09,948

67,036

13,87,666

41,743

07.3 अःपताल से वा

औजार

07.1 औषधी उत्पादन,उपकरण तथा

नभएको

सुिवधा

-

5,71,588

06.3 खानेपानी

सामुदाियक

1,62,318
40,63,087

3,25,005

06.2 सामुदाियक िवकास

तथा

6,57,491

06.6 आवास

3,42,658

4,49,331

जम्मा

अन्यऽ
13,64,670

-

06.1 आवास िवकास

विगर्कृत नभएको

05.6 वातावरण
2,81,310

2,450

6,172
12,85,041

26,334

6,763

05.5 अनुसन्धान तथा िवकास पयार्वरण

जम्मा

05.2 ढल व्यवःथापन

05.1 फोहोर मैला व्यवःथापन

विगर्कृत नभएको
32,564

पूंजीगत

2,59,01,682

चालु

66,694

अन्यऽ
4,35,54,765

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,30,000

0

0

0

3,30,000

0

0

0

0

0

40,35,100

1,00,000

िव ीय

2073 पुस मिहनासम्मको खचर्

5,143

मामीला

कायर्गत शीषर्क

29,146

04.9 आिथर्क

शीषर्क

4,21,89,181

2,16,088

1,13,78,042

70,37,318

49,81,521

1,85,76,212

18,53,680

0

1,23,869

8,52,536

8,77,276

1,40,46,868

69,91,208

65,46,730

4,13,635

95,296

70,10,511

4,51,691

46,34,675

4,87,323

14,36,823

17,07,328

15,66,350

8,622

33,097

99,258

7,34,91,546

1,34,289

जम्मा
20,980

1,72,53,844

20,240

1,25,54,176

46,24,537

54,891

13,94,708

12,383

1,59,777

4,75,659

7,46,889

1,08,00,141

6,77,274

7,66,392

20,91,318

67,08,659

4,93,745

62,753

29,01,401

43,495

6,00,747

1,07,866

21,49,293

17,99,820

15,43,099

5,571

7,844

2,43,306

4,05,69,007

चालु

57,738

120

13,010

44,609

1,13,359

1,782

904

1,10,067

606

15,68,425

0

15,152

13,34,451

32,870

1,12,583

73,370

77,88,827

2,35,235

41,14,558

1,19,032

33,20,001

9,14,408

3,48,169

1,304

5,58,577

6,358

3,30,06,160

12,605

पूंजीगत

0

0

0

20,000

0

0

0

20,000

0

0

0

0

0

72,18,511

1,00,000

िव ीय

2074 पुस मिहनासम्मको खचर्

1,73,11,582

20,359

1,25,67,185

46,69,146

0

54,891

15,08,068

14,165

1,60,682

5,85,726

7,47,495

1,23,68,566

6,77,274

7,81,544

34,25,769

67,41,529

6,06,328

1,36,122

1,07,10,228

2,78,731

47,15,305

2,26,898

54,89,295

27,14,229

18,91,268

6,874

5,66,421

2,49,665

8,07,93,678

1,33,585

जम्मा

151.53

9.94

-0.52

ूितशत

-58.97

-90.58

10.45

-33.65

-100.00

-99.70

-18.64

-31.30

-14.79

-11.95

0.00

-51.00

2.98

46.59

42.84

52.77

-38.29

1.74

-53.44

282.04

58.98

20.74

0.00

1,611.37

वृि

10. सामािजक सुरक्षा

मुख्य कायर्गत शीषर्क

कायर्गत शीषर्क

सुरक्षा
57,053
60,774
3,52,54,617

1,51,49,096
21,86,09,038

जम्मा

कू ल जम्मा

अन्यऽ

411

2,414

1,39,47,460
19,020

896

पूंजीगत

5,02,863

चालु

0

0

0

0

0

2,08,21,413

िव ीय

2073 पुस मिहनासम्मको खचर्

6,79,753

-

ॐोतः महाले खा िनयन्ऽक कायार्लय

विगर्कृत नभएको

10.9 सामािजक

तथा िवकास

10.8 सामािजक सुरक्षा - अनुसन्धान

10.7 सामािजक असमावेशी

10.4 पिरवार र िशशु कल्याण

शीषर्क

27,37,60,525

1,52,09,870

7,36,806

19,430

1,39,49,874

5,03,760

जम्मा

33,10,74,958

1,38,20,344

4,66,856

19,189

1,31,68,603

1,65,696

चालु

364

1,173

0

4,80,89,392

58,178

56,640

पूंजीगत

0
2,02,19,662

िव ीय

2074 पुस मिहनासम्मको खचर्

39,93,84,012

1,38,78,522

5,23,497

19,553

1,31,69,777

1,65,696

जम्मा

वृि

45.89

-8.75

-28.95

0.63

-5.59

-67.11

ूितशत

325115 पशुपित क्षेऽ िवकास कोष

325116 लुिम्बनी िवकास कोष

329124 रा पित च ुरे - तराई मधेश सं रक्षण िवकास सिमित

337138 पुंपलाल राजमागर्(मध्य पहाडी राजमागर्)

337141 काठमांडौ-तराई मधेश फा

337145 उ र दिक्षण राजमागर्(कणार्ली, कालीगण्डकी र कोशी)

337224 हुलाकी राजमागर् (पुलह

337307 रे ल, मेशो रे ल तथा मोनो रे ल िवकास आयोजना

357121 बबई िसं चाइ आयोजना

357125 िसक्टा िसं चाइ आयोजना

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ु आयोजना (४५६ मे. वा.)
501121 मािथल्लो तामाकोशी जलिव त

501161 दिक्षण एिशया पयर्टन पुवार्धार िवकास आयोजना

501179 पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल

501180 दोॐो अन्तरार्ि य िवमानःथल िनजगढ, बारा

15

16

17

18

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

जम्मा

357135 भेरी - ववई

14

डाइभसर्न बहुउ ेँयीय आयोजना

357132 रानी जमरा

13

कुलिरया िसं चाइ आयोजना ( ूणाली आधुिनकीकरण समेत)

समेत)

शयाक

313114 मेलम्ची खानेपानी आयोजना

2

कायर्बम/आयोजना

ु आयोजना िवकास सिमित
308113 बुढी गण्डकी जलिव त

व.उ.िश.नं.

1

ब.सं .

राि य गौरवका आयोजनाह को बजेट तथा 2074 पुससम्मको खचर्को िववरण

6,37,05,444

15,00,000

50,00,000

72,20,000

5,00,000

8,88,092

19,70,832

15,87,159

7,16,355

40,17,047

42,74,516

20,29,092

1,01,44,895

40,28,371

19,18,773

7,19,400

4,44,175

65,72,492

1,01,74,245

बजेट

1,20,53,567

-

-

20,00,000

1,66,667

5,56,274

7,66,616

4,45,307

1,07,449

14,48,340

19,08,314

9,51,638

3,00,316

23,09,568

3,42,721

1,48,880

-

5,87,970

13,507

खचर्

18.92

0.00

0.00

27.70

33.33

62.64

38.90

28.06

15.00

36.05

44.64

46.90

2.96

57.33

17.86

20.70

0.00

8.95

0.13

खचर् %
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