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मन्त्िव्य 
 

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ि 2077/78 को बजेट कायािन्त्वयन र राजस्व सिंकलनको र्वश् लेर्ण, 
साविजर्नक खर्ि प्रणालीमा देजखएका समस्या र समािानका लार्ग गररएका प्रयास एवम ्सिुार र आगामी 
ददनमा साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी एवम ्गणुस्िरीय बनाउन अवलम्वन गनुिपने र्वर्यहरू 
समावेश गरी वार्र्िक प्रगर्ि मूल्याङ्कन प्रर्िवेदन ियार गररएको छ। 

र्वश् वव्यापी रूपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ को महामारीको बहआुयार्मक असरलाई न्त्यूनीकरण गदै 
नागररकको दैर्नक जीवनयापन सहज बनाउनका लार्ग मलुकुको आर्थिक र सामाजजक गर्िर्वर्िलाई 
सामान्त्यीकरण गनि सरकारले उपलब्ि गराएको राहि, सहरु्लयि, छुट एवम ्अन्त्य र्वर्भन्त् न र्वत्तीय िथा 
मौदिक उपायहरूको अवलम्बनले अथििन्त्रलाई र्लायमान बनाउन सहयोग पगेुको देजखन्त्छ।    

बढ्दो व्यापार घाटा र प्रशासर्नक खर्ि, न्त्यून र कम गणुस्िरको पुुँजीगि खर्ि, आयािमखुी राजस्व एवम ्
र्वप्ररे्णमार्थको र्नभिरिा जस्िा परम्परागि र्नुौर्ि कायमै रहेका छन।् साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनलाई थप 
प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कायिर्वर्ि िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन िथा र्नयमावली, साविजर्नक खर्िमा 
र्मिव्यर्यिा कायम गने मापदण्ड एवम ्आयोजनाको बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्त्िी मापदण्ड जारी गररएकोले 
र्वत्तीय एवम ्बजेट अनशुासन कायम गनिमा सहयोग पगेुको देजखन्त्छ। नागररकको जीवन रक्षालाई उच्र् 
प्राथर्मकिा ददइ लाग ुगररएका बन्त्दाबन्त्दी र र्नर्ेिाज्ञालगायिका कदमले मानवीय, आर्थिक िथा सामाजजक 
लगायिका के्षरको क्षर्ि, नोक्सानी र रासदीलाई न्त्यून स्िरमा राख् दै आर्थिक गर्िर्वर्िलाई र्ियाशील 
िलु्याउन गररएका प्रयत् नले सरकार प्रर्िको नागररक र्वश् वास कायमै रहेको छ। लक्ष्य अनसुार राजस्व 
सङ्कलनमा देजखएको न्त्यूनिा, र्वकास सहायिामा आएको सिंकुर्न िथा कोर्भड-19 र्वरुद्धको खोप खररद र 
व्यवस्थापनले स्रोि व्यवस्थापन मार्थ थप दवाव सजृना गरे िापर्न र्ववेकशील नीर्ि र कायािन्त्वयनको 
प्रभावकाररिाले सविसजिि कोर् बर्िमा रहेको छ। 

कोर्भड-19 को महामारीबाट प्रभार्वि अथििन्त्रलाई लयमा फकािउुँदै ददगो र्वकास लक्ष्य प्राज ि, देशलाई 
र्वकासशील मलुकुमा स्िरोन्निी र मध्यम आय भएको मलुकुमा रुपान्त्िरण गने प्रर्िवद्धिासर्हि सशुासन, 
र्वकास र समरृ्द्धको रार्िय र्ाहनालाई साकार बनाउन समग्र साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा र्नरन्त्िरको 
ददगो र उन्निशील सिुार आवश्यक देजखन्त्छ। यस प्रर्िवेदनमा उजल्लजखि र्वर्यले आगामी ददनमा समग्र 
अथििन्त्रको सिुारका लार्ग सम्वद्ध सबै पक्षलाई मागिदशिन गने अपेक्षा र्लएको छु। 

अन्त्त्यमा, प्रस्ििु प्रर्िवेदन ियारीमा सहयोग परु् याउने सबै र्नकाय र कमिर्ारीहरूलाई िन्त्यवाद ददन 
र्ाहन्त्छु।          

    

 जनादिन शमाि “प्रभाकर” 

 अथिमन्त्री 
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पररच्छेद एक 

देशको समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जस्थर्ि 

 
१.1 वास्िर्वक क्षरे    

 र्वश् वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ महामारीको कारण आर्थिक िथा स्वास््य क्षरेमा 
नकारात्मक असर पनि गएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ को पर्हलो रैमासमा िलुनात्मक 
रुपमा कोर्भडको असर िमशः कम हुुँदै गएको र्थयो। कोर्भड-१९ को पर्हलो लहरबाट र्सजजिि 
असरको कमीसुँगै र्लायमान हुुँदै गरेको अथििन्त्र, नयाुँ वर्ि २०७८ को शरुुवािसुँगै फैर्लएको 
कोर्भड-१९ को दोस्रो लहरबाट पनुः आिान्त्ि हनु पगेुको छ। मलुकुको र्वर्भन्त् न भागमा पनुः 
लाग ुभएको र्नर्ेिाज्ञाको कारण उत्पादन, रोजगारी िथा समग्र आर्थिक क्षेरमा असर पनि गएको 
छ। 

 केन्त्िीय ि्याङ्क र्वभागका अनसुार आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा ४.०१ प्रर्िशि आर्थिक वृर्द्ध 
भएको अनमुान छ। केन्त्िीय ि्याङ्क र्वभागले अनमुान गरेभन्त्दा लामो समयसम्म र्नशेिाज्ञा िथा 
बन्त्दाबन्त्दी रहेकोले अनमुार्नि आर्थिक वृर्द्ध हार्सल गनि कदठनाई हनुे देजखएको छ। 

 केन्त्िीय ि्याङ्क र्वभागका अनसुार कृर्र् के्षरको वृर्द्ध २.६४ प्रर्िशि, उद्योग क्षेरको ५.०५ 
प्रर्िशि िथा सेवा के्षरको वृर्द्ध ४.४३ प्रर्िशि रहेको अनमुान छ। कुल गाहिस््य उत्पादनमा 
कृर्र्, उद्योग र सेवा के्षरको अिंश िमशः २५.८३ प्रर्िशि, १३.११ प्रर्िशि र ६१.०६ प्रर्िशि 
रहेको छ (िार्लका १)। कृर्र् के्षरिफि  िानको उत्पादन १.२८ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई 
५६,२१,७१० मेर्ट्रक टन रहेको अनमुान छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा कुल गाहिस््य बर्ि कुल गाहिस््य उत्पादनको ६.६२ प्रर्िशि रहेको 
छ। आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा प्रर्िव्यजि कुल गाहिस््य उत्पादन रू.१ लाख ४० हजार ८ 
सय १९ (अमेररकी डलर ११९१) रहेको अनमुान छ। साथै कुल रार्िय आय अमेररकी डलर १ 
हजार १ सय ९६ िथा कुल खर्ि योग्य आय अमेररकी डलर १ हजार ४ सय ८६ रहेको अनमुान 
छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा कुल जलर्वद्यिुको जर्डि क्षमिा वृर्ि भई १ हजार ४ सय ५८ 
मेगावाट पगेुको छ। मार्थल्लो िामाकोशाी आयोजनाबाट र्वद्यिु उत्पादन शरुु भएको छ। आर्थिक 
वर्ि २०७७÷७८ सम्म ९३ प्रर्िशि जनसिंख्यामा र्वद्यिु पहुुँर् पगेुको छ भने प्रर्िव्यजि र्वद्यिु 
खपि २ सय ६० यरु्नट पगेुको छ।  

 र्वश् वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ महामारीको कारण अन्त्िरािर्िय आवागमन ठप प्राय रह्यो 
र आन्त्िररक घमुर्फरमासमेि कदठनाई उत्पन्त् न भयो। एकपर्छ अको गदै दोहोररएको सिंिमणका 
कारण पयिटकीय गर्िर्वर्िमा कमी आई कुल पयिटक आगमन सिंख्यामा ९०.९४ प्रर्िशिले र्गरावट 
भई पयिटक सिंख्या ७० हजार १ सय २३ कायम भयो। 

िार्लका १.1 कुल गाहिस््य उत्पादनमा र्वगि 3 वर्िको क्षरेगि योगदान       (प्रर्िशिमा) 
क्षेर आ.व.2075/76 आ.व.2076/77 सिं + आ.व.2077/78 प्रा. = 
कृर्र्* 24.92 26.21 25.83 
उद्योग 15.02 13.37 13.11 
सेवा 60.06 60.42 61.06 
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यथाथि कुल गाहिस््य उत्पादनको वृर्द्धदर 
आर्थिक वृर्द्धदर 6.66 -2.09 4.01 
कृर्र्* 5.16 2.23 2.64 
उद्योग 7.38 -3.69 5.05 
सेवा 6.76 -3.97 4.43 
*कृर्र्, वन िथा मत्स्यपालन  प्रा. प्रारजम्भक अनमुान  सिं. सिंशोर्िि अनमुान 

स्रोिः केन्त्िीय ि्याङ्क र्वभाग 

 
1.२ मिास्फीर्ि 
 उपभोिा मिुास्फीर्ि 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा वार्र्िक औसि उपभोिा मिुास्फीर्ि ३.६० प्रर्िशि रहेको छ। 
अजघल्लो आर्थिक वर्ि यस्िो मिुास्फीर्ि ६.१५ प्रर्िशि रहेको र्थयो। 

थोक मिुास्फीर्ि 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा वार्र्िक औसि थोक मिुास्फीर्ि ७.६१ प्रर्िशि रहेको छ। अजघल्लो 
आर्थिक वर्ि यस्िो मिुास्फीर्ि ६.८७ प्रर्िशि रहेको र्थयो। 

1.3 बाह्य क्षरे  
1.3.1 वैदेजशक व्यापार  

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा कुल वस्ि ु र्नयािि ४४.४ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.१ खबि ४१ 
अबि १२ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो र्नयािि ०.६ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको र्थयो। 
समीक्षा अवर्िमा गन्त्िव्यका आिारमा भारि िथा अन्त्य मलुकुिफि  िमशः ५१.७ प्रर्िशि र 
२७.७ प्रर्िशिले र्नयािि वरृ्द्ध भएको छ भने र्ीनिफि को र्नयाििमा १४.७ प्रर्िशिले कमी 
आएको छ। वस्िगुि आिारमा सोयार्वन िेल, अलैंर्ी, िागो (पोर्लिर िथा अन्त्य), जटुका 
सामान, ऊनी गलैंर्ालगायिका वस्िकुो र्नयािि बढेको छ भने पाम िेल, दाल, जस्िापािा, िार, 
र्ोकरलगायिका वस्िकुो र्नयािि घटेको छ।  

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा कुल वस्ि ुआयाि २८.७ प्रर्िशिले वरृ्द्ध भई रू.१५ खबि ३९ 
अबि ८४ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो आयाि १५.६ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। वस्ि ु
आयाि गररने मलुकुका आिारमा भारि, र्ीन िथा अन्त्य मलुकुबाट भएको आयाि िमशः 
३२.१ प्रर्िशि, २८.६ प्रर्िशि र १९.६ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। वस्िगुि आिारमा 
यािायािका सािन िथा पाटिपजुाि, कच्र्ा सोयार्वन िेल, एम.एस. र्बलेट, र्ामल, सनुलगायिका 
वस्िकुो आयाि बढेको छ भने हवाईजहाजका पाटिपजुाि, कच्र्ा पाम िेल, र्भर्डयो, टेर्लर्भजन 
िथा पाटिपूजाि, कोल्ड रोल्ड र्सट इन्त्क्वाइल, सपुारीलगायिका वस्िकुो आयाि घटेको छ।  

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा कुल वस्ि ुव्यापार घाटा २७.३ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.१३ खबि 
९८ अबि ७१ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो घाटा १६.८ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। 
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िार्लका 1.2 बाह्य क्षरेको जस्थर्ि (वैदेजशक व्यापारिफि )  

(कुल गाहिस््य उत्पादनसुँगको अनपुाि) 
र्ववरण आ.व.2075/76 आ.व.207६/7७ आ.व.2077/78 

वस्ि ुर्नयािि 2.5 2.5 3.3 

वस्ि ुआयाि 36.8 30.6 36.1 

व्यापार घाटा -34.2 -28.1 -32.8 

कुल वस्ि ुव्यापार  39.3 33.1 39.4 

   स्रोिः नेपाल राि बैंक 

 1.3.2 र्वप्ररे्ण आप्रवाह 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा र्वप्ररे्ण आप्रवाहमा ९.८ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.९ खबि ६१ अबि 
५ करोड रहेको छ। अजघल्लो वर्ि र्वप्ररे्ण आप्रवाह ०.५ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। र्वप्ररे्ण 
आप्रवाहको कुल गाहिस््य उत्पादनसुँगको अनपुाि अजघल्लो वर्ि २२.४ प्रर्िशि रहेकोमा 
समीक्षा अवर्िमा उि अनपुाि २२.५ प्रर्िशि रहेको छ। समीक्षा अवर्िमा खदु ट्रान्त्सफर 
आयमा ९.१ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.१० खबि ७१ अबि ३५ करोड रहेको छ। अजघल्लो वर्ि 
यस्िो ट्रान्त्सफर १.५ प्रर्िशिले घटेको र्थयो।  

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा वैदेजशक रोजगारीका लार्ग अजन्त्िम श्रम स्वीकृर्ि (सिंस्थागि िथा 
व्यजिगि-नयाुँ र वैिार्नकीकरण) र्लने नेपालीको सिंख्या ६२.८ प्रर्िशिले घटेको छ। 
अजघल्लो वर्ि यस्िो सिंख्या २०.५ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। वैदेजशक रोजगारीका लार्ग पनुः 
श्रम स्वीकृर्ि र्लन ेनेपालीको सिंख्या समीक्षा अवर्िमा ४६.८ प्रर्िशिले घटेको छ। अजघल्लो 
वर्ि यस्िो सिंख्या ३४.७ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। 

1.3.3 र्ाल ुखािा एवम ्शोिानान्त्िर जस्थर्ि 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा र्ाल ुखािा घाटा रू.३ खबि ३३ अबि ६७ करोड रहेको छ। 
अजघल्लो वर्ि यस्िो घाटा रू.३३ अबि ७६ करोड रहेको र्थयो।  

 समीक्षा अवर्िमा शोिानान्त्िर जस्थर्ि रू.१ अबि २३ करोडले बर्िमा रहेको छ। अजघल्लो वर्ि 
शोिानान्त्िर जस्थर्ि रू.२ खबि ८२ अबि ४१ करोडले बर्िमा रहेको र्थयो।  

 समीक्षा अवर्िमा पुुँजीगि ट्रान्त्सफर ७.४ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.१५ अबि २६ करोड रहेको छ 
भने खदु प्रत्यक्ष वैदेजशक लगानी ०.२ प्रर्िशिले वरृ्द्ध भई रू.१९ अबि ५१ करोड पगेुको 
छ। अजघल्लो वर्ि प ुुँजीगि ट्रान्त्सफर रू.१४ अबि २१ करोड र खदु प्रत्यक्ष वैदेजशक लगानी 
रू.१९ अबि ४८ करोड रहेको र्थयो। 

िार्लका 1.3 बाह्य क्षरेको जस्थर्ि (र्ाल ुखािा एवम ्शोिानान्त्िर जस्थर्ि) 
(कुल गाहिस््य उत्पादनसुँगको अनपुाि) 

र्ववरण आ.व.2075/76 आ.व.207६/7७ आ.व.2077/78 

भ्रमण आय 1.9 1.6 0.2 
र्वप्ररे्ण आप्रवाह 22.8 22.4 22.5 
र्ाल ुखािा सन्त्िलुन -6.9 -0.9 -7.8 
र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि 26.9 35.8 32.8 

  स्रोि- नेपाल राि बैंक 
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1.3.4 र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि 

२०७७ असार मसान्त्िमा रू.१४ खबि १ अबि ८४ करोड बराबर रहेको कुल र्वदेशी र्वर्नमय 
सजिर्ि २०७८ असार मसान्त्िमा ०.२ प्रर्िशिले कमी भई रू.१३ खबि ९९ अबि ३ करोड 
कायम भएको छ। कुल र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्िमा भारिीय मिुाको अिंश २४ प्रर्िशि रहेको 
छ। कुल र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्िमध्ये नेपाल राि बैंकमा रहेको सजिर्ि २०७७ असार 
मसान्त्िमा रू.१२ खबि २६ अबि १२ करोड रहेकोमा २०७८ असार मसान्त्िमा रू.१२ खबि 
४४ अबि ६३ करोड रहेको छ। बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्था (नेपाल राि बैंकबाहेक) सुँग रहेको 
र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि २०७७ असार मसान्त्िमा रू.१ खबि ७५ अबि ७१ करोड रहेकोमा 
२०७८ असार मसान्त्िमा रू.१ खबि ५४ अबि ३९ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ि 
२०७७÷७८ को आयािलाई आिार मान्त्दा बैर्कि के्षरसुँग रहेको र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि 
११.२ मर्हनाको वस्ि ुआयाि र १०.२ मर्हनाको वस्ि ुिथा सेवा आयाि िान्त् न पयािप्त रहन े
देजखन्त्छ।  

1.4 मौदिक जस्थर्ि  
 1.4.1 मिुाप्रदाय 

 २०७७ असार मसान्त्िमा रू.४२ खबि ३० अबि ९७ करोड रहेको र्वस्ििृ मिुाप्रदाय आर्थिक 
वर्ि २०७७÷७८ मा २१.८ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई २०७८ असार मसान्त्िमा रू.५१ खबि ५४ 
अबि ८५ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि उि मिुाप्रदाय १८.१ प्रर्िशिले बढेको र्थयो।  

 समीक्षा अवर्िमा खदु वैदेजशक सम्पजत्त (र्वदेशी र्वर्नमय मूल्याङ्कन नाफा÷नोक्सान समायोजजि) 
रू.१ अबि २३ करोड (०.१ प्रर्िशि) ले बढेको छ। अजघल्लो वर्ि उि सम्पजत्त रू.२ खबि 
८२ अबि ४१ करोड (२८.७ प्रर्िशि) ले बढेको र्थयो।  

 समीक्षा अवर्िमा सजिि मिुा ५.२ प्रर्िशिले बढेको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो मिुा २६.७ 
प्रर्िशिले बढेको र्थयो।  

1.4.2 कुल आन्त्िररक कजाि  
 २०७७ असार मसान्त्िमा रू.३७ खबि ९२ अबि ६२ करोड रहेको कुल आन्त्िररक कजाि 

आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा २६.८ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई २०७८ असार मसान्त्िमा रू.४८ 
खबि १० अबि ६३ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि उि कजाि १३.६ प्रर्िशिले बढेको 
र्थयो।  

 २०७७ असार मसान्त्िमा रू.३२ खबि ७६ अबि ८९ करोड रहेको मौदिक के्षरको र्नजी 
क्षेरमार्थको दावी आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा २६.३ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई २०७८ असार 
मसान्त्िमा रू.४१ खबि ३९ अबि ५६ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो दावी १२.६ 
प्रर्िशिले बढेको र्थयो। 

 1.4.3 र्नक्षपे पररर्ालन 

 बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्थामा रहेको र्नके्षप २०७७ असार मसान्त्िमा रू.३८ खबि ३९ अबि ७३ 
करोड भएकोमा आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा २१.४ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई २०७८ असार 
मसान्त्िमा रू.४६ खबि ६२ अबि ७३ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो र्नक्षेप १८.७ 
प्रर्िशिले बढेको र्थयो।  
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 २०७८ असारमा बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्थाहरूको कुल र्नके्षपमा र्ल्िी, बर्ि र मदु्दिीको अिंश 
िमशः १०.४ प्रर्िशि, ३४.२ प्रर्िशि र ४७ प्रर्िशि रहेको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो अिंश 
िमशः १० प्रर्िशि, ३१.९ प्रर्िशि र ४८.६ प्रर्िशि रहेको र्थयो। 

 1.4.4 कजाि प्रवाह 

 बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्थाबाट र्नजी के्षरिफि  प्रवाह भएको कजाि २०७७ असार मसान्त्िमा रू.३२ 
खबि ९ अबि ७९ करोड भएकोमा आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा २७.३ प्रर्िशिले वरृ्द्ध भई 
२०७८ असार मसान्त्िमा रू.४० खबि ८४ अबि ८१ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्ि यस्िो 
कजाि १२ प्रर्िशिले बढेको र्थयो।  

 समीक्षा अवर्िमा र्नजी क्षेरिफि  प्रवार्हि कजािमध्ये वाजणज्य बैंकहरूको कजाि प्रवाह २७.८ 
प्रर्िशिले, र्वकास बैंकहरूको कजाि प्रवाह ३०.५ प्रर्िशिले बढेको छ भने र्वत्त कम्पनीहरूको 
कजाि प्रवाह ६.३ प्रर्िशिले घटेको छ।  

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्थाहरूको कृर्र् के्षरिफि को ४३.६ 
प्रर्िशिले, औद्योर्गक उत्पादन क्षेरिफि को २०.६ प्रर्िशिले, र्नमािण क्षरेिफि को १८.४ 
प्रर्िशिले, यािायाि, सिंर्ार िथा साविजर्नक सेवा के्षरिफि को २०.४ प्रर्िशिले, थोक िथा खिुा 
व्यापार क्षेरिफि को २६.२ प्रर्िशिले र सेवा उद्योग के्षरिफि को २०.९ प्रर्िशिले कजाि बढेको 
छ। 

 समीक्षा अवर्िमा बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्थाहरूबाट प्रवार्हि आवर्िक कजाि २९.७ प्रर्िशिले, 

ओभरड्राफ्ट कजाि २९.८ प्रर्िशिले, ट्रि ररर्सट (आयाि) कजाि ४८.७ प्रर्िशिले, र्डमान्त्ड िथा 
र्ाल ु प ुुँजी कजाि २५.४ प्रर्िशिले, ररयल स्टेट (व्यजिगि आवासीय घर कजािसमेि) कजाि 
१५.८ प्रर्िशिले र माजजिन प्रकृर्ि कजाि ११०.८ प्रर्िशिले बढेको छ भने हायर परे्ज कजाि 
७.७ प्रर्िशिले कजाि घटेको छ। 

1.4.5 िरलिा व्यवस्थापन 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा ररभसि ररपोमाफि ि रू.१ खबि ९ अबि ५४ करोड र र्नक्षेप 
सिंकलन बोलकबोलमाफि ि रू.१ खबि ९३ अबि ७५ करोड गरी कुल रू.३ खबि ३ अबि २९ 
करोड िरलिा प्रशोर्न गररएको छ। अजघल्लो वर्ि रू.७८ अबि िरलिा प्रशोर्न भएको र्थयो। 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा ररपोमाफि ि रू.६७ अबि ९४ करोड र स्थायी िरलिा 
सरु्विामाफि ि रू.३ खबि ७० अबि ३४ करोड गरी कुल रू.४ खबि ३८ अबि २८ करोड 
िरलिा प्रवाह गररएको छ। अजघल्लो वर्ि रू.२ खबि १९ अबि १६ करोड िरलिा प्रवाह 
भएको र्थयो। 

 समीक्षा अवर्िमा यस बैंकले र्वदेशी र्वर्नमय बजार (वाजणज्य बैंकहरू) बाट अमेररकी डलर ३ 
अबि ६२ करोड खदु खररद गरी रू.४ खबि २८ अबि ५४ करोड िरलिा प्रवाह भएको छ। 
अजघल्लो वर्ि र्वदेशी र्वर्नमय बजारबाट अमेररकी डलर ४ अबि २१ करोड खररद गरी रू.४ 
खबि ९२ अबि २४ करोड िरलिा प्रवाह गररएको र्थयो। 

 समीक्षा अवर्िमा अमेररकी डलर ४ अबि ५४ करोड र्बिी गरी रू.५ खबि ३५ अबि २३ 
करोड बराबरको भारिीय रुपैयाुँ खररद भएको छ। अजघल्लो वर्ि अमेररकी डलर ३ अबि ८२ 
करोडलगायि अन्त्य र्वदेशी मिुा र्बिी गरी रू.४ खबि ४२ अबि १३ करोड बराबरको भारिीय 
रुपैयाुँ खररद भएको र्थयो। 
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1.4.6 पनुरकजाि, सहरु्लयिपूणि कजाि र व्यवसाय र्नरन्त्िरिा कजाि 
 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा नेपाल राि बैंकबाट सहरु्लयि ब्याजदरमा प्रदान गररन ेपनुरकजाि 

कुल रू.१ खबि ४८ अबि ७५ करोड स्वीकृि भएकोमा २०७८ असार मसान्त्िमा रू.१ खबि 
२२ अबि ७० करोड लगानीमा रहेको छ। 

 उत्पादन अर्भवृर्द्ध, रोजगारी र्सजिना र उद्यमशीलिा र्वकासका लार्ग नेपाल सरकारको ब्याज 
अनदुानमा सञ र्ार्लि सहरु्लयिपूणि कजाि कायििमअन्त्िगिि २०७८ असारसम्ममा १ लाख ४ 
हजार १ सय ९ ऋणीलाई रू.१ खबि ६१ अबि ४४ करोड कजाि प्रवाह भएको छ। यसमध्ये 
कृर्र् िथा पशपुन्त्छी व्यवसायमा ४६ हजार ५७ ऋणीलाई रू.१ खबि ६ अबि ९८ करोड र 
५५ हजार ५ सय ५१ मर्हला उद्यमीलाई रू.५० अबि ९८ करोड कजाि लगानी भएको छ। 
सहरु्लयिपूणि कजािका अन्त्य ८ शीर्िकअन्त्िगिि २ हजार ५ सय १ ऋणीहरूसुँग रू.३ अबि ४८ 
करोड कजाि लगानीमा रहेको छ। 

 “व्यावसार्यक र्नरन्त्िरिा कजाि प्रवाह कायिर्वर्ि, २०७७” बमोजजम कोर्भड-१९ प्रभार्वि पयिटन 
र घरेल,ु साना िथा मझौला उद्यम क्षेरको व्यवसाय र्नरन्त्िरिामा सहयोग परु् याउन िी क्षेरका 
श्रर्मक िथा कमिर्ारीको पाररश्रर्मक भिुानीका लार्ग व्यवस्था गररएको कजाि २०७८ असार 
मसान्त्िसम्ममा रू.९५ करोड ६७ लाख स्वीकृि भएको छ। 

1.4.7 ब्याजदर 

 २०७७ असारमा ९१ ददन े टे्रजरी बीलको भाररि औसि ब्याजदर १.२७ प्रर्िशि रहेकोमा 
२०७८ असारमा ४.५५ प्रर्िशि रहेको छ। वाजणज्य बैंकहरूबीर्को अन्त्िर-बैंक कारोबारको 
भाररि औसि ब्याजदर २०७७ असारमा ०.३५ प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ असारमा ४.१२ 
प्रर्िशि रहेको छ।  

 वाजणज्य बैंकहरूको औसि आिार दर २०७७ असारमा ८.५० प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ 
असारमा ६.८६ प्रर्िशि कायम भएको छ। २०७७ असारमा वाजणज्य बैंकहरूको र्नक्षेपको 
भाररि औसि ब्याजदर ६.०१ प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ असारमा ४.६५ प्रर्िशि कायम 
भएको छ। २०७७ असारमा वाजणज्य बैंकहरूको कजािको भाररि औसि ब्याजदर १०.११ 
प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ असारमा ८.४३ प्रर्िशिमा झरेको छ।  

1.4.8 र्वत्तीय पहुुँर् 

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा र्वत्तीय पहुुँर् र्वस्िार भएको छ। बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्थाहरूको 
शाखा सिंख्या २०७७ असार मसान्त्िमा ९ हजार ७ सय ६५ रहेकोमा २०७८ असार 
मसान्त्िमा १० हजार ६ सय ८३ पगेुको छ। उि अवर्िमा जनसिंख्या प्रर्ि बैंक शाखा ३ 
हजार ७२ बाट घटेर २ हजार ८ सय ४४ कायम भएको छ।  

 आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ मा बैंक शाखा नपगेुका थप ३ स्थानीय िहमा शाखा र्वस्िार भई 
कुल ७ सय ५३ स्थानीय िहमध्ये ७ सय ५० िहमा वाजणज्य बैंकका शाखा र्वस्िार भएका 
छन।् वाजणज्य बैंकका शाखा पगु्न बाुँकी स्थानीय िहमा िाददि जजल्लाको रुवीभ्याली, 
जाजरकोटको जनुीर्ाुँदे र बझाङको साईपाल गाउुँपार्लका रहेका छन।् 
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1.5 पुुँजी बजार 

 २०७७ असार मसान्त्िमा १३६२.४ रहेको नेसे सूर्काङ्क २०७८ असार मसान्त्िमा २८८३.४ 
पगेुको छ।  

 २०७८ असार मसान्त्िमा र्ििोपर बजार पुुँजीकरण रू.४० खबि १० अबि ९६ करोड पगेुको छ। 
२०७७ असार मसान्त्िमा बजार पुुँजीकरण रू.१७ खबि ९२ अबि ७६ करोड रहेको र्थयो।  

 २०७८ असारमा नेपाल स्टक एक्सरे्न्त्ज र्लर्मटेडमा सूर्ीकृि कम्पनीहरूको सिंख्या २ सय १९ 
पगेुको छ। सूर्ीकृि कम्पनीहरूमध्ये १ सय ४३ बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्था र बीमा कम्पनी रहेका 
छन ्भने ४० जलर्वद्यिु ्कम्पनी, १९ उत्पादन िथा प्रशोिन उद्योग, ५ होटल, ५ लगानी कम्पनी, 
४ व्यापाररक सिंस्था र ३ अन्त्य समूहका रहेका छन।् २०७७ असारमा सूर्ीकृि कम्पनीहरूको 
सिंख्या २ सय १२ रहेको र्थयो। 

 सूर्ीकृि कम्पनीहरूमध्ये बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्था र बीमा कम्पनीको र्ििोपर बजार पुुँजीकरणको 
र्हस्सा ६८.९ प्रर्िशि रहेको छ। त्यसैगरी, जलर्वद्यिु कम्पनीको र्हस्सा ८.४ प्रर्िशि, लगानी 
कम्पनीको ८.१ प्रर्िशि, उत्पादन िथा प्रशोिन उद्योगको र्हस्सा ३.७ प्रर्िशि, होटेलको र्हस्सा 
१.५ प्रर्िशि, व्यापाररक सिंस्थाको र्हस्सा ०.५ प्रर्िशि िथा अन्त्य समूहका कम्पनीहरूको र्हस्सा 
८.९ प्रर्िशि रहेको छ। 

.61  बीमा 

 जीवन बीमा 19, र्नजीवन बीमा 20 र पनुबीमा कम्पनी 2 गरी नेपालमा कुल 41 वटा बीमा 
कम्पनी रहेका छन।् 

 आर्थिक वर्ि २०७६/7७ को असार मसान्त्िसम्म कुल जीवन बीमालेख सिंख्या 85 लाख 77 
हजार 9 सय 80 रहेकोमा आर्थिक वर्ि २०७7/7८ को असार मसान्त्िसम्म 8६ लाख १२ 
हजार ८ सय ५0 रही 0.४१ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। त्यस्िै, आर्थिक वर्ि २०७६/7७ मा 
कुल र्नजीवन बीमालेख सिंख्या 22 लाख 6 हजार 3 सय 38 रहेकोमा आर्थिक वर्ि २०७७/7८ 
को असार मसान्त्िसम्म 27 लाख ३१ हजार ७ सय ७३ हनु गई २३.८१ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको 
छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७६/7७ मा बीमाको दायरामा आएको जनसिंख्या २२.६१ प्रर्िशि रहेकोमा 
आर्थिक वर्ि २०७७/7८ मा 2४.०२ प्रर्िशि पगेुको छ। 

1.7 र्नके्षप सरुक्षण 

आर्थिक वर्ि २०७६/7७ को असार मसान्त्िसम्म ७३ वटा बैंक िथा र्वत्तीय सिंस्थाहरूबाट २ करोड 
६० लाख र्नक्षेपकिािहरूको रू.६ खबि 89 अबि र्नके्षप सरुक्षण गरी रू.१ अबि ५ करोड बराबरको 
सरुक्षण शलु्क प्रा ि भएकोमा र्ाल ु आर्थिक वर्िको सोही अवर्िमा ६६ वटा बैंक िथा र्वत्तीय 
सिंस्थाहरूबाट ३ करोड १ लाख र्नक्षेपकिािहरूको रू.८ खबि १२ अबि र्नके्षप सरुक्षण गरी रू.१ अबि 
२३ करोड बराबरको र्नके्षप सरुक्षण शलु्क प्रा ि भई गि वर्िको सोही अवर्िको िलुनामा र्नक्षपे 
रकममा १७.85 प्रर्िशिले र सरुक्षण शलु्कमा 14.63 प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। 
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1.8 कजाि सरुक्षण 
आर्थिक वर्ि 207६/7७ र आर्थिक वर्ि 2077/7८ को कजाि सरुक्षणको िलुनात्मक र्ववरण  

िार्लका 1.4 कजाि सरुक्षण       (रू.हजारमा) 
र्ववरण आ.व.207६/7७ आ.व.207७/7८ वृर्द्ध प्रर्िशि 

पशिुन सरुक्षण के्षर 35590 22330 -37.26 
र्वपन्त् न िथा लघ ुकजाि के्षर 507070 825791 62.86 
कृर्र् कजाि क्षेर 13748 18048 31.28 
साना िथा मझौला उद्यम क्षरे 9984 17915 79.43 
शैजक्षक क्षेर 11 0 0 
सहरु्लयि पूणि क्षरे 21709 121738 460.77 
जम्मा 588113 1005822 71.03 

स्रोिः र्नक्षेप िथा कजाि सरुक्षण कोर्  
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पररच्छेद दईु 

राजस्व पररर्ालन 

 
2.1 राजस्व सिंकलन 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा रू.10 खबि 11 अबि 75 करोड 84 लाख राजस्व सिंकलनको अनमुान 
गररएको र्थयो। सो अनमुानबाट सिंघीय सरकारको सजिि कोर्मा रू.8 खबि 89 अबि 61 करोड 84 
लाख र रू.1 खबि 22 अबि 14 करोड राजस्व बाुँडफाुँटमाफि ि प्रदेश र स्थानीय िहलाई हन्त्िान्त्िरण 
गने लक्ष्य र्लइएको र्थयो।  

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा रू.9 खबि 78 अबि 75 करोड 41 लाख राजस्व (अन्त्य प्राज िसमेि) 
सिंकलन भएको छ, जनु वार्र्िक अनमुानको 96.74 प्रर्िशि प्रगर्ि हो र गि वर्िको िलुनामा कररब 
16.34 प्रर्िशिले बढी हो। यस अवर्िमा र्वर्भन्त् न राजस्व शीर्िकहरूमा सिंकलन भएको राजस्वको 
िलुनात्मक र्ववरण िार्लकामा प्रस्ििु गररएको छ। 

िार्लका 2.1 राजस्व सिंकलन     (रू.लाखमा) 

ि.सिं. कर शीर्िक/क्षेर 
लक्ष्य असलुी 

वरृ्द्धदर 
(प्रर्िशि) 2077/78 को 

वार्र्िक लक्ष्य 
आर्थिक वर्ि  
2076/77 

आर्थिक वर्ि  
2077/78 

1 भन्त्सार महशलु 1935547 1379903 2013896 45.94 
2 मूल्य अर्भवरृ्द्ध कर 3021687 2240165 2820191 25.89 
  उत्पादन, र्बिी, सेवा 1120362 982097 1165357 18.66 
  पैठारी 1901325 1258068 1654834 31.54 
3 अन्त्िःशलु्क 1555041 1006269 1337805 32.95 
  आन्त्िररक उत्पादन 989229 649798 815855 25.56 
  पैठारी 565812 356471 521950 46.42 
4 जशक्षा सेवा शलु्क 13497 5838 3676 -37.03 
5 आयकर 2380387 2197412 2300773 4.70 
6 अन्त्य कर 223343 170968 224725 31.44 
  कर राजस्व जम्मा 9129490 7000555 8701067 24.29 
7 गैर कर जम्मा 988094 936912 682145 -27.19 
  कुल राजस्व जम्मा 10117584 7937466 9383211 18.21 
8 अन्त्य प्राज ि 0 475658 404330 -15.00 
  जम्मा राजस्व/प्राज ि 10117584 8413124 9787541 16.34 

स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय/राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथि मन्त्रालय 

2.2 कर राजस्वको शीर्िकगि र्वश् लेर्ण 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा कर राजस्व सिंकलनिफि  रू.8 खबि 70 अबि 10 करोड 66 लाख 
असलु भएको छ, जनु लक्ष्यको िलुनामा 95.31 प्रर्िशि प्रगर्ि हो। आर्थिक वर्ि 2076/77 को 
सिंकलनको िलुनामा 24.29 प्रर्िशिले बढी हो। गि आर्थिक वर्िमा र्वश् वव्यापी रूपमा फैर्लएको 
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कोर्भड-१९ को कारण आर्थिक वर्िको रै्र मर्हनादेजख जेठ मर्हनासम्म भएको लकडाउन र 
त्यसपर्छको र्नर्िेाज्ञाको समयमा अत्यावश्यकबाहेकका अन्त्य के्षरमा आर्थिक गर्िर्वर्ि ठप रहेको र 
आयािको पररमाणमासमेि कमी आएको कारण भन्त्सार र्वन्त्दमुा सिंकलन हनुे राजस्वको वृर्द्धदरसमेि 
नकारात्मक रहुँदा समग्र कर राजस्वको वृर्द्धदर ऋणात्मक देजखएकोमा यस अवर्िमा कोर्भड-19 को 
प्रभाव केही कम भएको, खोपको शरुुवाि भएको िथा आर्थिक गर्िर्वर्िहरूमा आएको सिुारबाट भन्त्सार 
र्वन्त्दमुा भएको राजस्वलगायि कर राजस्वका शीर्िकहरूमा सकारात्मक वृर्द्धदर हार्सल हनु गएको छ। 

2.2.1 आयकर 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा आयकरिफि  रू.2 खबि 30 अबि 7 करोड 73 लाख सिंकलन 
भएको छ। सो रकम गि आर्थिक वर्िको िलुनामा 4.70 प्रर्िशिले बढी हो भने लक्ष्यको 
िलुनामा 96.66 प्रर्िशि हो। आयकरिफि  क्षेरगि र्वश् लेर्ण गदाि सिंस्थागि आयकरिफि  
अजघल्लो आर्थिक वर्िको िलुनामा 15.05 प्रर्िशि घटी राजस्व सिंकलन भएको छ, व्यजिगि 
आयकरिफि  कररब 44.21 प्रर्िशिको वृर्द्धदर हार्सल भएको छ। त्यसैगरी, लगानीिफि को 
आयकरमा अजघल्लो वर्िको िलुनामा 3.70 प्रर्िशिको वृर्द्धदर हार्सल भएको छ। सिंस्थागि 
आयकरिफि  सरकारी सिंस्थानहरूले दाजखला गने आयकरमा 49.88 प्रर्िशिले ह्रास आएको 
छ। पजब्लक र्लर्मटेड कम्पनीिफि को आयकरमा भन े 9.58 प्रर्िशि र प्राइभेट र्लर्मटेड 
कम्पनीिफि को 18.63 प्रर्िशिको वृर्द्धदर रहेको छ। र्नकायको पुुँजीगि लाभमा प्रा ि हनु े
आयकरमा भने 97.03 प्रर्िशिको ऋणात्मक वृर्द्धदर रहेको छ जसको प्रमखु कारण आर्थिक 
वर्ि 2076/77 मा एनसेल प्रा.र्ल.बाट ठूलो रकम पुुँजीगि लाभकरबापि सिंकलन हनु ुहो। 
व्यजिगि आयकरिफि  एकलौटी फमि, पाररश्रर्मक िथा व्यजिगि पुुँजीगि लाभकरिफि  सबैमा 
सकारात्मक वृर्द्धदर हार्सल भएको छ। आयकरिफि  सिंकलन भएको राजस्वको र्वश् लेर्ण 
देहाय बमोजजम िार्लकामा प्रस्ििु गररएको छ।  

िार्लका 2.2 आयकर सिंकलन र्ववरण                               (रू.लाखमा) 
र्ववरण आ.व.2076/77 आ.व.2077/78 वृर्द्धदर 

सिंस्थागि आयकर 1231512 1046188 -15.05 
व्यजिगि आयकर 579278 835385 44.21 
लगानीको आयकर 321540 333442 3.7 

 
िार्लका 2.3 सिंस्थागि आयकर सिंकलन र्ववरण                         (रू.लाखमा) 

सिंस्थागि आयकर आ.व.2076/77 आ.व.2077/78 वृर्द्धदर 
सरकारी कम्पनी 110247 55259 -49.88 
पजब्लक र्लर्मटेड कम्पनी 472000 517237 9.58 
प्राइभेट र्लर्मटेड  323792 384103 18.63 
अन्त्य कम्पनी 88603 82555 -6.83 
पुुँजीगि लाभकर 236870 7035 -97.03 
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िार्लका 2.4 व्यजिगि आयकर सिंकलन र्ववरण                        (रू.लाखमा) 

व्यजिगि आयकर आ.व. 
2076/77 

आ.व. 
2077/78 वृर्द्धदर 

एकलौटी फमि िथा व्यजिगि आयकर 236525 278441 17.72 
पाररश्रर्मक कर 250046 269318 7.71 
पुुँजीगि लाभ कर 92708 287626 210.2 
सामाजजक सरुक्षा कर 65081 68896 5.86 
 
िार्लका 2.5 लगानीको आयकर सिंकलन र्ववरण                         (रू.लाखमा) 

लगानीको आयकर आ.व. 2076/77 आ.व. 2077/78 वृर्द्धदर 
घरबहाल 26540 28814 8.57 
ब्याज 219971 223058 1.4 
लाभािंश 59380 64791 9.11 
लगानीको अन्त्य आय 681 1000 46.84 
आकजस्मक लाभ 2692 1889 -29.83 
अन्त्य आयकर  12275 13890 13.16 

2.2.2 मूल्य अर्भवरृ्द्ध कर 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा मूल्य अर्भवृर्द्ध करिफि  रू.2 खबि 82 अबि 1 करोड 91 लाख 
असलु भएको छ। यो लक्ष्यको िलुनामा 93.33 प्रर्िशि हो भने गि आर्थिक वर्िको 
िलुनामा 25.89 प्रर्िशिको वृर्द्ध हो। आन्त्िररक मूल्य अर्भवृर्द्ध करिफि  रू.1 खबि 16 अबि 
53 करोड 57 लाख र पैठारीिफि  रू.1 खबि 65 अबि 48 करोड 34 लाख सिंकलन भएको 
छ। आन्त्िररक मूल्य अर्भवृर्द्ध करिफि  18.66 प्रर्िशि र पैठारीिफि  31.54 प्रर्िशिको 
वृर्द्धदर हार्सल भएको छ। र्वश् वव्यापी रूपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ को महामारीको कारण 
पयिटन व्यवसायमा पनि गएको प्रत्यक्ष असरको प्रभाव राजस्व सिंकलनमासमेि परेको हुुँदा 
पयिटन के्षरको वृर्द्धदर 65.57 प्रर्िशिले ऋणात्मक रहेको छ भने अन्त्यमा सकारात्मक 
वृर्द्धदर देजखएको छ। मूल्य अर्भवरृ्द्ध करिफि  सिंकलन भएको राजस्वको िलुना देहायको 
िार्लकामा प्रस्ििु गररएको छ।  

िार्लका 2.6 आन्त्िररक मूल्य अर्भवरृ्द्ध कर सिंकलनको जस्थर्ि            (रू.लाखमा) 
शीर्िक आ.व. 2076/77  आ.व. 2077/78  वृर्द्धदर 
उत्पादन 276169 351460 27.26 
आयाि 1258068 1654840 31.54 
र्बिी र्विरण 224258 276476 23.28 
ठेक् का र परामशि 318118 350791 10.27 
पयिटन 20268 6978 -65.57 
दूरसिंर्ार, बीमा र अन्त्य सेवा 96993 127460 31.41 
बेदिािवाल (ररभसि र्ाजि) 45160 50967 12.86 
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2.2.3 अन्त्िःशलु्क 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा अन्त्िःशलु्किफि  रू.१ खबि 33 अबि 78 करोड 5 लाख असलु 
भएको छ। असलु भएको कुल अन्त्िःशलु्कमध्ये आन्त्िररक उत्पादनिफि  रू.81 अबि 58 
करोड 55 लाख र पैठारीिफि  रू.52 अबि 19 करोड 50 लाख रहेको छ। गि आर्थिक 
वर्िको िलुनामा आन्त्िररक अन्त्िःशलु्किफि  25.56 प्रर्िशि र पैठारीिफि  46.42 प्रर्िशिको 
वृर्द्धदर हार्सल भएको छ। समीक्षा अवर्िमा र्रुोट िथा सूिीजन्त्य पदाथिबाट सिंकलन भएको 
अन्त्ि:शलु्क सिंकलनमा करीब 10 प्रर्िशि र र्वयरमा 41.76 प्रर्िशिको वृर्द्धदर रहेको 
देजखन्त्छ। मददरा आयािमा लगाइएको प्रर्िबन्त्ि फुकुवा, आर्थिक ऐन, 2077 बाट 
अन्त्ि:शलु्कका दरहरूमा गररएका पररवििन, वर्िको मध्य अवर्िमा कोर्भड-19 को प्रभावमा 
आएको केही सहजिालगायिका कारणबाट आयाि िथा आन्त्िररकिफि  समेि अन्त्िःशलु्क 
सिंकलनको िलुनात्मक वृर्द्धदर सकारात्मक रहेको देजखन्त्छ। अन्त्ि:शलु्किफि  सिंकलन भएको 
राजस्वको जस्थर्ि देहायको िार्लकामा प्रस्ििु गररएको छ। 

िार्लका 2.7 अन्त्िःशलु्कको िलुनात्मक जस्थर्ि                          (रू.लाखमा) 

शीर्िक आ.व. 2076/77 को 
असलुी 

आ.व. 2077/78 को 
असलुी वृर्द्धदर 

पैठारी 356471 521950 46.42 
र्रुोट र सिुी 185532 203941 9.92 
मददरा 200763 243275 21.18 
र्वयर 148209 210097 41.76 
अन्त्य उत्पादन 115294 158985 37.9 

   2.2.4 भन्त्सार महसलु 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा भन्त्सार महसलु रू.2 खबि 1 अबि 38 करोड 96 लाख असलु 
भएको छ जनु गि वर्िको िलुनामा कररब 45.94 प्रर्िशिले बढी हो। गि वर्िको िलुनामा 
समीक्षा अवर्िमा आयािमा सिंकलन भएको भन्त्सार महसलु सिंकलनमा 43.03 प्रर्िशि िथा 
र्नयाििमा सिंकलन भएको भन्त्सार महसलुमा 155.48 प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको देजखन्त्छ। 
कोर्भड-19 का कारण गि आर्थिक वर्िको अन्त्त्यमा भएको लकडाउन, समीक्षा अवर्िको 
प्रारजम्भक मर्हनाहरूमा कायम रहेको र्नर्ेिाज्ञा लगायिका कारण रोर्कएका औद्योर्गक कच्र्ा 
पदाथि, उपभोग्य वस्ि ु िथा अन्त्य सामग्रीसमेि यस अवर्िमा पैठारी भएका कारणसमेिबाट 
भन्त्सार महसलु सिंकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देजखन्त्छ। यस अवर्िमा र्डजेल, 
एम.एस.र्वलेट, भटमासको कच्र्ा िेल, मोबाइल टेर्लफोन, एल र्प ग्याुँस, पेट्रोल, ियारी 
कपडा, पोलीर्थन दाना, र्ामल, सनुलगायिका वस्ि ुप्रमखु पैठारी भएका वस्िकुो सूर्ीमा परेको 
देजखन्त्छ। भन्त्सार महसलुिफि  सिंकलन भएको राजस्वको जस्थर्ि देहायको िार्लकामा प्रस्ििु 
गररएको छ। 
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िार्लका 2.8 भन्त्सार महसलु सिंकलनको जस्थर्ि         (रू.लाखमा) 

शीर्िक आ.व. 2076/77 को 
असलुी 

आ.व. 2077/78 को 
असलुी वृर्द्धदर 

भन्त्सार महसलु आयाि 1175856 1681852 43.03 
भन्त्सार महसलु र्नयािि 1124 2871 155.4 
वैदेजशक व्यापारमा आिाररि 
अन्त्य कर 60924 104800 72.02 

पूवाििार सेवाको उपयोग िथा 
सवारी सािनमा लाग्ने कर 276733 408576 47.64 

2.3 गैरकर राजस्व 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा गैरकर राजस्विफि  रू.68 अबि 21 करोड 44 लाख असलुी भएको छ 
जनु गि वर्िको िलुनामा 27.19 प्रर्िशिले घटी हो। कोर्भड-19 को कारणले गररएको लकडाउन 
िथा र्नर्ेिाज्ञाका कारण सरकारी सेवा प्रवाह बन्त्द हनु जाुँदा सेवा शलु्क सिंकलन कम हनु गएको, 
आर्थिक र्ियाकलापमा आएको सिंकुर्नका कारण साविजर्नक सिंस्थानहरूको लाभािंश रकमसमेि कम 
प्रा ि भएको कारणले गैरकर राजस्व सिंकलनमा असर परेको देजखन्त्छ। यसैगरी, गि आर्थिक वर्िमा 
नेपाल दूरसिार प्रार्िकरणलगायिका सरकारी र्नकायमा रहेको कोर्बाट रू.21 अबि रकम गैरकर 
राजस्वमा दाजखला भएको िर समीक्षा अवर्िमा त्यस्िा कोर्बाट कुनै रकम जम्मा नभएका कारणसमेि 
समीक्षा अवर्िमा गैरकर राजस्व सिंकलन न्त्यून देजखएको छ। गैरकर राजस्विफि  सिंकलन भएको 
राजस्वको जस्थर्ि देहायको िार्लकामा प्रस्ििु गररएको छ। 

िार्लका 2.9 गैर कर राजस्व सिंकलनको जस्थर्ि              (रू.लाखमा) 

शीर्िक आ.व. 2076/77 को 
असलुी 

आ.व. 2077/78 को 
असलुी वृर्द्धदर 

सम्पजत्तवाट प्रा ि आय 383314 327269 -14.62 
वस्ि ु र सेवा र्बिीबाट प्रा ि 
रकम 264221 254046 -3.851 

दण्ड जररवाना र जफि 21489 25563 18.96 

र्वर्वि राजस्व 267883 75203 -71.93 
2.4 करको दायरा र्वस्िार 

आर्थिक वर्ि 2077/78 सम्ममा व्यावसार्यक स्थायी लेखा नम्बर र्लने करदािाको सिंख्या 16 लाख 
4 हजार 6 सय 94, व्यजिगि स्थायी लेखा नम्बर र्लने करदािाको सिंख्या 24 लाख 92 हजार 3 
सय 15 र करकट्टी गने र्नकायले र्लएको 9 हजार 9 सय 99 सर्हि जम्मा स्थायी लेखा नम्वर 
र्लनेको सिंख्या 41 लाख 7 हजार 8 पगेुको छ। मूल्य अर्भवृर्द्ध करमा दिाि भएका करदािाहरूको 
सिंख्या 2 लाख 93 हजार 9 सय 28 र अन्त्िःशलु्क ईजाजि प्रमाण पर र्लने करदािाको सिंख्या 1 
लाख 9 हजार 2 सय 46 पगेुको छ। उजल्लजखि सिंख्यामा खारेजी वा स्थगन गररएकाबाहेकका 
सर्िय सिंख्या मार समावेश रहेको छ। 
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      िार्लका 2.10 व्यजिगि िथा व्यावसार्यक स्थायी लेखा नम्बर र्लएका करदािाको र्ववरण  (रू.लाखमा) 

दिािको प्रकार २०७7 असार 

मसान्त्िसम्म 

२०७7 
श्रावणदेजख 

2078 असार 
मसान्त्िसम्म थप 

२०७8 
असारसम्म  

जम्मा 

प्रर्िशि 
पररवििन 

व्यावसार्यक स्थायी लेखा नम्बर    
(B-PAN) 1358934 245760 1604694 18.08 
व्यजिगि स्थायी लेखा नम्बर      
(P-PAN) 1973452 518863 2492315 26.29 
करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्थायी 
लेखा नम्बर (WPAN) 5106 4893 9999 95.83 
जम्मा स्थायी लेखा नम्बर 3337492 769516 4107008 23.05 
मूल्य अर्भवृर्द्ध कर (VAT) 255963 37965 293928 14.83 
अन्त्िःशलु्क (Excise) 94292 14954 109246 15.86 
स्रोिः राजस्व व्यवस् थापन महाशाखा, अथि मन्त्रालय 

2.5 आर्थिक वर्ि  2077/78 मा सम्पादन गररएका मखु्य कामहरू 

 नेपाल सरकारलाई राजस्व नीर्ि‚ कानून‚ प्रणाली िथा प्रशासनमा गनुिपने सिुारका लार्ग सझुाव ददन 
स्थायी सिंयन्त्रको रुपमा नेपाल राजस्व परामशि र्वकास सर्मर्ि गठन भई उि सर्मर्िले आफ्नो कायि 
सरु्ारु गरेको।  

 राजस्व व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीमा र्वद्यिुीय भिुानी सम्बन्त्िी सेवाप्रदायक सिंस्थालाई आबद्ध गने 
र्नदेजशका, २०७७ स्वीकृि भई कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। मोबाइल वालेटबाट कर दाजखला गनि 
सक्ने प्रणालीको र्वकास गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 आर्थिक ऐन, 2077 को दफा 18(1) बमोजजम देहायका वस्िमुा कायम रहेको शलु्क वा करको 
र्वद्यमान दरमा देहाय बमोजजम छुट गररएको:- 
o गहुुँको पैठारीमा लाग्न े९ प्रर्िशि कृर्र् सिुार शलु्कलाई घटाई ५ प्रर्िशि कायम गररएको। 
o लगानी बोडि िथा र्वद्यिु र्वकास र्वभागको र्सफारीसमा जलर्वद्यिु उत्पादन कम्पनीले पैठारी गने 

स्टील र्सटमा लाग्ने मूल्य अर्भवृर्द्ध कर परैु छुट ददइएको। 
o और्र्ि व्यवस्था र्वभागको र्सफाररसमा और्र्ि उद्योगले और्र्ि उत्पादनका लार्ग पैठारी गने माड 

(स्वेिसार), जर्डबटुीको सार, ल्याक्टोज, डेक्स्ट्रोज, यारार्फन, कोर्टि मेर्टररयल्स, टुइन 
एसएलएस, एर्सटेड र प्राथर्मक रुपका र्सर्लकनमा लाग्न ेमूल्य अर्भवृर्द्ध कर छुट ददइएको। 

o र्वद्यिुीय सवारी सािनमा र्पकपावर क्षमिाको आिारमा लाग्न े अन्त्ि:शलु्कमा २५ देजख ८० 
प्रर्िशिसम्म छुट ददइएको। 

o र्वदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाजशि पसु्िक िथा पर्रकाको पैठारीमा सार्वक बमोजजमको भन्त्सार 
महसलु नलाग्न ेव्यवस्था कायम गनि लाग्ने भन्त्सार महसलु पूणि रुपमा छुट ददइएको। 

 सिंगठन िथा व्यवस्थापन सबेक्षण भई स्वीकृि नयाुँ सिंरर्ना अनसुार आन्त्िररक राजस्व र्वभागअन्त्िगिि 
आर्थिक वर्ि 2076/77 मा थप भएका 5 वटा आन्त्िररक राजस्व कायािलय र 20 वटा करदािा 
सेवा कायािलयहरूमा भौर्िक पूवाििार र जनशजिको व्यवस्थापन गरी सञ र्ालनमा ल्याइएको।  

 वार्र्िक रू.२० लाखसम्म कारोबार गने साना करदािाले आय र्ववरण र सो र्ववरण बमोजजमको 
बझुाउन ुपने कर मोबाइल एसलगायि अन्त्य र्वद्यिुीय माध्यमबाट बझुाउन सर्कने व्यवस्था गररएको। 
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बैंकमाफि ि कर भिुानी गदाि आय र्ववरणसमेि बझुाउन सक्ने व्यवस्था र्मलाइएको।  
 नेपाल सरकारलाई बझुाउन ुपने कर बक्यौिा नरहेका पूवािनमुार्नि आय र्ववरण (डे. 01 र्ववरण) 

दाजखला गने करदािाले पेश गरेको आय र्ववरण अनसुारको कर र्िुा प्रमाणपर स्वर्ार्लि 
प्रणालीबाट करदािा स्वयिंले र्लन पाउने व्यवस्था र्मलाइएको।  

 और्र्ि उद्योगलाई आवश्यक पने कच्र्ापदाथि, सहायक कच्र्ापदाथि र यार्कि मेटेररयल स्वदेशी 
उद्योगबाट खररद गदाि र्िरेको मूल्य अर्भवृर्द्ध कर र्फिाि ददने सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि िजुिमा गरी कर 
र्फिाि गने व्यवस्था र्मलाइएको।  

 लगािार र्ार मर्हनासम्म र्मलान गदाि र्मलान हनु नसकी बढी दाजखला भएको ठेक्का सम्झौिा वा 
करारअन्त्िगिि आपूर्िि भएको वस्ि ु वा सेवा बापिको भिुानीमा कट्टा गररएको मूल्य अर्भवृर्द्ध कर 
र्फिािको कायिर्वर्ि िजुिमा गरी कर र्फिाि गने व्यवस्था र्मलाइएको। 

 करदािा दिाि प्रणालीलाई व्यवजस्थि र भरपदो बनाउन बायोमेर्ट्रक दिाि प्रणाली अवलम्बन गररएको। 
2078 असार मसान्त्िसम्ममा 1 लाख 56 हजार 6 सय 83 करदािालाई यस प्रणालीमा आबद्ध 
गररएको छ। 

 आन्त्िररक राजस्विफि  सार्वकको SITC Code लाई पररमाजिन गरी सबै र्कर्समका व्यवसायलाई 
समेट्न पररमाजजिि व्यावसार्यक सङ्केि (Nepal Standard Industrial Classification -NSIC) ियार गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 करदािा दिाि प्रणालीमा One Time Password (OTP) प्रणाली िथा SMS एवम ् Email बाट PAN 
दिािको जानकारी ददने प्रणालीको र्वकास गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 व्यजिगि स्थायी लेखा नम्बर अनलाइन प्रणालीबाट प्रा ि गनि र्मल्ने गरी प्रणालीको र्वकास गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 र्वद्यिुीय माध्यमबाट पेश हनुे अर्ग्रम करकट्टीको र्ववरण (e-TDS) करकट्टीकिाि स्वयिंले Verify गनि 
सक्ने गरी एकीकृि कर प्रणालीमा सिुार गररएको। 

 करदािा स्विंयले नै आयकर ऐन, 2058 को व्यवस्था बमोजजम आय र्ववरण पेश गने म्याद थप गनि 
सक्ने गरी प्रणालीमा सिुार गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 आयकर र्नदेजशका, 2066 (िेस्रो सिंशोिन, 2077) िथा स्थायी सिंस्थापन (PEs) सम्बन्त्िी र्नदेजशका 
स्वीकृि गरी जारी गररएको। 

 करदािा िथा अन्त्य सम्बद्ध पक्षहरूलाई कर सम्बन्त्िी र्वर्यमा जानकारी उपलब्ि गराउन अर्ग्रम 
करकट्टी िथा अर्ग्रम कर सिंकलन र कर छुट िथा सरु्विा सम्बन्त्िी व्यवस्थाहरू समेर्टएको 
जानकारीमूलक पजुस्िका प्रकाशन गररएको। 

 आन्त्िररक राजस्व र्वभाग र मािहि कायािलयका सबै बेरुजूको अर्भलेख कम्यटुर प्रणालीमा प्रर्वि 
गरी ITS प्रणालीमा अद्यावर्िक गररएको। 

 आन्त्िररक राजस्व र्वभागको ITS को PAN Information लाई महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयले 
कायािन्त्वयनमा ल्याएको CGAS + प्रणालीसुँग अन्त्िरआबद्धिा कायम गररएको। 

 र्वर्भन्त् न आन्त्िररक राजस्व कायािलयमाफि ि 7 सय 51 करदािा जशक्षा िथा करसम्बन्त्िी सरे्िना 
कायििम सञ र्ालन भई 20 हजार भन्त्दा बढी करदािालाई कर सम्बन्त्िी प्रजशक्षण प्रदान गररएको। 

 Exim Code दिाि वा नवीकरणका लार्ग सेवाग्राहीले र्वद्यिुीय प्रणालीमाफि ि र्नवेदन ददन, नवीकरण 
गदाि लाग्ने दस्िरु e-Payment माफि ि भिुानी गनि र प्रणालीबाटै Exim Code को प्रमाणपरसमेि प्रा ि 
गनि सक्ने व्यवस्था गररएको।  

 नेपाल रार्िय एकद्वार प्रणाली (Nepal National Single Window -NNSW) कायािन्त्वयन गने सम्बन्त्िमा 
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पर्हलो र्रणअन्त्िगिि खाद्य प्रर्वर्ि िथा गणु र्नयन्त्रण र्वभाग, पश ुसेवा र्वभाग र लान्त्ट क्वारेन्त्टाइन 
िथा र्वर्ादी व्यवस्थापन केन्त्िसुँग समझदारी परमा हस्िाक्षर भई परीक्षणका रुपमा कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको।  

 र्नजष्िय प्रज्ञापनपर (Pending SAD) फरफारक गने कायिलाई प्रभावकारी बनाउन र्नजष्िय प्रज्ञापनपर 
फरफारक गने सम्बन्त्िी र्नदेजशका, 2077 जारी गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 6 सय 60 नयाुँ भन्त्सार एजेन्त्टको सिंख्या थप गने सम्बन्त्िमा भन्त्सार एजेन्त्ट छनौट (परीक्षा 
सञ र्ालन) कायिर्वर्ि, २०७७ िथा र्लजखि परीक्षाको पाठ्यिम ियार गरी र्वज्ञापन प्रकाशन 
गररएको। 

 वीरगञ्जजस्थि सखु्खा बन्त्दरगाह भन्त्सार कायािलय नजजकको ६२ र्बगाहा जग्गा प्राज ि गने र्सलर्सलामा 
मआुब्जा र्विरणको कायि शरुु भएको। 

 भन्त्सार र्वभागमा Digital Documentation Center स्थापना गरर भन्त्सारसुँग सम्वजन्त्िि अर्भलेख Digitize 
गररएको। 

 आर्थिक वर्ि 2077/78 मा कुल वस्ि ुपैठारी आर्थिक वर्ि 2076/77 को रू.11 खबि 96 अबि 
80 करोडको िलुनामा 28.66 प्रर्िशिले वरृ्द्ध भई रू.15 खबि 39 अबि 84 करोड पगेुको। 
यसैगरी, र्नकासीिफि  रू.97 अबि 71 करोडको िलुनामा 44.43 प्रर्िशिले भई रू.1 खबि 41 अबि 
12 करोड पगेुको। वैदेजशक व्यापारका िममा प्रा ि हनुे राजस्वसमेि गि आर्थिक वर्िको िलुनामा 
45.16 प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको। 
     
आर्थिक वर्ि 2077/78 मा भएको र्नकासी पैठारीको िलुनात्मक र्ववरण   (रू.करोडमा) 
र्ववरण आ.व. 2076/77 आ.व. 2077/78 पररवििन प्रर्िशि 
पैठारी 119680 153984 28.66 
र्नकासी 9771 14112 44.43 
प्रा ि राजस्व 30537 44326 45.16 
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पररच्छेद िीन 

बजेट र्वर्नयोजन र खर्ि जस्थर्ि 

 

3.1  पषृ्ठभरू्म 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा सिंिामकलगायि सबै प्रकारका रोग र र्वपद् बाट नागररकको जीवन रक्षा 
गदै जनजीवनलाई सहज र सरुजक्षि बनाउने, उपलब्ि सािन, स्रोि, अवसर र क्षमिाको उच्र्िम 
पररर्ालन गरी शीघ्र आर्थिक पनुरुत्थान गदै र्वकासको गर्िलाई र्नरन्त्िरिा ददने, नागररकका मौर्लक 
हक र अर्िकारका रूपमा रहेका आवश्यकिा पररपूर्िि माफि ि राज्यको लोककल्याणकारी भरू्मका 
बढाउने र सामाजजक, आर्थिक र भौर्िक पूवाििार र्वकास माफि ि उत्थानशील, समनु्त् नि, स्वािीन, समदृ्ध 
एवम ्समाजवाद उन्त्मखु अथििन्त्र र्नमािण गदै जान ेउद्दशे्यसर्हि बजेट प्रस्ििु भएको र्थयो। 

बजेटले कोरोनालगायि सबै प्रकारका स्वास््य जोजखमबाट नागररकलाई सरुजक्षि राख् न र गणुस्िरीय 
स्वास््य सेवा सविसलुभ बनाउन स्वास््य सेवाको दायरा र्वस्िार, स्वास््य पूवाििार र्नमािण िथा 
स्िरोन्त् निी र स्वास््य जनशजि र्वकास, कोरोना भाइरस सिंिमणको रोकथाम िथा र्नयन्त्रणका लार्ग 
र्ार्लएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्िि शृ्रङ्खलालाई पनुस्थािपना गदै कृर्र्, उद्योग, पयिटन, 
र्नमािणलगायि प्रभार्वि व्यवसायको पनुरुत्थान, नागररकका लार्ग काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य 
सरुक्षा, सरुजक्षि आवास, सामाजजक सरुक्षा र सिंरक्षण, र्वकासको शीघ्र प्रर्िफल प्रा ि हनुे र आगामी वर्ि 
र्भर सम्पन्त् न हनु े अिरुा आयोजना कायािन्त्वयन, गणुस्िरीय र जीवनोपयोगी जशक्षा, सूर्ना प्रर्वर्िको 
र्वस्िार, आिारभिू खानेपानीलगायिका सामाजजक, आर्थिक िथा भौर्िक पूवाििारको र्वकास िथा र्नमािण 
र सिंघीयिा कायािन्त्वयन, गणुस्िरीय िथा पहुुँर्यिु साविजर्नक सेवा र उत्तरदायी िथा पारदशी शासन 
व्यवस्थाको सदुृढीकरण गने गरी प्राथर्मकिा र्निािरण गरेको र्थयो। 

गि आर्थिक वर्िको अजन्त्िम र्ौमार्सकदेजख नै शरुू भई र्वश् वव्यापी महामारीका रूपमा फैर्लएको 
कोर्भड-19 को दोश्रो लहरका कारण समग्र अथििन्त्र नै जशर्थल हनु पगु्यो। नागररकको जीवन 
सरुक्षालाई उच्र् प्राथर्मकिामा राखी र्ार्लएका बन्त्दाबन्त्दी र र्नर्िेाज्ञालगायिका कदमका कारण यस 
आर्थिक वर्िमा अपेजक्षि आर्थिक वृर्द्ध हार्सल हनु नसकेिा पर्न मानवीय, आर्थिक, सामाजजकलगायिको 
क्षर्ि, नोक्सानी र रासदीलाई न्त्यूनीकरण गदै नागररकको र्वश्वासलाई ढल्न नददन सरकारले गरेका 
प्रयासले अथििन्त्र र्लायमान बनाउन सहयोग पगेुको देजखन्त्छ।बन्त्दाबन्त्दी र अन्त्िरािर्िय सीमा नाका 
अवरुद्ध हुुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व पररर्ालनमासमेि देखा पर् यो। लक्ष्य अनसुार राजस्व 
सिंकलनमा देजखएको न्त्यूनिा, र्वकास सहायिामा आएको सिंकुर्न िथा कोर्भड-19 को रोकथाम, 
प्रर्िकायि, र्नयन्त्रण एवम ्खोप खररदलगायि उपर्ारमा स्रोि व्यवस्थापन गनुिपनािले साविजर्नक र्वत्तमा 
सन्त्िलुन कायम गनि कदठनाईको सामना गनुि पर् यो। िथार्प, साविजर्नक खर्ि व्यवस्थापनमा अवलम्वन 
गररएका र्ववेकशील नीर्ि र सोही अनसुारका कायििमको कायािन्त्वयनमा अपनाइएको सजकिा र 
सिकि िा एवम ्साविजर्नक र्वत्तको कुशल व्यवस्थापन गरी सिंजर्ि कोर्को पररर्ालन गररएका कारण 
यस आर्थिक वर्िमा सविसिंजर्ि कोर् बर्िमा रहन पगु्यो। 
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 िार्लका 3.1 आर्थिक वर्ि 2077/78 को र्वर्नयोजन र खर्ि   (रू.लाखमा) 

र्ववरण र्वर्नयोजन 
र्वर्नयोजन 
प्रर्िशि खर्ि खर्ि 

प्रर्िशि 

र्वर्नयोजनको 
िलुनामा खर्ि 

प्रर्िशि 
र्ाल ु 9489406       64.35 8461217   70.71  89.16  
पुुँजीगि 3529175       23.93 2288587   19.13  64.85  
र्वत्तीय व्यवस्था 1727873       11.72 1216226   10.16   70.39  
जम्मा 14746454     100.00  11966030 100.00   81.15  
स्रोि- LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

िार्लका 3.1 मा उल्लेख भए बमोजजम यस आर्थिक वर्िमा शरुू र्वर्नयोजनको 81.15 प्रर्िशि खर्ि 
भएको छ। र्ाल,ु पुुँजीगि र र्वत्तीय व्यवस्थािफि  िमशः 89.16 प्रर्िशि, 64.85 प्रर्िशि र 
70.39 प्रर्िशि खर्ि भएको देजखन्त्छ। खास गरी कोर्भड-19 सिंिमण जोजखम र्नयन्त्रण गनि 
अवलम्वन गररएको बन्त्दाबन्त्दीलगायिका र्ियाकलापका कारण बजेटमा समावेश भएका 
कायििम/आयोजनाको कायािन्त्वयन प्रभार्वि भएकोले कुल खर्िमा अपेजक्षि सिुार आउन सकेको 
देजखदैन। सामाजजक सरुक्षा, र्वत्तीय हस्िान्त्िरण, ऋणको व्याज भिुानी जस्िा अर्नवायि दार्यत्वका 
खर्िहरूमा कमी नआएका कारण र्ाल ुखर्िमा कमी आउन सकेन। पुुँजीगि खर्िमा सिुार नहनुमुा 
खररद ठेक् का व्यवस्थापन, वन क्षेरको प्राज ि, जग्गा प्राज ि, र्नमािण सामाग्रीको उपलव्ििा, र्नमािण 
व्यवसायीबाट हनुे र्ढलाससु्िी, आयोजना प्रभार्विसुँगको र्ववाद, काननुी र्ववाद र दक्ष जनशजिको 
अभाव जस्िा परम्परागि कारणहरू र्ाल ुआर्थिक वर्िमा पर्न कायमै रहेको देजखन्त्छ। ियारी/सम्झौिा 
नै नभएका आयोजना बजेटमा समावेश हनु,ु न्त्यून बजेट र्वर्नयोजन हनु,ु सम्वद्ध र्नकायको 
र्ियाजशलिामा कमी, आयोजना कायािन्त्वयन दस्िावेज ियारीमा र्ढलाई, कायािन्त्वयन प्रर्िया र्निािरण 
एवम ्कमिर्ारी व्यवस्थापनमा देजखने र्ढलाससु्िी जस्िा र्वर्यहरू नै वैदेजशक सहायिा समावेश भएका 
आयोजनाहरूमा खर्ि नहनुे प्रमखु कारण रहेका देजखन्त्छन।् साविजर्नक सिंस्थानमा शेयर लगानीमा भएको 
वृर्द्धले गदाि समग्रमा र्वत्तीय व्यवस्थािफि  सीमान्त्ि वृर्द्ध भएको छ।  

3.2  आन्त्िररक र वैदेजशक सहायिािफि  खर्िको स्रोिगि र्वश् लेर्ण 

आर्थिक वर्ि २०७७/78 को कुल र्वर्नयोजन रू.14 खबि 74 अबि 64 करोड 54 लाखमध्ये 
रू.11 खबि 14 अबि 61 करोड 84 लाख नेपाल सरकारको स्रोििफि बाट खर्ि व्यहोने अनमुान 
गररएकोमा रू.9 खबि 85 अबि 5 करोड 54 लाख खर्ि भएको छ। यो रकम कुल र्वर्नयोजनको 
िलुनामा 88.38 प्रर्िशि र कुल खर्िको िलुनामा 82.32 प्रर्िशि हो। अन्त्िरािर्िय र्वकास 
सहायिािफि  ऋण िथा अनदुानमा कुल रू.3 खबि 60 अबि 2 करोड 70 लाख पररर्ालन हनु े
अनमुान गररएकोमा रू.2 खबि 11 अबि 54 करोड 76 लाख अथािि ्अनमुानको 58.75 प्रर्िशि 
पररर्ालन भएको छ। यो कुल खर्िको िलुनामा 17.68 प्रर्िशि हो। र्वकास सहायिामध्ये अनदुान 
स्रोिबाट रू.60 अबि 52 करोड 77 लाख पररर्ालन हनुे अनमुान गररएकोमा रू.36 अबि 32 करोड 
1 लाख पररर्ालन भएको छ। यो रकम कुल अनमुानको िलुनामा 60.01 प्रर्िशि र कुल खर्िको 
िलुनामा 3.04 प्रर्िशि हो। बहपुक्षीय िथा दद्वपक्षीय र्वकास साझेदारहरूबाट रू.2 खबि 99 अबि 
49 करोड 93 लाख ऋण पररर्ालन हनुे अनमुान गररएकोमा जम्मा रू.1 खबि 75 अबि 22 करोड 
75 लाख अथािि ् अनमुानको 58.51 प्रर्िशि पररर्ालन भएको छ। यो कुल खर्िको 14.64 
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प्रर्िशि रहेको छ। नेपाल सरकार र वैदेजशक स्रोििफि को खर्िको र्ववरण अनसूुर्ी 7 मा राजखएको 
छ।  

 
       िार्लका 3.2 आर्थिक वर्ि 2077/78 को स्रोिगि खर्िको र्ववरण                 (रू.लाखमा)  

स्रोि 
कुल र्वर्नयोजन कुल खर्ि र्वर्नयोजनको 

िलुनामा खर्ि 
प्रर्िशि रकम प्रर्िशि रकम प्रर्िशि 

नेपाल सरकार 11146184 75.59 9850554  82.32         88.38  
वैदेजशक अनदुान 605277 4.10 363201   3.04         60.01  
वैदेजशक ऋण 2994993 20.31 1752275  14.64         58.51  
जम्मा 14746454    100.00  11966030 100.00         81.15  
 आन्त्िररक ऋणसमेि समावेश गररएको। 
स्रोि- LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
 
 

रेखाजर्र 1 खर्िको स्रोिगि अवस्था 

88.38

60.01

58.51

                                      
 

स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
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3.3 शीर्िकगि खर्िको जस्थर्ि 
िार्लका 3.3 र्ाल ुखर्िको शीर्िकगि र्वश् लेर्ण                                  (रू.लाखमा) 

ि.सिं. खर्ि शीर्िक आ.व. 
2076/77 

आ.व. 
2077/78 

वृर्द्ध 
प्रर्िशि 

1 िलव भत्ता 1166741 1176607     0.85  
2 कमिर्ारीको सामाजजक सरुक्षा खर्ि 11576 14669   26.72  
3 सेवा महसलु 25080 26446     5.45  
4 पुुँजीगि सम्पजत्तको सञ र्ालन र सम्भार खर्ि 55437 57029     2.87  
5 कायािलय सामान िथा सेवाहरू 32430 34635     6.80  
6 सेवा िथा परामशि खर्ि 98551 90063   (8.61) 
7 कायििम सम्बन्त्िी  खर्िहरू 98130 114945   17.14  
8 अनगुमन,मूल्यािंकन र भ्रमण खर्ि 24641 21497  (12.76) 
9 र्वर्वि खर्ि 14971 24108   61.03  
10 वैदेजशक ऋणको व्याज 52375 62806   19.92  

11 
आन्त्िररक ऋणको व्याज, सेवा शलु्क िथा 
बैंक कर्मसन 208226 284606 

  
  36.68  

12 साविजर्नक  सिंस्थानहरूलाई सहायिा 10471 11462     9.46  
13 व्यवसायहरूलाई सहायिा 2141 1080  (49.56) 
14 अन्त्य सहायिा 160 133  (16.88) 
15 अन्त्िरािर्िय सिंस्थाहरूलाई अनदुान 3752 2587  (31.04) 
16 अन्त्य िहका सरकारहरूलाई अनदुान 3636776 3971713     9.21  
17 सामाजजक सेवा अनदुान  905695 979142     8.11  
18 सामाजजक सरुक्षा 698252 779106   11.58  
19 सामाजजक सहायिा 58007 93727   61.58  
20 कमिर्ारी सामाजजक लाभ सम्बजन्त्ि खर्ि 716780 692092   (3.44) 
21 सम्पजत्त सम्बन्त्िी खर्ि 20761 21888     5.43  
22 र्फिाि खर्ि 1961 877  (55.30) 

जम्मा 7842914 8461217     7.88  
 स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

िार्लका निं. 3.3 मा शीर्िकगि र्ाल ुखर्ि देखाइएको छ। र्ाल ुखर्ििफि  समग्रमा गि आर्थिक वर्ि 
भन्त्दा 7.88 प्रर्िशि वृर्द्ध भएको देजखन्त्छ। कमिर्ारी सामाजजक सरुक्षा खर्ि, कायििम खर्ि, र्वर्वि 
खर्ि, आन्त्िररक ऋणको व्याज, सेवा शलु्क िथा बैंक कर्मसन, वैदेजशक ऋणको व्याज, सामाजजक 
सरुक्षा, र्वत्तीय हस्िान्त्िरण, सामाजजक सेवा अनदुान जस्िा खर्िमा भएको वृर्द्धले र्ाल ु खर्ि बढेको 
देजखन्त्छ। साविजर्नका ऋण (आन्त्िररक िथा बाह्य) मा भएको र्नरन्त्िरको वृर्द्धले व्याज भिुानी प्रत्येक 
वर्ि बढ्दै गएको देजखन्त्छ। र्ाल ु आर्थिक वर्िमा वैदेजशक ऋणको व्याज कररब 20 प्रर्िशि र 
आन्त्िररक ऋणको व्याज कररब 37 प्रर्िशिले वरृ्द्ध भएको देजखन्त्छ। आर्थिक र्वकास र समरृ्द्धका 
लार्ग लगानीको  न्त्यूनिालाई पूर्िि गनि आन्त्िररक िथा वैदेजशक ऋणको पररमाण बढ्दै जाुँदा ब्याज 
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भिुानीको दार्यत्वसमेि बढ्दै जाने देजखन्त्छ। िसथि, साविजर्नक ऋणको उत्पादनशील उपयोगमा 
सम्वेदनशील हनु ुपने देजखन्त्छ। त्यसैगरी, सामाजजक न्त्याय, समानपुार्िक समावेशी र सहभार्गिामूलक 
र्सद्धान्त्िका आिारमा समिामूलक समाजको र्नमािण गने सिंवैिार्नक सिंकल्पलाई प्रभावकारी रूपमा 
कायािन्त्वयन गदै जाने िममा वृहत्तर सामाजजक सरुक्षाको प्रबन्त्ि गनुिपने नै हुुँदा आगामी ददनमा 
सामाजजक सरुक्षा र सहायिा खर्िमा र्नरन्त्िर बढोत्तरी हनुे नै देजखन्त्छ।  वास्िर्वक लाभग्राहीको यर्कन 
र्ववरण र दोहोरो सरु्विा र्विरणलाई र्नयन्त्रण गरी सामाजजक सरुक्षा र्विरणलाई व्यवजस्थि र 
यथायिपरक बनाउन आवश्यक देजखएको छ। र्वत्तीय सिंघीयिा कायािन्त्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन 
र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको पररमाणमा वृर्द्ध गररदै लर्गएको छ। र्वत्तीय हस्िान्त्िरणबाट हनुे सबै पुुँजीगि 
खर्िसमेि र्ाल ु खर्िमा नै वगीकरण गनुिपने स्वीकृि मापदण्डका कारण र्ाल ु खर्िमा वृर्द्ध भएको 
देजखन्त्छ। र्ाल ुखर्िलाई वाजञछि सीमार्भर राख् न अवलम्वन गररएका नीर्िगि प्रयासका वावजदू र्ाल ु
खर्िमा र्नरन्त्िर वृर्द्ध भइरहेको देजखन्त्छ। बजेट र र्वत्तीय अनशुासन कायम गने प्रयोजनका लार्ग र्ाल ु
खर्िमा थप र्मिव्ययी हनु ुपने देजखन्त्छ।    

िार्लका 3.4 पुुँजीगि खर्ििफि को शीर्िकगि र्वश् लेर्ण                                                           (रू.लाखमा) 

ि.सिं. खर्ि शीर्िक आ.व. 
2076/77 

आ.व. 
2077/78 वृर्द्ध प्रर्िशि 

1 भवन िथा सिंरर्ना 360038 471888       31.07  
2 सवारी सािन िथा मेजशनरी औजार 109693 125004       13.96  
3 अन्त्य पुुँजीगि खर्ि 15005 9430     (37.16) 
4 सरुक्षा उपकरण 32027 20374     (36.38) 

5 साविजर्नक र्नमािण 1171747 1458473       24.47  

6 र्नर्मिि सिंरर्नाको सिुार खर्ि 0 5037 0 
7 पुुँजीगि सिुार खर्ि 90141 110376       22.45  
8 जग्गा प्रार्प्त 112698 87934     (21.97) 
9 अदृष्य सम्पत्ती प्राप्ती खर्ि 52 72       38.46  

जम्मा 1891401 2288588      21.00  
       स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

कोर्भड-19 को प्रर्िकुल अवस्थामासमेि स्वास््य मापदण्डको उजर्ि पालनाको प्रबन्त्ि गरी र्वकास 
व्यवस्थापनलाई अगाडी बढाएकोले पुुँजीगि खर्िमा 21 प्रर्िशिको र्समान्त्ि वृर्द्ध भएको देजखन्त्छ। 
आर्थिक र्वकासको प्रारजम्भक र्रणमा उल्लेख्य पुुँजीगि खर्ि हनु ु पनेमा एकािफि  पुुँजीगि खर्िको 
पररमाण सन्त्िोर्जनक छैन भने अकोिफि  पुुँजीगि खर्िको गणुस्िरमासमेि पूणि रूपमा आश्वस्ि हनु सक्न े
अवस्थासमेि छैन। शीर्िकगि रूपमा हेदाि प्रत्यक्ष रूपमा पुुँजी र्नमािणमा सहयोग गने खर्ि 
शीर्िकमाभन्त्दा भवन र्नमािण, सवारी सािन, कम्यटुर िथा ल्यावटप जस्िा मेजशनरी औजारमा खर्ि वृर्द्ध 
भएको देजखन्त्छ। र्नजश् र्ि मापदण्डको अभावमा शजि र प्रभावका आिारमा यस्िा शीर्िकमा बजेट 
र्वर्नयोजन, रकमान्त्िर र खर्ि हनुे प्रवृजत्तमा सिुार गनि आवश्यक देजखन्त्छ। सडक, पलु, र्सुँर्ाइ, 
खानेपानी िथा अन्त्य सिंरर्ना र्नमािणमा र्वर्नयोजजि बजेट खर्ि नहनुे िर त्यस्िो बजेट खर्ि गनि सहज 
हनुे अन्त्य खर्ि शीर्िकमा रकमान्त्िर गने/गराउन े प्रवृजत्तले साविजर्नक खर्िको उपयोर्गिा र 
प्रभावकाररिामा समेि नकरात्मक असर परररहेको छ। अनसुन्त्िान िथा र्वकास र पुुँजीगि परामशिमा 
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बजेट वरृ्द्ध हुुँदै गएको छ। जर्टल सिंरर्ना र्नमािण गदाि यस्िो खर्ि आवश्यक भए िापर्न अर्हले 
सामान्त्य कामका लार्ग समेि परामशि सेवा र्लने प्रवृजत्त बढेको छ। जग्गा प्राज िमा हनुे र्ववाद र बजार 
मूल्यभन्त्दा अत्यार्िक िेरै मआुब्जाको माग समग्र आयोजना व्यवस्थापनमा र्नुौर्िको रूपमा रहेको 
देजखन्त्छ।  

िार्लका 3.5 र्वत्तीय व्यवस्थािफि  शीर्िकगि र्वश् लेर्ण                  (रू.लाखमा) 

ि.सिं. खर्ि शीर्िक आ.व. 
2076/77 

आ.व. 
2077/78 वृर्द्ध प्रर्िशि 

1 साविजर्नक सिंस्थानमा ऋण लगानी 476369 344250   (27.73) 
2 सिंस्थानमा शेयर लगानी 124376 267756    115.28  
3 वैदेजशक शेयर लगानी 2899 1917   (33.86) 
4 ऋणपर माफि ि प्रा ि ऋण साुँवा भिुानी 339767 369011  8.61  
5 वैदेजशक ऋण साुँवा भिुानी 235605 233292     (0.98) 

जम्मा 1179016 1216226      3.16  
स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

र्वत्तीय व्यवस्थािफि  मूलिः नेपाल र्वद्यिु प्रार्िकरण र यसका सहायक कम्पनीमाफि ि ग्रार्मण 
र्वद्यिुीकरण प्रशारण लाइन र्नमािण र केही जलर्वद्यिु उत्पादनमा उच्र् लगानी गररएको िथा नेपाल 
नागररक उड्ययन प्रार्िकरणमाफि ि केही ठूलो र्बमानस्थलहरू र्नमािणका िम जारी रहेकोले सिंस्थानमा 
हनुे ऋण िथा शयेर लगानीमा उच्र् वृर्द्ध हुुँदै गएको छ। १३२ के.भी. िथा अन्त्य प्रसारण लाईन 
र्वस्िार, सामदुार्यक िथा अन्त्य ग्रामीण र्वद्यिुीकरण र सासेक- र्वद्यिु प्रशारण िथा र्विरण प्रणाली 
सदुृढीकरण आयोजनामा शयेर लगानीको रकममा वरृ्द्ध भएको देजखन्त्छ। र्नमािणािीन ठूला पूवाििार 
र्नमािण सम्पन्त् न भएपर्छ लगानीमा कमी आउन सक्न े देजखन्त्छ। वैदेजशक ऋणको साुँवा भिुानीको 
पररमाणसमेि वृर्द्ध हुुँदै गएको छ। 

3.4 कायिगि खर्ि जस्थर्ि 

िार्लका 3.6 कायिगि खर्ि जस्थर्िको र्ववरण                                    रू.लाखमा 

ि.सिं. सेवा िथा कायि र्ाल ु पुुँजीगि/र्वत्तीय जम्मा खर्ि 
प्रर्िशि 

1 सामान्त्य साविजर्नक सेवा 4861428 969205 5830632   48.73  
2 रक्षा 437990 81148 519138    4.34  
3 साविजर्नक शाजन्त्ि सरुक्षा 472807 97635 570441    4.77  
4 आर्थिक मार्मला 612192 1789507 2401699   20.07  
5 वािावरण सिंरक्षण 10184 55775 65959    0.55  
6 आवास िथा सामदुार्यक सरु्विा 32584 417926 450510    3.76  
7 स्वास््य 416005 80131 496136    4.15  
8 मनोरञ्जन, सिंस्कृर्ि िथा िमि 31470 9133 40602    0.34  
9 जशक्षा 366461 3355 369817    3.09  
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10 सामाजजक सरुक्षा 1220096 999 1221095   10.20  
जम्मा 8461217 3504813 11966030 100.00  

स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
अन्त्िरािर्िय र्वत्तीय मानकका आिारमा साविजर्नक खर्िलाई सामान्त्य साविजर्नक सेवा, रक्षा, साविजर्नक 
शाजन्त्ि सरुक्षा, आर्थिक मार्मला, वािावरण सिंरक्षण, आवास िथा सामदुार्यक सरु्विा, स्वास््य, मनोरञ्जन 
सिंस्कृर्ि िथा िमि, जशक्षा र सामाजजक सरुक्षा गरी १० प्रकारको कायिगि खर्िमा वगीकरण गररएको 
छ। यसरी वगीकरण भए अनसुार आर्थिक वर्ि 2077/78 मा सामान्त्य साविजर्नक सेवामा सबैभन्त्दा 
बढी कुल खर्िको 48.73 प्रर्िशि र मनोरञ्जन सिंस्कृर्ि िथा िमिमा सबैभन्त्दा कम 0.34 प्रर्िशि 
खर्ि भएको देजखन्त्छ।  

3.5 पाुँर् आर्थिक वर्िको र्ाल,ु पुुँजीगि र र्वत्तीय व्यवस्थािफि  बजेट र्वर्नयोजन र खर्िको र्ववरण 

       िार्लका 3.7 र्वगि पाुँर् वर्िको बजेट र्वर्नयोजन र खर्िको र्ववरण                 (रू.लाखमा) 

जशर्िक 
आर्थिक वर्ि 
2073/74 

आर्थिक वर्ि 
2074/75 

आर्थिक वर्ि 
2075/76 

आर्थिक वर्ि 
2076/77 

आर्थिक वर्ि 
2077/78 

बजेट र्वर्नयोजन  
र्ाल ु 6171641 8035314 8454475 9571014 9489406 

पुुँजीगि 3119463 3351760 3139982 4080059 3529175 

र्वत्तीय व्यवस्था 1198109 1402874 1557160 1678598 1727873 

जम्मा 10489213 12789948 13151617 15329671 14746454 
खर्ि  
र्ाल ु 5186157 6969196 7164178 7842914 8461217 
पुुँजीगि 2087483 2707137 2415623 1891401 2288587 
र्वत्तीय व्यवस्था 1037922 1196466 1524770 1179016 1216226 

जम्मा 8311562 10872799 11104571 10913331 11966030 
क्षरेगि खर्ि प्रर्िशि 
र्ाल ु 62.40 64.10 64.52 71.87 70.71 
पुुँजीगि 25.12 24.90 21.75 17.33 19.13 
र्वत्तीय व्यवस्था 12.49 11.00 13.73 10.80 10.16 

जम्मा 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
र्वगि वर्िको िलुनामा खर्ि प्रर्िशि  
र्ाल ु   34.38 2.80 9.47 7.88 
पुुँजीगि   29.68 (10.77) (21.70) 21.00 
र्वत्तीय व्यवस्था   15.28 27.44 (22.68) 3.16 

जम्मा   30.82 2.13 (1.72) 9.65 
स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

र्वगि ५ वर्िको कुल र्वर्नयोजन र खर्िको अवस्था र्वश् लेर्ण गदाि क्षरेगि रूपमा (र्ाल,ु पुुँजीगि र 
र्वत्तीय व्यवस्था) खर्िको प्रवृर्िमा खासै र्भन्त् निा रहेको देजखदैन। साविजर्नक खर्िमा ठूलो र्हस्सा र्ाल ु
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खर्िले ओगट्नाले अपेजक्षि रूपमा पुुँजी र्नमािणमा कम खर्ि हनु े अवस्था र्सजिना भएको छ। िलब, 
भत्ता, सामाजजक सरुक्षा र सहायिा खर्ि एवम ्र्वत्तीय हस्िान्त्िरणले गदाि र्ाल ुखर्िको पररमाण कम हनुे 
अवस्था देजखदैन।  

गि आर्थिक वर्िको िलुनामा कुल खर्िमा 9.65 प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। र्ाल ुआर्थिक वर्िको 
अजन्त्िम र्ौमार्सकदेजख आवागमनमा भएको सिुार र आर्थिक र्ियाकलापमा भएको बढोत्तरी एवम ्
सरकारको प्रयासले पुुँजीगि खर्िमा गि आर्थिक वर्िको िलुनामा 21 प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। 
अनतु्पादक र्ाल ुखर्ि कटौिीमा गररएको कडाईका कारण र्ाल ुखर्ि वृर्द्ध एकल अिंकमा सीर्मि भएको 
छ। र्वत्तीय व्यवस्थािफि  साविजर्नक सिंस्थानमा शयेर लगानी बढेका कारण 3.16 प्रर्िशिको वृर्द्ध 
भएको छ। पुुँजीगि खर्िमा भएको वृर्द्धले कोर्भड-19 ले जशर्थल बनाउुँदै लगेको अथििन्त्रमा 
गर्िजशलिा आई नागररकमा आशाको सिंर्ार भएको देजखन्त्छ। 

 
  रेखाजर्र 2: र्वगि पाुँर् वर्िको बजेट र्वर्नयोजन र खर्िको िलुनात्मक र्ववरण 

                   शीर्िक
आ.व. 

2073/74
आ.व. 

2074/75
आ.व. 

2075/76
आ.व. 

2076/77
आ.व. 

2077/78
र्ालु 62.4 64.1 64.52 71.87 70.71
पुुँजीगि 25.12 24.9 21.75 17.33 19.13
र्वत्तीय
व्यवस्था

12.49 11 13.73 10.8 10.16

62.4 64.1 64.52
71.87 70.71

25.12 24.9
21.75

17.33 19.13
12.49 11 13.73 10.8 10.16

आ.व. 2073/74 आ.व. 2074/75 आ.व. 2075/76 आ.व. 2076/77 आ.व. 2077/78 

र्ाल ु पुुँजीगि र्वत्तीय व्यवस्था 

 

.63  मन्त्रालयगि र्वर्नयोजन र खर्िको जस्थर्ि   

र्नकायगि रूपमा िोर्कएको सेवा र कायिका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को स्वीकृि बजेट िथा 
कायििमका लार्ग सम्वद्ध मन्त्रालयहरूले गरेको खर्िको र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

िार्लका 3.8  मन्त्रालय/र्नकायको खदु र्वर्नयोजन र खर्िको र्ववरण                (रू.लाखमा) 
  मन्त्रालय खदु र्वर्नयोजन खर्ि प्रर्िशि 

क  

भौर्िक पूवाििार  

भौर्िक पूवाििार िथा यािायाि मन्त्रालय 1482898 1023686 69.03  
शहरी र्वकास मन्त्रालय 308597 245561 79.57  
उजाि, जलस्रोि िथा र्सुँर्ाइ मन्त्रालय 418298 244921 58.55  
खानेपानी मन्त्रालय 253310 121989 48.16  
सिंघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 277872 157630 56.73  
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रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरण 693377 529674 76.39  
जम्मा 3434352 2323461 67.65  

ख 

आर्थिक पूवाििार 
अथि मन्त्रालय 315578 143521    45.48  
उद्योग, वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालय 94270 54903    58.24  
कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालय 286236 230066    80.38  
सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डययन 
मन्त्रालय 59720 45287 

   
 75.83  

वन िथा वािावरण मन्त्रालय 127920 100643    78.68  
भरू्म व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी र्नवारण 
मन्त्रालय 81316 55987 

   
 68.85  

सञ र्ार िथा सूर्ना प्रर्वर्ि मन्त्रालय 73733 63698    86.39  
जम्मा 1038774 694106    66.82  

ग 

सामाजजक र्वकास 
मर्हला बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक 
मन्त्रालय 6760 4966 

    
73.46  

यवुा िथा खेलकूद मन्त्रालय 20576 13952    67.81  
जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ि मन्त्रालय 477542 367152    76.88  
स्वास््य िथा जनसिंख्या मन्त्रालय 623673 415016    66.54  
श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 31738 16231    51.14  

जम्मा 1160290 817316    70.44  

घ 

साविजर्नक प्रशासन  
प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 43811 30305    69.17  
कानून, न्त्याय िथा सिंसदीय मार्मला मन्त्रालय 4962 2859    57.61  
गहृ मन्त्रालय 1460394 1353578    92.69  
परराि मन्त्रालय 68247 60509    88.66  
रक्षा मन्त्रालय 547695 526542    96.14  

जम्मा 2125109 1973793    92.88  
स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
पुुँजीगि खर्ि गने पूवाििारसुँग सम्बजन्त्िि मन्त्रालयहरूको खर्िमा अपेजक्षि सिुार हनु सकेको देजखदैन। 
खर्ि गने क्षमिाको न्त्यूनिाले वैदेजशक सहायिा सम्वद्ध आयोजनाहरूको प्रगर्िसमेि न्त्यून हनुाले समग्र 
पुुँजीगि खर्िको अवस्था सन्त्िोर्जनक देजखदैन। पुुँजीगि खर्िको र्हस्सा ठूलो नहनुे साविजर्नक प्रशासन 
एवम ्सामाजजक र्वकाससुँग सम्बजन्त्िि मन्त्रालयहरूको खर्ि िलुनात्मक रूपमा बढी देजखन्त्छ।  
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3.7 लैर्िक उत्तरदायी बजेट िथा खर्ि  

योजना िजुिमा र कायािन्त्वयनमा मर्हला सहभार्गिा, क्षमिा अर्भवृर्द्ध, लाभ िथा र्नयन्त्रण सरु्नजश् र्ि, 
रोजगारी, आय आजिन अर्भवृर्द्ध र मर्हलाहरूको समयको प्रयोगमा गणुात्मक सिुार िथा कायिबोझमा 
कमी ल्याउने उद्दशे्यले लैर्िक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गररएको छ। लैर्िक उत्तरदायी बजेटको 
र्वर्नयोजन िथा खर्ि र्नम्नानसुार रहेको छ।  

िार्लका 3.9  लैर्िक उत्तरदायी बजेट िथा खर्ि     (रू.लाखमा) 

र्ववरण र्वर्नयोजन खर्ि र्वर्नयोजन 
प्रर्िशि खर्ि प्रर्िशि 

प्रत्यक्ष लाभ 5626925 5456894        38.16    96.98  
अप्रत्यक्ष लाभ 5179450 3393322        35.12    65.52  
िटस्थ 3940079 3115814        26.72    79.08  
जम्मा 14746454 11966030      100.00    81.15  
स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
आर्थिक वर्ि 2062/63 देजख प्रारम्भ गररएको लैर्िक उत्तरदायी बजेटको अविारणा कायािन्त्वयनमा 
रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को कुल र्वर्नयोजजि बजेटमध्ये मर्हलाहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउन े
र्ियाकलापमा रू.5 खबि 62 अबि 69 करोड 25 लाख (38.16 प्रर्िशि) बजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.5 खबि 45 अबि 68 करोड 94 लाख (96.98 प्रर्िशि) खर्ि भएको र अप्रत्यक्ष लाभ 
पाउने र्ियाकलापमा रू.5 खबि 17 अबि 94 करोड 50 लाख (35.12 प्रर्िशि) बजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.3 खबि 39 अबि 33 करोड 22 लाख (65.52 प्रर्िशि) खर्ि भएको छ। लैर्िक 
दृर्िले छुट्याउन नर्मल्न ेसबैले बराबर लाभ पाउन सक्ने िटस्थमा रू.3 खबि 94 अबि 79 लाख 
(26.72 प्रर्िशि) बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा रू.3 खबि 11 अबि 58 करोड 14 लाख (79.08 
प्रर्िशि) खर्ि भएको छ। लैर्िक उत्तरदायी बजेट प्रणालीबाट मर्हलाहरूको आर्थिक िथा सामाजजक 
सशजिकरण, रोजगारी र्सजिना, आय आजिन, सीप आजिन क्षमिा अर्भवृर्द्ध िथा जीवनस्िर सिुारमा 
उल्लेखनीय योगदान पगेुको छ। लैर्िक उत्तरदायी बजेटको खर्ि जस्थर्िलाई अनसूुर्ी-13 मा प्रस्ििु 
गररएको छ।  

.83  जलवाय ुपररवििन बजेट िथा खर्ि 

जलवाय ुपररवििन बजेट िथा खर्ि र्नम्नानसुार रहेको छ।  

िार्लका 3.10 जलवाय ुपररवििन बजेट िथा खर्ि             (रू.लाखमा) 

र्ववरण र्वर्नयोजन खर्ि र्वर्नयोजन प्रर्िशि खर्ि प्रर्िशि 

प्रत्यक्ष लाभ 790932 405075          5.36       51.21  
अप्रत्यक्ष लाभ 3997426 3054942        27.11      76.42  
िटस्थ 9958096 8506013        67.53       85.42  

जम्मा 14746454 11966030      100.00       81.15  
स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
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जलवाय ुपररवििन सम्बन्त्िी अनकूुलन र न्त्यूनीकरणको अवस्था देजखने गरी बजेट अनमुान र यथाथि खर्ि 
सम्बन्त्िी र्वर्भन्त् न प्रर्िवेदन ियार गनि सर्कने पद्दर्िको र्वकास गररएको छ। आर्थिक वर्ि 2077/78 
मा कुल र्वर्नयोजजि बजेटमध्ये रू.79 अबि 9 करोड 32 लाख (5.36 प्रर्िशि) प्रत्यक्ष लाभ प्रा ि 
हनुे र्ियाकलापमा र्वर्नयोजन भएकोमा रू.40 अबि 50 करोड 75 लाख (51.21 प्रर्िशि) खर्ि 
भएको, अप्रत्यक्ष लाभ प्रा ि हनुे र्ियाकलापमा रू.3 खबि 99 अबि 74 करोड 26 लाख (27.11 
प्रर्िशि) र्वर्नयोजन भएकोमा रू.3 खबि 5 अबि 49 करोड 42 लाख (76.42 प्रर्िशि) खर्ि भएको 
र िटस्थ र्ियाकलापमा रू.9 खबि 95 अबि 80 करोड 96 लाख (67.53 प्रर्िशि) र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.8 खबि 50 अबि 60 करोड 13 लाख (85.42 प्रर्िशि) खर्ि भएको छ। यस 
प्रकारका खर्िबाट बहृि जलािार सिंरक्षण, पानी महुान सिंरक्षण, बाढी पर्हरो र्नयन्त्रण, वािावरण 
सिंरक्षण एवम ् काविन उत्सजिनमा कमी ल्याउनलेगायि जलवाय ु पररवििन अनकूुलन र न्त्यूनीकरण 
सम्बन्त्िी कायिहरू सम्पन्त् न भएका छन।् जलवाय ुपररवििन बजेटको खर्ि सम्बन्त्िी र्ववरण अनसूुर्ी-15 
मा प्रस्ििु गररएको छ।  

3.9 र्वकास सहायिाको प्रर्िवद्धिा र प्राज िको जस्थर्ि र्वश् लेर्ण 

आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा अनदुान सहायिा रू.27 अबि 38 करोड 60 लाख र ऋण रू.1 खबि 
97 अबि 98 करोड 41 लाख गरी जम्मा रू.2 खबि 25 अबि 37 करोड 6 लाखको अन्त्िरािर्िय 
आर्थिक सहायिा प्रर्िबद्धिा प्रा ि भएको र्थयो। यो रकम अजघल्लो आर्थिक वर्ि 2076/77 मा 
प्रर्िवद्धिा भएको रू.2 खबि 19 अबि 88 करोड 32 लाखको िलुनामा 2.49 प्रर्िशिले वढी हो। 
सम्झौिा गररएका पररयोजना, सहायिाको स्वरूपलगायिको र्वस्ििृ र्ववरण अनसूुर्ी १6, १7 र १8 
मा रहेको छ।  

आर्थिक वर्ि 2077/78 को कुल र्वर्नयोजनमा रू.3 खबि 60 अबि 2 करोड 70 लाख र्वकास 
सहायिा पररर्ालन गने लक्ष्य राजखएकोमा रू.2 खबि 11 अबि 54 करोड 76 लाख अथािि ्अनमुानको 
58.75 प्रर्िशि पररर्ालन भएको छ। यसमा र्वकास सहायिा नगद रू.1 खबि 75 अबि 27 करोड 
80 लाख छ भन े वस्िगुि सहायिा िथा सोझै भिुानीिफि  रू.36 अबि 26 करोड 96 लाख 
देजखन्त्छ। र्वकास सहायिाको शीर्िकगि खर्ि र्ववरण अनसूुर्ी ६ र 7 मा रहेको छ।  
र्वकास साझेदारबाट प्रर्िवद्धिा गररएको वैदेजशक सहायिा रू.2 खबि 25 अबि 37 करोड 7 लाख 
रहेकोमा रू.2 खबि 11 अबि 54 करोड 76 लाख पररर्ालन भएको छ। यो पररर्ालनको अिंश 
93.87 प्रर्िशि रहेको छ। सम्झौिा बमोजजमको र्वकास सहायिा पररर्ालन गनि नसक्दा आन्त्िररक 
स्रोिमा र्ाप पनुिका साथै थप सहायिा प्राज ि पर्न र्नुौिीपूणि हुुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
मा अनदुानिफि  रू.१५ अबि ७५ करोड ८९ लाख र ऋणिफि  रू.५३ अबि ८३ करोड ७२ लाखसमेि 
जम्मा रू.69 अबि 59 करोड 61 लाख शोिभनाि प्रा ि भएको छ। आर्थिक वर्िको अन्त्िमा 
अनदुानिफि  रू.११ अबि ६८ करोड ४८ लाख र ऋणिफि  रू.१२ अबि ८५ करोड ४३ लाख गरी 
जम्मा रू.२४ अबि ५३ करोड ९१ लाख शोिभनाि प्रा ि हनु वाुँकी रहेको देजखन्त्छ। पररयोजनाका 
कमिर्ारीहरू र्छटो र्छटो सरुवा हनु,ु सम्झौिाको शिि/मापदण्ड अनसुार लेखा नराख् न ु र र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्वको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कायािन्त्वयन नहनु ुजस्िा कारणले शोिभनाि प्रा ि गनि र्ढलाई 
भइरहेको छ।  



28 
 

3.10 आन्त्िररक ऋण र कुल ऋण भार 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा रू.२ खबि २५ अबि आन्त्िररक ऋण पररर्ालन गने लक्ष्य रहेकोमा रू.२ 
खबि २४ अबि ९१ लाख पररर्ालन गररएको र्थयो। 

आर्थिक वर्ि २०७7/७8 सम्म भिुानी गनि बाुँकी कुल ऋण रू.१७ खबि ३७ अबि ८ करोड ८७ 
लाख पगेुको छ। यसमध्ये आन्त्िररक ऋण रू.८ खबि २ अबि ९४ करोड १६ लाख र वैदेजशक ऋण 
रू.९ खबि ३४ अबि १४ करोड ७१ लाख रहेको छ। कुल गाहिस््य उत्पादनसुँग ऋणको अनपुाि 
कररब ४०.७२ प्रर्िशि रहेको छ। यो अनपुाि अन्त्य मलुकुहरूको िलुनामा न्त्यून रहेको छ। पर्छल्ला 
वर्िहरूमा अमेररकी डलरसुँग नेपाली रुपैयाुँको अवमूल्यन हुुँदै गएको कारणले नेपाल सरकारको ऋणभार 
बढेको देजखन्त्छ। त्यसैगरी, प ुुँजीगि खर्िमा बढोत्तरी गनुिपने आवश्यकिालाई सम्बोिन गनि पर्छल्ला 
वर्िहरूमा आन्त्िररक ऋणको र्हस्सा बढ्दै गएको देजखन्त्छ।(स्रोिःसाविजर्नक खर्ि व्यवस्थापन कायािलय) 

3.11 नपेाल सरकारको केन्त्िीय कोर्को जस्थर्ि 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सिंघीय सिंजर्ि कोर्मा रू.१२ खबि ६७ अबि ४९ करोड ८८ लाख प्रा ि 
(सोझै भिुानीबाहेक) भई खर्ि रू.११ खबि ६० अबि ३३ करोड ३३ लाख (सोझै भिुानी वाहेक) 
हनु गई कोर्को अवस्था रू.१ खबि ७ अबि १६ करोड ५4 लाखले िनात्मक रहेको छ। आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ सम्मको कुल सिंजर्ि कोर् रू.२ खबि १६ अबि 59 करोड ५5 लाखले ऋणात्मक 
रहेकोमा र्ाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्यमा रू.१ खबि ९ अबि 4३ करोड 1 लाखले ऋणात्मक रहेको 
छ। 

3.12 र्नष्कर्ि  

सरकारी र्वत्तीय ि्याङ्क प्रर्िवेदन प्रणालीका आिारमा साविजर्नक खर्िको लेखाङ्कन गदाि कुल बजेटमा 
पुुँजीगि खर्िको िलुनामा र्ाल ुखर्िको र्हस्सा बढी देजखएको छ। प्रदेश र स्थानीय िहमा हनु ेर्वत्तीय 
हस्िान्त्िरण, कृर्र् उत्पादन बढाउन प्रदान गररने अनदुान साथै जशक्षा, स्वास््यलगायिका क्षेरमा 
सञ र्ार्लि अर्िकािंश कायििमहरूमा हनुे पूवाििार र्नमािण, मानव पुुँजी र सामाजजक पुुँजी र्नमािण गने 
प्रकृर्िका खर्िलाईसमेि र्ालिुफि  लेखाङ्कन गने र्वश् वव्यापी मान्त्यिाका कारण यो जस्थर्ि देजखएको हो। 
िसथि, र्ाल ुखर्ििफि  र्वर्नयोजजि िर पुुँजी र्नमािणमा खर्ि हनु ेबजेटलाई छुट्याएर मार समग्र खर्िको 
र्वश् लेर्ण गनि सर्कएमा यथाथि खर्िको अवस्था प्रर्िर्वजम्वि हनु सक्न ेछ।  
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पररच्छेद र्ार 

प्रदेश र स्थानीय िहमा र्वत्तीय हस्िान्त्िरण 

  
4.1  पषृ्ठभरू्म  

सिंघीय शासन प्रणालीको प्रमखु आिारस्िम्भमध्ये र्वत्तीय सिंघीयिा पर्न एक हो। नेपालमा सिंघ, प्रदेश र 
स्थानीय िह गरी िीन िहको राजनीर्िक सिंरर्ना रहेका छन।् िीनै िहको लार्ग आवश्यक पने 
स्रोिको पर्हर्ान, राजस्व सिंकलन र बाुँडफाुँट, आयोजना िथा कायििम सञ र्ालनका लार्ग गररन े
र्वत्तीय हस्िान्त्िरण, खर्ि, सोको ि्याङ्क एवम ्अर्भलेख व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण र िीनै िहको सजिि 
कोर् व्यवस्थापनको समग्रिालाई र्वत्तीय सिंघीयिाको रुपमा बजुझन्त्छ। नेपालको सिंर्विानले सिंघ, प्रदेश 
र स्थानीय िहको आर्थिक अर्िकार र खर्ि जजम्मेवारी र्निािरण गरेको छ। साि वटै प्रदेश र ७ सय 
५३ स्थानीय िहमा आ-आफ्नो आर्थिक कायि प्रणाली कायािन्त्वयनमा छन।् सिंर्विान र अन्त्य प्रर्र्लि 
कानून बमोजजम प्रदेश र स्थानीय िहहरूले सम्पादन गनुिपने प्रशासर्नक र र्वकासजन्त्य 
र्ियाकलायहरूको लार्ग िि ्िि ्िहका आन्त्िररक स्रोिको अलावा र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशिि 
अनदुान, समपूरक अनदुान र र्वशरे् अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था र्मलाइएको छ। साथै, सिंघीय 
सरकारले र्नजश् र्ि स्रोिबाट पररर्ालन गने राजस्व िीनै िहमा बाुँडफाुँट हनुे व्यवस्था गररएको छ। 
र्वत्तीय सिंघीयिा कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी ऐन, कानून र कायिर्वर्िहरूमा समसामर्यक सिंशोिनको प्रर्िया 
अगार्ड बढाइएको छ। अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापनको कायािन्त्वयन अवस्था र त्यसमा आईपरेका 
समस्या सम्बन्त्िमा छलफल गरी समािान गनि र्नयर्मि रूपमा अन्त्िरसरकारी र्वत्त पररर्द् को बैठक 
आयोजना गने गररएको छ। प्रदेश र स्थानीय िहहरूको बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन, प्रर्िवेदन एवम ्
ि्याङ्क व्यवजस्थि बनाउनको लार्ग प्रदेशहरूमा प्रादेजशक मन्त्रालयगि बजेट सूर्ना प्रणाली (PLMBIS) 
र स्थानीय िहमा स्थानीय सजञ र्ि कोर् व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) कायािन्त्वयमा ल्याइएको छ। 

4.2 र्वत्तीय हस्िान्त्िरणका प्रमखु औजारहरू 
क) राजस्व बाुँडफाुँटः 

 मूल्य अर्भवृर्द्ध कर बाुँडफाुँट, 
 अन्त्िःशलु्क (आन्त्िररक उत्पादन) को बाुँडफाुँट र 
 प्राकृर्िक स्रोिबाट प्रा ि रोयल्टी (पवििारोहण, वन, र्वद्यिु, खानी िथा खर्नज, पानी िथा अन्त्य 

प्राकृर्िक स्रोि) को बाुँडफाुँट। 
ख) र्वत्तीय अनदुानः 

 र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, 
 सशिि अनदुान, 
 समपूरक अनदुान र  
 र्वशेर् अनदुान। 

राजस्व बाडुँफाुँटः 

अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम मूल्य अर्भवृर्द्ध कर र आन्त्िररक उत्पादनबाट 
उठेको अन्त्ि:शलु्क बापि प्रा ि रकम सिंघीय र्वभाज्य कोर्मा जम्मा गरी 70 प्रर्िशि सिंघीय सजिि 
कोर्मा जम्मा हनुे एवम ्प्रदेश र स्थानीय िह बीर्मा 15/15 प्रर्िशि प्रत्येक मर्हना बाुँडफाुँट गने 
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व्यवस्था गररएको छ। यसरी बाडुँफाुँट हनुे रकमको र्हसाब आर्थिक वर्िको असार मसान्त्िमा र्मलान 
गररने व्यवस्था गररएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को असार 20 गिे सम्ममा मूल्य अर्भवृर्द्ध 
कर बाुँडफाुँट बापि प्रदेशले रू.३९ अबि ४८ करोड २२ लाख र स्थानीय िहले रू.३९ अबि ४८ 
करोड २२ लाख गरी जम्मा रू.७८ अबि ९६ करोड ४४ लाख राजस्व प्रा ि गरेका छन।् त्यसैगरी, 
आन्त्िररक उत्पादनमा सिंकर्लि अन्त्िःशलु्कबाट सोही अवर्िमा प्रदेशले रू.११ अबि ६५ करोड ५३ 
लाख र स्थानीय िहले रू.११ अबि ६५ करोड ५३ लाख गरी जम्मा रू.२३ अबि ३१ करोड ६ लाख 
राजस्व प्रा ि गरेका छन।् 
अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 7 बमोजजम पवििारोहण, र्वद्यिु, वन, खानी िथा 
खर्नज र पानी िथा अन्त्य प्राकृर्िक स्रोिबाट प्रा ि रोयल्टी सिंघीय र्वभाज्य कोर्मा जम्मा हनुे व्यवस्था 
गररएको छ। यसरी सिंघीय र्वभाज्य कोर्मा जम्मा हनुे कुल रोयल्टीमध्ये 50 प्रर्िशि सिंघ, 25 
प्रर्िशि प्रदेश र 25 प्रर्िशि स्थानीय िहबीर् बाडुँफाुँट गने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ि 2077/78 
मा सिंकर्लि रोयल्टी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रदेशलाई रू.1 अबि 21 करोड 66 लाख र 
स्थानीय िहलाई रू.1 अबि 21 करोड 66 लाख गरी जम्मा रू.२ अबि ४३ करोड ३२ लाख  
बाुँडफाुँट गरी पठाइएको छ।  
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा राजस्व बाुँडफाुँट बापि प्रदेशले र स्थानीय िहले जम्मा रू.1 खबि ४ 
अबि ७० करोड ८० लाख राजस्व प्रा ि गरेका छन।्   

 
िार्लका 4.1 आर्थिक वर्ि  2077/78 मा भएको यथाथि राजस्व बाुँडफाुँट र्ववरण   (रू.लाखमा) 

शीर्िक प्रदेश स्थानीय िह जम्मा 
म.ुअ.कर बाुँडफाुँट* 394822 394822 78964४ 

अन्त्िःशलु्क बाुँडफाुँट* 116553 116553 23310६ 

रोयल्टी बाुँडफाुँट ** 12166 12166 2433२ 

जम्मा 523540 523540 1047080 

* आ.व. 2077/78 को असार 20 गिे सम्ममा सिंकर्लि राजस्वबाट प्रदेश िथा 
स्थानीय िहमा बाुँडफाुँट गररएको। 

** आ.व.2077/78 मा सिंकर्लि रोयल्टी रकम आ.व. 2077/78 मा बाुँडफाुँट 
गररएको। 

स्रोिः अथि मन्त्रालय, र्वत्तीय सिंघीयिा समन्त्वय महाशाखा 

र्वत्तीय समानीकरण अनदुानः 

अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहको 
खर्िको आवश्यकिा र राजस्वको क्षमिाको आिारमा रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगको 
र्सफाररसमा प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र्वत्तीय समानीकरण अनदुान र्विरण गने व्यवस्था गररएको 
छ। र्वत्तीय समानीकरण अनदुान र्निािरण गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको जशक्षा, स्वास््य, 
खानेपानी, पूवाििार र्वकास जस्िा मानव र्वकास सूर्काङ्क, प्रदेश र स्थानीय िहको सन्त्िरु्लि र्वकासको 
अवस्था िथा िहाुँ रहेको आर्थिक, सामाजजक र्वभेदको अवस्था, प्रदेश िथा स्थानीय िहले जनिालाई  
परु् याउन ुपने सेवा, प्रदेश िथा स्थानीय िहको खर्िको आवश्यकिा, राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्न े
क्षमिालाई आिार र्लइएको छ। आर्थिक वर्ि 207७/7८ मा प्रदेशलाई रू.5५ अबि 19 करोड 50 
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लाख र स्थानीय िहलाई रू.8९ अबि ९४ करोड 86 लाख गरी जम्मा रू.1 खबि 45 अबि 14 
करोड 36 लाख र्वत्तीय समानीकरण अनदुान उपलब्ि गराइएको छ। 

सशिि अनदुानः  

अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम प्रदेश वा स्थानीय िह वा नपेाल सरकारको कुनै 
योजना कायािन्त्वयन गनि रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगले सिंर्विानको िारा 251 को उपिारा 
(1) को खण्ड (ग) मा उल्लेजखि र्वर्यलाई आिार र्लई र्सफाररस गरे बमोजजम प्रदेश िथा स्थानीय 
िहलाई सशिि अनदुान प्रदान गने व्यवस्था छ। यो अनदुान प्रदान गदाि नेपाल सरकारले योजना 
कायािन्त्वयन सम्बन्त्िमा शिि िोक्न सक्न े र प्रदेश िथा स्थानीय िहले त्यस्िो शिि पालना गनुिपने 
व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ि 207७/7८ मा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई रू.४6 अबि 85 करोड 44 
लाख र स्थानीय िहलाई रू.1 खबि 85 अबि 11 करोड ४3 लाख गरी जम्मा रू.2 खबि 31 अबि 
96 करोड 87 लाख सशिि अनदुान उपलब्ि गराइएको छ।  

समपूरक अनदुानः 

अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िथा समपूरक अनदुान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, 
२०७५(सिंशोिनसमेि) बमोजजम नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई पूवाििार र्वकास सम्बन्त्िी 
कुनै योजना कायािन्त्वयन गनि समपूरक अनदुान प्रदान गने व्यवस्था छ। यो अनदुान प्रदान गदाि 
योजनाको सम्भाव्यिा, योजनाको लागि, योजनाको प्रर्िफल/लाभ, योजना कायािन्त्वयन गनि सक्न े
र्वत्तीय/भौर्िक क्षमिा वा जनशजि, योजनाको आवश्यकिा र प्राथर्मकिालाई आिार र्लने व्यवस्था 
छ। आर्थिक वर्ि 207७/7८ मा प्रदेशलाई रू.5 अबि 18 करोड 37 लाख र स्थानीय िहलाई 
रू.5 अबि 21 करोड 29 लाख गरी जम्मा रू.10 अबि 39 करोड 66 लाख समपूरक अनदुान 
र्विरण गररएको छ।  

र्वशरे् अनदुानः 

अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िथा र्वशेर् अनदुान सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७५ 
(सिंशोिनसमेि) बमोजजम नपेाल सरकारले देहायका कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट 
सञ र्ालन गररन ेकुनै खास योजना/कायििमको लार्ग र्वशेर् अनदुान प्रदान गनि सक्ने व्यवस् था छ।  

 जशक्षा, स्वास््य, खानेपानी जस्िा आिारभिू सेवाको र्वकास र आपूर्िि गने, 
 अन्त्िर प्रदेश वा अन्त्िर स्थानीय िहको सन्त्िरु्लि र्वकास गने,  
 आर्थिक, सामाजजक वा अन्त्य कुनै प्रकारले र्वभेदमा परेको वगि वा समदुायको उत्थान वा र्वकास 

गने आदद।  
आर्थिक वर्ि 207७/7८ मा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई रू.3 अबि 11 करोड 50 लाख र स्थानीय 
िहलाई रू.5 अबि 90 करोड 50 लाख गरी जम्मा रू.9 अबि 2 करोड र्वशरे् अनदुान र्विरण 
गररएको छ।  
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िार्लका 4.2 र्वगि र्ार अर्थिक वर्िमा प्रदेश र स्थानीय िहमा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको र्ववरण 
र्वगि र्ार अर्थिक वर्िमा प्रदेशमा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको र्ववरण                रू.लाखमा 

आर्थिक वर्ि 
समानीकरण 
अनदुान 

शसिि अनदुान र्वर्शे अनदुान 
समपरुक 
अनदुान 

जम्मा 

2074/75 39935 0 0 0 39935 

2075/76 502885 558448 37139 48100 1146572 

2076/77 552986 550699 46003 48784 1198472 

2077/78 551950 500250 31350 51862 1135412 

      र्वगि र्ार अर्थिक वर्िमा  स्थानीय िहमा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको र्ववरण       रू.लाखमा 

आर्थिक वर्ि 
समानीकरण 
अनदुान 

शसिि अनदुान र्वर्शे अनदुान 
समपरुक 
अनदुान 

जम्मा 

2074/75 1487525 888166 0 0 2375691 

2075/76 852879 1253427 21770 38573 2166650 

2076/77 899652 1509941 48284 47540 2505416 

2077/78 900550 1921170 68903 68077 2958700 

      र्वगि र्ार अर्थिक वर्िमा प्रदेश र स्थानीय िहमा भएको र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको र्ववरण  रू.लाखमा 

आर्थिक वर्ि 
समानीकरण 
अनदुान 

शसिि अनदुान र्वर्शे अनदुान 
समपरुक 
अनदुान 

जम्मा 

2074/75 1527460 888166 0 0 2415626 

2075/76 1355764 1811874 58910 86673 3313222 

2076/77 1452638 2060640 94286 96324 3703888 

2077/78 1452500 2421420 100253 119939 4094112 
स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 
4.3 अन्त्िर-सरकारी र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको िममा देजखएका र्नुौिी िथा सिुारका के्षर  

सिंघीय शासन प्रणालीको व्यवहाररक कायािन्त्वयन पश् र्ािको पाुँर् वर्िको अवर्िमा र्वत्तीय सिंघीयिा 
कायािन्त्वयनको समग्र अवस्था उत्साहजनक छ। र्वशेर् गरी यस अवर्िमा र्वत्तीय सिंघीयिा 
कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने र्वर्भन्त् न नीर्िगि एवम ्सिंरर्नागि व्यवस्था गररएको छ। यद्यपी 
हालसम्मको कायि अनभुवबाट अन्त्िर-सरकारी र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको र्वर्यमा केही र्नुौिी वा थप 
सिुारका के्षरको पर्हर्ानसमेि भएको छ। आगामी ददनमा त्यस्िा र्वर्यहरूलाई सम्बोिन गदै जान ु
आवश्यक महशसु गररएको छ। 



33 
 

 र्वत्तीय अन्त्िरको आुँकलनः सिंर्विानले गरेको व्यवस्था अनसुार नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको खर्िको आवश्यकिा र राजस्व क्षमिाको आिारमा र्वत्तीय अनदुान उपलब्ि गराउनेछ। 
राज्यकोिफि बाट सम्पादन गररन ुपने कायिहरूको िहगि बाुँडफाुँटको प्रष् टिा, िी कायि सम्पादनको 
न्त्यूनिम रार्िय मानदण्ड, सम्पादन गररन ुपने कायिको आवश्यक इकाई र प्रर्ि इकाई लागि जस्िा 
र्वर्यले प्रदेश िथा स्थानीय िहको खर्िको आवश्यकिाको सर्ह आुँकलन गनि मद्दि परु् याउुँछ। 
सिंर्विानले व्यवस्था गरेको िीन िहका सरकारको अर्िकारलाई थप व्याख्या गरी स्पष् ट पाने 
प्रयासका बावजिु केही अन्त्यौलिा कायमै रहेको छ। त्यसैगरी, सम्पादन गररन े सबै कायिको 
न्त्यूनिम मानदण्ड उपलब्ि नहुुँदा प्रदेश िथा स्थानीय िहको खर्िको आवश्यकिाको यथाथि 
आुँकलन गनुि र्नुौिीपूणि देजखएको छ। अिः आगामी ददनमा िहगि कायि जजम्मेवारीमा थप 
स्पष् टिा हार्सल गनुिका साथै सम्पादन गनुिपने कायिको न्त्यूनिम मानदण्ड र्निािरण गरी ि्यमा 
आिाररि रहेर यथाथि रूपमा खर्िको आवश्यकिा आुँकलन गनुिपनेछ। त्यसैगरी, प्रदेश िथा 
स्थानीय िहको राजस्व क्षमिालाई पर्न िी िहको राजस्व अर्िकारका साथै सम्बजन्त्िि के्षरमा 
उपलब्ि राजस्वको आिार र राजस्व सिंकलनका लार्ग गररन ु पने न्त्यूनिम प्रयास जस्िा र्वर्यले 
र्निािरण गदिछ। राजस्व अर्िकारको र्वर्यमा िलुनात्मक रूपमा स्पष् टिा आईसकेको भए िापर्न 
क्षेरगि रूपमा उपलब्ि राजस्व आिारको आुँकलन र्नुौिीपूणि छ। यसिफि  आगामी ददनमा थप 
अध्ययन अनसुन्त्िान केजन्त्िि हनुेछ। 

 र्वत्तीय हस्िान्त्िरणको उद्दशे्यपरक उपयोगः नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई उपलब्ि 
गराउने फरक-फरक र्वत्तीय अनदुान िथा राजस्व बाुँडफाुँट रकमको उपयोग उद्देश्यपरक ढिबाट 
हनु ु पदिछ। हाल यी स्रोिको उपयोग बहृत्त रूपमा फरक-फरक उद्देश्यका लार्ग भए िापर्न 
सकु्ष्मरूपमा हेदाि समान प्रकृर्िका कायि वा एउटै पररयोजनामा पर्न एक भन्त्दा बढी स्रोिबाट प्रा ि 
अनदुान वा राजस्व बाुँडफाुँटको रकम प्रयोग गररएबाट िी स्रोिको उपयोर्गिा, प्रभावकाररिा, 
पारदजशििा िथा औजर्त्यिाका सम्बन्त्िमा प्रश् न उठ्ने गरेको छ। अिः फरक फरक अनदुान िथा 
राजस्व बाुँडफाुँटको रकमको उद्देश्य अनरुुप खर्ि गरी प्रभावकाररिा अर्भवृर्द्ध गनुि र यसका लार्ग 
स्पष् ट आिार िथा मापदण्ड बनाई कायािन्त्वयन गनुि आवश्यक देजखन्त्छ। 

 आयोजनाको वगीकरण िथा बाुँडफाुँट सम्बन्त्िी मापदण्डको कायािन्त्वयनः िीन िहका सरकारले 
सञ र्ालन गने आयोजनाहरूको वगीकरण िथा बाुँडफाुँट सम्बन्त्िी स्वीकृि मापदण्डको कायािन्त्वयन 
गनुि/गराउन ुर्नुौिीपूणि भएको छ। र्वशेर् गरी एउटै आयोजना वा समान प्रकृर्िका आयोजना एक 
भन्त्दा बढी िहका सरकारको आयोजना बैंकमा सूर्ीकृि हनु ु वा आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग 
र्नवेदन प्रा ि हनु ु र सार्वकमा केन्त्िबाट सञ र्ार्लि आयोजनाहरू सिंघीयिा कायािन्त्वयनसुँगै िल्लो 
िहमा हस्िान्त्िरण गनि कर्िपय र्वर्यगि मन्त्रालयहरू ियार नभएबाट यो समस्या देजखएको छ। 
यस्िो प्रवृजत्तले गदाि स्रोिको कुशल र्वर्नयोजना िथा प्रभावकारी कायािन्त्वयन र अपेजक्षि नर्िजा 
प्राज िमा व्यविान र्सजिना गदिछ। यस र्कर्समको समस्याको समािान गनि सबै िहका सरकार र 
र्नकायहरूको सिंयिु प्रयास अपेजक्षि छ। 

 अिरुा अपरुा आयोजना कायािन्त्वयनको स्रोि व्यवस्थापन र सम्पादनः सार्वकमा केन्त्ि स्िरबाट र्नमािण 
आरम्भ भई हाल कायि र्वभाजन मापदण्ड बमोजजम प्रदेश वा स्थानीय िहमा हस्िान्त्िरण गररएका 
कर्िपय िमागि आयोजनाहरूको कायािन्त्वयनलाई पूणििा ददन ुर्नुौिीपूणि देजखएको छ। र्वशेर् गरी 
आवश्यकिाको िलुनामा न्त्यून बजेट र्वर्नयोजन हनुे, र्वर्नयोजजि बजेट पर्न पूणिरूपमा उपयोग हनु 
नसक्ने र आयोजनालाई लम्ब्याउुँदै जान ेप्रवृजत्तको अन्त्त्य नभएसम्म यस्िा आयोजनाले पूणििा प्रा ि 
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गनि सक्ने छैनन।् त्यसैगरी, पर्छल्लो अवर्िमा नेपाल सरकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई 
र्नजश् र्ि अवर्िर्भर आयोजना वा कायििम सम्पन्त् न गनि भर्न र्वशेर् अनदुान वा समपूरक अनदुान 
उपलब्ि गराएको हकमा पर्न िोर्कएको समयमा त्यस्िा आयोजना वा कायििम सम्पादन हनु 
नसकी हस्िान्त्िररि अनदुान रकम र्फ्रज हनुे र अको आर्थिक वर्िमा बजेट र्वर्नयोजन नहुुँदा 
आयोजनाको सञ र्ालनमा अन्त्यौलिा उत्पन्त् न भई अिरैु रहने प्रवृजत्त बढ्दो छ। यस्िो अवस्था प्रर्ि 
समयमा नै र्नाखो रर्ह प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूवि स्वीकृर्ि आयोजना सम्पन्त् न नभएसम्म नयाुँ 
आयोजना स्वीकार नगने र नेपाल सरकारले उपलब्ि गराएको अनदुानबाट र्नजश् र्ि अवर्िर्भर 
आयोजना सम्पन्त् न गनि नसकेमा सोको पूणििा ददने जजम्मेवारी अनदुान प्रा ि गने सम्बजन्त्िि प्रदेश वा 
स्थानीय िहमा नै हनुे व्यवस्था गनुि उपयिु हनु सक्छ। 

 राजस्व सिंकलनको आुँकलन र सिंकर्लि राजस्वको बाुँडफाुँटः मूल्य अर्भवृर्द्ध कर र आन्त्िररक 
उत्पादनबाट उठेको अन्त्ि:शलु्क बापि प्रा ि रकम सिंघीय र्वभाज्य कोर्मा जम्मा गरी सो रकम 
सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िह बीर्मा प्रत्येक मर्हना बाुँडफाुँट गने व्यवस्था गररएको छ। िर यस 
प्रकारको रकम स्वर्ार्लि रुपमा बाुँडफाुँट हनुे व्यवस्था गनि सर्कएको छैन। र्वशेर्गरी, प्रत्येक 
आर्थिक वर्िको असार २० पश् र्ाि सिंकर्लि राजस्व अको आर्थिक वर्िमा मार बाुँडफाुँट हनु े
अवस्थाले प्रदेश िथा स्थानीय िहले राजस्व बाुँडफाुँटको सम्पूणि रकम सम्बजन्त्िि आर्थिक वर्ि र्भरै 
प्रा ि गनि सकेका छैनन।् यस्िो पररजस्थर्िको समािान गनिका र्नर्मत्त राजस्व बाुँडफाुँटलाई 
स्वर्ार्लि प्रणालीमाफि ि बाुँडफाुँट हनुे व्यवस्था गनुिपने देजखन्त्छ। 

 रोयल्टी आयको वार्र्िक रूपमा बाुँडफाुँट िथा वािावरण सिंरक्षणमा उपयोगः अन्त्िर-सरकारी र्वत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृर्िक स्रोिबाट प्रा ि रोयल्टी आयको वार्र्िक रूपमा बाुँडफाुँट 
गनुिपने व्यवस्था गरेको छ। िर बाुँडफाुँट हनुे रोयल्टीको स्रोिगि िथा एकीकृि र्ववरण समयमा 
नै ियार गनि नसक्दा जनु आर्थिक वर्िमा रोयल्टी आय प्रा ि भएको हो, सोही आर्थिक वर्िमा 
त्यस्िो रोयल्टी आयलाई िीन िहका सरकारर्बर्मा बाुँडफाुँट गनि सर्कएको छैन। यसका लार्ग 
आगामी ददनमा रोयल्टी आय प्रा ि हनुे सबै र्कर्समका प्राकृर्िक स्रोिलाई र्नजश् र्ि सङ्किेका 
आिारमा एकीकृि र्वद्यिुीय प्रणालीमा सूर्ीकृि गने र प्रत्येक स्रोिबाट प्रा ि रोयल्टी आयलाई 
यथाथि समयमा नै र्वद्यिुीय प्रणालीमा अर्भलेख गरी सम्बजन्त्िि आर्थिक वर्िर्भर नै स्विः िीन 
िहका सरकारर्बर्मा बाुँडफाुँट भई सम्बजन्त्िि िहको सजञ र्ि कोर्मा जम्मा हनु ेप्रणालीको र्वकास 
गनुिपने देजखएको छ। अकोिफि , प्राकृर्िक स्रोिबाट प्रा ि रोयल्टी आयको र्नजश् र्ि अिंश अर्नवायि 
रूपमा त्यस्िो प्राकृर्िक स्रोि र समग्र वािावरण सिंरक्षणका कायिमा प्रयोग गनुिपने नीर्िगि व्यवस्था 
एवम ्सोको कायािन्त्वयन गनुि आवश्यक छ।  

 एकल कर प्रशासनको प्रभावकारी कायािन्त्वयनः प्रदेश िथा स्थानीय दवैु िहको एकल कर 
अर्िकारमा रहेका सवारी सािन कर, घरजग्गा रजजिेसन शलु्क, मनोरञ्जन कर र र्वज्ञापन करको 
एकल कर प्रशासन गरी सिंकर्लि राजस्व िोर्कएको अनपुािमा प्रदेश िथा स्थानीय िहर्बर्मा 
बाुँडफाुँट गने काननुी व्यवस्था छ। िर त्यसरी सिंकलन गरेको राजस्व रकमलाई प्रदेश र स्थानीय 
िहर्बर् समयमा नै बाुँडफाुँट हनुे नगरेको गनुासो रहेको छ। यस्िो अवस्थालाई यथाशीघ्र सम्बोिन 
गरी िहगि सरकारर्बर्को आपसी समन्त्वय, सहकायि र समझदारीलाई थप सदुृढ गनुि/गराउन ु
आवश्यक देजखन्त्छ। 
 



35 
 

 समयमा बजेट पेश िथा स्वीकृर्ि र कायािन्त्वयनः सिंर्विान िथा कानूनले िीन िहकै सरकारले बजेट 
पेश गने र स्वीकृि गनुिपने र्मर्ि र्कटान गररददएको छ र अर्िकािंश अवस्थामा यसको पालनासमेि 
भएको छ। िर राज्यको पनुसंरर्ना पश् र्ाि र्नवािजर्ि जनप्रर्िर्नर्िले नेितृ्व सम्हालेको पाुँर्ौं वर्िमा 
प्रवेश गदािसमेि केही स्थानीय िहहरूले िोर्कएको समयमा सम्बजन्त्िि सभामा बजेट पेश गनि र 
सभाबाट स्वीकृि गराई कायािन्त्वयन गनि सकेका छैनन।् यसमा आिंजशक रूपमा िी स्थानीय िहको 
क्षमिा र्वकास हनु नसकेको र अर्िक रूपमा िी िहका जनप्रर्िर्नर्िहरू सिंर्विान एवम ्कानूनको 
पालना गनिमा उदार्सन देजखएको सहज अनमुान गनि सर्कन्त्छ। िोर्कएको समयमा नै सबै स्थानीय 
िहले सभामा बजेट पेश गरी र्वर्नयोजन ऐन िथा आर्थिक ऐन स्वीकृर्ि गराएर मार बजेट 
कायािन्त्वयनमा जाने अवस्थाको सरु्नजश् र्ििा गनुिपने देजखन्त्छ। 
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पररच्छेद पाुँर् 

रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगर्ि र्ववरण 

 

मलुकुको आर्थिक र्वकासमा महत्वपूणि भरू्मका खेल्ने वृहि र रार्िय रणनीर्िक महत्वका 
आयोजनाहरूलाई उच्र् प्राथर्मकिामा राखी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ि 2068/69 देजख र्वर्भन्त् न 
17 वटा आयोजनाहरूलाई रार्िय गौरवका आयोजनाका रूपमा वगीकरण गरी कायािन्त्वयन शरुू 
गरेकोमा आर्थिक वर्ि 2077/78 सम्ममा यस्िा आयोजनाको सिंख्या 23 वटा पगेुको छ। समग्र 
अथििन्त्रलाई गर्िजशल बनाई आर्थिक वरृ्द्ध र रोजगारी र्सजिनामाफि ि आर्थिक सामाजजक रूपान्त्िरणमा 
वहआुयार्मक प्रभाव पाने हुुँदा यी आयोजनाहरू रार्िय अथििन्त्रका मेरूदण्डका रूपमा रहेका छन।् 
रार्िय र्वकास र समरृ्द्धमा महत्वपूणि योगदान परु् याउन सक्ने उजाि, हवाई मैदान, सडक, रेल, र्सुँर्ाइ, 
खानेपानी र पयिटन के्षरका आयोजनाहरूलाई उच्र् महत्व एवम ् प्राथर्मकिा ददई आवश्यक बजेट 
र्वर्नयोजन गने गररएको छ।  

आयोजनाहरूको सघन अनगुमन गने, रार्िय योजना आयोगबाट कायािन्त्वयनमा आवश्यक समन्त्वय िथा 
सहजीकरण गने र कायािन्त्वयनका िममा आइपने समस्याहरूको सम्बन्त्िमा रार्िय र्वकास समस्या 
समािान सर्मर्िको बैठकबाट छलफल गरी त्यस्िा समस्या समािान गने गररएको छ।  

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको लार्ग रू.91 अबि 91 करोड 19 लाख 
खदु बजेट र्वर्नयोजन गररएकोमा रू.57 अबि 29 करोड 79 लाख खर्ि भई र्वत्तीय प्रगर्ि 62.34 
प्रर्िशि रहन गयो। र्वर्नयोजजि बजेट र खर्िको र्ववरण अनसूुर्ी 12 मा उल्लेख गररएको छ।  
रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को वार्र्िक भौर्िक िथा र्वत्तीय प्रगर्ि 
र्ववरण देहाय बमोजजम रहेको छ।  
िार्लका 5.1 रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगर्ि                          (रू.लाखमा) 

ि.सिं. आयोजना खदु 
र्वर्नयोजन 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि (%) 

भौर्िक 
प्रगर्ि 
(%) 

1 र्सक्टा र्सुँर्ाइ आयोजना १५६०५ 69.24 88.63 
2 बबई र्सुँर्ाइ आयोजना 15006 95.44 85.08 
3 रानी जमरा कुलरीया र्सुँर्ाइ आयोजना 22717 55.14 60.54 
4 भेरी बबई डाइभसिन बहउुद्देश्यीय आयोजना 15881 76.43 87.23 
5 मार्थल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजना 10000 100.00 99.88 
6 बरु्ढगण्डकी जलर्वद्यिु आयोजना 76844 21.56   
7 पजिम सेिी जलर्वद्यिु आयोजना       
8 सनुकोशी मररन डाइभसिन वहउुद्देशीय आयोजना 18380 67.76 6.33 
9 महाकाली र्सुँर्ाइ आयोजना 8973 96.28 97.15 

10 दजक्षण एजशया पयिटन पूवाििार र्वकास आयोजना 
(गौिम बदु्ध अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थल, भैरहवा) 47250 36.22 50 

11 पोखरा क्षेरीय अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थल 107500 28.59 50 
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12 र्नजगद अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थल, बारा 5000 100.00   
13 पशपुर्ि क्षेर र्वकास कोर् 6599 99.24 85 
14 लजुम्बनी क्षेर र्वकास कोर् 9568 73.56 55 
15 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमागि 77568 93.90 80.97 
16 रेल, मेट्रो रेल िथा मोनो रेल र्वकास आयोजना 82253 56.13 57 
17 हलुाकी लोकमागि 106536 95.76 68 
18 उत्तर दजक्षण (कोशी) लोकमागि  8429 89.8 82 
19 उत्तर दजक्षण (कालीगण्डकी कोररडोर) लोकमागि 18514 79.82 66.54 
20 उत्तर दजक्षण (कणािली) लोकमागि 4324 66.36 22.78 
21 काठमाण्डौ िराई–मिेस ििु मागि 89688 97.35 97.7 

22 
मेलम्र्ी खानेपानी आयोजना  

50695 
    

प्रथम र्रण 71.35 84.64 
दोस्रो र्रण 9.71 9.45 

23 गल्छी-र्रशलुी-मैलुिंि-स्याफु्रवेसी-रसवुा सडक 21442   95.36    
24 रािपर्ि र्रेु सिंरक्षण कायििम 18278   87.93  93.01 
25 र्वद्यिु प्रशारण आयोजना (र्मर्लर्नयम च्यालेन्त्ज) 82071   28.41  85.11 
जम्मा  ९१९१२१ 62.34   
स्रोिः LMBIS/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगर्ि सिंके्षपमा देहाय बमोजजम प्रस्ििु गररएको छ।  

5.1 र्सक्टा र्सुँर्ाइ आयोजना 

बाुँके जजल्लाको पजिमिफि  33 हजार 7 सय 66 र रा िी पूवि बायाुँिफि  ९ हजार गरी जम्मा ४२ 
हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृर्र् योग्य भरू्ममा र्सुँर्ाइ सरु्विा परु् याउन ेलक्ष्यका साथ यो आयोजनाको 
र्नमािण शरुु गररएको र्थयो। आयोजनाले  आयोजना आर्थिक वर्ि २०६१/६२ मा शरुु भई आर्थिक 
वर्ि 207१/72 मा सम्पन्त् न हनुे लक्ष्य रहेकोमा िोर्कएको अवर्िमा सम्पन्त् न हनु नसकेकाले आर्थिक 
वर्ि 2०85/86 मा सम्पन्त् न हनु े गरी आयोजनाको म्याद थप गररएको छ। शरुु लागि अनमुान 
रू.१२ अबि ८० करोड रहेकोमा आयोजनाको सिंशोर्िि लागि अनमुान रू.२५ अबि २ करोड पगेुको 
छ। 
पलुसर्हि ३ सय १२ मी. लामो मूलबाुँि सम्पन्त् न, ४५.२५ र्क.मी.लामो पजिम मूलनहर सम्पन्त् न, 
पूवीमूलनहर ५३ र्क.मी. सम्पन्त् न, पजिमिफि का शाखाहरूको कररब ४० प्रर्िशि र्नमािण काम सम्पन्त् न 
र दोश्रो र्रणको शाखा प्रशाखा ४० प्रर्िशि (Coverage) सम्पन्त् न भएको छ। 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा उि आयोजनाको लार्ग रू.१ अबि  ५6 करोड 5 लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा भौर्िक प्रगर्ि 88.63 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 69.24 प्रर्िशि रहेको छ। हालसम्मको 
समर्िगि भौर्िक प्रगर्ि 67.21 प्रर्िशि   र्वत्तीय प्रगर्ि 70.90 प्रर्िशि रहेको छ।  

5.2  बबई र्सुँर्ाइ आयोजना 

बबई नदीमा बाुँि र्नमािण गरी बददिया जजल्लाका कररब 36 हजार हेक्टर भरू्ममा र्सुँर्ाइ सरु्विा 
उपलब्ि गराउन े उद्दशे्य रहेको बबई र्सुँर्ाइ आयोजना आर्थिक वर्ि २०45/46 देजख सरुू भई 
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आर्थिक वर्ि 2079/80 मा सम्पन्त् न गने लक्ष्य राजखएको र्थयो। आयोजनाको प्रारजम्भक लागि 
अनमुान रू.2 अबि 87 करोड रहेको र्थयो। आर्थिक वर्ि 2082/83 सम्म सम्पन्त् न हनुे सिंशोर्िि 
लक्ष्य र्निािरण गररनकुा साथै कुल सिंशोर्िि लागि अनमुान रू.18 अबि 96 करोड कायम गररएको 
छ। आर्थिक वर्ि 2077/78 मा र्नम्न बमोजजमका मखु्य र्ियाकलाप भएको छ। 
 

मखु्य र्ियाकलाप आ.व. 20७७/७८ को 
उपलब्िी 

हालसम्मको उपलब्िी 

जग्गा अर्िग्रहण  ०.५ हे. ४२३.४७ हे. 
र्सिंजर्ि के्षर /बढीबाट क्षर्िग्रस्ि के्षर िथा सिंरर्ना 
सिंरक्षण (नदी र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी कायि ) 

४ र्क.र्म. २१.९२ र्क.र्म. 

मूल नहर र्नमािण कायि  ३.४ र्क.र्म. ७९.६० र्क.र्म. 
शाखा/उपशाखा/प्रशाखा नहर र्नमिण कायि १७.५५ र्क.र्म. २०८.८८ र्क.र्म. 
हेडवकसि र्नमािण (र्सर्भल कायि)  १ वटा 
र्सिंजर्ि के्षर  १००० हे. २३६०० हे. 
जग्गा उकास  ३.६५ हे. २० हे. 
साइफन र्नमािण िथा बाढी बाट क्षर्िग्रस्ि साइफन 
पनु:र्नमािण  

 १०० प्रर्िशि 

 
आर्थिक वर्ि 2077/78 मा यस आयोजनाको लार्ग रू.१ अबि 50 करोड 6 लाख बजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा भौर्िक प्रगर्ि 85.08 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 95.44 प्रर्िशि रहेको छ भने हाल 
सम्मको भौर्िक प्रगर्ि 56.38 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 52.32 प्रर्िशि रहेको छ। 

5.3  रानी जमरा कुलरीया र्सुँर्ाइ आयोजना 

कैलाली जजल्लाका सार्वकका ८ वटा गा.र्व.स. हालको जानकी गाउुँपार्लका, लम्कीर्हुा न.पा. र 
र्टकापरु नगरपार्लकाको कुल 20 हजार ३ सय हेक्टर कृर्र्योग्य भरू्ममा र्सुँर्ाइ सरु्विा परु् याउने र 
4.7 मेघावाट र्वद्यिु उत्पादन गने लक्ष्य रहेको आयोजना आर्थिक वर्ि २०६७/६८ बाट शरुु भई 
सिंशोर्िि कायि िार्लका अनसुार आर्थिक वर्ि २०८०/८१ मा सम्पन्त् न हनुे लक्ष्य रहेको छ। 
आयोजनाको शरुु लागि अनमुान रू.१२ अबि ६३ करोड रहेकोमा हाल रू.27 अबि ७० करोड २४ 
लाख पगु्ने सिंशोर्िि अनमुान रहेको छ।  

इन्त्टेकको गेट जडान िथा अटोमेशन कायि सम्पन्त् न, जल र्वद्यिु र्नमािणिफि  इलेक्ट्रोमेकार्नकल िथा 
हाइड्रोमेकार्नकल कायिबाहेक अन्त्य सम्पूणि कायि सम्पन्त् न, लम्की र्वस्िार नहरका सम्पूणि रे्नेजमा नहर 
र्नमािण कायि शरुु एवम ् सिंरर्ना र्नमािण अजन्त्िम र्रणमा, कणािली नदीका अर्ि आवश्यक एवम ्
जोजखमयिु ठाउुँमा नदी र्नयन्त्रण कायि सम्पन्त् न (३.८२ र्क.मी.), अन्त्य नदीहरूमा नदी र्नयन्त्रण कायि 
सम्पन्त् न (डजल्फन एररया:१.४३ र्क.मी., र्ोरी र रोरा नदी: ७.७८ र्क.मी.) र्वश् व बैँकको ऋण सहयोगमा 
सिंर्ार्लि र्सिंजर्ि के्षर बर्ावट कायि, कमाण्ड के्षर र्वकास कायि र सपुररवेक्षक कन्त्सल्टेन्त्ट कायिका 
लार्ग अन्त्िरािर्िय स्िरको खररद कायि सम्पन्त् न भएको छ।  
आर्थिक वर्ि 2077/78 मा रू.२ अबि २7 करोड १7 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा भौर्िक प्रगर्ि 
६०.५4 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 5५.१४ प्रर्िशि रहेको छ भने हालसम्मको भौर्िक प्रगर्ि ५२.१ 
प्रर्िशि र समर्िगि र्वत्तीय प्रगर्ि ५१.९४ प्रर्िशि रहेको छ।  



39 
 

5.4 भेरी बबई डाइभसिन बहउुद्दशे्यीय आयोजना 

सखेुि जजल्लामा आयोजनास्थल रहेको भेरी बबई डाइभसिन बहउुद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ि 
2०६८/६९ मा शरुु भई आर्थिक वर्ि 2०76/77 मा सम्पन्त् न गने लक्ष्य रहेकोमा सिंशोर्िि 
कायििार्लका अनसुार आर्थिक वर्ि २079/80 मा सम्पन्त् न हनुे अपेक्षा गररएको छ। यो आयोजनाबाट 
बाुँके र बददिया जजल्लाको थप कररब ५१ हजार हेक्टर भरू्ममा बाहै्र मर्हना र्सुँर्ाइ सरु्विा उपलब्ि 
गराउने िथा कररब १ सय ५२ र्मटर हेडको सदपुयोग गदै र्नयर्मि रूपमा ४८ मेघावाट जलर्वद्यिु 
उत्पादन हनुछे। आयोजनाको शरुू लागि अनमुान रू.१६ अबि ४३ करोड रहेकोमा हाल रू.3३ अबि 
१९ करोड लाग्ने सिंशोर्िि अनमुान रहेको छ। 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा नेपालमा नै प्रथम पटक टनेल बोररि प्रर्वर्िको प्रयोगबाट 12.२ र्क.र्म. 
शरुुि बे्रकथ्र ुसम्पन्त् न भएको र्थयो। बाुँि िथा र्वद्यिु गहृको र्सर्भलिफि को र्नमािण कायि भइरहेको छ। 
हाइड्रो मेकार्नकल कायि खररद प्रर्ियामा रहेको र बाुँि स्थलको जग्गा प्राज िको लार्ग मूल्य र्निािरण 
भई मआुब्जा र्विरण भइरहेको छ। सामाजजक र्वकास िथा भेरी कररडोर उप-आयोजना अन्त्िगिि सिह 
र्सुँर्ाइ र्नमािण िथा पनुस्थािपना एवम ्र्लफ्ट र्सुँर्ाइसम्बन्त्िी कायिहरू भइरहेको छ। 

Headworks मा 6 bays Spillwaysमध्ये 2 bays सम्मको र्नमािण कायि भैरहेको, Settling basin को लार्ग 
आर. र्स. र्स. ढलान कायि सरु्ारु रहेको, Headwork Site मा Diversion Road सम्पन्त् न भएको ,जर्ले 
खोल्सी Diversion र्नमािणको पर्हलो र्रण सम्पन्त् न भई दोश्रो र्रणको कायिहरू भइरहेको, पावरहाउस 
र्नमािण स्थलमा Excavation कायि भईरहेको, Surge Shaft का लार्ग Access Road र्नमािण िथा 
Excavation भइरहेको छ। 

र्ाल ु आर्थिक वर्िमा रू.१ अबि 58 करोड 81 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा सोको भौर्िक प्रगर्ि 
८7.२३ प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ७6.43 प्रर्िशि रहेको छ भने हालसम्मको भौर्िक प्रगर्ि 4९ 
प्रर्िशि र समर्िगि र्वत्तीय प्रगर्ि 3८.९6 प्रर्िशि रहेको छ। 

5.5 मार्थल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजना 

दोलखा जजल्लाको लामाबगरमा र्नमािणािीन यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्पन्त् न हुुँदैछ। कुल ४ 
सय ५६ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन क्षमिा रहेको आयोजना आर्थिक वर्ि २०६७/६८ देजख शरुु भई 
आर्थिक वर्ि २०७२/७३ मा सम्पन्त् न हनुे अनमुान रहेको भएिापर्न भकूम्पलगायिका अन्त्य कारणले 
आयोजना आर्थिक वर्ि २०७७/७8 मा सम्पन्त् न हनुे सिंशोर्िि अनमुान र्थयो। आयोजनाको प्रारजम्भक 
अनमुार्नि लागि रू.३५ अबि २९ करोड रहेकोमा र्नमािण अवर्ि लजम्बन गई सिंशोर्िि लागि कररब 
रू.52 अबि 8 करोड पगु्न ेअनमुान गररएको छ।  

यस आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अर्ाढ मसान्त्िसम्ममा 2 वटा यरु्नट ७६ मेघावाटका गरी १ सय 
५२ मेघावाट रार्िय प्रशारण ग्रीडमा आबद्ध भई सञ र्ालनमा आएको छ। बाुँकीका र्ार यरु्नट 
(४*७६=३०४मेघावाट) ियारी अवस्थामा रहेको छ िर केही प्रार्वर्िक कायि बाुँकी रहेकोले २०७८ 
भाि मसान्त्िसम्ममा रार्िय प्रशारण ग्रीडमा आबद्ध गरी पूणि क्षमिामा सञ र्ालन गने लक्ष्य रहेको छ। 
र्ाल ुआर्थिक वर्िमा रू.१ अबि र्वर्नयोजन भएकोमा शि प्रर्िशि खर्ि भएको छ। 

5.6 बढुीगण्डकी जलर्वद्यिु आयोजना 

िाददि र गोरखा जजल्ला भई बग्ने बढुी गण्डकी नदीमा सञ र्ालनमा रहेको आयोजनाबाट कुल १ हजार 
२ सय मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन गने लक्ष् य राजखएको र्थयो। आर्थिक वर्ि २०६९/७० मा शरुू भई 
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आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्पन्त् न हनुे लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ि २०८3/८4 मा सम्पन्त् न गने 
सिंशोर्िि िार्लका रहेको छ। आयोजनाको अनमुार्नि कुल लागि रू.2 खबि 60 अबि रहेको छ।  

डुवान के्षरमा पने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गामध्ये यस आर्थिक वर्िमा 48 हजार ८ सय 84 
रोपनी जग्गाको मआुब्जा बापि रू.3४ अबि २ लाख र्विरण भई (८0 प्रर्िशि) जग्गाको मआुब्जा 
र्विरण सम्पन्त् न भएको छ। हालसम्म र्नमािण कायिको Modality  िय नहुुँदा आयोजनाको र्नमािणले गर्ि 
र्लन सकेको छैन। साथै, र्फल्डबकुमा कायम भएका िर लालपजुाि नभएका जग्गाको मआुब्जा 
र्विरणमा कदठनाई िथा पनुवािस/पनुस्थािपना नीर्ि नहनु ुपर्न समस्याको रुपमा देजखएका छन।्  

र्ाल ु आर्थिक वर्िमा रू.7 अबि 68 करोड 44 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा सोको र्वत्तीय प्रगर्ि 
21.56 प्रर्िशि रहेको छ। 

5.7 पजिम सेिी जलर्वद्यिु आयोजना  

सदूुरपजिम प्रदेशको बझाि, डुँडेलिरुा, डोटी र बैिडी जजल्लामा र्नमािण हनुे पजिम सेिी जलर्वद्यिु 
पररयोजना हालको अवस्थामा 7 सय 50 मेगावाट जलर्वद्यिु उत्पादन हनुे जलाशययिु (Reservoir) 
पररयोजना हो। आयोजनाको कुल अनमुार्नि लागि रू.१ खबि ४८ अबि ७ करोड रहेको छ। 
आयोजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन नै सम्पन्त् न भई नसकेकाले यसको भौर्िक िथा र्वत्तीय प्रगर्ि प्रा ि 
हनु सकेको छैन। आयोजनाको र्नमािण िथा लगानीका लार्ग लगानी बोडिबाट काम अगार्ड बढाइएको 
छ।  

5.8  सनुकोशी मररन डाइभसिन बहउुद्दशेीय आयोजना  

र्सन्त्िलुी जजल्लाको खकुोट नजजक सनुकोशी-िामाकोशी दोभानबाट कररब १ र्क.र्म. िल सनुकोशी 
नदीमा व्यारेज र्नमाणिका साथै हेडरेगलेुटर, र्डसेन्त्डर िथा १३.३ र्क.र्म. टनलेबाट सनुकोशी नदीको 
पानीमध्ये ६७ क्यमेुक्स (६७ घनर्मटर प्रर्ि सेकेन्त्ड) पानी मररन खोलामा खसाली र्वद्यिु र र्सुँर्ाइ 
सरु्विा उपलब्ि गराउन ेआयोजना आर्थिक वर्ि 2073/74 मा शरुू भई आर्थिक वर्ि 2080/81 
मा सम्पन्त् न हनुे लक्ष्य रहेको छ।  

बागमिी र्सुँर्ाइ आयोजनाको मौजदुा र्सिंजर्ि के्षरसर्हि बारा, रौिहट, सलािही, महोत्तरी र िनरु्ा जजल्लाका 
जम्मा १ लाख २२ हजार हेक्टर जर्मनमा वरै्भरर भरपदो र्सुँर्ाइ सेवा उपलव्ि गराउनकुा साथै 
२८.६२ मेगावाट र्वद्यिु उत्पादन गने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ि २०८०/८१ मा सम्पन्त् न हनु े
आयोजनाको कुल लागि रू.४६ खबि १९ अबि रहेको छ।  

हेडवकि स,् पावरहाउस, सजिसाफ्ट आददको Detailed Engineering Design कायिको Final  Report 

परामशिदािा NEA Engineering Company बाट Final Report प्रा ि भई Review भइरहेको, सामाजजक 
र्वकासअन्त्िगििका कायिहरू गनिको र्नजम्ि स्थलगि माग सिंकलनको कायि भएको िथा प्रभार्वि क्षेरका 
वार्सन्त्दालाई अवलोकन भ्रमण कायि सम्पन्त् न भएको, ३ पटक साविजर्नक सनुवुाइ (र्सन्त्िलुी- पावरहाउस 
साइट, कुसमुटार र डवुान के्षर, खाल्टे िथा रामेछाप-डवुान के्षर हाजत्तटार) मा सम्पन्त् न भएको, हाजत्तटार 
जर्मन उकास कायि, सनुकोशी नदी िथा िामाकोशी नदी र्नयन्त्रण कायि, मररन नदी र्नयन्त्रण कायि िथा 
डुबान प्रभार्वि के्षरमा र्लफ्ट र्सुँर्ाइको अध्ययन कायि सम्पन्त् न भएको, र्सन्त्िलुी सडकको Realignment 

को र्डजाइनको कायि भइरहेको छ। 
यस आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.१ अबि ८३ करोड ८० लाख बजेट 
र्वर्नयोजन भएकोमा भौर्िक प्रगर्ि 8२.४५ प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ६७.७६ प्रर्िशि रहेको छ। यस 
आयोजनाको हालसम्म भौर्िक प्रगर्ि ३.5 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ३.२१ प्रर्िशि रहेकोमा छ। 
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5.9 महाकाली र्सुँर्ाइ आयोजना 

नेपाल भारि बीर् सन ्१९९६ फेब्रवरी १२ मा भएको महाकाली नदी, शारदा ब्यारेज र टनकपरु 
व्यारेज िथा पिेश्वर आयोजनासमेि एकीकृि र्वकास सन्त्िी अनसुार प्रा ि पानीबाट सदुúरपजिम प्रदेशको 
किनपरु र कैलाली जजल्लाका ७ वटा नगरपार्लकाका ३५ हजार ५ सय २० हेक्टर खेर्ियोग्य 
जर्मनमा र्सुँर्ाइ सरु्विा उपलब्ि गराई गररवी र्नवारणमा टेवा परु् याउने उद्दशे्यका साथ आयोजना शरुु 
गररएको हो।  

आयोजन आर्थिक वर्ि २०६३/६४ देजख शरुूवाि गरी आर्थिक वर्ि २०८१/८२ मा सम्पन्त् न गने 
लक्ष्य भएिापर्न आर्थिक वर्ि २०८7/८8 मा सम्पन्त् न हनुे गरी सिंशोर्िि कायििार्लका िय गररएको 
छ। आयोजनाको प्रारजम्भक लागि अनमुान रू.११ अबि २७ करोड भएिापर्न सिंशोर्िि लागि अनमुान 
रू.३५ अबि पगेुको छ। आयोजनालाई र्मर्ि 2077/8/30 को र्नणियानसुार रार्िय गौरवको 
आयोजनाको रूपमा सूर्ीकृि गररएको हो। 

आयोजनाबाट १५१.१८ र्क.र्म मूल नहर, १७२.०३ र्क.र्म. शाखा नहर, १०२३.५० र्क.र्म. 
प्रशाखा नहर, ५१ वटा नहर साइफन, १२२ वटा डे«’न साइफन, ६ वटा राजमागि पलु, १७४ वटा 
सडक पलु, ४३५ वटा ग्रार्मण सडक पलु, ६ वटा एक्वाडक्ट, ७२ वटा स्केप स्ट«क्र्र र ३९४ वटा 
डप स्ट«क्र्र र्नमािण एवम ् १२०० हेक्टर जग्गा अर्िग्रहण गने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाबाट 
हालसम्म १२.६० र्क.र्म. मूल नहर, १४ वटा नहर साइफन, २० वटा डे«’न साइफन, ३ वटा 
राजमागि पलु, २ वटा सडक पलु,  ३१ वटा ग्रार्मण सडक पलु, १ वटा स्केप स्ट्रक्र्र र  १ वटा 
डप स्ट«क्र्र र्नमािण एवम ्१ सय ६७ हेक्टर जग्गा अर्िग्रहण गररएको छ। त्यसैगरी, र्ाल ुआर्थिक 
वर्िमा १६.११ र्क.र्म. मूल नहर, १ वटा डे्रन साइफन, ८ वटा ग्रार्मण सडक पलु, ५ वटा एर्नमल 
िर्सि, १ वटा स्केप स्ट्रक्र्र र्नमािण एवम ्९० हेक्टर जग्गा अर्िग्रहण गररएको छ।  

यस आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.89 करोड 73 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा सोको 
भौर्िक प्रगर्ि 97.15 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 96.28 प्रर्िशि रहेको छ। यस आयोजनाको हालसम्म 
भौर्िक प्रगर्ि 13 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 12.8२ प्रर्िशि रहेको छ। 

5.10 गौिम बदु्ध अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थल 

देशमा रहेको एक मार अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थलको हवाई र्ापलाई व्यवस्थापन गरी पयिटन क्षेरको 
प्रवद्धिन र र्वकासमा टेवा परु् याउन उद्देश्यले वैकजल्पक अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थलको रुपमा गौिम बदु्ध 
अन्त्िरािर्िय र्वमानस्थनको र्नमािण कायि शरुु गररएको हो। लजुम्बनी प्रदेशको रूपन्त्देही जजल्लाजस्थि 
भैरहवामा रहेको आयोजना सन ्२०१५ मा शरुु भई सन ्२०१७ को र्डसेम्बरमा सम्पन्त् न हनुे अपेक्षा 
गररएकोमा उि अवर्िर्भर र्नमािण कायि सम्पन्त् न हनु नसकेको हुुँदा सिंशोर्िि कायििार्लकाअनसुार ३१ 
मार्ि, २०२० मा सम्पन्त् न गने लक्ष्य रहेको र्थयो। िर उि अवर्ि परुा हुुँदा पर्न र्नमािण कायि सम्पन्त् न 
हनु नसर्क म्याद थपको प्रर्ियामा रहेको छ। 

यस आयोजनाको सिंशोर्िि लागि रू.६ अबि ८२ करोड पगु्ने अनमुान गररएको छ। र्नमािणमाफि ि ददगो 
पयिटन र्वकास गने लक्ष्यसर्हि र्नमािण गररएको गौिम बदु्ध र्बमानस्थलको िावनमागि (१५०० मी. X 
३0 मी.) स्िरोन्त् नर्ि गरी (३००० मी.X४५ मी.) को नयाुँ िावनमागि र्नमािण, अन्त्िरािर्िय भवन, 
एयरपोटि अपरेशन, प्रशासर्नक भवन, कन्त्ट्रोल टावर, अजग्न र्नयन्त्रण िथा जीवनोद्धार भवनलगायि 
सञ र्ार िथा पथ प्रदशिक सामग्री जडान गरी अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थलको रूपमा स्िरोन्त् नर्ि गने उद्दशे्य 
रहेको छ।  
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यस आर्थिक वर्िमा िावन मागि, ट्याक्सी वे, पार्कि ि क्षेर (एप्रोन) को र्नमािण कायि सम्पन्त् न भई र्वद्यिुीय 
कामसमेि सम्पन्त् न भइसकेको छ। प्रशासकीय भवन, कन्त्ट्रोल टावरको र्नमािण कायि सम्पन्त् न भई 
Equipment Installation Work समेि सम्पन्त् न भएको छ। अन्त्िरािर्ट्रय टर्मिनल भवनमा र्फर्नर्सि िथा 
Equipment Installation को काम अजन्त्िम र्रणमा पगेुको छ भन े पेररर्मटर रोड, डे्रनेज, फेजन्त्सि, पानी 
ट्याङ्की, कार पार्कि ि, फायर र्वजल्डि, पेररर्मटर रोडको कामसमेि भइसकेको छ।  टर्मिनल भवनमा 
सिार उपकरणहरूको जडान गने कायि सम्पन्त् न भई परीक्षणको कायिमार बाुँर्क रहेको छ। 

आयोजनाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा रू.4 अबि 72 करोड 50 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि 6.33 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 36.22 प्रर्िशि रहेको छ भने समर्िगि भौर्िक प्रगर्ि 
97.33 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 77 प्रर्िशि रहेको छ।  

5.11 पोखरा क्षरेीय अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थल  

देशकै प्रमखु पयिटकीय के्षरको रुपमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा क्षेरीय अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थल र्नमािण 
गरी पयिटन उद्योगको प्रवद्धिन गने उद्देश्यले कास्की जजल्लाको पोखरा महानगरपार्लकामा आयोजनाको 
र्नमािण कायि शरुु गररएको हो। आर्थिक वर्ि २०६८/६९ मा र्ीन सरकारको ऋण लगानीबाट स्रोि 
व्यवस्थापन गरी प्रारम्भ भएको यस आयोजनालाई आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सक्ने लक्ष्य रहेको 
र्थयो। सिंशोर्िि कायििार्लका अनसुार आर्थिक वर्ि 2०७९/८० सम्ममा सम्पन्त् न गने लक्ष्य राजखएको 
छ। यो आयोजनाको कुल अनमुार्नि लागि रू.२१ अबि ६० करोड रहेको छ। 

समीक्षा अवर्िमा Pavement को Joint मा Sealant, टर्मिनल भवन, ह्यािर, कागो भवन, कन्त्ट्रोल 
टावरलगायिका सम्पणुि १४ वटा भवनहरूको Structural कायि सम्पन्त् न Decoration, Finishing, 

Electrification, MEPF लगायिका कायिहरू भइरहेको छ। साथै, Airport Fencing को ९०% कायि 
सम्पन्त् न भइसकेको छ भने WAM System ,Glide Path, Localizer जडान काय अगार्ड बर्ढहरेको छ। 
DVOR, DME, CCTV,Public Address System,Flight Information Display System (FIDS)लगायिका 
Equipment हरू र्नमािणस्थलमा आइपगेुको अवस्था छ। 

र्ाल ुआर्थिक वर्िमा र्बमानस्थल र्नमािण कायिको लार्ग रू.१० अबि 7५ करोड र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि ५० प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 28.59% प्रर्िशि रहेको छ भने समर्िगि भौर्िक प्रगर्ि 
81 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 57.72 प्रर्िशि रहेको छ।   

5.12 र्नजगढ अन्त्िरािर्िय र्बमानस्थल 

मलुकुको पयिटकीय गर्िर्वर्ि अर्भवृर्द्ध गनि महत्वपूणि भरू्मका खेल्न े अपेक्षा गररएको बारा जजल्लामा 
प्रस्िार्वि दोस्रो अन्त्िरािर्िय र्वमानस्थल आयोजना आर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा शरुु भई आर्थिक वर्ि 
2०७८/७९ मा सम्पन्त् न हनुे अपेक्षा गररएको र्थयो। िथापी, आयोजना र्नमािणको मोडार्लटी सम्बन्त्िमा 
र्नणिय हनु नसक्दा हाल पूवि ियारीका कायिहरूमार भइरहेको छ। आयोजनाको कुल अनमुार्नि बजेट 
रू.१ खबि ६५ अबि रहेको छ। आयोजनाको मखु्य कामहरू सरुु नभइसकेको हुुँदा प्रारजम्भक र्रणका 
नदद र्नयन्त्रण, मआुब्जा र्विरण, Preparation Of Updated Airport Master Plan लगायिका कायिहरू 
भइरहेका छन।्  

आयोजनाका लार्ग र्ाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.५0 करोड बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा शि 
प्रर्िशि खर्ि भएको छ भने समर्िगि भौर्िक प्रगर्ि 28 प्रर्िशि रहेको छ। 
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 5.13 पशपुर्ि के्षर र्वकास कोर् 

पशपुर्ि के्षर र्वकास कोर् ऐन, २०४४ अन्त्िगिि अर्वजच्छन्त् न उत्तरार्िकारवाला सिंगदठि सिंस्थाको रुपमा 
काठमाण्डौको पशपुर्िनाथ मजन्त्दर क्षेरलाई िार्मिक, सािंस्कृर्िक एवम ् पयाि-पयिटनको नमनुा के्षर िथा 
र्हन्त्दूहरूको अन्त्िरािर्िय िीथिस्थलको रूपमा थप व्यवजस्थि गने उद्देश्यले आयोजना कायािन्त्वयन 
भइरहेको छ। पशपुर्ि के्षर र्वकास कोर्को गरुूयोजना अनसुार योजनाबद्ध रूपमा पशपुर्ि के्षरलाई 
िार्मिक, सािंस्कृर्िक एवम ् पयाि–पयिटनको नमूना के्षरका रूपमा र्वकास गने िथा पशपुर्ि के्षरलाई 
र्हन्त्दहुरूको अन्त्िरािर्िय िीथिस्थलको रूपमा र्वकास गने लक्ष्य र्लएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ि 
२०५७/५८ मा शरुू भएकोमा 2070/71 देजख मार रार्िय गौरवको आयोजनाको रूपमा 
कायािन्त्वयनमा आएको हो। आर्थिक वर्ि २०७३/७४ सम्म सम्पन्त् न गने लक्ष्य रहेको भएिापर्न 
समयमा नै सम्पन्त् न हनु सकेको छैन। आयोजनाको शरुु लागि रू.१ अबि २७ करोड रहेकोमा 
सिंशोर्िि लागि रू.२ अबि २७ करोड पगु्ने अनमुान गररएको छ।  

समीक्षा अर्विमा पशपुर्ि के्षरको वृहद् गरुुयोजना ियार गरी सरोकारवालासुँग अन्त्िरर्ियासमेि भई 
नयाुँ स्वरूपको गरुुयोजना ियार गने कायि अजन्त्िम र्रणमा पगेुको छ। श्री पशपुर्िनाथको र्नत्य भोग 
पकाउने सत्तल (भान्त्छाघर) र प्रत्येक पूजणिमामा हनुे महास्नानमा महाभोग पकाउन ेसत्तल जीणोद्दारको 
कायि सम्पन्त् न भएको छ भने कम दाउराबाट शवदाह गने मेजशन जडान गरी सञ र्ालनमा ल्याइएको 
छ। 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा कोर्को लार्ग रू.65 करोड 99 लाख बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि ८५ प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 99.24 प्रर्िशि रहेको छ। समर्िगि भौर्िक प्रगर्ि ८० 
प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 60.42 प्रर्िशि पगेुको छ। 

5.14 लजुम्बनी के्षर र्वकास कोर् 

लजुम्बनी गरुुयोजना िथा भगवान बदु्धको पर्वर जन्त्मस्थल लजुम्बनी िथा भगवान बदु्धको जीवनसुँग 
प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सम्बन्त्ि रहन गएका र्िलौराकोट (प्रर्ीन कर्पलवस्ि)ु, गोटीहवा, र्नग्लीहवा, 
सगरहवा, र्ससर्नयाकोट, कुदान (कर्पलवस्ि)ु, देवदह (रुपन्त्देही), रामग्राम (नवलपरासी)लगायिका 
परुािाजत्वक क्षेरहरूको अन्त्वेर्ण, उत्खनन,् सिंरक्षण िथा र्वकास गने उद्देश्यले लजुम्बनी र्वकास कोर् ऐन, 

2042 द्वारा लजुम्बनी र्वकास कोर् गठन भई आयोजना कायािन्त्वयनमा आएको हो।  

सन ्१९७८ मा र्नर्मिि लजुम्बनी गरुुयोजनाले र्नददिि गरेका र्नमािणका कायिहरू सन ्१९९५ मा र्नमािण 
सम्पन्त् न गने गरी लक्ष्य राजखएकोमा अपेजक्षि अन्त्िरािर्िय सहयोग प्रा ि हनु नसक्दा हालसम्म पर्न 
पूणिरुपमा सम्पन्त् न हनु सकेको छैन। लजुम्बनी गरुुयोजनाको शरुु लागि अनमुान (सन ्1978 मा) 
५५ र्मर्लयन यू.एस. डलर रहेको र्थयो। हाल बाुँकी कायिहरूको मार सिंशोर्िि अनमुान रू.7 अबि 32 
करोड रहेको छ भने गरुुयोजना अनरुुपको कायि सम्पन्त् न गनि जम्मा रू.13 अबि 26 करोड सिंशोर्िि 
लागि लाग्ने अनमुान गररएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ि 2080/81 र्भर गरुुयोजनाका 
बाुँकी कायि आफ्नै स्रोिमा र्नमािण सम्पन्त् न गने लक्ष्य र्लएको छ। लजुम्बनीबाहेक लजुम्बनी र्वकास 
कोर्ले अन्त्वेर्ण, उत्खनन,् सिंरक्षण िथा र्वकास गने गरी ऐनले िोकेका परुािाजत्वक के्षरहरू र्िलौराकोट 
(प्रर्ीन कर्पलवस्ि)ु, गोटीहवा, र्नग्लीहवा, सगरहवा, र्ससर्नयाकोट, कुदान (कर्पलवस्ि)ु, देवदह (रुपन्त्देही), 

रामग्राम (नवलपरासी)लाई समय सापेक्षरुपमा र्वकास गनि बहृत्तर लजुम्बनी गरुुयोजना र्नमािण कायिसमेि 
भइरहेको हनुाले गरुुयोजना र्नमािण भएपर्छ आयोजना थप र्वस्ििृ लागि अनमुान खलु्ने देजखन्त्छ। 
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समीक्षा अर्विमा लजुम्बनी गरुुयोजनाको उत्तरिफि  रहेको नथि पोण्ड वररपरर र्वशेर् र्डजाइनको 
कोलोन्त्याड र्नमािण कायि सम्पन्त् न भएको छ भने ५ हजार मार्नस अट्ने क्षमिा भएको सभा हलको 
पर्हलो फेजको र्नमािण कायि पर्न सम्पन्त् न भइसकेको छ। साथै, लजुम्बनी गरुुयोजना अनसुारको 
कमिर्ारी आवास गहृ र्नमािण कायिसमेि समीक्षा अवर्िमा सम्पन्त् न भएको छ।  
र्ाल ुआर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.95 करोड 68 लाख बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा भौर्िक प्रगर्ि 
५५ प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 73.56 प्रर्िशि रहेको छ भने समर्िगि भौर्िक प्रगर्ि 86 प्रर्िशि र 
र्वत्तीय प्रगर्ि 44.8 प्रर्िशि रहेको छ।   

5.15 पषु्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमागि 

रार्िय यािायाि नीर्ि २०५८ मा पूवि-पजिम राजमागिको र्वकल्पको रुपमा नेपालको मध्य-पहाड हुुँदै 
पूविदेजख पजिमसम्म सडक र्नमािण गनि नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ि 2०६४/६५ देजख आयोजना 
कायािन्त्वयन शरुु भएको हो। पाुँर्थरको जर्योभञ्ज्याङदेजख बैिडीको झलुाघाटसम्मको मध्यपहाडी के्षरका 
२6 जजल्लाका २ सय १५ बस्िीहरूका कररब 1 करोड जनसिंख्या यो लोकमागिबाट लाभाजन्त्वि हनु े
छन।् 
सडक र्नमािणबाट मध्यपहाडी भभूागको आर्थिक, सामाजजक, सािंस्कृर्िक, पयिटकीय, शैजक्षकलगायिका 
के्षरको सन्त्िरु्लि र्वकास भई रार्िय र्वकासको समग्र लक्ष्य प्राज िमा समेि योगदान पगु्ने अपेक्षा 
गररएको छ। आयोजनाको प्रारजम्भक लागि रू.79 अबि 18 करोड रहेकोमा सिंशोर्िि कुल लागि 
कररब रू.84 अबि 33 करोड पगेुको छ।  
लोकमागिको कुल लम्बाई १ हजार ८ सय ७९ र्क.र्म.मध्ये १ हजार १ सय १३ र्क.र्म. कालोपरे 
सम्पन्त् न भइसकेको छ। कुल १ सय २९ पलुमध्ये ९१ वटा पलुको र्नमािण सम्पन्त् न भएको छ।  
आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा यस आयोजनाका लार्ग रू.७ अबि 7५ करोड 68 लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा भौर्िक प्रगर्ि 80.97 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 93.90 प्रर्िशि रहेको छ।  

5.१6 रेल, मेट्रो रेल िथा मोनो रेल र्वकास आयोजना  

रेलमागिको र्वकासबाट देशको आर्थिक, सामाजजक र्वकासमा टेवा परु् याउने उद्देश्यसर्हि आर्थिक वर्ि 
२०६६/६७ देजख कायािन्त्वयनमा आएको रेल िथा मेट्रो रेल र्वकास आयोजना मलुिः पूवि-पजिम 
रेलमागि र सोको र्लिंक, केरूि-काठमाण्डौ-पोखरा रेलमागि, काठमाडौं-वीरगिंज रेलमागिलगायि अन्त्य 
रेलमागि एवम ्मखु्य-मखु्य शहरहरूमा मेट्रो रेलको अध्ययन िथा र्नमािण गने गरी र्वर्भन्त् न ६ स्थानमा 
अन्त्िरदेशीय रेलमागि र्नमािणमा केजन्त्िि रहेको छ।  

रेलमागििफि  बददिवास-र्नजगढ खण्ड (७० र्क.र्म.) को ४९ र्क.र्म. ट्रयाक र्नमािण सम्पन्त् न भएको छ। 
मेर्ी महाकाली रेलमागि (९ सय ४५ र्क.र्म., र्लिंकसर्हि १ हजार २६ र्क.र्म.) को र्वस्ििृ अध्यन 
प्रर्िवेदन ियार भएको छ र उि रेलमागिको रार्िय र्नकुञ्जबाट जाने खण्डको पनुः अध्ययन कायिको 
सरुुवाि, र्नमािणार्िन जयनगर-जनकपरु-बददिबास रेलमागि ६९ र्क.र्म.मध्ये जयनगर जनकपरु खण्डको 
३४ र्क.र्म. र्नमािण सम्पन्त् न भई हस्िान्त्िरणको प्रर्िया अजन्त्िम र्रणमा पगेुको छ साथै जनकपरु-
र्वजलपरुा १७ र्क.र्म. खण्डको र्नमािण अजन्त्िम र्रणमा रहेको छ। रेल सेवा सञ र्ालनका र्नजम्ि 
Standard Operating Procedure(SOP) ियारी भई हस्िाक्षर हनुे िममा राखेको र भारिीय कम्पनीसुँग 
रेल सेवा सञ र्ालनका आवश्यक सामाग्री एवम ्जनशजि आददका र्नजम्ि सम्झौिा भई कमिर्ारी भनािको 
कायि अजन्त्िम र्रणमा रहेको छ। बददिवास र्नजगढ खण्डको कुल १६ वटा पलुमध्ये ३ वटा सम्पन्त् न 
भएको, ११ वटाको फाउन्त्डेसन र्नमािण भएको र बाुँकीको र्नमािण कायि हुुँदै गरेको छ। काठमाण्डौ 



45 
 

मेट्रो रेलको यस अजघ नै पूवि सम्भाव्यिा अध्ययन भइसकेका ५ वटा रुटमध्ये नारायणगोपाल र्ौक- 
रत् नपाकि -सािदोवाटो खण्डको लार्ग परामशिदािा छनौट गरी र्वस्ििृ अध्ययन प्रर्िवेदन ियार पाने 
िममा रहेको। 

आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.८ अबि २२ करोड 5३ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि ५७% प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ५६.१3% प्रर्िशि रहेको छ। 

5.17 हलुाकी राजमागि 

िराई मिेशका २१ जजल्लालाई समेट्ने र कररब ८० लाख जनसिंख्यालाई प्रत्यक्ष रूपले लाभाजन्त्वि 
िलु्याउन े यस हलुाकी राजमागिअन्त्िगिि पूवि पजिम हलुाकी राजमागि र सहायक मागि गरी जम्मा 1 
हजार 7 सय 92 र्क.र्म. सडक र २ सय १९ वटा पलुहरू पदिछन ् | आर्थिक वर्ि २०६५/६६ 
देजख नेपाल सरकारले यस राजमागिलाई र्वकास गनि छुटै्ट आयोजना खडा गरी अध्ययन, र्डजाइन र 
र्नमािणको काम गराउदै आएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा सम्पन्त् न हनुे अनमुान 
गररएकोमा सिंशोर्िि कायि िार्लका अनसुार आर्थिक वर्ि २०७९/८० सम्ममा सम्पन्त् न गने लक्ष्य 
राजखएको छ। यस आयोजनाको प्रारजम्भक लागि अनमुान रू.४७ अबि २४ करोड र सिंशोर्िि लागि 
रू.६५ अबि २० करोड रहेको छ। कुल लम्बाई १ हजार ७ सय ९२ र्क.र्म.मध्ये हालसम्म ७ सय 
३८ र्क.र्म. कालोपरे र १०० वटा पलुको र्नमािण कायि सम्पन्त् न भएको छ।  

 आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.1० अबि 65 करोड 36 लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा सोको भौर्िक प्रगर्ि 94 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ९५.76 प्रर्िशि रहेको छ। 

5.18 उत्तर दजक्षण लोकमागि (कोशी) 

भारिको र्समाना जोगवनी देजख बसन्त्िपरु-खाुँदबारी हुुँदै नेपालको उत्तरी र्समाना र्कमाथािंका जोड्न े
उत्तर दजक्षण (कोशी) लोकमागिको कुल लम्बाई ३ सय ९० र्क.र्म रहेको छ। आयोजनाको कायिक्षरे 
सिंखवुासभा जजल्लाको खाुँदबारी देजख नेपालको उत्तरी र्समा र्कमाथािंका सम्मको कुल लम्बाई १ सय 
६२ र्क.र्म रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०६५/६६ देजख सरुु भएको यस आयोजना आर्थिक वर्ि 
२०८०/८१ सम्ममा सम्पन्त् न गने लक्ष्य राजखएको छ। आयोजनाको शरुुको लागि अनमुान रू.१६ 
अबि २० करोड रहेको छ। कुल लम्वाई 1 सय 62 र्क.र्म.मध्ये 1 सय 48 र्क.र्म. ट्रयाक 
खरु्लसकेको छ। 
आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि 2077/78 मा रू.84 करोड 29 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा र्वत्तीय 
प्रगर्ि 83.81 प्रर्िशि र भौर्िक प्रगर्ि 82 प्रर्िशि रहेको छ।  

5.19 उत्तर दजक्षण लोकमागि (कालीगण्डकी कोररडोर) 

नवलपरासीको गैंडाकोटदेजख मसु्िाङको कोरलासम्म कोररडोरको कुल लम्बाई ४ सय ३५ र्क.र्म. 
रहेको छ। आयोजनाको कुल अनमुार्नि लागि रू.२७ अबि 80 करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ सम्म रू.१० अबि १० करोड खर्ि भएको छ।  

हालसम्म बेनी जोमसोम कोरला खण्डको १ सय ८६ र्क.र्म.मध्ये सम्पूणि ट्रयाक खोर्ल सर्कएको छ 
भने मालढुिा-राम्दी-गैडाकोट खण्डको कुल 2 सय 45 र्क.र्म.मध्ये 2 सय 44 र्क.र्म. ट्रयाक खोल्न े
कायि सम्पन्त् न भई सकेको छ। त्यसैगरी, ररर्ड मालढुिा सडक खण्डको कुल ८० र्क.र्म.मध्ये 75.4 
र्क.र्म. ट्रयाक खोल्ने कायि सम्पन्त् न भएको छ।  
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आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.1 अबि 85 करोड 14 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि 70.५8 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ७9.82 प्रर्िशि रहेको छ। 

5.20 उत्तर दजक्षण लोकमागि (कणािली कोररडोर) 
हमु्ला जजल्लालाई रार्िय सडक सञ्जालसुँग जोड्न र्हल्सा देजख सजल्लसल्ला सडक खण्डमा ट्रयाक खोल्न े
र त्यसको स्िरोन्त् निी गनिका लार्ग आर्थिक वर्ि २०६९/७० मा कायिलयको स्थापना भएको हो। 
आयोजनाअन्त्िगिि खलुाल-ुर्सर्मकोट (हमु्ला) खण्डमा कररब १ सय ९६ र्क.र्म. र र्हल्सा-र्सर्मकोट 
खण्डमा (हमु्ला) ८८ र्क.र्म. सडक र्नमािण गने लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०६५/६६ देजख शरुू 
भई आर्थिक वर्ि २०७०/७१ मा सम्पन्त् न हनुे लक्ष्य राजखएकोमा सिंशोर्िि कायि िार्लका बमोजजम 
आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सम्पन्त् न हनुे गरी म्याद थप गररएको छ। आयोजनाको कुल लागि रू.४ 
अबि १० करोड रहेको छ। 

 र्हल्सा देजख सजल्लसल्ला सम्म जम्मा १ सय ४५ र्क.र्म. सडक रहेको जसमध्ये र्हल्सा- र्सर्मकोट 
सडक खण्ड ९५ र्क.र्म. ट्रयाक खोर्लएको छ भने र्सर्मकोट सजल्लसल्ला सडक खण्डको ५० 
र्क.र्म.मध्ये ४० र्क.र्म. ट्रयाक खोर्लएको छ भने बाुँर्क १० र्क.र्म. खोल्नको लार्ग ३ खण्डमा ठेक्का 
व्यवस्थापन भई कायि सञ र्ालन भइरहेको छ। साथै, र्वर्भन्त् न लम्बाईका ४ वटा बेली र्ब्रज र्नमािण 
कायि सम्पन्त् न भएको छ। आयोजनाअन्त्िगिि हाल जजिेगडा देजख लेव्डेसम्म जम्मा ७६ र्क.र्म. सडक 
खण्डमा साविजर्नक यािायािसमेि सञ र्ालनमा आएको छ।  
आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा रू.४3 करोड 24 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा सोको 
भौर्िक प्रगर्ि 68.21 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 6६.36 प्रर्िशि रहेको छ।  

5.21 काठमाण्डौ-िराई/मिेस ििु मागि 

राजिानीलाई िराई मिेशसुँग जोडने सबैभन्त्दा छोटो मागि काठमाण्डौ-िराई/मिेश ििु मागिको कुल 
लम्बाई कररब ७२.5 र्क.र्म. रहेको छ। यस ििु मागि र्नमािण कायि र्ार वर्िमा सम्पन्त् न गने गरी 
र्नमािण व्यवस्थापनको जजम्मा नेपाली सेनालाई ददइएको छ। आयोजनाको प्रारजम्भक अनमुार्नि कुल 
लागि रू.१ खबि ११ अबि रहेकोमा सिंशोर्िि अनमुान रू.1 खबि 75 अबि रहेको छ। 

काठमाडौ-िराई/मिेश ििु मागिको र्वस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन (DRP) नेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्द् बाट 
स्वीकृि भई ठेक् कापट्टाको प्रारजम्भक कायि सम्पन्त् न भएको छ। हालसम्म ९1.5 प्रर्िशि जग्गा 
अर्िग्रहण कायि सम्पन्त् न भएको छ। ढुिंगा/माटोको कायिअन्त्िगिि सडक खण्ड 44.1 र्क.र्म. को 
Subgrade Level सम्म ियार गनि समर्िगि माटो काट्न ेिथा पनेु (Cutting & Filling) कायि हालसम्ममा 
90 प्रर्िशि सम्पन्त् न भएको छ। 10 वटा बेशक्याम्प र्नमािण सम्पन्त् न भएको, 2७ हजार 7 वटा रुख 
कटान कायि सम्पन्त् न भएको छ। कुल छपान भई कटान हनु 27 हजार 7 रूखहरूको सन्त्दभिमा 
1:25 को अनपुािमा ६ लाख 75 हजार 1 सय 75 र्वरूवाहरू रो ने योजना मिुार्वक हालसम्म 
र्वर्भन्त् न प्रजार्िका रूखहरू एवम ्फलफूलका र्वरूवाहरू गरी ४ लाख 2 हजार ८ सय 23 र्वरूवाहरू 
र्वर्भन्त् न स्थानमा रो न ेकायि भएको र सिंरक्षणको व्यवस्थासमेि र्मलाइएको छ।    

आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा रू.8 अबि 96 करोड 88 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि 97.70 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 97.35 प्रर्िशि रहेको छ। हालसम्म भौर्िक प्रगर्ि 
16.16 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 14.56 प्रर्िशि रहेको छ।  



47 
 

5.22 गल्छी-र्रशलुी-मैलिु-स्याफु्रबेसी-रसवुागढी सडक 

र्ीनसुँगको आर्थिक िथा व्यावसार्यक सम्बन्त्िलाई बढाउन र व्यापार सहजीकरण गनि महत्त्वपूणि रहेको 
गल्छी-र्रशलुी-मैलुुँि-स्याफु्रवेसी-रसवुा सडक खण्डलाई गल्छी-मलेख-ुभण्डारा हुुँदै ठोरीसम्म र्वस्िार गरी 
नेपाल-भारि-र्ीन र्रदेशीय पारवाहन मागिका रूपमासमेि र्नमािण भइरहेको छ। कुल ८२ र्क.र्म. 
लम्वाई र ३० र्मटर र्ौडाइको सडक सीमा कायम गररएको यस सडकको र्नमािण आर्थिक वर्ि 
20७९/८० र्भर सम्पन्त् न गने लक्ष्य रहेको छ।  

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा गल्छी-र्रशलुी-वेराविी-मैलिु खण्डमा १४.१९ र्क.र्म. सडक कालोपरे 
र 5.39 र्क.र्म. ग्राभेल गने कायि सम्पन्त् न भएको छ। सडक आयोजनाको हालसम्म 19.39 र्क.र्म 
अस्फाल्ट र २२.९ र्क.र्म. डी.र्ब.एम. कालोपरे सडक र्नमािण सम्पन्त् न भएको छ। मैलुिंग-स्याफु्रवेशी 
सडक खण्डको १८ र्क.र्म. सडकको र्नमािण कायि भइरहेको छ। 
आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा रू.2 अबि 14 करोड 42 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि 44 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 95.36 प्रर्िशि रहेको छ।  

5.23 मेलम्र्ी खानपेानी आयोजना 

र्सन्त्िपुाल्र्ोकको मेलम्र्ीजस्थि मेलम्र्ी खोलाको पानी काठमाण्डौमा ल्याई काठमाण्डौ उपत्यकामा 
प्रर्िददन १७ करोड र्लटर खानेपानी र्विरण गने उद्देश्यसर्हि मेलम्र्ी खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ि 
२०५५/५६ बाट शरुू गररएको हो। आर्थिक वर्ि २०७१/७२ मा सम्पन्त् न गने लक्ष्य रहेको सो 
आयोजनाको सिंशोर्िि कायि िार्लका अनसुार आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्पन्त् न गने लक्ष्य रहेको 
छ। आयोजनाको सिंशोर्िि अनमुार्नि कुल लागि ३१2.9 र्मर्लयन अमेररकी डलर रहेकोमा आर्थिक 
वर्ि २०७7/७8 सम्म रू.30 अबि 16 करोड  (कररब 93 प्रर्िशि) खर्ि भएको छ। 

आयोजनाको मखु्य बाुँि, इण्टेक, S4 समेिको किं र्िटको कायि सम्पन्त् न। हेडवक्सिमा नया पक्की पलुसमेि 
गरर जम्मा  8700 m3  RCC  िथा   र्बर्बन्त् न गेटहरूको Embeded Part को कायि सम्पन्त् न।  
हेडवक्सिमा इनटेक गेट (Gate No. 2A,2B,2C,2D) िथा अन्त्य Gate no.5, Gate No. 8A, 8B, 8C, 11A, 

11B गेटहरूको जडानकायि सम्पन्त् न.  
अम्बाथान, ग्याल्थमु, र्सन्त्ि ु िथा सनु्त्दरीजल सरुुिमा बल्कहेड गेट जडानको कायि गररएको, उि 
स्थानमा अनगुमन उपकरण हरूसमेि जडान गररएको। दाि ृर्नकायको समन्त्वयमा र्बज्ञहरूबाट सरुुिको 
र्नररक्षण कायि गररएको। र्वज्ञ समहुको र्नररक्षण प्रर्िबेदनको सझुावहरूको कायािन्त्वयन गररएको। मखु्य 
सरुुिको सञ र्ालन परीक्षणको कायिसमेि सरुु गररएको। सरुुि परीक्षणको र्निािररि कायिर्बर्ि िथा 
कायि िालीका बमोजजम फागनु १० गिेबाट बैंकजल्पक पानी पथान्त्िरण प्रणाली (कफरड्याम, हेडवक्सि 
डाईभसिन सरुुङ िथा पाईप) माफि ि पानी पथान्त्िरणको कायि गररएको सनु्त्दरीजल पानी प्रशोिन केन्त्िमा 
फागनु २२ गिे पानी उपलब्ि भएको र फागनु २८ गिे देखी पानी प्रशोिन केन्त्िको सञ र्ालन को 
कायि सरुु गररएको।रै्ि १५ गिे देजख औपर्ाररक रुपमा काठमाण्डौ उपत्यकामा दैर्नक १७ करोड 
र्लटर खानेपानी र्विरणका लार्ग उपलब्ि गराईएको। 
समीक्षा अवर्िमा कररब ९० ददन जर्ि पानी सञ र्ालनको कायि गररएको। सरुुिको र्नरीक्षणका लार्ग 
पानी सञ र्ालन कायि बन्त्द गररएको र सरुुि र्भरको पानी िमसः सनु्त्दरीजल, र्सन्त्ि,ु ग्याल्थमु िथा 
अम्बाथानबाट खाली गररने कायि योजना अनसुार ३८ नम्बर गेट २०७८ असार १ गिे र्बहान ११ 
बजेदेजख बन्त्द गररएकोमा सोर्ह ददन साुँझ ७ बजे मेलम्र्ी नदीमा लेदोसर्हिको भीर्ण बाढी आएको र 
हेडवक्सिमा ठुलो आर्थिक क्षर्ि र मानवीय क्षर्िसमेि हनु गएको छ।   
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आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा रू.5 अबि 6 करोड 95 लाख बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा मेलम्र्ी प्रथम 
र्रणको भौर्िक प्रगर्ि ८४.६४ प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ७१.३५ प्रर्िशि र मेलम्र्ी दोस्रो र्रणको 
भौर्िक प्रगर्ि ९.४५ प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि ९.७१ प्रर्िशि रहेको छ। त्यसैगरी, समर्िगि भौर्िक 
प्रगर्ि मेलम्र्ी प्रथम र्रणको भौर्िक प्रगर्ि ९९.४७ प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 93.09 प्रर्िशि र 
मेलम्र्ी दोस्रो र्रणको भौर्िक प्रगर्ि 24.86 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 6.84 प्रर्िशि रहेको छ। 

5.24 रािपर्ि र्रेु सिंरक्षण कायििम 

र्हमालय पविि शृ्रङ्खलाको महाभारि देजख दजक्षणी भागमा पूवि-पजिमका जजल्लामा फैर्लएर रहेको होर्ो र 
कमलो पहाड र्रेु के्षरको प्राकृर्िक स्रोि सिंरक्षण, ददगो व्यवस्थापन, पाररजस्थर्िकीय सेवाको सम्वद्धिनमा 
टेवा परु् याउने रािपर्ि र्रेु सिंरक्षण कायििमको मखु्य लक्ष्य रहेको छ। यस कायििमले र्रेु के्षर पूवि 
इलामदेजख पजिम कन्त्र्नपरुसम्म ३७ जजल्ला (ससु्िा पूवि नवलपरासीसमेि)) को कुल १८ लाख 96 
हजार 2 सय 56 हेक्टर भ-ूभाग समेटेको छ। आर्थिक वर्ि २०६७/६८ देजख रािपर्ि र्रेु सिंरक्षण 
कायििम शरुुवाि गररएकोमा कायििमको प्रभावकाररिा कायम गनि एकीकृि कायििम कायािन्त्वयन 
नीर्िको आवश्यकिा महशसु गरी नेपाल सरकारले २०७१ आर्ाढ २ गिे रािपर्ि र्रेु-िराई मिेश 
सिंरक्षण र्वकास सर्मर्ि गठन गरी आर्थिक वर्ि २०७१/७२ देजख रार्िय गौरवको आयोजनाको रुपमा 
कायििम सञ र्ालन गररदै आएको हो। 

कुल लागि रू.२ खबि ४९ अबि ७० करोड १ लाख रहेको र्रेु-िराई मिेश सिंरक्षण िथा व्यवस्थापन 
बीस वर्ीय गरुूयोजना नेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भई कायािवन्त्यन भई रहेको छ।  

आयोजना आर्थिक वर्ि २०७१/७२ देजख सालवसाली कायििमको रूपमा शरुु भएको र्थयो भने 
सिंशोर्िि कायि िार्लका अनसुार २० वर्ि अवर्िको र्रेु-िराई मिेस सिंरक्षण िथा व्यवस्थापन 
गरुूयोजना, २०७४ बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७४/७५ देजख आर्थिक वर्ि २०९३/९४ सम्म 
सालवसाली कायििमको रूपमा रहने छ। 
र्ाल ु आर्थिक वर्िमा गल्छी, पर्हरो, खहरे रोकथाम कायि, नदी िथा खोला र्कनारा व्यवस्थापन, 
िारबारसर्हि बाुँस िथा अन्त्य प्रजार्ि खररद िथा रोपण, अर्ि सिंवेदनशील के्षर (HOT SPOT) सिंरक्षण, 
क्षर्िग्रस्ि साविजर्नक भरू्म पनुरुत्थान, नदी उकास जग्गा सिंरक्षण िथा वृक्षारोपण, नदी र्कनारा हररि 
पेटी र्वकास, नसिरी ममिि। सदुृढीकरण िथा व्यवस्थापन, गणुस्िरीय र्बरुवा िथा बीउ व्यवस्थापन, 
बाुँसको र्वरुवा उत्पादन िथा खररद, बाुँस/अर्िसो/अन्त्य र्वरुवा रोपण िथा व्यवस्थापन, र्भरालो कृर्र् 
भरू्ममा बहवुर्ीय बाली र्वस्िार, फलफुलको र्वरुवा खररद िथा र्विरण, कृर्र् वन प्रवििन, भरू्मगि जल 
पनुिभरण, पोखरी र्नमािण िथा सिंरक्षण, िालिलैया िथा र्समसार व्यवस्थापन, रेन वाटर रन अफ 
हावेजस्टिंग ड्याम, पयािपयिटन प्रवििन र र्वकास, जल पनुभिरण/सिंरक्षण पोखरी र्नमािण, साना र्सुँर्ाइ िथा 
सहकारी र्सुँर्ाइ र र्रेु के्षरमा अवजस्थि जोजखमयिु बजस्िहरूको पर्हर्ान एवम ्नक्शािंकन कायि सम्पन्त् न 
भएका छन।् 
कायििमको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा रू.1 अबि 82 करोड 78 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
भौर्िक प्रगर्ि 93.01 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 87.93 प्रर्िशि रहेको छ।  

5.२5 र्मर्लर्नयम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट नपेाल  

नेपाल सरकार र अमेररकी सरकारी र्नकाय र्मर्लर्नयम च्यालेन्त्ज कपोरेशन (Millennium Challenge 

Corporation-MCC) बीर् नपेालमा ऊजाि र याियाि के्षरका पूवाििार र्वकासका लार्ग MCC ले ५० 
करोड अमेररकी डलर अनदुान सहायिा उपलव्ि गराउने सम्बन्त्िी सम्झौिा (Compact Agreement) 
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सेटेम्वर १४, २०१७ मा सम्पन्त् न भएको र्थयो। सोको कायािन्त्वयनका लार्ग र्मर्लर्नयम च्यालेन्त्ज 
एकाउण्ट नेपाल र्वकास सर्मर्ि गठन भएको छ। नेपाल सरकारले १३ करोड अमेररकी डलर     
सह-लगानी गनेछ। प्रा ि हनुे अनदुान रकमबाट र्नमािण हनुे र्वद्यिु प्रशारण आयोजना रार्िय गौरवको 
आयोजनाको रूपमा आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख रहेको छ। प्रशारण लाईनको सम्भाव्यिा अध्ययन 
(Detail Engineering Design) को काम भइरहेको छ भने सडक ममिििफि  FWD (Falling Weight 

Deflect meter) को प्रयोग गरी सडक स्िरोन्त् नर्िका लार्ग प्रारजम्भक कायि भइरहेको छ भने पाइलट 
प्रोजेक्टको र्डजाइनको काम शरुू भएको छ। आयोजनाको सब-स्टेशनको जग्गा मूल्य र्निािरण भई 
मआुब्जा र्विरणको काम अजन्त्िम र्रणमा रहेको छ। आयोजना र्नमािणको टेण्डर प्रर्ियासम्बन्त्िी सबै 
प्रार्वर्िक काम अजन्त्िम र्रणमा रहेको छ।  

र्ाल ु आर्थिक वर्िमा रू.8 अबि 20 करोड 71 लाख बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा भौर्िक प्रगर्ि 
32.37 प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 28.41 प्रर्िशि रहेको छ। त्यसैगरी समर्िगि भौर्िक प्रगर्ि 5.5 
प्रर्िशि र र्वत्तीय प्रगर्ि 5.5 प्रर्िशि रहेको छ। 
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पररच्छेद छ 

भकुम्प पर्छको पनुर्निमािणको प्रगर्ि अवस्था 
 

२०७२ साल बैशाख १२ गिेको र्वनाशकारी भकूम्प र त्यस पश् र्ािका पराकम्पका कारण क्षर्िग्रस्ि 
भएका र्नजी िथा साविजर्नक सिंरर्नाहरूको पनुर्निमािण र्छटो, छररिो र दररलो रूपमा गनि भकूम्प 
पश् र्ािको आवश्यकिा आुँकलन (PDNA) प्रर्िवेदनले औल्याए बमोजजम पनुर्निमािण गनिका लार्ग एक 
स्वायत्त र अर्िकार सम्पन्त् न र्नकायका रूपमा रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरणको स्थापना र्मर्ि २०७२ 
साल पौर् १० गिे भएको हो। 

यस प्रार्िकरणबाट भकूम्पबाट बढी क्षर्ि पगेुका ३१ जजल्ला (हाल ३२) मा र्नजी िथा साविजर्नक 
सिंरर्नाहरूको पनुर्निमािणको काम भइरहेको छ। उि जजल्लाहरूमा र्वर्भन्त् न क्षेरगि रूपमा आयोजना 
कायािन्त्वयन इकाई स्थापना गरी िथा केन्त्िीयस्िरबाटसमेि पनुर्निमािणको कायि सम्पादन गने व्यवस्था 
र्मलाइएको छ। 

भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्नजी िथा साविजर्नक सिंरर्नाहरूको पनुर्निमािणका लार्ग कररब रू.4 खबि 88 
अबि लागि लाग्ने अनमुान गररएको र्थयो। पनुर्निमािणका लार्ग र्वर्भन्त् न र्वकास साझेदारीबाट प्रारजम्भक 
रूपमा कुल रू.4 खबि 10 अबिको प्रर्िवद्धिा प्रा ि भएकोमा पनुर्निमािणका लार्ग मार वास्िर्वक रूपमा 
रू.2 खबि 94 अबि रहेकोमा हालसम्म रू.2 खबि 38 अबि बराबरको सहायिा सम्झौिा भएको छ। 
पनुर्निमािणको लागिमध्ये कुल रू.4 खबि 88 अबिमध्ये आर्थिक वर्ि २०७7/७8 सम्ममा नेपाल 
सरकार स्रोि र वैदेजशक स्रोिसमेि गरी कुल रू.३ खबि 72 अबि खर्ि भएको छ। 

यस प्रार्िकरणको आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को बार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

6.1 आर्थिक वर्ि  २०७७/७८ को शरुु र्वर्नयोजन,  खदु र्वर्नयोजन र खर्िको जस्थर्ि 

िार्लका 6.1 र्वर्नयोजन र खर्िको जस्थर्ि      (रू.लाखमा)                                          

क्षेरगि शरुु र्वर्नयोजन खदु वजेट खर्ि प्रर्िशि 

र्नजी आवास अनदुान 131383 245671 220770 89.86 

स्थानीय सडक 18893 29891 16670 55.77 

गमु्बा पनुर्निमािण 9556 7751 5875 75.80 

र्वद्यालय भवन र्नमािण-जशक्षा 186005 243705 196654 80.69 

सरकारी-भवन 61770 62083 40563 65.34 

स्वास््य-भवन 70162 49906 17168 34.40 

परम्परागि बस्िी 19350 17456 2081 11.92 

एकीकृि बस्िी िथा शहरी पूवाििार 7959 9812 6060 61.76 

परुािाजत्वक मठ मजन्त्दर-परुाित्व र्वभाग 17367 17276 11252 65.13 

परुािाजत्वक मठ मजन्त्दर-पशपुर्ि के्षर र्वकास कोर् 702 702 479 68.23 

र्वजत्तय सिुार 64 64 63 97.83 

सरुक्षा र्नकाय भवन-नेपाल प्रहरी भवन 0 1080 987 91.34 

सरुक्षा र्नकाय भवन-रार्िय अनसुन्त्िान भवन 0 39 39 100.00 

सरुक्षा र्नकाय भवन- सशस्त्र प्रहरी भवन 0 9 9 100.00 
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क्षेरगि शरुु र्वर्नयोजन खदु वजेट खर्ि प्रर्िशि 

िरहरा, रानीपोखरी िथा अन्त्य-रार्िय महत्वका 
पूवाििार पनुर्निमािण  

17718 10074 7488 74.33 

आयोजना कायािन्त्वयन इकाई (EHRP-PMU), रार्िय 
पनुर्निमािण प्रार्िकरण 

9072 8068 3615 44.80 

जम्मा 550000 703588 529772 75.30 

स्रोिः रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरण 

उि आर्थिक वर्िमा रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरणलाई रू.70 अबि 35 करोड 88 लाख खदु वजेट 
रकममध्ये वैदेजशक सहायिािफि को केही स्रोिको रकम प्रा ि हनु नसकेको कारण रू.52 अबि 97 
करोड 72 लाख मार खर्ि भएको छ।  

.26  पनुर्निमािणको हालसम्मको प्रगर्ि र्ववरण 

र्व.स. २०७२ सालको र्वनाशकारी भकूम्प र ित्पश् र्ािको पराकम्पहरूले र्नजी आवास, र्वद्यालय, 
स्वास््य सिंस्था, परुािाजत्वक सम्पदा िथा सरकारी भवनमा ठूलो क्षर्ि पगेुको र्थयो। क्षर्िग्रस्ि 
सिंरर्नाहरूको पनुर्निमािणका लार्ग २०७२ पौर्मा रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरणको स्थापना भई पनुर्निमािण 
िथा पनुस्थािपना कायि सञ र्ालन भएका छन।् भकूम्प पर्छको पनुर्निमािणमा २०७८ असार मसान्त्िसम्म 
भएका मखु्य प्रगर्ि र्ववरणहरू र्नम्नबमोजजम रहेका छन।्  

6.2.1 र्नजी आवास पनुर्निमािण  

र्नजी घर गमुाएका भकूम्प प्रभार्विहरूको पूणि क्षर्ि भएकोमा पनुर्निमािण लाभग्राही र आिंजशक क्षर्ि 
भएकोमा प्रवलीकरण लाभग्राही गरी दईु वगिमा छुट्याई अनदुान रकम र्विरण गनि थार्लएकोमा 
पनुर्निमािण लाभग्राहीहरूका लार्ग पर्हलो, दोस्रो र िेस्रो र्कस्िा गरी िमश: रू.५० हजार, रू.१ लाख 
५० हजार र रू.१ लाख गरी जम्मा रू.३ लाख प्रदान गदै आइरहेको छ। साथै प्रवलीकरण 
लाभग्राहीका लार्ग पर्हलो र्कस्िा बापि रू.५० हजार र दोस्रो र्कस्िा बापि रू.५० हजार गरी जम्मा 
रू.१ लाख उपलब्ि गराउन ेव्यवस्था रहेको छ। २०७८ असार मसान्त्िसम्म जम्मा लाभग्राही सिंख्या 
८ लाख ६६ हजार २ सय ७ जना रहेका छन।् जसमध्ये 95.78% ले र्नजी आवास पनुर्निमािणका 
लार्ग अनदुान सम्झौिा गररसकेका छन ्भने सम्झौिा गरेकामध्ये ९९.89% लाई प्रथम र्कस्िा भिुानी 
गररएको छ। यससम्बन्त्िी र्वस्ििृ र्ववरण र्नम्न अनसुार रहेको छ।  

िार्लका निं. 6.2 र्नजी आवास पनुर्निमािण िथा अनदुान र्विरणको र्ववरण 

ि.स. र्ववरण २०७8 असार मसान्त्िसम्म 

१ जम्मा लाभग्राही सिंख्या ८ लाख 66 हजार 2 सय 7 
२ अनदुान सम्झौिा सिंख्या 8 लाख 29 हजार 6 सय67 
३ प्रथम र्कस्िा भिुानी सिंख्या 8 लाख 28 हजार 7 सय 63 
४ दोस्रो र्कस्िा भिुानी सिंख्या 7 लाख 50 हजार 4 सय 59 
५ िेस्रो र्कस्िा भिुानी सिंख्या 7 लाख 3 हजार 3 सय 7 
६ र्नमािणार्िन घर सिंख्या 1 लाख 43 हजार 3 सय  
७ र्नमािण सम्पन्त् न घर सिंख्या  6 लाख 15 हजार 4 सय 93 

स्रोिः रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरण 
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र्नजी आवास प्रवलीकरणिफि  गि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ सम्म ७७ हजार ९ सय ९९ जना 
पर्हर्ान भएकोमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ३० हजार १ सय ७२ प्रवलीकरणबाट पनुर्निमािण 
लाभग्राहीमा पररवििन भएको कारण आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अन्त्िमा ४७ हजार ८ सय २७ जना 
मार प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएका छन।् जसमध्ये ३५ हजार २ सय २२ जनाले अनदुान 
सम्झौिा गरेका छन ्भन े३५ हजार २७ जनाले पर्हलो र्कस्िा बापिको रू.५० हजार प्रा ि गरेका 
छन।् त्यसैगरी प्रवलीकरण कायि सम्पन्त् न गरी २ हजार ३५ जना प्रवलीकरण लाभग्राहीले दोस्रो र्कस्िा 
बापिको रकम रू.५० हजार प्रा ि गरेका छन।्   

प्रार्िकरणको र्नणियबाट गैर लाभग्राहीमा परी जर्त्त नबझेुमा उि व्यजिले पनुरावेदन गने व्यवस्था भए 
बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म ५३ हजार जनाले पनुरावेदन सर्मर्िमा पनुरावेदन पर दिाि 
गराएका छन।् िीमध्ये १३ हजार ८ सय ६० पनुरावेदन परहरू जाुँर्बझु गरी दिाि गररएको छ र 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म ९ हजार ५ सय ४२ वटाको फैसला भएको छ। जसमा २ हजार ३ 
सय ३० लाभग्राही भएका छन।् यस सम्बन्त्िी र्वस्ििृ र्ववरण िलको िार्लकामा प्रस्ििु गररएको छ।  

िार्लका निं. 6.3: पनुरावेदनको प्रगर्ि अवस्था 

ि.सिं. र्ववरण आ.व. २०७६/७७ 
को अन्त्िसम्म 

आ.व. २०७७/७८ 
मा थप 

कुल जम्मा 

१ पनुरावेदन सर्मर्िमा दिािका लार्ग सिंकलन 
भएका पनुरावेदन परहरू  

6700 46300 53000 

२ जाुँर्बझु गरी दिाि भएका र्नवेदन 5878 7982 13860 

३ प्रमाण बझु्ने प्रयोजनका लार्ग भएका आदेश 3525 10058 13583 

४ प्रत्याथी जझकाउन ेमदु्दा आदेश 3525 10058 13583 

5 फैसला भएका सिंख्या 2050 7492 9542 

५.१ मदु्दा खारेज 414 83 497 

५.२ शरुू सदर 2530 3886 6416 

५.३ र्नणिय बदर (788 पनुर्निमािण + 1542 
प्रवलीकरण) 

145 2185 2330 

५.४ िामेली 60 239 299 

स्रोिः रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरण 

भकूम्पबाट जोजखमयिु देजखएका १ हजार १ सय 2 वटा बस्िीहरूमध्ये भौगर्भिक अध्ययनबाट जम्मा 
३ सय 40 वटा बस्िीहरू सिंरक्षण गनुिपने र २ सय 99 वटा बस्िी जोजखमयिु भएकोले स्थानान्त्िरण 
गनुिपने देजखएको छ। उि जोजखमयिु बस्िीहरूमा रहेका जोजखम के्षरका लाभग्राहीहरू ४ हजार 7 
सय 20 मध्ये 4 हजार 91 लाभग्राहीहरूलाई सरुजक्षि स्थानमा बसोबासको व्यवस्था र्मलाइएको छ।  

भकूम्पबाट प्रभार्वि भएका भरू्महीन लाभग्राहीहरू जम्मा 12 हजार 7 सय 57 पररवार पर्हर्ान 
भएकोमा 11 हजार 5 सय 80 पर्हलेकै स्थानमा बस्न र्ाहने र १ हजार 1 सय 77 अन्त्यर जग्गा 
खररद गरी स्थानान्त्िरण हनु र्ाहन ेलाभग्राहीहरू रहेका छन।् आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्ममा ७ 
सय ५७ जना भरू्महीन लाभग्राहीलाई सरुजक्षि स्थानमा र्नजी आवास पनुर्निमािण गनि रू.२ लाख जग्गा 
खररद अनदुान प्रदान गररएको छ।    
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भौगर्भिक अध्ययनका आिारमा स्थानान्त्िरण गनुिपने बस्िीहरूका लार्ग सम्भार्वि स्थानहरूको 
छनोटसर्हि 79 एकीकृि बस्िी र्वकास गनिको लार्ग स्वीकृि भएकोमा हालसम्म 34 वटा एकीकृि 
बस्िी र्वकासको कायि सम्पन्त् न भएको छ भन े36 वटाको एकीकृि बस्िी र्वकास गने कायि भैरहेको 
छ। त्यसैगरी, जोजखमयिु बस्िी सिुार, सिंरक्षण एवम ्बस्िी र्वकास गरी एकीकृि बस्िी बसाउनको 
लार्ग ६६ वटा प्रस्िावहरूमध्ये 34 वटा बस्िीको बस्िी सिुार, सिंरक्षण एवम ् बस्िी र्वकास कायि 
सम्पन्त् न भएको छ भने 7 वटा बस्िीको बस्िी सिुार, सिंरक्षण एवम ्बस्िी र्वकास कायि जारी रहेको 
छ। 

6.2.2 क्षर्िग्रस्ि सिंरर्नाको समग्र पनुर्निमािण  

भकूम्पबाट क्षर्ि भएका जशक्षण सिंस्था, स्वास््य सिंस्था, परुािाजत्वक सम्पदा, सरकारी िथा साविजर्नक 
भवन, सडकलगायिका भौर्िक सिंरर्नाहरूको २०७८ असार मसान्त्िसम्मको समग्र पनुर्निमािणको प्रगर्ि 
अवस्था िार्लका निं. 3 मा देखाइएको छ।  

िार्लका निं.6.4  क्षर्िग्रस्ि सिंरर्नाको पनुर्निमािणमा भएको प्रगर्ि  

ि
.सिं
. 

र्ववरण 

जम्मा 
पनुर्निमािण 
गनुिपने 
क्षर्ि 

आ.व. 
२०७२
/७३ 

आ.व. 
२०७३/
७४ 

आ.व. 
२०७४
/७५ 

आ.व. 
२०७५/
७६ 

आ.व. 
२०७६/
७७ 

आ.व. 
२०७७
/७८ 

जम्मा 
सम्पन्त् न 

र्नमािणा
िीन 

१ 
सरकारी 
भवनहरूको 
पनुर्निमािण  

415 0 182 66 55 50 35 388 20 

२ 
र्वद्यालय 
भवनहरूको 
पनुर्निमािण 

7553 0 2456 1360 1247 995 589 6647 906 

३ 

स्वास््य 
सिंस्था 
भवनहरूको 
पनुर्निमािण  

1197 83 296 264 22 33 53 751 354 

४ 
परुािाजत्वक 
सम्पदाहरूको 
पनुर्निमािण  

920 0 56 129 195 73 133 586 195 

५ 

सरुक्षा 
र्नकायका 
भवनहरूको 
पनुर्निमािण  

383 0 18 75 90 24 9 216 0 

स्रोिः रार्िय पनुर्निमािण प्रार्िकरण 

आर्थिक वर्ि २०७७/7८ मा थप 5 सय 89 वटा र्वद्यालयको पनुर्निमािण कायि सम्पन्त् न भई हालसम्म 
6 हजार 6 सय 47 वटा (८8 प्रर्िशि) र्वद्यालयहरूको पनुर्निमािण कायि सम्पन्त् न भएको छ भने बाुँकी 
रहेको 9 सय 6 (१2 प्रर्िशि) र्वद्यालयहरूको पनुर्निमािण कायि जारी रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक 
वर्ि २०७७/७८ मा थप 53 वटा स्वास््य सिंस्थाहरू, ३५ वटा सरकारी भवन, 1 सय 33 वटा 
परुािाजत्वक सम्पदाहरू, 78 वटा गमु्बाहरू, 9 वटा सरुक्षा र्नकायका भवनहरूको पनुर्निमािण सम्पन्त् न 
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भइ हालसम्म िमशः 7 सय 51 वटा स्वास््य सिंस्था, 3 सय 88 वटा सरकारी भवन, 5 सय 86 
वटा परुािाजत्वक सम्पदाहरू, 3 सय 73 वटा गमु्बाहरूको पनुर्निमािण कायि सम्पन्त् न भएको छ। 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अन्त्िसम्ममा 3 सय 54 वटा स्वास््य सिंस्थाहरू, 20 वटा सरकारी 
भवन, 1 सय 95 वटा परुािाजत्वक सम्पदाहरूको पनुर्निमािण कायि जारी रहेको छ। साथै, आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ मा रानीपोखरी, िरहरा टावर, र्सिंहदरवारलगायिका महत्वपूणि सम्पदाहरूको र्नमािण कायि 
सम्पन्त् न भएको छ। 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा 1 सय 98 र्क.मी. सडकको र्नमािण सम्पन्त् न गरी हालसम्म ६ सय ५७ 
र्क.मी. सडकको र्नमािण सम्पन्त् न भएको र १ सय ७ र्क.मी र्नमािणािीन अवस्थामा रहेको छ। िी 
सडकमा पने ९ वटा पलुको र्नमािण सर्कएको छ भने ६ वटाको र्नमािणािीन अवस्थामा रहेका छन।् 

6.3  पनुर्निमािणका समस्या िथा र्नुौिीहरू 

 कोर्भड-19 को कारणले गि आर्थिक वर्िमा कायि सम्पन्त् न हनु नसकी र्ाल ु आर्थिक वर्िमा 
र्नरन्त्िरिा ददन कर्िपय कायििम र बजेट र्वर्नयोजन हनु नसकेकोले अथि मन्त्रालयबाट थप बजेट 
प्रा ि गने र्वर्य।  

 शहरी र्नजी आवास पनुर्निमािणले अपेजक्षि गर्ि र्लन नसकेको। र्वद्यालय िथा स्वास््य सिंस्था 
पनुर्निमािणको लार्ग कर्िपय स्थानमा र्वद्यालयको नाममा जग्गा नभएको हुुँदा जग्गा व्यवस्थापनमा 
कदठनाई भएको।  

 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ र्भरै सम्पन्त् न गने लक्ष्य राजखएको िर कोर्भड-१९ को महामारी 
लगाएिका कारणबाट सम्पन्त् न हनु नसकेका पनुर्निमािणसुँग सम्बजन्त्िि बाुँकी कायिहरू आर्थिक वर्ि 
2०७८/७९ को पर्हलो र्ौमार्सक अवर्ि र्भर सम्पन्त् न गने र्वर्य। 

 Exim Bank India को प्रर्ियागि र्ढलाईका कारण अपेजक्षि प्रगर्ि हार्सल गनि कदठनाई।   
 दक्ष कार्लगढको अभाव, परुाित्व र्वभागको कमजोर सिंस्थागि क्षमिा, स्थानीय रूपमा हनुे र्वर्भन्त् न 

प्रकारका र्ववादका कारण परुािाजत्वक सम्पदाहरूको पनुर्निमािणको गर्ि अपेक्षा अनरुूप िीब्र बनाउन 
नसर्कएको। 

 २०७८ पौर् १० पश् र्ाि प्रार्िकरणको समयाविी समा ि हनुे हुुँदा पनुर्निमािणको बाुँकी कायिहरू 
सम्बजन्त्िि र्नकायमा हस्िान्त्िरण गरी समयमै सम्पन्त् न गने र्वर्य।   
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पररच्छेद साि 

क्षरेगि मन्त्रालय/र्नकायको प्रगर्िको अवस्था 
 

आर्थिक वर्ि 2077/78 मा स्वीकृि वार्र्िक बजेट िथा कायििम अनसुार र्वर्भन्त् न मन्त्रालयहरूबाट 
सम्पाददि कायिहरूको मखु्य मखु्य प्रगर्ि र्ववरणहरू देहाय अनसुार रहेको छ।  

7.1 अथि मन्त्रालय  

 आर्थिक कायिर्वर्ि िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व र्नयमावली, 2077 स्वीकृि गराई कायािन्त्वयनमा 
आएको। 

 साविजर्नक खर्िमा र्मिव्यर्यिा कायम गने सम्बन्त्िी मापदण्ड, 2077 स्वीकृि भई 
कायािन्त्वयनमा आएको। 

 मन्त्रालयगि बजेट सूर्ना प्रणाली (LMBIS), एकल खािा कोर् प्रणाली (TSA) र कम्यटुराइज 
सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) बीर् ररयल टाइम इजन्त्टग्रसेन हनुे व्यवस्था गररएको। 

 कोरोना प्रभार्वि क्षेरमा उद्योग/प्रर्िष् ठानलाई पनुकजाि कोर्माफि ि र्ाल ुप ुुँजीको लार्ग रू.1 खबि 
48 अबि 75 करोड पनुकजाि स्वीकृि गरी 48 हजार 8 सय 90 ऋणीहरूमा पनुकजािको पहुुँर् 
पगेुको छ।   

 सहरु्लयिपूणि कजाि अनदुानअन्त्िगिि 71 हजार 6 सय 61 ऋणीलाई रू.3 अबि 85 करोड 44 
लाख कजाि प्रवाह भएको छ। 

7.2 उजाि, जलस्रोि िथा र्सुँर्ाइ मन्त्रालय 
िार्लका 7.1 

कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि  
र्सुँर्ाइ सरु्विा पगेुको के्षर (हेक्टर) १५ लाख ९ हजार 

ठूला िथा मझौला नदीमा िटबन्त्ि र्नमािण (र्क.र्म.) १ हजार २ सय ९ 

जलर्वद्यिु उत्पादन क्षमिा (मेगावाट) १ हजार ६ सय ८५ 

प्रसारण लाइन र्नमािण (६६ के.भी. भन्त्दा बढी) (स.र्क.र्म.) ४ हजार ६ सय ४० 

३३ के.भी. प्रशारण लाइन र्वस्िार (र्क.र्म.) ६ हजार ४८ 

र्वद्यिुमा पहुुँर् पगेुको जनसिंख्या (प्रर्िशि) ९३ 

रार्िय प्रसारण प्रणालीबाट र्वद्यिुमा पहुुँर् प्रा ि गने जनसिंख्या 
(प्रर्िशि) ९० 

प्रर्ि व्यजि र्वद्यिु खपि  (र्कलोवाट/घण्टा.) 3 सय 25 

र्वद्यिु र्हुावट  (प्रर्िशि) 17.18 

घरेल ुसौयि ऊजाि प्रणाली जडान (सिंख्या) ९ लाख ५९ हजार ७ सय 

घरायसी वायोग्यास लान्त्ट र्नमािण (सिंख्या) 4 लाख 32 हजार 9 सय 20 

सिुाररएको फलामे र्लुो (सिंख्या) 1 लाख 33 हजार 4 सय 40 
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7.3 उद्योग, वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालय 
िार्लका 7.2 

कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
लघ,ु घरेल,ु साना, मझौला िथा ठूला उद्योगको स्थापना र 
सञ र्ालनमाफि ि रोजगारी र्सजिना   १ लाख ४० हजार 

ठुला उद्योग दिाि (सिंख्या) ४२  

मझौला उद्योग दिाि(सिंख्या) ४९ 

घरेल ुिथा साना उद्योग दिाि  ४६ हजार 
लघ ुउद्यमीको स्िरोन्त् निी ४ हजार 

लघ ुउद्यमी र्सजिनालगायिका अन्त्य कायििमबाट रोजगारी र्सजिना १ लाख ४० हजार 

र्नजी क्षेरकोसमेि साझेदारीमा सीपमूलक िार्लम ० 

िोर्कएको दगुिम जजल्लामा खाद्यान्त् न ढुवानी १७ हजार मे.टन 
रार्िय खाद्य सरुक्षा भण्डारमा खाद्यान्त् न भण्डार २५ हजार मे.टन 

साकि  खाद्य सरुक्षा बैंकमा खाद्यान्त् न मौज्दाि 8 हजार मे.टन 

िोर्कएको दगुिम जजल्लाहरूमा आयोर्डनयिु ननु ढुवानी ९४ हजार क्वीन्त्टल 

र्नकासीमा वृर्द्ध रू.४३ अबि 
र्नकासी आयाि अनपुाि  १:१०.९ 

कुल गाहिस््य उत्पादनमा र्नकासीको अनपुाि 3.3 
 गररबी र्नवारणको लार्ग लघ ु उद्यम र्वकास कायििम (मेड्पा) सञ र्ालन र्नदेजशका, 

२०७७, कायिर्वर्ि स्वीकृि भएको।  
 सीपमूलक क्षमिा अर्भवृर्द्ध िथा उद्यमशीलिा र्नदेजशका, २०७७, कायिर्वर्ि स्वीकृि भएको। 
 शरुुवािी पुुँजी (Startup Capital) कजाि प्रवाह कायिर्वर्ि स्वीकृि भएको। 
 बाराको अिंमलेखगञ्जदेजख जर्िवनको लोथरसम्म पेट्रोर्लयम पाइपलाइन र्नमाणि र झापाको 

र्ारआलीमा पेट्रोर्लयम भण्डारण गहृ र्नमािण गनि नपेाल सरकार, मजन्त्रपररर्द् मा प्रस्िाव पेश 
भएको। 

 सेफगाडिस, एन्त्टी -डजम्पि िथा काउण्टरभेर्लि र्नयमावली नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि 
भएको। 

 उद्योग र्वभागमा रू.१ खबि ५६ अबिको लगानीमा २ सय ३ उद्योग दिाि भई ११ हजार ८ सय 
३३ रोजगारी र्सजिना भएको। 

 उद्योग र्वभागमा रू.३२ अबि २० करोडको र्वदेशी लगानी प्रर्िवद्धिा र ५ हजार ६ सय ९७ 
रोजगारीको अवसर ददलाउने गरी १ सय ८३ वटा वैदेजशक लगानीका पररयोजनाहरू स्वीकृि 
भएको। 

 वैदेजशक रोजगारीबाट फकेका १ हजार ८ सय यवुाहरूलाई स्वदेशमा स्वरोजगार र रोजगारका 
अवसर ददलाउन ेगरी अर्भमखुीकरण कायििम सञ र्ालन गररएको। 

 ९ हजार ४ सय २० जनालाई रोजगारीसर्हिको व्यावसार्यक सीपमूलक िार्लम सञ र्ालन 
गररएको।  
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 प्रदेश १ का र्वर्भन्त् न औद्योर्गक प्रर्िष्ठान िथा िार्लक प्रदायक सिंस्थाहरूबाट १ हजार ३ सय 
जनालाई रोजगारीसर्हिको औद्योर्गक प्रजशक्षण िार्लम सञ र्ालन गररएको।  

 ग्रार्मण क्षेरका २५ हजार जनालाई र्वत्तीय साक्षरिा िार्लम प्रदान गररएको।  
 ग्रार्मण क्षेरका ५५ वटा सहकारी सिंस्थाहरूको क्षमिा अर्भवृर्द्ध िथा साना र्कसान र्वकास 

बैंकमाफि ि थोक कजाि पररर्ालन गररएको। 
 दमक औद्योर्गक क्षरे, झापा र मयरुिाप औद्योर्गक क्षेर मकवानपरुको जशलान्त्यास भएको। 
 अघािखाुँर्ीमा बहमुलु्य पत्थर (ज्यास्पर) १० वगि र्क.र्म सभेक्षण कायि सम्पन्त् न भएको। 
 रोल्पाको लङु्रग्रीखोलामा ५० हेक्टर सनुको भौगर्भिक नक्सािंकन, जजओकेर्मकल परीक्षण र टोपो 

सभे सम्पन्त् न। 
 साि वटै प्रदेशमा गणुस्िर िथा नापिौल कायािलयहरू स्थापना भएको। 
 गोरखाको ग्याजीमा 5 वगि र्क. र्म. म्याग्दीको ओखरवोटमा 5 वगि र्क. र्म. क्षरेमा िामा िथा 

फलाम प्रारजम्भक भौगर्भिक अन्त्वेर्ण कायि सम्पन्त् न गररएको। 
  र्नकासीयोग्य वस्िकुो बजार प्रवद्धिन गनि Export Potential Product Profile ियार गररएको।। 
 उद्योग र्वभाग पररसर, काठमाण्डौमा साकि  हस्िकला केन्त्ि र्नमािण (भवन र्नमािण) कायि सम्पन्त् न 

भएको। 
 नेपालगञ जमा एकीकृि जाुँर् र्ौकीको र्नमािण कायि शरुु भएको। 
 र्ोभारमा सकु्खा बन्त्दरगाह र्नमािण कायि ९० प्रर्िशि सम्पन्त् न भएको। 
 मसु्िािको कोराला नाकामा ICD र्नमािणका लार्ग पूवि सम्भाव्यिा अध्ययन सम्पन्त् न भएको। 
 १७ दगुिम जजल्लाहरूको ५३ स्थानमा फाल्गणु मसान्त्िसम्म ९३ हजार ९ सय ८४ क्वीन्त्टल नून 

ढुवानी गररएको। 
 आपूर्िि व्यवस्था सदुृढ बनाउन ि्याङ्क प्रणालीको र्वकास गनि Integrated Trade and Supply 

Management Information System (ITSMIS) सम्बन्त्िी सफ्टवेयर र्नमािण गररएको। 

7.4 कानून, न्त्याय िथा सिंसदीय मार्मला मन्त्रालय 

 कानूनसम्बन्त्िी पजुस्िका प्रकाशन, मोबाइल एस सञ र्ालन िथा ३ सय ६० वटा र्वद्यमान ऐन, 
कानून अपलोड गरी वेभसाइट अद्यावर्िक गररएको। 

 सिार माध्यमबाट काननुी सरे्िना सम्बन्त्िी २४ वटा कायििम प्रसारण भएको। 

 शैजक्षक सिंस्थाहरूमा ७ वटा अन्त्िरर्िया िथा काननुी सरे्िना कायििम सञ र्ालन गररएको।  

 नमनुा कानून र्नमािण िथा कानून िजुिमा सहजीकरण गररएको। 

 प्रदेश िथा स्थानीय िहका कानून र सोको कायािन्त्वयनको अवस्था अध्ययन गरी प्रर्िवेदन 
ियार गने कायि सम्पन्त् न भएको। 

 ५ वटा क्षमिा अर्भवृर्द्ध कायििम सम्पन्त् न भएको। 

 र्नःशलु्क काननुी सहायिाको प्रभावकाररिा सम्बन्त्िी ५ वटा अन्त्िरर्िया कायििम सम्पन्त् न 
भएको।  

 न्त्यार्यक सर्मर्िको क्षमिा अर्भवृर्द्ध सम्बन्त्िी १३ वटा कायििम सञ र्ालन गररएको। 
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7.5 कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालय  
कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालयबाट सञ र्ालन गररएका कायििमबाट हार्सल भएका भौर्िक 
प्रगर्िको उपलजव्ि सम्बन्त्िी र्ववरण 
िार्लका 7.3 

कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
मखु्य वालीहरुः   
खाद्यान्त् न उत्पादन 1 करोड 5 लाख 58 हजार मे.टन 
िान  56 लाख 21 हजार मे.टन 
मकै  29 लाख 26 हजार मे.टन 
गहुुँ  20 लाख 9 हजार मे.टन 
िरकारी  41 लाख 96 हजार मे.टन 
उख ु 33 लाख 3 हजार मे.टन 
दूि 24 लाख 23 हजार मे.टन 
माछा 1 लाख 3 हजार मे.टन 
मास ु 5 लाख 57 हजार मे.टन 
प्रर्ि हेक्टर उत्पादकत्वः   
िान 3.82 मे.टन 
मकै 3.05 मे.टन 
गहुुँ 2.80 मे.टन 
िरकारी  14.45 मे.टन 
रासायर्नक मल र्वर्ि र्विरणः   
यरुरया 2 लाख 23 हजार 3 सय 59 मे.टन 
र्डएर्प  1 लाख 40 हजार 1 सय 67 मे.टन 
पोटास 13 हजार 97 मे.टन 
बाली र्वमाको र्प्रर्मयममा अनदुान भिुानी रू.५ करोड ४५ लाख ३७ हजार ७ सय 

५९ 
पशपुन्त्छी िथा मत्स्य र्वमाको र्प्रर्मयममा अनदुान 
भिुानी 

रू.१ अबि २४ करोड २१ लाख ६३ 
हजार  

  
नपेाल कृर्र् अनसुन्त्िान पररर्द िथा फामि केन्त्िहरूमा 
मूल िथा स्रोि बीउ उत्पादन  

 

खाद्यान्त् न उत्पादन (िान, मकै, गहुुँ) 1 हजार 83 मे.टन 
दलहन उत्पादन 10 मे.टन, 
िेलहन उत्पादन 12.2 मे.टन 
िरकारी उत्पादन 3.98 मे.टन 
खाद्यान्त् न बालीमा SRR  20.29 प्रर्िशिले वरृ्द्ध 
उत्पादन क्षरेफल र्वस्िार  
खाद्यान्त् न ७ हजार ४ सय ६१ हेक्टर 
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फलफूल(स्याउ,सनु्त्िला) १ हजार १४ हेक्टर 
िरकारी/आल ु २ हजार ७ सय ३९ हेक्टर 
मसलाबाली(अदवुा/बेसार/अलैँर्ी) ७ सय ३५ हेक्टर 
माछा २ सय ९ हेक्टर 
कफी 7 सय  हेक्टर 
फलफूलको बेनाि, र्वरूवा र आलिकाररक र्वरुवा र्बिी 
र्विरणसमेि 

७० हजार ९७ 

८ जजल्लाका उख ुकृर्कहरूलाई अनदुान  रू.९७ करोड १८ लाख २३ हजार १ सय 
९०  

बाली बीमा बीमाङ्क रू.2 अबि 75 करोड 37 लाख 60 
हजार 2 सय 97  

पश ुिथा मत्स्य बीमा बीमाङ्क  रू 36 अबि 83 करोड 22 लाख 3३ 
हजार 7 सय 57  

खोपको गणुस्िर परीक्षण सिंख्या 75 वटा नमनुा 
िलुो दिु उत्पादन   11 लाख २९ हजार के.जी 
खोरेि, र्प. र्प. आर.लगायि रोग र्नयन्त्रणको लार्ग 
खोप उत्पादन  

4 करोड 4५ लाख  

पशपुन्त्छीिफि  क्वारेन्त्टीन जाुँर्  4 हजार 8 सय 80  
उन्त् नि कृर्र् प्रर्वर्िको र्वकास (सिंख्या) 23 
जोन (सिंख्या) 1 सय 6 
सपुर जोन (सिंख्या) 16 
ब्लक (सिंख्या) 7 सय 53 
पकेट (सिंख्या) 2 हजार 3 सय 21 

 
 नेपाली जर्याको प्रवद्धिनको लार्ग “Nepal Tea Quality From The Himalayas” नामक टे्रडमाकि को  

प्रयोग गररएको। 
 २ सय ४६ वटा र्क्लाबन्त्दीको कायि सम्पन्त् न भइ भिुानी सम्पन्त् न।  
 ८६ वटा मर्हला िथा र्पछर्डएको समहुहरूमा १ सय ३६ वटा मेजशनरी औजार (पावर र्टलर, ब्रस 

मेजशन, च्याफकटर आदद) र्विरण गररएको। 
 2 सय 49 वटा माटोको नमूना परीक्षण गररएको। 
 नेपाल कृर्र् अनसुान्त्िान पररर्द् र CIMMYT को सहकायिमा नेपालको माटोको र्डजजटल नक्सा 

ियार गररएको जसबाट माटोमा भएको अम्लीयपना, जैर्वक पदाथि,नाइट्रोजन, फोस्फरस, 
पोटार्सयमलगायि अन्त्य सकु्ष्य पोर्क ित्वको बारेमा सहजै जानकारी प्रा ि गनि सहयोग पगु्ने। 

 ६७ वटा प्रार्वर्िक जशक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायर्क उत्पादन कायििम सञ र्ालन गररएको। 
 र्वर्भन्त् न शैजक्षक सिंस्थासुँग  सम्झौिा गरी  2 सय 80 कृर्र् स्नािक (ईन्त्टनि) र्वद्याथी पररर्ालन 

गररएको। 
 ६६ हजार ८ सय ३८ सिंख्यामा खाद्य आयाि र्नयािि र्नरीक्षण िथा प्रमाणीकरण गररएको। 
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 दूि िथा दगु्ि जन्त्य पदाथि ढुवानी गने सवारी सािनमा राख् ने लोगोको र्डजाइन साविजर्नक 
गररएको। 

 मलुकुलाई पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादन (कुखरुाको अण्डा, मास ुिथा िलुो दिु) मा आत्मर्नभिर भएको 
घोर्णा गररएको। 

 जापानलगायि अन्त्य देशहरूमा करीब ५५ हजार र्लटर घ्यू र्नयािि गररएको। 
 45 कृर्कलाई बडिफ्ल ुरोग र्नयन्त्रण बापि क्षर्िपरु्िि प्रदान गररएको। 
 र्वर्भन्त् न जजल्लामा १ सय ३८ वटा भणडारण, प्राथर्मक प्रशोिन वा प्रशोिन उद्योग स्थापना/जैिनु 

प्रशोिन लान्त्ट स्थापनाको लार्ग अनदुान प्रवाह सम्पन्त् न गररएको। 
 १७ वटा बीउ प्रशोिन केन्त्िको र्नमािण कायि सम्पन्त् न भएको। 
 २ हजार ४ सय ९१ वटा सौयि िथा सानार्सुँर्ाइ ममिि सम्भार िथा र्नमािण सम्पन्त् न भएको।  
 ५ हजार ३ सय ६९ वटा कृर्र् मेजशनरी यन्त्र र्विरण भएको। 
 २१ वटा नसिरीहरूको प्रस्िावना स्वीकृि गरी कायिसम्पन्त् न भएका फमिहरूलाई ५० प्रर्िशि अनदुान 

रकम भिुानी गररएको। 

7.6 खानपेानी मन्त्रालय 

िार्लका 7.4 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
आिारभिू स्िरको खानेपानी सेवावाट लाभाजन्त्वि जनसिंख्या (हालसम्म) 93.21 
उच्र् मध्यमस्िरको खानेपानी सेवावाट लाभाजन्त्वि जनसिंख्या (हालसम्म) 24.65 

शहरी क्षेरका प्रशोिनसर्हिका ढल प्रणालीमा जोर्डएका जनसिंख्या 
(हालसम्म) 

२.१ 

खानेपानी आयोजना सम्पन्त् न 7 सय 33  
खानेपानी सेवाबाट लाभाजन्त्वि जनसिंख्या 10 लाख 28 हजार 8 सय 57 
सेवा पनुस्थापना भएका आयोजना 1 सय 92  
आिारभिू खानेपानी सेवाबाट पनु लाभाजन्त्वि भएको जनसिंख्या 1 लाख 28 हजार  
भकुम्पबाट क्षर्िग्रस्ि दोश्रो र्रणमा सम्पन्त् न आयोजना 1 सय 15  
ढल प्रशोिन िथा ददसाजन्त्य लेदो व्यवस्थापन आयोजनाबाट लाभािंजन्त्वि 
जनसिंख्या  

1 हजार 3 सय 85 

स्रोि सिंरक्षण कायि सम्पन्त् न 10 स्थान 
र्डप ट्यवेुलको अनमुर्ि पर र्विरण 1 सय  
आिारभिू सरसफाइ सेवा (हालसम्म) १०० प्रर्िशि 
 सिंघबाट प्रदेशमा गएका सशिि र प्रदेशका समानीकरण िथा अन्त्य अनदुानबाट सम्पन्त् न भएका 

खानेपानी आयोजनाहरूबाट 3 लाख 41 हजार 1 सय 62 जनसिंख्या आिारभिूस्िरको खानेपानी 
सेवाबाट लाभाजन्त्वि भएको। 

 19 स्थानमा साविजर्नक शौर्ालय र्नमािण सम्पन्त् न भएको। 
 ७ वटै प्रदेशमा १/१ वटाको दरले वाटर एम्बलेुन्त्स (पानी परीक्षण घमु्िी भ्यान) र्नयर्मि 

सञ र्ालनमा रहेको। 
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 काठमाण्डौ उपत्यकार्भर १० स्थानमा वाटर ए.र्ट.एम. जडान कायि सम्पन्त् न भएको। 

 आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ३ सयभन्त्दा बढी नगरपार्लका/गाउुँपार्लकाका ८ हजार ३ सयभन्त्दा 
बढी खानेपानी प्रणालीहरूको ि्याङ्क सिंकलन भइसकेको। 

 खानेपानी पहुुँर्मा नपगेुको जनसमदुाय (Cluster) हरूको पर्हर्ान गररएको र खानपेानी गणुस्िर 
सम्बन्त्िी ि्याङ्क सिंकलन शरुु गररएको। 

7.7 गहृ मन्त्रालय 

 आर्थिक वर्ि 2077/78 मा सामाजजक सरुक्षा कायििमबाट लाभग्राहीको र्ववरण 
िार्लका 7.5  
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्विरण  
जेष्ठ नागररक अन्त्य 13 लाख 14 हजार 2 सय 1 
जेष्ठ नागररक दर्लि/कणािली 2 लाख 6 हजार 3 सय 9 
एकल िथा र्विवुा मर्हला 6 लाख 31 हजार 84 
पूणि अपाि 55 हजार 59 
अर्ि अशि अपाि 1 लाख 5 हजार 51 
लोपोन्त्मखु जनजार्ि 22 हजार 5 सय 44 
दर्लि बालबार्लका 4 लाख 21 हजार 3 सय 43 
बालपोर्ण अन्त्य 6 लाख 99 हजार 8 सय 55 

जम्मा 34 लाख 55 हजार 4 सय 46  
सामाजजक सरुक्षा भत्ता भिुानी रू.68 अबि 65 करोड 
बैंर्कि प्रणालीमाफि ि सामाजजक सरुक्षा भत्ता भिुानी गने स्थानीय 
िह ५ सय ३९ 
बैंर्कि प्रणालीमाफि ि सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रा ि गने कुल 
लाभग्राही सिंख्या 21 लाख 88 हजार 
घटना दिािका परुाना अर्भलेख र्डजजटाइजेन गने स्थानीय िह 6 सय 88 

 र्वपद् जोजखम र्वत्तीय व्यवस्थापन रणनीर्ि, २०७८ िजुिमा गररएको। 
 ७७ जजल्लामा रार्िय पररर्यपर कायििम लाग ुगररएको।  
 बालपोर्ण भत्ता पोर्ण भत्ता लाग ुभएका थप 11 जजल्ला ( (सप्तरी, बारा, िनरु्ा, रसवुा, कर्पवस्ि,ु 

रोल्पा, रुकुम पूवि, रुकुम पजिम, दैलेख, सल्यान र बैिडी) का थप १ लाख ७५ हजार ३ सय 
५२ लाभग्राही बालबार्लका प्रणालीमा प्रर्वि भएको) 

 र्वपद् प्रभार्विलाई सामाजजक सिंरक्षण प्रदान ४ हजार ९ सय ३७ जनालाई अनदुान प्रदान 
गररएको। 

 सरुक्षा र्नकायको ५५ वटा भवन र्नमािण सम्पन्त् न गररएको। 

7.8 परराि मन्त्रालय 

 मलुकुको अन्त्िरािर्िय सम्बन्त्िलाई समग्र मागिदशिन गदै इर्िहासमै पर्हलो पटक एकीकृि 
दस्िावेजको रुपमा परराि नीर्ि, 2077 जारी गररएको। 
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 कन्त्सलुर सेवा कायिर्वर्ि, 2077 स्वीकृि भै कायािन्त्वयनमा आएको।  

 “Accelerating the realization of gender equality and the empowerment of all women and girls” 

र्वर्यक  High Level Meeting on the Twenty-fifth Anniversary of the Fourth World Conference 

(Beijing+25) लाई सम्माननीय रािपर्िज्यूले भर् ुिअल सम्बोिन गनुिभएको। 
 र्वर्भन्त् न ९ वटा मलुकुहरूसुँग दद्वपक्षीय सिंयन्त्रको बैठक सम्पन्त् न भएको।  
 नेपाल र जनवादी गणिन्त्र र्ीनबाट 2077 मिंर्सर 23 मा र्भर्डयो कन्त्फरेन्त्समाफि ि सिंयिु रुपमा 

सगरमाथा/झमुलुङ् माको नयाुँ उर्ाई (८८४८.८६ र्मटर) को घोर्णा गररएको। 
 साकि को कायििम सर्मर्िको ५८औिं बैठक नेपालको अध्यक्षिामा काठमाण्डौमा सम्पन्त् न भएको। 
 नेपाल-भारि सीमासम्बन्त्िी प्रमाण सिंकलनका लार्ग गदठि र्वज्ञ समूहले आफ्नो प्रर्िवेदन माननीय 

परराि मजन्त्रज्यू समक्ष बझुाएको। 
 नेपाल-भारि ऊजाि सहयोग सम्बन्त्िी सहसजर्वस्िरीय Joint Working Group (JWG) र ऊजाि 

सजर्वस्िरीय Joint Steering Committee (JSC) बैठकहरू सम्पन्त् न भएका। 
 Sierra Leone, गाजम्बया र Commonwealth of Dominica गरी िीन मलुकुसुँग नेपालको कूटनीर्िक 

सम्बन्त्ि स्थापना भएको। नपेालसिंग कूटनीर्िक सम्बन्त्ि स्थापना भएका मलुकुहरूको सिंख्या १७० 
पगेुको छ। 

 नेपाल र भारिका परराि/र्वदेश सजर्वस्िरीय बैठक काठमाण्डौमा सम्पन्त् न भएको  
 जर्नीयाुँ State Councilor and Minister of National Defense Gen. Wei Fenghe ले नेपाल भ्रमण   

गनुिभएको।  
 सिंयिु राि सिंघअन्त्िगििको Committee on Development Policy (CDP) को र्रवर्ीय समीक्षा 

बैठकले नेपाललाई अर्िकम र्वकर्सि मलुलुको स्िरबाट स्िरोन्त् नर्िका लार्ग र्सफाररश गरेको। 

7.9  प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 

िार्लका 7.6 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
लगानी बोडिबाट स्वीकृि पररयोजना (हालसम्म) 27 वटा 
स्वीकृि लगानी रकम (हालसम्म) रू.8 खबि 35 अबि 7 करोड 
  

• सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िह (समन्त्वय िथा अन्त्िरसम्बन्त्ि) ऐन, २०७७ जारी भएको। 
• मानव अर्िकार सम्बन्त्िी पाुँर्ौ रार्िय कायियोजना िजुिमा भइि नेपाल सरकार¸ मजन्त्रपररर्द् बाट 

स्वीकृि भएको। 

• ठूला र जर्टल प्रार्वर्िक क्षमिा आवश्यक पने भौर्िक र्नमािणको लार्ग EPC माध्यबाट खररद गने 
र्नदेजशका,२०७८ मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भएको। 

• अपराि अनसुन्त्िान र अर्भयोजनलाई ि्यपरक र वैज्ञार्नक बनाउन अर्भयोजन नीर्ि िथा 
मागिदशिन, २०७७ जारी भएको। 

• खररद कायिलाई गणुस्िरीय, प्रर्िस्पिी, र्मिव्ययी र स्वच्छ बनाउन साविजर्नक र्नकायमा खररद 
कायि गने कमिर्ारीको योग्यिा र्निािरण मापदण्ड, २०७८ जारी गररएको। 

• Doing Business - Gap Analysis सर्हि सिुार कायियोजना ियार गररएको। 
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• राजस्व अनसुन्त्िान र्वभागबाट मालवस्ि ु िथा ढुवानीका सािनको अनगुमन प्रणाली (Vehicle & 

Consignment Tracking System – VCTS) पूणिरुपमा कायािन्त्वयनमा ल्याईएको। 

• रार्िय सिकि िा केन्त्िबाट २४ वटा रार्िय गौरव/अन्त्य आयोजनाहरूको प्रर्वर्िक परीक्षण 
सम्पन्त् न गराई अजन्त्िम प्रर्िवेदन प्रा ि भएको। 

• नेपालको सिंर्विानको िारा ५३ एवम् सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ र्ालन) ऐन, २०६४ को 
दफा ४१ बमोजजम राज्यका र्नदेशक र्सद्धान्त्ि, नीर्ि िथा दार्यत्व कायािन्त्वयनका सम्बन्त्िमा भए 
गरेका कायि र हार्सल गररएका उपलजब्िहरूसर्हिको वार्र्िक प्रर्िवेदन ियारी गरी सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीमाफि ि रािपर्ि समक्ष पेश भएको। 

• र्वदेशी मिुा सटही एवम ्स्थानान्त्िरण सरु्विा र्सफाररस सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि लगानी बोडिबाट स्वीकृि 
गररएको। 

 सूर्ना प्रर्वर्ि र्वभागको एक्यूर्टर्नक्स प्रणालीको प्रयोग गरी Vehicle & Consignment Tracking 

System -VCTS को Security Audit (VAPT Audit) सम्पन्त् न भएको। 

 महान्त्यायार्िविाको कायािलयसमेि २० वटा सरकारी वकील कायािलयहरूको भवन र्नमािण सम्पन्त् न 
गररएको। 

 नागररक मोबााइल एसलाई प्रयोगमा ल्याइएको। 
 र्सिंहदरबार मखु्य प्रशासर्नक भवनको उद् घाटन, स्थानान्त्िरण र व्यवस्थापन सम्पन्त् न गररएको। 
 र्सिंहदरबारको मखु्य प्रशासर्नक भवनमा स्टुर्डयो र्नमािण र्नमािण सम्पन्त् न गररएको। 
 काठमाडौं उपत्यकाको ट्रार्फक व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायियोजना, २०७८ ियार गरी 

कायािन्त्वयनका लार्ग सम्बजन्त्िि र्नकायमा पठाइएको। 
 रार्िय गौरव,  रुपान्त्िरणकारी एवम ् अन्त्य रार्िय प्राथर्मकिा प्रा ि आयोजनाहरूको १२ वटा 

प्रर्िवेदन ियार गररएको। 

 रार्िय सिकि िा केन्त्िमा प्रा ि 1 हजार 42 वटा उजरुीहरूमध्ये 5 सय 98 वटा उजरुीहरू 
फर्छ्यौट गररएको। 

 लगानी बोडि पररयोजना बैंक व्यवस्थापन सरु्ना प्रणाली IBN-Project Bank Management 

Information System -IBNPBMIS) को परीक्षण शभुारम्भ गररएको। 
 राजस्व अनसुन्त्िान र्वभागबाट राजस्व र्हुावट (र्बदेशी र्बर्नमयसमेि) मा रू.२४ अबि ७७ करोड 

र्बगो कायम गरी मदु्दा दायर गररएको। 

 राजस्व अनसुन्त्िान र्वभागबाट मालवस्ि ु िथा ढुवानीका सािनको अनगुमन प्रणाली (Vehicle & 

Consignment Tracking System – VCTS) पूणि रुपमा कायािन्त्वयनमा ल्याईएको। 

7.10  भरू्म व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी र्नवारण मन्त्रालय 

िार्लका 7.7 

कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
सहकारी सिंघ सिंस्था सिंख्या (हालसम्म) २9 हजार 8 सय 86  
सहकारी सिंघ सिंस्थाको कुल सदस्य सिंख्या (हालसम्म) ७3 लाख 
सहकारी सिंस्थाको कुल शेयर पुुँजी (हालसम्म) रू.94 अबि 
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सहकारी सिंस्थाको कुल बर्ि (हालसम्म) रू.4 खबि 77 अबि 
सहकारी सिंस्थाबाट हनुे कुल लगानी (हालसम्म) रू.4 खबि 23अबि  
सहकारी माफि ि ्थप प्रत्यक्ष रोजगारी (हालसम्म) 88 हजार जना 
सहकारी के्षरमा िार्लम प्रा ि जनशजि  1 हजार 8 सय 92 

अत्यािरु्नक LiDAR प्रर्वर्िमा आिाररि Airborne Survey बाट 
पजिम िराईको के्षरको सभेक्षण  

14 हजार ५ सय वगि र्कलोर्मटर 

नाप नक्साः जम्मा १६ हजार ७ सय ८६ हेक्टर 
गाउुँब्लक नापी ४ सय ४५ हेक्टर 
पनुःनापी २ हजार ६ सय ३६ हेक्टर 
र्वशेर् नापी १३ हजार ३ सय ९ हेक्टर 
छुट नापी ३ सय ९6 हेक्टर 

राजस्व सिंकलन  

रजजिेशन शलु्क रू.32 अबि 46 करोड 50 लाख, 
पुुँजीगि लाभकर रू.14 अबि 41 करोड 10 लाख 
अन्त्य रू.10 अबि 78 करोड 38 लाख 

 सवोच्र् जशखर सगरमाथाको उर्ाई आफ्नै जनशजि र स्रोि सािनबाट मापन गरी नयाुँ उर्ाई 
घोर्णा गररएको। 

 गैर काननुी रुपमा कब्जा गररएको 2 सय 20 र्वगाहा 15 कठ्ठा सरकारी जग्गा नेपाल 
सरकारको नाममा कायम गररएको। 

 अनलाइन प्रर्वर्िबाट र्छटो, छररिो, र्वश् वसनीय एवम ्प्रभावकारी ढिंगबाट जग्गा कारोबार गनि सबै 
1 सय 26 भरू्मसिुार िथा मालपोि कायािलयहरूमा Land Record Information Management 

System (LRIMS) प्रणाली लाग ुगररएको। 

 सेवाग्राहीले घरैबाट वा भसेूवा केन्त्िबाट जग्गाको कारोबार गनि सक्ने प्रणाली Public Access 

Model (PAM) र्वकास गरी 50 वटा मालपोि कायािलयहरूमा लाग ुगररएको। 

 Free & Open Source मा आिाररि भौगोर्लक सूर्ना प्रणालीको माध्यमबाट नापनक्सा सम्बन्त्िी 
सेवा प्रवाह गनि Nepal Land Information System(NeLIS) र अनलाइन प्रर्वर्िबाट र्कत्तानापी 
नक्सा सम्बन्त्िी सेवाहरू प्रा ि गनि Merokitta प्रणालीको र्वकास गरी १० नापी कायािलयहरूमा 
सञ र्ालनमा ल्याईएको। 

 भरू्मको समजुर्ि उपयोग, दीगो व्यवस्थापन र वैज्ञार्नक वगीकरणका लार्ग आवश्यक भउूपयोग 
नक्सा/डाटा ियार गरी हालसम्म 3 सय 82 स्थानीय िहमा भउूपयोग नक्सा/डाटा हस्िान्त्िरण 
गररएको।  

 गररब घरपररवारको पर्हर्ान गरी पररर्यपर र्विरणका लार्ग २३ जजल्लाबाट सिंकर्लि ि्याङ्क 
र्वश् लेर्ण गरी ११ लाख १० हजार ७ सय ७० गररब घरपररवारको ि्याङ्क सिंकलन भई 
प्रशोिन िथा र्वश् लेर्ण भएको।  

 सहकारी िथा गररबी सम्बन्त्िी व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (COPoMIS) मा 8 हजार सहकारी 
सिंस्थाहरूलाई आबद्ध गररएको। 
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 पूवाििार र्वकास, योजना िजुिमा, र्बपद् व्यवस्थापन जस्िा कायिका लार्ग आिारभिू नक्साको 
रुपमा रहेको स्थलरुप नापी नक्सा अद्यावर्िक राख् न १ सय ७ स्थलरूप नक्सा र्सटहरूको 
र्फल्ड भेररर्भकेसन िथा नक्सा अद्यावर्िक कायि सम्पन्त् न गररएको। 

 वागमिी प्रदेशअन्त्िगिि काठमाण्डौ, लर्लिपरु र भिपरुमा 49 नयाुँ र 1 परुानो िेस्रो दजािका 
र्नयन्त्रण र्वन्त्दहुरू पूवेक्षण, मोनमेुन्त्टेशन, observation िथा डाटा प्रशोिन कायि सम्पन्त् न 
गररएको।  

 प्रदेश निं.२अन्त्िगिि पसाि, सलािही र र्सराहामा ३५ नयाुँ िेस्रो दजािका र्वन्त्दहुरूको पूवेक्षण, 
मोनमेुन्त्टेशन, observation िथा डाटा प्रशोिन कायि सम्पन्त् न गररएको।  

 प्रदेश निं.१अन्त्िगिि सिंखवुासभा जजल्लामा ३० वटा िेस्रो दजािका र्नयन्त्रण र्वन्त्दहुरूको 
मोनमेुन्त्टेसन सम्पन्त् न गररएको। 

 वददिबास-र्मरै्या सडक खण्डमा २२ र्क.र्म. समिलन नापी सभेक्षण, ओखलढुिा जजल्लामा 
र्हलेपानी-ददिेल सडक खण्डमा समिलन नापीका लार्ग ५० र्क.र्म मोनमेुन्त्टेशन कायि सम्पन्त् न 
गररएको। 

 जग्गा प्रशासन सम्बनिी सेवा प्रवाह गने नापी िथा मालपोि कायािलयहरूको भौर्िक अवस्थामा 
सिुार गरी 17 वटा कायािलयहरूलाई आिरु्नक सरु्विायिु, प्रर्वर्िमैरी कायािलयको रुपमा 
रुपान्त्िरण गररएको। 

7.11 भौर्िक पूवाििार िथा यािायाि मन्त्रालय 

िार्लका 7.8 

कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
जजल्ला सदरमकुाममा बाटो पगु्ने (हालसम्म) 76 
र्पर् सडक पगेुको जजल्ला (हालसम्म) 72 
कालो परे सडक 16 हजार 6 सय 14 र्क.र्म. 
खण्डाजस्मथ सडक 8 हजार 9 सय  र्क.र्म. 
माटे सडक 9 हजार 6 सय 88 र्क.र्म.  
र्नयर्मि र पटके सडक ममिि 7 हजार 1 सय 87 र्क.र्म. 
आवर्िक सडक ममिि 4 सय 24 र्क.र्म. 
पलु र्नमािण सिंख्या 2 हजार 7 सय 13 
 2 लाख 77 हजार 5 सय 59 सवारी र्ालक अनमुर्िपर (स्माटि काडि र्विरण गररएको। 
 16 हजार 10 सवारी सािनहरूमा ईम्बोस्ड नम्बर लेट जडान गररएको। 

 पूवि पजिम र्वद्यिुीय रेलमागिअन्त्िगिि बददिवास र्नजगढ खण्डमा १८ र्क.र्म ट्राकबेड र्नमािण र २ 
वटा पलुहरू र्नमािण। 

7.12  मर्हला, बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 

 मर्हलाद्वारा उत्पाददि सामाग्रीको प्रदशिनी सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृि भएको।  
 जीर्वकोपाजिन सिुार िथा स्वरोजगार कायििम सञ र्ालन कायिर्वर्ि, २०७७ नपेाल सरकार 

(मजन्त्रपररर्द्) बाट स्वीकृि भएको।  
 हािैमा उद्यम एस सञ र्ालन मापदण्ड, २०७७ स्वीकृि गरी एप ियार गररएको।  
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 मर्हला उद्यमी समनु्त् निी परुस्कार मापदण्ड, २०७७ स्वीकृि भएको र सािै प्रदेशका मर्हला 
उद्यमीलाई सम्मान गररएको।  

 CEDAW/BPFA को दोस्रो कायािन्त्वयन कायियोजना ियार गररएको।  
 बालबार्लका सम्बन्त्िी र्नयमावली स्वीकृर्िका लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको। 

 बह ुआयार्मक नमनुाग्राम स्थापना सम्बन्त्िी अविारणा पर, २०७७ स्वीकृि भएको। 

  मर्हला उद्यमजशलिा सहजीकरण केन्त्ि स्थापना सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७७ स्वीकृि भएको।  

 मानव वेर्र्वखन िथा ओसारपसार र्वरुद्धको रार्िय प्रर्िवेदन, २०७७ प्रकाशन गररएको।  
 ज्येष्ठ नागररक अस्पिालसर्हिको पशपुर्ि वृद्धाश्रम र्नमािणको लार्ग कररब रू.८० करोड लागिको 

DPR ियार गररएको। 

 गण्डकी प्रदेश िनहुुँको ढकालटारमा बालसिुार गहृ र्नमािण गने प्रयोजनको लार्ग ९ सय जना 
क्षमिा भएको सिुार गहृको DPR ियार गररएको।  

 लैर्िक र्हिंसामिु समाज र्नमािणका लार्ग साझा अर्भयान सञ र्ालन मापदण्ड र्नमािण गररएको। 

 लैर्िक र्हिंसा िथा मानव वेर्र्वखनमा परेका ७८ जना र्पर्डिलाई अन्त्िरािर्िय र १ हजार २ सय 
५३ जना र्पर्डि मर्हलालाई आन्त्िररक उद्धार गररएको। 

 १ सय ३ जना गभिविी िथा सतु्केरी मर्हलाको उद्धार गररएको। 

 हराएका,  वेवाररस र जोजखममा परेका ३ हजार ८ सय ७ जना बालबार्लकाको उद्धार गररएको। 

 3 सय 55 जना सडक बालबार्लका उद्धार िथा पनु:स्थापना गरी 58 जनालाइि पाररवाररक 
पनुर्मिलन  गररएको।  

 काठमाडौं, लर्लिपरु, भिपरु, जर्िवन र िनहुुँ जजल्लाका 1 सय 63 वटा बाल गहृहरूको अनगुमन 
गरी 8 वटा बाल गहृबाट 7३ जनाको उद्धार गरी 65 जना बालबार्लकाको पाररवाररक पनुर्मिलन 
र ८ जनाको पनु:स्थापना गररएको। 

 १ हजार ६ सय २६ जना अपाििा भएका व्यजिलाई सहायक सामग्री र्विरण गररएको। 

 खगेन्त्ि नवजीवन केन्त्िमा १ सय जना, कुष्ठरोग र्नवारण सिंघमा १ सय ३२ जना र नेपाल अपाि 
मर्हला सिंघमा १० जनालाई पनुस्थािपना सेवा उपलब्ि गराइएको। 

7.13 यवुा िथा खेलकूद मन्त्रालय 

िार्लका 7.9 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 

यवुा स्वरोजगार कोर्बाट स्वरोजगार र्सजिना  ५ हजार ७ सय ६६ जना 
व्यवसाय र व्यवसायीको बीमा २ हजार ३ सय १४ जना 
ब्याज अनदुान १९ जना 
बाढी पर्हरोको प्रकोपबाट प्रभार्विहरूको उद्दार, राहि र्विरण, र्वपद् 
व्यवस्थापन गनि स्काउट पररर्ालन 

२ सय ९६ जना  

कोरोनासम्बन्त्िी सरे्िना अर्भयान, क्वारेन्त्टाइन र आइसोलेन 
र्नमािणलगायिका कायिमा स्काउट स्वयिंसेवक पररर्ालन 

76 हजार 7 सय 94 जना  

िनगढी रिशाला र्नमािण 40 प्रर्िशि सम्पन्त् न 
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मलुपानी र्िकेट मैदान िथा रिंगशाला र्नमािण 27 प्रर्िशि सम्पन्त् न 
 नवप्रवििन केन्त्ि सञ र्ालनको लार्ग नमोबदु्ध न.पा. काभ्र ेर काठमाण्डौ र्वश् वर्वद्यालयसुँग सम्झौिा 

भएको। नगरपार्लकाले केन्त्ि सञ र्ालनका लार्ग ५३ रोपनी जग्गा उपलब्ि गराएको। काठमाण्डौ 
र्वश् वर्वद्यालयसुँगको सहकायिमा केन्त्िको गरुुयोजना ियार गररएको।  

 प्रदेश र सिंघीय नमनुा यवुा सिंसदको अभ्यास Virtual रुपमा सञ र्ालन गररएको। यस कायििममा 
कुल २ सय ८३ यवुाहरूले नेितृ्व र्वकासको अवसर प्रा ि गरेको। 

 जशक्षा, स्वास््य, उद्यमशीलिा, नेितृ्व र्वकास, मनोसामाजजक परामशि जस्िा र्वर्यमा भौर्िक िथा 
अभौर्िक माध्यमबाट ३ हजार भन्त्दा बढी यवुाहरूलाई परामशि िथा मागिदशिन प्रदान गररएको।  

 र्वर्भन्त् न वाजणज्य बैंक र सम्बजन्त्िि स्थानीय िहहरूसुँगको साझेदारीमा ७ सय ११ यवुाहरूलाई 
सहरु्लयिपूणि कजािमा पहुुँर् वृर्द्ध गनि उनीहरूका लार्ग उद्यमशीलिा िथा र्वत्तीय साक्षरिा िार्लम 
सञ र्ालन गररएको। 

 फुटबल र र्िकेटका अन्त्िरािर्ियस्िरको र्रदेशीय प्रर्ियोर्गिा आयोजना भएको। 

 र्वज्ञान प्रर्वर्ि उद्यमशीलिा िथा नवप्रवििनमा यवुा वैज्ञार्नक सम्मेलनको आयोजना गररएको।  

7.14 रक्षा मन्त्रालय 

 नेपाली सैर्नक र्वपद् व्यवस्थापन र्नदेजशका ियार भई लाग ुगररएको। 
 काठमाण्डौं-िराई/मिेश ििुमागि र्नमािण कायि भइरहेको।   
 कणािली कररडोर सडकअन्त्िगिि खलुाल-ुलैफु-सररसल्ला खण्डको ट्रयाक र्नमािण िथा २ वटा 

बेर्लवजृ जडान सम्पन्त् न गरी सडक र्वभागलाई हस्िान्त्िरण  गररएको। 
 कालीगण्डकी कररडोरअन्त्िगिि ररर्ड-मालढुिा खण्डको १०.३६ र्क.र्म. ट्रयाक र्नमािण सम्पन्त् न गरी 

सडक र्वभागलाई हस्िान्त्िरण गररएको। 
 बेनीघाट-आरुघाट-लाकेभञ ज्याि सडक ट्रयाक र्नमािण िथा स्िरोन्त् नर्िको कायि सम्पन्त् न गररएको। 
 नेपाली सेनाअन्त्िगिि १ सय ६ वटा भवन र्नमािण कायि सम्पन्त् न। 
 कोर्भड-19 रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा प्रर्ि कायिको लार्ग नेपाली सेनाबाट दैर्नक पेट्रोल, 

क्वारेन्त्टाइन, आइसोलेसन, Holding Area सरुक्षाथि, Health Desk, शव व्यवस्थापन र RRT/PRT मा 
दैर्नक ५ हजार ५ सय जनशजि पररर्ालन गररएको। 

 वीरेन्त्ि अस्पिालमा २० Ventilators सर्हिको ICU Ward र १०० बेडको Isolation Ward मा 
कोर्भड-१९ सिंिर्मिहरूको उपर्ार भईरहेको। 

 कोर्भड-१९ सिंिमणको शरुुवाि देजख आर्थिक वर्ि ०७७/७८ अन्त्त्यसम्म कुल ९ हजार ३ सय 
२४ जनाको शव व्यवस्थापन गररएको। 

 ३ हजार ६ सय ९२ जनालाई सपिदिंश उपर्ार सेवा र ८४ जना सतु्केरी मर्हलाको हवाई उद्धार 
गररएको। 

 र्वर्भन्त् न २४ स्थानमा ७ हजार ३ सय ६८ जनालाई र्नःशलु्क स्वास््य सेवा प्रदान गररएको।  
 नेपाल सरकारको “एक नागररक एक फलफुल र्वरुवा” कायििमअन्त्िगिि १ लाख ७२ हजार  

र्वरुवा रोर्पएको।  
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 र्वपद् मा परेका ७ सय ९३ जनालाई जर्मन िथा हवाई उद्धार र २२  स्थानमा राहि सामग्री 
ढुवानी गररएको। 

7.15  रार्िय योजना आयोग 

 मध्यमकालीन खर्ि सिंरर्ना िथा वार्र्िक र्वकास कायििम िजुिमा। 
 २ वटा आयोजनाको िेस्रो पक्ष मूल्याङ्न भएको। 
 ५ वटा रार्िय नीर्िहरूको पनुरावलोकन, २ वटा प्रभाव अध्ययन र १७ समसामर्यक र्वर्यमा 

अध्ययन। 

 समपूरक र र्वशरे् अनदुान १०० प्रर्िशि र्विरण भएको।  

7.16 वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

िार्लका 7.10 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
र्वरुवा उत्पादन खररद र्विरण 2 करोड 16 लाख 17 हजार 
वन क्षेरको अनमुार्नि राजश्व रू.4 अबि 6 करोड 
काठको उत्पादन 1 करोड 94 लाख 24 हजार क्यू.र्फट 
पानी महुान पोखरी सिंरक्षण र र्समसार व्यवस्थापन 8 सय 73 
घाुँसे मैदान व्यवस्थापन 4 हजार 3 सय 84 हेक्टर 
हररि उद्यान र्नमािण व्यवस्थापन 23 
गल्छी पर्हरो र्नयन्त्रण िथा रोकथाम 2 सय 20  
वन के्षरवाट रोजगारी सजृना (पूणि रोजगारी) 51 हजार 9 सय 70 
कृर्र् वन प्रणाली प्रवििन 1 सय 42 हेक्टर 
गैंडाको सिंख्या ७ सय ५२ 
अनािको सिंख्या  ४ सय ९८ 
स्थानीय पार्लकाहरूमा भ-ूउपयोगी योजना ियारी २० वटा  
काठ उत्पादन १ करोड ९४ लाख २४ हजार क्यू. र्फट 
क्षर्िपूरक वृक्षारोपण २ सय ७ हेक्टर 
सगुजन्त्िि िेल उत्पादन 46 टन   
हविल केयर उत्पादन 64 लाख 74 हजार 7 सय 13 थान 
उद्यम प्रवििन िथा र्वकास १ हजार ८ सय ९६ वटा 
वनपथ र्नमािण 88 र्क.मी.  
पयिटक पदमागि र्नमािण (.) २३ र्क.र्म  
डडेलो र्नयन्त्रणका लार्ग पानीपोखरी र्नमािण 1 सय 7 र्क.र्म 
पयिटकीय पदमागि र्नमािण  2७ र्क.र्म. 
 २० वटा समूह/सहकारीमाफि ि पकेट के्षरमा व्यावसार्यक खेिी कायि सम्पन्त् न गररएको। 
 २ सय ८९ वटा वन्त्यजन्त्िकुा लार्ग पानी पोखरी र्नमािण िथा ममिि भएको।  
 १ सय २२ वटा पानीपोखरी र्नमािण र १ सय ६7 वटा पानी पोखरी ममिि गररएको। 
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 2५ वटा र्समसार क्षेर व्यवस्थापन/पनुस्थािपना गररएको। (जर्िवन ६, शकु्लाफाुँटा ४, लाम्टाङ 
२, पसाि १, कोशीटपू २, बददिया ४, रारा १ र अन्त् नपूणि ५ वटा) 

 रामसार सूर्ीमा सूर्ीकृि र्समसार के्षर मैददिाल र ददपािंग िालमा सिंरर्ना र्नमािण गररएको। 
 12 वटा स्थानमा पयािपयिटन क्षेर प्रवििन कायििम गररएको। 
 26 वटा िालिलैया/र्समसार सिंरक्षण िथा व्यवस्थापन गररएको। 
 1 सय 3८ वटा गल्छी, पर्हरो, खहरे रोकथाम गररएको। 
 सगरमाथालगायि ६ वटा र्हमाल सरसफाई गरी २७ हजार ६ सय ७१ के.जी. फोहोर सिंकलन 

गररएको। 

 उच्र् र्हमाली के्षरमा रहेका १ सय २ वटा स्थायी नमनुा लटहरूको स्थापना भई मापन भएको। 

 कृर्र् िथा वन र्वश् वर्वद्यालयका 70 जना िथा र्रभवुन र्वश् वर्वद्यालयका 1 सय 74 जना 
इन्त्टनिहरूलाई इन्त्टनिशीप गराईएको र १२ र्वद्याथीले शोि कायि सम्पन्त् न। 

 स्थानीय िहहरूसिंगको साझेदारीमा शहरी वन र्वकास कायििम सञ र्ालन गररएको। 

7.17 शहरी र्वकास मन्त्रालय 

िार्लका 7.11 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
शहरी सरु्विा उपभोग गने जनसख्या ६२.४ प्रर्िशि 
सरुजक्षि नागररक आवास र्नमािण  
सरकारी भवन र्नमािण (सभाहलसमेि) १०  
सडक र्नमािण (कालो परसर्हि) १६० र्क.र्म.  
सिह नाली र्नमािण  160 र्क.र्म. 
 खर र फुसका छाना भएका घर प्रर्िस्थापन गरी सरुजक्षि आवास र्नमािण गनि १३ हजार ५ सय 

९६ लाभग्राही छनौट गरी ११ हजार ८ सय ७९ लाभग्राहीसुँग सम्झौिा भएको। 

 ३ हजार २ सय ६९ आवास इकाईको जस्िापािा सामाग्री खररद गरी र्नमािण कायि सम्पन्त् न 
भएको। 

 सिंघीय सिंसद भवन र्नमािण कायि ३२.५%  सम्पन्त् न भएको। 
 लर्लिपरुको गोदावरीमा ३ हजार क्षमिाको सभाहल भवन र्नमािण सम्पन्त् न। 
 वटुवलमा अन्त्िरािर्िय सम्मेलन केन्त्िको पर्हलो फेजको र्नमािण सम्पन्त् न र दोस्रो फेजको ६५% 

प्रगर्ि भएको। 
 वटुवल अन्त्िरािर्िय प्रदशिनी केन्त्िको ३०% भौर्िक प्रगर्ि भएको। 
 दमकमा भ्यू टावर र्नमािण ४०% सम्पन्त् न भएको। 
 सिंघीय मन्त्री आवास भवन र्नमािण कायि ६२% सम्पन्त् न भएको। 
 र्वराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, र नेपालगञ्जमा १ सय ४9  र्क.र्म. सडक िथा नाला र्नमािण 

सम्पन्त् न भएको। 
 बन्त्र्रे डाुँडा Sanitary Landfill Site को पर्हलो फेजको ७०% र दोस्रो फेजको ३०% र्नमािण 

सम्पन्त् न भएको।  
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 नयाुँ शहर आयोजनाअन्त्िगिि १ सय १५ र्क.र्म. सडकको ट्रयाक खोल्ने, २२.८९ र्क.र्म. सडक 
कालोपत्न ेगनि र २९ र्क.र्म. Rigid Pavement गने आदद कायि सम्पन्त् न भएको।  

7.18  सञ र्ार िथा सूर्ना प्रर्वर्ि मन्त्रालय 

िार्लका 7.12 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि (2077/78 सम्मको) 
इन्त्टरनेट ग्राहकको घनत्व 90 प्रर्िशि 
रेर्डयोको रार्िय पहुुँर् वृर्द्ध 87 प्रर्िशि 
मोबाइल टेर्लफोनको ग्राहक सिंख्या 3 करोड 87 लाख 
हलुाक सेवामा अनलाइन ट्रयार्कि प्रणाली 75 जजल्ला 
स्थानीय िहको केन्त्िमा ब्रोडब्याड इन्त्टरनेट पहुुँर् ७ सय १३ 
अजटकल फाइबर र्वस्िार 10 हजार 5 सय 82 र्क.र्म. 
र्फक्स्ड व्रोडव्यान्त्ड सेवा र्वस्िार 25.09 प्रर्िशि 
मोवाइल व्रोडव्यान्त्ड सेवा र्वस्िार 65.47 प्रर्िशि 
र्डजजटल टेर्लर्भजन पहुुँर् (घरिरुी) 72 प्रर्िशि 
सरकारी सेवालाई अनलाइनमाफि ि प्रवाह गने (र्नकाय) 22  
 अनमुर्िपरको अवर्ि बहाल नरहेका दूरसिार सेवा प्रदायकहरूको सम्पजत्त व्यवस्थापन र्नयमावली, 

2078 स्वीकृर्िका लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको।   
 रार्िय सूर्ना प्रर्वर्ि र्वकास सर्मर्ि गठन (िेस्रो सिंसोिन) आदेश, 2077 स्वीकृर्िका लार्ग 

मजन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको।  
 नेपाल सरकारको सूर्ना प्रर्वर्ि प्रणाली (व्यवस्थापन िथा सञ र्ालन) (पर्हलो सिंसोिन) र्नदेजशका, 

2077 स्वीकृर्िका लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको। 
 सरकारी र्नकायको वेबसाईट र्नमािण िथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी र्नदेजशका, 2077 स्वीकृर्िका 

लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको। 
 रार्िय प्रसारण (दशौँ सिंशोिन) र्नयमावली, २०77 मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भई नवीकरण छुट 

भई प्रसारण सिंस्थाको नवीकरण कायि भएको। 
 र्लजर्र (र्नमािण, प्रदशिन िथा र्विरण) (छैठौँ सिंशोिन) र्नयमावली मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भई 

2077 असार मसान्त्िसम्म इजाजिपर नवीकरण भएका प्रदशिकलाई आर्थिक वर्ि 2077/78 मा 
लाग्ने नवीकरण दस्िरु पूणि छुट ददने कायि भएको 

 इन्त्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरी नेपाल राजपरमा सूर्ना प्रकाशन भएको। 
 हालसम्म अजटकल फाइबर 1 हजार 1 सय 60 र्क.मी. र्वच्छाइएको।  
 70 वटा सामदुार्यक माध्यर्मक र्वद्यालयहरूमा र्डजजटल साक्षरिा कायििम सञ र्ालन गररएको। 
 50 वटा सरकारी र्नकायका 50 वटा सूर्ना प्रर्वर्िसम्बन्त्िी प्रणालीहरूको Security Audit 

सम्पन्त् न गररएको। 
 2 सय 92 वटा स्थानीय र्नकायको केन्त्ि, थप 2 हजार 3 सय 11 वटा वडा कायािलय, 1 

हजार 4 सय 5 वटा स्वास््य केन्त्ि, थप 2 हजार 1 सय 32 वटा  सामदुार्यक माध्यर्मक 
र्वद्यालयमा  ब्रोडब्याण्ड सेवा र्वस्िार गररएको। 
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 सामाजजक सरुक्षा कोर्, नागररक लगानी कोर्, कमिर्ारी सिय कोर्, लोक सेवा आयोग र र्नवािर्न 
आयोगको मिदािा पररर्यपरलाई नागररक एसमा आबि गररएको। 

 र्सिंहदरवार पररसरर्भर सरकारी नेटवकि  र अजटकल फाइवर व्यवस्थापन कायि सम्पन्त् न गररएको। 
 नागररक एपबाटै बैंक खािा खोल्न सर्कने िथा सवारी कर, मालपोिलगायिका र्ववरण हेनि र्मल्न े

सरु्विा थप गररएको। 
 महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयलाई GIDC र्सिंहदरवारदेजख DRC हेटौंडासम्म जोड्न 2 Gbps को 

Optical Fiber  Lease  Line उपलब्ि गराइएको। 
 हालसम्म र्वर्भन्त् न सरकारी र्नकायहरूका ६१ वटा website/web portal हरूको web security audit  

सम्पन्त् न भएको। 
 १ हजार र्वद्यालयमा IT Lab स्थापना गने कायि सम्पन्त् न गररएको।  
 हालसम्म ६ सय 85 स्थानीय र्नकायमा 4 G/LTE सेवा र्वस्िार गररएको। 
 5 सय 87 र्नकायमा  E-Attendance Device Active भएको। 
 नागररक एस र्नदेजशका जारी भई नागररक एस पूणि रुपमा सञ र्ालनमा आएको। 
 नेपाल सरकारको २७ वटा सूर्ना प्रणालीलाई र्वद्यिुीय हस्िाक्षर मैरी बनाइएको। 
 प्रसे पास जारी/नवीकरण, अनलाइन र्मर्डया दिािको कायि अनलाइनमाफि ि सरुु गररएको। 
 प्रसारण पहुुँर् वृर्द्धका लार्ग बागमिी प्रदेशको र्रीकोट दोलखामा ५ सय वाट क्षमिाको नयाुँ 

एफएम ररले प्रसारण केन्त्ि स्थापना गरी प्रसारण शरुु गररएको। 

7.19  सिंघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 

 िार्लका 7.13 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
कालोपरे सडक 4 हजार 3 सय 45 र्क.मी. 
खण्डाजस्मथ सडक 13 हजार 4 सय 16 र्क.मी. 
माटे सडक 45 हजार 4 सय 6 र्क.मी. 
ग्रामीण सडक पलु र्नमािण 6 सय 13 वटा 
सडक पगेुको गा.पा./नगरपार्लका केन्त्ि 6 सय 13 वटा  
झोलिुे पलु 9 हजार 1 सय 73 
स्थानीय िहको प्रशासकीय भवन र्नमािण 29  
स्थानीय िहको नयाुँ प्रशासकीय भवन र्नमािण शरुूवाि 1 सय 74  
िराई-मिेश समरृ्द्ध कायििमअन्त्िगिि सम्पन्त् न कायिहरू 
सामूर्हक आवास भवन र्नमािण 3 सय 64 (95 प्रर्िशि) 

सामदुार्यक पूवाििार र्नमािण २ सय 37 (92 प्रर्िशि) 
साना सडक स्िरोन्त् नर्ि २३.६ र्क.मी. (96 प्रर्िशि) 

खानेपानी िथा सरसफाई 11 (85 प्रर्िशि) 
पारम्पररक पेशा प्रवििनात्मक एवम ्आय आजिन िथा जीवनस्िर सिुार 
कायििम 

61 वटा (59 प्रर्िशि) 

र्सुँर्ाइ िथा नदी र्नयन्त्रण 4.2 र्क.मी. (93 प्रर्िशि) 
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र्वपद् न्त्यूनीकरण पूवाििार 5 (100 प्रर्िशि) 
 प्रादेजशक एवम ्स्थानीय सडक र्नमािण िथा सिुार कायिर्वर्ि स्वीकृि भई सािै प्रदेशमा स्थानीय 

पूवाििार र्वकास आयोजना कायािलय स्थापना गररएको। 
 स्थानीय पूवाििार र्वकास साझेदारी कायििम (सञ र्ालन कायिर्वर्ि) र्नयमावली, २०७७ स्वीकृि 

भएको। 
 स्थानीय िहको प्रशासकीय भवन पूवाििार र्वकास कायििम सञ र्ालन कायिर्वर्ि, २०७७  स्वीकृि  

भएको। 
 िराई मिेश समरृ्द्ध कायििम सञ र्ालन र्नदेजशका, २०७७ स्वीकृि भएको। 
 थप १३ वटा नमूना कानून िजुिमा गरी प्रदेश िथा स्थानीय िहमा पठाइएको। 
 समावेशी भवनको सम्पूणि र्नमािण कायिमध्ये स्ट्रक्र्र र्नमािण सम्बन्त्िी कायि ४७ प्रर्िशि सम्पन्त् न 

भएको। 
 मगु ुहमु्ला र्लङ्क सडकको १२.५० र्कमी सडक र्नमािण सम्पन्त् न भएको। 
 स्थानीय स्िरका ३२ बटा सडकपलु र्नमािण सम्पन्त् न भएको। 
 २ सय ६ वटा खानेपानी आयोजना र्नमािण सम्पन्त् न भई १ लाख १० हजार जना लाभाजन्त्वि 

भएको। 
 ६८ वटा योजना सम्पन्त् न भई २२ हजार ३ सय ३७ जना लाभाजन्त्वि भएको। 
 र्वद्यालय, स्वास््य र्ौकी िथा साविजर्नक स्थानमा ५८ सिंस्थागि शौर्ालय र्नमािण सम्पन्त् न   

भएको। 

7.20 सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डययन मन्त्रालय 

  िार्लका 7.14 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 

र्वदेशी पयिटन आगमन २ लाख ३० हजार 
र्वदेशी पयिटकको औसि बसाई १५.१ ददन 
प्रर्ि पयिटक खर्ि (प्रर्ि ददन) ६५ अमेररकी डलर 
पयिटन के्षरमा थप प्रत्यक्ष रोजगारी र्सजिना ३ हजार ८ सय 
कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा पयिटन के्षरको योगदान २.०५ प्रर्िशि 
बरै्भरर सञ र्ालन योग्य र्वमानस्थल (सिंख्या) ३७ 
नेपाल आउने अन्त्िरािर्िय र्वमान सेवा (सिंख्या) २७ 
 मार्नि र्वश् वर्वद्यालयको सट्टा नेपाल पयिटन िथा पवििारोहण अध्ययन प्रर्िष्ठानको व्यवस्था गनि 

बनेको र्विेयक, 2077 को मस्यौदा मजन्त्रपररर्द् मा पेश भएको। 

 हवाई नीर्ि, 2077 को मस्यौदा मजन्त्रपररर्द् मा पेश भएको। 

 पयिटन पूवाििार िथा पयिटन उद्यान साझेदारी (सञ र्ालन िथा व्यवस्थापन), 2077 र्नदेजशका 
स्वीकृि भएको। 

 ऐर्िहार्सक र्कल्ला र गढीहरूको पनुर्निमािणअन्त्िगिि मकवानपरुगढीको ५० प्रर्िशि र दगुनुागढीको 
३० प्रर्िशि र्नमािण कायि सम्पन्त् न भएको। 

https://mofaga.gov.np/news-notice/2296
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 ईन्त्िसरोवर, सन्त्दकपरु, पिासे, भादागाुँउ, र्नजग्लहवा र िनरु्ािामको प्रथम र्रणको कायि ९७% र 
दोस्रो र्रणको 60% कायि सम्पन्त् न भएको। 

 एक प्रदेश एक पयिटकीय पूवाििार र्वकासअन्त्िगिि रारा क्षेरको प्रथम र्रणको 90% र मजुिनाथ 
क्षेरको आर्न गमु्बा पनुर्निमािण, कागबेनीको र्पण्डस्थान पनुर्निमािणको प्रथम र्रणको 80% 
पनुर्निमािण कायि सम्पन्त् न भएको। 

 ग्रटे र्हमालयन टे्रल र्नमािण (मकाल,ु किनजिा, यासािटे्रल, च्छो रोल्पा) लगायिका क्षेरमा १ सय 
३० र्क.र्म. र सगरमाथा हेररटेज टे्रल, िारे् मनास्ल,ु हेलम्ब ु लाङटाङ टे्रललगायिका स्थानमा 
दोश्रो र्रणको ५० र्क.र्म. र्नमािण कायि सम्पन्त् न भएको। 

 नारायणी नदी र्कनार (नारायणी पलुदेखी उत्तरपूवि) सौन्त्दयीकरण िथा Lighting व्यवस्थाको लार्ग  
र्नमािण कायि सरुु भएको। 

 जनकपरु के्षरको पिकोशी पररिमा पथमा पूवाििार र्नमािण ३ र्क.मी. सम्पन्त् न  भएको। 
 र्रभवुन अन्त्िरािर्िय र्वमानस्थल पूणिरुपमा बरु्टक एयरपोटिको रुपमा रुपान्त्िरणअन्त्िगिि Domestic 

and International Terminal Building Renovation कायि सम्पन्त् न भई Canopy Construction को 
63% कायि सम्पन्त् न भएको।  

 कर्पलबस्ि ुर्िलौराकोट परुािाजत्वक क्षेरको सिंरक्षणको लार्ग २५ र्वघा जर्मन अर्िग्रहण गररएको। 

 कार्लकोट र्वमानस्थल कालोपरे र्नमािण कायि 75% सम्पन्त् न भएको। 

 गलु्मी र्वमानस्थल कालोपरे र्नमािण कायि 77% सम्पन्त् न भएको। 

7.21 स्वास््य िथा जनसिंख्या मन्त्रालय 

िार्लका 7.15 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
स्वास््य सिंस्थाबाट प्रसरु्ि सेवा र्लने  63 प्रर्िशि 
पररवार र्नयोजनको आिरु्नक सािन प्रयोग दर 38 प्रर्िशि 
र्ार पटकसम्म गभिविी जाुँर् गने 55 प्रर्िशि 
दक्ष स्वास््यकमी द्वारा प्रसरु्ि सेवा प्रा ि गने 59 प्रर्िशि 
र्भटार्मन ए प्रा ि गने सतु्केरी मर्हला  59 प्रर्िशि 
िोर्कए बमोजजमका सबै खोप पाउने बालबार्लका  77 प्रर्िशि 
दादरुा खोप प्रा ि गने बालबार्लका 82 प्रर्िशि 
बाल मतृ्यदुर (५ वर्ि मरु्नको) 28 प्रर्ि हजार 
नवजाि जशश ुमतृ्यदुर 16 प्रर्ि हजार 
र्नःशलु्क मटुुरोग उपर्ार पाउन े 5.077 हजार 
र्नःशलु्क और्र्ि उपलब्ििा  49 प्रकार 
 कोरोनालगायि अन्त्य सिंिामक रोग र्वरुद्ध कायिरि सबै स्वास््यकमीलाई र्न:शलु्क स्वास््य उपर्ार 

सम्बन्त् िी र्नदेजशका कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 
 र्नजी अस्पिालहरूलाई र्वपद् िथा महामारीको समयमा सरकारले उपयोग गने सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि 

२०७७, कायािन्त्वयनमा आएको।। 
 कोरोना लागेका स्वास््यकमीलाई र्नःशलु्क उपर्ार गने कायिर्वर्ि कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 
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 कोर्भड-१९ र्बरूद्धको खोप सञ र्ालन गरी 2६ लाख २१ हजार ४ सय ७६ जनालाइि पर्हलो 
मारा र ११ लाख ८८ हजार ८ सय ६८ जनालाइि पूणि खोप प्रदान गररएको। 

 नागररक सरे्िनाका लार्ग रेर्डयो िथा टेर्लर्भजनहरूबाट जनरे्िनाका सामग्री प्रसारण गररएको। 
 ९६ प्रयोगशालाहरूमा PCR परीक्षण सेवा र्वस्िार गरी ३४ लाख ४६ हजार ५ सय ८६ जनाको 

RT PCR र २ लाख ५२ हजार ५४ जनाको एजन्त्टजेन परीक्षण गररएको। 
 कोरना सिंिमणलाइि र्नयन्त्रण गनि सिंिर्मिहरूको सम्पकि मा आएका व्यजिहरू र र्बदेशबाट 

आएका व्यजिहरूको सबै स्थानीय िहमा क्वाररजन्त्टनको व्यवस्था गररएको।  
 र्रभवुन अन्त्िरािर्िय र्वमानस्थल साथै र्ीन र भारिसुँग र्समाना जोर्डएको ११ वटा स्थलगि 

नाकामा हेल्थ डेस्क सञ र्ालन गररएको। 
 काठमाण्डौ उपत्यकासर्हि सािै प्रदेशका स्वास््य कमीहरूलाइ प्रजशक्षक प्रजशक्षण िार्लम प्रदान 

गरी स्वास््य र्ौकी सम्म कोर्भड-१९ को कन्त्ट्याक्ट टे्रर्सङ गररएको। 

 काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ सय शैयाको सरूवा रोग अस्पिालको लार्ग काठमाण्डौको र्न्त्िार्गरी 
न.पा. वाडि निं. ९ दहर्ोकमा जग्गा प्रार्प्तको लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको। 

 पूणिखोप सरु्नजश् र्ििाको र्नदेजशका पररमाजिन गरी मजन्त्रस्िरबाट स्वीकृि भएको। 
  एक जर्र्कत्सक/स्वास््यकमी एक स्वास््य सिंस्था कायििम सञ र्ालन सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि स्वीकृि 

भइि १० अस्पिालहरूमा कायािन्त्वयन भएको।   
 प्रदेश स्िरमा ५० शैयाको सरूवारोग अस्पिाल र्नमािण कायिको लार्ग रकम हस्िान्त्िरण गररएको। 
 सिंघीय र प्रदेजशक अस्पिाल गरी थप २ सय ४० वटा आइ.र्स.य ुशैय्या थप गररएको। 
 सािै प्रदेश जस्थि सिंघीय अस्पिालहरूमा ५० शैयाको सरूवारोग र्वभाग र्नमािणको लार्ग भवनको 

प्रोटोटाइिपसर्हि रकम हस्िान्त्िरण गररएको। 
 हरेक स्थानीय िहमा एक अस्पिाल रहने गरी जनसिंख्याको आिारमा ५ देजख १५ शैयासम्मको ३ 

सय ९६ अस्पिालहरूको जशलान्त्यास भई भवन र्डजाइिनको प्रोटोटाइिपसर्हि स्थानीय िहमा रकम 
हस्िान्त्िरण गररएको। 

 सािै प्रदेश जस्थि सिंघीय अस्पिालहरूमा ५० शैयाको सरूवारोग र्वभाग र्नमािणको लार्ग भवनको 
प्रोटोटाइिपसर्हि रकम हस्िान्त्िरण गररएको। 

 सभािइकल र स्िन क्यान्त्सर रोगको र्न:शलु्क जस्िर्नङ सेवा र्नदेजशका ियार गरी प्रत्येक प्रदेशमा 
६५ लाख र स्थानीय िहमा २ लाखका दरले र्वत्तीय हस्िानिरण गरी स्थानीय िहमा कायििम 
प्रारम्भ भएको। 

 ६ सय ९७ स्थानीय िहमा पूणिखोप घोर्णा भएको। 
 र्र.र्व. जशक्षण अस्पिाल, मनमोहन कार्डियोथोरार्सक भास्कुल िथा ट्रन्त्सलाण्ट सेन्त्टर, र्ब.र्प. 

कोइिराला लायन्त्स सेन्त्टर फर अथाजल्मक स्टर्डज, काजन्त्ि बाल अस्पिाल, रार्िय ट्रमा सेन्त्टर, बीर 
अस्पिाल, शर्हद गिंगालाल रार्िय हृदय केन्त्ि, कोशी अस्पिाल, नारायणी अस्पिाल, भरिपरु अस्पिाल, 

पोखरा स्वास््य र्वज्ञान प्रर्िष्ठान, भेरी अस्पिाल, सखेुि प्रादेजशक अस्पिाल, डडेलिरुा अस्पिाल र 
महाकाली प्रादेजशक अस्पिालबाट गररव िथा र्वपन्त् न बगिलाई आकजस्मक स्वास््य सेवा र्न:शलु्क 
गने कायिर्वर्ि बमोजजम सम्बजन्त् िि अस्पिालबाट सेवा प्रारम्भ गररएको। 
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 ६९ जजल्लाको ७ सय ३६ स्थानीय िहमा स्वास््य र्बमा कायििम र्वस्िार गरी कुल १२ लाख 
८३ हजार २ सय ९३ पररवारको ४२ लाख १४ हजार ७ सय ७३ (१८.८५%) नागररकको 
स्वास््य बीमा गररएको। 

 परोपकार प्रसरु्ि िथा स्त्रीरोग अस्पिालले र्वर्भन्त् न जजल्ला अस्पिालसुँग सम्झौिा गरी स्याटेलाइिट 
जक्लर्नक सञ र्ालन गररएको। 

 देश भरी  सय २ सय १८ स्थानमा नागररक आरोग्य सेवा केन्त्ि स्थापना गररएको। 
 सबै प्रदेशमा नागररक आरोग्य कायििममाफि ि जीवनशैली जशर्वर व्यवस्थापन िथा स्िन.पा.न 

गराइरहेका मर्हलालाई समेि र्न:शलु्क आयवेुददक स्वास््य सेवा प्रदान गररएको। 
 ५९ हजार २ सय ५८ जना मर्हला स्वास््य स्वयिं सेर्वकाहरूलाइि र्नःशलु्क स्वास््य र्बमा 

गररएको।  
 मर्हला स्वास््य स्वयिं सेर्वकाको यािायाि खर्ि दोब्बर गररएको। 
 बैिडीको खोड्पे, दैलखको राकम कणािली, गलु्मीको ररडी, बाग्लङु अस्पिाल, िनहुुँको भान,ु भरिपरु 

अस्पिाल, िाददङको गजरुी, बददिवास अस्पिाल, र्सराहा र मोरङको सनु्त्दर हरैर्ा स्वास््य सिंस्थामा 
ट्रमा सेवा र्बस्िार गररएको। 

7.22 जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ि मन्त्रालय 

 िार्लका 7.16 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 

पूवि प्राथर्मक जशक्षामा सहजै देजखने भनाि दर 87.6 प्रर्िशि 
कक्षा १ मा बालर्वकासको अनभुवसर्हि भनाि हनु आउन ेबालबार्लकाको 
दर 

70.2 प्रर्िशि 

खदु भनाि दर  
क) आिारभिू िह (कक्षा १-८ सम्म) 94.7 प्रर्िशि 
ख) माध्यर्मक िह (कक्षा ९-१२) 51.2 प्रर्िशि 
र्टकाउ दर  
क) कक्षा ८ सम्म 82.2 प्रर्िशि 
ख) कक्षा ९ देजख १२ सम्म 29.2 प्रर्िशि 
लैर्िक समिा सूर्क (आिारभिू िहको खदु भनाि दरको आिारमा )  0.99 अनपुाि 
लैर्िक समिा सूर्क (माध्यर्मक िहको खदु भनाि दरको आिारमा )  1.01 अनपुाि 
साक्षरिा दर (५ वर्िमार्थ) 85 प्रर्िशि 
साक्षरिा दर (१५-२४ वर्ि उमेर समूहको) 89 प्रर्िशि 
ददवा खाजा प्रा ि गने र्वद्याथी (जजल्ला) 77 
सामदुार्यक र्वद्यालयका छारालाई र्नःशलु्क स्यार्नटरी याड र्विरण  7 सय 53 स्थानीय िह 
इन्त्टरनेट सरु्विा पगेुको र्वद्यालय (सामदुार्यक) 41 प्रर्िशि 
नयाुँ कक्षाकोठा र्नमािण 1 लाख 5 हजार 9 सय 45 
उच्र् जशक्षामा सहजै देजखने भनाि दर 14.1 प्रर्िशि 
सीपमूलक िार्लम (छोटो अवर्ि) 5 लाख 9 हजार 
प्रार्वर्िक जशक्षा प्रजशक्षण 4 लाख 61 हजार 



76 
 

प्रार्वर्िक जशक्षा िथा व्यावसार्यक िार्लमका लार्ग प्रजशक्षक प्रजशक्षण 8 हजार 4 सय 3  
गणुस्िर सूर्नजश् र्ििा िथा प्रत्यायन प्रा ि क्याम्पस 60  
WASH सरु्विासर्हि शौर्ालय र्नमािण भएको र्वद्यालय 73.8 प्रर्िशि 

 ददगो र्वकासको लक्ष्य नम्बर ४ (SDG 4) कायािन्त्वयनका लार्ग रार्िय कायि ढाुँर्ा (National 

Framework) स्वीकृि भएको। 
 जशक्षण स्वयिंसेवक पररर्ालन कायिर्वर्ि, 2077 जारी गररएको। 
 अर्नवायि र र्नःशलु्क जशक्षा सम्बन्त्िी र्नयमावली, २०७७ जारी गररएको। 
 कोर्भड-१९ का कारण र्वद्यालय सञ र्ालन हनु नसकेको अवस्थामा र्सकाई सहजीकरण र्नदेजशका, 

२०७७ जारी गररएको। 
 र्वद्यालय जशक्षासम्बन्त्िी आकजस्मक कायियोजना, २०७७ जारी। 
 र्सकाइ र्नरन्त्िरिा र शैजक्षक सर व्यवस्थापनका लार्ग कक्षा १ देजख कक्षा १० सम्मको लार्ग 

पाठ्यवस्ि ुसमायोजन ढाुँर्ा, २०७७ जारी गररएको।  
 र्वद्यालय सञ र्ालन कायिढाुँर्ा २०७७ कायािन्त्वयनमा रहेको। 
 हालसम्म ६० वटा उच्र् शैजक्षक सिंस्थाले गणुस्िर सरु्नजश् र्ििा िथा प्रत्यायन (QAA) प्रा ि 

गरेका। 
 मदन भण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ि र्वश् वर्वद्यालयको सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक सिंघीय 

सिंसदमा र्वर्ारािीन रहेको। 
 योगमाया आयवेुद र्वश् वर्वद्यालय स्थापना गनि बनकेो र्विेयक सिंघीय सिंसदमा पेश भएको।  
 सामदुार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरि कक्षा ५ सम्मका र्वद्याथीलाई र्वद्यालयमा र्टकाई राख् न ददवा 

खाजा कायििमअन्त्िगिि ७७ जजल्लाका २९ लाख ९ हजार ५ सय ३७ बालबार्लका लाभाजन्त्वि 
भएका। 

 मलुकुभरका कररब २६ लाख छारछारा लाभाजन्त्वि हनुे गरी छारवृजत्त प्रदान गनि स्थानीय िहमा 
र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गररएको। र्वपन्त् न लजक्षि छारवृजत्तको लार्ग छनौट भएका १७ हजार १ सय 
३९ जना र्वद्याथीको बैंक खािामा रकम र्नकासा भएको। 

 रािपर्ि शैजक्षक सिुार कायििम सञ र्ालनका लार्ग ६ हजार ३६ र्वद्यालयहरूमा कक्षा कोठा 
र्नमािण, शौर्ालय र्नमािण, सूर्ना प्रर्वर्ि एवम ्शैजक्षक सामग्री व्यवस्थापन, र्वशेर् र्वद्यालय सरु्विा 
र्वस्िार, डाटा केन्त्ि स्थापनालगायिका पररयोजनाहरू सञ र्ालन हनुे गरी पररयोजनाहरू छनौट भई 
कायािन्त्वयनको लार्ग स्थानीय िहमा बजेट र्वत्तीय हस्िान्त्िरण भएको। 

 साविजर्नक र्वद्यालयको समग्र सिुारका लार्ग साविजर्नक र्वद्यालय सबलीकरण दशक २०७६-८५ 
अर्भयान सञ र्ालन गररएको। 

 र्वद्यालयको भौर्िक सिुार,मर्हला, दर्लि, जनजार्ि, सीमान्त्िकृि, अल्पसिंख्यक र्वद्याथीहरूको लार्ग 
छारवृजत्तको व्यवस्था र योग्य प्रर्िस्पिी जशक्षकको व्यवस्था गररएको। 

 दूर िथा खलुा र्सकाइका माध्यमबाट जशक्षकको पेशागि र्वकास कायििम सञ र्ालन गररएको। 
 कक्षाकोठा र्नमािण, र्वज्ञान प्रयोगशाला र्नमािण, र्वद्यालयमा पसु्िकालय स्थापना, र्वद्यालयमा सूर्ना 

प्रर्वर्ि प्रयोगशाला स्थापना कायि सम्पन्त् न भएको। 
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 माध्यार्मक िहदेजख नै प्रार्वर्िक िथा व्यावसार्यक जशक्षालाई जोड दददै सबै स्थानीय िहका 
न्त्यूनिम एक र्वद्यालयमा प्रार्वर्िक िारको पठन पाठन गराउने नीर्िअन्त्िगिि हालसम्म ६ सय ३५ 
वटा स्थानीय िहमा प्रार्वर्िक जशक्षाको पहुुँर् पगेुको। 

 र्वद्यालय िहको पाठ्यिममा नेपालको गौरव, सिंस्कृर्ि, सभ्यिा र मूल्य मान्त्यिा, रार्िय एकिाको 
सम्वद्धिन एवम ् नागररकको कििव्यबोिका र्वर्यहरूसमेि समावेश गदै नयाुँ पाठ्यिम लाग ु
गररएको। 

 अनलाइन, टेर्लर्भजन एवम ् रेर्डयोमाफि ि १ सय ४ वटा शैजक्षक रेर्डयो कायििम उत्पादन र 
प्रशारण गररएको।  

 २ सय २८ वटा श्रव्यदृश्य पाठ उत्पादन र यटु्युबमा अपलोड गररएको। 
 कक्षा ९ र ११ का ४ सय ८० वटा  र्वर्यगि श्रव्यपाठ उत्पादन गररएको।  
 कक्षा ९ र १० का अर्नवायि र्वर्यका १ सय ९० वटा श्रव्यपाठ उत्पादन गररएको। 
 कक्षा १ देजख ८ का ९ सय ७० वटा र्वर्यगि श्रव्यदृष्यपाठको उत्पादन गररएको। 
 कक्षा १ देजख १० का जशक्षण र्सकाइ सम्बन्त्िी र्वर्यगि पाठहरू उत्पादन र प्रत्येक ददन 

टेर्लर्भजन र रेर्डयो नेपाल िथा सामदुार्यक रेर्डयो एफएमबाट समेि र्नयर्मि प्रशारण गररएको। 
 देशभरका सबै सामदुार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरि १३ लाख ४० हजार छारालाई स्थानीय 

िहमाफि ि सेनेटरी याड र्नःशलु्क उपलब्ि गराउने व्यवस्था र्मलाइएको। 
 जशक्षण र्सकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आिारभिू िहसम्म रिं र्गन पाठ्यपसु्िक उपलब्ि गराइएको। 
 टेर्लर्भजनबाट प्रसारण हनुे पाठरूलाई अपाििामैरी बनाउन ५९ वटा पाठहरूको परीक्षणको कायि 

सम्पन्त् न भएको। 
 कैलालीको गेटा मेर्डकल कलेज अस्पिाल र्नमािण कायिको ९९ प्रर्िशि कायि सम्पन्त् न भएको।  
 वटुवल मेर्डकल कलेजको लार्ग जग्गा प्रार्प्तको कायि सम्पन्त् न भएको। 

7.23 श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 

 िार्लका 7.17 
कायि र्ववरण भौर्िक प्रगर्ि 
प्रर्िष्ठानमा बालश्रम र्नरीक्षण (प्रर्ि वर्ि) 1 हजार 7 सय 62 
प्रर्िष्ठान र्नरीक्षण (श्रम) 1 हजार 8 सय 30 
सामाजजक सरुक्षा कोर्मा लाभग्राहीको सिंख्या 1 लाख 16 हजार 6 सय 68 
सामाजजक सरुक्षा योजनामा समावेश हनुे प्रर्िष्ठान/रोजगारदािाको 
सिंख्या 

2 हजार 5 सय 8 

प्रिानमन्त्री रोजगार कायििमवाट रोजगारी प्रा ि 1 लाख 69 हजार 7 सय 25 
 कामका लार्ग पाररश्रर्मकमा आिाररि सामदुार्यक आयोजना (सञ र्ालन िथा व्यवस्थापन) 

कायिर्वर्ि, २०७७ मजन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृि भएको। 
 बालश्रम मिु स्थानीय िह घोर्णा कायिर्वर्ि, २०७७ स्वीकृि भएको। 
 योगदानमा आिाररि सरुक्षा योजना कायिर्वर्ि, २०७५ को दोस्रो सिंसोिन स्वीकृि भएको। 
 सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िहको लागि साझेदारीमा आिाररि व्यावसार्यक िथा सीप र्वकास िार्लम 

(सञ र्ालन िथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्ि, २०७७ स्वीकृि भएको। 
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 ७ सय ५३ स्थानीय िहबाट बेरोजगार व्यजिको सूर्ीकरणको लार्ग भएको सूर्ना बमोजजम 
सिंकर्लि बेरोजगार व्यजिहरूको सूर्ीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (EMIS) प्रर्बि गने 
कायि भएको। 

 श्रर्मक सूर्ना बैंकसमेिको कायि गने गरी EMIS को स्िरोन्त् नर्ि कायि भएको। 
 रेर्डयो नेपालबाट नेपाली, मैर्थली, भोजपरुी र थारू भार्ामा साविजर्नक सरोकारको सन्त्देश (PSA) 

प्रशारण भईरहेको र नेपाल टेर्लर्भजनबाट प्रिानमन्त्री रोजगार कायििम पाजक्षक रुपमा सञ र्ालन  
भएको। 

 गरुुयोजना बमोजजम बालश्रम मिु स्थानीय िह घोर्णा कायि शरुुवाि भएको। 
 महामारीका कारण रोजगारी गमुाएका श्रर्मक¸ साना र्कसान¸ असहाय व्यजि¸ गररब िथा र्वपन्त् न 

वगिका पररवारलाई लजक्षि गरी स्वास््य¸ जशक्षा¸ सीप र्वकास िार्लम र रोजगारी एवम ्आय आजिन 
सम्बन्त्िी र्वशेर् कायििमअन्त्िगिि 11 हजार 7 जनालाई व्यावसार्यक िथा सीप र्वकास सम्बन्त्िी 
िार्लम प्रदान गररएको। 
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पररच्छेद आठ 

कोर्भड-१९ को सिंिमण, रोकथाम िथा र्नयन्त्रण 

 
र्वश् वव्यापी रूपमा फैर्लएको कोर्भड-१९ को रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपर्ारका अर्िररि सिंिमणको प्रभाव 
न्त्यूनीकरण गदै नागररकको दैर्नक जीवनयापन र मलुकुको आर्थिक र सामाजजक गर्िर्वर्िलाई 
सामान्त्यीकरण गनि देहाय बमोजजम राहि, सहरु्लयि, छुट एवम ्अन्त्य र्वर्भन्त् न र्वत्तीय िथा मौदिक उपायहरू 
अवलम्बन गरी कायािन्त्वयन गररएको र्थयो। 

8.1 आर्थिक पनुरूत्थान, रोजगारी र्सजिना र राहिका लार्ग गररएका प्रबन्त्ि  

आर्थिक पनुरुत्थानको लार्ग मौदिक सहजीकरण गने, कजािको ब्याजदर कम गने, लगानीयोग्य सािनको 
उपलब्ििा बढाउने र महामारीबाट प्रभार्वि के्षरहरूको वगीकरण गरी असर परेको आिारमा 
र्नयामकीय सहजीकरण गने। 
 आर्थिक पनुरुत्थानमा सहजीकरण गनि मौदिक नीर्िले लजर्लो अडान र्लइएको। आर्थिक वर्ि 

२०७७/७८ मा र्वस्ििृ मिुाप्रदायको वरृ्द्धदर २१.८ प्रर्िशि र मौदिक क्षेरबाट प्रवाह हनुे र्नजी 
क्षेरिफि को कजािको वृर्द्धदर २६.३ प्रर्िशि कायम भएको।  

 मौदिक सहजीकरणमाफि ि कजािको ब्याजदर एकल अिंक कायम हनु सकेको। २०७७ असारमा 
कजािको भाररि औसि ब्याजदर १०.११ प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ असारमा ८.४३ प्रर्िशि 
कायम भएको। 

 कोर्भड-१९ महामारीबाट प्रभार्वि िोर्कएका पेशा, उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहरु्लयि ब्याजदरमा 
पनुरकजाि सरु्बिा उपलब्ि गराइएको। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा कुल रू.१ खबि ४८ अबि 
७५ करोड पनुरकजाि स्वीकृि भई २०७८ असार मसान्त्िमा रू.१ खबि २२ अबि ७० करोड 
लगानी भएको। 

 नेपाल सरकारको ब्याज अनदुानमा सिंर्ार्लि सहरु्लयिपूणि कजािको र्वस्िार गदै प्रभावकाररिा 
बढाइएका कारण अथििन्त्रको पनुरुत्थानमा सहयोग पगेुको। २०७८ असार मसान्त्िसम्ममा १ 
लाख ४ हजार १ सय ९ ऋणीलाई सहरु्लयिपूणि कजाि प्रवाह भई रू.१ खबि ६१ अबि ४४ करोड 
कजाि लगानी भएको। 

 कोर्भड-१९ प्रभार्वि पयिटन र घरेल,ु साना िथा मझौला उद्यम क्षरेको व्यवसाय र्नरन्त्िरिामा 
सहयोग परु् याउन िी के्षरका श्रर्मक िथा कमिर्ारीको पाररश्रर्मक भिुानीका लार्ग व्यवसाय 
र्नरन्त्िरिा कजाि कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। २०७८ असार मसान्त्िसम्ममा रू.९५ करोड ६७ लाख 
कजाि स्वीकृि भएको। 

 कोर्भड-१९ बाट अर्ि प्रभार्वि उद्योग व्यवसाय सरु्ारु गनि सहजीकरण गने उद्दशे्यले र्ाल ुप ुुँजी 
कजाि उपयोग गरेका ऋणीलाई र्ाल ु प ुुँजी कजािको अर्िकिम २० प्रर्िशि थप कजाि उपलब्ि 
गराउन सक्ने व्यवस्था गररएकोमा १६ हजार १ सय ८२ ऋणीलाई रू.१४ अबि २४ करोड कजाि 
प्रवाह भएको। 

 आवर्िक कजाि मार उपयोग गरेका ऋणीलाई सोही कजािको र्ििोमा अर्िकिम १० प्रर्िशिसम्म 
थप कजाि उपलब्ि गराउन सक्ने व्यवस्था गररएकोमा ७ हजार २ सय ६९ ऋणीलाई रू.९ अबि 
३६ करोड कजाि प्रवाह भएको। 
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 कोर्भड-१९ को कारण पररयोजना र्नमािण सम्पन्त् न/सञ र्ालन हनु नसकेको अवस्थामा बैंक िथा 
र्वत्तीय सिंस्थाले कजािको ग्रसे अवर्ि थप गनिसक्ने व्यवस्था गररएकोमा ९ सय ९३ ऋणीको जम्मा 
रू.५२ अबि कजािको ग्रसे अवर्ि थप भएको।  

 कोर्भड-१९ को कारण कजािको साुँवा र ब्याज भिुानी गनि समस्यामा परेका ऋणीहरूका लार्ग 
कजाि भिुानी अवर्ि थप गने व्यवस्था भए बमोजजम १९ हजार ७ सय ८६ ऋणीको जम्मा 
रू.९३ अबि ६३ करोड कजािको भिुानी अवर्ि थप भएको।  

 कजािको पनुसंरर्ना िथा पनुःिार्लकीकरण गनि सक्ने व्यवस्था बमोजजम २०७७ पसु मसान्त्िसम्म 
कोर्भड-१९ बाट प्रभार्वि क्षेरका २1 हजार ६ सय १७ उद्यमी व्यवसायीको रू.१ खबि २९ अबि 
२१ करोड कजाि पनुसंरर्ना िथा पनुःिार्लकीकरण भएको। 

8.2  रोजगारी र्सजिना गनि र्वत्तीय सािनको उपलब्ििा प्राथर्मकिा प्रा ि के्षरिफि  बढाउन,े मलुकुर्भर रोजगारी 
र्सजिना र उद्यमशीलिा र्वकास गनि प्रोत्साहन गने 

 वाजणज्य बैंकले कुल कजाि लगानीको २०७८ असार मसान्त्िसम्म न्त्यूनिम ११ प्रर्िशि, २०७९ 
असार मसान्त्िसम्म १३ प्रर्िशि र २०८० असार मसान्त्िसम्म १५ प्रर्िशि कृर्र् के्षरमा प्रवाह 
गनुिपने व्यवस्था गररएकोमा २०७८ असार मसान्त्िमा उि के्षरमा कुल कजािको १३.२ प्रर्िशि 
(रू.४ खबि २५ अबि ८३ करोड) प्रवाह भएको।  

 वाजणज्य बैंकहरूले कुल कजाि लगानीको २०७८ असार मसान्त्िसम्म न्त्यूनिम ६ प्रर्िशि, २०७९ 
असार मसान्त्िसम्म ७ प्रर्िशि, २०८० असार मसान्त्िसम्म ९ प्रर्िशि र २०८१ असार 
मसान्त्िसम्म १० प्रर्िशि ऊजाि के्षरमा कजाि प्रवाह गनुिपने व्यवस्था गररएकोमा २०७८ असार 
मसान्त्िमा उि के्षरमा कुल कजािको ६ प्रर्िशि (रू.१ खबि ९४ अबि १३ करोड) प्रवाह भएको।  

 वाजणज्य बैंकहरूले कुल कजाि लगानीको २०७८ असारमा न्त्यूनिम ११ प्रर्िशि, २०७९ असारमा 
१२ प्रर्िशि, २०८० असारमा १४ प्रर्िशि र २०८१ असारमा १५ प्रर्िशि लघ,ु घरेल,ु साना 
िथा मझौला उद्यम क्षरेमा रू.१ करोड भन्त्दा कम रकमको कजाि प्रवाह गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा 
२०७८ असार मसान्त्िमा यस प्रकारको कजाि १०.१ प्रर्िशि (रू.३ खबि २७ अबि ८० करोड) 
प्रवाह भएको। 

 वाजणज्य बैंक, र्वकास बैंक र र्वत्त कम्पनीले आफ्नो कुल कजाि लगानीको न्त्यूनिम ५ प्रर्िशि 
र्वपन्त् न वगिमा प्रवाह गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ असार मसान्त्िमा कुल कजािको ७ प्रर्िशि 
प्रवाह भएको। 

 पनुरकजाि, सहरु्लयिपूणि कजाि िथा व्यवसाय र्नरन्त्िरिा कजािको र्वस्िारबाट प्रत्यक्ष एवम ्अप्रत्यक्ष 
रुपमा रोजगारी र्सजिना र उद्यमशीलिा र्वकासमा सघाऊ पगेुको। 

 र्नयामकीय सहजीकरणबाट कजाि र्वस्िार हनु गएको कारणसमेि रोजगारी र्सजिनामा सघाऊ 
पगेुको। 

8.3  कोर्भड-१९ बाट प्रभार्वि क्षरे, पेशा, व्यवसायलाई र्वत्तीय सहरु्लयि िथा राहि उपलब्ि गराउन े

 आन्त्िररक उत्पादन अर्भवृर्द्ध, रोजगारी र्सजिना र उद्यमशीलिा र्वकासमा प्रोत्साहन गने उद्देश्यले 
व्यवस्था गररएका सहरु्लयिपूणि कजािहरूमध्ये ९ प्रकारका सहरु्लयिपूणि कजािहरूमा नेपाल 
सरकारबाट ५ प्रर्िशि ब्याज अनदुान प्रदान गररएको। मर्हला उद्यमशीलिा कजािको लार्ग भने ६ 
प्रर्िशि ब्याज अनदुान प्रदान गररएको। 
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 कोर्भड-१९ महामारीबाट प्रभार्वि िोर्कएका पेशा, उद्यम र व्यवसायहरूलाई नेपाल राि बैंकबाट 
सहरु्लयि ब्याजदरमा पनुरकजाि सरु्बिा उपलब्ि गराइएको।  

 कोर्भड-१९ प्रभार्वि पयिटन र घरेल,ु साना िथा मझौला उद्यम क्षरेको व्यवसाय र्नरन्त्िरिामा 
सहयोग परु् याउन िी के्षरका श्रर्मक िथा कमिर्ारीको पाररश्रर्मक भिुानीका लार्ग नेपाल 
सरकारबाट सहरु्लयि ब्याजदरमा व्यवसाय र्नरन्त्िरिा कजाि उपलब्ि गराइएको। 

 कजािको ब्याजदर एकल अिंकमा झरेको साथै मिुास्फीर्ि लजक्षि सीमार्भर रहेको कारण व्यवसाय 
लागि घटेका कारण राहि भएको। 

8.4 कर सहरु्लयि, सरु्विा िथा छुट 

 कोर्भड-१९ बाट सिंिर्मि र्बरामीहरूको उपर्ारका लार्ग प्रयोग हनुे भन्त्सार उपशीर्िक 
3004.९०.९० मा पने रेमर्डर्सर्भर (Remdesivir) और्र्िको पैठारीमा लाग्ने भन्त्सार महसलु पूणि 
रुपमा छुट ददइएको। 

 जीवनदायक अजक्सजन, अजक्सजन र्सर्लण्डर, अजक्सजन कन्त्सन्त्टे्रटर, अजक्सजन फ्लो र्मटर, 
अजक्सजन रेगलेुटर, ब्लड ग्यास एनालाइजर, ICU Bed लगायिका मालवस्िकुो पैठारीमा लाग्न े
सम्पूणि कर, महसलु एवम ्शलु्क पूणि रुपमा छुट ददइएको। 

 र्वर्भन्त् न दाि ृपक्षबाट स्वास््य मन्त्रालय वा अस्पिालहरूलाई हस्िान्त्िरण गने गरी सहयोगस्वरुप 
प्रदान गरेका कोर्भड-19 को रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा उपर्ारमा प्रयोग हनु ेउपकरण, स्वास््य 
सामग्री िथा और्र्िहरूमा राजस्व छुट प्रदान गररएको। 

 आर्थिक ऐनमाफि ि देहाय बमोजजमका छुट सरु्विा प्रदान गररएको: 
 वार्र्िक रू.20 लाखसम्मको कारोबार वा रू.2 लाखसम्म आय भई आयकर ऐन, २०५८ को  

दफा ४ को उपदफा (४) बमोजजम कर लाग्ने करदािालाई आय वर्ि २०७६/७७ मा लाग्न े
करमा 75 प्रर्िशि छुट ददइएको। 

 आयकर ऐन, २०५८ को  दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजजम कारोबारको आिारमा कर 
बझुाउने वार्र्िक रू.20 लाखदेजख रू.50 लाखसम्मको कारोबार भएका करदािालाई आय वर्ि 
२०७६/७७ मा लाग्ने करमा 50 प्रर्िशि छुट ददइएको। 

 वार्र्िक रू.1 करोडसम्मको कारोबार भएका व्यजिलाई आय वर्ि २०७६/७७ मा आयकर 
ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्न ेकरमा 25 प्रर्िशिले छुट ददइएको। 

 होटल‚ ट्राभल‚ टे्रर्कि‚ यािायाि वा हवाई सेवाको वार्र्िक रू.1 करोडभन्त्दा बढी कारोबार गने 
व्यजिलाई आय वर्ि २०७६/७७ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्ने करमा 20 
प्रर्िशिले छुट ददइएको। 

 कुनै व्यजिले आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा नेपाल सरकार‚ प्रदेश वा स्थानीय िहले स्थापना 
गरेको कोरोना सिंिमण रोकथाम‚ र्नयन्त्रण िथा उपर्ार कोर्मा योगदान गरेको रकम उि 
वर्िको करयोग्य आय गणना गदाि खर्ि कर्ट्ट गनि पाउन ेव्यवस्था गररएको। 

 कुनै व्यजिले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा नेपाल सरकार‚ प्रदेश वा स्थानीय िहले स्थापना 
गरेको कोरोना सिंिमण रोकथाम‚ र्नयन्त्रण िथा उपर्ार कोर्मा योगदान गरेको रकम उि 
वर्िको करयोग्य आय गणना गदाि खर्ि कट्टी गनि पाउने व्यवस्था गररएको। 
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 औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 र नेपाल राि बैंकको र्नदेशन बमोजजम व्यावसार्यक 
सामाजजक जजम्मेवारी बहन गने प्रयोजनका लार्ग आर्थिक वर्ि 2077/78 मा छुट्याइएको 
रकममध्ये नेपाल सरकार, स्वास््य िथा जनसिंख्या मन्त्रालयले िोकेको र्वजशजष् टकृि 
अस्पिालको पूवाििार र्नमािण वा उपकरण वा स्वास््य िथा जनसिंख्या मन्त्रालय वा मन्त्रालयले 
िोकेको स्वास््य सिंस्थालाई उपलब्ि गराएको कोर्भड-19 को उपर्ारसुँग सम्बजन्त्िि स्वास््य 
उपकरण िथा सामग्रीमा लागेको खर्ि आयकर प्रयोजनका लार्ग कर्ट्ट गनि पाउने व्यवस्था 
गररएको। 

58.  खर्ि व्यवस्थापनमा गररएका प्रबन्त्ि 

 कोर्भड-१९ को सिंिमणको र्नःशलु्क परीक्षण िथा र्बरामीको सम्पूणि उपर्ार खर्ि र्नःशलु्क 
गररएको। व्यजिगि सरुक्षा उपकरण र्नःशलु्क गने गरी बजेट व्यवस्था गररएको। 

 कोर्भड-१९ सिंिमण जोजखम र्नयन्त्रण गनि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ र २०७७/७८ सम्ममा प्रदेश 
र स्थानीय िहमासमेि गरी जम्मा रू.१४ अबि ७८ करोड खर्ि भएको। नेपाल सरकारको बजेट र 
प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलयमा स्थार्पि कोरोना रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा उपर्ार 
कोर्बाट र्नकासा, रकमान्त्िर र प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई र्वत्तीय हस्िान्त्िरण गररएको। 

 नेपाल सरकारका अस्पिालहरू र प्रादेजशक अस्पिालहरूमा मेजशन उपकरण खररद, ररएजेन्त्ट, 

र्पर्सआर मेजशन र र्कट, बेड, मास्क, सेर्नटाइजरसर्हि व्यजिगि सरुक्षा उपकरणहरू, आइर्सय ु
खररद गनि बजेट र्नकासा गररएको। र्वर्भन्त् न स्थानमा क्वारेन्त्टाइन र्नमािण र सञ र्ालन खर्ि, 
र्वदेशबाट उद्धार गररएका नागररकको उद्धार खर्ि, क्वारेन्त्टाइन स्थलमा राजखएको अवर्िको सम्पूणि 
खर्ि व्यहोररएको। 

 सिंिर्मि र्बरामीको अवस्था हेरी और्र्ि, खाने बस्ने खर्ि, जर्र्कत्सकको जोजखम भत्तासर्हि प्रर्ि 
र्बरामी प्रर्ि ददन खर्ि अस्पिाललाई उपलब्ि गराइएको। 

 कोर्भड-१९ उपर्ारमा अग्रपिंजिमा सिंलग्न जर्र्कत्सक, स्वास््यकमी र प्रयोगशालामा काम गने 
कमिर्ारीलाई जोजखम भत्ता उपलब्ि गराइएको।  

 मलुकुभरका अस्पिालहरूको पूवाििार र्वकासमा उच्र् प्राथर्मकिा ददई बजेट र्वर्नयोजन गररएको। 

 नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द् बाट २०७७/६/१ मा कोर्भड-९ रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा उपर्ारमा 
प्रत्यक्ष रुपमा सिंलग्न हनुे जर्र्कत्सक, नसि, स्वास््य प्रार्वर्िक, मर्हला स्वास््य स्विंयमसेर्वका, 
स्विंयमसेवक िथा सरसफाईमा सिंलग्न हनुे श्रर्मक, शव व्यवस्थापनमा सिंलग्न जनशजि, एम्बलेुन्त्स 
र्ालक, प्रत्यक्ष सिंलग्न हनु े सरुक्षाकमी र कमिर्ारीलाई २०७७ श्रावण १ गिे देजख कोरोना 
अवर्िभर रू.२५ लाखको र्नःशलु्क र्बमा/क्षर्िपूर्िि प्रदान गने र्नणिय भएको। 

 िीनै िहका सरकारहरूले आपसी समन्त्वयका माध्यमबाट कोर्भड-१९ को व्यवस्थापन गरररहेका 
छन।्  

 र्मर्ि २०७८ असार ३१ गिेसम्ममा नेपालमा ३७ लाख ५७ हजार ५ सय ७२ जनाको PCR 
र्वर्िवाट परीक्षण गररएकोमा ७ लाख ३२ हजार २ सय ७२ जना कोरोना पोजजर्टभ देजखएको छ 
भने ३ लाख ९५ हजार ८ सय ५३ जनाको Antigen र्वर्िवाट परीक्षण गररएकोमा ७५ हजार १ 
सय ३० जनामा कोरोना पोजजर्टभ देजखएमा ६ लाख ८२ हजार ६ सय ८२ जना र्नको भइसकेका 
छन।् नेपालमा र्नको हनुे दर ९३.२ प्रर्िशि रहेको छ।  
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 कोर्भड र्वरुद्धको प्रर्िकायिको लार्ग र्वर्भन्त् न र्मर राि, सिंयिु राि सिंघअन्त्िगिि र्वश् व स्वास््य 
सिंगठनलगायिका र्नकाय, रार्िय/अन्त्िरार्िय सिंघ/सिंस्था, व्यजिलगायिवाट कोर्भड-१९ महामारी 
रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपर्ारको लार्ग आवश्यक अजक्सजन लान्त्ट/ट्याक/कन्त्सन्त्टे्रटर, पीपीई, 
स्यार्नटाइजर, मास्क, ल्याव सम्बन्त्िी औजार उपकरण, और्र्िलगायि गरी कररब रू.५१ अबि 
बराबरका स्वास््य सामाग्रीहरू सहयोग स्वरुप प्रा ि भएका छन।् 

 
िार्लका 8.1 कोरोना र्नयन्त्रण िथा उपर्ारमा भएको खर्िको र्ववरण     (रू. हजारमा) 

 आर्थिक वर्ि बजेट खर्ि कैर्फयि 

२०७६/७७ 3366736 2179507   

२०७७/७८  13714500 10525241 सिंघ  

२०७७/७८ 2384755 1781236 प्रदेश  

२०७७/७८ 485720 255678 स्थानीय िह 

कोर्भड कोर् (COVID Fund) 174569 42778   

 जम्मा   20126280     14784440    

      स्रोिः स्वास््य िथा जनसिंख्या मन्त्रालय 
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पररच्छेद नौ 

बजेट िजुिमा र कायािन्त्वयनमा देजखएका समस्या र समािानका सझुावहरू 

 
बजेट स्रोि र सािनको यथाथिपरक अनमुान, र्वर्नयोजनमा प्राथर्मकीकरण र दक्षिापूणि कायािन्त्वयनको 
र्ववेकशील सामाञ जस्यिाबाट रार्िय आवश्यकिालाई सम्वोिन गने अथि राजनैर्िक दस्िावेज हो। साविजर्नक 
र्वत्तको महत्वपूणि कायाित्मक औजारको रूपमा बजेटले अथििन्त्रको गर्ि र ददशालाई र्नददिि गरेको हनु्त्छ। 
बजेटले सामान्त्यिया एक वर्िको सरकारको आम्दानी, खर्ि र ऋणलाई समेटेको हनु्त्छ। राजस्व र वैदेजशक 
अनदुानबाट नपगु हनुे स्रोिलाई वैदेजशक र आन्त्िररक ऋणबाट पूर्िि गने गररन्त्छ। व्यवस्थार्पकाले पाररि बजेट 
सरकारका र्वर्भन्त् न र्नकायबाट खर्ि भएको रकमको महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयबाट आन्त्िररक लेखा परीक्षण 
र महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट अजन्त्िम लेखापरीक्षण गरी मूल्याङ्कन र प्रर्िवेदन ियार गने गररएको छ। 
महालेखा परीक्षकको प्रर्िवेदनलाई साविभौम सम्पन्त् न व्यवस्थार्पकामा छलफल गरी साविजर्नक स्रोिको सिंकलन, 
र्वर्नयोजन र उपयोगमा कायिकारीउपर जनप्रर्िर्नर्िको र्नयन्त्रण कायम हनु े व्यवस्था गरी साविजर्नक 
उत्तरदार्यत्व र जवाफदेर्हिालाई सरु्नजश् र्ि गने सिंवैिार्नक र काननुी प्रबन्त्ि गररएको छ।   

9.1  बजेट िजुिमामा देजखएका समस्या 

(क) स्रोि अनमुानका र्वद्यमान समस्याहरूः 
 अनौपर्ाररक अथििन्त्रको बाहलु्यिाले अथििन्त्रको यथाथि आकार मापन नहनु,ु 
 राजस्वको प्रके्षपण वैज्ञार्नक र्वर्िमा आिाररि नहनु,ु 
 आन्त्िररक ऋणलाई बजेट घाटा पूर्ििको स्रोि मार मार्नन,ु 
 प्रर्िवद्धिा र सम्झौिा नभएको स्रोिसमेिलाई वैदेजशक सहायिािफि  समावेश गररन,ु 
 र्नजश् र्ि र्सद्धान्त्ि, आिार र र्वर्िको अवलम्वन नगरी गैर कर राजस्वको प्रके्षपण गररन,ु 
 मध्यमकालीन खर्ि सिंरर्नाको उद्देश्य मिुार्वक प्रयोग नहनु।ु 

(ख) स्रोि पररर्ालनका र्वद्यमान समस्याहरूः 
 रार्िय पुुँजी र्नमािण, औद्योर्गकीकरण र वैदेजशक लगानीको न्त्यूनिाले अथििन्त्रको क्षमिा 

कमजोर हनुाले करािारको पयाि ि र्वकास हनु नसक्न,ु 
 राजस्वको ठूलो र्हस्सा वस्ि ुिथा सेवाको आयािमा र्नभिर रहन,ु 
  आन्त्िररक मूल्य अर्भवृर्द्ध करलाई रार्िय करािार सिंरक्षण गने गरी सदुृढ बनाउन नसर्कन,ु  
 अन्त्ि:शलु्क उद्दशे्य अनरुुप पररर्ालन गनि नसर्कन,ु  
 साविजर्नक सिंस्थानबाट नेपाल सरकारको लगानी अनरुूपको प्रर्िफल प्रा ि नहनु,ु 
 गैरकर राजस्व सिंकलनमा पयाि ि ध्यान नददन,ु 
 प्रर्वर्िमा आिाररि वस्ि ुिथा सेवा व्यवसाय अनरुूप कर कानून र प्रणालीमा सिुार नहनु,ु 
 राजस्व असलु गने र्नकायहरूबीर् सरु्ना आदानप्रदान र समन्त्वयको कमी हनु,ु 
 अध्ययन, अनसुन्त्िान र र्वश् लेर्ण नगरी छुट ददने प्रवृत्तीका कारण करको दायरा र्वस्िार गने 

नीर्ि प्रभावकारी नहनु,ु  
 वैदेजशक सहायिाको सम्पूणि र्हस्सा रार्िय बजेटमा समावेश नहनु।ु 
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(ग)  र्वर्नयोजनमा देजखएका समस्याहरूः 
 बजेट सीमा र्निािरण ि्य र र्वश् लेर्णमा आिाररि नभई बढोत्तरी र्वर्िमा आिाररि हनु,ु 
 बजेट र्वर्नयोजनमा काननुी प्राविानको पालना कमजोर रहन,ु 
 आवर्िक योजना, मध्यमकालीन खर्ि सिंरर्ना र कायििम िथा बजेटबीर् िादाम्यिा कायम 

नहनु,ु  
 बजेट िजुिमाका लार्ग पयाि ि गहृ कायि नगनुि, 
 िोर्कएको बजेट सीमाभन्त्दा बढी बजेट प्रस्िाव गने प्रवजृत्त बढ्दै जान,ु  
 कायािन्त्वयन क्षमिा नहेरी बजेट प्रस्िाव र र्वर्नयोजन गररन,ु 
 प्रार्वर्िक अध्ययन र प्रयाप्त ियारी र्वना बजेट माग गने प्रवृजत्त कायम रहन,ु 
 सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िहका कायििममा दोहोरोपना रहन,ु 
 दीघिकार्लन दार्यत्वको असर र प्रभावको पयाि ि र्वश् लेर्ण नगरी सामान्त्य 

कायििम/आयोजनाका लार्ग समेि स्रोि सहमर्ि/सरु्नजश् र्ििा प्रदान गररन,ु  
 बहवुर्ीय सहमर्ि प्रा ि र स्रोि सहमर्ि/सरु्नजश् र्ििा प्रदान गररएका कायििम/आयोजनामा 

बजेट प्रस्िाव नगरी आर्थिक वर्िको बीर्मा थप बजेट माग गने र र्नकासा ददन ेप्रवृजत्तमा 
सिुार हनु नसक्न,ु  

 स्वीकृि वार्र्िक कायििममा समावेश नभएका आयोजनाहरूका लार्ग आर्थिक वर्िको बीर्मा 
रकम माग गने प्रवृजत्त कायमै रहन,ु 

 अवण्डामा बजेट राख् न ुर िोर्कएको समयमा बाुँडफाुँट नगररन,ु  
 र्विरणमखुी कायििमप्रर्िको मोह बढ्दै जान।ु 

 (घ)  आयोजना छनौट र प्राथर्मकीकरणमा देजखएका समस्याहरूः 
 मध्यमकालीन खर्ि सिंरर्नालाई उद्देश्य अनसुार कायािन्त्वयन नगररन,ु 
 पूवि ियारी नभएका कायििम/आयोजनाहरूमा बजेट प्रस्िाव र र्वर्नयोजन हनु,ु 
 हरेक वर्ि साना र टुिे नयाुँ आयोजना थने प्रवृजत्त बढ्दै जान,ु 
 अन्त्िरर्नकाय समन्त्वय कमजोर हुुँदा आयोजनामा दोहोरोपना कायमै रहन,ु 
 रार्िय आयोजना बैंकको प्रभावकारी कायािन्त्वयन नहनु,ु 
 रार्िय आवश्यकिा र प्राथर्मकिा अनसुारका पररयोजना र्वकास नगरी र्वकास साझेदारसुँग 

आयोजना प्रस्िाव र सम्झौिा गररन,ु  
 बहवुर्ीय ठेक् का सम्बन्त्िी मापदण्डको पणुि पालना नहनु,ु 
 सिंघीय इकाईहरू बीर् आयोजना िजुिमा र छनौटका मानक, मापदण्ड र आिारहरूमा 

एकरूपिा नहनु,ु  
 िीन िहका सरकारबीर् आयोजना वगीकरण सम्बन्त्िी मापदण्ड पालना नगररन।ु 

 

 

 



86 
 

9.2  बजेट कायािन्त्वयनमा देजखएका समस्या 

 कायािन्त्वयन क्षमिाको आिंकलन नगरी बजेट र्वर्नयोजन गररन,ु 
 सामाजजक सरुक्षा खर्ि हरेक वर्ि बढ्दै जानकुा साथै सामाजजक सरुक्षा खर्िलाई र्वपन्त् न र गररव 

लजक्षि बनाउन नसर्कन,ु 
 िीन िहका सरकारबीर् र्नकायगि र कायििमगि दोहोरोपना हनु,ु 
 मन्त्रालय/र्वभागमा आयोजना खडा गरी र्ाल ुखर्ि बढाउने प्रवृजत्त बढ्दै जान,ु  
 र्वस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन, वािावरणीय परीक्षण, जग्गा प्रार्प्त र जग्गाको मआुब्जा र्विरण नगरी 

ठेक्का प्रर्िया शरुु गनुि, 
 अनगुमन िथा मूल्याङ्कन प्रणाली नर्िजामूलक बनाई सिुारको औजारको रूपमा स्थार्पि गनि नसक्न,ु 
 सालबसाली आयोजनामा अपयाि ि रकम र्वर्नयोजन हुुँदा समय र लागि दवैु बढ्न गई आयोजना 

अनशुासन कायम हनु नसक्न,ु 
 स्थानीय नागररक अवरोि हनु,ु 
 उत्तरदार्यत्व र जवाफदेर्हिा बहन गने प्रणाली कमजोर रहन,ु 
 कमिर्ारीहरूको कायिसम्पादनलाई र्नजको वृजत्त र्वकाससुँग आवद्ध नगररने, 
 र्नमािणसुँग सम्बजन्त्िि आयोजनाको Alignment पररवििन भइरहन,ु 
 अन्त्िर िह िथा अन्त्िर र्नकाय समन्त्वय, सहकायि िथा सहयोग कमजोर हनु,ु 
 र्नमािण व्यवसायीहरूको क्षमिाको परीक्षण नगरी ठेक् का ददिंदा समयमा काम सम्पन्त् न नहनु,ु 
 न्त्यूनिम रकममा ठेक् का बोल कबोल गने, ठेक् का ओगट्ने र पर्छ ठेक् का छाड्ने िथा Variation हनु े

प्रवृजत्तका कारण िोर्कएको समय र लागिमा कायि सम्पन्त् न नहनु,ु 
 खररद व्यवस्थापन (Procurement management) िथा करार व्यवस्थापन (Contract Management) 

कमजोर हनु,ु   
 आयोजना/पररयोजना प्रमखुलाई व्यवस्थापकीय स्वायत्ता नददन ु िथा अनमुानयोग्य सरुवा प्रणाली 

स्थार्पि गनि नसर्कन,ु 
 जर्टल प्रकृर्िका आयोजनामा काम गने र्वज्ञ कमिर्ारी र कामदारको अभाव हनु,ु  
 सरल, सहज र र्नयर्मि रूपमा र्नमािण सामाग्रीको आपूर्िि हनु नसक्न,ु 
 र्नयामक र्नकायको अर्िक सिंलग्निाले र्नणिय क्षमिामा सिंकुर्न भई समयमा कायि सम्पन्त् न हनु 

नसक्न,ु 
 सीर्मि ठेकेदारले िेरै आयोजना ओगट्ने प्रवृजत्त रहन।ु 

9.3 लेखा प्रणाली िथा अर्भलेख व्यवस्थापनका समस्या 

 नगदमा आिाररि लेखा प्रणालीका कारण सबै आम्दानी खर्ि, सम्पजत्त र दार्यत्वको एकीकृि र्हसाब 
आउन नसक्न,ु  

 सूर्ना प्रर्वर्िमा आिाररि प्रणालीमा देखा पने समस्याले समयमा लेखाङ्कन र प्रर्िवेदन हनु नसक्न,ु 
 प्रदेश र स्थानीय िहसमेिको आम्दानी र खर्िको एकीकृि र्ववरण ियार हनु सक्ने गरी प्रणालीको 

र्वकास हनु नसक्न,ु 
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 off Budget र off Treasury बाट सञ र्ार्लि वैदेजशक सहायिाका कायििम रार्िय लेखा प्रणालीमा 
नसमेर्टन,ु  

 वैदेजशक सहायिाको शोिभनाि समयमा प्रा ि नहनुाले िोर्कएको समयमा आयोजनाको लेखा ियार 
हनु नसक्न,ु  

 सोझै भिुानी र वस्िगुि सहायिाको प्रर्िवेदन समयमै प्रा ि हनु नसक्न,ु  
 बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन/मूल्याङ्कनमा प्रयोग भइरहेका सूर्ना प्रर्वर्िमा आिाररि समग्र 

प्रणालीको प्रार्वर्िक अर्डट हनु नसक्दा सिुारका के्षर पर्हर्ान हनु नसक्न,ु 

9.4  बजेट िजुिमामा गनुिपने सिुार 

(क) स्रोि आुँकलन र पररर्ालनलाई वास्िर्वकिामा आिाररि बनाउनःे 
 समर्िगि आर्थिक पररसूर्कहरूको आुँकलन गने वैज्ञार्नक र्बर्ि िजुिमा गरी कुल गाहिस्थ 

उत्पादनको वास्िर्बक आकार पर्हर्ान गने प्रणालीको र्वकास गने,  
 दीघिकालीन सोर्सर्हिको राजस्व नीर्िको िजुिमा गने र राजस्व प्रके्षपण बढोत्तरीको 

र्सद्धान्त्िका आिारमा नभई सबै आर्थिक र्ियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने गरी 
स्वर्ार्लि प्रणली स्थार्पि गने, 

 र्वकास सहायिालाई रार्िय प्राथर्मकिा र आवश्यकिाका के्षरमा केजन्त्िि गने,  
 मिुास्फीर्ि, लागि र र्िनि सक्ने क्षमिाका आिारमा गैर कर राजस्वको प्रके्षपण गने, 
 साविजर्नक ऋण वहन गनि िथा पुुँजी र्नमािण गने क्षमिाको र्नयर्मि र्वश् लेर्ण गरी आन्त्िररक 

िथा बाह्य ऋणको र्हस्सा िथा प्रार्प्तको स्रोि र्निािरण गने।  
 आन्त्िररक ऋणका नयाुँ उपकरणहरू पररर्ालन गने। 
 वैदेजशक सहायिा पररर्ालनमा बजेट सहायिालाई प्राथर्मकिा ददन ुपने। 
 बजेट सीमा र्निािरण ि्य र र्वश् लेर्णमा आिाररि हनु ुपने। 

(ख) र्वर्नयोजन कुशलिा बढाउनःे 
 मध्यम आय हनुे रािमा स्िरोन्त् निी, ददगो र्वकासका लक्ष्यलगायिका अन्त्िरािर्िय प्रर्िवद्धिा 

प्रा ि हनुे गरी बजेट र्वर्नयोजन गनुिपने,  
 दीघिकालीन सोर्, ददगो र्वकासका लक्ष्य, आवर्िक योजना, मध्यमकालीन खर्ि सिंरर्ना र 

वार्र्िक कायििम िथा बजेट बीर्को अन्त्िरसम्बन्त्िलाई सदुृढ िलु्याउने,  
 साविजर्नक खर्िलाई सिंवैिार्नक दार्यत्व पूरा गने र र्नजी क्षेरको लगानीलाई उत्प्ररेरि गने 

गरी व्यवस्थापन गने।  
 समग्र अथििन्त्रलाई गर्िजशल बनाई राजस्व पररर्ालनमा सहयोग पगु्न े गरी रार्िय पुुँजी 

र्नमािणमा योगदान ददन ेठूला आयोजनामा लगानी केजन्त्िि गने। 
 सिंर्विानको अनसूुर्ी र कायि र्वस्ििृीकरण प्रर्िवेदनमा उल्लेजखि अर्िकार के्षर अनरुूप सिंघ, 

प्रदेश र स्थानीय िहले कायििम/आयोजना िजुिमा गने, 
 मध्यमकालीन खर्ि सिंरर्ना (Medium Term Expenditure Framework- MTEF) लाई 

यथाथिपरक र सिंस्थागि बनाई त्यसैको आिारमा बजेट िजुिमा गने, 
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 र्वस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन ियार नभएका र पररयोजनाको पूवि ियारीका कायिहरू (जग्गा 
प्राज ि, र्वत्तीय व्यवस्था, वािावरणीय परीक्षण, सीमाङ्कन आदद) पूरा नभएका आयोजनाहरूमा 
रकम र्वर्नयोजन नै नगने नीर्ि अवलम्वन गरी आयोजना प्रवेशमा गणुस्िर कायम गने, 

 सामाजजक सरुक्षाका कायििमहरूमा रहेको िहगि दोहोरोपना हटाई एकीकृि गने। 
लाभाजन्त्वि हनुे लाभग्राहीहरूको खण्डीकृि ि्याङ्क राख् ने प्रणालीको र्वकास गरी एकद्वार 
प्रणालीमाफि ि कायििम कायािन्त्वयन गने,  

 सिंघीय सरकारबाट र्विरण गररने अनदुान सम्बन्त्िी एकीकृि नीर्ि बनाउने, 
 र्नरन्त्िर वृर्द्ध हुुँदै गएका इन्त्िन, ममिि, िार्लम िथा गोष्ठी, कायििम, भ्रमण, अनगुमन िथा 

मूल्याङ्कन, ममिि, बैठक भत्ता, कायािलय सञ र्ालन र र्वर्वि खर्ि जस्िा र्ाल ुखर्िमा भएको 
अस्वभार्वक वृर्द्धलाई र्नयन्त्रण गनि खर्िको मापदण्ड प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनुिपने।     

 सवारी सािन, सरकारी भवन, ल्यापटप, फर्निर्र र्फक्र्सि, सफ्टवेयर र्नमािण जस्िा पुुँजीगि 
खर्िमा एकरूपिा र र्मिव्यर्यिा कायम गनि खर्िको मापदण्ड ियार गरी कायािन्त्वयन गने, 

 स्रोि सहमर्ि प्रदान गररएका कायििम/आयोजनाकहरूको लार्ग आवश्यक पने पयाि ि रकम 
सम्बजन्त्िि र्नकायले र्नयर्मि बजेट सीमाबाट प्रस्िाव गने र त्यसरी प्रस्िाव नगरेमा आर्थिक 
वर्िको बीर्मा सो बापि र्नकासा नददने, 

 आयोजनाको पनुरावलोकन गरी सिंख्या घटाउने। ित्काल नयाुँ आयोजना सकेसम्म थप 
नगने। आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरूका लार्ग मार बजेट र्वर्नयोजन गरी 
कायािन्त्वयन गने,  

 छररएर रहेका सीप र्वकास िालीम कायििमहरू एकीकृि रूपमा सञ र्ालन गने। 

9.5  बजेट कायािन्त्वयनमा गनुिपने सिुार    

 साविजर्नक उत्तरदार्यत्व, जवाफदेर्हिा एवम ् र्वत्तीय अनशुासन पालना गने/गराउन े र्वर्यमा अथि 
मन्त्रालयले निेतृ्वदायी भरू्मका र उदाहरणीय एवम ्अनकुरणीय व्यवहार प्रदशिन गने, 

 महालेखा परीक्षकको प्रर्िवेदनमा उजल्लजखि कैर्फयिलाई कायिसम्पादन मूल्याङ्कनसुँग आवद्ध गराइन ु
पने, 

 अथि मन्त्रालयले प्रर्र्लि कानूनले िोकेको र्मर्िर्भर बजेट कायािन्त्वयनलाई सहजीकरण हनुे गरी 
बजेट कायािन्त्वयन मागिदशिन पठाउने,  

 बजेट साविजर्नक भएपर्छ पूवि ियारीका कायिहरू असार मसान्त्िर्भरै सम्पन्त् न गरी आर्थिक वर्िको 
शरुुवािदेजख नै कायािन्त्वयन कायियोजनासर्हि बजेट कायािन्त्वयन शरुू गने,  

 स्वीकृि कायििममा नपरेका कायििम/आयोजनाका लार्ग आर्थिक वर्िको बीर्मा र्नकासा ददन 
र्नरूत्सार्हि गने,  

 बजेट िजुिमा गदािको उद्देश्य नै पररवििन हनुे गरी आर्थिक वर्िको बीर्मा कायििम सिंशोिन नगने, 
 ढुिंगा, र्गट्टी, बालवुा लगायिका र्नमािण सामग्रीको आपूर्िि व्यवस्थापन सहज बनाउने,  
 आयोजना प्रमखुसुँग कायिके्षर, र्वत्तीय, सञ र्ालन र कायािन्त्वयन िार्लका, वार्र्िक खररद योजना, 

गणुस्िर र प्रर्िफललगायिका शििहरू राखी नर्िजामूलक कायिसम्पादन सम्झौिा गने।  
 जग्गा प्राज ि, वािावरणीय प्रभाव अध्ययन र रुख कटानको सरु्नजश् र्ििा भएपर्छ मार ठेक् का 

बन्त्दोवस्ि गने पररपाटी बसाल्ने।  
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 अथि मन्त्रालयको पूवि सहमर्ि र्वना कुनै पर्न र्नकायले थप आर्थिक दार्यत्व र्सजिना नगने र्वर्यमा 
सम्वेदनशील हनुे र अथि मन्त्रालयले पर्न र्नकासा नददन।े 

 र्वशेर्िः जग्गा बापिको मआुब्जा रकम बजार मूल्य भन्त्दा अर्िक हुुँदै गएकोले र्वकास र्नमािणको 
लागि अत्यार्िक बढी भई अथििन्त्र नै बोजझलो हनुे एवम ्लगानीसमेि र्नरूत्सार्हि हनुाले प्रर्र्लि 
कानूनमा सिंशोिन गरी घरजग्गा रजजिेशन, र्ििो र मआुब्जा लगायिमा स्पष् ट आिार सर्हिको 
एउटै मूल्य र्निािरण गने व्यवस्था गनुिपने, 

 अन्त्िर िह र अन्त्िर र्नकाय समन्त्वयलाई प्रभावकारी बनाई कायािन्त्वयनमा िीब्रिा ददने, 
 आर्थिक वर्िको अन्त्िमा मार भिुानी गने प्रर्लनलाई र्नरुत्सार्हि गरी काम सम्पन्त् न भएपर्छ प्रा ि 

र्वलको िोर्कएकै समयमा भिुानी ददने,  
 अनगुमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कायििम कायािन्त्वयनको सिुारात्मक औजारको रूपमा 

र्वकास गने,  
 आयोजनाहरूको अनगुमन र र्नयमन प्रभावकारी बनाउन प्रार्वर्िक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना 

गने।  
 सूर्ना प्रर्वर्िमा आिाररि एकीकृि अनगुमन मूल्याङ्कन प्रणालीको र्वकास गने,  
 र्नमािण सम्पन्त् न भएका आयोजनाहरूको Technical Audit लाई प्रभावकारी बनाउने, 
 िीनै िहको सरकारको एकीकृि र्वत्तीय प्रर्िवेदन प्रा ि हनुे व्यवस्था गने, 
 सक्षम जनशजि र्वकास र पररर्ालनमा जोड ददने,  
 र्नमािण व्यवसायीहरूको क्षमिाको आिारमा मार ठेक् का ददने प्रणालीको र्वकास गने, 
 वैदेजशक सहायिा पररर्ालन गनि सम्झौिा गदाि कै बखि पालना गनुिपने शििहरूका र्वर्यका बारेमा 

स्पष् ट हनु,े  
 र्नमािण आयोजनाको गणुस्िरमा सिुार ल्याउन र्नमािण सम्पन्त् न भएको कजम्िमा पाुँर् वर्ि सम्मको 

ममििको जजम्मेवारी र्नमािण व्यवसायीले नै र्लन ुपने व्यवस्था गने,  
 रार्िय िथा अन्त्िरािर्िय गैर सरकारी सिंघ सिंस्थाले बजेट िथा कायििम कायािन्त्वयन गदाि िमशः 

प्रदेश, स्थानीय र रार्िय बजेटमा समावेश गरी कायािन्त्वयन गने, 
9.6  राजष् ट्रय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयनका समस्या र समािानका उपाय 

समस्याहरू 
 आयोजनाको पर्हर्ान र छनौट र्नजश् र्ि र्सद्धान्त्ि र मापदण्डको आिारमा नहनु,ु 
 आयोजना र्नमािण गने मोडार्लटी, कुल लागि, समयावर्ि, जग्गा प्राज ि/मआुब्जा, क्षर्िपूर्िि, पनुवािस 

र र्वस्ििृ आयोजना प्रर्िवेदन जस्िा आयोजना र्वकासका पूवि र्रण परुा नगरी आयोजना शरुूवाि 
गनािले आयोजना र्नमािणमा अन्त्यौलिा र जशर्थलिा देजखन।ु  

 र्वशेर्िः सडक आयोजनाको रेखाङ्कन (Alignment) मा बारम्बार पररवििन हुुँदा लागि अस्वभार्वक 
रूपमा बढन ुर र्नमािण अवर्ि अर्नजश् र्ि हनु।ु  

 आयोजनाहरूको समग्र ठेक् का व्यवस्थापनमा नै कमजोरी रहन,ु  
 दक्ष प्रार्वर्िक कमिर्ारी िथा श्रर्मक र र्नमािण सामाग्रीहरूको अभावका कारण समयमै र्नमािण कायि 

सम्पन्त् न नहनु,ु 
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 अन्त्िर िह र अन्त्िर र्नकाय कायिगि समन्त्वय प्रभावकारी नहनु,ु  
 र्वशेर्िः जग्गा बापिको मआुब्जा रकम बजार मूल्य भन्त्दा अर्िक हुुँदै गएकोले र्वकास र्नमािणको 

लागि अत्यार्िक बढी भई समग्र अथििन्त्र नै बोजझलो हनुे अवस्था देजखन,ु 
 आयोजनाहरूको लागि र समय बढ्ने प्रवृजत्तले गदाि लगानी र्नरूत्सार्हि हनुे अवस्था देजखन,ु 
 घरजग्गा रजजिेशन, र्ििो र मआुब्जामा फरक फरक मूल्य कायम हनु,ु 
 आयोजनाबाट प्रभार्वि बार्सन्त्दाहरूसुँग समन्त्वयको अभावका कारण पटक पटक आयोजना 

सञ र्ालनमा अवरोि र्सजिना हनु,ु 
 आयोजना कायािन्त्वयन गदाि कायियोजना अनसुार कायािन्त्वयन नहनु ु र आयोजना शरुू भइसकेपर्छ 

कायिके्षर र्वस्िार गने प्रवृजत्तका कारण आयोजनाको लागि र समय वृर्द्ध हनु,ु 
 र्नमािण अवर्िमा देजखने भौगर्भिक कदठनाईहरूले आयोजनाको साथकि िामा नै प्रश् न उठ्ने गरेको, 
 र्वत्तीय र भौर्िक प्रगर्िलाई मार आयोजना सफलिाको आिार मार्नने प्रर्लन हुुँदा गणुस्िरमा 

ध्यान नददन।ु 
समािानका उपायहरू 
 आयोजना व्यवस्थापन िथा सञ र्ालन सम्बन्त्िी छुटै्ट काननुी व्यवस्था गने, 
 आयोजनाहरूको पर्हर्ान र छनौट र्नजश् र्ि र्सद्धान्त्ि र मापदण्डको आिारमा हनु ुपने, 
 आयोजना सञ र्ालन पूविका र्रणहरू जस्िैः जग्गा प्राज ि, प्रारजम्भक वािावरणीय परीक्षण, 

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रूख कटान, र्वस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन जस्िा पक्षहरूको टुिो 
लागेपर्छ मार कायािन्त्वयन शरुू गने, 

 आयोजना र्नमािण िथा कायािन्त्वयन ढाुँर्ा र्निािरण गरे पश् र्ाि मार बजेटमा समावेश गने, 
 मआुव्जा, क्षर्िपूर्िि, बस्िी स्थानान्त्िरण िथा पनुबािस सम्बन्त्िी र्वर्यलाई सम्वोिन गनि जग्गा 

मूल्याङ्कनको आिारलाई समसामर्यक बनाउन नयाुँ कानून र्नमािण गनुिपने,  
 आयोजना शरुु भएपर्छ कायिके्षर र्वस्िार गने प्रवृजत्तलाई र्नजश् र्ि मापदण्ड र आिारमा सीर्मि गने, 
 रार्िय गौरवको आयोजनामा हनुे काननुी र्ववाद, स्थानीय अवरोि एवम ्खररद सम्बन्त्िी र्वर्यमा 

ििू र्नणिय गनि सक्ने र्वर्िसर्हिको छुटै्ट काननुी प्रबन्त्ि गने, 
 आयोजना र्नमािण, व्यवस्थापन िथा सञ र्ालनलाई व्यवजस्थि र प्रभावकारी बनाउन प्रशासकीय 

नेितृ्वलाई जजम्मेवार बनाउने। आयोजना र्ियाकलापको नर्िजा मापन गनि स्पष् ट मानक र 
प्रर्िफल सूर्कसर्हि कायिसम्पादन सम्झौिा गरी समीक्षासर्हि पररयोजना व्यवस्थापकलाई Grading 

गरी जवाफदेही िलु्याउने,  
 र्नजश् र्ि र्वर्ि र मापदण्डको आिारमा सरूवालाई अनमुानयोग्य बनाउने, 
 नर्िजा खाकामा आिाररि अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी कानून िजुिमा गरी र्वकास पररणामको 

लार्ग व्यवस्थापकीय प्रबन्त्िमा आिाररि प्रणाली लाग ु गनि लजजकल फे्रमवकि को प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन गने, 

 आयोजनाको पर्हलो र्रणको र्नमािण पूणि रूपमा सम्पन्त् न नहुुँदै दोस्रो र्रणको र्नमािण कायिमा प्रवेश 
नगने, 
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 आयोजनाको लार्ग र्वकास सहायिा पररर्ालन गने गरी दद्वपक्षीय िथा बहपुक्षीय दाि ृ र्नकायसुँग 
वािाि गदाि प्रर्िवद्धिा अनरुूप िोर्कएकै समयमा सहायिा प्रा ि हनुे सरु्नजश् र्ििा भएपर्छ मार 
आयोजनाको लार्ग वैदेजशक स्रोि व्यवस्थापन गने,   

 आयोजना र्नमािण अवर्िभर र्नमािणजन्त्य सामाग्री र जनशजिको अभाव हनु नददने र्वशरे् प्रबन्त्ि गने, 
 आयोजनाको पोटिफोर्लयो लगानी ढाुँर्ा साविजर्नक, र्नजी र सामदुार्यक सम्बन्त्िका र्वर्यमा 

आयोजना स्वीकृि पूवि नै र्नजश् र्ि हनु ुपने, 
 ठेक्का सम्झौिा भएपर्छ सरकार र करारको अको पक्ष बीर् र्ववाद र्सजिना जस्िैः रर्नि र्वल र्ढला 

भिुानी, र्नमािणस्थलको उपलव्ििा, सम्बजन्त्िि पक्षवाट अनमुर्ि र्लन हनु र्ढलाई, र्नमािण सामग्री 
र्नकाल्न े क्वेरी साईटको अर्नजश् र्ििा र िेस्रो पक्ष बीमा र्ववादका कारण वहस पैरर्बमा पयाि ि 
प्रमाण र आिार पेश नगदाि सरकारको र्वपक्षमा फैसला हनुे र मध्यस्थकिािको आदेशले भिुानी 
ददनपुने कारणलेसमेि दार्यत्व बढ्ने गरेकाले यस्िा र्वर्यहरूमा रार्िय र्वकास समस्या समािान 
सर्मर्िवाट र्ववाद व्यवस्थापन गने उपाय अवलम्वन गने, 

 जग्गा प्राज ि, वािावरणीय प्रभाव अध्ययन र रूख कटानको सरु्नजश् र्ििा भएपर्छ मार ठेक् का 
बन्त्दोवस्ि गने पररपाटी बसाल्ने आयोजना र्नमािण िथा कायािन्त्वयन ढाुँर्ा र्निािरण गरे पश् र्ाि मार 
बजेटमा समावेश गने, 

 रार्िय गौरवका आयोजनाका सिंख्यामा पनुरावलोकन गरी नर्िजामा गौरव गनि योग्य हनुे गरी 
आयोजनाहरूको कायािन्त्वयन सरु्नजश् र्ि गने।  
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र्नष्कर्ि 

 

र्वश् वव्यापी रूपमा गि आर्थिक वर्िदेजख नै फैर्लएको कोर्भड-19 को महामारीबाट हािो अथििन्त्र 
पर्न प्रभार्वि हनु पगु्यो। र्वकास समरृ्द्धको यारामा महामारीले केही व्यविान खडा गरेको 
देजखयो। कोर्भड-19 को प्रभाव न्त्यूनीकरण गनि सिंिमण रोकथाम, र्नयन्त्रण, उपर्ार र खोप 
व्यवस्थापनका लार्ग गररएका पहलकदमीका कारण अथििन्त्रमा अनपेजक्षि हानी हनु पाएन। 
अथििन्त्र सञ र्ालनका सबै अवयवहरूको योगदानका कारण सरकारी खर्ि र्वर्नयोजनको िलुनामा 
81.15 प्रर्िशि र राजस्व सिंकलन 96.74 प्रर्िशि रहन पगु्यो। गि आर्थिक वर्िको िलुनामा 
सरकारी खर्ििफि  9.42 प्रर्िशि र राजस्विफि  18.21 प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको देजखन्त्छ।    

कोर्भड-19 को महामारीको प्रर्िकुलका वावजूद अर्िकािंश समर्िगि आर्थिक पररसूर्कहरू 
सकारात्मक नै रहन पगेुको देजखन्त्छ। आर्थिक वर्िको दोस्रो र्ौमार्सकदेजख कोर्भड-19 को प्रभाव 
िमशः न्त्यून हुुँदै जानाले आर्थिक र्ियाकलापमा आएको िीब्रिाले सरकारी खर्ि र राजस्व दबैुमा 
उल्लेख्य योगदान गरेको देजखयो। 

भकूम्पपर्छको पनुर्निमािणले र्लएको िीब्रिा, मार्थल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजना र मेलम्र्ी 
खानेपानी आयोजनाको र्नमािणमा भएको ठोस प्रगर्िले आयोजना व्यवस्थापन प्रर्ि नागररकको 
सिंसयपूणि मनोर्वज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव परेको देजखन्त्छ भने प ुुँजीगि खर्िसमेि गि आर्थिक 
वर्िको िलुनामा 21 प्रर्िशिले वरृ्द्ध भएको देजखन्त्छ। 

कुल गाहिस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक के्षरको न्त्यून योगदान रहन,ु राजस्वको ठूलो र्हस्सा 
अप्रत्यक्ष करमा र्नभिर रहन,ु आर्थिक र्ियाकलापको ठूलो र्हस्सा रार्िय लेखा प्रणालीमा समावेश 
नहनु,ु उपभोग, बर्ि र लगानी बीर् ठूलो फालसा कायमै रहन ु जस्िा अथििन्त्रका सिंरर्नागि 
समस्याको र्नराकरणमा राज्य सिंयन्त्रको सही उपभोग नभएसम्म साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा 
र्नुौिी थर्पदै जाने देजखन्त्छ। िसथि, र्वद्यमान आर्थिक कायिर्वर्ि कानूनको पूणि पालना, आयोजना 
व्यवस्थापनमा सशुासन, दक्ष, सक्षम र प्रभावकारी राजस्व व्यवस्थापन, साविजर्नक खर्िको 
उत्पादनजशलिा, र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व र जवाफदेर्हिाको अवलम्वन एवम ्बजेट अनशुासन कायम 
गनि सम्वद्ध सबैको प्रर्िवद्धिा र सोही अनरुूपको कायिव्यवहारले साविजर्नक र्वत्त व्यवस्थापनमा 
सिुारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गनि सर्कन्त्छ। 
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अनसूुर्ीहरू 



अनसूुची- 1

रू.लाखमा

क्र.सं. राजस्व शीर्षक
आ.व.2077/78 को वार्र्षक 

लक्ष्य
आ.ब. 2077/78 को 

असलुी
असलुी प्रतिशि

1 भंसार महशलु 1935547 2013896 104.05%
पैठारी 1704314 1681852 98.68%
तनकासी 2956 2871 97.12%
पूवाषधार कर 152735 224378 146.91%
भन्सारको अन्य आय 5899 10444 177.04%
कृर्र् सधुार शलु्क 69643 94352 135.48%

2 मूल्य अतभबरृ्ि कर 3021687 2820191 93.33%
उत्पादन, र्वक्री, सेवा 1120362 1165357 104.02%
पैठारी 1901325 1654834 87.04%

3 अन्िःशलु्क 1555041 1337805 86.03%
आन्िररक उत्पादन 989229 815855 82.47%
पैठारी 565812 521950 92.25%

4 शशक्षा सेवा शलु्क 13497 3676 27.24%
5 आयकर 2380387 2300773 96.66%

आयकर 2150313 2077705 96.62%
ब्याज कर 230062 223068 96.96%

6 अन्य कर 223343 224725 100.62%
कर राजस्व जम्मा 9129490 8701066 95.31%

7 गैर कर जम्मा 988094 682144 69.04%
कूल राजस्व जम्मा 10117584 9383211 92.74%

8 अन्य प्राति 0 404330
10117584 9787541 96.74%

स्रोि: राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा

आतथषक वर्ष 2077/78 को राजस्वको लक्ष्य िथा असलुी र्ववरण  

जम्मा राजस्व/प्राति



अनसूुची-२

रू.लाखमा

२०७6/७7 २०७7/७8
1 भंसार महशलु 1379903 2013896 45.94

पैठारी 1175856 1681852 43.03
तनकासी 1124 2871 155.48
पूवाषधार कर 142000 224378 58.01
भन्सारको अन्य आय 5079 10444 105.62
कृर्र् सधुार शलु्क 55844 94352 68.96

2 मूल्य अतभवरृ्ि कर 2240165 2820191 25.89
उत्पादन, र्वक्री, सेवा 982097 1165357 18.66
पैठारी 1258068 1654834 31.54

3 अन्िःशलु्क 1006269 1337805 32.95
आन्िररक उत्पादन 649798 815855 25.56
पैठारी 356471 521950 46.42

4 शशक्षा सेवा शलु्क 5838 3676 -37.03
5 आयकर 2197412 2300773 4.70

आयकर 1977441 2077705 5.07
ब्याज कर 219971 223068 1.41

6 अन्य कर 170968 224725 31.44
कर राजस्व जम्मा 7000555 8701066 24.29

7 गैर कर जम्मा 936912 682144 -27.19
कूल राजस्व जम्मा 7937466 9383211 18.21

8 अन्य प्राति 475658 404330 -15.00
8413124 9787541 16.34

स्रोि: राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा

आ.व. २०७6/७7 र २०७7/७8 को राजस्व असलुीको िलुनात्मक र्ववरण

क्र.सं. राजस्व शीर्षक
राजस्व संकलन

पररविषन प्रतिशि

जम्मा राजस्व/प्राति



अनसूुची- 3

रू.लाखमा

क्र.सं. र्ववरण कूल र्वतनयोजन कूल खचष वरृ्ि प्रतिशि
1 चाल ुखचष 9489406 8461217 89.16     
2 पुुँजीगि खचष 3529175 2288588 64.85     

3 र्वत्तीय व्यवस्था 1727873 1216226 70.39     
14746454 11966030 81.15     

स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

अनसूुची- 4

रू.लाखमा

क्र.सं. वििरण आ.व.२०76/७7 आ.व.२०77/७8 वरृ्ि प्रतिशि
1 नगद खचष 10486894 11603334 10.65     
2 गैर नगद खचष 426437 362696 (14.95)    

10913331 11966030 9.65      
स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

अनसूुची- 5

रू.लाखमा

क्र.सं. र्ववरण आ.व.२०76/७7 आ.व.२०77/७8 वरृ्ि प्रतिशि
1 चाल ुखचष 7842914 8461217 7.88      
2 पुुँजीगि खचष 1891401 2288588 21.00     
3 र्वत्तीय व्यवस्था 1179016 1216226 3.16      

10913331 11966030 9.65      
स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

कूल जम्मा

चाल,ु पुुँजीगि र र्वत्तीय व्यवस्थािर्ष  कुल र्वतनयोजन र खचषको र्ववरण

कूल जम्मा

 आतथषक वर्ष 2076/77 र 2077/78 को कुल खचषको िलुनात्मक र्ववरण

कूल जम्मा

आतथषक वर्ष 2076/77 र २०77/७8 को िलुनात्मक खचष र्ववरण



अनसूुची- 6

रू.लाखमा

ख.सं.नं. खचष शीर्षक नपेाल सरकार
वैदेशशक 

सहयोग नगद
नगद जम्मा

वस्िगुि िथा 
सोझै भकु्तानी

कूल जम्मा

21111 पाररश्रतमक कमषचारी 912821 286 913107 0 913107
21112 पाररश्रतमक पदातधकारी 11265 0 11265 0 11265
21121 पोशाक 23627 2 23629 0 23629
21122 खाद्यान्न 131800 0 131800 0 131800
21123 और्धी उपचार खचष 2835 5 2840 0 2840
21131 स्थानीय भत्ता 7456 1 7457 0 7457
21132 महंगी भत्ता 55061 5 55066 0 55066
21133 र्र्ल्ड भत्ता 112 0 112 0 112
21134 कमषचारीको बैठक भत्ता 1213 33 1246 1 1247
21135 कमषचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार 1163 0 1163 0 1163
21136 वैदेशशक भत्ता 7828 0 7828 0 7828
21139 अन्य  भत्ता 16970 44 17014 0 17014
21141 पदातधकारी बैठक भत्ता 398 1 398 0 398
21142 पदातधकारी अन्य सतुबधा 3517 1 3518 0 3518
21149 पदातधकारी अन्य भत्ता 164 0 164 0 164
21212 योगदानमा आधाररि तनविृभरण िथा उपदान कोर् खचष 3548 0 3548 0 3548
21213 योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचष 10893 0 10893 0 10893
21214 कमषचारी कल्याण कोर् 12 0 12 0 12
21219 अन्य सामाशजक सरुक्षा खचष 197 0 197 0 197
21222 पदातधकारीको योगदानमा आधाररि तनविृभरण िथा उपदान कोर् खचष 1 0 1 0 1

21223 पदातधकारीको योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचष 18 0 18 0 18
22111 पानी िथा तबजलुी 17884 78 17962 0 17962
22112 संचार महसलु 8319 163 8482 2 8484
22211 इन्धन (पदातधकारी) 1112 10 1122 0 1122
22212 इन्धन (कायाषलय प्रयोजन) 22776 511 23287 4 23291
22213 सवारी साधन ममषि खचष 14857 441 15298 8 15306
22214 वीमा िथा नवीकरण खचष 5754 54 5807 0 5807
22221 मेशशनरी िथा औजार ममषि  सम्भार िथा सञ्चालन खचष 5682 83 5765 3 5768
22231 तनतमषि सावषजतनक सम्पशत्तको ममषि सम्भार खचष 4382 44 4426 0 4426
22291 अन्य सम्पशत्तहरूको संचालन िथा सम्भार खचष 1303 6 1309 0 1309
22311 मसलन्द िथा कायाषलय सामाग्री 22344 1174 23518 130 23647
22312 पशपंुक्षीहरूको आहार 1699 0 1699 0 1699
22313 पसु्िक िथा सामग्री  खचष 308 6 314 0 314
22314 इन्धन - अन्य प्रयोजन 1795 17 1812 0 1812
22315 परपतरका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचष 5837 207 6044 7 6051
22319 अन्य कायाषलय संचालन खचष 1061 50 1111 0 1111
22411 सेवा र परामशष खचष 10398 9597 19995 5507 25502
22412 सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन खचष 1295 304 1599 13 1612
22413 करार सेवा शलु्क 53754 668 54423 0 54423
22419 अन्य सेवा शलु्क 8172 108 8279 247 8526
22511 कमषचारी िातलम खचष 6604 247 6851 65 6916
22512 सीप र्वकास िथा जनचेिना िातलम िथा गोष्ठी सम्बन्धी  खचष 2931 7022 9953 1113 11066
22521 उत्पादन सामग्री / सेवा खचष 9409 0 9409 0 9409
22522 कायषक्रम खचष 63111 12321 75432 8380 83812

आतथषक वर्ष २०७7/७8 को आतथषक वगीकरण अनसुार शीर्षकगि खचषको र्ववरण



ख.सं.नं. खचष शीर्षक नपेाल सरकार
वैदेशशक 

सहयोग नगद
नगद जम्मा

वस्िगुि िथा 
सोझै भकु्तानी

कूल जम्मा

22529 र्वर्वध कायषक्रम खचष 3717 26 3743 0 3743
22611 अनगुमन, मूल्यांकन खचष 9301 687 9988 35 10023
22612 भ्रमण खचष 10759 69 10828 25 10853
22613 र्वशशष्ट व्यशक्त िथा प्रतितनतध मण्डलको भ्रमण खचष 78 0 78 0 78

22619 अन्य भ्रमण खचष 543 0 543 0 543
22711 र्वर्वध खचष 23847 259 24106 3 24108
24111 वैदेशशक ऋणको व्याज 62806 0 62806 0 62806
24211 आन्िररक ऋणको व्याज 284606 0 284606 0 284606
25111 गैह्र र्वत्तीय संस्थानहरूलाई चाल ुसहायिा 5003 4 5008 0 5008
25112 गैह्र र्वत्तीय संस्थानहरूलाई पूुँजीगि सहायिा 3128 3326 6454 0 6454
25211 गैह्र र्वत्तीय व्यवसायहरूलाई चाल ुसहायिा 31 99 130 0 130
25212 गैह्र र्वत्तीय व्यवसायहरूलाई पूुँजीगि सहायिा 950 0 950 0 950
25315 अन्य सहायिा 133 0 133 0 133
26211 अन्िरार्िय सदस्यिा शलु्क िथा सहयोग 2587 0 2587 0 2587
26311 स्थानीय तनकाय तनःशिष चाल ुअनदुान 8430 0 8430 0 8430
26312 स्थानीय तनकाय सःशिष चाल ुअनदुान 146 242 388 0 388
26322 स्थानीय तनकाय सःशिष प ुुँजीगि अनदुान 4055 12961 17016 0 17016
26331 समातनकरण अनदुान 1451683 0 1451683 0 1451683
26332 शसिष अनदुान 1885928 409643 2295571 6412 2301982
26333 र्वर्शे अनदुान 89491 0 89491 0 89491
26334 समपरुक अनदुान 102724 0 102724 0 102724
26411 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडषहरूलाई तनःशिष चाल ुअनदुान 30658 0 30658 42 30700
26412 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडषहरूलाई सःसिष चाल ुअनदुान 218525 175238 393762 606 394369
26413 अन्य संस्थालाई अनदुान— सःशिष 40024 27496 67520 2609 70129
26421 सरकारी तनकाय, सतमति, बोडष – पुुँजीगि तनःशिष अनदुान 70073 0 70073 0 70073
26422 सरकारी तनकाय, सतमति, बोडष – पशुजगि सःशिष अनदुान 147803 31707 179510 4592 184102
26423 अन्य संस्थालाई सःशिष प ुुँजीगि अनदुान 108541 121229 229770 0 229770
27111 सामाशजक सरुक्षा 700368 0 700368 0 700368
27112 अन्य सामाशजक सरुक्षा 5196 73541 78738 0 78738
27211 छारवशृत्त 5332 1305 6637 0 6637
27212 उद्दार, राहि िथा पनुस्थाषपना खचष 1473 0 1473 0 1473
27213 और्धी खररद खचष 13658 54972 68630 16987 85617
27311 तनवशृत्त भरण िथा अशक्त वशृत्त 558690 0 558690 0 558690
27312 उपदान 5990 33 6023 0 6023
27313 सेवा तनवतृ्तको संशचि र्वदा 53670 8 53678 0 53678
27314 सेवा तनवतृ्तको और्धी उपचार 73583 0 73583 0 73583
27315 मिृ कमषचारीको सरु्वधा िथा सहायिा 117 0 117 0 117
28141 जग्गाको भाडा 72 0 72 0 72
28142 घर भाडा 19913 538 20451 22 20473
28143 सवारी साधन िथा मेशशनर औजार भाडा 818 119 937 0 937
28149 अन्य भाडा 404 2 406 0 406
28211 राजस्व र्र्िाष 524 0 524 0 524
28212 न्यार्यक र्र्िाष 351 0 351 0 351
28219 अन्य र्र्िाष 1 0 1 0 1
28911 भैपरी आउन ेचाल ुखचष 0 0 0 0 0
31111 आवातसय भवन तनमाषण/खररद 205 0 205 0 205
31112 गैर आवासीय भवन तनमाषण/खररद 295137 172609 467746 3794 471540
31113 तनतमषि भवनको संरचनात्मक सधुार खचष 104 9 113 0 113



ख.सं.नं. खचष शीर्षक नपेाल सरकार
वैदेशशक 

सहयोग नगद
नगद जम्मा

वस्िगुि िथा 
सोझै भकु्तानी

कूल जम्मा

31114 जग्गा तबकास कायष 30 0 30 0 30
31121 सवारी साधन 11037 1267 12304 1218 13522
31122 मेशशनरी िथा औजार 82797 10374 93171 8356 101527
31123 र्तनषचर िथा र्र्क्चसष 9085 867 9953 2 9955
31131 पशधुन िथा बागवानी र्वकास खचष 81 21 101 0 101
31132 अनसुन्धान िथा र्वकास सम्बशन्ध खचष 139 169 309 0 309
31134 कम््यटुर सफ्टवेयर तनमाषण िथा खरीद खचष 6267 468 6735 1189 7924
31135 पंूजीगि परामशष 1095 0 1095 0 1095
31141 सरुक्षा प्रणाली िथा उपकरण प्राति खचष 20374 0 20374 0 20374

31151 सडक िथा पूल तनमाषण 547608 311860 859469 66617 926086
31152 रेलमागष िथा हवाई मैदान तनमाषण 8177 31121 39298 0 39298
31153 र्वद्यिु संरचना तनमाषण 309 0 309 0 309
31154 िटबन्ध िथा बाुँध  तनमाषण 67260 9514 76773 371 77144
31155 तसंचाई संरचना तनमाषण 52816 41960 94776 0 94776
31156 खानपेानी  संरचना तनमाषण 72972 17240 90212 6660 96872
31157 वन िथा वािावरण संरक्षण 8726 2672 11398 15 11413
31158 सरसर्ाई संरचना तनमाषण 19045 1207 20253 6678 26930
31159 अन्य सावषजतनक तनमाषण 172873 12772 185645 0 185645
31161 तनतमषि भवनको संरचनात्मक सधुार खचष 4497 540 5037 0 5037
31171 पूुँजीगि सधुार खचष सावषजतनक तनमाषण 30429 1689 32118 0 32118
31172 पूुँजीगि अनसुन्धान िथा परामशष 46052 16185 62237 16021 78258
31411 जग्गा प्राति खचष 67964 19970 87934 0 87934
31441 करार लीज िथा लाइसेन्स खररद प्राति खचष 5 3 8 0 8
31511 भैपरी आउन ेपूुँजीगि 8 57 65 0 65
32142 सावषजतनक संस्थानमा ऋण लगानी 108381 51216 159597 184653 344250
32151 संस्थानमा शयेर लगानी 145445 102000 247445 20311 267756
32251 वैदेशशक शयेर लगानी 1917 0 1917 0 1917
33195 ऋणपर मार्ष ि प्राि ऋण साुँवा भकु्तानी 369011 0 369011 0 369011
33242 वैदेशशक ऋण सांवा भकु्तानी 233292 0 233292 0 233292

जम्मा 9850554 1752780 11603334 362696 11966030
स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय



अनसूुची- 7

रू.लाखमा

ख.सं.नं. र्ववरण जम्मा खचष
नपेाल 
सरकार

नगद 
अनदुान

सोझै भकु्तानी 
अनदुान

सोधभनाष हनु े
अनदुान

बस्िगुि 
सहायिा

जम्मा 
अनदुान

नगद ऋण
सोझै भकु्तानी 

ऋण
सोधभनाष 
हनु ेऋण

जम्मा ऋण

21111 पाररश्रतमक कमषचारी 913107 912821 148 148 137 137
21112 पाररश्रतमक पदातधकारी 11265 11265 0 0
21121 पोशाक 23629 23627 0 0 2 2
21122 खाद्यान्न 131800 131800 0 0
21123 और्धी उपचार खचष 2840 2835 2 2 3 3
21131 स्थानीय भत्ता 7457 7456 0 1 1
21132 महंगी भत्ता 55066 55061 0 0 4 4
21133 र्र्ल्ड भत्ता 112 112 0 0
21134 कमषचारीको बैठक भत्ता 1247 1213 1 22 24 3 7 10
21135 कमषचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार 1163 1163 0 0 0
21136 वैदेशशक भत्ता 7828 7828 0 0
21139 अन्य  भत्ता 17014 16970 39 39 5 5
21141 पदातधकारी बैठक भत्ता 398 398 0 0 0 0
21142 पदातधकारी अन्य सतुबधा 3518 3517 0 0 0 0
21149 पदातधकारी अन्य भत्ता 164 164 0 0 0 0
21212 योगदानमा आधाररि तनविृभरण िथा उपदान कोर् खचष 3548 3548 0 0
21213 योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचष 10893 10893 0 0 0 0
21214 कमषचारी कल्याण कोर् 12 12 0 0
21219 अन्य सामाशजक सरुक्षा खचष 197 197 0 0
21222 पदातधकारीको योगदानमा आधाररि तनविृभरण िथा उपदान कोर् खचष 1 1 0 0
21223 पदातधकारीको योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचष 18 18 0 0
22111 पानी िथा तबजलुी 17962 17884 0 17 17 61 61
22112 संचार महसलु 8484 8319 0 2 51 53 3 109 112
22211 इन्धन (पदातधकारी) 1122 1112 10 10 0 0
22212 इन्धन (कायाषलय प्रयोजन) 23291 22776 1 4 138 142 373 373
22213 सवारी साधन ममषि खचष 15306 14857 6 8 129 143 306 306
22214 वीमा िथा नवीकरण खचष 5807 5754 1 26 27 26 26
22221 मेशशनरी िथा औजार ममषि  सम्भार िथा सञ्चालन खचष 5768 5682 3 39 42 43 43
22231 तनतमषि सावषजतनक सम्पशत्तको ममषि सम्भार खचष 4426 4382 8 8 35 35

आतथषक वर्ष २०७7/७8 को नपेाल सरकार र बैदेशशक स्रोि िर्ष को खचषको र्ववरण



ख.सं.नं. र्ववरण जम्मा खचष
नपेाल 
सरकार

नगद 
अनदुान

सोझै भकु्तानी 
अनदुान

सोधभनाष हनु े
अनदुान

बस्िगुि 
सहायिा

जम्मा 
अनदुान

नगद ऋण
सोझै भकु्तानी 

ऋण
सोधभनाष 
हनु ेऋण

जम्मा ऋण

22291 अन्य सम्पशत्तहरूको संचालन िथा सम्भार खचष 1309 1303 2 2 4 4
22311 मसलन्द िथा कायाषलय सामाग्री 23647 22344 34 130 404 567 53 683 736
22312 पशपंुक्षीहरूको आहार 1699 1699 0 0
22313 पसु्िक िथा सामग्री  खचष 314 308 3 3 4 4
22314 इन्धन - अन्य प्रयोजन 1812 1795 0 7 7 10 10
22315 परपतरका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचष 6051 5837 7 55 62 1 150 152

22319 अन्य कायाषलय संचालन खचष 1111 1061 49 49 1 1
22411 सेवा र परामशष खचष 25502 10398 23 5507 1967 7496 7607 7607
22412 सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन खचष 1612 1295 17 13 8 39 273 6 279
22413 करार सेवा शलु्क 54423 53754 1 208 209 29 430 459
22419 अन्य सेवा शलु्क 8526 8172 247 75 322 32 32
22511 कमषचारी िातलम खचष 6916 6604 65 210 275 22 15 38
22512 सीप र्वकास िथा जनचेिना िातलम िथा गोष्ठी सम्बन्धी  खचष 11066 2931 1113 548 1660 6475 6475
22521 उत्पादन सामग्री / सेवा खचष 9409 9409 0 0
22522 कायषक्रम खचष 83812 63111 655 5155 6190 3105 15106 358 120 5117 5595
22529 र्वर्वध कायषक्रम खचष 3743 3717 23 23 2 2
22611 अनगुमन, मूल्यांकन खचष 10023 9301 2 35 336 373 3 346 349
22612 भ्रमण खचष 10853 10759 1 25 31 57 38 38
22613 र्वशशष्ट व्यशक्त िथा प्रतितनतध मण्डलको भ्रमण खचष 78 78 0 0
22619 अन्य भ्रमण खचष 543 543 0 0
22711 र्वर्वध खचष 24108 23847 3 91 94 6 162 168
24111 वैदेशशक ऋणको व्याज 62806 62806 0 0
24211 आन्िररक ऋणको व्याज 284606 284606 0 0
25111 गैह्र र्वत्तीय संस्थानहरूलाई चाल ुसहायिा 5008 5003 0 4 4
25112 गैह्र र्वत्तीय संस्थानहरूलाई पूुँजीगि सहायिा 6454 3128 0 3326 3326
25211 गैह्र र्वत्तीय व्यवसायहरूलाई चाल ुसहायिा 130 31 82 82 17 17
25212 गैह्र र्वत्तीय व्यवसायहरूलाई पूुँजीगि सहायिा 950 950 0 0
25315 अन्य सहायिा 133 133 0 0
26211 अन्िरार्िय सदस्यिा शलु्क िथा सहयोग 2587 2587 0 0
26311 स्थानीय तनकाय तनःशिष चाल ुअनदुान 8430 8430 0 0
26312 स्थानीय तनकाय सःशिष चाल ुअनदुान 388 146 0 242 242
26322 स्थानीय तनकाय सःशिष प ुुँजीगि अनदुान 17016 4055 0 12961 12961
26331 समातनकरण अनदुान 1451683 1451683 0 0



ख.सं.नं. र्ववरण जम्मा खचष
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जम्मा ऋण

26332 शसिष अनदुान 2301982 1885928 13974 6362 78943 99279 155768 50 160958 316776
26333 र्वर्शे अनदुान 89491 89491 0 0
26334 समपरुक अनदुान 102724 102724 0 0
26411 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडषहरूलाई तनःशिष चाल ुअनदुान 30700 30658 42 42 0
26412 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडषहरूलाई सःसिष चाल ुअनदुान 394369 218525 51340 606 197 52143 118169 5532 123701
26413 अन्य संस्थालाई अनदुान— सःशिष 70129 40024 9774 2609 3597 15979 14000 126 14126
26421 सरकारी तनकाय, सतमति, बोडष – पुुँजीगि तनःशिष अनदुान 70073 70073 0 0
26422 सरकारी तनकाय, सतमति, बोडष – पशुजगि सःशिष अनदुान 184102 147803 4592 2229 6821 23372 6106 29478
26423 अन्य संस्थालाई सःशिष प ुुँजीगि अनदुान 229770 108541 78 78 20003 101148 121152
27111 सामाशजक सरुक्षा 700368 700368 0 0
27112 अन्य सामाशजक सरुक्षा 78738 5196 557 557 72985 72985
27211 छारवशृत्त 6637 5332 183 183 1121 1121
27212 उद्दार, राहि िथा पनुस्थाषपना खचष 1473 1473 0 0
27213 और्धी खररद खचष 85617 13658 33499 8032 14015 55546 10048 2972 3393 16413
27311 तनवशृत्त भरण िथा अशक्त वशृत्त 558690 558690 0 0
27312 उपदान 6023 5990 15 15 18 18
27313 सेवा तनवतृ्तको संशचि र्वदा 53678 53670 4 4 4 4
27314 सेवा तनवतृ्तको और्धी उपचार 73583 73583 0 0
27315 मिृ कमषचारीको सरु्वधा िथा सहायिा 117 117 0 0
28141 जग्गाको भाडा 72 72 0 0
28142 घर भाडा 20473 19913 22 173 195 365 365
28143 सवारी साधन िथा मेशशनर औजार भाडा 937 818 42 42 77 77
28149 अन्य भाडा 406 404 0 2 2
28211 राजस्व र्र्िाष 524 524 0 0
28212 न्यार्यक र्र्िाष 351 351 0 0
28219 अन्य र्र्िाष 1 1 0 0
28911 भैपरी आउन ेचाल ुखचष 0 0 0 0
31111 आवातसय भवन तनमाषण/खररद 205 205 0 0
31112 गैर आवासीय भवन तनमाषण/खररद 471540 295137 3794 31373 35167 65181 76055 141236
31113 तनतमषि भवनको संरचनात्मक सधुार खचष 113 104 9 9 0
31114 जग्गा तबकास कायष 30 30 0 0
31121 सवारी साधन 13522 11037 11 1218 386 1615 78 792 870
31122 मेशशनरी िथा औजार 101527 82797 19 1263 2746 4028 490 7093 7119 14701
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31123 र्तनषचर िथा र्र्क्चसष 9955 9085 35 2 140 176 278 415 693
31131 पशधुन िथा बागवानी र्वकास खचष 101 81 0 21 21
31132 अनसुन्धान िथा र्वकास सम्बशन्ध खचष 309 139 169 169 0
31134 कम््यटुर सफ्टवेयर तनमाषण िथा खरीद खचष 7924 6267 1189 447 1636 20 20
31135 पंूजीगि परामशष 1095 1095 0 0
31141 सरुक्षा प्रणाली िथा उपकरण प्राति खचष 20374 20374 0 0
31151 सडक िथा पूल तनमाषण 926086 547608 2012 18607 20619 242855 64605 50398 357858
31152 रेलमागष िथा हवाई मैदान तनमाषण 39298 8177 0 31121 31121
31153 र्वद्यिु संरचना तनमाषण 309 309 0 0
31154 िटबन्ध िथा बाुँध  तनमाषण 77144 67260 296 30 327 8555 371 632 9558
31155 तसंचाई संरचना तनमाषण 94776 52816 0 36537 5423 41960
31156 खानपेानी  संरचना तनमाषण 96872 72972 845 845 6660 16394 23055
31157 वन िथा वािावरण संरक्षण 11413 8726 12 15 2466 2493 29 164 193
31158 सरसर्ाई संरचना तनमाषण 26930 19045 18 345 363 6660 863 7522
31159 अन्य सावषजतनक तनमाषण 185645 172873 50 3554 3604 683 0 8485 9168
31161 तनतमषि भवनको संरचनात्मक सधुार खचष 5037 4497 20 20 319 200 519
31171 पूुँजीगि सधुार खचष सावषजतनक तनमाषण 32118 30429 10 112 122 310 1257 1568
31172 पूुँजीगि अनसुन्धान िथा परामशष 78258 46052 10470 2230 12700 108 5551 13847 19506
31411 जग्गा प्राति खचष 87934 67964 0 19970 19970
31441 करार लीज िथा लाइसेन्स खररद प्राति खचष 8 5 3 3 0
31511 भैपरी आउन ेपूुँजीगि 65 8 57 57 0
32142 सावषजतनक संस्थानमा ऋण लगानी 344250 108381 992 992 25000 183661 26216 234877
32151 संस्थानमा शयेर लगानी 267756 145445 20289 20289 102000 22 102022
32251 वैदेशशक शयेर लगानी 1917 1917 0 0
33195 ऋणपर मार्ष ि प्राि ऋण साुँवा भकु्तानी 369011 369011 0 0
33242 वैदेशशक ऋण सांवा भकु्तानी 233292 233292 0 0

जम्मा 11966030 9850554 110326 67812 167943 17120 363201 951936 277764 522575 1752275
स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय



अनसूुची- 8

रू.लाखमा
ख.सं.नं. कायषक्रम आ.व.2076/77 आ.व.2077/78
21111 पाररश्रतमक कमषचारी 902676 913107
21112 पाररश्रतमक पदातधकारी 10480 11265
21121 पोशाक 21853 23629
21122 खाद्यान्न 129384 131800
21123 और्धी उपचार खचष 2950 2840
21131 स्थानीय भत्ता 7353 7457
21132 महंगी भत्ता 55660 55066
21133 र्र्ल्ड भत्ता 132 112
21134 कमषचारीको बैठक भत्ता 1540 1247
21135 कमषचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार 7998 1163
21136 वैदेशशक भत्ता 7341 7828
21139 अन्य  भत्ता 17314 17014
21141 पदातधकारी बैठक भत्ता 687 398
21142 पदातधकारी अन्य सतुबधा 1168 3518
21149 पदातधकारी अन्य भत्ता 205 164
21212 योगदानमा आधाररि तनविृभरण िथा उपदान कोर् खचष 990 3548
21213 योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचष 10569 10893
21214 कमषचारी कल्याण कोर् 14 12
21219 अन्य सामाशजक सरुक्षा खचष 0 197
21222 पदातधकारीको योगदानमा आधाररि तनविृभरण िथा उपदान कोर् खचष 0 1
21223 पदातधकारीको योगदानमा आधाररि बीमा कोर् खचष 2 18
21229 पदातधकारीको अन्य सामाशजक सरुक्षा खचष 1
22111 पानी िथा तबजलुी 17351 17962
22112 संचार महसलु 7729 8484
22211 इन्धन (पदातधकारी) 861 1122
22212 इन्धन (कायाषलय प्रयोजन) 22189 23291
22213 सवारी साधन ममषि खचष 14042 15306
22214 वीमा िथा नवीकरण खचष 5115 5807
22221 मेशशनरी िथा औजार ममषि  सम्भार िथा सञ्चालन खचष 5256 5768
22231 तनतमषि सावषजतनक सम्पशत्तको ममषि सम्भार खचष 7166 4426

आतथषक वर्ष २०७6/७7 र २०७7/७8 को शीर्षकगि खचषको िलुनात्मक र्ववरण



ख.सं.नं. कायषक्रम आ.व.2076/77 आ.व.2077/78
22291 अन्य सम्पशत्तहरूको संचालन िथा सम्भार खचष 808 1309
22311 मसलन्द िथा कायाषलय सामाग्री 24005 23647
22312 पशपंुक्षीहरूको आहार 1585 1699
22313 पसु्िक िथा सामग्री  खचष 344 314
22314 इन्धन - अन्य प्रयोजन 1773 1812
22315 परपतरका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचष 4125 6051
22319 अन्य कायाषलय संचालन खचष 598 1111
22411 सेवा र परामशष खचष 41696 25502
22412 सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन खचष 1433 1612
22413 करार सेवा शलु्क 44063 54423
22419 अन्य सेवा शलु्क 11359 8526
22511 कमषचारी िातलम खचष 7151 6916
22512 सीप र्वकास िथा जनचेिना िातलम िथा गोष्ठी सम्बन्धी  खचष 15306 11066
22521 उत्पादन सामग्री / सेवा खचष 8818 9409
22522 कायषक्रम खचष 60431 83812
22529 र्वर्वध कायषक्रम खचष 6424 3743
22611 अनगुमन, मूल्यांकन खचष 10234 10023
22612 भ्रमण खचष 12918 10853
22613 र्वशशष्ट व्यशक्त िथा प्रतितनतध मण्डलको भ्रमण खचष 1086 78
22619 अन्य भ्रमण खचष 403 543
22711 र्वर्वध खचष 14971 24108
24111 वैदेशशक ऋणको व्याज 52375 62806
24211 आन्िररक ऋणको व्याज 208226 284606
25111 गैह्र र्वत्तीय संस्थानहरूलाई चाल ुसहायिा 4791 5008
25112 गैह्र र्वत्तीय संस्थानहरूलाई पूुँजीगि सहायिा 5680 6454
25211 गैह्र र्वत्तीय व्यवसायहरूलाई चाल ुसहायिा 1191 130
25212 गैह्र र्वत्तीय व्यवसायहरूलाई पूुँजीगि सहायिा 950 950
25314 धातमषक िथा सांस्कृतिक संस्था सहायिा 150
25315 अन्य सहायिा 10 133
26211 अन्िरार्िय सदस्यिा शलु्क िथा सहयोग 3752 2587
26311 स्थानीय तनकाय तनःशिष चाल ुअनदुान 7922 8430
26312 स्थानीय तनकाय सशिष चाल ुअनदुान 3253 388
26322 स्थानीय तनकाय सशिष प ुुँजीगि अनदुान 121610 17016



ख.सं.नं. कायषक्रम आ.व.2076/77 आ.व.2077/78
26331 समातनकरण अनदुान 1451313 1451683
26332 सशिष अनदुान (चाल ु) 1891826 2301982
26333 र्वशरे् अनदुान (चाल ु) 78161 89491
26334 समपरुक अनदुान 82616 102724
26335 अन्य अनदुान 75
26411 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडषहरूलाई तनःशिष चाल ुअनदुान 33866 30700
26412 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडषहरूलाई सशिष चाल ुअनदुान 352234 394369
26413 अन्य संस्थालाई अनदुान— सशिष 76893 70129
26421 सरकारी तनकाय, सतमति, बोडष – पुुँजीगि तनःशिष अनदुान 80290 70073
26422 सरकारी तनकाय, सतमति, बोडष – पुुँजीगि सशिष अनदुान 109192 184102
26423 अन्य संस्थालाई सशिष प ुुँजीगि अनदुान 253220 229770
27111 सामाशजक सरुक्षा 675654 700368
27112 अन्य सामाशजक सरुक्षा 22598 78738
27211 छारवशृत्त 5384 6637
27212 उद्दार, राहि िथा पनुस्थाषपना खचष 1182 1473
27213 और्धी खररद खचष 49640 85617
27219 अन्य सामाशजक सहायिा 1801
27311 तनवशृत्त भरण िथा अशक्त वशृत्त 538033 558690
27312 उपदान 23425 6023
27313 सेवा तनवतृ्तको संशचि र्वदा 67131 53678
27314 सेवा तनवतृ्तको और्धी उपचार 88070 73583
27315 मिृ कमषचारीको सरु्वधा िथा सहायिा 121 117
28141 जग्गाको भाडा 80 72
28142 घर भाडा 18979 20473
28143 सवारी साधन िथा मेशशनर औजार भाडा 640 937
28149 अन्य भाडा 1062 406
28211 राजस्व र्र्िाष 454 524
28212 न्यार्यक र्र्िाष 1358 351
28219 अन्य र्र्िाष 149 1
31111 आवातसय भवन तनमाषण/खररद 0 205
31112 गैर आवासीय भवन तनमाषण/खररद 350636 471540
31113 तनतमषि भवनको संरचनात्मक सधुार खचष 9394 113
31114 जग्गा तबकास कायष 5 30



ख.सं.नं. कायषक्रम आ.व.2076/77 आ.व.2077/78
31121 सवारी साधन 14708 13522
31122 मेशशनरी िथा औजार 84936 101527
31123 र्तनषचर िथा र्र्क्चसष 10052 9955
31131 पशधुन िथा बागवानी र्वकास खचष 16 101
31132 अनसुन्धान िथा र्वकास सम्बशन्ध खचष 14975 309
31134 कम््यटुर सफ्टवेयर तनमाषण िथा खरीद खचष 0 7924
31135 पुुँजीगि परामशष 14 1095
31141 सरुक्षा प्रणाली िथा उपकरण प्राति खचष 32027 20374
31151 सडक िथा पूल तनमाषण 729609 926086
31152 रेलमागष िथा हवाई मैदान तनमाषण 35387 39298
31153 र्वद्यिु संरचना तनमाषण 6544 309
31154 िटबन्ध िथा बाुँध  तनमाषण 52252 77144
31155 तसंचाई संरचना तनमाषण 63575 94776
31156 खानपेानी  संरचना तनमाषण 72375 96872
31157 वन िथा वािावरण संरक्षण 8938 11413
31158 सरसर्ाई संरचना तनमाषण 30628 26930
31159 अन्य सावषजतनक तनमाषण 172436 185645
31161 तनतमषि भवनको संरचनात्मक सधुार खचष 3 5037
31171 पूुँजीगि सधुार खचष सावषजतनक तनमाषण 26439 32118
31172 पूुँजीगि अनसुन्धान िथा परामशष 63702 78258
31411 जग्गा प्राति खचष 112698 87934
31441 करार लीज िथा लाइसेन्स खररद प्राति खचष 52 8
31511 भैपरी आउन ेपूुँजीगि 0 65
32142 सावषजतनक संस्थानमा ऋण लगानी 475869 344250
32143 अन्य संस्थामा ऋण लगानी 500
32151 संस्थानमा शयेर लगानी 124376 267756
32251 वैदेशशक शयेर लगानी 2899 1917
33195 ऋणपर मार्ष ि प्राि ऋण साुँवा भकु्तानी 339767 369011
33242 वैदेशशक ऋण सांवा भकु्तानी 235605 233292

10913331 11966030जम्मा



अनसूुची- 9

रू.लाखमा

खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि
01 सामान्य सावषजतनक सेवा 4861428 57.46    327751 14.32    641453 52.74    5830632 48.73    
1.1 कायषकारी र र्वधार्यकाको तनकाय, र्वशत्तय र वैदेशशक मातमला131855.8535 14878.89 272442.1 419177
1.3 सामान्य सेवा 469576.7073 307730.1 0 777307
1.5 सामान्य अनसुन्धान िथा र्वकास सेवा 8022.784796 1982.001 0 10005
1.6 अन्य सामान्य सेवा 12033.94287 3103.447 0 15137
1.7 सावषजतनक ऋण कारोवार 284821.9863 56.98031 369011.3 653890
1.8 र्वतभन्न िहका सरकारहरु बीच हनु ेसामान्य प्रकृतिको हस्िान्िरण3955116.405 0 0 3955116

02 रक्षा 437990 5.18     81148 3.55     0 -      519138 4.34     
2.1 सैतनक सरुक्षा 434311.5581 79850.17 0 514162
2.2 नागररक सरुक्षा 3657.33308 1205.242 0 4863
2.5 रक्षा - अन्यर वतगषकृि नभएको 21.28103 92.75173 0 114

03 सावषजतनक शाशन्ि सरुक्षा 472807 5.59     97635 4.27     0 -      570441 4.77     
3.1 प्रहरी सेवा 368514.0873 41707.31 0 410221
3.2 अग्नी तनयन्रण सेवा 128.8284252 4.973852 0 134
3.3 न्यायालय 51403.78711 30826.61 0 82230
3.4 कारागर 17739.51579 3905.305 0 21645
3.5 सावषजतनक शाशन्ि सरुक्षा 750 0 0 750
3.6 सावषजतनक शाशन्ि सरुक्षा - अन्यर वतगषकृि नभएको34270.63633 21190.44 55461

04 आतथषक मातमला 612192 7.24     1310697 57.27    478809 39.37    2401699 20.07    
4.1 सामान्य आतथषक, व्यापाररक र श्रम 37320.69048 11979.43 0 49300
4.2 कृर्र्, वन , मत्स्यपालन िथा तसंचाइ 323950.9636 232369.2 28058.31 584379
4.3 इन्धन िथा उजाष 23142.11965 23765.25 377094.9 424002
4.4 खानी , उत्पादन िथा तनमाषण 90322.3091 978017.3 55044.31 1123384

आतथषक वर्ष २०७7/७8 को कायषगि खचष र्ववरण

संकेि कायषगि र्ववरण
चालु प ुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा



खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि
संकेि कायषगि र्ववरण

चालु प ुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा

4.5 यािायाि 1550.37944 2070.227 0 3621
4.6 संचार 42786.93143 18756.12 1500 63043
4.7 अन्य उद्योगहरु 17237.32598 9554.295 0 26792

4.8 अनसुन्धान िथा र्वकास - आतथषक मातमला 3073.931136 938.0735 0 4012
4.9 आतथषक मामीला - अन्यर वतगषकृि नभएको 72807.45066 33247.43 17111.72 123167

05 वािावरण संरक्षण 10184 0.12     43575 1.90     12200 1.00     65959 0.55     
5.1 र्ोहोर मैला व्यवस्थापन 0 0 12200 12200
5.2 ढल व्यवस्थापन 76.3114865 4956.502 0 5033
5.4 जैर्वक र्वर्वधिा र भ-ूसंरक्षण 54.757577 74.09142 0 129

5.5 अनसुन्धान िथा र्वकास पयाषवरण संरक्षण 435.5510245 584.3355 0 1020
5.6 वािावरण संरक्षण - अन्यर वतगषकृि नभएको 9617.473806 37960.01 0 47577

06 आवास िथा सामदुार्यक सरु्वधा 32584 0.39     335163 14.64    82763 6.80     450510 3.76     
6.1 आवास र्वकास 22815.08769 162274 6155 191244
6.2 सामदुार्यक र्वकास 2769.027186 5352.987 0 8122
6.3 खानपेानी 6125.61979 113216.8 76608 195950
6.6 आवास िथा सामदुार्यक सरु्वधा - अन्यर उल्लेख नभएको874.215363 54318.93 0 55193

07 स्वास््य 416005 4.92     79131 3.46     1000 0.08     496136 4.15     
7.1 और्धी उत्पादन,उपकरण िथा औजार 1774.931593 512.7821 1000 3288
7.2 वर्हरंङ्ग सेवा 116796.622 6478.886 0 123276
7.3 अस्पिाल सेवा 173974.2397 8392.169 0 182366
7.4 सावषजतनक स्वास््य सेवा 105374.0065 62084.92 0 167459
7.5 अनसुन्धान सेवा 15226.35102 1622.501 0 16849
7.6 स्वास््य - अन्यर वतगषकृि नभएको 2859.038077 39.82302 0 2899

08 मनोरन्जन,संस्कृति िथा धमष 31470 0.37     9133 0.40     0 -      40602 0.34     
8.1 मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरु 8131.7198 4581.932 0 12714
8.2 सांस्कृतिक सेवा 21063.48456 4486.087 0 25550



खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि खचष प्रतिशि
संकेि कायषगि र्ववरण

चालु प ुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा

8.3 प्रसारण िथा प्रकाशन सेवा 1731.874109 52.79136 0 1785
8.5 अनसुन्धान िथा र्वकास, संस्कृतिक र धातमषक 542.5729381 11.85221 0 554

09 शशक्षा 366461 4.33     3355 0.15     0 -      369817 3.09     
9.1 पूवष प्राथतमक र  प्राथतमक शशक्षा 4416.141296 9.44881 0 4426
9.5 िहमा वतगषकृि नहनु ेशशक्षा (अनौपचाररक शशक्षा) 11876.43395 16.62941 0 11893
9.6 शशक्षाको लातग सहायक सेवाहरु 326758.0211 2483.055 0 329241
9.7 शशक्षा- अनसुन्धान र्वकास 179.1282256 0 0 179
9.8 शशक्षा- अन्यर वतगषकृि नभएको 23231.45155 846.1992 0 24078

10 सामाशजक सरुक्षा 1220096 14.42    999 0.04     0 -      1221095 10.20    
10.5 बेरोजगार 403.90634 0 0 404
10.7 सामाशजक असमावेशी 380.39023 61.745 0 442

10.8 सामाशजक सरुक्षा - अनसुन्धान िथा र्वकास 343.443813 155.6521 0 499

10.9 सामाशजक सरुक्षा - अन्यर वतगषकृि नभएको 1218968.57 781.5288 0 1219750
8461217 100.00  2288587 100.00  1216226 100.00  11966030 100.00   

स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय
कूल जम्मा



अनसूुची- 10

रू.लाखमा

अ.सं. मन्रालय र्वतनयोजन खचष प्रतिशि
101 रािपति 1621 1226 75.66    
102 उपरािपति 510 464 90.94    
103 प्रदेश प्रमखुहरु 2289 1561 68.19    
202 संघीय संसद 12557 10416 82.95    
204 अदालि 67812 69602 102.64  
206 अशतियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 13304 8304 62.42    
208 महालेखा परीक्षकको कायाषलय 6232 5159 82.78    
210 लोक सेवा आयोग 9126 5366 58.79    
212 तनवाषचन आयोग 4801 4893 101.92  
214 रार्िय मानव अतधकार आयोग 2575 1774 68.88    
218 न्याय पररर्द् 469 406 86.64    
220 रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोग 880 460 52.28    
222 रार्िय मर्हला आयोग 1214 690 56.87    
224 रार्िय दतलि आयोग 328 264 80.46    
226 रार्िय समावेशी आयोग 341 209 61.28    
228 आददवासी जनजाति आयोग 315 215 68.34    
230 मधेशी आयोग 346 432 124.92  
232 थारू आयोग 447 390 87.33    
234 मशुस्लम आयोग 444 274 61.82    
301 प्रधानमन्री िथा मशन्रपररर्द्को कायाषलय 42885 30305 70.67    
305 अथष मन्रालय 345570 143521 41.53    
307 उद्योग, वाशणज्य िथा आपूतिष मन्रालय 101864 54903 53.90    

308 उजाष, जलस्रोि िथा तसंचाई मन्रालय 415129 244921 59.00    
311 कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्रालय 4787 2859 59.71    
312 कृर्र् िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 293276 230066 78.45    
313 खानपेानी मन्रालय 280810 121989 43.44    
314 गहृ मन्रालय 1358983 1353578 99.60    

325 संस्कृति, पयषटन िथा नागररक उड्डययन मन्रालय 56628 45287 79.97    
326 परराि मन्रालय 62898 60509 96.20    

आतथषक वर्ष २०७7/७8 को मन्रालय/आयोग/तनकायगि र्वतनयोजन र खचष र्ववरण



अ.सं. मन्रालय र्वतनयोजन खचष प्रतिशि
329 वन िथा वािावरण मन्रालय 125718 100643 80.05    

336
भतूम व्यवस्था, सहकारी  िथा गररबी तनवारण 
मन्रालय 82269 55987 68.05    

337 भौतिक पूवाषधार िथा यािायाि मन्रालय 1342944 1023686 76.23    
340 मर्हला बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक मन्रालय 8589 4966 57.81    
343 यवुा िथा खेलकूद मन्रालय 18395 13952 75.85    
345 रक्षा मन्रालय 502586 526542 104.77  
347 शहरी र्वकास मन्रालय 322061 245561 76.25    
350 शशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्रालय 558689 367152 65.72    
358 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतध मन्रालय 71342 63698 89.29    
365 संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 290926 157630 54.18    
370 स्वास््य िथा जनसंतया मन्रालय 606788 415016 68.40    
371 श्रम, रोजगार िथा सामाशजक सरुक्षा मन्रालय 83940 16231 19.34    
391 रार्िय योजना आयोग 32570 9253 28.41    
392 रार्िय पनुतनषमाषण प्रातधकरण 550000 529674 96.30    
501 अथष मन्रालय- र्वत्तीय व्यवस्था 1044347 613923 58.79    
502 अथष मन्रालय- आन्िररक ऋण भकु्तानी 723592 653617 90.33    

503
अथष मन्रालय- वैदेशशक ऋण भकु्तानी 
(बहपुक्षीय) 247417 263450 106.48  

504 अथष मन्रालय- वैदेशशक ऋण भकु्तानी (दिपक्षीय) 30574 32647 106.78  

601
अथष मन्रालय- कमषचारी सरु्वधा िथा सेवातनविृ 
सरु्वधा 827000 525388 63.53    

602 अथष  मन्रालय- र्वर्वध 561953 1502 0.27     
701 प्रदेश 998737 1103481 110.49  
801 स्थानीय िह 2627576 2841987 108.16  

14746454 11966030 81.15    

स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

जम्मा



अनसूुची- 11

रू.लाखमा

चाल ु पुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा चाल ु प ुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा चाल ु प ुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा
101 रािपति 1298 323 0 1621 1119 107 0 1226 86.24      33.12      -       75.66    

102 उपरािपति 493 17 0 510 447 17 0 464 90.67      98.71      -       90.94    

103 प्रदेश प्रमखुहरु 2173 116 0 2289 1459 102 0 1561 67.14      87.84      -       68.19    

202 संघीय संसद 12238 319 0 12557 10055 361 0 10416 82.16      113.19    -       82.95    

204 अदालि 48323 19489 0 67812 41085 28517 0 69602 85.02      146.32    -       102.64   

206 अशतियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 9505 3799 0 13304 5606 2698 0 8304 58.97      71.03      -       62.42    

208 महालेखा परीक्षकको कायाषलय 4859 1373 0 6232 3920 1239 0 5159 80.68      90.20      -       82.78    

210 लोक सेवा आयोग 8904 222 0 9126 5217 149 0 5366 58.59      67.11      -       58.79    

212 तनवाषचन आयोग 4435 366 0 4801 4601 292 0 4893 103.75    79.71      -       101.92   

214 रार्िय मानव अतधकार आयोग 2540 35 0 2575 1744 30 0 1774 68.66      85.01      -       68.88    

218 न्याय पररर्द् 448 21 0 469 387 19 0 406 86.38      92.31      -       86.64    

220 रार्िय प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आयोग 853 27 0 880 438 22 0 460 51.33      82.43      -       52.28    

222 रार्िय मर्हला आयोग 1204 10 0 1214 636 55 0 690 52.78      549.29    -       56.87    

224 रार्िय दतलि आयोग 328 0 0 328 254 10 0 264 77.41      -         -       80.46    

226 रार्िय समावेशी आयोग 324 17 0 341 192 17 0 209 59.28      99.35      -       61.28    

228 आददवासी जनजाति आयोग 291 24 0 315 195 21 0 215 66.92      85.59      -       68.34    

230 मधेशी आयोग 329 17 0 346 255 177 0 432 77.48      1,043.00  -       124.92   

232 थारू आयोग 407 40 0 447 273 117 0 390 67.07      293.45    -       87.33    

234 मशुस्लम आयोग 388 56 0 444 234 40 0 274 60.40      71.63      -       61.82    

301 प्रधानमन्री िथा मशन्रपररर्द्को कायाषलय 37670 5215 0 42885 26550 3755 0 30305 70.48      72.00      -       70.67    

305 अथष मन्रालय 250103 95467 0 345570 114954 28568 0 143521 45.96      29.92      -       41.53    

307 उद्योग, वाशणज्य िथा आपूतिष मन्रालय 52851 49013 0 101864 32291 22612 0 54903 61.10      46.13      -       53.90    

308 उजाष, जलस्रोि िथा तसंचाई मन्रालय 52899 362230 0 415129 32110 212811 0 244921 60.70      58.75      -       59.00    

311 कानून, न्याय िथा संसदीय मातमला मन्रालय 4731 56 0 4787 2657 202 0 2859 56.15      360.44    -       59.71    

312 कृर्र् िथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालय 261774 31502 0 293276 212381 17685 0 230066 81.13      56.14      -       78.45    

313 खानपेानी मन्रालय 32575 248235 0 280810 5951 116038 0 121989 18.27      46.75      -       43.44    

314 गहृ मन्रालय 1299114 59869 0 1358983 1270617 82961 0 1353578 97.81      138.57    -       99.60    

325 संस्कृति, पयषटन िथा नागररक उड्डययन मन्रालय 37512 19116 0 56628 27698 17589 0 45287 73.84      92.01      -       79.97    

326 परराि मन्रालय 51019 11879 0 62898 50477 10032 0 60509 98.94      84.45      -       96.20    

329 वन िथा वािावरण मन्रालय 80340 45378 0 125718 64569 36074 0 100643 80.37      79.50      -       80.05    

बजेटको िलुनामा खचष प्रतिशि

 आतथषक वर्ष २०७7/७8 को मन्रालय/तनकायगि चाल ,ु पूुँजीगि र र्वत्तीय व्यवस्थाको र्वतनयोजन र खचषको र्ववरण

अ.सं. मन्रालय
र्वतनयोजन खचष



चाल ु पुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा चाल ु प ुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा चाल ु प ुुँजीगि र्वत्तीय जम्मा
बजेटको िलुनामा खचष प्रतिशि

अ.सं. मन्रालय
र्वतनयोजन खचष

336 भतूम व्यवस्था, सहकारी  िथा गररबी तनवारण 
मन्रालय 56742 25527 0 82269 42109 13878 0 55987 74.21      54.37      -       68.05    

337 भौतिक पूवाषधार िथा यािायाि मन्रालय 103661 1239283 0 1342944 88420 935265 0 1023686 85.30      75.47      -       76.23    

340 मर्हला बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक मन्रालय 7380 1209 0 8589 4180 785 0 4966 56.64      64.96      -       57.81    

343 यवुा िथा खेलकूद मन्रालय 16465 1930 0 18395 9363 4589 0 13952 56.86      237.79    -       75.85    

345 रक्षा मन्रालय 445967 56619 0 502586 447458 79084 0 526542 100.33    139.68    -       104.77   

347 शहरी र्वकास मन्रालय 72364 249697 0 322061 27855 217706 0 245561 38.49      87.19      -       76.25    

350 शशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्रालय 554868 3821 0 558689 363796 3355 0 367152 65.56      87.81      -       65.72    

358 सञ्चार िथा सूचना प्रर्वतध मन्रालय 52901 18441 0 71342 44604 19094 0 63698 84.32      103.54    -       89.29    

365 संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 136312 154614 0 290926 88565 69065 0 157630 64.97      44.67      -       54.18    

370 स्वास््य िथा जनसंतया मन्रालय 454107 152681 0 606788 340240 74776 0 415016 74.93      48.98      -       68.40    

371 श्रम, रोजगार िथा सामाशजक सरुक्षा मन्रालय 83317 623 0 83940 15838 393 0 16231 19.01      63.06      -       19.34    

391 रार्िय योजना आयोग 31676 894 0 32570 8834 419 0 9253 27.89      46.83      -       28.41    

392 रार्िय पनुतनषमाषण प्रातधकरण 160494 389506 0 550000 241814 287861 0 529674 150.67    73.90      -       96.30    

501 अथष मन्रालय- र्वत्तीय व्यवस्था 0 0 1044347 1044347 0 0 613923 613923 -        -         58.79    58.79    

502 अथष मन्रालय- आन्िररक ऋण भकु्तानी 270847 0 452745 723592 284606 0 369011 653617 105.08    -         81.51    90.33    

503 अथष मन्रालय- वैदेशशक ऋण भकु्तानी (बहपुक्षीय)
42172 0 205245 247417 57364 0 206086 263450 136.02    -         100.41   106.48   

504 अथष मन्रालय- वैदेशशक ऋण भकु्तानी (दिपक्षीय) 5038 0 25536 30574 5441 0 27206 32647 108.01    -         106.54   106.78   

601 अथष मन्रालय- कमषचारी सरु्वधा िथा सेवातनविृ 
सरु्वधा 827000 0 0 827000 525388 0 0 525388 63.53      -         -       63.53    

602 अथष  मन्रालय- र्वर्वध 281854 280099 0 561953 1502 0 0 1502 0.53       -         -       0.27      

701 प्रदेश 998737 0 0 998737 1103481 0 0 1103481 110.49    -         -       110.49   

801 स्थानीय िह 2627576 0 0 2627576 2841987 0 0 2841987 108.16    -         -       108.16   

9489406 3529175 1727873 14746454 8461217 2288587 1216226 11966030 89.16     64.85      70.39    81.15    

स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय
जम्मा



अनसूुची 12

रू.लाखमा

ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायषक्रम शरुु बजेट रकमान्िर थप रकमान्िर घट खदु बजेट खचष  खचष प्रतिशि

30500108 तमतलतनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नपेाल 91053 8154 17136 82071 23319 28.41

30800101 बढुी गण्डकी जलर्वद्यिु आयोजना 80084 61531 64772 76844 16569 21.56

30803112 बबई तसंचाइ आयोजना 14991 15 0 15006 14322 95.44

30803113 महाकाली तसंचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 4373 4600 0 8973 8639 96.28

30803116 तसक्टा तसंचाइ आयोजना 15574 2691 2660 15605 10805 69.24

30803119 रानी जमरा  कुलररया तसंचाइ आयोजना ( प्रणाली आधतुनकीकरण समेि) 21756 2676 1715 22717 12525 55.14

30803120 भेरी - ववई  डाइभसषन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 31117 0 15236 15881 12138 76.43

30803124 सनुकोशी मररन डाईभसषन बहउुदे्दशशय आयोजना 24585 16 6221 18380 12455 67.76

31300101 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 54645 1925 5875 50695 16216 31.99

32551011 पशपुति के्षर र्वकास कोर् 3500 6599 3500 6599 6549 99.24

32551012 लशुम्बनी र्वकास कोर् 10000 345 777 9568 7038 73.56

32900104 रािपति चरेु संरक्षण कायषक्रम 15563 9145 6431 18278 16072 87.93

33700101 काठमांडौ-िराई मधेश र्ाष्ट ट्रयाक 89388 27021 26721 89688 87311 97.35

33701109 गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 13719 12884 5161 21442 20448 95.36

33701114 पषु्पलाल राजमागष(मध्य पहाडी राजमागष) 82740 16046 21218 77568 72833 93.90

33701118 उत्तर दशक्षण राजमागष(कणाषली, कालीगण्डकी र कोशी) 40967 3293 12993 31267 24711 79.03

33701128 हलुाकी राजमागष (पलुहरु समेि) 70152 51543 15159 106536 102015 95.76

33702101 रेल, मेट्रो रेल िथा मोनो रेल र्वकास आयोजना 86666 57608 62021 82253 46173 56.13

50108110 मातथल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजना (४५६ मे. वा.) 10000 0 0 10000 10000 100.00

50125103 दशक्षण एशशया पयषटन पवुाषधार र्वकास आयोजना 47250 36000 36000 47250 17112 36.22

50125104 पोखरा के्षरीय अन्िराषर्िय र्वमानस्थल 107500 102500 102500 107500 30729 28.59
50125105 दोस्रो अन्िराषर्िय र्वमानस्थल तनजगढ, बारा 5000 0 0 5000 5000 100.00

920623 404592 406096 919119 572979 62.34

स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

आतथषक वर्ष २०७7/७8 को रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको र्वतनयोजन र खचष र्ववरण

जम्मा



अनसूुची- १3

रू..लाखमा

चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय
1 सामान्य सावषजतनक सेवा 3957658 39805 44396 6373 859374 923026 5830632
2 रक्षा 0 0 425413 76976 12577 4172 519138
3 सावषजतनक शाशन्ि सरुक्षा 0 0 340400 34568 132406 63067 570441
4 आतथषक मातमला 144629 184147 357363 1219985 110200 385375 2401699
5 वािावरण संरक्षण 895 2319 7043 50589 2246 2866 65959
6 आवास िथा सामदुार्यक सरु्वधा 19676 89596 8481 263336 4427 64993 450510
7 स्वास््य 274103 10129 88419 69051 53484 951 496136
8 मनोरंजन,संस्कृति िथा धमष 5689 2614 9001 4571 16779 1948 40602
9 शशक्षा 38191 396 326502 2117 1768 843 369817
10 सामाशजक सरुक्षा 686875 172 58065 671 475157 156 1221095

5127716 329178 1665084 1728238 1668417 1447396 11966030
स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

कूल जम्मा

 आतथषक वर्ष २०७7/७8 को लैर्ङ्गक उत्तरदायी बजेटको सेवा िथा कायषगि खचषको र्ववरण

क्र.सं. सेवा िथा कायष
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष िटस्थ

जम्मा



अनसूुची- १4

रू..लाखमा

चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय
1 सामान्य सावषजतनक सेवा 3958860 39250 902568 929955 5830632
2 रक्षा 0 0 437990 81148 519138
3 सावषजतनक शाशन्ि सरुक्षा 19799 19876 453008 77758 570441
4 आतथषक मातमला 429020 1370562 183172 418945 2401699
5 वािावरण संरक्षण 5737 19307 4447 36468 65959
6 आवास िथा सामदुार्यक सरु्वधा 5868 190226 26716 227699 450510
7 स्वास््य 310476 12691 105530 67440 496136
8 मनोरंजन,संस्कृति िथा धमष 13725 0 17745 9133 40602
9 शशक्षा 360347 2250 6114 1105 369817
10 सामाशजक सरुक्षा 4271 788 1215825 211 1221095

5108103 1654952 3353114 1849861 11966030
स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

कूल जम्मा

आतथषक वर्ष २०७7/७8 को गररवी न्यूनीकरण बजेटको सेवा िथा कायषगि खचषको र्ववरण

क्र.सं. सेवा िथा कायष
गररवी न्यूतनकरण िटस्थ

जम्मा



अनसूुची- १5

रू..लाखमा

चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय चालु प ुुँजीगि/र्वत्तीय

1 सामान्य सावषजतनक सेवा 76706 0 1568187 616 3216535 968589 5830633

2 रक्षा 0 0 3584 485 434406 80663 519138

3 सावषजतनक शाशन्ि सरुक्षा 0 0 0 0 472807 97635 570441

4 आतथषक मातमला 34219 160271 184556 409667 393417 1219568 2401699

5 वािावरण संरक्षण 8516 42877 698 11679 970 1219 65959

6 आवास िथा सामदुार्यक सरु्वधा 2720 78767 19065 105378 10799 233781 450510

7 स्वास््य 0 1000 532 60422 415473 18709 496136

8 मनोरंजन,संस्कृति िथा धमष 0 0 0 0 31470 9133 40602

9 शशक्षा 0 0 4346 262 362115 3093 369817

10 सामाशजक सरुक्षा 0 0 685463 0 534633 999 1221095

122161 282915 2466432 588510 5872625 2633388 11966030

स्रोि: LMBIS/महालेखा तनयन्रक कायाषलय

कूल जम्मा

आतथषक वर्ष २०७7/७8 को जलवाय ुपररविषन बजेटको सेवा िथा कायषगि खचषको र्ववरण

क्र.सं. सेवा िथा कायष
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष िटस्थ

जम्मा



अनसुचुी-१६

(in millions)

Sectorwise Grant Loan Total

Education 4841.7 0.0 4841.7

Energy 4265.9 41995.0 46260.9

Supply 0.0 0.0

Reconstruction/  Earthquake 600.0 0.0 600.0

Financial/Economy 0.0 17850.0 17850.0

Urban Development 0.0 17763.0 17763.0

Rural Development 0.0 0.0

Road 0.0 54000.0 54000.0

Water Supply/Irrigation and Sanitation 2458.5 4714.0 7172.5

Food 0.0 0.0

Irrigation 0.0 0.0

Agriculture 1266.8 9392.0 10658.8

Governance (Human Resource Development) - 0.0

Covid 1323.6 8751.0 10074.6

Health 9349.0 0.0 9349.0

Forest and Environment 2456.1 2072.1 4528.2

Capacity Enhancement 0.0 17763.0 17763.0

Development Policy Credit 0.0 23684.0 23684.0

Inclusive Development 824.9 824.9

Social 0.0 - 0.0

Total (NRs in Million) 27386.6 197984.1 225370.7

Sorce: Ministry of Finance, International Economic Cooperation Coordination Division

अन्िराषर्िय आतथषक सहायिा प्रतिवििा

के्षरगि र्ववरण (आतथषक वर्ष २०७७/७८)



अनसूुची-१७

In Foreign 

Currency
In NRs.

1 July 17, 2020 Shrawan 2, 2077 WB
Strategic Road Connectivity 

and Trade Improvement Project
Loan USD 450 54000.0 Road

2 July 23, 2020 Shrawan 7, 2077 JAPAN
School Sector Development 

Program (SSDP)
Grant JPY 300 335.0 Education

3 July 31, 2020 Shrawan 16, 2077 WB
Earthquake Housing 

Reconstruction Project (MDTF)
Grant USD 5 600.0 Reconstruction

Norway Grant USD 35 4150.3

ADB Loan USD 200 23716.0

5 September 4, 2020  Bhadra 19, 2077 WB
School Sector Development 

Program (SSDP)
Grant USD 10.85 1270.0 Education

6 October 12, 2020 Ashoj 26, 2077 IFAD

Supporting COVID-19 

Recovery Through Accelerated 

private Investment in 

Agriculture

Grant USD 0.5453 63.6 Covid Support

7 October 16, 2020  Ashoj 30, 2077 Germany
Support for the National Health 

Sector Programme
Grant EURO 10 1260.0 Covid Support

8 October 19, 2020 Kartik 3, 2077 DFID
Nepal Health Sector Program-

III
Grant Pound 22.5 3401.6 Health

EnergyAugust 27, 2020

अथष मन्रालय

पररयोजनागि र्ववरण (आतथषक वर्ष २०७७/७८)

(in millions)

S.N.
Date of Agreement 

A.D

Date of Agreement 

B.S

Bhadra 11, 20774

SASEC Power Transmission 

and distribution system 

strengthening Project (PTDSSP)

अन्िराषर्िय आतथषक सहायिा प्रतिवििा

Type of 

Assistance

Amount 
SectorDonor Name of the Project



In Foreign 

Currency
In NRs.

S.N.
Date of Agreement 

A.D

Date of Agreement 

B.S

Type of 

Assistance

Amount 
SectorDonor Name of the Project

9 GEF/UNDP

Developing Climate Resilient 

Livelihood in Vulnerable 

watershed in Nepal

Grant USD 7.9

10 GEF/WWF

Integrated Landscape 

Management to Secure Nepal's 

Protected Areas and Critical 

Corridors

Grant USD 6.69

Nepal Urban Governance and 

Infrastructure Project
Loan USD 150 17763.0 Urban Development

Finance for Growth 

Development Policy Credit 
Loan USD 200 23684.0 DPC

12 November 29, 2020 Mangsir 14, 2077 Switzerland
Nepal Agricultural Market 

Development Programme-II
Grant CHF 9.54 1259.1 Agriculture

13 December 4, 2020 Mangsir 19, 2077 EU
Supporting Nepal's School 

Sectors
Grant EURO 20 2857.2 Education

14 December 21, 2020 Poush 6, 2077 WB
Rural Enterprise and Econimic 

Development Project
Loan USD 80 9392.0 Agriculture

Priority River Basin Flood Risk 

Management
Loan USD 40 4714.0

Priority River Basin Flood Risk 

Management
Grant USD 10 1178.5

16 December 22, 2020 Poush 7, 2077 ADB
SASEC Airport Capacity 

Enhancement Project
Loan USD150 17763.0 Capacity Enhancement

17 December 30, 2020  Poush 15, 2077 ADB
Electricity Grid Modernization 

Project
Loan USD156 18279.0 Energy

Grant USD 6.1 706.1

Loan USD 17.9 2072.1

19 March 24, 2021 Chaitra 11, 2077 WB

Power sector Reform and 

Sustainable Hydropower 

Development project 

Grant USD 1 115.6 Energy

Forest and Environment

15 December 22, 2020 Poush 7, 2077 ADB Irrigation

18  March 19, 2021 Chaitra 6, 2077 WB Forests For Prosperity

October 25, 2020 Kartik 9, 2077 1750.0 Forest and Environment

11 November 19, 2020 Mangsir 3, 2077 WB



In Foreign 

Currency
In NRs.

S.N.
Date of Agreement 

A.D

Date of Agreement 

B.S

Type of 

Assistance

Amount 
SectorDonor Name of the Project

20 March 24, 2021 Chaitra 11, 2077 Germany

Fostering Nepal's Green 

Recovery and Inclusive 

Development

Grant EURO 6 824.9 Inclusive Development

21  April 2, 2021  Chaitra 20, 2077 WB

COVID 19 Emergency 

Response and Health System 

Preparedness Project

Loan USD 75 8751.0
COVID Support 

(Health)

22  April 26, 2021 Baishak 13 ,2078 JAPAN Supply of Medical Equipment Grant JPY 996 1096.0 Health

23  May 4, 2021 Baishak 21,2078 Finland Sustainable WASH for All Grant EURO 9 1280.0
Wate Supply,Sanitation 

and Hygine

24 June 3, 2021 Jestha 20, 2078 IFAD Rural Poor Stimulus Facility Grant USD 0.663 7.7 Agriculture

25 June 14, 2021 Ashadh 1, 2078 Germany 
Development Cooperation 

Agreement 
Grant 34.4 Euro 4851.4 Health & Economy 

26 June 27, 2021 Ashadh 13, 2078 WB
Fiscal Recovery Development 

Policy Credit
Loan USD 150 17850.0 Economy 

27 July 12, 20212 Ashadh 28, 2078 Japan 

The Project for Human 

Resource Development 

Scholarship JDS 

Grant JPY 356 379.5 Education

225370.7 Percentage %

Grant 27386.6 12.15

Loan 197984.1 87.85

Total 225370.7 100.00

Grant 60527.7

Loan 299493.3

Total 360021.0

Grant 45.25

Loan 66.11

Total 62.60

Sorce: Ministry of Finance, International Economic Cooperation Coordination Division

Total

Target 

Achievement in %



अनसूुची- १८

रू.लाखमा
दिपक्षीय (क) अनदुान ऋण जम्मा

स्वीजरलैण्ड 12591 0 12591
जापान 18105 0 18105
चीन 0 0 0
जमषन 69364 0 69364
नवे 41503 0 41503
तडएर्आइतड 34016 0 34016
र्र्नल्यैण्ड 12800 0 12800

जम्मा (क) 188378 0 18838

बहपुक्षीय (ख) अनदुान ऋण जम्मा
वल्ड बैंक 26917 1335121 1362038
शजइएर्/ययुनतडर्प/डब्लडुब्लएुर् 17500 0 17500
एशशयन डेभेलभमेन्ट 11785 644720 656505
इयु 28572 0 28572
आइर्ाड 713 0 713

जम्मा (ख) 85488 1979841 2065329

दाि ृतनकाय अनदुान ऋण जम्मा प्रतिशि
दिपक्षीय 188378 0 188378 8.36      
बहपुक्षीय 85488 1979841 2065329 91.64     

जम्मा 273866 1979841 2253707 100.00   

स्रोिः अथष मन्रालय, अन्िराषर्िय आतथषक सहायिा समन्वय महाशाखा

अन्िराषर्िय आतथषक सहायिा प्रतिवििाको सारांश
दाि ृतनकाय अनसुार (आतथषक वर्ष २०७७/७८)

अन्िराषर्िय आतथषक सहायिा प्रतिवििा
दाि ृतनकायगि र्ववरण (आतथषक वर्ष २०७७/७८)
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