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मन्तव्य 

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को बजेट कायार्न्वयनको पिहलो ६ मिहनामा बजेट कायार्न्वयन िःथित, कायार्न्वयनका 
बममा देखा परेका चनुौतीह  र तत्काल गनुर्पन सधुारका के्षऽह  समावेश गरी यो अधर्वािषर्क मूल्या न 
ूितवेदन ूःततु गिरएको छ।  

िवँ वव्यापी महामारीको पमा देखा परेको कोिभड-१९ ले िवँ व र के्षऽीय अथर्तन्ऽसँगै मलुकुको आिथर्क तथा 
सामािजक अवःथामा गिम्भर ूभाव पनर् पगु्यो। गत आिथर्क वषर् २०७६/७७ को अिन्तम चौमािसकबाट शु  
भई चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनासम्म पिन कोिभडको ूभाव कायमै र ो। अथर्तन्ऽका समम के्षऽ 
कोिभड-१९ बाट ूभािवत हुँदा सावर्जिनक खचर् र राजःवमा समेत ूितकूलता िसजर्ना भयो। आिथर्क वषर्को 
पिहलो २ मिहनामा संबमण जोिखम न्यूिनकरण गनर् िनषधेा ा समेत जारी गिरएको र तत ्पँ चात ्जनजीवन 
अपेिक्षत पमा सामान्यीकृत नहुँदा बजेट तजुर्मा गदार् अनमुान गिरए झ आिथर्क वषर्को शु  देिख नै 
तदा कताका साथ बजेट कायार्न्वयनमा जान सकेन। 
कोिभड-१९ का कारण मलुकुको आिथर्क विृ दर यस वषर् अपेिक्षत हनु नसिक औषतमा रहने अनमुान गिरएको 
छ। पयर्टन लगायतका सेवा के्षऽ सामान्य हनु सकेका छैनन।् उ ोग, व्यापार, िव ीय क्षेऽ, िशक्षा, ःवाःथ्य 
क्षेऽ बमश: सामान्य हुँदै छन।् तर पूणर्तः सञ् चालनमा आउन सकेको छैन। मलुकुको वाःतिवक क्षेऽ ूभािवत 
भए पिन मिुाःफीित वािञ्छत सीमामा रहेको, कजार् ूवाह र िनके्षपको संकलनमा सकारात्मक विृ दर रहेको र 
िवूषेणमा सकारात्मक विृ दर रहेको कारण अथर्तन्ऽ बमशः पनुरोत्थानको चरणमा रहेको छ। 

सावर्जिनक िव  व्यवःथापनलाई थप ूभावकारी बनाउन आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व िनयमावली 
जारी गिरएको छ। सावर्िजनक खचर्मा िम व्यियता कायम गनर् मापदण्ड तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएको छ। 
आयोजनाको बहवुषीर्य ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड जारी गिरएको छ। बजेट अनशुासन कायम गद आयोजना 
कायार्न्वयनमा सहजीकरण गिरएको छ। बजेट ूणालीमा रहेका सूचना ूणालीका बीचमा अन्तर आब ता कायम 
गद तु न्त राजःव र खचर्को अवःथाको सूचना ूाप् त गनर् सिकने संयन्ऽ ःथापना गिरएको छ। िबयाकलापमा 
आधािरत बजेट िनकासा र खचर् ूणाली लाग ुगिरएको छ। साना करदाताह लाई मोबाइल बैिक बाट राजःव 
दािखला गनर् सक्ने व्यवःथा िमलाइएको छ। लामो समयसम्म अवण्डा राखी बजेट बाँडफाँट आिथर्क वषर्को 
अन्त्यमा माऽ बाँडफाँट गन ूवृि लाई िन त्सािहत गिरएको छ। 

ूदेश र ःथानीय तहबाट कायार्न्वयन गदार् ूभावकारी हनेु कितपय कायर्बमह  िव ीय हःतान्तरण सिहत तत ्
तत ्तहबाट कायार्न्वय हनेु व्यवःथा िमलाईएको छ। ूदेशमा रहेका अधरुा आयोजना सम्पन् न गनर् आवँयक 
ॐोतको व्यवःथा गिरएको छ। ूदेश र ःथानीय तहसँग उच्च ःतरमा समन्वय र सहजीकरणको ूयास जारी 
रािखएको छ। कोिभड-१९ संबमणको ूभाव घट्दै भएको र कोिभड-१९ िव को खोपले सवल बनेको िनजी 
क्षेऽको मनोबलका कारण चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा बजेट कायार्न्वयनको ःतरमा सधुार आउने अपेक्षा 
गिरएको छ।  

उपयुर्क्त सधुारका ूयासह  हुँदा हुँदै पिन संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा आयोजना कायार्न्वयन र खचर् गन 
क्षमतामा अपेिक्षत सधुार आउन सकेको छैन। खचर् ूणालीमा िवगतमा कायम रहेका खिरद र ठेक्काको दाियत्व 
फ ट गन समःयाह  कायमै छ। खचर् गन िनकायको ूािविधक, िव ीय र व्यवःथापकीय क्षमतामा सधुार 
गनर् आवँयक छ। बजेटमा उल्लेिखत कायर्बममा कायार्न्वयनमा केही िनदिशका, मापदण्ड, कायर्िविध अझ सम्म 
तजुर्मा हनु सकेका छैनन।् कितपय कायर्बमको सञ् चालन िविधमा ःप ता नहुँदै बजेटमा समावेश गदार् महत्वपूणर् 
कायर्बमको कायार्न्वयनमा िवलम्व भएको छ। वैदेिशक सहायताको सम्झौताको रकममा उल्लेख्य विृ  भएतापिन 
पिरचालनमा अपेिक्षत सधुार हनु सकेको छैन।  



आगामी िदनमा राजःव र वैदेिशक सहायता पिरचालन र खचर् ूणालीमा सधुार गनुर् आवँयक छ। चाल ुआिथर्क 
वषर्को बाँकी अविधमा समय तािलका सिहतको संशोिधत कायर्योजना तयार गरी सावर्जिनक खचर् र ॐोत 
पिरचालन दक्षता हािसल गनर् सम्ब  सबैलाई आमह गदर्छु। 
अन्त्यमा, ूःततु ूितवेदनका लािग आवँयक तथ्या  र सूचना उपलब्ध गराउने सबै िनकायह  र ूितवेदन 
तयार गन कायर्मा संलग्न हनु ुहनेु मन्ऽालयका सिचव लगायत सबै कमर्चारी िमऽह लाई हािदर्क धन्यवाद िदन 
चाहन्छु।    
  
 िवंणुू साद पौडेल 
 अथर्मन्ऽी 
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कायर्कारी साराशं 
समि गत आिथर्क तथा िव ीय िःथित 

 सन ् 2020 मा कोिभड-१९ महामारीका कारण अिधकांश मलुकुको आिथर्क विृ मा संकुचन 
आएतापिन कोिभड-१९ िव को खोप लगाउन शु  भएकोले आिथर्क िबयाकलाप सामान्य हुँदै जाने 
र िव को आिथर्क विृ मा सधुार हनेु ूके्षपण गिरएकोले मलुकुको आिथर्क विृ दरमा समेत आिथर्क 
वषर्को बाँकी अविधमा औषतमा रहने अनमुान गिरएको छ।  

 मलुकुको आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनासम्मको औसत मिुाःफीित ३.७२ ूितशत 
रहेको छ। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ को ६ मिहनासम्म िवूषेण आूवाह (नेपाली मिुा) ११.१ ूितशतले विृ  
भई .४ खबर् ९५ अबर् ३१ करोड पगेुको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा िवूषेण आूवाह 
०.६ ूितशतले बढेको िथयो।  

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा कुल वःत ुिनयार्त अिघल्लो वषर्को सोही अविधको 
तलुनामा ६.१ ूितशतले विृ  भई .६० अबर् ८० करोड पगेुको छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही 
अविधमा यःतो िनयार्त २६.१ ूितशतले विृ  भएको िथयो। 

 समीक्षा अविधमा कुल वःत ुआयात ४.८ ूितशतले घटेर .६ खबर् ६१ अबर् २५ करोड पगेुको 
छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यःतो आयात ४.० ूितशतले घटेको िथयो। 

 समीक्षा अविधमा कुल व्यापार घाटा ५.८ ूितशतले घटी .६ खबर् ४५ करोड पगेुको छ। अिघल्लो 
वषर्को सोही अविधमा व्यापार घाटा ६.१ ूितशतले घटेको िथयो। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा शोधनान्तर िःथित .१ खबर् २४ अबर् ९२ 
करोडले बचतमा रहेको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा शोधनान्तर िःथित .२६ अबर् ६५ 
करोडले बचतमा रहेको िथयो।  

 समीक्षा अविधमा चाल ुखाता .४९ अबर् ५३ करोडले घाटामा रहेको छ। गत आिथर्क वषर्को सोही 
अविधमा यो खाता .७९ अबर् ६५ करोडले घाटामा रहेको िथयो। 

 २०७७ पसु मसान्तमा कुल िवदेशी िविनमय २०७७ असार मसान्तको .१४ खबर् १ अबर् ८४ 
करोडको तलुनामा ६.६ ूितशतले विृ  भई .१४ खबर् ९३ अबर् ७५ करोड पगुेको छ। अमेिरकी 
डलरमा २०७७ असार मसान्त ११ अबर् ६५ करोड रहेकोमा सोमा ९.७ ूितशतले विृ  भई 
२०७७ पसु मसान्तमा १२ अबर् ७८ करोड पगेुको छ। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा बक तथा िव ीय संःथाह ले संकलन गन िनक्षपेमा 
९.२ ूितशतले विृ  भई .४१ खबर् ९२ अबर् पगेुको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो 
िनक्षेप ६.२ ूितशतले बढेको िथयो। वािषर्क िवन्दगुत आधारमा २०७७ पसु मसान्तमा बक तथा 
िव ीय संःथाह को िनके्षप २२ ूितशतले बढेको छ। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा कुल आन्तिरक कजार् ८.२ ूितशतले बढेको छ। 
अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा उक्त कजार् २.४ ूितशतले बढेको िथयो। वािषर्क िवन्दगुत आधारमा 
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२०७७ पसु मसान्तमा यःतो कजार् २०.१ ूितशतले बढेको छ। समीक्षा अविधमा मौििक के्षऽबाट 
िनजी के्षऽमा जाने कजार् ११.० ूितशतले बढेको छ। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा िधतोपऽ बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीह को 
संख्या २१५ पगेुको छ। यस अविधमा .१ खबर् ८१ अबर् २४ करोड ८४ लाख बराबरको १ अबर् 
८० करोड ८२ लाख िक ा शेयर सूचीकृत भएका छन।्  

 नेप्से सूचकांक २०७७ असार मसान्तको १३६२.४ िवन्दबुाट २०७७ पसु मसान्तमा २२८६.६ 
िवन्दमुा पगेुको छ। २०७७ पसुसम्ममा बजार पूजँीकरण .३० खबर् ७९ अबर् ९४ करोड कायम 
छ। 

बजेट खचर् र ॐोत पिरचालन 

 चाल ुआिथर्क वषर्को कुल िविनयोजन .१४ खबर् ७४ अबर् ६४ करोड ५४ लाखमध्ये पिहलो ६ 
मिहनामा .४ खबर् १५ अबर् ७४ करोड ५४ लाख खचर् भएको छ। यो खचर् कुल िविनयोजनको 
२८.१९ ूितशत हो। 

 समीक्षा अविधको कुल खचर्मध्ये चालतुफर्  ३६.०८ ूितशत अथार्त िविनयोजनको .३ खबर् ४२ अबर् 
३५ करोड ६२ लाख खचर् भएको छ। पुजँीगत र िव ीय व्यवःथातफर्  िविनयोिजत रकमको बमश: 
1४.4 ूितशत र १३.०६ ूितशत अथार्त ् .५० अबर् ८१ करोड 70 लाख र .२२ अबर् ५७ 
करोड २२ लाख खचर् भएको छ। 

 समीक्षा अविधमा नेपाल सरकारको ॐोततफर् को खचर् गत आिथर्क वषर् भन्दा ४.५6 ूितशतले विृ  
भएको छ। वैदेिशक अनदुान गत आिथर्क वषर्भन्दा 9.42 ूितशतले घटेको छ। वैदेिशक ऋण गत 
वषर्को तलुनामा 26.40 ूितशतले खचर् घटेको छ। 

 समीक्षा अविधसम्ममा राजःव र अन्य ूािप् त समेत गरी .4 खबर् 50 अबर् 6 करोड आन्तिरक ॐोत 
पिरचालन भएको छ। यो रकम गत वषर्को संकलनको तलुनामा किरब 2.10 ूितशतले न्यून हो। 
चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनासम्म वािषर्क लआयको किरब 44 ूितशत राजःव संकलन 
भएको छ। 

 चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 को ूथम 6 मिहनामा कर राजःव संकलनतफर्  .3 खबर् 86 अबर् 
53 करोड 42 लाख संकलन भएको छ जनु गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको संकलनको तलुनामा 
1.39 ूितशतले कम हो भने गैरकर राजःवतफर्   35 अबर् 70 करोड संकलन भएको छ, जनु 
गत वषर्को तलुनामा 13.49 ूितशतले कम रहेको छ।  

 चाल ुआिथर्क वषर्मा .२ खबर् २५ अबर् आन्तिरक ऋण पिरचालन गन लआय रहेकोमा ूथम ६ 
मिहनामा .५७ अबर् ऋण पिरचालन गिरएको छ। 

 समीक्षा अविधसम्म िविभन् न िवकास आयोजना कायार्न्वयनको लािग .1 खबर् 87 अबर् 43 करोड 
62 लाख बराबरको वैदेिशक सहायताको ूितव ता ूाप् त भएको छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही 
अविधमा .७2 अबर् 98 करोड 23 लाखको ूितव ता ूाप् त भएको िथयो। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को ूारम्भमा वैदेिशक सहायतातफर्  नेपाल सरकारको ॐोतबाट खचर् भई सोधभनार् 
ूाप् त गनुर्पन रकम .21 अबर् 74 करोड 78 लाख रहेकोमा समीक्षा अविधसम्ममा सोधभनार् 
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िलनपुन रकम .42 अबर् 95 करोड 38 लाख पगेुको छ। यस अविधमा .37 अबर् 55 करोड 
13 लाख ूाप् त भई .7 अबर् 28 करोड 49 लाख सोधभनार् ूाप् त हनु बाँकी रहेको छ। 

राि य गौरवका आयोजनाको ूगितको अवःथा 

 चाल ुआिथर्क वषर् २०७7/७8 मा राि य गौरवका आयोजनाह मा .92 अबर् 6 करोड 23 लाख 
िविनयोजन गिरएकोमा पिहलो छ मिहनामा िविनयोजनको 15.19 ूितशत अथार्त ् .13 अबर् 98 
करोड 85 लाख खचर् भएको छ। 

 पोखरा के्षऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल, पुं पलाल (मध्य पहाडी) राजमागर् आयोजना, उ र दिक्षण 
लोकमागर् (कणार्ली किरडोर) को भौितक ूगित सन्तोषजनक रहेको छ। 

िव ीय संघीयता कायार्न्वयन 

 िव ीय संघीयता सफलतापूवर्क कायार्न्वयन भई रहेको छ। सहलगानी सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ 
जारी भै सहलगानीका क्षेऽ तथा रकम समेत िकटान गरी ःप ता कायम गिरएको छ। िवशेष अनदुान 
र समपरुक अनदुान सम्बन्धी कायर्िविध संशोधन गिर समसामियक बनाईएको छ। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा ूदेश तथा ःथानीय तहमा स:शत अनदुानको पमा . ८८ 
अबर् ९३ करोड ३७ लाख र िव ीय समानीकरण अनदुानको पमा .५९ अबर् ३९ करोड १८ 
लाख हःतान्तरण गिरएको छ। 

 ूदेश तथा ःथानीय तहमा िवशेष र समपरुक अनदुानवापत .१९ अबर् ९३ करोड िविनयोजन 
भएकोमा समीक्षा अविध सम्म .४ अबर् ३५ करोड ७० लाख बाँडफाँट गरी हःतान्तरण 
गिरसिकएको छ। 

 ूदेश तथा ःथानीय तहमा सःशतर् अनदुानबाट सञ् चालनमा रहेका आयोजनाह लाई िनरन्तरता िदई 
कायार्न्वयन गनर् त्यःतो आयोजनाको ूगितको आधारमा थप रकम उपलब्ध गिरएको छ। 

 ूदेश मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (Province Line Ministry Budget Information System-

PLMBIS) लाई ःतरोन् नित गरी ूयोगकतार्मैऽी बनाइएको छ। ःथानीय तह र ूदेशको लेखा न र 
ूितवेदन ूणालीमा सधुार आएको छ। 

बजेट ूणाली र सावर्जिनक िव  व्यवःथापनमा सधुार 

 आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व िनयमावली, 2077 जारी भई कायार्न्वयन गिरएको       
छ। 

 ठूला आयोजनाह को बहवुषीर्य खरीद ूिबयालाई व्यविःथत र पिरणाममखुी बनाउनका लािग िनिँ चत 
आधार तथा मापदण्डसिहतको आयोजनाह को बहवुषीर्य ठेक् का सम्बन्धी मापदण्ड, 20७७ ःवीकृत 
गरी कायार्न्वयनमा रहेको छ। 

 िबयाकलापमा आधािरत खचर् र िनकासा ूणाली लाग ुभएको छ। 

 ःथानीय तहको सिञ् चत कोष व्यवःथापन ूणाली SuTRA(Sub-national Treasury Regulatory 

Application) मा सबै ःथानीय तहह मा लाग ुभइसकेको छ। 
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 सावर्जिनक सम्पि  व्यवःथापन ूणाली Public Assets Management System -PMAS तयार गरी नेपाल 
सरकारको एिककृत सम्पित िववरण तयार गनर् शु वात गिरएको छ।  

 बजेट कायार्न्वयनमा देिखएका समःया र अथर् मन्ऽालयको तफर् बाट सहजीकरण गनुर् पन िवषयमा ूदेश 
र ःथानीय तहसगँ आवँयक समन्वय गिरएको छ।  

 िवशेष अनदुान कायर्िविध र समपरुक अनदुान कायर्िविधलाई समसामियक संशोधन सिहत कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको छ। आगामी आिथर्क वषर्को योजनाको छनौट चाल ुआिथर्क वषर्को फागनु १५ गते िभऽ 
सम्पन् न गन गरी राि य योजना आयोगबाट कायर् भइरहेको छ। 

समि गत खचर् एवम ्ॐोतको संशोिधत अनमुान  

 चाल ुआिथर्क वषर्मा .१४ खबर् ७४ अबर् खचर् हनेु अनमुान गिरएकोमा .१३ खबर् 44 अबर् 68 
करोड खचर् हनेु संशोिधत अनमुान गिरएको छ जनु कुल िविनयोजनको किरब ९१.१९ ूितशत हो। 

 चालतुफर्  .९ खबर् १4 अबर् ७८ करोड (िविनयोजनको 96.40 ूितशत) पुजँीगततफर्  .२ खबर् 
८३ अबर् ४ करोड (िविनयोजनको 80.20 ूितशत) र िव ीय व्यवःथातफर्  .१ खबर् 46 अबर् 86 
करोड (िविनयोजनको 85 ूितशत) हनेु अनमुान छ।   

 चाल ुवषर्को अन्त्यसम्मा नेपाल सरकारको ॐोतबाट (राजःव र आन्तिरक ऋण) .१0 खबर् 7४ 
अबर् 68 करोड, वैदेिशक अनदुानतफर्  .35 अबर् र वैदेिशक ऋणतफर्  .2 खबर् ३५ अबर् खचर् हनुे 
संशोिधत अनमुान रहेको छ। 

बजेट कायार्न्वयन र ॐोत व्यवःथापनमा तत्काल गनुर्पन सधुार 

 कोिभड-19 को ूभाव बमशः कम हुँदै गएको, खोप ूारम्भ गिरएको र आन्तिरक आिथर्क गितिविध 
बमशः परुानै लयमा फकर् दै गएकाले चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा बजेट कायार्न्वयनको 
संशोिधत कायर् योजना बनाई कायार्न्वयन गन। 

 कायर् सम्पन् न भई भकु्तानी िदन बाँकी दाियत्व तत्काल भकु्तानी िदने। साथै, सबै िनकायले िसिजर्त 
दाियत्व भकु्तानीको लािग िविनयोिजत वजेटवाटै रकमान्तर ूःताव गन। 

 अन्तरार्ि य आिथर्क सहायतावाट सञ् चालन गिरने आयोजनाको कायार्न्वयनको अवःथाको छु ै 
अनगुमन तथा समीक्षा गरी कायार्न्वयनमा देिखएका जिटलता िनराकरण गनर् अथर् मन्ऽालय, िवकास 
साझेदार तथा सम्बिन्धत मन्ऽालयह ले एिककृत ूयत् न गन। 

 आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन, २०७६ तथा िविनयोजन ऐन, २०७७ मा भएको 
व्यवःथा  बमोिजम िविनयोजनको 25 ूितशत सम्म सम्बिन्धत मन्ऽालयले नै कायर्बम संशोधन गनर् 
सक्ने व्यवःथा अथर् मन्ऽालयले बजेट सूचना ूणालीमा िमलाउने। 

 बजेट तजुर्मा गदार् छलफल भई तय भएका कायर्बम/आयोजनाको उ ेँय फरक हनेु गरी कायर्बम 
संशोधन/रकमान्तर ूःताव नगन। 

 चाल ुआिथर्क वषर्मा िविभन् न मन्ऽालय/आयोग/िनकायलाई िविनयोजन भएको वजेट खचर् हनु नसकी 
बचत हनेु भएमा तत ्तत ्िनकायले चैऽ 15 गतेिभऽ अिनवायर् पमा वजेट समपर्ण गन।  

 अथर् मन्ऽालयको पूवर् सहमती िवना दीघर्कािलन दाियत्व िसजर्ना हनेु कायर्बम सञ् चालन नगन। 



6 

 

 अथर् बजेट तथा अन्य शीषर्कमा LMBIS मा वजेट थपघट हनेु िवि कै TSA तथा CGAS मा सो 
अनु प तत्कालै कायार्न्वयन गनर् सिकने गरी सूचना ूणालीमा सधुार गन। 

 राजःव संकलनको वैकिल्पक कायर् योजना वनाई बाँकी अविधको लआय हािसल गन गरी राजःव 
ूशासनलाई पिरचालन गन। 

 राजःव चहुावट िनयन्ऽणमा समन्वयात्मक ूयास केिन्ित गन। अवैध आयात िनयार्त िनयन्ऽण गनर् 
केन्िीय राजःव चहुावट िनयन्ऽण सिमितको िनयिमत बैठकबाट यस सम्बन्धी उपयकु्त रणनीितह  तय 
गरी कायार्न्वयन गन/गराउने।  

 गैर कर राजःव संकलनको लािग िनयिमत पमा अनगुमन गन। सरकारका िविभन् न कोषमा िनिंबय 
रहेका रकमह  सिञ् चत कोषमा जम्मा गन। सावर्जिनक संःथानसंग वक्यौता व्याज तत्काल असलु 
गन। 

 भन्सार िबन्दमुा गिरने घोषणा, वगीर्करण र मूल्या नलाई यथाथर्परक र कारोवार मूल्यमा आधािरत 
वनाउन अन्तरदेिशय भन्सार ूशासनसंग िव तुीय सूचना आदान ूदान गन व्यवःथालाई िशय 
कायार्न्वयन गन। 

 आन्तिरक राजःव तफर्  करको दायरा िवःतार, कर परीक्षण, अनसुन्धान, वक्यौता असलुी, बजार 
अनगुमन लगायतका कायर्लाई ितोता िदई राजःव संकलन ूभावकारी बनाउने। 

 वैदेिशक ऋण तथा अनदुानको सोधभनार् समयमा नहुँदा नेपाल सरकारको ॐोतमा िनरन्तर चाप 
परेकोले समयमै सोधभनार् ूाप् त गनर् सम्बिन्धत आयोजना ूमखु र मन्ऽालयले थप पहल गन। 

 बजेट सहायता ूािप् तका लािग िनिदर्  गिरएका पूवर् कायर्ह  तथा शतर् बमोिजमको सबै कायर् सम्पादन 
गरी चाल ुआिथर्क वषर्मा नै सबै रकम ूाप् त गन व्यवःथा िमलाउने। 

 आयोजना आव  वैदेिशक सहायताको अनदुान तथा ऋण पिरचालन गनर् गनुर्पन सबै कायर् परुा गरी 
वैदेिशक ॐोतको अिधकतम पिरचालन गन र बैदेिशक सहायताको कायर्न्वयनमा देिखएका समःयाह  
समयमै समाधान गन।आयोजना ूमखु र सम्बिन्धत मन्ऽालयलाई िजम्मेवार बनाउने। 

 वैदेिशक अनदुानवाट सञ् चािलत आयोजनाह को लािग नेपाल सरकारले व्यहोनुर्पन Counter Part 

Fund/Matching Fund को सिुनिँ चतता गिर आयोजना कायार्न्यवयनमा आवँयक ॐोत व्यवःथापन 
गन। 

 अत्यावँयक बाहेकका सभा, गों ठी, सेिमनार, ॅमण, अध्ययन, अवलोकन, तािलम जःता कायर्बमह  
तेॐो चौमािसकमा सञ् चालन गनर् रोक लगाउने। दोॐो चौमािसकसम्म पिन सम्झौता गरी िनकासा 
निलएका अनदुान तेॐो चौमािसकमा निदने।  

 ॐोत पिरचालनको अवःथा िवँ लेषण गिर अिनवायर् र आगामी आिथर्क वषर्मा िजम्मेवारी सन ूकृतीका 
दाियत्व बाहेकका अन्य उपभोग्य खचर्ह  कटौती गन।   

 नगद ूवाहको िनयिमत िवँ लेषण गरी बजेटमा अनमुान गिरएको सीमा िभऽ आवँयकता अनसुार 
आन्तिरक ऋण पिरचालन गन। 
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पिरच्छेद - एक 
समि गत आिथर्क तथा िव ीय िःथित 

 

१.१  समि गत आिथर्क तथा िव ीय िःथित 

१.१.१  िवँ व अथर्तन्ऽको पिर ंय 

सन ् २०२० मा ३.५ ूितशतले संकुचन भएको िवँ व अथर्तन्ऽ सन ् २०२१ मा ५.५ 
ूितशतले विृ  हनेु अन्तरार्ि य मिुाकोषको ूके्षपण रहेको छ। कोषले सन ्२०२० मा २.४ 
ूितशतले ऋणात्मक रहेको उदीयमान तथा िवकासोन्मखु देशह को अथर्तन्ऽ सन ्२०२१ मा 
६.३ ूितशतले बढ्ने अनमुान गरेको छ। नेपालका िछमेकी मलुकुह  चीन र भारतको 
आिथर्क विृ  सन ्२०२० मा बमशः २.३ ूितशत र -८.० ूितशत  रहेकोमा सन ्२०२१ 
मा बमशः ८.१ ूितशत र ११.५ ूितशत हनुे कोषको ूके्षपण छ। सन ्2020 मा कोिभड-
१९ महामारीका कारण अिधकांश मलुकुको आिथर्क विृ दरमा संकुचन आएतापिन कोिभड-१९ 
िव को खोप लगाउने कायर् शु  भएकोले आिथर्क विृ दरमा सधुार हनेु ूक्षेपण गिरएको हो। 

१.२  राि य अथर्तन्ऽ 

१.२.१  उत्पादन के्षऽ 

कोिभड-१९ संबमण जोिखम न्यूिनकरण गनर् नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी लगायतका 
व्यवःथाह का कारण अथर्तन्ऽमा ूितकुल ूभाव परेको देिखएतापिन नेपाल रा  बकले २०७७ 
मंिसरमा गरेको सवक्षणले पिछल्लो समयमा आिथर्क गितिविधमा सधुार आउँदै गएको देखाएको 
छ। राजःव, बचत र कजार् पिरचालनमा देिखएको सधुारका अितिरक्त २०७७ असारमा 
गिरएको सवक्षण अनसुार देशका ४.१ ूितशत उ ोग×व्यवसाय माऽ पूणर् सञ् चालनमा रहेकोमा 
२०७७ मंिसरमा ५४ ूितशत उ ोग×व्यवसाय पूणर् सञ् चालनमा रहेको देिखएको छ। 

   तािलका १.1: कोिभड-१९ ले अथर्तन्ऽमा पारेको ूभाव सम्बन्धी सवक्षण 

िववरण २०७७ असार 
(ूितशत)

२०७७ मंिसर
(ूितशत)

सञ् चालन हनु नसकेका उ ोग×व्यवसाय 61.03 9.1
पूणर् पमा सञ् चालन भएका उ ोग×व्यवसाय 4.1 54 
आंिशक पमा सञ् चालन भएका उ ोग×व्यवसाय 34.92 36.98
उत्पादन×कारोबार िःथित (कोिभड पूवर्को तलुनामा) 28.77 50.51
रोजगारी कायम रहेको अवःथा (कोिभड पूवर्को तलुनामा) 77.5 87.51

  ॐोतः पनुराविृ  (Follow-up) सवक्षण २०७७ मंिसर, नेपाल रा  बक 

कोिभड-१९ को संबमणको अवःथामा आिथर्क िबयाकलापलाई सञ् चालनमा ल्याउन गिरएको 
ूयासका कारण आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा सावर्जिनक खचर्मा विृ  हनेु अनमुान गिरएको 
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छ। कितपय राि य गौरवका आयोजनाह  सम्पन् न हनुे चरणमा रहेका, भकुम्प पिछको 
पनुिनर्मार्णको कायर् अिन्तम चरणमा पगेुको, थोक तथा खिुा व्यापार सामान्य अवःथामा 
फिकर् एको, औ ोिगक ूित ानह को उत्पादनमा वृि  हनु थालेको र ूदेश तथा ःथानीय तहमा 
हनेु आिथर्क िबयाकलापह मा समेत बढो री भएको छ। सडक, िसँचाइ, िव तु, ूशारण 
लाईन, िवमानःथल जःता भौितक पूवार्धारका आयोजनाह को िनमार्णमा बाँकी अविधमा ितोता 
आउने र बिक  क्षेऽमा कजार् िवःतार हुँदै गएकोले समम अथर्तन्ऽमा गित आउने अनमुान 
गिरएको छ। चाल ुआिथर्क वषर्को बजेटले पिरलिक्षत गरेको आिथर्क विृ दर हािसल गनर् 
किठन हनेु देिखएतापिन औषत आिथर्क विृ दर रहने अनमुान गिरएको छ। 

कृिष के्षऽ 

चाल ुआिथर्क वषर्मा धानको उत्पादन १.३ ूितशतले बढ्ने देिखएको छ भने मकैको उत्पादन 
र कोदोको उत्पादनमा सामान्य विृ  हनेु देिखएको छ। गत वषर् मकैको उत्पादन ६.६ 
ूितशत, गहुँको उत्पादन ९.० ूितशत र कोदोको उत्पादन १.२ ूितशतले बढेको िथयो भने 
धानको उत्पादन १.१ ूितशतले घटेको िथयो। कोिभड-१९ को संबमण दरमा आएको कमी 
सँगै दधु, तरकारी, मास ुलगायतका वःतहु को मागमा भएको विृ ले यस के्षऽको उत्पादन 
केही माऽामा बढ्ने देिखएको छ। 

गैर-कृिष के्षऽ 

कोिभड-१९ संबमण जोिखम न्यूिनकरण गनर् अवलम्वन गिरएको बन्दाबन्दीका कारण 
औ ोिगक उत्पादन, पूवार्धार िनमार्ण तथा सेवा के्षऽका गितिविध ूभािवत भएका छन।् कोिभड-
१९ संबमणका कारण िवशेष गरी िशक्षा र पयर्टन के्षऽमा िशिथलता आएको छ।ःवाःथ्य 
के्षऽमा ठूलो असर नपरेको र िशक्षा के्षऽ बमश: सचुा  हनु थालेको छ। पिछल्लो समय 
कोिभड-19 संबमणको दरमा न्यूनता आएको र यस रोग िव  िवकिसत खोप समेत उपलब्ध 
भएकाले लगानीकतार्मा िवँ वास बढ्न गई गैर-कृिष के्षऽका आिथर्क गितिविधले पिन गित िलने 
अपेक्षा गिरएको छ।  

मिुाःफीित  

आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा मिुाःफीितलाई ७.० ूितशतको सीमािभऽ राख् ने लआय रहेकोमा 
२०७७ पसुसम्ममा वािषर्क िवन्दगुत आधारमा सो दर ३.५६ ूितशत रहको छ। आिथर्क वषर् 
२०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनासम्मको औसत मिुाःफीित ३.७२ ूितशत रहेकोले 
मिुाःफीित िनयन्ऽणमा रहेको देिखन्छ। चाल ुआिथर्क वषर्को बजेटले िलएको लआय िभऽ नै 
मिुाःफीित दर रहने देिखन्छ। 

१.२.२  मौििक र बिकंग िःथित  

मिुाूदाय 

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा िवःततृ मिुाूदाय ९.६ ूितशतले बढेको 
छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा उक्त मिुाूदाय ५.३ ूितशतले बढेको िथयो। वािषर्क 
िवन्दगुत आधारमा २०७७ पसु मसान्तमा िवःततृ मिुाूदाय २३.० ूितशतले बढेको छ।  
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कुल आन्तिरक कजार्  

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा कुल आन्तिरक कजार् ८.२ ूितशतले बढेको 
छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा उक्त कजार् २.४ ूितशतले बढेको िथयो। वािषर्क िवन्दगुत 
आधारमा २०७७ पसु मसान्तमा यःतो कजार् २०.१ ूितशतले बढेको छ। समीक्षा अविधमा 
मौििक क्षेऽबाट िनजी क्षेऽमा जाने कजार् ११.० ूितशतले बढेको छ। अिघल्लो वषर्को सोही 
अविधमा यःतो कजार् ८.७ ूितशतले बढेको िथयो। वािषर्क िवन्दगुत आधारमा २०७७ पसु 
मसान्तमा यःतो कजार् १५.० ूितशतले बढेको छ। आन्तिरक कजार् विृ ले िनजी के्षऽको 
लगानी बिढरहेको संकेत गदर्छ।  

िनके्षप संकलन  

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा बक तथा िव ीय संःथाह ले संकलन गन 
िनके्षपमा ९.२ ूितशतले वृि  भई .४१ खबर् ९२ अबर् पगेुको छ। अिघल्लो वषर्को सोही 
अविधमा यःतो िनक्षेप ६.२ ूितशतले बढेको िथयो। वािषर्क िवन्दगुत आधारमा २०७७ पसु 
मसान्तमा बक तथा िव ीय संःथाह को िनक्षेप २२ ूितशतले बढेको छ। २०७७ पसु 
मसान्तमा बक तथा िव ीय संःथाह को कुल िनके्षपमा चल्ती, बचत र मु तीको अंश बमशः 
८.५ ूितशत, ३३.६ ूितशत र ४९.२ ूितशत रहेको छ। 

सहिुलयत तथा पनुकर् जार्को िःथित 

समीक्षा अविधसम्ममा एकमु  ूदान हनेु कजार् अन्तगर्त .५० अबर् ७ करोड र माहक/ऋणी 
अनसुार ूदान हनेु कजार् अन्तगर्त .३३ अबर् ७ करोड गरी कुल .८३ अबर् १४ करोड 
पनुकर् जार् ःवीकृत भएको छ। सहिुलयतपूणर् कजार् कायर्बम अन्तगर्त समीक्षा अविधसम्ममा कुल 
५१ हजार ९ सय ९९ ऋणीलाई .३ अबर् ८३ करोड ब्याज अनदुान ूदान गिरएको छ। 
समीक्षा अविधमा सहिुलयतपूणर् कजार् शीषर्क अन्तगर्त .८६ अबर् ३० करोड लगानी भएको 
छ। कूल ूवाह भएको सहिुलयतपूणर् कजार् मध्ये करीब ४१ ूितशत मिहला उ मीलाई ूवाह 
भएको छ। 

िव ीय िवःतार 

समीक्षा अविधसम्ममा बक तथा िव ीय संःथाह को शाखा संख्या १० हजार १ सय ८७ 
पगेुको र देशका ७ सय ४९ ःथानीय तहमा बािणज्य बकह का शाखा िवःतार भएको छ। 

१.२.३  िधतोपऽ  

िधतोपऽ बजार 

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा िधतोपऽ बजारमा सूचीकृत भएका 
कम्पनीह को संख्या २१५ रहेको छ। यस अविधमा .१ खबर् ८१ अबर् २४ करोड ८४ 
लाख बराबरको १ अबर् ८० करोड ८२ लाख िक ा शेयर सूचीकृत भएका छन।् पिछल्लो 
समयमा पुजँी बजारमा उल्लेख्य सधुार आई नेप्से सूचकांक २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ 
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िवन्द ु कायम भएकोमा २०७७ पसु मसान्तमा २२८६.६ िवन्दमुा पगेुको छ। २०७७ 
पसुसम्ममा बजार पूजँीकरण .३० खबर् ७९ अबर् ९४ करोड कायम छ। 

१.२.४  वा  के्षऽ  

वैदेिशक व्यापार 

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा कुल वःत ु िनयार्त अिघल्लो वषर्को सोही 
अविधको तलुनामा ६.१ ूितशतले विृ  भई .६० अबर् ८० करोड पगेुको छ। अिघल्लो 
आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यःतो िनयार्त २६.१ ूितशतले विृ  भएको िथयो।गत वषर्को 
यस अविध सामान्य रहेको तर चाल ुआिथर्क वषर्को यस अविध कोिभड-१९ बाट ूभािवत 
पिछल्लो समय सधुारोन्मखु रहेकोले िनयार्तमा बमश: विृ  हनेु अनमुान गिरएको छ। 

समीक्षा अविधमा कुल वःत ुआयात ४.८ ूितशतले घटेर .६ खबर् ६१ अबर् २५ करोड 
पगेुको छ। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यःतो आयात ४.० ूितशतले घटेको 
िथयो। यस वषर् विृ  भएको िनयार्तमा अलची, धागो (पोिल र तथा अन्य), जटुका सामान, 
पिँमना, चाउचाउ ूमखु छन।् समीक्षा अविधमा कुल व्यापार घाटा ५.८ ूितशतले घटी .६ 
खबर् ४५ करोड पगेुको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा व्यापार घाटा ६.१ ूितशतले 
घटेको िथयो।  

िवूषेण आूवाह  

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को ६ मिहनासम्म िवूषेण आूवाह (नेपाली मिुा) ११.१ ूितशतले 
विृ  भई .४ खबर् ९५ अबर् ३१ करोड पगेुको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा िवूषेण 
आूवाह ०.६ ूितशतले बढेको िथयो। समीक्षा अविधमा खदु शान्सफर आय ८.९ ूितशतले 
विृ  भइ .५ खबर् ४९ अबर् ५१ करोड भएको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो 
आय ०.४ ूितशतले घटेको िथयो। ौम ःवीकृितका आधारमा वैदेिशक रोजगारीमा जाने 
नेपालीको संख्या (पनुः ौम ःवीकृित बाहेक) समीक्षा अविधमा ७७.६ ूितशतले घटेको छ। 
अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा यःतो संख्या १७.७ ूितशतले बढेको िथयो। कोिभड-१९ को 
खोप लगाउन शु  भएकोले नेपाली कामदारको मखु्य गन्तव्य हनेु मलेिसया र मध्य पूवर्का 
देशह मा ौिमकको मागमा पनु: विृ  हनेु अनमुान गिरएको छ। 

शोधनान्तर िःथित र िवदेशी िविनमय सि ित 

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनामा शोधनान्तर िःथित .१ खबर् २४ अबर् ९२ 
करोडले बचतमा रहेको छ। अिघल्लो वषर्को सोही अविधमा शोधनान्तर िःथित .२६ अबर् 
६५ करोडले बचतमा रहेको िथयो। समीक्षा अविधमा चाल ुखाता .४९ अबर् ५३ करोडले 
घाटामा रहेको छ। गत आिथर्क वषर्को सोही अविधमा यो खाता .७९ अबर् ६५ करोडले 
घाटामा रहेको िथयो। 

२०७७ पसु मसान्तमा कुल िवदेशी िविनमय सि ित २०७७ असार मसान्तको .१४ खबर् १ 
अबर् ८४ करोडको तलुनामा ६.६ ूितशतले विृ  भई .१४ खबर् ९३ अबर् ७५ करोड पगेुको 
छ। अमेिरकी डलरमा उक्त सिञ् चित २०७७ असार मसान्तमा ११ अबर् ६५ करोड रहेकोमा 
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९.७ ूितशतले विृ  भई २०७७ पसु मसान्तमा १२ अबर् ७८ करोड पगेुको छ। २०७७ 
पसु मसान्तमा कायम िवदेशी िविनमय सि ितमा भारतीय मिुा सि ितको अंश २३.७ ूितशत 
रहेको छ। आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनाको आयातलाई आधार मान्दा 
िवदेशी िविनमय सि ितको िव मान ःतरले १३.९ मिहनाको वःत ुआयात र १२.६ मिहनाको 
वःत ुतथा सेवाको आयात धान् न पयार्प् त रहेको छ। 
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पिरच्छेद - दईु 
बजेट खचर् र ॐोत पिरचालनको िवँ लेषण 

 

2.1  समि गत खचर् िःथित िवँ लेषण 

यस आिथर्क वषर्को कुल िविनयोजन .१४ खबर् ७४ अबर् ६४ करोड ५४ लाखमध्ये पिहलो 
६ मिहनामा .४ खबर् १५ अबर् ७४ करोड ५४ लाख खचर् भएको छ। यो खचर् कुल 
िविनयोजनको २८.१९ ूितशत हो। गत आिथर्क वषर् २०७६/७७ को यही अविधमा कुल 
.४ खबर् 10 अबर् 52 करोड 25 लाख अथार्त ्वािषर्क िविनयोजनको 26.77 ूितशत खचर् 

भएको िथयो। समीक्षा अविधमा गत वषर्को तलुनामा कुल खचर् 5 अबर् २२ करोड २८ 
लाखले वृि  भएको छ जनु गत वषर्को िविनयोजनको तलुनामा १.४२ ूितशत वृि  हो। 
कोिभड-19 को कारण केही आयोजनाह को कायर् िनयिमत हनु नसक्न ु र खिरद/ठेक्का 
व्यवःथापनमा रहेका िविवध समःयाह  समयमा नै समाधान हनु नसक्न ुजःता कारणले खचर्मा 
आशाितत वृि  हनु सकेको छैन।  

चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनाको शीषर्कगत खचर् र गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको 
खचर् बीचको तलुनात्मक िववरण तािलका नं.1मा ूःततु गिरएको छ। 

 तािलका 2.1: समि गत खचर्को तलुनात्मक िःथित ( .लाखमा) 

खचर् शीषर्क 
िविनयोजन पिहलो ६ मिहनाको खचर् 

िविनयोजनको तलुनामा खचर् 
ूितशत 

207६/7७ 207७/7८ 207६/7७ 207७/7८ 207६/7७ 207७/7८ 
चाल ु ९५७१०१४ ९४८९४०६ 3096505 ३४२३५६२ ३२.३5 ३६.०८
पुजँीगत ४०८००५९ ३५२९१७५ 632045 ५०८१70 १५.४9 १४.४ 
िव ीय व्यवःथा १६७८५९८ १७२७८७३ 376675 २२५७२२ २2.43 १३.०६ 
जम्मा १५३२९६७१ १४७४६४५४ 4105225 ४१५७४५४ 26.77 २८.१९ 

  

िचऽ 2.1: िविनयोजनको तलुनामा खचर् िःथित 
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ूदेश तथा ःथानीय तहको गत आिथर्क वषर्को सिञ् चत कोषको मौज्दातबाट भएको खचर् र 
सोको ूितवेदन ूाप् त नभएको िववरण समेत किरब .७ अबर् भन्दा बढी  रहेको अनमुान छ। 
यसलाई समेत समावेश गदार् पिहलो ६ मिहनाको खचर् चाल ुआिथर्क वषर्को कुल िविनयोजनको 
किरब २८.६६ ूितशत हनेु अनमुान छ। 

समीक्षा अविधको कुल खचर्मध्ये चालतुफर्  .३ खबर् ४२ अबर् ३५ करोड ६२ लाख अथार्त ्
िविनयोजनको ३६.०८ ूितशत खचर् भएको छ। पुजँीगततफर्  .५० अबर् ८१ करोड 70 
लाख अथार्त ्िविनयोजनको 1४.4 ूितशत र िव ीय व्यवःथातफर्  .२२ अबर् ५७ करोड २२ 
लाख अथार्त ् िविनयोजनको 13.0६ ूितशत खचर् भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा यःतो खचर् 
बमश: ३२.35 ूितशत, 15.49 ूितशत र 22.43 ूितशत रहेको िथयो। 

सरकारले हाल अवलम्बन गरेको बजेट लेखा न ूणालीमा िवकास सिमित, ूित ान, वोडर्, 
िवँ विव ालय लगायतका िनकायबाट गिरने पुजँीगत खचर् समेत चाल ु अनदुानका पमा 
िविनयोजन हनेु, िविभन् न अनदुानबाट उपलब्ध गराईएको रकमबाट पूजँी िनमार्ण हनेु भए पिन  
त्यसरी गिरएको खचर्को सही लेखा न नहुँदा र ूदेश तथा ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण 
हनेु कृिष, िशक्षा, ःवाःथ्य एवम ्भौितक पूवार्धार िनमार्ण लगायतका सबै रकम चालतुफर्  नै 
लेखा न हनेु हुँदा वतर्मान लेखा ूणालीबाट पुजँीगत खचर्को सही पमा ूितिविम्वत हुँदैन। 
अतः यस आिथर्क वषर्देिख बजेटमा नै साधारण र िवकास खचर् गरी िविनयोजन देखाउन शु  
गिरएको र आगामी िदनमा अझ ःप  हनेु गरी लेखा न गन ूणाली बनाउन ुपन देिखन्छ। 
उपयुर्क्त सन्दभर्मा कुल सरकारी खचर्लाई नै खचर्को कायर्कुशलता मापनको आधारको पमा 
िलन ुपन हनु्छ। 

चाल ुआिथर्क वषर्मा िव ीय समानीकरण, स:शतर्, िवशेष र समपरुक अनदुान समेत जम्मा .3 
खबर् ६२ अबर् ६३ करोड १३ लाख िव ीय हःतान्तरणको लािग िविनयोजन भएको छ। यो 
कुल बजेट िविनयोजनको २४.५९ ूितशत हो। अिघल्लो आिथर्क वषर् यो अंक .3 खबर् ४२ 
अबर् ९३ करोड ९९ लाख रहेको िथयो जनु कुल िविनयोजनको २२.३७ ूितशत हनु आउँछ। 
समीक्षा अविधसम्म ूदेश तथा ःथानीय तहलाई .1 खबर् ५२ अबर् ६८ करोड २4 लाख 
संघीय सिञ् चत कोषबाट िव ीय हःतान्तरण भएको छ। उक्त रकम िव ीय हःतान्तरण हनेु 
िविनयोजनको ४२.१ ूितशत हो। अिघल्लो आिथर्क वषर् यसै अविधमा िव ीय हःतान्तरणका 
लािग िविनयोिजत रकमको ३४.१६ ूितशत अथार्त ् .1 खबर् १७ अबर् १५ करोड ५३ लाख 
संघीय सिञ् चत कोषबाट हःतान्तरण भएको िथयो।  

यस आिथर्क वषर् स:शतर् र िव ीय समानीकरण अनदुान वापतको रकम उल्लेख्य माऽामा 
िव ीय हःतान्तरण भएको कारणले चाल ुखचर्मा विृ  भएको छ। गत आिथर्क वषर्मा यसरी 
हःतान्तरण हनेु रकम बजेट िविनयोजन गदार् के्षऽगत मन्ऽालयको शीषर्कमा नै समावेश गरी 
आिथर्क वषर्को पिछल्लो अविधमा हःतान्तरण गिरएको िथयो। यस आिथर्क वषर्मा  बजेट 
तजुर्मा गदार् नै सःशतर् अनदुानका पमा िविनयोजन गिरएकोले आिथर्क वषर्को शु देिख नै 
िव ीय हःतान्तरण वापतको रकम बढी देिखएको हो। यसका अितिरक्त कोिभड-१९ रोकथाम, 
िनयन्ऽण तथा उपचारका लािग ूदेश िःथत अःपतालह मा ठूलो पिरमाणमा मेिशनरी उपकरण, 
आई.िस.य.ुवेड, एच.िड.यू, ःवाःथ्यकमीर्को जोिखम भ ा वापतको रकम यस अविधमा स:शतर् 
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अनदुानका पमा िव ीय हःतान्तरण गिरएको छ। साथै, ूत्येक ःथानीय तहमा ५, १० र 
१५ शैयाको अःपताल बनाउन ःथानीय तहलाई स:शतर् अनदुान उपलब्ध गराईएको र 
ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बमको लािग िविनयोिजत रकम बजेट माफर् त ् नै ःथानीय तहमा 
हःतान्तरण गिरएकोले कूल िव ीय हःतान्तरण बढ्न गई चाल ुआिथर्क वषर्मा कुल बजेट गत 
वषर्को तलुनामा घट्दा पिन िव ीय हःतान्तरणको रकम गत आिथर्क वषर्को तलुनामा विृ  
देिखएको हो। 

गत वषर् ूदेशलाई िव ीय हःतान्तरण गिरएको कूल रकम मध्ये किरब .41 अबर् 63 
करोड 73 लाख िृज भएकोमा .9 अबर् 84 करोड 69 लाख िफतार् भएको र बाँकी रकम 
ूदेश सिञ् चत कोषमा नै जम्मा रहेको छ। ःथानीय तहमा गत वषर्को िव ीय हःतान्तरण मध्ये 
िृज भएको रकम किरब .46 अबर् ७९ करोड ८० लाख रहेकोमा .12 अबर् ४५ करोड 
८३ लाख माऽ िफतार् आएकोले बाँकी रकम ःथानीय सिञ् चत कोषमा नै जम्मा रहेको छ। 

सावर्जिनक खचर् अपेक्षाकृत पमा बढ्न नसक्नकुा कारणह  देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

 यस आिथर्क वषर्को ूारम्भका शु का 3 मिहनासम्म कोिभड-१९ संबमण उच्च रहेकोले 
आवागमनमा िनयन्ऽण गिरएको र बाँकी अविधमा कोिभड-१९ को ूभाव बमश: घट्दै गए 
पिन सरकारी खचर् विृ  गनर् सहयोग पगु्ने गरी सामान्य अवःथा कायम नहुँदा 
आयोजना/कायर्बम कायार्न्वयन ूभािवत भएको। 

 कितपय आयोजनामा िनयकु्त एवम ् पिरचालन भएका वैदेिशक परामशर्दाता र कामदार 
कोिभड-१९ का कारण अन्तरार्ि य  उडान र ःवाःथ्य जोिखमका कारण काममा फिकर् न 
नसकेकाले आयोजनाको कामले गित िलन नसक्दा खचर्  ूभािवत भएको। 

 नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अविधमा म्याद सिकएका वा सम्झौता भएका 
ठेक्कालाई छ मिहना म्याद थप्न सिकने गरी नेपाल सरकारबाट नीितगत िनणर्य भएको तर    
बन्दाबन्दी अिघ सम्झौता भएका र सो अविध पिछसम्म म्याद  कायम रहेका ठेक्काको म्याद 
थप्ने िनणर्य माघ मिहनामा माऽ भएकोले यसअिघ िसिजर्त दाियत्व भकु्तानी हनु नसक्दा 
खचर् कम हनु गएको। 

 राि य ूाथिमकता ूाप् त आयोजनाको लािग वन क्षेऽ ूयोग गन सम्बन्धी मापदण्ड 
सिहतको कायर्िविध, २०७६ बमोिजम वन के्षऽ ूयोग गरे बापत बझुाउन ुपन रकमको 
व्यवःथापन समयमा हनु नसक्दा सरकारले सञ् चालन गन आयोजनाको िनमार्ण कायर् 
ूभािवत भएको। 

 कितपय नयां आयोजना/कायर्बमह  पूवर् तयारी कै अवःथामा रहेकोले आयोजना सञ् चालन 
पूवर्का चरणकै कारण िविनयोिजत रकम खचर् गनर् समःया िसजर्ना भएको। 

 नेपाल र अमेिरकी सहयोग िमिलिनयम च्यालेन्ज कप रेशन बीच भएको अनदुान सहायता 
सम्झौता संघीय-संसदबाट अनमुोदन हनु िढलाइ हुँदा चाल ुआिथर्क वषर्मा िविनयोिजत .5 
अबर् 72 करोड खचर् हनु नसकेको कारण खचर्मा न्यूनता आएको।  
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 पौष मसान्तसम्म पिन केही ठूला आयोजना/कायर्बमह को कायार्न्वयन िविधको िनक्य ल 
कायर्िविध तजुर्मा, रकम बाँडफाँट र खरीद ूिबया नै शु  हनु नसकेको।  

 सावर्जिनक खरीद ूणाली र िनमार्ण व्यवसायीका सन्दभर्मा कायम रहेका समःया समाधान 
समयमा हनु नसक्दा आयोजना कायार्न्वयनमा िढलाइ भएकोले अपेक्षाकृत खचर् हनु 
नसकेको। 

 बजेटमा उल्लेिखत कायर्बमको कायार्न्वयन गनर् तजुर्मा गिरएका िनदिशका/कायर्िविध/ 
मापदण्ड ःवीकृत गदार् लामो समय लाग्ने गरेकोले कायार्न्वयनमा िढलाई भएको। 

 आयोजनाको पूवर् तयारी िवना िनमार्ण कायर् अिघ बढाउन शु  गन गरेकोले पिछ वन, 
मआुब्जा, क्षितपूितर् जःता समःयाले बिल्झदा अपेिक्षत खचर् हनु नसकेको। 

 वैदेिशक सहायताबाट स ािलत आयोजनाह मा दात ृ िनकायह ले िनधार्रण गरे अनसुार 
खिरद र लेखा न सम्बन्धी तोिकएको मागर्दशर्न/शतर् परुा नहुँदा अपेिक्षत खचर् हनु 
नसकेको।  

 संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीच समन्वय नहुँदा कितपय आयोजना/कायर्बमको कायार्न्वयनमा 
समःया िसजर्ना भएको। 

२.१.१ आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पिहलो ६ मिहनासम्मको मन्ऽालयगत खचर् िःथित 

 अथर् मन्ऽालयमा .34 अबर् 55 करोड 70 लाख िविनयोजन भएकोमा .५ अबर् २४ 
करोड १६ लाख अथार्त ् 15.17 ूितशत खचर् भएको छ। िमलेिनयम च्याले  
कप रेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनमुोदन नभएको र सहिुलयतपूणर् कजार्को ब्याज 
अनदुान शोधभनार् समयमै माग नभएको कारण मन्ऽालयको खचर् न्यून रहेको छ। 

 उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयमा .10 अबर् 18 करोड 64 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .१ अबर् ७९ करोड ८२ लाख अथार्त ् 17.65 ूितशत खचर् भएको छ। 
औ ोिगक पूवार्धार िवकास कायर्बम अन्तगर्त औ ोिगक मामको रकम खचर् हनु नसक्न,ु 
कायर्ःथलमा आधािरत सह-लगानी तािलमको कायर्िविध िनमार्णमा िढलाई हनु,ु बीउ पुजँी 
कोषको कायर्बम सञ् चालनमा िढलाई हनु ुलगायतका कारणले िविनयोिजत रकमको खचर् 
कम भएको हो। 

 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालयमा .29अबर् 32 करोड 76 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .८ अबर् २१ करोड ९7 लाख अथार्त ्२८.03 ूितशत खचर् भएको छ। 
अनदुान िनदिशका िनमार्णमा िढलाइ, ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण कायर्बम 
कायार्न्वयनमा भएको िवलम्ब, ःथानीय तहमा िनमार्ण हनुे खा  भण्डार सम्बन्धी कायर्मा 
िढलाई हुँदा खचर् अपेिक्षत पमा हनु सकेको छैन। 

 भिूम व्यवःथा, सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालयमा .८ अबर् 22 करोड 69 लाख 
िविनयोजन भएकोमा .१ अबर् ९७ करोड ७५ लाख अथार्त ्२४.०4 ूितशत खचर् भएको 
छ। ःथलगत नापी कायर्बम कायार्न्वयनमा भएको िढलाई तथा भिूम बक सम्बन्धी कानून 
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र कायर्िविध िनमार्णमा िढलाई तथा गिरव पिहचान एवम ् पिरचयपऽ िवतरण कायर्बम 
समयमा सञ् चालन हनु नसक्दा खचर् केही न्यून देिखएको छ। 

 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालयमा .8 अबर् 39 करोड 40 लाख 
िविनयोजन भएकोमा .१ अबर् 2 करोड ७२ लाख अथार्त ्12.24 ूितशत खचर् भएको 
छ। ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बमको बजेट ःथानीय तहमा हःतान्तरण हनु िढलाई भएका 
कारण उक्त मन्ऽालयको खचर् न्यून देिखएको छ। 

 वन तथा वातावरण मन्ऽालयमा .१२ अबर् 57 करोड 18 लाख िविनयोजन भएकोमा 
.3 अबर्  ५9 लाख अथार्त ्23.91 ूितशत खचर् भएको छ। पहाडी साना िकसानका 

लािग अनकूुलन कायर्बम कायार्न्वयनमा िशिथलता छ।  

 संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ ययन मन्ऽालयमा .5 अबर् 66 करोड 28 लाख 
िविनयोजन भएकोमा .1 अबर् ६५ करोड ४२ लाख अथार्त ्29.21 ूितशत खचर् भएको 
छ। बजेट बाँडफाँटमा समयमै हनु नसक्न,ु पयर्टन पूवार्धार िवकास र ःथानीय लागत 
साझेदारीमा पयर्टन पूवार्धार िनमार्णमा िविनयोिजत रकम खचर् नहुँदा समम खचर् न्यून र ो। 

 संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा .२९ अबर् ०९ करोड 26 लाख 
िविनयोजन भएकोमा .२अबर् ८५ करोड ३4 लाख अथार्त ्९.८१ ूितशत खचर् भएको 
छ। ूादेिशक तथा ःथानीय सडक पूवार्धार िवकास कायर्बम, ःथानीय तहको ूशासकीय 
भवन िनमार्ण कायर्बम, ूदेश तथा ःथानीय तह शासन सहयोग कायर्बम, उ री के्षऽ 
पूवार्धार िवकास तथा जीवनःतर सधुार कायर्बम कायर्िविध तजुर्मामा िढलाई हुँदा खचर् 
अपेिक्षत पमा हनु सकेको छैन। 

 ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालयमा .४१ अबर् 51 करोड 29 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .५ अबर् ७८ करोड ८७ लाख अथार्त ्१३.९४ ूितशत खचर् भएको छ। 
वैकिल्पक ऊजार् को कायर्िविध समयमा संशोधन हनु नसकेकोले कायर्बम सञ् चालन हनु 
नसकेको, नदी जन्य िनमार्ण सामामीको उपलब्धतामा रहेको किठनाई र िव तु 
आयोजनाह को िनमार्णमा ूयोग हनुे मेिसनरी तथा उपकरणह  समयमै उपलब्ध हनु 
नसक्नकुो कारण कायर्बम सञ् चालनमा िढलाई भई खचर् न्यून भएको छ। 

 स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालयमा .७ अबर् १३ करोड 42 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .2 अबर् ६ करोड 3 लाख अथार्त ्२८.८८ ूितशत खचर् भएको छ।  

 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालयमा .1 खबर् ३४ अबर् 29 करोड 44 लाख 
िविनयोजन भएकोमा .२५ अबर् २७ करोड २2 लाख अथार्त ्१८.८२ ूितशत खचर् 
भएको छ।वैदेिशक ॐोतको उपयोग ूभावकारी नहनु,ु सरकारी वनको समःया तथा 
िबजलुीको तार एवम ्पोल र खानेपानीको पाइप ःथानान्तरणमा कायम रहेको समःयाका 
कारण  खचर् अपेिक्षत पमा बढ्न सकेको छैन। 

 शहरी िवकास मन्ऽालयमा .32 अबर् 20 करोड 61 लाख िविनयोजन भएकोमा .७ 
अबर् ६० करोड १७ लाख अथार्त ्23.60 ूितशत खचर् भएको छ। सरुिक्षत नागिरक 



18 

 

आवास कायर्बम, िवशेष भवन िनमार्ण आयोजना र सघन शहरी िवकास कायर्बम 
कायार्न्वयनमा तीॄता आउन नसक्दा खचर् खचर् अपेिक्षत पमा बढ्न सकेको छैन। 

 राि य पनुिनर्मार्ण ूािधकरणमा .55 अबर् िविनयोजन भएकोमा .१४ अबर् २ करोड ९१ 
लाख अथार्त ्25.51 ूितशत खचर् भएको छ। िनजी आवास अनदुानको रकम िवतरणमा 
भएको िढलाई तथा वैदेिशक ॐोतको उपयोग ूभावकारी पमा नभएकोले खचर् अपेिक्षत 
पमा बढ्न सकेको छैन। 

 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयमा .60 अबर् 67 करोड 88 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .११ अबर् २२ करोड ५० लाख अथार्त ् 18.5 ूितशत खचर् भएको छ। 

ःवाःथ्य के्षऽ सधुार कायर्बम, पिरवार कल्याण कायर्बम र एिककृत ःवाःथ्य पूवार्धार 
िवकास कायर्बमको कायार्न्वयनमा अझ ितोता आउन सकेको छैन।अिधकांश रकम स:शतर् 
अनदुान वापत िव ीय हःतान्तरण भएको तर उक्त रकम खचर् नभई सकेकोले खचर् 
अपेिक्षत पमा बढ्न सकेको छैन। 

 िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयमा .५५ अबर् 86 करोड 89 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .19 अबर् ३१ करोड १9 लाख अथार्त ्34.57 ूितशत खचर् भएको छ।  

 खानेपानी मन्ऽालयमा .२८ अबर् ८ करोड १० लाख िविनयोजन भएकोमा .2 अबर् 
५४ करोड १6 लाख अथार्त ्९.०५ ूितशत खचर् भएको छ।  

 मिहला, बालबािलका तथा जे  नागिरक मन्ऽालयमा .८5 करोड 89 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .13 करोड 9७ लाख अथार्त ्16.27 ूितशत खचर् भएको छ। पूवर् तयारी 
िवना ूःताव भएका कायर्बमह  कायार्न्वयन हनु नसक्दा खचर् कम भएको छ। 

 यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालयमा .१ अबर् ८३ करोड ९५ लाख िविनयोजन भएकोमा 
.३६ करोड ४५ लाख अथार्त ् १९.८२ ूितशत खचर् भएको छ। ःथानीय तहमा 

खेलकुद माम िनमार्णका लािग िविनयोिजत रकम समयमै बाँडफाँट नभएको। 

 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा .4 अबर् 28 करोड 85 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .1 अबर् ३५ करोड ७8 लाख अथार्त ्31.66 ूितशत खचर् भएको छ।  

 रक्षा मन्ऽालयमा .50 अबर् 25 करोड 86 लाख िविनयोजन भएकोमा .२२ अबर् ७३ 
करोड ९8 लाख अथार्त ्४५.25 ूितशत खचर् भएको छ।  

 गहृ मन्ऽालयमा .1 खबर् 35अबर् 89 करोड 83 लाख िविनयोजन भएकोमा .५२ 
अबर् ७९ करोड ३४ लाख अथार्त ्38.85 ूितशत खचर् भएको छ। 

 कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवःथा मन्ऽालयमा .४7 करोड 87 लाख िविनयोजन 
भएकोमा .११ करोड अथार्त ्२२.99 ूितशत खचर् भएको छ। 

 पररा  मन्ऽालयमा .6 अबर् 28 करोड 98 लाख िविनयोजन भएकोमा .2 अबर् ७० 
करोड ८१ लाख अथार्त ्43.06 ूितशत खचर् भएको छ।  

 मन्ऽालयगत खचर्को समम िववरण अनसूुची ५ मा उल्लेख गिरएको छ। 
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2.1.2  ॐोतगत खचर् िवँ लेषण 

समीक्षा अविधमा नेपाल सरकारको ॐोततफर् को .३ खबर् ८० अबर् 9 करोड 8 लाख खचर् 
भई गत आिथर्क वषर् भन्दा ४.५6 ूितशतले वृि  भएको छ। वैदेिशक अनदुानतफर्  .५ अबर् 
६१ करोड ४० लाख खचर् भई गत आिथर्क वषर् भन्दा 9.42 ूितशतले घटेको छ। वैदेिशक 
ऋणतफर्  .३० अबर् ४ करोड ५ लाखमाऽ खचर् भई गत वषर्को तलुनामा 26.40 ूितशतले 
उक्त ॐोतको खचर् घटेको छ। यस अविधमा वैदेिशक ॐोत उपयोग ूभावकारी नभएकोले 
वैदेिशक सहायताबाट व्यहोिरने खचर् गत आिथर्क वषर्को तलुनामा किरब 24.17 ूितशतले 
घटेको छ। ॐोतगत खचर् िवँ लेषण तािलका नं.2.2 मा रािखएको छ। 

 तािलका 2.2: ॐोतगत िविनयोजन र खचर्को िःथित ( .लाखमा) 

ब. 
सं. 

ॐोत 

आिथर्क वषर् २०७६/७७ आिथर्क वषर् २०७७/७८ तलुनात्मक विृ  

िविनयोजन 

पिहलो ६ 
मिहनाको 
खचर् 

ूितशत िविनयोजन 

पिहलो 6 
मिहनाको 
खचर् 

ूितशत िविनयोजन खचर् 

१ 
नेपाल 
सरकार 

11761383 3635039 ३०.९१ १११४६१८४ ३८००९०८ ३४.१0 -५.२३ ४.५६ 

२ अनदुान 579955 61981 10.68 ६०५२७७ ५६१४० ९.२७ 4.36 -9.4 

३ ऋण 2988333 408206 13.65 २९९४९९३ ३००४०५ १०.०३ 0.22 -26.40
  जम्मा १५३२९६७१ 4105226 26.78 १४७४६४५४ ४१५७४५४ २८.१९ -३.८ 1.27 

 

2.1.3  ॐोत उपलब्ध गराउने िवकास साझेदारका आधारमा खचर्  

चाल ुआिथर्क वषर्को बजेटमा वैदेिशक ॐोत समावेश भई ॐोत उपलब्ध गराउन ूितब  भएका 
ूमखु १० िवकास साझेदारबाट उपलब्ध गराईएको रकम र सोको ूितशत तािलका नं.2.3 मा 
देखाइएको छ।  

तािलका 2.3:  िवकास साझेदारको िविनयोजन र खचर्को िःथित            ( .लाखमा) 

ब.सं. िवकास साझेदार बजेट खचर् खचर् ूितशत
1 आई िड ए - िवँ व बक (बजेट सहायता सिहत) 1117824   134825 12.06
2 एिशयाली िवकास बक(बजेट सहायता सिहत)   928473 69992 7.53
3 अन्तरार्ि य  मिुा कोष 256800 46606 18.14
4 एस.एस.िड.िप. (वहदुाता कोष)   132869 29898  22.5
5 भारत   92225 15616 16.93
6 दाताको संयकु्त कोष   132258   11662 8.82
7 जापान - जाईका   64886   7190  11.08
8 भारत - एिक्जम बक 212180  3719 1.75
9 आई.एफ.ए.िड 52694  2287  4.34
10 जापान  60095   570 0.94
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मािथ उल्लेिखत तािलकामा वैदेिशक ॐोतमध्ये खचर्को आधारमा आई िड ए- िवँ व बक 
ॐोतको सबभन्दा बढी .13 अबर् 48 करोड 25 लाख खचर् भएको छ भने जापान सरकार 
ॐोतको  .५ करोड ७० लाख खचर् भएको छ। िविनयोजनको आधारमा खचर् ूितशत हेदार् 
अन्तरार्ि य मिुा कोष तफर् को १८.१४ ूितशत छ भने सबैभन्दा कम जापान सरकार ॐोतको  
0.९४ ूितशत रहेको छ।  

2.1.4  कायर्गत खचर् िःथित 

कायर्गत खचर् वगीर्करणको आधारमा खचर् िःथित हेदार् समीक्षा अविधमा सबैभन्दा बढी सामान्य 
सावर्जिनक सेवामा .1 खबर् 55 अबर् 65 करोड 12 लाख खचर् भएको छ। यो रकम यस 
शीषर्कमा भएको िविनयोजनको 31.49 ूितशत हो। िशक्षामा .72 अबर् 79 करोड 71 
लाख खचर् भएको छ। यो िविनयोजनको ४2.२8 ूितशत हो। आिथर्क मािमलामा .68 अबर् 
78 करोड 51 लाख खचर् भएको छ। यो रकम िविनयोजनको १7.६8 ूितशत हो। 
सामािजक सरुक्षामा .25 अबर् 26 करोड 82 लाख खचर् भएको छ। यो िविनयोजनको 
25.84 ूितशत हो। सावर्जिनक शािन्त सरुक्षामा .२५ अबर् ७ करोड १८ लाख खचर् 
भएको छ। यो िविनयोजनको ४४.५४ ूितशत हो। रक्षामा .२२ अबर् ३ करोड ७८ लाख 
खचर् भएको छ। यो िविनयोजनको ४४.७७ ूितशत हो। समीक्षा अविधमा भएको खचर्को 
िःथित अनसूुची-२ मा उल्लेख गिरएको छ।  

2.1.5 कोरोना संबमण रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारमा भएको खचर् 

 कोरोना संबमण रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारका लािग संघ, ूदेश र ःथानीय तहबाट आिथर्क 
वषर् 2076/77 मा .11 अबर् 86 करोड 92 लाख खचर् भएकोमा चाल ुआिथर्क वषर्को 
पिहलो ६ मिहनामा .6 अबर् 26 करोड 6 लाख खचर् भएको छ। यसको िववरण तािलका 
नं.2.4 मा देखाइएको छ। 

तािलका 2.4:  कोरोना संबमण रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारमा भएको खचर्को िववरण   
( .लाखमा)

ब.सं. िववरण आ.व.2076/77 आ.व.2077/78 
पौष मसान्तसम्म 

1 संघ - बजेटरी खचर् 48042 13550 
2 संघ - कोरोना कोष खचर् 10369 14037   संघको कुल खचर् 58411 27587 
3 ूदेश 14970 14233 
4 ःथानीय तह 60281 20786 
5 दोहोरो खचर् हटाइएको -14970 0 

कुल खचर् 118692 62606 
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2.२  राजःव पिरचालन 

2.२.1  राजःवको लआय र संकलन अवःथा  

चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 मा .10 खबर् 11 अबर् 75 करोड 84 लाख राजःव 
संकलन हनुे अनमुान गिरएको िथयो। यसरी संकलन हनुे राजःव मध्ये संघीय सरकारको 
बजेटका लािग . 8 खबर् 89 अबर् 61 करोड 84 लाख खचर् व्यहोन अनमुान गिरएको िथयो 
भने .1 खबर् 22 अबर् 14 करोड राजःव वाँडफाँट माफर् त ् ूदेश र ःथानीय तहलाई 
हन्तान्तरण गनर् ूःताव गिरएको िथयो। चाल ुआिथर्क वषर्को संघीय सरकारको कुल बजेटमा 
राजःवको ॐोतबाट 71 ूितशत योगदान रहने अनमुान गिरएको छ। यस अविधसम्म राजःव 
र अन्य ूािप् त समेत गरी .4 खबर् 50 अबर् 6 करोड आन्तिरक ॐोत पिरचालन भएको छ 
यो रकम गत वषर्को संकलनको तलुनामा किरब 2.10 ूितशतले न्यून हो। चाल ुआिथर्क 
वषर्को पिहलो ६ मिहनासम्म वािषर्क लआयको किरब 44 ूितशत राजःव संकलन भएको छ। 
यसको िववरण तािलका नं.2.5 मा देखाइएको छ। 

तािलका नं. 2.5 वािषर्क बजेट तथा राजःवको संरचना 

िववरण रकम ( . करोडमा) 
कूल वािषर्क बजेट अनमुान 147464 
कूल वािषर्क राजःव अनमुान 101175 
कर राजःव अनमुान    91294 
गैर कर राजःव अनमुान     9881 
कूल बजेटमा राजःवको योगदान (ूितशत)                      68.61 
ूदेश र ःथानीय तहमा बाँडफाँट हनेु राजःव    १२२१४ 
संघीय सि त कोषमा जम्मा हनेु राजःव   ८८९६१ 

आिथर्क वषर् 2077/78 को िनधार्िरत कुल राजःव संकलनको लआयमध्ये कर राजःवको अंश 
90 ूितशत र गैर कर राजःवको अंश 10 ूितशत रहेको छ। यसलाई िचऽ नं. 2.2 मा 
देखाइएको छ। 

िचऽ नं. 2.2 : आ.व. 2077/78 को राजःव लआय संरचना     
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कर राजःवतफर् को लआयको संरचना िवँ लेषण गदार् मूल्य अिभवृि  करको अंश सबैभन्दा बढी 
अथार्त ्33% रहेको छ। दोौो तथा तेौो ःथानमा बमश: आयकर (26%) र भन्सार महसलु 
(21%) रहेका छन।् यसैगरी, अन्त:शलु्कको अंश 17% र अन्य करको अंश 3%      
रहेको छ।   

िचऽ नं. 2.3 : आ.व. 2077/78 को कर राजःवको लआय संरचना 

               
चाल ुआ.व. 2077/78 को ूथम 6 मिहनाको िनकायगत राजःव संकलनको अवःथा 
िवँ लेषण गदार् भन्सारतफर्  संकलन हनेु राजःवको विृ दर गत आ.व.को तलुनामा सकारात्मक 
देिखए पिन आन्तिरक राजःवतफर् को राजःव संकलन एवम ्अन्य कर तथा गैर कर संकलनको 
विृ दर ऋणात्मक रहेको छ। यस सम्बन्धी िववरण तािलका नं. 2.6 मा ूःततु गिरएको छ। 

  

 तािलका नं. 2.6 िनकायगत राजःव संकलन तािलका                     ( . लाखमा) 

िस.नं. कर शीषर्क 
आ.व 2076/77 

को संकलन 
आ.व 2077/78 

को संकलन 
विृ  ूितशत 

1 भन्सार िवभाग 1768570 1852488 4.74
2 आन्तिरक राजःव िवभाग 2044354 1920117 -6.08
3 अन्य कर 106826 92737 -13.19
4 गैर कर 412684 357017 -13.49
5 अन्य ूािप् त 264892 278283 5.06

 जम्मा राजःव 4597326 4500642 -2.10
 

चाल ुआ.व. 2077/78 को ूथम 6 मिहनाको शीषर्कगत राजःव संकलनको शीषर्कगत 
िवँ लेषण तािलका नं. 2.7 मा गिरएको छ। 
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तािलका नं. तािलका 2.7:  शीषर्कगत राजःव संकलन तािलका                   ( .लाखमा)              

ब.सं. कर शीषर्क 
2077/78 को 
वािषर्क लआय 

2076/77 को 
पौषसम्मको 
संकलन

2077/78 को 
पौषसम्मको 
संकलन 

विृ दर  
ूितशतमा 

1 भन्सार महसलु 1935547 779253 907848 16.5
2 मूल्य अिभवृि  कर 3021687 1267540 1252361 -1.20
3 अन्तःशलु्क 1555041 636451 619278 -2.70 
4 िशक्षा सेवा शलु्क 13497 3701 1641 -55.65
5 आयकर 2380387 1125978 991477 -11.95
6 अन्य कर 223343 106826 92737 -13.19  कुल कर राजःव 9129490 3919750 3865342 -1.39
7 गैर कर  988094 412684 357017 -13.49   अन्य ूाि   264892 278283 5.06  कुल राजःव 10117584 4597326 4500642 -2.10

 

2.2.2  कर राजःवको शीषर्कगत िवँ लेषण  

चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 को ूथम 6 मिहनामा कर राजःव संकलनतफर्  .3 खबर् 86 
अबर् 53 करोड 42 लाख संकलन भएको छ जनु गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको 
संकलनको तलुनामा 1.39 ूितशतले कमी हनु गएको छ। ूथम ६ मिहनामा भन्सारतफर् को 
राजःव विृ दर सकारात्मक हुँदाहुँदै पिन कोिभड-19 को िवँ वव्यापी महामारीको कारण 
उत्पादन, िवबी-िवतरण र उपभोगमा आएको संकुचनले समम राजःव संकलनको लआय ूािप् तमा 
केही कमी हनु गएको छ। असामान्य पिरिःथतीका बाबजदु गत आिथर्क वषर्को पिहलो ६ 
मिहनाको तलुनामा चाल ु आिथर्क वषर्को पिहलो 6 मिहनामा भएको राजःव संकलनको 
िःथतीलाई िवँ लेषण गदार् सन्तोषजनक देिखन्छ। यस अिवधको शीषर्कगत राजःव संकलनको 
िनम्नानसुार  िवँ लेषण गिरएको छ।  

आयकर 

चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 को ूथम ६ मिहनामा आयकरतफर्   99 अबर् 14 करोड 
77 लाख संकलन भएको छ। यो रकम गतवषर् सोही अविधमा संकलन भएको राजःवको 
तलुनामा 11.95 ूितशतले कमी हो। आयकरतफर्  िवँ लेषण  गदार् व्यिक्तगत आयकर र 
लगानी आयकरतफर्  बमशः 11.51 र 28.23 ूितशतको विृ दर हािसल भएको छ भने 
संःथागततफर् को आयकरमा 23.58 ूितशतले कमी आएको छ। यस अन्तगर्त सरकारी 
संःथान तथा कम्पनीको आयकरतफर्  69.31 ूितशत, पिब्लक िलिमटेड कम्पनीतफर्  19.41 
ूितशत र ूाइभेट िलिमटेड कम्पनीतफर्  13.03 ूितशतले ऋणात्मक रहेको छ। संःथागत 
आयकरतफर्  सरकारी संःथान, बक तथा िवि य संःथा¸ बीमा तथा दूरस ार क्षेऽ जःता 
राजःवमा उच्च योगदान रहेका के्षऽबाट संकलन हनेु आयकरमा कमी आएको कारणले यस 
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के्षऽको समम विृ दरमा ॑ास आएको देिखन्छ। कोिभड-19 को कारण उ ोग/व्यापारमा कमी 
आउँदा बिक  क्षेऽको कजार् ूवाह नै कम भएको देिखन्छ भने व्याजदरमा कमी आउँदा 
व्याजकर ूभािवत भएको देिखन्छ। दूरस ार क्षेऽको कारोवारमा अन्तरार्ि य ःतरमा नै न्यून 
विृ दरको ूभाव कर संकलनमा परेको छ। चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा व्यिक्तगत 
आयकरतफर्  व्यिक्तगत व्यवसायको करमा 4.93 ूितशतले, पुजँीगत लाभकरमा 77.85 
ूितशतले र ब्याजकरमा 7.15 ूितशतको विृ दर कायम भएको छ। आयकरतफर् को िवःततृ 
िवँ लेषण देहाय बमोिजम तािलका नं. 2.8, 2.9, 2.10 र 2.11 मा ूःततु गिरएको छ। 

 तािलका नं 2.8: आयकर संकलन िववरण                     ( .करोडमा) 

 शीषर्क  
2076/077 पौष
सम्मको संकलन

2077/078 पौष
सम्मको संकलन

विृ  दर 

संःथागत आयकर 5384.32 4114.80 -23.58 
व्यिक्तगत आयकर 3452.08 3849.53 11.51 
लगानीको आयकर 2102.81 2696.402 28.23 
जम्मा 10939.21 10660.732 -2.54 

 

तािलका नं 2.9: संःथागत आयकर संकलन िववरण       ( .करोडमा) 

संःथागत आयकर  
2076/077 

पौषसम्मको संकलन
2077/078 पौष 
सम्मको संकलन 

विृ  दर 

सरकारी  कम्पनी 672.59 206.41 -69.31 
पिब्लक  िलिमटेड कम्पनी 2389.37 1925.64 -19.41 
ूाइभेट  िलिमटेड कम्पनी 1850.71 1609.57 -13.03 
अन्य कम्पनी 471.66 373.18 -20.88 

 

तािलका नं 2.10: व्यिक्तगत आयकर संकलन िववरण       ( .करोडमा) 

व्यिक्तगत आयकर  
2076/077 पौष
सम्मको संकलन 

2077/078 पौष 
सम्मको संकलन  विृ  दर 

 
ूोूाइटरिसप 1282.17 1345.37 4.93 
पािरौिमक कर 1324.2 1265.36 -4.44 
सामािजक सरुक्षा कर 332.73 326.50 -1.87 
पुजँीगत लाभ कर 512.97 912.29 77.85 

 

 

 



25 

 

तािलका नं 2.11: लगानीको आयकर संकलन िववरण    ( .करोडमा) 

लगानीको आयकर 
2076/077 

पौषसम्मको संकलन 
2077/078 पौष
सम्मको संकलन 

विृ  दर 

बहाल 161.43 140.599 -12.904 
व्याज 1107.61 1186.302 7.105 
पुजँीगत लाभ  465.4 938.053 101.559 
लाभांश 278.89 329.228 18.049 
लगानीको अन्य आय 6.59 9.500 44.159 
आकिःमक लाभ 15.54 9.456 -39.153 
अन्य आयकर  67.35 83.265 23.630 
मूल्य अिभविृ  कर 

चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम 6 मिहनामा मूल्य अिभवृि  करतफर्   1 खबर् 25 अबर् 23 करोड 
संकलन भएकोमा आन्तिरकतफर्   54 अबर् 85 करोड र पैठारी तफर्   70 अबर् 37 करोड 
संकलन भएको छ। आन्तिरक मूल्य अिभवृि  करतफर्  किरब 3.52 ूितशतको विृ दर 
हािसल भएको छ भने पैठारीतफर्  किरब 4.59 ूितशतले किम आएको छ। आन्तिरकतफर्  
उत्पादन शीषर्कमा 11.46 ूितशत, िबबी तथा िवतरणमा 9.45 ूितशत र दूरसञ् चार, बीमा 
र अन्य सेवामा 26.50 ूितशतको विृ दर हािसल भएको छ। त्यःतै, ठेक्का र परामशर् तथा 
पयर्टन क्षेऽबाट संकलन हनेु मूल्य अिभविृ  करको विृ दर बमशः 9.38 र 75.85 ले 
न्यून रहेको छ। सिमक्षा अविधको शु वाती िदनबाटै कोिभड-19 को िवँ वव्यापी महामारीको 
कारण िब व्यापी पमा िसजर्ना हनु गएको बन्दाबन्दी र िनषधेा ाको अवःथाले आपूितर् ौंृखला 
टुट्न गएकोले देशको पयर्टन, उ ोग, बैक, िबमा, व्यापार, पेशा, रोजगारी के्षऽमा माऽ नभई 
उपभोक्ताको समम उपभोग ूवृि मा नै ूत्यक्ष तथा परोक्ष पमा नकारात्मक असर पनर् गएको 
कारण समिं टगत माग र उपभोगमा नै संकुचन/॑ास आउन गएको छ। यसबाट उपभोगमा 
आधािरत मूल्य अिभवृि  करको क्षेऽ सबैभन्दा बढी ूभािवत भई उक्त शीषर्कको राजःव 
संकलनमा ठूलो गरावट आएको देिखन्छ।  

तािलका नं 2.12: आन्तिरक मूल्य अिभविृ  कर िवँ लेषण       ( . करोडमा) 

शीषर्क 
2076/077  पौष
सम्मको संकलन 

2077/078 पौष 
सम्मको संकलन 

विृ  दर 

उत्पादन 1509.69 1682.69 11.46
िबबी िवतरण 1276.28 1396.87 9.45
ठेक्का र परामशर् 1623.79 1471.49 -9.38
पयर्टन 140.18 33.85 -75.85
दूरस ार, बीमा र अन्य सेवा 499.76 632.18 26.50
िरभसर् चाजर् 231.18 263.22 13.86
जम्मा  5280.88 5480.3 3.53
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अन्तःशलु्क 

चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम 6 मिहनामा आन्तिरक उत्पादनतफर्   37 अबर् 84 करोड र 
पैठारीतफर्   24 अबर् 08 करोड गरी अन्तःशलु्कतफर्  कुल  61 अबर् 92 करोड असलु 
भएको छ। गत वषर्को तलुनामा आन्तिरकतफर् को अन्तःशलु्कमा किरब 1.65 ूितशतको 
िगरावट आउँदा पैठारीतफर्  पिन किरब 4.29 ूितशतले कमी आएको छ। चरुोट, अन्य 
सतुीर्जन्य पदाथर् र िवयर शीषर्कतफर् को आन्तिरक अन्तःशलु्क संकलनमा ऋणात्मक विृ दर 
रहेको छ। मिदरा र अन्य उत्पादनतफर् को विृ दर भने सो अिवधमा सकारात्मक रहेको छ। 
2076 चैऽदेिख मिदराको आयातमा ूितबन्ध लगाइएकोमा 2077 असोजको अिन्तम 
साताबाट माऽ आयात फुकुवा भएकोले मिदराको आयातमा कमी आएको कारण पैठारीतफर् को 
अन्त:शलु्क ूभािवत भएको देिखन्छ। त्यसैगरी आन्तिरकतफर्  समेत शु को दईु मिहना 
बन्दाबन्दी र िनषधेा ाका कारण चरुोट, िवयर तथा मिदरा उत्पादन तथा खपतमा कमी 
आएकोले आन्तिरक अन्त:शलु्क संकलन समेतमा कमी आएको अवःथा छ। 

तािलका नं. 2.13: अन्तःशलु्क (आन्तिरक उत्पादनतफर् ) को िवँ लेषण  ( .करोडमा) 

शीषर्क 
2076/077 पौष 
सम्मको संकलन

2077/078 पौष
सम्मको संकलन

विृ  दर 

चरुोट र सतुीर् 1053.92 922.56 -12.46 
मिदरा 1079.98 1174.80 8.77 
िवयर 1040.34 916.79 -11.88 
अन्य उत्पादन 643.69 769.89 19.61 

 

भन्सार महसलु 

चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा भन्सार महसलु  90 अबर् 78 करोड असलु भएको 
छ। यो रकम गत वषर्को यसै अविधको संकलन . 77 अबर् 92 करोडको तलुनामा किरब 
16.50 ूितशतले बढी हो। कूल आयातको आकारमा गत वषर्को तलुनामा किरब 4 
ूितशतले कमी आएको भएतापिन समम भन्सार राजःव संकलनतफर्  भने गत वषर्को तलुनामा 
उक्त वृि  हािसल भएको छ। समीक्षा अविधसम्म राजःव संकलनमा ठूलो ूभाव पान एम. 
एस. िवलेटको पैठारीबाट संकलन हनुे राजःवमा 33.99 ूितशत, िडजेलको पैठारीबाट 
76.48 ूितशतले विृ  भएको छ। त्यसैगरी, सनुको पैठारीमा किरब 60 ूितशत, मोवाइल 
टेिलफोनमा 74.87 ूितशत, चामलमा किरब 74 ूितशत र कोइलामा किरब 32 ूितशतले 
राजःव संकलनमा वृि  भएको छ।  

2.2.3  गैरकर राजःव 

चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा गैरकर राजःवतफर्   35 अबर् 70 करोड संकलन 
भएको छ, जनु गत वषर्को तलुनामा 13.49 ूितशतले कम हो। िवँ वव्यापी कोिभड-19 को 
महामारीले आिथर्क गितिविधमा िशिथलता आएको र मािनसको आवागमन ूाय: ठप्प भएको 



27 

 

कारण पवर्तारोहण रोयल्टी, पदयाऽा रोयल्टी, िशक्षा क्षेऽको आम्दानी, क्यािसनो रोयल्टी, 
राहदानी शलु्क, िभसा शलु्क, दूरस ार सेवा शलु्क, टेिलफोन ःवािमत्व शलु्क, चलिचऽ िवकास 
शलु्कमा कमी आएकोले ती शीषर्कह बाट हनुे समम गैर कर राजःव संकलनमा कमी आएको 
देिखन्छ। साथै, कोिभड-19 को संबमणको जोिखमका कारण िव ीय िनकायबाट ूाप् त 
लाभांश, अन्य ूशासिनक सेवा शलु्क, ूदषुण िनयन्ऽण शलु्कमा समेत उल्लेख्य कमी आएको 
देिखन्छ। तािलका नं. 2.14 मा अिघल्लो आिथर्क वषर्को यसै अविधमा भएको संकलनको 
तलुनामा यस अविधमा भएको संकलनमा कमी आएका गैर कर राजःवका केही शीषर्कह को 
तलुनात्मक िववरण ूःततु गिरएको छ। 

तािलका नं. 2.14: गैर कर राजःव संकलनको तलुनात्मक अवःथा  (  लाखमा) 

ब.सं. गैरकर राजःव शीषर्क 
आ.व. 

2076/77 
आ.व. 

2077/78 
फरक रकम 

 

गत वषर्को 
तलुनामा 
घटी/बढी 
ूितशत

1 दूरसंचार सेवा शलु्क 49022 44428 -4595 -9%

2 
िव ीय िनकायबाट ूाप् त
लाभांश 

87959 37740 -50219 -57%

3 
अन्य ूशासिनक सेवा 
शलु्क 

41374 37373 -4002 -10%

4 ूदषुण िनयन्ऽण शलु्क 17217 14505 -2712 -16%
5 राहदानी शलु्क 22899 9743 -13155 -57%
6 िभसाशलु्क 21186 5712 -15474 -73%
7 िशक्षा के्षऽको आम्दानी 4175 1341 -2834 -68%
8 वन रोयल्टी संकलन 3504 844 -2660 -76%

9 
पवर्तारोहण रोयल्टी 
संकलन 

1373 54 -1318 -96%

10 
क्यािसनोबाट ूाप् त
रोयल्टी 

5726 1 -5725 -100%

11 पदयाऽा रोयल्टी संकलन 2722 0 -2722 -100%
चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा आन्तिरक राजःव, पैठारीमा आधािरत राजःव र गैरकर 
राजःवतफर् को समम वृि दर नै ऋणात्मक रहेको देिखन्छ। शीषकर् गत पमा हेदार् संःथागत 
आयकर, पयर्टन के्षऽबाट संकलन हनुे मूल्य अिभवृि  कर, पैठारीमा आधािरत मूल्य अिभवृि  
कर, चरुोट तथा सूतीर् र िवयरमा संकलन हनुे आन्तिरक अन्त:शलु्क र पैठारीमा आधािरत 
अन्त:शलु्क राजःवको विृ दर ऋणात्मक रहन गएको छ। भन्सार महसलु, आन्तिरक 
मू.अ.कर, आन्तिरक अन्त:शलु्क, व्यिक्तगत आयकर, ब्याज कर, पुजँीगत लाभ कर जःता 
शीषर्कमा भएको राजःव संकलनको विृ दर सकारात्मक नै रहेको छ।   
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कोिभड-१९ को संबमण जोिखम कायमै रहेकाले चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनासम्म 
अथर्तन्ऽले अपेिक्षत गित िलन नसकेको र पयर्टन लगायतका सेवा क्षेऽ नराॆरी ूभािवत भएको 
कारणले आन्तिरक कर तथा गैर कर राजःव संकलनमा कमी आएको छ। आयात व्यापारमा 
कमी आएकाले भन्सारतफर् को राजःवको वृि  पिन लआयबमोिजम हनु सकेको छैन।  

2.2.4  करको दायरा िवःतार 

2077 पौष मसान्तसम्म व्यवसाियक ःथायी लेखा नम्वर िलने करदाताको संख्या 15 लाख 3 
हजार 76, व्यिक्तगत ःथायी लेखा नम्वर िलने करदाताको संख्या 22 लाख 37 हजार 2 सय 
74 र करकि  गन िनकायको लािग ःथायी लेखा नम्वर िलने करदाताको संख्या 7 हजार 1 
सय 74 रहेको छ। साथै, मूल्य अिभविृ  करमा दतार् भएका करदाताह को संख्या 2 लाख 
79 हजार 9 सय 33 र अन्तःशलु्क ईजाजत-पऽ िलने करदाताको संख्या 1 लाख 7 हजार 
6 सय 54 छ। 

तािलका नं. 2.15: व्यिक्तगत तथा व्यवसाियक ःथायी लेखा नम्वर िलएका करदाताको िववरण  

दतार्को  ूकार 

2077 असार 
मसान्तसम्म ःथायी 
लेखा  नम्वर  िलएका 
करदाताको संख्या 

2077/78 को 
ौावणदेिख पौष 

मसान्तसम्म थप भएका 
ःथायी लेखा नम्वर िलने 
करदाताको संख्या 

2077 पौषसम्म  
ःथायी लेखा नम्वर 

िलने जम्मा 
करदाताको संख्या 

व्यवसाियक ःथायी लेखा नम्बर  1372857 130219 1503076
व्यिक्तगत ःथायी लेखा नम्बर  1975931 261343 2237274

करकि  गन िनकायले िलएको ःथायी लेखा नम्वर 5106 2068 7174
जम्मा ःथायी लेखा नम्वर 3353894 393630 3747524
मूल्य अिभविृ  कर 258675 21258 279933
अन्तःशलु्क 98036 9618 107654
 

2.2.5  कर छुट तथा सहिुलयत 

आिथर्क ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा (२) मा भएको व्यवःथाको अिधनमा रही 
चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा नेपाल सरकारका िविभन् न िनकाय, ूदेश सरकार, 
ःथानीय तह, िविभन् न ःवाःथ्य संःथा तथा गैर मनुाफामूलक सामािजक संःथाह लाइर् ःवाःथ्य 
साममी तथा उपकरण, सरुक्षा सम्वन्धी साममी, स ार तथा सूचना ूिविध सम्बन्धी उपकरण, 
सवारी साधन, सरसफाइर् तथा फोहर व्यवःथापन सम्बन्धी उपकरण, िशक्षासँग सम्बिन्धत 
साममी जःता वःतहु मा राजःव छुट िदइएको छ। छुट िदइएको वःतकुो मूल्यगत िववरण 
तािलका 2.16 मा देखाइएको छ : 
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 तािलका नं. 2.16: कर छुटको मूल्यगत िववरण 

ब.सं. मिुाको िकिसम मूल्य 
१ अमेिरकी डलर 62,33,173.60 
२ यूरो 2,38,607.30 
३ जापानी येन 6,51,6800.00 
३ भारतीय पयाँ 23,50,22,542.00 
५ मटे िॄटेन पाउण्ड 14,67,000.00 
६ िचनीया यआुन 59,35,650.00 
७ अ ेिलयन डलर 7,700.00 

       नोटः छुट सम्बन्धी िवःततृ िववरण अनसूुची - 15 मा समावेश गिरएको छ। 

2.2.6  समीक्षा अविधमा सम्पादन भएका ूमखु कायर्ह  

चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनमा सम्पादन भएका राजःव ूशासनसँग सम्बिन्धत ूमखु 
कायर्ह  देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

1. अन्तःशलु्क इजाजत नवीकरण गन म्याद 2077 ौावणसम्म रहेकोमा सोको म्याद 2077 
साल असोज मसान्तसम्म थप गिरएको। आयात िनयार्त संकेत (Exim Code) नवीकरण गन 
म्याद २०७७ ौावण मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्याद २०७७ असोज मसान्तसम्म थप 
गिरएको। 

2. नेपाल सरकारलाई राजःव नीित‚ कानून‚ ूणाली तथा ूशासनमा गनुर्पन सधुारका लािग 
सझुाव िदन ःथायी संयन्ऽको पमा नेपाल राजःव परामशर् िवकास सिमित गठन गरी सो 
सिमितमा अध्यक्ष र सदःयको िनयिुक्त गरी सिमितले आफ्नो काम सु  गरेको।  

3. राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी सेवाूदायक संःथालाई 
आब  गन िनदिशका, २०७७ ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

4. आिथर्क ऐन, 2077 को दफा 18(1) बमोिजम देहायका वःतमुा कायम रहेको शलु्क वा 
करको िव मान दरमा देहाय बमोिजम छुट गिरएको: 

1) गहुँको पैठारीमा लाग्ने ९ ूितशत कृिष सधुार शलु्कलाई घटाई ५ ूितशत कायम 
गिरएको। 

2) िव तु िवकास िवभागको िसफारीसमा जलिव तु उत्पादन कम्पनीले पैठारी गन ःटील 
िसटमा लाग्ने मूल्य अिभविृ  कर परैु छुट िदइएको। 

3) औषिध व्यवःथा िवभागको िसफािरसमा औषिध उ ोगले औषिध उत्पादनका लािग पैठारी 
गन माड (ःवेतसार), जिडबटुीको सार, ल्याक्टोज, डेक्ःशोज, प्यारािफन, कोिट  
मेिटिरयल्स, टुइन एसएलएस, एिसटेड र ूाथिमक पका िसिलकनमा लाग्ने मूल्य 
अिभवृि  कर छुट िदइएको। 

4) िव तुीय सवारी साधनमा िपकपावर क्षमताको आधारमा लाग्ने अन्त:शलु्कमा २५ देिख 
८० ूितशतसम्म छुट िदइएको। 
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5) िवदेशी ूकाशकले ूकाशन गरेको पःुतक तथा पिऽकाको पैठारीमा लाग्ने भन्सार 
महसलु पूणर् पमा छुट िदइएको। 

5. संगठन तथा व्यवःथापन सबक्षण भई ःवीकृत नयाँ संरचना अनसुार आन्तिरक राजःव 
िवभाग अन्तगर्त आ.व 2076/77 मा थप भएका 5 वटा आन्तिरक राजःव कायार्लय र 
20 वटा करदाता सेवा कायार्लयह मा भौितक पूवार्धार र जनशिक्तको व्यवःथापन गरी 
सञ् चालनमा ल्याइएको।  

6. कोरोना संबमणबाट बढी ूभािवत भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, शाभल तथा 
शेिकङ व्यवसायी तथा साना मझौला करदाताह को लािग आिथर्क ऐन‚ २०७७ माफर् त ्
आिथर्क वषर् २०७६/७७ को लािग ूदान गिरएको छुट सिुवधा ITS ूणालीमा सधुार 
गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

7. वािषर्क .२० लाखसम्म कारोबार गन साना करदाताले आय िववरण र सो िववरण 
बमोिजमको बझुाउनपुन कर मोबाइल एप्स लगायत अन्य िव तुीय माध्यमबाट बझुाउन 
सिकने व्यवःथा गिरएको। बकमाफर् त ्कर भकु्तानी गदार् आय िववरण समेत बझुाउन 
सक्ने व्यवःथा िमलाइएको।  

8. नेपाल सरकारलाई बझुाउनपुन कर बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय िववरण 
अनसुारको कर चकु्ता ूमाणपऽ ःवःचािलत ूणालीबाट करदाता ःवयंले िलन पाउने 
व्यवःथा कायार्न्वयन गिरएको।  

9. औषिध उ ोगलाई आवँयक पन कच्चा पदाथर् ःवदेशी उ ोगबाट खिरद गदार् ितरेको 
मूल्य अिभवृि  कर िफतार् िदने सम्बन्धी कायर्िविध तजुर्मा गरी कर िफतार् गन व्यवःथा 
िमलाइएको।  

10. करदाता दतार् ूणालीलाई व्यविःथत र भरपद  बनाउन बायोमेिशक दतार् ूणाली अवलम्बन 
गिरएको। 2077 पौष मसान्तसम्ममा 61 हजार 2 सय 47 करदातालाई यस 
ूणालीमा आब  गिरएको। 

11. लगातार चार मिहनासम्म िमलान गदार् िमलान हनु नसकी बढी दािखला भएको ठेक्का 
सम्झौता वा करार अन्तगर्त आपूितर् भएको वःत ु वा सेवा बापतको भकु्तानीको मूल्य 
अिभविृ  कर िफतार्को व्यवःथा कायार्न्वयन ल्याइएको छ। 

12. सािवकको SITC Code  लाई पिरमाजर्न गरी सबै िकिसमका व्यवसायलाई समेट्न 
पिरमािजर्त व्यवसाियक संकेत (Nepal Standard Industrial Classification -NSIC) तयार 
गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। 

13. करदाता दतार् ूणालीमा One Time Password ूणाली िवकास गरी उक्त ूणाली 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको। साथै, SMS तथा Email बाट PAN दतार्को जानकारी िदने 
ूणालीको िवकास गरी कायार्न्वयन गिरएको छ। 

14. व्यिक्तगत ःथायी लेखा नम्बर अनलाइन ूणालीबाट ूाप् त गनर् िमल्ने गरी ूणालीको 
िवकास गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। 
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15. िव तुीय माध्यमबाट पेश हनेु अिमम करक ीको िववरण (e-TDS) करक ीकतार् ःवयंले 
Verify गनर् सक्ने गरी एिककृत कर ूणालीमा सधुार गिरएको। 

16. मोबाइल वालेटबाट कर दािखला गनर्सक्ने ूणालीको िवकास गरी कायार्न्वयनमा   
ल्याइएको। 

17. करदाता ःवंयले नै आय िववरण पेश गन म्याद थप गनर् सक्ने गरी ूणालीमा सधुार गरी 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

18. अनलाइनमाफर् त ्करदाताले आफ्नो अिभलेख अ ाविधक गनर् िमल्ने गरी ूणालीमा सधुार    
गिरएको।  

19. आयकर िनदिशका, 2066 (तेॐो संशोधन, 2077) जारी गिरएको तथा ःथायी 
संःथापन (PEs) सम्बन्धी िनदिशका ःवीकृत गरी जारी गिरएको। 

20. अिमम करक ी तथा अिमम कर संकलन सम्बन्धी व्यवःथाको पिुःतका र कर छुट तथा 
सिुवधा सम्बन्धी व्यवःथा भएको पिुःतका ूकाशन गिरएको। 

21. आन्तिरक राजःव िवभाग र मातहत कायार्लयका सबै बे जूको अिभलेख कम्प्यटुर 
ूणालीमा ूिव  गरी ITS ूणालीमा अ ाविधक गिरएको। 

22. आन्तिरक राजःव िवभागको ITS को PAN Information लाई महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयले कायार्न्वयनमा ल्याएको CGAS + ूणालीसँग अन्तरआब ता कायम गिरएको। 

23. िव तुीय ूणाली माफर् त ्Exim Code जारी हनेु व्यवःथा िमलाई सिकएको र सो अनसुार 
e-Payment माफर् त ् Exim Code ूमाणपऽ र नवीकरण दःतरु िलन सिकने गरी 
ूणालीलाई अन्तर-आव  गन कायर् सम्पन् न भएको। 

24. Nepal National Single Window (NNSW) कायार्न्वयन गन िसलिसलामा पिहलो चरण 
अन्तगर्त खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िवभाग, पश ुसेवा िवभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन 
तथा िवषािद व्यवःथापन केन्िसँग समझदारी पऽमा हःताक्षर भई Piloting का पमा 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको।  

25. िनिंबय ू ापनपऽ (Pending SAD) फरफारक गन कायर्लाई ूभावकारी बनाउन 
िनिंबय ू ापनपऽ फरफारक गन सम्वन्धी िनदिशका, 2077 जारी गरी कायार्न्वयनमा  
ल्याइएको। 

26. भन्सार एजेन्टको संख्या थप गन सम्बन्धमा भन्सार एजेन्ट छनौट (परीक्षा संचालन) 
कायर्िविध, २०७७ तयार गरी िलिखत परीक्षाको पा बम तयार गिरएको। 

27. वीरग िःथत सखु्खा बन्दरगाह भन्सार कायार्लय निजकको ६२ िबगाहा जग्गा ूा ी गन 
िसलिसलामा मआुव्जा िवतरणको कायर् शु  भएको। रसवुा भन्सार कायार्लयमा एिककृत 
भन्सार जाँच चौकी भवनको िनमार्ण कायर् चाल ुरहेको। 

28. भन्सार िवभागमा Digital Documentation Center ःथापना गिर भन्सारसँग सम्बिन्धत 
अिभलेखह  Digital पमा िवभागमा रहने व्यवःथा गिरएको। 
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2.2.7  चाल ुवषर्को बाकँी अविधमा सम्पादन गनुर्पन ूमखु कायर्ह ः 

 राजःव व्यवःथापनलाई  थप ूभावकारी बनाउन चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा सम्पादन 
गनुर्पन ूमखु कायर्ह  देहाय बमोिजम छन:्-  

 वैकिल्पक र िवशेष कायर्योजना बनाई वािषर्क लआय हािसल हनेुगरी कायर्सम्पादन गन। चाल ु
आिथर्क वषर्मा िलइएका राजःव नीित तथा कायर्बम एवम ्आिथर्क ऐन, २०७७ ले व्यवःथा 
गरेका ःकीमह को ूभावकारी कायार्न्वयन गन। 

 करदाता दतार् तथा अिभलेख ूणालीमा सधुार गरी बायोमेिशक ूणालीमा आव  गन। 

 कर छली तथा चहुावट िनयन्ऽण गन/कराधार फरािकलो बनाउने। बजार अनगुमन 
कायर्लाई थप ूभावकारी बनाई राजःव छली तथा चहुावटलाई िनयन्ऽण गन। 

 व्यवसाियक कारोबारमा िव तुीय िविलङ ूणालीलाई ूव र्न गरी सोको िनयिमत अनगुमन 
गन व्यवःथा िमलाउने। 

 आन्तिरक राजःव िवभागको Integrated Tax System र Central Billing Monitoring System 
को क्षमता अिभविृ  गरी भन्सार िवभागको ASYSUDA World System र राजःव 
अनसुन्धान िवभागको Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS) ूणालीसँग 
अन्तर-आब ता गरी एिककृत करदाता सूचना ूणालीको िवकास गन। 

 कर परीक्षण, िवःततृ अनसुन्धान, चाल ु वषर्को कर परीक्षण, मौज्दात परीक्षण, अिमम 
करक ीको परीक्षणलाई सूचनामा आधािरत र गणुःतरीय बनाउने। 

 ूशासकीय पनुरावलोकनका लािग ूाप् त िनवेदनह  उपर ऐन ारा िनधार्िरत समयिभऽै िनणर्य 
गन व्यवःथा िमलाउने। 

 िवगतमा कर परीक्षण तथा अनसुन्धानका लािग छनौट भएका करदाताह को कर कानूनले 
तोकेको म्यादिभऽ पनुः कर िनधार्रण/संशोिधत कर िनधार्रण सम्पन् न गन व्यवःथा 
िमलाउने। 

 अन्त:शलु्कजन्य वःत ु उत्पादन तथा िबबी िवतरण गन ूित ान तथा बजारमा िनयिमत 
अनगुमन गरी अन्तःशलु्क चहुावट तथा अवैध मिदरा िनयन्ऽण गन। अन्त:शलु्क ःटीकर 
आपूितर्को वैकिल्पक व्यवःथा गरी िनयिमत बनाउने। 

 आरम्भ गिरएको Nepal National Single Window (NNSW) लाई पूणर् पमा कायार्न्वयन 
गन। भन्सार जाँचपास पूणर् पमा जोिखम व्यवःथापनमा आधािरत बनाउने।भन्सारमा 
मालवःतकुो ःप  घोषणा गराई मालवःतकुो मूल्या नलाई यथाथर्परक बनाउने। 

 एजेन्टको संख्या थप गनर् नयाँ भन्सार एजेण्ट िनयकु्त गन ूिबया थालनी गन। 

 ूहरी ूशासनसँगको समन्वयमा सीमा के्षऽमा हनेु अवै  चोरी िनकासी पैठारी िनयन्ऽण तथा 
वैध व्यापारलाई ूोत्सहन गन। 

 छोटी भन्सारको संख्या पनुरावलोकन गन र ितनलाई थप व्यविःथत बनाउने। 
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 भन्सार घोषणा र जाँचपासमा Single Consignment को अवधारणालाई कायार्न्वयनमा 
ल्याउने। 

 बे जू फ ट तथा बक्यौता असलुीको कायर्लाई ूभावकारी बनाउने। सम्बिन्धत अिधकृत 
र कायार्लय ूमखुलाई िजम्मेवार बनाउने। 

 

2.2.8  चाल ुवषर्को राजःवको संशोिधत अनमुान 

आिथर्क वषर् २०७७/७८ को वषर्को ूथम ६ मिहनासम्म आिथर्क िबयाकलापमा सधुार हनु 
नसकेका कारण उक्त अविधमा लआयको तलुनामा केही न्यून राजःव संकलन हनु गएकोले चाल ु
आिथर्क वषर्को वािषर्क राजःव संकलन १४ ूितशतले विृ  हनेु अनमुानका आधारमा राजःवको 
संशोिधत अनमुान तयार गिरएको छ। उक्त रकम अनमुािनत वािषर्क लआयको तलुनामा ९४.८५ 
ूितशत हनुे अनमुान  गिरएको छ। यस आिथर्क वषर्को संशोिधत लआय िनम्न तािलकामा ूःततु 
गिरएको छः- 

तािलका नं. 2.17: चाल ुवषर्को राजःवको संशोिधत अनमुान   ( . करोडमा) 

िस.नं. कर शीषर्क वािषर्क अनमुान ूथम 6 
मिहनाको 
संकलन 

पिछल्लो 6 
मिहनाको 

संकलन अनमुान 

कुल संशोिधत 
अनमुान 

1 भन्सार महसलु 19,355.47 9,078.48 9,280.70 18,359.18 
2 मूल्य अिभविृ  कर 30,216.87 12,523.61 15,436.00 27,959.61 

उत्पादन, िवबी र 
सेवा 

11,203.62 5,485.95 6,070.00 11,555.95 

पैठारी 19,013.25 7,037.66 9,366.00 16,403.66 
3 अन्तःशलु्क 15,550.41 6,192.78 6,995.28 13,188.06  

आन्तिरक उत्पादन 9,892.29 3,784.04 4,538.00 8,322.04 
पैठारी 5,658.12 2,408.74 2,457.28 4,866.02

4 िशक्षा सेवा शलु्क 134.97 16.41 92.61 109.02 
5 आयकर 23,803.75 9,914.77 12,663.73 22,578.50 

आयकर 21,503.13 8,728.46 11,667.83 20,396.30 
ब्याज कर 2,300.62 1,186.30 995.90 2,182.20

6 अन्य कर 2,233.43 927.37 1,191.10 2,118.47 
कर राजःव जम्मा 91,294.90 38,653.42 45,659.42 84,312.84 

7 गैर कर राजःव 9,880.94 3,570.17 5,302.16 8,872.34 
कुल राजःव जम्मा 101,175.84 42,223.59 50,961.58 93,185.17
अन्य ूाि  - 2,782.83 - 2,782.83 
कुल राजःव (अन्य 
ूाि  समेत) 

101,175.84 45,006.42 50,961.58 95,968.00 



34 

 

2.2.9  राजःवको संशोिधत अनमुानका आधारह  

  कोिभड-१९ ूभाव न्यून हुँदै गएको र पैठारीको पिरमाण पिन विृ  हुँदै गएकोले पैठारीबाट 
ूाप् त हनेु राजःवमा सधुार हनुे। 

 उ ोग व्यापार र सेवा के्षऽ बमश: सचुा  हुँदा आन्तिरक राजःव संकलनमा सकारात्मक 
ूभाव पन। 

 सरकारको खचर् विृ  हुँदै जाँदा माग िसजर्ना भई उपभोगमा आधािरत कर संकलनमा 
सकारात्मक ूभाव पन। 

 राजःव संकलनको वैकिल्पक कायर्योजना सिहत राजःव ूशासन पिरचालन हनेु हुँदा राजःव 
संकलनमा विृ  हनेु। 

 सरकारले ूदान गन सेवा बमश: सचुा   हनेु हुँदा संकुचन हनु गएको गैरकर राजःवमा 
सधुार हनेु। 

 आन्तिरक ऋण बजेटमा अनमुान गरे अनसुार नै पिरचालन हनु सक्ने। 

 वैदेिशक सहायतामा ठूलो िहःसा बजेटरी सहायताको रहेकोले ूाप् त हनेु सिुनिँ चतता रहेको 

 ठूला पिरयोजनामा पिरचालन हनेु वैदेिशक सहायता चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा 
शोधभनार् ूाप् त हनेु। 

2.3  आन्तिरक ऋण 

चाल ुआिथर्क वषर्मा .२ खबर् २५ अबर् आन्तिरक ऋण पिरचालन गन लआय रहेकोमा ूथम 
६ मिहनामा .५७ अबर् ऋण पिरचालन गिरएको छ। जसमा ७ अबर् टे«जरी िबलको पमा 
.५० अबर् िवकास ऋण पऽको पमा रहेका छन।् शेजरी िबलतफर्  ३६४ िदनका ऋणपऽ 

जारी भएका छन ्भने िवकास ऋणपऽतफर्  ७ वष, ९ वष र १० वष ऋणपऽह  जारी भएका  
छन।् गत आिथर्क वषर् समीक्षा अविधमा  १९ लाख बराबरको वैदेिशक रोजगार बचतपऽ 
जारी भएको िथयो। यस आिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा कोिभड-१९ को कारण िसिजर्त 
महामारीको कारणले लिक्षत पमा राजःव उठ्न नसेकको र सि त कोषमा खचर्को चाप 
व्यवःथापन गनर् ूथम चौमािसकमा आन्तिरक ऋण पिरचालन गिरएको हो।  
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तािलका नं.2.18 

 

सो अविधमा बक तथा िव ीय संःथाह मा तरलता उच्च रहेको सन्दभर्मा तयार हुँदै गरेको 
मध्यमकालीन ऋण व्यवःथापन रणनीित (MTDS) को ूारिम्भक खाका अनसुार ऋणको लागत 
(ब्याजदर) कम हनेु ूक्षेपणको आधारमा िवकास ऋणपऽ जारी गिरएको छ। जसमध्ये १० 
वष िवकास ऋणपऽको ब्याजदर ४.१४ ूितशत रहेको छ।  

आन्तिरक ऋणको साँवा ब्याज भकु्तानीतफर्  २०७७ पषु मसान्तसम्म  ६ अबर् साँवा र .१३ 
अबर् ९६ करोड ब्याज भकु्तानी गिरएको छ। टे«जरी िबलतफर्  गत आिथर्क वषर्को बाँकी 
रकमलाई रोलओभर गन नीित िलइएको िथयो। सो रकमलाई खलु्ला बजार सञ् चालन सिमितको 
िनणर्य अनसुार सा ािहक पमा खलु्ला ूितंपधार् माफर् त ्निवकरण गिरएको छ। गत आिथर्क 
वषर् समीक्षा अविधमा  २ अबर् ४० करोड बराबरको िवकास ऋणपऽको साँवा भकु्तानी 
गिरएको िथयो। सोही अविधमा .१० अबर् ३१ करोड बराबरको ब्याज तथा िडःकाउन्ट 
भकु्तानी गिरएको िथयो। 
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तािलका नं.2.19 

 

 

2.४  अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता पिरचालन 

2.४.1  बजेटमा सहायताको अवःथा 

चाल ुआिथर्क वषर्को बजेटमा वैदेिशक सहायता अन्तगर्त अनदुानबाट .60 अबर् 52 करोड 
77  लाख (१६.8 ूितशत) र ऋणबाट .२ खबर् ९9 अबर् 49 करोड 93 लाख (८३.2 
ूितशत) गरी जम्मा .३ खबर् ६0 अबर् २ करोड 70 लाख पिरचालन हनेु लआय रहेको छ। 
यो कुल बजेटको 24.41 ूितशत हो। गत वषर्को भन्दा यस वषर्को वैदेिशक सहायता 
पिरचालनको अनमुान 20.47 ूितशतले बढी रहेको छ। 
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2.४.2  सहायता ूितव ता  

समीक्षा अविधसम्म िविभन् न िवकास आयोजना कायार्न्वयनको लािग .1 खबर् 87 अबर् 43 
करोड 62 लाख बराबरको वैदेिशक सहायताको ूितव ता ूाप् त भएको छ। उक्त 
ूितव तामा अनदुान सहायता तफर्  .१8 अबर् 12 करोड 53 लाख (9.67 ूितशत) र 
सहिुलयतपूणर् ऋण सहायता तफर्  .1 खबर् 69 अबर् 31 करोड 10 लाख (90.33 
ूितशत) रहेको छ। समीक्षा अविधसम्म ूाप् त अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता अिघल्लो आिथर्क 
वषर्को सोही अविधमा तलुनामा 156.8 ूितशतले बढी हो। अिघल्लो आिथर्क वषर्को सोही 
अविधमा .७2 अबर् 98 करोड 23 लाखको ूितव ता ूाप् त भएको िथयो। सो ूितव तामा 
अनदुान सहायता तफर्  .१5 अबर् ९ करोड ३1 लाख (20.70 ूितशत) र सहिुलयतपूणर् 
ऋण सहायता तफर्  .57 अबर् 8८ करोड 92 लाख (79.30 ूितशत) रहेको िथयो। 
समीक्षा अविधमा ूाप् त अन्तरार्ि य सहायता ूितव ता िःथितलाई अनसूुची-8 मा ूःततु 
गिरएको छ। 

मािथ उल्लेिखत ूितव ता बाहेक हालसम्म वातार् सम्पन् न भई िनम्नानसुारका आयोजनाह  
सञ् चालन गनर् आवँयक पन सहायता सम्झौताको ूिबयामा रहेका छन:् 

 िवँ व बकवाट समिृ का लािग वन आयोजना कायार्न्वयन गनर् किरब .2 अबर् 78 करोड  
(अमेिरकी डलर 17.9 िमिलयन ऋण र 6.1 िमिलयन अनदुान) बराबरको सहायता। 

 मीन क्लाइमेट फण्ड (GCF) बाट Improving Climate Resilience of Vulnerable 

Communities and  Ecosystems in the Gandaki River Basin, Nepal आयोजनाका लािग 
किरब .3 अबर् 80 करोड (32.715 िमिलयन अमेिरकी डलर) बराबरको अनदुान 
सहायता। 

 International Fund for Agricultural Development (IFAD) बाट Value Chain for 

Inclusive Transformation of Agriculture (VITA) Program आयोजनाका लािग किरब 
.11 अबर् 33 करोड (97.67 िमिलयन अमेिरकी डलर) बराबरको ऋण सहायता।  

मािथ उल्लेख भएका आयोजनाका अितिरक्त िनम्नानसुारको आयोजना सहायता पिरचालन गनर् 
िवकास साझेदारसँग छलफल जारी रहेको छ। 

 Electricity Grid Modernization Project का लािग एिशयाली िवकास बकबाट किरब 
.5अबर् २२ करोड (45 िमिलयन अमेिरकी डलर) बराबर ऋण सहायता ूाप् त गनर् वातार्  

भइरहेको छ। 

 Expanded Credit Facility (ECF) अन्तगर्त अन्तरार्ि य मिुा कोषबाट किरब .४६ अबर् 
२२ करोड (३८५ िमिलयन अमेिरकी डलर) बराबर बजेटरी सहायता ूाप् त गनर् वातार् 
भइरहेको छ। 

 Fiscal Recovery का लािग Development Policy Credit (DPC) अन्तगर्त िवँ व बक र 
जापान सरकारबाट किरब .३० अबर् (२५० िमिलयन अमेिरकी डलर) बराबर बजेटरी 
सहायता ूाप् त गनर् ूारिम्भक छलफल भइरहेको छ। 
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 Covid-19 Vaccine खरि◌द एवम ्आपूितर्का लािग अितिरक्त िव ीय सहयोग (Additional 

Financing) उपलब्ध गराउन िवँ व बक र एिसयाली िवकास बकसंग ूारिम्भक छलफल 
भइरहेको छ। 

2.४.3 सहायताको शोधभनार् िःथित 

 चाल ुआिथर्क वषर्को ूारम्भमा वैदेिशक सहायतातफर्  नेपाल सरकारको ॐोतबाट खचर् भई 
सोधभनार् ूाप् त गनुर्पन रकम .21 अबर् 74 करोड 78 लाख रहेकोमा समीक्षा अविधसम्ममा 
सोधभनार् िलनपुन रकम .42 अबर् 95 करोड 38 लाख पगेुको छ। समीक्षा अविधमा 
.37 अबर् 55 करोड 13 लाख ूाप् त भई .7 अबर् 28 करोड 49 लाख सोधभनार् ूाप् त 

हनु बाँकी रहेको छ। 

2.४.4 सहायता पिरचालनमा ूाप् त भएका उपलव्धी 

 िवकास सहायताको व्यवःथापनमा केही संरचनात्मक पिरवतर्नह  भएका छन।् िवकास 
सहायतामा बजेटरी सहायताको अंशको बढो रीले शोधभनार् ूाप् त हनुे रकममा उल्लेख्य 
सधुार भएको छ। समीक्षा अविधमा िवँ व बकबाट Finance for Growth अन्तगर्त .23 
अबर् 20 करोड (200 िमिलयन अमेिरकी डलर) र Catastrophe Deferred Drawdown 

Option(CAT DDO) DPC अन्तगर्त २५ िमिलयन अमेिरकी डलर (किरव ३ अबर् पैया) 
बजेटरी सहायता ूाप् त भएको छ।  

 िवकास सहायता ूाप् त गन िवषयमा िवकास साझेदारसँग वातार् गदार् अन्तरार्ि य िवकास 
सहायता पिरचालन नीित, 2076 मा भएका व्यवःथाह को अवलम्बन गन गिरएको छ। 

 परामशर् सेवा सम्बन्धी खचर्लाई आयोजनाको कूल लागतको ५ ूितशतको सीमािभऽ 
रािखएको छ। 

 सह-िव ीय लगानी वा सिम्मिौत िव को माध्यमबाट िवकास सहायता पिरचालन गन 
कायर्को शु वात गिरएको छ। सिम्मिौत िव  रणनीित तयारीको गन िसलिसलामा 
ूरिम्भक कायर् अगाडी बढाइएको छ। 

 ऊजार्, सडक लगायतका ठूला भौितक पूवार्धार के्षऽका रणनीितक आयोजनाह मा िवकास 
सहायता पिरचालन गनर् सफलता हािसल भएको छ।  

 जलवाय ु िव  (Climate Finance) को िवँ वव्यापी कोषमा पहुँच ःथािपत भई जलवाय ु
पिरवतर्न न्यूनीकरण र अनकूुलनका आयोजना कायर्न्वयन गिरएको छ। 

 कोिभड-19 का कारण असहज पिरिःथित िसजर्ना भएकोले िज-20 ले आव्हान गरेको Debt 

Service Suspension Initiative (DSSI) अनसुार िज-२० र पेिरस क्लबका सदःय रहेका 
ि पक्षीय िवकास साझेदारह लाई ऋणको साँवा र व्याज ःथगन (Debt Service 

Suspension) का लािग सम्बिन्धत िवकास साझेदार/मलुकु/संःथाह लाई अनरुोध 
गिरएकोमा ृान्स र कोिरयासँग पूरक सम्झौता भइसकेको एवम ्जापान र बेिल्जयमसँग 
पूरक सम्झौताको अिन्तम चरणमा रहेको छ। 
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 िवँ व बक तथा अन्तरार्ि य मिुा कोषको संयकु्त वािषर्क सम्मेलनका बममा Developing 

Financing तथा IDA Borrowers Meeting मा सहभािगता जनाउँदै नेपाल जःतो 
अल्पिवकिसत मलुकुह को लािग थप ॐोत पिरचालन गनर् पैरवी गिरएको छ। 

 िवँ व बकबाट पिहलो पटक Scale up facility window बाट ऋण सहायता ःवीकार  
गिरएको र एउटै आयोजनाको लािग पिहलो पटक .54 अबर् (४५० िमिलयन अमेिरकी 
डलर) बराबरको ऋण सम्झौता गिरएको छ।। 

 अन्तरार्ि य िवकास सहायताको ूभावकािरता बढाउन अन्तरार्ि य संघ संःथाह मा नेपालको 
सिबय सहभािगता बढाइएकोको छ।  

 राि य बजेट ूणाली बािहरबाट सञ् चालन हनेु िवकास सहायतालाई बमशः राि य बजेट 
ूणालीमा समावेश गद राि य बजेट ूणालीको दायरा िवःतार गिरएको छ। 

 Aid Management Platform (AMP) लाई पिरमाजर्न गरी Aid Management Information 

System (AMIS) को पमा ूयोगकतार् मैऽी बनाई कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। 

 कोिभड १९ संग सम्बिन्धत वैदेिशक सहायता पिरचालनको समन्वय तथा ूितवेदन गनर् 
AMIS मा छु ै पोटर्लको िवकास गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। 

2.४.5  सहायता पिरचालनमा देिखएका समःया र गनुर्पन सधुारह  

2.४.5.1 सहायता पिरचालनमा देिखएका समःया 

 िवकास सहायतालाई राि य आवँयकता र ूाथिमकता अनु प रणनीितक र पान्तरणकारी 
आयोजनामा पूणर् पमा उपयोग गनर् नसिकएको।  

 िवकास सहायताको खण्डीकरण पूणर् पमा घटाउने नसिकएको।    

 ूदेश तथा ःथानीय तहमा आयोजना बक तयार हनु नसकेको। 

 नेपालको सावर्जिनक िव  ूणालीमा िवकास साझेदारह को अपनत्व अपेिक्षत पमा िवकास 
गनर् नसिकएको।  

 नवीनतम वैकिल्पक िव ीय ॐोतको व्यवःथापन एवम ् पिरचालन गन क्षमता कमजोर 
रहेको।   

 िवकास सहायताको ूितव ता र उपयोगका बीच कायम रहेको अन्तर उच्च रहेको। 
आयोजना आव  बैदेिशक ॐोतको खचर्को ूगित बढाउन नसिकएको।  

 िनधार्िरत समय र लागतमा आयोजनाह  सम्पन् न हनु नसिक पटक पटक सम्झौताको म्याद 
थप गन अवःथा रहेको। 

 नेपाल सरकारको ॐोतबाट खचर् भई शोधभनार् ूाप् त गनुर्पन रकम समयमा ूाप् त हनु 
नसकेको। 

 ूािविधक सहायताको उपयोग, पूवर् तयारी तथा क्षमता अिभविृ मा परैु केिन्ित गनर् 
नसिकएको।   
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 बजेटरी सहायताको पमा ूाप् त हनेु िवकास सहायताको लािग आवँयक पन तयारी कायर् 
एवम ्कायर् सम्पादनमा सम्बिन्धत िनकायह को िबयािशलता बढाउन नसिकएको।  

2.४.5.2  सहायता पिरचालनमा गनुर्पन सधुार 

 िवकास सहायतालाई राि य आवँयकता र ूाथिमकताका आधारमा उच्च ूितफल ूाप् त 
हनेु के्षऽमा पिरचालन गरी सहायताको ूभावकारीता बढाउने। 

 सबै िवकास सहायतालाई राि य बजेट ूणालीमा समावेश गनर् दात ृ िनकायको सहयोग र 
समथर्न ूाप् त गन।  

 सहलगानी, सिमिौत िव , दिक्षण-दिक्षण एवम ् िऽपक्षीय सहायता, िवकास लािग िनजी 
के्षऽसँग साझेदारी जःता नयाँ उपकरणह को ूयोग गनर् आवँयक क्षमता िवकास गन। 

 िवकास सहायता पिरचालनमा कायम रहेको न्यून महण क्षमतामा सधुार गन। 

 िवकास सहायता संलग्न रहेका आयोजनाको पूवर् तयारी पिरसूचक (Project Readiness 

Filter) तयार गरी लाग ुगन। 

 वैदेिशक सहायता ूाि मा आिथर्क कुटनीितलाई सघन पमा उपयोग गन।  

 वैदेिशक सहायतामा सञ् चािलत आयोजनाको कायार्न्वयनमा परामशर्दाता ूितको िनभर्रता 
घटाउदै जाने। 

 कायार्न्वयन तयारी परुा भएका र राि य ूाथिमकताका ूितफलयकु्त आयोजनामा बैदेिशक 
ऋण पिरचालन गरी देशको आिथर्क सामािजक िवकासमा योगदान वढाउने। 
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पिरच्छेद - तीन 
राि य गौरवका आयोजनाह को ूगित अवःथा 

 

नेपाल सरकारले कायार्न्वयन गन आयोजनामध्ये मलुकुको िवकासमा दरुगामी ूभाव पान 
आिथर्क िवकास र रोजगारी िसजर्नामा योगदान िदने 25 आयोजनालाई िविभन् न समयमा राि य 
गौरवका आयोजनाका पमा घोषणा गरेको छ। भौितक पूवार्धार, आिथर्क, सामािजक र 
वातावरण लगायतका ऊजार्, सडक, रेल, िसँचाइ, खानेपानी, पयर्टन र वन के्षऽका 
आयोजनाह लाई राि य गौरवका आयोजनाको दायरामा समेिटका छन।् आयोजना 
कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन ॐोतको पूणर् ूत्याभिूतसिहतको आयोजना सञ् चालनमा ितॄता 
िदन नेपाल सरकार ूितव  रहेको छ। ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, राि य 
योजना आयोग, अथर् मन्ऽालय र सम्बिन्धत मन्ऽालयबाट ती आयोजनाको सघन अनगुमन, 
समन्वय तथा सहजीकरण गन व्यवःथाबाट आयोजना कायार्न्वयनका बममा आइपन समःयाह  
तत्काल समाधान गन व्यवःथा िमलाइएको छ। आयोजनाको कायार्न्वयन समयमै सम्पन् न गरी 
नितजामखुी बनाउन सम्बिन्धत मन्ऽालय र आयोजना ूमखु बीच कायर् सम्पादन करार सम्झौता 
समेत गन गिरएको छ। तथापी, अिधकांश राि य गौरवका आयोजनाको अवःथा सन्तोषजनक 
रहेको छैन। 
राि य गौरवका आयोजनाह मध्ये केही आयोजनाह  परुा हनेु चरणमा छन ् भने केही ठूला 
आयोजनाको सञ् चालन िविध तय नहुँदा शु वात हनु सकेका छैनन।् चाल ु आिथर्क वषर् 
२०७7/७8 मा राि य गौरवका आयोजनाह मा .92 अबर् 6 करोड 23 लाख िविनयोजन 
गिरएकोमा पिहलो छ मिहनामा िविनयोजनको 15.19 ूितशत अथार्त ् .13 अबर् 98 करोड 
85 लाख खचर् भएको छ। आयोजनागत खचर्को िववरण अनसूुची-१3 मा उल्लेख गिरएको छ। 
राि य गौरवका आयोजनामा िविनयोिजत रकम कुल िविनयोजनको 6.24 ूितशत रहेको छ। 
आयोजनाह को कायार्न्वयनको अवःथा र हालसम्मको उपलिब्ध देहायअनसुार रहेका छन।् 
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तािलका 3.1: राि य गौरवका आयोजनाको हालसम्मको ूगित िःथित  
ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

1 पुं पलाल 
(मध्य 
पहाडी) 
राजमागर् 
आयोजना 

१ हजार ८ 
सय 7९ 
िक.िम. 

मध्य 
पहाडका 
२६ 
िजल्लाह  

२०६४/६५ ३३ अबर्  
३६ करोड 

१ खबर्, 
१ अबर् 
५० 
करोड 

४६ अबर् १४ 
करोड 

८ अबर् 2७ 
करोड ४0 
लाख 
 

1 अबर् 76 
करोड 85 लाख 

१३.२३  कुल १८७९ 
िक.िम.  मध्ये 
४५२  िक.िम. 
आयोजनाबाट, ४६२ 
िक.िम. आयोजना र 
िडिभजन 
कायार्लयबाट 
कालोपऽे, 

 कुल १२९ पलु 
मध्ये ८४  पलु 
िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

2. हलुाकी 
राजमागर्   

१ हजार ७ 
सय ९२ 
िक.िम. 

तराईका २१ 
िजल्लाह  

२०६६/67 ४७ अबर् 
२४ करोड 

६५ अबर् 
२० 
करोड 

४७ अबर् 85 
करोड 5 लाख

7 अबर् 1 
करोड 52 
लाख 
 

3 अबर् 34 
करोड 37 लाख 

25.94  कुल १७९२ 
िक.िम. मध्ये ५१२ 
िक.िम. कालोपऽे 
सम्पन् न,   

 २१९ पलु मध्ये  
९५  पलु िनमार्ण 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

कायर् सम्पन् न। 
3. उ र दिक्षण 

लोकमागर् 
(कोशी 
किरडोर) 

१ सय ६२ 
िक.िम. 

ूदेश नं.१ 
को 
संखवुासभा 
खाँदबारी 
देिख 
िकमाथांका 
सम्म  

२०६५/६६ १६ खबर् 
२० अबर् 
 

 ३ अबर् 4 
करोड 

95 करोड 28 
लाख 
 

८ करोड २५ 
लाख  

14.98  कुल १६२ िक.िम 
मध्ये १४८ िक.िम. 
शयाक खलुेको र 
बाँिक १४ िक.िम. 
को शयाक खोल्ने 
कायर् नेपाली 
सेनाबाट भइरहेको। 

4. उ र दिक्षण 
लोकमागर् 
(कािलगण्डकी 
किरडोर 
(मालढु ा-
राम्दी-
गैडाकोट 
खण्ड, बेनी-
जोमसोम-
कोरोला 
सडक) 

4 सय 31 
िक.िम. 

गैडाकोट-
राम्दी-
मालढु ा, 
वेिन देिख 
जोमसोम 
सम्म 
गण्डकी 
ूदेश 

२०६६/६७ २7 अबर्
 

7 अबर् ९
करोड  

2 अबर् 52 
करोड 11 
लाख 
 

10 करोड 39 
लाख 
 

13.65  मालढुंगा-राम्दी-
गैडाकोट खण्डको 
कुल २४५ िक.िम 
मध्ये २४४ िक.िम. 
शयाक खलुेको,  

  बेनी-जोमसोम-
कोरोला सडक कुल 
१८६ िक.िम मध्ये 
सम्पूणर् शयाक 
खलुेको, १०८ 
िक.िम. माभेल 
सम्पन् न। 

5 उ र दिक्षण १ सय ४५ हम्ला २०६४/६५ ४ अबर् १०  90 करोड 62 करोड 28 ४ करोड ६ 10   कुल १४५ िक.िम 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

लोकमागर् 
(कणार्ली 
किरडोर) 

िक.िम. िजल्लाको 
सािल्लसल्ला 
देिख 
िसमकोट 
कणार्ली 
ूदेश 

करोड 
 

61 लाख लाख 
 

लाख 
 

मध्ये १३० िक.िम. 
शयाक खलुेको। 

6. रेल मेशो रेल 
तथा मनोरेल 
िवकास 
आयोजना   

७० िक.िम. ूदेश नं २ 
महे री 
सलार्ही र 
रौतहट 

2065/66 ७० अबर् 
६१ करोड 

- १९ अबर् ४८ 
करोड  

8 अबर् 66 
करोड 66 
लाख 

1 अबर् 74 
करोड 66 लाख 

22   ३५ िक.िम. शाकबेड 
िनमार्ण भएको। 

  दईु सेट DEMU शेन 
खिरद। 

7. काठमाण्डौ 
तराई मधेश 
ितु मागर् 

72.5 
िक.िम.  

लिलतपरु, 
काठमाण्डौ, 
मकवानपरु र 
बारा 

2074/75 1 खबर् 75 
अबर् 13 
करोड 22 
लाख 
 

2 खबर् 
13 अबर् 
95 
करोड 
32 लाख 

16 अबर् 66 
करोड  

8 अबर् 93 
करोड 88 
लाख 

1 अबर् 23 
करोड 70 लाख 

11.1  कुल सडक खण्ड 
५५.५ िक.िम. मध्ये 
4४.1 िक.िम. 
खण्डको समि गत 
माटो काट्ने तथा पनु 
कायर् ८८% सम्पन् न 
भएको, 

 Hybrid Contract 

Modality को 
अवधारणा तयार 
गिरएको,  
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

 कुल जम्मा 1145 
गोटा ख कटान 
गिरएको।  

8. गल्छी 
िऽशलुी मैलु  
ःयाृुवेसी 
रसवुागढी 
सडक 

८२ िक.िम. गल्छी देिख 
रसवुागढी 
सम्म। 
नवुाकोट र 
रसवुा 
बागमती 
ूदेश 

२०७२/७३ १५ अबर् 
५० करोड 

- ४ अबर् २३ 
करोड 

1 अबर् 37 
करोड 19 
लाख 

55 करोड 20 
लाख 

33.97   कुल ८२ िक िम 
मध्ये पिहलो खण्ड 
४६ िक.िम. मा २१ 
िक.िम. कालोपऽे 
सम्पन् न,  

   दोॐो खण्ड १९ 
िक.िम. खिरद 
ूिबयामा रहेको 
तेॐो खण्ड १७ 
िक.िम. चीन 
सरकार ारा ठेक्का 
व्यवःथापन भई 
िनमार्ण शु  हनुे 
चरणमा रहेको। 

9 गौतमबु  
अन्तरार्ि य 
िवमानःथल  
 

३०००मीX४
५ मी. 
(Runway) 

भैरहवा, 
पन्देही, 
लिुम्बनी 
ूदेश 

सन ्२०१५ ६ अबर् २२ 
करोड 

६ अबर् 
८२ 
करोड 

६ अबर् ३० 
करोड 

४ अबर् ७२ 
करोड ५० 
लाख 

2 अबर् 98 
करोड  

30
 

 आयोजनाको ९० 
ूितशत िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न। 

  तीन हजार िमटर 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

लम्बाईको धावन 
मागर्, ाक्सी– वे 
एवम ् एूोनको 
िसिभल िनमार्ण 
तफर् को कायर् 
सम्पन् न, 

  िवमानःथल 
आयोजनाको 
उ रतफर् को कार 
पािकर्  एिरयामा 
कालोपऽे गन काम 
सम्पन् न।

10 पोखरा क्षऽीय 
अन्तरार्ि य 
िवमानःथल  
 

25००मीX४
५ मी. 
(Runway) 

पोखरा, 
काःकी 
गण्डकी 
ूदेश 

िब.सं. 
२०६८ 

२२ अबर् २२ अबर् १० खबर् ३४ 
करोड 

1० अबर् 75 
करोड 

5 अबर् 6 करोड 21 
 

  आयोजनाको ६२ 
ूितशत िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न, 

  Runway, Taxiway, 
Apron, Hanger 
Apron, Conduit 
Laying, High Mast 
Flood Light 
Transformer Box 
को कायर् सम्पन् न। 

11 िनजगढ ८ हजार ४५ िनजगढ, २०७१/७२ १ खबर् 20 - 78 करोड ५० करोड 5 करोड  ३०   िवमानःथलको पिहलो 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

अन्तरार्ि य 
िवमानःथल, 
बारा  
 

हेक्टर 
क्षऽफल 

बारा ूदेश 
नं. २  

अबर्  चरणको Updated 

Master Plan तथा 
Detailed Design को 
परामशर् सेवा 
खिरदको कायर् 
भइरहेको। 

12 पशपुित क्षऽ 
िवकास कोष 
 

पाशपुत क्षेऽ काठमाण्ड / 
बागमती 

२०५७/५८ 
मा शु  भई 
आिथर्क वषर् 
2070/71 
देिख माऽ 
राि य 
गौरवको 
आयोजना 

१ अबर् २७ 
करोड 

- ७२ करोड ३५ करोड  5 करोड 25 
लाख 

35   समि गत भौितक 
ूगित ६० ूितशत 
रहेको,  

  गौशाला भवुने री 
दशर्न मागर् ःतरो ित 
(२५० मीटरमा 
ूःतरफलक 
छािपएको)। 

13 लिुम्बनी 
िवकास कोष  
 

1 हजार 1 
सय 55 
िवगाहा  

नवलपरासी 
राममाम, 
पन्देही र 

किपलवःत,ु 
लिुम्बनी 
ूदेश  

आयोजना 
शु  भएको 
वषर् सन ्
1978 र 
आ.ब. 
2071/72
देिख राि य 

६ अबर् 10 
करोड 

7 अबर् 
50 
करोड 
 

5 अबर् 45 
करोड 

१ अबर् 55 करोड 38 
लाख 

28.08   गु योजनाका केन्िीय 
नहर, पिवऽ उ ान, 
अन्तरार्ि य िरसचर् 
सेन्टर, लिुम्बनी 
संमहालय, २  भवन, 
खानेपानी, िवजलुी, 
आइटी, सरुक्षा पखार्ल 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

गौरवको 
आयोजना 
भएको  

लगायत र अन्तरार्ि य 
िवहार क्षऽ आिद। 

14 बढुीगण्डकी 
जलिव तु 
आयोजना 

धािदङ 
िजल्लाको 
ज्वालामखुी 
िस लेक, 
िनलकण्ठ, 
िऽपरुासन्दरी, 
गंगा जमनुा र 
गोरखा 
िजल्लाको 
गण्डकी, 
सिहदलखन, 
िभमसेन थापा 
र आ घाट 
ःथानीय तह  

गोरखा 
िजल्ला / 
गण्डकी 
ूदेश 

आिथर्क वषर् 
२०६९/७०

२ खबर् ६० 
अबर्  

 ३३ अबर् ७९ 
करोड 

8 अबर् ८४ 
लाख 

१ अबर् ८ करोड 
52 लाख 

1   ४७,४४० रोपनी 
जग्गाको मआुब्जा 
िवतरण भएको, 

  अन्य पूवार्धार 
िनमार्णको कायर् 
ूारम्भ नभएको। 

15 मािथल्लो 
तामाकोशी 
जलिव तु 
आयोजना 

4 सय 56 
मे.वाट जल 
िव तु 
उत्पादन 

दोलखा 
िजल्ला, 
बागमती 
ूदेश 

२०६७/68 35 अबर्
29 करोड  

49 अबर्
29 
करोड, 
(Dec 
2018 

48 अबर् 64 
करोड  

1 अबर् २ अबर् १२ 
करोड 
(आयोजनाको 
लािग अन्य 

45  हेडवक्सका सबै 
संरचना िनमार्ण गरी 
िरजभर् वायरको 
परीक्षण भई सम्पन् न 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

 
 
 
 
 
 
 

मा 
संशोिधत)
हाल 
ूक्षिपत 
५२ अबर् 
८ करोड 

िव ीय संःथाबाट 
िलएको  
आन्तिरक 
ऋणबाट समेत 
खचर्) 

भएको, 
  19 िक.िम. सु  र 
साफ्टको खन् ने कायर् 
सम्पन् न भएको, 

  दबुै Vertical 
Penstock Shaft 
ह मा Steel Penstock 

Pipe जडान कायर् 
सम्पन् न भएको, 

  टबार्इन र जेनेरेटर 
उपकरण जडान कायर् 
सम्पन् न, 

  47 िक.िम. लामो 
220 के.िभ.ू सारण 
लाइन कायर् सम्पन् न 
भएको। 

16 पि म सेती 
जलिव तु 
आयोजना 

           िनमार्ण मोडािलटी 
तयार नभएकोले 
कायार्न्वयनमा आई 
नसकेको। 

17 बबई िसँचाइ ३६ हजार बिदर्या/ २०४५/४६ 2 अबर् 87 18 अबर् 8 अबर् 48 1 अबर् 49 27 करोड 96 23  हेडवकर् स िनमार्ण 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

आयोजना हेक्टर िसँचाइ लिुम्बनी 
ूदेश 

करोड 96 
करोड 
30 लाख 

करोड 90 
लाख 

करोड 91 
लाख 
 
 
 
 
 
 
 

लाख 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

सम्पन् न,  
  मूल नहर 76 
िक.िम. िनमार्ण 
सम्पन् न,  

   शाखा नहर 
194.99 िक.िम. 
िनमार्ण सम्पन् न,  

   बाढीबाट क्षितमःत 
क्षेऽ तथा संरचना 
संरक्षण कायर् 
18.25 िक.िम. 
सम्पन् न।

18 महाकाली 
िसचँाइ 
आयोजना 

३३ हजार ५ 
सय २० 
हेक्टर िसँचाइ 

कञ् चनपरु, 
सदुूर पि म 
ूदेश 

२०६३/६४ 35 अबर्  3 अबर् 64 
करोड  

43 करोड 73 
लाख 
 
 
 
 
 
 
 

26 करोड 89 
लाख. 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 

   मूल नहर 12.7 
िक.िम. कायर् 
सम्पन् न,  

  12.7 देिख 28.8 
िक.िम. सम्म  
िनमार्ण भइरहेको,  

   52  िविभन् न 
संरचना िनमार्ण 
सम्पन् न, 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

 
 

 
 

 
 

   77 हेक्टर जग्गा 
अिधमहरण। 

19 िसक्टा 
िसचँाइ 
आयोजना 

४२ हजार ७ 
सय ६६ 
हेक्टर िसँचाइ 

बाँके,  
लिुम्बनी 
ूदेश 

२०५९/६०  12 अबर् 
80 करोड 

25 अबर् 
2 करोड 

16 अबर् 69
करोड 

1अबर् 55 
करोड 74 
लाख 
 
 
 

34 करोड 95 
लाख 
 

32 
 
 

 बाँध िनमार्ण, पि म 
मूल नहर 45 
िक.िम. सम्पन् न, 

  हेडवक्सर्को 18  
गेट िनमार्ण सम्पन् न, 

   पूवीर् मूल नहरको 
50 ूितशत कायर् 
सम्पन् न, 

   पि म तथा पूवर् गरी 
किरब 7 हजार 
हेक्टरमा िसँचाइ 
सिुवधा उपलब्ध 
गराइएको। 

20 रानी जमरा  
कुलिरया 
िसचँाइ 
आयोजना  
 
 

३८ हजार ३ 
सय हेक्टर 
िसँचाइ 
 
 
 

कैलाली, 
सदुरु पि म 
ूदेश 
 
 
 

२०६८/६९
 
 
 
 
 

 12 अबर् 
63 करोड 
 
 
 

27 अबर् 
70 
करोड 
24 लाख 
 

13 अबर् 13 
करोड 
 
 
 

2 अबर् 17 
करोड 56 
लाख 
 
 
 

74 करोड 86 
लाख 
 
 
 

14 
 
 
 
 

   इन्टेक, मूल नहर 
तथा िफडर नहर 
िनमार्ण सम्पन् न, 

   Sitling वेशीन 
िनमार्ण सम्पन् न, 

  पावर हाउसको 
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

किरब 90 ूितशत 
शाखा नहर िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न, 

   शाखा इन्टेक एवम ्
ूशाखा महुान 
िनमार्ण सम्पन् न। 

21 भेरी - ववई  
डाइभसर्न 
बहउु ेँयीय 
आयोजना 

५१ हजार 
हेक्टर, 
िसँचाइ 
४६.८ 
मे.वा.िव तु 
उत्पादन 

सखुत, 
बाँके, 
बिदर्या/ 
कणार्ली, 
लिुम्बनी 
ूदेश 

२०६८/६९ 16 अबर् 
43 करोड 
30 लाख 

33 अबर् 
19 
करोड 
66 लाख 

11 अबर् 63 
करोड 

3 अबर् 11 
करोड 17 
लाख 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 करोड 86 
लाख 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  डाइभसर्न रोड, िचप्ले 
खोल्सी डाइभसर्न, 
Coffer Dam को 
कायर् िनमार्णाधीन, 

   Labotary, Crusher, 
Batching, Plant 
ःथापना,  

  Desilting basin, 
Surge Tank का 
लािग पहुँच मागर्  
िनमार्ण भएको।  



53 

 

ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

22 सनुकोशी 
मिरन 
डाईभसर्न 
बहउु ेशीय 
आयोजना 

१ लाख २२ 
हजार हेक्टर 
िसँचाइ  २८ 
मे.वा.िव तु 
उत्पादन 
 

िसन्धलुी, 
रामेछाप, 
बारा, 
रौतहट, 
सलार्ही, 
महो री, 
धनषुा/ 
बागमती, 
ूदेश नं.२ 

२०७३/७४
 
 
 
 
 
 
 

46 अबर् 
19 करोड 

 24 करोड 
83 लाख 

2 अबर् 45 
करोड 85 
लाख 
 
 
 
 
 
 
 

5 करोड 10 
लाख 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 पावर हाउस र TBM 
Inlet portal को 
जग्गा ूािप् तको 
कायर्, 

 हेडवक्सर्, 
पावरहाउस, 
सजर्साफ्ट आिदको 
Detail Engineering 
Design को साफ्ट 
Review सम्पन् न। 

23 रा पित चरुे 
संरक्षण 
कायर्बम 

18 लाख 
96 हजार 2 
सय 55.9 
हेक्टर 

३७ 
िजल्ला/ 
७ ूदेश 

2071/72
र 
2074/75 
देिख गु  
योजना 
बनेको 

९९ करोड 
३८ लाख 
 

१0 अबर् 
२2 
करोड 
12 लाख 

९ अबर् २१ 
करोड 15 
लाख 

1 अबर् 55 
करोड 63 
लाख 

14 करोड 97 
लाख 

36.60  १६०७ हेक्टर अित 
संवेदनशील क्षऽको 
संरक्षण,  

 ६२२ हेक्टर नदी 
उकास क्षऽमा 
वक्षारोपण,  

 २७८ हेक्टर जडीबटुी 
खेती ूवधर्न उधान 
िनमार्ण,  

 ९३१ गोटा गल्छी 
पिहरो तथा खहरे 



54 

 

ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

रोकथाम, 
 ३६  ताल तलैयाको 
संरक्षण,  

 २०९.३ िक.िम नदी 
तथा खोला िकनार 
िःथिरकरण× तटबन्ध 
िनमार्ण।

24 मेलम्ची 
खानेपानी 
आयोजना  

काठमाण्डौ 
उपत्यका 17 
करोड िलटर 
खानेपानी 
उपलब्ध  

 काठमाण्डौ, 
लिलतपरु, 
भक्तपरु, 
काॅपेाला ोक 
तथा 
िसन्धपुालञ् चो
क बागमती 
ूदेश 

२०५५ ४६४ 
िमिलयन 
अमेिरकी 
डलर 

३१२.९ 
िमिलयन 
अमेिरकी 
डलर 
(३१ अबर् 
३६ 
करोड) 

२९ अबर् ४५ 
करोड 

५ अबर् ४६ 
करोड ४५ 
लाख 

५८ करोड १९ 
लाख 

69   हेडवक्सर् िनमार्ण 70 
ूितशत सम्पन् न, 

  शु को Grouting 

तथा Rock Bolt जडान, 
  Instrumentation 
उपकरण जडान।  

25 िमलेिनयम 
च्याले  
एकाउण्ट 
नेपाल 

४०० KV 

डबल सिकर् ट 
३ सय १२ 
िक.िम. को 
शान्सिमसन 
लाईन 

बटुवल, 
दमौली, 
रातमाटे, 
हेटौडा, 
लिप्सफेदी 

तयारी 
चरणमा 
रहेको 

अमेिरकी 
डलर ५२ 
करोड 

अमेिरकी 
डलर ५२ 
करोड 

१ अबर् २२ 
करोड ६९ 
लाख 

9 अबर् १0 
करोड 53 
लाख  

65 करोड 21 
लाख 

२४  ूारिम्भक 
इिन्जिनयिर  
िडजाइनको कायर्, 

 रात्माटे सबःटेशनका 
लािग जग्गा 
अिधमहण,
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ब.
सं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षऽफल/ 
लम्बाई 

अविःथत 
िजल्ला/ूदेश 

आयोजना
शु  भएको 

वषर् 

आयोजनाको 
ूारिम्भक 
लागत ( .) 

आयोजना
को 

संशोिधत 
लागत( .)

आिथर्क वषर्
2076/77 
सम्मको खचर् 

( .) 

आिथर्क 
वषर्2077/78
को िविनयोजन 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको खचर् 

चाल ुआिथर्क 
वषर्को 

पौषसम्मको 
भौितक ूगित 
ूितशत 

हालसम्मको मख्य 
भौितक ूगित 

नयाँ बटुवल, 
दमौली, 
रातमाटे, 
हेटौडा, 
लिप्सफेदी 

 सडक मूल्या न 
सभक्षण, 

 पनुबार्स कायर्योजना 
जीवनमापन 
पनुःथार्पना योजना, 

 धरातलीय सवक्षण 
तथा िकलो गाड्ने 
कायर्। 
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3.2  रािं शय गौरवका आयोजना कायार्न्वयनका समःया र समाधानका उपायह  

समःया 

 राि य गौरवका आयोजनाको कायार्न्वयन र सञ् चालन गन छु ै काननु नहुँदा आयोजनाको 
कायार्न्वयन पक्ष कमजोर रहेको।  

 आयोजना िनमार्ण गन मोडािलटी, कुल लागत, समयाविध, जग्गा ूािप् त/मआुब्जा, क्षितपूितर्, पनुवार्स 
र िवःततृ आयोजना ूितवेदन जःता आधारभतू िवषयह  यिकन नभई राि य गौरवका 
आयोजनाको पमा वगीर्करण हुँदा आयोजना िनमार्णको कायर्बम अलमल देिखन।ु  

 राि य गौरवका सडक आयोजनाको रेखा न (Alignment) मा बारम्बार पिरवतर्न हुँदा लागत र 
िनमार्ण अविध अिनिँ चत हनु।ु  

 िनमार्ण कायर्को ूािविधक अध्ययन, िव ीय तथा व्यवःथापकीय क्षमता समेत परीक्षण नगरी खिरद 
सम्झौता हनु,ु िनयिमत अनगुमन मूल्या न नहनु ुर तोिकएको समयमा कायर् सम्पन् न गन िनमार्ण 
व्यवसायीलाई पिरचािलत गनर् नसक्न।ु   

 दक्ष ूािविधक कमर्चारी तथा ौिमक र िनमार्ण सामामीह को आयोजनामा अभावका कारण 
समयमै िनमार्ण कायर् सम्पन् न नहनु।ु 

 आयोजना सञ् चालन गन संघीय िनकाय र ूदेश एवम ्ःथानीय तह बीच कायर्गत समन्वय नहनु।ु  

 आयोजना क्षेऽिभऽ रहेको वनको ख कटान ःवीकृितमा िवलम्ब कायमै रहन।ु 
 जग्गाधनी पजुार् नभएका तर हकभोग गिररहेका घर जग्गाको क्षितपूितर् िनधार्रण गन ःपं ट 

मापदण्ड नहनु।ु जग्गाको क्षतपूितर् र घर टहराको मूल्या न उच्च हुँदा आयोजनाको लागत 
बढ्न।ु 

 आयोजना िनमार्ण पूवर् सम्पन् न गनुर्पन कायर् नहुँदै ठेक् का सम्झौता गिरने कारणले िनमार्ण 
व्यवसायीले िनयिमत पमा काम गनर् नपाउँदा पटक पटक ठेक्काको म्याद थप गरी भेिरएसन 
समेत गनुर्पन अवःथाका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै जान।ु 

 आयोजनाबाट ूभािवत बािसन्दाह सँग समन्वयको अभावका कारण पटक पटक आयोजना 
सञ् चालनमा अवरोध िसजर्ना हनु।ु 

 आयोजना कायार्न्वयन गदार् कायर्योजना अनसुार कायार्न्वयन नहनु ुर आयोजना शु  भइसकेपिछ 
कायर्के्षऽ िवःतार गन ूविृ का कारण आयोजनाको लागत विृ  हनु।ु 

समाधानका उपाय 

 ठूला र पान्तरणकारी आयोजनाको लागत, समय र ूितफल एिकन गरी आयोजना सञ् चालन 
पूवर्का चरणह  जःतैः जग्गा ूािप् त, ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय ूभाव मूल्या न, 
ख कटान, िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन जःता पक्षह को टु ो लागपेिछ माऽ राि य गौरवको 

आयोजनाको पमा घोषणा गन। 

 आयोजना शु  भएपिछ कायर्के्षऽ िवःतार गन ूविृ लाई िनिँ चत मापदण्ड र आधारमा सीिमत 
गन। 
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 राि य गौरवको आयोजनाको घोषणा पूवर् नै आयोजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयन ढाँचा िनधार्रण गरी 
पयार्प् त िव ीय ॐोतको ूवन्ध गन। 

 मआुव्जा, क्षितपूितर्, बःती ःथानान्तरण तथा पनुबार्स सम्बन्धी िवषयलाई सम्वोधन गनर् जग्गा 
मूल्या नको आधारलाई समसामियक बनाई िववादरिहत बनाउने।  

 राि य गौरवको आयोजनामा हनेु काननुी िववाद, ःथानीय अवरोध एवम ्खिरद सम्बन्धी िवषयमा 
ितू िनणर्य गनर् सक्ने िविध सिहतको छु ै कानूनी ूबन्ध गन। 

 आयोजना िनमार्ण, व्यवःथापन तथा सञ् चालनलाई व्यविःथत र ूभावकारी बनाउन ूशासकीय 
नेततृ्वलाई िजम्मेवार बनाउने। आयोजना िबयाकलापको नितजा मापन गनर् ःपं ट मानक र 
ूितफल सूचकसिहत कायर्सम्पादन सम्झौता गरी समीक्षासिहत पिरयोजना व्यवःथापकलाई 
Grading गरी जवाफदेही तलु्याउने।  

 पयार्प् त कारण र आधार नभई आयोजना ूमखु तथा अन्य कमर्चारीह  िछटो िछटो स वा नगन। 

 नितजा खाकामा आधािरत अनगुमन तथा मूल्या न सम्बन्धी कानून तजुर्मा गरी िवकास पिरणामको 
लािग व्यवःथापकीय ूवन्धमा आधािरत ूणाली लाग ु गनर् लिजकल ृेमवकर् को ूभावकारी 
कायार्न्वयन गन। 

 आयोजनाको पिहलो चरणको िनमार्ण पूणर् पमा सम्पन् न नहुँदै दोॐो चरणको िनमार्ण कायर्मा 
ूवेश नगन। 

 आयोजनाको लािग वैदेिशक सहायता पिरचालन गन गरी ि पक्षीय तथा बहपुक्षीय दात ृिनकायसँग 
वातार् गदार् ूितव ता अनु प तोिकएकै समयमा सहायता ूाप् त हनेु सिुनिँ चतता भएपिछ माऽ 
आयोजनाको लािग वैदेिशक ॐोत व्यवःथापन गन।   

 आयोजना िनमार्ण अविधभर िनमार्णजन्य सामामी र जनशिक्तको अभाव हनु निदने िवशेष ूवन्ध 
गन। 

 आयोजनाको पोटर्फोिलयो लगानी ढाँचा सावर्जिनक, िनजी र सामदुाियक सम्बन्धका िवषयमा 
आयोजना ःवीकृत पूवर् नै िनिँ चत हनु ुपन। 

 ठेक्का सम्झौता भएपिछ सरकार र करारको अक  पक्ष बीच िववाद िसजर्ना जःतैः रिन  िवल िढला 
भकु्तानी, िनमार्णःथलको उपलव्धता, सम्बिन्धत पक्षवाट अनमुित िलन हनु िढलाई, िनमार्ण साममी 
िनकाल्ने क्वेरी साईटको अिनिँ चतता र तेॐो पक्ष बीमा िववादका कारण वहस पैरवीमा पयार्प् त 
ूमाण र आधार पेश नगदार् सरकारको िवपक्षमा फैसला हनुे र मध्यःथकतार्को आदेशले भकु्तानी 
िदनपुन कारणले समेत दाियत्व बढ्ने गरेकाले यःता िवषयह मा राि य िवकास समःया समाधान 
सिमितवाट िववाद व्यवःथापन गन उपाय अवलम्वन गन। 
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पिरच्छेद - चार 
के्षऽगत र मन्ऽालयगत उपलिब्ध िवँ लेषण 

 

नेपाल सरकारका िविभन् न मन्ऽालय तथा िनकायह बाट ूाप् त ूगित िववरणका आधारमा समीक्षा अविधमा चाल ु
आिथर्क वषर्को बजेट कायार्न्वयन गरी हािसल भएका के्षऽगत उपलिब्धह  देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

4.1  आिथर्क तथा िव ीय के्षऽ 

4.1.1  अथर् तथा िव  

 अिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व िनयमावली, 2077 जारी गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको छ।  

 सावर्जिनक खचर्मा िमतव्ययीता कायम गन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी गरी कायार्न्वयन 
गिरएको।  

 व्यवसाियक िनरन्तरता कजार् ूवाह कायर्िविध, 2077 नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत 
भई कायार्न्वयन भइरहेको।  

 कोरोना िनयन्ऽणमा अमप ितमा खिटएका व्यिक्तको शतूितशत र आम नागिरकको पचास 
ूितशत िवमा शलु्क नेपाल सरकारले व्यहोन ब्यबःथा सिहतको बीमा मापदण्ड, २०७७ ःवीकृत 
भई हालसम्म .41 करोड 95 लाख 14 हजार 7 सय बीमा िूिमयम शलु्क भकु्तानीका लािग 
अनदुान उपलव्ध गराएको।  

 नवूवतर्नकारी कायर्मा लगानी ूोत्साहन गनर् २ ूितशत ब्याज दरमा कजार् उपलब्ध गराउने गरी 
नवूवतर्न सु वाती पुजँी कजार् ूवाह कायर्िविध, २०७७ ःवीकृत भई कायार्न्वयनको चरणमा 
रहेको। 

 साना िकसान िवकास लघ ुिव  संःथा माफर् त ्सञ् चािलत साना िकसान कजार् कायर्बमबाट समीक्षा 
अविधसम्ममा 3७ हजार ४२ थप रोजगारी िसजर्ना भएको। 

 रा  सेवक कमर्चारीलाई िनजी आवास िनमार्ण र सन्तित उच्च िशक्षाका लािग सहिुलयत दरको 
कजार् सिुवधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अवधारणापऽ तयार भएको। 

 सावर्जिनक संःथानको िनयमन, सञ् चालन र व्यवःथापनलाई ूभावकारी बनाउन सावर्जिनक 
संःथानको छाता ऐनको मःयौदा तयार भएको। बन्द भएका संःथानको सम्पि को अिभलेख 
अ ाविधक गन कायर् सम्पन् न भएको।  

बैिक  के्षऽ 

 समीक्षा अविधसम्ममा बक तथा िव ीय संःथाह को शाखा संख्या १० हजार १ सय ८७ पगेुको 
र देशका ७ सय ४९ ःथानीय तहमा बािणज्य बकह का शाखा िवःतार भएको।  

 नेपाल रा  बकबाट पनुकर् जार् कायर्िविध, २०७७ जारी भएको। समीक्षा अविधसम्ममा एकमु  
ूदान हनेु कजार् अन्तगर्त .५० अबर् ७ करोड र माहक/ऋणी अनसुार ूदान हनेु कजार् अन्तगर्त 
.३३ अबर् ७ करोड गरी कुल . ८३ अबर् १४ करोड पनुकर् जार् ःवीकृत भएको। 
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 सहिुलयतपूणर् कजार् कायर्बम अन्तगर्त समीक्षा अविधसम्ममा कुल 60 हजार 8 सय 79 
ऋणीलाई .4 अबर् ८1 करोड ब्याज अनदुान ूदान गिरएको। समीक्षा अविधमा सहिुलयतपूणर् 
कजार् शीषर्क अन्तगर्त .1 खबर् ३ करोड लगानी भएको। 

 बकबाट कजार् िलएका ऋणीह लाई कोिभड-१९ बाट परेको असर न्यूनीकरण गनर् बक तथा 
िव ीय संःथाले २०७६ चैत मसान्तमा कायम व्याजदरमा 2 ूितशत कम गरी आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ असार मसान्तसम्मको व्याज रकम गणना गनुर्पन व्यवःथा बमोिजम बिक  के्षऽबाट 
.१२ अबर् २५ करोड ब्याज छुट ूदान गिरएको। 

 कोिभड-१९ बाट अित ूभािवत पयर्टन के्षऽमा ूवाह भएको सिबय कजार्को २०७७ असार 
मसान्तसम्म भकु्तानी हनुपुन साँवाको िकःता र ब्याज रकमको भकु्तानी गनर् २ वषर्सम्मको समय 
ूदान गनर् सक्ने व्यवःथा गिरएको। 

 िव ीय क्षेऽको साधन उत्पादनिशल क्षेऽमा ूयेग गनर् तोिकएको के्षऽमा ूवाह हनेु कजार्लाई कुल 
कजार्को २५ ूितशतबाट बढाई ४० ूितशत कायम गरी कायार्न्वयनका लािग िनदशन जारी 
भएको। 

 समीक्षा अविधमा कुल २ सय ११ बक तथा िव ीय संःथाह  मजर्र/ूािप् त ूिबयामा सामेल 
भएका र यसमध्ये १ सय ५९ संःथाह को इजाजत खारेज भई ५२ संःथा कायम भएको। 

 दगुर्म के्षऽमा बिकङ पहुँच अिभविृ  गनर् महानगरपािलका/उप– महानगरपािलका बाहेकका के्षऽमा 
शाखारिहत बिकङ सेवा सञ् चालन गनर् नेपाल रा  बकको अनमुित िलन ुनपन व्यवःथा भएको। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ को ूथम चौमािसकसम्ममा शेजरी िबलबाट .७ अबर् र िवकास 
ऋणपऽबाट .५० अबर् गरी .५७ अबर्को ऋण-पऽ िनंकाशन भएको। 

 कृिष ऋणमा सहज पहुँच परु् याउन कृिष िवकास बकलाई िकसान बेिडट काडर् र िकसान एप 
सञ् चालन गनर्को लािग ःवीकृित ूदान भई काडर् िवतरण सु  भएको। 

गैर बिक  िव ीय के्षऽ 

 समीक्षा अविधसम्ममा २ करोड ७३ लाख िनके्षपकतार्को .७ खबर् ५७ अबर् बराबरको िनके्षप 
रकमको सरुक्षण भई गत आिथर्क वषर्को यसै अविधको तलुनामा १४.७८ ूितशतले विृ  
भएको।  

 यस अविधमा ९ लाख १३ हजार ऋणीको . ८१ अबर् ३२ करोड बराबरको कजार् रकम 
सरुक्षण गिरएको यो रकम गत वषर्को तलुनामा १६८ ूितशतले विृ  भएको। 

 बक×िव ीय संःथाबाट कजार् िलई २ हजार १ सय ५६ ऋणीले खिरद गरेको .२४ करोड ५६ 
लाख बराबरको ४ हजार ७ सय ६६ पशधुनको सरुक्षण भएको।  

 नागिरक लगानी कोषबाट समीक्षा अविधसम्ममा थप .10 अबर् 30 करोड बचत पिरचालन गरी 
हालसम्म .१ खबर् 50 अबर् 82 करोड बचत संकलन गरेको। साथै, सोही अविधमा .13 
अबर् 6 करोड थप लगानी भई कुल लगानी .१ खबर् ५९ अबर् ७० करोड पगेुको।  

 नागिरक लगानी कोषको नयाँ बचत कायर्बम नागिरक पेन्सन योजना, २०७६ सञ् चालनमा 
ल्याइएको। 
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 नागिरक लगानी कोषको सहायक कम्पनीको पमा पुजँी बजारमा थोक िबबेताको पमा कायर् 
गनर्का लािग ःथापना भएको नागिरक ःटक िडलर कम्पनीले कायर् ूारम्भ गरेको।  

 कमर्चारी सञ् चय कोषमा सञ् चयकतार्को .१३ अबर् २० करोड र िनबिृ भरण कोष वापत 
.३८ करोड संकलन भई समीक्षा अविधसम्ममा कोषको कूल ॐोत . ४ खबर् १० अबर् ८२ 

करोड पगेुको छ। साथै, यस अविधमा सञ् चयकतार् कजार्/सापटी ूवाह .११ अबर् ७३ करोड र 
पिरयोजनामा .१२ अबर् ५६ करोड कजार्/लगानी भएको। 

 सावर्जिनक िनकायमा कायर्रत कमर्चारीलाई योगदानमा आधािरत िनविृ भरण/अवकाश योजना 
कायार्न्वयन गन उ ेँयले छु ै कायर्िविध बनाई कायार्न्वयनमा ल्याइएको।  

 सरुक्षा, ूितफल एवम ्िदगोपना सिुनि त हनुे गरी कोषको िव ीय ॐोतलाई उत्पादनशील क्षेऽमा 
उपयोग गनर् लगानी िविवधीकरण गन उ ेँयले लगानी नीित-२०७७ तजुर्मा गरी कायार्न्वयन 
गिरएको।  

 स यकतार् कायार्लय तथा स यकतार्को व्यिक्तगत िववरण (KYC) अ ाविधक गन िसलिसलामा 
हालसम्म ४ लाख ३९ हजार स यकतार्को िववरण अ ाविधक गिरएको। 

बीमा िनयमन तथा सेवा िवःतार 

 समीक्षा अविधसम्ममा २3 ूितशत नेपालीमा बीमाको पहुँच पगेुको। वैदेिशक रोजगारमा गएका 
नेपालीह को िनिम्त जारी गरीएको वीमालेख समेत गणना गदार् हालसम्म ७७ लाख २५ हजार 
२ सय ७४ बीमालेख िबबी भई िबमामा पहुँच पगेुको जनसंख्या २७ ूितशत पगेुको। 

 बाली तथा पशपुन्छी बीमा कायर्बम अन्तगर्त लाग्ने बीमा शलु्कको 50 ूितशत बीमा शलु्क 
नेपाल सरकारबाट अनदुान िदने व्यवःथा  सिहतको “बाली तथा पशपुन्छी बीमा िनदिशका, 
२०७७” जारी भई कायार्न्वयनमा आएको। 

 बीमा दाबी व्यवःथालाई सहज र सरल बनाई तोिकएको समयिभऽ भकु्तानी सिुनि त गनर् बीमा 
दाबी भकु्तानी मागर्दशर्न जारी गिरएको। 

 समीक्षा अविधसम्ममा कृिष बीमाको कुल बीमालेख संख्या 93 हजार 7 सय 77 र लघ ुबीमाको 
बीमालेख संख्या 3 लाख 15 हजार 6 सय 71 पगेुको।  

 नेपाल सरकारले घोषाणा गरेको बन्दाबन्दीको अविधमा म्याद समा  भएको वीमा ूलेखको म्याद 
थप गनुर्का साथै पऽकारको दघुर्टना वीमा गिरएको।  

पुजँी बजार 

 समीक्षा अविधमा िधतोपऽ सञ् चालन तथा कारोवारमा उत्साहजनक ूगित भएको। िधतोपऽको 
ूाथिमक बजारमा .१२ अबर् ४१ करोड ६२ लाख मूल्य बराबरको १२ करोड ४१ लाख 
िक ा सेयर िनंकाशनका लािग ःवीकृत िदइएको छ। यो ःवीकृित गत आिथर्क वषर् को यसै 
अविधको तलुनामा 280 ूितशतले विृ  कायम रहेको। यसैगरी, सामूिहक लगानी कोषको .१ 
अबर् ५० करोड मूल्य बराबरको १५ करोड िक ा िधतोपऽ िनंकाशनका लािग ःवीकृत भएको। 

 समीक्षा अविधमा .४ खबर् २२ अबर् २५ करोड मूल्य बराबरको िधतोपऽ कारोबार भएको छ। 
कुल कारोवारको आधारमा औसत दैिनक कारोबार .३ अबर् ४६ करोड रहेको। गत आिथर्क 
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वषर्को सोही अविधमा कुल कारोवार .४७ अबर् र औसत दैिनक कारोबार .३८ अबर् ८ करोड 
रहेको िथयो। 

 िधतोपऽ मूल्य मापन गन नेप्से सूचका  २०७६ पौष मसान्त सम्ममा १२६3.38 िवन्द ुरहेकोमा 
२०७७ पौष मसान्तमा 2286.6 िवन्दमुा पगेुको। 

 गत आिथर्क वषर्को पौष मसान्तसम्ममा बजार पुजँीकरण .१६ खबर् १० अबर् ६९ करोड 
रहेकोमा चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनासम्ममा ९१ ूितशतले विृ  भई .३० खबर् ७९ 
अबर् ९४ करोड पगेुको।  

 समीक्षा अविधसम्ममा िधतोपऽको ूाथिमक बजारमा िवकास गिरएको िव तुीय ूणालीमाफर् त ्
सहभागी हनेु लगानीकतार्को संख्या गत आिथर्क वषर्को सोही अविधको 6 लाख १५ हजार १ सय 
२९ को तलुनामा 153 ूितशतले वृि  भई 15 लाख 59 हजार 5 सय 73 पगेुको। 

 समीक्षा अविधमा बक तथा िव ीय संःथाबाट .१६ अबर् ६० करोड बराबरको ऋणपऽ दतार् 
भइर् पुजँी पिरचालन अनमुित ूाप् त गरेको। गत बषर् सोही अविधमा .१६ अबर् ५० करोड 
बराबरको ऋणपऽ दतार् भएको। 

 संगिठत संःथामाफर् त ्हनेु िधतोपऽको ूारिम्भक सावर्जिनक िनंकाशनमा िधतोपऽको मूल्य िनधार्रण 
पारदशीर् र ूितंपधार्त्मक बनाउन बकु िबिल्ड  िनदिशका, 2077 लाग ु भई योग्य संःथागत 
लगानीकतार्को पमा किरब ४ दजर्न संःथाह  दतार् भएका। 

 िधतोपऽ कारोबार राफसाफ तथा फ ट िविनयमावली, २०६९ को चौथो संशोधन ःवीकृत गरी 
िधतोपऽ कारोबारको राफसाफ चबलाइर् T+3 बाट T+2 मा कायम गिरएको।  

 िधतोपऽको कारोवार गदार् लाग्ने िधतोपऽ दलाल व्यवसायी शलु्कमा स-साना लगानीकतार्को लािग 
६० ूितशतसम्म र अन्य लगानीकतार्को हकमा किरब ३३ ूितशत कटौती गिरएको। 

 २०७७ पौष मसान्तसम्ममा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १५ पगेुको, अिघल्लो आिथर्क 
वषर्को सोही अविधमा सो संख्या २ सय १२ रहेको। 

 सूचीकृत िधतोपऽको चकु्ता मलु्य ५ खबर् २५ अबर् ७९ करोड पगेुको छ। यो रकम गत आिथर्क 
वषर्को पौष मसान्तसम्ममा ४ खबर् ५२ अबर् ५३ करोड रहेको। 

 केन्िीकृत िव तुीय माहक पिहचान िववरण (KYC) सेवा सम्बन्धी कायर् सञ् चालन िनदिशका, 
२०७७ ःवीकृत भई िसिडएस एण्ड िक्लयिरग िल. माफर् त ्कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

4.1.2  उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् 

 गिरवी िनवारणको लािग लघउु म िवकास कायर्बम (मेड्पा) सञ् चालन सम्बन्धी िनदिशका, 
२०७७ नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

 पाइपलाइनबाट पेशोिलयम पदाथर्को ढुवानी (सरुक्षा तथा िनयमन) आदेश, २०७७, ूाइभेट फमर् 
रिज ेशन (ते॑  संशोधन) िनयमावली, २०७७, पेशोिलयम पदाथर् तथा ग्याँस मूल्य िःथरीकरण 
कोष (सञ् चालन) (दोॐो संशोधन) िनयमावली, २०७७, िवदेशी लगानी तथा ूिविध हःतान्तरण 
िनयमावली, २०७७ र सेफगाडर्स,् एिन्ट-डिम्प  तथा काउण्टरभेिल  िनयमावली, २०७७ तजुर्मा 
भई कायार्न्वयन गिरएको। 
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 उत्पादनशील उ ोगका लािग िवदेशी ौिमक ल्याउने सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ र उत्पि को 
ूमाणपऽ जारी गन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ जारी भएको।  

 िसमेन्ट उ ोगह का लािग िव तु ूसारण लाईन िवःतार गनर् माताितथर् र नौिवसेमा ३३ के.िभ. 
ूसारण लाईन तथा सवःटेशन िनमार्ण सम्पन् न भएको। हापरेु-तलुसीपरु-दधुराक्ष तथा तलुसीपरु-
कपरुकोटको ३३ के.िभ. ूसारण लाईन िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 गोरखा िजल्ला, ग्याजीको ५ वगर् िक.िम. क्षेऽमा तामा अन्वेषणको लािग भौगिभर्क सवक्षणको 
कायर् सम्पन् न गिरएको। अघार्खाँची िजल्लाको 10 वगर् िक.िम. क्षेऽमा बहमुलु्य पत्थर (ज्याःपर) 
सभ तथा सम्भाव्यता अध्ययन कायर् सम्पन् न भएको |  

 धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनका लािग िब तु ूशारण लाईन िवःतार र खानी 
ःथलसम्म १६ िक.िम. शयाक खोल्ने कायर् भएको।  

 िवकट पहाडी तथा दगुर्म िजल्लामा खा ा  ढुवानी गन कायर्बम अनसुार चाल ुआिथर्क वषर्को 
पौष मसान्तसम्म 4 हजार 9 सय 36 मे. टन चामल ढुवानी गिरएको।  

 साकर्  खा  सरुक्षा वैक र राि य खा  सरुक्षा भण्डारमा मौज्दात व्यवःथा गनर् पौष मसान्तसम्म 
20 हजार 8 सय 49 मे टन धान खिरद गरी भण्डारण गरीएको। 

 रोजगारीसिहतको व्यवसाियक सीपमूलक  तािलमका लािग ९ हजार ५ सय व्यिक्तलाई तािलम 
ूदान गनर् संःथा छनोट भइ सम्झौता सम्पन् न भएको। 

 अन्तरार्ि य बजारमा नेपाली िचयाको िनयार्त ूव र्न गनर् र नेपाली िचयाको गणुःतर 
अन्तरार्ि यःतर अनसुारको बनाउने उ ेँयका साथ िवँ व व्यापार संगठन अन्तगर्त रहेको 
Enhanced Integrated Framework (EIF) सँग Nepal's Increased Sustainable Tea Exports 
पिरयोजनाको समझदारीपऽमा हःताक्षर भएको। 

 उ ोग िवभाग अन्तगर्त 1 सय 23 आयोजनाको लािग .23 अबर् 47 करोड वैदेिशक 
लगानीको ूितव ता भएको। 

4.1.3  कृिष तथा पशपुन्छी िवकास 

 ूा ािरक कृिष ूव र्न कायर्बम सञ् चालन ूिबया, २०७७ ःवीकृत भई सबै ूदेश तथा १०  
ःथानीय तहमा कायर्बम सञ् चालन गिरएको।  

 आल,ु तरकारी तथा मसलाबाली िवकास कायर्बम कायर्बम सञ् चालन ूिबया, २०७७ , 
फलफूल दशक कायर्बम अन्तगर्त फलफूल िब वा रोपण तथा फलफूल खेित ूव र्न कायर्बम 
सञ् चालन ूिबया, २०७७, सहकारीह सँगको साझेदारीमा रेशम खेित के्षऽ िवःतार कायर्बम 
सञ् चालन ूिबया, २०७७, ःथानीय तहवाट सञ् चालन हनेु कृिष पूवार्धार िवकास कायर्बम 
सञ् चालन ूिबया, २०७७ र लागत साझेदारीमा पशपुन्छी ूव र्न कायर्बम कायर्सञ् चालन 
ूिबया सम्बन्धी मागर्दशर्न, २०७७, जारी गरी सम्बिन्धत क्षेऽका नीित तथा कायर्बम 
कायार्न्वयनमा सहजीकरण गिरएको।  

 लागत सहभािगताको आधारमा कृषकलाई ५५.४२ हजार मे.टन. रासायिनक मलमा किरब .4 
अबर् 44 करोड 45 लाख अनदुान िवतरण भएको।  
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 िसन्धलुी िजल्लाको दधुौली न.पा. र िचतवन िजल्लाको माडी न.पा.मा 2 सय 2१ िवघा (147.३ 
हे.) क्षेऽफलमा चक्लाबन्दी सिहतको सामिुहक खेतीको शु वात भएको। सामिुहक खेतीमा आव  
कृषक घरधरुी संख्या 1 सय ३9 पगेुको, सनुकोशी न.पा.मा ३० हेक्टर के्षऽफलमा सामिुहक 
माछापालनको सु वात भएको र िचतवनको मािडमा 6 िबगाहामा माछापालन पोखरी िनमार्ण 
गिरएको।  

 वाली लगाउन ु पूवर् नै धान वालीको न्यनुतम समथर्न मलु्य िनधार्रण भएको। त्यसैगरी, उत्पादन 
लागतमा 22 ूितशत नाफा सिुनि त गरी कृषकबाट उत्पादन हनेु काँचो कफीको न्यनुतम मूल्य 
िनधार्रण भएको। 

 नेपाली अथ डक्स िचया शेडमाकर्  कायार्न्वयन िनदिशकाले तय गरेका मापदण्ड अनसुार िचया 
उत्पादन एवम ्ूशोधन कायर्मा संलग्न १२  िचया उ ोगह लाइर् शेडमाकर्  ूयोग अनमुित ूदान 
गिरएको। 

 िविभन् न देशमा गरी चाल ुआिथर्क वषर्मा २७ टन घ्यू िनयार्त भएको। 

 ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजनाको पनु:संरचना गिरएको।  

 एक गाउँ एक ूािविधकको नीित अनु प ूािविधक सेवा ूदान गनर् २ हजार ५ सय ४७  
ूािविधक खटाईएको। 

 पशबुाट सन रोगको रोकथाम र िनयन्ऽणको लािग पशपुन्छीको संबामक रोग िव को ९०.२५ 
लाख डोज खोप उत्पादन भएको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्मा धान उत्पादनमा किरव ५ ूितशतले विृ  भएको। गत आिथर्क वषर्मा किरब 
54 लाख मे.टन धान उत्पादन भएकोमा चाल ुआिथर्क वषर्मा ४ ूितशत वृि  भई किरब 56 
लाख 31 हजार मे.टन धान उत्पादन भएको अनमुान रहेको।  

4.1.4  भिूम व्यवःथा, सहकारी तथा गिरवी िनवारण 

 भिूम सम्बन्धी (आठौ संशोधन) ऐन र 2077 भिूम सम्बन्धी (अठारौ संशोधन) िनयमावली, 
2077 जारी भई कायार्न्वयनमा ल्याइएको।  

 गिरवी िनवारण कोष ारा ूवि र्त सामदुाियक संःथालाई सहकारी संःथाको पमा दतार् तथा 
सञ् चालन सम्बन्धी कायर्िविध, 2077, सहकारी सम्बन्धी साधारण सभा (कायर् व्यवःथा) 
कायर्िविध, २०७७ र बचत तथा ऋणको कारोवार गन सहकारी संःथाको सपुिरवेक्षण, िनदशन 
तथा अनगुमन कायर्िविध, २०७७ तजुर्मा गिरएको। 

 सगरमाथाको उचाई पनुः मापन कायर् सम्पन् न गरी नेपाल र जनवादी गणतन्ऽ चीनबाट संयकु्त 
पमा नयाँ उचाई ८८४८.८६ िमटर भएको सावर्जिनक गिरएको।  

 समीक्षा अविधमा 37 सहकारी संःथाको अनगुमन, ५ सहकारी र 5 सय 69 लाई सहकारी 
सम्बन्धी तािलम ूदान गिरएको। 

 समीक्षा अविधमा सिहत हालसम्म 26 िजल्लामा गिरब घरपिरवार पिहचान सम्पन् न गरी 
पिरचयपऽ तयार भएको। साथै, 23 िजल्लामा गिरब घरपिरवार पिहचान सवक्षणको कायर् सम्पन् न 
भई किरब 11 लाख 50 हजार घरपिरवारको तथ्यांक संकलन भएको। 
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 भिूम बक सम्बन्धी अवधारणा पऽ ःवीकृित भई 3 सय ःथानीय तहमा भिूम बैक ःथापना गनर् 
सूचना ूकाशन गिरएको।  

 जग्गा धनीले online माफर् त ्घरैबाट जग्गाको कारोबार गनर् सक्ने गरी िविभन् न ःथानमा 19 
भसेूवा केन्िको ःथापना भएको। 

4.1.5  ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा 

 संघ, ूदेश र ःथानीय तहको लागत साझेदारीमा आधािरत ब्यावसाियक तथा सीप िवकास तािलम 
सञ् चालन कायर्िवधी, 2077 र वालौम मकु्त ःथानीय तह घोषणा कायर्िवधी, 2077 जारी 
भएको। 

 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम सञ् चालन िनदिशका,२०७५ र कामका लािग पािरौिमकमा 
आधािरत सामदुाियक आयोजना (सञ् चालन तथा ब्यवःथापन) कायर्िवधी, 2077 संशोधन 
गिरएको।  

 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम अन्तगर्त 7 सय 53 ःथानीय तहमा 7 लाख 43 हजार 5 सय 3  
बेरोजगार नागिरक रोजगार ब्यवःथापन सचुना ूणाली (EMIS) मा सूचीकृत भएको। ूधानमन्ऽी 
रोजगार कायर्बममा आव  ौिमकको सामिुहक दघुर्टना बीमा गिरएको। 

 ब्यवसाियक तथा सीप िवकास तािलम सम्बन्धी ६ िवषय (आधारभतू हाउस िकपर, िरसेप्सिन  
तथा टेिलफोन अपरेटर, Accounting Application Operator, आधारभतू सरुक्षा गाडर्, रेशाजन्य 
सामामीबाट बःत ुिनमार्णकतार् र सरसफाई) को पा बम िनमार्ण भएको। 

 4 सय 45 गैर नेपालीको ौम ःवीकृित, 6 सय 57 ौम ःवीकृित निवकरण, 21  ूित ानको 
ौम ःवीकृित अनगुमन र 7 सय 44 ूित ानमा ौम कानूनको पालना भए/नभएको िनरीक्षण 
गिरएको। 

 1 सय 98  वोयलर िनरीक्षण, 9 सय 39  ौम अिडट र 7 सय 23 बालौम िनरीक्षण 
सम्पन् न भएको। 

 इजरायलमा नेपाली केयर िगभर पठाउन नेपाल र इजरायल सरकारबीच िमित 2077/06/14 
मा ि पक्षीय ौम सम्झौतामा हःताक्षर भएको।  

4.1.6  वन तथा वातावरण 

 जलवाय ु पिरवतर्न सम्बन्धी लैि क रणनीित तथा कायर्योजना (२०७७-२०८७), रा पित चरेु 
संरक्षण कायर्बम कायार्न्वयन कायर्िविध २०७७, नमूना कृिष वन कायार्न्वयन कायर्िविध २०७७, 
ःथानीय तहसँगको साझेदारीमा सहरी वन िवकास कायर्बम सञ् चालन कायर्िविध २०७७ र  
ःथानीय तहको साझेदारीमा फोहोरमैला ूशोधन प्लान्ट ःथापना सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ 
तयार भई कायार्न्वयनमा आएको। 

 यस अविधमा ५ िक.िम. वनपथ िनमार्ण तथा ४४८ िक.िम. ममर्त कायर् सम्पन् न र ११  
तालतलैया/िसमसार क्षेऽ संरक्षण तथा व्यवःथापन भएको। 

 ५.०४ िक.िम नदी तथा खोला िकनारा िःथिरकरण/व्यःथापन-ःपर, डाइक, बायोइिन्जिनयिर को 
लािग संरचना िनमार्ण भएको, ९ ःथानमा भिूमगत जल पनुभर्रण र सतहमिुनको पानी उपयोग 
संरचना िनमार्ण भएको।  
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 यस अविधमा ८ EIA/IEE गरेका आयोजनाको वातावरणीय अनगुमन गरीएको, 8 सय 66 
नमनुाको िवँ लेषण, ूमाणीकरण, गणु िनयन्ऽण तथा िसफािरस भएको। 

 १२.५१ टन सगुिन्धत तेल तथा ३७ लाख ५७ हजार ७ सय ८६ थान हवर्ल केयर उत्पादन 
भएको। िविभन् न ४ वनःपितमा फाइटोकेिमकल, फमार्कोलोिजकल अध्ययन सम्पन् न भएको। 

 राि य हविरयम तथा वनःपित ूयोगशालामा 12  Taxa New to KATH को पमा समावेश गरी 
15 हजार 5 हविरयम नमनुाको Digitization कायर् सम्पन् न गिरएको।  

4.1.7  संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उड् डयन 

 िविभन् न ४ सय ६५ सम्पदाको संरक्षण तथा पनुःिनमार्ण र परुाताित्वक महत्वका ३१ हजार 
अिभलेखको िडिजटाइजेसन गन कायर् सम्पन् न गिरएको।  

 लिुम्वनीमा िनमार्णाधीन ५ हजार व्यिक्त क्षमताको ध्यान केन्ि तथा सभाहलको ूथम चरणको 
िनमार्ण कायर् 99 ूितशत सम्पन् न भएको। 

 मटे िहमालयन शेल (मकाल,ु क नज ा, यासार्शेल, च्छो रोल्पा लगायतका क्षेऽमा) को 1५० 
िक.मी. िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 िऽभवुन अन्तरार्ि य िवमानःथललाई बिुटक एयरपोटर्को पमा पान्तरण गनर् बगैचा िनमार्णको 
कायर्, टिमर्नल भवनमा Silicon Painting को कायर् सम्पन् न भएको। आगमन तफर्  एूोन निजकै 
बु को धातकुो ठुलो मिुतर् रािखएको।  

 िऽभवुन अन्तरार्ि य िवमानःथलको International Apron को Bay No.6 लाई पनु ार गनर् ठेक्का 
सम्झौता भएको। 

4.1.8  राि य योजना र ूाकृितक ॐोत तथा िव  व्यवःथा 

 समीक्षा अविधमा २ आयोजनाको ूभाव अध्ययन गनर् परामशर्दातासँग सम्झौता गरी कायर् ूारम्भ 
भएको, ७ कायर्बम/आयोजनाको आन्तिरक मूल्या न गन कायर् ूारम्भ भएको। साथै ३  
कायर्बम/आयोजनाको तेॐो पक्ष मूल्या न गन कायर् ूारम्भ भएको। 

 राि य जनगणनाको लािग गणना के्षऽ नक्सा न कायर् अन्तगर्त 22 हजार 7 सय  के्षऽको नक्सा 
तयार भएको, यसैगिर गणना पिुःतका 60 हजार र सपुिरवेक्षक पिुःतका 1 हजार 3 सय  छपाई 
भएको। 

 ूाकृितक ॐोतको पिरचालन, उपयोग तथा रोयल्टी बाँडफाँटका िवषयमा उत्प  िववादको क्षेऽगत 
अध्ययन/सवक्षणा/अनसुन्धानका लािग के्षऽगत पमा तथ्यांकको परीक्षण गरी अ ाविधक गन 
कायर् जारी रहेको।  

4.2  भौितक पूवार्धार 

4.2.1  संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 

 तराई-मधेश समिृ  कायर्बम सञ् चालन िनदिशका, २०७७, ूादेिशक एवम ्ःथानीय सडक िनमार्ण 
तथा सधुार कायर्बम सञ् चालन कायर्िवधी २०७७, उ री के्षऽ पूवार्धार िवकास तथा जीवनःतर 
सधुार कायर्बम कायर्िवधी २०७७ र ःथानीय पूवार्धार िवकास साझेदारी कायर्बम (सञ् चालन 
कायर्िविध) िनयमावली, २०७७ ःवीकृत भएको।  
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 ःथानीय तहको िव ीय जोिखम न्यूनीकरण कायर्योजना, ूदेश र ःथानीय तहको लािग बे ज ु
फ ौट रणनीित, ःथानीय तहको वःतगुत िववरण तयारी ढाँचा र व्यवःथापन परीक्षण तथा 
सेवामाही सन्तु ी सवक्षण िनदिशका पिरमाजर्न भएको।  

 ढु ा, िग ी तथा बालवुा उत्खनन,् िबबी तथा व्यवःथापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तजुर्मा भई 
कायार्न्वयनमा आएको। 

 समीक्षा अविधमा ःथानीय पवुार्धार अन्तगर्त ४४  खानेपानी आयोजना, १४  िसचँाइ आयोजना, 
२०  िव ालय, 38.11 िक.िम. सडक िवःतार, 34.29 िक.िम. सडकमा सब-बेस, 35.8 
िक.िम. सडकमा बेसको कायर्, 34.5 िक.िम. सडक कालोपऽे र ८०० िक.िम सडकको Detail 

Engineering Survey गन कायर् सम्पन् न भएको। 

 समीक्षा अविधमा मगु-ुहमु्ला िलंक सडकको 3.५ िक.िम. सडक सारभतू पमा िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

 समीक्षा अविधमा 1७३ झोलु े पलु िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

4.2.2  भौितक पूवार्धार तथा यातायात 

 सडक िबभाग अन्तगर्त ४१९ िक.मी. थप सडक कालोपऽे ःतरमा ःतरोन् नित भएको। साथै, 
१७१ िक.िम. कालोपऽे सडकको पनुः िनमार्ण तथा पनुःथार्पना गिरएको। 

 १९४ िक.मी. नयाँ शयाक िनमार्ण र २६० िक.मी. सडक खण्डािःमतःतरमा ःतरोन् नित सम्पन् न 
भएको।   

 ःथानीय सडक पलु अन्तगर्त ३८ र रणनीितक महत्वका सडक अन्तगर्त १६ पलु गरी जम्मा 
५४  पलुको िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 ७ हजार १८७ िक.मी. सडकको िनयिमत तथा पटके तथा आविधक ममर्त तफर्  ५२ िक.मी. 
सडकको ममर्त कायर् सम्पन् न भएको। 

 िस बाबा सु  मागर् Pre-qualification Document ःवीकृितको अिन्तम चरणमा रहेको।  
 रेल सेवा सञ् चालन गनर् दक्ष ूािविधक भनार् ूिबया अिन्तम चरणमा रहेको। भारतीय रेल्वे 

कम्पनी सँग G to G माफर् त ्दईु सेट DEMU शेन खिरद गिर ल्याइएको। 
 यो अिवधमा ५८३ सडक आयोजनाह  ूदेशमा हःतान्तरण भएको।  

 पुं पलाल (मध्य पहाडी) राजमागर् आयोजनाबाट 34 िक.िम. सडक कालोपऽे र 1 पलु िनमार्ण 
भएको। 

 अन्य आयोजना तथा िडिभजन कायार्लयह बाट ४६२ िक.िम. सडक कालोपऽे र ८४ पलु िनमार्ण 
सम्पन् न भएको। 

 समीक्षा अविधमा 127 िक.िम. हलुाकी राजमागर् कालोपऽे र ९५ पलु िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
भएको। 

 मेची-महाकाली (पवुर् पि म) िव तुीय रेलमागर्को ३५ िक िम शाकबेड िनमार्ण सम्पन् न भएको।  
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4.2.3  शहरी िवकास 

 नेपाल शहरी सडक मापदण्ड र पिरमािजर्त भवन िनमार्ण संिहता नेपाल राजपऽमा ूकाशन 
भएको। 

 १९ हजार २ सय ३० सरुिक्षत नागिरक आवास िनमार्ण कायर् अन्तगर्त लाभमाही छनौट, ११ 
हजार ९ सय 9 लाभमाहीसँग सम्झौता र ६ हजार ४ सय १४ आवास इकाईको जःतापाता 
सामामी खिरद गरी िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको।  

 २० िजल्लाको सदरमकुाममा सघन सहरी पबुार्धार िनमार्ण कायर् अन्तगर्त 30 िक.िम. सडक 
कालोपऽे गन कायर् र 40 िक.िम सेन िनमार्णको कायर् सम्पन् न भएको।  

 िबराटनगर र बीरगंजमा सडक र सेन िनमार्ण गन कायर् अन्तगर्त 11.61 िक.िम. सडक, 16.6 
िक.िम. सतह नाली र 0.1 िक.िम. ढल िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

 काठमाण्डौ उपत्यकािभऽ 2 हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन ःथल िनमार्ण गिरएको। 

4.2.4  ऊजार् जलॐोत तथा िसँचाइ 

 राि य जलॐोत नीित, २०७७ तजुर्मा भएको।  

 एिककृत ऊजार् तथा िसँचाइ िबशेष कायर्बम कायार्न्यवन कायर्योजनालाई समसामियक पिरमाजर्न 
गिरएको।  

 १0 हजार 6 सय 55 हेक्टर जिमनमा थप िसँचाइ सिुवधा पगेुको।  

 ठुला तथा मझौला नदीमा गिर 9.86 िक.िम. तटवन्ध थप गिरएको।  

 राि य ूशारण लाईनमा 30 मे.वा. िव तु उत्पादन भई थप जडान भएको।  

 ूशारण लाईन िनमार्ण 66 के.िभ.तफर्  थप 286 स.िक.िम. िवःतार गिरएको।  

 33 के.िभ.ूशारण लाइन िवःतारतफर्  थप 690 िक.िम. िवःतार गिरएको। 

 ढल्केवर ४०० के.िभ. सवःटेशन चाजर् भई सञ् चालनमा आएको।   

 6 हजार 3 सय घरेल ुसौयर् ऊजार् ूणाली थप जडान गिरएको। 

 1 हजार 6 सय वायोग्याँस प्लान्ट िनमार्ण गिरएको।  

 1 हजार 1 सय सधुािरएको फलामे चलु्हो िवतरण भएको।  

4.2.5  सञ् चार तथा सूचना ूिविध 

 सूचनाको हक सम्बन्धी (तेॐो संशोधन) िनयमावली, २०७७, ूसे काउिन्सल (कायर् व्यवःथा) 
(तेॐो संशोधन) िनयमावली, २०७७ र िव ापन (िनयमन गन) िनयमावली, 2077 नेपाल 
सरकारबाट ःवीकृत गरी कायर्न्वयनमा ल्याइएको।  

 राि य ूसारण (दश  संशोधन) िनयमावली, २०77 र चलिचऽ िनमार्ण तथा िवतरण िनयमावली 
छैठौ संशोधन ःवीकृत भई कायर्न्वयनमा ल्याइएको। 

 चाल ुआिथर्क वषर् मा थप 586 िकलोिमटर राि य अिप्टकल फाइवर नेटवकर्  िवःतार एवम ्थप 
24  शहर/शहरोन्मखु क्षेऽमा FTTH सेवा िवःतार गिरएको। 
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 ५३७ ःथानीय तहका कायार्लय, ४३६३ वडा कायार्लय, ३६६३ माध्यिमक िव ालय र ३०८१ 
ःवाःथ्य संःथाह मा ॄोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा जडान गिरएको। 

 पाथीभरा, हलेसी, वराहक्षेऽ, जानकी मिन्दर र गु ारामा हटःपट वाईफाई ःथापना गन कायर् 
सम्पन् न गिरएको।  

 िव ापन बोडर् गठन भई 2077 काितर्क ८ गतेदेिख Clean Feed को नीित कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको। 

 सरकारी िब तुीय सेवाह लाई एिककृत ूणाली माफर् त ् सवर्साधारण समक्ष परु् याउन नागिरक 
एप्सको Beta Version सञ् चालनमा ल्याईएको। देशको सबै िजल्लामा 4G LTE  सेवा िवःतार भई 
सञ् चालनमा आएको |  

 ःथानीय तहका लािग तयार भएको एउटै मोवाइल एप हाल ६६७ ःथानीय तहका वेवसाइटसँग 
आव  भएको। 

 सरकारी िनकायका ३४ website / web portal ह को web  security audit सम्पन् न भएको, Audit 

गनर् आवँयक software License ह  e-bidding माफर् त ्खिरद सम्पन् न भएको। 

 नेपाल टेिलिभजनको Digital Transmitter जडानका लािग बिुडतोला, कैलाली, हेट डा र पाल्पामा 
Tower Extension को कायर् सम्पन् न भएको। 

4.2.6  भकूम्प पिछको पनुिनर्मार्ण 

 समीक्षा अविधसम्ममा िनजी आवास अनदुानतफर्  ७० ूितशत घरको िनमार्ण सम्पन् न र २१ 
ूितशत घर िनमार्णाधीन अवःथामा रहेको।  िनजी आवास पनुिनर्मार्णतफर्  50 हजार 9 सय 98 
लाभमाहीले िनमार्ण कायर् सम्पन् न गरी हालसम्म 5 लाख 59 हजार 1 सय 39 िनजी आवास 
पनुिनर्मार्णको कायर् सम्पन् न भएको छ भने १ लाख ६७ हजार १ सय २६ िनजी आवासह को 
पनुिनर्मार्ण कायर् जारी रहेको। 

 समीक्षा अविधमा िनजी आवास अनदुान िवतरणतफर्  ूथम िकःता वापत 11 हजार 9 सय 87 
लाभमाहीलाई .50 हजार, दोॐो िकःता वापत 14 हजार 6 सय 2६ लाभमाहीलाई .1 लाख 
50 हजार र तेॐो िकःता वापत 22 हजार 6 सय 96 लाभमाहीलाई .1 लाखका दरले िनजी 
आवास अनदुान िवतरण गिरएको छ। यसरी िनजी आवास अनदुान िवतरणमा जम्मा . ५ अबर् 
62 करोड 8 लाख ५० हजार अनदुान िवतरण गिरएको।  

 िनजी आवास ूवलीकरण गनर् 3 सय 14 लाभमाहीलाई ूथम िकःता बापत .५० हजारका 
दरले . १ करोड ५७ लाख अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

 िव ालय भवनतफर्  ७ हजार ५ सय ५३ िव ालयमध्ये हालसम्म 6 हजार 85 िव ालयको 
पनुिनर्मार्ण कायर् 80 ूितशत  सम्पन् न भएको।  

 १ हजार १ सय ९७ ःवाःथ्य संःथामध्ये ६ सय 98 ःवाःथ्य संःथाको भवन पनुिनर्मार्ण कायर् 
५८ ूितशत सम्पन् न भएको। 

 भकूम्पबाट क्षित भएका ९ सय २० परुाताित्वक सम्पदामध्ये हालसम्म 465 सम्पदाको 
पनुिनर्मार्ण कायर् सम्पन् न भएको।  
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 भकूम्पबाट क्षित भई पनुिनर्मार्ण गनुर्पन ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये 3 सय 73 भवनको 
पनुिनर्मार्ण कायर् सम्पन् न भएको, 2 सय 16 सरुक्षा िनकायका भवनमध्ये  जम्मा 2 सय 7 
भवनको पनुिनर्मार्ण कायर् सम्पन् न भएको।  

 काठमाड  उपत्यकाको धरोहरको पमा रहेको धरहराको पनुिनर्मार्ण कायर् जारी रहेको। हालसम्म 
बीस  तलासम्मको ढलान सम्पन् न भएको।  

 रानीपोखरीको पनुिनर्मार्ण कायर् सम्पन् न भई सम्माननीय रा पितज्यूबाट उद् घाटन भएको। 
िसंहदरवारको पूवर्, उ र र दिक्षणको भागमा ूबलीकरण कायर् सम्पन् न भएको। 

4.3  सामािजक पूवार्धार 

4.3.1  ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 

 िऽ.िव. िशक्षण अःपताल लगायतका िविभन् न अःपतालह बाट आकिःमक सेवा िनःशलु्क ूवाह 
गन सम्बन्धी कायर्िविध ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा आएको।  

 नेपाल ःवाःथ्य संःथा ूत्यायन ूािधकरण ःथापना गन सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधेयक 
तजुर्मा सम्बन्धी अवधारणा-पऽमा सै ािन्तक ःवीकृितका लािग नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद् मा पेश 
भएको। 

 सबै ःथानीय तहका ःवाःथ्य संःथाबाट मिहलाह मा हनेु सभार्इकल क्यान्सरको लािग VIA 

िबिधबाट र ःतन क्यान्सरको लािग शारीिरक जाँच िबिधबाट िनःशलु्क िःबिनङ सेवा सञ् चालन 
गन िनदिशका ःवीकृत भएको।  

 िविशि कृत अःपतालह बाट िवशेष  ःवाःथ्य सिुवधा नपगेुका दगुर्म ःथानका िबरामीको लािग 
भरपद  टेिलमेिडिसन सेवा ूणाली सञ् चालनमा ल्याउने कायर्िविध ःवीकृत भएको।  

 िनजी अःपतालह लाई िवप  तथा महामारीको समयमा सरकारले उपयोग गन सम्बन्धी कायर्िविध 
ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा आएको। 

  िविभन् न अःपतालह मा भेिन्टलेटर १ सय ५ सिहत २ सय ८८ आ.ई.िस.य.ु बेड थपका लािग 
.६५ करोड खचर् भएको। 

 ूित ान/केिन्िय अःपताल/तत्कालीन क्षेऽीय अ ल अःपताल र िजल्ला अःपतालह मा थप ४ 
हजार १ सय ६२ शैया िवःतार भएको। 

 उपत्यकामा ९ सय ५० र ूत्येक ूदेशमा 1 सय 50 का दरले १ हजार ५० गरी कूल २ 
हजार बेड High Dependency Unit (HDU)  को पमा ःथापना/ःतरोन् नित भएको। 

 सातै ूदेशको १० ःथानमा शमा यिुनट िवःतार गिरएको। 

 देशभरका ३ सय ९६ ःथानीय तहह मा ५/१०/१५ शैयाको आधारभतू अःपताल भवन िनमार्ण 
कायर् ूारम्भ भएको। 

 संबमणको परीक्षण ( आर.िट.-पी.सी.आर.) का  लािग  सरकारी ३० र गैर सरकारी ९ गरी 
३९ ःथानमा ूयोगशाला िबःतार भएको। पौष मिहना सम्ममा १९ लाख ९७ हजार ९ को 
कोिभड-१९ परीक्षण गिरएको। 
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 ःवाःथ्य बीमा कायर्बम ६ सय ३६ ःथानीय तहमा िवःतार भएको, ६ सय ४९ ःथानीय तहमा 
आधारभतू अःपताल सञ् चालनमा आएको र संख्याको आधारमा समानपुाितक पमा सातै ूदेशका 
२ हजार १ सय ःवाःथ्य चौकीह  न्यनुतम सेवा मापदण्डको लािग छनौट भएको। 

4.3.2  िशक्षा, िव ान तथा ूिविध 

• सावर्जिनक िव ालय सबलीकरण दशक २०७६-८५ अिभयान सञ् चालन एवम ् अिनवायर् तथा 
िनःशलु्क िशक्षा ऐन, २०७५ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी अिनवायर् र िनःशलु्क िशक्षा सम्बन्धी 
िनयमावली, २०७७ जारी भएको। 

• िवदषुी योगमाया आयवुद  िवँ विव ालय पूवार्धार िनमार्ण िवकास सिमित गठन आदेश, २०७७ र 
मदन भण्डारी िव ान तथा ूािविधक िवँ विव ालय पूवार्धार िनमार्ण िवकास सिमित गठन आदेश, 
२०७७ ःवीकृत भएको। 

• कोिभड -१९ का कारण िव ालय सञ् चालन हनु नसकेको अवःथामा  िसकाइ सहजीकरण 
िनदिशका, २०७७ जारी गरी सबै िव ाथीर्लाई िसकाइ ूिबयामा समेिटएको।  

• िशक्षण िसकाइ व्यवःथापन अनदुान व्यवःथापन कायर्िविध, २०७७ ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा 
आएको।  

• हाल सम्म ५३ िजल्लालाई पूणर् साक्षर िजल्ला घोषणा एवम ्दीगो िवकासको लआय नम्बर ४ 
(SDG 4) कायार्न्वयनका लािग  राि य कायर् ढाँचा (National Framework) ःवीकृत भएको। 

• िव ालय िशक्षा सम्बन्धी आकिःमक कायर्योजना, २०७७ तयार भई कायार्न्वयनमा आएको। 

• सबै िजल्लाका २९ लाख ९ लाख ५ सय ३७  िव ाथीर्का लािग िदवा खाजा कायर्बम 
सञ् चालनमा आएको। 

• सबै ःथानीय तहह मा छाऽाह का लािग िनःशलु्क सेनेटरी प्याड िवतरणको व्यवःथा 
िमलाइएको। २६ लाख छाऽछाऽालाई छाऽवृि  ूदान गनर् ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण 
गिरएको। 

• देशभर उच्च शैिक्षक संःथाह को तथ्यांक संकलन गरी web based map र Mobile App तयार 
भइ उच्च शैिक्षक संःथाह को तथ्या  अध्याविधक गिरएको।   

• ूदेश नं.२ को विदर्बास र सदुरुपि म ूदेशको धनगढीमा िविध िव ान ूयोगशाला, शाखा 
कायार्लय ःथापना गरी सञ् चालनमा आएको। 

4.3.3  खानेपानी तथा सरसफाई 

 समीक्षा अविधमा थप १ लाख ५५ हजार जनतामा आधारभतू तहको खानेपानी सेवाको पहुँच 
पगेुको।  

 मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप-आयोजना १ अन्तगर्त सु को परीक्षण सु  भएको तर 
अम्बाथान गेटमा देिखएको ऽिुटका कारण ःथिगत गनुर् परेकोमा सोको सधुार कायर् सम्पन् न भएको 
र हेडवक्सर्को 90 ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 
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 मेलम्ची खानेपानी आयोजना उपआयोजना २ मा ३.१८ िकलोिमटर थोक िवतरण ूणाली िवःतार, 
५.९७ िकलोिमटर िवतरण ूणाली िवःतार, ८४.३५ िकलोिमटर पाइप स ाल टेिःटङको कायर् र 
८ िकलोिमटर सडक पनुःथार्पना कायर् सम्पन् न भएको।  

 सातै ूदेशमा वाटर एम्बलेुन्सको सेवा िवःतार भई सेवा ूदायकको समन्वयमा िफल्ड ःतरमा नै 
खानेपानी गणुःतर परीक्षण गन गिरएको। 

 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सधुार आयोजना अन्तगर्त ९ िविभन् न ःथानमा पानीपोखरी िनमार्ण, 
Bulk Distribution System ७६ िक.िम. तथा Distribution Network Improvement ९५.९७ 
िक.िम. सम्पन् न भएको। 

 यस अविधमा उच्च मध्यम ःतरको खानेपानी सेवाबाट 95 हजार 2 सय 41 जनसंख्या 
लाभािन्वत भएको। 

 काठमाड  उपत्यकाका िविभन् न ःथानमा ५ वाटर एिटएम जडान भएको। पूणर् सरसफाइ कायर्बम 
ूव र्नका लािग ःथानीय तहको मागको आधारमा ८० सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

4.3.4  मिहला बालबािलका तथा जे  नागिरक 

 मानव वेचिवखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण िनयमावली, २०७७ मा संशोधन र अपा ता भएका 
व्यिक्तह को अिधकार सम्बन्धी िनयमावली,२०७७ तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरएको।  

 लैि क िहंसामकु्त समाज िनमार्णका लािग साझा अिभयान सञ् चालन कायर्योजना,२०७७ िनमार्ण 
भई कायार्न्वयनमा गिरएको।                                                                 

 रा पित मिहला समनु् नती परुःकार मापदण्ड, २०७७ ःवीकृत भएको। 

 मिहला, बालबािलका, ज्ये  नागिरक तथा अपा ता भएका व्यिक्तको अिधकारका क्षेऽमा काम गन 
संःथालाई उपलव्ध गराउने संःथागत अनदुान मापदण्ड, २०७७ तयार भई कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको। 

 दगुर्म के्षऽमा ज्यान जोिखममा परेका गभर्वित तथा सतु्केरी मिहलाह का लािग हवाइ उ ार 
सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ तयार भएको। यस अविधमा िविभन् न दगुर्म िजल्लाका ५७  गभर्वती 
तथा सतु्केरी मिहलाको उ ार भएको। 

 मयार्िदत मिहनावारी ूव र्न िनदिशका र कुरीित िव को सामािजक साझा अिभयान सञ् चालन 
लािग एिककृत कायर्योजना तयार भएको।  

 १ सय ६२  सडक बालबािलकाको उ ार गरी ४० बालबािलकालाई पिरवारमा पनुिमर्लन 
गिरएको र १ सय २२  बालबािलकालाई अःथायी सेवा संरक्षण केन्िमा संरक्षण व्यवःथापन 
गिरएको। देशभर हराएका ७ सय १६  बालबािलका फेला पारी पिरवारमा पनुिमर्लन गिरएको।  

 लि क िहंसा तथा मानव वेचिवखन पीिडत २ सय ५० को आन्तिरक उ ार र ४० को वैदेिशक 
उ ार भएको।  
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4.3.5  यवुा तथा खेलकुद 

 यवुा तथा साना व्यवसायी ःवरोजगार कोष सञ् चालन िनयमावली, २०७७  र खेलकुद पऽकारीता 
तथा सम्मान कायर्िविध, २०७६ (ूथम संशोधन) कायर्न्वयनमा आएको। 

 यवुा तथा साना व्यवसायी ःवरोजगार कोष माफर् त ्कजार् लगानी भई ३ हजार ७ सय ७१  
ःवरोजगार भएको। 

 यवुा तथा ःवरोजगार कोषमाफर् त समीक्षा अविधमा .14 करोड 31 लाख 20 हजार रकम 
पिरचालन भएको। 

 ूधानमन्ऽी कप राि य मिहला िबकेट ूितयोिगता दाङमा पौष २८ मा सम्पन् न भएको।  

 मना , जमु्ला र घान्िकुमा उच्च पवर्तीय खेलकुद तािलम केन्ि िनमार्ण कायर् अगाडी बढाइएको। 

 ूितभावान १४ खेलकमीर्, खेलाडी, ूिशक्षक, िनणार्यक, िचिकत्सक तथा खेलकुद संघलाई राि य 
खेलकुद ूितभा परुःकार ूदान गिरएको।  

4.4  सावर्जिनक सेवा ूवाह र सशुासन 

 राजनीितक दल सम्बन्धी (पिहलो संशोधन) िनयमावली, 2077 तथा िनवार्चन व्यवःथापनमा 
लैि क तथा समावेशी नीित, 2077 जारी भएको। 

 सावर्जिनक िनमार्णको गणुःतर परीक्षणका लािग अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगको केन्ि 
तथा ८ िविभन् न कायार्लयमा िनमार्ण गणुःतर परीक्षण ूयोगशाला (Engineering Lab) ःथापना गनर् 
आवँयक सामामी आपूितर् गिरएको। 

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग तथा नेपाल टेिलिभजनको सहकायर्मा "सशुासन सवाल" 
२६ पटक ूशारण भएको। 

 यस अविधमा 60 मु ा िवशेष अदालतमा दायर भई .1 अबर् 27 करोड 38 लाख दावी 
िलएको छ।  

 ॅ ाचार बढी हनेु क्षेऽमा Citizen Jury गठन गरी िनरन्तर िनगरानी र अनगुमन गनर् ७ िजल्लामा 
Citizen Jury गठन भएको। 

 लोकसेवा अयोगबाट Case Analysis, Case Study र In Basket Test िविधमाफर् त ्उम्मेदवारको 
परीक्षण गन कायर्बम सञ् चालन भएको।  

 िनवार्चन आयेगबाट नेपालको िनवार्चन इितहास सम्बन्धी पिहलो संःकरण ूकाशन भएको।  

 हेलो सरकारको पोटर्ललाई आम नागिरकको आवाज ूितिविम्वत गन माध्यमका पमा िवकास 
गनर् ःतरो ित गिर नयाँ व्यवःथा बमोिजम ितनै तहका िनकायह लाई आव  गिरएको। 

 २३ राि य गौरवका आयोजनाह को ूगित समीक्षा गरी आयोजनाह को समःया पिहचान गरी 
िनधार्िरत समय, लागत र गणुःतरमा सम्पन् न गनर् िविभन् न िनणर्यह  गरी कायार्न्वयनको लािग 
सम्बिन्धत मन्ऽालय तथा िनकायमा पठाएको।  

 सम्पि  शिु करण अनसुन्धान िवभागबाट सम्पि  शिु करण सम्बन्धी २८ करोड रकम माग 
दाबी गरी ८  मु ा दायर भएको।  
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 लगानी बोडर्को पिरयोजना बकमा भएका न्यूनतम १० पिरयोजनाह को पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन 
सम्बन्धी कायर् जारी रहेको। 

 लगानी बोडर्बाट सावर्जिनका नीिज साझेदारी अवधारणा कायार्न्वयन गन गरी 199.5 मे.वाट. 
िव तु उत्पादनका लािग .31 अबर् 67 करोड 91 लाख लगानी ःवीकृत ूदान गिरएको।   

 राजःव चहुावटको कसरुमा 28 मु ामा 1 सय 48 ब्यिक्त िव  .9 अबर् 51 लाख तथा 
िवदेशी िविनमय कसरुमा 11 मु ामा 24 ब्यिक्त िव  .4 अबर् 81 करोड िवगो दावी गरी 
मु ा दायर भएको। 

 VCTS ूणालीमा 6 सय 50 सवारी साधन र फमर्को अनगुमन गरी .3 करोड 50 लाख 
जिरवाना गिरएको। समीक्षा अविधमा यस ूणालीमा 17 हजार 28 ूयोगकतार् थप भएको। 

4.4.1  रक्षा 

 नेपाल सरकारबाट ःवीकृत राि य सरुक्षा नीित, २०७५ कायार्न्वयनको एिककृत कायर्योजना 
कायार्न्वयन भएको। 

 ६ िहमाल (सगरमाथा, मकाल,ु धवलािगरी, आमादब्लम, पमुरी, ल्होत्से) सरसफाइका लािग 
आवँयक पन िविभन् न माउण्टिनयरी  इक्यपुमेण्टह  खिरद सम्झौता भएको। 

 सखुत के्षऽीय एयर बेशको ःथापना तथा ःतरो ितका लािग Construction of Apron & Linkway, 

Hanger Gate & Main Gate, Internal Road with Drain र Water Supply को बोलपऽ ःवीकृत भई 
कायर् ूारम्भ भएको।  

 ब रदेिख ब्यारेक कायर्बम अन्तगर्त थप १०७ बमागत भौितक संरचना िनमार्ण गन कायर् 
भइरहेको।  

4.4.2 गहृ ूशासन 

 िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ूािधकरण कायर्िविध, २०७७, ःवयंसेवक पिरचालन 
सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ र िवप  ूभािवत िनजी आवास पनुिनमार्ण तथा ःथानान्तरण अनदुान 
कायर्िविध, २०७७ तयार भएको। िवपद जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ूािधकरणको 
संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण ूितवेदन ःवीकृत भएको। 

 लाग ुऔषध उपचार तथा पनुःथार्पना केन्ि सञ् चालन ूोत्साहन अनदुान िवतरण कायर्िविध, 2077 
तयार भएको। 

 सश  ूहरी बलबाट िवप  व्यवःथापनका लािग ४० तथा शािन्त सरुक्षा सम्बन्धी Advance 

तािलम 1 सय 92 र Basic तािलम 5 सम्पन् न भएको।  

 आन्तिरक शािन्त सरुक्षाको िःथित सु ढ वनाउन ःथानीय ःतरसम्म समदुाय ूहरी साझेदारी 
कायर्बम अन्तरगत १ हजार ५ सय ११ सामदुाियक िव ालयह मा जनचेतनामलुक कायर्बमह  
सञ् चालन गरी  ५४ हजार ९ सय २२  लाभािन्वत भएको।    

 अध्यागमन कायार्लय वेलिहया, भैरहवाको भवन िनमार्ण गन एवम ्बायोमेिशक उपकरण, सेक्यूिरिट 
िूिन्ट  लगायतका उपकरण खिरद र जडानकायर् अगाडी वढाइएको।  

 २ सय ५० कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक तािलम ूदान गिरएको। 
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4.4.3  कानून न्याय तथा संसदीय व्यवःथा 

 समीक्षा अबिधमा 37 ऐन, िनयमावली, कायर्िबिध, मापदण्ड तथा िनदिशकाह  जारी/ःवीकृत/ 
सहमती/संशोधन भएको।  

 स ार माध्यम बाट कानूनी सचेतना कायर्बम  अन्तगर्त नेपाल टेिलिभजनबाट कानूनका कुरा 
नामक 12  कायर्बम सञ् चालन भएको। 

 कानून सेवामा कायर्रत जनशिक्तको क्षमता अिभविृ का लािग ूदेशमा कायर्रत कानून अिधकृतह  
सिम्मिलत सावर्जिनक खिरद र कानून तजुर्मा िवषयका २ ूिशक्षण सम्पन् न भएको।  

4.4.4  पररा  सम्बन्ध 

 पररा  नीित, २०७७ तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएको।  

 कन्सलुर सेवा कायर्िविध, २०७७ ःवीकृत गिरएको।  

 केिभड -१९ को िवषम पिरिःथितमा बैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपालीह को संरक्षणका लािग 
आिथर्क कुटनीित पिरचालन भई १ लाख १८ हजार नेपालीलाई नेपाल फकर् न सहजीकरण र ११ 
हजार ९ सय नेपालीह को रोजगारी थमौित गनर् पहल गिरएको।  

 सम्माननीय रा पितज्यूले High -Level Meeting on the Twenty-Fifth Anniversary of the Fourth 

World Conference on Women (Beijing+25) लाई सम्वोधन गनुर् भएको।  

 सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूले संयकु्त रा संघको महासभा, Climate Vulnerable Forum Leaders 

Event, Hight-level Meeting to commemorate the 74th Anniversary of the United Nations र 
कोिभड - १९ सम्बन्धी संयकु्त रा  संघीय महासभाको ३१ औ िवशेष महाअिधवेशनलाई 
सम्वोधन गनुर् भएको।  

 माननीय पररा  मन्ऽीज्यूबाट 19th Annual Ministrial Meeting of Landlocked Developing 

Countries(LLDCs),Protecting Rights of the People in the time of COVID-19 Crisis र 
Building Resilience of Mountain Communities in the face of Climate Crisis जःता 
कायर्बमलाई सम्वोधन गनुर् भएको। 

 नेपाल र भारतका  िवदेश सिचवःतरीय बैठक काठमाण्डौमा सम्पन् न भई सीमा सम्वन्ध लगायत 
ि पक्षीय िहतका िवषयमा छलफल भएको।  

 इजरायल र ओमानसंग ूवेशा ा छुट सम्बन्धी ि पक्षीय सम्झौतामा हःताक्षर भएको। 

 नेपाल २०२१-२०२३ अविधका लािग UN Human Right Council को सदःयमा िनवार्िचत 
गिरएको।  

 नेपाल 2021-2024 अविधको  लािग Committee on the Convention on the Elimination of 

all Forms of Discrimination Against Women(CEDAW) को सदःयमा पनुः िनवार्िचत भएको।  

 नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी ूमाण संकलन गरी िव  समूहले माननीय पररा  मन्ऽीज्यूसमक्ष 
वझुाएको।  
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 नेपाल-भारत व्यापार, पारवहन तथा अवैध व्यापार िनयन्ऽणा उपसिमित (Intergovernmental Sub 

Committe, IGSC) र नेपाल-भारत अन्तरसरकारी सिमित (Intergovernmental Committe, IGC) 

को बैठक भच ुर्अल माध्यमबाट सम्पन् न भएको। 

 िव तुीय राहदानी लाग ु गनर् IDEMIA Security SAS, France सँग खिरद सम्झौता सम्पन् न 
भएको। 
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पिरच्छेद - पाचँ 

बजेट ूणाली तथा सावर्जिनक िव  व्यवःथापनमा भएका सधुारका ूयास 

 

सावर्जिनक िव  व्यवःथापनमा सधुार गद राज्यले सञ् चालन गन समम आिथर्क िबयाकलापलाई 
पारदशीर् वनाई जनताूित जवाफदेिहता र वैधताको ूत्याभिूत माफर् त ्सशुासन अिभविृ  गन ूयास गनर् 
सरकार ूितव  रहेको छ। गणुात्मक आयोजना र कायर्बम छनौट, भरपद  ॐोतको सिुनिँ चतता, 
िविनयोजन कुशलता, सावर्जिनक खचर्मा सक्षमता र ूभावकािरता, खचर्को उपयकु्त लेखा न र ूितवेदन 
ूणालीको िवकास, सरकारी सम्पि को कुशल व्यवःथापन, सावर्जिनक दाियत्वको समिुचत ूवन्ध र 
सरकारी लगानीको उत्पादकत्व वढाउन िविभन् न ूयासह  अवलम्वन भएका छन। मन्ऽालयगत बजेट 
सचुना ूणाली (LMBIS) लाई ःतरो ित गरी ूयोगकतार्मैऽी वनाउने ूयास गिरएको छ। बजेट 
व्यवःथापन सूचना ूणालीलाई बहृत र सहज वनाईएको छ। 

चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनामा सावर्जिनक िव  व्यवःथापनमा िवगत देिख थािलएका 
सधुारका ूयासह लाई थप गित िदई समयानकूुल, ूिवधीमैऽी, पारदशीर्, अनशुािसत, उपलिब्धमूलक र 
जवाफदेहीपूणर् बनाउने कायर्लाई थप जोड िदइएको छ। आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व 
िनयमावली, 207७ समेत जारी भइसकेको छ। 

कोिभड-१९को संबमणले मलुकुको समम आिथर्क िबयाकलाप ूभािवत भै ॐोत संकलनमा केही 
किठनाई उत्प  भएता पिन सावर्जिनक ॐोतको वढदो मागलाई समिुचत व्यवःथापन गरी िमतव्ययी 
एवम ्नितजामखुी बनाउन सावर्जिनक खचर्मा िमतव्यियता कायम गन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७ लाग ु
गिरएको छ। 

संघीय िव ीय ूणाली अनु प आिथर्क कायर्िविधलाई पिरंकृत गिरएको, िव  व्यवःथापन र खचर् 
ूणालीमा पदािधकारीह को िव ीय उ रदाियत्व तोकी नितजा ूित िजम्मेवार बनाइएको, आन्तिरक 
िनयन्ऽण र आन्तिरक लेखापरीक्षणलाई समेत थप व्यविःथत गिरएको छ। 

आयोजना र बजेट तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्या न ूितवेदन र िव ीय संघीयता 
कायार्न्वयनका लािग िविभन् न कानूनी र संरचनागत सधुारका साथै सूचना ूिविध ूणालीलाई थप 
पिरंकृत र एिककृत गन ूयासह  गिरएका छन।् यी सधुारका ूयासबाट बजेट ूणाली ःवयं 
जवाफदेही र उ रदायी भई सावर्जिनक िव  व्यवःथापन सु ढ हुँदै गएको छ। 

5.1  िव ीय संघीयता कायार्न्वयन र िव  हःतान्तरण 

 नेपालको संिवधान, अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन ऐन, २०७४ र राि य ूाकृितक ॐोत तथा 
िव  आयोग ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवःथाको अधीनमा रही िव ीय संघीयता कायार्न्वयन गनर् 
आवँयक मापदण्ड र कायर्िविध तजुर्मा गिरएको।  

 सह-लगानी सम्बन्धी कायर्िविध,२०७७ जारी भई सहलगानीका के्षऽ तथा रकम समेत िकटान गरी 
ःप ता कामय गिरएको छ। िवशेष अनदुान र समपरुक अनदुान सम्बन्धी कायर्िविध संशोधन गिर 
समसामियक बनाईएको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा ूदेश तथा ःथानीय तहमा सःशतर् अनदुानमा .८८ अबर् 
९३ करोड ३७ लाख र िव ीय समानीकरण अनदुानको पमा .५९ अबर् ३९ करोड १८ 
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लाख हःतान्तरण गिरएको छ। ूदेश तथा ःथानीय तहमा िवशेष र समपरुक अनदुानवापत .१९ 
अबर् ९३ करोड िविनयोजन भएकोमा समीक्षा अविधसम्म .४ अबर् ३५ करोड ७० लाख 
बाँडफाँट गरी हःतान्तरण गिरसिकएको छ। ूदेश र ःथानीय तहमा बाँडफाँट भई िव ीय 
हःतान्तरण भएको रकमलाई तािलका 5.1 मा ूःततु गिरएको छ।  

तािलका नं 5.1 ूदेश र ःथानीय तहमा हनेु िव ीय हःतान्तरण 

िववरण अनदुानको ूकार .लाखमा  

(क)ूदेश तफर्  
समानीकरण 
अनदुान 

शसतर् अनदुान 
िवशेष 
अनदुान 

समपरुक 
अनदुान 

कुल 

ूदेश १ 19996 18917 1766 2781 43459

ूदेश २ 17550 14839 0 0 32389

बाग्मती ूदेश 19565 19447 1633 2727 43372

गण्डकी ूदेश 35563 14014 1800 4996 56373

लिुम् बनी ूदेश 38186 34313 1399 3219 77117

कणार्ली ूदेश 24082 12739 0 0 36822

सदूुर पि म ूदेश 40384 25486 0 0 65870

ूदेशको जम्मा 195326 139754 6598 13724 355402

(ख)ःथानीय तफर्  398592 749582 13239 10009 1171422

ूदेश/ःथानीय तफर् को 
कुल जम्मा 593918 889337 19837 23733 1526824

 

 बजेट तजुर्मासँगै ूदेश र ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण हनेु रकमको पिरचालनका सम्बन्धमा 
िविनयोजन ऐनमाफर् त ् ःप ता गिरएको छ। ूदेश र ःथानीय तहका लािग बजेट कायार्न्वयन 
सम्बन्धी छु ै मागर् दशर्नह  जारी गिरएको। 

 िव ीय समानीकरण अनदुानको एक च थाईले हनु आउने रकम महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
सम्बिन्धत तहको सिञ् चत कोषमा ूत्येक आिथर्क वषर्को भाि २ गते, काि र्क २ गते, माघ २ 
गते र बैशाख २ गते गरी चार िकःतामा जम्मा गन कानूनी व्यवःथा रहेको। 

 िव ीय समानीकरण अनदुानबाट खचर् भएको रकमको िववरण ूदेश तथा ःथानीय तहले सम्बिन्धत 
कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा ूत्येक आिथर्क वषर्को काितर्क १ गते, माघ १ गते, 
बैशाख १ गते र वािषर्क आिथर्क िववरण अक  आिथर्क वषर्को साउन मसान्त िभऽ पेश गन 
व्यवःथा गिरएको। 
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 सःशतर् अनदुान रकमको एक चौथाईले हनु आउने रकम महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
सम्बिन्धत ूदेशको सिञ् चत कोषमा ूत्येक आिथर्क वषर्को भाि २ गते जम्मा गन व्यवःथा 
गिरएको। 

 ूदेश तथा ःथानीय तहले सःशतर् अनदुानवापत हःतान्तरण भएको रकम जनु क्षेऽको आयोजना वा 
कायर्बमको लािग ूाप् त भएको हो सोही के्षऽको आयोजना वा कायर्बमको लािग माऽ खचर् गन 
गरी कायार्न्वयन गन अविध, कायार्न्वयनको ूिबया र खचर् िववरण सम्बिन्धत सभाले पािरत 
गरेको राजःव र व्ययको अनमुान सिहतको कायर्योजना ूत्येक आिथर्क वषर्को साउन मसान्तिभऽ 
सम्बिन्धत कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा पेश गनुर्पन व्यवःथा गिरएको। 

 कायर्योजना बमोिजम खचर् भएको रकमको िववरण ूदेश तथा ःथानीय तहले ूत्येक आिथर्क 
वषर्को मङ् िसर १५ गते, चैऽ १५ गते र असार २५ गतेिभऽ र वािषर्क आिथर्क िववरण आगामी 
आिथर्क वषर्को साउन मसान्त सम्बिन्धत कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा पेश गनुर्पन 
व्यवःथा गिरएको। यसरी खचर्को िववरणका आधारमा ूदेश तथा ःथानीय तहमा हःतान्तरण 
भएको सःशतर् अनदुानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभनार् िनकासा िदने व्यवःथा 
िमलाईएको।  

 ूदेश तथा ःथानीय तहको कायर् िजम्मेवारीमा पन कायर्बम/आयोजना र सोमा िविनयोिजत बजेट 
मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणालीमाफर् त ् हःतान्तरण गिरएको छ। ूदेश तथा ःथानीय तहको 
कायर् िजम्मेवारीमा रहेको पुिँजगत तफर् का कायर्बम/आयोजना संघीय ईकाईमाफर् त ्कायार्न्वयन 
गराउन चाहेमा सम्बिन्धत मन्ऽालयको ःवीकृितमा कायार्न्वयन गनर् सिकने व्यवःथालाई िनरन्तरता 
िदइएको।  

 ूदेश तथा ःथानीय तहमा सःशतर् अनदुानबाट सञ् चालनमा रहेका आयोजना/कायर्बमलाई 
िनरन्तरता िदई कायार्न्वयन गनर् थप रकम माग भई आएमा अथर् मन्ऽालयले त्यःतो 
आयोजना/कायर्बमको ूगितको आधारमा थप रकम िव ीय हःतान्तरण गिरने। 

5.2  आयोजना र कायर्बम हःतान्तरण र कायार्न्वयन 

 ूदेशको बजेट तजुर्मा, कायार्न्वयन, लेखा न र ूितवेदन गनर् ूदेशको लािग ूदेश मन्ऽालयगत 
बजेट सूचना ूणाली (Province Line Ministry Budget Information System-PLMBIS) र 
ःथानीय तहका लािग Sub-national Treasury Rregulatory Application- SuTRA कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको। ूदेशःतरीय बजेट सूचना ूणालीलाई ःतरोन्ती गरी ूयोगकतार्मैऽी वनाउने ूयास 
जारी रािखएको। 

 ूदेश तथा ःथानीय तहले सञ् चालन गन वैदेिशक ॐोत समावेश भएको कुनै आयोजना तथा 
कायर्बम कायार्न्वयनको ूगितसिहत तोिकएको समयिभऽ सोधभनार् ूाप् त गनर् नसकेमा सो 
वरावरको रकम सम्बिन्धत ूदेश तथा ःथानीय तहमा अक  वषर् हःतान्तरण हनेु समानीकरण 
अनदुानबाट क ा गरी िहसाव िमलान गन व्यवःथा गिरएको। 

5.3  आिथर्क वषर् 207७/7८ को बजेट कायार्न्वयन सम्बन्धी मागर्दशर्न 

 कुनै िनकायमा एकभन्दा बढी इकाईबाट खचर् गन गरी रकम िविनयोजन भएको भए 207७ 
असोज मसान्तिभऽ सम्पूणर् रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी अथर् मन्ऽालय र सम्बिन्धत कोष 
तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयलाई िदनपुन व्यवःथा गिरएको छ।  
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 वािषर्क ःवीकृत कायर्बमका लािग िविनयोिजत बजेट दोौो चौमािसकसम्म खचर् हनु नभएको वा 
बाँकी अविधमा खचर् हनु नसक्ने भएमा त्यःतो बजेट २०७७ चैत 15 गतेिभऽ अिनवायर् पमा 
िफतार् गनुर्पन व्यवःथा गिरएको।  

 ूदेश तथा ःथानीय तहमा हःतान्तरण हनुे सःशतर् अनदुानमा समावेश भएको वैदेिशक ॐोतको 
खचर्को िववरण तत्काल ूाप् त गरी सोधभनार् माग गन र सोको अिभलेख अिनवायर् पमा राख् ने 
व्यवःथा गिरएको।  

 कायर्बम/आयोजना कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन कायर्िविध तथा िनदिशकाह  तजुर्मा तथा 
संशोधनको कायर् साउन मसान्तिभऽ र नयाँ कायर्बमको तजुर्मा गनुर्पन भए भदौ मसान्तिभऽ 
सम्पन् न गन व्यवःथा िमलाईएको।  

 सडक, पलु, वाँध िसचँाइ नहर जःता लामो समयसम्म सञ् चालनमा रहने .५ करोड भन्दा 
मािथका पूवार्धार आयोजनाका हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवःथापन गदार् िनमार्ण सम्पन् न 
भएपिछ किम्तमा ५ वषर् सम्बिन्धत िनमार्ण व्यावसायीले नै ममर्त गनुर् पन व्यवःथा गिरएको। 
राि य सतकर् ता केन्िबाट .१० करोड भन्दा मािथका आयोजनाको भौितक िनमार्ण सम्बन्धी 
कायर्को गणुःतरको ूािविधक परीक्षण गराउन ुपन व्यवःथा गिरएको। 

 िव ीय व्यवःथा अन्तगर्त वाहेक आिथर्क वषर्को अन्त्यमा पूवर् आन्तिरक लेखा परीक्षण नगरी कुनै 
पिन खचर् रकम भकु्तानी निदने व्यवःथा गिरएको। 

 सडक िनमार्णको लािग ठेक्का आव्हान गदार् खानेपानी, ढल, िवजलुीको पोल/तार व्यवःथापन वा 
भिूमगत गन समेत एउटै प्याकेजमा समावेश गरी वोलपऽ आ ान गन व्यवःथा गिरएको। 

 सावर्जिनक उपयोगका लािग जग्गाको मआुब्जा िनधार्रण गदार् मालपोत कायार्लयको रिज ेशन 
ूयोजनका लािग िनधार्रण गरेको सरकारी मूल्या नलाई आधार िलनपुन व्यवःथा गिरएको। 

 आिथर्क दाियत्व िसजर्ना हनुे िवषयमा िनणर्य गदार् वा नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद् मा ूःताव पेश 
गदार् अिनवायर् पमा अथर् मन्ऽालयको पूवर् सहमती िलएरमाऽ गनुर् पन व्यवःथा गिरएको। 

5.4  अिख्तयारी/कायर्बम ःवीकृित एवम ्संशोधन सम्बन्धी व्यवःथा 

 मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (Line Ministry budgetary Information System-LMBIS) मा 
समावेश भएका कुनै कायर्बममा संशोधन गनुर्पन भएमा अथर् मन्ऽालयको सहमती िलनपुन 
व्यवःथा गिरएको। 

 तर िनम्न अवःथामा उल्लेिखत िबयाकलापको वािषर्क लआय नघट्ने गरी नेपाल सरकारको 
ॐोततफर्  सम्बिन्धत िनकायको लेखा उ रदायी अिधकृतले िविनयोजन ऐन, २०७७ को दफा ८ 
को उपदफा ७ बमोिजम देहाय अनसुार कायर्बम संशोधन र रकमान्तर गनर् सक्ने व्यवःथा 
गिरएको।  

 उपदफा ७ (क) एउटै बजेट उपशीषर्क िभऽको भइरहेको िबयाकलापको  पिरमाणात्क लआय 
थप घट गन। 

 उपदफा ७(ख) ॐोत पिरवतर्न नहनेु गरी आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन 
२०७६को दफा २० (२)को अधीनमा रही थप हनेु खचर् शीषर्कको शु  िविनयोजनको २५ 
ूितशतसम्मको रकमान्तर।  
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 उपदफा ७ (ग)  बमोिजम एक भन्दा वढी िनकायमा बाँडफाँट भएको एउटै उप शीषर्कको 
रकम एक िनकायबाट घटाई अक  िनकायमा थप गनुर् परेमा घटाउन ुपन िनकायसंग कोष 
तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको रोक्का पऽको आधारमा िबयाकलाप र पिरमाणात्मक लआय 
नघट्ने गरी कायर्बम संशोधन। 

यसरी गिरएको कायर्बम संशोधन तथा रकमान्तरलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ८  बमोिजम 
लेखा उ रदायी अिधकृतले LMBIS ूिव  गन व्यवःथा समेत िमलाईएको। 

5.5 समीक्षा अविधमा गिरएका ूयास  

5.5.1  िवशेष अनदुान कायर्िविध र समपरुक अनदुान कायर्िविध संशोधन  

िवशेष र समपरुक अनदुान अन्तगर्तका आयोजना छनौट र अनगुमन लगायतको कायर् राि य योजना 
आयोगबाट सम्पादन गन गरी िवशेष अनदुान कायर्िविध र समपरुक अनदुान कायर्िविधलाई थप 
संशोधन सिहत कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ। आगामी आिथर्क वषर्को आयोजनाको छनौट चाल ु
आिथर्क वषर्को फागनु १५ गते िभऽ सम्पन् न गन गरी राि य योजना आयोगबाट आयोजना संकलनको 
कायर् भइरहेको। 

5.5.2  मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LMBIS) मा सधुार 

 सूचना ूिविधको ूयोगमाफर् त ् बजेट तजुर्मा र कायार्न्वयन ूिबयामा सहजीकरण गन उ ेँयले 
मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LMBIS) लाई समयानकूुल पिरमाजर्न गरी ूयोगकतार्मैऽी 
बनाउन Web-based बनाई चाल ुआिथर्क वषर्बाट (LMBIS) को पिरमािजर्त ःव प  कायार्न्वयनमा 
ल्याईएको।  

 िबयाकलापमा आधािरत बजेट (Activity Based Budget) तजुर्मा र कायार्न्वयनतफर्  केिन्ित भई 
सचुना ूिविधमा आधािरत बजेट ूणालीलाई थप पिरंकृत गन कायर्लाई ितोता िदइएको। 

5.5.3  सावर्जिनक िव  व्यवःथापनमा गिरएका अन्य सधुारह  

 आयोजनाह मा ठूलो आिथर्क दाियत्व िसजर्ना गन पिरपाटीको अन्त्य गद िनिदर्  समय, लागत र 
गणुःतरमा आयोजनाह  सम्पन् न गनर् ठूला आयोजनाह को बहवुषीर्य खरीद ूिबयाको समिुचत 
व्यवःथापनका लािग िनिँ चत आधार तथा मापदण्डसिहतको आयोजनाह को बहवुषीर्य ठेक् का 
सम्बन्धी मापदण्ड,20७७ नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा ल्याइएको।  

 कोिभड-१९को संबमण जोिखम न्यूिनकरणका लािग नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको बन्दाबन्दी 
अविधभरमा खिरद सम्झौता भएका तथा उक्त अविध िभऽ सम्झौताको म्याद समा  भएका तर 
सम्झौता  बमोिजम कायर् सम्पन् न हनु नसकेका खिरद सम्झौताका हकमा थप आिथर्क दाियत्व 
नपन गरी सम्झौताको म्याद बढीमा ६ मिहना सम्बिन्धत पदािधकारीले म्याद थप ःवीकृत िदन 
सक्ने व्यवःथा गिरएको। पनुः बन्दाबन्दीको अविध अगावै वा वन्दावन्दीको समयमा सम्झौता भई 
चाल ुरहेका ठेक्काको हकमा समेत एक पटकका लािग बढीमा ६ मिहनाको म्याद थप गनर् सक्ने 
व्यवःथा गिरएको। 

 िवगतदेिख िनमार्ण ूारम्भ भएका तर ॐोतको न्यनुताले गदार् सम्पन् न हनु नसकेका ूदेशमा 
हःतान्तरण भएका अधरुा आयोजना सम्पन् न गन ूयोजनको लािग .10 अबर् िविनयोजन गरी 
माग, कायर् ूगित र ॐोतको उपलब्धताका आधारमा िनकासा िदने काम शु  गिरएको। 
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 मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणालीलाई ःतरोन् नित गिरएको। नेपाल सरकार र ूदेश तहमा 
कायार्न्वयनमा रहेका बमशः मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LMBIS) र एकल खाता कोष 
ूणाली (TSA) तथा  ूदेश मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (PLMBIS) र ूदेश एकल खाता 
कोष ूणाली (PTSA) िव ु ीय खचर् लेखा न ूणाली (CGAS ) बीच  एक आपसमा आव ता 
(Integration) गरी बजेट िनकासा र भकु्तानीमा रहेको जोिखमलाई न्यूनीकरण गिरएको। 

 एकल खाता कोष ूणाली (TSA) सरकारी िव ु ीय खचर् लेखा न ूणाली (CGAS) लाई 
िबयाकलापमा आधािरत (Activity Based Accounting ) हनेु गिर ूयोगमा ल्याईएको। 

 आिथर्क वषर् २०७६\७७ को सवै ःथानीय तहबाट िव ीय िववरण Sub National Treasury 

Application (SuTRA)बाट ूाप् त गरी तयार गिरएको। 

 सरकारी भकु्तानी ूणालीमा Electronic Fund Transfer (EFT) नेपाल सरकार र सबै ूदेश 
सरकारका िनकायमा लाग ुगिरएको। 

 राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा िव तुीय भकु्तानी सम्बन्धी सेवा ूदायक संःथालाई आव  
गन िनदिशका,२०७७ लाग ुगिरएको। 

 करदाताको कारोबार लागत/समयमा कमी ल्याउन Electronic Bill Presentation and Payment 

(EBPP) कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ। कर तथा सेवा शलु्क भकु्तानीमा थप सधुार गरी Digital 

Wallet सँग RIMS लाई आव ता गरी कायार्न्वयनमा ल्याईएको।  

 खचर् लेखा न तथा ूितवेदन गनर् नेपाल सरकार र ूदेश सरकारका सम्पूणर् कायार्लयह मा 
िव तुीय खचर् लेखा न ूणाली (Computerized Government Accounting System-CGAS) लाग ु
गिरएको।  

 सरकारी लेखा ूणालीको सञ् चालन पिुःतका (CGAS Manual) तयार गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याईएको। 

 सावर्जिनक सम्पि  व्यवःथापन ूणाली Public Assets Management System -PMAS तयार गरी 
नेपाल सरकारको एिककृत सम्पित िववरण तयार गनर् शु वात गिरएको छ।  

 िव ीय ूणालीह  (CGAS, PMAS, RIMS, SuTRA,TSA ) मा रहेका समःया समाधान गनर् र 
ितनै तहका कमर्चारीह को ूणाली सञ् चालनमा क्षमता िवकास गनर् सवै ूदेश सदरमकुाममा ूदेश 
सहयता केन्ि ःथापना गरी सञ् चालनमा ल्याईएको। हाल सञ् चालनमा रहेको िविभन् न 
ूणालीह को सञ् चालन िनरन्तरता (Business Continuity) को लािग Multiple Data Center 

हेटौडामा ःथापना गरी ूणाली सु ढीकरण गिरएको। 

 िनविृतभरकलाई िनवृि भरण भकु्तानीमा बकह लाई सोधभनार् िदने ूणालीमा सधुार गरी िव तुीय 
भकु्तानी ूणाली माफर् त ् नै सोझै सेवा िनवतृ कमर्चारीको खातामा भकु्तानी िदने व्यवःथा 
िमलाईएको। यो ूणाली कायार्न्वयनमा नेपाल सरकारले बकलाई भकु्तानी िदन ुपन वािषर्क .५० 
करोड वचत भएको। 

 आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन, २०७६ अनसुार आन्तिरक लेखा परीक्षण र 
लेखापालनमा छु ा छु ै जनशिक्त रहने गरी महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय र कोष तथा लेखा 
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िनयन्ऽक कायार्लयको संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण ःवीकृत भै कायार्न्वयनको चरणमा 
रहेको। 

 NPSAS मा आधािरत ूितवेदन ूणाली  कायार्न्वयनमा ल्याईएको।  

 207७ भाि र पषु मिहनामा माननीय अथर्मन्ऽीको उपिःथितमा सबै मन्ऽालयका सिचव, योजना 
महाशाखा ूमखु र आयोजना ूमखुसँग चाल ुवषर्को बजेट कायार्न्वयनमा देिखएका समःया र अथर् 
मन्ऽालयको तफर् बाट गिरन ुपन सहजीकरण र समन्वयको कायर् गिरएको। 

 नीित तथा कायर्बम र बजेट कायार्न्वयनको अनगुमन तथा मूल्या नलाई थप व्यविःथत गनर् 
अनगुमन तथा मूल्या न िवधेयक संघीय संसदमा पेश गिरएको। 

 बजेट सम्बन्धी कायर्सञ् चालन िनदशका, 2077 (आठ  संःकरण) कायार्न्वयनमा ल्याईएको। 

 .५० करोडभन्दा मािथ लागत भएका आयोजना राि य आयोजना बकमा अिनवायर् पमा 
सूिचकृत हनु पन व्यवःथा गिरएको। 

 आन्तिरक ऋणलाई िवकास खचर्मा माऽ उपयोग गन गरी पिरचालन गिरएको। 

 सरकारको सिञ् चत कोष र नगद ूवाहको अवःथा बारे िनयिमत समीक्षा गरी कोष व्यवःथापन 
प ितलाई सु ढ बनाईएको। 
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पिरच्छेद - छ 
खचर्को संशोिधत अनमुान र पनु: ूाथिमकीकरण 

 

6.1  समि गत खचर् एवम ्ॐोतको संशोिधत अनमुान 

6.1.1  खचर्को संशोिधत अनमुान  

आिथर्क वषर् 2०७७/७८ को बजेट तजुर्माका बखत मलुकु कोिभड-१९ को िवँ वव्यापी महामारीको 
उच्च जोिखममा रहेको िथयो। सरकारले दैिनक आिथर्क र सामािजक िबयाकलापमा ूितकूल ूभाव 
पन अवःथा हुँदाहुँदै जनताको जीवन रक्षालाई उच्च ूाथिमकतामा राखी संबमण जोिखमलाई 
न्यूिनकरण गनर् बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको िथयो। बन्दाबन्दीकै बीचमा चाल ुआिथर्क वषर्को बजेट 
तजुर्मा गदार् कोिभड-१९ का कारण ूभािवत जनजीवनलाई तत्काल राहत िदने, आिथर्क 
िबयाकलापलाई सहिुलयत र सिुवधा िदंदै आिथर्क पनु त्थान गन, ःवाःथ्य पूवार्धारमा लगानी बढाउने, 
ःवदेशी ौमशिक्त र वैदेिशक रोजगारीबाट फकका नागिरकलाई रोजगारी र ःवरोजगारीमा आव  
गन, िशक्षा, ठूला पूवार्धार, साना र तत्काल ूितफल आउने आिथर्क पूवार्धारका के्षऽमा सरकारी खचर् 
बढाउने गरी बजेट िविनयोजन गिरएको िथयो।  

कोिभड-१९ को संबमण जोिखम रोकथाम तथा िनयन्ऽण गनर् चािलएका ूयासह को कारण आिथर्क 
िबयाकलापमा आएको संकुचनले गदार् राजःव संकलन समेत ूभािवत हनेु अनमुानका आधारमा 
सरकारको कुल बजेट अिघल्लो आिथर्क वषर् २०७६/७७ को शु  िविनयोजनको तलुनामा .५८ 
अबर् ३२ करोडले कम अनमुान गिरएको िथयो। बजेट िविनयोजन गदार् चाल ुखचर्तफर्  कोिभड-१९ को 
रोकथाम िनयन्ऽण र कोिभड ूभािवत के्षऽलाई ूदान गिरने राहत र उ ारका केही लिक्षत कायर्बम 
तथा आिथर्क पनु त्थानका कायर्बम बाहेक अन्य खचर्मा कटौती गरी शु  िविनयोजन गत वषर् भन्दा 
कम गिरएको िथयो। पुजँीगत खचर्तफर्  नयाँ आयोजना थप नगरी िनमार्णािधन आयोजनालाई नै 
िनरन्तरता िदने नीित िलइएको िथयो। ूदेश र ःथानीय तहबाट कायार्न्वयन हनेु िवकास आयोजना र 
िबयाकलापह मा बजेटको कमी नगन नीित अनु प कुल बजेटको आकार घट्दा पिन िव ीय 
हःतान्तरण हनेु कुल रकममा वृि  गिरएको िथयो। 

चाल ुआिथर्क वषर्को शु मा नै बजेट मागर्दशर्न जारी गरी समय मै बजेट कायार्न्वयन गनर् ःप  
िनदशन िदइएको िथयो। जारी गनुर्पन नीित/िनयमावली, िनदिशका/मापदण्ड समयमा नै जारी गन, 
अःथायी दरबन्दी िसजर्ना समयमा नै सम्पन् न गन, बाँडफाँट गनुर्पन रकम असोज मसान्तसम्म 
गिरसक्न ु पन लगायत बजेट कायार्न्वयनका कायर्योजना समेत तजुर्मा गरी कायर्न्वयन गन गरी 
मागर्दशर्न पठाइएको िथयो। कोिभड-१९ संबमणको जोिखम कम हुँदै गएकोले जनजीवन 
सामान्यीकरणमा फकर् दै गरेको अवःथाका कारण चाल ु आिथर्क वषर्को शु  देिख नै बजेट 
कायार्न्वयनमा अपेक्षाकृत सधुार हनुे अनमुान गिरएको िथयो। समयमा नै ठेक्का खिरद सम्बन्धी ूिबया 
सम्पन् न गनर् समेत पटक पटक मन्ऽालय/िनकायलाई अथर् मन्ऽालयले ध्यानाकषर्ण गराएको िथयो। 
तथािप, चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम ६ मिहनामा भएको कुल खचर्को िवँ लेषण गदार् चालतुफर्  िव ीय 
हःतान्तरण वाहेक अिधकांश खचर् शीषर्कमा विृ दर ऋणात्मक कायम रहेको छ। आिथर्क वषर्को 
ूारम्भको २ मिहना कोिभड संबमणको उच्च जोिखम देिखएकोले बजेट कायार्न्वयनमा िढलाई हुँदा 
समम समीक्षा अविधको ूगित सन्तोषजनक हनु सकेको छैन।  
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गत आिथर्क वषर्को तलुनामा चाल ुआिथर्क वषर्मा बजेटको आकार घटेको कारण तत्काल िसजर्ना 
भएका दाियत्वको व्यवःथापन गनुर्पन अवःथा रहेको छ। चाल ु खचर्लाई िमतव्यियतापूणर् ढंगले 
व्यवःथापन गन र पुजँीगततफर्  अपेिक्षत नितजा हािसल हनेु गरी पिरमाणात्मक र गणुात्मक पमा 
विृ  गनुर्पन अवःथा रहेको छ।  

चाल ुआिथर्क वषर्को बजेट तजुर्मा प ात ्बजेट िविनयोजन, खचर् ूणाली र आयोजना व्यवःथापनका 
के्षऽमा िविभन् न नीितगत सधुारह  गिरएका छन।् संघीय आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व 
ऐन, 2076 कायार्न्वयनमा आएको र चाल ुआिथर्क वषर्को माघ मिहनादेिख आिथर्क कायर्िविध तथा 
िव ीय उ रदाियत्व िनयमावली, २०७७ समेत जारी भएकोले बजेट कायार्न्वयनमा िजम्मेवार 
पदािधकारीह को िजम्मेवारी र िव ीय उ रदाियत्व ू  िकटान गिरएको र भकु्तानी गनुर्पन समय 
सीमा समेत िनधार्रण गिरएकोले आिथर्क वषर्को बाँकी अिवधमा बजेट खचर्ले तीॄता पाउने अपेक्षा 
गिरएको छ। साथै, कोिभड संबमणको जोिखम बमश: घट्दै गएकोले आयोजना/कायर्बमको 
कायार्न्वयनमा थप ितोता आउने अपेक्षा गिरएको छ। गत वषर्को पिछल्लो चार मिहनामा कोरोना 
संबमण जोिखमका कारण गित िलन नसकेका आयोजना/कायर्बम यस वषर् कायार्न्वयन हनेु हुँदा 
आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा पुजँीगत खचर्मा सधुार आउने अपेक्षा गिरएको छ। चाल ुआिथर्क 
वषर्को पिहलो ६ मिहनामा शु  भएका केही ठूला आयोजना/कायर्बमह को कायार्न्वयनले पिछल्लो 
समयमा ितॄता पाएको, कोिभडको कारण सम्पन् न हनु नसकेका वा सम्पन् न भई म्याद थप नभएका 
ठेक्काको भकु्तानी गन कानूनी आधार तयार भएको, ूदेशबाट स ािलत आयोजनाको कायार्न्वयनले 
ितोता पाएको कारण चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा पुजँीगत खचर् बढ्ने अनमुान गिरएको। 
यसका अितिरक्त ूदेश र ःथानीय तहमा हःतान्तिरत आयोजनाको िनमार्ण कायर्ले गित िलएको कारण 
पुजँीगत खचर्मा समेत विृ  हनेु अपेक्षा िलइएको छ। 

यस आिथर्क वषर्को पिछल्लो ६ मिहनाको खचर् अनमुान गदार् कोिभड-१९ महामारीको जोिखम 
उल्लेखनीय पमा घट्न,ु कोिभड िव को खोप शु वात भएकोले आिथर्क िबयाकलाप र दैिनक 
जनजीवन सामान्य बन्दै गएको कारण आमजनतामा िव ास बढ्ने, िनमार्णािधन आयोजनाले गित िलने, 
गत वषर् सम्पन् न हनु नसकेका आयोजनाको ठेक्काको म्याद थप भएको र ूितिनिधसभा सदःय िनवार्चन 
घोषणा भएकोले समेत आिथर्क गितिविध बढ्ने हुँदा तीनै आधारलाई मध्यनजर राखी सावर्जिनक 
खचर्मा सधुार हनेु अपेक्षा गिरएको छ। उपयुर्क्त आधारमा चाल ुआिथर्क वषर्मा शु  िविनयोजनको 
तलुनामा 91.19 ूितशत खचर् हनुे अनमुान गिरएको छ। संशोिधत बजेटको िववरण तािलका नं. 
6.१ मा उल्लेख गिरएको छ। 
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तािलका 6.१:  खचर्को संशोिधत अनमुान                             ( .लाखमा)  

शीषर्क 

आिथर्क वषर् 207६/7७ समि गत िःथित 

अनमुान यथाथर् खचर् ूितशत 
2077/78 
को बजेट 

पसुसम्मको 
यथाथर् खचर् 

2077/78 
को संशोिधत 
अनमुािनत खचर् 

संशोिधत 
अनमुािनत 
खचर् 
ूितशत 

चाल ुखचर् 9571014 7841489 81.93 9489406 3423563 9147800  96.40 

पुजँीगत खचर् 4080059 1890847 46.34 3529175 508170 2830400  80.20 

िव ीय 
व्यवःथा 

1678598 1179016 70.24 1727873 225722 1468600  85.00 

जम्मा 15329671 10911353 71.18 14746454 4157454 13446800  91.19 

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय 

6.1.2  खचर्को संशोिधत अनमुानका आधार 

चाल ुआिथर्क वषर्को अन्त्यसम्म हनुे संशोिधत खचर् अनमुानका आधार देहाय  बमोिजम रहेका छन।् 

चाल ुखचर्तफर्   

 चाल ुआिथर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गदार् िविनयोजन नगिरएको कोिभड-१९ िव को खोप खिरदको 
लािग अनमुान गिरएको किरव .४८ अबर् मध्ये उल्लेख्य बजेट यसै आिथर्क वषर्मा खचर् हनेु र 
ूितिनिधसभा सदःय िनवार्चनको लािग समेत खचर् व्यवःथापन गनुर्पन भएकोले चाल ुखचर्मा वृि  
हनेु अनमुान गिरएको। 

 कोिभड-१९ को संबमण िनयन्ऽण र उपचारमा अमपंिक्तमा खिटने िचिकत्सक, ःवाःथकमीर्, 
सरुक्षाकमीर् लगायतका रा सेवक कमर्चारीलाई नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरष  को िनणर्यानसुार 
सावर्जिनक खचर्मा िमतव्यियता कायम गन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पिरिधिभऽ रही 
बन्दाबन्दीको अविधको जोिखम भ ा भकु्तानी गनुर् पन भएकोले खचर् बढ्ने। 

 सामािजक सरुक्षा भ ाको दायरा फरािकलो बनाईने बममा यस वषर् थप ११ िजल्लामा बाल 
संरक्षण अनदुान िवःतार भएको र हरेक वषर् मािसक भ ा ूाप् त गन लाभमाही संख्या समेत विृ  
हनेु भएकाले गत वषर्को तलुनामा यस ूकारको खचर् बढ्ने अनमुान गिरएको।  

 भकुम्प पिछको पनुिनर्मार्णतफर्  िनजी आवास अनदुान िवतरणको कायर् चाल ुआिथर्क वषर्मा सम्पन् न 
हनेु अवःथा रहेको र गत वषर् कोिभडको कारण िनजी आवास िनमार्णको काम हनु नसकी गत वषर् 
भकु्तानी हनु ुपन रकम यस वषर् थप दाियत्व िसजर्ना हनुे अवःथा रहेको।  

 अथर् मन्ऽालयबाट अधरुा आयोजना अन्तगर्त ूदेश तथा ःथानीय तहमा िव  हःतान्तरण (स:शतर् 
अनदुान) अन्तगर्त थप िनकासा ूदान गिरएका अिधकांश ूदेशमा हःतान्तिरत आयोजनाको 
कायार्न्वयनले ितोता पाएको हुँदा आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा पिन कायर् सम्पादनका आधारमा 
थप िनकासा उपलब्ध गराइने कारण खचर् वृि  हनेु। 

 बजेट माफर् त ्घोषणा गिरएका सहिुलयतपूणर् कजार्, व्यवसाियक िनरन्तरता कजार्को िवःतार हुँदै 
गएको कारण सोको ब्याज अनदुानको रकम समेत बमश: विृ  हुँदै गएकोले िविनयोिजत खचर् 
विृ  हनुे। 
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 मन्ऽालयह बाट स:शतर् अनदुानका पमा िव ीय हःतान्तरण हनुपुन रकम िविनयोजन गरी पिहलो 
चौमािसक अविधमा उक्त रकम हःतान्तरण भइसकेकोले उक्त हःतान्तरणबाट उपलब्ध गराइएको 
रकमले खचर्लाई ितोता िदने। 

 बजेट िविनयोजन गदार् नै अत्यावँयक कायर्का लािग यथाथर् अनमुानका आधारमा रकम िविनयोजन 
गिरएकोले आगामी िदनमा सो रकम विृ  हनेु। 

 कोिभड-१९ िव  अमपंक्तीमा काम गनर् ःवाःथ्यकमीर्लाई िदइने जोिखम भ ाको िनरन्तरताका 
कारण चाल ुखचर् बढ्ने। 

पुजँीगततफर्  

 गत आिथर्क बषर् र चाल ुआिथर्क वषर्का ूारम्भका वषर्मा कोिभड-१९ का कारण ठेक्का संझौता 
भई कायर् सम्पन् न हनु नसकेका आयोजना/कायर्बमको म्याद थप सम्बन्धी नीितगत िनणर्य नेपाल 
सरकारले म्याद थप गरेकोले चाल ुआिथर्क बषर्मा िसिजर्त दाियत्व भकु्तानी िदन ुपन भएकोले थप 
खचर् हनेु। 

 सबै ःथानीय तहका केन्िमा ५, 10 र १५ शैय्याको ःवाःथ्य संःथा िनमार्ण गरी जनतालाई 
आधारभतु ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको नीित अनु प आगामी २ बषर्िभऽ अःपताल 
िनमार्ण कायर् सम्पन् न गनर् किरब .५६ अबर्को ॐोत सिुनिँ चतता िदइएको र चाल ुआिथर्क वषर्को 
पिहलो ६ मिहनामा नै ३ सय ४ अःतपताल िशलान्यास समेत भइसकेकोले चाल ुआिथर्क वषर्मा 
सोको लािग िसिजर्त दाियत्व भकु्तानी गदार् खचर् वृि  हनेु।  

 पुं पलाल मध्यपहाडी लोकमागर्, हलुाकी राजमागर्, मदनभण्डारी लोकमागर्, भेरी किरडोर, व्यापािरक 
मागर् अन्तगर्त तरहरा-धरान खण्ड पूवर्-पि म राजमागर्को िचतवनको केही खण्ड लगायत देशका 
ूमखु राजमागर्ह को थप खण्डको िनमार्ण कायर्का लािग सहमती ूदान गिरएकोले उपयुर्क्त 
आयोजनाह मा थप खचर् भई पुजँीगत खचर्ले गित िलने। 

 सनुकोशी मिरन डाइभसर्न िसँचाई आयोजना, िऽयगुा नदी व्यवःथापन आयोजना लगायत िसँचाइ र 
नदी िनयन्ऽण आयोजनाका कायर् ूारम्भ गनर् िदइएको सहमती बमोिजमको िनमार्ण ूारम्भ हुँदा 
खचर् विृ  हनेु।  

 एिककृत जाँच चौकी वीरगञ् ज र सकु्खा बन्दरगाहको लािग आवँयक पन थप ६२ िवगाहा जग्गा 
अिधमहणका लािग आवँयक पन .५ अबर्सम्मको भकु्तानी िदने गरी जग्गा ूाप् त गनर् सहमती 
िदइएकोले सोको लािग रकम गदार् खचर् विृ  हनेु।  

 संघीय संसद भवन िनमार्णको ठेक् का सम्झौता भई िनमार्ण कायर् भइरहेको, ूधानमन्ऽी िनवास, 
मन्ऽी िनवास, मखु्य मन्ऽी र ूदेश ूमखुह को िनवासका लािग भवन िनमार्णको कायर् भइरहेको। 
साथै, अन्य सरकारी भवनको िनमार्ण भइरहेकोले ती िनमार्ण कायर्मा थप बजेट खचर् हनेु। 

 सडक पूवार्धार िवकास कायर्बम र तराई मधेश सडक पूवार्धार िवकास कायर्बम अन्तगर्तका 
िविभन् न सडक यस वषर् सम्पन् न गन गरी कायर् भइरहेकोले ती कायर्का लािग थप करीब .१० 
अबर् माग गिरएको हुँदा सोमा हनेु खचर्ले पुजँीगत खचर् बढ्ने।  

 काठमाड  उपत्यकािभऽ सडक िवःतार तथा ःतरोन् नितको लािग आवँयक ॐोत थप गरी िनमार्ण 
कायर् तीो पमा भइरहेकोले खचर्को दाियत्व थप हनेु। 
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 िवगतमा बहवुषीर्य ठेक् काको ॐोत सहमती िदइएका िविभन् न सडक तथा पलुको लािग चाल ु
आिथर्क वषर्मा थप बजेट व्यवःथा गनुर्पन अवःथा रहेको छ। ूदेश तथा ःथानीय तहमा 
हःतान्तरण भई गएका अधरुा आयोजनालाई परुा गनर् लाग्ने थप दाियत्व भकु्तानी गनर् रकम 
उपलब्ध गराउन ुपन भएकोले सोको कारण खचर् बढ्ने।  

 ूदेश र ःथानीय तहको केन्ि जोड्ने ूादेिशक तथा ःथानीय सडक सधुार कायर्बम र ःथानीय 
तह ूशासकीय भवन पूवार्धार िवकास कायर्बम सम्बन्धी कायर्िविध नेपाल सरकार, 
मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत भइसकेको हुँदा ती कायर्ले गित िलंदा सोको लािग िविनयोिजत रकम खचर् 
हनेु। 

 कायर् सम्पन् न भएका अन्य िविभन् न आयोजनाह मा िसिजर्त दाियत्व भकु्तानी गनुर्पन। 

िव ीय व्यवःथातफर्  

 नेपाल नागिरक उ ययन ूािधकरण अन्तगर्तका गौतमबु  अन्तरार्िं शय िवमानःथल र पोखरा 
क्षेऽीय अन्तरार्िं शय िवमानःथलको िनमार्ण कायर् चाल ुआिथर्क वषर्िभऽ सम्पन् न गन गरी कायर् 
भइरहेको हुँदा खचर् वृि  हनेु। 

 जनकपरु-जयनगर रेल सेवा सञ् चालनको लािग रेल्वे कम्पनीलाई थप ऋण लगानी गनुर्पन हुँदा सो 
रकमबाट िव ीय व्यवःथापनतफर् को खचर् वृि  हनुे। 

 नेपाल िव तु ूािधकरण अन्तगर्त मामीण िव तुीकरण र अन्य िव तु उत्पादन तथा ूशारण लाईन 
िनमार्ण कायर्का लािग थप लगानी गनुर्पन कारण िव ीय व्यवःथातफर् को खचर्ले ितोता पाउने। 

 नेपाल खानेपानी संःथान र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवःथापन बोडर्बाट सञ् चािलत 

आयोजनाह मा थप ऋण लगानी गनुर्पन। 

6.1.3  चाल ुखचर् अनमुान  

चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनामा चालतुफर्  .३ खबर् ४२ अबर् ३५ करोड ६२ लाख खचर् 
भइसकेको र चाल ु खचर्को संशोिधत अनमुानका उपयुर्क्त आधारलाई िवँ लेषण गदार् िविभन् न 
मन्ऽालय/िनकायह बाट ूाप् त भएका थप मागलाई पिन सम्बोधन गनुर्पन आवँयकता रहेको 
पिरिःथित, ूितिनिधसभा सदःय िनवार्चन, कोिभड-१९ िव को खोप खिरद लगायत अन्य उपभोग्य 
खचर्मा समेत हनु सक्ने विृ  समेतलाई ि गत गदार् आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा थप .५ खबर् 
७२ अबर् ४२ करोड ३8 लाख खचर् हनुे अनमुान गिरएको छ। चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ 
मिहनामा भएको खचर् र बाँकी अिविधमा हनेु खचर्को अनमुान समेतका आधारमा चाल ुआिथर्क वषर्मा 
चाल ुखचर्तफर्  िविनयोिजत रकमको ९6.४0 ूितशत अथार्त ् .९ खबर् १४ अबर् 78 करोड खचर् हनेु 
संशोिधत अनमुान गिरएको छ। 

6.1.4  पुजँीगत खचर् अनमुान  

पुजँीगत खचर्तफर्  पिहलो ६ मिहनामा .५० अबर्  ८१ करोड ७० लाख खचर् भएको र चाल ुआिथर्क 
वषर्को बाँकी अविधमा हनेु खचर्को अनमुानका लािग मािथ उल्लेख गिरएका आधारह मा रही गिरएका 
अनमुान िनमार्णािधन िविभन् न आयोजनाह बाट माग भएको रकम र कोिभड-१९ को संबमण जोिखम 
कम हुँदै जाँदा ठूला आयोजना िनमार्ण कायर्को ूगितका आधारमा भकु्तानी िदनपुन रकम बिढरहेकोले 
त्यःता आयोजनाह का लािग आवँयक रकम थप िनकासा िदनपुन आवँयकता समेतको आधारमा 
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चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा थप पुजँीगत खचर् .२ खबर् ३२ अबर् २२ करोड ३० लाख हनेु 
अनमुानको आधारमा चाल ुआिथर्क वषर् पुजँीगत खचर्तफर्  गिरएको िविनयोजनको ८०.२ ूितशत अथार्त ्
.२ खबर् ८३ अबर् ४ करोड खचर् हनेु संशोिधत अनमुान गिरएको छ। 

6.1.5  िव ीय व्यवःथातफर् को अनमुान 

िव ीय व्यवःथातफर्  चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनामा .२२ अबर् ५७ करोड २२ लाख खचर् 
भइसकेको छ। शेयर तथा ऋण लगानी र ऋणको साँवा र ब्याज भकु्तानीका लािग चाल ुखचर्को 
ूविृ  र ूितव ताको साँवा र ब्याज एवम ् िव ीय व्यवःथातफर्  हनेु लगानीबाट िनमार्ण हनेु पूवार्धार 
िनमार्ण समेतलाई ि गत गदार् चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा िव ीय व्यवःथातफर्  .१ खबर् 
24 अबर् २8 करोड ७८ लाख खचर् हनुे अनमुान रहेकोले चाल ुआिथर्क वषर् िव ीय व्यवःथातफर्  
जम्मा .१ खबर् 46 अबर् 86 करोड खचर् हनुे संशोिधत अनमुान गिरएको छ। यो रकम चाल ु
आिथर्क वषर्मा िव ीय व्यवःथातफर् को िविनयोजनको 85 ूितशत हो।  

चाल ुआिथर्क वषर् २०७७/७८ को खचर्को संशोिधत अनमुान 

चाल ुआिथर्क वषर्मा चालतुफर्  .९ खबर् १4 अबर् ७८ करोड, पुजँीगततफर्  .२ खबर् ८३ अबर् ४ 
करोड र िव ीय व्यवःथातफर्  .१ खबर् 46 अबर् 86 करोड गरी कुल खचर् .१३ खबर् 44 अबर् 
68 करोड खचर् हनेु संशोिधत अनमुान गिरएको छ। यो रकम कुल िविनयोजनको किरब ९१.19 
ूितशत हो।  

6.2  ॐोतगत खचर् अनमुान 

चाल ु आिथर्क वषर्को बजेटमा ूःताव गिरएको खचर् व्यहोन ॐोतमध्ये राजःव र आन्तिरक  
ऋणबाट गरी जम्मा .११ खबर् १४ अबर् ६१ करोड ८४ लाख, वैदेिशक अनदुानबाट .६० अबर् 
५२ करोड ७७ लाख र वैदेिशक ऋणबाट .२ खबर् ९९ अबर् ४९ करोड ९३ लाख रहने अनमुान 
गिरएको िथयो। 

समीक्षा अविधसम्म नेपाल सरकारको ॐोतबाट .३ खबर् ८० अबर् ९ करोड ८ लाख, वैदेिशक 
अनदुानबाट .५ अबर् ६१ करोड ४१ लाख र वैदेिशक ऋणबाट .३० अबर् ४ करोड ५ लाख 
खचर् भएको छ। 

चाल ुवषर्को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकार ॐोततफर् बाट .१0 खबर् 74 अबर् 68 करोड (अनमुानको 
96.42 ूितशत) खचर् हनेु संशोिधत अनमुान छ। वैदेिशक अनदुानतफर्  .35 अबर् वािषर्क 
अनमुानको 57.82 ूितशत खचर् हनेु र वैदेिशक ऋणतफर् को .2 खबर् 35 अबर् (अनमुानको 
78.47 ूितशत) खचर् हनेु संशोिधत अनमुान रहेको छ। राजःवतफर्  गत आिथर्क वषर्को यथाथर् 
संकलनको तलुनामा 14 ूितशतले विृ दर कायम हनेु अनमुान गिरएको छ जनु शु  लआयको 
94.85 ूितशत हनु आउँछ।   
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तािलका 6.२:  ॐोतगत खचर्को पिरचालनको संशोिधत अनमुान                ( .लाखमा) 

शीषर्क 
आिथर्क वषर् 207६/7७  

2077/78 
को बजेट 

पसुसम्मको 
यथाथर् खचर् 

2077/78 
को संशोिधत 
अनमुािनत खचर् 

संशोिधत 
अनमुािनत 
खचर् 
ूितशत 

अनमुान यथाथर् खचर् ूितशत     

नेपाल सरकार 
(राजःव र 
आन्तिरक ऋण) 

11761383 9514307 80.89 11146184 3800908 10746800 96.42 

अनदुान 579955 232158 40.03 605277 56141 350000 57.82 

ऋण 2988333 1164888 38.98 2994993 300405 2350000 78.46 
जम्मा 15329671 10911353 71.18 14746454 4157454 13446800 91.19 

6.3  खचर्को ूाथिमकीकरण 

चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो ६ मिहनाको खचर्को अवःथा र ूविृ का आधारमा यो अविधको खचर् 
अपेिक्षत पमा विृ  हनु सकेको छैन। तथापी, आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा चाल ुर पुजँीगत दवैु 
खचर् उल्लेख्य माऽामा बढ्ने सम्भावना रहेको छ। िनमार्णािधन आयोजनामा िवगत िसिजर्त दाियत्व 
व्यवःथापन गनुर्पन अवःथा रहेको छ। ॐोत व्यवःथापनको ि ले आिथर्क वषर्को चाल ुखचर्मा हनेु 
विृ लाई वािन्छत सीमािभऽ राखी पुजँीगत खचर् बढाउन र मौजदुा ॐोतको उपलब्धताको ःतरलाई 
मध्यनजर राखी आगामी ६ मिहनामा हनेु खचर्लाई देहाय अनसुार ूाथिमकीकरण गनुर् आवँयक 
देिखन्छ: 

6.3.1  चाल ुखचर् 

चाल ु खचर्मा वगीर्करण गिरएका मूलत: उपभोग्य र कायार्लय सञ् चालन खचर्मा थप िमतव्यियता 
अपनाउँदै साबर्जिनक खचर्मा िमतब्ययीता कायम गन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को ूभावकारी पमा 
कायार्न्वयन गरी चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा सावर्जिनक खचर्लाई ूभावकारी, नितजामूलक र 
उपलब्ध ॐोतसँग सन्तलुन कायम हनेु गरी व्यवःथापन गनर् िनम्न बमोिजम ूाथिमकीकरण गनः  

 कोिभड-१९ िव को खोप खिरद तथा ूितिनिधसभा सदःय िनवार्चनलाई उच्च ूाथिमकता िदई 
सोको लािग आवँयक पन ॐोत खचर् नहनेु कायर्बम तथा आयोजनाह बाट समपर्ण गराई, 
रकमान्तर, ॐोतान्तर गरी तथा वैदेिशक सहायता पिरचालनलाई ितोता िदई व्यवःथापन गन, 

 कमर्चारीको तलब सिुवधा, सामािजक सरुक्षा, िनवृ भरण सिहतको अवकाश सिुवधाको रकम, 
ऋणको ब्याज भकु्तानी लगायतका अिनवायर् दाियत्वको भकु्तानी आगामी आिथर्क वषर्मा दाियत्व 
नसान गरी यसै आिथर्क वषर्मा भकु्तानी गन, 

 ूदेश तथा ःथानीय तहमा हःतान्तरण गिरएका स:शतर् अनदुानका सडक, खानेपानी, िसँचाइ 
लगायतका पूवार्धार आयोजनाह को सम्पन् न कामको िसिजर्त दाियत्व चाल ुआिथर्क वषर्मा नै 
फरफारक गनर् ूाथिमकताका साथ भकु्तानी गन व्यवःथा िमलाउने, 



90 

 

 भकूम्पपिछको पनु:िनमार्ण अन्तगर्त िनजी आवास िनमार्णका लािग ूदान गिरने अनदुान िवतरणको 
कायर् यसै वषर्िभऽ सम्पन् न गन गरी आवँयक ॐोतको व्यवःथापन गन,  

 भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्णका लािग िविनयोिजत रकममध्ये िनजी आवास पनु:िनमार्णका लािग 
वैदेिशक सहायतातफर् को रकम ूाप् त हनु नसक्ने अवःथामा नेपाल सरकारको ॐोततफर्  
उपलब्धताका आधारमा ॐोतान्तर गरी आवँयकता बमोिजम सञ् चालन गन, 

 राजःव पिरचालनमा संकुचन आएमा तेॐो चौमािसकमा हनेु कायर्बम खचर् अन्तगर्त सभा, गो ी, 
सेिमनार जःता खचर्ह मा कटौती गन, 

 अित आवँयक बाहेक संगठन संरचना हेरफेर र थप दरबन्दी िसजर्ना नगन, 

 ःथानीय तहलाई अनदुान ूदान गन गरी कायम भएको बजेट समयमै खचर् गराउनका लािग नेपाल 
सरकारका मन्ऽालय र सम्बिन्धत ूदेशले आवँयक सहजीकरण, समन्वय र अनगुमन गन। 
कायार्लय सञ् चालन खचर्मा िविनयोिजत बजेटभन्दा थप माग गन ूविृतलाई िन त्सािहत गन। 

6.3.२  पुजँीगत खचर् 

चाल ुआिथर्क वषर्को ूथम छ मिहनामा पुजँीगत खचर्ले अपेिक्षत गित िलन नसकेकोले आिथर्क बषर्को 
बाँकी अविधमा पुजँीगत खचर् विृ  गनर् आयोजनाह मा हाल रहेको िविनयोजन एवम ्सोको उपयोगको 
संभावनाका िवँ लेषण गरी संभाव्य आयोजनाह मा हनुे खचर्को िववरणका आधारह मा 
पनु:ूाथिमिककरण गनुर् आवँयक देिखन्छ। राि य गौरव र उच्च ूाथिमकता ूाप् त सडक, खानेपानी, 
िसचँाइ, जलिव तु, िवमानःथल, रेलमागर्, सु मागर् जःता आयोजनाह  कायर्सम्पादन ःतरको 
आधारमा सम्पन् न भएका कामको भकु्तानी गनर् आवँयक रकम अभाव हनु निदने गरी खचर्को 
ूाथिमकीकरण गनुर्, खचर्का सम्भावना न्यून रहेका आयोजनाह बाट बजेट समपर्ण/रकमान्तर गरेर 
ॐोत व्यवःथा गनुर्पनछ। साथै, वैदेिशक ॐोत अन्तगर्त सञ् चािलत आयोजना वा बजेटरी सहायता 
अन्तगर्तको कायर्बममा सहायता पिरचालन गनर् कुनै समःया देिखएमा सोको तत्काल सम्बोधन गनर् र 
पुजँीगत खचर् विृ  गरी बजेटले राखेको लआय हािसल गनर् चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा 
पुजँीगत खचर्मा देहाय बमोिजम पनु:ूाथिमकीकरण गनुर् ज री छ:- 

 राि य गौरवका आयोजना र उच्च ूाथिमकता ूाप् त पूवार्धारका आयोजनाह मा सम्पन भएको 
काम तथा उक्त आयोजनाको मौजदुा खचर् ूगितका आधारमा आयोजनामा िसिजर्त दाियत्व भकु्तानी 
िदने व्यवःथा िमलाउने,  

 भकूम्पपिछको पनु:िनमार्ण अन्तगर्त सञ् चािलत ूमखु िनमार्णािधन आयोजनाह  सम्पन् न गनर् 
आवँयक पन थप रकम व्यवःथापन गन, 

 िवगतमा ॐोत सिुनिँ चतता िदई िनमार्णाधीन आयोजनाह  सम्पन् न कामको भकु्तानी िदन रकम 
व्यवःथा गन, 

 चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा सडक, शहरी पूवार्धार, िसँचाइ, खानेपानी जःता थप िनमार्ण 
कायर्का लािग सहमती िदइएका आयोजना अन्तगर्त चाल ुआिथर्क वषर्मा कायर् सम्पन् न भई िसजर्ना 
हनेु दाियत्व भकु्तानीका लािग बजेट व्यवःथा गन,  

 आिथर्क वषर्को अिन्तमसम्म खचर् हनेु सम्भावना नभएका वा न्यून खचर् हनेु अनमुान गिरएका 
आयोजनाह को िनिम  चाल ुआिथर्क वषर्मा िविनयोिजत रकम आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय 
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उ रदाियत्व ऐन तथा िनयमावलीमा भएको व्यवःथा बमोिजम तोिकएको समयिभऽ समपर्ण गनर् 
लगाउने वा अथर् मन्ऽालयले िफतार् िलने र त्यसरी बचत हनु गएको रकम उच्च ूाथिमकताका 
आयोजनाह को दाियत्व भकु्तानी गनर् उपयोग गन।  

 िवगतमा ॐोत सिुनिँ चतता िदइएका र बहवुषीर्य ठेक् काका लािग सहमती िदइएका िनमार्णािधन 
आयोजनाको कायर् सम्पन् न गनर् यस अिघ मन्ऽालयले िनधार्रण गरेको मापदण्डको अिधनमा रही 
कायर् सम्पन् न भएका आयोजना/कायर्बमका लािग ॐोत उपलब्ध गराउने। 

 िनमार्णािधन ठूला आयोजनाह को दाियत्व भकु्तानी गनर् सोही मन्ऽालयबाट स ािलत कम 
ूाथिमकताका आयोजना/कायर्बमबाट रकमान्तर ूःताव, कायर्बम संशोधन गन/गराउने। 

 कोिभड-१९ को कारण काम सम्पन् न नभई यस वषर् दाियत्व सरेका आयोजनाह मा िसिजर्त 
दाियत्व सम्बिन्धत मन्ऽालयकै िविनयोिजत बजेटबाट भकु्तानी गन गरी रकमान्तर गन। 

 रकमान्तर/कायर्बम संशोधन गदार् राि य महत्वका रणनीितक आयोजना/कायर्बमबाट साना 
आयोजनामा रकमान्तर वा कायर्बम संशोधन नगन। 

 आयोजनाको बहवुषीर्य ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड,2077 बमोिजम चाल ुआिथर्क वषर्मा कायार्न्वयन 
श  गिरने आयोजनाह को चाल ुआिथर्क वषर्को फाल्गणु मसान्तसम्म सहमती िलई कायार्न्वयन 
ूारम्भ गन। 
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पिरच्छेद - सात 
ूदेश तथा ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण तथा खचर्को िःथित 

 

7.1  ूदेश तथा ःथानीय तहमा भएको िव ीय हःतान्तरण 

 आिथर्क वषर् 2077/78 मा  िव ीय समानीकरण, सःशतर्, िवशेष र समपरुक 
अनदुान गरी कुल .३ खबर् 62 अबर् 63 करोड 13 लाख िव ीय हःतान्तरणको 
पमा र .1 खबर् 22 अबर् 14 करोड राजःव बाँडफाँटबाट ूदेश तथा ःथानीय 
तहले ूाप् त गन अनमुान गिरएको िथयो। िव ीय हःतान्तरणको रकम कुल बजेट 
अनमुानको 24.59 ूितशत र राजःव बाँडफाँट समेत गणना गदार् यो रकम कुल 
संघीय बजेटको 32.87 ूितशत हनु आउँछ। कितपय कायर्बम संघीय 
मन्ऽालयह बाट कायर्न्वयन नगरी ूदेश र ःथानीय तहमा पनुः िवि य हःतान्तरण 
माफर् त पठाइने हदुाँ यःतो हःतान्तरण किरव 35 ूितशत  पगु्ने देिखन्छ। चाल ु
आिथर्क वषर्मा ःवाःथ्य क्षेऽतफर्  िविनयोिजत बजेट मध्ये उल्लेख्य माऽामा ःथानीय 
तहमाफर् त ्कायार्न्वयन गनगरी स:शतर् अनदुान उपलब्ध गराइएको छ। आिथर्क वषर् 
2077/78 मा ूदेश तथा ःथानीय तहह मा हःतान्तरण गिरने अनदुान तािलका १  
बमोिजम रहेको छ।   

तािलका 7.1: ूदेश तथा ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण          ( .लाखमा) 

ब.स. अनदुानको नाम ूदेश ःथानीय तह जम्मा रकम 

1 समानीकरण  अनदुान 551950 900550 1452500 

2 स:शतर् अनदुान 363575 1610899 1974474 

3 समपरुक अनदुान 51862 47805 99667 

4 िवशेष अनदुान 31350 68322 99672 

जम्मा 3626313 
             

 ूदेश र ःथानीय तहमा स:शतर् अनदुान अन्तगर्त हःतान्तरण भएका आयोजनाह लाई खचर्को 
आधारमा थप िव ीय हःतान्तरण गिरने भएकोले स:शतर् अनदुानतफर्  हःतान्तरण विृ  हनेु िःथित 
छ। 

7.2   ूदेश तथा ःथानीय तहलाई राजःव हःतान्तरण 

 चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 मा ूदेश तथा ःथानीय तहलाई राजःव बाँडफाँट वापत .1 
खबर्  22 अबर् 14 करोड हःतान्तरण हनेु अनमुान गिरएको िथयो। ूथम 6 मिहना अविधमा 
मूल्य अिभवृि  कर र आन्तिरक उत्पादनबाट स लन हनुे अन्तःशलु्क रकम मध्ये ूदेश र 
ःथानीय तहमा गरी जम्मा .४9 अबर् 45 करोड 77 लाख हःतान्तरण भएको छ।  

 मूल्य अिभवृि  कर र अन्तःशलु्क(आन्तिरक) वापतको संकिलत राजःव संघीय िवभाज्य कोषमा 
जम्मा गरी मािसक पमा ूदेश र ःथानीय तहमा बाँडफाँट गन व्यवःथा गिरएको छ। 
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 आिथर्क वषर् 2076/77 मा संकलन भई संघीय िवभाज्य कोषमा जम्मा भएको ूाकृितक ॐोत 
(िव तु, खानी, पवर्तारोहण र वनके्षऽ) वापतको रोयल्टी रकम राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव  
आयोगबाट िसफािरश भए बमोिजम ूदेश र ःथानीय तहमा .2 अबर् 43 करोड 31 लाख 
हःतान्तरण गिरएको िथयो। 

7.3  ूदेशगत िव ीय हःतान्तरण र खचर्को िःथित 

 ूदेश तहमा चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 मा िव ीय समानीकरण, स:शतर्, िवशेष र समपरुक 
अनदुान गरी कुल .99 अबर् 87 करोड 37 लाख िविनयोजन भएको िथयो।  

 ूदेशह मा चाल ुआिथर्क वषर्का लािग िव ीय हःतान्तरणका लािग गिरएको िविनयोजन रकम 
िव ीय समानीकरण, स:शतर्, समपरुक र िवशेष अनदुान अन्तगर्त हःतान्तरण भएको रकम र खचर्  
सम्बन्धी िववरण तािलका-२ मा ूःततु गिरएको छ। 

तािलका 7.2:  ूदेशगत िव ीय हःतान्तरणको िःथित                            ( .लाखमा) 

ूदेश 

व्यय 
अनमुान 
अनसुारको 
िविनयोजन 

पिहलो 6 
मिहनामा 
िव ीय 

हःतान्तरण 

चालतुफर्  
खचर् 

पुजँीगततफर्  
खचर् 

कुल 
हःतान्तरणबाट  
भएको जम्मा खचर् 

ूदेश नं १ 151138 43459 5219 19403 24622
ूदेश नं २ 134059 32389 1909 6960 8868
वागमती ूदेश 148698 43372 2612 16737 19349
गण्डकी ूदेश 133599 56373 1202 17154 18357
लिुम्बनी ूदेश 140696 77117 6211 17373 23584
कणार्ली ूदेश 148365 36822 1319 4135 5455
सदूुरपि म ूदेश 142182 65870 4469 9313 13782
जम्मा 998737 355402 22941 91076 114016

  

 समीक्षा अविधमा संघीय सिञ् चत कोषबाट ूदेशह लाई .35 अबर् 54 करोड 2 लाख अनदुान 
िव ीय हःतान्तरण भइसकेको छ। सो मध्ये .11 अबर् 40 करोड 16 लाख खचर् भएको छ। 
खचर् भएको रकम हःतान्तिरत रकमको 32.08 ूितशत हनु आउछ। उक्त अविधमा 
ूदेशह को िव ीय समानीकरण, सःशतर्, समपरुक र िवशेष अनदुानको चालतुफर्  .2 अबर् 29 
करोड 41 लाख खचर् भएको छ। पुजँीगततफर्  .9 अबर् 10 करोड 76 लाख खचर् भएको 
छ। उक्त खचर् कुल चालतुफर् को हःतान्तिरत रकमको 6.45 ूितशत र पुजँीगततफर् को 25.63 
ूितशत हनु आउँछ।  

7.4  ूदेश तहको बजेट र खचर्को िःथित 

चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 मा सबै ूदेशह को व्यय अनमुान अनसुारको बजेट र खचर् सम्बन्धी 
िवःततृ िववरण तािलका-३ मा ूःततु गिरएको छ। 
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तािलका 7.3:  ूदेशगत बजेट र खचर्को िःथित            ( .लाखमा) 

ूदेश 
ूदेशको कुल 
बजेट अनमुान 

चाल ु
िविनयोजन 

चाल ुखचर् चाल ुखचर् 
ूितशतमा 

पुजँीगत 
िविनयोजन 

पुजँीगत 
खचर् 

पुजँीगत 
खचर् 
ूितशत 

जम्मा
खचर् 
ूितशत 

ूदेश नं १ 408999 189349 27850 14.71 219250 48538 22.14 18.68 
ूदेश नं २ 335610 154227 15956 10.35 179783 16207 9.01 9.58 
वागमती 
ूदेश 

514275 262873 
44741 17.02

241402 32529 13.48 15.03 

गण्डकी 
ूदेश 

348422 143427 
19611 13.67

199995 33095 16.55 15.13 

लिुम्बनी 
ूदेश 

363525 177325 
47475 26.77

186200 35421 19.02 22.80 

कणार्ली 337414 146722 17113 11.66 190691 11194 5.87 8.39 
सदूुरपि म 
ूदेश 

333813 163229 22926 14.05 167585 19858 11.85 12.82 

जम्मा 2642058 1237152 195672 15.82 1394905 196843 14.11 14.86

 

समीक्षा अविधमा सबैभन्दा बढी लिुम्वनी ूदेशमा 22.8 ूितशत खचर् भएको देिखन्छ। ूदेश नं. 2 
र कणार्ली ूदेशमा बमशः 9.58 ूितशत र 8.39 ूितशत माऽ खचर् भएको देिखन्छ। 

7.5  ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण र खचर्को अवःथा 

 चाल ुआिथर्क वषर् 2077/78 मा िव ीय समानीकरण, स:शतर्, िवशेष र समपरुक अनदुानको 
पमा ७ सय ५३ ःथानीय तहका लािग .2 खबर् 62 अबर् 75 करोड 76 लाख िविनयोजन 
गिरएको छ।  

 समीक्षा अविधमा संघबाट िव ीय समानीकरण, स:शतर्, िवशेष र समपरुक अनदुान ःव प .1 
खबर् 17 अबर् 14 करोड 22 लाख संघीय सिञ् चत कोषबाट िव ीय हःतान्तरण भएको छ।  

 समीक्षा अविधमा 753 ःथानीय तहह ले SuTRA(Sub-national Treasury Regulatory 

Application) सफ्टवेयर ूयोगमा ल्याएको अवःथा छ। ःथानीय तहह ले SuTRA ूयोग गरेको 
कारण ःथानीय तहको खचर्को यथाथर् िववरण ूाप् त गनर् सहज हनुे भएको छ। चाल ुआिथर्क 
बषर्का लािग ःथानीय तहह ले SuTRA मा ूिव  गरेको कुल बजेट .4 खबर् 83 अबर् 47 
करोड 93 लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा .1 खबर् 3 अबर् 82 करोड 13 लाख खचर् भई 
कुल बजेटको 21.47 ूितशत खचर् भएको छ।                    

 ७.6 िव ीय संघीयता कायार्न्वयन गन सन्दभर्मा भएका उपलिब्ध र समीक्षा 

 िव ीय संिघयता कायार्न्वयनको छोटो समयमा नै िव ीय संघीयता कायार्न्वयनका लािग आवँयक 
नीितगत, कानूनी र संरचनागत पूवार्धारको व्यवःथा भएको। काननु बमोिजम स:शतर्, समानीकरण, 
समपरुक र िवशेष अनदुान बजेट सचुना ूणाली माफर् त ् नै ूदेश र ःथानीय कोषह मा पठाउने 
ूणाली ःथािपत भएको।   
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 संघीयता कायार्न्वयनका शु का वषर्मा देिखएका राजःव, खचर् र क्षेऽािधकार सम्बन्धी िववादह  
बमशः समाधान हुँदै गएका छन। अन्तर ूदेश पिरष , अन्तर सरकारी िव  पिरष  र ूदेश 
समन्वय पिरषद्को िनयिमत बैठक माफर् त ्िववादह  समाधान गन ूणाली ःथािपत भएको। 

 ूदेश र ःथानीय तहमा स:शतर् अनदुानका पमा हःतान्तरण गिरएका िविभन् न कायर्बम 
सञ् चालनमा एक पता ल्याउन िनदिशका, कायर्िविधह  तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरएको छ।   

 ूदेश र ःथानीय तहबाट संिवधान र काननु अनु प समयमा नै बजेट तथा सो सम्बन्धी काननुह  
तजुर्मा  गरी कायार्न्वयन गन अभ्यासले पूणर्ता पाँउदै गएको। अत्यन्त न्यनु संख्याका केिह  
ःथानीय तह बाहेक सबै ूदेश र ःथानीय तहह बाट आिथर्क वषर् 2077/78 मा संिवधान र 
काननुी व्यवःथा अनसुार बजेट तजुर्मा गिरएको। 

 सालबसाली िविनयोजन ऐन र आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन बमोिजमका िव ीय 
लेखा न, ूितवेदन गन र िव ीय अनशुासन कायम गन िवषयमा ूदेश र ःथानीय तहमा ूणाली 
िनमार्ण गरी िव ीय अनसुाशन कायम गन सम्बन्धमा सचेतना बढेको। 

 साधन ॐोतको िविनयोजन, बाँडफाँट, िव ीय हःतान्तरण र ूितवेदन जःता िव ीय संघीयता 
कायार्न्वयनका िवषयमा छोटो अविधमै उल्लेख्य उपलिब्ध हािसल हनु सकेको भएता पिन िवकास 
आयोजनाको ूभावकारी कायार्न्वयन, िविनयोिजत बजेटको खचर् र िव ीय अनशुासन तथा 
उ रदाियत्व सिुनिँ चत गनतफर्  थप सधुार गनुर्पन अवःथा रहेको। 

 PLMBIS र SuTRA  बाटै ूदेश र ःथानीय तहको वःतगुत तथ्या  संकलन गन कायर्मा महालेखा 
िनयन्ऽक कायार्लय, ूदेश र ःथानीय तहबीच समझदारी भएको कारण वःतगुत आधारमा 
ूितवेदनमा एक पता आउने। 

 नेपालको संिवधान  बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय तहको पारःपिरक समन्वय र सहकायर्को 
आधारमा सहलगािनको माध्यमबाट समम भौितक तथा व्यवसाियक के्षऽको पूवार्धार िनमार्णलाई 
ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गनर् सहलगानी सम्बन्धी कायर्िविध, 2077 ःवीकृत भई आयोजना 
सञ् चालनको ूिबया अगाडी बढेको। 

 राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन ऐन, 
२०७४ र िविनयोजन ऐन, 2077 को कानूनी व्यवःथा अनु प िव ीय हःतान्तरणलाई कायर् 
सम्पादन र िव ीय जवाफदेिहतासँग आव  गन कायर् अगाडी बढेको। 

 कानून ारा िनधार्िरत िववरण पेश गरी िव ीय हःतान्तरण वापतको रकम सम्बिन्धत ूदेशको 
सिञ् चत कोषमा जम्मा गरी िनयमानसुार खचर् गनुर्पनमा कितपय ूदेशले सो नगरी िवगत आिथर्क 
वषर्ह मा खचर् हनु नसकेको रकम िृज नहनेु खातामा ःथानान्तरण तथा संघीय सिञ् चत कोषमा 
िफतार् नगरी खचर् लेख् ने गरेको।  

 खचर् क्षमता ज्यादै न्यून रहेको अवःथामा समेत ूदेश तथा ःथानीय तहबाट बजेट तजुर्मा गदार् 
आन्तिरक ऋण पिरचालन गन उ ेँय रािखएको।  

 समममा िव ीय संघीयताको कायार्न्वयन सधुारोन्मखु रहेको अवःथामा यसलाई अझै बढी 
ूभावकारी बनाउन ूदेश एवम ् ःथानीय तहको खचर् गन क्षमता, िव ीय अनशुासन एवम ्
जवाफदेहीताको िवषयमा सम्बिन्धत सरोकारवालाह  बीचको छलफल सम्वाद र अन्तरिबया 
सघन बनाउँदै सहभािगतामूलक व्यवःथापनलाई जोड िदन ुपन। 
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7.7  िव ीय संघीयताको पूणर् कायार्न्वयनमा अनभुतू गिरएका समःया 

 िव ीय संघीयता एवम ्अन्तर सरकारी िव  हःतान्तरणको के्षऽमा दीघर्कालमा ःथापना गनुर्पन 
ूणालीका सम्वन्धमा अझ िवःततृ अध्ययन अनसुन्धान र िवकास (Research & Development)  
हनु नसकेको। 

 ूदेश र ःथानीय तहको आयोजना कायार्न्वयन र िव ीय जवाफदेिहताको क्षेऽमा अपेक्षाकृत 
संःथागत व्यवःथा हनु नसकेको।  

 िविनयोजन ऐन र बजेट सगँसँगै जारी भएका मागर्दशर्नको पालना कमजोर रहेको। 

 आफ्नो क्षेऽािधकारिभऽ राजःव पिरचालन गन ूयास सीिमत हुँदा ःथानीय र ूदेशको आन्तिरक 
आय कमजोर बनेको। ॐोतको अनमुान नगरी बहवुषीर्य दाियत्व िसजर्ना गिरएको। ऋण ितनर् 
सक्ने क्षमता िवकास नहुँदै आन्तिरक ऋणलाई समेत ॐोत देखाई बजेट तजुर्मा गन पिरपाटी 
िवकास भएको। 

 ूदेश र ःथानीय तहको कायर्के्षऽ, भिुमका, आवँयकता र ॐोतको आधारमा बजेटको 
ूाथिमिककरण गन कायर् नभएको। ॐोतको सिुन तता नभई दीघर्कािलन दाियत्व िसजर्ना हनेु गरी 
कमर्चारी भनार् गिरएको। संघको कायर्बम अनशुरण गरी सोही ूकृतीको कायर्बम र संरचना 
िनमार्ण गन ूविृ  बढ्दै गएको।  

 कितपय ःथानीय तहले SuTRA ूणाली लाग ुनगदार् ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरणको पमा 
उपलब्ध गराईएको रकमको यथाथर् खचर् िववरण ूाप् त हनु नसक्दा खचर्को िवःततृ िवँ लेषण गनर् 
किठन भएको। 

 केही ःथानीय तहबाट कानून बमोिजम बाध्यात्मक पमा पेश गनुर्पन वािषर्क आय व्ययको 
िववरण समेत ूाप् त हनु नसकेको। 

 संघीय मन्ऽालयले बजेट तजुर्मा गदार् ूदेश र ःथानीय तहसँग छलफल गन पिरपाटी ःथािपत 
नहुँदा बजेट कायार्न्वयनमा ूदेश र ःथानीय तहको अपनत्व न्यनु रहेको। 

 ूदेश र ःथानीय तहमा पिरयोजना बक नहुँदा साना आयोजनाह मा रकम िविनयोजन गन ूविृ  
बढ्दै गएको। 

 संघबाट हःतान्तिरत अधरुा आयोजना तथा कायर्बमह मा ःवीकृत ूािविधक िडजाईन र सम्झौता 
भन्दा बढी रकमको खिरद ूिबया अगािड बढाउने कारण दाियत्व िदन ूितिदन बढ्दै गएको। 

 संघ, ूदेश र ःथानीय तहले सञ् चालन गन कितपय कायर्बम तथा आयोजनाह मा तीनै तहबाट 
रकम िविनयोजन भई आयोजना कायार्न्वयनमा दोहोरोपना कायम रहेको। 

 स:शतर् अनदुानबाट सञ् चालन हनुे आयोजनामा ूदेशको बजेट ःवीकृत पँ चात थप रकम माग गन 
ूविृ  कायमै रहेको र यस ूकारको थप रकम ूदेश र ःथानीय तहको बजेटमा ूितिविम्वत हनु 
नसकेको। 

 ूदेश र ःथानीय तहको राजःव पिरचालन र खचर् गन क्षमतामा अपेिक्षत सधुार हनु नसकेको।  

 संघीय सरकारका िनकायह बाट ूदेश र ःथानीय तहलाई हःतान्तरण गिरने स:शतर् अनदुानबाट 
सञ् चालन हनुे आयोजना/कायर्बम कायार्न्वयनमा सम्बिन्धत िनकायको तदा कता नहुँदा 
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हःतान्तरणपिछ संघीय सरकारका िनकायह ले बजेट कायार्न्वय, कायर्बमको अनगुमन र ूितवेदन 
लगायतका िवषयह मा िजम्मेवारी वहन नगरेको। 

 ूदेश र ःथानीय तहको ःवीकृत बजेटको रकम लामो समयसम्म अवण्डामा राख् ने ूविृत बढ्दै 
जाँदा िव ीय जबाफदेिहता र पारदिशर्तामा किम देिखएको। 

 िनिँ चत मापदण्ड, पयार्प् त कानूनको अभाव र अनगुमन नहुँदा कितपय ःथानीय तहह मा िव ीय 
अनशुासनको पक्ष कमजोर भएको। 

7.8 समाधानका उपायह  

 ूदेश र ःथानीय तहको बजेट तथा कायर्बमलाई यथाथर्परक र ूितफललाई अनमुानयोग्य बनाउन 
अिनवायर् पमा आविधक योजना र मध्यमकालीन खचर् संरचना तयार गरी सो अनु प वािषर्क 
बजेट तजुर्मा गन व्यवःथा गन।  

 अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन ऐन, 2074 र ःथानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 2074 मा 
गिरएका व्यवःथाह  कायार्न्वयन अनभुबको आधारमा समयानकूुल सधुार गन। 

 ूदेश र ःथानीय तहको बजेट तजुर्मा िदग्दशर्न र खचर्को मापदण्ड यथाशीय तयार गरी 
कायार्न्वयन गन व्यवःथा िमलाउने। 

 ूदेश र ःथानीय तहले खचर् र राजःवमा आिथर्क अनशुासन कायम गनर् आिथर्क कायर्िविध तथा 
िव ीय उ रदाियत्व ऐन, 2076 तथा िनयमावली, 2077 अनकुुल हनेु गरी आवँयक कानून र 
मापदण्ड तयार गरी कायार्न्वयन गन। 

 नेपाल सरकारले नागिरकलाई उपलब्ध गराउने समािजक सरुक्षा भ ा लगायतका अन्य सिुवधा र 
कृिष के्षऽमा ूदान गिरने अनदुानमा ूदेश र ःथानीय तहले आफ्नै राजःवको आयबाट बाहेक थप 
अनदुान िदन नहनुे व्यवःथा कायार्न्वयन ल्याउने।   

 समपरुक र िवशेष अनदुान अन्तगर्तका आयोजना र कायर्बम छनौट गदार् अन्य अनदुानबाट 
सञ् चालन हनेु कायर्बमसंग दोहोरो नपन गरी,  मध्यकालीन र दीघर्कािलन लआय हािसल गनर् 
सहयोग पगु्ने गरी रकम ूयार्प् त हनुे गरी छनौट गन। 

 ूदेश र ःथानीय तहमा वैदेिशक सहायता पिरचालन गदार् ूदेश तथा ःथानीय तहमा वैदेिशक 
सहायता पिरचालनसम्बन्धी मापदण्ड, 2076 को व्यवःथा पूणर्त: कायार्न्वयन गन।  

 ूदेश र ःथानीय तहह को बजेट तजुर्मा एवम ्छनौट र कायार्न्वयनमा ूभावकारीता अिभवृि  गनर् 
ूदेश र ःथानीय तहमा समेत पिरयोजना बक (Project Bank) लाई आधार िलई आयोजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्या न र ूितवेदनमा तीनै तहबीच यथोिचत सहकायर् र 
समन्वय गन। 

 ूदेश र ःथानीय तहले संिवधानको अनसूुची अनसुारको कायर्ह  गन गरी संगठन संरचना, 
कमर्चारी व्यवःथापन तथा कमर्चारीको दक्षता अिभवृि  गरी सावर्जिनक सेवा ूवाहमा नागिरकको 
अथर्पूणर् सहभािगता सिुनिँ चत गन।  

 ूदेश र ःथानीय तहको खचर् आवँयकता तथा राजःव सम्भाव्यताको लेखाजोखा गद आन्तिरक 
राजःव संकलन र पिरचालन क्षमता विृ  गरी संघीय सरकारबाट हःतान्तरण हनेु अनदुानह  
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बमश: घटाउँदै लिग िव ीय ॐोत पिरचालनमा ःवाय  बनाउन आवँयक कायर्बम तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गन।  

 ूदेश र ःथानीय तहको तथ्या लाई िवँ वसनीय र भरपद  बनाई ूाथिमक तहको तथ्या को 
आधार तत ्तत ्तहलाई बनाउने।  

 ूदेश र ःथानीय तहको चाल ुखचर्लाई वािञ्छत िसमािभऽ राख्दै पुजँीगत खचर्को गणुाःतर विृ  
गन।  

 ूदेश र ःथानीय तहमा खचर् र ॐोतको उपयोग सम्बन्धी क्षमता िवकास गन। ूदेश र ःथानीय 
तहमा उ रदायी आिथर्क व्यवःथापन गद िव ीय सशुासन कायम गन उपायह  अवलम्वन गन। 

 संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीचमा देखा परेका र पनर्सक्ने समःया िनराकरण गनर् साझा 
अिधकारका सूचीमा उिल्लिखत िवषयमा आवँयक कानून िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गन तथा 
सहकारी, सह-अिःतत्व र समन्वयको िस ान्तलाई अवलम्वन गन।  

 कायर् सम्पादनमा आधािरत अनदुान ूणालीको अवलम्वन गरी ूदेश र ःथानीय तहमा आिथर्क 
अनशुासन र खचर् गन क्षमतामा वृि  गन। 

 ूदेश र ःथानीय तहले ूाप् त अनदुान, राजःव बाँडफाँट तथा रोयल्टी रकमको कानून र तोिकएको 
मापदण्डिभऽ रही कायार्न्वयन गरे/नगरेको सम्बन्धमा समयमै अनगुमन मूल्या न गरी 
पिरणाममखुी कायार्न्वयनमा जोड िदन ुपन।  

 समानीकरण अनदुान िनधार्रण गदार् िवगतमा राजःव उठाउन गरेको ूयासलाई समेत आधार 
बनाउन ुपन।  

 स:शतर् अनदुान सिहत नेपाल सरकारबाट िनिदर्  गिरने कायर्बम/आयोजनामा ूदेश र ःथानीय 
तहले अपनत्व िवकास गन।  

 स:शतर् अनदुान तफर्  गरेको खचर्को आधारमा माऽ आगामी आिथर्क बषर्का लािग स:शतर् 
अनदुानबाट सञ् चालन हनुे कायर्बमका लािग रकम िविनयोजन गन।  

 स:शतर् अनदुान अन्तगर्त आयोजनागत बजेट िविनयोजन गदार् सम्बिन्धत मन्ऽालय, ूदेश र अथर् 
मन्ऽालय बीच िऽपक्षीय छलफल गरी रकम िविनयोजन गन। 

 स:शतर् अनदुानका आयोजनाको सपुिरवेक्षण, अिभलेख व्यवःथापन र अनगुमन गन दाियत्व नेपाल 
सरकारका क्षेऽगत मन्ऽालयले अिनवायर् पमा वहन गन। 

 सह-लगानीका आयोजनाको छनौट, सहलगानीको ढाँचा र ूितशत िनधार्रण संघीय सरकारको बजेट 
तजुर्मा अगावै छलफल गरी टु याउने व्यवःथा गन। 
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पिरच्छेद - आठ 
बजेट कायार्न्वयन र ॐोत व्यवःथापनका लािग गनुर्पन कायर् 

 

चाल ुआिथर्क वषर् २०७7/७8 को पिहलो ६ मिहनाको बजेट कायार्न्वयनको अवःथा, बाँकी अविधको खचर्को 
संशोिधत अनमुान, बजेट तजुर्मा र कायार्न्वयनको ूिबयामा कायम रहेका कमी कमजोरी समेतको आधारमा चाल ु
आिथर्क वषर्को बजेट कायार्न्वयनको कुशलता बढाउन र लिक्षत कायर्बम ूभावकारी पमा सञ् चालन गनर् 
देहाय बमोिजम थप ूयास गनुर्पन भएको छ। 

8.1  तत्काल गनुर्पन कायर् 

8.1.1  बजेट कायार्न्वयन  

 कोिभड-19 महामारीको ूभाव बमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा ूदान गिरएको र आिथर्क 
गितिविध बमशः ूभावकारी बन्दै गएकाले चाल ु आिथर्क वषर्को बाँकी अविधमा बजेट 
कायार्न्वयनको संशोिधत कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गन। 

 कोिभड-19 को कारण गत वषर् सम्पन् न हनु नसकी यस वषर् दाियत्व सरेका आयोजनाह को 
भकु्तानीको लािग सम्बिन्धत िनकायको बजेटबाटै रकमान्तर माग गन। यिद रकम पयार्प् त नभएमा 
थप वजेट माग गन। 

 चाल ुआिथर्क वषर्मा िसिजर्त दाियत्व अक  वषर्को लािग िजम्मेवारी नसारी यसै वषर् भकु्तानी िदने 
व्यवःथा िमलाउने। 

 अन्तरार्ि य आिथर्क सहायतावाट सञ् चालन गिरने आयोजनाको कायार्न्वयनको अवःथाको छु ै 
अनगुमन तथा समीक्षा गरी कायार्न्वयनमा देिखएका जिटलता व्यवःथापन गनर् अथर् मन्ऽालय, 
िवकास साझेदार तथा सम्बिन्धत मन्ऽालयह ले सहजीकरण गन। 

 आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन, २०७६ तथा िविनयोजन ऐन, २०७७ मा भएको 
व्यवःथा बमोिजम िविनयोजनको 25 ूितशत सम्म सम्बिन्धत मन्ऽालयले नै कायर्बम संशोधन 
गनर् सक्ने व्यवःथा अथर् मन्ऽालयले मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणालीमा िमलाउने। 

 ःवीकृत कायर्बम तथा खरीद योजना बमोिजम फागनु मसान्तिभऽ बाँकी रहेका ठेक् का सम्झौता 
सम्पन् न गरी तदनु प कायार्देश िदने। बहवुषीर्य ठेक्का मापदण्ड वमोिजम मापदण्ड पगेुका 
आयोजनाको बहवुषीर्य ठेक्का सहमती फागनु मसान्त िभऽै ूाप् त गन। 

 ूदेशमा हःतान्तरण भई गएका अधरुा िसँचाइ/सडक/खानेपानी आयोजनाको सम्पन् न कायर्को 
भकु्तानीलाई ूाथिमकता िदई िविनयोिजत बजेटबाट िव ीय हःतान्तरण गन। 

 राि य गौरवका आयोजना र उच्च ूाथिमकता ूाप् त आयोजनाह मा सम्पन् न कामको भकु्तानी गनर् 
रकमान्तर वा थप िनकासाको व्यवःथा गन। 

 वैदेिशक सहायता अन्तगर्त सोझै भकु्तानी हनेु र वःतगुत सहायताको खचर्को िववरण सम्बिन्धत 
आयोजना र दात ृिनकायबाट िलई िनयिमत पमा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा ूितवेदन 
गन व्यवःथा िमलाई त्यसको अनगुमन गन।  
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 कोिभड-19 का कारण समयमा काम सम्पन् न हनु नसकेका आयोजनाको नेपाल सरकार, 
मिन्ऽपिरषद्को िनणर्य वमोिजम तत्काल थप दाियत्व नपन गरी म्याद थप गरेर कायर् सम्पन् न 
गन। यसरी म्याद थप गरे प ात सम्पन् न कामको भकु्तानी सम्बिन्धत िनकायमा िविनयोिजत 
रकमबाट नै िदने।  

 ठूला तथा रणनीितक महत्वका आयोजनावाट औिचत्यिहन साना आयोजनामा रकमान्तर/कायर्बम 
संशोधन ूःताव नगन, गणुःतरीय खचर्मा जोड िदने। 

 बजेट तजुर्मा गदार् छलफल भई तय भएका कायर्बम/आयोजनावाट उ ेँय फरक हनेु गरी 
कायर्बम संशोधन/रकमान्तर ूःताव नगन। 

 चाल ुआिथर्क वषर्मा िविभन् न मन्ऽालय/आयोजना/िनकायलाई िविनयोजन भएको वजेट खचर् हनु 
नसकी बचत हनेु भएमा तत ्तत ्िनकायले चैऽ 15 गतेिभऽ अिनवायर् पमा वजेट समपर्ण गन।  

 अथर् मन्ऽालयको पूवर् सहमती िवना दीघर्कालीन दाियत्व िसजर्ना हनेु कायर्बम सञ् चालन नगन। 

 राि य गौरवका आयोजनाह मा वजेटको अभाव हनु निदन चाल ु आिथर्क वषर्मा सम्बिन्धत 
मन्ऽालय/िनकायह को लािग िविनयोजन भएको बजेटवाटै व्यवःथापन गन गरी व्यवःथा 
िमलाउने।  

 अथर् बजेट तथा अन्य शीषर्कमा LMBIS मा वजेट थपघट हनेु िवि कै TSA तथा CGAS मा सो 
अनु प तत्कालै कायार्न्वयन गनर् सिकने गरी सूचना ूणालीमा सधुार गन। 

 ठूला आयोजनाह को उच्चःतरवाट समयव  र उ ेँयमूलक अनगुमन गरी अनगुमनवाट 
देिखएका िवषय/समःया सम्बिन्धत मन्ऽालयले 7 िदन िभऽ र अन्य िनकायवाट 15 िदन िभऽ 
समाधान गन। 

8.1.2  ॐोत व्यवःथापन 

8.1.2.1 राजःव व्यवःथापनतफर्  

 राजःव संकलनको वैकिल्पक कायर्योजना बनाई बाँकी अविधको राजःव संकलनको लआय हािसल 
गन गरी राजःव ूशासनलाई पिरचालन गन। 

 आिथर्क ऐन, २०७७ ले ूदान गरेका छुट तथा सहिुलयतह को ूभावकारी कायार्न्वयन गरी कर 
कानूनको पिरपालनाको ःतरलाई वढाउने। 

 कर बक्यौता असलुीलाई ूभावकारी बनाउने।  

 राजःव चहुावट िनयन्ऽणमा समन्वयात्मक ूयास गन। केन्िीय राजःव चहुावट िनयन्ऽण 
सिमितको िनयिमत वैठकवाट यस सम्बन्धी उपयकु्त रणनीितह  तय गन। 

 कर परीक्षण र अनसुन्धानलाई ूभावकारी बनाउँदै समयमै संशोिधत कर िनधार्रण गन गरी कायर् 
गनर् आन्तिरक राजःव कायार्लयह लाई िनदिशत गन। 

 गैर कर राजःव संकलनको लािग िनयिमत पमा अनगुमन गन। सरकारका िविभन् न कोषमा 
िनिंबय रहेका रकमह  सिञ् चत कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकारले पिरचालन गन। 

 भकु्तानीमा करक ीको िनयिमत र सघन अनगुमन गरी समयमानै कर ूाप् त गन व्यवःथा 
िमलाउने। 



101 

 

 अन्तरार्ि य सीमामा िनगरानी वढाउने। संवेदनशील नाकाह मा सरुाकी समेत पिरचालन गरी 
राजःव चहुावट िनयन्ऽण गन। 

 उपभोक्तालाई बील वीजक जारी नगन ूवृितलाई िनयन्ऽण गनर् सघन वजार अनगुमन गरी 
कारोवार ःथलमै जिरवाना गन तथा कर कानूनको पिरपालना नगनलाई कारवाही गन व्यवःथालाई 
थप ूभावकारी वनाउने। 

 भन्सार िबन्दमुा गिरने घोषणा, वगीर्करण र मूल्या नलाई यथाथर् परक र कारोवार मूल्यमा 
आधािरत वनाउन अन्तदशीय भन्सार ूशासनसँग िव तुीय सूचना आदान ूदान गन व्यवःथालाई 
िशय कायार्न्वयन गन। 

 भन्सार जाँचपासपिछ गिरने परीक्षणको व्यवःथालाई थप ूभावकारी बनाउन संयकु्त परीक्षणलाई 
जोड िदने। 

 चाल ु आिथर्क वषर्को आिथर्क ऐनमा व्यवःथा गिरएका कर सम्बन्धी छुटका ूावधानलाई 
ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गरी राजःव संकलन वढाउने।   

 अवैध व्यापार िनयन्ऽणका लािग सीमा क्षेऽमा हनेु अनगुमनलाई सघन, ूभावकारी र नितजामूखी 
बनाउने। 

 िनयिमत सञ् चालनमा रहेका मनुाफा आजर्न गरेका र ितनर् सक्षम रहेका सरकारी संःथावाट 
िनधार्िरत समय िभऽै साँवा र व्याज वझुाउन ताकेता गन। 

8.1.2.2 अन्तरार्ि य सहायतातफर्  

 वैदेिशक ऋण तथा अनदुानको सोधभनार् समयमा नहुँदा नेपाल सरकारको ॐोतमा चाप परेको 
देिखएकोले समयमै सोधभनार् ूाप् त गनर् सम्बिन्धत आयोजना ूमखु र मन्ऽालयले थप पहल गन। 

 ि पक्षीय तथा बहपुक्षीय वैदेिशक सहायता ूितव ता अनु प ूाप् त नहुँदा ॐोतान्तर गरी वजेट 
कायम गनुर्पन अवःथा िसजर्ना भएकोले ूितव ता अनु पको ॐोत पिरचालन गनर् आयोजना 
कायार्न्वयनमा जोड िदने। 

 बजेट सहायता ूािप् तका लािग िनिदर्  गिरएका पूवर् कायर्ह  तथा शतर् बमोिजमको सबै कायर् 
सम्पादन गरी चाल ुआिथर्क वषर्मा नै सबै रकम ूाप् त गन व्यवःथा िमलाउने। 

 आयोजना आव  वैदेिशक सहायताको अनदुान तथा ऋण पिरचालन गनर् सम्पादन गनुर्पन सबै 
कायर् परुा गरी वैदेिशक ॐोतको अिधकतम पिरचालन गन। 

 वैदेिशक अनदुानवाट सञ् चािलत आयोजनाको लािग नेपाल सरकारले व्यहोनुर् पन Counter Part 

Fund/Matching Fund को सिुनिँ चतता गन। 

8.1.2.3 अन्य 

 वैदेिशक ॐोत पिरचालनको अवःथा िवँ लेषण गरी दोॐो ूाथिमकताका कम मह वका 
आयोजना/कायर्बम, उक्त अविधमा शु  नै नभएका आयोजना, वैदेिशक सहायताको सम्झौता 
नभएका आयोजना, अत्यन्त न्यून ूगित भएका आयोजना/कायर्बम तेॐो चौमािसकको बजेट 
रोक् का वा कटौती गन।  
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 अत्यावँयक बाहेकका सभा, गों ठी, सेिमनार, ॅमण, अध्ययन, अवलोकन, तािलम जःता 
कायर्बमह  तेॐो चौमािसकमा सञ् चालन गनर् रोक लगाउने। दोॐो चौमािसकसम्म पिन सम्झौता 
गरी िनकासा निलएका अनदुान तेॐो चौमािसकमा निदने गरी ॐोत व्यवःथापन गन। 

 ॐोत पिरचालनको अवःथा हेरी अिनवायर् र आगामी आिथर्क वषर्मा ःवतः सन ूकृितका दाियत्व 
िसजर्ना हनेु बाहेकका उपभोग्य खचर्ह  कटौती गन।   

 नगद ूवाहको िनयिमत िवँ लेषण गरी आवँयकता अनसुार बजेटमा अनमुान गिरएको सीमािभऽ 
आन्तिरक ऋण पिरचालन गन। 

8.2  दीघर्कालमा गनुर्पन काम 

8.2.1  बजेट तजुर्मा 

 आयोजना बैकको मौजदुा व्यबःथालाई यथाथर्परक बनाई उच्च ूितफल िदने आवँयक पूवर् 
तयारी पगेुका आयोजनामा माऽ वजेट िविनयोजन गन व्यवःथा गन। 

 मन्ऽालय/िनकायले अिनवायर् दाियत्व वापतका खचर् र िवगतमा ॐोतको सहमती िदएका 
आयोजनामा पयार्प् त रकम व्यवःथा गरेर माऽ नयाँ कायर्बम/आयोजना ूःताव गन। 

 आयोजना कायार्न्वयन पूवर् गनुर्पन तयारी परुा नगरी ठेक्का सम्झौता गन आयोजना/कायार्लय 
ूमखुलाई सावर्जिनक खिरद ऐन/िनयम वमोिजम कारवाहीको दायरामा ल्याउने। 

 आयोजना वगीर्करण िनदिशका अनसुार संघीय सरकारका दाियत्व र कायर्क्षेऽ िभऽका आयोजना 
तथा कायर्बम माऽ ूःताव गन। साना मिसना कायर्बम तथा आयोजनाह  संघीय 
मन्ऽालयह ले बजेटमा ूःताव नगन। 

 साना ूकृितका सालवसाली आयोजनाह  संघले सञ् चालन नगन गरी कटौती गन। िनमार्णािधन 
साना आयोजना बमशः सम्पन् न वा हःतान्तरण गन। 

 वजेट छलफल गदार् ूदेश सरकारसँग समेत सःशतर् अनदुानवाट सञ् चालन हनुे 
आयोजना/कायर्बमका सम्वन्धमा छलफल गरी वजेट िविनयोजन गन। 

 आकिःमक ूाकृितक ूकोपवाट हनेु क्षित न्यूिनकरणका लािग आकिःमक कोषमा िनयिमत पमा 
रकम जम्मा गन व्यवःथा िमलाउने।  

 सरकारी आयोजनाले वन के्षऽ ूयोग गरे वापत वझुाउन ु पन रकमको व्यवःथापनमा अथर् 
मन्ऽालयले सहजीकरण गन। साथै, मौजदुा वन ऐनमा िशय संशोधन गरी यस िवषयलाई 
सम्वोधन गन। 

 आयोजना ूःताव गदार् मध्यकालीन खचर् संरचनामा समावेश गरी तीन वषर्को खचर् अनमुान गन। 

 बजेट तजुर्मा र आयोजना छनौटको सम्बन्धमा आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐनको 
व्यवःथाको पूणर् पालना गन। 

 संवैधािनक दाियत्व, सरकारको दीघर्कालीन सोच, िदगो िवकास लआय, पन्ी  योजनाका िनधार्िरत 
उ ेँय हािसल हनुे गरी बजेट िविनयोजनमा कुशलता हािसल गन। 
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 िविभन् न कायर्बमको लािग अवण्डा राखी वजेट िविनयोजन भएको अवःथामा सम्बिन्धत 
िनकायह वाट यःतो वजेट समयमै बाँडफाँट नगन र ःवीकृत कायर्बम भन्दा फरक कायर्बम 
सञ् चालन गन गरी  रकमान्तर तथा कायर्बम संशोधन ूःताव गन परीपाटी रहेकोले ूदेश तथा 
ःथानीय तह माफर् त ्कायार्न्वयन गिरने कायर्बम/आयोजनाको लािग वजेट िविनयोजन गदार् नै 
िव ीय हःतान्तरण ूःताव गन। 

 ूािविधक सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूवर् तयारी िवना आयोजना/कायर्बमह मा वजेट ूःताव तथा 
िविनयोजन गदार् वजेट खचर् हनु नसकेको अवःथा देिखएकोले यःता आयोजना/कायर्बमह मा 
वजेट िविनयोजन नगन।  

 सामािजक सरुक्षाका कायर्बममा दोहोरो नपन गरी एिककृत पमा सञ् चालन गन। सामािजक 
सरुक्षा कायर्बम लिक्षत वगर्मा केिन्ित गन गरी पनुर्संरचना गन। 

 औिचत्य नभई नयाँ संगठन ःथापना र थप दरवन्दी िसजर्नामा िनयन्ऽण गन। संवैधािनक आयोग 
र मन्ऽालयको कायर्सँग समानान्तर काम गन गरी छु ै िवकास सिमित, ूित ान, केन्िको नाममा 
ःथािपत संःथा खारेज गन र नयाँ ःथापना नगन। समान ूकृितका यःता संःथाह  एक आपसमा 
समायोजन गन। 

 कुनै खास आयोजना/कायर्बम सञ् चालन गनर् संघबाट कुनै इकाई खडा गनुर्पन भए अःथायी 
संरचना खडा गन। ूदेश र ःथानीय तहका कायर् र भिूमकासँग दोहोरो पन गरी कायार्लय 
नखोल्ने। 

 संघ र ूदेशका कायर्के्षऽ िभऽ छिरएर रहेका सीप िवकास तािलम कायर्बमह  एिककृत पमा 
सञ् चालन गन। 

 नितजा र उत्पादनसँग आव  हनुे गरी माऽ सञ् चालन, पुजँीगत तथा ब्याज अनदुान िदने नीित 
अबलम्वन गन। 

 कायार्लय भवन, सभाहल, बसपाकर्  जःता सावर्जिनक संरचनाको िडजाइन, लागत र सञ् चालन 
िविध िनि त मापदण्डको आधारमा िनधार्रण गरी बजेट िविनयोजन गन। 

 भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्णको बाँकी कायर् यसै वषर् सम्पन् न गन र आगामी वषर्वाट राि य पनुिनर्मार्ण 
ूािधकरणका कायर्ह  बमशः सम्बिन्धत िवषयगत िनकायमाफर् त ्सञ् चालन गन।  

 आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन, 2076 तथा िनयमावली, 2077 वमोिजम 
वािषर्क िविनयोजनलाई यथाथर् परक पमा ऽैमािसक िवभाजन गन। 

8.2.2  बजेट कायार्न्वयन 

 संघीय संसदमा बजेट ूःततु भई अथर् मन्ऽालयबाट बजेट खचर्को मागर्दशर्न ूाप् त हनुा साथ 
बजेट कायार्न्वयन गन िनकायह ले तु न्त खरीद ूिबया र कायर्योजना वनाई कायार्न्वयनको 
तयारीका कायर्ह  परुा गन। 

 सालवसाली कायार्न्वयन हनेु कायर्बमको लािग िनि त शतर्को अिधनमा रही सम्बिन्धत 
मन्ऽालय/िवभागले नै मापदण्ड/िनदिशका/कायर्िविध तजुर्मा गन व्यवःथा िमलाउने। 
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 ॐोत िवना आिथर्क वषर्को बीचमा नयाँ आयोजना/कायर्बम ूःताव नगन। आकिःमक र िवशेष 
पिरिःथित वाहेक नयाँ आयोजनामा िनकासा निदने र रकमान्तर/कायर्बम संशोधन समेत नगन 
व्यवःथालाई कडाईका साथ पालना गन। 

 बजेट कायार्न्वयनको अनगुमन तथा मूल्या न ूणालीलाई ूभावकारी बनाई कायार्न्वयनमा 
देिखएका समःया तत्काल समाधान गन। उच्चःतरीय अनगुमन संयन्ऽ माफर् त ् ठूला आयोजना 
कायार्न्वयनको िनयिमत अनगुमन गरी कायार्न्वयनको चरणमा देिखएका समःया समाधान गन। 

 बजेट कायार्न्वयनमा अन्तर-िनकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोग सिुनिँ चत गन। 

 अथर् मन्ऽालयको पूवर् सहमती िवना कुनै पिन िनकायले थप आिथर्क दाियत्व िसजर्ना नगन। 
सहमती िवना दाियत्व िसजर्ना गरेको भए त्यःतो िनकासा अथर् मन्ऽालयले निदने। 

 आयोजनाको लािग आवँयक पन जग्गाको मआुब्जा िवतरण गरेपिछ तथा वन के्षऽमा पन ख 
कटानको कायर् सम्पन् न भए (आयोजनाको पूवर् तयारी सम्पन् न भए पिछ) प ात माऽ आयोजनाको 
लािग वजेट िविनयोजन गरी कायार्न्वयन गन व्यवःथा गन। 

 सडक आयोजना कायार्न्वयन शु  गनुर् अिघनै सडकको िसमा न टु याउने। 

 राि य गौरवका आयोजना कायार्न्वयनका लािग छु ै कानूनी व्यवःथा गन सावर्जिनक खरीद ऐनमा 
नै यस सम्बन्धी िवषयमा िवशेष व्यवःथा गन। 

 ठूला राि य महत्वका आयोजनाको सञ् चालन िविध आयोजना सम्पन् न शु  गनुर् अगावै िनक्य ल 
गन। 

 िवकास आयोजनाका लािग आवँयक पन िनमार्ण सामामी (ढु ा, बालवुा, िग ी) को आपूितर् 
व्यवःथालाई सरल बनाउने। 

 सरकारी ॐोतवाट सञ् चालन गिरने आयोजनाह ले वन क्षेऽ उपयोग गदार् वन िवकास कोषमा 
रकम जम्मा गनुर् नपन गरी मौजदुा कानूनमा पिरमाजर्न गन। 

 सडक, खानेपानी, िव तु, ढल िनकास लगायतका िनमार्ण तथा ममर्त सम्बन्धी कायर् छु ाछु ै 
समयमा अलग अलग िनकायबाट गन व्यवःथाको स ा मूल काम गन िजम्मेवार िनकायले नै सबै 
काम गन गरी बजेट व्यवःथा, खरीद ूिबया र ठेक् का व्यवःथापनको कायर् गन। 

 सञ् चािलत आयोजनाह को अनगुमन गदार् जोिखममा आधािरत (Risk Based) अनगुमन गन ूणाली 
ःथािपत गन।  

 पयार्प् त र औिचत्यपूणर् अवःथामा वाहेक कायार्न्वयनमा गईसकेको आयोजनाको िवःततृ पिरयोजना 
ूितवेदन पिरवतर्न नगन। 

 आयोजनाको िसिजर्त दाियत्व भकु्तानी गनर् िढलाई गन कमर्चारी उपर िनयमानसुार कारवाही गन। 

 मन्ऽालयःतरीय वजेट सूचना ूणालीलाई अझ ूयोगकतार् मैऽी बनाउदै रकमान्तर/कायर्बम 
संशोधन गन ूिबयालाई िछटो र सरल वनाउने। 

 िबयाकलापमा आधािरत खचर् ूणालीलाई थप व्यविःथत र उपयोगकतार् मैऽी वनाउने। 
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8.2.3  ॐोत व्यवःथापन 

8.2.3.1 राजःव व्यवःथापनतफर्  

 राजःव पिरचालन गन सम्भाव्य व्यवसाियक, पेशागत सेवा क्षेऽह  तथा िव तुीय अथर्तन्ऽका 
निवनतम व्यवसाियक एवम ्उपभोग्य कायर्ह लाई करको दायरामा ल्याउने। कर छुटको सूचीमा 
सूिचकृत कारोवारलाई बमशः कम गन। 

 राजःव छुटको िवषयमा भएको सधुारलाई िनरन्तरता िददै आिथर्क ऐनको ि व्य र पटके 
िनणर्यवाट ूदान गिरने छुटलाई घटाउदै जाने। राजःव छुटको अिभलेख व्यविःथत गन। 

 ूचिलत कानून अनसुार पनुरावेदन गरेका बाहेक अन्य वक्यौता असलुीमा कडाई गरी राजःव 
संकलनलाई ितोता िदने। 

 लगानीमैऽी कर ूणालीको िवकासबाट आिथर्क िबयाकलाप िवःतार गरी आन्तिरक राजःवको 
आधार सु ढ बनाउने।  

 राजःव चहुावट िनयन्ऽण गनर् सबै ूकारका आिथर्क िबयाकलापलाई बिक  ूणालीमाफर् त ्
सञ् चालन गन भएको ूयासलाई सघन वनाउने। 

 सरकारले लगानी गरेका तर कुनै ूितफल ूाप् त नभएका संःथानह को सञ् चालन र 
व्यवःथापनमा दक्षता ल्याई उिचत ूितफल ूाप् त गन रणनीित अवलम्बन गन। 

 गैरकर राजःवलाई सेवाको लागत र सोबाट ूाप् त हनुे रकमको आधारमा लागत ूभावी बनाई 
राजःव संकलन विृ  गनर् यसका दरह लाई समयानकूुल पनुरावलोकन गन।  

8.2.3.2 आन्तिरक ऋणतफर्  

 नेपाल सरकारको मध्यमकालीन ऋण व्यवःथापन रणनीितको मःयौदा तयार भएकोले सो अनसुार 
भावी िदनमा कम लागत र न्यून जोिखममा सरकारी ऋण पिरचालन गन नीित अवलम्बन गन। 

8.2.3.3 अन्तरार्ि य सहायतातफर्  

 वैदेिशक सहायतालाई आवँयकता र ूाथिमकताको आधारमा माऽ पिरचालन गन। बजेटरी 
सहायताका पूवर् शतर्ह  तय गदार् पयार्प् त गहृकायर् गन एवम ् नगद भकु्तानी िविधमा सहायता 
पिरचालन गन प ित अवलम्बन गन। 

 वैदेिशक सहायता सम्बन्धी वातार् र सम्झौता गदार् खचर् गनर् सक्ने क्षमतालाई मध्यनजर राखी 
सम्झौता र तत ्सम्बन्धी शतर् िनधार्रण गन। 

 वैदेिशक सहायताका आयोजना/कायर्बम कायार्न्वयनका लािग मन्ऽालयःतरमा िनयिमत समीक्षा र 
आवँयक सहजीकरण गन। 

 वैदेिशक सहायताको पिरचालन गदार् सफ्टवेयर िबयाकलापमा भन्दा भौितक पूवार्धार िनमार्णको 
क्षेऽमा पिरचालन गन। 
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8.2.3.4 अन्य 

 मध्यकालीन खचर् संरचना र आयोजना बकमा समावेश भएका आयोजना/कायर्बमलाई िविनयोजन 
दक्षता हािसल हनुे गरी हाल सञ् चािलत आयोजनाह को पनुः ूाथिमकीकरण गरी आवँयक 
आयोजनाह लाई माऽ िनरन्तरता िदई ॐोतको अिधकतम उपयोग गन।  

 ूदेश र ःथानीय तहवाट गिरने राजःव ूके्षपणलाई यथाथर्मा आधािरत वनाउन िनि त मापदण्ड 
तयार गनर् अिभूिेरत गन। 

 ूदेश र ःथानीय तहको राजःव पिरचालनको क्षमता वढाउने। दोहोरो नपन गरी ूदेश तथा 
ःथानीय तहको राजःव संकलनको क्षेऽ पिहचान गरी सोको लािग कानून र मापदण्ड तयार गन। 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसूुचीहरू 



िशषर्क 2077/78 को बजेट 2077 पसुसम्मको यथाथर्
2077/78 को 
संशोिधत अनमुान

संशोिधत अनमुान 
ूितशत

अ. राजःव तथा अनदुान 9,50,14,61 4,06,20,36 8,85,83,01 93.2         
संघीय सवर्सि त कोषमा दािखला हनेु राजःव 8,89,61,84 4,00,58,95 8,50,83,01 95.6         
राजःव 10,11,75,84 4,50,06,42 9,59,68,01 94.9         
    कर 9,12,94,90 3,86,53,42 8,43,12,84 92.4         
    गैरकर  98,80,94  35,70,17  88,72,34 89.8         
गत वषर्को िनकासा िफतार्, बे ज ुर अनदुान िफतार् 0  27,82,83  27,82,83 -          

ूदेह र ःथानीय तहलाई राजःव बाँडफाँट (घट) 1,22,14,00  49,47,48 1,08,85,00 89.1         
ूदेश र ःथानीय तहलाई राजःव बाँडफाँट (घट) 1,22,14,00  49,47,48 1,08,85,00 89.1         

अनदुान  60,52,77  5,61,41  35,00,00 57.8         
    वैदेिशक अनदुान  60,52,77  5,61,41  35,00,00 57.8         
आ. खचर् 13,01,85,81 3,93,17,31 11,97,82,00 92.0         
    चाल ुखचर् 9,48,94,06 3,42,35,62 9,14,78,00 96.4         
    पूजँीगत खचर् 3,52,91,75  50,81,69 2,83,04,00 80.2         
बजेट बचत (-)न्यून ( +) (आ.अ.) 3,51,71,20 - 130,305 3,11,98,99 88.7         
इ) िव ीय व्यवःथा (1+2+3+4) - 3,517,120 - 74,684 - 3,119,899 88.7         
1. खदु ऋण लगानी (क+ख-ग)  59,70,84  2,91,01  50,74,29 85.0         
    क. आन्तिरक ऋण लगानी  59,70,84  2,91,01  50,74,29 85.0         
    ख. बैदेिशक ऋण लगानी 0 0 0 -          
    ग. आन्तिरक ऋण लगानी िफतार् 0 0 0 -          
2. खदु शेयर लगानी (क+ख)  44,72,63  2,92,23  38,01,74 85.0         
    क. आन्तिरक शेयर लगानी  44,37,63  2,73,06  37,71,99 85.0         
    ख. वैदेिशक शेयर लगानी  35,00  19,17  29,75 85.0         
३. खदु वैदेिशक ऋण (क-ख) - 2,764,212 - 193,008 - 2,153,836 77.9         
    क. वैदेिशक ऋणको साँवा भकु्तानी  23,07,81  10,73,98  19,61,64 85.0         
    ख. वैदेिशक ऋण ूाि 2,99,49,93  30,04,05 2,35,00,00 78.5         
4. खदु आन्तिरक ऋण (क-ख) - 1,797,255  6,00,00 - 1,853,666 103.1       
    क. आन्तिरक ऋणको साँवा भकु्तानी  45,27,45  6,00,00  38,48,34 85.0         
    ख. आन्तिरक ऋण ूाि 2,25,00,00 0 2,23,85,00 99.5         
ई) बचत (-)न्यून ( +) 0 - 204,989 0 -          

.लाखमा

शीषर्क 2077/78 को बजेट पसुसम्मको यथाथर् खचर्
2077/78को 
संशोिधत अनमुािनत 

खचर्

संशोिधत 
अनमुािनत खचर् 

ूितशत
चाल ुखचर् 9489406 3423563 9,14,78,00 96.4         
पूजँीगत खचर् 3529175 508170 2,83,04,00 80.2         
िव ीय व्यवःथा 1727873 225722 1,46,86,00 85.0         

जम्मा 14746454 4157454 13,44,68,00 91.2         
ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

शीषर्क 2077/78 को बजेट पसुसम्मको यथाथर् खचर्
2077/78को 
संशोिधत अनमुािनत 

खचर्

संशोिधत 
अनमुािनत खचर् 

ूितशत
नेपाल सरकार 11146184 3800908 10,74,68,00 96.4         
अनदुान 605277 56141  35,00,00 57.8         
ऋण 2994993 300405 2,35,00,00 78.5         

जम्मा 14746454 4157454 13,44,68,00 91.2         

अनसूुची १  
संशोिधत आय व्ययको अनमुान

.लाखमा

*खचर् रकमको चेक बकमा नसािटएको अवःथा हनु सक्ने भएकोले बचत रकम नेपाल रा  बकको मौज्दात रकमसँग फरक देिखन सक्दछ।

समि गत िःथित



.लाखमा

चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा
1.0 सामान्य सावर्जिनक सेवा 3215579.45 665710 1062103 4943392.45 1305611 80586 170315 1556513 31.49
1.1 कायर्कारी र िवधाियकाको िनकाय, िवि य र वैदेिशक मािमला 1608719 0 0 1608719 324118 3305 110315 437738 27.21
1.2 बा॑य आिथर्क सहायता 12270 3329 0 15599 1010 15 0 1025 6.57
1.3 सामान्य सेवा 756573 0 18064 774637 164555 74301 0 238856 30.83
1.4 सामान्य आधारभूत  सेवा 24585 0 0 24585 71 440 0 510 2.08
1.5 सामान्य अनसुन्धान तथा िवकास सेवा 34364 0 0 34364 1238 610 0 1848 5.38
1.6 अन्य सामान्य सेवा 39165 27219 27284 93668 32699 1897 0 34596 36.93
1.7 सावर्जिनक ऋण कारोवार 729503 0 0 729503 140338 18 60000 200357 27.46
1.8 िविभ  तहका सरकारह  बीच हनुे सामान्य ूकृितको हःतान्तरण 10400 635162 1016755 1662317 641583 0 0 641583 38.6

2 रक्षा 492205 0 0 492205 213609 6769 0 220378 44.77
2.1 सैिनक सरुक्षा 490673 0 0 490673 213488 6727 0 220215 44.88
2.2 नागिरक सरुक्षा 1397 0 0 1397 110 17 0 127 9.11
2.5 रक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 135 0 0 135 11 25 0 36 26.66

3 सावर्जिनक शािन्त सरुक्षा 562853 0 0 562853 234361 16356 0 250718 44.54
3.1 ूहरी सेवा 408013 0 0 408013 184931 9807 0 194738 47.73
3.2 अग्नी िनयन्ऽण सेवा 154 0 0 154 62 0 0 62 40.16
3.3 न्यायालय 84584 0 0 84584 24275 5000 0 29275 34.61
3.4 कारागर 22971 0 0 22971 8094 636 0 8731 38.01
3.5 सावर्जिनक शािन्त सरुक्षा 550 0 0 550 340 0 0 340 61.82
3.6 सावर्जिनक शािन्त सरुक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 46581 0 0 46581 16659 913 0 17572 37.72

4 आिथर्क मािमला 3615770 161418 112819 3890007 305595 300390 55407 687851 17.68
4.1 सामान्य आिथर्क, व्यापािरक र ौम 151620 6050 4385 162055 19046 2215 0 21261 13.12
4.2 कृिष, वन , मत्ःयपालन तथा िसंचाइ 764550 87646 54595 906791 184999 43139 7667 235806 26
4.3 इन्धन तथा उजार् 711862 5408 6502 723772 7720 12622 47740 68082 9.41
4.4 खानी , उत्पादन तथा िनमार्ण 46745 0 0 46745 579 6813 0 7392 15.81
4.5 यातायात 1540586 62093 21375 1624054 49957 226886 0 303302 18.68
4.6 संचार 69499 0 0 69499 19178 367 0 19546 28.12
4.7 अन्य उ ोगह 131885 221 25962 158068 20874 3071 0 23946 15.15
4.8 अनसुन्धान तथा िवकास - आिथर्क मािमला 17518 0 0 17518 878 13 0 891 5.09
4.9 आिथर्क मामीला - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 181505 0 0 181505 2364 5262 0 7626 4.2

अनसुूची 2 

2077 पसु मिहनासम्मको कायर्गत खचर् िववरण

शीषर्क 
नं.

कायर्गत शीषर्क
आ.व.20७7/७8 को वजेट 2077 पौष मिहनासम्मको खचर्

खचर् ूितशत



5 वातावरण संरक्षण 108085 2398 6163 116646 4379 8803 0 13183 11.3
5.1 फोहोर मैला व्यवःथापन 21200 0 0 21200 0 0 0 0 0
5.2 ढल व्यवःथापन 19987 1185 0 21172 330 2387 0 2717 12.83
5.4 जैिवक िविवधता र भू-संरक्षण 1410 0 0 1410 0 0 0 0 0
5.5 अनसुन्धान तथा िवकास पयार्वरण संरक्षण 1131 0 0 1131 179 74 0 253 22.4
5.6 वातावरण संरक्षण - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 64357 1213 6163 71733 3870 6342 0 10212 14.24

6 आवास तथा सामदुाियक सिुवधा 723190 67834 27583 818607 60508 80399 0 140907 17.21
6.1 आवास िवकास 252228 25000 0 277228 19279 45589 0 64869 23.4
6.2 सामदुाियक िवकास 10075 0 14982 25057 12946 954 0 13900 55.47
6.3 खानेपानी 365137 42834 12601 420572 27909 20414 0 48323 11.49
6.6 आवास तथा सामदुाियक सिुवधा - अन्यऽ उल्लेख नभएको 95750 0 0 95750 373 13442 0 13815 14.43

7 ःवाःथ्य 850507 46002 254111 1150619.5 274181 12337 0 286518 24.9
7.1 औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार 6088 0 0 6088 527 115 0 642 10.55
7.2 विहरं  सेवा 82554 17310 14407 114271 29119 438 0 29557 25.87
7.3 अःपताल सेवा 266664 20640 36136 323440 100192 945 0 101137 31.27
7.4 सावर्जिनक ःवाःथ्य सेवा 264766 7121 189203 461090 128404 7473 0 135877 29.47
7.5 अनसुन्धान सेवा 132172 931 14365 147468 14737 416 0 15153 10.28
7.6 ःवाःथ्य - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 98263 0 0 98263 1203 2949 0 4151 4.22

8 मनोरंजन,संःकृित तथा धमर् 65728.05 3825 2792 72345.05 18872 1862 0 20734 28.66
8.1 मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाह 16581 3746 1519 21846 5135 137 0 5272 24.13
8.2 सांःकृितक सेवा 27652 79 1273 29004 12417 110 0 12527 43.19
8.3 ूसारण तथा ूकाशन सेवा 2787 0 0 2787 1012 0 0 1012 36.33
8.5 अनसुन्धान तथा िवकास, संःकृितक र धािमर्क 639 0 0 639 179 6 0 185 28.92
8.6 मनोरंजन, संःकृती र धमर्- अन्यऽ विगर्कृत नभएको 18069 0 0 18069 128 1609 0 1737 9.62

9 िशक्षा 563489 50989 1107444 1721922 727380 591 0 727971 42.28
9.1 पूवर् ूाथिमक र  ूाथिमक िशक्षा 4578 0 584972 589550 298714 0 0 298714 50.67
9.2 माध्यिमक िशक्षा 0 0 162826 162826 83782 0 0 83782 51.45
9.5 तहमा विगर्कृत नहनुे िशक्षा (अनौपचािरक िशक्षा) 118493 50243 359646 528382 157047 8.60 0 157056 29.72
9.6 िशक्षाको लािग सहायक सेवाह 383956 746 0 384702 181800 304 0 182103 47.34
9.7 िशक्षा- अनसुन्धान िवकास 203 0 0 203 91 0 0 91 45.05
9.8 िशक्षा- अन्यऽ विगर्कृत नभएको 56259 0 0 56259 5945 279 0 6224 11.06

10 सामािजक सरुक्षा 854407 561 6862 977857 252605 77 0 252682 25.84
10.5 बेरोजगार 68328 0 47699 116027 14882 0 0 14882 12.83
10.7 सामािजक असमावशेी 588 0 0 588 140 1 0 141 23.99
10.8 सामािजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा िवकास 1795 0 4612 6407 1640 40 0 1680 26.22
10.9 सामािजक सरुक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 852024 561 2250 854835 235943 36 0 235979 27.61

जम्मा 11051813 998737 2579877 14746454 3397102.001 508169.99 225722 4157454 28.19
ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय



.लाखमा

वजेट पसु सम्मको खचर् खचर् ूितशत वजेट पसु सम्मको खचर् खचर् ूितशत
21000 पािरौिमक / सिुवधा 1450883 592075 40.8       1384856 610328 44.07   3.3   
22000 मालसामान तथा सेवाको उपयोग 735501 145773 19.8       743594 130027 17.49   (2.3)  
24000 व्याज, सेवा शल्क तथा बक किमशन 269037 124376 46.2       318057 169905 53.42   7.2   
25000 सहायता 9003 3376 37.5       15289 5435 35.55   (1.9)  
26000 अनदुान 5119117 1628627 31.8       4999665 1914432 38.29   6.5   
27000 सामािजक सरुक्षा 1572725 591047 37.6       1887413 582013 30.84   (6.7)  
28000 अन्य खचर् 414748 11232 2.7        140532 11421 8.13    5.4   
31000 पूजँीगत खचर् 4080059 632038 15.5       3529175 508170 14.40   (1.1)  
32000 िव ीय सम्पि 1012212 255501 25.2       1044347 58324 5.58    (19.7)
33000 दाियत्व 666386 121175 18.2       683526 167398 24.49   6.3   

15329671 4105219 26.8       14746454 4157454 28.19   1.4  
ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

जम्मा

अनसुूची ३
२०७7 पसु मिहनासम्मको खचर् शीषर्कगत वजेट तथा खचर्को तलुनात्मक िववरण

ख.सं.नं कायर्बम खचर्
आ.व.20७6/७7 आ.व.20७7/७8 फरक 

ूितशत



पौष मिहनामा पौष मिहना सम्म पौष मिहनाको लआय
पौष मिहनाको 

संकलन
पौष मिहना  सम्मको लआय

पौष मिहना सम्मको 
संकलन

 पौषको पौष सम्मको

1  भंसार महशलु 1,935,547        123,499        779,253       218,009      189,855      964,488             907,848            46.90    87.09   94.13     53.73          16.50           
पैठारी 1,704,314         104,885         688,022       195,888      153,497      852,157             749,175             43.96    78.36   87.92      46.35           8.89             
िनकासी 2,956              60               861            296           68            1,596                1,667               56.41    23.12   104.46    13.67           93.75            
पूवार्धार कर 152,735           12,331          57,036         13,730        25,947        69,906               98,846             64.72    188.98  141.40    110.42         73.31            
भन्सारको अन्य आय 5,899              305              5,531          531           429           3,008                7,765               3.00      80.80   258.10    40.49           40.39            
कृिष सधुार शल्क 69,643            5,917            27,805         7,564         9,913         37,821               50,395             72.36    131.06  133.25    67.54           81.25            

2  मूल्य अिभबृि  कर 3,021,687        209,776        1,267,540     323,446        250,837        1,464,538             1,252,361           41.45      77.55     85.51       19.57            (1.20)             
उत्पादन, िवबी, सेवा 1,120,362         93,366          529,904       84,827        97,357        513,876             548,595             48.97    114.77  106.76    4.27            3.53             
पैठारी 1,901,325         116,410         737,637       238,619      153,480      950,663             703,766             37.01    64.32   74.03      31.84           (4.59)            

3  अन्तःशल्क 1,555,041        105,294        636,451       120,031        107,675        743,728               619,278             39.82      89.71     83.27       2.26              (2.70)             
आन्तिरक उत्पादन 989,229           75,517          384,771       74,766        68,239        460,822             378,404             38.25    91.27   82.12      (9.64)           (1.65)            
पैठारी 565,812           29,778          251,680       45,265        39,436        282,906             240,874             42.57    87.12   85.14      32.43           (4.29)            

4  िशक्षा सेवा शल्क 13,497            595             3,701          1,663         503          7,262               1,641              12.16    30.23   22.60     (15.53)         (55.65)          

5  आयकर 2,380,387        578,324        1,125,978     558,960        450,361        1,072,657             991,477             41.65      80.57     92.43       (22.13)           (11.95)           
आयकर 2,150,313         568,626         1,014,688     551,107      440,509      957,304             872,846             40.59    79.93   91.18      (22.53)          (13.98)           
ब्याज कर 230,062           9,698            111,290       7,854         9,852         115,352             118,630             51.56    125.44  102.84    1.58            6.60             

6  अन्य कर 223,343          15,572          106,826       29,772       20,266       103474.81 92,737             41.52    68.07   89.62     30.14          (13.19)          

कर राजःव जम्मा 9,129,490        1,033,061      3,919,750     1,251,881      1,019,496      4,356,148             3,865,342           42.34      81.44     88.73       (1.31)             (1.39)             

7  गैर कर जम्मा 988,094          211,149        412,684       98,926         189,980        395,848               357,017             36.13      192.04   90.19       (10.03)           (13.49)           

कूल राजःव जम्मा 10,117,584       1,244,210      4,332,434     1,350,807      1,209,476      4,751,996             4,222,359           41.73      89.54     88.85       (2.79)             (2.54)             

8  अन्य ूाि -                132,299        264,892       -             22,930         -                    278,283             -        -       -          -               -               

जम्मा राजःव/ूाि 10,117,584     1,376,508     4,597,326     1,350,807    1,232,406    4,751,996           4,500,642         44.48     91.23    94.71      (10.47)          (2.10)           

आ.व. २०७७/78 पौष मिहनाको राजःव संकलनको िववरण

आ.व.2077/78 को लआय र असूली चाल ुआ.व.को पौष 
मिहना सम्मको 
लआयको तलुनामा 

असूली %

वृि  दर %

नोट: १)  ौोतः https://newrmis.fcgo.gov.np/mis-report/revenue-revenueheadwise िमित:२०७७।१०।०१

िस. 
नं.

कर शीषर्क
आ.व.2077/78 
वािषर्क लआय

आ.ब.2076/77 को असलुी
 बािषर्क लआयको 
तलुनामा असूली %

चाल ुआ.ब.को 
पौष मिहनाको 
लआयको तलुनामा 
असूली   %

अनसुूची 4



. लाखमा

चालु पूँजीगत िव ीय जम्मा चालु पूँजीगत िव ीय जम्मा चालु पूँजीगत िव ीय जम्मा

101 रा पित   12,98  323  0   16,21  486  50  0  536 37.43 15.44 0.00 33.05

102 उपरा पित  493  17  0  510  202  17  0  219 41.07 98.00 0.00 42.97

103 ूदेश ूमखुह   21,73  116  0   22,89  622  27  0  650 28.64 23.69 0.00 28.39

202 संघीय संसद   122,38  319  0   125,57   45,97  86  0  4,683 37.57 26.96 0.00 37.30

204 अदालत   483,23   194,89  0   678,12   195,33   44,95  0   2,40,28 40.42 23.06 0.00 35.43

206 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग   95,05   37,99  0   133,04   26,37  504  0  3,141 27.74 13.27 0.00 23.61

208 महालेखा परीक्षकको कायार्लय   48,59   13,73  0   62,32   17,80  132  0  1,912 36.64 9.59 0.00 30.68

210 लोक सेवा आयोग   89,04  222  0   91,26   19,71  29  0  2,001 22.14 13.10 0.00 21.92

212 िनवार्चन आयोग   44,35  366  0   48,01   17,24  22  0  1,746 38.87 5.91 0.00 36.36

214 राि य मानव अिधकार आयोग   25,40  35  0   25,75  840  7  0  847 33.08 19.73 0.00 32.90

218 न्याय पिरष  448  21  0  469  194  8  0  202 43.22 40.09 0.00 43.08

220 राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव  आयोग  853  27  0  880  165  1  0  166 19.29 4.14 0.00 18.82

222 राि य मिहला आयोग   12,04  10  0   12,14  194  0  0  194 16.15 0.00 0.00 16.01

224 राि य दिलत आयोग  328  0  0  328  85  0  0  85 25.79 0.00 0.00 25.79

226 राि य समावेशी आयोग  324  17  0  341  80  1  0  81 24.82 4.56 0.00 23.81

228 आिदवासी जनजाित आयोग  291  24  0  315  59  0  0  59 20.37 0.00 0.00 18.82

230 मधेशी आयोग  329  17  0  346  100  2  0  102 30.53 9.60 0.00 29.50

232 था  आयोग  407  40  0  447  107  0  0  107 26.29 0.00 0.00 23.94

234 मिुःलम आयोग  388  56  0  444  58  0  0  58 14.88 0.00 0.00 13.00

301 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय   376,70   52,15  0   428,85   128,42  736  0   1,35,78 34.09 14.12 0.00 31.66

305 अथर् मन्ऽालय  25,01,03   954,67  0  34,55,70   447,25   76,91  0   5,24,16 17.88 8.06 0.00 15.17

307 उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय   528,51   490,13  0  10,18,64   148,78   31,04  0   1,79,82 28.15 6.33 0.00 17.65

308 उजार्, जलॐोत तथा िसंचाई मन्ऽालय   528,99  36,22,30  0  41,51,29   72,90   505,97  0   5,78,87 13.78 13.97 0.00 13.94

311 कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय   47,31  56  0   47,87   10,81  19  0  1,100 22.85 34.40 0.00 22.99

312 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय  26,17,74   315,02  0  29,32,76   792,38   29,59  0   8,21,97 30.27 9.39 0.00 28.03

313 खानेपानी मन्ऽालय   325,75  24,82,35  0  28,08,10   26,80   227,36  0   2,54,16 8.23 9.16 0.00 9.05

314 गहृ मन्ऽालय  129,91,14   598,69  0  135,89,83  51,26,77   152,58  0   52,79,34 39.46 25.48 0.00 38.85

325 संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ ययन मन्ऽालय   375,12   191,16  0   566,28   140,47   24,95  0   1,65,42 37.45 13.05 0.00 29.21

326 पररा  मन्ऽालय   510,19   118,79  0   628,98   265,37  545  0   2,70,81 52.01 4.59 0.00 43.06

329 वन तथा वातावरण मन्ऽालय   803,40   453,78  0  12,57,18   268,65   31,94  0   3,00,59 33.44 7.04 0.00 23.91

336 भिूम व्यवःथा, सहकारी  तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय   567,42   255,27  0   822,69   180,88   16,87  0   1,97,75 31.88 6.61 0.00 24.04

337 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय  10,36,61  123,92,83  0  134,29,44   323,02  22,04,20  0   25,27,22 31.16 17.79 0.00 18.82

340 मिहला बालबािलका तथा जे  नागिरक मन्ऽालय   73,80   12,09  0   85,89   13,59  38  0  1,397 18.42 3.11 0.00 16.27

343 यवुा तथा खेलकूद मन्ऽालय   164,65   19,30  0   183,95   35,08  138  0  3,645 21.31 7.13 0.00 19.82

अनसुूची 5

२०७7 पसु मिहनासम्मको मन्ऽालयगत खचर् िववरण

संकेत मन्ऽालय
िविनयोजन 2076 पसुसम्मको खचर् िविनयोजनको तलुनामा खचर् ूितशत



चालु पूँजीगत िव ीय जम्मा चालु पूँजीगत िव ीय जम्मा चालु पूँजीगत िव ीय जम्मा
संकेत मन्ऽालय

िविनयोजन 2076 पसुसम्मको खचर् िविनयोजनको तलुनामा खचर् ूितशत

345 रक्षा मन्ऽालय  44,59,67   566,19  0  50,25,86  22,07,14   66,84  0   22,73,98 49.49 11.80 0.00 45.25

347 शहरी िवकास मन्ऽालय   723,64  24,96,97  0  32,20,61   149,11   611,07  0   7,60,17 20.60 24.47 0.00 23.60

350 िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय  55,48,68   38,21  0  55,86,89  19,25,28  591  0   19,31,19 34.70 15.47 0.00 34.57

358 स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय   529,01  184,41 0  713,42  202,35  368 0  2,06,03 38.25 1.99 0.00 28.88

365 संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय  13,63,12  15,46,14  0  29,09,26   109,93   175,41  0   2,85,34 8.06 11.34 0.00 9.81

370 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय  45,41,07  15,26,81  0  60,67,88  10,37,02   85,48  0   11,22,50 22.84 5.60 0.00 18.50

371 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय   833,17  623  0   839,40   101,83  90  0   1,02,72 12.22 14.40 0.00 12.24

391 राि य योजना आयोग   316,76  894  0   325,70   21,56  83  0  2,239 6.81 9.25 0.00 6.87

392 राि य पनुिनर्मार्ण ूािधकरण  16,04,94  38,95,06  0  55,00,00   641,28   761,63  0   14,02,91 39.96 19.55 0.00 25.51

501 अथर् मन्ऽालय- िव ीय व्यवःथा *  0  0  104,43,47  104,43,47  0  0   583,24   5,83,24 0.00 0.00 5.58 5.58

502 अथर् मन्ऽालय- आन्तिरक ऋण भक्तानी  27,08,47  0  45,27,45  72,35,92  14,02,41  0   600,00   20,02,41 51.78 0.00 13.25 27.67

503 अथर् मन्ऽालय- वैदेिशक ऋण भक्तानी (बहपुक्षीय)   421,72  0  20,52,45  24,74,17   255,86  0   994,00   12,49,86 60.67 0.00 48.43 50.52

504 अथर् मन्ऽालय- वैदेिशक ऋण भक्तानी (ि पक्षीय)   50,38  0   255,36   305,74   40,78  0   79,98   1,20,76 80.95 0.00 31.32 39.50

601 अथर् मन्ऽालय- कमर्चारी सिुवधा तथा सेवािनवतृ सिुवधा  82,70,00  0  0  82,70,00  25,32,30  0  0   25,32,30 30.62 0.00 0.00 30.62

602 अथर्  मन्ऽालय- िविवध  28,18,54  28,00,99  0  56,19,53  501  0  0  501 0.18 0.00 0.00 0.09

701 ूदेश  99,87,37  0  0  99,87,37  35,54,02  0  0   35,54,02 35.59 0.00 0.00 35.59

801 ःथानीय तह  262,75,76  0  0  262,75,76  117,14,22  0  0  1,17,14,22 44.58 0.00 0.00 44.58

जम्मा  948,94,06  352,91,75  172,78,73  1474,64,54  342,35,63  50,81,70  22,57,22  415,74,54 36.08 14.40 13.06 28.19

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय



. लाखमा

िस.नं. ऋण पऽको नाम रकम

1 िवकास ऋणपऽ 4,33,94,70
2 राि य वचतपऽ  0
3 नागिरक वचतपऽ  7,64,20
4 शेजरी िबल 2,22,21,81
5 वैदेिशक रोजगार पऽ  40,50

6,64,21,21

. लाखमा
िस.नं. ऋण पऽको नाम रकम
1 वैदेिशक ऋण -बहपुक्षीय 7,41,92,14
2 वैदेिशक ऋण -ि पक्षीय 1,00,67,24

8,42,59,38
ॐोतः सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय

वैदेिशक ऋण वापतको कुल दाियत्व

जम्मा

अनसूुची ६   
2077 पसु मसान्तसम्मको

आन्तिरक ऋण वापतको कुल दाियत्व

जम्मा

अनसूुची 7   
2077 पसु मसान्तसम्मको

ॐोतः सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय



िवदेशी मिुा  नेपाली पैयाँ

१ १७ जलुाई २०२०  (२ साउन २०७६) िव  बक Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project  (रणनीितक सडक संजाल तथा व्यापार 
सधुार आयोजना)

ऋण अमेरीकी डलर ४५० ५४००० यातायात

२ १७ जलुाई २०२०  (२ साउन २०७६) जापान School Sector Development Program (SSDP) (िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम) अनदुान जापानी यन ३०० ३३५ िशक्षा

३ ३१ जलुाई २०२०  (१६ साउन २०७६) िव  बक Earthquake Housing Reconstruction Project (MDTF) (भक्म्पबाट क्षितमःत आवास पनुिनमार्ण आयोजना) अनदुान अमेरीकी डलर ५ ६०० पनुिनमार्ण

नव अनदुान अमेरीकी डलर ३५ ४१५०.३

ए िड िब ऋण अमेरीकी डलर २०० २३७१६

५ ०४ सेप्टेम्बर २०२० (१९ भाि २०७७) िव  बक School Sector Development Program (SSDP) (िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम) अनदुान अमेरीकी डलर १०.८५ १२७० िशक्षा

६ १२ अक्टोबर २०२० (२६ असोज २०७७) आइ एफ ए िड (IFAD) Supporting COVID-19 Recovery Through Acceleerated Private Investment in Agriculture (कृिषमा 
िनजी लगानी बढो रीको माध्यमबाट कोिभड-१९ को पनु त्थानमा सहयोग)

अनदुान अमेरीकी डलर ०.५४३ ६३.६१ कृिष

७ १६ अक्टोबर २०२० (३० असोज २०७७) जमर्नी Support for the National Health Sector Programme  (राि य ःवाःथ्य क्षेऽ कायर्बममा सहायता) अनदुान यूरो १० १२६० ःवाःथ्य

८ १९ अक्टोबर २०२ (३ काितर्क २०७७) िड एफ आइ िड (DFID) Nepal Health Sector Program-III (नपेाल ःवाःथ्य क्षेऽ कायर्बम) अनदुान पाउण्ड २२.५ ३४०१.५५ ःवाःथ्य

९ २५ अक्टोबर २०२ (८ काितर्क २०७७) जी इ एफ/यू एन िड िप Developing Climate Resilient Livelihood in Vulnerable Watershed in Nepal  (जलाधारमा आधािरत 
उत्थानशील जीिवकोपाजर्न आयोजना)

अनदुान अमेरीकी डलर ७.९ वन तथा वातावरण

१० २५ अक्टोबर २०२ (८ काितर्क २०७७) जी इ एफ/डब्ल्य ुडब्ल्य ु
एफ

Integrated Landscape Management to Secure Nepal 's Protected Areas and Critical Corridors 
(एकीकृत भ-ूपिरिध व्यवःथापन आयोजना)

अनदुान अमेरीकी डलर ६.६९ वन तथा वातावरण

Nepal Urban Governance and Infrastructure Project  (नपेाल शासकीय शहरी सधुार तथा पूवार्धार 
आयोजना)

अमेरीकी डलर १५० १७७६३ मािमण िवकास

Finance for Growth Development Policy Credit (आिथर्क वृि का लािग िव ) अमेरीकी डलर २०० २३६८४ बजेटरी सपोटर्

१२ २९ नोभेम्बर २०२० (१४ मिसंर २०७७) िःवटजरल्याण्ड Nepal Agriculture Market Development Programme II (नपेाल कृिष बजार िवकास कायर्बम) अनदुान िःवस ृया  ९.५४ १२५९.०९ कृिष

१३ ०४ िडसेम्बर २०२० (१९ मिसंर २०७७) इ.यू Supporting Nepal's School Sectors (नपेालको िव ालय क्षेऽमा सहयोग) अनदुान यूरो २० २८५७.२ िशक्षा

१४ २१ िडसेम्बर २०२० (०६ पसु २०७७) िव  बक Rural Enterprise and Economic Development Project (मािमण उ म तथा आिथर्क िवकास आयोजना 
(REED)

ऋण अमेरीकी डलर ८० ९३९२ कृिष

१५ २३ िडसेम्बर २०२० (०८ पसु २०७७) ए िड िब SASEC Airport Capacity Enhancement Project (िवमानःथल क्षमता िवकास आयोजना) ऋण अमेरीकी डलर १५० १७७६३. पयर्टन

 ऋण अमेरीकी डलर ४० ४७१४

अनदुान अमेरीकी डलर १० ११७८.५

१७ ३० िडसेम्बर २०२० (१५ पसु २०७७) ए िड िब Electricity Grid Modernization Project (िव तीुय मीड आधिनकीकरण) ऋण अमेरीकी डलर १५६ १८२७९.०२ उजार्

१८७४३६.२७ ूितशत

अनदुान १८१२५.२५ ९.६७
 ऋण १६९३११.०२ ९०.३३
जम्मा १८७४३६.२७ 100.00

अनसुूची ८

अन्तरार्ि य आिथर्क सहयोग ूितव ता

आिथर्क वषर् २०७7/७8 पसु मसान्तसम्म

ब.सं. सम्झौता गरेको िमित  िवकास साझेदार आयोजनाको नाम
आयोजनाको 

नाम

रकम (दशलाखमा)
 क्षेऽ

Strengthening power transmission and distribution system of Nepal  (िवघतु ूसारण तथा िवतरण 
ूणाली सु ढीकरण आयोजना)

उजार्

१७५०

११ १९ नोभेम्बर २०२० (३ मिसंर २०७७) िव  बक ऋण

४ २७ अगःट २०२० (११ भाि २०७७)

जम्मा

ॐोतः अन्तराि य आिथर्क सहायता समन्वय महाशाखा

१६ २३ िडसेम्बर २०२० (०८ पसु २०७७) ए िड िब Priority River Basins Flood Risk Management Project (ूाथिमकता ूा  नदीजन्य वाढी जोिखम 
आयोजना)

िसचांई



. लाखमा

चालु पूजँीगत िव ीय जम्मा चालु पूजँीगत िव ीय जम्मा चालु पूजँीगत िव ीय जम्मा

0 सांकेतीकरण नगिरएको 557329 84492 779806 1421627 198434 2116 168315 368864 35.6 2.50 21.58 25.95

1 गिरबीको अन्त्य 891847 88871 0 980718 274071 23996 0 298067 30.7 27.00 0.00 30.39

2 शून्य भोकमरी 319333 244605 36000 599938 101395 30037 7000 138432 31.8 12.28 19.44 23.07

3 ःवःथ जीवन 414249 152682 0 566931 93667 8528 0 102196 22.6 5.59 0.00 18.03

4 गणुःतरीय िशक्षा 562927 4753 0 567680 194666 452 0 195118 34.6 9.52 0.00 34.37

5 लैि क समानता 5402 365 0 5767 959 10 0 969 17.8 2.74 0.00 16.81

6 िदगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा 32076 214400 113008 359484 2466 20378 0 22844 7.7 9.50 0.00 6.35

7 आधिुनक ऊजार्मा पहुँच 37825 110359 534347 682531 2987 12438 47490 62915 7.9 11.27 8.89 9.22
8 समावेशी आिथर्क विृ  तथा मयार्िदत काम 129991 115345 0 245336 16370 10217 0 26587 12.6 8.86 0.00 10.84

9 उ ोग, नवीन खोज र पूवार्धार 316993 1310778 249865 1877636 43211 212697 2917 258825 13.6 16.23 1.17 13.78

10 असमानता न्यूनीकरण 675525 63 0 675588 219318 1 0 219319 32.5 1.92 0.00 32.46

11 िदगो शहर र वःतीह 424982 889386 6155 1320523 93993 145009 0 239002 22.1 16.30 0.00 18.10

13 जलवाय ुपिरवतर्न अनकुुलन 17659 67457 0 85116 1446 3604 0 5050 8.2 5.34 0.00 5.93

15 भसूतह ॐोतको उपयोग 66116 36061 0 102177 26526 6463 0 32989 40.1 17.92 0.00 32.29

16 शािन्तपूणर्, न्यायपूणर् र सशक्त समाज 4985026 188964 8692 5182682 2127230 30982 0 2158212 42.7 16.40 0.00 41.64

17 िदगो िवकासका लािग साझेदारी 52126 20594 0 72720 26824 1240 0 28064 51.5 6.02 0.00 38.59
जम्मा 9489406 3529175 1727873 14746454 3423562 508170 225722 4157454 36.1 14.40 13.06 28.19

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

1 पिहलो 8900942 3099309 1564508 13564759 3230320 483674 222805 3936800 36.3 15.61 14.24 29.02

2 दोॐो 588464 429866 163365 1181695 193242 24496 2917 220655 32.8 5.70 1.79 18.67
जम्मा 9489406 3529175 1727873 14746454 3423562 508170 225722 4157454 36.1 14.40 13.06 28.19

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

अनसुूची 9

कायर्गत रणनीित आ.व.20७7/७8 को वजेट २०७7 पसु मिहनासम्मको खचर् बजेटको तलुनामा खचर् ूितशत
िस.नं.

२०77 पसु मिहनासम्मको रणनीितक बजेट तथा खचर्को तलुना

अनसुूची १0

२०७7 पसु मिहनासम्मको ूाथिमकताको आधारमा बजेट तथा खचर्को तलुना

ूाथिमकता
आ.व.20७7/७8 को वजेट 20७8 पसु मिहनासम्मको खचर् बजेटको तलुनामा खचर् ूितशत

िस.नं.



.लाखमा

नगद गै॑ नगद जम्मा नगद गै॑ नगद जम्मा
21000 पािरौिमक / सिुवधा 592073 1 592075 610328 0 610328 3.08     
22000 मालसामान तथा सेवाको उपयोग 144554 1220 145773 130019 9 130027 (10.80)   
24000 व्याज, सेवा शल्क तथा बक किमशन 124376 0 124376 169905 0 169905 36.61    
25000 सहायता 3376 0 3376 5435 0 5435 61.02    
26000 अनदुान 1628537 90 1628627 1914370 63 1914432 17.55    
27000 सामािजक सरुक्षा 591047 0 591047 582013 0 582013 (1.53)    
28000 अन्य खचर् 11232 0 11232 11421 0 11421 1.68     
31000 पूजँीगत खचर् 577612 54426 632038 507452 718 508170 (19.60)   
32000 िव ीय सम्पि 110781 144719 255501 58324 0 58324 (77.17)   
33000 दाियत्व 121175 0 121175 167398 0 167398 38.15    

जम्मा 3904763 200456 4105219 4156665 789 4157454 1.27     
ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

अनसुूची १1
२०७७ पसु मिहनासम्मको शीषर्कगत नगद तथा गै॑ नगद खचर्को तलुनात्मक िववरण

खचर् संकेत 
नं

कायर्बम खचर्
2076 पसु मिहनासम्मको खचर् 2077 पसु मिहनासम्मको खचर्

विृ  ूितशत



अनसुूची 12

.लाखमा

चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा

1.0 सामान्य सावर्जिनक सेवा 1682131 15663 130568 1828362 2160304 85144 170315 2415763 32.13

1.1 कायर्कारी र िवधाियकाको िनकाय, िवि य र वैदेिशक मािमला 303918 5142 106568 415627 324118 3305 110315 437738 5.32

1.2 बा॑य आिथर्क सहायता 44 93 0 137 38 15 0 53 -61.30

1.3 सामान्य सेवा 93733 1627 0 95361 159142 78858 0 238001 149.58

1.4 सामान्य आधारभतू  सेवा 63 728 0 792 71 440 0 510 -35.50

1.5 सामान्य अनसुन्धान तथा िवकास सेवा 621 63 0 684 1238 610 0 1848 170.24

1.6 अन्य सामान्य सेवा 5104 8009 0 13113 4439 1897 0 6337 -51.68

1.7 सावर्जिनक ऋण कारोवार 103771 1 24000 127773 140338 18 60000 200357 56.81

1.8 िविभ  तहका सरकारह  बीच हनुे सामान्य ूकृितको हःतान्तरण
1174876 0 0

1174876
1530919 0 0

1530919 30.30

2.0 रक्षा 207745 32272 0 240017 213609 6769 0 220378 -8.18

2.1 सैिनक सरुक्षा 207707 32215 0 239922 213488 6727 0 220215 -8.21

2.2 नागिरक सरुक्षा 33 7 0 40 110 17 0 127 218.06

2.5 रक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 6 50 0 56 11 25 0 36 -35.28

3.0 सावर्जिनक शािन्त सरुक्षा 231607 14646 0 246253 234361 16356 0 250718 1.81

3.1 ूहरी सेवा 183190 8975 0 192164 184931 9807 0 194738 1.34

3.2 अग्नी िनयन्ऽण सेवा 62 1 0 63 62 0 0 62 -1.14

3.3 न्यायालय 24832 3095 0 27927 24275 5000 0 29275 4.83

3.4 कारागर 7778 540 0 8317 8094 636 0 8731 4.97

3.6 सावर्जिनक शािन्त सरुक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 0 0 0 0 340 0 0 340 DIV# /0!

3.6 सावर्जिनक शािन्त सरुक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 15746 2036 0 17782 16659 913 0 17572

4.0 आिथर्क मािमला 360635 432303 221242 1014180 210601 300390 55407 566397 -44.15

4.1 सामान्य आिथर्क, व्यापािरक र ौम 132024 96872 0 228895 14453 2215 0 16668 -92.72

4.2 कृिष, वन , मत्ःयपालन तथा िशकार 128268 49406 14000 191674 128576 43139 7667 179382 -6.41

4.3 इन्धन तथा उजार् 5249 12043 162254 179547 3108 12622 47740 63470 -64.65

2077 पसु मिहनासम्मको कायर्गत खचर्को तलुनात्मक िववरण

शीषर्क नं. कायर्गत शीषर्क
2076 पसु मिहनासम्मको खचर् 2077 पसु मिहनासम्मको खचर्

विृ  ूितशत



चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा
शीषर्क नं. कायर्गत शीषर्क

2076 पसु मिहनासम्मको खचर् 2077 पसु मिहनासम्मको खचर्
विृ  ूितशत

4.4 खानी , उत्पादन तथा िनमार्ण 610 6070 0 6680 579 6813 0 7392 10.65

4.5 यातायात 62936 254564 40355 357855 32721 226886 0 259607 -27.45

4.6 संचार 20332 3542 0 23875 19178 367 0 19546 -18.13

4.7 अन्य उ ोगह 7056 5947 4633 17635 8743 3071 0 11815 -33.00

4.8 अनसुन्धान तथा िवकास - आिथर्क मािमला 1253 208 0 1461 878 13 0 891 -39.01

4.9 आिथर्क मामीला - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 2906 3651 0 6557 2364 5262 0 7626 16.30

5.0 वातावरण संरक्षण 6795 20198 12434 39426 1773 8803 0 10577 -73.17

5.1 फोहोर मैला व्यवःथापन 0 0 12434 12434 0 0 0 0 -100.00

5.2 ढल व्यवःथापन 36 98 0 134 31 2387 0 2419 1698.88

5.4 जैिवक िविवधता र भ-ूसंरक्षण 10 0 0 10 0 0 0 0 0.00

5.5 अनसुन्धान तथा िवकास पयार्वरण संरक्षण 59 2 0 61 179 74 0 253 313.64

5.6 वातावरण संरक्षण - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 6690 20097 0 26787 1563 6342 0 7904 -70.49

6.0 आवास तथा सामदुाियक सिुवधा 28836 89034 12433 130303 16638 80399 0 97037 -25.53

6.1 आवास िवकास 25485 50002 600 76087 13120 45589 0 58709 -22.84

6.2 सामदुाियक िवकास 553 241 0 794 628 954 0 1582 99.20

6.3 खानेपानी 2447 23517 11233 37196 2517 20414 0 22931 -38.35

6.6 आवास तथा सामदुाियक सिुवधा - अन्यऽ उल्लेख नभएको 351 15275 600 16226 373 13442 0 13815 -14.86

7.0 ःवाःथ्य 136042 14976 0 151018 142652 9388 0 152040 0.68

7.1 औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार 541 396 0 937 527 115 0 642 -31.44

7.2 विहरं  सेवा 7146 596 0 7741 17974 438 0 18412 137.84

7.3 अःपताल सेवा 88422 1435 0 89857 77029 945 0 77973 -13.22

7.4 सावर्जिनक ःवाःथ्य सेवा 32285 12500 0 44785 38461 7473 0 45934 2.57

7.5 अनसुन्धान सेवा 6255 49 0 6305 7459 416 0 7875 24.91

7.6 ःवाःथ्य - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 1393 0 0 1393 1203 0 0 1203 0.00

8.0 मनोरंजन,संःकृित तथा धमर् 22640 12625 0 35265 15994 253 0 16247 -53.93

8.1 मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाह 15330 12035 0 27365 2989 137 0 3126 -88.58

8.2 सांःकृितक सेवा 5650 551 0 6201 11814 110 0 11924 92.29

8.3 ूसारण तथा ूकाशन सेवा 1458 38 0 1495 1012 0 0 1012 -32.28



चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा चालु पूंजीगत िव ीय जम्मा
शीषर्क नं. कायर्गत शीषर्क

2076 पसु मिहनासम्मको खचर् 2077 पसु मिहनासम्मको खचर्
विृ  ूितशत

8.5 अनसुन्धान तथा िवकास ,संःकृितक र धािमर्क 203 2 0 204 179 6 0 185 -9.60

9.0 िशक्षा 196537 261 0 196798 192528 591 0 193119 -1.87

9.1 पूवर् ूाथिमक र  ूाथिमक िशक्षा 513 1 0 514 564 0 0 564 9.66

9.5 तहमा विगर्कृत नहनुे िशक्षा (अनौपचािरक िशक्षा) 5698 9 0 5708 4392 9 0 4401 -22.89

9.6 िशक्षाको लािग सहायक सेवाह 177410 175 0 177585 181535 304 0 181838 2.39

9.7 िशक्षा अनसुन्धान िवकास 79 0 0 79 91 0 0 91 15.30

9.8 िशक्षा अन्यऽ विगर्कृत नभएको 12836 75 0 12912 5945 279 0 6224 -51.79

10.0 सामािजक सरुक्षा 223538 59 0 223596 235102 77 0 235180 5.18

10.4 पिरवार र िशश ुकल्याण 66 0 0 66 212 0 0 212 224.02

10.7 सामािजक असमावेशी 204 0 0 204 140 1 0 141 -30.82

10.8 सामािजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा िवकास 301 32 0 333 125 40 0 165 -50.48

10.9 सामािजक सरुक्षा - अन्यऽ विगर्कृत नभएको 222967 27 0 222994 234625 36 0 234661 5.23

कूल जम्मा 3096506 632038 376676 4105219 3423562 508170 225722 4157454 1.27

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय



चालु प ुँिजगत िव ीय जम्मा चालु प ुँिजगत िव ीय जम्मा 
1 30500108 िमिलिनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नपेाल 12796 78257 0 91053 1491 5030 0 6521 7.16  
2 30800101 बढुी गण्डकी जलिव तु आयोजना 352 79732 0 80084 125 10728 0 10852 13.55
3 30803112 बबई िसंचाइ आयोजना 280 14711 0 14991 127 2669 0 2796 18.65
4 30803113 महाकाली िसंचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 262 4111 0 4373 94 2595 0 2689 61.49
5 30803116 िसक्टा िसंचाइ आयोजना 318 15256 0 15574 151 3344 0 3495 22.44
6 30803119 रानी जमरा  कुलिरया िसंचाइ आयोजना 506 21250 0 21756 176 7310 0 7486 34.41
7 30803120 भेरी - ववई  डाइभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 282 30835 0 31117 127 2719 0 2846 9.14  
8 30803124 सनुकोशी मिरन डाईभसर्न बहउु ेिशय आयोजना 128 24457 0 24585 71 440 0 510 2.08  
9 31300101 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 810 53835 0 54645 302 2915 0 3218 5.89  
10 32551011 पशपुित क्षेऽ िवकास कोष 3500 0 0 3500 2764 0 0 2764 78.97
11 32551012 लिुम्बनी िवकास कोष 10000 0 0 10000 5538 0 0 5538 55.38
12 32900104 रा पित चरुे संरक्षण कायर्बम 1387 14176 0 15563 369 992 0 1361 8.75  
13 33700101 काठमांडौ-तराई मधेश फा  शयाक 984 88404 0 89388 240 12130 0 12370 13.84
14 33701109 गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 116 13603 0 13719 57 5464 0 5520 40.24
15 33701114 पुं पलाल राजमागर्(मध्य पहाडी राजमागर्) 995 81745 0 82740 424 16225 0 16649 20.12
16 33701118 उ र दिक्षण राजमागर्(कणार्ली, कालीगण्डकी र कोशी) 569 40398 0 40967 197 5159 0 5356 13.07
17 33701128 हलुाकी राजमागर् (पलुह  समेत) 819 69333 0 70152 321 27126 0 27447 39.13
18 33702101 रेल, मेशो रेल तथा मोनो रेल िवकास आयोजना 237 86429 0 86666 57 17410 0 17466 20.15
19 50108110 मािथल्लो तामाकोशी जलिव तु आयोजना (४५६ मे. वा.) 0 0 10000 10000 0 0 5000 5000 50.00
20 50125103 दिक्षण एिशया पयर्टन पवुार्धार िवकास आयोजना 0 0 47250 47250 0 0 0 0 -    
21 50125104 पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल 0 0 107500 107500 0 0 0 0 -    
22 50125105 दोॐो अन्तरार्ि य िवमानःथल िनजगढ, बारा 0 0 5000 5000 0 0 0 0 -    

34341 716532 169750 920623 12628 122256 5000 139885 15.19
ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

अनसुूची १3
राि य गौरवका आयोजनाह को बजेट तथा २०७7 पसु मसान्त सम्मको खचर् िववरण

. लाखमा

जम्मा

िविनयोजन खचर् खचर्
 ूितशत

ब.सं. ब.उ.शी.नं. आयोजना/ िनकाय



अनसूुची १4

२०७7 पसु मसान्तसम्म अथर् मन्ऽालय िविवधबाट भएको रकमान्तर तथा िनकासा िववरण

.लाखमा

िस.नं. िववरण िनकासा

1
नेपाल सरकार (मं.प.) को िनणर्य तथा ूचिलत कानून बमोिजम कमर्चारी सिुवधा (उपदान, संिचत 
िबदा, औषधी उपचार, मतृक कमर्चारी सहायता)

 706

2 नेपाल सरकार (मं.प.) को िनणर्यानसुार उपलब्ध गराइएको आिथर्क सहायता  492

3 अदालतको आदेश तथा ूचिलत कानून बमोिजम राजःव िफतार्  2,086

4 कोिभड-१९ बाट ूभािवत व्यवसाय संचालनका लािग नेपाल रा  बकबाट खडा गिरएको कोष   1,00,00

5 कोिभड व्यवःथापन   53,44

6 कोिभड खोप कोष   50,00

7 िविभ  िनकायका लािग चाल ुखचर् वापत िनकासा   72,46

8 घर/जग्गाको मआुब्जा िवतरण   1,40,27

9 िविभ  िनकायका लािग पूजँीगत खचर् वापत िनकासा   112,06

10 अधरुा आयोजना सम्प  गनर्   1,21,54

कूल जम्मा   6,82,61



िस.नं. छुट ूदान गिरएको संःथाको नाम िसफािरश गन िनकाय मालवःतकुो िववरण मिुा िवजक मूल्य शीषर्कगत छुटको व्यहोरा िनणर्य िमित
1 खम्ब ुपासा ल्हाम ुगाउँपािलका,चौरीखकर्  सोलखुम्बु स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय Optical Fiber cable USD 92295 2077।4।16

JPY 3000000
EURO 18316

3 धिुलखेल अःपताल ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह EURO 26402.75 2077।5।28
४ CARE NEPAL, Lalitpur ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय Face Shield USD 295025 सवै ूकारका कर छुट 2077।4।19
5 नेपाल क्यान्सर अःपताल लिलतपरु ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह USD 9942 दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 

छुट
2077।4।18

६ ूदेश सरकार, वाग्मती ूदेश ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह CNY 2735770 सवै ूकारका कर छुट 2077।4।23
7 ूदेश सरकार, गण्डकी ूदेश ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह CNY 103000 सवै ूकारका कर छुट 2077।4।23
८ ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय FK95 Mask USD 1 सवै ूकारका कर छुट 2077।5।2
9 ःवाःथ्य सेवा िवभाग काठमाण्ड ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह USD 412530.18 दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 

छुट
2077।5।3

१० ःवाःथ्य सेवा िवभाग काठमाण्ड ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह USD 1642467.09 दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 
छुट

2077।5।22

11 िजल्ला ूशासन कायार्लय िसन्धपुाल्चोक ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह USD 950 सवै ूकारका कर छुट 2077।5।15
१२ हलुाक सेवा िवभाग स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय Ford Ranger Double cap pickup USD 26434 सवै ूकारका कर छुट 2077।5।17
13 नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ान,लिलतपरु िशक्षा,िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय Zeta Potential Nano praticle Analyzer USD 27500 दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 

छुट
2077।5।17

१४ UNHCR, Kathmandu संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय TIPPER PRESTIGE 2515 USD 11411 दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 
छुट

2077।5।18

15 िजल्ला ूशासन कायार्लय िसन्धपुाल्चोक गहृ मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह USD 3265 दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 
छुट

2077।5।23

१६ िज ला प्रशासन कायार्लय िस धुपा चोक गहृ म त्रालय ःवाःथ्य साममीह CNY 110880 दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 
छुट

2077।5।23

17 िॄिटस गोखार् नेपाल पररा  मन्ऽालय िबिभ  सामामीह GBP 1467000 सवै ूकारका कर छुट 2077।5।30
18 ःवाःथ्य सेवा िवभाग काठमाण्ड ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह USD 114863.99 दफा १८ बमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 

परुै छुट
2077।6।12

१९ राधाःवामी सत्संघ व्यास नेपाल गहृ मन्ऽालय िबिभ  सामामीह INR 2019000 सवै ूकारका कर छुट 2077।6।14
20 राि य आिवँकार केन्ि ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममी/उपकरणह USD 2978 दफा १८ बमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 

परुै छुट
2077।6।14

२१ संयक्त रा संघीय उच्चायक्तको कायार्लय गहृ मन्ऽालय Infra red Thermometer समेत EURO 9377.50 सवै ूकारका कर छुट 2077।6।19
२२ संयक्त रा संघीय उच्चायक्तको कायार्लय गहृ म त्रालय VEG OIL USD 200656 सवै ूकारका कर छुट 2077।7।4
२३ संयक्त रा संघीय उच्चायक्तको कायार्लय गहृ म त्रालय LENTILS , RICE USD 489843 सवै ूकारका कर छुट 2077।7।१7
२४ नेपाल जडुो संघ यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय Sports Mats,Judo Uniform JPY 204800 सवै ूकारका कर छुट २०७7।6।२3
२५ पवर्त अःपताल ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय Hospital Bed लगायतका साममीह EURO 69075 सवै ूकारका कर छुट २०७7।7।५
२६ नेपाली सेना मूख्यालय, काठमाण्ड रक्षा मन्ऽालय ःवाःथ्य उपकरण तथा िडफेन्स ःटोरका साममी INR 230868180 सवै ूकारका कर छुट 2077।7।१4
२७ नेपाली सेना मूख्यालय, काठमाण्ड रक्षा मन्ऽालय सवारी साधन USD 2540400 सम्पणुर् कर महशलु 2077।07।27
२८ काठमाण्डौ महानगरपािलका संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय Compressed garbage truck CNY 1060000 1 ूितशत भन्सार महशलु अशलु गरी बाँकी भन्सार 

महसलु परुै
2077।08।07

२९ सामािजक िवकास मन्ऽालय लिुम्वनी ूदेश ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय Box of 8 face shield frames & 40D disposable face 
shields

AUD 7700 भन्सार महशलु तथा मूअकर परुै छुट 2077।08।05

३० Instant Meal Pvt. Ltd. िव  खाध संगठन Vitamin etc INR 2135362 सम्पणुर् कर तथा महशलु 2077।08।16
३१ जगुल गा.पा., चौतारा साँगाचौक न पा, भोटेकोशी गा. पा. संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय Cotton tent, Blanket, Flashlight CNY 858000 सम्पणुर् कर तथा महशलु 2077।08।23

अनसुूची 15

आिथर्क ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा (2) बमोिजम िदइएको राजःव छुटको िववरण
आ.व. २०७७/७८

2 धिुलखेल अःपताल ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य साममीह 2077।4।14दफा १८ वमोिजम १% भन्सार महसलु िलई अन्यमा 
छुट



िस.नं. छुट ूदान गिरएको संःथाको नाम िसफािरश गन िनकाय मालवःतकुो िववरण मिुा िवजक मूल्य शीषर्कगत छुटको व्यहोरा िनणर्य िमित
JPY 6312000
USD 4000

Oxygen Respirators, ःवाःथ्य सामामीह USD 4000
EURO 4575

३४ राि य क्षयरोग केन्ि ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय CGXMTB/BIF-50 KIT, MTB, CE IVD 50, TEST 
HB

USD 319360 भन्सार महशलु अन्तशल्क तथा मअुकर परुै छुट 2077।09।06

35 िऽभवुन िव िव ालय िशक्षा,िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय Educational Laboratory Purchase Equipment Euro 28948.51 सम्पणुर् कर तथा महशलु 207709।12
३६ िऽभवुन िव िव ालय िशक्षा,िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय Laboratory equipment, Portable ftir spectrometer, 

including laptop, deuterium oxide
Euro 57352.58 सम्पणुर् कर तथा महशलु 2077।09।14

Health equipments USD 224.41
Euro 24560

38 ःवाःथ्य सेवा िवभाग काठमाण्ड ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय Misoprostol, CYTOTEC 28 USD 4987.93 भन्सार महशलु अन्तशल्क तथा म.ुअ. कर परुै 2077।09।21
३९ सश  ूहरी बल नेपाल गहृ मन्ऽालय Spring Loaded Punch, Xray Security Scanner, 

Multi Gas |Detetcor, Light Weight Bullet Proof 
Jacket

CNY 1068000 भन्सार महशलु अन्तशल्क तथा म.ुअ. कर परुै 2077।09।24

40 रोटरी क्लव अफ मध्यपरु ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय भेिन्टलेटर with accessories USD 29040 भन्सार महशलु अन्तशल्क तथा म.ुअ. कर परुै 2077।09।27

2077।08।24३२ रोटरी क्लव अफ िवतार्मोड ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय डेमोडाइलाइिसस िसःटमऽ डइलायजर िरूेिसङ मेिशन 1 ूितशत भन्सार महशलु अशलु गरी बाँकी भन्सार 
महसलु तथा सम्पणुर् कर महशलु

37 धिुलखेल अःपताल ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय भन्सार महशलु अन्तशल्क तथा म.ुअ. कर परुै 2077।09।16

३३ धिुलखेल अःपताल ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय भन्सार महशलु अन्तशल्क तथा मअुकर परुै छुट 2077।09।08
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