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�ा�कथन 
 

सरकारले राजनै�तक �था�य�व कायम गर� सं�वधान �नमा�णको साथै उ�च द�गो र समावेशी 

आ$थ�क �वकासको मा%यमबाट ती( आ$थ�क ब�ृ* हा,सल गर� सन ्२०२२ स0ममा नेपाललाई 

अ�त कम �वक,सत रा45बाट �वकासशील रा45मा �तरो6न�त गन7 ल8य ,लएको छ । 

आमनाग<रकलाई सरल, �छटोछ<रतो र �भावकार� ?पमा गणुा�मक सेवा �दान गर� चलायमान 

अथ�त6Aको मा%यमबाट मुलकुको सामािजक, आ$थ�क लगायत समC �वकास गनु� सरकारको 

�मुख कत�Eय हो ।  
 

२०७२ साल बैशाख १२ गतकेो �वनाशकार� भूक0प र सो पIचात आएका पराक0पनह?बाट हुन 

गएको मानवीय एवं भौ�तक संरचनाको K�तबाट अथ�त6Aमा परेको नकारा�मक �भावलाई 

6यू�नकरण गन� पुन�था�पना, पुन:�नमा�ण एवं नव�नमा�णलाई उ�च �ाथ,मकतामा राMदै �वदेशी 

र वाNय लगानीको उ$चत प<रचालन गर� समावेशी र द�गो आ$थ�क व�ृ**ारा आ�म�नभ�र एवं 

सKम अथ�त6A �नमा�ण गन� ज?र� छ । �ाकृ�तक �कोप तथा राजनै�तक संOमणको अव�थामा 

प�न �वपत Eयव�थापन र आ$थ�क - सामािजक �वकासका मु*ाह?लाई �ाथ,मकतामा राखी 

मुलुकलाई आ$थ�क सम�ृ*तफ�  लैजान जुRनु पन7 भएको छ । 
 

नेपाल सरकारले अवल0वन गरेका अथ�त6Aका मह�वपूण� नी�तह? र सSचा,लत काय�Oमह?को 

काया�6वयनबाट हा,सल भएका उपलिEधह?को �वIलेषणा�मक समीKा गर� आ$थ�क वष� २०७१/७२ 

को आ$थ�क सव7Kण तयार ग<रएको छ । आ$थ�क तथा सामािजक Vि4टकोणले मह�वपूण� 

देWखएका काय�Oमह?लाई यथासंभव समेट� �तनीह?ले अथ�त6Aमा पारेको �भाव एवं �विृ�तको 

�वIलेषण ग<रएको छ । KेAगत �नकायह?बाट �ाXत तYयांकह?लाई अ%याव$धक गर� Zडिजटल 

?पमा क0Xया�ट Zड�क (,स.डी.) मा राWखएको छ ।    
 

मुलुकको आ$थ�क ग�त�व$ध ��त अ,भ?ची र सरोकार राMने नेपाल सरकारका KेAगत 

�नकायह? एवं स0पूण� वु�*जीवी, अनुस6धानकता�, कम�चार�, ,शKक, �व_याथ`, उ_योगी, Eयवसायी, 

गैरसरकार� सं�था तथा सव�साधारण जनताको साथै दात ृ �नकाय एवं �वदेशी लगानीकता�को 

ला$ग समेत यो आ$थ�क सभ7Kण अ�य6त उपयोगी रहने �वIवास ,लएको छु ।  
 

अ6�यमा, आ$थ�क सभ7Kण तयार गन7 काय�मा संलaन अथ� म6Aालयका पदा$धकार�ह? खासगर� 

आ$थ�क नी�त �वIलेषण महाशाखाका �मुख लगायत कम�चार� तथा आवIयक तYयांक, सूचना 

एवं �ववरण उपलEध गराई सहयोग पुb याउनु हुने �व,भ6न म6Aालय, �वभाग र अ6य सबै 

स0ब* �नकायह?लाई ध6यवाद cदन चाह6छु ।  
 

 

आषाढ, २०७२  डा. रामशरण महत 

 अथ� म6Aी   
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VCTS Vulnerability Compliance Tracking System 

VHF/UHF  Very High Frequency / Ultra High Frequency 

VOR/DME Very High  Frequency (VHF) Omnidirection Range / Distance Measuring 

Equipment 
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काय�कार2 सारांश    

१. अ6तरा�ि45य मjुा कोषले सन ्२०१५ को अ��लमा �काशन गरेको �वIव आ$थ�क 

प<रVIय (World Economic Outlook) अनसुार सन ्२०१४ मा ३.४ ��तशतले 

बढेको �वIव उ�पादन सन ् २०१५ मा सीमा6त दरले बढ� ३.५ ��तशत रहने 

�Kेपण छ । सन ्२०१४ मा १.८ ��तशतले �व�तार भएको �वक,सत मलुकुको 

अथ�त6A सन ्२०१५ मा २.४ ��तशतले ब�ने �Kेपण छ भने सन ्२०१४ मा ४.६ 

��तशतले व�ृ* भएको उद�यमान र �वकासशील देशह?को अथ�त6A सन ्२०१५ 

मा सीमा6त दरले घRन गई ४.३ ��तशतमा सी,मत रहने �Kेपण छ । 

२. सन ्२०१३ को तलुनामा सन ्२०१४ मा बंगलादेश र अफगा�न�तान बाहेक द�Kण 

ए,शयाका अ6य सव ैमलुकुह?को आ$थ�क व�ृ*दर बढेको छ । �यसैगर�, सन ्२०१४ 

को तलुनामा सन ् २०१५ मा मालcद�स, नेपाल र |ीलकंा बाहेकका द�Kण 

ए,शयाल� मलुकुह?को आ$थ�क व�ृ*दर ब�ने �Kेपण रहेको छ । दईु ठूला 

ए,शयाल� देशह? भारत र चीनको अथ�त6A सन ्२०१४ मा Oमशः ७.२ ��तशत 

र ७.४ ��तशतले बढेकोमा सन ्२०१५ मा Oमशः ७.५ ��तशत र ६.८ ��तशतले 

ब�ने �Kेपण ग<रएको छ । 

३. आ$थ�क वष� २०७१/७२ मा मलुकुको वा�त�वक कुल गाह��Yय उ�पादन ५.० 

��तशतले व�ृ* हुने सशंो$धत अनमुान रहेकोमा �य�तो व�ृ*दर आधारभतू 

मgूयमा ३.० ��तशत रहने अनमुान छ । अ�घgलो वष�मा य�तो व�ृ*दर ५.१ 

��तशत रहेको $थयो । कृ�ष KेA मलूतः मौसमी ��तकूलता र  गरै कृ�ष KेAका 

ग�त�वधीह? २०७२ वशैाख १२ को भकु0पबाट बढ� �भा�वत भएका कारण चाल ु

आ$थ�क वष�को आ$थ�क व�ृ*दर अ�घgलो वष�को तलुनामा 6यनू रहन गएको   

हो । 

४. आ$थ�क वष� २०७१/७२ मा कृ�ष KAेको उ�पादन १.९ ��तशतले बढने अनमुान 

छ । गत आ$थ�क वष�मा यो KेAको उ�पादन २.९ ��तशतले बढेको $थयो । 

अ�घgलो आ$थ�क वष�मा ६.३ ��तशतले बढेको गरै कृ�ष KेA चाल ुआ$थ�क वष� 

२०७१/७२ मा ३.६ ��तशतले ब�ने अनमुान छ । गरै कृ�ष KAे म%ये चाल ु

आ$थ�क वष�मा उ_योग तथा सेवा KAेको उ�पादन Oमशः २.६ ��तशत र ३.९ 

��तशतले ब�ने अनमुान छ । अ�घgलो वष� उ_योग तथा सेवा KेAको व�ृ*दर 

Oमशः ६.२ ��तशत र ६.३ ��तशत रहेको $थयो । 
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५. नेपाल� अथ�त6Aमा सरंचनागत प<रवत�न भइरहेको छ । कुल गाह��Yय 

उ�पादनमा कृ�ष र उ_योग KेAको योगदान घRदै गएको छ भने सेवा KAेको 

योगदान ब�दो छ । KAेगत आधारमा हेदा� चाल ुआ$थ�क वष� २०७१/७२ मा 

�च,लत मgूयको कुल गाह��Yय उ�पादनमा �ाथ,मक KAेको योगदान ३२.३ 

��तशत हुने अनमुान छ । �यसगैर�, आ$थ�क वष� २०५८/५९ मा �च,लत 

मgूयको कूल गाह��Yय उ�पादनमा _�वतीयक KेAको योगदान १७.० ��तशत 

रहेकोमा चाल ुआ$थ�क वष�मा १४.५ ��तशतमा झरेको छ । �य�त,ै आ$थ�क वष� 

२०५८/५९ को कुल गाह��Yय उ�पादनमा ततृीयक KAेको योगदान ४५.१ ��तशत 

रहेकोमा चाल ुआ$थ�क वष�मा ५३.२ ��तशत पगेुको छ । 

६. औ_यो$गक वग`करण अनसुारको कुल गाह��Yय उ�पादनलाई कृ�ष र गरै कृ�ष 

KेA गर� दईु भागमा वग`करण गदा� कुल गाह��Yय उ�पादनमा कृ�ष KेAको 

योगदान घRदो Oममा छ भने गरै कृ�ष KेAको योगदान Oमशः ब�दै गएको  

छ । आ$थ�क वष� २०५७/५८ को यथाथ� कुल गाह��Yय उ�पादनमा कृ�ष KेAको 

योगदान ३६.६ ��तशत रहेकोमा चाल ुआ$थ�क वष�मा ३३.१ ��तशतमा झरेको छ 

भने गरै कृ�ष KेAको योगदान ६३.४ ��तशतबाट बढेर ६६.९ ��तशत पगेुको   

छ । 

७. चालु आ$थ�क वष� २०७१/७२ का ला$ग ?. ६ खब� १८ अब� १० करोड बजटे �व�नयोजन 

भएकोमा �थम आठ मcहनास0ममा कुल सरकार� खच� अ�घgलो वष�को सोह� 

अव$धको तलुनामा ४६.४० ��तशतले बढेर e. २ खब� ९६ अब� ३० करोड पगेुको 

छ । आ$थ�क वष� २०७१/७२ को �थम आठ मcहनाको कुल खच� म%ये चाल ुखच� 

e. २ खब� २३ अब� ९६ करोड, पुँजीगत खच� e. ३४ अब� ६९ करोड, वदेै,शक 

तथा आ6त<रक ऋणको साँवा भ�ुतानी e. ३५ अव� ७६ करोड, स�ंथानह?मा 

शयेर लगानी e. २ अब� ३९ करोड र ऋण लगानी e. ९ अब� ५२ करोड रहेको 

छ । 

८. आ$थ�क वष� २०७०/७१ को �थम आठ मcहनाको अव$धमा वदेै,शक अनदुान e. 

१७ अब� ११ करोड �ाXत भएकोमा चाल ुआ$थ�क वष�को सोह� अव$धमा e. १४ 

अब� ३० करोड �ाXत भएको छ । यो रकम गत वष�को सोह� अव$धमा �ाXत 

रकम भ6दा १६.४० ��तशतले कम हो । आ$थ�क वष� २०७०/७१ को �थम आठ 

मcहनामा वदेै,शक ऋण e. १३ अब� ४५ करोड �ाXत भएकोमा चाल ुआ$थ�क 

वष�को सोह� अव$धमा e.१४ अब� २१ करोड �ाXत भएको छ । 
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९. आ$थ�क वष� २०७१/७२ मा e. ४ खब� २२ अब� ९० करोड राज�व प<रचालन हुने 

अनमुान रहेकोमा �थम आठ मcहनास0ममा अ�घgलो आ$थ�क वष�को सोह� 

अव$धको तलुनामा ५.५ ��तशतले बढ� ?. २ खब� २ अब� १९ करोड पगेुको छ । 

१०. आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ मcहनामा मjुा�फs�तदर ८.९ ��तशत रहेकोमा 

आ$थ�क वष� २०७१/७२ को सोह� अव$धमा ७.० ��तशत रहेको छ । �यसगैर�, 

चाल ुआ$थ�क वष�को आठ मcहनाको अव$धमा खा_य तथा पेय पदाथ� समहुको 

मgूय सचूकांकको व�ृ*दर ९.५ ��तशत रहेको छ भने गरै खा_य तथा सेवा 

समहुको मgूय सचूकाकंको व�ृ*दर ४.९ ��तशत रहेको छ । अ�घgलो वष�को 

आठ मcहनाको अव$धमा यी समहुह?को मgूय सचूकाकं Oमशः १०.८ ��तशत र 

७.१ ��तशतले बढेको $थयो ।  

११. चाल ुआ$थ�क वष�को आठ मcहनास0ममा �व�ततृ मjुा �दाय ८.१ ��तशतले र 

सकुं$चत मjुा �दाय ७.० ��तशतले बढेका छन ् । अ�घgलो वष�को सोह� 

अव$धमा �व�ततृ मjुा �दाय र सकुं$चत मjुा �दाय Oमशः १०.८ ��तशत र 

१०.९ ��तशतले बढेका $थए । मौcjक KAेको खदु वदेै,शक स0पि�त 6यनू दरले 

�व�तार भएको कारण चाल ुआ$थ�क वष�को आठ मcहनाको अव$धमा �व�ततृ 

मjुा �दायको व�ृ*दर अ�घgलो वष�को सोह� अव$धको तलुनमा कम रहन गएको 

हो । 

१२. व�त ुतथा सेवा आयात ब�न,ु अनदुान रकममा �ास आउन ुर �व�ेषण आ�वाह 

6यनू दरले ब�न ु ज�ता कारणह?ले गदा� आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ 

मcहनास0ममा खदु वदेै,शक स0पि�त (�वदेशी �व�नमय मgूयाxकन नाफा–
नो�सान समायोिजत) e ३५ अब� ७ करोड (५.९ ��तशत) ले बढेको छ । 

अ�घgलो वष�को सोह� अव$धमा उ�त स0पि�त e १०२ अब� ८१ करोड (२२.० 

��तशत) ले बढेको $थयो । 

१३. आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा खुला बजार कारोबार अ6तग�त 

<रभष� <रपो बोलकबोल माफ� त ?. २७१ अब� १० करोड बराबरको तरलता �शोचन 

भएको छ । अ�घgलो वष�को सोह� अव$धमा <रभष� <रपो बोलकवोल माफ� त २७० 

अब�को तरलता �शोचन भएको $थयो । चाल ुआ$थ�क वष�को मौcjक नी�तमा 

उgलेख भए बमोिजम २०७१ भदौ मcहनादेWख �नKपे वोलकवोललाई तरलता 

�शोचन गन7 नयाँ उपकरणको ?पमा �योगमा gयाइएकोमा पटक पटक गर� 

आठ मcहनाको अव$धमा �नKेप वोलकवोल माफ� त ?. ८५ अव�को तरलता 
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�शोचन भएको छ ।  

१४. ९१–cदने 5ेजर� �वलको भा<रत औसत rयाजदर अ�घgलो वष�को चैत मcहनामा 

०.०६ ��तशत रहेकोमा २०७१ चैत मcहनामा ०.६९ ��तशत पगेुको छ । 

�यसगैर�, वाWणyय बkकहeबीचको अ6तर–बkक कारोबारको भा<रत औसत rयाजदर 

अ�घgलो वष�को चैतमा ०.१९ ��तशत रहेकामा २०७१ चैतमा ०.६४ ��तशत 

पगेुको छ । साथ,ै अ6य �व�तीय स�ंथाहeबीचको अ6तर–बkक कारोबारको भा<रत 

औसत rयाजदर अ�घgलो वष�को चैतको २.२९ ��तशतको तलुनामा २०७१ चैतमा 

३.८७ ��तशत रहेको छ । 

१५. आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा बkक तथा �व�तीय स�ंथाहeको 

�नKेप प<रचालन ७.६ ��तशत (?. १०६ अब� ६२ करोड) ले बढेको छ । 

अ�घgलो वष�को सोह� अव$धमा �य�तो �नKेप प<रचालन ९.७ ��तशत (?. ११५ 

अब� ४७ करोड) ले बढेको $थयो । �यसगैर�, समीKा अव$धमा बkक तथा �व�तीय 

स�ंथाहeको कजा� तथा लगानीतफ�  �नजी KेAको दावी ११.८ ��तशत (?. १३२ 

अब� ४० करोड) ले बढेको छ । अ�घgलो वष�को सोह� अव$धमा य�तो कजा� तथा 

लगानीमा �नजी KAेको दावी ११.० ��तशत (?. १०३ अब� ८१ करोड) ले बढेको 

$थयो । 

१६. नेXसे प<रसचूक आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा अ�घgलो वष�को 

सोह� अव$धको तलुनामा २४.८ ��तशतले बढ� ९८७.४४  �व6द ुकायम भएको  

छ । आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ मcहनाको अ6�यमा नेXसे प<रसचूक 

७८३.७९ �व6द ु रहेको $थयो । �यसगैर�, आ$थ�क वष� २०७१/७२ को फागनु 

मcहनास0ममा कुल स�ंथागत ऋणपAको सMंया २१ पगेुको छ । आ$थ�क वष� 

२०७०/७१ को आठ मcहनास0ममा बजार पुँजीकरण ?. ७ खब� ९८ अब� ९ करोड 

कायम रहेकोमा आ$थ�क वष� २०७१/७२ को सोह� अव$धमा बजार पुँजीकरण 

२५.८० ��तशतले ब�ृ* भई ?.१० खब� ४ अब� ३ करोड ४८ लाख पगेुको छ । 

१७. आ$थ�क वष� २०६९/७० को अ6�यस0ममा जीवन तथा �नज`वन गर� कूल बीमा 

शgुक ?. २५ अव� १२ करोड १२ लाख आज�न भएको $थयो । �यसगैर�, आ$थ�क 

वष� २०७०/७१ मा कूल बीमा शgुक ?.३० अव� ७१ करोड ७ लाख आज�न 

भएकोमा आ$थ�क वष� २०७१/७२ को फागनु मसा6तस0ममा जीवन तथा 

�नज`वन गर� कूल बीमा शgूक ?. २२ अव� १७ करोड आज�न भएको छ । 
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१८. आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा कुल व�त ु �नया�तमा ६.६ 

��तशतले �ास आई ?. ५६ अब� ८७ करोड रहेको छ । अ�घgलो वष�को सोह� 

अव$धमा य�तो �नया�त १९.४ ��तशतले बढेको $थयो । आ$थ�क वष� २०७१/७२ 

को आठ मcहनामा कुल व�त ुआयात १०.५ ��तशतले ब�ृ* भई ?. ५०५ अब� 

९२ करोड पगेुको छ । अ�घgलो वष�को सोह� अव$धमा य�तो आयात २७.० 

��तशतले बढेर ?. ४५७ अब� ८५ करोड रहेको $थयो । चाल ुआ$थ�क वष�को आठ 

मcहनामा कुल व�त ु Eयापार घाटा १३.१ ��तशतले व�ृ* भई ?. ४४९ अब� ५ 

करोड पगेुको छ । अ�घgलो वष�को सोह� अव$धमा य�तो घाटा २८.२ ��तशतले 

व�ृ* भई ?. ३९६ अब� ९६ करोड रहेको $थयो 

१९. आ$थ�क वष� २०७१/७२ को  आठ मcहनास0ममा समC शोधना6तर ि�थ�त ?. 

३५ अब� ७ करोडले बचतमा रहेको छ । अ�घgलो आ$थ�क वष�को सोह� अव$धमा 

शोधना6तर बचत ?. १०२ अब� ८१ करोड रहेको $थयो । �यसगैर�, यस 

अव$धमा चाल ुखाता ?. ११ अब� ६५ करोडले बचतमा रहेको छ । अ�घgलो 

वष�को सोह� अव$धमा यो खाता ?. ६८ अब� ४१ करोडले बचतमा रहेको $थयो । 

व�त ु तथा सेवा आयात ब�न,ु �नया�त आय तथा अनदुान घRन ु र �व�ेषण 

आ�वाह 6यनू दरले बढन ु ज�ता कारणह?ले गदा� कारण चाल ु खाता 6यनू 

बचतमा रहेको हो । 

२०. आ$थ�क वष� २०६१÷६२ मा �व�ेषण कुल गाह��Yय उ�पादन अनपुात ११.१ 

��तशत रहेकोमा आ$थ�क वष� २०७०÷७१ मा २८.० ��तशत पगेुको छ । �व�ेषण 

आय अ�घgलो वष�को आठ मcहनाको अव$धको ३४.१ ��तशत व�ृ*को तलुनामा 

चाल ुआ$थ�क वष�को सोह� अव$धमा ४.० ��तशतले बढ� ?.३७१ अब� पगेुको छ । 

२१. २०७१ फागनु मसा6तमा कुल �वदेशी �व�नमय सिंSच�त २०७१ असार मसा6तको 

तलुनामा ६.१ ��तशतले बढेर ?. ७०५ अब� ७३ करोड पगेुको छ । २०७० फागनु 

मसा6तमा य�तो सिSच�त २२.५ ��तशतले व�ृ* भई ?. ६५३ अब� ४२ करोड 

रहेको $थयो । आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0मको आयातलाई आधार 

मा6दा �वदेशी �व�नमय सिSच�तको �व_यमान �तरले ११.३ मcहनाको व�त ु

आयात र ९.७ मcहनाको व�त ु तथा सेवा आयात धा6न पया�Xत रहेको छ । 

२०७० फागनु मसा6तमा बklकxग KेAसँग रहेको सिSच�तले सोह� अव$धको 

आयात �विृ�तका आधारमा क<रव ११.६ मcहनाको व�त ु आयात र १०.१ 

मcहनाको व�त ुतथा सेवा आयात धा6न स�ने �तरमा रहेको $थयो । 
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२२. नेपालमा ग<रबीको रेखा मनुी रहेको जनसMंया २३.८ ��तशत रहेको छ । �वगत 

वष�ह?देWख य�तो दर घRदो �विृ�तमा रहेताप�न हाल ै गएको �वनासकार� 

भकु0पको कारणबाट अथ�त6Aमा पन� स�ने �भावको कारण ग<रबीको रेखा मनुी 

रहेको जनसMंयाको आकार ब�न जाने अनमुान छ । सन ् २०१३ स0ममा 

6यनुतम आहाराभ6दा कम खाना पाउने जनसMंयाको अनपुात १५.७ ��तशत 

रहेको छ । �यसगैर�, सन ्२०१४ स0ममा ६ मcहना देWख ५ वष� म�ुनका उमेर 

समहूका कम वजन भएका बालबा,लका र प�ुकोपन भएका बालबा,लका Oमश: 

३७.० ��तशत र ३०.० ��तशत रहेका छन ्। 

२३. अ�त कम �वकसीत मलुकुबाट �वकासशील मलुकुमा �तरो6नती ला$ग सयं�ुत 

रा45 सघंले तोकेका ��त rयि�त कुल राि45य आय (Gross National 

Income-GNI per capita), मानव स0पि�त सचूक (Human Asset Index-

HAI) र आ$थ�क जोWखम सचूक (Economic Vulnerability Index-EVI) ह? 

म%ये ��तrयि�त कुल राि45य आय बाहेकका अ6य सचूकह?को अव�था 

सकारा�मक रहेको छ । तथापी �वनासकार� भकू0पबाट भएको जन, धन, 

भौ�तक, परुाताि�वक तथा �ाकृ�तक {ोतह?को K�तको कारणबाट पन� स�ने 

जोWखमलाई भने उ�च �ाथ,मकताका साथ Eयव�थापन गन� ज?र� छ । 

२४. चाल ुआ$थ�क वष� २०७१/७२ मा नेपालको कूल खा_या6न उ�पादन (धान, गहँु, 

मकै, कोदो, जौ, फापर) अ�घgलो वष�को तलुनामा क<रब ३ ��तशतले घRन गई 

९२ लाख ६६ हजार मे. टन हुने अनमुान छ । �यसगैर�, चाल ुआ$थ�क वष� 

२०७१/७२ मा धानको उ�पादन गत वष�को तलुनामा ५.१ ��तशतले घRन गई ४७ 

लाख ८८ हजार मेc5क टन हुने �ारि0भक अनमुान छ । मौसमी ��तकूलताको 

कारण खा_या6न बाल�को उ�पादनमा कमी आउँदा कृ�ष KेAको ब�ृ*दरमा समेत 

कमी आएको छ । 

२५. नेपालको कूल भ-ूभागको २९.० ��तशत वन KAे र १०.५ ��तशत भ-ूभाग झाडी 

बRुयानले ढाकेको छ  । देशको कुल भ–ूभागको 6यनूतम ४० ��तशत वन KAे 

कायम गन� आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा ६ सय ४८ हे�टर र चाल ुआ$थ�क वष� 

२०७१/७२ को फागनुस0ममा १७७.७२ हे�टर अ�तO,मत वन KेA खाल� गराई 

rयव�थापन ग<रएको छ । 

२६. नापी तथा मालपोत काया�लयह?मा रहेका न�शा तथा |े�तालाई Zडिजटलाइज 

गन7 काय� अछाम बाहेकका सब ैिजgलाह?मा स0प6न भएको छ ।  काठमा}डª 
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उप�यकाका ३ िजgला, का�े, का�कs, कैलाल�, पाgपा लगायतका �व,भ6न १७ 

नापी काया�लयह?मा  lक�तानापी काय�मा Zडिजटल ��व$ध माफ� त नापजाचँ गर� 

क<रब ७ हजार हे�टर KAेफल बराबरको Zडिजटल भ,ूमलगत तयार गन7 काय� 

भरैहेको छ । हालस0म २७ हजार ५ सय ७० म�ुत कमयैा प<रवार म%ये २६ 

हजार १ सय १४ प<रवारको पनु:�थापना ग<रएको र १९ हजार ५९ म�ुत ह,लया 

प<रवार म%ये २ सय ५४ प<रवारको पनु:�थापना भएको छ । 

२७. चाल ुआ$थ�क वष� २०७१/०७२ को �थम आठ मcहनास0ममा दता� भएका ७ सय 

५८ ठुला उ_योग, १ हजार ३ सय ८७ मझौला उ_योग, ३ हजार ८ सय ८ साना 

उ_योग र ३ लाख ८० हजार १ सय ८२ लघ ुउ_योग गर� मलुकुमा कुल ३ लाख 

८६ हजार १ सय ३५ उ_योगह?बाट २७ लाख ७१ हजार ३ सय ९ जनालाई 

रोजगार� उपलEध हुने अनमुान छ ।  

२८. आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा दता� भएका �वदेशी लगानीका २ 

सय १३ वटा उ_योगहeबाट ८ हजार ८ सय ६९ जनाले रोजगार� पाउने अपेKा 

ग<रएको छ । कुल प<रयोजना लागतको आधारमा �वदेशी लगानी हुने 

उ_योगहe म%ये उजा�, सेवामलूक, पय�टन, उ�पादनमलूक र अ6यको cह�सा 

Oमश: ५४.४५ ��तशत, ९.०३ ��तशत, ५.८२ ��तशत, २९.५७ ��तशत र १.१३ 

��तशत रहेको छ ।  

२९. २०७० पौष देWख २०७१ पौषस0मको अब$धमा कूल ७ लाख ९० हजार १ सय १८ 

पय�टकले नेपाल �मण गरेका छन ्। यो सMंया अ�घgलो बष�को सोह� अव$धको 

तलुनामा ०.९ ��तशतले कम रहेको छ । साथै, सो अब$धमा नेपाल �मणमा 

आएका पय�टकह?को औषत बसाई अब$ध १२.४ cदन भएको अनमुान छ । उ�त 

अव$धमा सबभै6दा बढ� पय�टक आउने पांच मलुकुह? Oमशः भारत (१७%), 

चीन (१६%), अमे<रका (६%), |ीलकंा (४.८%) र बेलायत (४.७%) रहेका छन ्। 

३०. नाग<रक उ�डयान �ा$धकरणबाट पोखरा KेAीय अ6तरा�ि45य �वमान�थल 

�नमा�णको ला$ग कर�ब ८० रोपनी जaगा अ$धCहण �lOया अ�घ बढेको छ भने 

गौतमब*ु अ6तरा�ि45य �वमान�थलको �नमा�ण काय� श?ु भएको छ । �Aभवुन 

अ6तरा�ि45य �वमान�थलको आधु�नकsकरण ग<र स�ुबधा स0प6न गराउन 

�Aभवुन अ6तराि�5य �वमान�थल काया�लयमा ट,म�नल मोनोपgुस सेके6डर� 

स�व�ले6स राडार र ल,लतपरुको भ¬ेडाँडामा इन?ट मोनोपgुस सेके6डर� स�व�ले6स 

राडार जडान काय� भइरहेको छ । �यसगैर�, नेपाल वाय ु सेवा �नगमले 
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आ6त<रक तथा वाNय उडान सेवा �व�तारका ला$ग चीन सरकारबाट २ वटा 

अनदुान र ४ वटा ऋण सहु,लयतमा एम.ए. ६० �वमान र Y12 जहाज �ाXत 

भई आ6त<रक उडान सचंालनमा आएका छन ्। यसगैर�, A320-200 ,स<रजका 

दईु वटा 6यारो �बमान म%ये पcहलो �बमानबाट अ6तरा�ि�5य उडान श?ु भएको 

र दो|ो �बमान �ाXत हुने �कृयामा छ ।  

३१. देशको �थल�य, जनसMंया र आ$थ�क KेAमा भइरहेको उतार-चढावका कारणले 

शहर�करणको ग�त ती( रहेको छ । �वगतमा भएका ५८ नगरपा,लका र चाल ु

आ$थ�क वष�मा घोषणा भएका १३३ समेत गर� ज0मा नगरपा,लकाको सMंया 

१९१ पगेुको छ । नगरपा,लका KेAमा ब�ने जनसMंया कुल जनसMंयाको ३८.२६ 

��तसत पगेुको छ । कूल गाह��Yय उ�पादनमा शहर� KेA (५८ वटा 

नगरपा,लका) को योगदान ३३.१ ��तशत रहेको छ भने काठमा}डª उप�यकाको 

माA २३.४ ��तशत योगदान रहेको अनमुान छ । ब�दो शहर�करणको कारण 

वातावरण सरंKण, भ,ूम Eयव�थापन र आप�ूत � �णाल� एकsकृत ?पमा सचंालन 

गन� आवIयक छ । चाल ुआ$थ�क वष� २०७१/७२ मा सकुु0वासी तथा सहर� गर�ब 

एव ं 6यनू आय वग�लाई Eयवि�थत वसोवासको ला$ग आवास �नमा�ण, द,लत 

वग� एव ंलोपो6मखु जा�तका ला$ग जनता आवास, कम�चार�ह?को ला$ग आवास 

Eयव�था, �ाकृ�तक �कोपवाट �व�था�पत र जोWखममा परेका प<रवारह?लाई 

पनुवा�स गराउने काय�ह?का ला$ग २८ बजार के6j, १७० वटा सामदुा�यक भवन 

र १० वटा ठूला भवन/सभाहल �नमा�ण भरैहेको छ । 

३२. आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा उजा� खपत ७ हजार ७ सय ८१ 

टन तले शि�त बराबर पगेुको छ । सोह� अव$धमा पर0परागत, Eयापा<रक र 

न�वकरणीय उजा� खपतको अनपुात Oमशः ७७.० ��तशत, २०.० ��तशत र ३.० 

��तशत रहेको छ । आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा यो अनपुात Oमशः ७८.० 

��तशत, १७.० ��तशत २.६ ��तशत रहेको $थयो । पर0परागत ऊजा� मा$थको 

नेपाल� अथ�त6Aको उ�च �नभ�रता यथावत कायम रहेको  छ । 

३३. आ$थ�क बष� २०७०/७१ स0ममा ९ हजार १ सय ६३ lकलो,मटर माटे, ६ हजार 

८६ lकलो,मटर ख}डाि�मत तथा ११ हजार १ सय ९७ lकलो,मटर कालोपA ेगर� 

ज0मा २६ हजार ४ सय ४६ lकलो,मटर सडक �तरो6नती भएको छ । आ$थ�क 

बष� २०७१/७२ को फागनुस0ममा २ सय ३१ lकलो,मटर माटे सडक, १ सय ६ 

lकलो,मटर ख}डाि�मत सडक तथा १ सय ५२ lकलो,मटर कालोपA ेसडक थप 
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�तरो6नती भई आ$थ�क वष� २०७१/७२ को फागनुस0ममा ९ हजार ३ सय ९४ 

lकलो,मटर माटे, ६ हजार १ सय ९२ lकलो,मटर ख}डाि�मत तथा ११ हजार ३ 

सय ४९ lकलो,मटर कालोपA ेगर� ज0मा २६ हजार ९ सय ३५ lकलो,मटर सडक 

पगेुको छ । आ$थ�क वष� २०७०/७१ स0ममा १७ लाख ५५ हजार ८ सय २१ वटा 

सवार� साधन दता� रहेकोमा चाल ुआ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा 

१ लाख ६९ हजार ६ सय १३ नयाँ सवार� साधन दता� भई सवार� साधनह?को 

कुल सMंया १९ लाख २५ हजार ४ सय ३४ पगेुको छ । 

३४. २०७१ फागनु मसा6तस0म ज0मा टे,लफोन CाहकसMंया २ करोड ६२ लाख ६१ 

हजार १ सय ८ पगुी टे,लफोन घन�व ९९.१२ ��तशत पगेुको छ । २०७१ फागनु 

मसा6तस0ममा देशका �व,भ6न िजgलाह?मा दता� भएका पAप�Aकाह?को सMंया 

७ हजार ५ पगेुको छ । 

३५. नाग<रकह?सगं ��यK स0पक�  हुने �मखु सरोकारवाला काया�लयह?को सेवालाई 

�भावकार� बनाउन २०७१ पौष १ गतदेेWख नाग<रकता, राहदानी ,सफा<रश, ज6म 

दता�, �ववाह दता�, म�ृय ुदता�, जaगा रिज45ेशन, नापी, राहदानी �वतरण, उधोग 

दता�, सवार� चालक अनमु�त पA �वतरण, वदेै,शक रोजगार अनमु�त पA, 

�वधुत महशलु, खानेपानी महशलु र टेल�फोन महशलु भ�ुतानी स0ब6धी 

सेवाह?लाई �वहान ६.०० वजेदेWख बेलकुा ६.०० बजसे0म दईु ,स³टमा सचंालन 

ग<रएको छ । साथै, सेवा �वाहलाई जनउ�तरदायी बनाउँदै सरल, चु�त र 

�भावकार� बनाउन K�तप�ूत � सcहतको नाग<रक बडापA लाग ू भएको छ । 

Eयापार सहजीकरणका ला$ग �मखु भ6सार �व6दहु?मा सेवाCाह� सेवाकK खडा 

गर� गनुासो स6ुने तथा सचूना �वाह गन7 काय� थालनी भएको छ । 

३६. सश�A _व6दका Oममा भएका मानव अ$धकारको ग0भीर उgलxघन तथा 

मानवता �व?*को अपराध स0ब6धी घटना र �य�तो घटनामा सलंaन 

Eयि�तह?को बारेमा स�य अ6वेषण तथा छान�वन गर� वा�त�वक तYय 

जनसमK gयाउन र समाजमा मेल,मलाप गराई cदगो शाि6त �नमा�ण गन� 

लगायत �य�ता घटनासँग स0बि6धत ग0भीर अपराधमा सलंaन Eयि�तलाई 

काननुी कारवाह�को ला$ग ,सफा<रस गन�को ला$ग बेप�ता पा<रएका Eयि�तको 

छान�वन आयोग र स�य �न?पण तथा मेल,मलाप आयोगको गठन भ ैकाय� 

�ार0भ भएको छ । 
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३७. �वगत केह� वष�देWख श�ैKक KेAमा O,मक सधुार हँुदै गएको छ । चाल ुश�ैKक 

सA २०७१ मा �ाथ,मक तहमा खुद भना�दर ९६.२ ��तशत पगेुको छ भने 

आधारभतू ,शKामा ८७.६ ��तशत र मा%य,मक ,शKामा ३४.७ ��तशत पगेुको 

छ । गत श�ैKक वष�मा य�तो भना�दर Oमशः ९५.६ ��तशत, ८६.३ ��तशत र 

३३.२ ��तशत रहेको $थयो । श�ैKक सA २०७१ मा �ाथ,मक �व_यालयमा ४३ 

लाख ३५ हजार ३ सय ५५, �न0न मा%य,मक �व_यालयमा १८ लाख ३५ हजार 

३ सय १३ र मा%य,मक �व_यालयमा ९ लाख ५ सय ८५ �व_याथ` अ%ययनरत 

रहेका छन ्। साथै, �व_यालयको सMंयामा व�ृ* भई �ाथ,मक तहमा ३४ हजार 

३ सय ३५, �न0न मा%य,मक तहमा १४ हजार ९ सय ५२ र मा%य,मक तहमा 

८ हजार ८ सय २५ �व_यालय पगेुका छन ्। 

३८. चाल ु आ$थ�क वष� २०७१/७२ स0ममा ८३.५९ ��तशत जनसMंया आधारभतू 

खानेपानी सेवाबाट लाभाि6वत भएका छन ् । यसम%ये १५.३ ��तशत 

जनसMंयाले माA उ�च�तरको खानेपानी सेवा �ाXत गरेका छन ् । �यसगैर�, 

७०.२८ ��तशत जनतामा आधारभतु सरसफाई सेवा पगेुको छ ।   

३९. आ$थ�क वष� २०७१/७२ को आठ मcहनास0ममा १ सय १६ अ�पताल, ३ हजार ७ 

सय ९० �वा�Yय चौकs, ३ सय ८४ आयवु7द अ�पताल तथा औषधालयह? र २ 

सय १५ �ाथ,मक �वा�Yय के6j गर� ज0मा ४ हजार ५ सय ५ �वा�Yय 

स�ंथाहe रहेका छन ्। उ�त �वा�Yय स�ंथाह?मा ३५ हजार ३ सय �ा�व$धक 

तथा अ�ा�व$धक कम�चार� तथा क<रव ५२ हजार मcहला �वा�Yय �वय ंसे�वका 

(नगर) गर� ज0मा ८७ हजार ३ सय जनशि�त का�यरत रहेका छन ्। 

४०. सह|ाEद� �वकास ल8य म%ये बाल तथा मात ृ म�ृयदुर 6य�ूनकरणमा 

उ�साहजनक उपलिrध भएको छ । सन ्२०१३ मा मात ृम�ृयदुर (��त १ लाख 

जी�वत ज6ममा) १७०, सन ्२०१३ मा ,शश ुम�ृयदुर (��त हजारमा) ४६ र सन ्

२०१४ मा ५ वष� म�ुनको बाल म�ृयदुर (��त हजारमा) ५४ पगेुको छ । 

�यसगैर�, सन ् २०१४ स0ममा एच.आई.भी. सOंमण दर (१५ देWख २४ वष�) 

०.०३ ��तशत, Kयरोगको उपि�थ�त दर (��त १ लाखमा) २११ जना, वा�ष�क 

औलो �भा�वत सMंया (��त हजारमा) ०.१५ जना रहेको छ । सन ्२०१४ मा 

�वIव �वा�Yय सगंठनवाट नेपालले पो,लयो रोगको श6ुय �माWणकरण 

�माणपA �ाXत गरेको छ । साथै, स�ूत �ज6य पदाथ�को Xयाकेटमा चेतावनीमलूक 
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स6देश $चA ९०% स0म बढाए वापत "Global Bloomberg Award 2015" 

�ाXत गरेको छ ।  

४१. आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा १० लाख २९ हजार ६ सय ८१ ज6म दता� भएको 

$थयो भने चाल ुआ$थ�क वष�को आठ मcहनास0ममा कुल ३ लाख ६४ हजार ६ 

सय ४५ माA ज6म दता� भएको छ । �यसगैर�, आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा १ 

लाख २१ हजार ८ सय ४९ म�ृय ुदता� भएको $थयो भने चाल ुआ$थ�क वष�को 

आठ मcहनास0ममा कुल ५१ हजार ४ सय ५७ माA म�ृय ुदता� भएको छ । 

४२. चाल ुआ$थ�क वष�को आठ मcहनास0ममा जे4ट नाग<रक ९ लाख ५१ हजार ४ 

सय १९ जना, �वधवा तथा ६० वष� मा$थका एकल मcहला ६ लाख ४८ हजार ५ 

सय ५३ जना, लोपो6मखु आcदवासी जनजा�त २० हजार ३ सय ८ जना, पणू� 

अश�त अपांग २७ हजार २ सय ३ जना, आ,ँशक अश�त अपांग ६ हजार ३ 

सय ७५ र कणा�ल� अSचल तथा द,लत प<रवारका ५ वष� म�ुनका �वप6न द,लत 

प<रवारका तथा कणा�ल� अSचलका वालवा,लका ५ लाख ६ हजार ७ सय १८ 

जना समेत ज0मा २१ लाख ६० हजार ५ सय ७६ जनाले सामािजक सरुKा 

भ�ता �ाXत गरेका छन ् । गत आ$थ�क वष�को तलुनामा चाल ुआ$थ�क वष�मा 

सामािजक सरुKा भ�ता �ाXत गन7 सMंयामा १२ हजार १९ ले क,म आएको छ। 

४३. �वगतका वष�देWख राि45य यवुा प<रचालन काय�Oम सSचालन हँुदै आएको छ । 

जस अ6तग�त ७५ वटै िजgलामा यवुा सचूना के6j �थापना ग<रएको छ । चाल ु

आ$थ�क वष�मा ५ वटा सचूना के6jलाई �तरो6न�त गन7 काय� भई रहेको छ । 

सां�कृ�तक स0पदाह?को सरंKण एव ं सवं�*न गद¹ देशको सां�कृ�तक 

पcहचानलाई राि45य ?पमा उजागर ग<र पय�टन पव�*न माफ� त देशको आ$थ�क 

आय आज�नमा योगदान पbु याउन cदगो Eयव�थापन काय� श?ु भएको छ । 

आ$थ�क वष� २०७१/७२ मा क<रब १ हजार २ सय ��त4ठान एव ंसघंस�ंथाह? 

माफ� त मठमि6दर, मि�जद, चच�, ग?ु*ार, ग0ुबा र �बहार लगायत मतू� तथा 

अमतू� स0पदाह?को सरंKण ग<रएको छ ।  

४४. आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा सSचालनमा रहेका ३७ वटा साव�ज�नक स�ंथानह? 

म%ये १८ वटा खुद नाफामा तथा १५ वटा खदु नो�सानीमा सSचा,लत छन ्। 

आ$थ�क वष� २०६९/७० मा स�ंथानह?को खदु नाफा ?.११ अब� ४० करोड ५ लाख 

रहेकोमा आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा ?.५ अब� ५ करोड ३ लाख माA रहेको छ । 

नेपाल सरकारलाई साव�ज�नक स�ंथानह?बाट आ$थ�क वष� २०६९/७० मा ?.६ अब� 
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९९ करोड २ लाख लाभाशं �ाXत भएकोमा आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा केह� कम 

भई ?.६ अब� ६१ करोड ८७ लाख �ाXत भएको छ । यो लाभांश नेपाल 

सरकारको सेयर लगानी (?.१ खब� १५ अब� ८१ करोड ४५ लाख) को ५.७१ 

��तशत हो । नेपाल सरकारले आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा सकंलन गरेको कुल 

राज�व ?. ३ खब� ५६ अब� ८५ करोडमा साव�ज�नक स�ंथानह?बाट �ाXत लाभांश 

(?.६ अब� ६२ करोड) को अशं १.४६ ��तशत रहेको छ । 

४५. २०७२ साल वशैाख १२ गतकेो �वनाशकार� भकू0प र �यसप�छको 

पराक0पनह?बाट मानवीय, भौ�तक सरंचना, सां�कृ�तक, ऐ�तहाँ,सक तथा 

परुाताि�वक मह�वका स0पदाह? एव ं �ाकृ�तक {ोतमा ठूलो K�त हुन गएको 

छ। �वनाशकार� भकू0पमा प<र अcहलेस0म ८ हजार ७ सय ९० जनाको म�ृय ु

भएको छ, २२ हजार ३ सय जना घाइत ेभएका छन ्भने क<रब ३०० जना अझ ै

वेप�ता रहेको अनमुान छ । Cामीण भेगमा आय आज�नका ला$ग पा,लएका 

क<रव १७ हजार भ6दा बढ� ठूला चौपायह? र क<रव ४० हजार साना चौपायह? 

मरेका छन ् । �यसगैर�, ५ लाख ७ हजार १७ घर पणू� ?पमा %व�त भएका 

छन।् २ लाख ६९ हजार १ सय ९० घरमा आं,शक K�त पगेुको छ । कुल 

जनसMंयाको क<रव एक �तहाई (८० लाख) जनसMंया भकू0पबाट �भा�वत 

भएको अनमुान छ ।  

४६. �वनासकार� भकू0पबाट कर�ब ?. ७ सय ६ अब� ५० करोड बरावरको 

K�त/नो�सानी भएको अनमुान छ । यस म%ये ?. ५ सय १७ अब� ५० करोडको 

स0पि�त न4ट भएको छ भने ?. १ सय ८९ अब�को नो�सानी भएको छ । 

भकु0पबाट भएको K�तको �ारि0भक अनमुान अनसुार पनु�न�मा�ण र 

नव�नमा�णका ला$ग ?. ६ सय ६९ अब� ५० करोड लाaने अनमुान छ । यस 

म%ये सब ै भ6दा बढ� सामािजक KेAमा ?. ४ सय ७ अब� ७० करोड (६०.९ 

��तशत) लाaने अनमुान छ । �यसगैर�, उ�पादनमलूक KAेमा ?. १ सय १५ 

अब� ६० करोड (१७.३ ��तशत), पवूा�धार KAेमा ?. ७४ अब� ३० करोड (११.१ 

��तशत) र अ6यमा ?. ७१ अब� ९० करोड (१०.७ ��तशत) लाaने अनमुान छ । 

यसका ला$ग नेपाल सरकारले �कोप पIचातको आवIयकता पcहचान गर� 

पनु�नमा�ण र नव�नमा�ण काय� �ार0भ गरेको छ । 
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समि6टगत आ�थ�क    प8रसूचकह3    
आ�थ�क वष�        ६०/६१ ६१/६२ ६२/६३ ६३/६४ ६४/६५ ६५/६६ ६६/६७ ६७/६८ ६८/६९ ६९/७० ७०/७१ ७१/७२* 
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कर राज�व/ िज.Zड.पी. ��तशत ९.० ९.२ ८.८ ९.८ १०.४ ११.८ १३.४ १३.० १३.९ १५.३ १६.१ १६.५ 

गैर–कर राज�व/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत २.६ २.७ २.३ २.३ २.८ २.७ १.५ १.५ २.१ २.२ २.३ १.९ 

कुल सरकार� खच�/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत १६.७ १७.४ १७.० १८.४ १९.८ २२.२ २१.८ २१.६ २२.२ २१.२ २२.४ २३.३ 

चालू खच�/ िज.Zड.पी. ��तशत १०.३ १०.५ १०.२ १०.६ ११.२ १२.९ १२.७ १५.४ १५.९ १४.६ १५.६ १५.० 

पुँजीगत खच�/ िज.Zड.पी. ��तशत ४.३ ४.६ ४.५ ५.५ ६.६ ७.४ ७.६ ३.५ ३.४ ३.२ ३.४ ४.१ 

साँवा भु�तानी खच� / 

िज.Zड.पी. 
��तशत २.० २.३ २.२ २.३ २.० १.९ १.५ १.३ १.३ २.१ २.२ २.५ 

ऋण सेवा (साँवा र 

Eयाज भु�तानी)/ 

िज.Zड.पी. 

��तशत ३.२ ३.४ ३.१ ३.१ २.८ २.७ २.४ २.२ २.३ २.९ ०.६ - 

वदैे,शक अनदुान/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत २.१ २.४ २.१ २.२ २.५ २.७ ३.२ ३.४ २.७ २.१ १.७ ३.५ 

बजेट घाटा/ िज.Zड.पी. ��तशत २.९ ३.१ ३.८ ४.१ ४.१ ५.० ३.५ ३.६ ३.४ १.५ २.० ४.८ 

वैदे,शक ऋण/ िज.Zड.पी. ��तशत १.४ १.६ १.३ १.४ १.१ १.० ०.९ ०.९ ०.७ ०.७ १.१ २.३ 

आ6त<रक ऋण/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत १.० १.५ १.८ २.५ २.५ १.९ २.५ ३.१ २.४ १.१ १.० २.५ 

वैदे,शक ऋण र अनुदान/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत ३.५ ४.० ३.४ ३.६ ३.६ ३.७ ३.१ ४.२ ३.४ २.८ २.८ ५.८ 

कुल �तन� बाँकs ऋण ?. अब� ३१८.९ ३१४.४ ३३७.७ ३३२.७ ३७५.६ ४२५.१ ४४०.४ ४४३.७ ५२३.२ ५४५.३ ५५३.५ ५१९.५ 

�तन� बाँकs आ6त<रक 

ऋण 
?. अब� ८४.६ ८६.१ ९४.७ १०३.८ ११६.० १२५.७ १४८.१ १८४.२ २१४.० २११.९ २०६.७ १९२.४ 
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�तन� बाँकs वैदे,शक  

ऋण 
?. अब� २३२.८ २१९.६ २३३.९७ २१६.६ २५०.० २७७.० २५६.२ २५९.६ ३०९.३ ३३३.४ ३४६.८ ३२७.१ 

��तEयि�त कुल �तन� 

बाँकs ऋण 
?. १३२०९ १२८३९ १३६०२ १३२१२ १४७११ १६४१६ १६७७३ १६७४९ १९४८८ २००४१ २००६८ १८३३७ 

कुल �तन� बाँकs ऋण/   

िज.Zड.पी. 
��तशत ५९.४ ५३.३ ५१.६ ४५.७ ४६.१ ४०.८ ३३.९ ३२.५ ३४.३ ३२.२ २८.५ २४.५ 

�तन� बाँकs आ6त<रक 

ऋण/   िज.Zड.पी. 
��तशत १६.० १६.१ १५.९ १५.९ १५.४ १५.० १२.४ १३.५ १४.० १२.५ १०.६ ९.१ 

�तन� बाँकs वदैे,शक  

ऋण/ िज.Zड.पी. 
��तशत ४३.४ ३७.३ ३५.८ २९.८ ३०.६ २७.९ २१.५ १९.० २०.२ १९.७ १७.९ १५.४ 

�तन� बाँकs वदैे,शक 

ऋण/ राज�व 
��तशत ३७३.५ ३१३.२ ३२३.७ २४७ २३२.३ १९७.९ १४४.० १३०.८ १२६.६ ११२.६ ९७.२ ७७.४ 

�तन� बाँकs वदैे,शक 

ऋण/�नया�त 
��तशत ४३१.८ ३७४.१ ३८८.४ ३६४.८ ४२१.८ ४०९.२ ४२१.२ ४०३.५ ४१६.५ ४३३.५ ३७७.० ३७८.१ 

ऋण सेवा (सांवा र 

Eयाज भु�तानी)/चालू 

खच� 

��तशत ३१.२ ३२.० ३०.५ २९.७ २४.९ २१.१ १५.२ १४.३ १४.५ १९.७ १७.८ १६.६ 

�तन� बाँकs वदैे,शक 

ऋण/�वदेशी �व�नमय 

सं$च�त 

��तशत १७८.८ १६९.१ १४१.८ १३१.२ ११७.६ ९७.४ ९५.३ ९५.४ ७०.४ ६२.५ ५३.३ ४३.८ 

मु=ा तथा ब>?कङ ##        

आ6त<रक कजा� वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
९.९ १३.८ १५.१ ११.७ २१.३ २७.१ १७.२ १४.६ ९.३ १७.२ १०.६ १९.५ 

�नजी KेAतफ� को कजा� वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
१४.३ १४.२ २३.६ १२.३ २४.३ २९.० १४.२ १३.९ ११.३ २०.२ १८.३ १६.० 

सरकार तफ� को खुद वा�ष�क ��तशत -१.८ ११.३ ११.१ १०.४ ११.२ २०.४ २६.९ १९.७ -०.३ ३.० -३०.१ ४६.६ 
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कजा� 
 

प<रवत�न 

बlैकxग KेAको कुल 

कजा�मा �नजी 

KेAतफ� को कजा�को अशं 

��तशत ७०.१ ७०.३ ७५.५ ७५.८ ७७.७ ७८.९ ८०.२ ७९.७ ८१.४ ८३.५ ८९.२ ८६.७ 

संकु$चत मुjा �दाय 

(एम१) 

वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
१२.२ ६.६ १४.२ १२.२ २१.६ २७.३ ११.० ५.२ १८.६ १४.४ १७.७ १६.५ 

मुjा वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
११.१ ८.८ १३.१ ७.४ १९.९ २५.५ १३.० १.९ २०.१ १४.९ १६.२ १५.० 

चgती �नKेप वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
१४.५ २.२ १२.३ २२.८ २५.० ३०.५ ७.६ ११.४ १५.९ १३.४ २०.४ १९.२ 

�व�ततृ मुjा �दाय 

(एम२) 

वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
१२.८ ८.३ १५.४ १४.० २५.२ २७.३ १४.१ १२.३ २२.७ १६.४ १९.१ १७.५ 

मु»ती र वचत �नKेप वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
१३.१ ९.२ १६.७ १४.९ २७.० २७.३ १५.५ १४.८ २४.० १७.० १९.५ १७.८ 

कुल आ6त<रक कजा�/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत ४५.९ ४७.५ ४९.३ ४९.५ ५३.६ ५६.२ ६६.८ ६६.२ ६४.८ ६८.५ ६६.४ ७२.५ 

�नजी KेAतफ� को कजा�/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत ३२.१ ३३.४ ३७.२ ३७.६ ४१.७ ४४.४ ५३.५ ५२.९ ५२.७ ५७.४ ५९.३ ६२.८ 

सरकारतफ� को खुद 

कजा�/ िज.Zड.पी. 
��तशत १०.७ १०.८ १०.९ १०.८ १०.७ १०.६ ११.४ ११.९ १०.६ ९.९ ६.० ८.१ 

संकु$चत मुjा �दाय/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत १७.५ १७.० १७.३ १७.४ १८.९ १९.९ १७.८ १६.२ १७.२ १७.७ १८.३ १९.५ 

चgती �नKेप/ िज.Zड.पी. ��तशत ५.७ ५.३ ५.४ ६.० ६.६ ७.२ ६.१ ५.९ ६.१ ६.२ ६.६ ७.१ 

�व�ततृ मुjा �दाय/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत ५१.७ ५१.० ५३.० ५४.३ ६०.७ ६३.८ ६८.८ ६७.१ ७४.० ७७.६ ८०.७ ८६.६ 
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मु»ती र वचत �नKेप/  

िज.Zड.पी. 
��तशत ३४.२ ३४.० ३५.७ ३६.९ ४१.८ ४३.९ ५१.० ५०.८ ५६.४ ५९.६ ६२.४ ६७.१ 

वाBय 
े�     

�नया�त (व�तु) वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
८.० ८.९ २.६ -१.४ -०.२ १४.२ -१०.२ ५.८ १५.४ ३.६ १७.४ -६.० 

आयात (व�तु) वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
९.६ ९.७ १६.३ १२.० १४.० २८.२ ३१.६ ५.८ १६.५ २०.६ २७.३ १२.२ 

�नया�त/आयात अनपुात ��तशत ३९.६ ३९.३ ३४.७ ३०.५ २६.७ २३.८ १६.२ १६.२ १६.१ १३.८ १२.७ १०.७ 

Eयापार घाटा वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
१०.७ १०.२ २५.१ १९.२ २०.२ ३३.३ ४४.६ ५.८ १६.७ २३.९ २८.९ १४.९ 

पय�टन आय वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
५४.५ -४२.३ -८.७ ६.० ८४.२ ४९.९ ०.६ -१२.५ २४.८ ११.४ ३५.६ २.० 

पय�टन Eयय वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
६२.४ -३.३ २३.४ ३२.० ३२.२ ५०.५ २.८ -१४.४ ९३.२ १५३.७ ६.५ २६.० 

�व�ेषण आय ?. अब� ५८.६ ६५.५ ९७.७ १००.१ १४२.७ २०९.७ २३१.७ २५३.६ ३५९.६ ४३४.६ ५४३.३ ५८९.५ 

�व�ेषण आय वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
८.१ ११.९ ४९.० २.५ ४२.५ ४७.० १०.५ ९.४ ४१.८ २०.९ २५.० ८.५ 

चालू खाता स6तुलन ?. अब� १४.६ ११.५ १४.२ -०.९ २३.७ ४१.४ -२८.१ -१२.९ ७६.० ५७.१ ८९.७ ४७.६ 

�नया�त/ िज.Zड.पी. ��तशत १०.० १०.० ९.२ ८.२ ७.३ ६.९ ५.१ ४.७ ४.९ ४.५ ४.७ ४.० 

आयात/ िज.Zड.पी. ��तशत २५.४ २५.४ २६.६ २६.८ २७.२ २८.८ ३१.४ २९.० ३०.२ ३२.८ ३६.८ ३७.४ 

कुल Eयापार/ िज.Zड.पी. ��तशत ३५.४ ३५.३ ३५.८ ३४.९ ३४.५ ३५.६ ३६.५ ३३.७ ३५.१ ३७.४ ४१.५ ४१.९ 

Eयापार घाटा/ िज.Zड.पी. ��तशत -१५.३ -१५.४ -१७.४ -१८.६ -१९.९ -२१.९ -२६.३ -२४.३ -२५.४ -२८.३ -३२.१ -३३.४ 

पय�टन आय/ िज.Zड.पी. ��तशत ३.४ १.८ १.५ १.४ २.३ २.८ २.४ १.८ २.० २.० २.४ २.२ 

पय�टन Eयय/ िज.Zड.पी. ��तशत १.९ १.६ १.८ २.२ २.६ ३.२ २.७ २.० १.७ २.३ २.२ २.५ 
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�व�ेषण आय/ 

िज.Zड.पी. 
��तशत १०.९ ११.१ १४.९ १३.८ १७.५ २१.२ १९.४ १८.५ २३.५ २५.६ २८.० २७.७ 

चालू खाता स6तुलन/ 

िज.Zड.पी 
��तशत २.७ २.० २.२ -०.१ २.९ ४.२ -२.४ -०.९ ५.० ३.४ ४.६ २.३ 

शोधना6तर वचत ?. अब� १६.० ५.७ २५.६ ५.९ २९.७ ४४.८ -३.३ ४.१ १३१.६ ६८.९ १२७.१ ७०.६ 

�वदेशी �व�नमय 

सं$च�त 
?. अब� १३०.२ १२९.९ १६५.० १६५.१ २१२.६ २८६.५ २६८.९ २७२.२ ४३९.५ ५३३.३ ६६५.४ ७४६.३ 

�वदेशी �व�नमय 

सं$च�त 

वा�ष�क ��तशत 

प<रवत�न 
२०.३ -०.२ २७.० ०.१ २८.८ ३४.८ -५.४ १.२ ६१.५ २१.४ २४.८ १२.२ 

सं$च�तको आयात 

धा6ने Kमता 

व�तु आयात 

मcहनाको आयात 

बराबर 
११.८ १०.७ ११.५ १०.६ ११.७ १२.२ ८.७ ८.४ ११.६ १०.२ ११.५ ११.४ 

व�तु तथा सेवा आयात मcहनाको आयात 

बराबर 
९.९ ९.० ९.७ ८.७ ९.४ १०.० ७.४ ७.३ १०.३ ८.७ १०.० ९.९ 

�वदेशी �व�नमय दर६ १ अमे<रकs डलर 

= ?. 
७३.८ ७२.१ ७२.३ ७०.५ ६५.० ७६.९ ७४.५ ७२.३ ८१.० ८८.० ९८.२ ९८.७ 

१वा�ष�क �ारि0भक अनमुान २आधार वष� २०५७/५८=१००; ३आधार वष� २०६२/६३=१००; ४आधार वष� २०५६/५७=१००; ५आधार वष� २०६१/६२=१००; ६ख<रद र �वOs दरको वा�ष�क औसत । 

* चालु आ$थ�क वष�को �थम आठ मcहनास0मको तYयाxकमा आधा<रत ।  
##

 २०६७ असार देWख �वकास बkक तथा �व�त क0पनीको तYयाxक समेत समावेश भएको ।   
@ २०६८ चAै मcहनाको बkक सेवा शुgक घटाउन ुअ�घको । 

आ.व. २०६८÷६९ देWख IMF को GFS २००१ को आधारमा ग<रएको पनुब�ग`करण अनसुार �वगत वष�ह?मा पुँजीगत खच� तफ�  देखाइने पुँजीगत अनदुान चालु खच�तफ�  समावेश भएको र 
सं�थानमा भएको सरकारको लगानी तथा ऋण पुँजीगत खच�बाट हटाइएको । 
cटXपणी : िज.Zड.पी.सँगको अनपुात cहसाव गदा� उ�पादकको �च,लत मूgयको कुल गाह��Yय उ�पादनसँग ग<रएको छ । क�तपय परुाना तYयाxकहe समेत {ोतबाटै संशोधन भई 
आएकोले सोह� अन?ुप प<रमाज�न ग<रएको छ । 
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अथ�त��का Dमुख चुनौतीहG 

वाHत&वक 
े� 

१. सन ्२०२२ स0ममा मलुकुलाई अ�तकम �वक,सत रा45बाट �वकासशील रा45मा 

?पा6तरण गन� आ$थ�क व�ृ*दर उ�च तथा cदगो हुन ुआवIयक छ । �वगत एक 

दशकको मलुकुको औषत आ$थ�क व�ृ*दर ४.१ ��तशत माA रहेको स6दभ�मा 

वा�ष�क ७-८ ��तशतको आ$थ�क व�ृ*दर हा,सल गर� मलुकुलाई �वकासशील 

रा45मा ?पा6तरण गन� चुनौती रहेको छ । 

२. कुल गाह��Yय उ�पादनमा एक �तहाइ cह�सा कृ�ष KेAको रहेको छ । कृ�ष 

गाह��Yय उ�पादन मलूत: मौसमी अनकुुलता / ��तकुलताबाट �भा�वत हुने 

कारण कृ�ष गाह��Yय उ�पादन सो अन?ुप �भा�वत भई समC आ$थ�क 

व�ृ*दरमा �भाव पन7 गरेको छ । �वगत एक दशकमा कृ�ष KAे औषतमा २.९ 

��तशतले माA बढेको स6दभ�मा कृ�ष गाह��Yय उ�पादन उ�च बनाई समC 

आ$थ�क व�ृ*दर cदगो बनाउने काय� कcठन छ ।   

३. हाल ैगएको �वनासकार� भकू0पका कारण पय�टन, पवूा�धार, <रयल �टेट, कृ�ष, 

�व�त लगायतका KेAह?मा गि0भर असर परेको छ । भकू0पका कारण ?. 

७०६.५ अब�को K�त / घाटा भएको अनमुान छ र �यसको पनु�न�मा�ण गन� ?. 

६६९.५ अब� लाaने अनमुान छ । अथ�त6Aका आधार �त0भका ?पमा रहेका 

य�ता KेAह?को पनु�न�मा�ण गर� �त KेAह?को अव�था मजबतु बनाई आ$थ�क 

ग�त�व$धह?लाई थप चलायमान बनाउने काय� चुनौतीपणू� छ । 

४. राजन�ैतक सOंमणकाल समाXत नहुन,ु |म स0व6ध असहज रहन,ु उजा� सकंट 

कायम ैरहन,ु पवूा�धारको अव�था कमजोर हुन,ु लगानीको वातावरणमा अपे�Kत 

सधुार हुन नस�न ु आcदका कारण उ�पादनमलूक उ_योग KAेको अव�थामा 

खास ै सधुार हुन सकेको छैन । लगानीको वातावरणमा सधुार गद¹ राि45य 

अथ�त6Aमा उ�पादनमलूक उ_योग KेAको योगदान बढाउने काय� जcटल ब6दै 

गएको छ । 

५. सरकारको गर�ब केि6jत �वकास �यासको फल�व?प �नरपेK ग<रबीको 

रेखामनुी रहको जनसMंयाको अनपुात घRदै गएताप�न शहर� तथा Cामीण एव ं
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�व,भ6न भौगो,लक KेA र ग<रब र धनी बीचको खाडल अझै प�न उ�च रहेको 

छ । तसथ�, समC ग<रबी घटाउदै ग<रब र धनी बीचको असमानता 6य�ूनकरण 

गनु� चुनौती रहेको छ ।  

सरकार2 
े� 

६. मलुकुको �वकास र उ�च आ$थ�क व�ृ*दर हा,सल गन7 ल8य परुा गन� सरकारको 

पुँजीगत खच� �व�तार हुन ुआवIयक छ । �वगत एक दशकमा पुँजीगत खच� 

कुल गाह��Yय उ�पादन अनपुात औषतमा ३.४ ��तशत माA रहेको छ । अत: 

पुँजीगत खच� �व�तार गर� उ�च आ$थ�क व�ृ*दरको ल8य हा,सल गन�मा 

नी�तगत, सरंचनागत, Eयव�थापकsय पKह?मा सधुार गनु� चुनौती रहेको छ ।  

७. �वगत ५ वष�को कुल खच�मा चाल ुखच�को अशं औषतमा ७०.७ ��तशत रहेको  

छ । सोह� अव$धमा चाल ु खच� कुल गाह��Yय उ�पादनको औषतमा १५.४ 

��तशत रहेको छ । �य�त,ै सोह� अव$धमा चाल ुखच� औषतमा  १४.२ ��तशतले 

बढेको छ । अत: चाल ुखच�मा ,मतEय�यता कायम गद¹ बढ� भ6दा बढ� साधन 

र |ोत उ�पादनमलूक lOयाकलापमा प<रचालन गनु� चनुौतीपणु� रहेको छ ।  

८. वदेै,शक सहयोगको ��तव*ता र उपयोग बीचमा ठूलो खाडल रहेको छ । हालकैा 

वष�ह?मा ��तव*ताको ५० ��तशत माA प�न उपयोग गन� सlकएको छैन । 

��तव*ता अन?ुपको रकम �ाXत गन� नस�नमुा उपयोग Kमता कमजोर हुनकुा 

साथै अ6य स�ंथागत, सरंचनागत, Eयव�थापकsय सम�याह? समेत �व_यमान 

रहेको स6दभ�मा ��तव*ता बमोिजमको वदेै,शक सहयोग �ाXत गर� �यसको 

उ�चतम उपयोग गनु� चुनौती छ । 

९. उ�च मह�वका साथ राि45य गौरबका आयोजनाह?को छनौट गर� बजटे 

Eयव�थापन भएताप�न काय� �ग�त स6तोषजनक रहन सकेको छैन ् । जaगा 

�ािXत, बन KAेका ?खह? कटानमा cढलाई, अनगुमन तथा मgूयांकनको lफतलो 

�lOया, �ा�व$धक कम�चार�को अभाव, ठेकेदारको 6यनू�तरको काय�स0पादन आcद 

ज�ता सम�याह? रहनकुा साथै �व�नयोिजत बजटे प�न अपे�Kत ?पमा खच� 

हुन सकेको छैन ्। तसथ�, �य�ता आयोजनाह? �नधा�<रत समयमा स0प6न गर� 

अपे�Kत उपलिrध हा,सल गन�मा चुनौती रहेका छन ्। 
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मौI=क 
े� 

१०. माग पK भ6दा प�न आप�ूत �ज6य सम�या तथा सरंचनागत अवरोधका कारण 

नेपालमा हालकैा वष�ह?मा मjुा�फs�तदर उ�च रहँदै आएको छ । यसकारण 

�वगत पाँच वष�को औषत मjुा�फs�त दर ९.३ ��तशत रहेको छ । मjुा�फs�त 

�नय6Aण गन� मौcjक तथा �व�त नी�तका मा%यमबाट �व,भ6न कदमह? 

चा,लएताप�न उ�च�तरको मjुा�फs�त रहेबाट बचत, लगानी, आ$थ�क व�ृ* 

ज�ता समि4टगत चरह?मा नकारा�मक �भाव पन7 गरेको कारण आप�ूत �ज6य 

अवरोध हटाई मgूय�तरलाई वाि6छत �तरमा राMन ुचनुौतीपणू� छ ।   

११. �व�तीय उदा<रकरणसगं ै बkक तथा �व�तीय स�ंथाको �कार तथा सMंया ब�दै 

गएताप�न जनसMंयाको अझै ठूलो cह�सा स�ंथागत �व�तीय पहँुचबाट टाढै 

रहेको छ । बkक तथा �व�तीय स�ंथाह?लाई दगु�म तथा Cामीण KेAमा सेवा 

�व�तार गराउन �वगतमा चा,लएका कदमह?का कारण क<रव ४० ��तशत 

जनताले स�ंथागत �व�तीय सेवा �ाXत ग<ररहेको अव�था छ । अत: �व�तीय 

पहँुच अ,भव�ृ* तथा �व�तीय समावे,शकरण गन7 काय� अझैप�न जcटल न ैछ ।  

१२. खुद वदेै,शक स0पि�तमा �व�तार हँुदा �नKेप ब�ने तर सो अन?ुप कजा� 

�व�तार हुन नस�दा बklकxग KेAमा अ$धक तरलताको अव�था छ । बklकxग 

KेAमा �व_यमान अ$धक तरलतालाई मौcjक �शारण सयं6A माफ� त 

उ�पादनमलूक KेAमा �योग गर� उ�च आ$थ�क व�ृ*को सरकार� ल8य हा,सल 

गन7 काय� कcठन ब6दै गएको छ । 

१३. बkक तथा �व�तीय स�ंथा ��तको सव�साधारणको �वIवास�नयता अ,भव�ृ* गर� 

�व�तीय �था�य�व कायम गन7 काय� अझपै�न चुनौतीकै ?पमा रहेको छ । हाल ै

गएको �वनासकार� भकु0पका कारण बkक तथा �व�तीय स�ंथाले कजा� �वाह 

गरेका जल�व_यतु, पय�टन, <रयल �टेट, श�ैKक आcद KAेह?मा ग,ंभर असर 

परेको कारण बkक तथा �व�तीय स�ंथाको खराब कजा�को �तर ब�न स�ने र 

�यसले समC �व�तीय KAेको �था�य�वमा न ैअसर पान� स�ने कारण उ$चत 

�कारको �नयमनका मा%यमबाट �व�तीय �था�य�व कायम गनु� चुनौतीको ?पमा 

रहेको छ । 
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१४. देशमा छाँया बklकxग (Shadow Banking) lOयाकलाप मौलाउँदै गएको छ । 

उ$चत �नयमन, सपु<रवेKण तथा अनगुमनका अभावमा य�तो lOयाकलापबाट 

समC �व�तीय �था�य�वमा न ैसकंट आउन स�ने अव�था रह6छ । अत: उ$चत 

�नयमन, �नर�Kण, सपु<रवेKणका मा%यमबाट छाँया बklकxग Eयव�थापन गन� 

काननुी, स�ंथागत, सरंचनागत पKह?मा सधुार गनु� चनुौतीपणू� छ । 

१५. नेपाल �टक ए�सचे6ज ,ल.मा रहेको सरकार� �वा,म�व हटाई उपय�ुत �वदेशी 

रणनी�तक साझेदारलाई सलंaन गराई $धतोपAको दो{ो बजार सेवालाई 

Eयवसा�यक ,स*ा6त अन?ुप सचंालन गर� ��त�पध` एव ं �वIवसनीय बनाई 

देशEयापी बनाउने काय� चुनौ�तपणू� रहेको छ । �य�त,ै $धतोपA बजार मgूयमा 

��यK असर पान7 सवेंदनशील सचूना तथा जानकार�हe आ³नो अनकुुल हुने 

गर� साव�ज�नक गन7 अ�यास एव ं�विृ�तमा सधुार gयाउन अ6तरा�ि45य �व�तीय 

�ववरण �वाह �तर लाग ूगर� समC $धतोपA बजारलाई ��त�पध`, पारदश` एव ं

�वIवसनीय बनाउने काय� चनुौतीपणू� रहेको छ ।  

वाBय 
े� 

१६. �नया�त �व�तार तथा आयात Eयव�थापनका मा%यमबाट चु,लँदो Eयापार घाटा 

Eयव�थापन गन7 काय� कcठन व6दै गएको छ । �नया�तको तलुनामा आयातको 

आधार तथा व�ृ*दर उ�च रहेको कारण ��येक वष� Eयापार घाटा ब�दो छ । 

आ$थ�क वष� २०७०/७१ मा Eयापार घाटा कुल गाह��Yय उ�पादनको ३२.१ ��तशत 

पगेुको छ । लगानीको वातावरणमा सधुार गर� उ�पादन तथा उ�पादक�व 

बढाउँदै आप�ुत �ज6य अवरोध हटाउने, �नया�तको ��त�पधा��मक Kमता �व�तार 

गन7, आयात ��त�थापन गन7 �कारका उ_योग ध6दाह? �वदेशमा न ै�थापना 

गर� आयात ��त�थापनका मा%यमबाट Eयापार घाटालाई वािSछत �तरमा 

gयाउने काय� चुनौतीपणू� छ ।   

१७. �वगत केह� वष�यता चालखुाता बचतमा न ै रहेको भएताप�न यसको cदगोपना 

कायम गनु� चुनौतीपणु� छ । चाल ुखाताको अव�था मलूत: आयातको प<रमाण 

तथा �व�ेषण आ�वाहमा भर पन7 गरेको छ । व�त ु तथा सेवाको �नया�त 

�व�तार गन7, पय�टक आगमन बढाई पय�टन आय बढाउने, आयात Eयव�थापन 

गन7 आcद मा%यमह?बाट चाल ुखाता cदगो बनाउने काय� कcठन छ । 
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१८. ��येक वष� |म बजारमा ५ लाख जनशि�त थ�पने गरेका छन ्। �वदेश ,भA ै

पया�Xत रोजगार�का अवसरह? �व�तार गन� नस�दा वदेै,शक रोजगार�का ला$ग 

जाने Oम प�न ब�दो छ । यससँग ैहालका वष�ह?मा कामदार �व�ेषण आ�वाह 

उ�चदरले ब�दै आएको छ । कामदार �व�ेषण आयले समि4टगत तथा स8ुम 

�तर दवुमैा उgलेMय भ,ूमका �नभाएको भएताप�न यसको अन�ुपादक �योग 

चचा�को �वषय ब6ने गरेको छ । �ाXत �व�ेषणको अ$धकांश cह�सा उपभोगमा 

खच� हुने र �य�तो उपभोग आया�तत व�तबुाट परुा हुने कारण यसबाट आयात 

बढाउन प�न मलजल पगेुको छ । अत: �व�ेषण नी�त तयार गर� �व�ेषणको 

उ�पादनमलूक �योग बढाउने काय� कcठन छ ।  
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१. सम� आ�थ
क िथ�त 

१.१ सन ् २०१४ मा �व�व उ�पादन सामा�य दरले ब�यो । �वक�सत अथ!त�"को 

आ$थ!क %&याकलाप सधुारो�मखु भएताप,न उद-यमान तथा �वकासशील 

अथ!त�"को व�ृ1दर घ3दो अव4थामा र5यो । घ3दो तले म7ूय र कमजोर 

मागका कारण सन ् २०१४ मा �व�व म;ुा4फ=,त दर �यनू 4तरमा र5यो । 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा नेपाल- अथ!त�" प,न औषत भ�दा कम दरले 

�व4तार भयो । कृ�ष, उCयोग तथा सेवा सव ै Eे"हGको सHपादन4तर 

स�तोषजनक रहन नसIदा मलुकुको आ$थ!क व�ृ1दर सामा�य र5यो । यस 

खJडमा �व�व तथा रािMNय अथ!त�"का केह- समिMटगत आ$थ!क चरहGको 

�वCयमान अव4था र Qविृ�तको चचा! गRरएको छ ।   

�व�व अथ
त�� 

आ�थ
क व�ृ�दर 

१.२ रोजगार-का अवसरहGमा भएको व�ृ1, आ�तRरक मागमा भएको �व4तार, तलेको 

घ3दो म7ूय, ल$चलो मौU;क नी,त, उपभोIताको ब�दो मनोवल आUदको कारण 

अमेRरक= अथ!त�" �व4तार हँुदै गएको र घ3दो तलेको म7ूय, �यनू Wयाजदर, 

कमजोर यरुो आUदका कारण यरुो Eे"को आ$थ!क ग,त�वधी प,न �व4तार हँुदै 

गएकाले सन ् २०१४ को तलुनामा सन ् २०१५ मा �व�वको आ$थ!क व�ृ1दरमा 

केह- सधुार हुने देYखएको छ । अ�तरा!िMNय म;ुा कोषले सन ् २०१५ को 

अ�Qलमा Qका�शत गरेको �व�व आ$थ!क पRरZ�य (World Economic 

Outlook) का अनसुार सन ्२०१४ मा ३.४ Q,तशतले बढेको �व�व उ�पादन सन ्

२०१५ मा सीमा�त दरले बढ- ३.५ Q,तशत रहने QEेपण रहेको छ । �य4त,ै 

२०१६ मा �व�व उ�पादन सन ्२०१५ को तलुनामा सीमा�त दरले �व4तार भई 

३.८ Q,तशत रहने QEेपण रहेको छ । �व�व आ$थ!क व�ृ1मा तीन चौथाई 

योगदान रहेका उद-यमान तथा �वकासशील अथ!त�"को व�ृ1दर स�तोसजनक 

रहन नसकेको कारण �व�व उ�पादन अपेpEत Gपले �व4तार हुन नसकेको हो ।  

१.३ सन ्२०१४ मा १.८ Q,तशतले �व4तार भएको �वक�सत मलुकुको अथ!त�" सन ्

२०१५ मा २.४ Q,तशतले ब�ने QEेपण अ�तरा!िMNय म;ुा कोषको रहेको छ । 

�वक�सत मलुकुहG मqये अमेRरक= अथ!त�" सन ् २०१४ मा २.४ Q,तशतले 
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बढेकोमा सन ्२०१५ मा केह- सधुार भई ३.१ Q,तशत रहने QEेपण रहेको छ । 

रोजगार-का अवसरहGमा भएको व�ृ1, ल$चलो मौU;क नी,त, तलेको घ3दो म7ूय 

र उपभोIताको ब�दो मनोवलका कारण अमेRरक= अथ!त�" &मशः सधुार हँुदै 

गएको हो । �य4त,ै सन ्२०१४ मा ०.९ Q,तशतले �व4तार भएको यरुो Eे" सन ्

२०१५ मा १.५ Q,तशतले ब�ने QEेपण रहेको छ । कमजोर उपभोग र घ3दो 

आवासीय लगानीका कारण सन ् २०१४ मा ०.१ Q,तशतले ऋणा�मक रहेको 

जापानको व�ृ1दर सन ्२०१५ मा सधुार भई १.० Q,तशत पuुने अनमुान छ । 

घ3दो म7ूय र कमजोर आ$थ!क व�ृ1का कारण यरुो�पयन के�;-य बvक र 

जापानले सHपि�त खRरद (Asset Purchase) काय!&म अगाडी 7याएका छन ्। 

 

 

१.४ सन ् २०१४ मा ४.६ Q,तशतले व�ृ1 भएको अनमुान गRरएको उद-यमान र 

�वकासशील देशहGको अथ!त�" सन ् २०१५ मा सीमा�त दरले घ3न गई ४.३ 

Q,तशतमा सी�मत रहने QEेपण छ । ठूला उद-यमान बजार अथ!त�" र तले 

,नया!तक राMNहGको कमजोर सHपादन4तर (Performance) का कारण सन ्

२०१५ मा उद-यमान तथा �वकासशील देशहGको आ$थ!क व�ृ1दर घ3ने देYखएको 

छ । ठूला ए�शयाल- देशहG मqये भारतीय तथा $चनीया अथ!त�" सन ्२०१४ 

मा &मशः ७.२ Q,तशत र ७.४ Q,तशतले बढेको अनमुान रहेकोमा सन ्२०१५ 

०. 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

२०१० २०११ २०१२ २०१३ २०१४ 

��
त
श
त

चाट
 १ (क) : �व�व आ�थ
क व�ृ� �विृ"त

�व�वको 

उ�पादन 

�वक�सत 

अथ!त�" 

उद-यमान 

तथा 

�वकासशील 

अथ!त�" 
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मा &मशः ७.५ Q,तशत र ६.८ Q,तशतले बढने QEेपण गRरएको छ । �व�वको 

आ$थ!क व�ृ1को Qविृ�तलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ । 

ता#लका १ (क) : �व�व आ�थ
क ब�ृ�दर 

                                                      (वा�ष
क ��तशत प(रवत
न) 

Eे" २०१२ २०१३ २०१४ 
QEेपण 

२०१५ २०१६ २०२० 

�व�वको उ�पादन 

 
३.४ ३.४ ३.४ ३.५ ३.८ ४.० 

�वक�सत अथ!त�" १.२ १.४ १.८ २.४ २.४ १.९ 

उद-यमान तथा �वकासशील 

अथ!त�" 
५.२ ५.० ४.६ ४.३ ४.७ ५.३ 

उद-यमान तथा �वकासो�मुख 

ए�शया 
६.८ ७.० ६.८ ६.६ ६.४ ६.६ 

मqयपूव! तथा उ�तर अ%�क= 

मुलुकहG 
४.९ २.३ २.४ २.७ ३.७ ४.० 

उद-यमान तथा �वकासशील 

युरोप 
१.३ २.९ २.८ २.९ ३.२ ३.४ 

युरो�पयन यु,नयनका मुलुकहG -०.८ -०.५ ०.९ १.५ १.६ १.५ 

   �ोतः अ�तरा!िMNय मु;ाकोष, अ�Qल, २०१५ । 

 

१.५ सन ्२०१३ को तुलनामा सन ्२०१४ मा दpEण ए�शयाल- मलुकुहG मqये बंगलादेश 

र अफगा,न4तान बाहेक अ�य सव ै मलुकुहGको आ$थ!क व�ृ1दर बढेको छ । 

�यसगैर-, सन ्२०१४ को तुलनामा सन ् २०१५ मा मालUद�स, नेपाल र �ीलकंा 

बाहेक अ�य सब ै दpEण ए�शयाल- मलुकुहGको आ$थ!क व�ृ1दर ब�ने QEेपण 

अ�तरा!िMNय म;ुा कोषको रहेको छ । सन ् २०१३ मा ३.७ Q,तशतले वढेको 

अफगा,न4तानको आ$थ!क व�ृ1दर सन ् २०१४ मा १.५ Q,तशतमा सी�मत रहेको   

छ । भारतमा प,छ7ला समयमा गRरएका नी,तगत सधुारका कारण लगानी 

�व4तार हुनकुा साथै पेNो�लयम पदाथ!को घ3दो म7ूयका कारण आ$थ!क व�ृ1दर 

ब�दै जाने अनमुान रहेको छ । �य4त,ै सरंचनागत लगायतका सम4याहGले गदा! 

$चनीया आ$थ!क व�ृ1दर भने हालकैा वष!हGमा घ3दै गएको छ । ,छमेक= 

मलुकुहGको आ$थ!क व�ृ1को Qविृ�तलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ । 
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ता#लका १ (ख): �छमेक- मुलकुह0को आ�थ
क व�ृ�दर 

(वा�ष
क ��तशत प(रवत
न) 

मुलुक 

 
२०१२ २०१३ २०१४ 

QEेपण 

२०१५ २०१६ २०२० 

बंगलादेश ६.३ ६.१ ६.१ ६.३ ६.८ ६.७ 

भुटान ६.५ ५.० ६.४ ७.६ ८.२ ६.९ 

भारत ५.१ ६.९ ७.२ ७.५ ७.५ ७.८ 

मालUद�स १.३ ४.७ ५.० ५.० ३.९ ५.० 

नेपाल ४.८ ३.९ ५.५ ५.० ५.० ४.५ 

�ीलंका ६.३ ७.३ ७.४ ६.५ ६.५ ६.५ 

पा%क4तान ३.८ ३.७ ४.१ ४.३ ४.७ ५.० 

अफगा,न4तान १४.० ३.७ १.५ ३.५ ४.९ ५.३ 

चीन ७.८ ७.८ ७.४ ६.८ ६.३ ६.३ 
�ोतः अ�तरा!िMNय मु;ाकोष अ�Qल, २०१५ । 

मू3य िथ�त 

१.६ सन ्२०१३ र सन ्२०१४ दबु ैवष!मा �वक�सत अथ!त�"को म7ूय व�ृ1 १.४ Q,तशत 

र5यो । सन ् २०१५ मा भने �वक�सत अथ!त�"को मू7य व�ृ1 ०.४ Q,तशतमा 

सी�मत रहने QEेपण छ । तलेको घ3दो म7ूय र कमजोर मागका कारण सन ्

२०१५ मा  �वक�सत देशहGको म7ूय व�ृ1 �यनू4तरमा रहने अनमुान गRरएको   

हो । �यसगैर-, उद-यमान तथा �वकासशील अथ!त�"को म7ूय व�ृ1 सन ्२०१४ मा 

५.१ Q,तशत रहेकोमा सन ् २०१५ मा ५.४ Q,तशत रहने QEेपण छ । तर 

मqयपवू!का क,तपय मलुुकहGमा देखापरेको अशाि�त तथा आ�तRरक Cव�दको 

कारण मqयपवू! तथा उ�तर- अ%�काका इिज�ट, सडुान, इरान लगायतका 

मलुकुहGमा सन ्२०१४ मा उपभोIता म7ूयमा आधाRरत म;ुा4फ=,त दोहोरो अकंमा 

रहेको छ । अ�तरा!िMNय म;ुा कोषले �वक�सत मलुकुहG मqये अमेRरका, यरुो Eे" 

र जापानको म7ूयव�ृ1 सन ्२०१४ को तलुनामा सन ्२०१५ मा घ3ने QEेपण गरेको 

छ । यरुो Eे"मा उ�पादन अ�तराल (Output Gap) उ�च रहेको कारण 

म;ुा4फ=,त �यनू 4तरमा रहन गएको हो । उपभोIता मू7यमा आधाRरत �व�वको 

म;ुा4फ=,तदरको Qविृ�तलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ ।   
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ता#लका १ (ग) : उपभो8ता म3ूयमा आधा(रत �व�वको म:ुाफ-�तदर 
(��तशत) 

Eे" 

 
२०१२ २०१३ २०१४ 

QEेपण 

२०१५ २०१६ २०२० 

�वक�सत अथ!त�" २.० १.४ १.४ ०.४ १.४ २.० 

उद-यमान तथा 

�वकासशील अथ!त�" 
६.१ ५.९ ५.१ ५.४ ४.८ ४.५ 

उद-यमान तथा 

�वकाशो�मुख ए�शया 
४.७ ४.८ ३.५ ३.० ३.१ ३.७ 

मqयपूव! तथा उ�तर 

अ%�क= मुलुकहG 
९.७ ९.३ ६.५ ६.२ ६.४ ५.७ 

उद-यमान तथा 

�वकासशील युरोप 
६.० ४.३ ३.८ २.७ ३.७ ४.० 

युरो�पयन यु,नयनका 

मुलुकहG 
२.५ १.३ ०.४ ०.१ १.० १.७ 

�ोतः अ�तरा!िMNय मु;ाकोष अ�Qल, २०१५ । 

 

१.७ �व�वका अ�य मलुकुहGसँगको आ$थ!क अ�तर,नभ!रता ब�दै गएको कारण अ�य 

मलुकहGमा हुने घटना पRरघटनाहGबाट दpEण ए�शयाल- देशहGको म;ुा4फ=,त दर 

प,न Qभा�वत ब�ने गरेको छ । सन ्२०१३ मा यस Eे"का क,तपय मलुुहGको 

म;ुा4फ=,तदर दोहोरो अकंमा रहेकोमा सन ्२०१४ मा एकल अकंमा सी�मत रहेको 

छ । सन ् २०१३ को तलुनामा सन ् १०१४ मा पा%क4तान बाहेकका अ�य सब ै

दpEण ए�शयाल- मलुुकहGको म;ुा4फ=,तदर घटेको छ । सन ् २०१४ मा दpEण 

ए�शयाल- मलुकुहG मqये नेपाल र पा%क4तानको म;ुा4फ=,तदर सबभै�दा उ�च 

रहेको छ भने मालUद�स र �ीलकंाको सबभै�दा �यनू रहेको छ । सन ्२०१३ मा 

२.६ Q,तशत रहेको चीनको म;ुा4फ=,तदर सन ्२०१४ मा २.० Q,तशतमा सी�मत 

रहेको छ । आ$थ!क कृयाकलापमा आएको स4ुततासँग ैचीनको म;ुा4फ=,तदर �यनू 

4तरमा रहँदै आएको छ ।  �यसगैर-, सन ्२०१३ मा १०.० Q,तशत रहेको भारतको 

म;ुा4फ=,तदर सन ्२०१४ मा ६.० Q,तशतमा सी�मत रहेको छ । सन ्२०१४ को 

तलुनामा सन ् २०१५ मा भारत वाहेक अ�य सबै दpEण ए�शयाल- देशहGको 
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म;ुा4फ=,तदर घ3ने QEेपण छ । उपभोIता म7ूयमा आधाRरत ,छमेक= 

मलुकुहGको म;ुा4फ=,त दरको Qविृ�तलाई तलको ता�लकामा Q4ततु गRरएको छ । 
 

ता#लका १ (घ) : उपभो8ता म3ूयमा आधा(रत �छमेक- मलुकुह0को म:ुाफ-�तदर 
(Q,तशत) 

मुलुक 

 
२०१२ २०१३ २०१४ 

QEेपण 

२०१५ २०१६ २०२० 

बंगलादेश ६.२ ७.५ ७.० ६.४ ६.४ ५.९ 

भुटान १०.१ ८.७ ७.७ ६.३ ६.१ ५.६ 

भारत १०.२ १०.० ६.० ६.१ ५.७ ५.० 

मालUद�स १०.९ ४.० २.५ ०.३ २.१ ४.० 

नेपाल ८.३ ९.९ ९.० ७.१ ६.३ ५.७ 

�ीलंका ७.५ ६.९ ३.३ १.७ ३.४ ५.० 

अफगा,न4तान  ६.४ ७.४ ४.६ ३.७ ५.५ ५.० 

पा%क4तान ११.० ७.४ ८.६ ४.७ ४.५ ५.० 

चीन २.६ २.६ २.० १.२ १.५ ३.० 

�ोतः अ�तरा!िMNय मु;ाकोष, अ�Qल, २०१५ । 

कुल गाह
=य माग 

१.८ �वक�सत मलुकुहGको आ$थ!क ग,त�वधीमा भएको �व4तारका कारण �य4ता 

मलुकुहGको कुल यथाथ! गाह!4�य माग सन ् २०१३ को १.० Q,तशत व�ृ1को 

तलुनामा सन ् २०१४ मा १.८ Q,तशतले बढेको छ । अमेRरकाको कुल यथाथ! 

गाह!4�य माग सन ्२०१३ मा १.९ Q,तशतले बढेको तुलनामा सन ्२०१४ मा २.५ 

Q,तशतले बढेको छ । तर यरूो Eे"को कूल यथाथ! गाह!4�य माग सन ्२०१३ मा 

०.९ Q,तशतले ऋणा�मक रहेकोमा सन ्२०१४ मा सधुार भ ै०.८ Q,तशले बढेको  

छ । सन ् २०१५ मा �वक�सत मलुकुहGको कुल यथाथ! गाह!4�य माग २.३ 

Q,तशतले बढने QEेपण रहेको छ । यसले �व�व अथ!त�" म�द-को अव4थाबाट 

�व4तारै मा$थ उिIलदैं गरेको 4पMट हुन आउँदछ । तलको ता�लकामा �वक�सत 

मलुकहGको कुल यथाथ! गाह!4�य मागको Qविृ�तलाई देखाइएको छ । 
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ता#लका १ (ङ) : �वक#सत मलुकुह0को कुल यथाथ
 गाह
=य माग 

                                                   (वा�ष!क Q,तशत पRरवत!न) 

Eे" 

 
२०१२ २०१३ २०१४ 

�Cेपण 

२०१५ २०१६ २०२० 

�वक�सत अथ!त�" ०.८ १.० १.८ २.३ २.४ २.० 

संयुIत रा�य 

अमेRरका 

२.२ १.९ २.५ ३.४ ३.४ २.२ 

युरो Eे" -२.३ ०.९ ०.८ १.२ १.५ १.५ 

संयुIत अ$धरा�य १.४ १.८ २.९ २.७ २.४ २.२ 

जापान २.६ १.९ ०.१ ०.१ ०.७ ०.५ 

Iयानाडा २.२ १.८ १.४ १.२ १.९ १.७ 

�ोतः अ�तरा!िMNय मु;ाकोष, अ�Qल, २०१५ । 

१.९ �वक�सत मलुकुहGको कुल यथाथ! गाह!4�य मागमा हुन गएको �व4तारसँग ै�य4ता 

मलुकुहGसँग WयापाRरक सHव�ध भएका मलुकुहGको ,नया!त ब�ने, उ�पादन तथा 

आ$थ!क %&याकलापमा सकारा�मक Qभाव पन�, �वदेशी कामदारको माग बढन जाँदा 

रोजगार-का ला$ग �य4ता मुलकु तफ!  जाने Qविृ�त ब�न गई �वQेषण आQवाहमा 

सकारा�मक असर पन� अव4था आउँदछ । �वक�सत तथा औCयो$गक मलुकुहGको 

आ�तRरक मागमा आएको �व4तारसगंै नेपाल ज4ता अ7प�वक�सल देशहGको 

उ�पादन, ,नया!त तथा रोजगार-मा सकारा�मक Qभाव पन� सभंावना रह�छ ।  

�व�व Gयापार  

१.१० सन ्२००९ मा १०.६ Q,तशतले ऋणा�मक रहेको व4त ुतथा सेवाको �व�व Wयापार 

पRरमाण �यस प,छका दईु वष!मा उ7ले�य �व4तार भएकोमा सन ्२०१२ मा २.८ 

Q,तशतले मा" �व4तार भयो । सन ्२०१३ मा व4त ुतथा सेवाको �व�व Wयापार 

पRरमाण ३.५ Q,तशतले बढेकोमा सन ्२०१४ मा ३.४ Q,तशतले मा" बढेको छ । 

सन ् २०१४ मा �वक�सत अथ!त�"को ,नया!त ३.३ Q,तशतले तथा उद-यमान र 

�वकासशील अथ!त�"को ,नया!त ३.४ Q,तशतले ब�यो । �य4त,ै २०१४ मा �वक�सत 

अथ!त�" तथा उद-यमान र �वकासशील अथ!त�"को आयात &मशः ३.३ Q,तशत र 
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३.७ Q,तशतले व�यो । सन ्२०१४ मा �वक�सत अथ!त�"को Wयापार स�तुलन ०.३ 

Q,तशतले वढेको छ जबक= उद-यमान र �वकासशील अथ!त�"को Wयापार स�तुलन 

०.६ Q,तशतले घटेको छ । सन ् २०१५ मा �व�व Wयापार ३.७ Q,तशतले ब�ने 

QEेपण अ�तरा!िMNय म;ुाकोषको रहेको छ । �व�व Wयापारको Qविृ�तलाई तलको 

ता�लकामा देखाइएको छ ।  

ता#लका १ (च) : �व�व वत ुतथा सेवा Gयापारको िथ�त  
(वा�ष!क Q,तशत पRरवत!न) 

  २०१२ २०१३ २०१४ QEेपण 

  २०१५ २०१६ 

कुल Wयापार 

पRरमाण 

�व�व  २.८ ३.५ ३.४ ३.७ ४.७ 

 

,नया!त 

�वक�सत अथ!त�" २.० ३.१ ३.३ ३.२ ४.१ 

उद-यमान र �वकासशील अथ!त�" ४.४ ४.६ ३.४ ५.३ ५.७ 

 

आयात 

�वक�सत अथ!त�" ०.९ २.१ ३.३ ३.३ ४.३ 

उद-यमान र �वकासशील अथ!त�" ६.० ५.५ ३.७ ३.५ ५.५ 

 

Wयापार 

स�तुलन 

�वक�सत अथ!त�" -०.६ ०.७ ०.३ १.० -०.४ 

उद-यमान र �वकासशील अथ!त�" ०.७ -०.३ -०.६ -३.७ ०.१ 

�ोतः अ�तरा!िMNय मु;ाकोष, अ�Qल, २०१५ । 

रािHIय अथ
त�� 

१.११ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा मलुकुको वा4त�वक कुल गाह!4�य उ�पादन ५.० 

Q,तशतले व�ृ1 हुने सशंो$धत ल�य रहेकोमा �य4तो व�ृ1दर आधारभतू म7ूयमा 

३.० Q,तशत रहेको अनमुान छ । अ,घ7लो वष!मा य4तो व�ृ1दर ५.१ Q,तशत 

रहेको $थयो । �वगत ८ वष!को अव$धमा चाल ुआ$थ!क वष!को आ$थ!क व�ृ1दर 

सबभै�दा �यनू रहेको छ । कृ�ष E"े मलूतः मौसमी Q,तकूलता र गरै कृ�ष 

Eे"का ग,त�वधीहG २०७२ वशैाख १२ को भकुHपबाट बढ- Qभा�वत भएका 

कारण चाल ु आ$थ!क वष!को आ$थ!क व�ृ1दर अ,घ7लो वष!को तलुनामा �यनू 

रहन गएको हो । २०७२ वशैाख १२ गतकेो भकूHप अ,घ मलुकुको कुल गाह!4�य 

उ�पादन आधारभतू म7ूयमा ४.६ Q,तशतले ब�ने QारिHभक अनमुान रहेको 

$थयो । २०७२ वशैाख १२ गतकेो भकूHपका कारण खानी तथा उ�खनन, 
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उCयोग, ,नमा!ण, थोक तथा खु;ा Wयापार, होटल तथा रेMटुरे�ट, �व�तीय 

मqय4थता, Rरयल 4टेट तथा Wयावसा,यक सेवा आUद Eे"हG नरा�र- Qभा�वत 

भएको कारण Qच�लत म7ूयको कुल गाह!4�य उ�पादन G. ३६.५ अब!ले कमी 

हुने अनमुान छ । �य4त,ै Qच�लत म7ूयको कुल उ�पादनमा (आधारभतू 

म7ूयमा) कRरव G. ५१ अब! बराबर-को व4त ुतथा सेवाको उ�पादनमा कमी हुने 

अनमुान छ । 

 
 

१.१२ �वगत एक दशकको नेपालको आ$थ!क व�ृ1दर स�तोषजनक रहन सकेन ् । 

�वगत एक दशकको अव$धमा आ$थ!क वष! २०६४/६५ र आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

मा आ$थ!क व�ृ1दर ५.० Q,तशत मा$थ रहेताप,न अ�य आ$थ!क वष!हGमा 

आ$थ!क व�ृ1दर ३ देYख ४ Q,तशत बीचमा र5यो । �वगत एक दशकको 

मलुकुको औसत आ$थ!क व�ृ1दर आधारभतू म7ूयमा ४.१ Q,तशत मा" र5यो । 

�य4त,ै एक दशकको कृ�ष तथा गरै कृ�ष E"ेको औसत व�ृ1दर &मशः २.९ 

Q,तशत र ४.८ Q,तशत रहेको छ । गरै कृ�ष E"ेमा उCयोग र सेवा Eे"को एक 

दशकको औसत व�ृ1दर &मशः ३.२ Q,तशत र ५.४ Q,तशत रहेको छ । 

 

 

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

चाट
 १ (ख) : आ�थ
क व�ृ� �विृ"त (आधारभतू म3ूयमा)

1.8 1.0

5.8
3.0 2.0

4.5 4.6
1.1

2.9 1.9

5.3
4.4

5.9

4.3 5.4 3.6 4.5
5.0

6.3
3.6

0.0

5.0

10.0

15.0

��
त
श
त

चाट
 १ (ग) : कृ�ष तथा गरै कृ�ष Cे�को व�ृ�दर

u}/ s[lif If]q

s[lif If]q
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१.१३ �वगत एक दशकको आ$थ!क व�ृ1को Eे"गत Qविृ�तलाई �व�लेषण गदा! सेवा 

Eे"को व�ृ1दर स�तोषजनक रहेताप,न कृ�ष तथा उCयोग E"ेको व�ृ1दर 

स�तोषजनक रहन सकेन ् । यस अव$धका तीन वष!हG बाहेक अ�य आ$थ!क 

वष!हGमा सेवा E"ेको व�ृ1दर ५.० Q,तशत भ�दा बढ- रहेको छ । यस अव$धमा 

कृ�ष E"ेको व�ृ1दर मलूतः मौसमी पE, मल �वउ �वजनको आप,ूत ! आUद 

पEबाट बढ- Qभा�वत ब�यो भने उCयोग Eे" मलूतः लगानीको वातावरण, �म 

सम4या, उजा! सकंट, लिHवदंो राजन,ैतक स&ंमण आUदबाट बढ- Qभा�वत  

ब�यो । 
 

 
 

ता#लका १ (छ) : एक दशकको आ�थ
क व�ृ� �विृ"त 

आ$थ!क वष! 

२०
६२
/६
३ 

२०
६३
/६
४ 

२०
६४
/६
५ 

२०
६५
/६
६ 

२०
६६
/६
७ 

२०
६७
/६
८ 

२०
६८
/६
९ 

२०
६९
/७
० 

२०
७०
/७
१ 

२०
७१
/७
२ 

एक
 द

श
क
क
ो 

औ
स
त 

कृ�ष १.८ १.० ५.८ ३.० २.० ४.५ ४.६ १.१ २.९ १.९ २.९ 

गैर कृ�ष ५.३ ४.४ ५.९ ४.३ ५.४ ३.६ ४.५ ५.० ६.३ ३.६ ४.८ 

  उCयोग ४.५ ३.९ १.७ -०.६ ४.० ४.३ ३.० २.७ ६.२ २.६ ३.२ 

  सेवा ५.६ ४.५ ७.३ ६.० ५.८ ३.४ ५.० ५.७ ६.३ ३.९ ५.४ 

आ$थ!क 

व�ृ1(आधारभूत 

मू7यमा) 

३.७ २.८ ५.८ ३.९ ४.३ ३.८ ४.६ ३.८ ५.१ ३.० ४.१ 

 �ोत: के�;-य त�यांक �वभाग 
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��
त
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त

चाट
 १ (घ) : उLयोग तथा सेवा Cे�को व�ृ�दर

pBf]u If]q

;]jf If]q
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१.१४ कुल गाह!4�य उ�पादनको चचा! Eे"गत आधारमा गन! स%क�छ । System of 

National Account, १९९३ ले सम� आ$थ!क %&याकलापहGलाई १७ E"ेहGमा 

व$ग!करण गरेताप,न नेपालमा १५ E"ेहGको �ववरणको आधारमा सम� आ$थ!क 

व�ृ1को �ववरण Qका�शत भई आएको छ । अCयाव$धक त�या�कका आधारमा 

�व�भ�न Eे" र उपE"ेह�को ि4थ,तको चचा! यस खJडमा गRरएको छ । 

कृ�ष Cे� 

कृ�ष तथा बन 

१.१५ कृ�ष गाह!4�य उ�पादनमा कRरव २१.० Q,तशत अशं ओगटेको धान बाल-को 

उ�पादन यसवष! मौसमी Q,तकूलताको कारण ५.१ Q,तशतले घटेको छ । 

�य4त,ै अक� Qमखु बाल- मकैको उ�पादन प,न ६.० Q,तशतले घटेको अनमुान 

छ । अ�य कृ�ष बाल- तथा पशजु�य उ�पादन प,न सामा�य दरले मा" बढेको 

कारण आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा कृ�ष तथा वन Eे"को उ�पादन १.८ Q,तशतले 

मा" बढने अनमुान छ । गत आ$थ!क वष!मा यो E"ेको उ�पादन २.८ Q,तशतले 

बढेको $थयो । �वगत पाचँ वष!को अव$धमा यस Eे"को औसत व�ृ1दर ३.० 

Q,तशत रहेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस 

Eे"को योगदान ३२.५ Q,तशत रहने अनमुान छ ।  

म"यपालन 

१.१६ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा म�4यपालन Eे"को उ�पादन ६.३ Q,तशतले व�ृ1 हुने 

अनमुान छ । गत वष! यस E"ेको उ�पादन ४.९ Q,तशतले बढेको $थयो । 

म�4यपालन Q,त %कसानहGको आकष!ण ब�दै गएको कारण यस Eे"को व�ृ1दर 

स�तोषजनक रहँदै आएको छ । �वगत पाँच वष!मा यो Eे" औसतमा ५.५ 

Q,तशतले बढेको छ ।  

गैर कृ�ष Cे� 

१.१७ गरै कृ�ष E"े अ�तग!त उCयोग र सेवा E"े पद!छन ्। चाल ुआ$थ!क वष!मा गरै 

कृ�ष E"े ३.६ Q,तशतले बढने अनमुान छ । अ,घ7लो वष! यो E"े ६.३ 

Q,तशतले बढेको $थयो । गरै कृ�ष Eे" मqये चाल ुआ$थ!क वष!मा उCयोग तथा 

सेवा Eे"को व�ृ1दर &मशः २.६ Q,तशत र ३.९ Q,तशत रहने अनमुान छ । 
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अ,घ7लो वष! उCयोग तथा सेवा E"ेको व�ृ1दर &मशः ६.२ Q,तशत र ६.३ 

Q,तशत रहेको $थयो । �वगत पाँच वष!मा गरै कृ�ष Eे"को औसत व�ृ1दर ४.६ 

Q,तशत रहेको छ ।  

उLयोग Cे�  

खानी तथा उ"खनन 

१.१८ चाल ुआ$थ!क वष!मा खानी तथा उ�खनन E"ेको उ�पादन ०.९ Q,तशतले ब�ने 

अनमुान छ । गत वष! यस Eे"को व�ृ1दर ५.४ Q,तशत $थयो । गत वशैाख १२ 

गतकेो भकुHपको कारण भकुHप अ,त Qभा�वत िज7लाहGमा ढु�गा, $गट-, 

बालवुा र माटोको उ�खननमा ,नकै �ास आएको र पIक= घर ,नमा!ण गन! 

सरकारले केह- समयका ला$ग रोक लगाइएको कारण यस E"ेको व�ृ1दर 

अ,घ7लो वष!को तलुनामा �यनू रहन गएको हो । यस Eे"को �वगत पाँच 

वष!को औसत व�ृ1दर ३.१ Q,तशत रहेको छ ।  

उ"पादनमूलक उLयोग 

१.१९ उ�पादनमलूक उCयोग E"ेको �वगत एक दशकको सHपादन4तर स�तोषजनक 

रहन सकेको छैन ् । �वगत एक दशकको अव$धमा आ$थ!क वष! २०६४/६५ र 

आ$थ!क वष! २०६५/६६ बाहेकका अ�य वष!हGमा यो Eे"को व�ृ1दर धना�मक 

रहेताप,न यो �यनू 4तरको रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ६.३ Q,तशत 

रहेको यस Eे"को व�ृ1दर आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा २.४ Q,तशतमा सी�मत 

रहने अनमुान छ । गत वशैाख १२ मा गएको भकुHपका कारण केह- उCयोगको 

भौ,तक E,त भई स�चालनमा आउन नसकेको, स�चा�लत उCयोगहGमा प,न 

कामदारको अभाव रहेको, उ�पाUदत व4तकुो मागमा कमी आएको ज4ता 

कारणहGले गदा! यस E"ेको उ�पादन Qभा�वत भई व�ृ1दर �यनू रहन गएको 

हो । �वगत पाँच वष!को यस Eे"को औसत व�ृ1दर ४.० Q,तशत रहेको छ ।  

१.२० लगानीको वातावरणमा अपेpEत सधुार हुन नसIन,ु ऊजा! सकंट यथावत ्रहन,ु 

�म सHव�ध सहज हुन नसIन,ु राजनी,तक स&ंमणकाल लिHबदैं जान,ु 

औCयो$गक पवूा!धारको �वकास हुन नसIन,ु ऐन ,नयममा समसाम,यक 

पRरमाज!न हुन नसIन ु र लगानी �व4तार गन!का ला$ग लगानीकता!ह�लाई 

आ�व4त पान! नसIन ुज4ता कारणह�ले गदा! �वगत लामो समयदेYख उCयोग 
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Eे" Qभा�वत भई आएको छ । �वगत दश वष!को यस Eे"को औसत व�ृ1दर 

२.६ Q,तशत मा" रहनलेु यो E"ेको अव4था स�तोषजनक रहन नसकेको 4पMट 

हुन आउँदछ । �वगतमा कुल गाह!4�य उ�पादनमा कRरव १० Q,तशत Uह4सा 

ओगटेको यो Eे"को योगदान &मशः घ3दो ि4थ,तमा रहेको छ । आ$थ!क वष! 

२०५८/५९ को यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यो E"ेको योगदान ८.५ Q,तशत 

रहेकोमा �यसप,छका वष!ह�मा ,नर�तर �ास आई चाल ुआ$थ!क वष!मा ६.८ 

Q,तशतमा सी�मत हुने देYखएको छ ।  

�वLयुत, Oयाँस तथा पानी  

१.२१ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा �वCयतु, uयास तथा पानी Eे"को उ�पादन १.२ 

Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । गत आ$थ!क वष!मा यो Eे"को उ�पादन ३.५ 

Q,तशतले बढेको $थयो ।  �वगत पाँच वष!मा यस Eे"को औसत व�ृ1दर ३.५ 

Q,तशत रहेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस E"ेको 

योगदान २.१ Q,तशत रहने अनमुान छ ।  

�नमा
ण Cे� 

१.२२ गत आ$थ!क वष!मा ७.१ Q,तशतले बढेको यो Eे"को उ�पादन चाल ुआ$थ!क 

वष!मा ३.६ Q,तशतले मा" ब�ने अनमुान छ । गत वशैाख १२ मा गएको 

भकुHपका कारण नेपाल सरकारले त�कालका ला$ग भवन ,नमा!णमा रोक 

लगाएको कारणले गदा! ,नमा!ण सामा�ीको आप,ूत !मा उ7लेखनीय �ास आउनकुा 

साथै ज4ता पाता बाहेक अ�य सब ै,नमा!ण सामा�ीको उ�पादनमा समेत कमी 

आएकोले गदा! ,नमा!ण E"ेको व�ृ1दर अ,घ7लो वष!को तलुनामा कम रहन 

गएको हो । �वगत पाँच वष!को यस Eे"को औसत व�ृ1दर ३.६ Q,तशत रहेको 

छ । यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस E"ेको योगदान चाल ुआ$थ!क वष!मा 

५.९ Q,तशत रहेको छ ।  

सेवा Cे�  

थोक तथा खु:ा Gयापार 

१.२३ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ९.० Q,तशतको उ�चदरले बढेको यो E"ेको उ�पादन 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा ३.४ Q,तशतले मा" ब�ने अनमुान छ । भकुHपप,छ 
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कृ�ष E"ेको उ�पादनमा आएको कमी, Wयापारयोuय ब4तहुGको आयातमा भएको 

कमी तथा औCयो$गक उ�पादनमा आएको �ासको कारण यो Eे"को व�ृ1दर 

अ,घ7लो वष!को तलुनामा �यनू रहन गएको हो । �वगत पाँच वष!को अव$धमा 

यस Eे"को औसत व�ृ1दर ४.९ Q,तशत रहेको छ । गरै कृ�ष E"ेका �व�भ�न 

Eे"ह�मqये यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा सबभै�दा बढ- योगदान Uदने यस 

Eे"को योगदान चाल ुआ$थ!क वष!मा १३.३ Q,तशत हुने अनमुान छ । 

होटल र रेHटुरेQट 

१.२४ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा होटल तथा रेMटुरेJट E"ेको उ�पादन ४.० Q,तशतले 

बढेको अनमुान छ । अ,घ7लो आ$थ!क वष!मा यो Eे"को उ�पादन ६.८ 

Q,तशतले बढेको $थयो । पय!टक आगमनमा आएको कमी, भकुHपको कारण 

होटल तथा रेMटुरामा पगेुको Eती, आ�तRरक पय!टनमा आएको �ास आUदको 

कारण अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा चाल ुआ$थ!क वष!मा यस Eे"को व�ृ1 

दर �यनू रहन गएको हो । �वगत पाँच वष!को यस E"ेको औसत व�ृ1दर ६.० 

Q,तशत रहेको छ । �य4त,ै यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस Eे"को 

योगदान चाल ुआ$थ!क वष!मा १.८ Q,तशत रहने अनमुान छ ।  

यातायात, भQडारण तथा सSचार  

१.२५ गत वष! ८.३ Q,तशतले व�ृ1 भएको यो Eे"को उ�पादन चाल ुआ$थ!क वष!मा 

५.२ Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । 4थल तथा हवाई यातायातमा भएको 

म�द-को कारण यस Eे"को उ�पादन गत वष!भ�दा �यनू दरले ब�ने अनमुान 

गRरएको हो । यस Eे"को �वगत पाँच वष!को औसत व�ृ1दर ६.९ Q,तशत रहेको 

छ । यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस E"ेको योगदान चाल ुआ$थ!क वष!मा 

१०.६ Q,तशत रहने अनमुान  छ ।  

�व"तीय मTयथता 

१.२६ यो Eे" अ�तग!तको ब%ैकङ समहुमा नेपाल राMN बvक, वाYण�य बvक, �वकास 

बvक, �व�त कHपनी, लघ�ुव�त स4ंथा तथा सहकार-का करोवार समावेश हुने 

गद!छन ् । �यसगैर-, बीमा समहूमा बीमा स�म,तका साथ ै जीवन बीमा र 

,नज�वन बीमा कHपनीह�का कारोवार समावेश हु�छन ् । �य4त,ै सामािजक 

सरुEा योगदान समहूमा नेपाल $धतोप" बोड!, कम!चार- स�चयकोष, नागRरक 
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लगानी कोष आUदका कारोवार समावेश हु�छन ् । गत आ$थ!क वष!मा ३.७ 

Q,तशत रहेको यस E"ेको व�ृ1दर चाल ुआ$थ!क वष!मा १.४ Q,तशतमा सी�मत 

रहने अनमुान छ । भकुHपको कारण पय!टन, ,नमा!ण, कृ�ष आUद Eे"मा बvक 

तथा �व�तीय स4ंथाहGले गरेको कजा! लगानीमा परेको नकारा�मक Qभाव तथा 

�वमा�क दावीमा भएको बढो�तर-ले गदा! चाल ु आ$थ!क वष!मा यो E"ेको 

उ�पादन अ,घ7लो वष!को तलुनामा �यनू दरले ब�ने देYखएको हो । यस Eे"को 

�वगत पाँच वष!को औसत व�ृ1दर २.२ Q,तशत रहेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को 

यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस Eे"को योगदान ३.९ Q,तशत रहेको 

अनमुान छ । 

(रयल इटेट तथा Gयावसा�यक सेवा 

१.२७ चाल ुआ$थ!क वष!मा यस Eे"को उ�पादन ०.८ Q,तशतले मा" बढने अनमुान 

छ। गत वष! यो E"ेको उ�पादन ३.६ Q,तशले बढेको $थयो । देशमा हाल ैगएको 

�वनाशकार- भकुHपको कारण हाउिज�ग Wयावसायमा पगेुको Eती, घर जuगाको 

कारोवारमा आएको म�द-, भकुHपको कारण आवसीय सेवामा भएको कटौती र 

Wयवसा,यक कारोवारमा आएको कमी आUदको कारण यो वष! यस Eे"को 

उ�पादन सीमा�त दरले मा" ब�ने अनमुान रहेको हो । �वगत पाँच वष!को यो 

Eे"को औसत व�ृ1दर ३.० Q,तशत रहेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को यथाथ! कुल 

गाह!4�य उ�पादनमा यस E"ेको योगदान ७.७ Q,तशत रहने अनमुान छ ।  

साव
ज�नक �शासन र रCा 

१.२८ के�;-य सरकारको साव!ज,नक Qशासन तथा रEामा गRरएको बजेट Wयव4था 

तथा खच!को आधारमा चाल ुआ$थ!क वष!मा यस Eे"को उ�पादन ५.८ Q,तशतले 

ब�ने अनमुान छ । गत आ$थ!क वष!मा यस Eे"को उ�पादन ५.० Q,तशतले 

बढेको $थयो । �वगत पाचँ वष!को यस E"ेको औसत व�ृ1दर ४.८ Q,तशत 

रहेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस Eे"को 

योगदान १.८ Q,तशत रहने अनमुान छ । 

#शCा 

१.२९ �शEा Eे"मा सरकारको बजेट तथा खच!मा �व4तार हुनकुा साथै ,नजी तथा गरै 

सरकार- E"ेबाट स�चा�लत शpैEक ग,त�वधीमा प,न �व4तार भएको कारण 
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आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा यस Eे"को उ�पादन गत आ$थ!क वष!को तलुनामा 

सीमा�त दरले बढ- ५.० Q,तशत रहने अनमुान छ । गत वष! यो Eे"को 

उ�पादन ४.८ Q,तशतले बढेको $थयो । �वगत पाँच वष!को अव$धमा यस E"ेको 

उ�पादन औसतमा ४.९ Q,तशतले बढेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को यथाथ! कुल 

गाह!4�य उ�पादनमा यस E"ेको योगदान ६.८ Q,तशत रहेको अनमुान छ ।  

वा=य र सामािजक काय
 

१.३० 4वा4�यका Eे"मा सरकार1ारा गRरएको बजटे �व,नयोजन तथा खच!का साथै 

,नजी Eे"को कारोवारमा प,न व�ृ1 भएको, भकूHपप,छ सरकार-, गरै सरकार- 

तथा ,नजी E"ेको कारोवार प,न बढेको आUद ज4ता कारणहGले गदा! चाल ु

आ$थ!क वष!मा यस Eे"को उ�पादन १०.० Q,तशतको उ�च दरले व�ने अनमुान 

छ । गत वष! यस Eे"को उ�पादन ४.५ Q,तशतले बढेको $थयो । �वगत पाँच 

वष!मा यस E"ेको उ�पादन औसतमा ६.१ Q,तशतले बढेको छ । चाल ुआ$थ!क 

वष!को यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस Eे"को योगदान १.६ Q,तशत रहेको 

अनमुान छ ।  

अ�य सामुदा�यक, सामािजक तथा Gयि8तगत सेवाहW 

१.३१ यस Eे"मा सरकार- Eे"बाट Qदान गRरने �शEा र 4वा4�य बाहेकका 

सामदुा,यक सेवा लगायत �व�भ�न %क�समका सामािजक तथा WयिIतगत 

सेवाहG समावेश हुने गद!छन ्। यस Eे"को उ�पादन चाल ुआ$थ!क वष!मा ५.३ 

Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । गत वष! यो Eे"को उ�पादन ४.८ Q,तशतले 

बढेको $थयो । �वगत पाँच वष!मा यो Eे" औसतमा ५.७ Q,तशतले बढेको छ । 

चाल ुआ$थ!क वष!को यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस E"ेको गोगदान ४.२ 

Q,तशत रहने अनमुान छ ।  

Cे�गत �ववरण 

१.३२ कुल गाह!4�य उ�पादनलाई Qाथ�मक, C�वतीयक र ततृीयक गर- तीन म�ुय 

Eे"ह�मा �वभाजन गर- �व�लेषण गन! स%क�छ । Qाथ�मक E"ेमा कृ�ष तथा 

वन, म�4यपालन र खानी तथा उ�खनन Eे" पद!छन ्। आ$थ!क वष! २०७१/७२ 

मा Qाथ�मक E"ेको उ�पादन १.८ Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । गत वष! यो 
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Eे"को उ�पादन २.९ Q,तशतले बढेको $थयो । �वगत पाँच वष!मा यस Eे"को 

औसत व�ृ1दर ३.० Q,तशत रहेको छ ।  

१.३३ C�वतीय Eे" अ�तग!त उCयोग, �वCयतु, uयाँस तथा पानी र ,नमा!ण E"े 

समावेश हु�छन ् । आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा C�वतीयक Eे"को उ�पादन २.७ 

Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । गत वष! यो E"े ६.२ Q,तशतले बढेको $थयो । 

यस Eे" अ�तग!त रहेका सव ैउप Eे"हGको उ�पादन गत वष! भ�दा �यनूदरले 

बढेको कारण चाल ुआ$थ!क वष!मा यो E"ेको उ�पादन �यनू दरले बढेको हो । 

�वगत पाँच वष!को यस Eे"को औसत व�ृ1दर ३.२ Q,तशत रहेको छ ।  

१.३४ ततृीय Eे" अ�तग!त थोक तथा खु;ा Wयापार, होटल तथा रेMटुरे�ट, यातायात, 

भ�डारण तथा स�चार, �व�तीय मqय4थता, Rरयल 4टेट तथा Wयावसा,यक 

सेवा, साव!ज,नक Qशासन तथा रEा, �शEा, 4वा4�य र अ�य सामदुा,यक, 

सामािजक तथा WयिIतगत सेवा पद!छन ्। अ,घ7लो वष! ६.३ Q,तशतले बढेको 

यो Eे"को उ�पादन चाल ुआ$थ!क वष!मा ३.९ Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । यस 

Eे" अ�तग!त रहेका साव!ज,नक Qशासन र रEा, �शEा, 4वा4�य र अ�य 

सामदुा,यक सेवा बाहेक अ�य E"ेको उ�पादन अ,घ7लो वष!को तलुनामा कम 

रहेको कारण चाल ुआ$थ!क वष!मा यो Eे"को व�ृ1दर कम रहेको हो । यस 

Eे"को �वगत पाचँ वष!को औसत व�ृ1दर ५.४ Q,तशत रहेको छ । 

 

 
 
    

 

3.3

5.6
4.5

7.4
6.0 5.8

3.4
5.0 5.7 6.3

3.9

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

��
त
श
त

चाट
 १ (ङ) : Cे�गत व�ृ�दर

k|fylds If]q

låtLo If]q

t[tLo  If]q



18 

 

कुल गाह
=य उ"पादनको संरचना 

१.३५ नेपाल- अथ!त�"को सरंचनागत पRरवत!न भइरहेको छ । कुल गाह!4�य 

उ�पादनमा कृ�ष र उCयोग E"ेको योगदान घ3दै गएको छ भने सेवा E"ेको 

योगदान ब�दो छ । E"ेगत आधारमा हेदा! Qच�लत म7ूयमा चाल ु आ$थ!क 

वष!को कुल गाह!4�य उ�पादनमा Qाथ�मक Eे"को योगदान ३२.३ Q,तशत हुने 

अनमुान गRरएको छ । आ$थ!क वष! २०५८/५९ को कूल गाह!4�य उ�पादनमा यो 

Eे"को योगदान ३७.९ Q,तशत रहेको $थयो । �वगत पाँच वष!को कुल गाह!4�य 

उ�पादनमा यो Eे"को औसत योगदान ३४.६ Q,तशत रहेको छ ।  

१.३६ कुल गाह!4�य उ�पादनमा C�वतीय Eे"को योगदान घ3दो छ । आ$थ!क वष! 

२०५८/५९ मा Qच�लत म7ूयको कूल गाह!4�य उ�पादनमा यो Eे"को योगदान 

१७.० Q,तशत रहेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!मा १४.५ Q,तशतमा झरेको छ । �वगत 

पाँच वष! अव$धको कुल गाह!4�य उ�पादनमा यो Eे"को औसत योगदान १४.५ 

Q,तशत रहेको छ । 

१.३७ कुल गाह!4�य उ�पादनमा ततृीयक E"ेको योगदान &मशः ब�दै गएको छ । 

आ$थ!क वष! २०५८/५९ को Qच�लत म7ूयको कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस 

Eे"को योगदान ४५.१ Q,तशत रहेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!मा  ५३.२ Q,तशत 

पगेुको छ । �वगत पाचँ वष!को कुल गाह!4�य उ�पादनमा यो E"ेको औसत 

योगदान ५०.९ Q,तशत रहेको  छ । 
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१.३८ औCयो$गक वग�करण अनसुारको कुल गाह!4�य उ�पादनलाई कृ�ष र गरै कृ�ष 

Eे" गर- दईु भागमा वग�करण गदा! कुल गाह!4�य उ�पादनमा कृ�ष Eे"को 

योगदान घ3दो &ममा छ भने गरै कृ�ष Eे"को योगदान &मशः ब�दै गएको छ 

। आ$थ!क वष! २०५७/५८ को यथाथ! कुल गाह!4�य उ�पादनमा कृ�ष E"ेको 

योगदान ३६.६ Q,तशत रहेकोमा चाल ु आ$थ!क वष!मा य4तो योगदान ३३.१ 

Q,तशतमा झरेको छ । �यसगैर-, सोह- अव$धमा गरै कृ�ष Eे"को योगदान 

६३.४ Q,तशतबाट बढेर ६६.९ Q,तशत पगेुको छ । 

 

चाट
 १ (छ) : कूल गाह
=य उ"पादनमा योगदान (��तशत) 
 

 
 
    

��त Gयि8त आय    

१.३९ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा Qच�लत म7ूयमा Q,त WयिIत कुल गाह!4�य उ�पादन 

G. ७४ हजार ९ सय ९२ पगेुको छ । �यसगैर-, आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा ि4थर 

म7ूयमा Q,त WयिIत कुल गाह!4�य उ�पादन भने G. २६ हजार ८ सय ३४ 

रहेको छ । अ,घ7लो आ$थ!क वष!मा ४.० Q,तशतले बढेको ि4थर म7ूयको Q,त 

WयिIत कुल गाह!4�य उ�पादन चाल ुआ$थ!क वष!मा ०.६ Q,तशतको सीमा�त 

दरले मा" बढेको अनमुान छ । �य4त,ै आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा यथाथ! 

Q,तWयिIत कुल खच! योuय आHदानी G. ३६ हजार ६ सय ५१ पगेुको छ । यो 

व�ृ1दर जनस�ंया व�ृ1दर भ�दा ,नकै �यनू हो । �वगत एक दशकको अव$धमा 

Q,त WयिIत कुल गाह!4�य उ�पादन (ि4थर म7ूयमा) औसतमा ३.२ Q,तशतले 

36.6

63.4
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बढेको छ । �यसगैर-, आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा अमेRरक= डलरमा Q,त WयिIत 

कुल गाह!4�य उ�पादन (Qच�लत म7ूयमा) ७ सय ६२ अमेRरक= डलर पगेुको   

छ । 

 
 
    

बचत 

१.४० बचत अ�तग!त मूलतः कुल गाह!4�य बचत तथा कुल रािMNय बचत 

समावेश हुने गद!छन ्। कुल गाह!4�य उ�पादनमा कुल गाह!4�य बचतको 

अशं आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा गत वष!को तुलनामा ४.७ Q,तशतले बढ- 

११.४ Q,तशत रहेको अनुमान छ । आ$थ!क वष! २०५८/५९ मा य4तो अशं 

९.५ Q,तशत $थयो । कुल गाह!4�य उ�पादनमा कुल रािMNय बचतको 

अशं चालु आ$थ!क वष!मा ४४.६ Q,तशत रहने अनुमान छ जुन गत वष! 

४५.१ Q,तशत रहेको $थयो । आ$थ!क वष! २०५८/५९ मा य4तो अशं २४.२ 

Q,तशत $थयो । 

समया तथा चनुौतीह0 

१.४१ आ�तRरक तथा बा5य कारणहGबाट समिMटगत आ$थ!क 4था,य�व Qभा�वत हुने 

हुने गद!छ । ब�दो �व�वWया�पकरणसँग ै आ$थ!क व�ृ1, म;ुा4फ=,त, Wयापार, 

शोधाना�तर ज4ता समिMटगत चरहG बा5य मलुकुहGमा हुने घटना तथा 

पRरघटनाहGबाट Qभा�वत ब�ने गरेका छन ् । �व�वWया�पकरणका स�दभ!मा 
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समिMटगत आ$थ!क 4था,य�व कायम गन!मा बा5य E"ेबाट समेत अनेकन 

चुनौतीहG आउने गरेका छन ्।  

१.४२ कुल गाह!4�य उ�पादनमा एक ,तहाई अशं कृ�ष Eे"ले ओगटेको छ । कृ�ष 

गाह!4�य उ�पादनमा हुने उतार चढावबाट सम� आ$थ!क व�ृ1दर Qभा�वत हुने 

गरेको छ । मौसमी अनकूुलता/Q,तकूलताबाट नेपालको कृ�ष उ�पादन बढ- 

Qभा�वत हुने गरेको स�दभ!मा यस Eे"को Uदगो �वकास गर- उ�च व�ृ1दर 

हा�सल गनु! चुनौतीपणू! रहँदै आएको छ । �यसगैर-, राजन,ैतक अि4थरता, �म 

सम4या, उजा! सकंट, कमजोर पवूा!धार, लगानीको वातावरणमा अपेpEत सधुार 

नहुन ुआUदका कारण 4वदेशी तथा �वदेशी लगानी अपेpEत Gपमा �व4तार हुन 

नसIदा गरै कृ�ष E"ेको व�ृ1दर प,न Qभा�वत ब�ने गरेको छ । तसथ!, 

लिHवदंो राजन,ैतक स&ंमणको अ��य गद� लगानीको वातावरणमा सधुार गर- 

आ$थ!क व�ृ1दर उ�च बनाउन ुचुनौतीपणू! छ । 

१.४३ सन ् २०२२ सHममा मलुकलाई अ,तकम �वक�सत राMNबाट �वकासो�मखु 

राMNमा Gपा�तरण गन! आ$थ!क व�ृ1दर उ�च तथा Uदगो हुन ुआव�यक छ । 

लगातार ७–८ Q,तशतको आ$थ!क व�ृ1दर हा�सल नगर- �वकासो�मखु मलुकुमा 

Gपा�तरण हुन गा�ो छ । �वगत पाँच वष!को मलुकुको औषत आ$थ!क व�ृ1दर 

४.१ Q,तशत मा" रहेको स�दभ!मा लगानी व�ृ1गर- उ�च आ$थ!क व�ृ1दर 

हा�सल गद� सो ल�य परुा गनु! चुनौतीपणू! छ । 
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२. सरकार^ �व"त 

सरकार^ �व"त र यसको वWप 

२.१  नेपाल सरकारले आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा G ६ खब! १८ अब! १० करोड बजेट 

�व,नयोजन गर- सो को काय!&म र �ोतको Wयव4था सUहत �म,त २०७१/०३/२९ 

गत ेबजेट साव!ज,नक गरेको $थयो ।  

२.२ सरकारले आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा खच! गन! �व,नयोजन गरेको रकम आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ को कुल यथाथ! खच!को तलुनामा ४२ Q,तशतले बढ- रहेको छ । 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा सरकारले �. ५ खव! १७ अब! २४ करोड बजेट 

�व,नयोजन गरेकोमा �. ४ खब! ३५ अब! ५ करोड मा" खच! भएको छ । आ.व. 

२०६९/७० को तलुनामा आ.व. २०७०/७१ मा २१.३० Q,तशतले खच! व�ृ1 भएको 

$थयो । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा सरकारको यथाथ! खच! अ,घ7लो आ$थ!क 

वष!को तलुनामा ५.७ Q,तशतले मा" व�ृ1 भई ३ खव! ५८ अव! ६३ करोड पगेुको 

$थयो ।  

२.३ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा सरकार- आHदानी (राज4व तथा अनदुान) आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ को यथाथ! आHदानीको तलुनामा ३० Q,तशतले व�ृ1 भई �. ५ खब! 

१४ अब! ८२ करोड पuुने अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा सरकार- 

आHदानी अ,घ7लो वष!को तलुनामा १८.९५ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३ खब! ९६ 

अब! ३१ करोड पगेुको थयो । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा सरकारको आHदानी 

अ,घ7लो वष!को तलुनामा १५.९ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३ खब! ३३ अब! ९२ 

करोड पगेुको $थयो । नेपाल सरकारको �वगत पाँच वष!को आय-Wयय, बजेट 

घाटा र कुल गाह!4थ उ�पादनसँग ,तनको अनपुात ता�लका न.ं २ (क) मा 

Q4ततु गRरएको छ । 
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ता#लका २ (क) : सरकार^ �व"त र कुल गाह
थ उ"पादनसंग �तनको अनुपात (��तशतमा) 
(�. करोडमा) 

 �ववरण २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

कुल गाह!4थ उ�पादन  १३६६९५.४ १५२७३४.४ १६९२६४.३ १९४१६२.४ २१२४६५.० 

खच! २९५३६.१ ३३९१६.८ ३५८६३.८ ४३५०५ ६१८१० 

सरकार- आय २४५७४.१ २८७९८.४ ३३३९२.७ ३९६३१ ५१४८२ 

बजेट वचत(+)/�यून (-) -४९६२.१ -५११८.४ -२४७१.१ -३८१५ -१०३२८ 

कुल गाह!4थ उ�पादनसंगको अनुपात (Q,तशतमा) 

खच! २१.६ २२.२ २१.२ २२.५ २९.०९ 

सरकार- आय १८.० १८.९ १९.७ २०.५५ २४.२३ 

बजेट घाटा ३.६ ३.४ १.५ २.० ४.८६ 

* अनमुा,नत  
£ोतः के�;-य त�यांक �वभाग र महालेखा ,नय�"कको काया!लय । 

२.४ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा नेपाल सरकारको बजेट घाटा �. १ खव! ३ अब! २८ 

करोड रहने अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो बजटे घाटा �. ८७ 

अब! ७० करोड पuुने अनमुान रहेकोमा यथाथ!मा �. ३८ अब! १५ करोड मा" 

रहेको छ । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा सरकारको बजटे घाटा अ,घ7लो वष!को 

तलुनामा ५१.७ Q,तशतले कम भई �. २४ अब! ७१ करोड पगेुको $थयो ।  चाल ु

आ$थ!क वष!मा सरकारले �व,नयोजन गरेको रकम परैु खच! भएमा बजेट घाटा 

अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा १७०.६० Q,तशतले व�ृ1 हुने देYख�छ ।  

२.५ सरकारको आय आ$थ!क वष! २०६९/७० र २०७०/७१ मा &मश १५.९ र १८.७ 

Q,तशतले व�ृ1 भएको तर सरकार- खच! भने ५.७ र २१.१४ Q,तशतले व�ृ1 

भएकोले आ.व.०६९/०७० भ�दा आ.व.०७०/७१ मा वजटे घाटामा व�ृ1 भएको छ । 

२.६ आ$थ!क वष! २०६९/७० मा सरकार- खच! कुल गाह!4थ उ�पादनको कRरव २१.२ 

Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा यसको अनपुात २२.५ Q,तशतमा 

पगेुको छ । सरकारको आय आ$थ!क वष! २०६९/७० मा कुल गाह!4थ उ�पादनको 

१९.७ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो अनपुातमा व�ृ1 भई 

२०.५५ Q,तशत पगेुको छ । सरकारको आय र Wयय बीचको अ�तर आ$थ!क वष! 
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२०६८/६९ मा कुल गाह!4थ उ�पादनको ३.३ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! 

२०६९/७० मा खच! व�ृ1 �यनू रहेकोले य4तो अ�तरको अनपुात १.५ Q,तशतमा 

सी�मत रहन गएको छ । आ.व.२०७०/७१ मा य4तो अ�तरको अनपुात व�ृ1 भइ 

२ Q,तशत पगेुको छ । चाल ुआ$थ!क वष!का ला$ग सरकारले गरेको आय तथा 

खच!को अनमुान अनसुार परैु आHदानी तथा खच! भएको अव4थामा सरकारको 

आय, खच! र बजेट घाटा कुल गाह!4थ उ�पादनको &मशः २४.२३, २९.०९ र 

४.८६ Q,तशत रहने देYख�छ ।  

सरकार^ खच
 

२.७ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा नेपाल सरकारको कुल बजटे �व,नयोजन �. ६ खब! 

१८ अब! १० करोड रहेको मqये ६४.५ Q,तशत चाल ु खच!मा, १८.९ Q,तशत 

पुँजीगत खच!मा, १६.६ Q,तशत �वि�तय Wयव4था अ�तग!त ऋणको साँवा 

भIुतानी र शयेर तथा ऋण लगानीमा खच! गन� गर- �व,नयोजन गRरएको  

$थयो । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा सरकारको यथाथ! खच! �. ४ खब! ३५ अब! ५ 

करोड रहेको $थयो। जसमqये चाल ुखच!मा ६९ Q,तशत, पुँजीगत खच!मा १५.२ 

Q,तशत, ऋणको साँवा भIुतानीमा ९.८ Q,तशत र वाकँ= रकम शयेर तथा ऋण 

लगानीमा खच! भएको $थयो । �वगत वष!हGको सरकार- खच!को Qविृ�त र 

यसको सरंचनाको �व�लेषण गदा! कुल खच!मा चाल ुखच!को अशं घटदै गएको 

देYख�छ भने पुँजीगत खच!को अशंमा व�ृ1 देYखएता प,न उ7ले�य व�ृ1 भएको 

देYखदैन । आ$थ!क वष! २०६६/६७ को कुल खच!को ७२ Q,तशतको हाराहार-मा 

रहेको चाल ुखच! �यसप,छका वष!हGमा &मशः कम हुदै चाल ुआ$थ!क वष!मा 

६४.५ Q,तशतमा सी�मत हुने देYख�छ । आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा आ�तRरक 

तथा वा5य ऋणको साँवा भIुतानीमा कुल खच!को ६ Q,तशत खच! भएकोमा 

आ$थ!क वष! २०६९/७० कRरव १० Q,तशत खच! भएको देYख�छ । आ.व.२०७०/७१ 

मा ११ Q,तशत खच! भएको छ । आ�तRरक ऋणको साँवा भIुतानी अ,घ7लो 

आ$थ!क वष!को तलुनामा २५ Q,तशतले व�ृ1 भएकोले कुल खच!मा यसको अशं 

व�न गएको हो । आ.व.२०६९/७० को तलुनामा आ.व.२०७०/७१ मा कुल खच! २२ 
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Q,तशतले व�ृ1 भएको छ भने चाल ु आ.व. मा २५.२ Q,तशतले ब�ृ1 हुने 

देYख�छ । 

२.८ आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा अ,घ7लो आ$थ!क वष!को वा4त�वक खच!को तलुनामा 

चाल ुखच! र पुँजीगत खच!मा १६.४ र ८.६ Q,तशतले व�ृ1 भएको $थयो । तर 

आ$थ!क वष! २०६९/७० मा य4तो खच!मा १.६ र ६.२ Q,तशतले मा" व�ृ1 भएको 

छ भने शयेर लगानी २६.४ Q,तशतले घटेको र ऋण लगानी ४ Q,तशतले बढेको 

छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा चाल ुर पुँजीगत खच!को ला$ग �व,नयोजन गर-एको 

रकम अ,घ7लो आ$थ!क वष!को वा4त�वक खच! भ�दा &मशः ४२.८ र ५५.९ 

Q,तशतले वढ- छ । �य4त,ै आ$थ!क वष! २०६९/७० मा सरकारले आ�तRरक तथा 

वा¤य ऋणको साँवा %फता! गन! गरेको खच! रकममा &मशः २१६ र ४.९ 

Q,तशतले व�ृ1 भएकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा &मश २०.३ र १७.८ 

Q,तशत भएको देYख�छ ।  आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा &मश २९.३८ र २१.२३ 

Q,तशत हुने देYख�छ ।   

२.९ कुल खच!मा नेपाल सरकारले साव!ज,नक स4ंथान तथा �व�भ�न आयोजनाहGमा 

Qवाह गरेको ऋणको अशं आ$थ!क वष! २०६९/७० मा ३.५ Q,तशत रहेकोमा 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ३.० Q,तशत रहेको $थयो । चाल ुआ$थ!क वष!मा 

आ�तRरक ऋण लगानीको ला$ग �व,नयोजन गRरएको रकम परैु खच! भएमा 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ को वा4त�वक ऋण लगानी भएको रकमको तलुनामा 

१६८.० Q,तशतले बढेर �. ३४ अब! ६८ करोड पuुने अनमुान छ । सरकारको 

आ�तRरक शयेर लगानी आ$थ!क वष! २०६९/७० मा अ,घ7लो आ$थ!क वष!को 

तलुनामा २६.४ Q,तशतले घटेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ५.७४ Q,तशतले 

बढेर �. ९ अब! ४१करोड पगेुको छ । चाल ु आ$थ!क वष! आ�तRरक शयेर 

लगानीको ला$ग �व,नयोजन गRरएको रकम अ,घ7लो वष!को वा4त�वक शयेर 

लगानीभ�दा ४७.६ Q,तशतले बढ- हुने देYख�छ ।  
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ता#लका २ (ख) : सरकार^ खच
को �ववरण 
(�. करोडमा) 

खच
 #शष
क 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

चालु खच! २१०१६.८ ७१.२ २४३४६.० ७१.८ २४७४५.५ ६९.० ३०३५३ ६९.८२ ३९८९५ ६४.५ 

पुँजीगत खच! ४७३२.८ १६.० ५१३९.१ १५.२ ५४५९.८ १५.२ ६६६९ १५.९४ ११६७५ १८.९ 

शेयर लगानी ९९४.४ ३.४ १२०९.४ ३.६ ८९०.२ २.५ ९४५ २.१६ १३८९ २.२५ 

आ�तRरक 

ऋण लगानी 
१०७०.४ ३.६ १२०६.४ ३.६ १२५५.२ ३.५ १३५१ ३.० ३४६८ ५.६१ 

आ�तRरक 

ऋणको साँवा 

%फता! 

६००.२ २.०३ ६६२.७ २.० २०९४.० ५.८ २५१५ ५.८ ३२५५ ५.२४ 

वदेै�शक 

ऋणको साँवा 

%फता! 

११२१.८ ३.८० १३५३.२ ४.० १४१९.० ४.० १६७२ ३.८ २०२८ ३.१८ 

ज_मा खच
 २९५३६.३ १०० ३३९१६.७ १००.० ३५८६३.८ १००.० ४३५०५ १०० ६१७१० १००.० 

*अनमुा,नत  

£ोतः महालेखा ,नय�"कको काया!लय । 

२.१० आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनाको कुल सरकार- खच! अ,घ7लो 

आ$थ!क वष!को तलुनामा ३७.८ Q,तशतले  व�ृ1 भई �. २ खब! २ अब! ४९ 

करोडमा पगेुको $थयो । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनाको 

कुल खच! आ$थ!क वष! २०७०/७१ को तलुनामा ४६.४० Q,तशतले बढेर �. २ खब! 

९६ अब! ३० करोड पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनाको 

कुल खच! मqये �. २ खब! १३ अब! ९६ करोड चाल ुखच!मा, �. ३४ अब! ६९ 

करोड पुँजीगत खच!मा, �. ३५ अव! ७६ करोड वदेै�शक तथा आ�तRरक ऋणको 

साँवा भIुतानीमा, �. २ अब! ३९ करोड स4ंथानहGमा शयेर लगानीमा र �. ९ 

अब! ५२ करोड ऋण लगानीमा खच! भएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को 

Qथम आठ मUहनाको खच!को तलुनामा चाल ुआ$थ!क वष!को सोह- अव$धमा सव ै

शीष!कहGमा खच! उ7ले�य व�ृ1 भएको छ । गत वष!को Qथम आठ मUहनाको 

खच!को तलुनामा चाल ुआ$थ!क वष!मा चाल ुखच!मा २० Q,तशत, पुँजीगत खच!मा 

७६.९० Q,तशत, शयेर लगानीमा ३३ Q,तशत, ऋण लगानीमा १८१ Q,तशत र 

आ�तRरक ऋणको साँवा भIुतानीमा १३०० Q,तशतले व�ृ1 भएको छ ।  
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पुँजीगत खच
को सेवा तथा काय
गत खच
को िथ�त 

२.११ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा �व,नयोिजत पुँजीगत खच! १ खव! १६ अब! ७५ 

करोडमqये आ$थ!क मा�मलामा सब ै भ�दा बढ- �. ७३ अब! १७ करोड (६२.७ 

Q,तशत) खच! हुने अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०६७/६८ देYख २०७०/७१ सHमको 

अव$धमा कुल पुँजीगत खच!को दईु ,तहाई रकम आ$थ!क मा�मलामा खच! हुने 

गरेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!मा यस Eे"मा �व,नयोजन भएको रकम सोभ�दा 

केह- सामा�य कम रहेको छ । पुँजीगत खच!को दो�ो ठूलो Uह4सा आवास तथा 

सामदुा,यक स�ुवधामा खच! हुने गरेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को पुँजीगत 

खच!मा यसको Uह4सा १०.६ Q,तशत रहेकोमा चाल ु आ$थ!क वष!मा १४.७२ 

Q,तशत मा" रहने अनमुान छ ताप,न दो�ो ठूलो Uह4सा यसकैो छ । आ$थ!क 

वष! २०६९/७० मा सामा�य साव!ज,नक सेवामा कुल पुँजीगत खच!को ३.८ 

Q,तशत खच! भएकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो खच!मा कमी भई �. १ 

अब! ५१ करोड पगेुको छ । यो रकम कुल पुँजीगत खच!को २.२६ Q,तशत हो 

भने अ$ध7लो वष! सामा�य साव!ज,नक सेवामा भएको पुँजीगत खच!भ�दा २७.८ 

Q,तशतले कम हो । चाल ुआ$थ!क वष!मा यस Eे"मा �व,नयोजन गRरएको रकम 

अ,घ7लो वष!को वा4त�वक खच!भ�दा ४९० Q,तशतले वढ- छ ।  

२.१२ साव!ज,नक शाि�त सरुEामा पुँजीगत खच!को Uह4सा आ$थ!क वष! २०६७/६८ मा 

कRरव ३.१ Q,तशत रहेकोमा �यस प,छका वष!�मा &मशः ब�दै गएको र 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ७.९ Q,तशत पगेुको छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा भने 

यस Eे"मा कुल पुँजीगत खच!को २.९ Q,तशतले हुने रकम �. ३ अब! १ करोड 

�व,नयोजन गRरएको छ । 4वा4�य सेवामा पुँजीगत खच!को अशं �वगत आ$थ!क 

वष!हGमा ६.६ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा ५.४ Q,तशत र 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ४.७२ Q,तशत भएको छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा यस 

Eे"का ला$ग �. ४ अब! ६७ करोड �व,नयोजन गRरएको छ जुन कुल पुँजीगत 

खच!को ४ Q,तशत र गत वष!को खच!भ�दा ४८ Q,तशतले बढ- छ । आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा वातावरण सरंEण, �शEा, सामािजक सरुEा र मनोर�जन, 

सँ4कृ,त तथा धम! ज4ता काय!मा पुँजीगत खच!को अशं १ Q,तशत भ�दा कम 

रहेको देYख�छ भने चाल ुआ$थ!क वष!मा प,न वातावरण सरंEण वाहेक अ�य 

Eे"मा कुल पुँजीगत खच!को १ Q,तशत भ�दा कम रकम �व,नयोजन गRरएको 

छ । 



28 

 

ता#लका २ (ग) : पुँजीगत खच
को सेवा तथा काय
गत �ववरण 
(�. करोडमा) 

खच! �शष!क 

 

आ$थ!क वष! आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 
रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम Q,तशत 

सामा�य 

साव!ज,नक 

सेवा 

१२०.५ २.५ १२५.४ २.४ ७२१.७ ८.५ १५१.८६ २.२६ ८९१.४२ ७.६ 

रEा १४४.६ ३.१ १८७.८ ३.७ २२४.१ २.६ ५२६.३६ ७.९ ३०१.९५ २.५८ 

साव!ज,नक 

शाि�त सुरEा 
३५४.८ ७.५ ३१९.० ६.२ ६१८.५ ७.३ ५११.४२ ७.६६ ५०१.६३ ४.३ 

आ$थ!क 

मा�मला 
३१४१.७ ६६.४ ३३८७.९ ६५.९ ५३४७.९ ६२.८ ४३४३.६२ ६५.१२ ७३१७.५५ ६२.७ 

वातावरण 

संरEण 
४६.० १.० ४५.२ ०.९ २३३.९ २.७ ४८ ०.७ ३६४.७१ ३.१२ 

आवास तथा 

सामुदा,यक 

सु�वधा 

५५८.३ ११.८ ६७८.४ १३.२ ७०५.० ८.६ ७०५.३० १०.६ १७१८.४१ १४.७२ 

4वा4�य ३१४.३ ६.६ ३३७.५ ६.६ ५३५.८ ६.३ ३१५.६४ ४.७२ ४६७.६४ ४.०० 

मनोर�जन, 

सँ4कृ,त तथा 

धम! 

१४.३ ०.३ २०.२ ०.४ ४२.३ ०.५ ३०.५९ .४५ ५८.७८ ०.५० 

�शEा १७.१ ०.४ १३.९ ०.३ २१.३ ०.३ १२.६४ ०.१८ १७.३९ ०.१५ 

सामािजक 

सुरEा 
२१.१ ०.४ २३.७ ०.५ ३३.५ ०.४ २३.६५ ०.३५ ३६.०२ ०.३० 

ज_मा ४७३२.६ १००.० ५१३९.१ १००.० ५४५९.८ १००.० ६६६९.१७ १००.० ११६७५.५० १००.० 

*अनमुा,नत  
£ोतः महालेखा ,नय�"कको काया!लय । 

२.१३ आ$थ!क वष! २०६९/७० को पुँजीगत खच!को तलुनामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा 

रEामा सब ै भ�दा बढ- १३४ Q,तशतले पुँजीगत खच! व�ृ1 भएको छ भने  

आ$थ!क मा�मला, 4वा4�य, मनोर�जन तथा स4ंकृ,त, सामाजीक सरुEा,�शEा 

वाहेक अ�य Eे"को पुँजीगत खच!को व�ृ1 ऋणा�मक रहेको छ । चाल ुआ$थ!क 

वष!मा भने रEा र साव!ज,नक शा�ती सरुEा बाहेक अ�य सव ैEे"को पुँजीगत 

खच! व�ृ1 भएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को वा4त�वक पुँजीगत खच!को 

तलुनामा चाल ु आ$थ!क वष!मा वातावरण सरंEणमा सबभै�दा बढ- ६५८ 

Q,तशतले पुँजीगत खच! व�ृ1 भएको छ । �य4त ै सामा�य साव!ज,नक सेवा, 

साव!ज,नक शाि�त सरुEा, मनोर�जन, स4ंकृ,त तथा धम!, आ$थ!क मा�मला 
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सामािजक सरुEा, 4वा4�य र �शEा ज4ता सेवाको पुँजीगत खच! अ,घ7लो 

आ$थ!क वष!को तलुनामा &मशः ४९०, ९३, ६८.४८, ५६.५२ र ४८.२५ र ४१.६६ 

Q,तशतले व�ृ1 भएको छ । 

२.१४ आ$थ!क वष! २०७१/७२  को Qथम आठ मUहनामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ को 

सोह- अव$धको तलुनामा पुँजीगत खच!मा ७६.९ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३४ अब! 

६९ करोड खच! भएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा 

पुँजीगत खच! अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा ४४.९ Q,तशतले बढेर जHमा �. 

१९ अब! ६१ करोड खच! भएको $थयो ।  

चालु खच
को सेवा तथा काय
गत खच
को िथ�त 

२.१५ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को चाल ुखच! �. ३ खब! ९८ अब! ९५ करोड मqये सब ै

भ�दा बढ- �. १ खव! ३४ अब! ७७ करोड (३४.४ Q,तशत) सामा�य साव!ज,नक 

सेवामा खच! हुने अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा प,न चाल ुखच!मqये 

सामा�य साव!ज,नक सेवामा न ै सव ै भ�दा बढ- �. ८९ अब! ९७ करोड 

�व,नयोजन गRरएकोमा �. ६२ अब! ६८ करोड खच! भएको $थयो । जुन दो�ो 

बUढ खच! भएको Eे" हो र यस आ.व. २०७०/७१ मा �शEा E"ेमा सबभै�दा 

बUढ ७७ अव! ७० करोड (वा4त�वक चाल ुखच!को २५.६० Q,तशत)खच! भएको   

छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा भने �शEा सेवाका ला$ग चाल ुखच!को २१.५ Q,तशत 

अथा!त �. ८५ अब! ८६ करोड छु3याइएको छ जनु गत वष!को वा4त�वक 

खच!भ�दा कRरव १० Q,तशतले वढ- छ । 4वा4�य सेवामा अ,घ7ला आ$थ!क 

वष!हGमा चाल ु खच!को लगभग ८ Q,तशत खच! हुने गरेकोमा आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा ७.७ Q,तशत खच! भएको छ । चाल ु आ$थ!क वष!मा 4वा4�य 

सेवामा चाल ुखच!को ८.३ Q,तशतले हुने रकम �व,नयोजन गRरएको छ ताप,न 

गत वष!को खच! भ�दा कRरव ४१ Q,तशतले बढ- छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा कुल 

चाल ु खच!को १ Q,तशत भ�दा कम रकम �व,नयोजन गRरएको Eे"हGमा 

वातावरण सरंEण र मनोर�जन, सँ4कृ,त तथा धम! अवास तथा सामदुा,यक 

स�ुवधा रहेका छन ् । �वगत आ$थ!क वष!हGमा प,न यी Eे"हGमा खच! भएको 

रकम चाल ुखच!को १ Q,तशत भ�दा कम $थयो । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा 

चाल ुखच!को ७.५ Q,तशत रEामा खच! भएकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा व�ृ1 

भइ ८.५ Q,तशत पगेुको छ ।  चाल ुआ$थ!क वष!का ला$ग रEामा �व,नयोजन 
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गRरएको रकम चाल ुखच!को ६.४७ Q,तशत छ जुन गत वष!को खच!को तलुनामा 

लगभग समान छ ।  

ता#लका २ (घ) :  चाल ुखच
को सेवा तथा काय
गत �ववरण 
(�. करोडमा) 

खच! �शष!क 

आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम Q,तशत 
सामा�य 

साव!ज,नक 

सेवा 
४६२६.७ २२.० ५४५५.० २२.४ ८९९७.३ २५.५ ६२६८ २०.६ १३७७७ ३४.५ 

रEा १७५४.७ ८.३ २०७८.० ८.५ २५३०.२ ७.२ २५७८ ८.५ २५८१ ६.४७ 

साव!ज,नक 

शाि�त सुरEा 
२५५८.९ १२.२ ३६०७.५ १४.८ ३८५२.६ १०.९ ३९८५ १३.१३ २९४५ ६.६३ 

आ$थ!क 

मा�मला 
३४६५.२ १६.५ ३४७३.७ १४.३ ६१९७.८ १७.५ ५०६८ १६.७ ६०५९ १५.१८ 

वातावरण 

संरEण 
६३.७ ०.३ ४६.५ ०.२ ३३०.६ ०.९ १५२ ०.५ ३८२.५५ ०.९ 

आवास तथा 

सामुदा,यक 

सु�वधा 
२८९.८ १.४ ३२३.४ १.३ ८६१.७ २.४ ६०४.६ २.० ३२२.१८ ०.८ 

4वा4�य १६७३.२ ८.० १९४९.५ ८.० २८३४.२ ८.० २३३६ ७.७ ३३०९ ८.३ 

मनोर�जन, 
सँ4कृ,त तथा 

धम! 

१२७.९ ०.६ १८६.४ ०.८ २८६.२ ०.८ ३६०.६४ ०.१२ ३३९.३८ ०.८ 

�शEा ५४८१.६ २६.१ ६१९१.४ २५.४ ८०७४.५ २२.८ ७७७० २५.६० ८५८६ २१.५ 

सामािजक 

सुरEा 
९७४.९ ४.६ १०३४.५ ४.२ १३७६.७ ३.९ १२३० ४.० १५९२ ४.० 

ज_मा २१०१६.६ १००.० २४३४६.० १००.० २४७४५.५ १००.० ३०३५३ १००.० ३९८९५ १००.० 

* अनमुा,नत  

£ोतः महालेखा ,नय�"कको काया!लय । 

२.१६ साव!ज,नक शाि�त सरुEा, आ$थ!क मामला र सामािजक सरुEा सेवाका 

Eे"हGमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा चाल ुखच!को अशं &मशः १३.१३, १६.७ र 

४.० Q,तशत रहको छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा  साव!ज,नक शाि�त 

सरुEा, आ$थ!क मामला र सामािजक सरुEा सेवाका Eे"हGमा �व,नयोजन 

गRरएको रकम चाल ुखच!को &मशः ६.६३, १५.१८ र ४.० Q,तशत रहेको छ । 

चाल ुआ$थ!क वष!मा आ$थ!क मा�मला तथा साव!ज,नक शाि�त सरुEा E"ेमा गत 
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वष!को तलुनामा चाल ुखच!को अशं वढेको छ तर सामािजक सरुEा सेवाको अशं 

गत आ.व.को हाराहार-मा छ । 

२.१७ चाल ुआ$थ!क वष!मा वातावरण सरंEणमा १०० Q,तशतले र सामा�य साव!ज,नक 

सेवामा ११९ Q,तशतले चाल ुखच!मा व�ृ1 हुने अनमुान छ । �य4त,ै आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ को तलुनामा चाल ुआ$थ!क वष!मा साव!ज,नक शाि�त सरुEामा २६  

Q,तशतले खच! कम हुने (�व,नयोजनको अधारमा) र �शEा E"ेमा गत आ.व.को 

खच! २५.६० Q,तशत रहेकोमा चाल ुआ.व.मा २१.५ Q,तशत �व,नयोजन गRरएको 

छ ।  

२.१८ आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा चाल ुखच! �. १ खब! ७७ अब! 

३० करोड खच! भएकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को सोह- अव$धमा य4तो 

खच!मा गत आ$थ!क वष!को तलुनामा २०.६८ Q,तशतले वढेर जHमा �. २ खब! 

१३ अब! ९६ करोड पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा 

अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा सोह- अव$धमा चाल ुखच! ३४.७ Q,तशतले 

व�ृ1 भएको $थयो । 

सरकार^ आय 

२.१९  चाल ुआ$थ!क वष!मा सरकारको आयमा २९.९ Q,तशतले व�ृ1 भई ५ खब! १४ 

अब! ८२ करोड पuुने अनमुान छ। आ$थक!  वष! २०६९/७० को तलुनामा आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ मा सरकारको आय १९ मा Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३ खब! ९६ 

अब! ३१ करोड पगेुको $थयो । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को सरकार- आयको £ोत 

अनसुारको अनमुान र आ$थ!क वष! २०६७/६८ देYख २०७०/७१ सHमको वा4त�वक 

आयको �ववरण ता�लका २(ङ) मा Q4ततु गRरएको छ । राज4व र वदेै�शक 

अनदुान सरकारका आHदानीका Qमखु £ोतका �पमा रहेका छन ्। आ$थक!  वष! 

२०६९/७० कुल आयमा राज4व र वदेै�शक अनदुानको योगदान &मशः ८८.७ र 

१०.६ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ८९.८३ र ८.५५ Q,तशत रहेको 

छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा सरकारको आयमा वदेै�शक अनदुानको योगदान वढेर 

१४.२२ Q,तशत र राज4वको योगदान घटेर ८२ Q,तशत हुने अनमुान छ । 

आ$थ!क वष! २०६६/६७ देYख २०७०/७१ सHम राज4व औषत वा�ष!क २० Q,तशत 

व�ृ1ले वढेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!मा १८.६ Q,तशतले मा" बढने अनमुान छ ।  
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ता#लका २ (ङ) : सरकार^ आयको �ववरण 
(�. करोडमा) 

* अनमुा,नत  

£ोतः महालेखा ,नय�"कको काया!लय । 

२.२० आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा अनदुान �. ३३ अब! ९६ करोड मा" Qा�त भएको छ 

। आ$थ!क वष! २०६९/७० मा वदेै�शक अनदुान अ,घ7लो वष!को तलुनामा १३.७ 

Q,तशतले कम Qा�त भएकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो अनदुान ३.६ 

Q,तशतले घटेर Qा�त भएको छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा अनदुान आयमा ११६ 

Q,तशतले व�ृ1 भई �. ७३ अब! ३८ करोड पuुने अनमुान छ । आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ देYख २०७०/७१ सHम साँवा %फता!वाट सरकारले Qा�त गन�  आय ०.५ 

Q,तशत भ�दा प,न कम रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा साँवा %फता! 

वापत Qा�त रकम कुल आयको ०.१९ Q,तशत  अथा!त १ अव! मा" अनमुान 

गRरएको छ । 

२.२१ सरकारको आयका £ोतहGमqये आ$थ!क वष! २०६७/६८ देYख २०७०/७१ सHमको 

अव$धमा कर राज4व Q�येक वष! औसत २२ Q,तशतले व�ृ1 भएको छ । चाल ु

आ$थ!क वष!मा कर राज4व �. ३ खव! ७४ अब! ७० करोड सकंलन हुने अनमुान 

छ । यो अनमुा,नत कर राज4व ल�य अनसुार सकंलन भए प,न यसको 

व�ृ1दर �वगत चार वष!को औषत व�ृ1दर भ�दा कम (१९.९ Q,तशत) रहने 

आयको 

�शष!क 
२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

कर 

राज4व 
१७७१९.७ ७२.१ २११७२.३ ७३.५ २५९२१.५ ७७.६ ३१२४४ ७८.७ ३७४७० ७२.६४ 

गै�कर 

राज4व 
२११४.८ ८.६ ३२६५.२ ११.३ ३६८०.६ ११.० ४४१८ ११.१३ ४८१९ ९.३४ 

कुल 

राज4व 
१९८३४.६ ८०.७ २४४३७.४ ८४.९ २९६०२.१ ८८.७ ३५६६२ ८९.८३ ४२२९० ८१.९८ 

वदेै�शक 

अनदुान 
४५९२.२ १८.७ ४०८१.० १४.२ ३५२२.९ १०.६ ३३९६ ८.५५ ७३३८ १४.२२ 

ऋणको 

साँवा 

%फता! 

१४४.३ ०.६ १८.७ ०.१ ७५.५ ०.२ ५७ ०.१४ १०० ०.१९ 

बेGज ु

असुल- 
- - २६१.२ ०.९ १९२.१ ०.६ ५७३ १.४४ १८५३ ३.६ 

जHमा 

आय 
२४५७१.१ १००.०० २८७९८.४ १००.०० ३३३९२.७ १००.०० ३९६८८ १००.० ५१४८२ १००.० 
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देYख�छ । ग�ैकर राज4वमा आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा अ,घ7लो आ$थ!क वष!को 

तलुनामा ५४.४ Q,तशतले व�ृ1 भएकोमा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा य4तो 

आयमा १२.७ Q,तशतले मा" र आ.व.०७०/७१ मा २० Q,तशतले व�ृ1 भएको  

छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा ग�ैकर राज4वमा ९.० Q,तशतले व�ृ1 भई �. ४८ 

अब! १९ करोड सकंलन हुने अनमुान छ ।  

२.२२ आ$थ!क वष! २०६९/७० मा सरकारको आयले कुल खच!को ८८.७ Q,तशत धानेको 

$थयो भने आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ८९.८३ Q,तशत खच! धानेको छ । चाल ु

आ$थ!क वष!मा सरकार- आयले ८१.९२ Q,तशत खच! धा�ने अनमुान छ । 

सरकार- खच!को प,ूत ! गन� £ोतको �व�लेषण गदा! राज4वको योगदान आ$थ!क 

वष! २०६९/७० मा ८८.७ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा वढेर ८९.८३ 

Q,तशत पगेुको देYख�छ । �य4त,ै वदेै�शक अनदुानको योगदान आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ मा १५.६ Q,तशत रहेकोमा �यस प,छका वष!�मा घटने &म स�ु भई 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ सHम आइपuुदा ९.८३ Q,तशतमा सी�मत भएको  

देYख�छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को सरकारको कुल खच! �. ४ खव! ३५ अब! ५ 

करोड मqये ८६.०६ Q,तशत राज�व र आ�तRरक ऋण, ९.८० Q,तशत वदेै�शक 

अनदुान, ४.१४ वा¤य ऋणवाट प,ूत ! गRरएको $थयो । चाल ु आ$थ!क वष! 

२०७१/७२ को कुल खच!मा राज4व र आ�तRरक ऋण ८० Q,तशत, वदेै�शक 

अनदुानको ११.९ Q,तशत तथा वा¤य ऋणको ८.१ Q,तशत योगदान रहने 

अनमुान छ ।  

राजव प(रचालन 

२.२३ आ$थ!क वष! २०६९/७० को तलुनामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा राज4व पRरचालन 

२०.५ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३ खब! ५६ अब! ६२ करोड पगेुको  $थयो । 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा राज4व स�कलन 

१८.६ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ४ खब! २२  अब! ९० करोड पuुने अनमुान छ । 

आ$थ!क वष! २०६७/६८ मा कुल राज4वमा कर राज4वको योगदान ८९.३४ 

Q,तशत रहेकोमा �यस प,छका आ$थ!क वष!ह�मा यसको योगदान &मशः कम 

भई आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ८७.६ Q,तशतमा झरेको छ। चाल ुआ$थ!क वष!मा 

कुल राज4वमा यसको योगदान ८८.६० Q,तशत पuुने अनमुान छ । कुल 
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राज4वमा कर राज4वको योगदान घटेकोले ग�ैकर राज4वको योगदानमा केह- 

व�ृ1 भएको देYख�छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा कुल राज4वमा ग�ैकर राज4वको 

योगदान अ,घ7लो आ$थ!क वष!मा १२.४ Q,तशत रहेकोमा घटेर ११.४ Q,तशतमा 

सी�मत हुने देYख�छ ।  

२.२४ आ$थ!क वष! २०६९/७० को तलुनामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कर राज4व 

२०.५४ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३ खब! १२ अब! ४४ करोड पगेुको $थयो । चाल ु

वष!मा अ,घ7लो वष!को तलुनामा कर राज4वमा १९.९३  Q,तशतले व�ृ1 भई �. 

३ खब! ७४ अब! ७० करोड पuुने अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा कर 

राज4वमा व4त ुतथा सेवामा आधाRरत करको योगदान ५२.२ Q,तशत रहेकोमा 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा यसको योगदान ५०.४५ Q,तशतमा झरेको छ । व4त ु

तथा सेवामा आधाRरत कर रकमको कRरव दइु! ,तहाई म7ूय अ�भव�ृ1 करबाट 

Qा�त हुने गरेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा 

व4त ुतथा सेवामा आधाRरत कर २१.७५ Q,तशतले व�ृ1 भई �. १ खब! ९२ अब! 

२ करोड पuुने अनमुान छ । यो रकम चाल ुआ$थ!क वष!मा सकंलन गRरने कुल 

राज4वको ल�यको ५१.२५ Q,तशत हुन आउछ जुन अ,घ7लो वष!को भ�दा 

कRरव ०.७७ Q,तशतले वढ- छ ।  

२.२५ आय, मनुाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाuने करको कुल राज4वमा योगदान 

आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा २१ Q,तशत रहेको $थयो भने आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

मा २४.२ Q,तशत पगेुको छ । उIत अव$धमा आय, मनुाफा तथा पुँजीगत 

लाभमा लाuने करमा १७.८ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ७५ अब! ६१ करोड  पगेुको 

छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा य4तो कर रकम २०.४ Q,तशतले व�ृ1 भई 

�. ९१ अब! १ करोड पuुने अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा आय, 

मनुाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाuने कर कुल कर राज4वको २४.२ Q,तशत 

रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा यसको योगदान २४.२ Q,तशत न ै  रहेको  

छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा आय, मनुाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाuने 

करको आयमा ,नकायको आयमा लाuने करको योगदान सव ै भ�दा वढ- ६० 
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Q,तशत रहेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!मा यसको योगदान घटेर ५६ Q,तशत पuुने र 

�. ५० अब! ९० करोड सकलन हुने अनमुान छ ।  

२.२६ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ग�ैकर राज4व अ,घ7लो वष!को तलुनामा २०  

Q,तशतले व�ृ1 भई �. ४४ अब! १७ करोड पगेुको $थयो । चाल ुआ$थ!क वष!मा 

य4तो राज4व ९.१० Q,तशतले व�ृ1 भई �. ४८ अब! १९ करोड पuुने अनमुान 

छ । ग�ैकर राज4वमा सHपि�तवाट Qा�त आयको योगदान सव ै भ�दा वढ- 

रहेको छ ताप,न यसको योगदान &मशः कम र व4त ुतथा सेवाको �व&=वाट 

Qा�त हुने आयमा व�ृ1 हुदै गएको देYख�छ । आ$थ!क वष! २०६७/६८ मा ग�ैकर 

राज4वमा सHपि�तवाट Qा�त आयको योगदान ६१.३० Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ सHम आई पuुदा ४६.८० Q,तशतमा सी�मत हुन पगेुको छ भने 

व4त ु तथा सेवाको �व&=वाट हुने आयको Uह4सा आ$थ!क वष! २०६७/६८ मा 

११.५४ Q,तशत रहेकोमा वढेर आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ३१.६२ Q,तशत पगेुको 

छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा सHपि�तवाट Qा�त आय केUह व�ृ1 भइ ४७.८ Q,तशत 

जHमा �. २३ अब! ४ करोड र व4त ुतथा सेवाको �व&=वाट Qा�त हुने रकम 

३०.५४ Q,तशत भइ �. १४ अब! १७ करोड पuुने अनमुान छ । आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा सHपि�तवाट Qा�त आयमा लाभाश ंर भाडा तथा रोय7ट-को Uह4सा 

&मशः ६२.८४ र २९.१२ Q,तशत रहेको $थयो भने चाल ुआ$थ!क वष!मा ६१.५० र 

३५.५ Q,तशत रहने अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा अ,घ7लो आ$थ!क 

वष!को तलुनामा सHपि�तवाट Qा�त आयमा १७.४४ Q,तशत, व4त ुतथा सेवाको 

�व&=वाट Qा�त रकम ३.६ Q,तशत, दJड जRरवाना र जफतबाट Qा�त रकममा 

३६.३६ Q,तशत र �व�वध राज4व ५० Q,तशतले व�ृ1 भएकोमा चाल ुआ.व.मा.  

Qा�त आय र व4त ुतथा सेवा �व&=वाट  आय &मशः २.२, ११.४६, र २६.४६ 

Q,तशतले व�ृ1 हुने र दJड जRरवाना ¥ा¦ट र �व�वध आय &मशः  २.२ र 

१२.५ Q,तशतले घ3ने अनमुान छ । 
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ता#लका २ (च) : राजव आ_दानीको �ववरण 
(�. करोडमा) 

राजवका 

#शष
क 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम Q,तशत रकम 
Q,तश

त 
रकम 

Q,तश

त 

आय, मुनाफा 

तथा पूजंीगत 

लाभमा लाuने 

कर 

४१३५.० २०.८ ५१३०.३ २१.० ६४१८.७ २१.७ ७५६१.३६ २१.२० ९१०१.८३ २१.५२ 

पाRर��मकमा

आधाRरत कर 
७१.० ०.४ १५५.५ ०.६ १८८.१ ०.६ २४४.९९ ०.६८ २९९.९१ ०.७ 

सHपि�त कर ३५७.२ १.८ ३५८.८ १.५ ५३४.० १.८ ६६६.११ १.८७ ५४२.२५ १.२८ 

व4तु तथा से

वामा आधाRर

तकर 

९४७९.३ ४७.८ ११०५६.१ ४५.२ १२९२७.० ४३.७ १५७७१.८४ ४४.२२ १९२०२.८२ ४५.४० 

वदेै�शक Wया

पारमा आधा

Rरत कर 

३५७१.४ १८.० ४३३९.१ १७.८ ५६९३.२ १९.२ ६७९८ १९.० ८०६६.९३ १९.७ 

अ�य कर १०८.८ ०.५ १३२.४ ०.५ १६०.५ ०.५ २००.७७ ०.५६ २५६.८७ ०.६० 

कुल कर 

राज4व 
१७७२२.७ ८९.३ २११७२.३ ८६.६ २५९२१.५ ८७.६ ३१२४४.३१ ८७.६० ३७४७०.६० ८८.६० 

सHपि�तबाट 

Qा�त आय 
१२९६.४ ६.५ १७६५.३ ७.२ १७६०.८ ५.९ २०६७.५२ ५.८ २३०४.९५ ५.४८ 

व4तु तथासे

वा �व%&बाट 

Qा�त रकम 

२४४.८ १.२ ६९१.३ २.८ ११२४.७ ३.८ ११६४.५३ ३.२६ १४७२.३४ ३.५ 

दJड जRरवा

ना र जफत 
१३.४ ०.१ ३१.६ ०.१ ३३.८ ०.१ ४५.२२ ०.१२ ४४.३४ ०.१० 

अनदुान बाहे

क 4वेि�छक

ह4ता�तरण 

०.२ ०.० ०.१ ०.० ०.५ ०.० ०.२4 ०.० ०.२ ०.० 

�व�वध राज

4व 
५६०.१ २.८ ७७६.९ ३.२ ७६०.७ २.६ ११४० ३.१९ ९९७.५३ ११.४ 

कुल गै�कर 

राज4व 
२११४.९ १०.७ ३२६५.१ १३.४ ३६८०.६ १२.४ ४४१७.९५ १२.४ ४८१९.४० ११.४ 

कुल राजव १९८३७.५ १००.० २४४३७.४ १००.० २९६०२.० १००.० ३५६६२.३ १००.० ४२२९० १००.० 

* अनमुा,नत  

£ोतः महालेखा ,नय�"कको काया!लय । 
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२.२७ आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा कुल राज4व अ,घ7लो आ$थ!क 

वष!को सोह- अव$धको तलुनामा ७.३ Q,तशतले व�ृ1 भई �. १ खब! ९१ अब! ७१ 

करोड पगेुको $थयो । चाल ुआ$थ!क वष!को सोह- अव$धमा कुल राज4व ५.५ 

Q,तशतले व�ृ1 भई �. २ खब! २ अब! १९ करोड सकंलन भएको छ । यस चाल ु

आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनाको अव$धमा सकं�लत कुल राज4वमा कर 

राज4वको अशं ९१.५७ Q,तशत र ग�ैकर राज4वको अशं ८.४३ Q,तशत छ । 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनाको तलुनामा चाल ुआ$थ!क वष!मा 

कर राज4व ८.७ Q,तशतले व�ृ1 भएको छ भने ग�ैकर राज4व सकंलन २०.२३ 

Q,तशतले घटेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा अ,घ7लो वष!को तलुनामा कर 

राज4वमा ८.८ Q,तशतले व�ृ1 भएको र ग�ैकर राज4वमा ३.४ Q,तशतले घटेको  

$थयो ।  

वैदे#शक अनुदान 

२.२८ आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा �. ४० अब! ८१ करोड वदेै�शक अनदुान Qा�त 

भएकोमा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा �. ३५ अब! २२ करोड मा" Qा�त भएको र 

आ.व.०७०/७१मा ३३ अव! ९६ करोड Qा�त भएको छ। आ$थ!क वष! २०६७/६८ मा 

अनदुान आयमा अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा १९.४ Q,तशतले व�ृ1 

भएकोमा आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा ११.३ Q,तशतले कमी आएको $थयो । 

अनदुान आय घटने &म आ$थ!क वष! २०६९/७० मा प,न कायम रहेको छ  यस 

वष! अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा १३.७ Q,तशतले घटेको छ । तर चाल ु

आ$थ!क वष!मा य4तो रकममा ११६ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ७३ अब! ३८ करोड 

पuुने अनमुान छ । सरकारलाई Qा�त हुने कुल अनदुान आयमा आ$थ!क वष! 

२०६८/६९ मा दईुपEीय अनदुानको अशं ७०.६ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! 

२०६९/७० मा यसको अशं ६६.५ Q,तशतमा झरेको र आ.व.०७०/७१ मा ७६.५१ 

Q,तशत पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा Qा�त दईुपEीय अनदुानको रकम 

अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा १८.७ Q,तशतले घट- भई �. २६ अब!  पगेुको 

$थयो भने आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो अनदुान रकम ११.६५ Q,तशतले 

व�ृ1 भई २६ अव! १६ करोड पगेुको छ । वहुपEीय अनदुानको रकम भने 

आ.व.०६९/७० मा अ,घ7लो वष!को तलुनामा १.५ Q,तशतले घटेको र आ.व. 

२०७०/७१ मा ३६  Q,तशतले बढेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ 

मUहनाको अव$धमा वदेै�शक अनदुान �. १७ अब! ११ करोड Qा�त भएकोमा 
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चाल ुआ$थ!क वष!को सोह- अव$धमा �. १४ अब! ३० करोड Qा�त भएको छ । 

यो रकम गत वष!को सोह- अव$धमा Qा�त रकम भ�दा १६.४० Q,तशतले  कम 

हो । 

बजेट घाटा र �यून �व"त प(रचालन 

२.२९ राज4व तथा वदेै�शक अनदुान लगायतका सरकारलाई Qा�त हुने अ�य रकम 

समेतको आय सरकारको खच!को तलुनामा कम भएको अव4था न ैबजेट घाटा 

वा �यनू �व�तको अव4था भ�ने गRर�छ । नेपाल सरकारको आय भ�दा खच! 

वढ- भएकाले नेपालले लामो समयदेYख बजेट घाटा वा �यनू �व�त पRरचालन 

गद� आएको छ । य4तो अव4थामा सरकारले आफूलाई खच!को ला$ग आव�यक 

पन� नपगु रकम नगद मौ�दातमा पRरव!तन गरेर वा आ�तRरक वा अ�य �वदेशी 

मलुकु एव ंदात ृ,नकायहGवाट ऋण Qा�त गर- वा यी मqये कुन ैउपाय अपनाई 

खच!को ला$ग नपगु रकम जुटाउने गद!छ । नेपाल सरकारलाई Qा�त हुने 

राज4व, अनदुान र साँवा %फता!को रकमवाट सरकारले आ¦नो खच! धा�न सIने 

अव4था नभएकाले वा¤य तथा आ�तRरक ऋण उठाउने �व�भ�न उपकरणहGको 

उपयोग गर- खच!को ला$ग आव�यक रकम जुटाउदै आएको छ । ता�लका न.ं २ 

(छ) मा आ$थ!क वष! २०६७/६८ देYख २०७१/७२ सHमको नेपाल सरकारको �यनू 

�व�तको ि4थ,त र �यसको प,ूत ! गन� £ोतको �ववरण Q4ततु गRरएको छ। 

ता#लका २ (छ) : बजेट घाटा र घाटा प�ूत 
को �ववरण 
(�. करोडमा) 

�ववरण २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

बजेट घाटा  ४९६२.० ५११८.४ २४७१.० ३८१५ १०३२८ 

वजेट घाटा पू,त !को £ोत 

वैदे�शक ऋण १२०७.६ ११०८.३ ११९६.९ २११३ ४९५२ 

आ�तRरक ऋण ४२५१.६ ३६४१.९ १९०४.३ १९९८ ५२७५ 

मौ�दात पRरवत!न (-) 

बचत (+) 
४९७.१ -३६८.२ ६३०.२ १९२ 

 

* अनमुा,नत  

£ोतः महालेखा ,नय�"कको काया!लय । 
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२.३० आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा सरकार- बजेट घाटा ३.२ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ५१ 

अब! १८ करोड पगेुको  तथा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा प,न अ,घ7लो आ$थ!क 

वष!को तलुनामा बजेट घाटा ५१.७  Q,तशतले घटेर �. २४ अब! ७१ करोडमा 

पगेुको $थयो । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो घाटा अ,घ7लो आ.व.को 

तलुनामा ५४.३९ Q,तशतले बढेर �. ३८ अब! १५ करोडमा पगेुको $थयो । चाल ु

आ$थ!क वष!मा �व,नयोजन गRरएको रकम परैु खच! भएको अव4थामा बजटे 

घाटा गत आ$थ!क वष!को तलुनामा १७०.७ Q,तशतले व�ृ1 भई �. १ खव! ३  

अब! २८ करोड पuुने देYख�छ । आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा �यनू �व�त कुल 

गाह!4थ उ�पादनको ३.४ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा १.५ 

Q,तशतमा झरेको र आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा २.० Q,तशत रहेको छ भने चाल ु

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा व�ृ1 भई ४.८६ Q,तशत पuुने अनमुान छ ।  

२.३१ नेपाल सरकारले बजेट घाटा आ�तRरक तथा वा¤य ऋणको पRरचालन गर- प,ूत ! 

गद� आएको छ । यसर- उठाएको ऋणवाट प,न खच! रकम जुटन नसकेको 

अव4थामा नपगु रकम नगद मौ�दातबाट परुा गन� गRरएको छ । आ$थ!क वष! 

२०६८/६९ मा कुल बजेट घाटा �. ५१ अब! १८ करोड रहेकोमा सरकारले वदेै�शक 

ऋणवाट �. ११ अब! ८ करोड, आ�तRरक ऋणवाट �. ३६ अब! ४१ करोड र 

नपगु रकम �. ३ अब! ६८ करोड नगद मौ�दात पRरवत!नवाट Wयहोरेको $थयो । 

आ$थ!क वष! २०६९/७० मा �. २४ अब! ७१ करोड बजटे घाटा रहेको भएता प,न 

सरकारले वदेै�शक तथा आ�तRरक ऋणबाट  �. ३१ अब! १ करोड पRरचालन 

गरेको $थयो । आ.व.२०७०/७१ मा वUैदशक तथा आ�तRरक ऋणबाट G.४१ अव! 

११ करोड  पRरचालन गRरएको $थयो । आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा अ,घ7लो 

आ$थ!क वष!को तलुनामा वदेै�शक तथा आ�तRरक ऋण पRरचालन &मशः ८.२ र 

१४.३ Q,तशतले घटेकोमा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा वदेै�शक ऋण पRरचालन ८ 

Q,तशतले वढेको छ भने आ�तRरक ऋण पRरचालन &मशः ७६.७ र ४.९४ 

Q,तशतले बढेको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को बजेट घाटा प,ूत ! गन! वदेै�शक ऋण 

�. ४९ अब! ५२ करोड र आ�तRरक ऋण �. ५२ अब! ७५ करोड उठाउने ल�य  

छ । यो रकम आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा उठाएको कुल ऋण रकमभ�दा १४८.५ 

Q,तशत, वदेै�शक ऋण भ�दा १३४.३५ Q,तशत र आ�तRरक ऋण भ�दा १६४ 

Q,तशतले बढ- छ ।  
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२.३२ सरकारले वदेै�शक £ोतवाट Qा�त गन� ऋणको पRरमाणमा हालका वष!हGमा 

खास ैव�ृ1 नभएताप,न आ�तRरक £ोतवाट Qा�त हुने ऋणको पRरमाणमा व�ृ1 

हँुदै गएको छ । आ$थ!क वष! २०६८/६९ सHम सरकारले Q�येक वष! बजटे  

पRरचालन गरेको ऋणमा वदेै�शक £ोतवाट Qा�त रकम २५ Q,तशतको 

हाराहार-मा रहेकोमा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा य4तो £ोतबाट ३८.६ Q,तशत 

प,ुत ! गRरएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा वदेै�शक 

ऋण �. १३ अब! ४५ करोड Qा�त भएको छ । चाल ु आ$थ!क वष!को सोह- 

अव$धमा �. १४ अब! २१ करोड Qा�त भएको छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा प,न 

बजेट घाटा प,ूत ! गन! उठाइने ऋणमा वदेै�शक ऋणको योगदान व�ृ1 भई कRरव 

५० Q,तशत पuुने अनमुान छ 

कुल साव
ज�नक ऋण र भु8तानी  

२.३३ आ$थ!क वष! २०६९/७० मा नेपालको वा¤य तथा आ�तRरक �पमा �लएको ,तन! 

वाँक= ऋण �. ५ खब! ४५ अब! ३१ करोड रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा 

य4तो रकम १.५ Q,तशतले वढेर �. ५ खब! ५३ अब! ५० करोड पगेुको $थयो । 

आ$थ!क वष! २०६९/७० मा कुल ,तन! बाँक= ऋण दा,य�व अ,घ7लो आ$थ!क 

वष!को तलुनामा ४.२ Q,तशतले व�ृ1 भएको $थयो । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा 

कुल ,तन! वाकँ= ऋणमा वदेै�शक ऋणको अशं ६१.१ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ मा ६२.७ Q,तशत पगेुको छ ।  आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम 

आठ मUहनाको अ��यमा सरकारले ,तन! बाँक= साव!ज,नक ऋण �. ५ खब! १९ 

अब! ५० करोड रहेको छ । जुन २०७१ असार मसा�तको तलुनामा ६.१ Q,तशतले 

घट- हो । यस अव$धमा ,तन! बाँक= रहेको कुल ऋणमा वदेै�शक ऋणको अशं 

६३ Q,तशत छ ।  

२.३४ आ$थ!क वष! २०६९/७० को अ�तमा ,तन! बाँक= वदेै�शक ऋणमा ७.८ Q,तशतले 

व�ृ1 भई �. ३ खब! ३३ अब! ४४ करोड पगेुको $थयो । आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

मा य4तो ,तन! बाँक= वदेै�शक ऋण ४.१ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३ खब! ४६ अब! 

८१ करोड पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनाको अ��यमा 

सरकारले ,तन! बाँक= वदेै�शक ऋण �. ३ खब! २७ अब! ११ करोड रहेको छ । 

जुन २०७० असार मसा�तको तलुनामा ५.७ Q,तशतले घट- हो । 
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ता#लका २ (ज) : भ8ुतानी गन
 बाँक- साव
ज�नक ऋण र साँवा aफता
 र bयाज खच
 
(�. करोडमा) 

�ववरण २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

भु8तानी गन
 बाँक- ऋणको �ववरण 

आ�तRरक ऋण १४८०५.९ १८४१९.९ २१३९२.१ २११८७.३० २०६६८.९० 

वैदे�शक ऋण २५६२४.३ २५९५०.१ ३०९२८.७ ३३३४४.२ ३४६८१.९० 

कुल ऋण ४०४३०.३ ४४३७०.० ५२३२७.८ ५४५५३१.५० ५५३५०.८० 

साँवा aफता
 खच
को �ववरण 

आ�तRरक ऋण ७६८.९ ६००.२ ६६२.६८ २०९४.० २५१५.२४ 

वैदे�शक ऋण १०७४.३ ११२१.८ १३५३.२ १४१९.० १६७२.४६ 

ज_मा साँवा aफता
 खच
 १८४३.२ १७२२.१ २०१५.९ ३५१३.० ४१८७.७० 

bयाज खच
को �ववरण 

आ�तRरक ऋण ७५२.३ १०४१.५ १२३३.० १०७३.४ ८६७.२७ 

वैदे�शक ऋण २४५.८ २३२.२ २८३.१ ३००.३ ३३६.५२ 

ज_मा bयाज खच
 ९९८.१ १२७३.७ १५१६.१ १३७३.७ १२०३.८९ 

ज_मा ऋण भु8तानी 

खच
 (साँवा र Gयाज) 
२८४१.४ २९९५.८ ३५३२.० ४८८६.७ ४५११.४९ 

सरकार^ खच
मा ऋण 

भु8तानी खच
 

(��तशतमा) 

१०.९ १०.१ १०.४ १२.३२ ९.४ 

कुल गाह
थ उ"पादनमा 

साव
ज�नक ऋणको अंश 

 (��तशतमा) 

३३.९ ३२.५ ३४.३ ३२.२ २८.७० 

£ोतः महालेखा ,नय�"कको काया!लय र नेपाल राMN वvक । 

२.३५ आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा ,तन! वाँक= आ�तRरक ऋण �. २ खव! १३ अब! ९२ 

करोड रहेकोमा आ$थ!क वष! २०६९/७० को अ��यमा य4तो ,तन! बाँक= ऋण १ 

Q,तशतले घट- भई �. २ खव! ११ अब! ८७ करोड पगेुको छ । आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा अ,घ7लो आ ब को तलुनामा २.४ Q,तशतले घट- सरकारले ,तन! 

बाँक= रहेको आ�तRरक ऋण G २ खब! ६ अब! ६८ करोड पगेुको $थयो । चाल ु

आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनामा आ�तRरक ऋण उठाईएको छैन । 

२.३६ Nेजर- �वल नेपाल सरकारको आ�तRरक ऋणको Qमखु £ोतको Gपमा रहेको 

देYख�छ । २०७० असार मसा�तमा कुल आ�तRरक ऋणमा Nेजर- �वलको अशं 
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६४ Q,तशत, �वकास ऋणप"को अशं २४ Q,तशत, रािMNय बचतप"को अशं ८ 

Q,तशत, नागRरक बचतप"को अशं २ Q,तशत IMF Valuation adjustment 

bonds  को अशं २ Q,तशत रहेको $थयो । २०७१ असार मसा�तमा ,तन! बाँक= 

रहेको ऋणको सरंचनामा सामा�य पRरवत!न भएको देYख�छ । २०७१ असार 

मसा�तमा ,तन! बाँक= आ�तRरक ऋणमा Nेजर- �वलको अशं ६६ Q,तशत, 

�वकास ऋणप"को अशं २३.० Q,तशत, रािMNय बचतप"को अशं ८ Q,तशत, 

नागRरक बचतप"को अशं १.० Q,तशत र अ�तरािMटय म;ुा कोष म7ूय 

समायोजन ऋण प" IMF Valuation adjustment bonds को अशं २.० Q,तशत 

रहेको छ । आ�तRरक ऋणमा Nेजर- �वलको अशं उ�च रहन ु भनेको छोटो 

अव$धमा (एक वष! �भ") ,तनु! पन� दा,य�व धेरै हुन ुहो । एक आ$थ!क वष!मा 

सरकारले Qा�त गन� आय र ,तनु! पन� ऋण दा,य�व बीचको अ�तर कम हँुदा 

�वकास ,नमा!णका काय!हGमा खच! गन� रकम कम हुन जा�छ । साथै छोटो 

समय �भ" ,तनु! पन� ऋणको अशं वढ- हँुदा सरकारले य4तो ऋण पनुः 

न�वकरण गन! नसIने वा न�वकरण हँुदा प,न Wयाजदर उ�च हुने जोYखम रहने 

हु�छ । यस %क�समको जोYखमलाई �यनू गन! समयम ैआव�यक पहल हुनु 

ज�र- छ । 

२.३७ �वगत केह- वष! देYख सरकारले ,तन! बाँक= आ�तRरक ऋणमा नेपाल राMN 

बvकलाई ,तनु! पन� ऋणको अशं घ3दै गएको छ भने वाYण�य वकै र अ�य 

,नजी E"ेलाई ,तन! बाँक= ऋणको अशंमा व�ृ1 हँुदै गएको देYख�छ । २०७० 

असार मसा�तमा सरकारले ,तन! बाँक= रहेको कुल आ�तRरक ऋणमा नेपाल 

राMN बvकको अशं ७.६ Q,तशत, वाYण�य बvकहGको ७१.१ Q,तशत र अ�य 

स4ंथा तथा ,नजी Eे"को अशं २१.३ Q,तशत रहेकोमा २०७१ असार मसा�तमा 

यसको अशं &मशः ११.६ Q,तशत, ६७.६ Q,तशत र २०.८ Q,तशत रहेको  

देYख�छ । आ�तRरक ऋणमा नेपाल राMN बvकको अशं कमी हुन ु र वाYण�य 

बvक तथा ,नजी E"ेको लगानी बढदै जानलेु सरकार �व�तीय अनशुासन 

पालनामा Q,तव1 रहेको तफ!  सकेंत गद!छ । सरकार- बजेटको घाटा परुा गन! 

आ�तRरक पुँजी बजारमा ,नभ!र हुदै जाँदा सरकार- ऋणप"को बजार स,ुनि�चत 

हुने, साव!ज,नक ऋणमा वा5य ऋणको अशं कम गर- यसमा रहेको �वदेशी 

�व,नमयदर पRरवत!नको जोYखम कम गन! स%कने र देशको सम� पुँजी बजारको 

�वकासमा समेत सहयोग पuुने हु�छ । बजेट घाटा प,ूत !का ला$ग सरकार 
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के�;-य वकैमा ,नभ!र नभई पुँजी बजारमा भर पद� जानलुाई नेपालको 

साव!ज,नक �व�त Wयव4थापनको सवल पEको �पमा �लन स%क�छ । जोYखम 

कम गन! स%कने र देशको सम� पुँजी बजारको �वकासमा समेत सहयोग पuुने 

हु�छ ।  

२.३८ साव!ज,नक ऋण घ3दै जानमुा सरकारले आ�तRरक ऋणको साँवा भIुतानी  गद� 

गएको तर नयां आ�तRरक ऋण नउठाएको तथा वदेै�शक ऋण तफ!  अ$धकाशं 

Uह4सा ओगटेकोमा यसको �व,नमय दरमा कमी आउन ुQमखु कारणको Gपमा 

रहेको छ । २०७१ असार मसा�तमा १ एस.¨ड.आर को �व,नमय दर G.१४८.२९९ 

रहेकोमा २०७१ फा7गणु मसा�तमा १३७.१०४ मा झरेको छ । यसर- कर-व २ 

अव!को हाराहार-मा SDR Denomination को वदेै�शक ऋण दा,य�व रहेकोमा 

�व,नमय दरमा आएको कमीका कारण G.२० अव! भ�दा बढ- रकमको वदेै�शक 

ऋण दा,य�व घटेको देYख�छ । 

२.३९ आ$थ!क वष! २०६९/७० मा साव!ज,नक ऋणको साँवा तथा ©याज भIुतानी खच!मा 

अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा ३८.३ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ४८ अब! ८७ 

करोड पगेुको $थयो । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा भने य4तो खच!मा ७.६ 

Q,तशतले घट- �. ४५ अब! ११ करोड पगेुको छ । �वगत दईु आ$थ!क वष!हGमा 

साव!ज,नक ऋणको साँवा तथा ©याज भIुतानीको ला$ग सरकारको कुल खच!को 

१० Q,तशतको हाराहार-मा खच! हुने गरेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो 

खच!मा कुल खच!को ९.४५ Q,तशत खच! हुन गएकोछ । आ$थ!क वष! २०६९/७० 

मा वदेै�शक र आ�तRरक ऋणको साँवा %फता! भIुतानीमा अ,घ7लो आ$थ!क 

वष!को तलुनामा १७.९३ Q,तशतले व�ृ1 भई �. ३५ अब! ३२ करोड खच! भएको 

$थयो । तर वदेै�शक तथा आ�तRरक ऋणको Wयाज भIुतानीका ला$ग अ,घ7लो 

वष! �. १३ अब! ७३ करोड खच! भएकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो 

खच!मा १२.३७ Q,तशतले कमी आएको छ । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा साँवा 

%फता!का ला$ग भएको कुल खच!को ४०.४ Q,तशत वदेै�शक ऋणको साँवा 

%फता!मा खच! भएकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा �य4तो खच! ३९.९ Q,तशत 

रहेको छ । �य4त,ै आ$थ!क वष! २०६९/७० र २०७०/७१ मा Wयाज भIुतानीको 

ला$ग भएको कुल खच!को &मशः ७८.१ र  ७२.०२ Q,तशत आ�तRरक ऋणको 

Wयाज भIुतानीमा खच!मा भएको देYख�छ । 
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२.४०  कुल गाह!4थ उ�पादनमा साव!ज,नक ऋणको अशं हालका वष!हGमा घ3दै गएको 

देYख�छ । आ$थ!क वष! २०६५/६६ मा साव!ज,नक ऋणको अशं कुल गाह!4थ 

उ�पादनको ४०.७ Q,तशत रहेकोमा �यसप,छका वष!�मा कम हँुदै आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ मा ३२.५ Q,तशतमा झरेको $थयो । आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा य4तो 

अशंमा केह- व�ृ1 भई ३४.३ Q,तशत पगेुकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा घटेर 

२८.७ Q,तशतमा झरेकोछ । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा ,तन! बाकँ= वदेै�शक र 

आ�तRरक ऋणको कुल गाह!4थ उ�पादनसगंको अनपुात &मशः १९.७ र १२.५ 

Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा य4तो अनपुात १८.० र १०.७ 

Q,तशतमा झरेकोछ । आ$थ!क वष! २०६७/६८ को अ�तमा रहेको खुद ,तन! बाँक= 

वदेै�शक ऋण र कुल गाह!4थ उ�पादनको अनपुात १९ Q,तशत रहेको $थयो । 

कुल गाह!4थ उ�पादनमा ,तन! बाँक= साव!ज,नक ऋणको अशंले नेपालको 

साव!ज,नक ऋणको पRरमाण अ�तरािMNय मापदJडका आधारमा $च�ताजनक 

अव4थामा रहेको देYखदैन । 

२.४१ सरकारले बजेट घाटा प,ूत ! गन! पRरचालन गरेको साव!ज,नक ऋणको भ�ूमका 

�यनू �व�त परुा गन!मा मा" सी�मत छैन । देशको सम� आ$थ!क �वकासको 

ला$ग आव�यक पन� भौ,तक पवूा!धारहGको ,नमा!ण र साव!ज,नक सेवाहG 

उपल©ध गराउनमा प,न यसले मह�वपणू! भ�ूमका खेलेको छ । तथा�प Q�येक 

वष! सरकारको बजेट घाटा प,ूत ! गन! उठाइने आ�तRरक तथा वदेै�शक ऋणको 

रकमले नेपालले ,तनु! पन� आ�तRरक तथा वा¤य ऋणको सांवा र सोमा ,तन! 

पन� ©याजको दा,य�वमा प,न व�ृ1 हँुदै जाने गरेको छ । �व�वका क,तपय 

मलुकुहGले आफूले ,तन! पन� ऋण समयमा ,तन! नसकेका कारणवाट �व�भ�न 

%क�समका सकंटहGको सामना गनु! परेको उदाहरणहG देखा पRररहेका छन ् । 

यस पRरQेEमा नेपालले प,न साव!ज,नक ऋणमा अ�तर,नUहत जोYखमहGको 

म7ूया�कन गर- �य4ता जोYखमहGको उ$चत Wयव4थापन गन� र लागतलाई 

,नि�चत दायरा �भ" रा�ने तफ!  सो�न ज�र- छ । 
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थानीय �नकायको �व"तीय Gयवथा 

थानीय �नकायको आय तथा खच
को अवथा  

२.४२ ªबके�;-करणको माqयम1ारा जनतालाई शासनमा अ$धका$धक मा"ामा 

सिHम�लत हुने अवसर जटुाउन जनताको निजकमा रह- सेवा Qदान गद� आएका 

4थानीय ,नकायहGलाई नेपाल सरकारले एकमMुट Gपमा सशत! र ,नशत! 

अनदुान उपलWध गराउदै आएको छ । सी�मत आ�तRरक आय £ोत भएका 

4थानीय ,नकायहG िज7ला �वकास स�म,त, नगरपा�लका र गाउँ �वकास 

स�म,तहGलाई यसर- Qदान गRरने अनदुानले उनीहGको आHदानी र खच! वीचको 

ठूलो खाडललाई कम गन! सघाउ प¥ुयाउदै आएको छ । सरकारले Uदने 

अनदुानबाट 4थानीय ,नकायहGलाई काया!लय स�चालनमा मा" नभई 4थानीय 

जनताका चाहाना र आव�यकता अनसुारका पवूा!धार �वकास ,नमा!ण (सडक, 

पलू, भवन आUद) का काय!हG स�चालन गन! तथा �शEा, 4वा4�य, खानेपानी 

तथा सरसफाई ज4ता सामािजक सेवामा जनताको पहँुच ब�ृ1 गन! समेत सघाउ 

प$ुगरहेको छ ।  

२.४३ 4थानीय ,नकायहGलाई ,नशत! उपलWध गराउने अनदुान तथा 4थानीय 

,नकायहG वीच बाँडफाँड गनु!पन� अनदुान सHव�धी काय!हG 4थानीय ,नकाय 

�व�तीय आयोगले गद� आएको छ । आयोगले �सफाRरश गरेबमोिजम स"ूका 

आधारमा 4थानीय ,नकायहGले Qा�त गन� ,नशत! अनदुान रकमलाई 

काय!सHपादनसँग आव1 गरेको छ । आयोगले �वगत लामो समयदेYखन ैिज7ला 

�वकास स�म,त र नगरपा�लकाहGको �यनूतम शत! तथा काय!सHपादन मापन 

(Minimum Conditions and Performance Measures) को आधारमा 

काय!सHपादनको म7ूया�कन गद� आएको भएताप,न आ.ब. २०७०÷७१ देYख गाँउ 

�वकास स�म,तहGको समेत सोह- आधारमा काय!सHपादनको म7ूया�कन काय!को 

थालनी गरेको छ । गाउँ �वकास स�म,तको ला$ग ७ वटा, नगरपा�लकाको ला$ग 
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१० वटा र िज7ला �वकास स�म,तहGका ला$ग ९ वटा �यनूतम शत!का सचूकहG 

तय गRरएका छन ् । यसका अ,तRरIत गाउँ �वकास स�म,त, नगरपा�लका र 

िज7ला �वकास स�म,तका ला$ग &मश: १३, ४० र ४६ वटा काय!सHपादनका 

सचूकहG आधारमा काय!सHपादन म7ूया�कन गRरदै आइएको छ ।  

२.४४ िज7ला �वकास स�म,त र नगरपा�लकाहGको �यनूतम शत! तथा काय!सHपादन 

मापनका सचूकहGमा समसाम,यक पRरमाज!न एंव सधुार गन! आव�यक भएकोले 

आयोगले �यनूतम शत! तथा काय!सHपादन मापन काय!�वधीमा रहेका 

सचूकहGमा २०७० बशैाखमा सशंोधन गर- काया!�वयनमा 7याएको छ । आ$थ!क 

बष! २०६९÷७० मा केह- गाँउ �वकास स�म,तहGमा नमनुाका Gपमा 

काय!सHपानका सचूकहGको पRरEण गर- गाउँ �वकास स�म,तहGको 

काय!सHपादन समेत मापन गन� गर- काय!सHपादन मापनका सचूकहG थप गर- 

आ.ब. २०७०÷७१ मा पUहलो पटक गाँउ �वकास स�म,तको म7ूया�कनमा 

�यनूतम शत!का साथसाथै काय!सHपादन मापन पणू!Gपमा लाग ु गRरएको छ । 

यस आ$थ!क बष!मा नेपालमा काय!सHपादन मापनमा आधाRरत अनदुान Qणाल- 

(�यनूतम शत! तथा काय!सHपादन मापन) को �सहंावलोकन समेत भएको छ । 

२.४५ �यनूतम शत! तथा काय!सHपादन मापन र यसको अनदुानसँगको आब1ता 

सHव�धी च& हरेक तीन बष!मा परुा हुने गरेको छ । आ$थ!क बष! २०६९/७० मा 

गRरएको 4थानीय ,नकायहGको काय!सHपादनको म7ूया�कनमा �यनूतम शत! 

मापनमा ६८ िज7ला �वकास स�म,तहG, ५७  नगरपा�लकाहG र ३ हजार ७९ 

गाँउ �वकास स�म,तहG सफल भएका छन ् । �व�भ�न सचूकहGको लE Qा�त 

गन! नसक= सफल हुन नसIने िज7ला �वकास स�म,त, नगरपा�लका र गाउँ 

�वकास स�म,तहGको स�ंया &मशः ८, १ र ८३६ रहेका छन ्। 
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ता#लका २ (झ) : थानीय �नकायको खच
 तथा आय 
(G करोडमा) 

�ववरण २०६७⁄६८ २०६८⁄६९ २०६९⁄७० २०७०⁄७१ 

१. िज3ला �वकास स#म�त 

नेपाल सरकारबाट Qा�त अनुदान ३०२२.२२ २९८५.३३ २०८४.३१ २६७१.०० 

कुल आHदानी  २९५.९६ ३२१.९९ २७५.६० ३५७.४६ 

क) आ�तर-क �ोत १४८.३८ १७८.०४ १३६.९४ १८६.४० 

ख) राज�व बाँडफाँड  १४७.५८ १४३.९५ १३८.६६ १७१.०६ 

खच!को ला$ग �व,नयोिजत कूल रकम ३३१८.१८ ३३०७.३२ २३५९.९१ ३०२८.४६ 

वात�वक कूल खच
 २९६९.५३ २९७०.०० १७९५.८२ २६७८.०० 

२. नगरपा#लका        

नेपाल सरकारबाट Qा�त अनुदान ४९५.२५ ५०४.९२ ४२८.४२ ३३४.५२ 

आ�तRरक �ोत र राज4व बाँडफाँडको 

कूल रकम 
२२२.८१ २७४.३० ३३६.५६ ३७८.२५ 

खच!को ला$ग �व,नयोिजत कूल रकम ७१८.०६ ७७९.२२ ७६४.९८ ७१२.७७ 

वात�वक कूल खच
 ६२४.८१ ६८३.८० ६७६.८७ ६१७.४९ 

३. गाँउ �वकास स#म�त     

नेपाल सरकारबाट Qा�त अनुदान ७८३.०० ९२५.८० ६६९.२० ८२१.०० 

आ�तRरक �ोत र राज4व बाँडफाँडको 

कूल रकम 
९०.४० ९७.६४ ११७.१३ १३०.२२ 

खच!को ला$ग �व,नयोिजत कूल रकम ८७३.४० १०२३.४४ ७८६.३३ ९५१.२२ 

वात�वक कूल खच
 ८५५.५६ ७६५.८७ ७६४.९१ ९३४.०४ 

सारांश 

�ववरण २०६७⁄६८ २०६८⁄६९ २०६९⁄७० २०७०⁄७१ 

4थानीय ,नकायको कूल आ�तRरक 

आHदानी 
६०९.१७ ६९३.९३ ७२९.२९ ८६५.९३ 

4थानीय ,नकायमा Qा�त कूल अनुदान 

रकम 
४३००.४७ ४४१६.०५ ३१८१.९३ ३८२६.५२ 

4थानीय ,नकायको कूल आय ४९०९.६४ ५१०९.९८ ३९११.२२ ४६९२.४५ 

कूल आयमा आ�तRरक आHदानीको अंश 

(%) 
१२.४१ १३.५८ १८.६५ १८.४५ 

�ोत: सङघीय मा�मला तथा 4थानीय �वकास म�"ालय र 4थानीय ,नकाय �वि�तय आयोगको स$चवालय  
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२.४६ आ$थ!क वष! २०६९/७० मा िज7ला �वकास स�म,तले आ¦नो आHदानीले कुल 

खच!को १५ Q,तशत मा" धा�न सकेको देYख�छ । यसगैर- िज7ला �वकास 

स�म,तले �व,नयोिजत रकमको ७६.१० Q,तशत मा" खच! गन! सकेको $थयो भने 

नगरपा�लकाले कुल �व,नयोिजत खच!को ४७.४५ Q,तशत  मा" खच!  गरेको 

$थयो । 

थानीय �नकायमा सरकार^ अनुदान  

२.४७ 4थानीय ,नकायहGलाई नेपाल सरकारले एकमMुठ Gपमा अनदुान (सश!त/,नशत!) 

रकम उपलWध गराउदै आएको छ । िज7ला �वकास स�म,त, गाउँ �वकास 

स�म,त अनदुान र नगरपा�लका अनदुान (4थानीय �वकास श7ुककोष) को 

अव4था देहाय बमोिजम रहेको छः 

िज3ला �वकास स#म�त अनदुान 

२.४८ िज7ला �वकास स�म,तलाई Qदान गRरएको पूँजीगत अनदुानबाट लpEत समहू 

अ�तग!त सब ै जातजा,तका �वप�न वग!का मUहला, बालबा�लका तथा सब ै

जातजा,तका आ$थ!क Gपमा �वप�न एवम ्सामािजक Gपमा पछाडी परेका �येMठ 

नागRरक, द�लत, आUदवासी, जनजा,त, अपा�गता भएका WयिIतहG, मधेशी, 

मिु�लम तथा �पछडा वग!हGलाई Q�यE फाईदा पuुने लगायत जनशिIत 

�वकास, Qशास,नक प1,तमा सधुार र पवूा!धार �वकास तफ!  �ामीण सडक, 

झोल�ुगे पलु, �सचंाई, लघ ु जल�वCयतु, खानेपानी, सामदुा,यक भवन आUद 

योजना/काय!&महG स�चालन भई सHप�न भएका छन ् । िज�वस अनदुान 

(,नशत!) तफ!  Qा�त रकमलाई चाल ुर पूँजीगत खच! शीष!कमा छु®य्ाई पूँजीगत 

तफ! को रकमवाट ७५ वटै िज�वसहGलाई समानपुा,तक Gपमा �यनूतम ४० लाख 

Q,त िज7ला वजटे वाँडफाडँ गर- बाँक= रहेको रकमलाई जनस�ंया, भौगो�लक 

Eे"फल, लागत र गRरवी ज4ता सचूक र �यनूतम शत! तथा काय! सHपादन 

मापन (MCPM) न,तजा समेतको आधारमा वाँडफाडँ गर- ,नकासा पठाउने 

Wयव4था  गRरएको  छ । 
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गाउँ �वकास स#म�त अनदुान 

२.४९ गाउँ �वकास स�म,तलाई Qदान गRरएको पूँजीगत  अनदुानबाट लpEत समहू 

अ�तग!त सब ै जातजा,तका �वप�न वग! मUहला बालबा�लका र सामािजक, 

आ$थ!क Gपमा पछाडी परेका �येMठ नागRरक, मधेशी, मिु�लम, द�लत, 

आUदवासी, जनजा,त, अपा�गता भएका WयिIतहG र �पछडा वग!लाई Q�यE 

फाइदा पु̄  याउने काय!&म लगायत, जनशिIत �वकास, स4ंथागत सधुार र 

पवूा!धार �वकास तफ! , �ामीण सडक, साना �सचंाई खानेपानी, सामदुा,यक भवन, 

आUद काय!&म/योजनाहG स�चालन भई सHप�न भएका  छन ्। गाउँ �वकास 

स�म,त अनदुान तफ!  उपलWध रकमलाई चाल ुर पूँजीगत खच! शीष!कमा छु®याई 

जनस�ंया, भौगो�लक E"ेफल, लागत ज4ता सचूकको आधारमा र �यनूतम 

शत!को न,तजाको आधारमा Q,त गा�वस �यनूतम १५ लाख देYख अ$धकतम ४६ 

लाखसHम वाँडफाँड गर- ,नकासा पठाउने Wयव4था गRरएको छ ।  

नगरपा#लका अनुदान र थानीय �वकास शु3क कोष  

२.५०  नगरपा�लकाहGलाई 4थानीय �वकास श7ुक कोष र नगरपा�लका अनदुान गर- २ 

शीष!कमा नेपाल सरकारबाट अनदुान उपलWध गराउने Wयव4था गRरएको छ ।  

क) नगरपा#लका अनदुान 

4थानीय �ोत साधनको पRरचालन गर- �वकासको Q,तफलमा सामािजक 

समानता 7याउन, जनताको सहभा$गता अ�भव�ृ1 गद� जवाफदेह-ताको स4ंथागत 

�वकास गन!, नगरपा�लकाहGलाई साव!ज,नक ,नमा!ण सधुार तथा सामािजक 

ग,त�व$धहG समेतमा थप सहयोग पु̄  याउने लगायतका �वकासका 

%&याकलापहG सचंालन गन! तथा सेवा Qवाहलाई Qभावकार- बनाउने काय!का 

ला$ग नगरपा�लकाहGलाई नेपाल सरकारबाट नगरपा�लका अनदुान उपल©ध 

गराइदै आइएको छ । आ.व. ०७०/७१ मा यस शीष!कमा G. १ अरब १५ करोड 

�व,नयोजन गर- परैू रकम पूँिजगत अनदुानको Gपमा स"ू (नगरपा�लका Eे"को 

जनस�ंया ५० Q,तशत, भाRरत गर-बी २५ Q,तशत, भाRरत राज4व Qयास १५ 
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Q,तशत र E"ेफल १० Q,तशत) तथा �यनूतम शत! तथा काय!सHपादन 

मापनका न,तजाको आधारमा नगरपा�लकाहGमा अि�तयार- पठाइएको छ ।  

ख) थानीय �वकास श3ुककोष 

 आ.व. २०७०/७१ मा 4थानीय �वकास श7ुक कोष शीष!कमा G. २ अरव ६० 

करोड �व,नयोजन भएकोमा G. १ अरव ८४ करोड २५ लाख नगरपा�लकाहGमा 

अनदुानको Gपमा अि�तयार- पठाइएको र 4थानीय �वकास श7ुककोष 

(जगेडाकोष) काय!&म तफ!  G. ७५ करोड ७५ लाख �व,नयोजन गRरएको $थयो । 

जगेडाकोषमा �व,नयोिजत रकमबाट सब ैनगरपा�लकाका कालोप" ेसडक, नाल-, 

खानेपानी, 7याJड%फ7ड साइड ,नमा!ण, दमकल खर-द, फोहरमलैा 

Wयव4थापनका ला$ग सवार- साधन खर-द लगायतका कुल ३७५ वटा भौ,तक 

पवूा!धार ,नमा!ण समेतका आयोजना 4वीकृत भइ २७३ वटा आयोजना सHप�न 

भएका $थए । उ7लेYखत आयोजनाहGका ला$ग G. ८५ करोड ६ लाख ,नकासा 

भएको $थयो । जगेडाकोष स�चालन काय!�व$ध, २०६६ लाई त�ेो पटक सशंोधन 

गर- लागत सहभा$गतामा सचंालन हुने आयोजनाहGको �यनूतम सीमा G. ५० 

लाख ,नधा!रण गRरएको छ । नगरपा�लकाले पाउने आयोजनाहGको कूल लागत 

र आयोजना स�ंया समेत ,नधा!रण गRरएको छ । यस अनसुार 

महानगरपा�लकाले वा�ष!क G. ५ करोड सHमको बढ-मा १० वटा आयोजनाहG, 

उपमहानगरपा�लकाले G. ४ करोड सHमको वढ-मा ८ वटा आयोजनाहG र 

नगरपा�लकाले G. ३ करोड सHमका वढ-मा ६ वटा आयोजनाहG स�चालन गन! 

पाउने Wयव4था गRरएको छ । नयाँ गUठत ७२ र ६१ नगरपा�लकाहGको ला$ग 

जगेडाकोषबाट आयोजनाहG स�चालन गन! बजेट Wयव4था गन! स%कएको छैन । 

नयाँ गUठत नगरपा�लकाहGले लागत सहभा$गतामा जगेडाकोषबाट आयोजनाहG 

स�चालन गन! माग गRरआएको अव4था भने �वCयमान छ ।  
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ता#लका २ (ञ) : थानीय �नकायमा उपलbध सरकार^ अनदुान    

-? xhf/df_ 

अनदुान 
आ.व. 

२०६७÷६८ 

आ.व. 

२०६८÷६९ 

आ.व. 

२०६९÷७० 

आ.व. 

२०७०÷७१ 

आ.व. 

२०७१÷७२ 

कूल 

बजेटको 

Q,तशत 

िज�वस अनदुान 

पिूजगत 
११३०००० २३००००० १३३६८६५ १३७०००० १२७३००० २.२२ 

 िज�वस अनदुान चालु २४३०००० ३६१०००० ३०९७९७६ १९५०००० २०७४००० ३.६१ 

जHमा ३५६०००० ५९१०००० ४४३४८४१ ३३२०००० ३३४७००० ५.८३ 

गा�वस अनदुान 

पजूीगत 
६२६४००० ७६९२००० ५१२६५०० ६६४४००० ५७९४००० १०.०९ 

गा�वस अनदुान 

(चालु) 
१५६६००० १५६६००० १५६६००० १५६६००० १५६६००० २.७३ 

जHमा ७८३०००० ९२५८००० ६६९२५०० ८२१०००० ७३६०००० १२.८१ 

नगरपा�लका अनदुान 

(पुँिजगत)  
५८९००० ६००००० ९४१४०६ ११५००,०० ३७८८००० ६.५९ 

नगरपा�लका अनदुान 

(चालु) 
१११००० ११०००० ११०००० ० ३६०००० ०.६३ 

जHमा ७००००० ७१०००० १०५१४०६ ११५०००० ४१४८००० ७.२२ 

4थानीय �वकास 

शु7ककोष (पजूीगत) 
१७६४००० १९००००० १२३७०५२ १९५६८०० २००४३३५ ३.४९ 

4थानीय �वकास 

शु7ककोष  (चालु) 
४००००० ४००००० ३९९७५० ६४३२०० ६११२१२ १.०६ 

जHमा २१६४००० २३००००० १६३६८०२ २६००००० २६१५५४७ ४.५५ 

कूल जHमा ११३९०००० १५१६८००० १११२७३४१ ११५३०००० ११७०७००० २०.३८ 

    

 िज7ला �वकास स�म,त अनदुान तफ!  ०६७/६८ को तलुनामा आ.व. २०६८/६९ मा 

६६.०१ Q,तशतले अनदुान रकममा व�ृ1 भएको छ भने आ.व. २०६८/६९ को 

तलुनामा आ.व. २०६९/७० मा २४.९६ Q,तशत तथा आ.व. २०६९/७० को 

तलुनामा आ.व. २०७०/७१ मा २५.३१ Q,तशतले अनदुान रकम कम भएको 

देYख�छ । यसगैर-, आ.व. २०७०/७१ को तलुनामा आ.व. २०७१/७२ मा ३०.९३ 

Q,तशतले अनदुान रकममा ब�ृ1 भएको छ ।  

 गाउँ �वकास स�म,त अनदुान तफ!  आ.व. २०६७/६८ को तलुनामा आ.व. 

२०६८/६९ मा १८.२३ Q,तशतले अनदुानको व�ृ1 भएको छ भने आ.व. २०६८/६९ 
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को तलुनामा आ.व. २०६९/७० मा  २७.६७ Q,तशतले कमी तथा आ.व. २०६९/७० 

को तलुनामा आ.व. २०७०/७१ मा २२.६७ Q,तशतले ब�ृ1 देYख�छ । यसगैर- 

आ.व. २०७०/७१ को तलुनामा आ.व. २०७१/७२ मा १०.३५ Q,तशतले अनदुान 

रकममा कमी भएको छ ।  

२.५१  आ.व. २०७१/७२ मा परुाना ५८ नगरपा�लकाहGको नगरपा�लका अनदुान 

शीष!कमा G. १ अरब १५ करोड �व,नयोजन गर- परैू रकम पूँिजगत अनदुानको 

Gपमा स"ू तथा �यनूतम शत! तथा काय!सHपादन मापनको न,तजाको आधारमा 

नगरपा�लकाहGमा अि�तयार- पठाइएको छ । यस ैशीष!कबाट नयां गUठत ७२ 

नगरपा�लकाको ला$ग चाल ुअनदुानमा ३६ करोड र पूँिजगत अनदुानमा २ अव! 

६३ करोड ८० लाख गर- कूल २ अव! ९९ करोड ८० लाख �व,नयोजन गRरएको 

छ । आ.व. २०६७/६८ को तलुनामा आ.व. २०६८/६९ मा १.४३ Q,तशत बजटे 

व�ृ1 भएको छ । आ.व. २०६८/६९ को तलुनामा आ.व. २०६९/७० मा ४८.०८ 

Q,तशत बजेट व�ृ1 भएको छ भने आ.व. २०६९/७० को तलुनामा २०७०/७१ मा 

९.३७ Q,तशतले बजेटमा व�ृ1 भएको छ । �य4त,ै आ.व. २०७०/७१ को तलुनामा 

आ.व. २०७१/७२ मा २६०.७० Q,तशतले बजटे व�ृ1 भएको छ । यसर- आ.व. 

२०७०/७१ को तलुनामा आ.व. २०७१/७२ मा धेरै बजेट व�ृ1 हुनकुो कारण नया ँ

गUठत ७२ नगरपा�लकाहGको बजेट समेत समावेश गRरएकोले हो ।  

२.५२  आ.व. २०७१/७२ मा 4थानीय �वकास श7ुक कोष शीष!कमा G. २ अरव ६१ 

करोड ५५ लाख ४७ हजार �व,नयोजन भएकोमा G. १ अरव ६० करोड ६७ लाख 

नगरपा�लकाहGमा अनदुानको Gपमा अि�तयार- पठाइएको छ । जगेडाकोष 

काय!&म तफ!  G. १ अरव ८८ लाख ४७ हजार �व,नयोजन भएकोमा Qथम ८ 

मUहनामा ३०१ वटा आयोजना 4वीकृत भई नगरपा�लकाहGमा G. ३५ करोड १८ 

लाख ८३ हजार ,नकासा भइसकेको छ ।  आ.व. २०६७/६८ को तलुनामा आ.व. 

२०६८/६९ मा ६.२८ Q,तशत बजेट रकम कटौ,त भएको छ । आ.व. २०६८/६९ 

को तलुनामा आ.व. २०६९/७० मा २८.८३ Q,तशत बजटे रकम कटौ,त भएको छ  

भने आ.व. २०६९/७० को तलुनामा २०७०/७१ मा ५८.८४ Q,तशतले बजेटमा व�ृ1 

भएको छ । �य4त ैआ.व. २०७०/७१ को तलुनामा आ.व. २०७१/७२ मा ०.६० 

Q,तशतले मा" बजेट व�ृ1 भएको छ । 
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३. मू3य तथा आपू�त 
    

मु:ाफ-�तको व0प र �विृ"त    

३.१ म;ुा4फ=,तदर समिMटगत आ$थ!क 4था,य�वको मह�वपणू! पRरसचूक हो । 

म;ुा4फ=,तदरमा अ�य$धक उतार चढाव भएमा �यसबाट बचत, लगानी तथा 

आ$थ!क व�ृ1मा नकारा�मक Qभाव पद!छ । 4था,य�वको साथमा उ�च तथा 

Uदगो आ$थ!क व�ृ1को ल�य हा�सल गन! म7ूय 4था,य�व अ�याव�यक शत! हो । 

यस ै कारणले गदा! समिMटगत आ$थ!क नी,त म7ूय 4था,य�व कायम गन!मा 

केि�;त रहेको हु�छ । 

३.२ नेपालको �वगत एक दशक अव$धको औसत म;ुा4फ=,त दर ८.४ Q,तशत रहेको 

छ । यस अव$धमा खाCय तथा पेय पदाथ! समहुको औसत म;ुा4फ=,तदर १०.४ 

Q,तशत र गरै खाCय तथा सेवा समहुको औसत म;ुा4फ=,त दर ६.७ Q,तशत 

रहेको छ । �यसगैर-, �वगत पाँच वष!को औषत म;ुा4फ=,तदर ९.३ Q,तशत 

रहेको छ । यस अव$धमा खाCय तथा पेय पदाथ! समहुको औसत म;ुा4फ=,तदर 

११.८ Q,तशत र गरै खाCय तथा सेवा समहुको औसत म;ुा4फ=,तदर ७.२ 

Q,तशत रहेको छ । यसर- �वगत केह- वष!यता म;ुा4फ=,तदर उ�च रहनमुा गरै 

खाCय भ�दा प,न खाCय तथा पेय पदाथ! समहुको योगदान उ�च रहेको छ । 

ऐ,तहा�सक Gपमा हेदा! प,न नेपालमा गरै खाCय तथा सेवा समहुको तलुनामा 

खाCय तथा पेय पदाथ! समहुको म7ूय उ�च रहनकुा साथै बढ- उतार चढाव 

(Volatility) समेत रहेको छ ।  

३.३ म;ुा4फ=,त माग तथा आप,ूत ! पEबाट �सज!ना हुने गद!छ । मौU;क नी,त 

मलूतः समिMटगत माग पEबाट �सज!ना हुने म;ुा4फ=,त ,नय�"ण गन! केि�;त 

रहने गद!छ । यसको ला$ग म;ुा Qदायलाई वाि�छत 4तरमा कायम रा�न ु

आव�यक हु�छ । तर नेपालमा मौU;क �व4तार वाि�छत 4तरमा रहेको समयमा 

प,न म;ुा4फ=,तदर उ�च रहेको कारण म;ुा Qदाय ,नय�"ण गद�मा म7ूय 

4था,य�वको ल�य हा�सल हुन सकेको अव4था छैन ्।  
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३.४ नेपालमा �वगत केह- वष!यता म;ुा4फ=,तदर उ�च रहनमुा माग पE भ�दा प,न 

आप,ूत ! तथा सरंचनागत पE बढ- िजHमेवार रहेको छ । बजार अपणू!ता 

(Market Imperfections) तथा सरंचनागत कठोरता (Structural Rigidness) 

का कारण मागको तलुनामा आप,ूत !मा कमी हँुदा म;ुा4फ=,त उ�प�न हुने  

गद!छ । मौसमी Q,तकूलताको कारण कृ�ष उ�पादन Qभा�वत हुन,ु बेला बेलामा 

हुने व�द, हडताल, लोडसे¨ड�ग र राजनी,तक अि4थरताबाट उ�पादनमलूक 

%&याकलाप तथा आप,ूत ! Wयव4थामा नकारा�मक Qभाव पनु!, यातायात Eे"मा 

�वCयमान काट��लगंको कारण ढुवानी लागत ब�न,ु ��मकको �यालादर ब�दै 

जान,ु पेNो�लयम पदाथ!को म7ूयमा उतार चढाव हुन,ु अमेRरक= डलरको तलुनामा 

नेपाल- Gपvयाको अवम7ूयन हुन,ु बजार अनगूमन पया!�त मा"ामा हुन नसIदा 

स�चय तथा कालोबजार- गन� Qविृ�त ब�न,ु बेचौ�लयाहGको अ�य$धक Qभावको 

कारण कृ�षज�य व4तहुGको म7ूय ब�न,ु �वतरण Qणाल-मा असहजता उ�प�न 

हुन ु आUद म;ुा4फ=,तका Qमखु कारक रहेका छन ् । �य4त,ै नेपालको 

भारतसँगको खुला �समाना, नेपाल- Gपvयाको भारतीय Gपvयासँगको ि4थर 

�व,नमय दर तथा कुल Wयापारको दईु ,तहाई अशं भारतसँग भएका कारण 

भारतीय म;ुा4फ=,तको Q�यE Qभाव नेपाल- म;ुा4फ=,तमा पन� गरेको छ ।  

सम� उपभो8ता मू3य िथ�त    

३.५ उपभोIता म7ूय सचूका�कमा आधाRरत वा�ष!क म;ुा4फ=,तदर आ$थ!क वष! 

२०७०÷७१ को आठ मUहनामा ८.९ Q,तशत रहेकोमा समीEा वष!को सोह- 

अव$धमा उIत दरमा कमी आई ७.० Q,तशत रहेको छ । समीEा अव$धमा 

वा�षक!  �व�दगुत आधारमा खाCय तथा पेय पदाथ! समहुको म7ूय सचूकांकको 

व�ृ1दर ९.५ Q,तशत रहेको छ भने गरै खाCय तथा सेवा समहुको म7ूय 

सचूकांकको व�ृ1दर ४.९ Q,तशत रहेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा यी 

समहुहGको म7ूय सचूकांकको व�ृ1दर &मशः १०.८ Q,तशत र ७.१ Q,तशत 

रहेको $थयो ।  
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ता#लका ३ (क) : उपभो8ता मू3य सूचकाकंमा आधा(रत वा�ष
क �व�दगुत मु:ाफ-�तदर    

(आधार वष
 २०६२/६३=१००) 
(��तशत प(रवत
न)    

        आ�थ
क वष
    
मUहना २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ 

साउन 
५.६ ११.९ १०.१ ९.५ ७.७ ११.९ 

७.९ ७.५ 

भदौ ६.१ १२.५ ९.२ ८.६ ८.५ ११.२ ८.० ७.६ 

असोज ५.४ १३.३ ८.६ ८.९ ८.९ १०.५ ८.४ ७.५ 

का,त !क  ५.३ १३.७ ९.१ ८.४ ८.५ १०.५ १०.० ७.२ 

मंसीर  ४.६ १३.४ १०.३ ९.६ ७.५ १०.४ १०.३ ७.० 

पुस ४.८ १३.८ १०.७ ११.३ ६.८ ९.८ ९.७ ६.८ 

माघ  ५.२ १३.२ ११.० १०.२ ७.० १०.१ ८.८ ७.० 

फागुन ६.० १२.८ १०.० १०.७ ७.० १०.२ ८.९ ७.० 

चैत ८.० ११.६ ९.८ १०.६ ७.५ ९.५ ९.४ - 

वैशाख  ८.३ १२.४ ८.९ ९.५ ८.७ ८.७ ९.७ - 

जेठ १०.१ १२.० ८.२ ८.८ ९.९ ८.२ ९.५ - 

असार १०.६ ११.१ ९.० ९.६ ११.५ ७.८ ८.१ - 

औसत ६.७ १२.६ ९.६ ९.६ ८.३ ९.९ ९.१ ७.२ 

£ोत : नेपाल राMN बvक । 

३.६ चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनासHमको औसत उपभोIता म;ुा4फ=,तदर ७.२ 

Q,तशत रहेको छ । गत आ$थ!क वष!को सोह- अव$धमा औसत उपभोIता 

म;ुा4फ=,तदर ९.० Q,तशत रहेको $थयो । चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनामा 

कायम औसत उपभोIता म;ुा4फ=,तदर नेपाल राMN बvकCवारा चाल ु आ$थ!क 

वष!का ला$ग साव!ज,नक गRरएको मौU;क नी,त तथा �यसको मqयाव$ध 

समीEाको लpEत औसत ८.० Q,तशतको म;ुा4फ=,तदर भ�दा कम रहेको छ । 

अ�तरा!िMNय बजारमा पेNो�लयम पदाथ!को म7ूयमा आएको $गरावट, �वदेशी 

�व,नमय दरमा देYखएको ि4थरता, मौU;क योगा�कहGलाई वाि�छत 4तरमा 

रा�न गRरएका Qयास, तरलता Wयव4थापनमा चा�लएका कदम, भारतमा 

उपभोIता म;ुा4फ=,तदरमा आएको कमी आUदका कारण समीEा अव$धमा 

उपभोIता म7ूय सचूका�कमा आधाRरत म;ुा4फ=,तदर ल�य भ�दा कम रहन 

गएको हो ।  
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 £ोत : नेपाल राMN बvक । 

३.७ भौगो�लक E"ेका आधारमा चाल ु आ$थ!क वष!को समीEा अव$धमा काठमाड³ 

उप�यका र पहाड दबु ैE"ेहGको उपभोIता म7ूय सचूका�कमा ७.१ Q,तशतले 

व�ृ1 भएको छ । �य4त,ै सोह- अव$धमा तराई Eे"को उपभोIता म7ूय 

सचूका�क भने ६.९ Q,तशतले बढेको छ । गत वष!को सोह- अव$धमा उIत 

Eे"ह�मा य4तो म7ूय सचूका�कको व�ृ1दर &मशः ८.७ Q,तशत, ७.९ Q,तशत र 

९.५ Q,तशत रहेको $थयो । 

३.८ समहूगत आधारमा �व�लेषण गदा!, उपभोIता म7ूय सचूका�कमा ४६.८ Q,तशत 

भार रहेको खाCय तथा पेय पदाथ! समहूको म7ूय सचूका�क २०७१ फागनुमा 

वा�ष!क �व�दगुत आधारमा ९.५ Q,तशतले बढेको छ । गत वष!को यस ैअव$धमा 

यो समहुको म7ूय सचूका�क १०.८ Q,तशतले बढेको $थयो । यसर- खाCय तथा 

पेय पदाथ! समहुको म7ूय व�ृ1 हुनमुा स,ूत !ज�य पदाथ!, मUदराज�य पदाथ!, दuुध 

पदाथ! तथा अJडा, दाल आUद उप–समहूह�को म7ूय सचूका�कमा भएको व�ृ1ले 

Qमखु भ�ूमका खेलेको छ । जस अनसुार सतु�ज�य पदाथ! उप-समहुको म7ूय 

सचूका�क २६.६ Q,तशतले, मUदराज�य पदाथ! उप-समहुको म7ूय सचूका�क 

२१.१ Q,तशतले, दuुध पदाथ! तथा अJडा उप-समहुको म7ूय सचूका�क १६.८ 

Q,तशतले र दाल उप-समहुको म7ूय सचूका�क १६.७ Q,तशतले बढेको छ ।  

३.९ उपभोIता म7ूय सचूका�कमा ५३.२ Q,तशत भार रहेको गरै–खाCय व4त ुतथा 

सेवा समहूको म7ूय सचूका�क २०७१ फागनुमा वा�ष!क �व�दगुत आधारमा ४.९ 
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 ३(क): उपभो8ता म3ूय सचूकांकमा भएको औसत प(रवत
न                    

(आधार वष
 २०६२/६३)
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Q,तशतले बढेको छ । २०७० फागनुमा यस समहूको सचूका�क ७.१ Q,तशतले 

बढेको $थयो । यो समहू अ�तग!तको स�चार उप–समहू बाहेक अ�य सब ैउप–

समहूको म7ूय व�ृ1 अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको तलुनामा कम रहेको कारण 

यस समहुको म7ूय सचूका�कको व�ृ1दर कम रहन गएको हो । गरै–खाCय तथा 

सेवा समहूका व4तहुG मqये ल�ता कपडा तथा जु�ता च�पल उप समहुको म7ूय 

सचूका�क सव ैभ�दा बढ- अथा!त १०.० Q,तशतले बढेको छ  भने स�चार उप–

समहूको म7ूय व�ृ1 सबभै�दा कम अथा!त ०.३ Q�शततले बढेको छ ।  

    

ता#लका ३ (ख) : �व�दगुत रािHIय उपभो8ता म3ूय सचूकांकमा भएको प(रवत
न    

(आधार वष
 २०६२/६३=१००) 
                                                                 (Q,तशत पRरवत!न) 

उपभोOय 

वतुहW 
भार 

��तशत    

आ�थ
क वष
 /    फागुन मgहना    
२०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ 

कुल (क+ख) १००.० ६.१ १२.८ ९.९ १०.७ ७.० १०.२ ८.९ ७.० 

क. खाLय 

तथा पेय 

पदाथ
 

४६.८ ८.५ १८.१ १४.८ १७.३ ४.२ ११.३ १०.८ ९.५ 

अ�न तथा 

अ�नबाट 

बनेका 

पRरकार 

१४.८ १५.३ १३.१ १२.१ १३.४ -२.४ १२.९ ११.७ ७.८ 

दाल २.० १२.८ २४.२ ३०.० -८.१ -१.८ १२.६ ६.८ १६.७ 

तरकार- ५.७ ०.२ २१.१ २.३ ७३.१ ५.१ ९.४ १३.९ ४.८ 

मासु तथा 

माछा 
५.७ ५.५ २४.९ २४.५ ७.७ ५.८ १७.१ १३.५ ९.९ 

दuुध पदाथ! 

तथा अJडा  
५.० ७.८ १६.५ १३.४ १०.५ १७.४ ७.३ ६.७ १६.८ 

´य ूतथा तेल २.७ २७.५ ६.४ -३.१ ३.१ १३.३ १३.९ ०.३ -०.४ 

फलफूल २.२ -४.७ १९.७ २१.३ ३३.४ ९.८ ५.२ १४.१ १०.४ 

$चनी तथा 

�मठाई 
१.४ -८.३ ५३.३ ६०.७ ७.० ५.९ १२.० -३.५ -०.१ 

मसला १.५ -०.४ ११.० ३४.० २२.१ -१२.१ ५.५ १०.५ १२.० 

ह7का पेय 

पदाथ! 
१.० ४.५ २१.९ १५.३ ८.९ ६.० १२.० २.४ ४.२ 

मUदरा १.७ २.१ १३.० १२.४ २.१ ९.२ ४.४ २२.५ २१.१ 

सु,त !ज�य 

पदाथ! 
०.९ १०.० १७.५ ११.४ १७.१ ९.० ११.४ २५.३ २६.६ 
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उपभोOय 

वतुहW 
भार 

��तशत    

आ�थ
क वष
 /    फागुन मgहना    
२०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ 

रेMटुराँ तथा 

होटल 
२.४ ७.६ २४.५ २०.७ १५.५ ११.४ १२.२ ९.५ ११.३ 

ख. गैर 

खाLय वतु 

तथा सेवा 

५३.२ ३.९ ८.३ ५.९ ५.३ ९.४ ९.३ ७.१ ४.९ 

ल�ता कपडा 

तथा ज�ुता 
८.५ ३.३ ८.८ ६.८ १३.७ १५.२ ११.५ १२.२ १०.० 

घरायसी 

सामान तथा 

सेवा 

१०.९ ४.८ ६.८ ६.७ ६.४ ६.३ ९.७ ५.१ ०.९ 

फ,न!चर तथा 

घरायसी 

उपकरण 

४.९ ५.२ १४.० ५.३ ७.३ १३.४ १२.७ ९.४ ८.९ 

4वा4�य ३.३ ७.२ ४.४ २.४ २.९ ६.४ ६.५ ९.१ ४.३ 

यातायात ६.० १.१ १३.९ -०.७ ११.३ १७.० ८.४ ४.९ ०.५ 

संचार ३.६ ०.० ०.१ ०.० -१०.४ -८.२ -२.१ ०.१ ०.३ 

मनोर�जन 

तथा सं4कृ,त 
५.४ ५.२ ६.६ ६.८ -२.० ८.८ ६.२ ७.५ ६.२ 

�शEा ८.५ ४.९ ८.२ ११.८ ४.७ ८.९ १२.५ ७.८ ५.५ 

अ�य व4त ु

तथा सेवाह� 
२.२ १.० १२.५ ८.४ ५.४ ९.९ १०.८ ६.५ ८.३ 

£ोत : नेपाल राMN बvक 

Cे�गत उपभो8ता मू3य िथ�त    

३.१० Eे"गत Gपमा हेदा! काठमाडµ उप�यकाको उपभोIता म7ूय सचूका�क २०७१ 

फागनुमा �व�दगुत आधारमा ७.१ Q,तशतले बढेको छ । २०७० फागनुमा य4तो 

सचूका�क ८.७ Q,तशतले बढेको $थयो । समीEा अव$धमा काठमाड³ उप�यकामा 

खाCय तथा पेय पदाथ! समहूको म7ूय सचूका�क १०.३ Q,तशतले र गरै–खाCय 

व4त ु तथा सेवा समहूको म7ूय सचूका�क ४.१ Q,तशतले बढेको छ । खाCय 

तथा पेय पदाथ! समहूतफ!  मUदराको सबभै�दा बढ- अथा!त २१.८ Q,तशत, दuुध 

पदाथ! तथा अJडा १६.९ Q,तशत र दाल १५.० Q,तशतले म7ूय व�ृ1 भएको छ । 

गरै–खाCय तथा सेवा समहूमा ल�ता कपडा तथा जु�ता ८.२ Q,तशत, फ,न!चर 

तथा घरायसी उपकरण ७.६ Q,तशत र 4वा4�य ५.५ Q,तशतले म7ूय व�ृ1 

भएको छ भने यातायात उप–समहूको म7ूय व�ृ1 ३.५ Q,तशतले ऋणा�मक रहेको 

छ ।  
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३.११ �यसगैर-, तराईको उपभोIता म7ूय सचूका�क २०७१ फागनुमा ६.९ Q,तशतले 

बढेको छ । २०७० फागनुमा यो सचूका�क ९.५ Q,तशतले बढेको $थयो । खाCय 

तथा पेय पदाथ! समहू अ�तग!त सव ैभ�दा बढ- अथा!त ३१.५ Q�शतले स,ुत !ज�य 

पदाथ!को म7ूय सचूका�क बढेको छ । �य4त,ै दuुध पदाथ! तथा अJडा, मUदरा र 

दाल उप–समहूको म7ूय सचूका�क &मशः २१.२ Q,तशत, १८.३ Q,तशत र १७.७ 

Q,तशतले बढेको छ । �यसगैर-, गरै–खाCय तथा सेवा समहूमा ल�ता कपडा तथा 

जु�ता, अ�य व4त ु तथा सेवाहG तथा फ,न!चर तथा घरायसी उपकरण उप 

समहुको म7ूय सचूका�क  &मशः १०.७ Q,तशत, ९.८ Q,तशत र ९.० Q,तशतले 

बढेको छ ।  

३.१२ �य4त,ै पहाडको म7ूय सचूका�क २०७१ फागनुमा ७.१ Q,तशतले बढेको छ । 

२०७० फागनुमा यो सचूका�क ७.९ Q,तशतले बढेको $थयो । खाCय तथा पेय 

पदाथ! समहूमा स,ुत !ज�य पदाथ! उप-समहुको सबभै�दा बढ- अथा!त ३३.७ 

Q,तशतले म7ूय व�ृ1 भएको छ । �य4त,ै मUदरा, दाल तथा मसला उप–

समहूहGको म7ूय सचूका�कमा &मशः २४.९ Q,तशत, १७.२ Q,तशत र १५.० 

Q,तशतले व�ृ1 भएको छ । गरै–खाCय तथा सेवा समहूमा ल�ता कपडा तथा 

जु�ता (११.१ Q,तशत), फ,न!चर तथा घरायसी उपकरण (१०.३ Q,तशत) र अ�य 

व4त ु तथा सेवाहG (८.० Q,तशत) को म7ूयमा भएको व�ृ1ले सम�मा यो 

समहूको सचूका�क ६.४ Q,तशतले बढेको छ ।  

थोक म3ूय सचूकाiक    

३.१३ वा�ष!क �व�दगुत आधारमा २०७१ फागनुमा रािMNय थोक म7ूय सचूका�क 

(२०५६÷५७ = १००) ५.५ Q,तशतले बढेको छ । २०७० फागनुमा य4तो व�ृ1दर 

८.३ Q,तशत रहेको $थयो । रािMNय थोक म7ूय सचूका�क अ�तग!त कृ�ष व4त ु

समहूको म7ूय सचूका�क ८.४ Q,तशतले र 4वदेशमा उ�पाUदत औCयो$गक 

व4त ुसमहूको म7ूय सचूका�क ६.० Q,तशतले बढेको छ । तर आयातीत व4त ु

समहूको म7ूय सचूका�क भने ०.८ Q,तशतले घटेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा उIत समहुहGको म7ूय सचूका�क &मशः ११.३ Q,तशत, ६.७ Q,तशत 

र ३.७ Q,तशतले बढेको $थयो । 
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ता#लका ३ (ग) :  रािHIय थोकम3ूय सचूकांकको वा�ष
क �व�दगुत प(रवत
न 

(आधार वष
 २०५६/५७=१००) 
(Q,तशत पRरवत!न) 

समुह 
भार 

Q,तशत 

आ$थ!क वष! / फागुन मUहना 

२०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ 

कुल १००.० ६.६ १२.३ १२.२ १२.४ ६.३ ९.० ८.३ ५.५ 

कृ�ष सHव�धी 

व4तु 
४९.६ ४.९ १५.३ १९.२ १५.४ १.७ १२.३ ११.३ ८.४ 

4वदेशमा उ�पाUदत 

औधो$गक व4त ु
२०.४ ९.० ८.८ १२.१ ८.२ ९.५ ३.५ ६.७ ६.० 

आया,तत व4त ु ३०.० ७.८ १०.० १.२ ९.७ १३.० ६.६ ३.७ -०.८ 

£ोत : नेपाल राMN बvक  

३.१४ कृ�ष व4त ु समहू अ�तग!त फलफूल तथा तरकार- उप–समहूको म7ूय १७.९ 

Q,तशतको उ7ले�य दरले बढेको छ । �य4त,ै  नगदेबाल-को म7ूयमा १२.८ 

Q,तशतले र दलहनको म7ूयमा १२.६ Q�शतले व�ृ1 भएको छ । 4वदेशमा 

उ�पाUदत औCयो$गक व4त ुसमहूमा पेय तथा स,ूत !ज�य व4तहुGको म7ूय सव ै

भ�दा बढ- अथा!त ११.४ Q,तशतले व�ृ1 भएको छ भने आयातीत व4त ुसमहूमा 

औष$ध तथा कपडाज�य व4तहुGको म7ूय &मशः १०.५ Q,तशत र ८.४ 

Q,तशतले बढेको छ । तर पेNो�लयम पदाथ! तथा कोइला र इलेिINक तथा 

इलेINो,नक व4तहुGको म7ूय &मशः ११.७ Q�शतत र ०.२ Q,तशतले �ास 

आएको छ । 

रािHIय तलव तथा jयालादर सूचकाiक    

३.१५ वा�ष!क �व�दगुत आधारमा २०७१ फागनु मUहनामा रािMNय तलव तथा 

�यालादर सचूका�क (२०६१÷६२=१००) ६.८ Q,तशतले बढेको छ । २०७० 

फागनुमा यो सचूका�क १६.९ Q,तशतले बढेको $थयो । समीEा अव$धमा तलब 

सचूका�क ७.६ Q,तशतले तथा �यालादर सचूका�क ६.६ Q�शतले बढेको छ । 

समीEा अव$धमा तलब सचूका�कमा सब ैभ�दा बढ- (९.७ Q,तशतले) ,नजामती 

सेवाको तलब बढेको छ । �य4त,ै �यालादर सचूका�कमा ,नमा!ण मजदरुको सव ै

भ�दा बढ- (१०.४ Q,तशतले) �याला बढेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा तलब सचूका�क २६.४ Q,तशतले र  �यालादर सचूका�क १४.८ 

Q�शततले बढेको  $थयो । 
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ता#लका ३ (घ) : रािHIय तलब तथा jयालादर सचूकाकंको वा�ष
क �व�दगुत प(रवत
न    

(आधार वष
 २०६१/६२=१००)    
(Q,तशत पRरवत!न) 

उपभोuय 

व4तुह� 

 

भार 

Q,तशत 

आ$थ!क वष! / फागुन मUहना 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ 

कुल सूचकाkक १००.० १९.३ १३.७ १९.१ २७.६ ७.८ १६.९ ६.८ 

१. तलव 

सूचकाkक 

२७.० १६.८ १३.८ ०.० १९.३ ०.० २६.४ ७.६ 

१.१ ,नजामती 

सेवा 
२.८ २८.१ १४.६ ०.० १८.७ ०.० ३१.३ ९.७ 

१.२ साव!ज,नक 

सं4थानह� 

१.१ २१.९ ११.१ ०.० २८.० ०.० २७.६ ७.५ 

१.३ बvक तथा 

�व�तीय 

सं4थाह� 

०.६ १८.२ १.३ ०.० ४२.४ ०.० ४७.७ ४.३ 

१.४ सेना तथा 

Qहर-बल 

४.० ३०.९ १३.० ०.० २६.५ ०.० ३४.५ ८.५ 

१.५ �शEा १०.६ १६.१ २२.४ ०.० १९.१ ०.० ३०.५ ९.१ 

१.६ ,नजी 

Q,तMठानह� 

७.९ २.७ ०.० ०.० ८.६ ०.० ०.० ०.० 

२.jयालादर 

सूचकाkक 

७३.० २०.१ १३.६ २५.५ २९.८ ९.६ १४.८ ६.६ 

२.१ कृ�ष 

मजदरू 

३९.५ २६.९ १७.० ३४.६ २७.१ १२.५ ११.१ ७.९ 

२.२ औधो$गक 

मजदरू 

२५.२ १०.६ ८.८ १०.४ ३४.३ ४.७ २४.८ २.७ 

२.३ ,नमा!ण 

मजदरू 

८.३ १८.१ १०.६ २०.४ ३४.१ ६.३ १०.० १०.४ 

£ोत : नेपाल राMN बvक । 

केह^ �मुख वतुहWको सरदर ख:ुा मू3य    

३.१६ दै,नक उपभोuय व4तहु�मqये Qमखु १० कृ�षज�य व4तहु� (चामल, गहँुको 

पीठो, मासको दाल, रहरको दाल, तोर-को तले, खारेको ´य,ू खसीको मास,ु आल,ु 

सकेुको �याज र ताजा अदवुा) को सरदर खु;ा म7ूयको समीEा गदा! २०७० 

फागनुको तलुनामा २०७१ फागनुमा गहँुको �पठो, मासको दाल, आल ुर �याजको 

म7ूय &मशः ४.६ Q,तशत, १२.२ Q,तशत, ४.८ Q,तशत र ५२.१ Q,तशतले 
बढेको छ भने चामल, रहरको दाल, तोर-को तले, खारेको ,घउ, खसीको मास ुर 



62 

 

अदवुाको म7ूय &मश: ०.२ Q,तशत, ३.३ Q,तशत, ०.३ Q,तशत, १९.० Q,तशत, 

४.१ Q,तशत र ३०.० Q,तशतले घटेको छ । 

ता#लका ३ (ङ) : केह^ �मखु वतहुWको सरदर खु:ा बजार म3ूय    

(�पयैाँ) 

&.सं. व4तुको नाम इकाई 
२०७० २०७०* 

�ावण फागुन �ावण फागुन 

१ चामल मोटो के.जी. ४३.९ ३९.२ २८.१ ३९.१ 

२ गहँुको पीठो के.जी. ३८.८ ४१.२ २८.४ ४३.१ 

३ मासको दाल के.जी. ११५.७ ११४.१ ८०.४ १२८.० 

४ रहरको दाल के.जी. १३१.६ १३३.१ ६३.९ १२८.७ 

५ तोर-को तेल �लटर १७३.३ १६७.० ११३.८ १६६.५ 

६ qयू खारेको के.जी ७०२.९ ७३१.३ ३६५.४ ५९२.३ 

७ खसीको मास ु के.जी. ५४४.३ ५९१.८ ३६९.२ ५६७.३ 

८ आल ु के.जी. ३२.७ २७.६ २७.९ २८.९ 

९ सुकेको �याज के.जी. ६५.१ ३९.१ ३७.१ ५९.५ 

१० अदवुा के.जी. १६९.६ १२९.५ १२१.३ ९०.७ 

* QारिHभक त�या�क 

£ोतः कृ�ष ªबभाग, कृ�ष ©यवसाय Qवध!न तथा बजार �वकास ,नद�शनालय, हRरहरभवन । 

अ�तरा
िHIय बजारमा कlचा पेIो#लयम पदाथ
 तथा सुनको मू3य    

३.१७ अ�तरा!िMNय बजारमा क�चा पेNो�लयम (Crude Oil Brent) को म7ूय २०७० 

फागनु मसा�तमा Q,त ©यारल अमेRरक= डलर १०८.१ रहेकोमा २०७१ फागनु 

मसा�तमा ४९.३ Q,तशतको उ�च दरले �ास आई Q,त ©यारल अमेRरक= डलर 

५४.८ कायम भएको छ । अ�तरा!िMNय बजारमा पेNो�लयम पदाथ!को म7ूय उ�च 

दरले घ3नमुा मलूत: $चनीया, जापानी तथा यरुो�पयन मलुकुको अथ!त�"मा 

स4ुतता आउन,ु अमेRरका तथा साउद- अरे�वयाले उ�पादन बढाउन ु र तले 

उ�पादन गन� राMNहGको समहू (OPEC) ले उ�पादन कोटा यथावत रा�ने 

,नण!य गनु! आUद Qमखु कारण रहेका छन ् । �यसगैर-, सनुको म7ूय २०७० 

फागनु मसा�तमा Q,त आउ�स अमेRरक= डलर १३८५.० रहेकोमा २०७१ फागनु 

मसा�तमा १६.८ Q,तशतले �ास आई Q,त आउ�स अमेRरक= डलर ११५२.० 

कायम रहेको छ ।  
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ता#लका ३ (च) : अ�तरा
िHIय बजारमा तले तथा सनुको म3ूय 

 

असार मसा�त 

 

फागुन मसा�त 

 

Q,तशत पRरवत!न 

असार    फागुन    

२०६९ २०७० २०७१ २०६९ २०७० २०७१ २०७० २०७१ २०७० २०७१ 

तेल (डलर Q,त 

©यारल) * 
१०२.१ १०९.१ १०४.७ १०९.३ १०८.१ ५४.८ ६.८ -४.० -१.१ -४९.३ 

सुन (डलर Q,त 

आउ�स) ** 
१५८९.८ १२८४.८ १३१०.० १५९५.५ १३८५.० ११५२.० -१९.२ २.० -१३.२ -१६.८ 

* &ुड आयल ¸े�ट, ** ल�डन दरमा आधाRरत ।     

£ोत : नेपाल राMN बvक 

नेपालमा पेIो#लयम पदाथ
को मू3य �विृ"त     

३.१८ पेNो�लयम पदाथ!ह�मqये पेNोलको म7ूय आ$थ!क वष! २०६२÷६३ मा G. ६७।- 

रहेकोमा &मशः ब�दै आ$थ!क वष! २०७१÷७२ मा G. १०९।- पगेुको छ । 

�यसगैर-, ¨डजेलको म7ूय आ$थ!क वष! २०६२÷६३ को G. ४६।- बाट बढेर आ$थ!क 

वष! २०७१÷७२ मा G. ८६।५० तथा मU®तलेको म7ूय G. ३९।- बाट बढेर G. 

८६।५० पगेुको छ । �वगत १० वष! अव$धको पेNो�लयम पदाथ!को म7ूय 

Qविृ�तलाई तलको रेखा $च"मा देखाइएको छ । 

    

३.१९ ¨डपो वा भ�सार �व�द ुरहेको ठाउँ अनसुार थोक ªब&= म7ूय (म7ूय अ�भव�ृ1 

कर समेत) ,नधा!रण गन� Wयव4था रहेको छ । पेNो�लयम पदाथ!को थोक ªब&= 

�वतरण गन� Wयव4था �वराटनगर, वीरग�ज, अमलेखग�ज, काठमाड³, पोखरा, 

0.0
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म
3ूय

 0
.

चाट
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भरैहवा, नेपालग�ज, सखु�त, दा�ग, धनगढ-, Uदपायल र जनकपरुबाट गRरएको छ । 

यस Wयव4थाबाट ठाउँ अनसुार पेNो�लयम पदाथ!को थोक म7ूय तथा खु;ा म7ूय 

फरक पन! सIदछ । २०७१ चैत १९ गत े ,नधा!रण भएको म7ूय अनसुार 

काठमाडौ उप�यकामा पेNोलको ख;ुा म7ूय G. १०९।-, ¨डजेल तथा मU®तलेको 

खु;ा म7ूय G. ८६।५० र एल.�प. uयाँसको म7ूय Q,त �स�लJडर १,४७०।- �पयैाँ 

रहेको छ । �य4त,ै हवाई इ�धनको म7ूय G. १३३।- Q,त �लटर रहेको छ । 

आपू�त
 िथ�त    

३.२० आ$थ!क वष! २०७१÷७२ को आठ मUहनामा गत वष!को यस ैअव$धको तलुनामा 

पेNोलको आप,ूत ! १४.० Q,तशतले, ¨डजेलको आप,ूत ! १६.१ Q,तशतले, हवाई 

इ�धनको आप,ूत ! ९.१ Q,तशतले र एल. �प. uयाँसको आप,ूत ! ९.८ Q,तशतले 

बढेको छ । तर मU®तलेको आप,ूत ! भने ०.२ Q,तशतले घटेको छ । खासगर- 

एल. �प. uयाँसले मU®तलेलाई Q,त4थापन गद� लगेको र मU®तले र ¨डजेलको 

म7ूय समान भएको हँुदा कालोबजार- गन� Qविृ�तमा समेत कमी आएकोले गदा! 

मU®तलेको मागमा क�म आई आप,ूत ! केह- घ3न गएको हो । केह- Qमखु 

पेNो�लयम पदाथ!को आप,ूत ! ि4थ,तलाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ ।    

ता#लका ३ (छ) : केह^ �मखु पेIो#लयम पदाथ
को आप�ूत 
 िथ�त 

केह- Qमुख पेNो�लयम 

पदाथ!ह� 

Qथम आठ मUहना Q,तशत पRरवत!न 

२०७०/७१ २०७१/७२ फागुन /    फागुन    

पेNोल (%क.�ल.) १६४००७ १८६९६५ १४.० 

¨डजेल (%क.�ल.) ५०२३२९ ५८३२४२ १६.१ 

मU®तले (%क.�ल.) १३५७३ १३५४१ -०.२ 

हवाई इ�धन (%क.�ल.) ८६९२२ ९४८५४ ९.१ 

कुल ज_मा ७६६८३१ ८७८६०२ १४.६ 

एल.पी.uयाँस (मे.ट.) १५१२११ १६५९७५ ९.८ 

£ोत : नेपाल राMN बvक 

३.२१ कुJठरोग ,नय�"ण काय!&म अ�तग!त आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा देशका १३ 

दगु!म तथा ९ आं�शक दगु!म गर- २२ िज7लाहGमा कुल ५० हजार ६३ Iवी�टल 

आयो¨डनयIुत ननू ढुवानी गन� ल�य रहेकोमा समीEा अव$धमा ३९ हजार ३ 

सय ४४ Iवी�टल आयो¨डनयIुत ननू ढुवानी भएको छ ।  



65 

 

३.२२ देशका २३ दगु!म Uहमाल- तथा पहाडी िज7लाह�मा सरल एव ं सलुभ �पमा 

खाCया�न उपल©ध गराउने नी,तअन�ुप चाल ु आ$थ!क वष!मा प,न खाCय 

स4ंथान माफ! त ् खाCया�न ढुवानी गर- आप,ूत ! गराउने काय!लाई ,नर�तरता 

Uदईएको छ । सोह- &ममा चाल ुआ$थ!क वष!मा १४ हजार मेUNक टन खाCया�न 

ढुवानी गन� ल�य रहेकोमा २०७१ फागनु मसा�तसHममा ६ हजार ६ सय ७१ 

मेUNक टन खाCया�न ढुवानी भएको छ । �यसगैर-, रािMNय खाCया�न सरुEा 

भJडारमा २५ हजार मेUNक टन खाCया�न मौ�दात रा�ने ल�य रहेकोमा २०७१ 

फागनु मसा�तसHममा ११ हजार ८ सय ९४ मेUNक टन खाCया�न मौ�दात 

रहेको छ ।  

समया तथा चनुौतीह0    

३.२३ उ�च4तरको म7ूयव�ृ1बाट बचत तथा लगानी हतो�साUहत भई आ$थ!क व�ृ1मा 

नकारा�मक Qभाव पर- सव!साधारणको जीवन4तरमा समेत कMटता आउँदछ । 

म;ुा4फ=,तलाई वाि�छत 4तरमा रा�न �वगतमा चा�लएका �व�भ�न कदमहGका 

वाबजुद प,न हालका वष!हGमा म;ुा4फ=,त दर उ�च रहँदै आएको छ । खासगर- 

आप,ूत !ज�य लगायत सरंचनागत कारणहGबाट हालका वष!हGमा म;ुा4फ=,त 

उ�च रहेको स�दभ!मा म;ुा4फ=,तलाई वाि�छत 4तरमा 7याउन मौU;क नी,तका 

साथै �व�त नी,त एवम ् म7ूय अनगूमन लगायत सम� आप,ूत ! Wयव4थापन 

गन�तफ!  qयान Uदन ु आव�यक छ । म;ुा4फ=,तलाई ,नय�"ण गन! �वतरण 

Qणाल-लाई Wयवि4थत बनाउने, दगु!म Uहमाल- तथा पहाडी िज7लाहGमा भJडारण 

Eमता (Buffer Stock) को �वकास र �व4तार गन�, राजमाग! व�द गन� काय!लाई 

काननुी Gपमा दJडनीय बनाउने, बजार अनगूमनलाई Qभावकार- बनाउने, 

यातायात Eे"मा �वCयमान काट��लङ / �सिJडकेट Qणाल-लाई दJड,नय बनाउने, 

अनाव�यक स�चय गन� Qविृ�तलाई दGु�साहन गन�, पेNो�लयम पदाथ!को 

�वतरणलाई Wयवि4थत गन�, कृ�ष उ�पादन तथा उ�पादक�व बढाउने काय!&महG 

सचंालन गन�, लोडसे¨ड�गको सम4या समाधान गन! ,नमा!णाधीन जल�वCयतु 

आयोजनाहG ,नधा!Rरत समयमा न ै सHप�न गन�, �वचौ�लयाहGले �लने गरेको 

उ�च मािज!नलाई ,नय�"ण गन�, सहकार- स4ंथाहG माफ! त अ�याव�यक व4त ु

तथा सेवाहGको �वतरण गन� Wयव4था �मलाउने, पेNो�लयम पदाथ!को म7ूयमा 

समायोजन भए अनसुार ढुवानी खच!, साव!ज,नक सवार-का साधनको भाडादर 
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4वत: समायोजन गन� व¹ैा,नक सयं�" ,नमा!ण गन� आUद ज4ता पEहGमा 

त�काल qयान Uदन ुआव�यक छ । 

३.२४ नेपाल आयाल ,नगमलाई पेNो�लयम पदाथ!को आयात तथा �वतरणको 

एका$धकार रहेको भएताप,न Wयव4थापक=य कुशलताको कमी, अ�य$धक 

चुहावट, नगद Qवाहको कमी आUदको कारण ,नगमको �व�तीय अव4था 

स�तोषजनक रहन सकेको छैन । ,नगमको ऋण दा,य�व ब�दै गएको र नगद 

Qवाहको कमीका कारण पेNो�लयम पदाथ!को ,नय�मत आप,ूत ! तथा �वतरणमा 

समेत बेलाबेलामा सम4या देYखने गरेको छ । यी सम4याहG समाधान गन! 

,नगमको Wयव4थापक=य पEमा सधुार गनु!कासाथै चुहावट ,नय�"ण गन�, ,नजी 

Eे"लाई आयात तथा �वतरण काय!मा सलंuन गराउँदै जाने, अ�तरा!िMNय बजार 

म7ूय अनसुार 4वत: म7ूय समायोजन गन� सयं�"लाई अझ व¹ैा,नक बनाउने, 

¨डपोहGको भJडारण Eमता �व4तार गन� र नयाँ ¨डपोहG ,नमा!ण गन�, 

राजमाग!मा ब�द, हºताल, चIकाजाम गन� Qविृ�तलाई ,नG�साUहत गर- 

पेNो�लयम पदाथ!को आप,ूत !लाई ,नय�मत गन�, uयाँसको पया!�त मौ�दातका 

ला$ग नेपाल आयल ,नगमले आ¦न ै वो3�लङ 4थापना गन�, रIसौल 

अमलेखग�ज पेNो�लयम पाइपलाइन ,नमा!णको काम यथाशी» सHप�न गन�, 

पेNो�लयम पदाथ!को �वक7पमा जल�वCयतु �वकास र उपयोगमा जोड Uदने आUद 

पEहGमा qयान Uदन ुआव�यक छ । 

३.२५ नेपाल खाCय स4ंथानबाट दगु!म िज7लाहGमा खाCया�न ढुवानी भइरहेको 

भएताप,न ढुवानीकता!हG बीच �वCयमान अ4व4थ Q,त4पधा!, ठेIका 4वीकृत 

भएप,छ सझंौता गन! नआउने Qविृ�त¸ सHझौता भएप,छ प,न समयमा 

खाCया�न ढुवानी नगन� Qविृ�त र स4ंथानका सब ै ¨डपोहGमा आव�यक 

कम!चार-हGको अभाव आUदको कारण खाCया�नको �वतरण Qभावकार- हुन 

सकेको छैन । �य4ता ¨डपोहGमा 4थानीय राजनी,तक दलका Q,तनी$धहG¸ 

Qहर- Qमखु र गा.�व.स. स$चव समेत सिHम�लत स�म,तले तोके बमोिजमका 

WयिIतले खाCया�न �वतरण गन� Wयव4था भएकोले यसर- खाCया�न �वतरण 

हँुदा दGुपयोग हुने गरेको र धेरै िज7लाहGमा यातायात स�ुवधा पगेुको भएताप,न 

खाCया�न ढुवानी पUहलेकै कोटा अनसुार हुने गरेकोले कम दगु!म 4थानहGमा 

खाCया�नको माग कम हुने र �वकट 4थानहGमा माग बढ- हुने ज4ता 

सम4याहG देYखएका छन ् । यी सम4याहG समाधान गन! कम!चार- नभएको  
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¨डपोमा कम!चार- Wयव4था गर- कम!चार- माफ! त न ै खाCया�न �वतरण गन� 

Wयव4था �मलाउने, खाCया�न अनदुान जाने िज7लाहGको पनुरावलोकन गर- 

यातायात स�ुवधा पuुने सगुम तफ!  अ�सर हुन थालेका िज7लाहGको खाCया�न 

ढुवानी कोटा कटौती गर- खाCया�न अभाव झे7न ु परेका अ,त दगु!म 

िज7लाहGमा कोटा थप गन�, ढुवानीका ला$ग पया!�त बजेटको Wयव4था गन�, 

दगु!म िज7लाहGमा भJडारण E"े (Buffer Zone) को 4थापना गन�, �वतरण 

Qणाल-लाई Wयवि4थत बनाउने आUद पEहGमा qयान Uदन ुआव�यक छ ।    
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४. मु:ा तथा बmaकkग 

मौg:क नी�त 

४.१ समिMटगत आ$थ!क 4था,य�व कायम गद� उ�च तथा Uदगो आ$थ!क व�ृ1का 

ला$ग मौU;क तथा �व�त नी,तको तजु!मा गRर�छ । �व�त नी,त जनता1ारा 

,नवा!$चत काय!कार-1ारा तजु!मा गर- काया!�वयन गRर�छ भने मौU;क नी,तको 

तजु!मा तथा काया!�वयनमा 4वाय�त के�;-य बvक सलंuन रहेको हु�छ ।  

४.२ नेपाल राMN बvक ऐन, २०५८ को दफा ९४ अनसुार नेपाल राMN बvकले Q�येक 

वष! मौU;क नी,त सHव�धी Q,तवेदन साव!ज,नक जानकार-को ला$ग Qकाशन 

गर- आएको छ । उIत ऐनको Qावधान अनसुार नेपाल राMN बvकले आ$थ!क वष! 

२०५९/६० देYख मौU;क नी,त र �यसको मqयावधी समीEा Q,तवेदन साव!ज,नक 

गर- आएको छ । मौU;क नी,त मलूतः म7ूय तथा बा5य Eे" 4था,य�व कायम 

गन�, �व�तीय 4था,य�व कायम गद� आ$थ!क व�ृ1को ल�य हा�सल गन! सहयोग 

गन�, �व�तीय पहँुच �व4तार गन� ज4ता उदे�यहG पRरपतू�मा केि�;त रहने 

गद!छ । ,यन ै उदे�यका साथ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को मौU;क नी,त २०७१ 

साउन २ गत े र �यसको मqयावधी समीEा Q,तवेदन २०७१ फागनु ४ गत े

साव!ज,नक भएको $थयो ।  

मौg:क नी�तको काय
gदशा 

४.३ ब%ैक�ग Eे"मा लामो समयसHम कायम रहेको उ�च तरलताले म7ूय, वा5य 

Eे" एवम ् �व�तीय Eे"को 4था,य�वमा नकारा�मक असर पान! सIने 

सHभावनालाई qयानमा राखी मौU;क नी,तको काय!Uदशालाई केह- क�सलो 

त7ुयाइएको छ । तथापी आ$थ!क वष! २०७१/७२ का ला$ग पRरलpEत आ$थ!क 

व�ृ1 हा�सल गन! बv%क�ग Eे"बाट यथेMठ कजा! Qवाह हुने Wयव4था �मलाइएको 

छ ।  
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४.४  �वQेषण आQवाह लगायत आ$थ!क ग,त�व$धमा हुने �व4तारका कारण सम� 

माग व�ृ1 हुने र आ�तRरक आप,ूत !ज�य अवरोधहG कायम ै रहेको ज4ता 

अव4थाहGले म;ुा4फ=,त दरलाई �यनू 4तरमा रा�ने काय! अझैप,न चुनौतीपणू! 

छ । ब�दो �वQेषणको कारण खच!योuय आयमा हुने व�ृ1 र तदनGुप आप,ूत ! 

नब�ने ि4थ,तमा अ7पकाल-न Gपमा माग पEलाई न ै Wयवि4थत गनु!पन� 

अव4था कायम ैरहेको छ । तसथ!, मौU;क योगा�कहGलाई वाि�छत सीमा�भ" 

राखी माग पEबाट म;ुा4फ=,तमा थप चाप पन! नUदने तफ!  मौU;क नी,तको 

जोड रहेको छ । 

४.५  बv%क�ग E"ेमा �वCयमान उ�च तरलताका कारण अ7पकाल-न ©याजदरहG 

�यादै तल झरेका छन ्। यसले गदा! शयेर बजार र घरजuगा कारोबारतफ!  कजा! 

Qवाह बढेर सHपि�तको म7ूय (Asset Price) मा अ4वभा�वक व�ृ1 हुने र 

�व�तीय 4था,य�व जोYखममा पन� सHभावनालाई ZिMटगत गर- मौU;क नी,तको 

काय!Uदशा केह- क�सलो त7ुयाइएको हो ।   

४.६  उ�पादनशील Eे"मा कजा! लगानी �व4तार गन! बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGलाई 

अ�भQेRरत गनु!का साथ ै �व�तीय साEरताको माqयमबाट कजा!को माग तथा 

उपयोग पEलाई समेत सZुढ गन�तफ!  प,न मौU;क नी,त केि�;त रहेको छ । 

�यसगैर-, मौU;क नी,त काया!�वयन माqयमको Gपमा रहेका बvक तथा �व�तीय 

स4ंथाहGको सZुढ-करण गद� सम� �व�तीय Eे"को 4था,य�व कायम गन� तफ!  

प,न मौU;क नी,त पRरलpEत रहेको छ । यसका अ,तRरIत �व�तीय पहँुच 

अ�भव�ृ1 तफ!  प,न जोड Uदइएको छ ।  

आ�थ
क तथा मौg:क लnय 

४.७ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा उपभोIता म;ुा4फ=,त दरलाई वा�ष!क औसत ८ 

Q,तशत कायम राखी किHतमा ८ मUहनाको व4त ुतथा सेवाको आयात धा�न 

पया!�त हुने �वदेशी �व,नमय सि�च,त कायम गन� र नेपाल सरकारको आ$थ!क 

वष! २०७१/७२ को बजेट वIतWयमा उि7लYखत आ$थ!क व�ृ1 हा�सल गन! सघाउ 
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पु̄  याउन आव�यक मौU;क तरलता Wयव4थापन गन� मौU;क नी,तको ल�य 

रहेको $थयो । 

४.८ मौU;क नी,तको काय!Uदशा अनGुप मौU;क Eे"बाट म7ूयमा चाप पन! नUदन र 

पRरलpEत आ$थ!क व�ृ1लाई सहयोग पु̄  याउन मौU;क नी,तको अ�तRरम 

ल�यको Gपमा रहेको �व4ततृ म;ुाQदायको व�ृ1दरलाई १६ Q,तशतको 

हाराहार-मा कायम राYखने ल�य रहेको $थयो ।  

४.९ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को ला$ग QEे�पत आ$थ!क व�ृ1दर तथा म;ुा4फ=,त दरको 

आधारमा सजृना हुनसIने सम� मागको अव4थालाई ZिMटगत गदा! ,नजी 

Eे"तफ! को कजा! १८ Q,तशतले ब�ने QEेपण रहेको $थयो । �यसगैर-, २०७१ 

फागनुमा जार- गRरएको मौU;क नी,तको मqयावधी समीEामा आ$थ!क व�ृ1दर 

बाहेकका अ�य सब ैल�यहG हा�सल हुने अनमुान गRरएको $थयो ।  

म�जुसा ४ (क): मौg:क नी�तका �मखु प(रसचूकह0 

• वा�ष!क औषत मू7य व�ृ1 ८.० Q,तशत रहने ल�य �लइएकोमा आठ मUहनाको 

औषत उपभोIता मु;ा4फ=,त ७.२ Q,तशत रहेको । 

• किHतमा ८ मUहनाको व4तु तथा सेवाको आयात धा�न सIने �वदेशी �व,नमय 

सि�च,तको 4तर कायम रा�ने ल�य रहेकोमा आठ मUहनासHममा सि�चत �वदेशी 

�व,नमयले ९.७ मUहनाको व4तु तथा सेवाको आयात धा�न पया!�त रहेको । 

• लpEत आ$थ!क व�ृ1दर हा�सल गन! �व4ततृ मु;ा Qदायको व�ृ1दर १६.० Q,तशत 

रहने QEेपण रहेकोमा आठ मUहनामा �व4ततृ मु;ा Qदायको व�ृ1दर ८.१ Q,तशत  

रहेको । 

• ,नजी Eे" तफ! को कजा! १८.० Q,तशतले बढने QEेपण रहेकोमा आठ मUहनामा १२.४ 

Q,तशतले बढेको । 

मौg:क नी�तको सSचालन उपकरण 

४.१० आ$थ!क वष! २०७१/७२ देYख बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGल े कायम गनु!पन� 

�वCयमान अ,नवाय! नगद अनपुातलाई “क” वग!को ला$ग ६.० Q,तशत, “ख” 

वग!को ला$ग ५.० Q,तशत र “ग” वग!को ला$ग ४.० Q,तशत कायम गRरएको   
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छ । �य4त,ै अि�तम ऋणदाता स�ुवधा तथा सरुEणप"हGको ¨डMकाउJट गन� 

Qयोजनको ला$ग लाग ूहुने बvकदरलाई ८ Q,तशतमा यथावत राYखएको छ ।  

४.११ कृ�ष, जल�वCयतु, पशपुEंी एवम ् म�4यपालन Wयवसाय र तो%कएका अ�य 

उ�पादनशील E"ेको ला$ग कायम रहेको पनुरकजा! दर ५.० Q,तशतबाट घटाएर 

४.० Q,तशत कायम गRरएको छ । �वCयमान अ�य पनुरकजा! दरहG भने 

यथावत राYखएको छ । �य4त,ै नेपाल सरकारको आ$थ!क वष! २०७१/७२ बजटे 

वIतWयमा उ7लेख भएबमोिजम पशपुEंी पालन, ज¨डवटु-, तरकार- र फलफूल 

खेती, दuुध Wयवसाय, म�4यपालन, �याउखेती, कृ�ष भJडारण, शीत भJडारण, 

पश ु बधशाला एवम ् मासजु�य Wयवसायको ला$ग वाYण�य बvकहGबाट ६.० 

Q,तशत ©याजदरमा कजा! उपल©ध गराउने Wयव4था �मलाइएको छ ।  

४.१२ मौU;क नी,तको Qमखु उपकरणको Gपमा रहेको खुला बजार कारोबारलाई 

उ¾े�यमलूक र पारदश� ढंगले सचंालन गन! “नेपाल राMN बvक, खुला बजार 

कारोबार �व,नयमावल-, २०७१” को तजु!मा गर- �व,नयमावल-मा Wयव4था 

गRरएका (क) ,नय�मत, (ख) आकि4मक र (ग) सरंचना�मक खुला बजार 

कारोबारहGलाई काया!�वयनमा 7याइएको छ । सम�मा बvक तथा �व�तीय 

स4ंथाहGको कुल 4वदेशी ,नEेप दा,य�वको बढ-मा दईु Q,तशतको सीमा�भ" 

रह- गRरने ,नय�मत, आकि4मक तथा सरंचना�मक खुला बजार कारोबारहGका 

ला$ग Rरपो, Rरभस! Rरपो, सोझ ैखRरद, सोझ ैªब&= तथा ,नEेप सकंलन र नेपाल 

राMN बvक ऋणप" बोलकबोल उपकरणहGको Qयोग गन! स%कने Wयव4था 

�मलाइएको छ । सोझ ै ªब&=, सोझ ैखRरद, Rरपो तथा Rरभस! Rरपो बोलकबोल 

ज4ता खुला बजार कारोबार नेपाल सरकारको Nेजर- ªबल, �वकास ऋणप", 

नेपाल राMN बvक ऋणप" तथा नेपाल राMN बvकले समय–समयमा तोकेका अ�य 

सरुEणप"हGको आधारमा गRरने Wयव4था रहेको छ । नेपाल राMN बvकको 

वासलातको आधारमा तयार गRरने तरलता अनगुमन तथा QEेपण सरंचना 

Q,तवेदन एवम ्अ�य �व�तीय सचूकहGले इ�$गत गन� बv%क�ग Eे"को सम� 

तरलताको ि4थ,तलाई के�; �व�द ुबनाई खुला बजार कारोबार हुने गरेको छ ।  
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४.१३ बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGले कायम गनु!पन� वधैा,नक तरलता अनपुात 

सHब�धी �वCयमान Wयव4थालाई यथावत कायम गRरएको छ । �यसगैर-, 

अ7पकाल-न तरलता Wयव4थापन गन! बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGलाई उपल©ध 

गराइने 4थायी तरलता स�ुवधा बvकदरमा उपल©ध गराउने Wयव4थालाई प,न 

,नर�तरता Uदइएको छ । 

ता#लका ४ (क) : बकैदर, , , , पनुरकजा
दर र अ�नवाय
 नगद अनपुात (��तशतमा) 

उपकरण आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ 

बvकदर ७.० ७.० ८.० ८.० ८.० 

पुनरकजा
दरह0ः 

,नया!त कजा! (4वदेशी मु;ामा) 

,नया!त कजा! (�वदेशी मु;ामा) 

Guण उCयोग 

साना तथा घरेलु उCयोग 

उ�पादनमूलक Eे" 

 

१.५ 

०.२५* 

१.५ 

१.५ 

७.० 

 

१.५ 

०.२५* 

१.५ 

१.५ 

६.५ 

 

१.५ 

०.२५* 

१.५ 

१.५ 

६.० 

 

१.० 

०.२५* 

१.० 

१.० 

५.० 

 

१.० 

०.२५* 

१.० 

१.० 

४.० 

अ,नवाय! नगद अनुपात ५.५ ५.० ५-६+ ४-५++ ४-६+++ 

4थायी तरलता सु�वधा 

(पेनालदर) 

३.० ३.० ०.०# ०.०# ०.०# 

*  
LTBOR Rate मा जोºने 

+  अ,नवाय! नगद मौ�दात अनपुात "क" वग!का ला$ग ६ Q,तशत, "ख" वग!का ला$ग ५.५ Q,तशत र "ग" वग!का 

ला$ग ५.० Q,तशत कायम गRरएको । 

++ अ,नवाय! नगद मौ�दात अनपुात "क" वग!का ला$ग ५ Q,तशत "ख" वग!का ला$ग ४.५ Q,तशत र "ग" वग!का 

ला$ग ४.० Q,तशत कायम गRरएको । 

+++अ,नवाय! नगद मौ�दात अनपुात "क" वग!का ला$ग ६ Q,तशत "ख" वग!का ला$ग ५ Q,तशत र "ग" वग!का 

ला$ग ४.० Q,तशत कायम गRरएको । 

#  4थायी तरलता स�ुवधा बकैदरमा न ैउपलWध गराइने Wयव4था आ$थ!क वष! २०६९/७० को मौU;क नी,तले गरेको । 

 £ोतः नेपाल राMN बvक। 

मु:ा �दाय 

४.१४ चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनासHममा �व4ततृ म;ुा Qदाय ८.१ Q,तशतले र 

सकुं$चत म;ुा Qदाय ७.० Q,तशतले बढेका छन ् । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा �व4ततृ म;ुा Qदाय र सकुं$चत म;ुा Qदाय &मशः १०.८ Q,तशत र 
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१०.९ Q,तशतले बढेका $थए । मौU;क E"ेको खुद वदेै�शक सHपि�त �यनू दरले 

�व4तार भएको कारण समीEा अव$धमा �व4ततृ म;ुा Qदायको व�ृ1 दर 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको तलुनमा कम रहन गएको हो । 

ता#लका ४ (ख) : म:ुा �दायमा �भाव पानs कारकहW    

(G.करोडमा) 

मौg:क योगाkक    

आठ मgहनाको प(रवत
न    

२०७०/७१ २०७१/७२* 

रकम Q,तशत रकम Q,तशत 

 १. खुद वैदे�शक सHपि�त(१.१-१.२)@
 १०२८१.४१ २२.० ३५०७.१२ ५.९ 

१.१ वैदे�शक सHपि�त १२११४.६ २१.९ ४१४१.७ ६.० 

१.२ वैदे�शक दा,य�व ९२०.१ १०.७ ५२८.२ ६.० 

 २. खुद आ�तRरक सHपि�त (२.१–२.२)@
 ३९३४.११ ४.६ ९२५४.८२ ९.६ 

२.१ कुल आ�तRरक कजा! ३६२३.६ ३.१ ८३९९.२ ६.४ 

(क) 
 

सरकारलाई गएको खुद कजा! -७८४५.७ -४६.८ -७०७८.७ -४९.९ 

अ. सरकारमा$थको दावी ३७०.६ २.२ -१३२६.१ ८.० 

आ. सरकार- ,नEेप ८२१६.३ ४४५२९.० ५७५२.६ २४४.८ 

(ख) गैर–�व�तीय सरकार- सं4थालाई गएको 

कजा! 

२५.९ २.३ -७.९ -०.८ 

(ग) �व�तीय सं4थानह�लाई गएको कजा! ६५७.६ ४८.१ ११८५.९ १०७.१ 

 अ. सरकार-  ०.५ ०.४ ११८.७ ७९.८ 

 आ. गैर सरकार- ६५७.१ ५३.२ १०६७.२ १११.३ 

(घ) ,नजी Eे"लाई गएको कजा! १०७८५.८ ११.१ १४२९९.९ १२.४ 

२.२ खुद अमौU;क दा,य�व@
 -३१०.४१ -१.० -८५५.६२ -२.५ 

३. मु;ा Qदाय, एम २ (३.१+३.४) १४२१५.४ १०.८ १२७६१.९ ८.१ 

३.१. 
 

मु;ा Qदाय, एम १ (क+ख) ३२८७.५ १०.९ २४७७.७ ७.० 

(क) मु;ा ३०३१.६ १५.५ २७२८.१ १२.० 

(ख) च7ती ,नEेप २५५.९ २.४ -२५०.५ -२.० 

३.२ वचत र कल ,नEेप ८३७७.६ १३.४ ६७५२.७ ८.७ 

३.३ आव$धक ,नEेप+ २५५०.४ ६.५ ३५३१.६ ८.१ 

३.४ आव$धक र बचत ,नEेप (३.२+३.३) १०९२८.० ६६.६ १०२८४.३ ५.९ 

*अपRरMकृत, @�व,नमय नाफा / नोIसान समायोजन गRरएको, + मािज!न ,नEेप समेत ।   
! �व,नमय दर पRरवत!न घाटा G. ९१३.२ करोड समायोजन गRरएको 
@ �व,नमय दर पRरवत!न नाफा G. १०६.४ करोड समायोजन गRरएको 
£ोत : नेपाल राMN बvक 
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खदु वैदे#शक स_पि"त 

४.१५ व4त ुतथा सेवा आयात ब�न,ु अनदुान रकममा �ास आउन ुर �वQेषण आQवाह 

�यनू दरले ब�न ु ज4ता कारणहGले गदा! समीEा अव$धमा खुद वदेै�शक 

सHपि�त (�वदेशी �व,नमय म7ूया�कन नाफा–नोIसान समायोिजत) � ३५ अब! 

७ करोड (५.९ Q,तशत) ले बढेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा उIत 

सHपि�त � १०२ अब! ८१ करोड (२२.० Q,तशत) ले बढेको $थयो । 

कुल आ�त(रक कजा
 

४.१६ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा कुल आ�तRरक कजा! ६.४ 

Q,तशतले बढेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा उIत कजा! ३.१ 

Q,तशतले बढेको $थयो । ,नजी E"े तथा �व�तीय स4ंथाहG मा$थको दाबी 

बढेको कारण समीEा अव$धमा कुल आ�तRरक कजा!को व�ृ1दर अ,घ7लो वष!को 

सोह- अव$धको तलुनामा ब�न गएको हो । समीEा अव$धमा सरकारमा$थको 

खुद दावी ४९.९ Q,तशतले घटेको छ । अ,घ7लो वष! प,न य4तो दावी ४६.८ 

Q,तशतले घटेको $थयो । चाल ुआ$थ!क वष!को फागनु मसा�तसHममा G. ८१ 

अब! ३ करोडको सरकार- बचत कायम रहेकोले सरकारमा$थको खुद दावी घटन 

गएको हो । 

४.१७ चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनासHममा ,नजी Eे"तफ! को दावी १२.४ Q,तशत 

अथा!त ् G. १४३ अब!ले बढेको छ । अ,घ7लो वष!को यस ै अव$धमा उIत 
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Eे"तफ! को दावी ११.१ Q,तशत अथा!त ्G. १०७ अब! ८६ करोडले बढेको $थयो । 

समीEा अव$धमा औCयो$गक उ�पादन, थोक तथा खु;ा Wयापार, ,नमा!ण, 
यातायात, स�चार तथा साव!ज,नक सेवा, कृ�ष आUद E"ेहGमा बvक तथा 

�व�तीय स4ंथाको लगानी बढेको कारण ,नजी Eे"तफ! को दावी ब�न गएको   
हो ।  

 

सिSचत म:ुा र म:ुा गणुक 

४.१८ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा सि�चत म;ुा ४.८ Q,तशतले 

घटेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा य4तो म;ुा ५.८ Q,तशतले बढेको 

$थयो । नेपाल राMN बvकको खुद वदेै�शक सHपि�तको �व4तारमा कमी आएको 

कारणले गदा! समीEा अव$धमा सि�चत म;ुा घटेको हो । वा�ष!क �व�दगुत 

आधारमा भने २०७१ फागनु मसा�तमा सो म;ुा १०.९ Q,तशतले बढेको छ । 

ता#लका ४ (ग) : सिSचत म:ुा र म:ुा गणुक 

शीष!क 

 

२०७० 

असार 

मसा�त 

२०७० 

फागुन 

मसा�त 

२०७१ 

असार 

मसा�त 

२०७१* 

फागुन 

मसा�त 

�थम आठ मgहनामा 

��तशत प(रवत
न    

२०७०/७१ २०७१/७२ 

सि�चत मु;ा (G. 

करोडमा) 
३५४२२.० ३७४५९.२ ४३६५९.४ ४१५४९.६ ५.८ -४.८ 

संकु$चत मु;ा गुणक ०.८५१ ०.८९३ ०.८१३ ०.९१४ ४.९ १२.४ 

�व4ततृ मु;ा गुणक ३.७१३ ३.८९१ ३.५८७ ४.०७६ ४.८ १३.६ 

* अपRरMकृत । 
£ोतः नेपाल राMN बvक । 

0.00
20000.00
40000.00
60000.00
80000.00

100000.00
120000.00

0.
 क

रो
डम

ा

चाट
 ४ (ख): म:ुा �दायकका कारकह0को �विृ"त

v'b j}b]lzs 
;DklQ

v'b cfGtl/s 
;DklQ



76 

 

४.१९ म;ुा गणुकतफ! , �व4ततृ म;ुा गणुक २०७१ असार मसा�तको तलुनामा २०७१ 

फागनु मसा�तमा १३.६ Q,तशतले बढ- ४.०७ मा पगेुको छ । सोUह अव$धमा 

सकुं$चत म;ुा गणुक प,न १२.४ Q,तशतले बढेर ०.९१ पगेुको छ । अ,घ7लो 

वष!को सोह- अव$धको तलुनामा समीEा अव$धमा सि�चत म;ुा घटेको कारण 

म;ुा गणुकको �व4तार उ�च रहन गएको हो । 

मौg:क उपकरणहWको काया
�वयन िथ�त 

४.२० बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGमा रहेको अ$धक तरलतालाई खुला बजार कारोवार 

माफ! त Qशोचन गRरएको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा 

खुला बजार कारोबार अ�तग!त Rरभष! Rरपो बोलकबोल माफ! त G. २७१ अब! १० 

करोड बराबरको तरलता Qशोचन भएको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा 

Rरभष! Rरपो बोलकवोल माफ! त २७० अब!को तरलता Qशोचन भएको $थयो । चाल ु

आ$थ!क वष!को मौU;क नी,तमा उ7लेख भए बमोिजम २०७१ भदौ मUहनादेYख 

,नEेप वोलकवोललाई तरलता Qशोचन गन� नयाँ उपकरणको Gपमा Qयोगमा 

7याइएकोमा पटक पटक गर- समीEा अव$धमा ,नEेप वोलकवोल माफ! त G. ८५ 

अव!को तरलता Qशोचन भएको छ ।  

४.२१ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा नेपाल राMN बvकले �वदेशी 

�व,नमय बजार (वाYण�य बvकह�) बाट अमेRरक= डलर २ अब! २३ करोड खदु 

खRरद गर- G. २१३ अब! ४७ करोड बराबरको खुद तरलता Qवाह गरेको छ । 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा �वदेशी �व,नमय बजारबाट अमेRरक= डलर २ 

अब! २५ करोड खदु खRरद गर- G. २२४ अब! ९९ करोडको खुद तरलता Qवाह 

भएको $थयो । 
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ता#लका ४ (घ) : खुला बजार कारोवार िथ�त    

(G. करोडमा) 

�ववरण २०६९/७० २०७०/७१ 
Qथम आठ मUहना 

२०७०/७१ २०७१/७२ 

क 

 

तरलता Qशोचन ८५०.० ६११००.० २७८५०.० ३५६१०.० 

ªब&= बोलकबोल ८५०.० ८५०.० ८५०.० - 

Rरभस! Rरपो बोलकबोल - ६०२५०.० २७०००.० २७११०.० 

 ,नEेप बोलकबोल - - - ८५००.० 

ख 

 

तरलता Qवाह ०.० ०.० ०.० - 

खRरद बोलकबोल - - - - 

Rरपो बोलकबोल - - - - 

ग खुद तरलता Qशोचन(क-ख) ८५०.० ६११००.० २७८५०.० ३५६१०.० 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 

४.२२ भारतीय Gपvयाको माग Wयव4थापन गन! अमेRरक= डलर �व&= गर- भा. G. 

खRरद गRरदैं आइएको छ । समीEा अव$धमा अमेRरक= डलर २ अब! ३६ करोड 

ªब&= गर- G. २३२ अब! ६० करोड बराबरको भा.G. खRरद भएको छ । अ,घ7लो 

वष!को सोह- अव$धमा अमेRरक= डलर २ अब! ४ करोड ªब&= गर- G. २०२ अब! 

४६ करोड बराबरको भा.G. खRरद भएको $थयो ।  

अ�तर बmक कारोवार र थायी तरलता सु�वधा  

४.२३ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा वाYण�य बvकह�ले G. २७५ अब! 

३० करोड र अ�य �व�तीय स4ंथाह� (�वकास बvक र �व�त कHपनीह�) ले G. 

१३४ अब! ८९ करोड बराबरको अ�तर–बvक कारोबार गरेका छन ् । अ,घ7लो 

वष!को सोह- अव$धमा वाYण�य बvकह� र अ�य �व�तीय स4ंथाह�ले &मशः G. 

१५७ अब! ५९ करोड र G. १०७ अब! ५१ करोड बराबरको य4तो कारोबार गरेका 

$थए । समीEा अव$धमा बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGले G. १ अब! ७२ करोडको 

4थायी तरलता स�ुवधाको उपयोग गरेका छन ्।  

अ3पकाल^न bयाजदर 

४.२४ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को चैत मUहनामा अ,घ7लो वष!को सोह- मUहनाको 

तलुनामा अ7पकाल-न ©याजदरह� मqये ९१–Uदने Nेजर- �वल, वाYण�य बvकह� 
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बीचको अ�तर–बvक कारोबारको भाRरत औसत ©याजदर तथा अ�य �व�तीय 

स4ंथाह�बीचको अ�तर–बvक कारोवारको भाRरत औसत ©याजदरमा केह- व�ृ1 

भएको छ । ९१–Uदने Nेजर- �वलको भाRरत औसत ©याजदर अ,घ7लो वष!को चैत 

मUहनामा ०.०६ Q,तशत रहेकोमा २०७१ चैत मUहनामा ०.६९ Q,तशत पगेुको   

छ । �यसगैर-, वाYण�य बvकह�बीचको अ�तर–बvक कारोबारको भाRरत औसत 

©याजदर अ,घ7लो वष!को चैतमा ०.१९ Q,तशत रहेकामा २०७१ चैतमा ०.६४ 

Q,तशत पगेुको छ । �यसगैर-, अ�य �व�तीय स4ंथाह�बीचको अ�तर–बvक 

कारोबारको भाRरत औसत ©याजदर अ,घ7लो वष!को चैतमा २.२९ Q,तशत 

रहेकोमा २०७१ चैतमा ३.८७ Q,तशत पगेुको छ । बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGमा 

रहेको अ$धक तरलताको Wयव4थापन हँुदै गएको कारण अ7पकाल-न Wयाजदर 

केह- ब�न गएको हो ।  

ता#लका ४ (ङ) : ९१–
––

–gदने टे «« ««जर^ �व3स र अ�तर–
––

–बmक bयाजदर    
(Q,तशत) 

�ववरण २०७० 

असार 

२०७० 

असोज 

२०७० 

पुष 

२०७० 

चै" 

२०७१ 

असार 

२०७१ 

असोज 

२०७१ 

पुष 

२०७१ 

चै" 

९१ Uदन ेNेजर- �वल १.१९ ०.०७ ०.४७ ०.०६ ०.०२ ०.९३ ०.१६ ०.६९ 

अ�तर–
––

–बmक दर 

 वाYण�य बvकहG बीच ०.८६ ०.२५ ०.२१ ०.१९ ०.१६ १.०३ ०.१५ ०.६४ 

 अ�य �व�तीय सं4थाहG बीच ५.०३ २.६४ २.६२ २.२९ २.४० २.५५ २.५१ ३.८७ 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 

४.२५ बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGको कजा!को ©याजदर ,नधा!रण Q%&यालाई पारदश� 

एवम ्Q,त4पध� बनाउन तथा मौU;क नी,तको Qसारण सयं�"को QभावकाRरता 

बढाउन वाYण�य बvकहGले कजा!को आधार–©याजदर (Base Rate) मा�सक 

Gपमा Qकाशन गनु!पन� Wयव4था गRरएको छ । वाYण�य बvकहGको औसत 

आधार Wयाजदर २०७० को चैत मUहनामा ८.३८ Q,तशत रहेकोमा २०७१ चैतमा 

७.६८ Q,तशत कायम रहेको छ । २०७१ चैतमा वाYण�य बvकहGको भाRरत 

औसत Wयाजदर अ�तर ४.३९ Q,तशत रहेको छ । साथ,ै २०७१ चैत मUहनामा 

वाYण�य बvकहGको ,नEेपको भाRरत औसत ©याजदर ४.०७ Q,तशत र कजा!को 

भाRरत औसत Wयाजदर ९.६४ Q,तशत रहेको छ । जस अनसुार भाRरत औसत 

Wयाजदर अ�तर ५.५७ Q,तशत कायम रहेको छ ।  
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�व"तीय Cे� �वतार 

४.२६ चाल ुआ$थ!क वष!को चैतसHममा ३० वाYण�य बvक, ८१ �वकास बvक, ५२ �व�त 

कHपनीह� तथा ३५ लघ ु �व�तसHब�धी कारोवार गन! इजाजतप" Qा�त “घ” 

वग!का �व�तीय स4ंथाह� रहेका छन ् । �यसगैर-, १६ सहकार- स4ंथाहG तथा 

२७ गरै सरकार- स4ंथाहGलाई प,न सी�मत बv%क�ग कारोवार गन! नेपाल राMN 

बvकबाट अनमुती Qा�त छ । बvक तथा �व�तीय स4ंथाह�का अ,तRरIत �व�तीय 

Qणाल-का अ�भ�न अगंका Gपमा २५ बीमा कHपनी, कम!चार- स�चय कोष, 

नागRरक लगानी कोष र हुलाक बचत बvक लगायतका स4ंथाह� प,न काय!रत 

रहेका छन ् । बाYण�य बvक, ªबकास बvक र �व�त कHपनी 4थापनाका ला$ग 

इजाजत Uदने काय! हाललाई 4थगन भएको र बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGबीच 

मज!र तथा एिIवजेसन उ�साहजनक Gपमा ब�दै गएको कारण हालका वष!हGमा 

बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGको स�ंया घ3दै गएको छ । बvक तथा �व�तीय 

स4ंथाको स�ंया�मक अव4थालाई तलको ता�लकामा देखाइएको  छ । 

ता#लका ४ (च) : बmक तथा �व"तीय संथाहWको सuंया (असार मसा�त) 

बvक तथा �व�तीय सं4थाह� २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७१* 

वाYण�य बvक २६ २७ ३१ ३२ ३१ ३० ३० 

�वकास बvक ६३ ७१ ८८ ८८ ८६ ८४ ८१ 

�व�त कHपनी ७७ ७९ ८० ७० ५९ ५३ ५२ 

लघ ु�व�त कारोवार गन� सं4थाह� १५ १८ २१ २४ ३१ ३३ ३५ 

नेपाल राMN बvकबाट इजाजतQा�त सहकार- 

सं4थाह� ( सी�मत बv%कङ कारोवार गन�) 

१६ १५ १६ १६ १६ १५ १६ 

नेपाल राMN बvकबाट इजाजत Qा�त गरै 

सरकार- सं4थाह� (लघ ु�व�त कारोवार गन�) 

४५ ४५ ३८ ३६ ३१ २९ २७ 

बीमा कHपनी २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ 

कम!चार- स�चय कोष १ १ १ १ १ १ १ 

नागRरक लगानी कोष १ १ १ १ १ १ १ 

हुलाक बचत बvक १ १ १ १ १ १ १ 

हुलाक बचत बvकका काया!लयह� ११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७ 

*चतै मसा�त 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 

४.२७ बvक तथा �व�तीय स4ंथाह�को स�ंया�मक व�ृ1सँग ै,नEेप सकंलन तथा कजा! 

कारोवार प,न ब�दै गएको छ । बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGको स�ंया�मक तथा 
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गणुा�मक �व4तारसँग ै �व�तीय समावेशीकरण प,न &मशः ब�दो &ममा रहेको 

र �व�तीय Qगाढता समेत ब�दै गएको छ । �व�तीय Eे"को �व4तारसगं ै,नEेप 

तथा कजा!को कूल गाह!4�य उ�पादनसगंको अनपुान प,न ब�दै गएको छ ।   

४.२८ कूल ,नEेप तथा कजा! सापटमा वाYण�य बvकहGको Uह4सा उ�च रहँदै आएको 

छ । २०७१ फागनुको कूल ,नEेपमा वाYण�य बvक, �वकास बvक र �व�त 

कHपनीको Uह4सा &मश: ८१.९ Q,तशत, १२.५ Q,तशत र ४.६ Q,तशत रहेको 

छ । �यसगैर-, कूल कजा! सापटमा वाYण�य बvक, �वकास बvक र �व�त 

कHपनीको Uह4सा &मश: ७५.६ Q,तशत, १४.३ Q,तशत र ६.२ Q,तशत रहेको 

छ । वाYण�य बvक र �व�तीय स4ंथाह�को �व�तीय कारोवारसHब�धी केह- 

Qमखु पRरसचूकह�लाई ता�लका ४(छ) मा Q4ततु गRरएको छ । 

ता#लका ४ (छ) : बmक तथा �व"तीय संथाका केह^ �मुख प(रसूचकहW (असार मसा�त)    

(� अब!मा) 

�ववरण २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ 
२०७१ 

फागुन 

कुल सHपि�त ८३३.५ ९९६.१ ११५८.३ १३८०.८ १५८४.९ १८८९.८ १९७१.० 

कुल ,नEेप ६७६.० ७९५.३ ८७१.९ १०७६.६ १२७१.५ १४८२.० १५८८.५ 

कुल कजा!सापट ४९५.२ ६२२.६ ७१३.१ ८०४.५ ९८३.८ १०६६.९ ११९८.८ 

,नEेप/कुल गाह!4�य उ�पादन 

अनुपात (%) 
६८.४ ६७.९ ६४.० ६८.८ ७३.७ ७६.३ ७४.८ 

कजा!सापट / कुल गाह!4�य 

उ�पादन अनुपात (%) 
५०.१ ५३.१ ५२.० ५०.७ ५५.८ ५५.० ५६.४ 

कुल �नCेपको बजार gहसा (��तशत)        

वाYण�य बvक (“क” वग!) ८३.४ ७९.४ ७८.९ ८०.६ ८०.३ ८०.७ ८१.९ 

�वकास बvक (“ख” वग!) ७.२ ९.७ ११.१ ११.८ १२.६ १३.५ १२.५ 

�व�त कHपनी (“ग” वग!) ८.४ १० ९.८ ७.१ ५.४ ४.९ ४.६ 

अ�य सं4थाह� ०.९ ०.९ ०.२ ०.५ १.७ ०.९ १.० 

कुल कजा
सापटको बजार gहसा (��तशत)        

वाYण�य बvक (“क” वग!) ७६.८ ७४.२ ७४.० ७७.४ ७६.१ ७४.६ ७५.६ 

�वकास बvक (“ख” वग!) ८.७ १०.६ १२.५ १२.५ १३.३ १५.६ १४.३ 

�व�त कHपनी (“ग” वग!) १२.१ १२.८ १२.२ ८.३ ६.७ ६.५ ६.२ 

अ�य सं4थाह� २.४ २.४ १.३ १.८ ३.९ ३.२ ३.८ 

  £ोतः नेपाल राMN बvक । 
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शाखा �वतार 
४.२९ आ$थ!क वष! २०७१÷७२ को चैत मसा�तसHममा वाYण�य बvकहGको शाखा स�ंया 

१ हजार ६ सय ५६ पगेुको छ । यस ै अव$धमा �वकास बvक र �व�त 

कHपनीह�को शाखा स�ंया &मशः ७ सय ९७ र २ सय ६ पगुी बvक तथा 

�व�तीय स4ंथाह�को (क, ख र ग वग!का स4ंथाहGको) कुल शाखा स�ंया २ 

हजार ६ सय ९२ पगेुको छ । बvक तथा �व�तीय स4ंथाका यी शाखाह�लाई 

आधार मा�दा सदुरू पि�चमा�चल �वकास E"े र मqयपि�चमा�चल �वकास Eे" 

�व�तीय �व4तारका ZिMटकोणले सब ै भ�दा पछा¨ड परेका छन ् । कुल शाखा 

मqये ४६.२ Q,तशत शाखा मqयमा�चल �वकास Eे"मा रहेका छन ्भने सदुरु 

पि�चमा�चल �वकास Eे"मा ४.६ Q,तशत मा" शाखा रहेका छन ्। 

ता#लका ४ (ज) : बैक तथा �व"तीय संथाका शाखाहW    

(२०७१ चतै मसा�त) 
�वकास Eे" तथा अ�चल वाYण�य बvक �वकास बvक �व�त कHपनी जHमा अंश (Q,तशत 

पूवा
Sचल �वकास Cे� ३०७ १०३ २६ ४३६ १६.२ 

मेची ८२ ३० ८ १२० ४.५ 

कोशी १५३ ६४ १४ २३१ ८.६ 

सगरमाथा ७२ ९ ४ ८५ ३.२ 

मTयमाSचल �वकास Cे� ८१९ २८८ १३६ १२४३ ४६.२ 

जनकपरु ८३ ३४ ४ १२१ ४.५ 

नारायणी १६५ १०४ २२ २९१ १०.८ 

वागमती ५७१ १५० ११० ८३१ ३०.९ 

पि�चमाSचल �वकास Cे� २८६ ३०४ ३३ ६५६ २४.४ 

गJडक= १११ १३० ३३ २७४ १०.२ 

लुिHवनी १३६ १४७ २९ ३१२ ११.६ 

धौला$गर- ३९ २७ ४ ७० २.६ 

मTय पि�चमाSचल �वकास Cे� १५० ७४ ९ २३३ ८.७ 

रा�ती ५६ ३६ ५ ९७ ३.६ 

कणा!ल- १५ ० ० १५ ०.६ 

भेर- ७९ ३८ ४ १२१ ४.५ 

सुदरू पि�चमाSचल �वकास Cे� ९४ २८ २ १२४ ४.६ 

सेती ५६ १५ २ ७३ २.७ 

महाकाल- ३८ १३ ० ५१ १.९ 

कुल ज_मा १६५६ ७९७ २०६ २६९२ १००.० 

£ोत : नेपाल राMN बvक । 

४.३० बv%कङ कारोवारमा सबभै�दा ठूलो Uह4सा ओगटेको वाYण�य बvकह�को कुल 

4वदेशी ,नEेपलाई आधार मा�दा २०७१ असार मसा�तमा Q,त WयिIत औसत 

,नEेप G. २४ हजार ७ सय ७३ रहेकोमा २०७१ चैत मसा�तमा य4तो ,नEेप G. 



82 

 

२३ हजार १ सय ३ रहेको छ । �यसगैर-, २०७१ असार मसा�तमा वाYण�य 

बकैह�बाट QवाUहत Q,त WयिIत औसत कजा! G. २५ हजार ९ सय २६ रहेकोमा 

२०७१ चैत मसा�तमा सो कजा! G. २३ हजार ४ सय १० पगेुको छ । 

ता#लका ४ (झ) : �व"तीय �वतार तथा �गाढताका केह^ प(रसचूकहW 

  

२०६८ 

असार 

२०६९ 

असार 

२०७० 

असार 

२०७१ 

असार 

२०७१ 

चैत 

वाYण�य बvक शाखा ११११ १४२५ १४८६ १५४७ १६५६ 

Q,त शाखा जनसं�या २३८४७ १८८६० १८३४८ १७८८० १६९४६ 

वाYण�य बvकको 4वदेशी 

,नEेप (G.अब!मा) 

६२८ ८०१ ९४१ १११७ १२१५ 

Q,त WयिIत ,नEेप (G.) ४२१७८ ३३५४० २८९७० २४७७३ २३१०३ 

वाYण�य बvकको कजा! 

(G. अब!मा) 

६७३ ७८८ ९३८ १०६७ ११९९ 

Q,त WयिIत कजा! (G.) ३९३६१ ३४११७ २९०६४ २५९२६ २३४१० 

£ोत : नेपाल राMN बvक । 

४.३१ देशमा बvक तथा �व�तीय स4ंथाको स�ंया तथा शाखा �व4तारसँग ै �व�तीय 

Qगाढता प,न &मशः ब�दो छ । २०६८ असारमा वाYण�य बvकको Q,त 

शाखाबाट २३ हजार ८ सय ४७ जनाले �व�तीय सेवा पाएकोमा यसमा सधुार 

भई २०७१ चैत मसा�तसHममा Q,त शाखाले १६ हजार ९ सय ४६ जनालाई 

�व�तीय सेवा Qदान गरेको छ । �व�तीय �व4तारको अव4थालाई तलको 

रेखा$च"मा देखाइएको छ । 
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�नCेप प(रचालन तथा कजा
 �वाह  

४.३२ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा बvक तथा �व�तीय स4ंथाह�को 

,नEेप पRरचालन ७.६ Q,तशत (G. १०६ अब! ६२ करोड) ले बढेको छ । 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा �य4तो ,नEेप पRरचालन ९.७ Q,तशत (G. ११५ 

अब! ४७ करोड) ले बढेको $थयो । समीEा अव$धमा वाYण�य बvक र �व�त 

कHपनीह�को ,नEेप पRरचालन &मशः ८.७ Q,तशत र १.८ Q,तशतले बढेको छ 

भने �वकास बvकहGको ,नEेप १.० Q,तशतले घटेको छ । समीEा अव$धमा 

�वकास बvक र वाYण�य बvक एक आपसमा मज! भएको कारण �वकास 

बvकहGको ,नEेप घटेको हो । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा वाYण�य बvक, 

�वकास बvक र �व�त कHपनीको ,नEेप पRरचालन &मशः ९.५ Q,तशत, १३.७ 

Q,तशत र ७.५ Q,तशतले बढेको $थयो । वा�ष!क �व�दगुत आधारमा बvक तथा 

�व�तीय स4ंथाह�को ,नEेप पRरचालन १६.१ Q,तशत (G. २०९ अब! ८३ करोड) 

ले व�ृ1 भई २०७१ फागनु मसा�तमा G. १५१३ अब! ३९ करोड पगेुको छ ।  

४.३३ �यसगैर-, समीEा अव$धमा बvक तथा �व�तीय स4ंथाह�को कजा! तथा 

लगानीतफ!  ,नजी Eे"को दावी ११.८ Q,तशत (G. १३२ अब! ४० करोड) ले बढेको 

छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा य4तो कजा! तथा लगानीमा ,नजी E"ेको 

दावी ११.० Q,तशत (G. १०३ अब! ८१ करोड) ले बढेको $थयो । समीEा 

अव$धमा वाYण�य बvक, �वकास बvक र �व�त कHपनीह�को कजा! तथा 

लगानीमा ,नजी E"ेको दावी &मशः १३.६ Q,तशत, ४.७ Q,तशत र ६.० 

Q,तशतले बढेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा वाYण�य बvक, �वकास 

बvक र �व�त कHपनीको य4तो दावी &मशः ११.२ Q,तशतले, १४.९ Q,तशतले र 

१.९ Q,तशतले बढेको $थयो । 
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ता#लका ४ (ञ) : �नCेप प(रचालन तथा कजा
 �बाह    

(G. करोडमा) 

शीष!क 

२०७० 

असार 

मसा�त 

२०७० 

फागुन 

मसा�त 

२०७१ 

असार 

मसा�त 

२०७१ 

फागुन 

मसा�त 

Qथम आठ मUहनामा 

Q,तशत पRरवत!न 

२०७०/७१ २०७१/७२ 

�नCेप प(रचालन 
      

वाYण�य बvकह� १०१५५८ १११२२१ ११९६४८ १३०१०० ९.५ ८.७ 

�वकास बvकह� १५५२२ १७६५६ २००३३ १९८३९ १३.७ -१.० 

�व�त कHपनीह� ६८१७ ७३२६ ७२०९ ७३३९ ७.५ १.८ 

बvक तथा �व�तीय 

सं4थाह� + 

११८८०९ १३०३५६ १४०६७७ १५१३३९ ९.७ ७.६ 

कजा
 �बाह (�नजी 

Cे�मा)   

  

 

 

वाYण�य बvकह� ७४६०० ८२९३६ ८८५८१ १००६५४ ११.२ १३.६ 

�वकास बvकह� १२९०४ १४८२६ १६६७९ १७४५८ १४.९ ४.७ 

�व�त कHपनीह� ६६१४ ६७३८ ६४७२ ६८६० १.९ ६.० 

बvक तथा �व�तीय 

सं4थाहG+ 

९४११८ १०४५०० १११७३२ १२४९७२ ११.० ११.८ 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 
* अपRरMकृत । 
+ एक आपसको Uहसाव �मलान भएप,छ । 

मज
र तथा एि8वजेशन 

४.३४ बvक तथा �व�तीय स4ंथा एक–आपसमा गा�ने/गा�भने �व,नयमावल-, २०६८ र 

बvक तथा �व�तीय स4ंथा Qाि�त  (अिIविजशन) सHब�धी �व,नयमावल-, २०७० 

जार- भएप�चात ् बvक तथा �व�तीय स4ंथाहG एक आपसमा गा�ने–गा�भने 

काय!मा उ7ले�य Qग,त भएको छ भने एक बvक वा �व�तीय स4ंथाले अक� बvक 

तथा �व�तीय स4ंथाहG Qाि�त गन� Q%&या प,न अगा¨ड बढेको छ । आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ सHममा कूल ६४ वटा बvक तथा �व�तीय स4ंथाहG एकआपसमा 

गा�भएर २५ स4ंथा बनेका छन ् । �यसगैर-, आ$थ!क वष! २०७१/७२ को  चैत 

मसा�तसHममा ५ वटा वाYण�य बvक, ८ वटा �वकास बvक र ९ वटा �व�त 

कHपनीहGको गा�ने–गा�भने Q%&या सHप�न भई ४ वटा वाYण�य बvक, ३ 
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�वकास बvक र २ �व�त कHपनी बनेका छन ्। �य4त,ै ५ वटा �ामीण �वकास 

बvकहG गा�भएर नेपाल �ामीण �वकास बvक �ल. बनेको छ । यस ैअव$धमा थप 

एउटा वाYण�य बvक, ९ वटा �वकास बvक र ४ वटा �व�त कHपनी गर- १४ वटा 

स4ंथाहGलाई गा�न–गा�भनका ला$ग स1ैाि�तक सहम,त Qदान भएको छ भने 

एउटा वाYण�य बvक र एउटा �वकास बvकले एक आपसमा गा�ने–गा�भने 

स1ैाि�तक सहम,तका ला$ग ,नवेदन पेश गरेका छन ्। यसगैर-, एउटा वाYण�य 

बvकलाई २ वटा �व�त कHपनीहG Qाि�त गन! स1ैाि�तक सहम,त Qदान गRरएको 

छ भने एउटा वाYण�य बvकले अक� वाYण�य बvकलाई Qाि�त गन! स1ैाि�तक 

सहम,तका ला$ग ,नवेदन पेश गरेको छ ।    

�नHकृय कजा
को िथ�त 

४.३५ �वकास बvक समहुको ,नMकृय कजा! र यसको कुल कजा!सँगको अनपुात २०७१ 

असार मसा�तको तलुनामा २०७१ चैत मसा�तमा घटेको छ । तर �व�त 

कHपनी समहुको ,नMकृय कजा!को अनपुात भने सोह- अव$धमा बढेको छ भने 

वाYण�य बvक समहूको यथावत रहेको छ । जस अनसुार वाYण�य बvक समहुको 

,नMकृय कजा! २०७१ असार मसा�त र २०७१ चैत मसा�तमा समान २.९ 

Q,तशत रहेको छ । �य4त,ै    �वकास बvक समहुको ,नMकृय कजा! २०७१ असार 

मसा�तको ४.२ Q,तशतबाट घटेर २०७१ चैत मसा�तमा ४.० Q,तशत पगेुको छ। 

तर �व�त कHपनी समहूको ,नMकृय कजा! भने २०७१ असार मसा�तको १३.७ 

Q,तशतबाट बढेर २०७१ चैत मसा�तमा १४.९ Q,तशत पगेुको छ । सम�मा बvक 

तथा �व�तीय स4ंथाहGको ,नMकृय कजा! २०७१ असार मसा�तमा ३.८ Q,तशत 

रहेकोमा २०७१ चैत मसा�तमा ३.७ Q,तशतमा झरेको छ । बvक तथा �व�तीय 

स4ंथाको ,नMकृय कजा!को अव4थालाई तलको ता�लकामा देखाइएको छ ।    

ता#लका ४ (ट) : बmक तथा �व"तीय संथाह0को �नHकृय कजा
 
(G. करोडमा) 

बvक तथा 

�व�तीय सं4था 
 

२०७० असार २०७१ असार २०७१ चैत 

,नMकृय कजा! Q,तशत 
,नMकृय 

कजा! 
Q,तशत ,नMकृय कजा! Q,तशत 

वाYण�य बvक १९४५.२ २.६ २६३०.६ २.९ २८७८.१ २.९ 

�वकास बvक ६०३.३ ४.५ ६७२.७ ४.२ ६७६.८ ४.० 

�व�त कHपनी १०५१.२ १६.० ९४३.४ १३.७ ९७८.९ १४.९ 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 
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लघ�ुव"त कारोवार गनs (घ) वग
का संथाहW 

४.३६ �ामीण E"ेमा बसोबास गन� �वप�न वग!का समदुायलाई (�वशषेगर- 

मUहलाह�लाई) �व�तीय सेवा Qदान गर- �व�वध %क�समका आयमलूक काममा 

सलंuन गराउनका ला$ग लघ�ुव�त कारोवार गन� �व�भ�न बvक तथा स4ंथाह� 

देशमा काय!रत रहेका छन ् । आ$थ!क वष! २०७१ चतै मसा�तमा लघ ु �व�त 

सHब�धी कारोवार गन� “घ” वग!का ३५ �व�तीय स4ंथाह� रहेका छन ्।  

४.३७ लघ�ुव�त सHब�धी कारोवार गन� “घ” वग!का �व�तीय स4ंथाह�को कुल 

सHपि�त÷दा,य�व २०७१ असार मसा�तको तलुनामा २०७१ फागनु मसा�तमा 

२४.८ Q,तशतले बढेर G. ६१ अब! ६४ करोड पगेुको छ । २०७१ फागनु 

मसा�तमा यी स4ंथाह�को कुल ,नEेप र सापट- &मशः G. १३ अब! ७० करोड 

र G. ३३ अब! ६ करोड पगेुको छ भने कुल कजा! र लगानी &मशः G. ४८ अब! 

र G. २ अब! ४० करोड पगेुको छ । 

    

ता#लका ४ (ठ) : लघ�ुव"त संथाहWको साधनको wोत तथा उपयोगको �ववरण    

(G. करोडमा) 
 �ववरण २०७१ असार २०७१ फागुन* Q,तशत पRरवत!न 

साधन पुँजी कोष  ४९६.२ ५८२.० १७.३ 

,नEेप  ११०५.५ १३६९.८ २३.९१ 

सापट-  २८१६.० ३३०५.८ १७.३९ 

अ�य  ३८०.६ ७४३.३ ९५.३३ 

नाफा नोIसान Uहसाव  १४१.३ १६३.१ १५.३७ 

 साधन / उपयोग  ४९३९.६ ६१६४.० २४.८० 

उपयोग तरल कोष  ७३९.३ ५६५.० -२३.५७ 

लगानी  ३०१.० २४०.५ -२०.१ 

कजा! तथा सापट-  ३५८०.४ ४८००.५ ३४.०८ 

अ�य  ३१२.८ ५५६.२ ७७.८४ 

नाफा नोIसान Uहसाव  ६.२ १.८ -७०.६२ 

* अपRरMकृत । 
£ोतः नेपाल राMN बvक 
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अ�य �व"तीय संथाहWको साधनको wोत र उपयोगको िथ�त 

कम
चार^ सSचय कोष 

४.३८ कम!चार- स�चय कोष ऐन, २०१९ अ�तग!त २०१९ भदौ ३१ गत े 4था�पत 

कम!चार- स�चय कोषले ,नजामती कम!चार-, स,ैनक, Qहर-, �शEक, सरकार- 

स4ंथान तथा केह- ,नजी कHपनीका कम!चार-ह�को स�चय कोषको Wयव4थापन 

गद� आएको छ ।  

४.३९ स�चयकता!ह�लाई ऋण Qदान गनु!को अ,तRरIत यस कोषले घर जuगा 

Wयवसाय, उCयोग तथा जल�वCयतु पRरयोजनामा प,न लगानी गरेको छ । यस 

कोषको सHपि�त/दा,य�व २०७१ असार मसा�तमा G. १६९ अब! ६९ करोड 

रहेकामा २०७१ फागनु मसा�तमा य4तो सHपि�त/दा,य�व G. १८६ अब! ३० 

करोड रहेको छ । स�चयकता!ह�को स$ंचत रकम २०७१ फागनु मसा�तमा G. 

१७९ अब! ३९ करोड पगेुको छ । 

नाग(रक लगानी कोष 

४.४० नागRरक लगानीकोष ऐन, २०४७ अ�तग!त २०४७ चैत ४ गत े4था�पत नागRरक 

लगानी कोषले WयिIतगत तथा स4ंथागत बचत पRरचालन गनु!का साथै ऋण 

तथा सापट- Qदान गन� र �व�भ�न सगंUठत स4ंथाह�को $धतोप" ,नMकासनको 

कामलाई सहज त7ुयाउन ,नMकाशन Qब�धकको कामसमेत गद�आएको छ । 

यस कोषको सHपि�त तथा दा,य�व २०७१ असार मसा�तमा G. ५४ अब! ६२ 

करोड रहेकोमा २०७१ फागनु मसा�तमा य4तो सHपि�त तथा दा,य�व अ,घ7लो 

वष!को सोह- अव$धको तलुनामा २८.४ Q,तशतले व�ृ1 भई G. ६२ अब! ४४ करोड 

पगेुको छ । यस कोषको £ोत तफ!  हेदा! अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको 

तलुनामा २०७१ फागनु मसा�तमा ,नEेप (कोष सकंलन) २८.८ Q,तशतले व�ृ1 

भई G. ५९ अब! २५ करोड पगेुको छ । समीEा अव$धमा सकं�लत कुल कोष 

रकममqये कम!चार- वचत व�ृ1 अवकाश कोषको अशं ६२.९ Q,तशत, नागRरक 

एकांक योजनाको अशं २.३ Q,तशत, उपदान कोष योजनाको अशं १७.३ Q,तशत, 

लगानी कता! Uहसाव योजनाको अशं ४.२ Q,तशत र बीमा कोषबाट सकं�लत 

रकमको अशं १३.३ Q,तशत रहेको छ । 
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४.४१ आ$थ!क वष! २०७०/७१ कोषले पुँजी बजार सेवा अ�तग!त मच��ट ब%ैक�ग 

कारोबारमा G. ९८ करोड ३३ लाख बराबरको साधारण तथा हकQद शयेर 

,नMकासनको काम सHप�न गरेको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु 

मसा�तसHममा G.२ अब! ५७ करोड ५४ लाखको साधारण तथा हकQद शयेर 

,नMकासनको काम भएको छ । शयेर ,नMकासन श7ुक तथा Q�याभ,ूत क�मशन 

श7ुक तफ!  भने समीEा अव$धमा G. २६ लाख ४१ हजार रकम आज!न भएको 

छ ।  

४.४२ नागRरक लगानी कोषले आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा �व�भ�न Eे"मा गर- G. ४४ 

अव! २१ करोड लगानी गरेकोमा २०७१ फागनु मसा�तमा G. ५५ अव! ४५ करोड 

पगेुको छ । २०७१ फागनु मसा�तसHम भएको लगानीमा म1ु,त ,नEेप 

लगायतका ,नि�चत ©याज Qा�त हुने साधनह�मा कुल लगानीको अशं ५९.५ 

Q,तशत, सरकार- ऋणप"मा भएको लगानीको अशं ४.४ Q,तशत, शयेर$धतोप"मा 

भएको लगानीको अशं ७.० Q,तशत, समयकाल-न कजा!को अशं १४.५ Q,तशत र 

सहभागी सापट-/आवास कजा!को अशं १४.६ Q,तशत रहेको छ ।  

हुलाक बचत बmक 

४.४३ नेपाल सरकार, हुलाक सेवा �वभागCवारा स�चा�लत हुलाक बचत बvकले २०३३ 

सालदेYख काय! QारHभ गरेको हो । ,नEेप सकंलन गन! 4वीकृत हुलाक 

काया!लयह�को स�ंया १ सय १७ रहेको भएताप,न २०७१ फागनु मसा�तसHममा 

६८ वटा काया!लयह�ले मा" बv%क�ग काय! स�चालन गRररहेका छन ् । हुलाक 

बचत बvकको कुल ,नEेप २०७१ असार मसा�तमा G. १ अब! ५९ करोड ४९ लाख 

रहेकोमा २०७१ फागनु मसा�तमा G. १ अब! ६५ करोड पगेुको छ । सो बvकमा 

२०७१ फागनु मसा�तमा कुल खाता स�ंया ६१ हजार ४ सय १५ रहेको छ ।  

�नCेप तथा कजा
 सुरCण �नगम 

४.४४ Qाथ�मकता Qा�त Eे"मा वाYण�य बvकह�लाई लगानी गन! Qो�साUहत गर- दगु!म 

Eे" तथा गर-ब जनताको घरदैलोमा ब%ैक�ग सेवा पु̄  याउने उ¾े�यले २०३१ साल 

असोज ४ गत े4थापना भएको ,नEेप तथा कजा! सरुEण ,नगमले Qाथ�मकता 

Qा�त Eे" कजा!लगायत पशधुन सरुEण, तरकार- बाल- सरुEण, वदेै�शक रोजगार 

कजा! सरुEण, लघ ुतथा �वप�न वग! कजा! सरुEण र साना तथा मझौला उCयम 

कजा! सरुEण ज4ता काय!ह� गद� आएको छ । हाल ,नगमको चIुता पुँजी G. १ 
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अब! ५४ करोड १२ लाख रहेको छ । 4वा�म�व सरंचना तफ!  नेपाल सरकारको 

८८.९ Q,तशत, नेपाल राMN बvकको १० Q,तशत र नेपाल बvक �ल. / रािMNय 

वाYण�य बvक �ल.को १.१ Q,तशत रहेको छ ।  

४.४५ ,नEेप तथा कजा! सरुEण ,नगमले २०७१ असार मसा�तसHममा G. १ अब! २७ 

करोड २७ लाख कजा! सरुEण गरेकोमा २०७१ पौष मसा�तसHममा G. १ अब! 

६० करोड ३७ लाख कजा! सरुEण भएको छ । नेपाल राMN बvकबाट जार- 

गRरएको ,नद�शन बमोिजम “क” ,“ख” ,“ग” र “घ” वग!का वvक तथा �व�तीय 

स4ंथाह�ले आ¦नो स4ंथामा Qाकृ,तक WयिIतका नाममा बचत तथा म¾ु,त 

खातामा रहेको G. २ लाखसHमको ,नEेप सरुEण गनु! पन� Wयव4था वमोिजम 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा १६७ वटा बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGको G. २६९ 

अव! २३ करोड ,नEेप सरुEण भएकोमा २०७१ पौष मसा�तसHममा उIत 

,नगमबाट �व�भ�न १ सय ६४ वटा वvक तथा �व�तीय स4ंथाह�को जHमा G. 

२८४ अव! २५ करोड वरावरको ,नEेप रकम सरुEण भइसकेको छ ।  

कजा
 सूचना के�: #ल#मटेड 

४.४६ नेपाल राMN बvकको अगवुाईमा २०४६ सालमा 4थापना भएको कजा! सचूना के�; 

�ल�मटेडले ऋणको भIुतानीसHब�धी अव4थाको बारेमा जानकार- हा�सल गर- 

सो जानकार- बvक तथा �व�तीय स4ंथालाई उपल©ध गराउने र कालोसचूीमा 

रहेका ऋणीह�को �ववरण तयार पान� गद!छ । यस के�;मा नेपाल राMN बvक, 

वाYण�य बvक समहू, �वकास बvक समहू र �व�त कHपनी समहूको &मशः १० 

Q,तशत, ६५ Q,तशत, १० Q,तशत र १५ Q,तशत शयेर 4वा�म�व रहेको छ । 

२०७१ पसु मसा�तमा �व�भ�न बvक तथा �व�तीय स4ंथाका ६,१०४ ऋणीह� 

कालोसचूीमा रहेको र सोह- अव$धमा २,२२२ ऋणीहG सो सचूीबाट हटेका छन ्। 

�ामीण वावल_वन कोष 

४.४७ �व.स.ं २०४७ सालमा 4थापना भएको �ामीण 4वावलHबन कोषले 4थानीय £ोत, 

साधन र सीपको अ$धकतम उपयोग हुने गर- लpEत वग!को आ$थ!क एव ं

सामािजक 4तरमा सधुार 7याउने उ¾े�यले थोक कजा! उपल©ध गराउँदै आएको 

छ । यस कोषमा नेपाल सरकारबाट हालसHम जHमा G. ५४ करोड र नेपाल 

राMN बvकबाट G. २५ करोड ३४ लाख Qा�त भई हाल कोषको बीज पूँजी G. ७९ 

करोड ३४ लाख रहेको छ । सोह- पूँजीबाट कोषले �ामीण 4वावलHवन कोष 
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स�चालन ,नद��शका, २०६९ मा Wयव4था भएबमोिजम आफूसँग आब1 

स4ंथाह�लाई सHबि�धत स4ंथाह�को Eमता तथा Qाथ�मक पूँजीको आधारमा 

कजा! उपल©ध गराउँदै आएको छ । कोषबाट �वप�न वग!को आ$थ!क उ�थानका 

ला$ग Q,त WयिIत बढ-मा G. ९० हजारसHमको कजा! सहकार- स4ंथाह� माफ! त 

उपल©ध गराउन सIने Wयव4था रहेको छ ।  

४.४८ कोषबाट २०७१ साल चैत मसा�तसHममा ५३ वटा गरैसरकार- स4ंथा, ९५९ वटा 

सहकार- स4ंथा र कृ�ष �वकास बvक गर- १०१३ वटा स4ंथाह�लाई G. १ अब! ६६ 

करोड ४९ लाख कजा! Qवाह भएकोमा उIत कजा!मqये G. १ अब! ९ करोड २१ 

लाख असलु- भएको छ भने G. ५७ करोड ८ लाख कजा! लगानीमा रUहरहेको छ 

। सहकार- तथा गरै-सरकार- स4ंथाह�लाई कोषबाट QवाUहत कजा!को असलु- दर 

९४.५५ Q,तशत रहेको छ । कोषबाट उपल©ध गराइएको कजा!बाट गरै सरकार- 

स4ंथाले २७ िज7लामा र सहकार- स4ंथाले ६८ िज7लामा सेवा पु̄  याएका छन ्

भने कुल ४८ हजार ६७९ �ामीण घर पRरवारले �व�भ�न आय तथा 

4वरोजगारमलूक काय!&मह� सचंालन गर- Q�यE�पले लाभाि�वत भएका    

छन ्। 

ता#लका ४ (ड) : �ामीण वावल_बन कोषको अवथा 

(G. करोडमा) 

&.स �ववरण २०७१ असार २०७१ चैत 

१. कजा! �वतरण भएको िज7ला सं�या  ६८ ६८ 

२ कजा! �वतRरत सं4था सं�या  ९४० १,०१३ 

३ लाभाि�वत पRरवार सं�या  ४६०८१ ४८६७९ 

४ �वतRरत कजा! रकम (G. करोडमा)  १५२.३३ १६६.४९ 

५ असुल भएको रकम (G. करोडमा)  ९१.३० १०९.२१ 

६ लगानीमा रUहरहेको रकम (G. करोडमा)  ६१.०४ ५७.०८ 

७ भाखा नाघेको कजा! (असुल हुनुपन� 

रकमको Q,तशत)  

३.६७ ५.४५ 

८ कजा! असुल- (Q,तशत) ९६.३३ ९४.५५ 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 
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सी#मत बmaकङ कारोवार गनs सहकार^ संथाहW 

४.४९ सहकार- ऐन, २०४८ अ�तग!त 4थापना भई सी�मत बv%कङ कारोबार गन! नेपाल 

राMN बकैबाट इजाजतप" Qा�त गरेका सहकार- स4ंथाह�ले नेपाल राMN 

बvकCवारा जार- गRरएको ,नद�शनको अधीनमा रह- सी�मत बv%कङ कारोवार गद� 

आएका छन ् । २०७१ चैत मसा�तसHममा य4ता स4ंथाह�को स�ंया रािMNय 

सहकार- �वकास बvक समेत जHमा १६ रहेको छ । यी स4ंथाह�को कुल 

सHपि�त तथा दा,य�व २०७१ असार मसा�तसHममा G. २१ अब! ३१ करोड ८५ 

लाख रहेकोमा २०७१ फागनु मसा�तसHममा G. २० अब! ६७ करोड २ लाख 

रहेको छ । यसगैर-, २०७१ फागनु मसा�तसHममा यी स4ंथाह�को ,नEेप 

सकंलन � १४ अब! ८७ करोड ८० लाख पगेुको छ भने कजा! तथा सापट- G. १३ 

अब! ४२ करोड ७१ लाख पगेुको छ । यी स4ंथाह�ले २०७१ फागनु 

मसा�तसHममा सरकार- $धतोप", म¾ु,त खाता र अ�यमा गर- G. १ अब! ८१ 

करोड ८२ लाख लगानी गरेका छन ्। 

४.५० सहकार- ऐन, २०४८ बमोिजम दता! भई कारोवार गRररहेका सहकार- स4ंथाहGको 

स�ंया २०७१ फागनु मसा�तसHममा ३१ हजार ६ सय ५ पगेुको छ । जसमqये 

१३ हजार ३ सय १५ वटा स4ंथाह�ले बचत तथा ऋण सहकार-को Gपमा काम 

गर- रहेका छन ्। य4ता बचत तथा ऋण सहकार- स4ंथाहGको सद4य स�ंया 

२०७१ फागनु मसा�तमा २६ लाख ११ हजार रहेको छ । २०७१ फागनु 

मसा�तसHममा य4ता सहकार- स4ंथाहGको शयेर पुँजी G. ४७ अव! ७३ करोड, 

,नEेप G. १३१ अव! २९ करोड र लगानी G. १२१ अव! ८६ करोड रहेको छ ।  

�व"तीय Cे� सुधार काय
xम 

४.५१ नेपाल सरकार, �व�व बvक र बेलायत सरकारको अ�तरा!िMNय �वकास �वभाग 

(Department for International Development) को ऋण तथा अनदुान 

सहयोगमा सन ्२००३ बाट श�ु भएको �व�तीय Eे" सधुार काय!&मको अव$ध 

सन ् २०११ मा समा�त भएप�चात ् प,न �व�तीय Eे" सधुारको काय!लाई 

,नर�तरता Uदइएको छ । 
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४.५२ �व�तीय Eे" सधुार काय!&मको अव$ध समा�त भएताप,न नेपाल बvक 

�ल�मटेडको पनुरसरंचना एवम ्सधुार काय! पणू! Gपमा सHप�न नभएकोले उIत 

बvकलाई नेपाल राMN बvक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ग को उपदफा  (१) को खJड 

(ण) अनसुार नेपाल राMN बvकको ,नय�"णमा �लइएकोमा उIत बvकको 

अ$धकाशं सधुार सHब�धी काय!हG सHप�न भएको एवम ्नयाँ सचंालक स�म,त 

समेत गठन भइसकेकोले उIत बvक मा$थको ,नय�"ण २०७१ म�ंसर 

मसा�तदेYख हटाइएको छ ।  

४.५३ २०७१ पसु मसा�तमा रािMNय वाYण�य बvकको पूँजीकोष १०.१ Q,तशत पगेुको 

छ । उIत बvकको नेपाल इ�भेMटमे�ट बvक �ल. मा रहेको सHपणू! शयेर तथा 

नेपाल आवास �व�त कHपनी �ल. मा रहेको स4ंथापक शयेर बोलकबोल Qथाबाट 

ªब&= गन� काय! अ,घ बढाई नेपाल इ�भेMटमे�ट बvक �ल. मा रहेको आं�शक 

स4ंथापक शयेर ªब&= गRरएको कारण पूँजीकोष व�ृ1 भएको हो ।  

४.५४ नेपाल सरकारको Development Policy Credit काय!&म अ�तग!त Department 

for International Development (DFID), UK को आ$थ!क तथा Qा�व$धक 

सहयोगमा नेपालका २२ वटा वाYण�य बvक, २० वटा �वकास बvक र १२ वटा 

�व�त कHपनीहG गर- जHमा ५४ वटा बvक तथा �व�तीय स4ंथाहGको �वशषे 

,नर-Eण गन!का ला$ग अ�तरा!िMNय क�सि7टंग फम! KPMG, Portugal र 4थानीय 

साझेदारहG CSC & Co. Chartered Accountants र TR Upadhaya & Co. छनौट 

भएका छन ्।  

४.५५ सधुार योजना काया!�वयनका &ममा रहेका नेपाल बvक �ल. र रािMNय वाYण�य 

बvक �ल. को चुIता पूँजी तथा ,नEेपमा उ7ले�य Gपमा व�ृ1 भएको, ,नMकृय 

कजा!को मा"ा घ3दै गएको तथा समीEा अव$धमा दबु ै बvकहG मनुाफामा 

स�चालनमा रहेको कारण सम�मा दबु ै बvकको �व�तीय अव4था स�तोषजनक 

रहेको छ । ,य दईु बvकको खराव कजा! र पूँजी कोषको अव4था तलको 

ता�लकामा देखाइएको छ । 
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ता#लका ४ (ढ): भाखा नाघेको कजा
 तथा पुँजीकोष 

असार मसा�त    

कुल कजा!मा भाखा नाघेको कजा! 

(Q,तशत)    

पुँजीकोष (G. अब!मा)    

नेपाल बvक 

�ल�मटेड    

रािMNय वाYण�य 

बvक    

नेपाल बvक 

�ल�मटेड    

रािMNय वाYण�य 

बvक    

२०६० ६०.४७ ६०.१५ -९.८० -२२.३९ 

२०६५ १२.३८ २१.६५ -५.७२ -१५.५ 

२०७० ४.५३ ५.३१ -०.९६ २.५० 

२०७१ चैत ४.६० ३.९० ३.३४ २.३९ 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 

बmक तथा �व"तीय संथाह0 स_व�धी अ�य Gयवथाह0  

४.५६ नेपाल राMN बvकमा रहेको गनुासो Wयव4थापन स�म,त समE २०७० चतैदेYख 

२०७१ फागनु मसा�तसHममा जHमा ६४ वटा गनुासो तथा उजुर- परेकोमा ४२ 

वटा गनुासोहG उपर Wयव4थापन स�म,तबाट सनुवुाइ भइसकेको छ भने  ६ वटा 

उजुर-को सHब�धमा सHबि�धत बvक तथा �व�तीय स4ंथासँग आव�यक प"ाचार 

भएको छ । बाँक= १६ वटा गनुासो बारे ,नवदेक तथा सHबि�धत पEसगं 

सम�वय गराई सहम,त गन! पहल गRरएको छ  ।  

४.५७ हायर पच�ज कजा! Uदने कHपनीलाई 4वीकृ,त Uदने नी,तगत Wयव4था बमोिजम 

हालसHम ५ वटा कHपनीहGलाई 4वीकृ,त Qदान गRरएको छ । 

४.५८ Good for Payment चेक जाRर गन� बvक तथा �व�तीय स4ंथाले सो चके 

बराबरको रकम छु®ै खातामा जHमा गर- सोको System Printed Qमाण चकेमा 

उ7लेख गन� वा चेकसँग उपल©ध गराउने Wयव4था गर- सोको अ�भलेख 

रा�नपुन� ,नद�शन जार- गRरएको छ । 

४.५९ इजाजतQा�त बvक तथा ªब�तीय स4ंथाले ,नEेपमा Uदने र कजा! तथा सापटमा 

�लने ©याजदर ,नधा!रण गदा! औसत ©याजदर अ�तर ५ Q,तशत भ�दा बढ- 

नहुने गर- ,नधा!रण गनु!पन� Wयव4था गRरएको छ । 

४.६० इजाजतप"Qा�त “घ” वग!का लघ�ुव�त �व�तीय स4ंथाहGलाई जार- गRरएको 

,नद�शन–२०७१ मा भएको Wयव4था अनसुार २२ िज7लामा लघ�ुव�त �व�तीय 
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स4ंथाले शाखा खोल- �व�तीय कारोबार सचंालन गरेमा Q,त शाखा G. ३० लाख 

श�ूय ©याजदरमा कजा! स�ुवधा उपलWध गराइने Wयव4था अ�तरगत ३ वटा 

स4ंथालाई ४ वटा शाखाका ला$ग Q,त शाखा G. ३० लाखका दरले जHमा G. १ 

करोड २० लाख श�ूय ©याजदरमा कजा! उपल©ध गराइएको छ । 

४.६१ इजाजतQा�त “घ” वग!का लघ�ुव�त �व�तीय स4ंथाहGबाट QवाUहत हुने कजा!मा 

दोहोरोपन हुन नUदनका ला$ग कजा! सचुना के�; माफ! त कजा! सचूना �लने 

Wयव4था गRरएको छ । 

४.६२ �वप�न तथा �यनू आय भएका WयिIतलाई सामUूहक जमानीमा लघउुCयम वा 

Wयवसाय स�चालन गन! Q,त समहू सद4य बढ-मा एक लाख GपयैाँसHम 

लघकुजा! उपल©ध गराउन स%कने Wयव4था गRरएको छ । �वगत दईु वष!देYख 

कजा! उपभोग गर- असल वग!मा परेका समहू सद4यको हकमा य4तो सीमा दईु 

लाख Gपयैाँ कायम गRरएको छ । �यसगैर-, �वप�न तथा �यनू आय भएका 

WयिIतलाई 4वीकारयोuय $धतो �लई लघउुCयम वा Wयवसाय स�चालन गन! 

Q,त समहू सद4य बढ-मा G. तीन लाख GपयैाँसHम लघकुजा! उपल©ध गराउन 

स%कने Wयव4था �मलाइएको छ । �वगत दईु वष!देYख कजा! उपभोग गर- असल 

वग!मा परेका समहू सद4यको हकमा य4तो सीमा पाँच लाख Gपयैाँ कायम 

गRरएको छ । 

४.६३ मUहलाहGCवारा स�चा�लत लघउुCयमलाई बvक तथा �व�तीय स4ंथाबाट Qवाह 

भएको G. ४ लाखसHमको कजा! र मUहलाहGCवारा स�चा�लत लघउुCयमलाई 

बvक तथा �व�तीय स4ंथाबाट सHबि�धत पRरयोजनाको $धतोमा Qवाह भएको G. 

७ लाखसHमको पRरयोजना कजा!लाई �वप�न वग!मा गणना गRरने Wयव4था 

गRरएको छ । 

समया तथा चुनौतीह0 

४.६४ �वगत ५ वष!को औषत म;ुा4फ=,त दर ९.३ Q,तशत रहेको स�दभ!मा म7ूय 

4था,य�व कायम गनु! मौU;क नी,तको Qमखु चुनौती रहेको छ । हालकैा 

वष!हGमा मौU;क भ�दा प,न गरै मौU;क कारणहGबाट नेपालको म;ुा4फ=,त बढ- 

Qभा�वत भई आएको छ ।    देशमा हाल ै गएको �वनासकार- भकूHप    प,छ 

पनु,न!मा!ण र पनुर4थापनाका ला$ग बा5य सहयोग ब�ने सHभावना रहेको कारण 
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बv%कङ Eे"को खुद वदेै�शक सHपि�त ब�ने, Qमखु कृ�षवाल-को उ�पादन घटेको 

कारण खाCय पदाथ!को म7ूय ब�ने, �वतरण Qणाल-मा देYखएको अवरोधको 

कारण गरै खाCय तथा सेवा समहूको म7ूय ब�ने, पनु,न!मा!ण र पनुर4थापनाको 

&ममा हुने खच!का कारण सम� माग ब�ने र आप,ूत ! Wयव4थापनमा देYखन 

सIने कमजोर-का कारण म7ूयलाई वाि�छत 4तरमा रा�ने काय! आगामी Uदनमा 

,नकै चुनौतीपणू! छ । अत: सम� माग Wयव4थापन गद� आप,ूत ! पE मजबतु 

बनाउने र सरंचनागत अवरोध हटाउने ज4ता पEहGमा qयान Uदई म7ूय 

4था,य�व कायम गन! मौU;क तथा �व�त नी,त बीचमा उ$चत सम�वय कायम 

गRरन ुआव�यक छ ।     

४.६५ बvक तथा �व�तीय स4ंथाको स�ंया तथा Qकार ब�दै गएताप,न �व�तीय पँहुच 

अ�भव�ृ1 तथा समावे�शकरण गन!मा अझै प,न चुनौती रहेको छ । देशका कRरव 

४० Q,तशत जनताले मा" औपचाRरक Eे"बाट �व�तीय स�ुवधा पाएको अव4थाले 

�ामीण तथा दगु!म E"ेमा बvक तथा �व�तीय स4ंथाको उपि4थ,त अपेpEत Gपमा 

�व4तार हुन नसकेको त�यलाई देखाउँदछ । सरकार- �व�त तथा मौU;क नी,तका 

माqयमवाट �व�तीय पहँुच नपगेुका ठाउँमा �व�तीय सेवा �व4तार गद� �व�तीय 

समावेशीकरण गन! माग तथा आप,ूत ! पEसगं सHबि�धत ठोस कदमहG चा7न ु

आव�यक छ ।     

४.६६ बv%क�ग E"ेको खुद वदेै�शक सHपि�तमा �व4तार हँुदा बv%क�ग E"ेमा तरलता 

ब�ने गरेको छ । बv%क�ग E"ेमा अ$धक तरलता रहेताप,न �यसलाई अपेpEत 

Gपमा उ�पादनमलूक E"ेमा Qयोग गन! स%कएको छैन । अत: लगानीको 

वातावरणमा सधुार गर- मौU;क Qसारण सयं�" माफ! त अथ!त�"मा सकारा�मक 

Qभाव पान! य4तो तरलताको Qयोग गन� तफ!  qयान जान ुआव�यक छ ।          

४.६७ �व�तीय Qणाल- Q,त सव!साधारणको �व�वास,नयता अ�भव�ृ1 गर- �व�तीय 

4था,य�व कायम गनु! चुनौतीपणू! रहेको छ । स4ंथागत सशुासन कायम गन!मा 

देYखएका सम4या, कमजोर आ�तRरक ,नय�"ण Qणाल-, �ववेकशील ,नयमनको 

पRरपालनामा कमजोर- आUदका कारण �वि�तय 4था,य�व कायम गन� काय! 

जUटल ब�दै गएको छ । �यसगैर-, हाल ैगएको �वनासकार- भकूHपबाट बvक तथा 

�वि�तय स4ंथाहGले कजा! Qवाह गरेको पRरयोजना तथा �यसको $धतोमा पगेुको 

E,त, पनु,न!मा!ण र पनुर4थापनामा जाने पनुरकजा! र �यसको असलु-मा हुन 
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सIने Wयवधान आUदबाट �वि�तय 4था,य�व कायम गन!मा थप चुनौती हुने 

देYख�छ । �यसगैर-, �व�तीय Eे" सधुार काय!&मको अव$ध समा�त भएको 

कारण �व�तीय Eे"को ,नर�तर सधुार गर- यस Q,तको �व�वास,नयता बढाउने 

काय! अझ प,न चुनौतीपणू! छ ।    

४.६८ बचत तथा ऋण सहकार- स4ंथाहGको माqयमबाट �व�तीय पहँुच �व4तारमा 

योगदान पगेुको भएताप,न ,नयमन तथा सपुRरवेEणको कमी, स4ंथागत 

सशुासनको अभाव आUदका कारण �वि�तय 4था,य�वमा न ैचुनौती थ�पएको छ । 

अथ!त�"मा छाँया बv%कङ (Shadow Banking) %&याकलाप समाना�तर Gपमा 

ब�दै जान ु $च�ताको �वषय प,न हो । अत: छाँया बv%कङ (बचत तथा ऋण 

सहकार- स4ंथा, हुJडी, ढुकुट- आUद) कारोवार Wयव4थापन गन! त�काल 

स4ंथागत, सरंचनागत, काननुी, ,नयमनकार- तथा Wयव4थापक=य पEहGमा 

सधुार गन� तफ!  qयान जान ुआव�यक छ । 
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पुँजीबजार तथा बीमा 

पुँजीबजार 

५.१ देशमा छRरएर रहेको बचत सकंलन गर- उ�पादनशील Eे"मा पRरचालन गन� 

मह�वपणू! सयं�" Gपमा पुँजी बजार हो । �व�वका �वक�सत देशहGको आ$थ!क 

�वकासमा पुँजी बजारले खे7दै आएको मह�वपणू! भ�ूमकालाई ZिMटगत गर- 

�व�भ�न अ7प�वक�सत तथा �वकासो�मखू देशहGले पुँजी बजारको �वकास–

�व4तारलाई मह�वपणू! 4थान Uदएका छन ् । नेपालमा �व.स.ं २०३३ सालमा 

पुँजीबजारको स4ंथागत �वकास QारHभ भएको हो । लामो समय भईसIदा प,न 

नेपालमा पुँजीबजारको �वकासमा खास ैQग,त हुन सकेको छैन । यस स�दभ!मा 

पुँजी बजारको �वकासको ग,तलाई बढावा Uदई उ�पादनशील E"ेमा पुँजी 

पRरचालन काय!लाई दE एव ं Qभावकार- बनाउन बजार तथा ,नयमन 

Wयव4थामा समय सापेE सधुार गनु! आव�यक छ । 

�ाथ#मक बजार  

५.२  आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा $धतोप"को Qाथ�मक 

बजारमाफ! त ् ११ वटा स�गUठत स4ंथाले साधारण सेयर, १५ वटाले हकQद 

सेयर, २ वटाले ¨डवे�चर तथा अ�य २ वटाले सामUुहक लगानी योजना गर- 

कुल ३० वटा सगंUठत स4ंथाह�बाट जHमा G.८ अव! ८९ करोड ३१ लाख 

वरावरको पुँजी पRरचालन भएको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु सHममा 

$धतोप"को ,नMकाशन रकम गत आ$थ!क वष!को सोUह अव$धको तलुनामा 

७४.४१ Q,तशतले बढेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा 

$धतोप"को Qाथ�मक बजारमाफ! त ् १२ वटा स�गUठत स4ंथाले साधारण सेयर 

तथा २० वटा सगंUठत स4ंथाले हकQद सेयर गर- कुल ३२ वटा सगंUठत 

स4ंथाह�बाट जHमा G ५ अव! ९ करोड ८९ लाख वरावरको पुँजी पRरचालन 

भएको $थयो । 
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ता#लका ५ (क): �ाथ#मक बजार �व�ृत 
(रकम G.करोडमा) 

�ववरण 

आ�थ
कवष
 

२०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 
�थम आठ मgहना 

२०७०।७१ २०७१।७२ 

१ पुँजी प(रचालन १०८२.२४ ६८५.४ २९५.०१ १०६८.५२ ७२६.६८ ५०९.८९ ८८९.३१ 

  क साधारण सेयर २६४.९३ १७२.८८ १२९.८५ ३१८.७४ १५७.३५ १३६.९ ४००.६२ 

  ख हकQद सेयर ८१७.३ ५०७.५२ ४५.१६ ३९३.५२ ४२४.३३ ३७२.९९ २८८.६९ 

  
ग 

अ�ा$धकार 

सेयर 
— — — — – – – 

  घ ¨डवे�चर — ५.०० १२०.०० ३५५.०० १४५.०० – १००.०० 

  
ङ 

नागRरक 

एकांकयोजना 
१००.८८ ३१.५४ ३२.७ – – – – 

  च Hयचूल फJड — — — – ८०. ८०. १००. 

२ 

पुँजी प(रचालन कता
 

संगgठतसंथाहWको 

संuया 
६१ ४७ २५ ३४ ४५ ३२ ३० 

  £ोतः नेपाल $धतोप" बोड! । 

 

£ोतः नेपाल $धतोप" बोड! ।     *Qथम आठ मUहना (२०७१।७२) 

दोwो बजार 

५.३  आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यमा नेपाल 4टक एIसचे�ज �ल�मटेडमा 

सचूीकृत कHपनीह�को स�ंया २ सय ३३ रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को 
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Qथम आठ मUहनामा थप स$ूचकरण तथा सचूीकृत कHपनीहG एक आपसमा 

सिHमलन (Merger) भई कुल सचूीकृत कHपनीको स�ंया २ सय ३२ कायम 

भएको छ । �यसगैर-, आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु मUहना सHममा थप 

तीन कHपनीको G.१ अब! ४५ करोड बराबरको ऋणप"ह� सचूीकृत भई कुल 

स4ंथागत ऋणप"को स�ंया २१ पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम 

आठ मUहनामा बजार पुँजीकरण म7ूय G. ७ खब! ९८ अब! ९ करोड कायम 

रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को सोह- अव$धमा बजार पुँजीकरण म7ूयमा 

२५.८० Q,तशतले ब�ृ1 भई G.१० खब! ४ अब! ३ करोड ४८ लाख पगेुको छ । 

आ$थ!क बष! २०७०/७१ को अ��यमा बजार पुँजीकरण G.१० खब! ५७ अब! १६ 

करोड ५८ लाख रहेको $थयो । 

£ोतः नेपाल 4टक एIसचे�ज �ल. ।    *Qथम आठ मUहना (२०७१।७२) 

५.४ चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा भएको $धतोप" कारोवार 

रकममा आ$थ!क वष! २०७०/७१ को सोह- अव$धको तलुनामा २४.८३ Q,तशतले 

व�ृ1 भई G.५० अव! ४३ करोड १२ लाख म7ूयको १२ करोड ११ लाख ७८ हजार 

%क�ता सेयर कारोबार भएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ 

मUहनामा G.४० अब! ३९ करोड ९० लाख म7ूयको ११ करोड ९३ लाख ३४ हजार 

%क�ता $धतोप" कारोबार भएको $थयो । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ 

मUहनामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ को सोह- अव$धको तलुनामा स$ूचकृत 

कHपनीको चIुता म7ूयमा ८.४५ Q,तशतले व�ृ1 भई G. १ खब! ५६ अब! ५७ 
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करोड १३ लाख पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा 

स$ूचकृत कHपनीको चIुता म7ूय G.१ खब! ४४ अब! ३६ करोड ७८ लाख रहेको 

$थयो । 

£ोतः £ोतः नेपाल 4टक एIसचे�ज �ल. ।    *Qथम आठ मUहना (२०७१।७२) 

५.५ अ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ को सोह- 

अव$धको तलुनामा कारोवार स�ंयामा ११.८४ Q,तशतले व�ृ1 भई कुल ३ लाख 

७५ हजार १ सय ९२ वटा कारोवार भएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम 

आठ मUहनाको अव$धमा कुल ३ लाख ३५ हजार ४ सय ६० वटा कारोवार 

भएको $थयो ।  

५.६  दो£ो बजारको मापन ने�से पRरसचूक आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ 

मUहनाको अ�तमा ९७८.४४ �व�द ुकायम भएको छ । ने�से पRरसचूक अ,घ7लो 

वष!को सोUह अव$धको भ�दा २४.८३ Q,तशतले व�ृ1 भएको छ । आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ को Qथम आठ मUहनाको अ��यमा ने�से पRरसचूक ७८३.७९ �व�द ु

कायम रहेको $थयो । 
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 ५ (ग): �धतोप� चु8ता मू3य तथा कारोवार रकम (0. करोडमा)
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£ोतः नेपाल 4टक एIसचे�ज �ल.         

*Qथम आठ मUहना (२०७०।७१) 

ता#लका ५ (ख): दोwो बजार �विृ"त 

(रकम G.करोडमा) 

�ववरण 

आ$थ!क वष! 

२०६६।६७ २०६७।६८ २०६८।६९ २०६९।७० २०७०।७१ 
Qथम आठ मUहना 

२०७०।७१ २०७१।७२ 

$धतोप" कारोबार रकम ११८५.११ ६६६.५३ १०२७.२८ २२०४.८८ ७७२९.८५ ४०३९.९ ५०४३.१२ 

कारोबार भएको $धतोप"को 

सं�या (हजारमा) 
२६२३१.३५ २६२४०.३९ ४१८७८.९ ८१५७१.७ २१४१४३.५६ ११९३३४ १२११७८ 

कारोबार सं�या २१३७३३ ३०२३६४ २९३४८९ २९२३६६ ५६६३८९ ३३५४६० ३७५१९२ 

बजार पुँजीकरण ३७६८७.१३ ३२३४८.४३ ३६८२६.२१ ५१४४९.२१ १०५७१६ ७९८०९ १००४०३ 

बजार पुँजीकरणमा कारोबारको 

Q,तशत 
३.१४ २.०६ २.७९ १.५९ ७.३१ ५.०६ ५.०२ 

कुल गाह!4�य उ�पादनमा बजार 

पुँजीकरणको Q,तशत 
३२.१५ १९.४८ २३.४१ ३०.२४ ४०. ४६.८४ 

सूचीकृत $धतोप"को चIुता 

मू7य 
७९३५.६ १००२३.८ ११०६१. १२६४८.९ १४७५३.९९ १४४३६.७८ १५६५७.१३ 

सूचीकृत सगंUठत सं4थाह�को 

सं�या 
१७६ २०९ २१६ २३० २३३ २३५ २३२ 

$धतोप" कारोबारको Qकार  १९८ २२२ २३० २३० २६९ २३४ २५४ 

ने�से पRरसचूक (�व�दमुा) ४७७.७३ ३६२.८५ ३८९.७४ ५१८.३३ १०३६.११ ७८३.७९ ९७८.४४ 

£ोतः नेपाल 4टक एIसचे�ज �ल. ।     
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नेपाल �धतोप� बोड
 

५.७ पुँजी बजारको दायरा Uदन Q,तUदन बढदै गई $धतोप" बजार, सचूीकृत कHपनी, 

के�;-य ,नEेप कHपनी, ,नEेप सद4य, सामUूहक लगानी कोष, शाख 

म7ूया�कन स4ंथा तथा $धतोप" Wयवसायी गर- कर-ब ३ सय ५० कHपनीहGको 

,नयमन तथा सपुर-वेEण काय! गRरएको छ । 

५.८ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा कुल ३० वटा सगंUठत 

स4ंथाह�को G. ८ अव! ८९ करोड ३१ लाख Gपयैाँ वरावरको $धतोप" दता! भई 

पुँजी पRरचालन अनमु,त पाएका छन ् । साथ,ै यस अव$धमा कुल ३७ वटा 

सचूीकृत सगंUठत स4ंथाहGले सेयरधनीहGलाई �वतरण गन! घोषणा गरेको G. ६ 

अव! ६४ करोड ३८ लाख Gपयैाँ वरावरको बोनस सेयर दता! गRरएको छ । 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु मUहना सHममा १ वटा 4टक एIसचे�ज, १४ 

वटा मच��ट बvकर, १ वटा के�;-य ,नEेप कHपनी, ४५ ,नEेप सद4य, १ शाख 

म7ूया�कन स4ंथा र ५० वटा $धतोप" दलाल Wयवसायीको अनमु,तप" 

नवीकरण गRरएको छ । 

५.९ $धतोप"को साव!ज,नक ,नMकाशन गरेका सगंUठत स4ंथाहGले ऐन तथा 

,नयमावल-मा भएको Wयव4था अनGुप $धतोप"को ,नMकाशन, बाँडफाँट, %फता! 

भIुतानी तथा सचूीकरण गरे/नगरेको सHब�धमा ,नय�मत Gपमा अनगुमन 

गRरएको छ । 

५.१० नेपालको $धतोप" बजारको सधुार, Qभावकार- ,नयमन Wयव4था, पुँजी बजारको 

ि4थरता तथा Uदगो �वकासका ला$ग तयार भएको पाँच वष�य पुँजी बजार 

�वकास योजना (Five Years Capital Market Development Plan) मा उ7लेYखत 

काय!&महGलाई वा�ष!क काय!&ममा समावेश गर- काया!�वयन गRरएको छ । 

साथ,ै नेपाल सरकारबाट तयार भरैहेको �व�तीय E"े �वकास रणनी,तमा 

$धतोप" बजार सधुार तथा �वकास सHब�धी रणनी,त म4यौदा  तयार भएको 

छ । 

५.११ नेपाल $धतोप" बोड!मा दता! तथा ,नMकाशन अनमु,तकाला$ग Qा�त भएका ६ 

वटा सामUूहक लगानी योजना &मशः �स1ाथ! इIयटू- �ोथ 4क=म, नवील 

Hयचुुयल फJड, एनएमªब Hयचुुयल फJड, ल�मी Hयचुुयल फJड, uलोबल 
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Hयचुुयल फJड र एनआइ�वएल Hयचुुयल फJड सHब�धी ,नवेदन तथा 

�ववरणहGको जाँचबझु (Vetting) गर- सHबि�धत 4क=महG दता! तथा ,नMकाशन 

अनमुती Uदइएको छ ।  

५.१२ कमो¨डट-ज डRेरभेUटभ बजार सHब�धी ऐनको म4यौदा तयार भ ै �वधायन 

Q%&यामा रहेको छ । 

नेपाल टक ए8सच�ेज #ल. 

५.१३ $धतोप"को बा5य बजार (Over-the-counter-OTC market)  लाई %&याशील 

बनाउने काय! QारHभ भएको छ । 

५.१४ आ¦न ैडोमेन नेम सभ!रको �वकास गन! र Government Integrated Data Centre 

(GIDC) मा रहेको ने�से सभ!रलाई थप सरुpEत गद� भ�वMयमा ब�न सIने 

भारलाई Load Balancing, Clustering गन! र Mobile Based Website ,नमा!ण गन! 

तथा Live Data Display गन� काय! Q%&यामा रहेको छ । 

के�:^य �नCेप सेवा 

५.१५ $धतोप" कारोबारलाई थप Wयवि4थत गन!, $धतोप"हGको 4वा�म�व सHब�धी 

�वCयतुीय अ�भलेख राखी $धतोप"को नामसार- काय!लाई आध,ुनक बनाउन 

पवूा!धारको Gपमा से�Nल ¨डपोिजटर- एकाउJट-�ग स¦टवेयर (CDAS) ,नमा!ण 

भएको छ । 

बीमा  

५.१६ 4था�पत बीमा स�म,तले बीमा Wयवसायलाई Wयवि4थत, ,नय�मत, ªबक�सत 

तथा ,नयि�"त गद� ,नयमनकार- ,नकायको �पमा काय! गद� आएको छ । हाल 

सHम ९ वटा कHपनीह�ले जीवन बीमा Wयवसाय, १७ वटा कHपनीह�ले 

,निज!वन बीमा Wयवसाय र १ वटा बीमा कHपनीले पनुब�मा Wयवसाय गद� 

आएका छन ्।  

५.१७ नेपालमा जHमा २७ वटा बीमा कHपनीहG छन ्। 4व�म��व सरंचनाको Uहसाबले 

३ वटा बीमा कHपनी ªबदेशी बीमा कHपनीह�को शाखाको �पमा, ३ वटा बीमा 

कHपनी ªबदेशी बीमा कHपनीको सयंIुत पूँजी लगानीमा, १ वटा पनूब�मा 
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कHपनी नेपाल सरकार र ,निज!वन बीमा कHपनीको सयंIुत पूँजी लगानीमा, १८ 

वटा बीमा कHपनी ,नजी 4व�म��वमा र २ वटा बीमा कHपनी सरकार- 

4व�म�वमा रहेका छन ्। 

ता#लका न.ं ५ (ग) : बीमा क_पनीह0को व#म""व सरंचना 
4व�म��व ,निज!वन  जीवन  पूनब�मा जHमा 

सरकार- १ १ - २ 

,नजी १३  ५ - १८ 

ªबदेशी २ १ - ३ 

संयुIत १ २ १ ४ 

जHमा १७ ९ १ २७ 

�ोत: बीमा स�म,त 

 

५.१८ बीमाको �व�वWयापी मा�यतालाई 4वीकार गर- Qाकृ,तक तथा सामािजक 

जोYखम �व�1 समाजका सब ै वग!लाई जोYखमको आ$थ!क सरुEा Qदान गन! 

रािMNय आव�यकतामा अनकुुल बीमा Wयवसायको �वकास गन! जGर- छ ।  

५.१९ बीमा Wयवसायलाई सHपणू! �पमा �वक�सत र सरुpEत बनाईएमा मा" आ$थ!क 

तथा सामािजक कृयाकलापह� सरुpEत ब�दछन ् । Qाकृ,तक �वपद र दैवी 

Qकोपबाट उ�प�न जोYखम �व�1 आ$थ!क तथा सामािजक सरुEण Qदान गन� 

बीमालाई जनजीवनको मह��वपणू! पाटोको �पमा �लई नी,तगत र स4ंथागत 

सरंचनामा पRरवत!न गन! आव�यक छ । बीमा Wयवसायको �वकास तथा 

�व4तारको साथ,ै �ा�मण जीवन र अथ!त�"मा बीमा �व4तार गद� कूल �ाह4थ 

उ�पादनमा बीमा Eे"को योगदान व�ृ1 गनु! जGर- छ । 

५.२० आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहना सHममा बाल- तथा पशपुEंी बीमा 

,नद��शका जार- भएको,  लघ ुबीमा ,नद��शका जार- भएको, बाल- तथा पशपुEंी 

बीमालाई ©यापकता Uदने उ¾े�यले सब ै,निज!वन ªबमकह�लाई उIत बाल- तथा 

पशपुEंी बीमा Qब1!न Qयोजनको लागी दगु!म िज7लामा सHपक!  काया!लय 

खो7न ,नद�शन Uदइएको, पनुब�मा कHपनी 4थापना भएको, बीमकको लगानी 

नी,तलाई पRरमाज!न गRरएको र अ$धकांस जीवन बीमकको चIुता पुँजी ५० 

करोड र ,निज!वन बीमकको २५ करोड पगेुको ज4ता मह�वपणू! काय!हG भएका 

छन ्। 



105 

 

{ोत तथा उपयोग 

५.२१ मलूकुमा काय!रत जीवन तथा ,नज�वन बीमा कHपनीहGको कूल ªबि�तय �ोत 

तथा उपयोग आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु मसा�तसHममा G. ११५ अब! ९९ 

करोड ८० लाख पगेुको छ । यो अ,घ7लो आ$थ!क वष!को सोह- अव$धको 

तलुनामा ८.८५ Q,तशतले ब�ृ1 हो । आ$थ!क वष! २०६९/७० को अ��यमा सो 

रकम G.१०६ अव! ५६ करोड ५० लाख पगेुको $थयो । 

ता#लका न.ं ५ (घ) : जीवन तथा �नज|वन बीमा क_पनीह0को {ोत तथा उपयोग 

(�.करोडमा) 

�ोत 
आ.व. ०६९/७० आ.व. ०७०/७१ आ.व. ०७१/७२* 

जीवन ,नज�वन जीवन ,नज�वन जीवन ,नज�वन 

क) चुIता पजूी  २७९.०८ १८०.४७ ४६६.४६ ३२३.८८ ४६६.४६ ३४७.७५ 

ख) जगेडा कोष  ५७०३.७६ ८८५.४२ ७५४५.४३ ९३५.९४ ८३१८.३८ १००५.२१ 

ग) अ�य दा,य�व ४९९.४५ ५६६.८८ ६७६.८३ ७०७.९६ ६८२.०० ७८०.०० 

कूल �ोत ६४८२.२९ १६३२.७६ ८६८८.७२ १९६७.७८ ९४६६.८४ २१३२.९६ 

उपयोग 
      

क) बvक तथा नगद 

मौ�दात 
१७७.०१ १४४.७६ ११९.४९ १३०.२४ १३५.९४ १४७.३१ 

ख) लगानी ५७१०.९९ ९८८.५१ ७९१४.५९ १२५५.८० ८५९२.९० १३८०.६५ 

ग) ि4थर सHपि�त १४४.३४ १११.२४ १४४.२४ १०५.६३ १५४.०० ११५.०० 

घ) अ�य सHपि�त ४४९.९४ ३८८.२५ ५१०.४ ४७६.१४ ५८४.०० ४९०.०० 

कूल उपयोग ६४८२.२९ १६३२.७६ ८६८८.७२ १९६७.७८ ९४६६.८४ २१३२.९६ 
 

* रािMNय बीमा सं4थानको लेखा पर-Eण समेत नभएको हंुदा अनमुा,नत �ववरण समावेश गRरएको । 

**आ.व. २०७१।७२ को फागुन मसा�तसHमको मा" �ववरण समावेश गRरएको ।  

�ोत:  बीमा स�म,त  

 

चाट
 ५ (ङ): जीवन तथा �निज
वन वीमा आज
न 

(�. करोडमा) 

 

०. 

५०००. 

१००००. 

१५०००. 

२०६९।७० २०७०।७१ २०७१।७२ 

जीवन  

,नज�वन 

जHमा 
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कूल बीमा शु3क आज
न  

५.२२ नेपालको बीमा Wयवसाय बाट आ$थ!क वष! २०६२/६३ मा जीवन तथा ,नज�वन 

बीमामा गर- कूल बीमा श7ुक G. ६ अव! ६४ करोड ३८ लाख आज!न भएको 

$थयो । प,छ7ला बष!हGमा ब�ृ1 भई आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कूल बीमा श7ुक 

G.३० अव! ७१ करोड ७ लाख आज!न भएको छ । आ$थ!क वष! २०६९/७० को 

अ��यसHममा जीवन तथा ,नज�वन गर- कूल बीमा श7ुक G. २५ अव! १२ 

करोड १२ लाख आज!न भएको $थयो । यसगैर-, आ$थ!क वष! २०७१/७२ फागनु 

मसा�त सHममा जीवन तथा ,नज�वन गर- कूल बीमा श7ूक G २२ अव! १७ 

करोड आज!न भएको छ । 

चाट
 ५ (च): जीवन तथा �निज
वन वीमा श3ुक रकम 

(�. करोडमा) 

 
* Qथम आठ मUहनाको । 

लगानी 

५.२३ आ$थ!क वष! २०६२/६३ सHम जीवन तथा ,नज�वन बीमामा गर- कूल लगानी 

G.१८ अव! ४१ करोड २१ लाख भएको $थयो । �यस भ�दा प,छ7ला बष!हGमा 

&मशः लगानीमा ब�ृ1 भई आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कूल लगानी G. ८७ अव! 

६१ करोड ३० लाख पगेुको $थयो । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु मसा�त 

सHममा कूल लगानी G ९७ अव! ७३ करोड ३४ लाख पगेुको छ। 

 

 

०. 
५००. 

१०००. 
१५००. 
२०००. 
२५००. 
३०००. 
३५००. 

कुल बीमा शू7क (�. 

करोडमा) जीवन 

कुल बीमा शू7क (�. 

करोडमा) ,नज�वन 

कुल बीमा शू7क (�. 

करोडमा) जHमा 



चाट
 ५ (छ): जीवन तथा �निज
वन वीमा

 

* Qथम आठ मUहनाको । 

 

ता#लका नं. ५ (ङ) : जीवन तथा �नज|वन बीमा क_पनीह0को कूल बीमाशु3क

आ$थ!क 

वष! 

कुल बीमा शू7क )� .करोडमा(  

जीवन ,नज�वन जHमा

२०६६/६७ ८७६.६ ६४९.६७ १५२६.२७

२०६७/६८ १०५९.९२ ७०६.३९ १७६६.३१

२०६८/६९ १४१६.९३ ७६९.४४ २१८६.३७

२०६९/७० १६११.१५ ९००.९७ २५१२.१२

२०७०/७१ २०००.७६ १०७०.७१ ३०७१.०७

२०७१/७२* १४७८.०० ७३९.०० २२१७.००

* रािMNय बीमा सं4थानको लेखा पर-Eण समेत नभएको हंुदा अनमुा,नत �ववरण समावेश गRरएको ।

* आ.व. २०७१।७२ को फागुन मसा�त सHमको मा" �ववरण समावेश गRरएको ।

  �ोत:  बीमा स�म,त 

समया तथा चनुौतीहW   

५.२४ स4ंथागत सशुासनको आचारसUंहता लाग ू गर- स4ंथागत सशुासनमा सधुार

$धतोप" बजारको सZुढ ,नयमन Wयव4था

लगातमा कमी, $धतोप"को ,नMकाशनमा 4वत�" म7ूय ,नधा!रणको Wयव4था र 

पुँजी बजार माफ! त ्पुँजी पRरचालन गन� वा4त�वक E"ेका सगंUठत स4ंथाहGलाई 

�व�तीय Qो�साहनको Wयव4था गर- वा4त�वक E"ेका सगंUठत स4ंथाहGलाई 

पुँजी बजारमा Qवेश गराउने काय! चुनौतीपणू! रहेको छ ।

०. 
२०००. 
४०००. 
६०००. 
८०००. 

१००००. 

२०
६२

।६
३ 

२०
६३

।६
४ 

२०
६४

।६
५ 

२०
६५

।६
६ 

२०
६६

।६
७ 
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जीवन तथा �निज
वन वीमा  लगानी 
(G. करोडमा)

 

जीवन तथा �नज|वन बीमा क_पनीह0को कूल बीमाशु3क, लगानी र ब�ृ� 

 
व�ृ1दर 

)Q,तशत(  
लगानी )� .करोडमा(  

व�ृ1दर 

Q,तशत(

जHमा  जीवन ,नज�वन जHमा  

२७ ३८.०५ २९९३.९९ ५९२.७६ ३५८६.७५ १३.७८

३१ १५.७२ ४२७५.११ ७४७.२७ ५०२२.३८ ४०.०३

३७ २३.७८ ४२८३.३३ ९४२.९९ ५२२६.३२ ४.०६ 

१२ १४.९० ६१५८.७६ ९६६.९२ ७१२५.६८ ३६.३४

०७ २२.२५ ७५३२.८९ १२२८.४१ ८७६१.३० २२.९५

०० 
 

८३९२.८९ १३८०.४५ ९७७३.३४ ११.५५

रािMNय बीमा सं4थानको लेखा पर-Eण समेत नभएको हंुदा अनमुा,नत �ववरण समावेश गRरएको । 

को फागुन मसा�त सHमको मा" �ववरण समावेश गRरएको । 

स4ंथागत सशुासनको आचारसUंहता लाग ू गर- स4ंथागत सशुासनमा सधुार, 

$धतोप" बजारको सZुढ ,नयमन Wयव4था, $धतोप" ,नMकाशन तथा कारोवार 

$धतोप"को ,नMकाशनमा 4वत�" म7ूय ,नधा!रणको Wयव4था र 

बजार माफ! त ्पुँजी पRरचालन गन� वा4त�वक E"ेका सगंUठत स4ंथाहGलाई 

�व�तीय Qो�साहनको Wयव4था गर- वा4त�वक E"ेका सगंUठत स4ंथाहGलाई 

पुँजी बजारमा Qवेश गराउने काय! चुनौतीपणू! रहेको छ । 

२०
६६

।६
७ 

२०
६७

।६
८ 

२०
६८

।६
९ 

२०
६९

।७
० 

२०
७०

।७
१ 

२०
७१

।७
२*

 

लगानी (�. करोडमा) 

जीवन 

लगानी (�. करोडमा) 

,नज�वन 

लगानी (�. करोडमा) 

जHमा 

 

व�ृ1दर 

)Q,तशत  

७८ 

०३ 

३४ 

९५ 

५५ 
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५.२५ $धतोप" Wयवसायलाई थप Wयवसा,यक तथा मया!Uदत बनाई $धतोप" Wयवसायी 

सेवालाई थप Q,त4पध� एव ं�व�वस,नय बनाउन आव�यक ,नर�तर Wयवसा,यक 

�वकास (Continuing Professional Development) काय!&म स�चालनको ला$ग 

स4ंथागत Wयव4था गन� काय! चुनौतीपणू! रहेको छ । 

५.२६ के�;-य ,नEेप कHपनीको सरंचना�मक कमजोर-मा सधुार गर- के�;-य ,नEेप 

सेवालाई पणू! एव ं �व�वसनीयGपमा सचंालनमा 7याउने काय! चुनौ,तपणू! रहेको 

छ । 

५.२७ नेपाल 4टक एIसच�ेज �ल.मा रहेको सरकार- 4वा�म�व हटाई उपयIुत �वदेशी 

रणनी,तक साझेदारलाई सलंuन गराई $धतोप"को दो£ो बजार सेवालाई 

Wयवसा,यक �स1ा�त अनGुप सचंालन गर- Q,त4पध� एव ं �व�वसनीय बनाई 

देशWयापी बनाउने काय! चुनौ,तपणू! रहेको छ । 

५.२८ $धतोप" बजार म7ूयमा Q�यE असर पान� सवेंदनशील सचूना तथा जानकार-ह� 

आ¦नो अनकुुल हुने गर- साव!ज,नक गन� अ�यास एव ंQविृ�तमा सधुार 7याउन 

अ�तरा!िMNय �व�तीय �ववरण Qवाह 4तर (International Financial Reporting 

Standards- IFRS) लाग ूगर- सम� $धतोप" बजारलाई Q,त4पध�, पारदश� एव ं

�व�वसनीय बनाउने काय! चनुौतीपणू! रहेको छ । 

५.२९ कमो¨डट-ज ्डRेरभेUट�स ्बजारको सचंालन एव ं�व4तारलाई Wयवि4थत एव ंद-गो 

�वकास गर- देशको आ$थ!क �वकासमा योगदान पु̄  याउने बनाउन आव�यक 

काननुी एव ंस4ंथागत Wयव4था गन� काय!लाई अगाडी बढाउन ुअपRरहाय! भएको 

छ । 

५.३० बीमा ऐन, २०४९ लाई Q,त4थापन गर- बीमाको आध,ुन%ककरणमा सहयोग 

पु̄  याउने काननुी र स4ंथागत सरंचना तयार गनु!, बाल- तथा पश ु बीमा अझ 

,तÆ Gपमा �व4तार गर- कृ�षमा जनसाधारणको लगानी सरुpEत गर- कृ�ष 

अथ!त�"को �वकासमा टेवा पु̄  याउन,ु लघ ुबीमाको �वकास गन! र जीवन बीमा 

सेवा �व4तार गर- अ$धकतम नेपाल-को पहँुचमा पु̄  याउन ुचनौतीपणू! रहेको छ । 
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६. बा}य Cे�    

व0प र �विृ"त    

६.१ �व�वमा ब�दै गएको �व�वWयापीकरण र उदार-करणको &मसँग ैनेपालको वा5य 

Eे" उदार-करणको ग,त प,न ब�दै गएको छ । �व�वका अ�य मलुकुहGसँग 

ब�दै गएको आ$थ!क एक=करणको &मसगं ै नेपालको बा5य E"े Wयव4थापनको 

काय! प,न जUटल ब�दै गएको छ । समिMटगत आ$थ!क नी,तको एक मह�वपणू! 

उ¾े�य बा5य Eे" 4था,य�व कायम गनु! हो । बा5य Eे"को 4था,य�वका ला$ग 

चाल ु खाता तथा शोधना�तर ि4थ,त स�तलुनमा रहन ुआव�यक छ । व4त ु

तथा सेवाको ,नया!तमा �व4तार गद� आयात Q,त4थापन �वना चाल ुखाता Uदगो 

स�तलुनको अव4थामा रहन सIदैन ् । शोधना�तर त�या�क Qकाशन गन! 

थालेयताका  अ$धकांश वष!हGमा नेपालको शोधना�तर ि4थ,त वचतमा रहेताप,न 

व4त ुWयापार घाटा Q�येक वष! चु�लदंो छ । शोधना�तर बचत मलूतः कामदार 

�वQेषण आय तथा आयातको Qविृ�तमा भर पन� गरेको छ ।  

६.२ तलुाना�मक लाभ भएका थप ,नया!त योuय व4तहुGको पUहचान गर- ,नया!तको 

Q,त4पधा!�मक Eमता �व4तारका माqयमबाट ,नया!त �व4तार गन! नस%कन ुतर 

आयात भने हरेक वष! ब�दै जानलेु Wयापार घाटा ब�दो &ममा छ । व4त ु

Wयापार घाटा ब�दै गएताप,न उ�च �वQेषण आQवाहका कारण �वगत एक 

दशकको अव$धमा तीन वष! बाहेकका अ�य वष!हGमा चाल ुखाता बचतमा रहेको 

छ । तर प,न Wयापार घाटा वाहेक वा5य Eे"का अ�य पRरसचूकहGको अव4था 

भने स�तोषजनक अव4थामा रहेको छ । 

६.३ नेपालको चाल ु खाता बचतमा रहेको भएताप,न �वगत एक दशकको व4त ु

Wयापारको Qविृ�त भने स�तोषजनक रहन सकेको छैन ् । ,नया!तको तलुनामा 

आयातको उ�च व�ृ1का कारण य4तो अव4था �सज!ना भएको हो । व4त ु

,नया!तबाट Qा�त आयले पेNो�लयम पदाथ!को आयात प,न धा�न नसकेको 

त�यले हा�ो ,नया!तको अव4था कमजोर रहेको पिुMट हुन आउँदछ । �वगत एक 

दशकको अव$धमा व4त ु,नया!तको औषत व�ृ1दर ५.६ Q,तशत मा" रहेको छ 

जव%क व4त ुआयातको औषत व�ृ1दर भने १८.२ Q,तशत रहेको छ । एक 

दशकको अव$धमा भारत तथा अ�य मलुकु तफ! को ,नया!त औषतमा &मशः ७.२ 
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Q,तशत र ४.१ Q,तशतले बढेको छ । तर सोह- अव$धको आयात भने &मशः 

१९.९ Q,तशत र १६.४ Q,तशतले �व4तार भएको छ । नेपालको ,नया!त केह- 

सी�मत व4तहुGमा केि�;त रहेको छ । ऊनी गलvचा, िज�क �शट, टेIसटायल, 

पो�लMटरको धागो, तयार- पोशाक, जुट व4त,ु दलहन, िज. आई. पाइप, र धागो 

गर- १० व4तहुGले कुल ,नया!तमा कRरव ५० Q,तशत अशं ओगटेको छ । 

६.४ आ$थ!क वष! २०६१÷६२ मा व4त ु ,नया!त कुल गाह!4�य उ�पादनको १०.० 

Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०÷७१ मा ४.७ Q,तशतमा झरेको छ । 

अक�तफ! , आ$थ!क वष! २०६१÷६२ मा व4त ुआयात कुल गाह!4�य उ�पादनको 

२५.४ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०÷७१ मा ३६.८ Q,तशत पगेुको छ । 

पRरणाम4वGप, Wयापार घाटा कुल गाह!4�य उ�पादन अनपुात आ$थ!क वष! 

२०६१÷६२ मा १५.४ Q�शतत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०÷७१ मा ३२.१ Q,तशत 

पगेुको छ । �य4त,ै आ$थ!क वष! २०६१÷६२ मा ३९.३ Q�शतत रहेको ,नया!त-

आयात अनपुात आ$थ!क वष! २०७०÷७१ मा १२.७ Q,तशतमा झरेको छ । 

�यसगैर-, आ$थ!क वष! २०६१÷६२ मा ,नया!तको २.५ गणुा आयात रहेकोमा 

आ$थ!क वष! २०७०÷७१ मा बढेर कRरव ८ गणुा पगेुको छ । हाल Q,त Uदन G. २ 

अब!को आयात भइरहेको छ । यी त�यहGका आधारमा वदेै�शक Wयापारमा 

गRरएको उदार-करणबाट मलुकुले अपेpEत लाभ हा�सल गन! नसकेको 4पMट हुन 

आउँदछ । 

६.५ आ$थ!क वष! २०६१÷६२ मा �वQेषण कुल गाह!4�य उ�पादन अनपुात ११.१ 

Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०÷७१ मा २८.० Q,तशत पगेुको छ । �व�व 

बvकको त�यांक अनसुार कुल गाह!4�य उ�पादनमा �वQेषणको अशंका Uहसाबले 

नेपाल �व�वमा त�ेो 4थानमा रहेको छ । Q,तUदन G. १ अब! ५० करोड भ�दा 

बढ- कामदार �वQेषण नेपाल �भª"ने गरेको छ । �वदेशी �व,नमय सि�च,तको 

4तरले व4त ु आयात गन! सIने Eमताको Uहसावले हेदा! नेपालको अव4था 

स�तोषजनक रहेको छ । �वगत एक दशकको अव$धमा �वदेशी �व,नमय 

सि�च,त औसतमा २६.२ Q,तशतले बढेको छ । आ$थ!क वष! २०६१÷६२ मा 

�वदेशी �व,नमय सि�च,त कुल गाह!4�य उ�पादन अनपुात २२.० Q,तशत 

रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०÷७१ मा ३४.३ Q,तशत पगेुको  छ । 
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कुल वैदे#शक Gयापार     

६.६ आ$थ!क वष! २०७१÷७२ को आठ मUहनासHममा कुल वदेै�शक Wयापार ८.५ 

Q,तशतले बढेर G. ५६२ अब! ७९ करोड पगेुको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा य4तो Wयापार २६.० Q,तशतले बढेर G. ५१८ अब! ७५ करोड रहेको 

$थयो । कुल व4त ुWयापारमा ,नया!तको अशं १०.१ Q,तशत र आयातको अशं 

८९.९ Q,तशत रहेको छ । अ$ध7लो वष!को सोह- अव$धमा य4तो अशं &मशः 

११.७ Q,तशत र ८८.३ Q,तशत रहेको $थयो । 

 

वतु �नया
त    

६.७ आ$थ!क वष! २०७१÷७२ को आठ मUहनासHममा कुल व4त ु ,नया!त ६.६ 

Q,तशतले �ास आई G. ५६ अब! ८७ करोड रहेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा य4तो ,नया!त १९.४ Q,तशतले बढेको $थयो । समीEा अव$धमा 

भारततफ! को ,नया!त ९.९ Q,तशतले र अ�य मलुकु तफ! को ,नया!त ०.९ 

Q,तशतले घटेको छ । तर चीनतफ! को ,नया!त भने समीEा अव$धमा ९.३ 

Q,तशतले बढेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा भारत तफ! को ,नया!त 
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२१.९ Q,तशतले, चीनतफ! को ,नया!त १२.६ Q,तशतले र अ�य मलुकु तफ! को 

,नया!त १४.९ Q,तशतले बढेको $थयो । अमेRरक= डलरमा चीनतफ! को व4त ु

,नया!त अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको ०.७ Q,तशत �ासको �वपर-त समीEा 

अव$धमा ९.८ Q,तशतले बढ- अमेRरक= डलर १ करोड ९१ लाख पगेुको छ । 

�यसगैर-, अ�य मलुकुतफ! को व4त ु,नया!त अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको ०.९ 

Q,तशत व�ृ1को तलुनामा  समीEा अव$धमा यथावत रह- अमेRरक= डलर १८ 

करोड ७८ लाख पगेुको छ । 

६.८ समीEा अव$धमा भारततफ!  म�ुयतः अलvची, िज�क शीट, ल�ताकपडा, जुटका 

सामान लगायतका व4तहुGको ,नया!तमा आएको �ासका कारण �यसतफ! को 

,नया!त घटेको हो । अ�य मलुकुतफ!  �वशषेगर- दाल, ऊनी गलचैा, तयार- छाला, 

तयार- पोशाक लगायतका व4तहुGको ,नया!त घटेको कारण �यसतफ! को ,नया!त 

घटेको हो । Qशोधत छाला, तयार- पोशाक, नडु7स लगायतका व4तहुGको ,नया!त 

बढेको कारण चीनतफ! को ,नया!त बढेको हो । अ,घ7लो वष!को आठ 

मUहनासHमको कुल ,नया!तमा भारत, चीन र अ�य मलुकुतफ!  भएको ,नया!तको 

अशं &मशः ६६.५ Q,तशत, २.८ Q,तशत र ३०.६ Q,तशत रहेकोमा समीEा 

अव$धमा &मशः ६४.२ Q,तशत,  ३.३ Q,तशत र ३२.५ Q,तशत रहेको छ ।  

वतु आयात    

६.९ आ$थ!क वष! २०७१÷७२ को आठ मUहनामा कुल व4त ुआयात १०.५ Q,तशतले 

ब�1 भई G. ५०५ अब! ९२ करोड पगेुको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा 

य4तो आयात २७.० Q,तशतले बढेर G. ४५७ अब! ८५ करोड रहेको $थयो । 

अ�तरा!िMNय बजारमा पेNो�लयम पदाथ!को म7ूयमा भार- $गरावट आउनकुा साथ ै

रासाय,नक मल, सनु, एम एस वायर रड, कोइला लगायतका व4तहुGको आयात 

घटेको कारण समीEा अव$धमा सम� आयातको व�ृ1दर �यनू रहन गएको    

हो ।  

६.१० कुल व4त ुआयातमqये भारतबाट भएको आयात अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको 

२८.१ Q,तशत व�ृ1को तलुनामा समीEा अव$धमा ५.१ Q,तशतले बढेको छ । 
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चीनबाट भएको आयात अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको १४.७ Q,तशत व�ृ1को 

तलुनामा समीEा अव$धमा ४८.६ Q,तशतको उ�च दरले बढेको छ । �यसगैर-, 

अ�य मलुकुबाट भएको आयात अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको ३०.१ Q,तशत 

व�ृ1को तलुनामा समीEा अव$धमा ८.७ Q,तशतले बढेको छ । अमेRरक= डलरमा 

चीनबाट भएको व4त ु आयात अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको ०.६ Q,तशत 

व�ृ1को तलुनामा समीEा अव$धमा ४९.६ Q,तशतले व�ृ1 भई अमेRरक= डलर ७२ 

करोड ६३ लाख पगेुको छ । �यसगैर-, अ�य मलुकुबाट भएको व4त ुआयात 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा १४.१ Q,तशतले बढेकोमा समीEा अव$धमा ९.५ 

Q,तशतले बढ- अमेRरक= डलर १ अब! १६ करोड पगेुको छ ।  

६.११ समीEा अव$धमा भारतबाट म�ुयतया यातायातका साधन तथा पाटपजूा!, एम. 

एस. �वलेट, चामल, हट रो7ड �शट इन Iवायल लगायतका व4तहुGको आयात 

बढेको छ भने चीनबाट म�ुयतयाः अ�य मे�शनर- तथा पाटपजूा!, दरूस�चारका 

उपकरण तथा पाटपजूा!, �वजुल-का सर-सामान, �भ¨डयो टे�ल�भजन तथा पाटपजूा! 

लगायतका व4तहुGको आयात बढेको छ । �यसगैर-, अ�य मलुकुबाट �वशषेगर- 

चाँद-, हवाइजहाजका पाटपजूा!, खाने तले, क�चा पा7म तले लगायतका 

व4तहुGको आयातमा व�ृ1 भएको छ । कुल आयातमा भारतबाट भएको 

आयातको अशं गत वष!को ६६.५ Q,तशतबाट घटेर समीEा अव$धमा ६३.२ 

Q,तशत पगेुको छ भने चीनबाट भएको आयात अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको 

१०.५ Q,तशतको तलुनामा बढेर १४.२ Q,तशत पगेुको छ । �य4त,ै अ�य 

मलुकुहGबाट भएको आयातको अशं गत वष!को सोह- अव$धको २३.० 

Q,तशतबाट घटेर २२.६ Q,तशत रहेको छ । 

६.१२ पRरव�य! �वदेशी म;ुा भIुतानी गर- भारतबाट गRरएको आयात समीEा अव$धमा 

०.३ Q,तशतको सीमा�त दरले  व�ृ1 भई G.४९ अब! ७९ करोड पगेुको छ । 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा य4तो आयात ८७.३ Q�शतले बढेर G. ४९ अब! 

६३ करोड रहेको $थयो । समीEा अव$धमा भारतबाट भएको कुल व4त ु

आयातमा पRरव�य! म;ुा भIुतानी गरेर भएको आयातको अशं १५.६ Q,तशत 

रहेको छ । 
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भारत २४.७ १२.० २४.२ २८.१ ५.१ 

चीन - - - १४.७ ४८.६ 

अ�य मुलुकह� -२७.२ २६.३ १८.२ ३०.१ ८.७ 

Gयापार स�तुलन ०.३ १७.१ २५.५ २८.२ १३.१ 

भारत २८.२ ११.५ २८.८ २९.१ ७.४ 

चीन - - - १४.८ ५०.१ 

अ�य मुलुकह� -३०.९ २८.९ १९.५ ३३.९ १०.७ 

कुल Gयापार १.९ १६.३ १९.७ २६.० ८.५ 

भारत २२.४ १२.४ २१.० २७.३ ३.३ 

चीन - - - १४.७ ४७.३ 

अ�य मुलुकह� -२४.४ २४.४ १७.३ २७.५ ७.२ 

�नया
त आयात अनुपात १६.८ १६.४ १४.१ १३.३ ११.२ 

भारत १६.७ १७.० १४.० १३.३ ११.४ 

चीन - - ३.६ ३.६ २.६ 

अ�य मुलुकह� १७.१ १५.४ २०.१ १७.७ १६.२ 

कुल �नया
तमा अंश (��तशत) 

भारत ६६.९ ६७.१ ६५.२ ६६.५ ६४.२ 

चीन - - ३.० २.८ ३.३ 

अ�य मुलुकह� ३३.१ ३२.९ ३१.८ ३०.६ ३२.५ 

कुल आयातमा अंश (��तशत) 

भारत ६७.५ ६४.८ ६५.९ ६६.५ ६३.२ 

चीन - - ११.७ १०.५ १४.२ 

अ�य मुलुकह� ३२.५ ३५.२ २२.४ २३.० २२.६ 

Gयापार संतुलनमा अंश (��तशत) 

भारत ६७.६ ६४.३ ६६.० ६६.५ ६३.१ 

चीन - - १३.१ ११.७ १५.५ 

अ�य मुलुकह� ३२.४ ३५.७ २०.९ २१.८ २१.३ 

कुल Gयापारमा अंश (��तशत) 

भारत ६७.४ ६५.१ ६५.८ ६६.५ ६३.३ 

चीन - - १०.६ ९.६ १३.१ 

अ�य मुलुकह� ३२.६ ३४.९ २३.६ २३.९ २३.६ 

कुल Gयापारमा आयात र �नया
तको अंश 

,नया!त १४.४ १४.१ १२.४ ११.७ १०.१ 

आयात ८५.६ ८५.९ ८७.६ ८८.३ ८९.९ 

        * अपRरMकृत । 
    £ोत : नेपाल राMN बvक । 
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Gयापार स�तुलन    

६.१३ चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनामा कुल व4त ु Wयापार घाटा १३.१ Q,तशतले 

व�ृ1 भई G. ४४९ अब! ५ करोड पगेुको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा 

य4तो घाटा २८.२ Q,तशतले व�ृ1 भई G. ३९६ अब! ९६ करोड रहेको $थयो । 

कुल व4त ुWयापार घाटामqये भारतसँगको Wयापार घाटा अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धको २९.१ Q,तशत व�ृ1को तलुनामा समीEा अव$धमा ७.४ Q,तशतले 

बढेको छ । �यसगैर-, अ,घ7लो वष! १४.८ Q,तशतले बढेको चीनसँगको Wयापार 

घाटा समीEा अव$धमा ५०.१ Q,तशतको उ�च दरले बढेको छ । अ,घ7लो 

वष!को आठ मUहनाको अव$धमा ३३.९ Q,तशतले बढेको अ�य मलुकुसँगको 

Wयापार घाटा समीEा अव$धमा १०.७ Q,तशतले बढेको छ । ,नया!त घटेको र 

आयातको आधार तथा व�ृ1दर उ�च रहेको कारण समीEा अव$धमा ,नया!त–

आयात अनपुात ११.२ Q,तशतमा झरेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा 

य4तो अनपुात १३.३ Q,तशत रहेको $थयो । 

शोधना�तर िथ�त    

६.१४ आ$थ!क वष! २०७१÷७२ को  आठ मUहनासHममा सम� शोधना�तर ि4थ,त G. 

३५ अब! ७ करोडले बचतमा रहेको छ । अ,घ7लो आ$थ!क वष!को सोह- अव$धमा 

शोधना�तर बचत G. १०२ अब! ८१ करोड रहेको $थयो । समीEा अव$धमा चाल ु

खाता G. ११ अब! ६५ करोडले बचतमा रहेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा यो खाता G. ६८ अब! ४१ करोडले बचतमा रहेको $थयो । व4त ुतथा 

सेवा आयात बढन,ु ,नया!त आय तथा अनदुान घ3न ुर �वQेषण आQवाह �यनू 

दरले बढन ुज4ता कारणहGले गदा! कारण समीEा अव$धमा चाल ुखाता �यनू 

बचतमा रहेको हो । समीEा अव$धमा अमेRरक= डलरमा चाल ुखाता वचत ११ 

करोड ३८ लाख डलर र शोधना�तर वचत ३५ करोड १० डलर रहेको छ । 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा चाल ुखाता तथा शोधना�तर बचत &मशः ६८ 

करोड ७७ लाख डलर तथा १ अब! ३ करोड डलर रहेको $थयो ।  

६.१५ एफ.ओ.बी. म7ूयमा आधाRरत व4त ु Wयापार घाटा अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा २८.१ Q,तशतले बढेकोमा समीEा अव$धमा १४.० Q,तशतले व�ृ1 भई 

G. ४३५ अब! १७ करोड पगेुको छ । �य4त,ै समीEा अव$धमा पय!टन आय १२.८ 

Q,तशतले, अ�य सेवा आय ११.६ Q,तशतले र अ�य" नपरेको सरकार- आय 
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३१.० Q,तशतले बढेको कारण कुल सेवा आय अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको 

३५.० Q,तशत व�ृ1को तलुनामा समीEा अव$धमा १५.४ Q,तशतले व�ृ1 भई G. 

९३ अब! ७८ करोड पगेुको छ । अ,घ7लो वष!को आठ मUहनासHममा Çमण खच! 

१.७ Q,तशतले बढेकोमा समीEा अव$धमा य4तो खच! ३५.९ Q,तशतको 

उ�चदरले बढेको छ । �यसगैर-, समीEा अव$धमा सरकार- सेवा खच! ७०.४ 

Q,तशत, अ�य सेवा खच! ११.६ Q,तशत र यातायात खच! १५.३ Q,तशतले 

बढेकोले कुल सेवा भIुतानी २३.५ Q,तशतले बढेर G. ८३ अब! १८ करोड पगेुको 

छ । फल4वGप, समीEा अव$धमा खदु सेवा आय G. १० अव! ६० करोडले 

वचतमा रहेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा खुद सेवा आय G. १३ अव! 

८९ करोडले बचतमा रहेको $थयो ।  

ता#लका ६ (ख) : �व�ेषण आ�वाह    

 २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

�वQेषण आQवाह (G.अब!) २३१.७ २५३.६ ३५९.६ ४३४.६ ५४३.३ ३७१.० 

Q,तशत पRरवत!न १०.५ ९.४ ४१.८ २०.९ २५.० ४.० 

कुल गाह!4�य 

उ�पादनसंगको अनुपात १९.४ १८.५ २३.५ २५.६ २८.० - 

चालु Nा�फर आयमा 

�वQेषण आयको अंश ८०.५ ८१.५ ८४.० ८७.३ ८६.० ८८.२ 

  £ोत : नेपाल राMN बvक । 

 * Qथम आठ मUहनाको त�यांक 

६.१६ समीEा अव$धमा Nा�सफर अ�तग!त अनदुान २४.७ Q,तशतले घटेको छ । तर  

पे�सन भने ०.३ Q,तशतको सीमा�त दरले बढेको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा अनदुान ८५.३ Q,तशतले र पे�सन २५.६ Q,तशतले बढेको $थयो । 

�यसगैर-, �वQेषण आय अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको ३४.१ Q,तशत व�ृ1को 

तलुनामा समीEा अव$धमा ४.० Q,तशतले बढ- G. ३७१ अब! पगेुको छ । 

अमेRरक= डलरमा �वQेषण आय अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको १७.५ Q,तशत 

व�ृ1को तलुनामा समीEा अव$धमा ४.८ Q,तशतले व�ृ1 भई ३ अव! ७६ करोड 

डलर पगेुको छ । पRरणाम4वGप, समीEा अव$धमा खदु Nा�सफर आय 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको ३८.५ Q,तशत व�ृ1को तलुनामा समीEा 

अव$धमा १.३ Q,तशतले बढ- G. ४२० अब! ६६ करोड पगेुको छ ।  
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६.१७ समीEा अव$धमा पूँजी खातातप!m G. ७ अब! ६३ करोड खुद पूँजीगत Nा�सफर 

Qा�त भएको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा G. १२ अब! ६४ करोडले  

पूँजी खाता बचतमा रहेको $थयो । �व�तीय खाता तप!m चाल ुआ$थ!क वष!को 

समीEा अव$धमा G. २ अब! ६७ करोड Q�यE वदेै�शक लगानी Qा�त भएको   

छ । गत वष!को सोह- अव$धमा G. १ अव! ८० करोड Q�यE वदेै�शक लगानी 

�भª"एको $थयो । गत वष!को आठ मUहनासHममा अ�य लगानी सHपि�त G.१२ 

अब! ९३ करोड रहेकोमा समीEा अव$धमा G. २१ अब! ३४ करोड रहेको छ । 

अ�य लगानी दा,य�वतप!m समीEा अव$धमा G. १२ अब! ८४ करोड बराबरको 

सरकार- ऋण आQवाह भएको छ भने G. ९ अब! ३९ करोड बराबरको साँवा 

भIुतानी भएको छ । समीEा अव$धमा म;ुा तथा ,नEेप दा,य�व  G. ६ अब! 

४३ करोड पगेुको छ । 
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�वदेशी �व�नमय सिSच�त    

६.१८ २०७१ फागनु मसा�तमा कुल �वदेशी �व,नमय सिं�च,त २०७१ असार मसा�तको 

तलुनामा ६.१ Q,तशतले बढेर G. ७०५ अब! ७३ करोड पगेुको छ । २०७० फागनु 

मसा�तमा य4तो सि�च,त २२.५ Q,तशतले व�ृ1 भई G. ६५३ अब! ४२ करोड 

रहेको $थयो । अमेRरक= डलरमा २०७१ असारदेYख फागनु मसा�तसHममा कुल 

सि�च,त १.३ Q,तशतले बढ- अमेRरक= डलर ७ अब! ३ करोड पगेुको छ । 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा य4तो सि�च,त १९.३ Q,तशतले बढेको $थयो ।  

६.१९ कुल �वदेशी �व,नमय सि�च,त मqये नेपाल राMN बvकमा रहेको सि�च,त २०७१ 

असार मसा�तको G. ५७२ अव! ४० करोडको तलुनामा २०७१ फागनु मसा�तमा 

३.६ Q,तशतले बढ- G. ५९३ अब! ५ करोड पगेुको छ । �यसगैर-, बvक तथा 

�व�तीय स4ंथाहGसँग रहेको सि�च,त प,न समीEा अव$धमा २१.२ Q,तशतले 

बढेर G. ११२ अब! ६८ करोड पगेुको छ । समीEा अव$धमा अपRरव�य! भारतीय 

म;ुा सि�च,त १२.६ Q,तशतले व�ृ1 भई भा. G. १०६ अब! ८६ करोड पगेुको   

छ । अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धमा य4तो सि�च,त २४.० Q,तशतले   बढेको 

$थयो ।    

ता#लका ६ (ग) : कुल �वदेशी �व�नमय सिSच�त (0. करोडमा) 

�ववरण 

 
२०६८ 

असार 

२०६८ 

फागुन 

२०६९ 

असार 

२०६९ 

फागुन 

२०७० 

असार 

२०७० 

फागुन 

२०७१ 

असार 

२०७१ 

फागुन 

Q,तशत पRरवत!न 

(असार-फागुन) 

२०७० २०७१ 

नेपाल 

राMN बvक 
२१३१० ३०५०२ ३७५५२ ३७२३३ ४५३०० ५५०४२ ५७२४० ५९३०४.८ २१.५ ३.६ 

बvक तथा 

�व�तीय 

सं4था 
५९०६ ६३०९ ६३९३ ८१२८ ८०३० १०३०० ९३००.६ ११२६७.९ २८.३ २१.२ 

कुल 

सि�च,त 
२७२१५ ३६८१० ४३९४६ ४५३६१ ५३३३० ६५३४२ ६६५४०.७ ७०५७२.७ २२.५ ६.१ 

कुल सिSच�तमा अंश 
नेपाल 

राMN बvक 
७८.३ ८२.९ ८५.५ ८२.१ ८४.९ ८४.२ ८६.० ८४.० - - 

बvक तथा 

�व�तीय 

सं4था 
२१.७ १७.१ १४.५ १७.९ १५.१ १५.८ १४.० १६.० - - 

 £ोत : नेपाल राMN बvक । 
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६.२० आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHमको आयातलाई आधार मा�दा �वदेशी 

�व,नमय सि�च,तको �वCयमान 4तरले ११.३ मUहनाको व4त ुआयात र ९.७ 

मUहनाको व4त ुतथा सेवा आयात धा�न पया!�त रहने देYख�छ । २०७० फागनु 

मसा�तमा बv%क�ग Eे"सँग रहेको सि�च,तले सोह- अव$धको आयात Qविृ�तका 

आधारमा कRरव ११.६ मUहनाको व4त ुआयात र १०.१ मUहनाको व4त ु तथा 

सेवा आयात धा�न सIने 4तरमा रहेको $थयो । व4त ु आयातको व�ृ1दर 

अ,घ7लो वष!को सोह- अव$धको तलुनामा केह- घटेताप,न सेवा आयात उ�चदरले 

बढेको कारण समीEा अव$धमा कुल �वदेशी �व,नमय सि�च,तको �वCयमान 

4तरले गत वष! भ�दा कम अव$धको आयात धा�न पया!�त रहेको हो । तर 

�वदेशी �व,नमय सि�च,तको यो 4तर चाल ु आ$थ!क वष!को मौU;क नी,तको 

ल�य भ�दा बढ- हो ।  

�व�नमय दर    

६.२१ २०७१ असार मसा�तको तलुनामा २०७१ फागनु मसा�तमा नेपाल- Gपयैाँ 

अमेRरक= डलरसँग ४.५ Q,तशतले अवम7ूयन भएको छ । अ,घ7लो वष!को सोह- 

अव$धमा नेपाल- Gपयैाँ अमेRरक= डलरसँग २.६ Q,तशतले अ$धम7ूयन भएको 

$थयो । २०७१ फागनु मसा�तमा अमेRरक= डलर एकको �व,नमय दर G. 

१००.४५ पगेुको छ । २०७१ असार मसा�तमा उIत �व,नमय दर G. ९५.९० 

रहेको $थयो । तर समीEा अव$धमा नेपाल- Gपयैा पाउJड 4ट�ल!�गसगं १०.५ 

Q,तशतले, यरुोसगं २२.८ Q,तशतले र जापानी येनसगं १४.१ Q,तशतले 

अ$धम7ूयन भएको छ ।  

ता#लका ६ (घ) : �वदेशी �व�नमय �विृ"त    

�वदेशी मु;ा 

खRरद दर (नेपाल- Gपयैामा) अ$धमू7यन (+) अवमू7यन 

(-) (Q,तशतमा)                 

(असार - फागुन) 
२०६९ 

असार 

२०६९ 

फागुन 

२०७० 

असार 

२०७० 

फागुन 

२०७१ 

असार 

२०७१ 

फागुन 
२०७० २०७१ 

१ अमेर-क= डलर ८८.६० ८६.७७ ९५.०० ९७.५८ ९५.९० १००.४५ -२.६ -४.५ 

१ पाउJड 

4टर ्!�लगं 
१३६.६२ १२९.३४ १४३.५६ १६२.८१ १६४.६१ १४८.९१ -११.८ १०.५ 

१ यरूो १०७.९८ ११२.८६ १२४.०८ १३६.१५ १३०.५६ १०६.३५ -८.९ २२.८ 

१० जापानी येन ११.१८ ९.०२ ९.५७ ९.५१ ९.४४ ८.२७ ०.६ १४.१ 

£ोत : नेपाल राMN बvक । 
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समया तथा चनुौती    

६.२२ आ$थ!क उदाRरकरणको &मसगं ै बा5य Eे"को कारोवारमा समेत उदार-करण 

गRरएताप,न �यसबाट मलुकुले अपेpEत लाभ हा�सल गन! सकेको छैन ्। ,नया!त 

आय भ�दा आयात कRरव ८ गणुा बढ- रहेको कारण Wयापार घाटा हरेक वष! 

ब�दो &ममा छ । यसथ!, ,नया!त Qवध!न गद� Wयापार घाटा �यनूीकरण गनु! 

चुनौतीपणू! रहँदै आएको छ । �यनू म7ूय अ�भव�ृ1का व4तहुGको उ�पादन तथा 

,नया!त हुन,ु Wयापारमा �व�व$धकरण हुन नसIन,ु तलुना�मक लाभ बढ- भएका 

व4तहुGको खोजी गर- ,नया!त �व4तार हुन नसIन,ु भपुRरवेिMठत मलुकु भएका 

नाताले Wयापारमा समय र लागत बढ- लाuन,ु आया,तक क�चा पदाथ!मा 

आधाRरत उCयोगहGको बाहु7यता हुन,ु उ$चत Gपमा अ� तथा पMृठ सHव�ध 

(Forward - Backward Linkages) 4था�पत हुन नसIन,ु Wयापार सHव�धी 

पवूा!धारको कमी हुन,ु आधु,नक Q�व$धको अभाव हुन,ु Wयापार �व4तारका ला$ग 

अनसु�धान र �वकासमा qयान केि�;त हुन नसIन,ु गरैकर अवरोधहGबाट 

,नकासी हतो�साUहत हुन ु आUद कारणहGले गदा! व4त ु ,नया!त �व4तार हुन 

सकेको छैन । तर अ�याव�यक तथा �वला�सताका व4त,ु क�चा पदाथ!, मे�शनर-, 

य�", उपकरण आUदको आयात हुने कारण आयातको आधार तथा व�ृ1दर समेत 

उ�च रहँदै आएको छ । यसबाट Wयापार घाटा उ�च दरले ब�दो छ । अत: 

आप,ूत !ज�य अवरोधहG हटाउँदै ,नया!तको Q,त4पधा!�मक Eमतामा व�ृ1 गर- 

,नया!त �व4तार गन! ,नया!त Qवध!न रणनी,त तयार गर- लाग ू गन� तथा 

आया,तत व4त ु4वदेशमा न ैउ�पादन गन� Qकारका उCयोग ध�दाहGको 4थापना 

र �व4तार गर- Wयापार घाटालाई वाि�छत 4तरमा रा�ने तफ!  qयान जान ु

आव�यक  छ । 

६.२३ नेपालको वा5य Eे" स�तलुन मलूतः �वQेषण आय तथा आयातको 4तरमा भर 

पन� गरेको छ । उ�च 4तरको �वQेषण आQवाह भएमा र आयातको 4तर ठÊकै 

भएमा चाल ु खाता तथा सम� शोधना�तर ि4थ,त स�तलुनमा रहने अ�यथा 

घाटामा जाने अव4था रहेको छ । उ�च 4तरको �वQेषणबाट ता�का�लक Gपमा 

अथ!त�"लाई सकारा�मक फाइदा पगेुको भएताप,न यसको 4था,य�व र 

Uदगोपनाका वारेमा सदैव Q�न उठने सभंावना रह�छ । वदेै�शक रोजगार-का 

ला$ग �वदेश जाने नेपाल- कामदारहG अदE Qकारका रहन ुर वदेै�शक रोजगार- 

मलूतः खाडी मलुकु तथा मले�शयामा केि�;त रहनलेु कामदार अ$धकेि�;त 
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रहेका मलुकुहGमा कुन ैसम4या आएमा �वQेषण आQवाहमा Wयवधान आउने र 

�यसबाट बा5य E"े 4था,य�वमा सकंट आउन सIने सभंावना रहेका कारण 

शोधना�तर ि4थ,तलाई Uदगो बनाउन वकैि7पक उपायहGको खोजी हुन ु

आव�यक छ । �यसगैर-, उ�च 4तरको �वQेषण आQवाहबाट एकातफ!  उपभोग 

ब�दछ भने अक� तफ!  �यसबाट आयात बढन गई! Wयापार घाटा अझ �व4तार 

हुने अव4था  रह�छ । अतः व4त ुतथा सेवाको ,नया!तमा जोड Uददै आयात 

Q,त4थापनको माqयमबाट चाल ुखाता Uदगो बनाउने तफ!  qयान जान ुआव�यक 

छ । 

६.२४ नेपालको कुल आयातमा पेNो�लयम पदाथ! आयातको Uह4सा २० Q,तशत भ�दा 

बढ- रहेको छ । �यसगैर-, कृ�ष Qधान मलुकु भएताप,न नेपालले Q�येक वष! 

ठूलो मा"ामा कृ�षज�य व4तहुGको आयात गन� गरेको छ । �य4ता कृ�षज�य 

व4तहुG 4वदेश �भ" ै उ�पादन गन! Qो�साहन हुन सकेमा कृ�षज�य व4तकुो 

आयात घ3ने भई Wयापार घाटा सधुार गन! सहयोग पuुने देYख�छ । �यसगैर-, 

पेNो�लयम पदाथ! मा$थको ब�दो पर ,नभ!रता कम गद� जान 4वदशमे ैवकैि7पक 

उपायहGको खोजी गRरनकुा साथै ,नमा!णधीन जल�वCयतु पRरयोजनाहG समयमा 

न ैसHप�न गन� तफ!  प,न qयान जान ुआव�यक छ । 

६.२५ हाल ैगएको �वनाशकार- भकुHपका कारण वा5य E"े कारोवारको चाल ुखातालाई 

Uदगो बनाउन ुचुनौतीपणू! हुने देYखएको छ । त�कालका ला$ग कामदार �वQेषण 

बढेताप,न यस घटनाबाट �वदेशमा रहेका Qभा�वत िज7लाका कामदार 4वदेश 

फक! ने र बा5य मलुकुतफ!  कामका ला$ग जाने Qविृ�त घ3ने सभंावना रहेको 

कारण �वQेषण आQवाह सामा�य दरले मा" ब�ने देYख�छ । ,नया!त अपेpEत 

Gपमा �व4तार हुन नसIने तर पनु,न!मा!ण तथा पनु4था!पनाको स�दभ!मा 

,नमा!ण सामा�ी, मे�शनर- तथा उपकरण आUदको आयात ब�ने सभंावना रहेको 

कारण Wयापार घाटा झन फरा%कलो हुने देYख�छ । �व�व सHपदामा सचूीकृत 

केह- ऐ,तहाँ�सक, धा�म!क तथा परुाताि�वक मह�वका सHपदाहGमा E,त 

पuुनकुासाथै पय!टक=य माग!मा देखा परेका अवरोध तथा त�कालका ला$ग 

Uहमाल आरोहणमा लगाइएको रोक आUदका कारण पय!टक आगमन Qभा�वत 

भई पय!टन आयमा समेत Qभाव पन� देYख�छ । माथी उ7लेYखत कारणहGबाट 

आगामी वष!हGमा चाल ुखातालाई Uदगो बनाउन ुचुनौतीपणू! हुने देYख�छ । 
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७. ग(रबी �नवारण र रोजगार^ 

ग(रबी �नवारण 

७.१ गRरवी ,नवारण एक अ�तर सHबि�धत (Cross Cutting) �वषय हो । 

गRरवीलाई आय गRरवी, मानवीय गRरवी तथा सामािजक वि�चतीकरण गर- 

मलूतः तीन आयाममा गRरएको �व�लेषणबाट नेपाल-को सम� गRरवी र मानव 

�वकास सचूकहGमा &�मक सधुार भएको छ । सरकारको गर-ब के�;-त �वकास 

Qयासको बावजदु ,नरपेE गRरबीको रेखामनुी रहेको जनस��या घटेको देYखएता 

प,न शहर- तथा �ामीण एव ं �व�भ�न भौगो�लक Eे" र समहूहGबीचको 

गRरवीको खाडल अझै प,न उ�च रहेको छ । 

७.२ गर-व घर पRरवार पUहचानको ला$ग QारिHभकGपमा छनौट गRरएका २५ 

िज7लाका कर-ब १३ लाख घरपRरवारहGको गRरबी मापन सचूकहGको आधारमा 

सभ�Eण गर- डाटा इ�N-, 4Iया,नगं र Q�वMट गRरएको छ । य4ता �ववरण र 

आँकडा Proxy Mean Testing स¦टवेयरको माqयमबाट �व�लेषण गर- गर-व 

घरपRरवार पUहचान गन! स%कने अव4थामा रहेको छ ।  

७.३ गRरवी �यनूीकरणको रािMNय ल�य हा�सल गन! रािMNय गRरबी ,नवारण नी,त 

तजु!मा भरैहेको छ । सामािजक Eे"मा उ7ले�य Gपमा लगानी व�ृ1 गRरएको  

छ । लpEत समहू र Eे"लाई केि�;त गद� रोजगार तथा आयमलूक काय!&महG 

स�चालन गRरँदै आईएको छ । समावेशी आ$थ!क �वकासका काय!&मलाई मलु 

Qवाहमा राYखएको छ । ,नरपेE गRरबीको रेखाम,ून रहँदै आएको जनस��याको 

त7लो समहूलाई लpEत गर- काय!&महG गRरएको छ । साथ ै उCयमशीलता 

Qव1!न माफ! त गRरव पRरवारको आय4तरमा सधुार 7याउन शGु गRरएको “गRरवी 

,नवारणका ला$ग लघ ुउCयम �वकास काय!&म” लाई &मशः थप िज7लाहGमा 

�व4तार गRरएको छ । 

७.४ गRरवीको रेखाम,ुन रहेको जनस��यालाई २३.८ Q,तशत रहेको छ । सह£ा©द- 

�वकास ल�यको Qग,त Q,तवेदन २०१३, अनुसार नेपालमा गRरबी घ3न े

दर सन ्१९९६ देYख सन ्२००४ सHम वा�ष!क १.५ Q,तशत र सन ्२००४ 



123 

 

देYख सन ्२०१३ सHम वा�ष!क २.५ Q,तशत रहेको छ । सन ्२०२२ सHममा 

नेपाललाई अ,तकम �वक�सत राMNको दजा!बाट �वकासशील राMNमा 4तरो�न,त 

गन� सोच �लएको छ । सन ्२०१३ सHममा �यनुतम आहाराभ�दा कम खाना 

पाउने जनस�ंया १५.७ Q,तशत रहेको छ । �यसगैर-, सन ् २०१४ सHममा ६ 

मUहना देYख ५ वष! म,ुनका उमेर समहूका कम वजन भएका बालबा�लका र 

पºुकोपन भएका बालबा�लका &मश: ३७.० Q,तशत र ३०.० Q,तशत रहेका  

छन ्।  

७.५ अ,त कम �वकसीत मलुकुबाट �वकासशील मलुकुमा 4तरो�नती ला$ग सयंIुत 

राMN सघंले तोकेका Q,त ©यिIत कुल रािMNय आय (Gross National 

Income-GNI per capita), मानव सHपि�त सचूक (Human Asset Index-

HAI) र आ$थ!क जोYखम सचूक (Economic Vulnerability Index-EVI) हG 

मqये Q,त©यिIत कुल रािMNय आय बाहेकका अ�य दईु सचूकहGको अव4था 

सकारा�मक रहेको छ । तथापी �वनासकार- भकूHपबाट भएको धन, जन, 

भौ,तक, परुाताि�वक तथा Qाकृ,तक £ोतहGको E,तको कारणबाट पन! सIने 

जोYखमलाई भने उ�च Qाथ�मकताका साथ Wयव4थापन गन! जGर- छ । 

७.६ ,नरपेE गRरवीको रेखाम,ुन रहेको जनस�ंया घटेको देYखएता प,न धनी र गRरब 

बीचको �भ�नता अझै उ�च रहेको छ । उपभोग खच!को आधारमा $गनी 

सचूकांक (Gini Coefficient) शहर- Eे"मा ०.३५३, �ामीण E"ेमा ०.३११ र 

नेपालमा ०.३२८ पगेुको छ । भौगो�लक Eे" तथा जातजा,तबीच यो सचूकांकको 

खाडल ठूलो छ । उपल©ध अवसरहGमा सी�मत वग!को पहँुच हुन,ु समावेशी एव ं

लpEत काय!&महGलाई पणू! Qभावकार- Gपमा काया!�वयन गन! नस%कन,ु 

आ�तRरक Cव�द तथा Qाकृ,तक �वपि�तबाट �व4था�पतहGको बसोबास र आय 

आज!नका ला$ग यथो$चत सHबोधन गन! नसIन ु तथा �यनू कृ�ष �यालादर 

लगायत कारणहGबाट यो सचुकांकको खाडल ब�न गएको हो ।  

७.७ अ,त कम �वकसीत मलुकुबाट �वकासशील मलुकुमा 4तरोि��तका ला$ग सयंIुत 

राMN सघंले Q,त ©यिIत औसत कुल रािMNय आय (Gross National 

Income-GNI per capita), मानव सHपि�त सचूक (Human Asset Index-
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HAI) र आ$थ!क जोYखक सचूक (Economic Vulnerability Index-EVI) गर- 

,तन सचूकहG र ,तनको मापदJड तोकेको छ । �वकासशील राMNमा 4तरो�न,त 

हुनको ला$ग ,तनमqये �यनूतम दईु सचूकहGको ,नधा!र-त मापदJड पार गनु! 

आव�यक छ । सन ् २०१५ मा UN-DESA, CDP ले �वकासशील मलुकुमा 

4तरो�न,तको ला$ग ,नधा!Rरत सीमा र नेपालको ि4थ,त हेदा! Q,त©यिIत कुल 

रािMNय आयमा पछा¨ड परे प,न मानव सHपि�त सचूक र आ$थ!क जोYखम 

सचुकांक सकारा�मक रहेका छन ्।  

ता#लका ७ (क) : �वकासशील मलुकुमा तरो�न�तको ला�ग �नधा
(रत मापदQडको 

अवथा  

सूचकहG 
(सन ्२०१५) 

सीमा नेपालको ि4थ,त  अ�तर 

Q,तशWयिIत कूल रािMNय आय 
(Gross National Income (GNI) 

per capita (US$) 

१२४२ ६५९.५ ५८२.५ 

मानव सHपि�त सचूक (Human 

Assets Index – HAI) 
>६६ ६८.७ 

हा�सल 

भईसकेको 

आ$थ!क जोYखम सचूक (Economic 

Vulnarability Index-EVI) 
<३२ २६.८ 

हा�सल 

भईसकेको 

£ोतः UN-DESA, CDP 

७.८ तीÆ Gपमा भरैहेको शहर-करण, वदेै�शक रोजगार-बाट Qा�त �वQेषणमा ,नर�तर 

व�ृ1, कृ�ष �यालामा व�ृ1, गरै कृ�ष Eे"को रोजगार- तथा �यालामा व�ृ1 तथा 

आ$थ!क Gपमा स%&य उमेरका जनस��याको Uह4सामा व�ृ1 हुनलेु गRरवी 

�य,ूनकरणमा सहयोग पगेुको छ । तथापी २०७२ वशैाखको �वनासकार- 

भकूHपको असरका कारण मौजुदा गर-वीको स��यामा कRरब २.५ Q,तशत देखी 

३.५ Q,तशतको ªब�दलेु ब�ने अनमुान (Post Disaster Needs 

Assessment को QारिHभक Q,तवेदन) रहेको छ ।  
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ताल^का ७ (ख) :  ग(रबी तथा पोषणको प(रमाणा"मक सचूक 

सह£ा©द- 

�वकास 

ल�य 

सूचक 

२०१० 

सHमको 

Qग,त 

(Q,तशतमा) 

२०१२/१३  

सHमको 

Qग,त 

(Q,तशतमा) 

२०१३/१४  

सHमको 

Qग,त 

(Q,तशतमा) 

ल�य 

२०१५ 

ल�य १ दै,नक अमेRरक= एक डलरभ�दा 

कम आय भएका जनसं�याको 

अनुपात 

१९.७ १६.४ - १७ 

 दै,नक रािMNय गRरबी रेखामु,नका 

जनसं�याको अनुपात 

२५.४ २३.८ - २१ 

 Q,तUदन अमेRरक= एक 

डलरभ�दामु,न आय भएका 

रोजगारको अनुपात 

२२ – - १७ 

 �युनतम आहाराभ�दा कम खाना 

पाउने जनसं�याको अनुपात 

३६.१ १५.७ - २५ 

 ६–५९ मUहना उमेर समूहका कम 

वजन भएका बालबा�लकाको 

अव4था 

३६.४ २८.८ ३७.० २९ 

 ६–५९ मUहनाका पुºकोपन भएका 

बालबा�लकाको अव4था 

४६.८ ४०.५ ३०.० ३० 

नोटः कोMटकमा Uदइएको पRरल�य पRरमाज!न गRरएका हुन ्। 
£ोतः रािMNय योजना आयोग 

ग(रबी �नवारण कोष 

७.९ ,नरपेE गर-वीको रेखाम,ून रहँदै आएको जनस��याको त7लो समहुलाई लpEत 

गर- अ�तोदय, सामािजक समावेशीकरण, पारद�श!ता, माग मखुी काय!&म र 

सोझै समदुायमा आधाRरत समाजका अ,त गर-व तथा �पछ¨डएका वग!को स%&य 

सहभा$गतामा समदुायको मागमा आधाRरत काय!&महG स�चालन गद� आएको 

छ । गर-व समदुाय 4वयलंाई सहभा$ग गराई सामदुा,यक स4ंथाको गठन गर- 

काय!&म सचंालन र काया!�वयन गन� Wयव4था गRरएको छ ।  

७.१० आ$थ!क वष! २०६३/६४ को तलुनामा समदुायमा आधाRरत काय!&म सचंालन 

गरेका घरधुर-हGमा गर-वी ५०.७ Q,तशतबाट ३३.१ Q,तशतमा झरेको छ । 

यसबाट Q,तवष! औसतमा २.४९ Q,तशतले गर-वी घटेको अनमुान छ भने Q,त 

WयिIत औषत उपभोग १२४.२ Q,तशतले ब�ृ1 भएको छ ।  
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७.११ आ$थ!क बष! २०७०/७१ मा लpEत समदुायमा आय मलुक र सामदुा,यक पवुा!धार 

�वकासका २ हजार ६ सय ९० पRरयोजना काया!�वयन गन! सामदुा,यक स4ंथाहG 

माफ! त G. १ अव! ६७ करोड २७ लाख ४१ हजार रकम पRरचालन गRरएको  

$थयो । आ$थ!क बष! २०७१/७२ को पUहलो आठ मUहनासHममा लpEत 

समदुायका आय मलूक र सामदुा,यक पवूा!धार �वकास गर- कूल ९ सय ५३ 

पRरयोजना काया!�वयनका ला$ग सामदुा,यक स4ंथाहG माफ! त G. ४१ करोड ९५ 

लाख १४ हजार रकम पRरचालन गRरएको छ ।  

ता#लका ७ (ग) : सामदुा�यक संथाह0 माफ
 त प(रचा#लत रकम 

&.सं. आ.ब. 

अनुदान खच
 रकम (0. हजारमा) 

आयआज!न 

काय!&म 

साना पवूा!धार 

�वकास काय!&म 

न�वनतम 

काय!&म 

ज_मा 

जHमा 
�व�व बvक 

अनदुान 

NMट फJड 

अनदुान 

नेपाल 

सरकार 

अनदुान 

१ २०६१/६२ १३२,६१२ ६४,११० ३,३९५ २००,११७ १८३,६३८ 
 

१६,४७९ 

२ २०६२/६३ १५५,०८३ ९०,७३० १३८,०७० ३८३,८८३ ३१७,५९७ 
 

६६,२८६ 

३ २०६३/६४ ४०४,३३२ ७६,४४४ ४९९,११३ ९७९,८८९ ९७९,८८९ 
  

४ २०६४/६५ १,२७४,५७२ २३०,६५२ ४६,४५१ १,५५१,६७५ १,५५१,६७५ 
  

५ २०६५/६६ ९७१,४५८ २६१,७९८ २७,६४० १,२६०,८९६ १,२६०,५२० 
 

३७६ 

६ २०६६/६७ १,३८८,२८९ ४२६,५६१ ३५,७४९ १,८५०,५९९ १,८५०,५९९ 
  

७ २०६७/६८ १,५२६,८९८ ४७०,९१० ११,४०१ २,००९,२०९ १,७२०,१२९ 
 

२८९,०८० 

८ २०६८/६९ १,४४५,४६१ ९१४,४८५ २४,१३२ २,३८४,०७७ १,६६१,८६९ ६८५,६४२ ३६,५६६ 

९ २०६९/७० १,०४४,४१४ ५९१,०३० ३१,६३० १,६६७,०७५ १,४५७,०१३ १७५,१२८ ३४,९३४ 

१० २०७० /७१  ८९७,०२१ ७४२,१५५ ३२,८८२ १६७२,०५९ १६०,३५७९ २३,३०० ४५,१८० 

ज_मा ९,२४०,१४० ९,२४०,१४० ३,८६८,८७६ ८५०,४६३ १३,९५९,४७९ १२,५८६,५०९ ८८४,०७१ 

१० २०७१/७२* २२६,३९७ १०१,४११ ११,४६६ ३३९,२७४ ३३७,४५२ ० १,८२२ 

कुल ज_मा ९,४६६,५३७ ९,४६६,५३७ ३,९७०,२८७ ८६१,९२९ १४,२९८,७५३ १२,९२३,९६० ८८४,०७१ 

* Qथम आठ मUहनाको  

£ोतः गRरबी ,नबारण कोष 



127 

 

युवा तथा साना Gयवसायी वरोजगार कोष  

७.१२ उ�पादनशील �मको अ$धकतम उपयोगबाट उCयमशीलताको �वकास माफ! त 

परHपरागत उ�पादन Qणाल-मा पRरवत!न गर- देशको ;�ुततर �वकासको ला$ग 

�शpEत तथा अ�शpEत बेरोजगार यवुाहGलाई 4वरोजगारको अवसर उपल©ध 

गराउन बvक तथा �व�तीय स4ंथा र सहकार- स4ंथाहG माफ! त सहु�लयत 

Wयाजदरमा �वना $धतो आव$धक ऋण उपलWध गराई 4वरोजगार काय!&म 

सचंालन गनु!का साथै Wयवसा,यक ता�लम उपलWध गराउने काय!&म सचंालन 

गRरदै आएको छ । आ$थ!क Gपले �पछ¨डएका �वप�न वग!, मUहला, द�लत, 

जनजा,त, Cव�द�प¨डत, बेरोजगार यवुाहG तथा परHपरागत सीप भएका 

जनताहGलाई कृ�ष, Wयवसायज�य र सेवामलुक ©यवसाय माफ! त आय आज!नमा 

ब�ृ1 गRर उनीहGको िजªबकोपाज!नलाई सहज बनाउन सलुभGपमा Q,त WयिIत 

अ$धकतम G. २ लाख सHम �वना $धतो आव$धकGपमा बvक तथा सहकार- 

स4ंथाहGलाई थोकGपमा ऋण उपल©ध गराईएको छ ।  

७.१३ �वषशे गर- Wयवसा,यक खेती तथा पशपुEंी पालन, कृ�ष तथा वनज�य एव ं

खानी र बहुम7ुय प�थर  उCयोग, शहर तथा बजार Eे"मा RरIसा, ठेलागाडा 

सेवा स�चालन तथा �लHबीङ सेवा र इलेINो,नIस सामानको मम!त सHभार 

ज4ता साना तथा घरेल ु Wयवसाय एव ं पसल स�चालन लगायतका सेवामलुक 

4वरोजगार काय!&मको ला$ग ऋण उपल©ध गराउने, परHपरागत सीप भएका 

जाती, जनजाती लगायतलाई ऋण लगानी गन�, Cव�द पी¨डत WयिIत, अपा�ग 

वा घाइत ेWयिIत, बेप�ता तथा शUहद पRरवार, उ�पी¨डत जा,त, जनजा,त तथा 

मUहलालाई ऋण लगानी गन�, 4वरोजगार काय!&म स�चालन गन! चाहने 

बेरोजगारलाई ता�लम Qदान गन�, 4थानीय क�चा पदाथ! र सीपमलुक 

पRरयोजनालाई �वशषे Qाथ�मकतामा राखी काय!&म सचंालन गRरएका छन ्।     

७.१४ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को चै" मसा�त सHममा २४ वटा ब�ैक तथा �वि�तय 

स4ंथाहG सUहत ६२३ वटा QारिHभक सहकार- स4ंथाहGसगं कजा! सHझौता गर- 

जHमा G. ३ अब! ४३ करोड ६३ लाख लगानी गRरएको छ । सो लगानी मqये 

G. १ अब! ६१ करोड  ११ लाख असलू- भई G. २ अब! ७ करोड ९० लाख 

लगानीमा रह- रहेको छ । कुल लगानीको ६०.० Q,तशत भ�दा बढ- रकम 

उ�पादन मलुक Eे"मा लगानी भएको छ । �यसगैर-, लगानी भएका ६२३ 
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सहकार- स4ंथाहGबाट २०७१ चै" मसा�त सHममा १ अब! १० करोड २६ लाख 

,नय�मत असलु उपर हुनपुन�मा G. ९७ करोड २५ लाख (८८.२ Q,तशत) असलु- 

भएको छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को चै" मसा�तसHम ३ हजार २ सय 

९ जना गर- कुल जHमा २५ हजार २ सय ६ जनाले रोजगार- Qा�त गरेका   

छन ।  

रोजगार^ 

७.१५ �म तथा रोजगार E"ेका नी,त, योजना र काय!&महG �वशषेत आ�तRरक �म 

Wयव4थापन, Wयवसा,यक तथा सीप �वकास ताल-म, सामािजक सHबादका 

माqयमबाट औCयो$गक शाि�त 4थापना, बाल�म ,नवारण, Wयवसायज�य 

सरुEा तथा 4वा4�य र वदेै�शक रोजगार Qव1!नमा केि�;त काय!&म स�चालन 

गRरदै आएको छ ।  

७.१६ नेपालको �म बजारमा स%&य यवुा �मशिIतको आप,ूत ! ,नर�तर बढो�तर- 

भइरहेको भएताप,न दE जनशिIत र रोजगार �सज!ना आशातीत Gपमा ब�ृ1 

हुन सकेको छैन । फल4वGप �म तथा रोजगार सHब�धी माग तथा आप,ूत !का 

बीचमा ठूलो खाडल रहेको छ । औCयो$गक Q,तMठानहGको व�ृ1 सँग ै

रोजगारदाता र कामदारहGबीच आपसी �व�वास, सहकाय! र Uहतमा आधाRरत 

समुधुर सHब�धको �वकास हुन ुअ,नवाय! हु�छ भने औCयो$गक Q,तMठानहGमा 

कामदारहGको ,न�म�त 4व4थ एव ंअनकूुल काय! वातावरणको स,ुनि�चतता प,न 

�यि�तकै मह�वपणू! पE हुन आउँछ ।  

७.१७ आ$थ!क Gपले स%&य जनस�ंया (१५ देYख ५९ वष! उमेर) ५७.० Q,तशत रहेको 

छ । य4तो स%&य जनस�ंयाको Qचुरताबाट जनसा�ंयीय लाभ �लन,ु रािMNय 

तथा अ�तरा!िMNय मांग बमोिजमको दE जनशिIत तयार गनु!, 4वदेशम ै

रोजगार-को अवसर सजृना गर- बदेै�शक रोजगार- मा$थको ,नभ!रता कम गनु!, 

देशमा उ�पाUदत जनशिIत र माग वीच उ$चत तालमेल �मलाउन,ु स�चा�लत 

ता�लम के�;हGवीच उ$चत सम�वय कायम र माग बमोिजमको जनशिIत 

उ�पादन गRर राMN ,नमा!णको अ�भयानमा सघाउ पु̄  याउन ुआजको आव�यकता 

हो । 4वदेशमा रोजगारको �सज!ना हुन नसकेकोले दै,नक कRरव १ हजार ५ सय 

भ�दा बढ- WयिIत रोजगार-का ला$ग �वदे�शएका छन ् । औपचाRरक तथा 

अनौपचाRरक दवु ै माqयमबाट कRरब ३६ लाख जनशिIत वदेै�शक रोजगार-मा 
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गएका छन ् । यी मqये ७४.० Q,तशत अदE, २५.० Q,तशत अध!दE र १.० 

Q,तशत मा" दE रहेका छन ्।  

वैदे#शक रोजगार  

७.१८ प,छ7लो त�यांक अनसुार Q,तवष! ४ लाख ५० हजार भ�दा बढ- यवुाहG �म 

बजारमा Qवेश गन� भए ताप,न रोजगार- ब�ृ1दर भने २.९ Q,तशत मा" रहेको 

छ । यवुा �मशिIतलाई लpEत गर- �व�भ�न सरकार- ,नकाय, नीिज र 

गरैसरकार- स4ंथाह�वाट आ�तRरक �पमा 4वरोजगार- र �याला रोजगार- तथा 

वदेै�शक रोजगार लpEत Wयावसा,यक तथा सीपमलूक ताल-म Qदान गRरएको छ 

। यसर- ताल-म Qा�त जनशिIत मqये ४७.७५ Q,तशत मा" रोजगार-मा सलंuन 

रहेका छन ्। 

ताल^का ७ (घ) : सीप �वकास ताल^म �ाzतको अवथा 

आ .व.  
ता�लम Qा�त 

मUहला पु�ष जHमा 

०६०/६१ २०४० २४९३ ४५३३ 

०६१/६२ २२६५ ४३४३ ६६०८ 

०६२/६३ ३४३२ ३६३३ ७०६५ 

०६३/६४ ७४५७ ६५९६ १४०५३ 

०६४/६५ ९७१६ ६४३२ १६१४८ 

०६५/६६ १२७०२ ९०३९ २१७४१ 

०६६/६७ १३३०५ ९२५७ २२५६२ 

०६७/६८ १२५३० ९६०० २२१३० 

०६८/६९ ८०४५ ८५०७ १६५५२ 

०६९/७० ७५८६ ७५२१ १५१०७ 

०७०/७१ ८२७८ ९०५० १७३२८ 

०७१/७२ Qथम 

आठ मह-नाको 
नखुलेको नखुलेको ९८२५ 

जHमा ८७३५६ ७६४७१ १७३६५२ 
�ोतः Wयावसा,यक तथा सीप �वकास ताल-म के�; 
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७.१९ नेपाल- �म बजारमा रोजगार-को अवसरको कमी, कामलाई सHमान गन� 

स4ंकृ,तको �वकासको �यनुता र नेपाल- यवुाको वदेै�शक रोजगार-को मोहका 

कारण नेपाल- यवुाह�को �वदेश जाने Qवाह वढेको छ । नेपाल- कामदारको 

सोझोपन, इमा�दाRरता, मेहनती काय!शलै-, वहादरु-पन र स4तो �म लगायतका 

कारण नेपाल- यवुाह� �वशषे गर- �ममलुक कामका ला$ग खाडी मलुकु र 

मले�शयामा वढ- गएका छन ्।  

७.२० वदेै�शक रोजगारलाई Wयवि4थत, सरुpEत  तथा मया!Uदत बनाउन वदेै�शक 

रोजगार ऐनको म4यौदा तयार भई रहेको छ । �म व�ैकको 4थापना गन! 

आव�यक काननु ,नमा!णको ला$ग Qकृया अगाडी बढेको छ । नेपालमा 

कामकाज गन� गरैनेपाल- नागRरकह�को अनगुमन ,नय�मत �पमा गर- आ$थ!क 

वष! २०७१/७२ को फा7गणु मसा�तसHम ८ सय ७७ जनाको �म 4वीकृ,त र २ 

सय ९९ जनाको नवीकरण गRरएको छ । वदेै�शक रोजगार-मा जाने 

कामदारहGको लगत Wयवि4थत गन! Foreign Employment Information 

Management System (FEMIS) तयार गर- लाग ुगन� &ममा रहेको छ ।  

७.२१ वदेै�शक रोजगार-का ला$ग Qमखु ग�तWयका देशहG मqये सयंIुत अरव 

ई�मरे3स, कतार, जापान, दpEण कोRरया र बहराईनसँग Memorandum of 

Understanding (MOU) भएको छ भने मले�शया¸ साउद- अरब, कुवेत, 

ओमन र ईजरायलका ला$ग MOU म4यौदा तयार भई अनरुोध गRरएको छ । 

�य4त,ै इजाजतप"वाला र कामदार आफै वदेै�शक रोजगार �वभागमा उपि4थत 

भई गनु!पन� करार सHव�धी काय!�व$ध, २०७१ 4वीकृत भ ैओमनमा जाने नेपाल- 

कामदारहGका ला$ग लाग ुभईसकेको छ भने अ�य मलुकुमा समेत &मशः लाग ु

गद� जाने तयार- भइरहेको छ । वदेै�शक रोजगारमा जाने र 4वदेशमा काम गन� 

WयिIतह�लाई लpEत गर- आधारभतू तथा सीप अ�भव�ृ1 र मUहला आवासीय 

ता�लम गर- जHमा ४ हजार ६ सय १० जना �ा�यएुट भएका छन ् भने ८ 

हजार १ सय १८ जनालाई ताल-म Qदान भइरहेको छ ।  

७.२२ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा इजाजतप"वाला स4ंथा माफ! त 

३ लाख २९ हजार ७० जना वदेै�शक रोजगार-मा गएका छन । WयिIतगत �म 

4वीकृ,त �लई जानेमा ६ हजार ३ सय ७८ जना र पUहले अ�भलेYखत नभई 

गएका र पनु: फकÓ वधैा,नक �पमा �म 4वीकृ,त �लएर गएका २९ हजार २ 



131 

 

सय ९२ समेत गर- चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम ८ मUहनामा �म 4वीकृ,त �लइ 

३ लाख ६४ हजार ७ सय ४० जना वदेै�शक रोजगार-मा गएका छन ् । �म 

4वीकृ,त �लइ वदेै�शक रोजगार-का ला$ग Qमखु ग�तWय मलुकुह�मा गएका 

नेपाल- कामदारह� मqये मUहला १५ हजार ९ सय ३९ जना र प�ुष ३ लाख ४८ 

हजार ८ सय १ जना रहेका छन ्।  

ताल^का ७ (ङ) : देशगत वदेै#शक रोजगार^को िथ�त 
�स.न.ं देश पGुष मUहला जHमा 

१ कतार ८३१६३ १७४८ ८४९११ 

२ मले�सया १४८५३४ ४३३० १५२८६४ 

३ साउद- अरब ६७१२२ २९७ ६७४१९ 

४ य.ुए.ई ३१६८२ ५६८२ ३७३६४ 

५ कुवेत ५९३२ ७०७ ६६३९ 

६ बहराईन २६९८ ४१६ ३११४ 

७ ओमन ११६६ ३२२ १४८८ 

८ दpEण कोRरया २६७० १३१ २८०१ 

९ लेबनान ११६ ४११ ५२७ 

१० इजरायल ८८ २५४ ३४२ 

११ अफगा,न4तान ९६६ ६ ९७२ 

१२ जापान १४९५ ५६ १५५१ 

१३ अ�य ३१६९ १५७९ ४७४८ 

  जHमा  ३४८८०१ १५९३९ ३६४७४० 

नोट: चालू आ$थ!क वष! २०७१।७२ को Qथम आठ मUहनाको ि4थ,त 
£ोत: बदेै�शक रोजगार �वभाग । 

 
७.२३ चाल ुआ$थ!क बष!को Qथम ८ मUहनामा ३ लाख ६४ हजार ७ सय ४० जना 

वदेै�शक रोजगार-मा गएका मqये मUहला ६.४ Q,तशत र पGुष १२.५ Q,तशत 

दE रहेका छन ्। 
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ताल^का ७ (च) : बदेै#शक रोजगार^मा गएका जनशि8तको सीप �ाzती  
�स .न.  �ववरण पुGष मUहला कूल 

१ दE ४३६८६ १०२६ ४४७१२ 

२ अदE २३६०१५ ९४७५ २४५४९० 

३ अध! दE ३५४७६ १५७५ ३७०५१ 

४ Wयवसा,यक ३५ १५ ५० 

५ उ�च दE १७ ० १७ 

६ नखु7ने ३३५७२ ३८४८ ३७४३० 

कूल जHमा ३४८८०१ १५९३९ ३६४७४० 
नोट: आ$थ!क वष! २०७१/७२ फागुन ससा�त सHम 
£ोतः वदेै�शक रोजगार �वभाग 

७.२४ बदेै�शक रोजगार Wयवसायलाई  सरुpEत, Wयवि4थत र मया!Uदत बनाउन तथा 

बदेै�शक रोजगारमा जाने कामदार र वदेै�शक रोजगार Wयवसायीको हकUहत 

सरंEणको ला$ग बदेै�शक रोजगार Wयवसायलाई Qव1!न गRरएको छ । 

हालसHममा १ सय १५ जना मतृकका पRरवारलाई आ$थ!क सहायता र ªबरामी 

एंव अ�गभ�ग भएकालाई उपचार खच! उपल©ध गराउनकुा साथै ªबदेशमा 

अलप" परेका ३ सय ६४ वटा शव नेपाल 7याइएको छ । साथै ªबदेशमा 

अलप"मा परेका कमदारको उ1ार गन! G ६० लाख �व�भ�न राजदतूावासहGमा 

पठाइएको छ । �य4त,ै रोजगारदाता मलुकुमा आ�तRरक �व;ोह एव ंआ$थ!क 

म�द-का कारण अलप" परेका कामदारहGलाई उ1ार, जनचेतनामलुक काय!&म 

र सरुpEत गहृ समेत स�चालन गRरदै आएको छ ।      

सामािजक सुरCा कोष 

७.२५ आ$थ!क तथा सामािजक Gपमा जोYखममा रहेका नागRरकहGलाई मानवीय 

मया!दा रEाका ला$ग जोYखमबाट सरुEा Qदान गन! रा�य र नागRरकहGको 

साझा Qयासमा सामािजक सरुEाको काय! हुदै आएको छ । �व�भ�न 

,नकायहGमाफ! त सामािजक सरंEणका नाममा भई रहेका कामलाई ए%ककृत 

Gपमा गन! शGु गRरएको छ । सामािजक सरुEा कोषमा योगदान गन� सघं 

स4ंथाहG दश हजार भ�दा बढ- र योगदानकता!हG एक लाख भ�दा वढ- रहेका 

छन ् । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यसHममा सामािजक सरुEा कर G. ६ 

अब! ५२ करोड सकंलन भएको छ । 
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ग(रबी �नवारण र रोजगार^का ल�Cत काय
xमहW 

कणा
ल^ रोजगार काय
xम 

७.२६ कणा!ल- रोजगार काय!&म कणा!ल- अ�चलको पाँच िज7लामा स�चा�लत छ । 

ती िज7लाहGमा रहेका ६८ हजार ९ सय २ घरधुर-मqये कRरब ६१ हजार ५८ 

घरपRरवारका सद4य बेरोजगार रहेका छन ् । कणा!ल- रोजगार काय!&मबाट 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा २ सय ४५ वटा योजना (मोटरबाटो, �वCयालय भवन, 

साना लघ ुजलªबCयतु मम!त, गोरेटो, घोडटेो, फलफुल एव ंज¨डबटु- खेती आUद) 

सHप�न भएका छन ् । य4ता योजनाबाट कणा!ल- अ�चलमा १२-१५ Uदन 

बराबरको थप रोजगार- सजृना भई ८ लाख १७ हजार २ सय १८ Uदन वरावर 

रोजगार- उपल©ध भई सHबि�धत ©यिIतहG लाभाि�बत भएका छन ् । चाल ु

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को पUहलो ८ मUहनामा िज7लामा बेरोजगार पRरवारको 

लगत अCयाव$धक गनु!को गाँउ �वकास स�म,तहGमा नमनूाका आयोजनाहG 

स�चालन गRरदै आएको छ ।  

�ामीण सामुदा�यक पूवा
धार �वकास काय
xम  

७.२७ द-गो एव ंउ�पादनशील पवूा!धारको ,नमा!ण गर- खाCय असरुpEत Eे"का गRरव 

घर पRरवारहGको खाCय सरुEा ि4थ,तमा सधुार 7याई उनीहGको 4वावलHबन 

Eमतामा अ�भब�ृ1 गन! २१ िज7लामा यो काय!&म स�चालनमा रहेको छ । 

यस काय!&मबाट �ामीण सडक ,नमा!णका साथै स-साना आय आज!न ब�ृ1का 

काय!हG स�चालन भइरहेका छन ्। आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा १२९ %कलो �मटर 

�ा�मण सडक ,नमा!ण गRरएको $थयो भने जीªबकोपाज!न तथा आय आज!न 

ब�ृ1का २ सय ४६ वटा काय!&महG स�चालन गRरएका $थए । �य4त,ै चाल ु

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को पUहलो आठ मUहनामा १३ %कलो �मटर �ा�मण सडक 

,नमा!ण गRरएको छ भने जी�वकोपाज!न र ३३ वटा आय आज!न ब�ृ1का 

काय!&महG स�चालन गRरएका छन ।               

थानीय अ�सरतालाई नयाँ "�ान र सीपसंग" जोiने काय
xम  

७.२८ सन ् १९९७ देYख श�ु भएको "¹ान र सीपसगं" काय!&म अछाम, दैलेख, 

जाजरकोट र का�लकोट िज7लामा स�चा�लत छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा 
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जाजरकोट, का�लकोट, जुHला, मगु,ु अछाम, दैलेख, डोट- िज7लाका २ सय ३४ 

गांउ �वकास स�म,तको आव$धक योजना तजु!मा काय! सHप�न भएको छ । यस 

काय!&मबाट ७ हजार घरपRरवारलाई आय आज!न %&याकलापमा सहभागी गराई 

बजारसँग आव1 गराईएको छ । यस काय!&ममा ४ सय उ�पादक समहू 

कृयाशील रहेका छन ्भने ९० वटा कृषक Wयवसाय, पाठशाला स�चा�लत छन ्। 

साथ,ै १५ वटा कृषी उपज स�कलन के�; स�चालनमा आएका छन ् । चाल ु

आ$थ!क वष!को Qथम ८ मUहनामा ४१ वटा कृषक Wयवसाय पाठशाला स�चालन 

गRरएको छ । 

नेपाल खाLय संकट स_बोधन काय
xम  

७.२९ आ$थ!क वष! २०६५/६६ देYख आ$थ!क वष! २०७१/७२ को पUहलो चौमा�सक सHम 

स�चा�लत खाCय सकंट सHबोधन काय!&मको ला$ग कुल ६९.५० �म�लयन 

अमेRरक= डलर खच! भएको छ । यो रकम कामका ला$ग खाCया�न र नगद 

काय!&म माफ! त ªब�भ�न २३ दगु!म िज7लामा कृ�षका ला$ग आव�यक मल 

तथा ªबउ ढुवानीमा अनदुान सहयोग एव ं कृ�ष अनसु�धान काय!, ब1ृ भ�ता, 

अशIत भ�ता, �वधवा भ�ता ज4ता काय!&महGमा उपयोग गRरएको छ । 

समया तथा चनुौतीह0 

७.३० पछौटेपन, गर-बी, बि�चतीकरण र �वभेदमा परेका समहुको उ�थान र 

सम�ुनतीका ला$ग साव!ज,नक लगानी बढाई गर-बी घटाउने काय! चुनौतीपणू! 

रहेको छ । 

७.३१ गर-व के�;-त �वकास Qयासको फल4वGप ,नरपेE गRरबीको रेखामनुी रहेको 

जनस��याको अनपुात घ3दो &ममा देYखएता प,न शहर- तथा �ामीण एव ं

�व�भ�न भौगो�लक Eे" र गर-ब र धनी बीचको खाडल  अझै प,न उ�च रहेको 

छ । यसथ!, गRरबी �यनुीकरण Qयासलाई ,नर�तरता Uददैं सम� गर-बी घटाउन ु

तथा गRरब र धनी बीचको असमानता घटाउन ुचुनौती रहेको छ । 

७.३२ गRरबी बहु–आमा,यक �वषय भएकोले यसको सHबोधन बहुकोYणक अवधारणाबाट 

मा" हुनसIछ । गRरबी ,नवारण सHब�धी काय!&महGको काया!�वयन छRरएर 
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रहेको अव4थामा सब ै,नकाय तथा Eे"हGको Qयासलाई सम�वया�मक ढंगबाट 

स�चालन गर- Qभावकार- बनाउन ुचूनौतीका Gपमा रहेको छ । 

७.३३ देशमा �वCयमान स%&य जनस��याको Qचुरताबाट जनसां�यीय लाभ �लन,ु 

रािMNय तथा अ�तरा!िMNय माग बमोिजमको दE जनशिIत तयार गनु!, 
4वदेशम ै रोजगार-को अवसर सजृना गर- बदेै�शक रोजगार- मा$थको ,नभ!रता 

कम गनु!, देशमा उ�पाUदत जनशिIत र माग वीच उ$चत तालमेल �मलाउन,ु 
देशमा स�चा�लत �वCयमान ता�लम के�;हG�वच उ$चत सम�वय कायम गRर 

माग बमोिजमको जनशिIत उ�पादन गRर राM3 ,नमा!णको अ�भयानमा सघाउ 

पु̄  याउन ुअपRरहाय! छ । 

७.३४ वदेै�शक रोजगार-लाई ,नयमन गनु!, वदेै�शक रोजगारका नयाँ सवाल तथा 

चुनौतीहGलाई समाधान गर- Wयवि4थत, मया!Uदत, सरुpEत एव ंभरपद� बनाउन ु

चुनौतीपणू! रहेको छ । देशभर- छRरएर रहेका उ�पादनशील जनशिIतको उ$चत 

Wयव4थापन गर- 4वदेशी तथा बदेै�शक �म बजारमा उनीहGको सीप र 

Eमताको Qव1!न र Wयव4थापन गन! नसIन ु�म तथा रोजगार Eे"को Qमखु 

सम4याको Gपमा रहेको छ । 

७.३५ दश वष� आ�तRरक Cव�द तथा २०७२ वशैाखको �वनाशकार- भकूHप प,छको 

पनु,नमा!ण एव ं;�ुतोतर �वकासका ला$ग Qा�व$धक एव ंWयव4थाप%कय सीप र 

Eमता भएका जनशिIतको आव�यकता छ । दE जनशिIतलाई देश�भ" ै

Uटकाई रा�ने एव ं �वदेशमा गसैकेका जनशिIतलाई 4वदेशी �म बजारमा 

आक�ष!त गRर उनीहGले �वदेशी भ�ूममा आज!न गरेको �म, पुँजी र Q�व$धलाई 

राMN ,नमा!णको अ�भयानमा लगाउन ुचुनौतीको �वषय ब�न पगेुको छ। 
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८. कृ�ष, भू#मसुधार र वन    

कृ�ष  

८.१ नेपालको अथ!त�"मा कृ�ष Eे"को योगदान उ7लेख,नय रहेको छ । कुल 

गाह!4�य उ�पादनको झJड ै एक ,तहाइ Uह4सा कृ�ष E"ेले ओगटेको छ भने 

झJड ै दईु ,तहाइ जनस�ंया कृ�ष पेशामा आ$�त रहेका छन ् । आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा कुल गाह!4थ उ�पादनमा कृ�ष Eे"को योगदान ३३.१२ Q,तशत 

रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा ३२.१२ Q,तशत रहने अनमुान छ । चाल ु

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा आधारभतू म7ूयमा कृ�ष Eे"को बा�ष!क व�ृ1 दर 

१.८५ Q,तशत हुने अनमुान छ । �वगत वष!हGमा कृ�ष Eे"को बा�ष!क व�ृ1दर 

अपेEाकृत स�तोषजनक हुन सकेको छैन । 

८.२  कृ�ष Eे"बाट Qा�त हुन गएको रोजगार-को अवसर र मलुकुलाई समिMटगत 

Gपमा Qदान हुने खाCय सरुEाको कारण अथ!त�"मा कृ�ष Eे"को योगदान 

उ7लेख,नय रहन गएको हो । कृ�ष Eे"लाई ©यवसा,यकरण तथा �व�व$धकरण 

गर- तलुना�मक लाभ एव ं Q,त4पधा!को माqयमबाट सEम बनाउन ुआव�यक  

छ । कृ�ष E"ेको उ�पादन एव ं उ�पादक�व व�ृ1 गर- बहुस�यकं कृषक 

समदुायको जीवन4तरमा सकारा�मक  सधुार 7याउन कृ�ष �वकासका 

काय!&महG के�;-त रहेका छन ्। खाCया�न बाल-हG धान, मकै, गहँु र आलमुा 

भएको उ�पादन र उ�पादक�व व�ृ1ले नेपालको खाCय सरुEामा टेवा पगेुको   

छ । �य4तगैर-, तरकार- बाल-को उ�पादन ब�दै गएको र मौसमी तथा 

बेमौसमी तरकार-को उ�पादनमा व�ृ1 भएको छ ।  

खाLया�न बाल^ उ"पादनको िथ�त    

८.३ चालु आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा नेपालको कूल खाCया�न उ�पादन (धान, 

गहँु, मकै, कोदो, जौ, फापर) अ,घ7लो वष!को तुलनामा कRरब ३ 

Q,तशतले घ3न गई ९२ लाख ६६ हजार मे. टन हुने QारिHभक अनुमान 

छ । यो उ�पादन गत वष!को ९५ लाख ६२ हजार मे. टन भ�दा कRरब २ 

लाख ९६ हजार मे.टनले क�म हो । साथै, यस वष! खाCया�न वाल-ले 
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ढाकेको कूल Eे"फल समेत गतबष!को तुलनामा घ3न गएको अनुमान  

छ ।  

८.४ नेपालको Qमखु खाCय�न बाल-हG मqये Qमखु बाल- धान हो । चाल ुआ$थ!क 

वष! २०७१/७२ मा धानको उ�पादन गत वष!को तलुनामा ५.१ Q,तशतले घ3न 

गई ४७ लाख ८८ हजार मेUNक टन हुने QारिHभक अनमुान छ । यो उ�पादन 

गत वष!को भ�दा कर-ब २ लाख ५८ हजार मेUNक टन कम हो । धानको 

उ�पादन घ3नकुो म�ुय कारण समयमा रोपाई हुन नसक= ज�मन बाझँो रहेको 

र Uढलो शGु भएको मनसनु न ैहो । चाल ुआ$थ!क वष!मा धानवाल- लगाएको 

Eे"फलमा समेत ४.१ Q,तशतले क�म आएको छ ।  

८.५  उ�पादनका Uहसाबले धान प,छको दो�ो Qमखु खाCया�नबाल- मकै हो । चाल ु

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा मकैको उ�पादन कर-ब ६.० Q,तशतले घ3न गई २२ 

लाख ४५ हजार मेUNक टन उ�पादन हुने QारिHभक अनमुान छ । यो उ�पादन 

गत वष!को २२ लाख ८३ हजार मेUNक टन भ�दा कर-ब १ लाख ३८ हजार 

मेUNक टन कमी हो । चाल ुआ$थ!क वष!मा Eे"फलमा समेत ५.० Q,तशतले 

कमी भएको छ ।  Q,तकूल मौसम र रोग %कराको Qकोपको कारण उ�पादनमा 

कमी आएको हो ।     

८.६  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा कोदोको उ�पादनमा कर-ब १.२ Q,तशतले ब�ृ1 

भई गत वष!को ३ लाख ४ हजार मेUNक टनबाट कर-ब ३ लाख ८ हजार मेUNक 

टन रहने अनमुान छ । कोदोबाल-मा उ�नत ªबउ, मल ज4ता Q�व$धको Qयोग 

गन� Qचलन कम भएका कारण उ�पादनमा खास ैब�ृ1 हुन सकेको छैन । 

८.७ नेपालको Uहमाल- Eे"मा म�ुय खाCया�न बा�लको Gपमा रहेको फापरलाई 

�वगत केह- बष! देYख रािMNय त�या�कको Gपमा समाबेश गRरएको हो । देशका 

कRरब ५० वटा िज7लामा खे,त हुने फापरबाल-को E"ेफल र उ�पादनमा गतबष! 

भ�दा चाल ुआ$थ!क वष!मा &मशः २.९ र ५.२ Q,तशतले ब�ृ1 भएको छ । चाल ु

आ$थ!क वष!मा फापरको उ�पादक�व २.२ Q,तशतले व�ृ1 भएको छ ।  

८.८  उ�पादनको Uहसाबले त£ेो नHबरमा पन�  गहँुबाल-को उ�पादन गतबष!को 

तलुनामा चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा कRरब ४.९ Q,तशतले ब�ृ1 भई १९ 

लाख ७५ हजार मे. टन पuुने पबु! अनमुान छ । गत आ$थ!क वष!मा गहँुबाल-को 

उ�पादन कRरब १८ लाख ८३ हजार मे.टन $थयो । अ$धकांश पबु� Uहमाल- तथा 
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पहाडी िज7लाहGमा गहुबाल-को Eे"फल घटेका कारण सम� उ�पादन �य,त धेरै 

ब�न नसकेको हो ।  

८.९  चाल ु आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा जौ वाल-को Eे"फल ०.४ Q,तशतले घ3ने 

भएताप,न उ�पादन कRरब ७.३ Q,तशतले ब�ने पबु! अनमुान छ । रा�ो Uहउदे 

बषा! तथा Uहमपातको कारण जौ वाल-को को उ�पादन बढको हो । खाCया�नमा 

जौ बा�लको उ�पादन कRरब ३७ हजार मे. टन मा" छ ।      

ता#लका ८ (क) : खाLया�न बाल^ लगाएको Cे�फल र उ"पादनको िथ�त 

वाल-हG 

 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन 

(मे.टन) 

उ�पादक�व  

(मे.टन/के.जी.) 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन  

(मे.टन) 

उ�पादक�व  

(मे.टन/के.जी.) 

धान 
१४२५३४६ ४७८८६१२ ३३६० १४८६९५१ ५०४७०४७ ३३९४ 

(-४.१) (-५.१) (-१) (४.७) (१२) (७) 

मकै 
८८२३९५ २२४५२९१ २४३१ ९२८७६१ २२८३२२२ २४५८ 

(-५.०) (-६.०) (-१.१) (६.३) (९.८) (३.४) 

गहँु 
७६२३७३ १९७५६२५ २५९१ ७५४४७४ १८८३१४७ २४९६ 

(१.०) (४.९) (३.८) (-०.७) (०.०) (०.८) 

कोदो 
२६८०५० ३०८४८८ ११५१ २७११८३ ३०४१०५ ११२१ 

(-१.२) (१.२) (२.६) (-१.२) (-०.५) (०.७) 

जौ 
२८०५३ ३७३५४ १३३२ २८१७३ ३४८२४ १२३६ 

(-०.४) (७.३) (७.८) (-२.८) (-५.८) (-३.१) 

फापर 
१०८१९ १०८७० १००५ १०५१० १०३३५ ९८३ 

(२.९) (५.२) (२.२) (-१.६) (२.८) (४.४) 

दलहन 
३२६४०० ३५३५०० १०८३ ३२८७३८ ३५२४७३ १०७० 

(-०.७) (०.३) (१.०) (-०.७) (०.३) (१.०) 

£ोत : कृ�ष �वकास म�"ालय 

नोटः कोMठ�भ"को अकंले अ,घ7लो वष!को तुलनामा भएको व�ृ1दरलाई Q,तशतमा जनाउँछ । 

८.१०  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा नेपालको कूल दलहन (मसुरुो, मास, रहर, चना, 

भटमास, गहत, खेसर- र अ�य) को उ�पादन अ,घ7लो वष!को तलुनामा ०.३ 

Q,तशतले ब�न गई ३ लाख ५३ हजार मे.टन हुने अनमुान छ । तर, दलहन 

लगाएको E"ेफल ०.७ Q,तशतले क�म भई ३ लाख २६ हजार हेIटर पuुने 

अनमुान छ । चाल ुआ$थ!क बष!मा Uहउदे बषा! बUढ भएका कारण अ�स$ंचत 

ज�मनमा लगाईने मसरुो बाल-को उ�पादन घ3न गएको छ । मास, रहर, आUदको 
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उ�पादनमा केUह ब�ृ1 भएको छ । �यसगैRर, भटमास, �स�म, गहत,केराउ आUद 

दालको उ�पादन गतबष! भ�दा ब�न गएको छ ।  

नगदे बाल^हWको उ"पादन िथ�त    

८.११  तलेहन, स,ुत !,जुट, उख,ु आल ु लगायत ªब%& ªबतरण हुने सब ै बा�ललाई नगदे 

बा�लको Gपमा �लने गRर�छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा सम� नगदे 

बाल-ले ढाकेको E"ेफल कRरब ४ लाख ८७ हजार हे. र उ�पादन ६१ लाख १८ 

हजार मे.टन रहेको छ । गतबष!को तलुनामा  चाल ुआ$थ!क वष!मा E"ेफल ३ 

Q,तशत कम, उ�पादन कRरब २ Q,तशत बUढ र उ�पादक�व ५ Q,तशतले ब�ृ1 

हुने अनमुान छ ।  

८.१२  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा आलकुो उ�पादन ०.९ Q,तशतले ब�न गई २८ 

लाख ८२ हजार मे.टन हुने अनमुान छ । �यसैगर-, Eे"फल कRरब ७.५ 

Q,तशतल क�म भई १ लाख ९० हजार हेIटर तथा उ�पादक�व १४ हजार ९ 

सय ४० के.िज.Q,त हेIटर हुने अनमुान छ । उ�पादन लागत (Cost of 

Production) बढन ्गएको कारण हालका बष!हGमा आलकुो बजार म7ूय व�ृ1 

हँुदै गएको छ । केUह Uहमाल- िज7लाहGमा खाCया�नको Gपमा आल ु Qयोग 

गRरने भएको कारण देश �भ"को उ�पादनले माग अनसुारको आप,ूत ! हुन नसIने 

अव4था छ । 

ता#लका ८ (ख) : नगदे बाल^हWको उ"पादनको �ारि_भक िथ�त    

बाल-हG 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन 

(मे.ट.) 

उ�पादक�व 

(मे.ट./के.जी.) 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन 

(मे.ट.) 

उ�पादक�व 

(मे.ट./के.जी.) 

आलु 
१९०२२८ २८४२००० १४९४० २०५७२५ २८१७५१२ १३६९६ 

(-७.५) (०.९) (९.१) (९.४) (२.३) (-०.१) 

तरकार- 
२४५३६८ ३६२९००० १४७९० २५४९३२ ३४२१०३५ १३४१९ 

(-३.८) (६.१) (१०.२) (३.५) (३.६) (०.१) 

फलफूल 
१११६८६ ११८६३६९ १०६२२ ११००८६ ९६५०४४ ८७६६ 

(१.५) (२२.९) (२१.२) (८.५) (२.८) (-५.२) 

£ोत : कृ�ष! �वकास म�"ालय 

नोटः कोMठ�भ"को अकंले अ,घ7लो वष!को तुलनामा भएको व�ृ1दरलाई Q,तशतमा जनाउँछ । 
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८.१३  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा फलफूलको उ�पादन गत वष!को तलुनामा २२.९ 

Q,तशतले व�ृ1 भई ११ लाख ८६ हजार मे.टन हुने अनमुान छ । यसगैर-, 

फलफुल लगाएको Eे"फलमा १.५ Q,तशतले व�ृ1 भई १ लाख ११ हजार ६ सय 

८६ हेIटर पuुने अनमुान छ । ©याबसा,यक केराखे,त ब�दै गएको, स�ुतलाको 

Eे"फलमा क�म आएको भएता प,न उ�पादन नघटेको, 4याउको उ�पादन बढेको 

र आंपको फ7ने बष! भएका कारण कूल फलफूल उ�पादन  ब�ने अनमुान छ ।  

८.१४ चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा तरकार- वाल-को उ�पादन कRरब ६.१ Q,तशतले 

ब�न गई गत वष!को ३४ लाख २१ हजार मे. टन बाट ३६ लाख २९ हजार 

मे.टन पuुने अनमुान छ । तरकार- वाल-ले ढाकेको Eे"फल २ लाख ४५ हजार 

हेIटर रहने अनमुान  छ । बेमौस�म तरकार- खेती गन� Qचलन बढेका कारण 

Eे"फल तथा उ�पादनमा ,नर�तर ब�ृ1 हंुदै गएको छ। जसको कारण तरकार- 

वाल-मा सलंuन कृषकको िजवन4तरमा उ7ले�य सधुार आएको अनमुान छ । 

८.१५  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा तलेहन वाल- (तोर-, स4यु!, सयु!मखूी आद-) को 

उ�पादन गत वष!को भ�दा कRरब ५.७ Q,तशतले व�ृ1 भई १ लाख ९५ हजार 

मे.टन हुने अनमुान छ । तलेहन वाल- लगाएको Eे"फल कRरब ०.४ Q,तशतले 

व�ृ1 भई २ लाख १७ हजार २ सय हेIटर पuुने अनमुान छ । हालका बष!हGमा 

सयु!मखूीको उ�पादनमा बढो�तर- हुदै आएको भएता प,न तोर-को उ�पादनमा 

क�म आएको कारण तलेवाल- उ�पादनमा व�ृ1 हुन सकेको छैन।   
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ता#लका ८ (ग) : औLयो�गक बाल^हWको उ"पादनको �ारि_भक िथ�त    

औCयो$गक 

वाल-हG 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन 

(मे.ट.) 

उ�पादक�व 

(मे.ट./के.जी.) 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन 

(मे.ट.) 

उ�पादक�व 

(मे.ट./के.जी.) 

तेलहन 
२१७२२५ १९४५३६ ८९६ २१६४०० १८४०० ८५० 

(०.४) (५.७) (५.३) (०.१) (१.१) (१.१) 

सुत� 
१७२४ २२२७ १२९२ १७७३ २२०० १२५७ 

(-२.८) (४.४) (१.७) (-२.८) (-९.५) (-६.९) 

उखु 
६६६०० ३०६३००० ४५९९१ ६५००० ३०२०००० ४६४६१ 

(१.४) (२.२) (-०.७) (०.८) (३.१) (२.३) 

जुट 
११४०० १६५३० १४५० ११३५० १५७५० १३८८ 

(०.४) (११.०) (१०.५) (०.४) (१.६) (१.२) 

$चया 
१९३५० २२५०० ११६३ १९१०० १९६१० १०२७ 

(०.४) (५.२) (४.७) (०.२) (२.०) (१.८) 

कफ= 
१९२५ ४५० २३४ १७६५ ३७५ २१२ 

(०.७) (४.७) (३.९) (०.९) (२.५) (१.६) 

कपास 
२२५ २०२ ८९८ १७५ १५५ ८८६ 

(१२.५) (१७.४) (४.४) (०.०) (३.३) (३.३) 

अ�य       

मह 
२२५००० ३००० १३ २१३२०० २०५०  

घार   घार (२६)  

�याउ 
४२५००० २७००   १९००  

बोतल    (१५)  

रेशम 
 ४०   ४५  

    (१८.४)  

पMुप 
कर-ब G. १ अरब भ�दा बढ-को कारोवार 

भएको 

कर-ब G. १ अरब भ�दा बढ-को कारोवार 

भएको 

£ोत : कृ�ष �वकास म�"ालय 

नोटः कोMठ�भ"को अकंले अ,घ7लो वष!को तुलनामा भएको व�ृ1दरलाई Q,तशतमा जनाउँछ । 

८.१६ स,ूत ! वाल-को उ�पादन चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा गतबष!को तलुनामा ४.४ 

Q,तशतले ब�न गई २ हजार २ सय मे.टन हुने अनमुान छ । �वगतका वष!हG 

देYख यसको उ�पादन तथा Eे"फल घ3ने &मः जार- रहेता प,न  चाल ुआ$थ!क 

वष!मा उ�पादन ब�न गएको छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा Eे"फल २.८ Q,तशतले 

घटेता प,न उ�पादक�व १.७ Q,तशतले ब�ने अनमुान छ ।     
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८.१७  Qमखु औCयौगीक बाल-को Gपमा रहेको उखुको E"ेफल चाल ु आ$थ!क वष! 

२०७१/७२ मा १.४ Q,तशतले ब�न गई ६६ हजार ६ सय हेIटर रहन गएको   

छ । उ�पादनमा समेत २.२ Q,तशतले ब�ृ1 भई कRरब ३० लाख ६३ हजार 

मे.टन पuुने अनमुान छ । उख ुªब%&मा सम4या भई लागत उठाउन मिु4कलमा 

परेका कृषकहG $चनीको खपत तथा म7ूयमा ब�ृ1 भएका कारण पनुः यस खेती 

तफ!  आक�ष!त हुन थालेका छन ्।  

८.१८ चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा जुट बाल-को (पवूा!�चलका ६ वटा िज7लाहG 

झापा, मोर�ग, सनुसर-, स�तर-, �सराहा तथा उदयपरु) उ�पादन ११.० 

Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । चाल ु आ$थ!क वष!मा जुट बाल-को E"ेफल, 

उ�पादन र उ�पादक�वमा &मशः ०.४ Q,तशत, १०.५ Q,तशतले ब�ने अनमुान 

छ । जुटको ªबउको उपल©धतामा सम4या आएका कारण उ�पादन क�म भएको 

भएता प,न हालका UदनहGमा सधुार हँुदै आएको छ ।  

८.१९  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा $चया, कफ= तथा कपास ज4ता औCयोगीक 

बाल-हGमqये क%फको उ�पादनमा ४.७ Q,तशतको ब�ृ1 भएको अनमुान छ । 

ªबगतका बष!को तलुनामा क%फको Eे"फल तथा उ�पादन केUह ब�ृ1 भएको छ । 

त£ेो मलुकुमा ,नकासी हुने कारण क%फखे,तमा कृषकह� आक�ष!त भएता प,न 

उ�पादन कRरब ४५० मे.टन मा" रहने अनमुान छ । चाल ु आ$थ!क वष!मा 

$चयाको उ�पादन ५.२ Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । कपास खेती हुने दा�ग, 

वाँके र वUद!या िज7लामा कRरव २२५ हे.मा खेती भई २०२ मे.टन उ�पादन हुने 

अनमुान छ।  

८.२०  चाल ु आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा मसला बा�लको उ�पादन तथा Eे"फलमा 

सामा�य ब�ृ1 हुने अनमुान छ । मसला बाल-हG मqये लसनुको उ�पादन ५.५ 

Q,तशत, बेसारको उ�पादन ०.१ Q,तशत तथा अल$ैचको उ�पादन २.४ Q,तशतले 

ब�ृ1 हुने अनमुान छ । �यसगैRर, अदवुा  र खुसा!नीको उ�पादन  &मश:  ३.४ 

र ३.२ Q,तशतले व�ृ1 हुने अनमुान छ । हालका वष!हGमा अलचैी तथा 

अदवुाको म7ुयमा अ�य$धक ब�ृ1 भएको छ । 
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ता#लका ८ (घ) : मसला बाल^हWको उ"पादनको �ारि_भक िथ�त 

मसलाबाल- 

वाल-हG 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ आ$थ!क वष! २०६९/७० 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन 

(मे.टन) 

उ�पादक�व 

(मे.टन/के.जी.) 

Eे"फल 

(हेIटर) 

उ�पादन 

(मे.टन) 

उ�पादक�व 

(मे.टन/के.जी.) 

अदवुा 
२४२५० २८५५५० ११७७५ २४२२६ २७६१५० ११३९९ 

(०.१) (३.४) (३.३) (२.१) (१४.३) (११.९) 

लसुन 
६६१० ४७५०० ७१८६ ६५६९ ४५०३५ ६८५६ 

(०.६) (५.५) (४.८) (-९.९) (-११.४) (-१.६) 

बेसार 
७३२५ ६९७९० ९५२८ ७३१० ६७६३१ ९२५२ 

(०.२) (०.१) (३.२) (-९.२) (-१४.८) (-६.२) 

खुसा!नी 
८०५० ३६८१० ४५७३ ८०३३ ३५६६८ ४४४० 

(०.२) (३.२) (३.०) (-२.४) (७.५) (१०.१) 

अलvची 
११६५० ५३५० ४५९ ११५०१ ५२२५ ४५४ 

(१.३) (२.४) (१.१) (१३.२) (-९.८) (-७.६) 

£ोत : कृ�ष �वकास म�"ालय 

नोटः कोMठ�भ"को अकंले अ,घ7लो वष!को तुलनामा भएको व�ृ1दरलाई Q,तशतमा जनाउँछ । 

पशुपंCी संuया    

८.२१  आ$थ!क वष! २०७१÷७२ मा नेपालमा कूल गाई÷गोG (Cattle) को स�ंया गत 

आ$थ!क वष!को तलुनामा ०.०३ Q,तशतले घ3न गई कRरव ७२ लाख ४१ हजार 

पuुने अनमुान छ । कूल गाई÷गोG (Cattle) स�ंया मqये दधू Uदने गाईको 

स�ंया १० लाख २६ हजार (१४.१ Q,तशत) रहको छ । यसमा उ�नत गाईको 

स�ंया ,नर�तर ब�दो छ । �य4त ैभसैी÷रांगा (Buffaloes) को स�ंयामा ०.२१ 

Q,तशतले क�म आई ५१ लाख ६७ हजार पuुने अनमुान छ । कूल भvसी÷रांगो 

(Buffaloes) को स�ंया मqये दधू Uदने भvसीको स�ंया १३ लाख ४९ हजार 

रहको अनमुान छ । दधू Uदने भvसीको स�ंया गत वष!को तलुनामा २६.१ 

Q,तशतले ब�ने अनमुान छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा  भÔडा÷भÔडी (Sheep) को 

स�ंया कRरब ७ लाख ८९ हजार र बाÕा÷बोका (Goats) को स�ंया १ करोड १ 

लाख ५२ हजार रहने अनमुान छ । गत आ$थ!क वष!को तलुनामा भÔडा÷भÔडी 

०.०२ Q,तशतले क�म र बाÕा÷बोकाको स�ंयामा ०.७३  Q,तशतले ब�ृ1 हुने 

अनमुान छ । सुगंरु÷बगंरु (Pigs) को स�ंया गत आ$थ!क वष!को तलुनामा 

कRरब उ4त ैरहने अनमुान छ ।   
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ता#लका ८ (ङ) : पशपुCंी र उ"पादनको िथ�त    

(सं�यामा) 

पशुपंCीको aक#सम    
आ�थ
क वष
    

२०७१/७२* २०७०/७१ २०६९/७० 

गाई/गोG   

(Cattle) 

७२४१४१६  

(-०.०३) 

७२४३९१६ 

(-१.१७) 

७२७४०२२ 

(०.४१) 

भvसी/राँगो 

(Buffaloes) 

५१६७७३३  

(-०.२१) 

५१७८६१२ 

(-१.८९) 

५२४१८७३ 

(२.१३) 

भेडा/भेडी 

(Sheep) 

७८९३७०  

(-०.०२) 

७८९२१० 

(-२.५१) 

८०९५३६ 

(०.२८) 

बाÕा/बोका/खसी 

 (Goats) 

१०२५२२३६ 

(०.७३) 

१०१७७५३१ 

(४.०२) 

९७८६३५४ 

(२.८७) 

सुंगुर/ब�गुर 

 (Pigs) 

११९८००१ 

(०.६६) 

११९०१३८ 

(५.६) 

११६००३५ 

(२.००) 

कुखुरा 

(Fowl) 

४८४२९०१६ 

(०.७३) 

४८०७९४०६ 

(-४.६७) 

४७९५९२३९ 

(६.१७) 

हाँस 

(Ducks) 

३९०२८१ 

(०.०२) 

३९०२०९ 

(३.७९) 

३७५९७५ 

(-०.२५) 

दधुालु गाई 

 (Milching Cows) 

१०२५९४१ 

(०.१४) 

१०२४५१३ 

(-०.५३) 

१०२५५९१ 

(२.६७) 

दधुालु भvसी 

 (Milching Buffaloes) 

१३४९१२४ 

(२६.१) 

१३४५८३७ 

(-४.७५) 

१३६९७९६ 

(२.९४) 

फुल Uदने कुखुरा 

 (Laying Hens) 

८४१२७२८ 

(०.७५) 

८३५०२३८७ 

(२.४५) 

८२३३६१६ 

(४.१२) 

फुल Uदने हाँस 

(Laying Ducks) 

१७९४८० 

(०.०२) 

१७९४४७ 

(२.७१) 

१७४७१४ 

(-०.१५) 

याक/नाक/च³र- 

(Yak/Nak/Chauri) 

७०९६६ 

(०.५४) 

७०५८८ 

(७.४८) 

- 

खरायो (Rabbit) २५८७१ 

(१.७१) 

२५४३७ 

(२९.६१) 

- 

घोडा/ख�चड/गधा 

(Horses/Mules/Asses) 

५२६५५ 

(०.१५) 

५२५७७ 

(-९.६३) 

- 

नोटः– कोMठ �भ"को अकंले गत वष!को तलुनामा भएको व�ृ1 दरलाई Q,तशतमा जनाउँछ ।        
* वा�ष!क अनमुान 

�ोतः वा�ष!क Q,तवेदन (�व�भ�न वष!), कृ�ष �वकास म�"ालय 
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८.२२  चाल ु आ$थ!क वष!मा  कुखुरा (Fowl) को स�ंया अ,घ7लो वष!को तलुनामा 

कRरब ०.७३ Q,तशतले  ब�न गई ४ करोड ८४ लाख पuुने अनमुान छ । 

नेपालमा ¸ोइलर कुखुरा Wयवसाय फ4दाउंदै गएको भएता प,न गतबष! फै�लएको 

बड! ¦ललेु माउ कुखुराको आयात कम भएको कारण उ�पादनमा खास ै ब�ृ1 

नभएको अनमुान छ । हासँ (Duck) को स�ंया ०.१४ Q,तशतले ब�न गई 

कRरव ३ लाख ९० हजार पuुने  अनमुान  छ । कूल कुखुरा (Fowl) को स�ंया 

मqये फुलUदने कुखुर-को स�ंया ८४  लाख १२ हजार हुने अनमुान छ । 

�यसगैRर, कूल हाँस स�ंया मqये फुल Uदने हाँसको स�ंया १ लाख ७९ हजार हुने 

अनमुान छ । चाल ु आ$थ!क वष!मा याक÷नाक÷च³र- तथा खरायोको स�ंया 

&मशः ७० हजार ९ सय ६६ र २५ हजार ८ सय ७१ पuुने अनमुान छ । �य4त ै

घोडा÷ख�चड÷गधाको स�ंया ५२ गजार ६ सय ५५ पuुने अनमुान छ । गत 

वष!को तलुनामा याक÷नाक÷च³र- तथा घोडाको स�ंयामा ब�ृ1 भएको अनमुान  

छ । 

पशुपंCीज�य उ"पादनको िथ�त    

८.२३  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा गाई र भvसी (नाक र चौर- वाहेक) वाट कुल १७ 

लाख २४ हजार मे. टन दधू उ�पादन हुने अनमुान छ । जुन अ,घ7लो वष!को 

तलुनामा १.४६ Q,तशतले वढ- हो । कूल दधू उ�पादन मqये गाईवाट ५ लाख 

५७ हजार मे. टन (३२%) र भvसीवाट ११ लाख ६७ हजार मे. टन (६८%) 

योगदान रहेको अनमुान छ । हालका Uदनमा भसैीको स�ंया घ3दै गएको 

भएताप,न उ�नत गाई पालन Wयवसाय फ4टाउदै गएका कारण गाईको दधु 

उ�पादन ब�न गएको छ ।  चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा कूल मास ुउ�पादन 

गत वष!को तलुनामा ०.८९ Q,तशतले ब�ृ1 भई ३ लाख मे. टन हुने अनमुान  

छ । कूल मास ुउ�पादन मqये रांगाभvसीवाट कRरव १ लाख ७४ हजार मे.टन 

(५८.० %), भÔडावाट २ हजार ६ सय ५८ मे.टन (१%), खसी/बोकावाट ६० हजार 

९०० मे.टन (२०%), बगंरुवाट २० हजार १ सय ३५ मे.टन (७%), कुखुरावाट ४५ 
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हजार ४ सय ५८ मे.टन (१३%) र हांसवाट २ सय ३२ मे.टन (१.०%) मास ु

उ�पादन हुने अनमुान छ ।    

८.२४  चाल ुआ$थ!क वष!मा कूल फुल उ�पादन गत वष!को तलुनामा ३.०५ Q,तशतले 

ब�ृ1 भइ ८९ करोड ९५ लाख गोटा हुने अनमुान छ । जस मqये कुखुरावाट ८८ 

करोड ५९ लाख गोटा (९८.५%) र हांसवाट १ करोड ३५ लाख गोटा (१.५%)  

रहने अनमुान छ । य4त,ै  भÔडा/भÔडीको ऊनको उ�पादन भने ५ सय ८७ मे.टन 

पuुने अनमुान छ ।  यसगैRर,  यसबष! माछाको उ�पादन ६.९३ Q,तशतले बUढ 

६९ हजार ४ सय  मे. टन पuुने अनमुान छ । देशका ªब�भ�न िज7लामा माछा 

पालन अ�भयान स�चालन गRरएका कारण माछाको उ�पादन ब�ृ1 भएको 

अनमुान छ ।  

ता#लका ८ (च) : पशपुCंीज�य उ"पादनको िथ�त 
 

 

उ"पादन aक#सम 
आ�थ
क वष
    

२०७१/७२* २०७०/७१* २०६९/७०* 

दधू उ�पादन 

(मेUNक टन) 
१७२४८२३ 

(१.४६) 

१७०००७३ 

(१.०१) 

१६८०८१२ 

(३.६०) 

(गाई) 

 

५५७६६९ 

(४.७७) 

५३२३०० 

(१४.२८) 

४९२३७९ 

(५.००) 

(भvसी) ११६७१५४ 

(-०.०५) 

११६७७७३ 

(-४.४९) 

११८८४३३ 

(३.०२) 

खुद मासु उ�पादन  

(मेUNक टन) 
३००९०१ 

(०.८९) 

२९८२४४ 

(०.१५) 

२९५१६७ 

(२.५१) 

राँगो 

(Buff) 
१७४०१२ 

(०.०६) 

१७३९०६ 

(-१.१५) 

१७५१३२ 

(१.५८) 

भेडा 

(Sheep) 
२६५८ 

(०.०८) 

२६५६ 

(-२.५४) 

२७२१ 

(०.०४) 

खसी बोका 

(Goat) 
६०९०६ 

(३.१४) 

५९०५३ 

(६.२५) 

५५५७८ 

(३.०२) 

सुंगर बु�गुर 

(Pig) 
२०१३५ 

(४.४९) 

१९२६९  

(६.१५) 

१८७०९  

(२.३६) 
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उ"पादन aक#सम 
आ�थ
क वष
    

२०७१/७२* २०७०/७१* २०६९/७०* 

कुखुरा 

(Chicken) 
४५४५८ 

(५.३९) 

४३१३३ 

(-४.९५) 

४२८१० 

(६.८६) 

      हाँस 

     (Duck) 
२३२ 

(२.२०) 

२२७ 

(४.६१) 

२१७ 

(-०.४६) 

फुल गोटा (हजारमा) ८९९५०१ 

(३.०५) 

८७२९१८ 

(-४.७५) 

८३८९४० 

(४.६९) 

कुखुरा ८८५९४७ 

(३.०८) 

८५९५१५ 

(-४.८७) 

८२५८९० 

(४.७७) 

हाँस १३५५४ 

(१.१३) 

१३४०३ 

(२.७०) 

१३०५० 

(-०.०७) 

ऊन (के. जी.) ५८६७२९ 

(-०.०२) 

५८६८४८ 

(-०.१७) 

५८७८३४ 

(०.१४) 

माछा (मेUNक टन) ६९४०० 

(६.९३) 

६५७७० 

(१४.३५) 

५७५१५ 

(२.७१) 

नोटः– कोMठ �भ"को अकंले गत वष!को तलुनामा भएको व�ृ1 दरलाई  Q,तशतमा जनाउँछ ।  
* वा�ष!क अनमुान  
�ोतः वा�ष!क Q,तवेदन (�व�भ�न वष!), कृ�ष �वकास म�"ालय 

    

कृ�ष उ"पादनमा �भाब पानs �मुख कारणहW     

८.२५  मौसम : चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा मनसनु १० Uदन Uढला सGु भएको 

भएता प,न QारHभमा ,नकै स%&य रह- �ावणको अ�त,तरबाट स%&य र 

,निM&य हुने &म जार- र5यो । यस वष!को आि�वनसHम मनस,ुन बषा! भएता 

प,न पि�चमा×चल Eे" बाहेक अ$धकाशँ पवू� तथा मqय तराईका िज7लाहGमा 

धान रोपाई केह- कम हुन गयो । साथै, अ�य पहाडी िज7लामा समेत गत 

वष!को तलुनामा धानको रोपाई भएको Eे"फल कम भएता प,न उ�पादक�व 

केह- ब�न गएकोले सम�मा धानको उ�पादनमा �य,त धेरै कमी नआएको 

अनमुान छ । साथ,ै यसबष! Uहउँदे वाल- गहँु, ज³, दलहन (रहर, केराउ) तथा 

फलफूलहGको ला$ग मौसम अनकुुल रहेको छ ।  
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ता#लका ८ (छ) : कृ�ष उ"पादनसँग स_बि�धत साधनहWको आप�ूत 
को िथ�त 

�बबरण 

आ�थ
क वष
    

२०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

रासाय,नक मल 

(मेUNक टन) 
३२८५ ३१५७ ४२१७८ २९६०४ १४६५८४ १७८४६१.६ २३२१८८.० 

उ�नत बीउ 

ªबजन  (मेUNक 

टन ) 

३७८१ ३९४७ ४३३७ ४३९३ २९६४ ३६६९.५६ ७२९०.० 

�सचाई (थप 

हेIटर) 
१४०९९ २५८५० ३०७१८ ३५७४८ ४७७९५ ३२१८० १९३१०.० 

कृ�ष कजा! 

(वाYण�य 

बvकहGको) 

(G.करोडमा) 

१३८८.० १३३७.६ १४२९.१ १४१९.२ २३४०.७ ३१५३.१ ४०२७.० 

£ोत : �वगत वष!का आ$थ!क सव�Eणह� र नेपाल राMN बvक । 

८.२६ उ�नत ��व�ध: कृ�ष Eे"मा �वकास हँुदै गएका उ�नत Q�व$धहG ज4तःै उ�नत 

ªबउªबजन, मलखाद, �वषाUद, खेती गन� Qणाल- तथा कृ�ष उपकरणको Qयोग, 

ता�लम Qा�त जनशिIत आUदका कारण उ�पादन बढन गएको अनमुान छ । 

�सफाRरस गRरएका धानका जातहG ज4त ै तराईमा साªब"ी, ªब�दे�वर-, राधा-४ 

तथा राधा-१२ मqये पहाडमा खुमल ४, खुमल १०, खुमल ११ तथा उ�च पहाडमा 

च�दननाथ आUदको उ�पादक�व 4थानीय जातको भ�दा दो©बर रहेको छ । 

�सफाRरस गRरएका धानका जातहGले ढाकेको Eे"फल ९० Q,तशत भ�दा प,न 

बढ- रहेको छ । यसगैर-, �सफाRरस गRरएको मकैको बीउले समेत ९० Q,तशत 

भ�दा बढ- E"ेफल ओगटेको छ । 

८.२७  �ाकृ�तक �कोप : चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा बाढ-, पUहरो, डुबान, कटानले 

वष�बाल-मा असर पन! गएको छ । यस वष! कर-ब ३५ हजार हेIटर जमीनमा 

डुबान, कटान तथा बालवुाले परेुर E,त पु̄  याएको छ भने कर-ब ६१ हजार 

हेIटरमा अ7पविृMटका कारण धान रोपाई हुन सकेन । �म,त २०७२ साल बशैाख 
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१२ गतकेो �वनाशकाRर भकूHप र पराकHपनका कारण कृ�ष E"ेमा धेरै E,त 

भएको छ ।  

ता#लका ८ (ज) : �ाकृ�तक �कोपबाट �भा�वत Cे�फल (हे8टर) 

Qभा�वत 

बाल- 

२०७१ 

भुकHप 

२०७० 

बाढ- पUहरो 

२०६९ 

सु�खा 

२०६८ बाढ- 

पUहरो 

२०६७ बाढ- 

पUहरो 

२०६६ बाढ- 

पUहरो र सु�खा 

धान २३९०० १३५०० ११०४५० ८५९ ५६७ ९२००० 

मकै १९०० ९५ २१८०१ ६५६ ५६३ १७०० 

कोदो ११ ५ ३६९१ २ १३ ० 

जHमा २५८११ १३६०० १३५९४२ १५१७ ११४३ ९३७०० 

 £ोत : कृ�ष �वकास म�"ालय 

८.२८ रासाय�नक मल : आ$थ!क वष! २०७०////७१ मा २ लाख ३२ हजार १ सय ८८ 

मेUNक टन रासाय,नक मल ªब&= भएको $थयो जुन आ$थ!क वष! २०६९////७० को 

तलुनामा ३१.२ Q,तशतले बढ- हो । आ$थ!क वष! २०६९////७० मा १ लाख ७६ 

हजार ९ सय ६४ मेUNक टन मा" ªब&= भएको $थयो ।  आ$थ!क वष!  

२०७०////७१ को पUहलो ८ मUहनामा १ लाख ३४ हजार ५०० मेUNक टन ªब&= 

भएकोमा चाल ुआ$थ!क वष! २०७१////७२ को सोUह अब$धमा १ लाख ८८ हजार १ 

सय २२ मेUNक टन ªब&= ªबतरण भएको छ ।  आ$थ!क वष! २०६९////७० मा Q,त 

हेIटर Qयोग दर कर-ब ५७ के.जी. रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०////७१ मा कर-ब ७५ 

के.जी. Q,त हेIटर रहेको छ ।    

ता#लका ८ (झ) : रासाय�नक मलको �वax �वतरण िथ�त  

(मेUNक टनमा) 

मलको नाम 
आ$थ!क वष!{{ {{     

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

युRरया ९९१९६ १०८५५३ १४५६२२ ११८०९३ 

¨ड.ए.पी. ४३७२४ ६५७२२ ८१५२० ५८१०५ 

पोटास २७३३ २६८८ ५०४६ ३९२४ 

ज_मा १४५६५३ १७६९६३ २३२१८८ १८८१२२ 

£ोतः कृ�ष �वकास म�"ालय, कृ�ष साम�ी आप,ुत ! अनगुमन शाखा * Qथम आठ मUहनाको 
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८.२९  #सचंाईः कुल ज�मन मqये जHमा २६ लाख ४१ हेIटर कृ�ष योuय ज�मन रहेको 

छ । यस मqये १७ लाख ६६ हजार �सचंाई योuय ज�मन रहेको छ । आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ सHममा कुल �सचंाई योuय Eे"फल मqये ७६.५ Q,तशत जuगामा 

�सचंाई स�ुवधा उपलWध भएको छ । तर बा�ै मUहना �सचंाई स�ुवधा पuुने Eे" 

भने �स$ंचत E"ेको कRरव ४०.० Q,तशत मा" रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

मा जHमा १९ हजार ३ सय १० हेIटरमा थप �सचंाई स�ुवधा उपलWध भएको  

छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा भ�ूमगत 4यालो 

3यवुवेलबाट ७ हजार ४ सय ५३ हेIटरमा थप �सचंाई �व4तार भएको छ ।    

ता#लका ८ (ञ) : थप #सचंाई �वतार    
(Eे"फल हेIटरमा)    

�स.न. ªबवरण २०७०/७१ 
आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहना 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ 

१ 
भौगो#लक Cे�को 

आधारमा 

१९३१० ९५८५ ७९४८ ७४५३ 

क पहाड - -   

ख तराई - ९५८५ ७९४८ ७४५३ 

ग नछुUटएको - - -  

२ aक#समको आधारमा १९३१० ९५८५ ७९४८ ७४५३ 

क सतह ४१७५ -   

ख भू�मगत १५१३५ ९५८५ ७९४८ ७४५३ 

ग नछुUटएको - - -  

नोट : चालु आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा सतह �सचंाइबाट हा�सल हुने �स$ंचत Eे"को Qग,त आ$थ!क वष!को 

अ��यमा मा" Qा�त हुने हँुदा Qथम आठ मUहनाको Qग,त भू�मगत 4यालो 3यवूवेलको मा" समावेश 

गRरएको � 

८.३०  कृ�ष कजा
ः आ$थ!क वष! २०६९/७० मा बvक तथा �व�तीय स4ंथाह�ले Qवाह 

गरेको कृ�ष ऋण मqये जHमा G. ३९ अब! ७८ करोड असलु गन! बाँक= रहेको 

$थयो । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा Qवाह भएको कृ�ष ऋण G. ५० अब! ९० 

करोड असलु गन! बाँक= रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ 

मUहनामा G. ७ अब! २८ करोड वIयौता रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को 
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Qथम आठ मUहनामा कृ�ष ऋणको बIयौतामा १८.२ Q,तशतले व�ृ1 भई G. ९ 

अब! २७करोड पगेुको छ ।  

ता#लका ८ (ट) : बmक तथा �व"तीय संथाहWले �वाह गरेको कृ�ष कजा
को िथ�त 
(G. दश लाखमा) 

कजा
को aक#सम 

आ�थ
क वष
    �थम आठ मgहनामा भएको प(रवत
न    

२०६९/७०    २०७०/७१    २०७१/७२*
    

२०७०/७१ 
(रकम) 

२०७०/७१ 
(��तशत) 

२०७१/७२ 
(रकम) 

२०७१/७२ 
(��तशत) 

खेतीपाती सHब�धी 

सेवा 
६२२२.४ ६६८६.९ ७८१७.८ ७८.९ १.३ ११३०.९ १६.९ 

$चया २१३०.१ ३२०७.९ ३३२४.८ ९७१.४ ४५.६ ११६.९ ३.६ 

पशुपालन र 

पशुपालनसHब�धी 

सेवा 

१२७१४.६ १५४४२.२ १८३४८.० ७३९.६ ५.८ २९०५.८ १८.८ 

वन, माछापालन तथा 

वधशाला 
४५५५.६ ५७९१.३ १७२४.९ ७९६.१ १७.५ -४०६६.४ -७०.२ 

अ�य कृ�ष तथा 

कृ�षज�य सेवा 
१४१६१.१ १९७८१.७ २८९६४.४ ४६९५.२ ३३.२ ९१८२.७ ४६.४ 

जHमा ३९७८३.८ ५०९०९.८ ६०१७९.८ ७२८१.१ १८.३ ९२७०.० १८.२ 

नोटः *२०७० फागुनसHमको । 

£ोतः नेपाल राMN बvक । 

नेपाल कृ�ष अनुस�धान प(रषद 

८.३१  आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा धानका नयां जात एन. आर 

११९० 4वीकृत भई सकेको र अ�य जातहG IET 16775 र Zhongau 126 म�सनो 

धानको ला$ग र IR77721  र UPLRI 5 घयैा धान को ला$ग पUहचान भइ 

Q4तावना ले�ने कम भरैहेको छ l �यसगैर-, पRरEण गRरएका मकैका जातहG 

Across 9331, Across  9942 / Across 9944 बाल- कटानी भई �व�लेषण काय! 

भरैहेको छ । साथै, पRरEण गRरएका गहँुका जातहG BL 3623 र BL 3629    को 

त�या�क �व�लेषण काय! भरैहेको  छ  भने अदवुाको जात ZI 8502 को 

Q4तावना ले�ने काम सGु भएको छ । गोलभÔडाको वण!शकंर जा,तय �वकासको 

ला$ग डढुवा रोग सहन सIने जातको �वकासको &ममा ३७ वटा &सहG बीच 

छनौटको &ममा रोग सहन सIने Eमता र फलको गणुको आधारमा ३ वटा 

&सहG HRA 14 X HRD7, HRA 20 X HRD1 र HRA 20 X HRD 6     खुमलटारमा 
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उपयIुत पाइएको छ ।  आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा £ोत 

बीउ उ�पादन २ सय २५ मेUNक टन भएको छ । 

ता#लका ८ (ठ) : wोत बीउ उ"पादन तथा बाल^को जात उ�मोचन  

आ$थ!क वष! £ोत बीउ उ�पादन 

(मे.ट.) 

बाल-को जात 

उ�मोचन (सं�या) 

उ�मोचन बाल-को जातहG 

२०६२/६३ ६६९ ४ 

धान, मकै, गहँु, दलहन, तेलहन, 

पहाडीबाल- (जौ, कोदो, फापर), 

आल,ु उखु, जुट, तरकार-, अदवुा, 

ढvचा, घाँसबीउ 

 

२०६३/६४ ५७५ १० 

२०६४/६५ ८६४ २ 

२०६५/६६ ७८१ ९ 

२०६६/६७ ७१५ ० 

२०६७/६८ ८०६ १३ 

२०६८/६९ ९१२ ७ 

२०६९/७० १००९ ४ 

२०७०/७१ ३४१ १० 

२०७१/७२* २२५ -  
* Qथम आठ मUहना 
£ोतः नेपाल कृ�ष अनसु�धान पRरषC, वा�ष!क Q,तवेदन, २०६९ 

साना aकसान �वकास बmक #ल.    

८.३२ �ामीण E"ेका साना %कसानहGCवारा 4था�पत र स�चा�लत साना %कसान कृ�ष 

सहकार- स4ंथा तथा समान Qकृ,तका अ�य लघ�ुव�त स4ंथाहG माफ! त कृ�ष 

तथा कृ�ष Wयवसायमा आधाRरत लघ�ुव�त काय!&म स�चालन गन! थोक कजा! 

उपल©ध गराइदै आएको छ ।   

८.३३ आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा ४ सय १५ सहकार- स4ंथाहG 

आव1 रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को सोह- अव$धमा ४ सय ७८ सहकार- 

स4ंथाहG माफ! त लघ�ुव�त सेवा पगेुको छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७०/७१ को 

Qथम आठ मUहना सHममा सहकार-मा सलंuन कुल सद4य स�ंया ४ लाख ३ 

हजार ६ सय ६६ पRरवार पगुी झJड ै२० लाख जनस�ंया लाभाि�वत भएका छन ्

। साना %कसान सहकार- अनसुरणका माqयमबाट थप १३८ स4ंथाहGमा सलंuन 

सद4यहG समेत गर- झJड ै४ लाख ५० हजार पRरवारमा सेवा पगेुको छ ।  

८.३४ आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा G. २ अब! ७० करोड ९९ लाख 

कजा! लगानीको तलुनामा चाल ुआ$थ!क बष! २०७१/७२ को सोह- अव$धमा ७२ 
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Q,तशतले ब�ृ1 भई G. ४ अब! ६५ करोड ४५ लाख पगेुको छ । अ,घ7लो 

आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनामा 4वीकृत ऋण G. २ अब! ९३ करोड १३ 

लाख भएकोमा चाल ुआ$थ!क वष!को सोह- अव$धमा G. ४ अब! ७४ करोड २७ 

लाख पगेुको छ । आ$थ!क वष!  २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा ऋण असलु- 

३२ Q,तशतले ब�ृ1 भएको छ भने लगानीमा रहेको ऋण रकम गत वष!को 

तलुनामा ७२ Q,तशतले ब�ृ1 भई G. ७ अब! १७ करोड ४० लाख पगेुको छ । 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा साना %कसान सद4यहGको 

शयेर, बचत र जगेडा कोष गर- G. ६ अब! ९८ करोड ७४ लाख 4थानीय पुँजी 

,नमा!ण भएकोमा चाल ुआ$थ!क वष!को सोह- अव$धमा ५६ Q,तशतले ब�ृ1 भई 

कुल G. १० अब! ८८ करोड ८९ लाख पगेुको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को फागनु 

सHममा साना %कसान सहकार- स4ंथा Eे"मा कुल G. १८ अब! ६ करोड २९ 

लाख पुँजी पRरचालनमा रहेको छ ।  

ता#लका ८ (ड) : साना aकसान सहकार^ र थोक कजा
 ऋण लगानीको िथ�त 

& . 

सं. 

�ववरण आ$थ!क वष! Qथम आठ मUहना 
  

२०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७०/७१ २०७१/७२ 

१ समेUटएको िज7ला सं�या ४० ४१ ४३ ५४ ५५ ५५ ५७ 

२ सहकार- सं4था सं�या २३४ २५१ २९१ ३९१ ४२८ ४१५ ४७८ 

३ 
साना %कसान समुह 

सं�या 
२४४१२ २८४२३ ३१९६८ ४०९९१ ४५७३८ ४३४४६ ५२५५१ 

४ 
साना %कसान सद4य 

पRरवार सं�या 
१५९७६७ १८९८९९ २२८४१८ ३२३३८४ ३७६९५७ ३३६१३१ ४०३६६६ 

५ 
कुल 4थानीय �ोत 

G.(लाखमा) 
१९०२१ २९९२९ ४१०३३ ६५२७३ ९१२०८ ६९८७४ १०८८८९ 

६ 
4वीकृत ऋण G. 

(लाखमा) 
१०८०४ १५४२७ २७५५० ३४३३२ ४७४६१ २९३१३ ४७४२७ 

७ ऋण लगानी G. (लाखमा) ९५५८ १८७०९ २६७३८ ३३०९१ ५१३५५ २७०९९ ४६५४५ 

८ ऋण असलु- G. (लाखमा) ५९२४ ११०९५ १८७५१ २३५२६ ३४०१९ २१६४३ २८४६७ 

९ 
लगानीमा रहेको ऋण G. 

(लाखमा) 
१११६१ १८७७५ २६७६२ ३६३२७ ५३६६२ ४१७८३ ७१७४० 

 �ोत: साना %कसान बvक �ल. 

८.३५ नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा साना %कसानहGलाई पशपुालन काय!मा 

Qो�साUहत गर- देश �भ" ैमासजु�य पदाथ!को उ�पादन बढाई आयात Q,त4थापन 

गन! आ$थ!क वष! २०६७/६८ देYख मासजु�य पशपुालन कजा! काय!&म स�चालन 



154 

 

गRरदै आएको छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ देYख दuुधज�य पशपुालनका 

ला$ग समेत लगानी गन� Wयब4था गRरएको छ । मासजु�य पशपुालन कजा! 

लगानीबट चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनाको अव$धसHममा 

G. ५ अब! ७१ करोड २५ लाख कजा! 4वीकृत भई ४७ हजार ८६९ जना 

%कसानलाई G. ३ अब! ६३ करोड ८७ लाख कजा! Qवाह भएको छ । पशपुालन 

कजा!बाट %कसानहGले २ लाख ६० हजार १३६ गोटा मास ुर दधुज�य पशवु4त ु

पालन गरेका छन ् । हालसHम १ लाख ८४ हजार २४३ बाÕा, ३३ हजार ६१६ 

बगंरु, १४ हजार ६४६ पाडापाडी, २६ हजार ८४७ वटा भसैी र ७८४ वटा 

गाईपालनका ला$ग ऋण Qवाह भएको छ ।  पशपुालन कजा!बाट पा�लएका 

पशवु4तहुGबाट G. ५ अब! ८६ करोडभ�दा बढ-को मास ुतथा दuुधज�य पदाथ! 

उ�पादन भएको अनमुान गRरएको छ ।   

ता#लका ८ (ढ) : मासजु�य पशपुालन कजा
को िथ�त 

�ववरण 
आ$थ!क वष! 

Qथम आठ मUहनाको 

Qग,त 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/०७१ २०७०/०७१ २०७१/७२ 

कजा! कारोबार गन� सं4था 

सं�या 
१५१ १८६ २०७ २५७ २२७ ३०१ 

कजा! �लने %कसान स�ंया ८७४१ १७९४१ २५४११ ३८३७३ ३१७४९ ४७८६९ 

ऋण 4वीकृत G. 

(लाखमा) 
६४४७ १४३०५ २३०२९ ३८२७२ ३२८९५ ५७१२५ 

ऋण लगानी रकम G. 

(लाखमा) 
४६२१ ११०२३ १६२२९ २७१७२ २१६८० ३६३८७ 

पशु सं�या ४०७७८ ८७७८३ १२२४०६ १९८७४५ १५७४५० २६०१३६ 

बाÕा २८७९६ ६४०७३ ९०४३३ १४३८७२ ११५३७८ १८४२४३ 

बंगुर ६०८८ ११११७ १४५३५ २४१४८ १८२७८ ३३६१६ 

पाडापाडी २७०२ ५२०३ ६३१७ १०६८९ ८०३३ १४६४६ 

भैसी ३१९२ ७३९० १११२१ २००३६ १५७६१ २६८४७ 

गाई      ७८४ 

�ोत: साना %कसान बvक �ल. 

८.३६ २०७१ साल फा7गणु मसा�तसHममा ७४ हजार ३४३ जनाको Eमता अ�भब�ृ1 

गRरएको छ भने ४ लाख ८४ हजार ८४४ पRरवार सामािजक सामदुा,यक �वकास 
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काय!बाट लाभाि�वत भएका छन ्। �यसगैर-, १ लाख ३९ हजार २१० पRरवारमा 

लघ�ुव�त सेवा �व4तार भएको छ भने ३ सय ७ गाªबसमा 4थानीय साना 

%कसानहGको द-गो लघ�ुव�त सेवा Qदान गन! ३ सय ७ वटा साना %कसान 

सहकार- स4ंथा स�चालनमा आएका छन ् । साथ,ै आ$थ!क वष! २०७१/७२ को 

Qथम आठ मUहनाको अव$धसHममा G. १ अब! ३० करोड म7ुयका ८६ हजार ७ 

सय ५० वटा पशधुनको सरुEण भएको छ । 

ता#लका ८ (ण) : साना aकसान सहकार^ अनुसरण तथा पशुधन संरCणको िथ�त  

काय!&म �ववरण आ$थ!क वष! Qथम आठ मUहना शुG देYख 

हाल 

सHमको 

जHमा 

२०६६/६७ 

सHम    

२०६७/६८    २०६८/६९    २०६९/७०    २०७०/७१    २०७०/७१     २०७१/७२     

Eमता अ�भब�ृ1 

काय!&म 

 

Qा�त अनुदान १३००० ८५०० ५००० ५००० ७५०० ४५०० ६००० ४५००० 

सहभागी सं�या ३५६६७ ८३३८ ८५४१ ९२३५ ९०१० ३३४८ ३५५२ ७४३४३ 

कुल खच! रकम १४१६१ ९०७३ ४६१६ ४९४२ ७६१२ ८९९८ ४९६९ ४५३७३ 

सामुदा,यक �वकास 

काय!&म 

 

Qा�त अनुदान ६००० १५०० ५००० ४१०० ७५०० ४५०० १०००० ३४१०० 

लाभाि�वत 

पRरवार 

१९२९०

८ 
३२०३५ ७५२५६ ६२६०० ८३०४५ ३५१५० ३९००० ४८४८४४ 

कूल खच! ४४१६१ १३६४१ ५२५७१ २९११४ ३३७२५ ७२२९ ७०५० १८०२६२ 

साना %कसान 

सहकार- अनुसरण 

तथा सेवा �व4तार 

काय!&म 

 

गा .�व.स .सं�या  ३६ १६ ७७ ६० ६३ ५६ ५५ ३०७ 

लाभाि�वत 

पRरवार 
१२९९७ ८५०० २५००० ४१४८१ ३१९८२ १६५०० १९२५० १३९२१० 

अनुदान Qा�त  १२५०० ५००० ३०००० २३५०० २७५०० १९२५० २०००० ११८५०० 

कूल खच! १२४७८ ५००० ३००४९ २३३०६ २४१३९ २०३६५ १८४७१ ११३४४३ 

पशुपालन Qबध!न 

काय!&म 

Qा�त अनुदान   ५००० ३५०० ५००० ३३०० ६००० १९५०० 

लाभाि�वत 

सं�या 
  ५८१७ ४२२८ ५३६८ २७७३ ५११२ २०५२५ 

कुल खच! रकम   ४७४६ २८९१ ३४०२ २१६२ ६५०३ १७५४२ 

पशुधन सुरEण    

)पशुवीमा (काय!&म  

 

Qा�त अनुदान   १०००० १४५०० १५७५० ८३०० १०००० ५०२५० 

पशु सं�या   ३१३०३ १८६६९ १८४५३ ९०५६ १८३२५ ८६७५० 

लाभाि�वत 

पRरवार 
  ११८४५ ७२४१ ८९५९ ३९३३ ३७११ ३१७५६ 

कुल खच! रकम   २१३०४ ३०८५४ ४१३१२ १८२७६ १३१२१ १०६५९१ 

जHमा Qा�त अनुदान ३१५०० १५००० ५५००० ५०६०० ६३२५० ३९८५० ४२००० २५७३५० 

कूल खच! ७०८०० २७७१४ ११३२८६ ९११०७ ११०१९० २०३६५ १८४७१ ४३१५६८ 

�ोत: साना %कसान बvक �ल. 

८.३७ �व�तीय Eे" सधुार काय!&म अ�तग!त ए�शयाल- �वकास बvकको सहयोगमा 

Rural Finance Sector Development Cluster Programme-I र II 

काय!&म चाल ु आ$थ!क वष!मा सHप�न भएको छ । जसबाट सचूना Q�व$ध 
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�वकास, कमजोर काय!सHपादन4तर भएका �ामीण सहकार- स4ंथाहGको 

पनुसरंचना र Uहमाल-/पहाडी िज7लामा लघ�ुव�त सेवा �व4तार गन� काय! भएको 

छ । साथै २५ वटा Uहमाल- र पहाडी  िज7लाहG ि4थत १४० �ामीण सहकार- 

स4ंथा माफ! त झJड ै१ लाख ५० हजार पRरवारमा सेवा �व4तार भएको छ ।   

८.३८ UNCDF/Clean Start को Qा�व$धक सहयोगमा “साना %कसानको उ�यालो घर 

काय!&म” अ�तग!त चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनामा ३ हजार ४ सय 

२ पRरवारले G. ७ करोड ६१ लाख म7ुयको ३ हजार ३ सय ६३ थान ्सोलार 

ब�ती र ३९ सेट बायोuयास जडान गरेका छन ्। 

८.३९ सीप र दEता सUहत �शpEत यवुाहGलाई कृ�ष पेशामा आक�ष!त गर- आधु,नक 

Qªब$धयIुत कृ�ष तथा पशपुालन Wयबसायमा सलंuन गराउन २२ देYख ३० वष! 

उमेर समहुका किHतमा १२ कEा पास गरेका साना %कसान सद4यका ७ सय 

१२ जना छोराछोर- (यवुा) ले इजरायलबाट कृ�ष सHब�धी श1ैाि�तक र 

WयवहाRरक ता�लम Qा�त गरेका छन ्। पUहलो चरणमा गएका यवुाहG 4वदेश  

फक� का छन ्भने दो£ो चरणमा गएका यवुाहG चाल ुआ$थ!क वष! �भ" फक! ने 

छन ्।  

सहकार^ Cे�    

८.४० सामािजक एक=करण, गRरबी �यनूीकरण, उ�पादनशील रोजगार-को �सज!ना, 

मया!Uदत एव ं सकारा�मक �म सHब�ध, वातावरण सरंEण, समतामलूक 

समावेशी समाजको ,नमा!ण, उCयमशीलताको �वकास, 4व�छ र Q,त4पध� 

Wयावसा,यक वातावरणको �सज!ना, उ�पादनमा ब�ृ1 ज4ता उपल©धी हा�सल गर- 

देशको सामािजक तथा आ$थ!क �वकासमा सहकार- Eे"बाट योगदान पु̄  याउने 

उCयोग Wयवसायमा सहकाRरताको WयावहाRरक Qयोग गनु! पद!छ ।  

८.४१ सहकार- सघं तथा स4ंथाहGलाई कृ�ष तथा पशपुालनमा मा" सी�मत नराखी 

�शEा, 4वा4�य, पय!टन, उजा! (�वCयतु) लगायतका Eे"हGमा प,न �व4तार र 

Qबध!न गनु! पद!छ । सहकार-को पहँुच व�ृ1 गर- मUहला, गर-ब, सीमा�तकृत, 

अलग शार-Rरक Eमता भएका WयिIत, भ�ूमह-न, �पछ¨डएका वग!, ��मकहG 

एव ं आम नागRरकहGको जीवन4तरमा सधुार 7याउन उनीहGको 4वा�म�वमा 

सहकार- स4ंथा खो7न ु आब�यक छ । सरकारले आव�यकतानसुार पूँजीगत 
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अनदुान वा सहु�लयतपणू! Gपमा ऋण उपल©ध, Qा�व$धक ता�लमको Wयव4था र 

बजारसHम पहँुचमा सहजीकरण गनु! पद!छ ।  

८.४२ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम ८ मUहनासHममा QारिHभक सहकार- स4ंथाको 

स�ंया ३ लाख १७ हजार ५ पगेुको छ । हालसHम सहकार-मा सलंuन 

सद4यहGको स�ंया ४७ लाख ८६ हजार २ सय १ पगेुको छ।  जसमqये पGुष र 

मUहला सद4यहGको स�ंया�मक अनपुात &मशः ५३.५ Q,तशत र ४६.५ Q,तशत 

रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यसHममा सहकार- आ�दोलनको 

नेत�ृव तहमा ३३.८ Q,तशत मUहलाहGको सहभा$गता रहेको छ र ३ हजार ६ 

सय ५६ भ�दा बढ- सहकार- स4ंथाहG पणू!Gपमा मUहला1ारा स�चालन भएका 

छन ् ।  

८.४३ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम ८ मUहनासHममा सहकार- Eे"बाट सचंा�लत 

उCयम Wयवसायमा  ५५ हजार ९ सय ९४ WयिIतहGले Q�यE रोजगार- Qा�त 

गरेका छन ्भने १० लाख भ�दा बढ-ले अQ�यE रोजगार- पाएको अनमुान छ । 

यसगैर-, चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनासHममा G. १ खब! ७६ अब! 

भ�दा बढ- बचत पRरचालन भई यसबाट G १ खब! ६१ अब! बराबरको लगानी 

भएको छ । हाल सHम 4था�पत भएका �व�भ�न Qकृ,तका स4ंथाहGको कुल 

शयेर पूँजी G. ६३ अब! भ�दा वढ- पगेुको छ । QारिHभक स4ंथा बाहेक सहकार- 

अ�भयानको के�; देYख िज7ला तहसHम रािMNय सहकार- सघं �ल�मटेड–१, 

रािMNय सहकार- बvक �ल�मटेड–१, के�;-य �वषयगत सहकार- सघंहG–२०, िज7ला 

सहकार- सघंहG–६९ र �वषयगत िज7ला सहकार- सघंहG–२४१ स�चालनमा रहेका 

छन ्।  

८.४४  कुल सहकार- स4ंथाको स�ंया ३१ हजार ६ सय ५ मqये बचत तथा ऋण 

सहकार-हGको स�ंया १३ हजार ४ सय १५ रहेको छ भने कृ�ष तथा कृ�षज�य 

उ�पादनसँग सHबि�धत सहकार- स4ंथाको स�ंया ११ हजार १ सय १७ रहेको  

छ । �व�त तथा उ�पादन Eे"को अ,तRरIत साव!ज,नक �वतरणको E"ेमा 

उपभोIता सहकार- स4ंथाहG %&याशील रहेका छन ् । साथै, अ�य सेवा 

Wयवसायमा 4वा4�य, �वCयतु, सचंार, यातायात, पय!टन आUद ज4ता सहकार- 

स4ंथाहGको �वकास हँुदैछ ।  
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ता#लका ८ (त) :  �ारि_भक सहकार^ संथाह0  

(रकम 0. हजारमा)    

काय! 

Qकृ,त 

सं4था 

सं�या 

सद4य शेयर पुजंी 

G. 
,नEेप G. लगानी G. 

Q�येE रोजगार- 

पGूष मUहला जHमा पGूष मUहला जHमा 

बचत तथा 

ऋण १३३१५ १३१०४६६ १३००४५४ २६१०९२० ४७७३२३१४ १३१२९४१४३ १२१८६१९३२ १६३०८ १६९२४ ३३२३२ 

बहुउ¾े�यीय 
४११३ ६१८५७९ ४२००९६ १०३८६७५ १०१९४६७० ३२३४७७५ २७३३५०५४ ५०२४ ५७९६ १०८२० 

कृ�ष ८५३७ ३४९४५८ ३२१६३९ ६७१०९७ ३३६८४२८ ४६९३८०३ ३८५७३८८ २०३० ३०९३ ५१२३ 

दuुध १७५० ८५५७१ ३०१६९ ११५७४० ४६९७४९ ५९५१८१७ ४८३१७७ ४३३ १७३३ २१६६ 

उपभोIता १४२४ ३६७३४ १९२३७ ५५९७१ २८०६२३ २७८२६३ ५६४६२८ ३२४ ४६० ७८४ 

�वCयतु ४३६ ५३०९२ ११९९१ ६५०८३ ८४५७४ ४८१५४ ११२९४६ ६२ ३०७ ३६९ 

तरकार- 

तथा 

फलफूल २०५ १५७४७ १८३२१ ३४०६८ ५५१९२ ३१०६७६ ५८६७७३ ११८ १९४ ३१२ 

$चया १११ ४१०६ १५०३ ५६०९ ४४०२५ १८४४५ २७७३६ ४५ ८६ १३१ 

क%फ १५४ ३२९६ २४४८ ५७४४ १३१२६ १३७९० ६२१८ ३६ ९५ १३१ 

ज¨डबटु- १९४ ४९०१ २२८४ ७१८५ २००३७ ११७६३३२ २७४१४ ३३ ३५ ६८ 

मौर-पालन ७४ २५८८ १७२३ ४३११ ९३०१ ४९३२ ५६९६ २४ ३० ५४ 

संचार १२१ ९०८६ ३८४० १२९२६ १३४२९९ २२९०२ २९५८७ २०७ ३३१ ५३८ 

4वा4�य ९४ ६१२६ ३९९० १०११६ २६३१९१ १०८३१० १०७०३६ ३०० ५२० ८२० 

उखु ४७ १७०७ ६९२ २३९९ ६१५९ १७९२४ २६२३६ ० १ १ 

जनुार ४५ ८९९ ५१६ १४१५ ९८१ ६१२५ ६२२३ ४ ५ ९ 

अ�य ९८५ ६३६८५ ८४९६८ १४८६५३ ४१३८६६ १२०६८५५ २६१९५१४ ६७२ ४५५ ११२७ 

 ज_मा ३१६०५ २५६६०४१ २२२३८७१ ४७८९९१२ ६३०९०५३५ १४८३८७२४६ १५७६५७५५८ २५६२० ३००६५ ५५६८५ 

£ोतः सहकार- �वभाग 

    

८.४५ आ$थ!क वष! २०६३/६४ को तलुनामा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम ८ 

मUहनासHममा सहकार- स4ंथाको स�ंयामा २२६.१८ Q,तशत, सद4य स�ंयामा 
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२९०.२२ Q,तशत, शयेर पुँजीमा ५९३४.१२ Q,तशत, कुल बचत पRरचालनमा 

८०२.३८ Q,तशत, कुल लगानीमा ६५५२.९० Q,तशत र Q�यE रोजगार-मा 

३५७.७५ Q,तशतले व�ृ1 भएबाट मलुकुको आ$थ!क �वकासमा सहकार- E"ेको 

योगदान ब�दो छ ।  
 

ता#लका ८ (थ) : सहकार^ संथाह0को बचत र लगानीको �व"ृती 
(रकम G. हजारमा) 

आ$थ!क 

वष! 

सं4थाहG

को सं�या 

सद4यहGको 

सं�या 

कुल शेयर 

पुँजी 

कुल बचत 

पRरचालन 
कुल लगानी 

Q�यE रोजगार- 

सं�या 

२०६३/६४ ९७२० १२५९७४७ १०४५५६३ १९५१७५१७ २४१४८४८ १२१६५ 

२०६४/६५ १२६४६ १८४३७५९ ८९५९१७२ २९३०८४३४ ३००२४६२५ १५८२८ 

२०६५/६६ १९७२४ २१३८३३४८ ८४८२४७६ ४५६७६९४४ ५२६६०११७ ३१९९६८ 

२०६६/६७ २२६४६ २९६३११४ २०१९६२७४ १२१८३१३५९ १०५४५३५७ ३७७९८ 

२०६७/६८ २३३०१ ३१४१५८१ २०२२५१३९ ११७२९५२२८ ११६८३५८१४ ३८८९२ 

२०६८/६९ २६५०१ ३८४२६५७ २७०९५१५१ १३९५४३९७१ १३४३८३२४१ ३९५७२ 

२०६९/७० २७९१४ ४१०४०२५ २८८२३०६० १४७०६९६६३ १३७०८४८७३ ५२००० 

२०७०/७१ ३११७७ ४५५५२८६ ६११८६२०१ १७२५२९३५० १५४६३१६०४ ५४००० 

२०७१/७२ ३१७०५ ४७८९९१२ ६३०९०५३५ १७६१२२६७६ १६०६५७५५८ ५५६८५ 

£ोतः सहकार- �वभाग 

८.४६ सहकार-माफ! त पशपुालन (गाई/बाÕा/बगंरु) फाम! 4थापना गन! र कृ�षज�य 

Qशोधन उCयमहGको पRरयोजनामा ५० Q,तशतसHम पुँजीगत अनदुान Qदान 

गRरएको छ । हालसHममा सरकार र सहकार- साझदेार-मा २ सय ५० वटा 

पRरयोजना 4थापना भएका छन ् । उIत पRरयोजनाको उCयमहG Qवध!नको 

ला$ग G. १७ करोड ७० लाख ७८ हजार अनदुान उपल©ध गराईएको छ । 

कृ�ष उ"पादनको आयात तथा �नया
तको िथ�त    

८.४७ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा खाCय व4त ु तथा जीवज�त ु

पदाथ!को ,नया!तमा १८.४ Q,तशत क�म भई  G. १२ अब! ५६ करोड र सतु� तथा 

पेय पदाथ!को ,नया!तमा २०.८ Q,तशतले व�ृ1 भई र G. १ अब! ८० करोड पगेुको 

छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनामा खाCय व4त ु तथा 

जीवज�त ु एव ं सतु� तथा पेय पदाथ!ह�को ,नया!तमा &मश G. १५ अब! ३९ 

करोड र G. १ अब! ४९ करोड रहेको $थयो।  आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम 

आठ मUहनाको व4तगुत ,नया!त गत वष!को सोह- अव$धमा भएको ,नया!त भ�दा 
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६.६ Q,तशतले क�म हुने अनमुान छ ।  �य4त,ै आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम 

आठ मUहनामा खाCय व4त ुतथा जीवज�त ुG. ५३ अब! ६४ करोड र सतु� तथा 

पेय पदाथ! G. ३ अब! १ करोड म7ूय बरावरको आयात भएको $थयो । चाल ु

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनाको व4तगुत आयात गत वष!को 

सोह- अव$धको तलुनामा १०.५ Q,तशतले व�ृ1 भई ५ खब! ५ अब! ९१ करोड हुने 

अनमुान छ ।  गत आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qथम आठ मUहनाको तलुनामा 

चाल ुआ$थ!क बष!को सोUह अब$धमा खाCय व4त ुतथा जीवज�त ुर सतु� तथा 

पेय पदाथ! &मश १६.१ Q,तशत र ३.१ Q,तशतले व�ृ1 हुने अनमुान छ ।  

वन तथा भू-संरCण     

८.४८ वन, वन4प,त, जडीबटु-, व�यज�त,ु सरंpEत E"े, जै�वक �व�वधता र जलाधारको 

सम$ुचत सरंEण, सHवध!न र सदपुयोग गद� थप रोजगार-को �सज!ना र आय 

व�ृ1 गर- �वप�न वग!को जी�वकोपाज!नमा सधुार र पाRरि4थ,तक=य Qणाल- बीच 

स�तलुन कायम गनु! आव�यक छ । Uदगो वन Wयव4थापनCवारा वन Eे"को 

उ�पादक�व र वन पदैावारको उ�पादन व�ृ1 गर- वातावरण सरंEणका साथ ै

आ$थ!क लाभ हा�सल गनु! पद!छ । 

८.४९ नेपालमा कूल भ-ूभागको २९ Q,तशत वन Eे" र १०.५ Q,तशत भ-ूभाग झाडी 

ब3ुयानले ढाकेको छ  । कूल 4टेम आयतन ३८ करोड ८० लाख Iयªूबक �मटर 

मqये २८ Q,तशत साल Qजा,त रहेको छ । यसगैर-, कूल वायोमास ४ हजार २ 

सय ९० लाख टन, औसत 4टेम आयतन १७८ Iयªूबक �मटर Q,त हेIटर र 

औसत Gख स�ंया ४ सय ८ Q,त हेIटर रहेको छ ।  

ता#लका ८ (द) : नेपालको वन wोत त=याkक 

वन Eे" ४२.७ लाखहेIटर (२९Q,तशत) 

बु3यान Eे" १५.६लाखहेIटर (१०.६Q,तशत) 

कूल 4टेम आयतन ३८ करोड ८० लाख Iयू�वक �मटर 

कूल 4टेम आयतन मqये साल Qजाती २८ Q,तशत 

कूल बायोमास ४,२९० लाखटन 

औसत 4टेम आयतन १७८ Iयू�वक �मटर Q,त हेIटर 

औसत Gख सं�या ४०८ Q,त हेIटर 
       £ोत: नेपालको वन £ोत Q,तवेदन, १९९९ वन अनसु�धान तथा सभ�Eण ªबभाग 
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८.५० देशको कुल भ–ूभागको �यनूतम ४० Q,तशत वन E"े कायम गन! आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा ६ सय ४८ हेIटर र चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को फा7गणु 

सHममा १७७.७२ हेIटर अ,त&�मत वन Eे" खा�ल गराई ©यव4थापन गRरएको 

छ । 

८.५१ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा १८ हजार ४ सय ७१ वटा सामदुा,यक वनको १७ 

लाख ३१ हजार ४८२ हेIटर वन ह4ता�तरण गर- २२ लाख ७८ हजार ७ सय ६९ 

घर धुर- लाभाि�वत भएका छन ् । चाल ू आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु 

मUहनासHममा ३ सय ६२ वटा थप भई सामदुा,यक वन उपभोIता स�ंया १८ 

हजार ६ सय ८६ पगेुको छ। यसगैर-, आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फा7गणु 

सHममा १ हजार ३ सय ६३ वटा सामदुा,यक वनको काय!योजना पRरमाज!न 

गRरएको छ । यसगैर- आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा २८८०८.२७ हेIटर वन 

कव�ुलयती वनको Gपमा ह4ता�तरण गRरएको छ । चाल ूआ$थ!क वष! २०७१/७२ 

को फा7गणु सHममा कव�ुलय,त वनको स�ंया ९१ वटा थप भई ६ हजार ३५ 

पगेुको छ । 

८.५२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा �व�भ�न २२ वटा औCयो$गक Q,तMठानलाई ६४० 

हेIटर वन Eे" कव�ुलयती वनको Gपमा उपल©ध गराइएको छ । आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ सHममा १ लाख ३३ हजार ६ सय ८५ हेIटर वन E"ेलाई ८ वटा 

सरंpEत वनको Gपमा सरंEण तथा Wयव4थापन हुदै आएको छ । 

८.५३ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा १० वटा िज7लामा ५७ हजार ४ सय ९७ हेIटर 

वनEे" २१ वटा साझेदार-वनको Gपमा सरंEण तथा Wयव4थापन हँुदै आएको छ 

। यस वाट ५ लाख ३२ हजार २६ घरधुर-को ३४ लाख ८० हजार ९ सय ३२ 

जनस�ंया लाभाि�वत भएका छन ्। 

८.५४ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा परHपरागत धा�म!क मठ, मि�दर, गHुबा आUद 

रहेको ३६ वटा वनEे"को २ हजार ५६ हेIटर वन धा�म!कवनको Gपमा 

ह4ता�तरण गर- सरंEण तथा Wयव4थापन भईरहेको छ। 
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८.५५ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा २ हजार ४ सय ५८ वटाको  २ हजार ३ सय ६० 

हेIटर ,निज वनको Gपमा दता! गर- सरंEण तथा Wयव4थापन हुदै आएको छ । 

म�जूषा ८ (क) : वन स_वि�ध केgह त=यांक 

सामुदा,यक वनको सं�या १८४७१ वटा 

ह4ता�तरण भएको सामुदा,यक वनको Eे"फल १७,३१,४८२ हे. 

सामुदा,यक वनमा संलuन घरधुर- सं�या २२,७८,७६९ 

कव�ुलयती वनको सं�या (गRरवी) ७४१९ वटा 

कव�ुलयती वनको Eे"फल ४२८३५ हे. 

औCयो$गक Qयोजनको कव�ुलयती वनको 

सं�या 

२२ वटा  

औCयो$गक Qयोजनको कव�ुलयती वनका 

Eे"फल 

६४० हेIटर  

संरpEतवनकोसं�या ८ वटा 

संरpEत वनको Eे"फल १,३३,६८५ हे 

साझेदार- वनको सं�या २१ वटा  

साझेदार- वनको Eे"फल ५७४९७.५४ हेIटर 

साझेदार-बाटलाभाि�वतघरधुर- ५,३२,०२६ 

साझेदार-बाट लाभाि�वत जनसं�या ३४,८०,९३२ 

धा�म!क वनको सं�या ३६ वटा 

धा�म!क वनको Eे"फल २०५६ हे. 

,नजीवनको सं�या २४५८ वटा 

,नजीवनको Eे"फल २३६० हे. 

�ोत: वन �वभाग, २०७१ 

८.५६ आम नेपाल-को ला$ग दै,नक Qयोग तथा वनपदैावारमा आधाRरत उCयोगको 

ला$ग क�चा पदाथ!को Gपमा आव�यक पन� वनपदैावार (काठ, दाउरा, ज¨डबटु- 

आUद) को उ�पादन गर- उ$चत �वतरणको माqयमबाट उपल©ध गराउन ुपद!छ । 

यस ै स�दभ!मा, सरकारCवारा Wयवि4थत वन, सामदुा,यक वन तथा ,निज 

वनबाट उ�पादन भएको वन पदैावारको पRरमाण ठोस नी,तगत Wयव4थाको 

अभावमा उतारचढावपणू! देYख�छ । 
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ता#लका ८ (ध) : वनपदैावार सकंलन तथा �वx- �वतरणको अवथा 

आ�थ
क 

वष
 

काठ (8यू. फ-. हजारमा ) दाउरा (च�ा ) 
(संuया) 

ज�डबुट^ 

(मे.ट.) 
 सरकार- 

वन 

सामुदा,यक 

वन 

नीिजवन जHमा सरकार- 

वन 

सामुदा,यक 

वन 

नीिजवन जHमा सरकार- 

वन 

२०७१/७२* २४८०.९९ ५५.२६ २७११.६६ ५२४७.९१ ३१३ ८९ १२७० १६७२ ३६९.७४ 

२०७०/७१ ८९५.७७ ७३३.०६ ८०१९.४१ ९६४८.२४ १२९५    ४८३३.९५ 

२०६९/७० ११५९.१६ ३७१.१७ ३२८६.९० ४८१७.२३ ७६४    ११६४.३१ 

२०६८/६९ ११०७.०४ २०१.३४ ३११३.४१ ४४२१.७९ ६२६    २५४६.१६ 

२०६७/६८ ५२४.५६ १५०.११ २५७८.१७ ३२५२.८४ १२८१    २८८३.४७ 

२०६६/६७ १४३१.३१ ५८१०.१६ २७११.३८ ९९५२.८५ ३६४७    २१७१.५२ 

�ोत: वन �वभाग र वन पदैावार �वकास स�मती. २०७१ 

*फागुन मसा�त सHम 

८.५७ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा १४ हजार १३ हेIटर वनEे"को जuगा अ�य 

Qयोजनको ला$ग भोगा$धकार उपल©ध गराइएको छ । यसमा जल �वCयतु 

(Qसारण लाइन समेत), सरकार- काया!लय, मIुत कमयैा, सकुुHवासी, सेना, 

Qहर-, सामािजक सेवा, भौ,तक पवूा!धार आUद रहेका छन ्। 
ता#लका ८ (न) : वन पैदावर वाहेक अ�य �योजनको ला�ग भोगा�धकार उपलbध 

गराइएको वन Cे�को �ववरण 

#स.नं. �योजन�वषय Cे�फल (हे8टर) कैaफयत 

१  पया!वरण, होटल, Rरस�ट, केवुलकार, पाक!  ,नमा!ण २३५.४५  

२  वन �वकास (वEृारोपण, रवर) १६९०.४  

३  Hydropower, �वघुत लाइन  Qसारण १४८०.२४  

४  जडीवुट- खे,त २५६.००  

५  सरकार- काया!लय, नगर�वकास, गा �व. स, 

पर-योजना, आयोजना, धम!शाला, 4म,ृत Q,तMठान 

३७१९.३७  

६  व�यज�तु फाम! २५६.००  

७  �समे�ट/चुनढंुगा ३७३३५.१७  

८  मुIतकमैया, सुकुHवासी जuगा सHव�धी २८१९.१३  

९  संचार ५.३१  

१०  नेपाल- सेना १२९१.९९  

११  नेपाल Qहर-, शश4" Qहर-/Nा%फक ३३३.६७  

१२  समािजक सेवा (अ4पताल, �वCयालय, कलेज) ८६२.२८  

१३  भौ,तक पुवा!धार (खानेपानी, �सचाई, सडक) ७२८.०५  

 कूल ज_मा १४०१३.४३  
�ोत: वन तथा भ ूसंरEण म�"ालय, २०७१। 
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८.५८ रािMNय ,नकु�ज तथा व�य ज�त ुसरंEण ऐन, २०२९ अनसुार १० वटा रािMNय 

,नकु�ज, ३ वटा व�यज�त ुआरE, १ वटा �शकार आरE र ६ वटा सरंEण Eे" 

गर- ३४ हजार १ सय ८६ वग! %क.�म. Eे" सरंEण E"ेले ओगटेको छ । यो 

कूल E"ेफलको २३.२३ Q,तशत हो । यस मqये ४ सय ३३ वटा मqयवत� 

सामदुा,यक वनले १ लाख २५ हजार ३ सय ५० हेIटर Eे" ओगटेको छ र 

यसवाट ४० हजार १ सय ९१ घरधुर- लाभाि�वत भएका छन ्। �यसगैर-, ६३ 

वटाको २५७.१६ हेIटर कव�ुलयती वनको Gपमा रहेको छ । हा�ती, बाघ, गडैा, 

Uहउँ$चतवुा, गोह-, कृMणसार लगायतका  मह�वपणू!, दलु!व तथा लोपो�मखु व�य 

ज�तहुGको Qजा,त सरंEण योजना तयार गर- सोह- अनGुप सरंEण भरैहेकोले 

य4ता Qजा,तहGको स�ंयामा &मश ब�ृ1 हुदै गरैहेको छ । 

ता#लका ८ (प) : सरंCण C�े स_वि�ध �ववरण 

रािMNय ,नकु�ज स�ंया १० वटा 

व�यज�त ुआरE स�ंया ३ वटा 

�शकार आरE स�ंया १ वटा 

सरंEण Eे" स�ंया ६ वटा 

सरंEण Eे"को कुल Eे"फल ३४,१८६ वग! %क.�म 

(नेपालको कुल 

Eे"फलको २३.२३) 

सरंEण योजना तयार गर- सोह- अनGुप सरंEण 

भरैहेका Qजा,तको Qजा,त 

हा�ती, बाघ, गडैा, Uहउँ 

$चतवुा, गोह-, कृMणसार 

मqयवत� सामदुा,यक वनको स�ंया ४३३ वटा 

मqयवत� सामदुा,यक वनका Eे"फल १२५३४९.७ हेIटर 

मqयवत� सामदुा,यक वनमा सलंuन घरधुर- स�ंया ४०१९१ घरधरु- 

मqयवत� कव�ुलयती वनको स�ंया ६३ वटा 

मqयवत� कव�ुलयती वनको Eे"फल २५७.१६ हेIटर 

�ोत: रािMNय ,नकु�ज तथा व�य ज�तु संरEण �वभाग, २०७१ 
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म�जूषा ८ (ख) :  मुuय व�यज�तु �जा�तको संuया (२०७१ आषाढ) 
 

बाघ 

गvडा 

हा�ती 

अना! 

कृMणसार 

बा��सहंा 

घ¨डयाल 

Uहउँ$चतुवा 

 

१९८ वटा 

५३४ वटा 

१०५–१४५ वटा 

२७४ वटा 

३००–३५० वटा 

२१०५ वटा 

१३४ वटा 

३००–५०० वटा 
�ोतः रािMNय ,नकु�ज तथा व�यज�त ुसंरEण �वभाग, २०७१ । 

 

८.५९ नेपालमा सरंEण Eे"लाई पय!टक आकष!णको मह�वपणू! ग�तWयको Gपमा �लने 

गRर�छ । आ�तRरक तथा वा5य पय!टकहGको आकष!ण सरंEण Eे" Q,त व�दै 

गएको छ । आ$थ!क वष! २०६६/६७ को तलुनामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा 

सरंpEत Eे"मा Çमण गन� पय!टकको स�ंया ३६ Q,तशतले बढेको छ । यसगैर-, 

सरंEण E"ेवाट Qा�त हुने राज4व आ$थ!क वष! २०६६/६७ को तलुनामा आ$थ!क 

वष! २०७०/७१ मा कRरव तीन गनुाले व�ृ1 भएको छ  । 

ता#लका ८ (फ) :  संरCण Cे�मा �मण गनs पय
टकको संuया र राजव  

आ$थ!क वष! Çमण गन� पय!टकको सं�या 

(4वदेसी/�वदेसी ) 

संरEण Eे"बाट संकलन 

भएको राज4व (G.०००) 

२०७०/७१  ४२५३३४ ५३०८५२ 

२०६९/७०  ३९०६९० ४७१३३८ 

२०६८/६९  ५०२०९२ २५८५२६ 

२०६७/६८  ४५५२३७ २०९९५६ 

२०६६/६७  ३११७८९ १४०३८३ 

�ोत: वा�ष!क Q,तवेदन २०७०/७१, रािMNय ,नकु�ज तथा व�य ज�तु संरEण �वभाग 

८.६० नेपालका वन4प,तहGको पUहचान, Wयव4थापन तथा 4व4थानीय र पर4थानीय 

सरंEण, अqययन अनसु�धान र अ�भलेखीकरण काय! ,नर�तर च�लरहेको छ । 

जस अ�तग!त रािMNय हव�Rरयम तथा वन4प,त Qयोगशालामा ५ हजार ७७  

वन4प,त Qजा,तका १ लाख ५० हजार हव�Rरयमका नमनुाहGको सरंEण गर- 

,नय�मत Wयव4थापन गRरनकुो साथै ५ सय हव�Rरयम नमनूाहGको Digitization 
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तथा १२ सय हव�Rरयम नमनूाहGको Electronic database तयार गRरएको छ 

। साथै, १ हजार ४ सय २८ हव�Rरयम नमनूाहGको Labeling गर- Mounting 

गन� काय! समेत सHप�न भसैकेको छ । 

८.६१ जै�वकसरुEा, WयापाRरक मह��वका जडीबटु-ज�य वन4प,तको गणु4तरको 

�व�लेषण, फाइटोसेनेटर- Qमाणीकरण लगायत Nेड सपोट!काय!को सदपुयोगको 

ला$ग QयोगशालाहGको सZुढ-करण भरैहेकोछ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा 

३१० Qजा,तका वन4प,तको फाइटोके�मकल तथा फमा!लोिजकल  अqययन काय! 

सHप�न भएको छ । �यसगैर-, १५ Qजा,तका वन4प,तको सगुि�धत तले 

�व�लेषण गRरएको  छ भने १९ Qजा,तका वन4प,तको बायोके�मकल अqययन 

भएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��य सHममा ११३ वटा Qजा,तका 

वन4प,तको Uट4यकु7चर Q�व$धको �वकास भएको छ भने २७ वटा लोपो�मखु 

तथा सकंटाप�न Qजा,तहGको 4थानीय तथा पर4थानीय Gपमा सरंEण भ ैरहेको 

छ । 

८.६२ नेपालमा १२ वटा वन4प,त उCयानहGको 4थापना भ ै८०६.२ हेIटर E"ेफलमा 

Wयव4थापन भएको छ । रािMNय बन4प,त उCयानमा Çमण गन� आ�तRरक 

तथा बा5य पय!टकबाट Qा�त भएको राज4व &मश: ब�ृ1 हुदै गएको छ । य4ता 

उCयानहGको उ$चत Wयव4थापन गन! स%कएमा मा,नसहGले आमोद Qमोद गन! 

उपयIुत 4थान पाउने तथा रा�यले उ7ले�य Gपमा राज4व Qा�त गन! सIने 

हुन जा�छ । 

ता#लका ८ (ब) :  रािHIय बनप�त उLयानमा �मण गनs आ�त(रक तथा बा}य पय
टक  

आ$थ!क वष! पय!टक सं�या Qा�त राज4व (G. हजारमा)  

 आ�तRरक   बा5य  जHमा   

२०७१/७२*  १९४५५१  २५३२  १९७०८३ ६४३६  

२०७०/७१ २७३९४८  १७६०  २७७७०८  ३७४१  

२०६९/७० २६३३५७  ३४८८  २६६८४५  ३६०९  

२०६८/६९ २४४५६९  २२७०  २४७८४०  ३३३४  

२०६७/६८ २३५९३३  ३२१४  २३९१४७  ३२४१  

२०६६/६७ २२१६४८  २६३८  २२४२८६  ३०१९  
�ोत: रािMNय बन4प,त उCयान, गोदावर-, २०७१। 

*फागुन मसा�त सHम । 
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८.६३ भ-ूतथा जलाधार E"ेको ब¹ैा,नक Wयव4थापनबाट E,त �4त भ�ूमको 

पनुG�थान, सडक पाखो सरंEण, �सचाई कुलो ,नमा!ण तथा मम!त, पानी महुान 

सरंEण, ग7छÊ पUहरो सरंEण, कृ�ष/वन म"ैी खते वार- सरंEण ज4ता 

%&याकलापहGको काय!�वयनबाट ज�मनको उ�पादक�व व�नकुो साथै �वकासका 

पवूा!धारको सरंEणमा सहयोग पuुन गएको छ । साथै, यसले पाRरि4थक=य 

स�तलुन कायम रा�न र जलवाय ुपRरवत!नबाट �सिज!त Qभावको अनकुुलनमा 

सहयोग पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अि�तम सHममा २ सय १९ वटा 

उपजलाधर Eे"को Wयव4थापन योजना तयार पार- भ ू तथा जलाधार 

Wयव4थापनको काय! हँुदै आएको छ । 

ता#लका ८ (भ) : भ ूतथा जलाधार Gयवथापनको अवथा 
काय!योजना तयार भएका उप-जलाधार Eे"हGको सं�या २१९ वटा  

ग7छÊ/पUहरो संरEण ४४८२ वटा  

वायोइि�ज,नयRर�गबाट खोला/खहरे %कनार संरEण १६७५.५८ 

%क.�म. 

पानी मुहान संरEण ३३४६ वटा  

संरEण पोखर-/स�व!Eे"/तालतलैया संरEण १७२७ वटा  

कृ�ष/वनमै"ी खेतवार- संरEण ३२५० हेIटर 

E,त�4त भू�म पुनG�थान १४२४९ हेIटर 

वायोइि�ज,नयRर�गबाट सडक पाखो संरEण ४३१ %क.�म. 

�सचंाई कुलो संरEण १५५६ %क.�म. 

�वप�न वग!का ला$ग आयमूलक संरEण काय!&म २५८७ घरधुर- 
�ोत:-भू तथा जलाधार संरEण �वभाग  

८.६४ वन Eे"बाट Qा�त हुने राज4व म�ुयतया वन पदैावार (काठ, दाउरा, ज¨डबटु- 

आUद) को उ�पादन र �व%& एव ंसरंEण Eे"मा Çमण गन� पय!टकबाट उठेको 

Qवेश द4तरुमा ,नभ!र रह�छ ।  वन पदैावार (काठ, दाउरा, ज¨डबटु- आUद) को 

उ$चत उ�पादन भ ै �व%& �वतरण भएताप,न सरंEण E"ेमा Çमण गन� 

पय!टकको स�ंयामा हुने घट-बढले राज4व सकंलनमा प,न घ3ने र ब�ने Qविृ�त 

देYखएको छ । आ$थ!क वष! २०६६/६७ को तलुनामा आ$थ!क वष! २०६९/७० मा 

वन Eे"को राज4व दो©बर वढेको देYख�छ भने आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा थोरै 

घटन गएको देYख�छ । 
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ता#लका ८ (म) : बन Cे�बाट �ाzत राजव  
आ$थ!क वष! राज4व (G. हजारमा) 

२०७०/७१ ११८२१६७ 

२०६९/७० १३९५७१९ 

२०६८/६९ १०७२८०१ 

२०६७/६८ ३६१४९७ 

२०६६/६७ ६९७२९६ 
     �ोत: वन तथा भ ूसंरEण म�"ालय । 

 

भू#मसुधार तथा Gयवथा        

८.६५ सव!साधारण जनताको अचल सHपि�तको Gपमा रहेको जuगाको 4वा�म�वको 

सरंEणका ला$ग जuगा दता! गर- जuगाधनी दता! Qमाण पजूा! उपल©ध गराउने, 

भ�ूम तथा भ�ूम�ोतको सम$ुचत उपयोग स,ुनि�चत हुने गर- द-गो �वकासमा 

योगदान गन!, �वकास ,नमा!ण तथा योजना तजु!माका ला$ग आव�यक पन� 

नापनIशा तथा भौगो�लक सचूनाको श1ुता र �व�वसनीयता अ�भब�ृ1 गन!, 

भ�ूमह-न %कसानहGको भ�ूममा पहँूच अ�भव�ृ1 गन!, सचूना Q�व$ध अवHबन 

गर- भ�ूम सHब�धी सेवा Qवाहलाई सहज, सरल, पारदश�, एव ं  गणु4तर-य 

त7ुयाउन, नापनIसा तथा भ�ूमWयव4थापनका Eे"मा आव�यक पन� दE 

जनशिIत �वकास गन! र राज�व पRरचालनमा योगदान गन! भ�ूमको सम$ुचत 

Wयव4थापन गनु!पद!छ । 

८.६६ चाल ु आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहना सHममा नापजाँच हुन बाँक= रहेका 

कर-ब २० हजार हेIटर गाउँ©लक Eे" मqये कर-ब १४ हजार हेIटर नापजाचँ 

सHप�न गRरएको छ । �व�भ�न १७ नापी काया!लयहGमा पनुःनापी चाल ूरहेको 

र �वगतमा नापजाँच हुन बाँक= रहेका E"ेहGको पUहचान गर- नापजाचँका ला$ग 

आव�यक तयार- भरैहेको छ ।  

८.६७ देशभरका २ सय ५४ वटा गा�वस, ४ वटा नगरपा�लका र Cव�Cवबाट भ�ूमलगत 

E,त भएको पा7पा िज7लामा चाल ूआ$थ!क वष!मा १ वटा नगरपा�लका (रामपरु) 

को भ–ूउपयोग नIशा/डाटा तयार गRरएको छ ।    

८.६८ Cव�Cवबाट भ�ूम लगत E,त भएका िज7लाहG मqये अछाम िज7लामा 

सा�वकका ७५ गा�वस मqये २० गा�वसको नापजाचँ, अघा!खाचँी िज7लामा 

सा�वकका ४३ गा�वस मqये २१ गा�वसमा %फ7ड काय!का साथ ै १६ गा�वसमा 
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उपयो$गताको आधारमा जuगाको वग�करण, १ सय ४३ गा�वसको भ ू उपयोग 

नIशा तयार- र ७९ गा�वसको वग�करण गन� काय! सHप�न भएको छ ।     

८.६९ हालसHम २७ हजार ५ सय ७० मIुत कमयैा पRरवार मqये २६ हजार १ सय १४ 

पRरवारको पनु:4थापना गRरएको र १९ हजार ५९ मIुत ह�लया पRरवार मqये २ 

सय ५४ पRरवारको पनु:4थापना भएको छ ।   

८.७० अछाम बाहेक सHपणू! िज7लाका नापी तथा मालपोत काया!लयहGमा रहेका 

नIशा तथा �े4तालाई ¨डिजटलाइज गन� काय! सHप�न भएको छ ।  काठमाJड³ 

उप�यकाका ३ िज7ला, काÇे, का4क=, कैलाल-, पा7पा लगायतका �व�भ�न १७ 

नापी काया!लयहGमा  %क�तानापी काय!मा ¨डिजटल Q�व$ध माफ! त नापजाचँ गर- 

कRरब ७ हजार हेIटर Eे"फल बराबरको ¨डिजटल भ�ूमलगत तयार गन� काय! 

भरैहेको छ । ¨ड7ल-बजार, चावUहल, कलकं=, भIतपरु, ल�लतपरु, काÇे, 

�स�धुपा7चोक, का4क=, कैलाल-, ªबराटनगर, Gप�देह-, पसा!, च�;गढ-, र दमक 

लगायतका १४ वटा मालपोत काया!लयहGबाट Qदान गRरने सेवालाई अनलाइन 

माफ! त सेवा Qवाह गन� Wयव4थाका ला$ग Qणाल- �वकास एव ंअ�य पवूा!धार 

तयार गRरएको छ ।  

८.७१ भ�ूमसHब�धी गणु4तर-य सेवा Qवाहबाट प,छ7लो तीन आ$थ!क वष!मा १८ अब! 

८० करोड २८ लाख ६९ हजार राज�व सकंलन गर- देशको कूल गाह!4थ उ�पादन 

अ�भव�ृ1मा उ7लेखनीय योगदान पु̄  याएको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम 

आठ मUहनामा ७ अब! ५९ करोड ७८ लाख ११ हजार राज�व असलु भएको छ । 

८.७२ रािMNय भ–ूउपयोग नी,त अनGुप भ–ूउपयोग नIशा तयार भएका िज7लाहG 

मqये चार �वकास Eे"का छा,नएका ७७ गा�वसको भ–ूउपयोग नIशा तयार 

गRरएको छ । भ–ूउपयोग नIशा तयार भएका गा�वसहG मqये नवलपरासी, 

बारा, झापा, बाँके र कैलाल- िज7लाका १२ वटा गा�वसको व$ग!करण स$ूच तयार 

गRरएको छ । 

८.७३ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहना सHममा १ हजार ३३ मIुत कमयैा 

पRरवारलाई जuगा खRरद अनदुान र १ हजार १ सय ८८ पRरवारलाई घर ,नमा!ण 

अनदुान उपल©ध गराईएको छ । �यसगैर-, १ हजार ८ सय ६५ मIुत ह�लया 

पRरवारको QमाYणकरण गर- पRरचयप" �वतरण गRरएको छ भने ११ वटा सीप 

�वकास ता�लम सHप�न गRरएको छ । 
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८.७४ चाल ु आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागनु मसा�त सHममा २८ वटा नापी 

काया!लयहGमा रहेका %क�ता नापी नIशा ¨डिजटाइज, २१ वटा नापी 

काया!लयहGमा ¨डिजटल डाटा Gजु तथा ३१ वटा मालपोत काया!लयहGमा 

त�या�क ईि�N, Gजु एव ंअCयाव$धक गन� काय! सHप�न भएको छ । 

८.७५ आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��य सHममा जHमा ३५ वटा काया!लयहGमा 

E,तप,ूत ! सUहतको नागRरक वडाप" लाग ूगRरएको छ । 

८.७६ भ�ूमह-न, सकुुHवासी, मIुत कमयैा तथा मIुत ह�लयाको पनु4था!पन तथा विृ�त 

�वकास गन� काय!&मले भ�ूम मा$थको पहँुचमा व�ृ1 भई सम� Gपमा गRरबी 

,नवारण र सामािजक �याय अ�भव�ृ1 गन� काय!मा टेवा पगुको छ । साथै, 

रिजMNेशन द4तरु लगायत अ�य राज�व असलु-बाट देशको राज�व पRरचालनमा 

मह��वपणू! योगदान पगेुको छ । 

समया तथा चनुौतीह0 

८.७७ यवुा वग! खास गर- आ$थ!क Gपले स%&य जनशिIत �वदे�शने &म बढदै जाँदा 

कृ�ष E"ेमा आव�यक �मशिIत प,ूत ! काय! चुनौतीपणू! रहेको छ । 

८.७८ जलवाय ु पRरवत!नको नकारा�मक Qभावलाई �य,ूनकरण गर- कृ�ष E"ेमा 

आशातीत उपलि©ध हा�सल गन! चुनौतीपणू! रहेको छ । 

८.७९ कृ�ष बजार ऐनको अभावमा कृ�ष बजार के�;हGको स�चालन तथा ,नयमन 

काय! सम4यापणू! रहेको छ ।  

८.८० वदेै�शक सहयोगमा स�चा�लत आयोजना अ�तग!तका काय!&महGको आ–आ¦न ै

अनदुान (फरक फरक) Uदने नी,तले काय!&म स�चालनमा दोहोरोपना देYखनकुा 

साथै काय!&म सचंालनमा समेत बाधा पगेुको छ । 

८.८१ कृ�ष पवूा!धारः सडक, �वCयतु, �सचंाई, मल तथा उ�नत वीउ वीजन पया!�त 

मा"ामा नभएको कारण कृ�षको उ�पादक�व व�ृ1 काय! चुनौतीपणू! रहेको छ ।  

८.८२ Wयवसा,यक कृ�ष Qणाल-को �वकास एव ं�व4तार, कृ�ष उ�पादनको बजार-करण 

तथा गणु4तर कायम ज4ता काय!हG चुनौतीपणू! रहेका छन ्। 

८.८३ सहकार- Eे"को थप Qवध!न गद� राMN ,नमा!णमा योगदान ब�ृ1 गन! सहकार- 

म7ूय मा�यता र �स1ा�त बमोिजम सहकार- सघं स4ंथाको गठन, सचंालन र 

,नय�"ण काय!लाई Wयवि4थत गनु! चुनौतीपणू! रहेको छ । 
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८.८४ बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकार- सघं स4ंथामा �वि�तय अनशुासन 

कायम गनु!, बचत तथा लगानी रकमको सरुEण गनु!,  सहकार- Wयवसायमा 

लगानी अ�भब�ृ1 गर- उ�पादन, Qशोधन लगायत बजार-करणका काय!लाई 

Wयवि4थत बनाउन ुचुनौतीपणू! रहेको छ ।  

८.८५ नापनIसाको Eे" पणू! Qा�व$धक र �व¹ानमा आधाRरत रहेकोले   नापनIसा र 

भ�ूम Qशासनका Eे"मा काय!रत कम!चार-हGको �वशषे¹ताको �वकासका ला$ग 

भ�ूम Qशासनलाई सEम सZुढ सेवामलूक र जनउ�तरदायी बनाउने काय! 

चुनौतीपणू! देYखएको छ। 

८.८६ भ�ूमWयव4थापनसँग सHबि�धत काम कारवाह-हGलाई आध,ुनक Q�व$धको 

माqयमCवारा चु4त दGु4त र जनम"ैी एव ं   नयाँ Q�व$धम"ैी त7ुयाई यस 

Eे"Q,त आम सेवा�ाह-हGको ZिMटकोणमा सकारा�मक पRरवत!न 7याउन ु

चुनौतीपणू! रहेको छ। 

८.८७ जuगा ज�मनको म7ूयमा भएको व�ृ1सँग ैभ-ूमा%फयाहGको ब�दो सजंाल-करण र 

काननूतः भ�ूमसधुार, गहृ र 4थानीय ,नकायबीच Overlapping सUहतको 

िजHमेवार-का कारण सरकार-, साव!ज,नक र गठूÊ जuगाको सरंEण काय! 

चुनौतीपणू! देYखएको छ। 

८.८८ भ�ूमको %क�तागत अ�भलेख तयार गन! नस%कएकोले भ�ूमह-न, सकुुHवासी र 

अWयवि4थत बसोबासीहGको पUहचान, सरकार- जuगाको अ�भलेखीकरण, दोहोरो 

भ-ू4वा�म�वको अ��य र हदब�द-को काया!�वनयमा �व�वध सम4याहG उ�प�न 

भई सम�मा भ�ूमसधुार काय!&मको काया!�वयन Qभावकार- हुन सकेको छैन। 

८.८९ वन Eे"को ªबकास र ©यब4थापनको ला$ग वन अ,त&मण, वातावरण, �वकास र 

जनस�ंया वीचको स�तलुन, वन पदैावार र व�यज�तकुो अवधै Wयापार, भ–ू

Eय, अ,नयि�"त ढंुगा, $गटृी र वालवुा सकंलन, Uदगो वन Wयव4थापन, वन 

पदैावारको माग र आप,ूत ! वीचको स�तलुन, मानव र  व�यज�त ुवीचको Cव�द 

Wयव4थपन, जलवाय ु पRरवत!नको असरहGको �यनुीकरण र अनकुलन ज4ता 

काय!हG चुनौ,तपणू! रहेका छन ्। 
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९. उLयोग Cे� 

९.१ �व�व बजारमा Q,त4पध� Eमता अ�भब�ृ1 तथा 4वदेशी व4तकुो उपयोग ब�ृ1 

गर- 4तरो�न,त गन! औCयो$गक �वकास ,न�व!क7प भएकोले औCयो$गक 

�वकासलाई ग,त Uदन ु आजको Qमखु आव�यकता रहेको छ । नेपाल �व�व 

Wयापार सगंठनमा Qवेश गरेसँग ै कुल Wयापार बढेता प,न Wयापार घाटा झन 

ब�दो छ । वदेै�शक रोजगार-को Qभाव तथा सघं स4ंथाको 4थापना र ब4तकुो 

मागमा आएको ब�ृ1ले बजारको आकारमा बढो�तर- भई अथ!त�"को आकार 

ब�ृ1 भए प,न Q,त4पधा!�मक Eमता ब�ृ1 हुन नसIदा औCयो$गक Eे"ले 

अपेpEतGपमा ग,त �लन सकेको छैन । 

९.२ उCयोग E"ेमा लगानी बढाई मलुकुको औCयो$गक �वकास गन! �वदेशी लगानी 

नी,त बनेको छ भने औCयो$गक Wयवसाय ऐन, कHपनी ऐन, �वशषे आ$थ!क 

Eे" सHब�धमा Wयव4था गन! बनेको �वधेयक, नेपाल ए%&¨डटेशन पRरषद 

�वधेयक ब�ने &ममा छन ् । �य4त ै जनवाद- गणत�" चीन सरकारसँगको 

BIPPA सHझौता अि�तम चरणमा पगेुको छ । 

९.३ Wयवि4थत शहर- �वकास र फोहोरमलैा Wयव4थापनका ला$ग भ-ूइि�ज,नयRर�ग 

तथा भ-ूवातावरणीय अ�वेषण/सभ�Eण काय! काठमाडµ उप�यका लगायत पोखरा, 

वटुवल, भरैहवा, हेटµडा, धरान, �वराटनगर, सखु�त, नेपालग�ज, जनकपरु, 

धनगढ-, महे�;नगर र $चतवनको सHप�न भएको छ । अ�वेषण काय!बाट 

प�ता लागेका पवु! मेचीदेYख पि�चम महाकाल- एव ंGकुम र जाजरकोटसHमको 

भभूागमा भएको ख,नज आ$थ!क Gपमा लाभQद र आ�ँशक लाभQद धात ु

ख,नजः तामा, फलाम, �शशा, ज4ता, सनु तथा अधात ु ख,नजः चुनढु�गा, 

Hयाuनेसाइट, डोलोमाइट, खर-, �ावेल वो7डर, कोइला तथा माव!लज4ता 

ख,नजको अ�वेषणमा नीिज लगानी आशाQद Gपमा बढेको छ । 

९.४   चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनासHममा ७ सय ५८ ठुला 

उCयोग, १ हजार ३ सय ८७ मझौला उCयोग, ३ हजार ८ सय ८ साना उCयोग 

र ३ लाख ८० हजार १ सय ८२ लघ ुउCयोग गर- कुल ३ लाख ८६ हजार १ 

सय ३५ उCयोगहG दता! भएका छन । यसर- दता! भएका उCयोगहGबाट २७ 

लाख ७१ हजार ३ सय ९ जनालाई रोजगार- उपलWध भएको अनमुान छ ।  
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९.५ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ५६ वटा उ�पादनमलूक, ७९ वटा सेवामलूक, ७९ वटा 

पय!टन, ५ वटा ,नमा!ण, २१ वटा उजा!मलूक, ३७ वटा कृ�षज�य, ७ वटा ख,नज 

उCयोग गर- जHमा २ सय ८४ उCयोगह�ले स�चालनको 4वीकृ,त �लएका  

$थए । 4वीकृत Qा�त उCयोगह�मा कुल G. ८२ अब! ८६ करोड २६ लाख लगानी 

भएको छ भने कुल १४ हजार ५ सय १ जनाले रोजगार- Qा�त गरेका छन ्। 

ता#लका ९ (क) : सSचालनका ला�ग वीकृ�त �ाzत उLयोगहW 
(G. करोडमा) 

उCयोगको 

Qकार 
 

सं�या कुल पRरयोजना लागत कुल 4थीर पुँजी 
रोजगार- Qा�त 

सं�या 

आ$थ!क 

वष! 

२०७०/७१ 

सHम 

आ$थ!क 

वष! 

२०७०/७१ 

आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ 

सHम 

आ$थ!क 

वष! 

२०७०/७१ 

आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ 

सHम 

आ$थ!क 

वष! 

२०७०/७१ 

आ$थ!क 

वष!  

२०७०/७१ 

सHम 

आ$थ!क 

वष! 

२०७०/७१ 

उ�पादन 

मूलक 

२,४७२ ५६ २१,१७७.०७ १२११.१५ १५,६६२.४१ ९८४.०६ २७८०६२ ३४२५ 

सेवा १,६२९ ७९ ११,०२५.१२ ६३५.३० ७,५१९.४९ ४४९.८४ १०२३०५ ३२४८ 

पय!टन ११२१ ७९ ६,५००.३६ १३३७.६१ ५,७४१.५४ ११०४.५६ ४७२०६ ४३२० 

,नमा!ण ४६ ५ ४२३३.२० १११.३० ४१४७.६८ ८५.१७ ३०६२ २४४ 

उजा! २४८ २१ ५४,१७८.०३ ४८३८.५४ ५२,७०८.५४ ४७९५.७७ २५२५८ १२४९ 

कृ�षज�य ३५४ ३७ १,६२५.८७ १२७.२६ १,३७०.३३ ११३.५९ ३२११५ १३३५ 

ख,नज ६१ ७ ४३६.६९ २५.१० ३८४.७० २२.३५ ६३९९ ६८० 

जHमा ५,९३१ २८४ ९९,१७६.३४ ८२८६.२६ ८७,५३४.६९ ७५५५.३४ ४९४४०७ १४५०१ 

£ोत : उCयोग �वभाग । 

९.६ आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यसHम �व�भ�न Qकृ,तका गर- जHमा ५ हजार 

९ सय ३१ उCयोगह�लाई स�चालन 4वीकृ,त Qदान गRरएको $थयो । 4वीकृ,त 

Uदईएका Qमखु उCयोगह� मqये २ हजार ४ सय ७२ (४४.० Q,तशत) 

उ�पादनमलूक, १ हजार ६ सय २९ (२७.५ Q,तशत) सेवामलूक र १ हजार १ 

सय २१ (१८.२ Q,तशत) पय!टन रहेका छन ्। 4वीकृ,त Qा�त उCयोगह�को कुल 

पRरयोजना लागत ९ खव! ९१ अब! ७६ करोड ३४ लाख रहेको छ भने ४ लाख 

९४ हजार ४ सय ७ रोजगार- �सज!ना भएको  छ ।  
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९.७ आ$थ!क वष! २०७०/०७१ मा पRरयोजना लागतका आधारमा ठूला उCयोग ६६, 

मझौला उCयोग ५३ तथा साना उCयोग १ सय ६५ गर- जHमा २ सय ८४ 

उCयोगह�ले स�चालन 4वीकृ,त पाएका छन ् । �यसगैर-, स�चालन 4वीकृ,त 

Qा�त उCयोगह�मqये पRरयोजना लागतको ९०.७४ Q,तशत ठूला उCयोगमा, 

५.६७ Q,तशत मझौला उCयोगमा र ३.५९ Q,तशत साना उCयोगह�मा लगानी 

भएको छ ।  

ता#लका ९ (ख) : प(रयोजना लागतका आधारमा सSचालन �ाzत उLयोगहW 

(आ�थ
क वष
 २०७०/०७१) 
(G. करोडमा) 

उCयोगको Qकार उCयोगको 

सं�या 

कुल पRरयोजना 

लागत 

कुल 4थीर 

पुँजी 

रोजगार-को 

सं�या 

ठूला उCयोग ६६ ७५१९.०१ ६९५८.२१ ६१६१ 

मझौला उCयोग ५३ ४६९.९३ ३५५.५७ २९४७ 

साना उCयोग १६५ २९७.३१ २४१.५५    ५३९३ 

जHमा २८४ ८२८६.२५ ७५५५.३३ १४५०१ 

£ोत : उCयोग �वभाग । 

�वदेशी लगानी 

९.८ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा �वदेशी लगानीमा जHमा ३ सय ५ उCयोगह�ले 

4वीकृ,त Qा�त गरेका $थए जुन अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा ३.७८ 

Q,तशतले घट- हो । यस अव$धमा सेवा उCयोगमा मा" �वदेशी लगानीबाट 

स�चालन हुने उCयोगको स�ंया बढेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/०७१ मा खुलेका 

य4ता उCयोगह�मा रोजगार- Qा�त गन�को स�ंया ११ हजार ७ सय ३२ मा" 

रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यसHम वदेै�शक लगानीका ला$ग ३ 

हजार १ सय ७२ उCयोगले 4वीकृ,त पाएका छन ्भने २ लाख १ हजार ७ सय 

२० जनाले रोजगार- पाएका छन । 4वीकृ,त Qा�त उCयोगहGमqये २८.५३ 

Q,तशत उ�पादनमलूक, ३२.२८ Q,तशत सेवामलूक र २७.५५ Q,तशत पय!टन 
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उCयोग छन ् । साथै यी उCयोगह�मा हालसHम Qा�त रोजगार-मqये 

उ�पादनमलूक उCयोगमा ४४.४३ Q,तशत, सेवामलूक उCयोगमा २३.२१ Q,तशत 

र पय!टन उCयोगमा १७.९७ Q,तशत रहेका छन ्। 

ता#लका ९ (ग) : �वदेशी लगानीका ला�ग वीकृ�त �ाzत उLयोगहW 

(आ�थ
क वष
 २०७०/७१ मा) 
                                                       (G.करोडमा) 

उCयोगको 

Qकार 

सं�या कुल पRरयोजना 

लागत 

कुल 4थीर पुँजी �वदेशी लगानी रोजगार- Qा�त 

सं�या 

२०
७०

/७
१ 

स
Hम

 

२०
७०

/७
१ 

२०
७०

/७
१ 

स
Hम

 

२०
७०

/७
१ 

२०
७०

/७
१ 

स
Hम

 

२०
७०

/७
१ 

२०
७०

/७
१ 

स
Hम

 

२०
७०

/७
१ 

२०
७०

/७
१ 

स
Hम

 

२०
७०

/७
१ 

उ�पादन 

मूलक  
९०५ ४४ १०६३८.८५ १९५.३८ ८८४६.८२ १३८.५७ ५३३६.३५ १८५.२२ ८९६३२ २३३७ 

सेवा  १०२४ १०६ ५२४४.०२ ४९०.०६ ३५२६.१४ १६३.७० ३१७८.४८ ४४७.१७ ४६८२७ ३४९४ 

पय!टन ८७४ ८७ ३२८२.५५ २५९.६७ ३०५०.३५ २३५.६८ १७९२.३४ १३०.१६ ३६२४३ २६९६ 

,नमा!ण ४४ ० ३८०.५३ ० २८५.११ ० २९६.२८    ० ३१५१ ० 

उजा! ७० १० १२७४८.४९ २९९०.१३ १२४२६.६४ २८४५.८४ ६५२१.४९ १११८.६७ १०००९ ९३९ 

कृ�षज�य १९० ४७ ४८६.७१ १०५.११ ३७४.१८ ९४.११ ३५०.७८ १०१.३८ ७८२८ १३९९ 

ख,नज ६५ ११ ६५०.८१ ३०.८८ ५१६.०१ २४.७९ ४१२.९३ २८.१४ ८०३० ८६७ 

जHमा ३१७२ ३०५ ३३४३१.९६ ४०७१.२३ २९०२५.२५ ३५०२.६९ १७८८८.६५ २०१०.७४ २०१७२० ११७३२ 

£ोत : उCयोग �वभाग । 

९.९ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा �वदेशी लगानीका २ सय १३ 

वटा उCयोगह� स�चालनका ला$ग दता! भएका छन ्जसबाट ८ हजार ८ सय 

६९ जनाले रोजगार- पाउने अपेEा गRरएको छ । कुल पRरयोजना लागतको 

आधारमा �वदेशी लगानी हुने Qमखु उCयोगह�मा उजा!मा ५४.४५ Q,तशत, 

सेवामलूकमा ९.०३ Q,तशत, पय!टनमा ५.८२ Q,तशत र उ�पादनमलूकमा २९.५७ 

Q,तशत �वदेशी लगानी रहेको छ ।  
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ता#लका ९ (घ) : �वदेशी लगानीका ला�ग वीकृ�त �ाzत उLयोगहW 

(आ�थ
क वष
 २०७१/७२ को �थम आठ मgहनामा) 
(G. करोडमा) 

उCयोगको Qकार सं�या 

कुल 

पRरयोजना 

लागत 

कुल 4थीर 

पुँजी 

�वदेशी 

लगानी 

रोजगार- 

सं�या 

उ�पादनमूलक 

उCयोग 
३४ २२९१.४५ २२३९ .६५  २१०३.१० २०३८ 

सेवा उCयोग ७१ ७००.४७ ५५६.०८ ४७७.१४ २७२९ 

पय!टन उCयोग ७३ ४५१.५१ ४१०.५९ ३५१.१३ २७४५ 

उजा! ३ ४२१९.६६ ४१४६.१२ ३३७५.६८ १२५ 

कृ�षज�य २५ ५२.९४ ४७.८३ ५२.४९ ६७५ 

ख,नज ६ २३.१० १९.८८ १९.०० ५३२ 

,नमा!ण १ १०.०० ९ .८०  १०.०० २५ 

जHमा २१३ ७७४९.१३ ७४२९.९५ ६३८८.५४ ८८६९ 

£ोत : उCयोग �वभाग । 

९.१० आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यसHममा वदेै�शक लगानीको ला$ग 4वीकृ,त 

Qा�त उCयोगह� मqये पRरयोजना लागतका आधारमा २ सय ५२ (७.९४ 

Q,तशत) ठूला, ३ सय ४८ (१०.९७ Q,तशत) मझौला र २ हजार ५ सय ७२ 

(८१.०८ Q,तशत) साना उCयोग रहेका छन ् । साथै, यी उदयोगहGबाट Qा�त 

रोजगार- &मशः २५.२६ Q,तशत, १९.०९ Q,तशत र ५५.६४ Q,तशत रहेको छ । 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यसHममा G. १ खब! ७८ अब! ८८ करोड बदेै�शक 

लगानी रहेकोमा ठूला उCयोगह�मा गRरएको लगानी ६२.२० Q,तशत छ भने 

साना र मझौला उCयोगमा &मशः १३.९७ Q,तशत र २३.८३ Q,तशत रहेको   

छ ।  
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ता#लका ९ (ङ) : प(रयोजना लागतका आधारमा वदेै#शक लगानीका ला�ग वीकृ�त 

�ाzत उLयोगहW  (आ�थ
क वष
 २०७०/७१ को अ�"यस_म) 
(G. करोडमा) 

उCयोगको Qकार उCयोगको 

सं�या 

कुल 

पRरयोजना 

लागत 

कुल ि4थर पुँजी �वदेशी 

लगानी 

रोजगार- 

सं�या 

ठूला उCयोग २५२ २४,३८९.२६ २२,३७६.४२ ११,१२६.६२ ५०,९६१ 
मझौला उCयोग ३४८ ५,७५१.८५ ४,३४१.२४ ४,२६२.९६ ३८,५१९ 

साना उCयोग २५७२ ३,२९०.८५ २,३०७.५९ २,४९९.०७ ११२,२४० 
जHमा ३१७२ ३३,४३१.९६ २९,०२५.२५ १७,८८८.६५ २०१,७२० 

£ोत : उCयोग �वभाग . 
 

९.११ वदेै�शक लगानीमा उCयोग खो7ने मलुकु मqये उCयोगको स�ंयाको आधारमा 

चीन सबभै�दा बढ- (६ सय ९५) रहेको छ भने दो£ो 4थानमा भारत (५ सय 

८८), त£ेो 4थानमा सयंIुत रा�य अमेRरका (२ सय ५०), चौथोमा दpEण 

कोRरया (२ सय १६) र पांचौमा जापान (१ सय ९४) रहेको छ । �वदेशी 

लगानीमा स�चालनका ला$ग 4वीकृ,त Qा�त उCयोगको स�ंया र यी 

उCयोगह�बाट �सिज!त रोजगार-को स�ंयामा भएको &�मक व�ृ1ले सम� 

औCयो$गक �वकासमा सकारा�मक भ�ूमका खे7ने सकेंत गरेको छ । 

९.१२ आ$थ!क बष! २०७०/७१ मा २ हजार ४ वटा Nेडमाक!  तथा एक ¨डजाइन दता! भएको 

$थयो भने चाल ुआ$थ!क बष!को Qथम आठ मUहनामा १ हजार ४ सय ४ Nेडमाक!  

तथा ८ वटा ¨डजाइन दता! भएको छ । 

औLयो�गक Cे�को वत
मान िथ�त 

९.१३ औCयो$गक Q,तMठानहGको 4थापना, स�चालन र Qवध!नको ला$ग आव�यक 

पन� भौ,तक पवुा!धार एंव स�ूवधाहG एक=कृतGपमा उपल©ध गराउने, औCयो$गक 

Eे"हGको सHभाWयता अqययन, �वकास र Qवध!न गन�, औCयो$गक E"े�भ" 

4था�पत उCयोगहGलाई लाभQद तRरकाबाट स�चालन गराउन परामश!/स7लाह र 

सझूाव Uदने तथा ,नजी E"े एव ंजनसहभा$गता वा सहकार- अ�तग!त 4थापना 

हूने औCयो$गक Eे"हGलाई Qो�साहन तथा सहयोग गन� काय! गRरदैं आईएको  

छ । 



178 

 

९.१४ बालाज,ु हेटौडा, पाटन, नेपालग�ज, धरान, पोखरा, बटुवल, भIतपरु, 
वीरे�;नगर र गजे�;नारायण�सहं तथा धनकुटा औCयो$गक E"े समेत गर- 

कूल ११ वटा औCयो$गक Eे"हG रहेकोमा चाल ुआ$थ!क बष!मा धनकुटा बाहेक 

१० वटा औCयो$गक Eे"हG स�चालनमा रहेका छन ्।  

९.१५ हेटौडा कपडा उCयोगका भौ,तक सरंचनाहG तथा २० �वगाहा ज�मन नेपाल 

सरकारले औCयो$गक E"ेलाई ह4ता�तरण गRरसकेकोले उIत भौ,तक 

सरंचनाहGमा अ�य उCयोग Qवध!न गन! Wयवसा,यक योजना तयार भई �वकास 

गन� काय! भरैहेको छ ।  

९.१६ आ$थ!क वष! २०७१।०७२ को Qथम आठ मUहनामा मलूकू�भ" स�चालनमा रहेका 

१० वटा औCयो$गक E"ेको ३ हजार ९ सय २७ रोपनी जuगा उCयोगहGलाई 

भाडामा लगाईएको छ । औCयो$गक E"ेहGमा ५ सय ३१ वटा उCयोगहG 

स�चालनमा रहेका छन ्भने ६३ वटा उCयोगहG ब�द भएका छन ्। साथै, चाल ु

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनामा औCयो$गक Eे"हGमा ६५ उCयोगहG 

,नमा!णाधीन अव4थामा रहेका छन ्।  

घरेलु तथा साना उLयोग 

९.१७ घरेल ु तथा साना उCयोग Wयवसायको Qवध!न एव ं �वकासको ला$ग मागमा 

आधाRरत आव�यक सीप �वकास, उCयम�सलता �वकास ता�लम, Qा�व$धक 

परामश! कजा! Qवाह एव ंसचूना सHQेषण काय!&महG ए%ककृत Gपमा सचंालन 

काय! थालनी भएको छ । �यसगैर-, अपा�ग, �पछ¨डएका वग!, द�लत, जनजा,त, 
1�द �प¨डत एंव मUहलाको उ�थानका ला$ग बजार मागमा आधाRरत रोजगार 

एव ं �सपमलूक ता�लम, उCयम�शलता �वकास ता�लमको माqयमबाट �य4ता 

वग! र समदुायको सशिIतकरणमा जोड Uदईएको छ ।   

९.१८ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा २२ हजार १ सय ५४ वटा घरेल ुतथा साना उCयोगहG 

दता! भएका छन ्। दता! भएका घरेल ुतथा साना उCयोगहG मqये Qाइभेट फम! 

१९ हजार २ सय २६, साझदेार- फम! १ हजार ४ सय ३२ र Qाइभेट �ल�मटेड १ 

हजार ४ सय ९६ वटा रहेका छन ्। �यसगैर-, दता! भएका उCयोगहGमा G. २१ 

अब! १६ करोड ९७ लाख कुल पुँजी लगानी रकम रहेको छ भने उCयोगहGमा १७ 

हजार ७८ जनाले रोजगार- Qा�त गरेका छन । 
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९.१९ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा दता! भएका कुल १२ हजार ८ 

सय ७८ उCयोगमqये उ�पादनमलुक ३ हजार १ सय ८५, उजा! मलुक १४, कृ�ष 

तथा वनज�य ३ हजार ५०, पय!टन १ हजार ४ सय ८१, ख,नजज�य २, सेवा ४ 

हजार ९ सय ७७ तथा ,नमा!ण २ सय १९ वटा रहेका छन ्। य4ता उCयोगहGमा 

G. १४ अब! ६९ करोड ८२ लाख कुल पुँजी लगानी भएको छ भने ६५ हजार ३ 

सय ९३ जनाले रोजगार- पाएका छन ्। 

९.२०  आ$थ!क बष! २०७०/७१ को अ��यसHममा कुल २ लाख २० हजार ५ सय ६१ 

घरेल ुतथा साना उCयोग दता! भएका छन ् । दता! भएका य4ता उCयोगहGमा 

कुल पुँजी G. २ खब! ३३ अब! ६९ करोड लगानी भई २१ लाख ७९ हजार ३ सय 

७० जना रोजगार- �सज!ना भएको छ । 

९.२१ गRरवी ,नवारणका ला$ग लघ ुउCयम �वकास काय!&म ,नद��शका, २०७० लाग ू

गRरएको छ । काय!&म लाग ुभएका २२ िज7लामा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा २ 

हजार ९ सय ४७ जना लघ ुउCयमी बनेका छन ्।  

९.२२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ५ हजार २ सय ४८ Qाइभेट फम!, २ सय ९१ वटा 
साझेदार- फम! एव ं ६४ वटा Qाइभेट �ल�मटेड गर- ५ हजार ६ सय ३ वटा 

उCयोग दता! भएका छन ्। �यसगैर-, दता! भएका उCयोगबाट ५ हजार ६ सय 

६६ जना मUहला एव ं१२ हजार ६ सय ६३ जना पGुष गर- १८ हजार ३ सय २९ 

जनालाई रोजगार- उपलWध भएको छ । साथै, दता! गRरएका उCयोगमा १६ अब! 

७८ करोड ३२ लाख पुँजी लगानी भएको छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को 

Qथम आठ मUहनाको अ��यसHममा ५ हजार ७ सय ५८ Qाइभेट फम! ३ सय 

७३ वटा साझेदार- फम! एव ं५५ वटा Qाइभेट �ल�मटेड दता! भई २ अब! २४ करोड 

१७ लाख लगानी भएको छ भने ४ हजार ५ सय १५ जना मUहला एव ं४ हजार 

५ सय २५ जना पGुष गर- जHमा ९ हजार ४० जनालाई रोजगार- उपलWध 

भएको छ । 

९.२३ अपा�ग, �पछ¨डएका वग!, द�लत, जनजा,त, Cव�द पी¨डत एव ंमUहला उ�थान, 

बजार मागमा आधाRरत रोजगार- एव ं सीपमलूक ता�लम, घरेल ु तथा साना 

उCयोग, Wयवसायको Qबध!न एव ं �वकास, ता�लम, Qा�व$धक परामश!, कजा! 

Qवाह एव ंसचूना सHQेषण ज4ता काय!&महG एक=कृत Gपमा सचंालन गRरदै 

आएका छन ् । आ$थ!क बष! २०७०/७१ मा ३ हजार १ सय ३४ जना उCयमी 
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�वकास र ३ हजार ६ सय ७८ जना उCयोग Qबध!न गRर जHमा ६ हजार ८ सय 

१२ जनालाई �व�भ�न ªबषयमा �सप �वकास ता�लम तथा Q�शEण Qदान 

गRरएको छ । जसमqये ३ हजार ७ सय १६ जना (५४.५५ Q,तशत) ले Q�यE 

रोजगार- Qा�त गरेका छन ् । चाल ु आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनाको 

अव$धसHममा २ हजार ३ सय ३४ जनाले उCयमी तयार- तथा रोजगार- सजृना 

र उCयोग Qबध!न ता�लम Qा�त गरेका छन ्। 

९.२४ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा १० हजार ६ सय ७ Qाइभेट �ल�मटेड, २७ पिWलक 

�ल�मटेड र ९८ मनुाफा रUहत कHपनी 4थापना भएका $थए भने चाल ुआ$थ!क 

वष!को Qथम आठ मUहनामा ८ हजार ८ सय ७३ Qाइभेट �ल�मटेड, २२ पिWलक 

�ल�मटेड र ११९ मनुाफा रUहत उदे�यका कHपनी 4थापना भएका छन ्।  

९.२५ मलुकुमा रहेका खानीज�य व4तहुGको उ�पादन र Qशोधनलाई Wयवि4थत गर- 

खानी अ�वेषण तथा उ�खननको काय! हँुदै आएको छ । आ$थ!क बष! २०७०/७१ 

मा १०८ खानी उ�खनन ्गRरएको छ भने २९६ वग! %कलो�मटर अ�वेषण, १५०० 
हेIटर टोपो�%फकल सभ� र ९५ खानी य%कन गRरएको छ । �य4त,ै १०८ वटा 
उ�खनन ्र ६५० वटा खोजतलास काय!ले Qमाणप" पाएका छन ्। मलूकु �भ" 

�व�भ�न Eे"मा लगभग ५४ करोड टन QमाYणत, ११ करोड टन अध!QमाYणत 

तथा ४२ करोड टन सHभाWय गर- लगभग कुल १.०७ अब! टन चुनढु�गा प�ता 

लागेको छ । उIत चुनढु�गालाई क�चा पदाथ!को Gपमा Qयोग गर- ८ हजार ४ 

सय ५० टन/Uदन Eमताको १३ वटा �समे�ट उCयोगहG 4थापना भई 

स�चालनमा रहेका छन ् भने १० वटा �समे�ट उCयोगहG ,नमा!णाधीन 

अव4थामा छन ्। 

९.२६ नेपाल सरकारले उCयोगको खानी Eे" सHमको पवूा!धार (सडक तथा �वCयतु 

Qशारण लाइन) ,नमा!ण गरेबाट �समे�ट उCयोगको �वकास तथा स�चालनमा 

बढो�तर- भई बा�ष!क ४० लाख टन (मागको ८० Q,तशत) �समे�ट 4वदेश म ै

उ�पादन गर- �समे�टको आयातमा कमी आएको छ । �यसगैर-, ल�लतपरु 

फूलचोक=मा १ करोड टन फलाम खानी, रामेछाप ठोसेमा १ करोड टन फलाम 

खानी रहेको अ�वेषण गRरएको छ भने पव!तमा फलाम खानी उCयोग 
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सचंालनको &ममा रहेको छ । साथै, नवलपरासी धौवा¨ड फलाम खानीको 

अ�वेषण अि�तम चरणमा रहेको छ । 

९.२७ ख,नज पदाथ!को अ�वेषण एव ंउ�पादनको ला$ग आ$थ!क बष! २०७०/७१ मा १ 

सय ८ वटा उ�खनन ्र ६ सय ५० वटा खोजतलास काय!को Qमाण प" Qदान 

गRरएको छ ।  

९.२८ Uहमाल- �ृखंलाको भकूHपीय अqययन गन! साईि4मक 4टेसन 4थापना गर- 

भकूHपको ,नर�तर ,नगरानी तथा रेकड! गर- डाटाहG सकंलन गन� र उIत 

डाटाहGको �व�लेषण गर- सोको आधारमा भ�वMयमा आउन सIने भकूHपहGको 

पनुराविृ�त समय र Uहमालयको वनोटबारे ¹ान हा�सल गन� काम ,नर�तर 

भईरहेको छ । 

औLयो�गक Gयवसाय �वकास ��तHठान 

९.२९ औCयो$गक �वकासको ला$ग उCयमशीलता �वकास, Wयवसाय Wयव4थापन, 

काय!मलूक अनसु�धान तथा उCयोग Wयवसायको �वकासको ला$ग आव�यक 

जनशिIतको �वकास गर- उCयोग Eे"को �वकासबाट अथ! Wयव4थालाई सबल 

त7ुयाउन उCयोग Wयवसायको �वकासमा सलंuन सघंस4ंथाहGको मागमा 

आधाRरत Q�शEक Q�शEण, गणु4तर Wयव4थापन, सHभाWयता अqययन र 

परामश! सेवा काय!हG गRरँदै आइएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा 

उCयमशीलता �वकास र Wयव4थापन सधुार सHब�धी सचेतना काय!&ममा १ 

सय २३ जना, उCयमशीलता �वकास ता�लम फलोअप समेतमा १ सय ६२ जना, 

Wयवसाय Wयव4थापन ता�लम फलोअप समेतमा १ सय ५३ जना, एकल मUहला, 

द�लत र जनजा,त समहूको ला$ग Wयवसाय �वकास सHब�धी काय!&ममा १९ 

जना र आप,ूत ! श�ृखला Wयव4थापन सचेतना काय!&ममा ३८ जना गर- जHमा 

४ सय ९५ जनाले ता�लम Qा�त गरेका छन ्। चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को 

Qथम आठ मUहनामा उCयमशीलता �वकास ता�लम फलोअप समेतमा ३ सय 

६७ जना, Wयवसाय Wयव4थापन ता�लम फलोअप समेतमा १ सय ७८ जना र 

उCयमशीलता �वकास र Wयव4थापन सधुार सHब�धी सचेतना काय!&ममा २ 

सय ८९ जना गर- कुल ८ सय ३४ जनाले ता�लम Qा�त गरेका छन ्। 
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�वशषे आ�थ
क Cे�  

९.३० �व�व बजारको माग बमोिजम व4तहुGको उ�पादन गर- ,नया!त Qब1!न गन! 

�वशषे आ$थ!क E"े 4थापना गRरएको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ 

मUहनासHममा भरैहवामा SEZ (Special Economic Zone) स�चालनमा 

आएको छ भने अ�य '�समरा �वषशे आ$थ!क Eे"', पाँचखाल �वषशे आ$थ!क Eे" 

तथा �वराटनगर आ$थ!क E"े ,नमा!ण काय! QारHभ भएको छ ।   

लघु उLयम �वकास काय
xम  

९.३१ नेपालमा लघ ु उCयमको माqयम1ारा गRरवी ,नवारणमा सन ् १९९८ देखी 

सहयोग गRररहेको लघउुCयम �वकास काय!कम-(मेडपे) हाल चौथो चरणमा रहेको 

छ । �यनू आय भएका र सामािजक वUहMकरणमा परेका समहू र WयिIतहGको 

सामािजक, आ$थ!क अव4थामा सधुार ३८ िज7लामा लघ ु उCयम काय!&म 

सचंालन गरएको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा मेडपेबाट 

सचंालनको १६ बष!मा कRरब ७१ हजार लघ ुउCयमी बनेका छन ्भने कRरब ८० 

हजारले द-गो रोजगार-को अवसर Qा�त गरेका छन ्। सामािजक तथा ल�ै$गक 

समावेशीकरण �स1ा�तका सचूकहG अनसुार ६९.० Q,तशत मUहला, २४.० 

Q,तशत द�लत, ३७.० Q,तशत अUदवासी जनजाती र ५५.० Q,तशत यवुाहGले 

लघ ुउCयमी/रोजगार-का अवसर Qा�त गरेका छन ्।  

९.३२ आ$थ!क बष! २०७०/७१ मा ता�लम/ Eमता अ�भब�ृ1का ३ हजार ७ सय ६२ वटा, 

लघ ुउCयमी �सज!ना सHबि�ध ७ हजार ८ सय २२ वटा, रोजगार- �सज!नामा ९ 

हजार २ सय ४३ र लघ ु उCयमीहGलाई उ�पादन ¸ाि�डङग, �याकेिजङग, 

लेभ�ल�ग, दता! लाइसे�स एव ं Qचार Qसार १ हजार ५ सय ७८ काय!&म 

स�चालन गर- मUहला, द�लत, आद-बासी लाभाि�वत भएका छन ्।  

गुणतर तथा नापतौल 

९.३३ आ$थ!क बष! २०७०/७१ को अ�तसHममा �व�भ�न ब4त,ु पदाथ! तथा सेवाहGमा 

नेपाल गणु4तरको तजु!मा पनुRरEण र अ�गीकारको कुल स�ंया ९७७ रहेको छ 

भने हालसHम �व�भ�न ६० व4तहुGमा कुल ३०८ गणु4तर $च�हहG Qदान 

गRरएको छ । �य4त,ै �व�भ�न ७ वटा उCयोग Q,तMठानहGलाई Wयव4थापन 
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Qणाल- Qमाणीकरण गRरएको छ भने ªब�भ�न १० वटा QयोगशालाहGलाई 

NEPLAS /ISO:17025:2005 अनसुार QमाYणकरण गRरएको छ । �यसगैर-, 

बजार अनगुमन, 3याIसीको �मटर जाँच, पेNोल पHपहGको अनगुमन तथा 

नापतौलका उपकरणहG (ढक, तराजु आUद) को चके जाँच ज4ता काय!हG 

,नय�मतGपमा गRरदै आइएको छ । यसबाट गणु4तर $च�ह Qा�त व4तहुGमा 

सब!साधारणको �व�वस,नयता कायम भई WयापाRरक कारोवार ब�ृ1 हुने, व4त ु

तथा पदाथ!को ,नया!तमा दोहोरो पRरEण गन! नपन� हंुदा ,नकासी Wयापारमा 

Qाªब$धक अवरोध हट- Wयापार सहजीकरण हुने, नापतौल तथा ना�ने तौलने 

य�"हGको �व�वस,नयता बढ- सब!साधारणलाई नापतौल सHब�धी ठगीबाट 

बचाउन म¾त पuुने एव ं व4त,ु सेवा तथा ,नमा!णको गणु4तर कायम भई 

,नमा!ण हुने योजना पRरयोजनाको 4तर-यता हुने र नीिज QयोगशालाहGको 

गणु4तर एव ंQ,त4पधा!�मक Eमता ब�ने अपेEा गRरएको छ । 

वा�णjय तथा आपू�त
 

९.३४ अ,तकम �वक�सत राMNहGमा Wयापारमा सहु�लयत¸ भ�सार र कोटा रUहत 

बजार पहँुच¸ कृ�ष र �वकासका म¾ुाहG¸ Wयापार सहजीकरणको ला$ग भ�सार 

सधुार तथा सरल-करण¸ पारवहन लगायतका �वषयमा काय!&महG सचंालनमा 

7याइएको छ । 

९.३५ व4त ु र सेवाको �वकास एव ं ,नया!त Qवध!न गRर Wयापार घाटा कम गन! 

वाYण�य नी,त- २०६५ मा समसाम,यक सधुार¸ पRरमाज!न एव ंअCयाव$धक गRर 

नयाँ नी,तको म4यौदा तयार भइरहेको छ । नेपाल ए%ककृत Wयापार रणनी,त, 

२०१० मा समसाम,यक सधुार गRर ,नया!त हुने व4त ुतथा सेवाहGको पUहचान¸ 

�वकास¸ उ�पादन ब�ृ1 तथा गणु4तर सधुारमा जोड Uदन अCयाव$धक गन� काय! 

अि�तम चरणमा पगेुको छ ।  

९.३६ नेपाल र चीन वीच CवीपEीय Wयापारलाई अ�भब¾ृी गन!̧  दईु देश वीच हुने 

आयात/,नया!तलाई सहजीकरण र थप भौ,तक स�ुवधायIुत बनाउन चीनको 

4वशा�सत Eे" ,त©बतको केGङ नाका र नेपाल तफ! को रसवुा गढ- नाका २०१४ 

¨डसेHबर १ देYख सचंालनमा आएको छ । यो नाका सचंालन प�चात नेपाल र 

चीन वीच हुने 1ीपEीय Wयापार अ�तरािMNय पोट! (Port) को आधारमा हुनकुा 
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साथै नेपाल-चीन वीचको Wयापारका लागी वकैि7पक नाकाको उपल©धता भई दईु 

देश वीचको आयात/,नया!त Qकृयामा थप सहजीरकण हुने अपेEा ल-इएको छ । 

मSजुषा ९ (क) : 

�नया
त व�ृ�, Gयापार सहजीकरण तथा आपू�त 
 Gयवथापनका ला�ग ग(रएका मुuय पहलह0: 

• केG�ग नाकामा चीन सरकारको आ$थ!क तथा Qा�व$धक सहयोगमा रसुवामा 

आ�तRरक क�टेनर ¨डपो ,नमा!णको सHब�धमा नेपाल सरकार र चीन सरकार ªबच 

सHझौता भई काय! QारHभ भएको । 

• पेNो�लयम पदाथ!मा अ�तरा!िMNय 4तरमा हुने मू7यको घट-बढलाई 4वचा�लत मू7य 

Qणाल- अनुसार नेपालमा प,न समायोजन गन� Qणाल- लागु भई सो बमोिजम 

मू7य समायोजन हुदै आएको । 

• चीनले दpEण ए�शयामा �स7क रोड �व4तार गन! गरेको Eurasian Transport 

Corridor मा सहभागी हुन नेपालले ४ बुँदे " Silk Road Economic Belt " 

द4तावेजमा ह4ताEर गरेको र यसबाट नेपालको Wयापार अ�भव�ृ1 र 

Connectivity ब�ने अपेEा ल-इएको । 

• चीनको बजारमा नेपाल- उ�पादनका ८,०३० वटा व4तुहGको सहज ,नया!तको ला$ग 

भ�सार मुIत बजार पहँुच (Duty Free Market Access) सु�वधा उपल©ध 

गराउने सHब�धमा दईू देशबीच ह4ताEर सHप�न भएको । 

• त£ेो मुलुकबाट आयात गRरएका व4तुहG पुन: त£ेो मुलुकमा ,नया!त सर�लकरण र 

कलक�ता ब�दरगाह भएर आयात हुने गाडीहG गुडाएर 7याउन पाउने सHब�धी 

नेपाल र भारतबीच सहम,त प"को आदन Qदान (Letter of Exchange- LoE) 

सHप�न भएको । 

• �व�व Wयापार संगठन अ�तग!तको �व4ताRरत एक=कृत संरचना (Enhanced 

Integrated Framework-EIF) को सहयोगमा व4तु �वकास र ,नया!त Qवध!नको 

ला$ग पि�मना, जडीबुट- र अदवुाको पRरयोजनाहG स�चालन गर-एको । 

• जम!न �वकास सहयोग (GIZ) को सहायतामा व4तु �वकास, व4तु �वकास सHब�धी 

संघहGको Eमता �वकास र ,नया!त Qवध!न गन! चाँद-का गरगहना र मह सHब�धी 

पRरयोजनाहG स�चालनमा रहेका । 

• काठमाJडौ उप�यका लगायत �व�भ�न िज7लामा उपभोIता हक Uहतका ला$ग 

गRरने बजार अनुगमन काय!ले ©यापकता पाएको । बजार अनुगमनबाट 

©यवसायीहGमा मू7यसूची रा�न तथा अCयाव$धक गनु!पछ! भ�ने �वषयमा सजगता 

बढेको । 
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आपू�त
 

९.३७ काठमाJडौ उप�यका लगायत �व�भ�न िज7लामा उपभोIता हकUहतका ला$ग 

बजार अनगुमनलाई ©यापक बनाइएको छ । बजार अनगुमनबाट ©यवसायीहGमा 

म7ूयसचूी रा�न तथा अCयाव$धक गनु!पछ! भ�ने �वषयमा सजगता बढेको छ । 

साइनबोड! रा�ने, ©यवसाय दता! गन�, न�वकरण गन�, सरसफाईमा सधुार गन�, 

�याट वा �यानमा दता! हुने काय!मा व�ृ1 भएको छ । Hयाद नाघेका उपभोuय 

व4तकुो ªब&= �वतरण गन! नUदई ªब&=4थलबाट हटाउने वा नMट गन� गRरएको 

छ । काननू �वपर-त काय! गन� Wयवसायीका Wयवसाय ब�द गRरएको छ । चाल ु

आ$थ!क वष!को फा7गणु मसा�तसHम १ हजार ९ सय २८ बजार अनगुमन 

गRरएको छ भने बजार अनगुमनमा कै%फयत भेUटएका मqये ७ सय ८७ 

फम!हGलाई 4पिMटकरण सो$धएको र १८ वटा Wयवसाय ब�द गRरएको छ । 

बजार अनगुमनको सघनताको कारणबाट Wयवसायी र उपभोIता दवुतैफ!  

सचेतना अ�भव�ृ1 भएको छ ।  

पय
टन 

९.३८ नेपालका Qाकृ,तक, सां4कृ,तक, जै�वक एव ंमानब ,न�म!त सHपदाहGको सरंEण 

तथा Qबध!न गद� नेपाललाई ªब�व मान$च"मा आकष!क, रमणीय र सरुpEत 

ग�त©य4थलको Gपमा �वकास गन! जGर- छ । पय!टन E"ेको �वकास र 

�व4तार गर- अथ!त�"मा योगदान पु̄  याउन पय!टन %&याकलापको ªब4तार, 

पय!टकलाई उपल©ध गराउने सेवाको गणु4तर व�ृ1, पय!टकबाट ªबदेशी म;ुा 

आज!न बढाउने तथा रोजगार-का अवसरको व�ृ1 गनु!पद!छ ।  

९.३९ २०७० पौष देYख २०७१ पौष सHमको अब$धमा कूल ७ लाख ९० हजार १ सय 

१८ पय!टक नेपाल Çमणमा आएका छन ् । यो स�ंया अ,घ7लो बष!को सोह- 

अव$धको तलुनामा ०.९ Q,तशतले क�म रहेको छ । �यसगैर-, २०७० पौष देYख 

२०७१ पौषको अव$धमा नेपाल Çमणमा आएका पय!टकहGको औषत बसाइ 

अब$ध १२.४ Uदन भएको अनमुान गRरएको छ । नेपालमा आउने पय!टकहGको 

स�ंया र Q,तWयिIत खच! बढाउन एव ंऔसत बसाई लH©याउन सकेमा पय!टन 

Eे"बाट अपेpEत लाभ �लन स%क�छ । 
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९.४० २०७० पौष देYख २०७१ पौषको अब$धमा आएका कुल पय!टक मqये ५०.१ 

Q,तशत मनोर�जन / ªबदा / या"ा, १२.५ Q,तशत तीथ!या"ा, १२.३ Q,तशत 

पदया"ा, ४.१ Q,तशत औपचाRरक / Qशासक=य, ३.१ Q,तशत ©यापार, १.७ 

Q,तशत सभा / सHमेलन, तथा १६.२ Q,तशत अ�य उ¾े�यले नेपाल Çमणमा 

आएका छन ् । या"ा उ¾े�यको आधारमा ªबगत १० बष!को पय!टक आगमनको 

त�यांक �व�लेषण गदा! ªबदा/मनोरंजन/या"ा, पदया"ा / पब!तारोहण तथा 

तीथ!या"ा सHबि�ध उ¾े�यले आउने पय!टकको अनपुात कRरव दईु ,तहाइ भ�दा 

बढ- रहेको छ ।  

९.४१ २०७० पौष देYख २०७१ पौषको अव$धमा आएका पय!टकहG मqये सबभै�दा बढ- 

पय!टक आउने पांच मलुकुहGमा &मशः भारत (१७%), चीन (१६%), अमेRरका 

(६%), �ीलकंा (४.८%) र बेलायत (४.७%) रहेका छन ्।     

९.४२ पय!टन Eे"को ªबकाशको ला$ग आधारभतू तथा दE ता�लम Qा�त जनशिIत 

उ�पादन गन! Wयवसा,यक तथा रोजगारमलूक ता�लमका साथै Hotel  

Management र Tourism and Travel Management ªबषयमा 4नातक 

तथा Hospitality Management मा 4नातको�तर तहको कोष! सचंालनमा 

रहेका छन ्। आ$थ!क वष! २०६८/६९ देYख २०७१/७२ को अब$धमा Bachelor of 

Hotel Management (BHM) मा ८ सय ६७ जना उ,तण! भएका छन ्भने ३ 

सय ७१ जना अqययनरत छन ् । �यसगैर-, Bachelor of Tourism and 

Travel Management (BTTM) मा ४ सय ५० जना उ,तण! भएका छन ्भने  

२ सय ८६ जना अqययनरत रहेका छन ् । साथै, Master of Hospitality 

Management (MHM) मा ८ जना उ,तण! भएका छन ् र १ सय ७० जना 

अqययनरत रहेका छन ्।  

९.४३ �वगत ४ वष!मा कुल ६ हजार ६ सय ४४ जनाले नेपाल पय!टन तथा होटल 

Wयव4थापन सHबि�ध आधारभतू, मqयम4तर-य तथा सपुरभाइजर तहका 

ता�लम �लएका छन ्। जसमqये ४ सय १३ जना होटल, ५ सय ६० जना टुर 

एJड Nाभल, ४ हजार ४५ जना Nे%क�ग रहेका छन ्भने मोफसलमा ६ सय ७२ 

जना घHुती तथा होम4टे र ९ सय ५४ जना अ�य पय!टन सHबि�ध ता�लम 

Qा�त गरेका छन ् । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को पौष मUहनासHममा �व�भ�न 

4तरका ३८ हजार २ सय १५ जना पय!टन जनशिIत उ�पादन भएका छन ् । 
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साथै ४ बष!मा तारागाउँ �वकास स�म,त माफ! त �व�भ�न िज7लाका ५ सय १८ 

जनाले होम4टे सचंालन सHबि�ध ता�लम Qा�त गरेका छन ्। 

९.४४ आ$थ!क वष! २०६८/६९ मा कूल १ हजार ७ सय (शpैEक कोष! २२८ जना र 

ता�लम १,४७२ जना), आ$थ!क वष! २०६९/७० मा कूल १ हजार ८ सय ४२ 

(शpैEक कोष! २२६ जना र ता�लम १,६०६ जना), आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कूल 

२ हजार ५ सय ३९ (शpैEक कोष! २४५ जना र ता�लम २,५३९ जना) र आ$थ!क 

वष! २०७१/७२ मा कूल १ हजार २७ (शpैEक कोष! २९४ जना र ता�लम १,०२७ 

जना) गर- कुल जHमा ३८ हजार २ सय १५ जनाले पय!टन Eे"को ता�लम 

Qा�त गरेका छन ्। 

 मSजुषा ९ (ख) : पय
टन Cे�को मुuय उपलिbधहW 
• शाIय मु,न गौतम बु1को ज�म4थल लुिHबनीको ªबकासको ला$ग Qो. के�जो टांगे Cवारा ,नमा!ण 

गर- सन ्१९७८ मा  4वीकृत लुिHबनी गुG योजना अनुसारको काय! आगामी ५ बष! �भ" सHप�न 

गन� ल�य �लएकोमा हाल सHम लुिHबनी Eे"को जuगा अ$ध�हण, गुGयोजना तयार-, लुिHबनी 

Eे"को संरचना Qा�प, अ�तरा!िMNय ªबहार Eे"को ,नमा!ण, पªब" उqयान ,नमा!ण, सुरEा पखा!ल 

,नमा!ण तथा अ�तरा!िMNय ªबहार Eे"मा नहर ,नमा!ण काय! सHप�न भएका छन ्। 
• गत आ.ब. २०७०/७१ देYख लुिHबनी गुG योजनालाई रािMNय गौरवको आयोजनाको Gपमा घोषणा गर- 

काय!&म 7याएकोमा गुGयोजना �भ" सडक ,नमा!ण, वाटर टावर ,नमा!ण, पय!टक सूचना के�; 

,नमा!ण काय! चाल ु रहनुका साथ ै क�पलब4तुको पुराता�वीक Eे"हG, देवदह र राम�ाममा जuगा 

खRरदको Q%&या अ,घ बढाईएको तथा पुराता�वीक Eे"को उ�खनन, संरEण र लुिHबनीको पय!टक=य 

मह�वको बारेमा जनचेतना अ�भब$ृध गन� काय!&महG संचालन गRरएका छन ्। 
• गौतमबु1 अ�तरा!िMNय �वमान4थल ,नमा!णको �सला�यास सHमाननीय Qधानम�"ी�युबाट सHप�न 

भई अ�तरा!ि4Nय Q,त4पधा!को टे�डर Q%&याबाट छनोट भएको ठेकेदारसगं सHझौता भई काय! शुG 

भएको छ । 

• सन ् २०१४ मा लुिHबनी Eे"मा ९०२६२१ आ�तRरक पय!टक, १५४२१६ भारतीय पय!टक, र १३६९९१ 

ते�ो मलूुकका पय!टक गर- जHमा ११९३८२८ जना तीथ!या"ीले Çमण गरेका छन ्। यो सं�या २०१३ 

को तलुनामा ४१% ले बढ- रहेको छ । 

• $च,नया सहु�लयतपूण! ऋण अ�तग!त पोखरा Eे"ीय अ�तराि4Nय �वमान4थल ,नमा!णको ला$ग 

आब�यक पन� रकमको Wयव4था गन� ,नण!य भई कर-ब ८० रोपनी जuगा अ$ध�हणको ला$ग Q%&या 

अ,घ बढेको छ । 

• आ�तRरक उडानका ला$ग चीन सरकारबाट २ वटा अनुदानमा र ४ वटा ऋण सहु�लयतमा जहाज 

उपल©ध गराउन नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच �1पEीय सHझौता भएकोमा एम.ए. ६० ªबमान 

Qा�त भई उडान संचालनमा आइसकेको र अक� Y12 जहाज पोखरा उडान सुG गरेको छ । 

• अ�तरा!ि4Nय उडानको ला$ग A320-200 �सRरजका दइु वटा �यारो ªबमान खर-द सHझौता अनुसार 

पUहलो ªबमानले उडान सुG गरेको र दो�ो ªबमान समय मै Qा�त हुने गRर काय! अ,घ बढेको छ । 
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• ª"भुवन अ�तराि4Nय �वमान4थललाई आधु,नक=करण गRर सुªबधा सHप�न गराउने उ¾े�यले जापान 

सरकारको अनुदान सहयोगमा ª"भुवन अ�तराि4Nय �वमान4थल काया!लयमा ट�म!नल मोनोपु7स 

सेके�डRर स�व!ले�स राडार र ल�लतपुरको भ®ेडाँडामा इनGट मोनोपु7स सेके�डर- स�व!ले�स राडार 

जडान गन� काम भइरहेको छ । 

• ता�लेजुङ देYख दाचु!ला सHमको उ�च पहाडी �ा�मण पय!टन माग!लाई पय!टन पूवा!धार काय!&म 

अ�तग!त द �ेट Uहमालयन Nेल अबधारणालाई Qाथ�मकताकासाथ अगाडी बढाउन काय!&म तजु!मा 

काय! सुG गरेको छ । 

• देशका मतू!-अमूत! साँ4कृ,तक सHपदाहGको, खोज, संरEण, सHबध!न गद� ठूला र ऐ,तहा�सक 

धा�म!क4थलहGमा N4टको ,नमा!ण गर- संचालन गRरने काय!&म अनुसार �व�भ�न िज7लामा रहेका 

१३१ सHपदाहGको संरEण गन�, बुटवलि4थत िजतगUढ़ र पिJडपुरको उ�खनन लगायत १० वटा 

पुराता�वीक 4थलहGको उ�खनन काय! भैरहेको छ । 
 

९.४५ २०६९ पौष देYख २०७० पौष सHम (२०१३) मा पव!तारोहण दलको स�ंया २९६ 

रहेकोमा २०७० पौष देYख २०७१ पौष सHम (२०१४) मा ३२० पगेुको छ भने 

पब!तारोह-हGको स�ंया २२६६ बाट व�ृ1 भई २५०० पगेुको छ । यसबाट अ,घ7लो 

बष!को तलुनामा २०७० पौष देYख २०७१ पौष सHमको अब$धमा G. ४ करोड ९३ 

लाख ५९ हजारले व�ृ1 भई ३९ करोड १ लाख ८० हजार रोय7ट- Qा�त भएको 

छ ।  

९.४६ २०६९ पौष देYख २०७० पौषसHमको अब$धमा तारा 4तरको होटल स�ंया ११७ 

रहेकोमा २०७० पौष देYख २०७१ पौषसHममा एउटा होटल थप भ ै११८ पगेुको  

छ । तारा 4तरको होटल बाहेकको पय!टक 4तर-य होटल तथा Rरसोट!को 

अ,घ7लो बष!को ९०९ बाट व�ृ1 भई २०७१ पौष सHमको अब$धमा ९५७ पगेुको 

छ । यस ैगर- तारा 4तरका होटलको शयैा स�ंया अ,घ7लो बष!को तलुनामा ४८ 

शयैा थप भई ९ हजार ५ सय ५४ पगेुको छ भने तारा 4तर बाहेक पय!टक 

4तर-य होटल तथा Rरसोट!को शयैा स�ंया अ,घ7लो बष!को तलुनामा १ हजार ६ 

सय ८ शयैा थप भई २०७१ पौषसHममा २६ हजार ६ सय २५ पगेुको छ । 

९.४७ आ$थ!क वष! २०६९/७० मा पय!टन Eे"बाट आिज!त ªबदेशी म;ुा G. ३४ अब! २१ 

करोड १० लाख रहेको $थयो । अ,घ7लो वष! भ�दा G. १२ अब! १६ करोड ४३ 

लाखले व�ृ1 भई आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा G. ४६ अब! ३७ करोड ५० लाख 

पगेुको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम ८ मUहनामा पय!टन Eे"बाट 

आिज!त ªबदेशी म;ूा ३४ अब! ३१ करोड ३० लाख रहेको छ । �यसगैर-, आ$थ!क 

वष! २०७१/७२ को Qथम ८ मUहनामा पय!टन E"ेबाट आिज!त ªबदेशी म;ूा कुल 
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ªबदेशी म;ूा आज!नको अनपुातमा ५.७ Q,तशत, कुल व4त ु ,नया!तबाट Qा�त 

ªबदेशी म;ूा आज!नको अनपुातमा २१.७ Q,तशत र कुल ©यापारबाट Qा�त 

ªबदेशी म;ूा आज!नको अनपुातमा ५३.० Q,तशत रहेको छ ।  

ता#लका ९ (च) : पय
टन C�ेका �मखु प(रसचूकह0 

�ववरण २०७० पुससHम २०७१ पुससHम 

कुल पय!टक आगमन सं�या ७९७६१६ ७९०११८ 

पय!टकको वसाइ अव$ध (औषत Uदन) १२.५७ १२.४४ 

पय!टनबाट Qा�त आज!न (G. करोड) ३४२११ ४६३७५ 

Q,त पय!टक Q,तUदन खच! (अमेRरक= डलर) ४२.८ ४६.४ 

कुल गाह!4�य उ�पादनमा योगदान (Q,तशत) २.० २.६ 

,नय�मत उडानमा नेपाल आउने अ�तरा!िMNय 

वायु सेवा (स�या) 

२६ २६ 

£ोतः सं4कृ,त, पय!टन तथा नागRरक उºडयन म�"ालय र  नेपाल राMN बvक 

चनुौतीहW 

९.४८ उ�पादनमा गणु4तर कायम गर- आयात Q,त4थापन गनु!, औCयो$गक रोजगार- 

�सज!ना गर- उ�च बेरोजगार- दरमा सधुार 7याउन,ु औCयो$गक उ�पादनहGलाई 

अ�तरा!िMNय बजारमा Q,त4पधा! गन! सIने गर- गणु4तर-य बनाउन ु तथा 

अपेpEत औCयो$गक लगानी एव ं Wयापारम"ैी वातावरण �वकास गराउन ु

चुनौतीपणू! रहेको छ । 

९.४९ उपभोIताहGको Uहत सरंEणका ला$ग म7ूय ,नय�"ण गन! आप,ूत ! Wयव4थालाई 

,नय�मत गनु! चुनौतीपणू! छ । 

९.५० पेNो�लयम आप,ूत !मा सहजता 7याउन पेNो�लयम ¨डपोहGको भJडारण Eमता 

(Storage Capacity) बढाउन,ु  ब�द, हडताल र चIका जाम गन� Qविृ�तलाई 

,नG�साUहत गनु!, uयाँसको पया!�त मौ�दातको ला$ग नेपाल आयल ,नगमले 

आ¦न ैबोट�ल�गको 4थापना गनु!, जल�वCयतुको �वकास र उपयोगमा जोड Uदइ 

पेNो�लयम र uयाँस Q,तको ,नभ!रता कम गनु! चुनौती रहेको छ । 
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९.५१ पय!टन सHब�धी Qमखु सचूकहGको गणना गन! पय!टन सचूना Qणाल- तथा 

सेटलाइट एकाउ�टको �वकास गर- पय!टन Eे"ले मलुकुको अथ!त�"मा पु̄  याएको 

योगदानबारे यथाथ!�पमा यक=न गद� पय!टन Eे"लाई रािMNय Qाथ�मकता Qा�त 

Eे"को �पमा 4था�पत गनु! चुनौतीपणू! रहेको छ । 

९.५२ ªब�व सHपदा सचूीमा स$ूचकृत हुने सHभावना भएका 4थलहGमा आध,ुनक 

,नमा!ण सामा�ीहG Qयोग गर- नयाँ ,नमा!ण तथा पनु,नमा!ण गदा! ती 

4थलहGलाई �व�व सHपदा स$ूचमा स$ुचकृत गन! चुनौती रहेको छ । 

 

  



191 

 

१०. शहर^ �वकास 

शहर^ �वकास 

१०.१ नेपाल ए�शयाकै कम शहर-करण भएको देशहGमqये एक भएता प,न �वगत 

केह- दशकहGमा देशको 4थल-य, जनस�ंया र आ$थ!क E"ेमा भइरहेको 

स&ंमणका कारणले शहर-करणको ग,त तीÆ रहेको छ । २०६८ सालको 

जनगणना अनसुार नेपालका ५८ नगरपा�लकामा देशको १९ Q,तशत 

जनस�ंयाको बसोबासको $थयो । �वगत दशकमा शहर- जनस�ंया व�ृ1दर ३.४३ 

Q,तशत रहेको पाईएको छ ।  

१०.२ नेपालको शहर- जनस�ंया मqये २४ Q,तशत काठमाड³ उप�यकामा रहेको 

अनमुान गRरएको छ । शहर-करणको Qादे�शक 4तरमा ठूलो �भ�नता छ । 

Qश4त आ$थ!क सHभावना रहेको तराईका तलुनामा उप�यकाहG र �भ"ी 

मधेशमा शहर-करणको 4तर उ�च छ । �यस ैगर- पहाडी Eे"का केह- ठूला र 

मqयम शहरहGमा शहर-करण Qबल देYख�छ । सन २०११ सHममा ५८ 

नगरपा�लकाहGमqये एक लाखभ�दा बढ- जनस�ंया रहेको १४ शहर- Eे"हGले 

रािMNय शहर- जनस�ंयाको ४३.५१ Q,तशत ओग3छन ्। आ.व. २०७१/०७२ मा 

१३३ नयाँ नगरपा�लकाहGको घोषणा भई नेपालमा नगरपा�लकाको स�ंया १९१ 

र शहर- (नगरपा�लका) जनस�ंया ३८.२६ Q,तशत पuुन गयो ।  

१०.३ राMNको एक मा" दश लाखभ�दा बढ- जनस�ंया रहेको काठमाड³ महानगरमा 

रािMNय शहर- जनस�ंयाको ९.७२ Q,तशत जनस�ंया बसोबास गछ!न ्। यसको 

तलुनामा देशको दो£ो ठूलो नगरपा�लका पोखरामा ३.९३ Q,तशत शहर- 

जनस�ंया बसोबास गछ!न ् । कूल जनघन�व प,न धेरै नगरपा�लकाहGमा कम 

रहेको छ । ५८ नगरपा�लकहGमqये ३१ नगरपा�लकाहGको र थ�पएका १३३ 

नगरपा�लकाहG मqये ११३ नगरपा�लकाको घन�व १० WयिIत Q,त हेIटर भ�दा 

कम रहेको छ, जुन रािMNय शहर- नी,तको �यनूतम मापदJड भ�दा प,न कम 

हो । शहर- �वकास उ�च (४ Q,तशत भ�दा बढ-) रहेका 4थानहGमा काठमाड³ र 
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पोखरा उप�यका, �भ"ी मधेश र Qमखु राजमाग! वरपरका Eे"हG पद!छन ् । 

प,छ7लो दशकमा मा" ७ नगरपा�लकाको (दमक, इटहर-, भरतपरु, $थमी, 

पोखरा, क=,त !परु, वीरे�;नगर) व�ृ1 दर ५.० Q,तशत भ�दा मा$थ रहेको छ । 

यसर- हेदा! भौगो�लक अवि4थ,त, यातायात सजंालसँगको नेटवक! , पवा!धार 

�वकासको अव4था र आ$थ!क सभंाWयतान ै शहर-करणका मह�वपणू! ,नधा!रक 

देYखएका छन । अUहलेको शहर-करणमा बढ- योगदान गन� अक� त�व 

बसाइसराइ रहेको छ । शहर- जनस�ंयामा ३७.७ Q,तशत अ�य िज7लामा 

ज�मेका वा �वदेशमा ज�मेका देYख�छन ्। शहर बसाइ सन� मqये ७७ Q,तशत 

�ामीण भेगका रहेका छन ्।  

१०.४ कूल गाह!4�य उ�पादनमा शहर- Eे"को योगदान ३३.१ Q,तशत रहेको अनमुान 

गRरएको छ । कूल गाह!4�य उ�पादनमा काठमाड³ उप�यकाको योगदान २३.४ 

Q,तशत रहेको अनमुान छ  । 

१०.५ अनवरत भइरहेको शहर-करण र शहर- �वकासको असर नेपालका शहर- 

Eे"हGमा सकारा�मक�पले परेको मा�न स%कदैन यCय�प शहर- त�यांकको 

सकंलन र उपल©धता सी�मत छ । शहर-करणले सहर- Eे"को आप,ूत ! Qणाल- 

अस�त�ुलत गनु!का साथै एक=कृत गन! समेत बाधा गRररहेको छ । शहर- 

पवूा!धारमा ठूलो �यनूता रहेको छ भने बनेका सरंचनाह� प,न 4वीकृत मापदJड 

अनसुारका  छैनन ्। शहर- वातावरण सकंटाप�न छ। �यस ैगर- गरै कृ�षज�य 

रोजगार-का अवसरहG अवG1 छन ्। शहर- Eे"मा गRरबी ब�दो छ र अझै ब�ने 

आशकंा गRरएको छ । शहर- योजनाको Wयव4थापन र योजना काया!�वयन 

Qकृयामा स4ंथागत Eमता कमजोर छ । लगानीका आव�यकता, �व�तीय 

उपल©धता र काया!�वयन Eमताबीच ठूलो अ�तर रहेको छ ।  

१०.६ यातायात, कृ�ष, उCयोग, भ—ूउपयोग लगायतका शहर- Eे"सँग सHबि�धत 

रािMNय नी,तहG शहर- �वकासकै पEमा हुदा हुदै प,न एक=कृत र आ$थ!क 
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Uहसाबले सम�ुनत तथा स�त�ुलत शहर-करणको Q%&याका ,निHत समि�वत 

नी,तगत Q,तब¾ताको अभाव छ ।  

वत
मान अवथा 

१०.७ खानेपानी आप,ुत !, सरसफाइ, फोहोर Wयव4थापन, आवास, यातायात र उजा!को 

ि4थ,तले शहर- पवूा!धारको कमीलाई इ¨ङगत गद!छ । शहर- पवूा!धारका 

सHब�धमा भौगा�लक Qदेशका बीच प,न ,नकै असमानता छ। पहाडका शहर- 

Eे"मा ८१.२ Q,तशत घरधरु-को पाइपको पानी आप,ुत !मा पहँुच छ भने तराइका 

शहर Eे"मा यो मा"ा ३२.९ Q,तशत मा" छ  । �पउने पानीको गणु4तर र 

मा"ा प,न सब ै शहर- E"ेमा अपया!�त छ । २०१७ सHममा सबकैा ला$ग 

खानेपानीको सह£ाि©द �वकास ल�य परूा गन! Q,तवष! G. ७.५ अब! लगानी गन! 

आव�यक छ । सरसफाइ र फोहोर वयव4थापनको ि4थ,त प,न नाजुक छ । 

शहर- घरपRरवारमा ५६.१ Q,तशतको  मा" सरसफाइ Qणाल-मा पहँुच छ भने 

८८.२ Q,तशत घरपRरवारमा शौचालय रहेको त�यांक छ । �यस ैगर- १९१ वटा 

नगरपा�लका मqये केवल ६ वटा नगरपा�लकाको  हकमा Wयवि4थत 7याJड%फल 

साइटहG रहेको छ भने केवल ५ वटा नगरपा�लकाले फोहोर ,नय�"णको 

Wयव4थापन गन� गरेका छन ।  

१०.८ सरुpEत, %कफायती र भरपद� आवासको अभाव एव ं सकुुHबासी ब4तीमा 

भइरहेको व�ृ1 शहर- आवास Eे"का सरोकारका म¾ुाहG हुन ् । कूल शहर- 

जनस�ंयामा १० Q,तशत सकुुHबासीहG रहेको अनमुान गRरएको छ ।  

१०.९ शहर- यातायातको एक मह�वपणू! �वषय अपगु र अकुशल शहर- पRरवहन हो । 

शहर- Eे"मा औसत सडक घन�व ३.२६ Q,तवग! %क. मी. छ,  जुन कुशल 

शहर- ग,तशीलता र �ामीण-शहर- साझदेार- सHब�धहGको Qवâधन गन! एकदम ै

�यनू हो । �यस ैगर- उजा! शिIतको Qया!�त आप,ूत ! शहर- Eे"मा अझै टºकारो 

छ । �वजुल-को माग शहर- र औCयो$गक कRरडोरहGमा उ�चतम छ । य4तो 

माग ९ Q,तशतको वा�ष!क दरले व�ृ1 भइरहेको अनमुान गRरएको छ ।  
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१०.१० �व�भ�न नगरपा�लकाको पवूा!धारको ि4थ,त आंकलन गन! ५८ नगरपा�लकाका 

ला$ग शहर- पवूा!धार ि4थ,त सचूकांकको ,नमा!ण गRरएको छ । यो सचूकांकले 

नगरापा�लकाको बीच पवूा!धारको अव4था तलुना गन! म¾त गछ! । काठमा�डौ 

महानगरपा�लकामा शहर-पवूा!धार सचूक मान सबभै�दा उ�च छ भने गलुRरयाको 

सबभै�दा कम देYखएको छ ।  

१०.११ शहर- वातावरणीय अव4थाको �व�लषणले शहर- Eे"हGको भौ,तक, Qाकृ,तक र 

सामािजक वातावरणीय E"ेको नाजुक पRरि4थ,तलाई QMट पाछ! । शहर- 

वातावरणीय Wयव4थापन अ�तग!त �वपद Wयव4थापन, Qकोपको उ$चत तवरले 

सामना गनु!, सरुEा Qदान गनु!, सामािजक सां4कृ,तक वातावरणको Qबध!न तथा 

खुला 4थानको सरंEण ज4ता ग,त�व$धहG पद!छन ्। तर नगरपा�लकाहGमा यी 

काय!&महG अ,घ बढाउनका ला$ग चाUहने स4ंथागत Eमता, उ$चत योजना र 

आ$थ!क £ोतको अभाव छ । अ,नयि�"त भ�ूम अ,त&मणले गदा! शहर- Eे"मा 

खुला Eे" तीÆ ग,तमा घ3दै र साँघRुरदै छ । खुला E"ेको अनपुात काठमाड³मा 

मा" ०.४८ Q,तशत र ल�लतपरुमा ०.०६ Q,तशत छ । शहर- वातावरण 

Wयव4थापन Uदशा,नद�श (अब!न इ�भायर�मे�ट Hयानेजमे�ट गाइडलाइ�स) शहर- 

Eे"मा �वCयमान वातावरणीय सम4याहGको सHबोधन गन� एक सशIत 

माqयम हुन सIछ तर शहर- Wयव4थापनका अ�य Eे"मा ज4त ैयसको प,न 

काया!�वयन 4तर �यनू रहेको देYखएको छ ।  

१०.१२ शहर- Eे" आ$थ!क �वकासको मे�दJड हुन भ�ने कुरा हालकैो त�यांक अनसुार 

रािMNय कूल �ाह4�य उ�पादनमा ३३.१ Q,तशत योगदान शहर- Eे"हGको रहेको 

छ भ�ने त��याङकले पिु4ट गछ! । �य4त ैशहर- ,नकट र शहर- Eे"हGको सेवा 

�लने गा�वसहGको कूल �ाह4�य उ�पादनमा योगदान ३० Q,तशत हाराहार-मा 

रहेको छ । कूल �ाह4�य उ�पादनमा शहर- E"ेहGको यो योगदानले सो Eे"का 

पवूा!धारमा लगानीको ब�दो उपादेयतालाई प,न ि4था�पत गछ! । य4तो लगानीले 

एका,तर पूँजी र रोजगार- �सज!ना गन! म¾त गछ! भने अक�,तर आ$थ!क व�ृ1 

दरलाई बढावा Uद�छ ।  
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१०.१३ कृ�ष तथा सबं1 ग,त�व$धहGले शहर- E"ेमा रोजगार-को एक ,तहाइ भाग 

ओगटेको छ । थोक तथा खु;ा Wयापार र उ�पादनले शहर- रोजगार-मा १७ 

Q,तशत र १४ Q,तशत योगदान Uदएका छन ् । तथापी शहर- रोजगार-को 

Eे"गत सरंचना शहर अनसुार �भ�न रहेको देYख�छ ।  

१०.१४ शहर- Eे"मा गRरबी बढेको छ । सन ्२००३/०४ मा शहर- जनस�ंयाको झJड ै१० 

Q,तशत गRरबीको रेखाम,ुन रहेकोमा सन ् २०१०/११ को त�यांक अनसुार सो 

Q,तशत १५ Q,तशत पगेुको अनमुान गRरएको छ । तर शहर- Eे"हGबीच भएको 

गRरबीको त�यांकमा ठूलो अ�तर रहेको छ, जबक= पोखरामा यो मा" १.३ 

Q,तशत छ । शहर- घरपRरवारले Qा�त गन� �वQेषण कूल �वQेषण आयको कर-ब 

१५ Q,तशत रहेको छ । काठमाड³ सबभै�दा ठूलो �वQेषण Qा�त गन� E"े हो । 

राम�ाम, �वराटनगर र जनकपरुले तराईमा सबभै�दा बढ- �वQेषण Qा�त   

गछ!न ्।  

१०.१५ उ�पादन मलूक उधोग  खास गRर तीन म�ुय शहर- Eे" काठमाड³ उप�यका, 

�वराटनगर आसपासका सहर र सहर उ�मखु E"े तथा वीरगजं आसपास Eे"मा 

एक" छन ् । काठमाड³ उप�यकाले शहर- उ�पादनले Uदने रोजगार-मा ४० 

Q,तशत योगदान गरेको छ भने �वराटनगर तथा आसपासका Eे" र वीरगजं 

तथा यस वरपरका Eे"ले &मश १७ Q,तशत र १५ Q,तशत रोजगार- Qदान 

गरेका छन ् । �यस ै गर- शहर- गरै कृ�ष रोजगार-का तीन म�ुय Eे" छन-् 

काठमाड³ उप�यका २५ Q,तशत, पवू� तराईले १५ Q,तशत र के�;-य तराई १९ 

Q,तशत सेवा Eे"ले शहर- गरै-कृ�ष रोजगार-को ७० Q,तशत ओगटेको छ ।  

१०.१६ कूल उ�पादनमलुक रोजगार-मा झJड ै आधा ज,त गरै—नगरपा�लका Eे"मा 

पद!छन ्। कूल औCयो$गक उ�पादनको ६० Q,तशत �ममा आधाRरत उ�पादनले 

ओगटेको छ । शहर- उ�पादनले रोजगार-को सरंचनामा यस Qकारका योगदान 

छ:   
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औCयो$गक Eे" रोजगार- Q,तशतमा 

कागज ३० 

ख,नज, �लािMटक, रसायन र काठ १९ 

कपडा )गाम��ट(  १८ 

कृ�ष Qशोधन १९ 

मेशीनर- उपकरण १४ 

 

१०.१७ काठमाड³ उप�यकामा सापेpEक लाभ रे¨डयो, टे�ल�भजन, स�चार उपकरण र 

Qकाशन तथा म;ुण रहेको बYुझ�छ । �वराटनगर—धरान कRरडोरको हकमा भने 

�वCयतुीय मेश,नर- उपकरण र व4" सापेpEक लाभका E"े अ�तग!त पद!छन ्। 

�य4त ै वीरग�ज कRरडोरको हकमा छाला र छालाका उ�पादनहG, आधारभतू 

धात ु र रसायन उ�पादन तथा नेपालग�ज कRरडोरका ला$ग रसायन र 

रासाय,नक उ�पादन र धातकुा उ�पादनहGरहेको छन ् । उ�पादन उCयोगमा 

सामा�यतया साना उCयोगहGको बाहु7य भएता प,न यी उCयोगको ि4थ,त $गद� 

छ ।  

१०.१८ ५८ नगरपा�लकाको पवूा!धारमा रहेको �यनूता प,ुत ! गन! G ३७२ अब!को लगानीको 

आव�यकता रहेको अनमुान छ । आ$थ!क वष! २०७१/०७२ मा सरकारले ५८ 

नगरपा�लका बढाएर १९१ पयुा!एको अव4थामा  यो रा�श अ� ब�नेमा कुन ैशकंा 

रहेन । चाल ु आ$थ!क वष!मा पवूा!धार �वकासका ला$ग नेपाल सरकारले 

नगरपा�लकालाई �व,नयोजन गरेको अनमुा,नत लगानी मा" G २०.०७ अब! छ, 

जुन रािMNय कूल �ाह4�य उ�पादनको मा" १ Q,तशत बराबर हुन आउँछ । 

शहर- Eे"हGले कूल �ाह4�य उ�पादनमा गन� योगदानको तलुनामा यो एकदम ै

�यनू रहेको छ ।  

१०.१९ सशुासन नगरपा�लकाको एकदम ैमह�पपणू! सवालका Gपमा देYख�छ । अUहले 

शहर- योजना र भौ,तक पवूा!धार �वकासलाई शहर- �वकास म�"ालय अ�तग!त 

राYखएको छ जबक= शहर- सशुासन र Qशासन सघंीय मा�मला तथा 4थानीय 
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�वकास म�"ालय अ�तग!त राYखएको छ । खिJडत स4ंथागत Wयव4था सहर- 

Eे"को Wयवि4थत �वकासका ला$ग सकारा�मक नहुन सIछ । 

सहर^करणको ला�ग संचालनमा रहेका कृयाकलाप 

१०.२० चाल ु आ$थ!क वष!मा सकुुHवासी तथा सहर- गर-ब एव ं �यनु आय वग!लाई 

Wयवि4थत वसोवासको ला$ग आवास ,नमा!ण, द�लत वग! एव ंलोपो�मखु जा,तका 

ला$ग आवास Wयव4था गन� उ¾े�यले जनता आवास काय!&म, कम!चार-हGको 

ला$ग आवास Wयव4था, Qाकृ,तक Qकोपवाट �व4था�पत र जोYखममा परेका 

पRरवारहGलाई पनुवा!स गराउने उ¾�ेयले सचंा�लत आवास �वकास काय!&मवाट 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा  २८ बजार के�;, १७० वटा सामदुा,यक भवन र १० 

वटा ठूला भवन/सभाहल ,नमा!णको काय! चाल ुअव4थामा रहेको छ । 

१०.२१ गाउँ तथा शहर बीचको अ�तरसHव�ध अ�भव�ृ1 गर- साना शहरमा शहर- 

पवूा!धारको �वकास माफ! त शहर- स�ुवधामा व�ृ1 गर- भ�वMयमा नगरपा�लकाको 

ला$ग आव�यक पवूा!धारको �वकास गन�, शहर- E"ेमा बसाईसराईको &म 

घटाउने, 4थानीय 4तरमा उ�पाUदत व4तहुGको बजार �व,नमयCवारा गRरवी 

घटाउन आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा २८ साना शहरको गGुयोजना ,नमा!ण तथा 

त�सHबि�ध भौ,तक �वकास योजना काया!�वयनमा 7याइएको छ ।  

१०.२२ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा 4थानीय ,नकायहGको लागत सहभा$गतामा  ¨डिजटल 

अव!न वेस Hयाप, िज.आइ.एस.Hयाप, बसपाक! को ¨ड.�प.आर. तयार भएको छ । 

वटुवलमा सभाहलको सभंाWयता अqययन गर- ¨ड.�प.आर. तयार गन� काम 

भरैहेको छ । नगरपा�लकाको आव$धक योजना तजु!मा ,नद��शका, २०५९ 

पRरमाज!न गन�, शहर- वातावरणीय सचूना Qणाल- �वकास गन�, य4त ै पसा! 

पोखर-याको शहर- योजना तजु!माको �ला,नङ नमस! (Norms) तथा 4टा�डड! 

पRरमाज!न गन�, शहर- वातावरण सHबि�ध मापदJड तयार गन�, शहर- Eे"हGको 

ला$ग मोडले �वि7डङ वाइ ल तयार गन�, नगर �वकास स�म,त एव ं बजार 

Eे"को भौ,तक पवूा!धार �वकास योजना तजु!मा गन� काम चाल ुरहेका  छन ।   

१०.२३ रािMNय एव ं 4थानीय 4तरमा मह�वपणू! रहेका, रािMNय एकतालाई मजबतु 

बनाउने र नेपालको पय!टन Eे"को �वकास र �व4तारमा यथो$चत योगदान गन! 

सIने धा�म!क तथा सा4ँकृ,तक सHपदा/Eे"हGको सरंEण, सHबध!न तथा Qब1!न 
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गन! आ$थ!क बष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा ३७५ �व�वध %क�समका 

पवूा!धारहG, ४०५ वटा �वशषे भौ,तक पवूा!धार र सामदूा,यक तथा अ�य भवन 

४२६ वटा समेत जHमा १ हजार २ सय ६ �वशषे 4थानहGको भौ,तक तथा 

पवूा!धार ,नमा!णको काय! भरैहेको छ ।  

१०.२४ बनेपा, पनौती, धु�लखेल, �वराटनगर, वीरगजं र बटुवल लगायतका छ वटा 

नगरपा�लकाहGमा वातावरण सरंEण गन�, यस सHबि�ध जनचेतना �व4तार 

गन�, वातावरणीय सचेतनाको ला$ग नगरपा�लकाह�लाई उ�तरदायी र जवाफदेह- 

बनाउने उ¾ेशय सUहत आ$थ!क वष! २०६८/६९ देYख सचंालनमा रहेको मझौला 

शहर एक=कृत शहर- वातावरणीय सुधार आयोजनामा नेपाल सरकार, 

ए.¨ड.�व र ओपेक कोषको म�ुय लगानी रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा 

�वराटनगर, बटुवल र �वरग�ज नगरपा�लकाहGमा ढल तथा ढल Qशोधन के�;, 

सडक सधुार, खानेपानी आप,ूत ! र सामदुा,यक �वकास लगायतका एक=कृत 

पवुा!धार �वकासका काय!ह� भएका छन । काÇे �याल- एक=कृत खानेपानी 

आयोजनाका ला$ग ,नमा!ण Wयवसायी छनौट भसैकेको, �वराटनगर 

नगरपा�लकामा सडक सधुार तथा Qशोधनशाला सUहतको ढल Qणाल-,नमा!ण 

काय! श�ु गRरएको, बटुवलको खानेपानी �वतरण Qणाल- �व4तारको काम समेत 

अगा¨ड बढेको छ । 

१०.२५ भवन सUंहता तयार गर- यसको काया!�वयन गन�, सरकार- भवन ,नमा!ण गन� 

तथा मौजुदा सरकार- भवनहGको अव4था समेत देYखने गर- सरकार- भवनको 

अ�भलेख सकंलन गन� र वकैि7पक ,नमा!ण साम�ीको पUहचान तथा Qाकृ,तक 

Qकोप एव ंभकूHपीय Qभावबाट सरुpEत, %कफायती, द-गो र भरपद� भवनहGको 

,नमा!ण गनु! र त�सHबि�ध �वषयमा जनचेतना फैलाउन भवन ,नमा!ण तथा 

सहर- �वकास �वभाग कृया�शल रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा १३ 

वटा सामदुा,यक भवन र अ�य २ वटा सरकार- भवनको पRरसर सधुार, रािMNय 

भकुHप सरुEा Uदवस, �व�व वसोवास Uदवस मनाइएको, जनकपरु 

नगरपा�लकालाई भवन सUंहता लाग ूगन! सEम गन! On the Job ता�लम गन� 

ज4ता काय! स�चालन भएका $थए ।  

१०.२६ �वराटनगर उप–महानगरपा�लकामा भईरहेको ब�दो जनस�ंयाको व�ृ1का कारणले 

सो उप–महानगरपा�लका र आसपासका गाउँ �वकास स�म,तहGमा तीÆ Gपमा 
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व4तीहG ब�नाले पदैल या"ी र सवार- साधनको चाप ब�न गएको हँुदा जuगा 

एक=करण Qकृयाको माqयमबाट च&पथ अ$धकार E"े (Right of Way) को 

ला$ग आव�यक पन� जuगाको Wयव4था गर- कRरव ३० %कलो�मटर लHवाइको 

च&पथको दवु ै तफ!  गर- कRरव १ सय ८२ �मटर Eे"मा योजनाव1 तथा 

Wयवि4थत नमनूा सहर-  �वकास गन� �वराटनगर च&पथ आयोजना 
सचंालनमा रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा जuगा �वकासको माqयमवाट 

कRरव ४१ %कलो�मटर लHवाइको च&पथको �व4ततृ आयोजना Q,तवेदन 

¨ड.�प.आर. तयार भई सकेको E"े�भ" कRरव १ %कलो�मटर लHवाईमा नमनूा 

जuगा �वकास काय!&म काया!�वयन तथा ¨ड.�प.आर. बमोिजम पवूा!धार ,नमा!ण 

काय! स�चालनमा रहेका छन ्।  

१०.२७ नेपालको रािMNय एकता र अखJडताको पRरचायकको Gपमा तथा ऐ,तहा�सक 

जनआ�दोलनको उपलि©धको Q,तकको Gपमा एक रािMNय मह�वको $च�ह 

,नमा!ण गन� ,नण!य अनGुप आ$थ!क वष! २०७१/७२ गणत�" 4मारक तफ!  म�ुय 

सरंचनाको काय! सHप�नभएको छ । चाल ुआ.व. को अ�त सHममा Electrical, 

sanitary र Furnishing को काम समेत सHप�न हुने अपेEा गRरएको छ भने 

गणत�" 4तHभ तफ!  Design को काम सHप�न भ ै 4तHभको साइटमा 

Replica 4थापना गRरएको छ ।  

१०.२८ �व�व बकैको सहयोगमा सन ्२०११ मा श�ु भइ सन ्२०१६ को जुलाइ सHम 

रहने शहर- शासक=य Eमता �वकास काय!&मको काय!Eे" मेचीनगर, इटहर-, 

धनकुटा, लेखनाथ, तानसेन र बाuलङु नगरपा�लका रहेक छन ्। यसको म�ुय 

उ¾े�य सहर- शासक=य Eमता अ�भब�ृ1 माफ! त सशुासन Qवध!न गनु! हो ।  

,नमा!ण गन! उप-आयोजना छनौट गर- उपरोIत उ¾े�यको ला$ग आ�तRरक 

राज�व ब�ृ1 गन�, योजना तजु!मा Qकृयामा सधुार गन�, जनसहभा$गता 

पRरचालन गन� ज4ता काय! गर- उ�तरदायी र जवाफदेह- नगरपा�लकाको 

4थापना र �वकास गनु! काय!&मको म�ुय उ¾े�य रहेको यो काय!&म श�ु भएको 

चौथो वष! आ.व. २०७१/७२ सHममा ,नHन काय!हG भएको छ:  

• सामािजक तथा आ$थ!क पवूा!धारको E"ेमा उ7लेYखत नगरपा�लकाह�मा १६ 

वटा उप-आयोजनाह�को छनौट गर- खRरद Qकृया श�ु भएको छ । 

धनकुटामा हाटबजार र लेखनाथमा म�दारे पाक! को ,नमा!ण काय! सHप�न 
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भएको छ । उप-आयोजनाह� मqय Uहले वस पाक!  बाहेक अ� सब ै

पRरयोजना अव$ध �भ" सHप�न हुने �व�वास गRरएको छ । 

• इटहर-, धनकुटा र तानसेन नगरपा�लकाह�सगं गत आ$थ!क वष!म ै काय! 

सHपादन करार गर- राज�व सधुार योजना, मम!त सधुार योजना र लगानी 

योजनाको काया!�वयन भरैहेको छ । बाक= नगरपा�लकाह�सगं प,न यस ै

आ.व.मा काय! सHपादन करार गन� योजना रहेको छ । 

• GIZ को सहयोगमा सचंा�लत MST परामश!दाताको काय! समा�त भएकोले  

,नज परामश!दातालाई �म,त २०६९/१०/८ मा पनु: ,नयIुत गRरएको छ । 

• काय! E"े �भ"को ६ वटा नगरपा�लकाह�को Urban Base Map तयार 

गन! नगरपा�लकाह�वाट त�यांक सकंलनको काम सHप�न गRरएको ।  

१०.२९ ADB को ऋण तथा अनदुान सहयोगमा नेपालका तराइ भेगमा अWयवि4थत 

शहरह� जनकपरु, धरान, �स1ाथ!नगर र नेपालग�जमा शहर- वातावरण 

पवूा!धारहGको �वकासका माqयमबाट शहरवासीहGको जीवन4तरमा व�ृ1 गन� 

उ¾े�यका साथ जुलाई २०१२ देYख एक=कृत शहर- �वकास काय!&म 
स�चालनमा रहेको छ । काय!&मले हाल सHम शहर- पवूा!धार �वकास 

सामदुा,यक �वकास,  लv$गक समानता र सामािजक समावे�शकरणमा अ�भव�ृ1 

ज4ता Eे"मा काम गRरआएको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा धरान 

नगरपा�लकामा खानेपानी पाइपलाइन ,नमा!ण, सधुार र �व4तारको काम भएको 

छ भने जनकपरु, �स¾ाथ!नगर र नेपालग�ज नगरपा�लकामा नयां ढल ,नमा!ण 

तथा �वqयमान ढल Qणा�लमा सधुार, सामदुा,यक �वकास काय!&म सचंालनमा 

रहेका छन । �य4त ै यो काय!&मले ल$ैगकं समानता र सामािजक 

समावे�शकरणको ला$ग काय!&मले उ7लेखनीय काम गरेको छ ।  
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सहर^ वातावरण तथा जलवायु प(रवत
न 

१०.३० समिMटगत �वकासमा वातावरणीय Qभाव तथा जलवाय ुपRरवत!नका सम�या र 

चुनौ,तको उपयIुत Wयव4थापन गन!, वकैि7पक नवीकरणीय ऊजा! Q�व$धको 

द-गो �वकास र �व4तार गर- नेपालको �ामीण E"ेमा 4व�छ ऊजा!को सहज र 

सरल आप,ूत ! गन!, नवीकरणीय ऊजा! Q�व$धबाट स–साना उCयोग, WयवसायहG 

स�चालन गर- आ$थ!क सामािजक ि4थ,तमा सधुार 7याउन तथा हRरत सहर- 

�वकासका अवधारणा अनGुप मानवीय %&याकलाप र �वकास Q%&यालाई 

वातावरण म"ैी बनाउदै जलवाय ु पRरवत!नबाट सहर- जनजीवनमा पन! जाने 

Q,तकूल असर �यनू गद� 4थानीय4तरमा जलवाय ुपRरवत!न सहयोगी काय!&म 

सचंालन हँुदै आएका छन ् । जलवाय ु पRरवत!नबाट Q,तकूल Qभाव परेको 

Eे"लाई qयान Uदई नेपालले चा7न ु पन� कदमको �वचार गर- आ$थ!क वष! 

२०७१/७२ मा अनकुुल काय!&मलाई Qव1!न गन�, Qकोप तथा जोYखम 

�य,ूनकरण, �यनु काब!न उ�सज!न र जलवाय ुअनकूुलनका काय!&महG सचंालन 

हँुदै आएका छन ्।  

१०.३१ जलवाय ुपRरवत!न नी,त, २०६७ ले ,नUद!Mट गरे बमोिजम मqयपि�चमा�चल र 

सदुरुपि�चमा�चलका १४ िज7लाका ९० वटा गा.�व.स. र ७ वटा नगरपा�लकामा 

4थानीय अनकुुलन काय!योजना तजु!मा भइ काया!�वयन भइरहेको छ, जसबाट 

4थानीय जनताको जलवाय ुपRरवत!नबाट पन� असरबाट ब�ने Eमताको �वकास 

भ ैउनीहGको आ$थ!क र सामािजक ि4थ,तमा सधुार आउने अपेEा गRरएको छ । 

यस अव$धमा नेपाल सरकारबाट परूक वातावरणीय Qभाव म7ूयांकन ,नद��शका, 

२०७१ 4वीकृत भई लाग ूगRरएको छ । 

१०.३२ जलवाय ु पRरवत!न सHव�धी सयंIुत राMNसघंीय सरंचना महास�ंधीको पE 

राMNहGको २० औ  सHमेलन २०७१ मसंीर १५ देYख २६ गतसेHम पेGको 

राजधानी �लमामा सHप�न भइ पUहलो पटक अ,त कम �वक�सत राMNहGको 

समहूको २ बष� काय!कालको अqयEको भ�ूमका नेपालले कुशलतापवू!क ,नभाएको 

छ । नेपालले सो सHमेलन र महासि�ध अ�तग!तका �व�भ�न अगंहGमा भएका 
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वाता! Q%&याहGमा सशIत सहभा$गता जनाउदै नेपालको तफ! बाट पव!तीय 

म¾ुालाई उठाएको छ भने नेपाल Adaptation Fund Board मा वकैि7पक 

सद4यको Gपमा मनोनयन भएको छ । 

१०.३३ �लािMटक झोलाले मानव 4वा4�य र वातावरणमा पान� नकारा�मक असर र 

Qभावलाई �यनूीकरण गद� जाने उ¾े�य अनसुार �लािMटक झोला (,नयमन तथा 

,नय�"ण ,नद��शका), २०६८ मा सशंोधन गर- नेपालभर ३० माइ&ोनभ�दा 

पातला �लािMटक झोलाहGको उ�पादन आयात, भJडारण ªब&= �वतरण तथा 

Qयोगमा रोक लगाएको छ ।  यस ैअव$धमा नेपाल सरकारका काया!लय पRरसर 

र ,नवास Eे"लाइ! �लािMटकको झोलामIुत E"े घोषणा गर- ,य E"ेमा  

�लािMटक झोलामा$थ Q,तबि�धत गRरएको छ ।  

१०.३४ Uदगो उपभोग र उ�पादन सHब�धी रािMNय नी,तको म4यौदा,जोYखमपणू! पदाथ! 

Wयव4थापन नी,त, २०७१ र जोYखमपणू! पदाथ! Wयव4थापन ,नयमावल-, २०७१  

म4यौदा  तयार गRर छलफलको &ममा रहेका छन । ओजन तहलाई नMट गन� 

पदाथ!को उ�पादन ªब%& �वतरण र खपतमा &�मक Gपमा �यनूीकरण गद� जाने 

रािMNय तथा अ�तरािMNय4तरमा नेपाल सरकारको Q,तब1ता अनसुार   

वातावरण म�"ालयले हाइ¥ोIलो¦लोरो काव!न �व4थापन काय!को अनगुमन गRर 

आएको छ । अ4पतालज�य फोहोरलाई वातावरण म"ैी तRरकाले उ$चत �वसज!न 

गन! भिMमकरण Q�व$ध Qयोग हुने इि�स,नरेटरको स�चालन, धुँवा र $चHनीको 

उचाइ सHब�धी मापदJड ,नधा!रण लगायतका काम यस अव$धमा सHन�न 

गRरएको छ । 

उजा
 खपत 

१०.३५  नेपालमा ऊजा!को माग र उपयोगमा मलुतः परHपरागत £ोतकै बाहु7यता रहेको 

छ । अपार जलसHपदा र �यसबाट ऊजा! उ�पादनको Qश4त सHभावना रहेको 

भएता प,न जल�वCयतु न�वकरणीय उजा! उ�पादनमा उ7ले�य Qग,त हा�सल 

गन! नसकेकोले ऊजा! सकंट ब�दै गएको छ । �वगत पाँच वष!को उजा!को £ोत 

तथा उपयोगको ि4थ,त देहाय बमोिजम Q4ततु गRरएको छ । 
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ता#लका १० (क) :  उजा
 खपतको िथ�त 
(टन तेल शिIत बराबर) 

उजा! £ोत २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९** २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/०७२* 

पर_परागत    ८१८५    ८३४२    ८५००    ७०३३    ८०१७    ८९८३ ५९८९ 

दाउरा ७३०१ ७४६७ ७६०६ ६२७४ ७१५३ ८१५४ ५४३६ 

कृ�षज�य 

अवशेष 
२४४ ३२४ ३३१ ३१० ३५३ ४०३ २६९ 

गोवर,गँुइठा ५४० ५५१ ५६३ ४४८ ५११ ४२६ २८४ 

Gयपा(रक    ११३९    १४६४    १५८०    १६७८    १८५५    १९५८ १५५६ 

कोइला १८१ २८६ २९३ ३४८ ४१५ ३२० ४२० 

पेNो�लयम पदाथ! ७७५ ९६५ १०५८ १०८३ ११८२ १२६४ ८७८ 

�वCयुत १८२ २१३ २२९ २४८ २५७ ३७४ २५८ 

नवीकरणीय    ६४    ७०    ७५    १०९    १६६    २९१ २३६ 

ज_मा    ९३८८    ९८७६    १०१५५    ८८२०    १००३८    ११२३२ ७७८१ 

* Qथम आठ मUहनाको 
** सव� त�या�कमा आधाRरत 
£ोतM जल तथा उजा! आयोगको स$चवालय । 

१०.३६ चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा उजा! खपत ७ हजार ७ 

सय ८१ टन तले शिIत बराबर पगेुको छ । परHपरागत, WयपाRरक र 

न�वकरणीय उजा! खपतको अनपुात &मशः ७६.९७ Q,तशत, २०.५२ Q,तशत र 

३.०३ Q,तशत रहेको देYख�छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा यो अनपुात &मशः 

७९.९७ Q,तशत, १७.४३ Q,तशत र २.६ Q,तशत रहेको $थयो । यसबाट 

परHपरागत ऊजा! मा$थको नेपाल- अथ!त�"को उ�च ,नभ!रता यथावत कायम 

रहेको  देYख�छ । 

१०.३७ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कुल ऊजा!को खपत मqये दाउराबाट ७२.६० Q,तशत, 

कृ�षज�य अवशषेबाट ३.५७ Q,तशत र पशजु�य अवशषेबाट ३.८० Q,तशत 

खपत रहेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनामा सो अनपुात दाउराबाट 

६९.८७ Q,तशत, कृ�षज�य अवशषेबाट ३.४६ Q,तशत र पशजु�य अवशषेबाट 

३.६५ Q,तशत रहन गएको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कुल ऊजा! खपत 

पेNो�लयम पदाथ!को अशं ११.२५ Q,तशत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को 

Qथम आठ मUहनामा सो अनपुात ११.२८ पगेुको छ ।  
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कोइला खपत 

१०.३८ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा काइला खपत ३ सय २० टन तलेशिIत बराबर 

रहेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनामा ४ सय १९ टन तलेशिIत 

बराबर पगेुको छ ।   

�वLयुत आपू�त 
 

१०.३९ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कूल �वधुत उ�पादन ७४६ मे.वा. रहेकोमा चाल ु

आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनामा �वधुत उ�पादन ४.८९ Q,तशतले बढेर 

७८२.४५ मे.वा. पगेुको छ ।  

१०.४० Qशारण लाइन तफ!  स�मEा अव$ध सHम १९८७.३६ %क.�म पगेुको छ । �वधुत 

उपयोग गन�  �हाकको स�ंया उ7�य बढेर यस अव$धमा २७ लाख ८९ हजार ६ 

सय ७८ पगेुको छ । स�मEा अव$धमा �वधुत �वतरण लाइन १ लाख १६ हजार 

९० %कलो�मटर पगेुको छ । चाल ुआ.व.मा �वधुतको उ�चतम माग १२९१.१ 

मे.वा. रहे प,न उ�पादन मा" ७८२.४५ मे.वा. रहदा आप,ूत ! Gap ५०८.६५ मे.वा. 

रहेको छ जुन आव�यक भ�दा ४० Q,तशतले कम हो । 

ता#लका १० (ख) : �वLयतु माग, खपत, उ"पादन एव ंभौ�तक सरंचना 

x.सं. �ववरण 
आ�थ
क वष
 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/०७२* 

१ उ�पादन (म.ेवा.) ६९७.८५ ७०५.५७ ७४६ ७४६ ७८२.४५ 

२ 
Qशारण लाइन 

(%कलो�मटर) 
१९१७.६२ १९८७.३६ १९८७.३६ १९८७.३६ १९८७.३६ 

३ �ाहक सं�या १८५४२७५ २०५३२५९ २५९९१५२ २७१३८०४ २७८९६७८ 

४ 
�वतरण लाइन      

(%कलो�मटर) 
८९१०८.८६ ९५८१५.९८ ११४१६०.४० ११६०६६.६४ ११६०९०.६४ 

५ 
उपल©ध उजा! 

($ग.वा.आ.) 
३३८९.२७ ३८५८.३७ ४२६०.४५ ३०९२.४७ ३२२८.९ 

६ 
उ�चतम माग 

(मे.वा.) 
९४६.१ १०२६.०० १०९४ १२००.९८ १२९१.१ 

७ 
माग-आपू,त ! Gap 

(मे.वा.) 
२४८.२५ (३२०.४३) ३४८ (४५४.९८) ५०८.६५ 

 * Qथम आठ मUहनाको 

 £ोत: उजा! म�"ालय । 
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१०.४१ चाल ुआ.व. २०७१/७२ को यस अव$धमा मा नेपाल �वCयतु Qा$धकरण तथा 

,नजी Eे"का जल�वCयतु कHपनीहGलाई  थप १३४ मेगावाट ज¨डत Eमता 

बराबरको ६ वटा ठुला र साना जल�वCयतु आयोजनाहGको �वCयतु उ�पादनको 

अनमु,तप" Qदान गRरएको छ । सभ�Eणको ला$ग यस आ.व. मा साना ठुला 

गर- जHमा २२९ मेगावाटको १२ वटा अनमु,तप" जार- गRरएको छ । साथ ै

Qशारणको ला$ग सभ�Eण अनमु,तप" १२ र उ�पादनको ला$ग ३ वटा 

अनमु,तप"हG जार- गRरएका छन ्। 

१०.४२ �वCयतु �वकास �वभागबाट स�चा�लत जल �वCयतु आयोजनाको सHभाWयता 

अqययन काय!&म अ�तग!त कRरब १८ साना, ठुला, बहुउ¾ेशीय योजनाहGको 

पUहचान, पवू! सHभाWयता अqययन तथा ªब4ततृ इि�ज,नयRरगं ¨डजाइन, गन�  

काय! चाल ुरहेको छ । यस अव$धमा वढु-गगंा जल�वCयतु आयोजना ,नमा!णको 

ला$ग �व4ततृ ईि�ज,नयRर�ग तथा वातावरणीय अqययनको ला$ग अ�तरािMNय 

परामश!दाता छनौट भई सकेको र पचंे�वर बहुउ¾े�यीय आयोजना ,नमा!ण गन! 

पचंे�वर �वकास Qा$धकरणको �वधान तयार गRर काय!कार- स�म,त समेत गठन 

भ ै सकेको छ भने आयोजनाको �व4ततृ आयोजना Q,तवेदन (DPR) 

अCयाव$धक गन� काय! श�ु गRरएको छ । स�तकोशी बहुउ¾े�यीय आयोजना 

अ�तग!त नेपाल भारत सयंIुत काया!लय 4थापना भइ Field Investigation 

काय! सामा�यतः स�चालनमा रहेको छ ।  

१०.४३ "जनताको जल�वCयतु जनताको लगानी"को अवधारणा अ�तग!त आ.व. 

२०७१/७२ मा माडी जल �वCयतु आयोजना  र मौवा जल �वCयतु आयोजना 

अगाडी बढाउन कHपनी दता! गन� Qकृयामा रहेको छ । यस अव$धमा नेपाल 

�वCयतु Qा$धकरणलाई Wयवसा,यक �पमा सबल, सEम र चु4त बनाउन 

Qा$धकरणको सरंचनागत सधुारको काय! प,न थालनी गRरएको छ । साथ ै

आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा नेपाल �वCयतु Qा$धकरण अ�तग!त अqययन गन� 

काय!&महGमा जलाशययIुत आयोजनाहGको अqययन काय!लाई Qाथ�मकतामा 

राYखएको छ । यस अव$धमा नेपालको रािMNय उजा! खपत र आप,ूत ! सव�Eण, 

२०६८/६९ अनसुार नेपाल सरकार र �वधुत Qा$धकरणको सयंIुत Qयासमा  

Energy Planning को काम भरैहेको छ ।  
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१०.४४ Qशारण लाईन तफ!  १३२ के.भी तथा अ�य भो7टेज4तरका Qशारण लाइन 

�व4तार आयोजनाहGतफ!  ४७ वटा, �वतरण आयोजनाह� ८२ वटा र �व�वध 

आयोजनाह� तफ!  २ वटा समेत जHमा १९८७.३६ %क.�म. Qशारण लाइन ,नमा!ण 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा सHप�न गन! स%कएको छ ।  

पेIो#लयम पदाथ
 उपयोग 

१०.४५ ऊजा!को मह�वपणू! £ोतको �पमा रहेको पेNो�लयम पदाथ!को खपत UदनानUुदन 

ब�दै गएको छ । तर पेNो�लयम पदाथ! आप,ूत ! सहज एव ंसव!सलुभ बनाउन 

स%कएको छैन । पेNो�लयम पदाथ!को आप,ूत ! तथा �वतरणलाई Wयवि4थत गर- 

उपभोIतालाई सव!सलुभ बनाउन नी,तगत र स4ंथागत Qयास गRरँदै आए 

ताप,न यसको Qभावकार- Wयव4था गनु! चुनौतीको �पमा रहेको छ । पेNो�लयम 

पदाथ!को �वगत वष!हGको खपत �ववरण देहाय अनसुार रहेको छ l 

ता#लका १० (ग) : पेIो#लयम पदाथ
को खपत �ववरण 

�ववरण 

आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/०७२* 

२०७१/०७२ मा 

कुल पेNो�लयम 

पदाथ!को खपत 

Q,तशत* 

पेNोल (%क.�ल) १८७६४० १९९७४८ २२१६७६ १६१२९५ १८४२३९ १३.१० 

¨डजेल (%क.�ल) ६५५१२७ ६४८५१३ ७१६७४७ ४८९४३८ ९४९२७९ ६७.५३ 

म®ीतेल (%क.�ल) ४९४९४ ४१८०८ २४७२१ १२७०८ १२१३४ ०.८६ 

लाइट ¨डजेल आयल 

(LDO) (%क.�ल) 
२२७ - २५८ - - - 

फन�स आयल (%क.�ल) १४१५ ४३५ २४५० - १८६ ०.०१ 

हवाई इ�धन (ATF)   

(%क.�ल) 
१०१३१४ १०९८०८ ११५७८६ ८२७३५ ९३७८८ ६.७० 

एल.पी. uयास (मे.टनमा) १५९२८६ १८१४४६ २०७०३८ १५१२११ १६५९७५ ११.८० 

�मनेरल टरपे�टाइन आयल 

(MTO)  (%क.�ल) 
- - - - - - 

जHमा ११५२८६१ ११८१३२३ १२८८६७६ ८९७३८७ १३९५६०१ १०० 

* Qथम आठ मUहनाको 

£ोतः नेपाल आयल ,नगम । 
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१०.४६ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा पेNो�लयम पदाथ!को खपत ५५.१२ Q,तशतले व�ृ1 भई 

१३ लाख ९५ हजार ६ सय १ %कलो �लटर र5यो भने एल.पी. uयाँसको खपत 

९.७६ Q,तशतले व�ृ1 भई १ लाख ६५ हजार  ९ सय ७५ मेUNक टन पगेुको   

छ । आ$थ!क वष! २०७०/०७१ को Qथम आठ मUहनामा पेNो�लयम पदाथ! र 

एल.पी. uयाँस खपत &मशः ८ लाख ९७ हजार ३ सय ८७ %कलो�लटर र १ 

लाख ५१ हजार २ सय ११ मेUNक टन रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम 

आठ मUहनामा पेNो�लयम पदाथ!को खपत ५५.१२ Q,तशतले व�ृ1 भई १३ लाख 

९५ हजार ६ सय १ %कलो �लटर र एल.पी. uयाँसको खपत ९.७६ Q,तशतले व�ृ1 

भई १ लाख ६५ हजार ९ सय ७५ मेUNक टन पगेुको छ । 

१०.४७ पेNो�लयम पदाथ!ह�को खपतको अ$धकाशं Uह4सा ¨डजेल, मU®तले, पेNोल र 

हवाई इ�धनले ओगटेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा एल.�प. uयाँसबाहेक 

पेNो�लयम पदाथ!को खपतमा ¨डजेल, म®ीतले, पेNोल र हवाई इ�धनको अशं 

&मशः ५४.५५ Q,तशत, १.४२ Q,तशत, १७.९८ Q,तशत र ९.२२ Q,तशत रहेको 

देYख�छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनाको खपतलाई हेदा! 

सो अनपुात ¨डजेलको ६७.५३ Q,तशत, पेNोलको १३.१० Q,तशत, मU®तलेको 

०.८६ Q,तशत र हवाई इ�धनको ६.७० Q,तशत रहेको छ । 

१०.४८ नेपाल आयल ,नगमले नेपाल रा�यभर किHतमा १ (एक) मUहनालाई पuुने 

बराबरको पेNो�लयम पदाथ!को भJडारण Eमता �व4तार गर- भJडारण गर- 

रा�ने, ¨डजलको श1ुता कायम रा�न सोमा म7ूय अ�भव�ृ1 कर रUहत 

मU®तलेको �मसावट र अपचलन रोIन ¨डजल र मU®तलेको म7ूय समान 

रा�ने, ©यव4थालाई ,नर�तरता Uदएको छ। �यस ैगर- ,नगमले हालको एल.पी 

uयास लगायत पेNो�लयम पदाथ! ढुवानी Q%&यालाई Q,त4पधा!�मक बनाउन 

टेJडर Q%&याबाट पेNो�लयम पदाथ! ढुवानी गराउने सHब�धी Q%&यालाई अगा¨ड 

बढाएको र Wयवसा,यक Qयोजनको ला$ग नीलो र�गको uयाँस �स�लJडर 

Qचलनमा 7याई  दै,नक Qयोगको ला$ग लागत म7ूयमा एल.�प. uयाँस �व%& 

�वतरण गन� Q%&या काया!�वयनमा 7याएको छ । 

१०.४९ पेNो�लयम पदाथ! पाइपलाईन ,नमा!णसHब�धी काय! अगा¨ड वढाउन र सोको 

Qा�प र योजना तयार गर- यस Eे"का �व¹, ईिJडयन आयल कप�रेशनसँग 

परा!मश गन� काम भइरहेको छ । नेपाल आयल ,नगमको वत!मान भJडारण 
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Eमता व�ृ1 तथा ¨डपो मम!त सधुार आUदको काय! गन! हाल ,नगमसँग रहेको 

£ोत र साधनह� Qयोग गर- उIत काय! अगा¨ड बढाइएको छ ।  

Gयविथत शहरको �वकासमा दे�खएका चनुौ�त र समयाह0 

१०.५० स�ंवधान ,नमा!णको काम चाडो सHप�न गRर सघंीय शासनको मम! र भावना 

अनसुार 4थानीय ,नवा!चन माफ! त नगरपा�लकाह�मा जनQ,त,न$धको चयन गर- 

,नवा!$चत ,नकायलाई 4थानीय जनताQ,त उ�तरदायी र जवाफदेह- बनाउदै  

नगरपा�लकाह�मा सशुासन Qवद!न गन� काम चुनौ,तपणू! देYखएको छ ।  

१०.५१ नेपाल सरकारको काय! �वभाजन ,नयमावल-ले नगरपा�लकाह�लाई सहर- �वकास 

म�"ालयको काय! E"े �भ" समटेको भए प,न Wयवहारमा शहर-  योजना र 

भौ,तक पवूा!धार �वकासमा शहर- �वकास म�"ालय तथा सशुासन र Qशासन 

ज4ता Eे"मा सघंीय मा�मला तथा 4थानीय �वकास म�"ालय कृया�शल रहदा 

काममा दोहोरोपना देYखएको छ । 

१०.५२ Qाकृ,तक Uहसावले उ�च जोYखममा रहेको नेपालका सहर- E"ेमा ब�ने पवूा!धार 

सरंचनालाई 4वीकृत मापदJड अनसुार जोYखम मIुत बनाउन गRरने 

,नयमनलाई अ� Qभावकार- बनाउने �वषय थप चुनौ,तपणू! ब�दै गएको छ । 

१०.५३ सहर- E"ेमा भउूपयोग नी,तको पालना गराउन नस%कन,ु सहर- पवूा!धार 

Qाकृ,तक Qकोपको सामना गन! सIने गRर मापदJड अनकूुल ,नमा!ण नगRरन,ु 

मानवीय आव�यकता परुा गदा! वातावरणीय Q,तकुलताQ,त सचेत, सजग र 

सवेंदन�शल नब�न ुयस Eे"का सम4याका �पमा रहेका छन । 

१०.५४ मलुकुको उजा! मागलाई सबंोधन गन� �वषय अ�य�त चुनौ,तपणू! र जUटल 

बनेको छ । परHपरागत उजा!ले वातावरण �वनास गरेको छ भने पेNो�लयम 

पदाथ!को आयातले Wयपार घाटा उ�च बनाएको छ । अथ!त�"को ग,त�शलताको 

ला$ग ,य �वषयहG सHबोधन गन! आव�यक छ । 
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११. यातायात तथा संचार 

सडक यातायात 

११.१ आ$थ!क बष! २०७०/७१ मा ११ सय ८० %कलो�मटर माटे सडक, ६ सय ८५ 

%कलो�मटर खJडाि4मत तथा ४ सय ६७ %कलो�मटर कालोप" ेसडक 4तरो�नती 

भएकोमा आ$थ!क बष! २०७१/७२ को फागनुसHममा ३ सय ३४ %कलो�मटर माटे 

सडक, १ सय ३६ %कलो�मटर खJडाि4मत तथा १ सय ५१ %कलो�मटर कालोप" े

सडक 4तरो�नती भएको छ । �य4त,ै यस आ$थ!क बष!को फागनुसHममा ८ 

हजार २ सय %कलो�मटर सडक ,नय�मत तथा पटके मम!त सभंार सHप�न 

भएको छ | 

ता#लका ११ (क) : सडक स�ुवधा �वतारको िथ�त 

#स.नं. �बबरण ईकाई 
आ�थ
क बष
 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

१ नयाँ सडक ,नमा!ण %क.मी. ८७६ ११८० २३१ 

२. खJडाि4मत 4तरमा 4तरो�न,त %क.मी. ६२० ६८५ १०६ 

३. कालोप"े 4तरमा 4तरो�न,त %क.मी. ४६७ ५३८ १५२ 

४. 
सडक मम!त (,नय�मत तथा 

पटके) 
%क.मी. ७७५७ ८२०० ८९०० 

५. आव$धक मम!त %क.मी. ४२९ ४०० ६५ 

६. पुल ,नमा!ण गोटा ६३ ७२ २३ 

७. िज7ला सदरमुकाम जोºने सं�या १ (मुगु)   
�ोतः  सडक �वभाग 
*  २०७१/७२ को Qथम ८ मUहनाको  

११.२ आ$थ!क बष! २०७०/७१ को अ��यसHममा सडक ªबभाग माफ! त मलुकुभर 

सामRरक सडक सजंाल र 4थानीय सडक सजंाल गर- कालोप" े११ हजार १ सय 

९७ %कलो�मटर, खJडाि4मत ६ हजार ८६ %कलो�मटर र कि�च सडक ९ हजार १ 

सय ६३ %कलो�मटर गर- जHमा २६ हजार ४ सय ४६ %कलो�मटर सडक ,नमा!ण 

भएकोमा आ$थ!क बष! २०७१/७२ को फागनुसHममा कालोप" े११ हजार ३ सय 

४९ %कलो�मटर, खJडाि4मत ६ हजार १ सय ९२ %कलो�मटर र क�ची सडक ९ 
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हजार ३ सय ९४ %कलो�मटर गर- कुल लHबाई २६ हजार ९ सय ३५ %कलो�मटर 

पगेुको   छ | 

ता#लका ११ (ख) : सडक �वभागबाट बनाईएका सडक स�ुवधाको �वतार 
       (%कलो�मटरमा) 

#स.नं. �बबरण 

आ�थ
क बष
 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

२०७१/७२ स_म 

ज_मा 
अंश 

(��तशत) 

१. कालोप"े  १०६५९ १११९७ १५२ ११३४९ ४२.१३ 

२. खJडाि4मत ५९४० ६०८६ १०६ ६१९२ २२.९९ 

३. कि�च सडक  ८६६६ ९१६३ २३१ ९३९४ ३४.८८ 

 जHमा  २५२६५ २६४४६ ४८९ २६९३५ १०० 
�ोतः  सडक �वभाग 

*  Qथम आठ मUहनाको । 

११.३ सडक �वभाग अ�तग!त वाहेक 4थानीय4तरमा सचंालन गRरने पवूा!धार �वकास 

,नमा!ण एव ं सचंालन र मम!त सHभार सHव�धी आयोजना, पRरयोजना तथा 

काय!&महG अ�तग!त 4थानीय ,नकायहGबाट सडक स�ुवधा �व4तार र ,नमा!ण 

काय! समेत हुने गरेको छ । 

ता#लका ११ (ग) : थानीय �नकायबाट बनाइएका �ामीण सडकको �ववरण 
(%कलो�मटरमा) 

सडकको �ववरण 
आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ २०७१/७२ जHमा 

धुले (क�ची) सडक ३८७६८ १३० ३८८९८ 

�ाभेल सडक १२४२५ १२३ १२५४८ 

कालोप"े सडक १६९० ७ १६९७ 

 जHमा ५२८८३ २६० ५३१४३ 

 

 



211 

 

िज3ला र गाउँ जोiने सडकको सम� �ववरण 

�ववरण जHमा 
सव! याम सडक (All 

Weather) 

मौसमी सडक 

(Fair Weather) 

िज7ला सडक मु�य संजाल २३१९३ ७२९० १५९०२ 

गा�वस के�; जोºने सडक संजाल २९६९१ ६८२५ २२८६६ 

जHमा ५२८८३ १४११५ ३८७६८ 

Q,तशत १०० २७ ७३ 

£ोतः स�घीय मा�मला तथा 4थानीय �वकास म�"ालय एव ं4थानीय पवूा!धार �वकास तथा कृ�ष सडक �वभाग । 

सवार^ साधन 

११.४ आ$थ!क वष! २०४६/४७ देYख २०७०/७१ को अ��यसHममा जHमा १७ लाख ५५ 

हजार ८ सय २१ वटा सवार- साधन रहेकोमा चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को 

Qथम आठ मUहना सHममा १ लाख ६९ हजार ६ सय १३ नया ँसवार- साधन 

दता! भई सवार- साधनहGको कुल जHमा स�ंया १९ लाख २५ हजार ४ सय ३४ 

पगेुको छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा गत आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनाको 

तलुनामा ३०.४७ Q,तशतले सवार- साधनको स�ंयामा ब�ृ1 आएको छ । 

ता#लका ११ (घ) : सवार^ साधनह0को दता
 सuंया 

%क�सम 

आ�थ
क बष
 

२०४६/४७ देYख 

२०७०/७१ सHम 
२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

२०७१/७२ को 

फागुन सHम 

बस ३२९१४ २०८५ ३२६३ २७७६ २३७५ 

�म,नबस/�म,नNक  १४७१९ ११७० १३२८ १४१२ १२८८ 

&ेन/डोजर/ ए4काभेटर/Nक ५२९८१ १३३३ ३३३२ २७८९ २४६७ 

कार/जीप/�यान १५०१०७ ८७११ ९५९५ ११३७२ ९०५४ 

�पकअप  २३८३९ २९८१ ५४२२ ५६६८ ३७०३ 

माइ&ो बस २८१४ १५५ १५८ १७८ ६११ 

टेHपो  ७५२७ १० ५७ १७ ९१४ 

मोटरसाईकल  १३७१२०६ १४५१३५ १७५३८१ १६३९४५ १४२२४१ 

टेIटर/पावर Uटलर  ९३१७३ ८४१३ ९७९५ १००७० ६९११ 

अ�य  ६५४३ ९१ १५२ ११६ ४९ 

जHमा १७५५८२१ १७००८४ २०८४८३ १९८३४३ १६९६१३ 
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%क�सम 

 

आ�थ
क बष
  

हाल 

सHमको  

२०४६।४७ देYख 

२०७०।७१ सHम 
२०६९।७०* २०७०।७१* २०७१।७२* 

बस ३२९१४ २०४० १४५६ २३७५ ३५२८९ 

�म,नबस/ 

�म,नNक  
१४७१९ ९३३ ७१६ १२८८ १६००७ 

&ेन/डोजर/ 

ए4काभेटर/Nक 
५२९८१ २२३४ १६८२ २४६७ ५४४४८ 

कार/जीप/�यान १५०१०७ ६२७९ ७३८९ ९०५४ १५९१६१ 

�पकअप  २३८३९ ३४९४ ३७७२ ३७०३ २७५४२ 

माइ&ो बस २८१४ ९३ ७३ ६११ ३४२५ 

टेHपो  ७५२७ ५२ ५ ९१४ ८४४१ 

मोटरसाईकल  १३७१२०६ १२११८२ १०८९११ १४२२४१ १५१३४४७ 

टेIटर/पावर 

Uटलर 
९३१७१ ५९५४ ५९३० ६९११ १०००८२ 

अ�य  ६५४३ १६६ ६६ ४९ ६५९२ 

जHमा १७५५८२१ १४२४२७ १३०००० १६९६१३ १९२५४३४ 
�ोतः  सडक �वभाग 
* �वगत ३ आ.व. को Qथम आठ मUहनामा दता! भएका सवार- साधनको �ववरण 

११.५ सडक दघु!टना �यनूीकरण गन! यातायात सरुEा काय! योजनालाई उ�च 

Qाथ�मकतामा राखी काय! गRरएको छ। साथै, सवार- साधनको जाँचपास 

काय!लाई व¹ैा,नक र Wयवि4थत बनाउन काठमाड³को टेकुमा 4थापना गRरएको 

भेह-कल %फटनेश टेMट से�टर काय! स�चालन Qार�भ हुने ि4थ,तमा रहेको छ ।  

११.६ सवार- दता! Qमाणप" र सवार- चालक अनमु,तप"लाई ईलेINो,नक 4माट! 

काड!मा पRरवत!न गन! Data Migration का साथै १ लाख ६० हजार 4माट! काड!  

छपाईको काय! Qार�भ भएको छ । 

११.७ सवार- साधनको नHबर �लेटलाई इHबो4ड नHबर �लेटमा पRरणत गन! �लेटको 

¨डजाइन, उपयIुत Q�व$धको �सफाRरस, लागत र Q%&याका साथै Qच�लत 

काननूमा गनु!पन� सशंोधन सHबि�ध काय! भरैहेको छ । 
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  ११.८  चालकले पालना गनु!पन� शत!हG ५ पटक भ�दा बढ- उ7लघंन गरेको QमाYणत 

भएमा अ$धकार Qा�त अ$धकार-ले �य4तो चालकको अनमु,तप" ६ 

मUहनासHमको ला$ग ,नलHबन गन! सIने, सवार- तथा यातायात Wयव4था ऐन, 

२०४९ मा भएको Wयव4था काया!�वयनमा 7याइएको छ । यातायात Wयव4था 

काया!लय, अ�तग!तका सवार- चालक अनमु,तप" काया!लयमा �स.�स. Iयामेरा 

जडान तथा लेआउट ,नमा!ण गRरएको छ ।  सवार- चालक अनमु,तप"को न,तजा 

वेवसाईड रा�ने Wयव4था �मलाइएको छ । 

 ११.९ चाल ुआ$थ!क वष!को फागनु मसा�तसHम ३६,२३८ सवार- चालक अनमु,तप" 

�वतरण भई हालसHम कूल २१,७३,३७९ सवार- चालक अनमु,तप" �वतरण 

भएको छ । चाल ुआ$थ!क वष!को फागन ुमसा�तसHम १,४५,२५४ सवार- साधन 

दता! भई हालसHम कूल १९,०१,०७५ सवार- दता! भएका छन ् । यस आ.व.को 

फागनु मसा�तसHम ७ अब! ५३ करोड ११ लाख ८३ हजार राज�व सकंलन 

भएको छ ।  

नाग(रक उiडयन 

११.१० सलुभ, सरुpEत, भरपद�, र ,नय�मत हवाई तथा 4थल यातायातको 

माqयमCवारा पय!टन E"ेको �वकास, �व4तार र Qवध!न गन� तथा पय!टन 

Eे"को पवूा!धार �वकासमा अहम भ�ुमका खे7ने हवाइ सेवालाई सरुpEत, 

,नय�मत र भरपद� वनाउने स4ंकृ,त पय!टन तथा नागर-क उºडयन म�"ालयको 

नी,त बमोिजम नागRरक उºडयन Eे"मा �व�भ�न काय!&महG सचंालन गRरएका 

छन ्। 

११.११ अ�तरािMNय नागRरक उºडयन सघं (ICAO) 1ारा सन ् २००९ मा नेपालमा 

गRरएको USOAP Audit का &ममा  औ7ंयाएका कमी कमजोर- सधुार गन! 

तयार गRरएको काय! योजनाको Qग,त म7ूया�कन गन! आएको ICAO को 

ICVM Validation Mission ले AOC Revalidation Process मा सम4या 

भएको बताउंदै यस Q,त गि�भर चासो WयIत गर- औ7ंयाएका AOC 

Validation को Deficiency लाई आधार मानेर European Commission ले 

नेपालका सHपणू! वायसेुवा कHपनीहGलाई गत बष! लगाएको ब�देजको 

सHब�धमा उडान सरुEाको अ�भब�ृ1का ला$ग आव�यक ठा,नएका Component 

of Capability (Primary Legislation, Working Regulation, 
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Organization, Skilled Manpower, Resource Authority, Sustainability 

and Enforcement)  सHब�धी �वषयहG स�तोषजनक रहेको कुरा 4वय ं

यरुोपेल- क�मशनका पदा$धकार-हGले 4वीकार गरेका छन ्।   

११.१२ हालसHम नेपालमा ६ वटा ,नमा!णाधीन (का�लकोट, ओखलढंुगा Yखजी 

च�ड�ेवर-, लHजङुको �शतले4वारा, गिु7मको �स�मचौर, ईलामको सकु=लHुबा र 

अघा!खांचीको अध!भगवती) समेत गर- ५६ वटा �वमान4थल रहेकोमा ३२ वटा 

�वमान4थलमा ,नय�मत हवाई सेवा सचंालन भएको छ । 

११.१३ मलुकुका �वमान4थलको 4तरो�नती काय!&म अ�तग!त यस बष! Gकुमको स7ले 

बाजुरा, दा�ग, फा�ल,ु GHजाटार �वमान4थलको धावनमाग! कालोप" ेगन� काय! 

सHप�न भइसकेको छ, भने ता�लेजुङ मनमाया राई खानीडाँडाँ, डो7पा जुफाल, 

रामेछाप,  Gकुम चौरजहार-, मगु ुरारा, भोजपरु, र ता�लेजुङ �वमान4थलहGको 

धावन माग! कालोप" े गन� काय! हुनकुा साथै ईलामको फा7गनुान�द 

�वमान4थलमा रनवे ि4Nप तयार भ ैटे4ट 7यािJडङको तयार-मा रहेको छ। 

११.१४ �वमान4थल सरुEा Wयव4थालाई सZुढ गन! एअर काग� भवनमा Cargo x-ray 

Machine  अ�तराि4Nय ट�म!नल भवनमा  Baggage  x-ray Machine  

लगायत बाययुानबाट ,न4कने फोहोरको समेत x-ray गर- बाUहर ,नका7ने 

Wयव4थाका ला$ग x-ray Machine   जडान गRरएको छ ।                                

११.१५ Air Trafic Service (ATS) सेवा स�ुवधामा सZुढ-करण तथा 4तरो�नती गन!का 

ला$ग ATS Automatic Runway Visual Range(ARVA) र Ceilometers 

जडान गर- सचंालनमा 7याईएको छ । 

११.१६ ª"भवुन अ�तराि4Nय  �वमान4थल बाहेक थप ४ �वमान4थललाई रा"ी उडान 

योuय बनाइनकुा साथै �समरा, गौतमब1ु र नेपालगजं �वमान4थलमा सन ्१९९४ 

देYख सचंालनमा राYखएका DVOR/DME पथQदश!न Qणाल- सHब�धी 

उपकरणको 4तर ब�ृ1 गर- DVOR/DME पथQदश!न सेवालाई थप सZुढ र 

भरपद� बनाइएको छ । 

११.१७ अ�तराि4Nय ट�म!नल भवनमा नयाँ 4टेराईल हल थप गन� तथा आगमन तफ!  

थप Wयागेज क�वेयर वे7ट सUहत भवन �व4तार गन� गर- ª"भवुन अ�तराि4Nय  

�वमान4थलको Air Side तथा Land Side को 4तरोि�त गनु!का साथ ै�स�मकोट 

र रारा �वमान4थलमा मौसमी उपकरण तथा Uहँउ हटाउने उपकरण Qा�त गन� 
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योजना अनसुार काय! भरैहेको छ भने ª"भवुन अ�तराि4Nय  �वमान4थलमा 

CNS/ATM Qणाल-को सधुार सचंार तथा मौसमी उपकरणहG जडान ATC 

Automation र लIुलामा Landing Aid जडान गन� काय! सHप�न भएको छ ।    

११.१८ ª"भवुन अ�तराि4Nय  �वमान4थलमा Performance Based Navigation 

Qणाल- अ�तग!तको Required Navigation Performance Authorization 

Required Aproach Procedure २०१२ देYख लाग ुभएप,छ कतार, कोRरयन, 

�स7क Druk तथा Turkish Air ले यस Qणाल-बाट अवतरण गराई रहेका र 

मले�सयन एअरलाई�सले सो का ला$ग नागRरक उºडयन Qाधीकरणबाट 

अनमुती पाईसकेको छ ।   

ता#लका ११ (ङ) : नाग(रक उiडयन स_ब�धी �बबरणह0 

सूचकहG 

२०७० फागून 

सHमको 

अव4था 

२०७१ 

फागून 

सHमको 

अव4था 

अ�तरा!िMNय उडान गन� नेपाल- वायुसेवाको सं�या २ २ 

नेपालमा उडान गन� अ�तरा!िMNय वायसेुवाको 

सं�या 

२९ २६ 

C�वपpEय हवाई सेवा सHझौता भएका देशहGको 

सं�या 

३६ ३६ 

C�वतफÓ हवाई �सट सं�या ५८५०००० ६५०००० 

आ�तRरक उडान गन� वायूसेवा (Fixed wing + 

Rotor wing) को सं�या 

१७ १७ 

अ�तरा!िMNय �वमान4थलको सं�या १ १ 

आ�तRरक �वमान4थलको सं�या ५४ ५६ 

सबै मौसममा संचालन हुने �वमान4थलको सं�या २० २० 

संचालनमा रहेका कुल �वमान4थलको सं�या ३५ ३२ 

�ोत: नेपाल नागRरक उºडयान Qा$धकरण 
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रेल यातायात 

११.१९ नेपालमा रेलमाग! तथा मेNो यातायातको पUहचान, �वकास �व4तार एव ं

सचंालनको ला$ग आ$थ!क वष! २०६७/६८ मा रेल �वभागको 4थापना भई रे7वे 

तथा मेNो �वकास आयोजना माफ! त मेची महाकाल- �वCयतुीय रेलमाग!, भारतीय 

सहयोगको रेल पRरयोजना लगायतका काय!&महG अ,घ बढाइएको छ। मेची 

महाकाल- �वCयतुीय रेलमाग! अ�तग!त �समरा बUद!बास खJड (१०८ %क.मी.), 

तHसRरया बटुवल खJड (६५ %क.मी.), �वरगजं �समरा �लकं (२६ %क.मी.) र 

बटुवल भरैहवा लिुHबनी �लकं (४२ %क.मी.) को �व4ततृ अqययन Q,तवेदन 

तयार गन� काय! सHप�न भएको छ । यी आयोजनाहGको काया!�वयन प�चात 

साव!ज,नक यातायातमा सहजता आउने एव ं रोजगार- �सज!ना हुने र आ$थ!क 

%&याकलापमा व�ृ1 भई रािMNय अथ!त�"मा उ7लेखनीय योगदान पuुने अपेEा 

गRरएको छ। 

सूचना तथा सSचार 

११.२० सचूना तथा स�चार म�"ालय अ�तग!त मलूतः हुलाक सेवा, दरूस�चार सेवा, 

म;ुण सेवा, छापा तथा �वCयतुीय स�चार र चल$च" Eे" पद!छन ् । रािMNय 

सचूना आयोगको सHपक!  म�"ालयको Gपमा सचूना तथा स�चार म�"ालय  

रहेको छ । सचूना र Q�व$धको मेGदJडको �पमा रहेका हुलाक, दरूस�चार, 

म;ुण, छापा तथा �वCयतुीय स�चार र चल$च" Eे" स�चालन गन� 

,नकायहGबाट यी E"ेसँग सHबि�धत रािMNय नी,त, अ�तरा!िMNय म�चह�मा 

WयIत गरेका Q,तब1ता, स�घीय लोकताि�"क गणत�" नेपालको मम! र 

भावनाअन�ुप नयाँ नेपालका ला$ग सचूना Qवाहमा Qभावकार-ता 7याउने एव ं

�ामीण E"ेसHम सचूना तथा स�चार E"ेको �वकास र �व4तार गन� उ¾े�य 

राखी वा�ष!क काय!&म तथा बजेट तयार गर- काया!�वयन गRरदै आएको छ ।  
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ता#लका ११ (च) : सचूना तथा सचंार C�ेको अवथा 
 आ$थ!क वष!  कै%फयत 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२*   

एफ.एम.रे¨डयो ४७५ ५१२ ५६७ ६०९ इजाजत 

सं�या 

एफ.एम.रे¨डयो ,नय�मत 

Qसारण 

३२८ ३७२ ४२३ ५४० ,, 

टे�ल�भजन   ४९ ७८ ८१ ,, 

टे�ल�भजन ,नय�मत Qसारण १८ २३ २४ २४  

केबुल टे�ल�भजन ७४४ ७७३ ८२७ ८४७ ,, 

¨डUटएच १ १ १ १ ,, 

डाउन�लकंको इजाजत १०६ ८४ ९३ १२७ २०७१/७२ को 

ईजाजत 

VHF/UHF Transmitter ३८ १३७ २०४ १७६ ,, 

रे¨डयो य�" �व&= �वतरण २० १७ २३ २५ ,, 

कथानक चल$च" जाचँ पास 

सं�या 

१८२ १९५ २२२ १४६ ,, 

�व¹ापन चल$च" जाँचपास 

सं�या 

१७५ १४४ १३२ ५० ,, 

�वदेशी चल$च" छायांकन ६६ ८२ ८७ ६५ ,, 

�ोतः सचूना तथा संचार म�"ालय 

* Qथम आठ मUहनाको 

आ.व. २०७१/७२ को पgहलो आठ मgहनाको अव�धमा स_प�न भएका काय
हW  

यस म�"ालय र अ�तग!तका ,नकायह�बाट काया!ि�वत �व�भ�न Qकारका 

स4ंथागत, सरंचनागत, काननूी एव ं नी,तगत सधुारसHब�धी काय!&मह� हँुदै 

आएको छ । 

११.२१ यस अव$धमा रािMNय चल$च" नी,त नेपाल सरकारबाट पाRरत भ ैकाया!�वयनमा 

आएको छ ।  रािMNय Qसारण ,नयमावल- २०५२ को अनसुचूीमा सात³ सशंोधन 

भएको छ । १०० वाट सHमका एफ एम रे¨डयो सHबि�धत िज7लाबाटै गन! 

नी,तगत Wयव4था गRरएको छ । 
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११.२२ सासेक (SASEC) सचूना राजमाग! आयोजना अ�तग!त नेपाल, भारत, बगंलादेश 

र भटूान वीच उप E"ेीय सचूना हब ,नमा!ण गर- टे�लसे�टरमाफ! त ् सचूना 

आदानQदान गन! १७० %क.मी. अि�टकल फाइबर �वæयाउने र ३० वटा 

सामदूा,यक सचूना के�; (CeC) भवन ,नमा!ण गन� काय! सन ् २०१५ को १५ 

जुलाईसHम  सHप�न गन� गर- काम अगाडी बढाईएको छ । 

११.२३ SAARC Development Fund (SDF) अ�तग!त ५२ िज7लाका �व�भ�न ८१ वटा 

4थानमा सामदुा,यक सचूना के�; 4थापना गन�, जस अ�तग!त पाचँ �वकास 

Eे"मा खोटाङ रामेछाप 4या�जा हुHला र अछाममा १-१ वटाका दरले ५ वटा 

नमनूा सामदुा,यक सचूना के�; भवन ,नमा!ण गन� काय!&म रहेको छ । सन ्

२०१५ को ३० जुनसHममा काय!सHप�न गन� लEका साथ काम अगाडी बढेको 

छ ।  

११.२४ सचूना तथा स�चारको E"ेमा सबभै�दा परुानो, जनसाधारणले अ�य$धक Qयोग 

गन� र सदुरू �ामीण Eे"सHम आ¦नो स4ंथागत स�जाल �व4तार भएको सेवा 

हुलाक सेवा हो । हुलाक सेवा �वभाग र अ�तग!तका काया!लयह�ले $चçीप", 

प�ुल�दा ओसार पसारका अ,तRरIत हुलाक Uटकट Qकाशन, हुलाक वचत बvक 

स�चालन, धनादेश सेवा, Same Day Delivery सेवा, ;तु डाँक सेवा  र e-post, 

टे�लसेJटर ज4ता �व�भ�न सेवाह� Qदान गद� आएका छन ्। 

ता#लका ११ (छ) : हुलाकसेवा अ�तग
त काया
लयह0को सuंया 

हुलाक सेवा Uहमाल- पहाडी तराइ जHमा 

हुलाक सेवा �वभाग    १ 

Eे"ीय हुलाक ,नद!शनालय    ५ 

िज7ला हुलाक काया!लय    ७० 

इलाका हुलाक काया!लय १७० ३७२ ३०० ८४२ 

अ,तRरIत हुलाक काया!लय ४९२ १५४१ १०४१ ३०७४ 

हुलाक वचत वvक स�चालन गन� हुलाक 

सं�या 

   ११७ 

धनादेश सेवा स�चालन गन� हुलाक सं�या    ७९ 

टे�लसे�टरको सं�या    ४०१ 
नोट: आ$थ!क वष! २०७१/७२ को फागणु सHममा   �ोतः हुलाक सेवा �वभाग 
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दरूसSचार सेवा  

११.२५ दरूस�चार सेवाQदायक तथा सेवाQयोIताह�को स�ंया व�ृ1 हुनकुा साथै नवीन, 

अ�याधु,नक Q�व$धयIुत दरूस�चार सेवाह� उपल©ध हुन थालेको कारणले यस 

Eे"को सेवामा स�ंया�मक तथा गणुा�मक व�ृ1 भ ैरहेको छ । २०७१ फागनु 

मसा�तसHम जHमा टे�लफोन �ाहकस�ंया २ करोड ६२ लाख ६१ हजार १ सय 

८ पगुी टे�लफोन घन�व ९९.१२ Q,तशत पगेुको छ । 

ता#लका ११ (ज) : दरूसSचार सेवाको अवथा 

सेवाको %क�सम 
आ$थ!क वष! 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

कुल टे�लफोन सं�या १६,९७१,४७७ २१,३३२,२७८ २४५५६५७२ २६२६११०८ 

�पएसUटएन ६३३,२५८ ६४७,४०५ ८२९४१३ ८३९६१९ 

मोबाइल १,५०,५६,१०९ १७,९९६,१२५ २२०५२६२० २३८४५१५ 

�ल�मटेड मो�व�लUट १,०८०,४०५ १५,४६,६९७ १६७२८१५ २०३५२३२ 

िजएम�प�सएस १,७४२ १,७४२ १७४२  

टे�लफोन घन�व  ६३.७६ ८०.५१ ९२.६८ ९९.१२ 

कुल इ�टन�ट �ाहक ४,९४४,४७९ ६९,१६,१३८ ८७८२९३६ ११३००६०५ 

इ�टन�ट घन�व १८.९४ २६.१० ३३.१५ ३९.६८ 

ए¨डएसएल इ�टन�ट ९५,६२३ ११४,५३४ १२८३०७ १३३७५२ 

िज�पआरएस ४,६८३,९२१ ६४,७६,१३६ ८३४११७६ १००६९४३७ 

�स¨डएम आई एIस 

ई�भ¨डयो  

१८८,२१९ २३२,२४८ १९३३१७ १९३३१७ 

डायल अप १५,०७९ १५,३८० - - 

वायरलेस मोडम ४६,६०२ ५६,९०० - - 

केवल मोडम १७,९६८ १८,३७४ - - 

वाई HयाIस  २५६६ ९२९९ ११७१८ 

�ोतः नेपाल दरूस�चार Qा$धकरण/नेपाल दरूस�चार कHपनी �ल�मटेड 

* Qथम आठ मUहनाको 
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ता#लका ११ (झ) : सेवा �दायक अनसुार �वत(रत कुल टे#लफोन सuंया 
सेवा Qदायक आ$थ!क वष! Q,तशत पRरवत!न 

(२०७०/७१ मा)  २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ * 

नेपाल दरुस�चार 

कHपनी �ल�मटेड 
८५९५७७१ ९१७६०६० १०९०४४६२ १२०३३२०२ १८.८४ 

युनाईटेड टे�लकम 

�ल�मटेड 
६९८२९८ ७१९,३४१ ५०८८४१ ५०८८४१ -२९.२६ 

एनसेल Qा.�ल. ९५५३४०४ १०५२६७९८ ११९२४५५२ १२१३७४८१ १३.२९ 

एस.Uट.एम. टे�लकम 

स�चार Qा.�ल. 
५३६३ ५३८५ ३०९५ २९८७ -४२.५२ 

नेपाल 4याटलाईट 

टे�लकम Qा.�ल. 
१४९७०८ १४९६९८ १५०००० २८६४५२ ०.२० 

4माट! टे�लकम Qा.�ल. ५७६५०३ ७५३२५४ १०६४९९८ १२९१३०३ ४१.३८ 

अ�य १७४२ १७४२ १७४२ १७४२ ० 

�ोतः नेपाल दरूस�चार Qा$धकरण/नेपाल दरूस�चार कHपनी �ल�मटेड 

* Qथम आठ मUहनाको 

रािHIय सूचना आयोग 

११.२६ नेपालको अ�तRरम स�ंवधान २०६३ को धारा २७ ले Q�येक नागRरकलाई आ¦नो 

वा साव!ज,नक सरोकारको कुन ैप,न �वषयको सचूना माuने वा पाउने हक हुनेछ 

भ,न सचूनाको हकलाई मौ�लक हकको Gपमा Wयव4था गर- मानव अ$धकारको 

Gपमा नागRरक हकको Q�यभ,ूत गरेको छ । यसले सचूना स4ंकृ,त ,नमा!ण 

गन! Qवधा!ना�मक अ�भयान र काय!&मको सम�वय र स�चालन गनु!का साथ ै

सचूना माग गन� पE, सचूना Qवाह गनु!पन� पE र सचूनाको हकका ला$ग 

वकालत गन� नागRरक सघं स4ंथा एव ं सरकारका �व�भ�न ,नकाय बीच 

स�तलुनकार- र सम�वयकार- सHब�धका ला$ग नेत�ृवदायी भ�ूमका खे7दै 

आइरहेको छ । यस अव$धमा सचूना अ$धकार- तोIने काम ब�ृ1 भ ै ४००० 

पगेुको छ । 

छापा सSचार (सूचना स_�ेषण) 

११.२७ सचूना तथा स�चार म�"ालय अ�तग!त सचूना �वभाग, गोरखाप" स4ंथान, 

रािMNय समाचार स�म,त (रासस) र Qेस काउि�सल नेपालले छापा 

स�चारमाqयमबाट सचूना सHQेषणको काम गRररहेका छन ् । गोरखाप" 
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स4ंथानले नयाँ नेपाल ,नमा!ण अ�भयान अ�तग!त �व�भ�न २९ वटा रािMNय 

भाषामा समाचार लेख रचना आUद Qकाशन गद� आएको छ ।  

ता#लका ११ (ञ) : सचूना �वभागबाट स_पाgदत काय
को तलुना"मक त=याkक 

शीष!क 
आ$थ!क वष!  

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* कै%फयत 

�मट द Qेस ४० पटक ३४ ३६ पटक १९ पटक  

नेपाल Cवमैा�सक ५ पटक ६ ६ पटक ४ पटक Qकाशन 

नेपाल पRरचय ५०० Q,त १००० Q,त १००० Q,त १००० Q,त ,, 

IयालेJडर ५५०० Q,त ५५०० Q,त ६००० Q,त ६००० Q,त ,, 

नेपाल �व�वधतामा एकता 

$च"मय पु4तक 

 ५०० Q,त १००० Q,त १५०० Q,त  

डायर- २५०० Q,त २५०० Q,त ३००० Q,त ३००० Q,त ,, 

�म¨डया डाइरेIटर- ३००० Q,त ३००० Q,त ३००० Q,त ३००० Q,त ,, 

आधारभूत प"कार Q�शEण ६ पटक ४ पटक ६० जना   

प"कार सेवाकाल-न ता�लम २५ जना ३० जना ३० जना  ३० जना  

ZिMट�वह-नह�का ला$ग रे¨डयो 

उC घोषण ता�लम 

२५ जना २५ जना २५ जना  ३०जना  

फोटो प"कार ता�लम  ३० जना    

प"कार अ�तर%&या काय!&म ६ 

िज7लामा 

५ पटक ४ पटक २ पटक  

औपचाRरक समारोहको त4वीर 

छाया�कन 

२० पटक ५४ पटक १८९ पटक  ९७ पटक  

रािMNय पव! तथा सरकार- 

काय!&ममा प"कार सम�वय 

१३ पटक १० पटक १८ पटक  ५३ पटक  

लोकक7याणकार- �व¹ापन र 

सोको भुIतानी 

९ करोड ९१ 

लाख 

९ करोड ९१ 

लाख 

१० करोड 

७८ लाख 

१० करोड ४ 

लाख 

 

4थायी प"पª"का दता! १५६ १८० ८७ ५६  

अ4थायी प"पª"का दता! ५५७ ४५८ ३३५ २५६  

Qेस Q,त,न$ध Qमाणप" 

�वतरण 

९८७ १९४ ११३३ ९७८  

Qेस Q,त,न$ध Qमाणप" नवीकरण २२३२ २०९ १८७६ १९३०  

 �ोतः सूचना �वभाग 
* २०७१ च"ै मसा�तसHम 
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ता#लका ११ (ट) : �व#भ�न िज3लाह0मा दता
 भएका प�प��काह0को �ववरण 

%क�सम २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१ फागुन 

मसा�त 

दै,नक ४२६ ५८२ ५९९ ६२१ 

अ.सा�ताUहक २४ ३३ ३४ ३२ 

सा�ताUहक २२१३ २५३६ २५९४ २६५० 

पाpEक ४०८ ४३२ ४४२ ४५० 

मा�सक १९८१ २०१४ २०६१ २१४४ 

1वमैा�सक २३७ ३३७ ३४१ ३४८ 

"मैा�सक ५१८ ५६४ ५७८ ५८८ 

चौमा�सक २९ ३१ ३१ ३१ 

अ.वा�ष!क ७२ ७८ ८० ८३ 

वा�ष!क ८३ ८३ ८७ ८८ 

जHमा ५९९१ ६६९० ६८४७ ७००५ 

�ोतः सचूना �वभाग 

 

ता#लका ११ (ठ) : भाषागत Wपमा दता
 भएका प�प��काको �ववरण 

भाषा 
आ$थ!क वष! 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

नेपाल- ४२७५ ४६१३ ४६८५ ४७८३ 

अ�ेंजी ४५७ ४७० ४८३ ४८३ 

नेपाल-/अ�ेंजी १०३० ११५० १२१० १२४२ 

नेवार-  ४३ ४३ ४३ ४४ 

सं4कृत २ ४ ५ ५ 

Uह�द- २४ २८ ३० २४ 

मै$थल- २७ ४० ४४ ४५ 

भोजपरु- ८ ९ ९ ६ 

उदु! ४ ७ ८ ८ 

,त©बती २ ३ ३ ३ 

थाG ९ १२ १३ १३ 

�लHब ु २ ३ ४ ४ 

डोटेल- २ ४ ४ ४ 

तामा�ग ८ ९ १० १० 

राई ० २ २ २ 

अ�य २८८ २९३ २९५ ३३० 

कुल ६१८१ ६६९० ६८४७ ७००५ 

£ोतः सूचना तथा स�चार म�"ालय । 
* २०७१  फागुन मसा�तसHम 
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�वLयुतीय सSचारसेवाहW 

११.२८ टे#ल#भजन �सारण सेवाः सरकार- स�चारमाqयमको �पमा रहेको नेपाल 

टे�ल�भजनका तीनवटा �यानलहGबाट Qसारण भईरहेको छ । त£ेो �यानलको 

Qसारण २०७१ का,त !कबाट शGु भएको हो । नेपाल टे�ल�भजनको Qसारण पहँुच 

जनस�ंयाको आधारमा ७२ Q,तशत र भौगो�लक आधारमा ५२ Q,तशत भ-ू

भागमा Qसारण पहँुच रहेको छ । नेपाल टे�ल�भजन सेटेलाईटमाफ! त मलुकुभर  

र �व�वका  ११६ मलुकुहGमा हेन! स%क�छ । 

११.२९ रे�डयो नेपालः रे¨डयो नेपालको Qसारण पहँुच जनस�ंयाको आधारमा ८८ 

Q,तशत र भौगो�लक आधारमा ७१ Q,तशत पगेुको छ । �य4त,ै रे¨डयो 

नेपालको एफ. एम. Qसारणको पहँुच जनस�ंयाको आधारमा ४५ Q,तशत र 

भौगो�लक आधारमा ३५ Q,तशत रहेको छ । रे¨डयो नेपालको सेवालाई सव ै

िज7लामा पuुने गर- &मश �व4तार गन� &ममा धनकुटाको भेडटेारमा ५ 

%क.वा.को एफ.एम. रे¨डयो 4थापना भएको छ । 

मु:ण सेवा 

११.३० म:ुण �वभागबाट नेपाल राजप", अqयागमन �वभाग र वदेै�शक रोजगार 

�वभागका ि4टकर, रािMNय योजना आयोग एव ं अथ! म�"ालयका �व�भ�न 

प4ुतक र Q,तवेदन लगायत अ�य कागजात छपाइ काय! भ ैरहेको छ । �व.स.ं 

२००८ सालदेYख २०६४ सालसHम Qका�शत राजप"हGको �वCयतुीय 

अ�भलेYखकरण काय! परूा भएको छ ।  

११.३१ रािHIय समाचार स#म�तले Intranet/Internet को माqयमबाट र अझ 

सिजलोको ला$ग इमेल माफ! त समाचार आ¦ना सेवा�ाह-हGलाई उपल©ध गराउने 

नी,त बनाएको छ । सेवालाई �व�वधीकरण गन! फोटो सेवा, डे̈ डकेटेड %फडरको 
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Wयव4थाका साथै एफ. एम. का सेवा�ाह-हGलाई  सहयोग गन! �वाईस िIलप 

सेवा उपल©ध गराइएको छ । रा.स.स. को आय आज!नमा व�ृ1 गन! भौ,तक 

सHपि�तलाई �लजमा Uदने गRरएको छ । १८ औ ंसाक!  सHमेलनदेYख अनलाईन 

सेवा शGु भएको छ । दpEण ए�शयाल- राMNहGको �व�वध सगंालो साक!  प4ुतक 

Qकाशन गरेको छ । 

११.३२ गोरखाप�: नेपालकै जेठो पª"काको Gपमा रहेको यस पª"काले नयां नेपाल 

पMृठमा समावेशी Qकाशन अ�तग!त २९ वटा रािMNय भाषामा समाचार लेख 

रचना आUद Qकाशन गद� आएको छ । Four Hi  Qेस मे�सन जडान गर- 

पर-Eण सचंालन गRरएको छ। अनलाईन सेवा शGु गरेको छ ।  

चल�च� Cे� 

११.३३ यस Eे"को म�ुय नी,तमा चल$च"को �वकास तथा Qव1!न गन! आव�यक 

अqययन अनसु�धान गन� गराउने र ,नजी Eे"लाई 4तर-य चल$च" ,नमा!ण 

तथा Qदश!नका ला$ग Qो�साUहत गन�, चल$च" WयवसायीहGवीच सम�वय 

कायम गन�, राMNको मौ�लक कथा, कला, स4ंकृ,त, भाषा, साUह�यलाई 

चल$च"माफ! त Qव1!न गन�, चल$च"को �वकास तथा Qव1!न गन! यसका £Mटा 

सज!क तथा साधकह�लाई परु4कृत एव ं सHमा,नत गनु!का साथै नेपाललाई 

आकष!क अ�तरा!िMNय चल$च" के�;को �पमा �वकास गन� रहेको छ ।   

११.३४ दोलखा िज7लाको डाङडुङगे डाँडामा अ�तरािMNय 4तरको चल$च" नगर- 

,नमा!णको ला$ग जuगाको भोगा$धकार �लन सHपादन गनु!पन� सHभाWयता 

अqययन र वातावरणीय Qभाव म7ूया�कन सHवि�ध काय!का ला$ग परामश!दाता 

छनौट गर- परामश!दातसगं सHझौता भएको छ । 
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ता#लका ११ (ड): चल�च� Cे�को िथ�त 

शीष!क 
आ.व. 

२०६८/६९ 

आ.व. 

२०६९/७० 

आ.व. 

२०७०/७१ 

आ.व. 

२०७१/७२ 
कै%फयत 

नेपाल- कथानक (से7यलूाईड, ¨डिजटल र 

�भ¨डयो) कथानक चल$च" ,नमा!ण ईजाजत 
१४२ १२९ १८३ ८५  

�व¹ापन चल$च" ,नमा!ण इजाजत ९८ ५० ४२ २४  

4वदेशी ब�ृत$च" ,नमा!ण इजाजत ७ ८ १८ १०  

4वदेशी चल$च" जाँचका ला$ग �सफाRरस ७६ ७६ ९९ ६६  

चल$च" ,नमा!णसHब�धी उCयोग दता! 

�सफाRरस 
२२ २३ २९ ११  

चल$च" Qदश!न इजाजत नयाँ ९ ६ ७ ९  

चल$च" Qदश!न इजाजत नवीकरण ८ १५ ४५ १६  

चल$च" Qदश!नसHब�धी उCयोग दता! 

सहम,त 
९ २ - -  

�वदेशी ,नमा!ताले नेपालमा व�ृत$च" तथा 

चल$च" ,नमा!ण गन! उपकरण आयात गदा! 

बोड!को जमानतमा लगतमा राखी 

7याउन/लैजान �सफाRरश 

४८ ४५ ५९ ३७  

�वदेशी चल$च" जाँचका ला$ग के�;-य जाँच 

स�म,तमा �सफाRरश 
८९ ७७ ११४ ५५  

�ल$च" Qदश!न सHब�धी उपकरण आयात 

�सफाRरश 
९ १६ - ११  

�याRरट- सो Qदश!न 4वीकृ,त २० १४ ३४ १७  

चल$च" �वतरण इजाजत नयाँ जार- ७ ५ १५ ७  

चल$च" �वतरण इजाजत नवीकरण १ १ १ -  

4वदेशी चल$च"को �वदेश Qदश!न �सफाRरश ११ ५ ४ ३  

�ोतः चल$च" �वकास बोड! 
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�व�ान तथा सूचना ��व�ध 

११.३५ �व¹ान तथा Q�व$धको Eे"मा देश�भ" ै आनवु�ंशक (¨डएनए) पर-Eणको 

Wयव4था, �वधी �व¹ान सेवाको �व4तार, अनसु�धानशालाहGको सZुढ-करण, 

वEृच&को अqययन QारHभ, Q,तभा पलायनको �यनूीकरण ज4ता काय!&महG 

काया!�वयन हँुदै आएका छन ् । Qवध!ना�मक काय!&महGमा अनसु�धान, 

अनदुान, परु4कार, �WयZ�य, जन!ल Qकाशन र �व¹ान Q�व$धको Qचार Qसार 

काय!&मलाई ,नर�तरता Uदई �व¹ान सHब�धी जनचतेनाको अ�भव�ृ1का ला$ग 

�व�भ�न िज7लामा �व¹ान मेला आयोजना गRरने गRरएको छ साथै �व�भ�न 

उCयोग तथा शpैEक एव अनसु�धाना�मक स4ंथाहGलाई आव�यक पन� Q�व$ध 

सHब�धी सचूना Qवाह र Q�व$ध ह4ता�तरण सHब�धी काय!हG भइरहेका छन ्। 

सचूना Q�व$ध नी,त, २०६७, रािMNय परमाणु नी,त, २०६४, �वCयतुीय कारोबार 

ऐन, २०६३ र ,नयमावल-, २०६४ को Qभावकार- काया!�वयन, राMNका व¹ैा,नक 

जनशिIतलाई देश �भ" ै काम गन� वातावरण ,नमा!ण गद� नेपाल- जनताको 

आ$थ!क सामािजक सधुार गन� काय!मा �व¹ान, Q�व$ध तथा वातावरण म�"ालय 

ला$ग परेको छ ।    

११.३६ �व¹ान, Q�व$धलाई रािMNय जीवनको मलूQवाहमा 7याउनको ला$ग नेपाल 

सरकारको �म,त २०७१/०६/२७ को ,नण!य अनसुार रािMNय जै�वक Q�व$ध, 

परमाणु Q�व$ध, अ�तRरE Q�व$ध, स�ुम Q�व$ध तथा सचूना Q�व$ध सHब�धी  

पाँच वटा रािMNय स7लाहकार स�म,त गठन भई ,नय�मत छलफल, परामश! 

गर-  काय!योजना तयार पान� काय! भएको  छ । यस अव$धमा China – 

South Asia Science & Technology Networking 4थापना भएको छ । 

११.३७ ई- �भलेज काय!&म Wयब4थापन तथा सचंालनका ला$ग काय!�व$ध तयार गर- 

माननीय म�"ी4तरबाट 4वीकृत भई यस वष!को वा�ष!क काय!&म वमोिजम 

देशभरबाट ८ वटा 4थानहGमा सचंालन हुने &ममा छन।् उIत ई- �भलेजको 

4थापनाबाट �ामीण तहसHम सचूना Q�व$धको पहँुच �व4तार गन! र �शEा, 

4वा4�य, कृ�ष ज4ता Eे"हGलाई 4थानीय 4तरमा सचूना Q�व$धमा आव1 गन! 

स%कने अवसर Qा�त  भएको छ । 

११.३८ रािMNय सचूना Q�व$ध माग!$च"को म4यौदा तयार भएको छ । यस सHब�धमा 

पMृठपोषण �लन सरकार- तथा ,नजी E"ेका सरोकारवालाहG वीचको अ�त%&! या 
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समेत सHप�न भई सकेको छ । अ�तर%&याका अवसरमा Qा�त सझुावहG 

सUहतको यस माग!$च"को ि4वकृ,त प�चात सब ैसरकार- ,नकायहGले आ-आ¦ना 

Eे"गत योजनाहG तजु!मा गर- काया!�वयन गन� छन ्। जसले आगामी ५ वष!मा 

नेपाललाई सचूना Q�व$धको Eे"मा फºको मान! माग!दश!क द4ताबेजको Gपमा 

काम गन� छ । 

११.३९ e-Governence Master Plan तजु!माको QारिHभक काय! सHप� न भएको   

छ । यसको तजु!मा प�चात ् सरकार- काम काय!वाह-  र सेवा Qवाहलाई 

�वCयतुीय माqयमबाट Wयबि4थत गन! स%कने छ ।  

 

म�जुषा ११ (क) : रािHIय सचूना ��व�ध के�:बाट भएका काय
हW 

&.स. काय!ह� सं�या 

१ सरकार- ,नकायह�को DNS रिजMNेशन गRरएको  ९६९ 

२ वेभ तथा एि�लकेशन हो4ट गRरएको ५०८ 

३ सरकार- ईमेल Qदान गRरएको ९५ 

४ �सहंदरवार�भ" ई�टरनेट Qदान गRरएको ५२ 

५ सरकार- ,नकायह�को सभ!र कोलोकेशन गRरएको ४७ 

६ �सहंदरवार�भ"का ,नकायह�लाई ईगेटपास 

�स4टम Qदान तथा स� चालन 
४७ 

७ सूचना Q�व$ध सHब�धी ता�लम Qदान २३५० 
 

११.४०  वेभ तथा एि�लकेशन होि4टङको वातावरण ,नमा!ण गन! GIDC Server Room 

को Eमता अ�भबUृ¾ गRरएको तथा Server Room Expansion काय! अगा¨ड 

बढाइएको छ । सरकार- सचूना तथा सेवाह�लाई Single Portal माफ! त Qदान 

गन� नेपाल सरकारको आ$धकार-क वेभ पोट!ल (www.nepal.gov.np) स�चालन 

गRरदै आएको छ । एकCवार Qणाल-वाट Wयावसायीह�लाई सचूना तथा सेवा 

Qदान गन! �वCयतुीय पोट!ल www.licenseportal.gov.np जार- गर- 

Wयव4थापन गRरदै आएको छ । 
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११.४१ नेशनल पोट!ल माफ! त जार- गRरने सेवा तथा सचूनाह�लाई अqयाव$धक गन! 

सव ै सरकार- ,नकायका पदा$धकार-ह�लाई ता�लम Qदान गर- सHवि�धत 

,नकायवाटै सचूना अपलोड गन! स%कने Wयव4था गRरनकुा  साथै नेशनल पोट!ल 

स� चालन गन! ,नद��शका तथा Government Interoperability Framework 

को ,नद��शका तयार- गRरएको छ । 

चनुौती र समयाह0 

११.४२ मलुकुभर गणु4तRरय, द-गो, सरुpEत र भरपद� सडक सजंालको �वकास तथा 

�व4तार गन� काय! चुनौतीपणू! रहेको छ । �यसगैर-, ब�दो सडक दघु!3ना 

�य,ूनकरण गन� काय! प,न चुनौतीपणू! रहेको छ ।   

११.४३  रािMNय गौरवका आयोजना मqये पोखरा �वमान4थल र ,नजगढ �वमान4थल 

,नमा!णको काया!�वयन Q%&याले अझै  ग,त �लन सकेको छैन । मलुकुमा 

रहेको एकमा" अ�तरािMNय �वमान4थलमा ब�दै गएको चाप र बकैि7पक 

�वमान4थलको आव�यतालाई समेत qयान Uदई अ�तरािMNय �वमान4थल 

,नमा!णको काय!लाई ,तÆता Uदन जGर- देYखएको छ ।  

११.४४ �वगतमा अ�तरा!िMNय उडानको ,न�म�त रािMNय qवजावाहक जहाजको अभावले 

नेपालको या"ा लागत उ�च हुनकुा साथै अ�तरा!िMNय पय!टक=य ªब�दहुGसHम 

�सधा सHपक! को अभावमा पय!टक स�ंयामा गणुा�मक व�ृ1 हुन नसकेको  

स�दभ!मा २ वटा नयां खRरद  गRरएका एअर बसहGलाई पणू! Gपमा उपयोग 

गर-  अ�तरािMNय बजार �व4तार गर- पय!टक स�ंयामा गणुा�मक ब�ृ1 गन� 

काय! चुनौ,तपणू! छ । 

११.४५ स�चार Eे"मा उपल©ध अ�याधु,नक Q�व$धको कारण हुलाक सेवामा प"को 

आदानQदानमा कमी आएप,छ हुलाक सेवाको �व�वधीकरणमा qयान पयुा!◌ाउन 

स%कएको छैन। दरूस�चार र चल$च" Eे"मा उ7लेखनीय�पमा स�ंया�मक व�ृ1 

भएताप,न गणुा�मक व�ृ1 हुन सकेको छैन ्। रािMNय स�चारमाqयमको �पमा 

गोरखाप", नेपाल टे�ल�भजन र रे¨डयो नेपालले रािMNय दा,य�वको �पमा 

�व�भ�न भाषाभाषीको समाचार तथा काय!&मह� Qकाशन/Qसारण गनु!परेको 

कारणले यी स4ंथाह�को आ$थ!क दा,य�व बढेको छ । तर सरकार- काय!&म र 
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�व¹ापनमा ,नजी एफ.एम., टे�ल�भजन तथा छापामाqयमह�को समेत 

सहभा$गता भएको कारणले रािMNय Qसारण स4ंथाह� मका!मा परेका छन ्। 

११.४६ देशको �व�वधतापणू! भौगो�लक अवि4थ,तका कारण नेपाल टे�ल�भजनको 

रािMNय Qसारण र एन.्Uट.भी.�लसको भ–ूसतह- Qसारण �व4तार काय! चुनौ,तपणू! 

बनेको छ । ,नजी Eे"मा खुलेका टे�ल�भजन �यानलहGसँग Q,त4पधा! गद� 

रािMNय Qसारणको भ�ूमका ,नवा!ह गद� अ,घ ब�न ु नेपाल टे�ल�भजनका ला$ग 

थप चुनौती रहेको छ । नेपाल टे�ल�भजनको काय!&म उ�पादन, सHपादन र 

Qसारण Analog System लाई सन ् २०१७ सHममा Digital System ले 

Q,त4थापन गनु!पन� भएको हँुदा सो को ला$ग नेपाल टे�ल�भजनले आ�तRरक 

£ोतबाट एकैचोUट Digital Switch Over गन! चुनौ,तपणू! रहेको छ । 

११.४७ गोरखाप" स4ंथान, रासस, रे¨डयो नेपाल ज4ता स4ंथान/स�म,तह�सँग �व�भ�न 

4थानमा रहेका जuगाको Wयवसा,यक Qयोग गर- आय बढाउन ुआव�यक रहेको 

छ। रे¨डयो नेपाल, गोरखाप" स4ंथान, रासस, नेपाल टे�ल�भजन ज4ता 

स4ंथाका आ–आ¦न ै 4N-�जर समाचारदाताह� रहेकोले ,तनीह�लाई एक=कृत 

�पमा काय! गन� Wयव4था �मलाई खच! �यनूीकरण गनु! आव�यक रहेको छ ।  

११.४८ �व¹ान तथा सचूना Q�व$धको �वकास �वना राMNको �वकास सभंव छैन। सब ै

Eे"मा �व¹ान तथा सचूना Q�व$धको �वकासलाई आ�मसात गRरएको छैन । 

सचूना Q�व$धको �वकासलाई आ�मसात गर- Wयवहारमा 7याउने काय! 

चुनौतीपणू! रहेको छ । �व¹ान र Q�व$धको Eे"मा �व¹ानमा आधाRरत 

न�वनतम र आ�वMकारमलूक काय!&ममा बजेट Wयव4थापन गन� काय! 

चुनौतीपणू! रहेको छ । 
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१२. सुशासन, सामा�य �शासन, शाि�त तथा पुन:�नमा
ण 

सुशासन 

१२.१ साव!ज,नक Qशासनलाई समयानकुुल, ग,त�शल, पारदश�, जनउ�तरदायी र 

पRरणाममखुी बनाई सशुासन कायम गद� जनताको आकाEंा अनGुप सेवाको 

गणु4तर र Qभावकार-ता अ�भव�ृ1 गन� स�दभ!मा �व�भ�न काननू तथा 

काय!�व$ध समेत तजु!मा गRर रा�य सयं�"का सब ै तह र ,नकायमा सबं1 

Eे"बाट ªब�भ�न काय! सHपादन गन� QयासहG हँुदै आएका छन ्।  

१२.२ मलुकुमा सशुासन कायम गन! Qशास,नक Wयव4थाको नेत�ृवदायी भ�ूमका 

,नवा!ह गन� उ¾े�यका साथ सधुार योजना तजु!मा गर- काया!�वयनमा 7याइएको 

छ । सधुार योजनाले मलूत: भौ,तक पवूा!धारमा सधुार, मानव सशंाधनको 

Eमता अ�भव�ृ1, �वCयतुीय शासन Qणाल-को �वकास, �वCयतुीय कारोवारलाइ 

Qो�साहन, नी,त �व�लेषणलाई Qभावकार- बनाउन ड4ेक Qणाल-लाई सZुढ गन�, 

नतीजामलूक Wयव4थापन प1,त लाग ू गन�, साव!ज,नक सेवा Qवाह तथा 

आयोजना काया!�वयनको अनगुमन तथा म7ूया�कनलाई Qभावकार- बनाउने 

सHब�धी नी,त र काय!&महG काया!�वयन हंुदै आएका छन । 

१२.३ नेपाल सरकारले Qधानम�"ी तथा मि�"पRरषदको काया!लयलाई सशुासनको 

नेत�ृवदायी भ�ूमका Qदान गरेको छ । यसगैर-, ससंदको साव!ज,नक लेखा 

स�म,त, महालेखा पRरEकको काया!लय, अि�तयार दGुपयोग अनसु�धान 

आयोग, सव��च अदालत, रािMNय मानव अ$धकार आयोग, रािMNय  सतक! ता 

के�;, राज4व अनसु�धान �वभाग, सHपि�त श1ुीकरण अनसु�धान �वभाग तथा 

नेपाल सरकारका अ�य �वषयगत म�"ालय, �वभाग र काया!लयहG शाि�त, 

सशुासन तथा सेवा Qवाहलाई Qभावकार- त7ुयाउन %&याशील रहदै आएका   

छन ्। 

१२.४ Qशासन पनु:सरंचना तथा सचूना Q�व$ध सHव�धी काय!&मह�को सयंोजन, 

मि�"पRरषदका वठैक ,नण!यह�को �वCयतुीय Wयव4थापन, मानव अ$धकारको 

Qव1!न र ल�ैगीक सशिIतकरणका काय!&ह�को काया!�वयन गRरएका छन । 

ÇMटाचार ,नय�"णलाई Qभावकार- बनाउन ÇMटाचार ,नय�"णको ,नकायगत 

काय!योजनको तजु!मा तथा ÇMटाचार �व�1को एकाई गठन गर- ÇMटाचार 
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सHव�धी उजूर-ह�को �श» अनसु�धान र कारवाह- गराउने Wयव4था गRरएको  

छ ।  

१२.५ म�ुय-म�ुय चाडपव!मा खाCया�नको आप,ूत ! तथा �वतरण Wयव4था एव ं

यातायात E"ेको QभावकाRरता अ�भव�ृ1 गन� उ¾े�यले ४० बुँदे काय!योजना तयार 

गर- काया!�वयनमा 7याईएको छ । म�"ालय र अ�तग!तका �व�भ�न ३१ वटा 

,नकायहGको काय!सHपादन सचूकहG तयार गर- काया!लयको पोट!लमा Upload 

गर- Paperless अवधारणा लाग ुगRरएको छ। रािMNय गौरवको आयोजनाहGको 

Qग,त �ववरण समेत अनलाईन माफ! त �लने Wयव4था गRरदै आएको छ । 

१२.६ मि�"पRरषC बठैकको ,नण!य साव!ज,नक गन! �भ¨डयो क�फरेि�सङ Qणाल- 

सचुाG गRरएको छ । सचूनाको हकसHब�धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) अनसुार 

सचूनाको वग�करणको म4यौदा तयार भएको छ।नेपाल सरकारका सचूनाहG 

एक=कृत Gपले Qवाह गन! National Portal को शGुवात भएको छ ।    

१२.७ वा�ष!क काय!&म काया!�वयन गन� ,नकायहGले पुँजीगत खच! पRरचालन गन! 

नसकेको अव4थामा सम4या पUहचान तथा सम�वय गन� स�दभ!मा यथाथ! 

व4तिु4थ,त पUहचान गन! सहयोग पuुने Qयोजनाथ! Qमखु ९ र सहायक १९ वटा 

आधार मापन सचूक तयार भएको छ । G. ६० लाख भ�दा बढ- रकमका 

आयोजनाहGको इ-�व¨डङ गन� काय!को Wयव4थापन गRरएको छ ।साव!ज,नक 

खRरद लाई �वCयतुीय सरकार- खर-दको माqयमबाट ©यवि4थत गRरएको छ ।  

१२.८ गनुासो सनुवुाईलाई Qभावकार- वनाउन २४ स ै घJटा �व�भ�न माqयमह�वाट 

गनुासो सकंलन गर- गनुासोको �वCयतुीय पोट!ल माफ! त गनुासो Wयव4थापन 

तथा सवंोधनको काय! गRरएको छ । हेलो सरकारमा २०७१ साउन देYख चै" 

मUहनासHम कुल गनुासो दता! स�ंया तीनहजार सातसय एक र फछ!यौट स�ंया 

तीन हजार पांचसय बया�लस रहेको छ । 

१२.९ अथ!म�"ालय र अ�तग!तका ,नकायहGको काय!सHपादन सHब�धमा गनुासो 

सनुवुाइको लागी गनुासो सनुवुाइ कE (�वगलु) को ©यव4था गRरएको छ । 

भ�सार �वभाग र अ�तग!तका चार काया!लयहGमा सेवा�ाह- सेवाकEको 4थापना 

गRर गनुासो ©यव4थापन तथा सचूना सQेंषण गन� काय! स�चालनमा रहेको   

छ । 
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थानीय सुशासन 

१२.१० 4थानीय ,नकाय जनQ,त,न$ध �वUहन अव4थामा रहेता प,न अ$धका$धक 

जनताको सहभा$गतामा �वके�;-त प¾,त अनसुार 4थानीय ,नकाय र शासनलाई 

जनमखुी ढंगले स�चालन गन!को ला$ग नेपाल सरकार र �व�भ�न दात ृ

,नकायको सयंIुत Qयासमा 4थानीय शासन तथा सामदुा,यक �वकास काय!&म 

काया!�वयनमा रहेको छ ।  

१२.११ उ�तरदायी 4थानीय शासन, पRरमािज!त सामािजक पRरचालन, सेवा Qवाह र 

�ोत पRरचालनमा जोड, 4थानीय आ$थ!क �वकास र जीवीकोपाज!न काय!&ममा 

जोड, 4थानीय साव!ज,नक लेखा Wयव4थापनमा सधुार तथा �व�तीय जोYखम 

�यनूीकरण, वातावरण एव ं बालम"ैी 4थानीय शासन र पRरव,त !त स�दभ!मा 

4थानीय शासनको नयाँ प¾,तमा कसर- आव1 हुने ज4ता ªबषयहG समेत 

समावेश गर- काया!�वयनमा रहेको छ ।  

१२.१२ 4थानीय शासनलाई सचूना Q�व$ध म"ैी बनाउन सा�वकका सब ै नगरपा�लका 

तथा सब ै िज7ला �वकास  स�म,तमा इ�टरनेट, इमेल, नेटव%क! ड, स¦टवेयर, 

लगायत इ-गभन��सका काय!हG गर- वेववेश प¾,त माफ! त सचूना Qवाह, 

Q,तवेदन Wयव4था, र 4थानीय जनतामा यसको Qयोगमा �व�वसनीयता 

जनाउने काय! स�चालन गRरएको छ । 

१२.१३ 4थानीय शासनलाई उ�तरदायी बनाउन नागRरक स4ंथाहGWदारा 4थानीय तहमा 

,नगरानीको Wयव4था गRरएको छ । यस काय!मा ६६ िज7लामा 4थानीय शासन 

र उ�तरदायी सयं�" माफ! त 4थानीय नागRरक स4ंथाहG Qयोग गर- तथा ९ 

िज7लामा 4वीस सरकारबाट सहयोग Qा�त 4थानीय ,नकाय उ�तरदायी�व 

सZुढ-करण काय!&म माफ! त त�ेोपEबाट 4थानीय ,नकायका काम कारबाह-को 

,नगरानी बढाइएको छ । 

१२.१४ ६ हजार ७ सय १५ वटा वडा नागRरक म�चहGले 4थानीय ,नकायबाट भए 

गरेका काम कारबाह-हGको ,नगरानी गरेका छन ् । चाल ू आ$थ!क वष!को ८ 

मUहनामा ७ सय ४१ वटा साव!ज,नक सनुवुाईहG भएका छन ् । १० वटा 

िज7लामा नयाँ गणु4तर मापन Qयोगशाला 4थापना गRरएको छ । साथै ११ 



233 

 

वटा िज7लामा सा�वकमा स�चालनमा नरहेका य4ता Qयोगशालालाई Eमता 

�वकास गर- स�चालनमा 7याइएको छ ।  

सामा�य �शासन तथा सेवा �वाह  

१२.१५ Qभावकार- सेवा Qवाहका ला$ग ,नजामती सेवालाई न,ैतक, सEम, सZुढ, 

उ�तरदायी र Wयवसा,यक बनाउने, ,नजामती सेवाको Eमता �वकास गन� तथा 

,नजामती सेवालाई Q,तMपध�, उ�तरदायी र जवाफदेह- बनाउने ज4ता काय!हG 

साव!ज,नक Qशासनको E"ेमा हँुदै आएका छन ्। 

१२.१६ नागRरकहGसगं Q�यE सHपक!  हुने Qमखु सरोकारवाला काया!लयहGको सेवालाई 

Qभावकार- बनाउन �वहान ६.०० वजेदेYख बेलकुा ६.०० बजेसHम २०७१ पौष १ 

गत ेदेYख नागRरकता, राहदानी �सफाRरश, ज�म दता!, �ववाह दता!, म�ृय ुदता!, 

जuगा रिजMNेशन, नापी, राहदानी �वतरण, उधोग दता!, सवार- चालक अनमु,त 

प" �वतरण, वदेै�शक रोजगार अनमु,त प", �वधुत महशलु, खानेपानी महशलु 

र टेल-फोन महशलु भIुतानी सHब�धी सेवाहGलाइ दईु �स¦टमा सचंालन गन� 

Wयव4था �मलाइएको छ । साथै सेवा Qवाहलाई जनउ�तरदायी बनाउदै सरल, 

चु4त र Qभावकार- बनाउन E,तप,ूत ! सUहतको नागRरक बडाप" लाग ू भएको  

छ । 

१२.१७ साव!ज,नक सेवा Qवाहलाई 4व�छ, पारदश� र Qभावकार- बनाउने र �वCयतुीय 

शासन प1,त तथा Q%&यालाई &मशः लाग ु गद� जाने तथा कम!चार-हGलाई 

काय!सHपादनका आधारमा परु4कृत गन� एव ं कम!चार-हGको ,नयिुIत, 

पद4थापना, सGवा, बढुवा तथा तलब स�ुवधालाई पवूा!नमुानयोuय, �व$धसHमत 

र उ�Qेरणाका आधारभतू मा�यता अनGुप गन� तफ!  सHबि�धत E"ेमा काय!हG 

हँुदै आएका छन ्।  

१२.१८ ,नजामती कम!चार- राMN-य ता�लम नी,त, २०७१ तयार भई सो अनGुप सब ै

,नजामती कम!चार-हGलाई कHतीमा एउटा ता�लम Uदने उ¾े�यले सबकैा ला$ग 

ता�लम काय!&म काय!सचंालन ,नद��शका, २०७१ तयार भएको छ । ,नजामती 

आवासीय �वCयालय, धनकुटा गत वष! देYख न ैसचालनमा आएको छ। �व�भ�न 

१० िज7लामा Persuasive Partnership Program सचालन गRरएको छ । 
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नव,नयIुत शाखा अ$धकृतहGलाई ६ मUहने आवासीय सेवा Qवेश ता�लमको 

शGुवात भएको छ। 

�नजामती aकताबखाना 

१२.१९ ,नजामती कम!चार-हGको �ववरण उपल©ध गराउनकुा साथै सेवाबाट अलग 

भएका कम!चार-हGलाई ,नवतृभरण तथा उपदान ज4ता स�ुवधाहG Qदान  गन� 

काय!हG %कताबखानाबाट हँुदै आएका छन ् । कम!चार-हGको सHपि�त �ववरण 

Wयवि4थत गन! छु®ै Pigeon Hole Rack बनाइ सHपि�त �ववरण रा�ने काय! 

हँुदै आईरहेको छ । हाल सHम गत आ$थ!क वष!को  ५१ हजार थान सHपि�त 

�ववरण रा�ने काय! सHप�न भसैकेको छ । के�;-य फाइ�लगंमा रहेका फाईलहG  

वारकोड बाट �लने Uदने काय!को थालनी भएको छ । सHप�ती �ववरण दता!, 

अ,नवाय! अवकाश एव ं सGवा बढुवा लगायतका �ववरणहGको SMS  बाट 

जानकार- Uदने काय! हँुदै आएको  छ । PIS स¦टवयरमा थप Wयव4था गर- 

२०७१ च"ै १ गत े देखी सेवा ,नव�ृत कम!चार-हGलाई औषधी उपचार स�ुवधा 

वापतको रकम %कटानी गर- पठाउने काय! शGु भएको छ ।  

ता#लका १२ (क): �नजामती कम
चार^ �बबरण 
&.सं. �ववरण आ$थ!क वष! 

२०६८/६९ 

आ$थ!क वष! 

२०६९/७० 

आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ 

आ$थ!क वष! 

२०७१/७२* 

१ 

  

  

  

  

  

,नजामती सेवामा 

काय!रत कम!चार- 
७९४७२ ७९८०२ ७९६५३ ८१९४३ 

काठमाJडौ उप�यका �भ" १९५०४ १९६४४ २१५५० २०७४५ 

काठमाJडौ उप�यका 

बाUहर 
५९९६८ ५९८८५ ८०१३१ ६११९८ 

अ$धकृत १५८८८ १६७११ १४५०१ १९९९५ 

सहायक ४२२३३ ४१६९६ २९११५ ४१९१२ 

�ेणी ªबह-न २१३५१ २१०८२ २०३१७ २००३६ 

२ �सटरोल दता!  २२५२ १८५१ १५५५ ३८२६ 

३ सेवा ,नव�ृत कम!चार- २५१६ १६१२ १८२४ २२०१ 

४ उपदान २१९ १०१ ९३ १४८ 
 *पUहलो आठ मUहनासHमको ।  

 £ोत: ,नजामती %कताबखाना । 
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जनशि8त �वकास  

१२.२० सरकार- सेवामा काय!रत कम!चार-हGको ¹ान, सीप, Eमता र दEता अ�भव�ृ1 

गन! हाल कRरब १९ वटा ता�लम Qदायक स4ंथाहG काय!रत छन ् । ती 

स4ंथाहGमा नेपाल Qशास,नक Q�शEण Q,तMठान, कम!चार- Q�शEण Q,तMठान, 

4थानीय �वकास Q�शEण Q,तMठान, राज4व Qशासन ता�लम के�;, हुलाक 

Q�शEण के�;, के�;-य सहकार- Q�शEण के�;, परराMN मा�मला अqययन 

Q,तMठान, �याय सेवा ता�लम के�;, रािMNय �या,यक Q,तMठान, नेपाल, 

रािMNय 4वा4�य ता�लम के�;, शpैEक जनशिIत �वकास के�;, कृ�ष ता�लम 

,नद�शनालय, पश ुसेवा ता�लम तथा Qसार ,नद�शनालय, पाँच वटा Eे"ीय वन 

ता�लम के�;हG र भ�ूम Wयव4थापन Q�शEण के�; रहेका छन ् । यी 

स4ंथाहGले ,नर�तर Gपमा आ-आ¦नो Eे"गत वा�ष!क काय!&म अनसुार ता�लम 

काय!&महG सचंालन गद� आईरहेका छन ् । साथ,ै सबकैो ला$ग ता�लम 

(Training For All) काय!&म लाग ू भएप,छ यी ,नकायहGले वा�ष!क 

काय!&ममा समावेश काय!&मको अलावा अ�य थप ता�लम काय!&म प,न 

सचंालन गनु!पन� अव4था देYख�छ । 

ता#लका १२ (ख): नेपाल �शास�नक �#शCण ��तHठानबाट संचा#लत �#शCण काय
xमह0को 

�ववरण 

आ$थ!क वष! काय!&म 
ल�य Qग,त 

काय!&म सं�या Q�शEाथ� सं�या काय!&म सं�या Q�शEाथ� सं�या 

२०६८/६९ 

 

,नय�मत ५९ १३९५ ५४ ११७७ 

सशु7क ४३ ० ४८ ११३७ 

जHमा १०२ १३९५ १०२ २३१४ 

२०६९/७० 

 

,नय�मत ५० १०९५ ५० १०८८ 

सशु7क ५० १०३७ २६ ६९९ 

जHमा १०० २१३२ ७६ १७८७ 

२०७०/७१ 

,नय�मत ६१ १४३५ ५४ ११८८ 

सशु7क ९२ १८२३ ५२ १२१८ 

जHमा १५३ ३२५८ १०६ २४०६ 

२०७१/७२* 

,नय�मत ३६ ८७० २४ ५९९ 

सशु7क १७ ३४० २२ ४६३ 

जHमा ५३ १२१० ४६ १०६२ 

 *Qथम आठ मUहनाको  

  £ोत : नेपाल Qशास,नक Q�शEण Q,तMठान 
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शाि�त तथा पुन�नमा
ण 

१२.२१ �व4ततृ शाि�त सHझौताप,छ शGु गRरएको शाि�त Q%&यालाइ! साथ!क ,नMकष!मा 

पु̄  याउने उ¾े�यले जनआ�दोलनका &ममा जीवन उ�सग! गरेका शUहदहGको 

सHमान, बेप�ता पाRरएकाहGको खोजी, Cव�Cव पी¨डतहGलाई राहत तथा 

पनु:4थापना, पनु-एक=करण र स&ंमणकाल-न �याय Qदान एव ं Cव�Cवका 

&ममा E,त�4त भौ,तक सरंचनाहGको पनु,न!मा!ण ज4ता �वषयहGलाई 

Qाथ�मकताका साथ अगा¨ड बढाइएको छ । 

१२.२२ सश4" Cव�Cवका &ममा भएका मानव अ$धकारको गHभीर उ7ल�घन तथा 

मानवता �वG1को अपराध सHब�धी घटना र �य4तो घटनामा सलंuन 

WयिIतहGको बारेमा स�य अ�वेषण तथा छान�वन गर- वा4त�वक त�य 

जनसमE 7याउन र समाजमा मेल�मलाप गराई Uदगो शाि�त ,नमा!ण गन! 

लगायत �य4ता घटनासँग सHबि�धत गHभीर अपराधमा सलंuन WयिIतलाई 

काननुी कारवाह-को ला$ग �सफाRरस गन!को ला$ग बेप�ता पाRरएका WयिIतको 

छान�वन आयोग र स�य ,नGपण तथा मेल�मलाप  आयोगको गठन गर- दवु ै

आयोगहGले आ-आ¦नो काम शGु गरेका छन ्। 

१२.२३ मलुकुमा शाि�त, सरुEा, सWुयव4था कायम गन! र पनु,न!मा!ण काय!लाई 

Qभावकार- त7ुयाउन नेपाल सरकारCवारा चा�लएका नी,तगत कदमहGको Gपमा  

�व�भ�न नी,त, ऐन, ,नयम, ,नद��शका तथा काय!�व$धहG काया!�वयनमा 

7याईएका छन ्। 
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ता#लका १२ (ग): राहत, आ�थ
क सहायता, पनु�न
मा
ण तथा पनुथा
पनाको अवथा  
 

काय!&म 
कुल 

स��या 
२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* जHमा 

मतृकका निजक हकदारलाई राहत (G 

१ लाख) 

१७८८६ ३३२ २२५ १०० १७४ २२ १४३९७ 

मतृकका निजक हकदारलाई राहत (थप 

G २ लाख) 

१४८३१ - १०२४१ २४३ १९९ ३८ १०७२१ 

सव!साधारण मतृकका एकल मUहलालाई 

राहत (G २५ हजार) 

४७०० ११९२ १६५ ५ ८८ ८२ ४७२८ 

बेप�ता पाRरएका WयिIतका हकदारलाई 

राहत (G १ लाख) 

१५३० १०५ १३८१ ४२ ४७ १० १५३० 

बेप�ता पाRरएका WयिIतका हकदारलाई 

राहत (थप G २ लाख) 

१५३० - १२०५ २६७ २५ ५ १५०२ 

बेप�ता पाRरएका WयिIतका एकल 

मUहला (G २५ हजार) 

- - ५०० १११ ३८ २ ६५१ 

�व4था�पत भएकालाई आ$थ!क सहायता ७९५७१ - - - - - २५००० 

WयिIतगत सHपि�त E,त भएकालाई  

आ$थ!क सहायता 

१७४८४ ८२५ ३३४२ १०४५ १०९ ९५ ९२४९ 

अ�गभ�ग अपा�ग भएकाहGलाई 

आ$थ!क सहायता 

८१९१ १७९४ १४२० २९९६ १८१० ४६ ८१९१ 

अपहरणमा परेका WयिIतलाई राहत (G 

२५ हजारका दरले) 

३१४२ ९९८ १०४४ ९०५ १८३ १२ ३१४२ 

जनआ�दोलनका शUहदका पRरवारलाई 

मा�सक भ�ता  

२६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

जनआ�दोलनका घाइते  मा�सक िजवन 

,नवा!ह भ�ता 

३० ३० ३० ३० २९ २९ ३० 

जनआ�दोलनका घाइतेहGका 

स�तानलाई छा"विृ�त 

३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ 

५१%  भ�दा मा$थ अ�गभ�ग 

भएकालाई जीवन ,नवा!ह भ�ता 

७४४ - - ७३६ ७४४ ७४४ ७४४ 

आमाबाब ुदवु ैगमुाएका टुहुरा 

बालबा�लकालाई राहत 

६२० - ५९२ ६२० ६२० ६२० ६२० 

शाि�त सHझौता प�चातका घटनामा 

पर- म�ृय ुहुनेका हकदारलाई राहत 

- २५ ३१ २ १ - ५९ 

E,त�4त भौ,तक संरचनाहGको 

पनु,न!मा!ण 

८९१६ ४८७ २८१ १३ २०७ ६४ २९०९ 

शाि�तका ला$ग �वकास काय!&मबाट 

संचा�लत आयोजना 

- - - ६१ ३९ ४५ १४५ 

Cव�Cव Qभा�वत Eेब �वशेष काय!&म - - - ४१३ ८० - ४९३ 
*Qथम आठ मUहनाको । 

£ोत: शाि�त तथा पनु,न!मा!ण म�"ालय । 
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१२.२४ 4थानीय4तरमा हुने Cव�Cवलाई �यनूीकरणका गर- समाजमा मेल�मलाप कायम 

गन! एव ं शाि�त ,नमा!ण र Qव1!न काय!हG गन! ७५ िज7ला 4तर-य, ५५ 

नगरपा�लका4तर-य तथा २ हजार ५ सय १९ गाँउ �वकास स�म,त4तर-य शाि�त 

स�म,तहG %&याशील रहेका छन ्। 4थानीय4तरमा Cव�Cव Gपा�तरण,  शाि�त 

तथा मेल�मलाप कायम गन! स�म,तहGले अ�णी भ�ूमका ,नवा!ह गRररहेका  

छन ्। 

१२.२५ नेपाल सरकारको 4वा�म�व र Wयव4थापनमा �व.स.ं २०६३ माघमा सरकार र 

�वकास साझेदारहGको सयंIुत पहलमा �व4ततृ शाि�त सHझौता र अ�य 

शाि�तसHब�धी सHझौताको काया!�वयनका ला$ग Qा�व$धक तथा आ$थ!क 

सहयोग पु̄  याउने qयेयले शाि�त कोषको 4थापना भ ैसचंालन हुदै आएको छ । 

१२.२६ �श�वर Wयव4थापन तथा माओवाद- लडाकूको समायोजन /पनु4था!पना,  Cव�द 

Qभा�वत WयिIत र समदुायलाई सहयोग, सरुEा तथा स&ंमणकाल-न �याय 

Qबध!न, स�ंवधानसभा ,नवा!चन र रािMNय तथा 4थानीय 4तरको शाि�त ,नमा!ण 

काय!मा सहयोग ज4ता �वषयहGमा केि�;त भई शाि�त कोषबाट काय! सचंालन  

हँुदै आएका छन ्। 

समया तथा चनुौतीहW  

१२.२७ सशुासन ऐन तथा ,नयमावल-ले सशुासन कायम गन! गरेका Wयव4थाह� र 

�यसमा भएका ªब�भ�न QयासहGको बावजदु काया!�वयनको अव4था, �व�भ�न 

पदा$धकार-ह�लाई Qदान गRरएका अ$धकारको Qयोग र िजHमेवार-ह� ,नवा!हको 

ि4थ,तको �व�लेषण तथा पनुरावलोकन हुन सकेको छैन । फलत जवाफदेUहता 

र पारद�श!ता कायम गराउने चुनौती कायम ैरहेको छ । 

१२.२८ 4थानीय तहमा रहेको सरुEा सवाल, Cव�द Qभा�वत 4थानमा कम!चार-को 

अभाव, ,नवा!$चत 4थानीय ,नकायको अभावले गदा! समयानकुुल गणु4तर-य 

सेवा Qवाह आशा,तत Gपमा हुन सकेको छैन ।  

१२.२९ सेवा Qदायक ,नकायमा काय!रत WयिIतहGमा सकारा�मक सोचको कमी र 

सम4या समाधान तफ!  उ�मखुताको कमी हुन,ु पRरलpEत उ¾े�यहGको 

नतीजामलूक तथा सहभा$गतामलुक अनगुमन र म7ूयांकन गन! कUठन हुन,ु 
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काय!&महGको Qाथ�मक=करण नगRरन ुएव ंकाया!�वयनको ला$ग पया!�त गहृकाय! 

हुन नसIन ुज4ता Qमखु सम4याहG रहेका छन ्। 

१२.३० राजनी,त र सरकार- Qशासनवीच रहने ©यव4थापक=य तथा सशुासनका म7ुय र 

मा�यतामा आधाRरत आपसी सHव�धका सव!मा�य �स1ा�तहGको 

अवलHवनCवारा साव!ज,नक नी,त ,नमा!ण र काया!�वयनमा तालमेल �मलाई 

कुशल र Qभावकार- Qशासनको माqयमवाट मलुकुको आ$थ!क, सामािजक 

Gपा�तरण गनु! चुनौती रहेको छ ।  

१२.३१ मनोवल उ�च पान� तथा उ�Qेरणा अ�भव�ृ1 गन� Qकृ,तका काय!हGको �यनुताले 

गदा! कम!चार-हGको 4व-उ�Qेरणामा व�ृ1 हुन नसIन,ु त�या�क अ�भलेख 

Qणाल- को �वकास हुन नसIन ु तथा सचुना Qªब$धको उपयोग गन! सIने 

जनशिIतको अपया!�तताले कम!चार- Qशासन सHब�धी ,नण!य तथा 

काय!सHपादनमा चु4तता आउन नसIन ुज4ता सम4याहG रहेका छन ्।  

१२.३२ सगंठन तथा Wयव4थापन सभ�Eण काय!मा व4त,ुनMठ एव ं काया!लयको 

आव�यकता �व�लेषण Qभावकार- Gपमा हुन नसIनकुा साथ ै Wयव4थापन 

पRरEण गन� काय!मा �वषयगत म�"ालयहGको चासो कम रहन ुप,न सम4याको 

Gपमा रहेको छ ।   

१२.३३ Uदगो शाि�तको Qा�ती, भेदभाव रUहत समतामलुक Wयवहार, रा�यका सब ैतहमा 

समान अवसर उपल©ध गराउन,ु Cव�Cवका कारणले E,तभएका साव!ज,नक 

भौ,तक सरंचनाहGको पनु,न!मा!णका ला$ग �व,नयोिजत रकम �यनु हुदा ँ

पनु,न!मा!ण काय! स4ुत ग,तमा हुन,ु स&ंमणकाल-न अव4थालाई सामा�यीकरण 

गन!का ला$ग आयोगहG गठन भसैकेको अव4थामा राहत तथा पनु4थापनाका 

काय!&महGलाई सचंालन गन�, म�"ालयको गठन प�चात ् �व�भ�न समहू, 

सगंठन, दलहGसँग भएका सहम,त सHझौताहGको काया!�वयन, वेप�ता पाRरएका 

WयािIतको छान�वन आयोग र स�य ,नGपण तथा मेल�मलाप आयोगलाई 

आव�यक साधन £ोतको Wयव4थापन तथा सम�वय गन� आUद सम4या र 

चुनौ,तहG रहेका छन ्। 
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सामािजक Cे� 

#शCा    

१३.१ मानव �वकासको सZुढ-करण माफ! त देशको सामािजक तथा आ$थ!क �वकासको 

ग,तलाई अ�भव�ृ1 गन� उदे�यले रा�यले �शEाको Eे"मा लगानी गद� आएको  

छ । चाल ुआ$थ!क वष!मा कुल �ाह4थ उ�पादनमा �शEा Eे"को योगदान ६.७०  

Q,तशत रहने QारिHभक अनमुान छ । गत वष! कुल गाह!4�य उ�पादनमा यस 

Eे"को योगदान ६.४० Q,तशत रहेको $थयो । गत आ$थ!क वष!मा यस Eे"को 

व�ृ1दर ४.८१ Q,तशत रहेकोमा चाल ुआ$थ!क वष!मा यस Eे"को व�ृ1दर ४.९७ 

Q,तशत रहने QारिHभक अनमुान रहेको छ । हरेक वष! �शEाको E"ेमा 

समतामलूक पहँुच �व4तार, गणु4तर सधुार, सEमता अ�भव�ृ1 गन� काय!&मह� 

स�चालन भइ! आएका छन ्। पवू!Qाथ�मक �शEा, �वCयालय �शEा, अनौपचाRरक 

�शEाका काय!&मह� माफ! त �शEाको आधार मजबतु बनाउन तफ!  �वशषे जोड 

Uदइएको  छ ।  

१३.२ देशमा शpैEक4तरको अ�भव�ृ1 गद� दE जनशिIतको उ�पादन गनु!का साथ ै

जनशिIत �वकासमा �पछ¨डएका, सीमा�तकृत एव ं उि�पडीत वग!हGलाई समेत 

मलुQवाह-करणमा 7याउदै Eे"गत Uहसावले स�त�ुलत Gपमा काय! गन! आव�यक 

देYख�छ । �य4त ै �शEा Eे"को QभावकाRरताका ला$ग साEरता Q,तशत, कुल 

एव ं खुद भना!दर, ल�ै$गक समता सचूकांक, Retention Rate, Coefficient of 

Efficiency, �वCयालय-�वCयाथ�-�शEक अनपुात ज4ता सचूकहGको भ�ुमका 

मह�वपणु! हुने  देYख�छ । 

�वLयालय #शCा 

१३.३ �वCयालय �शEामा पहँुच बढाउन, Uदगो Uटकाउ दर कायम गन! र गणु4तर 

अ�भव�ृ1 गन! �वगतका समय देYख न ै �व�भ�न काय!&महG सचंालन हुदै 

आएका छन ्। फल4वGप यस Eे"मा &�मक सधुार हँुदै आएको छ । Qाथ�मक 

तहको खुद भना! दर ९६.२ पगेुको छ । साEरता दर र खदू भना!दरमा &�मक 

Gपमा सधुार भएको छ । रािMNय जनगणना, २०११ अनसुार नेपालमा ६ बष! 

भ�दा बढ- उमेर समहुको कुल साEरता दर ६५.९ Q,तशत पगेुको छ । �यसगैर- 
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नेपाल जीवन4तर सभ�Eण २०१०/११ अनसुार १५ बष! भ�दा बढ- उमेर समहुको 

साEरता दर ५६.५ Q,तशत पगेुको छ । 

ता#लका १३ (क): श�ैCक सचूकह0को अवथा (��तशत) 

सूचकहG इकाई 
उपल©धी 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

१. कEा १ मा भना! 
  

कEा १ नयाँ Qवेश सUहत 

पवू! बा7याव4थाको �शEा 

�वकास अनभुव 

Q,तशत 

३६.२ ४९.९ ५२.१ ५४.३ ५५.६ ५६.९ ५९.६ 

क्ुल भना!दर Q,तशत १४७.७ १४४.० १४२.४ १४०.७ १३७.७ १४१.८ १३७ 

खुद भना!दर Q,तशत ८१.० ८६.४ ८९.० ९०.७ ९१.२ ९१.६ ९३ 

२. कूल भना!दर (सहज ैदेYखने भना! दर) 
  

पवू! बा7याव4था �शEा 

�वकास/पवू! Qाथ�मक 
Q,तशत 

६३.४ ६६.२ ७०.० ७२.९ ७३.७ ७६.७ ७७.७ 

आधारभूत �शEा (१–८) Q,तशत १२३.० १२३.० १२४.० १२३.७ १२०.१ ११५.७ ११७.१ 

माqय�मक �शEा Q,तशत ४०.० ४४.७ ४६.२ ४९.४ ५१.७ ५०.४ ५१.६ 

३. खुद भना!दर     

Qाथ�मक �शEा Q,तशत ९१.९ ९३.७ ९४.५ ९५.१ ९५.३ ९५.६ ९६.२ 

आधारभूत �शEा Q,तशत ७३.० ८३.२ ८६.० ८६.६ ८७.५ ८६.३ ८७.६ 

माqय�मक �शEा Q,तशत २१.० २३.९ २७.१ ३०.६ ३२.४ ३३.२ ३४.७ 

४. आव�यक योuयता र ता�लम Qा�त �शEक  

  

आधारभूत �शEा Q,तशत ६६.० ७५.० ७९.० ९१.१ ९१.५ ९२.५ ९३.७ 

माqय�मक �शEा Q,तशत ७७.० ८५.० ८८.० ९०.१ ९०.७ ९१.५ ९३.० 

५. आव�यक Qमाणप" Qा�त �शEक  

  

आधारभूत �शEा Q,तशत ९१.० ९२.० ९४.० - ९६.९ ९८.१ ९८.६ 

माqय�मक �शEा Q,तशत ९१.० ९२.० ९४.० - ९८.० ९८.७ ९८.९ 

६. �वCयाथ� �शEक अनपुात (सामुदा,यक �वCयालयको 4वीकृत �शEक दरव�द- र राहत �शEक अनदुानमा काय!रत �शEक 

स��याका आधारमा) 

आधारभूत �शEा अनपुात ४३:१ ४४:१ ४६:१ ४४:१ ४२:१ ४१:१ ४१:१ 

माqय�मक �शEा अनपुात ३९:१ ३४:१ ३५:१ ३६:१ ३१:१ ३१:१ ३०:१ 

७. दोहोया!उने दर     

कEा १ Q,तशत २८.३ २६.५ २२.६ २१.३ १९.९ १७.५ १५.२ 

कEा ८ Q,तशत ११.० ७.० ६.६ ६.० ६.० ४.९ ४.५ 

८. कोहट! (Chohort) तRरका अनसुार कEा ५ र ८ सHम पuुने दर 

कEा ५ Q,तशत ५८.० ७७.९ ८०.६ ८२.८ ८४.२ ८५.४ ८६.८ 
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सूचकहG इकाई 
उपल©धी 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

कEा ८ Q,तशत ४१.० ६२.० ६६.० ६७.५ ६९.६ ७२.१ ७४.६ 

९. कोइ%फ�सए�ट अफ इ%फ�सए�सी  (Coefficient of Efficiency) 

आधारभूत �शEा अनपुात ०.५ ०.६१ ०.६५ ०.६६ ०.७७ ०.७१ ०.७३ 

१०. �सकाई उपल©धी  

कEा ५ Q,तशत ५३.० 

 - -  -   - 
गYणत ५३ 

नेपाल- ६० 

अ�ेजी ५४ 

गYणत ५३ 

नेपाल- ६० 

अ�ेजी ५४  

कEा ८ Q,तशत ४६.० 

 -  -  - 

४४**    

र   

६३*** 

गYणत ४३ 

नेपाल- ४९ 

सामािजक४९
  

गYणत ३५ 

नेपाल- ४८ 

सामािजक ४१ 

११. उ�तीण! दर 

Qवे�शका Q,तशत ६८.४७ ६४.३१ ५५.५ ४७.६५ ४१.५७ ४३.९२ ४७.४३  

उ�च माqय�मक (कEा 

११) 

Q,तशत - ४०.०५ ३९.२६ ३८.१५ ३९.९४ ३९.८० 
-  

उ�च माqय�मक (कEा 

१२) 

Q,तशत - ४६.६८ ४३.९० ४७.५५ 
४३.३९ ४४.२९ -  

१२. साEरता दर  

उमेर समहू (१५–२४) Q,तशत ७३.० ७३.० ७३.० - ८८.६ - 

उमेर समहू (६ वष! भ�दा 

बढ-) 

Q,तशत ५१ (a) ५१ ५१ ६०.९ (b) ६५.९ (c) ६५.९ ६५.९ 

उमेर समहू (१५ वष! भ�दा 

बढ-) 

Q,तशत ४८ (a) ४८ ४८ ५६.५ (b) ५६.५ ५६.५ ५६.५ 

१३. लै�$गक समता सूचक 

(GPI) को आधारमा 

साEरता (१५ वष! 

भ�दा बढ-) 

अनपुात 

०.५२ (a) ०.५२ ०.५२ ०.६२ (b) ०.६२ ०.६२ ०.६२ 

*Qथम आठ मUहनाको । 

**सामुदा,यक �वCयालय 

***सं4थागत �वCयालय 

(a) NLSS Report(2003/04), (b) NLSS Report(2010/11), (c) National Population Census Report(2011) 
£ोतः �शEा म�"ालय/के�;-य त�यांक �वभाग । 

�वLयालय Gयवथापन    

१३.४ सरोकारवाला समदुायह�को Q�यE सहभा$गतामा सामदुा,यक �वCयालयह�को 

Wयव4थापन तथा स�चालनको अ$धकार 4थानीय समदुायमा ,नEेपण गद� जाने 

नी,त अन�ुप आ$थ!क वष! २०५९/६० देYख चाल ुआ$थ!क वष! २०७१÷७२ को Qथम 

आठ मUहनासHम भएको उपल©धी देहाय बमोिजम रहेको छ । 
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ता#लका १३ (ख): �वLयालयको Gयवथापन समुदायमा हता�तरण ग(रएको �ववरण 

आ$थ!क वष! ल�य (सं�या) Qग,त (सं�या) Q,तशत 

२०५९/६० १००० ९३० ९३.० 

२०६०/६१ १००० ९०७ ९०.७ 

२०६१/६२ १५०० १०९२ ७२.८ 

२०६२/६३ १६०० २४१ १५.०६ 

२०६३/६४ २००० ९४९ ४७.४५ 

२०६४/६५ २५०० ३३०८ १३२.३२ 

२०६५/६५ २५०० २०१७ ८०.६८ 

२०६६/६७ ४००० १६४७ ४१.१८ 

२०६७/६८ ५४०० ११९५ २०.१९ 

२०६८/०६९ २५०० ५०७ २०.२८ 

२०६९/७० ७५० ६१९ ८२.५३ 

२०७०/७१ ४११ २३२ ५६.४५ 

२०७१/७२ - - - 

जHमा  १३६४४  

                *Qथम आठ मUहनाको । 
                   £ोतः �शEा �वभाग 
 

चाट
 १३ (क): �वLयालयको Gयवथापन समदुायमा हता�तरण ग(रएको �ववरण 

 

 

 

१३.५ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHम १३ हजार ६ सय ४४ �वCयालयह� समदुायलाई 

ह4ता�तरण गRरएको छ । स�ुका वष!ह�मा उ�साहजनक �पमा भएको 

ह4ता�तरण काय! आ$थ!क वष! २०६८/६९ सHम आईपuुदा ,नकै कम भएकोमा 

�यसप,छका वष!हGमा भने स�तोषQद देखीएको छ । चाल ु आ$थ!क वष!बाट 

० 
१००० 
२००० 
३००० 
४००० 
५००० 
६००० 

२०
५९

/६
० 

२०
६०

/६
१ 

२०
६१

/६
२ 

२०
६२

/६
३ 

२०
६३

/६
४ 

२०
६४

/६
५ 

२०
६५

/६
५ 

२०
६६

/६
७ 

२०
६७

/६
८ 

२०
६८

/०
६९

 

२०
६९

/७
० 

२०
७०

/७
१ 

ल�य (सं�या) 

Qग,त (सं�या) 
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समदुायबाट माग भए अनसुारका �वCयालयहGलाई समदुायमा ह4ता�तरण 

Q%&यामा लजैाने Qावधानको थालनी भएको छ । 

पूव
 �ाथ#मक #शCा तथा बाल�वकास काय
xम    

१३.६ बालबा�लकाह�को सवा!�गीण �वकासका ला$ग, उपयु!Iत हेरचाह तथा 

सामािजक=करणमा सहयोग गद� Qाथ�मक तहको �शEाका ला$ग तयार- गन� 

ल�यका साथ कEा १ को भना!, पढाइ ,नर�तरता तथा सEमता समहु अ�भव�ृ1 

गन� उ¾े�यले ३–४ वष! उमेर समहुका बालबा�लकाह�लाइ लpEत गर- 

पवू!Qाथ�मक तथा QारिHभक वाल�वकास काय!&मह� स�चालन हँुदै आएका  

छन ्। �वशषेतः �पछ¨डएका समदुायका बालबा�लकाह�लाई लpEत गर- समदुाय 

तथा �वCयालयमा आधाRरत बाल�वकास के�;ह� �व4तार गन� नी,तअन�ुप 

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनासHममा ३० हजार ५ सय ३५ वटा 

बाल�वकास के�;ह� स�चालनमा रहेका छन ्। यसको अ,तRरIत ५ हजार ८७ 

पवु! Qाथ�मक कEाहG स4ंथागत �वCयालयहGमा समेत स�चालनमा रहेका  

छन ्। गत शpैEक स"मा कEा १ मा भना! हुने बालबा�लका मqये बाल�वकास 

के�;को अनभुव �लएकाह�को उपि4थ,त स�ंया ५६.९ Q,तशत रहेकोमा यस 

शpैEक स"मा व�ृ1 भई ५९.६ Q,तशत पगेुको छ ।  

ता#लका १३ (ग) :  पवू
�ाथ#मक #शCाको िथ�त 

आ$थ!क वष! 

थप भएका 

बाल�वकास 

के�; 

(सं�या) 

जHमा 

बाल�वकास 

के�; (सं�या) 

लाभाि�वत 

बालबा�लका 

(सं�या) 

QारिHभक 

बाल�वकासको 

भना!दर 

कEा एकमा भना! 

हुने मqये 

बाल�वकास के�;को 

अनुभव �लएका 

�वCयाथ�ह�को 

Q,तशत 

२०६६/६७ २००० २६७७२ ९४७२७८ ६६.०२ ४९.९ 

२०६७/६८ २००० २८७७५ १०१८५४३ ७०.० ५२.१० 

२०६८/६९ ५०० २९२७३ १०५६४३० ७२.९ ५४.३० 

२०६९/७० २६२ २९५३५ १०५३०५४ ७३.७ ५५.६० 

२०७०/७१ ५०० ३००३५ १०४७१२३ ७६.७ ५६.९० 

२०७१/७२* ५०० ३०५३५ १०१४३३९ ७७.७ ५९.६० 

   * Qथम आठ मUहनाको �ववरणको आधारमा । 
     £ोत: �शEा �वभाग । 
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छा�विृ"त काय
xम 

१३.७ �शEाका �व�भ�न तहमा �वCयाथ�ह�को समतामलूक पहँुच �व4तार, Uटकाउदरमा 

सधुार र अथ!पणू! �सकाइको अवसर �व4तार गन� उ¾े�यले �वCयालय �शEाका 

�व�भ�न तहमा �व�भ�न छा"विृ�तह� उपलWध गराइँदै आएको छ ।  

ता#लका १३ (घ): �वLयालयका छा�छा�ाह0लाई उपलbध छा�विृ"त (संuयामा_ 

छा"विृ�त 
आ$थ!क वष! 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० ०७०/७१ ०७१/७२* 

कEा १–८ मा अqययनरत सब ैबा�लका 

छा"विृ�त (कणा!ल- �याकेज १–१० समेत) 
२२९३७४४ २२७६४७९ १९०७४६९ १६८६४८० १०४५६८४ 

अपाङ छा"विृ�त (१—८) ६२१६३ ६९९४४ ५९०९८ ५३९०३ १३३९९ 

अपाङ छा"विृ�त (९—१०) ४४९४ ६१९३ ४८४१ ४०५५ ७८८ 

�वशेष लpEत समूहका ला$ग छा"विृ�त (२२ 

जनजा,तह�) (१—८) 
१०४१५७ ८६७१२ 

 
१०६५१७ 

 

७७९०० २७६७७ 

द�लत छा"विृ�त (१–८) ११००३४९ १२००८१६ १०००७४१ ८७०८८८ ५३१५८१ 

द�लत छा"विृ�त (९–१०) - ७५५११ ७९५८७ ७५३८६ ३९७५५ 

सUहदका छोराछोर-का ला$ग छा"विृ�त ३७ ६२ ८९ ९९ १२ 

कHलर-का ला$ग Eमता �वकास र छा"वि�त ७६७३ ७८८६ ६८८२ ७६५५ ३४७९ 

Cव�Cव �प¨डत छा"विृ�त ३८०८ ८०९७ ७४१२ ६८४६ ५२३ 

Uहमाल- छा"ावासका �वCयाथ�का ला$ग 

छा"विृ�त दगु!म 
४१३ ४०७ ४३७ ४८० ४२८ 

%फडर छा"ावासका �वCयाथ�का ला$ग छा"विृ�त ४०० ४०० ३९९ ३९१ ३३० 

नमुना �वCयालका �वCयाथ�का ला$ग छा"विृ�त १४८ २२२ ३८२ ३०७ ३५६ 

Uहमाल- आवा�सय �वCयालय छा"ावासका 

�वCयाथ�का ला$ग छा"विृ�त 
२२० १४० १६० १८० १२८ 

माqय�मक �शEा छा"विृ�त ५८८३६ ५९०२३ ५८४१२ ५५८२६ ३७२७० 

लोपो�मखु तथा अ,त �समा�तकृत छा"विृ�त, 

मुIत कमयैा,ह�लया,चGवा र वाद-का स�तती 

समेत (९—१०) 

१३५९५ ३२७०३ ९२५२ ८५५२ ११०० 

लpEत समूहलाई उमा�व तहको �व¹ान �वषय 

अqयापन गन�ह�का ला$ग छा"विृ�त 
८० ७६ ६८ ३९ - 

 *Qथम आठ मUहनाको ।  
  £ोत: �शEा �वभाग ।    
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#शCक Gयवथापन    

१३.८ खुला पर-Eाबाट आ$थ!क वष! २०७०।७१ मा Qाथ�मक तफ!  ७ हजार ९ सय २० 

जना, ,नHन माqय�मक तफ!  २ हजार ६ सय ७० र माqय�मक तफ!  २ हजार १ 

सय ४६ गर- जHमा १२ हजार ७ सय ३६ जना �शEकहG ,नयिुIतको ला$ग 

�सफाRरस गRरएकोमा चाल ुआ$थ!क वष!मा माqय�मक तफ!  १ हजार ३ सय २६ 

र ,नHन माqय�मक तफ!  १ हजार ८ सय ६० गर- ३ हजार १ सय ८६ 

�शEकहGको पदप,ूत !को ला$ग �व¹ापन गRरएको छ ।     

शह^द तथा Lव�द पी�डत स�त�त #शCा    

१३.९ शह-द एव ं वेप�ता, घाइत े र अपा�गता भएका बालबा�लकाह�लाई �वCयालय 

�शEा Uदने उ¾े�यले शह-द Q,तMठान 4थापना भई देहायबमोिजम आवासीय 

स�ुवधा सUहतको �शEा Qदान गRरएको छ । 

ता#लका १३ (ङ): �वLयालय तथा लाभाि�वत �वLयाथ|ह0को �ववरण (सं�यामा) 

�वCयालय शैpEक स" 
२०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ 

शह-द 4म,ृत आवा�सय �वCयालय, सनुसर- २३९ २३४ २६२ ३०० ३२८ ३४२ 
शह-द 4म,ृत आवा�सय �वCयालय, िजर-, दोलखा १८२ २०० २१७ २४० २०५ २८७ 
शह-द 4म,ृत Qाथ�मक आवा�सय �वCयालय, का4क= २०८ २१८ २२८ २४० २९८ २५९ 
शह-द 4म,ृत आवा�सय �वCयालय, मानपरु, दा�ग २४४ २८५ ३५० ४०० ३८२ ४२१ 
शह-द 4म,ृत आवा�सय �वCयालय, राजपरु, डोट- १८५ १६९ १९५ २२० २०४ २५० 

जHमा १०५८ ११०६ १२५२ १४०० १४१७ १५५९ 

   £ोत: �शEा �वभाग । 

#शCाको ला�ग खाLय काय
xम    

१३.१० Qाथ�मक �शEाको पहँ'चमा कमी भएका १७ िज7लाका छनौटमा परेका गाँउ 

�वकास स�म,तह�का शCु ध Qाथ�मक तहमा अqययनरत बालबा�लकाह�को 

दै,नक उपि4थ,त बढाउन, कEा छाºने दर घटाउन, �सकाई,  उपलि©ध÷Eमता 

बढाउन साथै खाCया�न अभाव र �शEाको पहँुचमा अ,त �यनू देYखएका 

िज7लाहGका �वCयाथ�ह�को पोषण र 4वा4�य ि4थ,तमा सधुार 7याउन Uदवा 

खाजा काय!&म स�चालन हँुदै आएको छ । हाल Uदवा खाजा काय!&म १० 
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िज7ला (दैलेख, Gकुम, डोट-, डड7ेधुरा, अछाम, बतैडी, बझा�ग, बाजुरा, दाचु!ला, 

जाजरकोट) मा मा" स�चालन भइरहेको छ । 

ता#लका १३ (च): #शCाको ला�ग खाLय काय
xमको �ववरण    

आ$थ!क वष! काय!&म 
उपल©धी 

(�वCयाथ� सं�या) 

२०६८/०६९ 

Uदवा खाजा काय!&म 

छा"ा उ�Qेरणा काय!&म 

मात ृतथा �शशु 4वा4�य 4याहार 

काय!&म 

१,३२,००० 

४०,१९७ 

१५,४९७ 

२०६९/०७० 

Uदवा खाजा काय!&म 

छा"ा उ�Qेरणा काय!&म 

मात ृतथा �शशु 4वा4�य 4याहार 

काय!&म 

१,५१,७०१ 

५०,१८० 

१४,३२५ 

२०७०/०७१ Uदवा खाजा Uदवा खाजा काय!&म १,४१,४२३ 

२०७१/०७२* Uदवा खाजा Uदवा खाजा काय!&म १,५६,००० 
* Qथम आठ मUहनाको । 

£ोत: �शEाको ला$ग खाCय काय!&म पRरयोजना । 

         

�ा�व�धक तथा Gयावसा�यक ता#लम    

१३.१ देशमा रोजगारमलूक मqयम4तर-य जनशिIत उ�पादन गर- देश �वकासमा 

स%&य योगदानको ला$ग Qा�व$धक �शEा तथा Wयावसा,यक ता�लमले मह�वपणू! 

4थान ओगटेको छ। यस अ�तग!त चाल ु आ$थ!क वष!को Qथम आठ 

मUहनासHममा Qा�व$धक एस.एल.सी (आ�$गक) तफ!  कुल १ हजार १ सय ५० 

जना भना! भएका र यस अवधीमा ३ सय ७२ जनाले सो ताल-म Qा�त 

गRरसकेका छन ् । �यसगैर-, ¨ड�लोमा Qमाणप" तह (आ�$गक) तफ!  कुल १ 

हजार ५ सय ४९ जना भना! भएका र यस अवधीमा ५ सय ५ जनाले  सो 

ताल-म Qा�त गरेका छन ्। यस काय!&म अ�तग!त लpEत वग! र समहूका ला$ग 

Qा�व$धक एस.एल.सी. तह र ¨ड�लोमा/Qमाणप" तहमा छा"विृ�त Qदान हँुदै 

आएको छ । (�व4ततृ �ववरण अनसु$ूच १३.१ मा)  

१३.१२ Wयावसा,यक �शEा तथा ता�लम अ�भविृqद पRरयोजनाबाट �व�भ�न ता�लम 

काय!&महG स�चालन हँुदै आएका छन । यस अ�तग!त Skill Test Assessors  
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ता�लम, Skill Test Manager ता�लम, म�ुय Q�शEक ता�लम लगायतका 

काय!&महG स�चालनमा रहेका  छन ्।   

    

ता#लका १३ (छ): Gयावसा�यक #शCा तथा ता#लम अ#भव�ृ�को �ववरण    

    

काय!&म एकाई 
आ$थ!क वष! 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

Skill Test Assessors  ता�लम जना १४५६ १३२४ ९०० 

Skill Test Manager ता�लम जना १३१ १०५ ० 

मु�य Q�शEक ता�लम जना ४० ४५ २५ 

Q�शEक तथा सहायक Q�शEक ता�लम जना ३२० ६७२ ४२९ 

¨ड�लोमा तथा Qा�व$धक एस.्एल.्सी. 

अqययन गन� �वCयाथ�का ला$ग छा"विृ�त 

जना ९०८ ८४४ १६६० 

न,तजामा आधाRरत छोटो अव$धको ता�लम जना ६९२४ १४३३५ १८९६० 

भौचरमा आधाRरत छोटो अव$धको ता�लम जना - ४४९५ १००८१ 

   *Qथम आठ मUहनाको । 
   £ोत: �शEा म�"ालय । 

अनौपचा(रक #शCा तथा खलुा �वLयालय    

१३.१३ रािMNय साEरता अ�भयान अ�तग!त ,नरEर Qौढह�का ला$ग आधारभतु 

साEरता कEा र �सप �वकास ता�लम, नवसाEरहGका ला$ग Qौढ साEरो�तर र 

मUहला �शEा दो£ो, नवसाEर मUहलाह�को साEरता �सपलाई Uदगो बनाउन र 

आय4तर उका4न समहू गठन गर- आयआज!न तथा बचत तथा ऋण काय!&म, 

�वCयालय बाUहर रहेका �वCयालय उमेर समहुका %कशोर %कशोर-हGलाई �शEामा 

मलू Qवाह-करण गन! वकैि7पक, खुला तथा Qौढ �वCयालय काय!&मह� 

सचंा�लत हँुदै आएका छन ्।  
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ता#लका १३ (ज): अनौपचा(रक #शCा अ�तग
त स�चा#लत काय
xमहWको �ववरण 

काय!&म एकाई आ$थ!क वष! 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

साEरता कEा 
 

कEा -  - 

सहभागी 

सं�या 
११०५०६३ १३४४८६६ - 

Qौढ साEरो�तर 

 

कEा १२००० १२००० - 

सहभागी 

सं�या 
२४०००० २४०००० - 

Qाथ�मक �शEा �व4तार काय!&म कEा २४८ २४८ - 

अनौपचाRरक Qाथ�मक �शEा 

काय!&म 

कEा ३५३ ५२६ ३४६ 

खुला �वCयालय ,न.मा.�व. �वCयालय ३७ ३७ ३७ 
आयआज!न समुह समुह ५,०५० ५०५० ५,०५० 
�वषयगत ता�लम सं�या ३०९६२ ३०९६२ ३०९६२ 

बचत तथा ऋण ता�लम जना १०,१०० १०१०० १०,१०० 
सामुदा,यक अqययन के�; 4थापना के�; १७५ २१२ १९ 
अनौपचाRरक �शEा 4थापना र 

अनौपचाRरक �शEा शाखा 

Qमुखह�को अ�भमखुीकरण 

 

Eे" ५ ५ ५ 
जना ८० ८० ८० 

काय!&म काया!�वयन अ�भमखुीकरण  

 

Eे" ५ ५ ५ 
जना १६० १६० १६० 

समीEा तथा पMृठपोषण Eे" ५ ५ ५ 

*Qथम आठ मUहनाको । 

 £ोत: अनौपचाRरक �शEा के�;/�शEा म�"ालय। 

१३.१४ �व�भ�न कारणवस �वCयालयमा गई ,नय�मत �पमा अqययन गन! असमथ! 

रहेका जनसमदुयहGलाई �वCयालय तहको �शEाको वकैि7पक अवसर उपल©ध 

गराउन ,नHन माqय�मक तहका ३७ वटा र माqय�मक तहका ८४ वटा खुला 

�वCयालयहGबाट लpEत समहुहGलाई स�ुवधा Qदान गRरदै आईरहेको छ । 

भौ�तक सु�वधा �वतार काय
xम 

१३.१५ यस अ�तग!त �वCयालयमा थप कEाकोठाह�को ,नमा!ण, �वCयालय मम!त, 

�वCयालय वरपरको वातावरणमा सधुार ज4त ै शौचालय ,नमा!ण, खानेपानी, 
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तारबार लगायतका काय!हG हँुदै आईरहेका छन ्। आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ५ 

हजार १ सय ३१ वटा कEाकोठाहGको ,नमा!ण भएको छ । 

ता#लका १३ (झ): �वLयालय भौ�तक स�ुवधा �वतार काय
xमको �ववरण 

आ$थ!क वष! कEाकोठा (वटा) 
बा5य 

वातावरण(�वCयालय) 
मम!त(�वCयालय) 

२०६६/०६७ ६५५० ४२८० ४०११ 

२०६७/६८ ४९६७ ४८८१ ३०० 

२०६८/६९ ६०३७ ४००९ ४८६ 

२०६९/७० ३६९४ १००० १००० 

२०७०/७१ ५१३१ २६३७ ६३६ 

     £ोत: �शEा �वभाग। 

��त �वLयाथ| अनुदान काय
xम 

१३.१६ सामदुा,यक �वCयालयहGमा न,तजामखुी अनदुान Qणाल-लाई 4था�पत गर- 

�वCयालयहGमा �वCयाथ�हGलाई Uटकाउने र गणु4तर-य �शEा Qदान गर- 

तो%कए बमोिजमको 4तर कायम रा�न QेRरत गन� मनसायले �वगतका समय 

देYख न ै �वCयालयह�लाइ! Q,त �वCयाथ� अनदुान �वतरण गन� Wयव4था 

गRरएको छ ।  

�वLयालय, �वLयाथ| र #शCकह0को �ववरण र अनुपात 

१३.१७ शpैEक स" २०७१ मा नेपालमा Qाथ�मक तहमा स�चालन भएका ३४ हजार ८ 

सय ६ �वCयालयह�मqये भौगो�लक Eे"अनसुार Uहमाल, पहाड, काठमाडौ 

उप�यका र तराईमा &मशः १२.१ Q,तशत, ५०.५ Q,तशत, ६.३ Q,तशत र ३१.१ 

Q,तशत, ,नHनमाqय�मक तहतफ!  १४ हजार ९ सय ५२ मqये Uहमाल, पहाड, 

काठमाडौ उप�यका र तराईमा &मशः १०.७ Q,तशत, ४५.७ Q,तशत, ११.३ 

Q,तशत र ३२.३ Q,तशत रहेको छ भने माqय�मक तहतफ!  ८ हजार ८ सय २५ 

मqये Uहमाल, पहाड, काठमाडौ उप�यका र तराईमा &मशः ९.० Q,तशत, ४३.६ 

Q,तशत, १५.४ Q,तशत र ३२.० Q,तशत �वCयालयह� रहेका छन।् 

    
    



ता#लका १३ (ञ): भौगो#लक Cे�अनसुार �व#भ�न तहका �वLयालयह0को �ववरण

भौगो�लक 

Eे" 

कुल 

�वCयालय 

(एकाइ) 

Qाथ�मक 

तह 

(कEा 

१-५) 

,नHन 

माqय�मक 

तह (कEा 

६-८) 

नेपाल ३४८०६ ३४३३५ १४९५२ 

Uहमाल ४2२५ ४१८७ १६०७ 

पहाड १७५६६ १७४२९ ६८३० 

काठमाडौ 

उप�यका 
२२०६ २०७० १६८६ 

तराई १०८०९ १०६४९ ४८२९ 

£ोत: �शEा म�"ालय। 
�वCयालय Eे" सुधार योजना (SSRP) ले ९-१२ लाई माqया�मक �शEाको Gपमा पRरभा�षत गरेको।
 

 

१२%

५१
६%

३१%

चाट
 १३ (ख) : सव ैतहका �वLयालयह0को Cे�गत �ववरण 

(

९%

१५%

३२%

चाट
 १३ (ग) : माTय#मक तहका �वLयालयह0को C�ेगत 

�ववरण 
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भौगो#लक Cे�अनसुार �व#भ�न तहका �वLयालयह0को �ववरण    

माqय�मक 

कEा 

आधारभुत 

तह 

(कEा १-

८) 

माqय�मक 

तह (कEा 

९-१०) 

उ�च 

माqय�मक 

तह (कEा 

११-१२) 

उ�च 

माqय�मक 

तह (कEा 

९-१२) 

३४५०६ ८८२५ ३६५९ ९१२० 

४२१८ ७९४ ३१९ ८०१ 

१७५१४ ३८४6 १५९३ ३८९७ 

२०८४ १३६० ४४८ १४७९ 

१०६९० २८२५ १२९९ २९४३ 

लाई माqया�मक �शEाको Gपमा पRरभा�षत गरेको। 

    

    

    
 

५१%

सव ैतहका �वLयालयह0को Cे�गत �ववरण 

(��तशत) 

Uहमाल 

पहाड 

काठमाडौ उप�यका 

तराई 

४४%

माTय#मक तहका �वLयालयह0को C�ेगत 

�ववरण (��तशतमा) 

Uहमाल 

पहाड 

काठमाडौ उप�यका 

तराई 
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१३.१८ शpैEक स" २०७१ मा Q,त �वCयालय �वCयाथ� अनपुात Qाथ�मक, ,नHन 

माqय�मक र माqय�मक (९-१०) तहमा &मशः १२६, १२३ र १०२ रहेको छ जुन 

अनपुात गत शpैEक स"मा &मश १२६.७, १२०.० र ९७.४ रहेको $थयो । 

�यसगैर-, शpैEक स" २०७० मा Q,त �वCयालय �शEक अनपुात Qाथ�मक, 

,नHन माqय�मक र माqय�मक (९-१०) तहमा &मश ५.३, ३.४ र ४.२ रहेकोमा 

शpैEक स" २०७१ मा &मशः ५, ४ र ४ रहेको छ ।  

ता#लका १३ (ट)    M M M M तहगत �वLयालय, �वLयाथ| र #शCक अनपुात     

अनुपात Qाथ�मक 

कEा    

(१-५) 

,नHन 

माqय�मक 

कEा (६-८) 

आधारभुत 

कEा  

(१-८) 

माqय�मक 

कEा   

(९-१०) 

उ�च माqय�मक 

कEा (११-१२) 

माqय�मक 

कEा   

(९-१२) 

�वCयाथ� / �वCयालय १२६ १२३ १७९ १०२ ११६ १४४ 

�शEक/ �वCयालय ५ ४ ७ ४ ५ ६ 

�वCयाथ�/�शEक २३ ३५ २६ २३ २२ २३ 

£ोत: �शEा म�"ालय। 

१३.१९ शpैEक स" २०७१ मा सामदुा,यक (सरकार-) �वCयालय तफ!  Qाथ�मक, ,नHन 

माqय�मक र माqय�मक तहमा Q,त �शEक �वCयाथ� अनपुात &मशः २६, ४२ 

र ३० रहेकोमा ,नजी÷सरकार- �वCयालय तफ!  &मशः २३, ३५ र २३ रहेको छ । 

यो अनपुात शpैEक स" २०७० मा सामदुा,यक �वCयालय तफ!  Qाथ�मक, ,नHन 

माqय�मक र माqय�मक तहमा &मशः २७.२, ४२.६ र ३०.५ तथा ,नजी÷सरकार- 

�वCयालय तफ!  &मशः २३.९, ३५.४ र २३.४ रहेको $थयो । यो अनपुात 

पि�चमा�चल �वकास Eे" अ�तग!त Uहमालमा रहेका सामदुा,यक �वCयालय तफ!  

Qाथ�मक तहमा सब ै भ�दा कम ४ र मqयमा�चल �वकास Eे" अ�तग!त 

तराईमा रहेका सामदुा,यक �वCयालय तफ!  ,नHन माqय�मक तहमा सब ैभ�दा 

बढ- ७३ रहेको छ ।   
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ता#लका १३ (ठ): ��त #शCक �वLयाथ| अनपुात    

Eे" Q,त �शEक �वCयाथ� अनपुात 

,नजी/सरकार-को जHमा 
सरकार- मा" 

(सामुदा,यक �वCयालय सबकैो) 

Qाथ�मक ,नHनमाqय�मक माqय�मक Qाथ�मक ,नHनमाqय�मक माqय�मक 

नेपाल २३ ३५ २३ २६ ४२ ३० 

पवूा!�चल Eे"  २२ ३६ २७ २४ ४१ ३१ 

Uहमाल  १८ २८ २१ १९ २९ २१ 

पहाड १७ ३१ २५ १७ ३२ २६ 

तराई २७ ४३ २९ ३४ ५७ ४० 

मqयमा�चल २७ ३१ १९ ३३ ४३ २८ 

Uहमाल  १६ ३१ २३ १७ ३३ २५ 

पहाड १७ ३१ २१ १९ ३५ २८ 

तराई ५२ ६० ३७ ५७ ७३ ४२ 

उप�यका १६ १८ ११ १५ २० १४ 

पि�चमा�चल १६ ३० १९ १८ ३४ २४ 

Uहमाल  ४ ८ ५ ४ ८ ५ 

पहाड १३ २७ १९ १४ ३० २२ 

तराई २४ ३५ २० ३१ ४८ ३१ 

मqयपि�चमा�चल २९ ५२ ३६ ३१ ५६ ४१ 

Uहमाल  २३ ४३ ३३ २४ ४५ ३३ 

पहाड ३२ ५५ ४१ ३३ ५७ ४२ 

तराई २८ ५२ ३३ ३० ५८ ४५ 

सुदरुपि�चमा�चल २५ ४२ ३६ २७ ४२ ३५ 

Uहमाल  २० ३० २५ २१ ३१ २५ 

पहाड २३ ३५ २६ २५ ३५ २६ 

तराई ३१ ६१ ६१ ३७ ६० ५७ 

£ोत: �शEा म�"ालय। 
 

१३.२० �वकासE"े अनसुार �वCयालयको स�ंया मqयमा�चलमा सबभै�दा बढ- रहेको  

छ । सामदुा,यक4तरमा स�चा�लत Qाथ�मक �वCयालयह�मqये पि�चमा�चलको 

तलुनामा मqयपि�चमा�चल र सदूरुपि�चमा�चलमा बढ- भएको देYख�छ । 

�यसगैर- ,नजी4तरबाट स�चा�लत माqय�मक तहका �वCयालयहG मqये 

मqयामा�चलमा मा" कर-ब ५० Q,तशत �वCयालहG रहेकोमा सो अनपुात 

सदुरुपि�चमा�चलमा जHमा ५ Q,तशतको हाराहार-मा रहेको देYख�छ ।  



ता#लका १३ (ड): �व#भ�न �कारका �वLयालयह0को C�ेगत �ववरण

�वकास Eे" 

सरकार-4तरमा स�चा�लत 

Qाथ�मक 

तह 

,नHन माqय�मक 

तह  

माqय�मक 

तह 

Qाथ�मक 

पवूा!�चल  ५५७८ १५७७ ७९५ 

मqयमा�चल ६७४३ २१०५ ११५५ 

पि�चमा�चल ५८६७ १५८९ ९७४ 

मqयपि�चमा�चल ३८३० ९८१ ४८७ 

सुदरुपि�चमा�चल २६६९ ८३० ३९१ 

जHमा २४६८७ ७०८२ ३८०२ 

 £ोत: �शEा �वभाग/�शEा म�"ालय ।  
 

पर_परागत �वLयालय    

१३.२१ शpैEक स" २०७१ मा मलुकुभर परHपरागत आ�म

मदरसातफ! का Qाथ�मक तहका 

२४%

१५%

११%

चाट
 १३ (घ) : सरकार^तरमा सचंा#लत �वLयालयह0 

२२%

१५%

११%

चाट
 १३ (ङ) : सव ै�कारका �वLयालयह0 
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�व#भ�न �कारका �वLयालयह0को C�ेगत �ववरण    

सामुदा,यक4तरमा स�चा�लत ,नजी4तरमा स�चा�लत 

Qाथ�मक 

तह 

,नHन माqय�मक 

तह  

माqय�मक 

तह 

Qाथ�मक 

तह 

,नHन 

माqय�मक तह 

माqय�मक 

तह 

८२७ ८५६ ४६५ १०६३ ६८८ ४४८ 

१०३१ ८८९ ५५८ २१६४ १७३८ १४०९ 

४९९ ७०३ ३९६ ११९७ ९१० ६४२ 

१०७५ ८७० ३९३ ४८७ २७८ १८२ 

८५५ ७०६ ३९७ ४४४ २३२ १३३ 

४२९३ ४०२४ २२०९ ५३५५ ३८४६ २८१४ 

 

 

मा मलुकुभर परHपरागत आ�म÷गGुकुल, गHुबा, �वहार र 

तहका ८ सय ८२, ,नHन माqय�मक तहका ५०, 

२२%

२८%

सरकार^तरमा सचंा#लत �वLयालयह0 (��तशतमा) 

पवूा!�चल  

मqयमा�चल 

पि�चमा�चल 

मqयपि�चमा�चल 

सुदरुपि�चमा�चल 

२१%

३१%

%

सव ै�कारका �वLयालयह0 (��तशतमा) 

पवूा!�चल  

मqयमा�चल 

पि�चमा�चल 

मqयपि�चमा�चल 

सुदरुपि�चमा�चल 
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माqय�मक तहका २१ तथा आधारभतू तहका कुल ८ सय ९५ �वCयालयह� 

स�चालनमा रहेका छन ्। गत शpैEक स"मा यो स�ंयामा &मशः ८ सय ६७, 

४७, २० र ८ सय ७९ रहेको $थयो । 

ता#लका १३ (ढ): पर_परागत �वLयालयहWको �ववरण (सं�यामा) 
परHपरागत 

�वCयालय 

�वCयालय 

एकाइ 

तहगत �वCयालय 

Qाथ�मक ,नHन माqय�मक माqय�मक आधारभूत 

मदरसा ७४५ ७४४ २७ १३ ७४५ 

गुHबा र �वहार ७८ ७६ ७ १ ७८ 

आ�म र गुGकुल ७२ ६२ १६ ७ ७२ 

जHमा ८९५ ८८२ ५० २१ ८९५ 

£ोत: �शEा �वभाग ।  

#शCक �ववरण    

१३.२२ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को ८ मUहनासHममा सामदुा,यक र स4ंथागत 

�वCयालयमा काय!रत �शEक मqये सामदुा,यकतफ!  मUहला �शEकको स�ंया ६६ 

हजार ८ सय ५४ र प�ुष १ लाख ४९ हजार ८४ गर- २ लाख १५ हजार ९ सय 

३८ रहेकोमा स4ंथागततफ!  मUहला �शEकको स�ंया ३६ हजार ४ र प�ुष 

�शEकको स�ंया ४६ हजार १ सय २७ गर- जHमा ८२ हजार १ सय ३१ रहेको 

छ । सव ैतहका �वCयालयमा काय!रत �शEकहGको स�ंया  २ लाख ९८ हजार 

६९ पगेुको छ । गत वष!को यUह अवधीमा यो स�ंया २ लाख ९२ हजार ८ सय 

४५ रहेको $थयो । 

ता#लका १३ (ण): सामुदा�यक र संथागत �वLयालयमा काय
रत सबै aक#समका #शCक �ववरण 

तह 
सामुदा,यक �वCयालय सं4थागत �वCयालय कुल 

मUहला पGूष मUहला पGूष मUहला पGूष जHमा 

Qाथ�मक तह(१–५) ५३,३८१ ८६,५४१ २५,२४९ २२,५१३ ७८,६३० १०९,०५४ १८७,६८४ 

,न.मा. तह(६–८) ७,६३६ २९,१३५ ६,७९८ ८,७७९ १४,४३४ ३७,९१४ ५२,३४८ 

आधारभुत तह(१–८) ६१,,०१७ ११५,६७६ ३२,०४७ ३१,२९२ ९३,०६४ १४६,९६८ २४०,०३२ 

माqया�मक तह(९–१०) ३,३५६ २०,७६९ ३,४१९ ११,३१४ ६,७७५ ३२,०८३ ३८,८५८ 

उ�च माqया�मक तह (११–१२)  २,४८१ १२,६३९ ५३८ ३,५२१ ३,०१९ १६,१६० १९,१७९ 

माqया�मक तह(९–१२) ५,८३७ ३३,४०८ ३,९५७ १४,८३५ ९,७९४ ४८,२४३ ५८,०३७ 

कुल (१-१२) ६६,८५४ १४९,०८४ ३६,००४ ४६,१२७ १०२,८५८ १९५२११ २९८,०६९ 

£ोत: �शEा �वभाग। 

 



256 

 

चाट
 १३ (च): सव ैतहका �वLयालयमा मgहला तथा प0ुष #शCकह0को सuंया 
 

 

१३.२३ आधारभतू तहका �शEकह�मqये स4ंथागत �वCयालयह�मा प�ुषभ�दा मUहला 

�शEक  (५०.६ Q,तशत) बढ- रहेका छन ् । सामदुा,यक �वCयालयह�मा एक 

,तहाई भ�दा प,न कम  (३०.१ Q,तशत) मUहला �शEक रहेकोमा स4ंथागत 

�वCयालयमा ४३.८४ Q,तशत रहेका छन ्। 

१३.२४ आधारभतू तहका सब ैQकारका �वCयालयह�मा �शEण पेशामा सलंuन मUहला 

�शEकको अव4था हेदा! अझै सधुार गनु! पन� अव4था छ । यस तहमा ल�ै$गक 

समता सचूका�क ०.६३ रहेको छ भने ,नHन माqय�मक र Qाथ�मक तहमा यो 

सचूक &मशः ०.३८ र ०.७२ रहेको छ । तर सं4थागत �वCयालयमा यो 

सचूका�क सामदुा,यक �वCयालयको तलुनामा उ�तम देYख�छ । सामदुा,यक 

�वCयालय अ�तग!त आधारभतु तहमा ल�ै$गक समता सचूका�क ०.५३ रहेकोमा 

स4ंथागत �वCयालयमा १.०२ रहेको छ । 

ता#लका १३ (त): आधारभुत तहमा �वLयालयगत र तहगत #शCकहWको लm�गक �ववरण 

�वCयालयको %क�सम 

Qाथ�मक (१—५) ,नHनमाqय�मक (६—८) आधारभूत (१—८) 

मUहला 

Q,तशत 

पु�ष 

Q,तशत 

लै�$गक 

समता 

सुचका�क 

मUहला 

Q,तश

त 

पु�ष 

Q,तशत 
लै�$गक 

समता 

सुचका�क 

मUहला 

Q,तशत 

पु�ष 

Q,तशत 
लै�$गक 

समता 

सुचका�क   

सबै Qकारका �वCयालयमा काय!रत कुल 

�शEक सं�यामा लै�$गक समता सुचका�क 
४१.९ ५८.१ ०.७२ २७.६ ७२.४ ०.३८ ३८.८ ६१.२ ०.६३ 

सं4थागत �वCयालयमा काय!रत कुल �शEक 

सं�यामा लै�$गक समता सुचका�क 
५२.९ ४७.१ १.१२ ४३.६ ५६.४ ०.७७ ५०.६ ४९.४ १.०२ 

सामुदा,यक�वCयालयमा काय!रत सबै 

%क�समका जHमा �शEक सं�यामा लै�$गक 

समता सुचका�क 

३८.२ ६१.८ ०.६२ २०.८ ७९.२ ०.२६ ३४.५ ६५.५ ०.५३ 

£ोत: �शEा �वभाग । 

० 
२०,००० 
४०,००० 
६०,००० 
८०,००० 

१००,००० 
१२०,००० 
१४०,००० 
१६०,००० 

आधारभुत तह(१–८) माqया�मक तह(९–१०) उ�च माqया�मक तह 

(११–१२)  

मUहला 

पूGष 
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�वLयाथ| �ववरण    

१३.२५ शpैEक स" २०७१ मा आधारभतू तहमा ६१ लाख ७० हजार ६ सय ६८ र 

माqय�मक तहमा  ९ लाख ५ सय ८५ �वCयाथ� भना! भएका छन ्। गत शpैEक 

स"मा यो स�ंया &मशः ६२ लाख ३० हजार १ सय ३१ र ८ लाख ९६ हजार ९ 

सय १९ रहेको $थयो ।  

ता#लका १३ (थ): �वLयालय तहमा �वLयाथ| भना
को अवथा 
तह २०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ 

Qाथ�मक(१-५) ४,७८२,३१३ ४,९००,६६३ ४,९५१,९५६ ४,७८२,८८५ ४,५७६,६९३ ४४०१७८० ४,३३५,३५५ 

,नHनमाqय�मक 

(६-८) 

१,४६६,८६२ १,६०४,४२२ १,६९९,९२७ १,८१२,६८० १,८२३,१९२ १८२८३५१ 
१,८३५,३१३ 

आधारभूत 

(१-८) 

६,२४९,१७५ ६,५०५,०८५ ६,६५१,८८३ ६,५९५,५६५ ६,३९९,८८५ ६,२३०,१३१ 
६,१७०,६६८ 

माqय�मक 

(९-१०) 

७१५३७८ ७९०३४८ ८११९१० ८४८५६९ ८७८०४७ ८९६,९१९ ९००,५८५ 

    £ोत: �शEा �वभाग।  
 

चाट
 १३ (छ): �वLयालय तहमा �वLयाथ| भना
को अवथा 

    
 

१३.२६ चाल ुशpैEक स" २०७१ मा सामदुा,यक तथा स4ंथागत �वCयालयह�मा कEा १ 

देYख १० र कEा १ देYख १२ सHम अqययनरत कुल �वCयाथ� स�ंया &मशः 

७० लाख ७१ हजार २ सय ५३ र  ७५ लाख २४ हजार ८ सय ५०  पगेुको छ । 

कुल अqययनरत �वCयाथ� मqये छा"को भ�दा छा"ाहGको स�ंया कEा १ देYख 

० 

१,०००,००० 

२,०००,००० 

३,०००,००० 

४,०००,००० 

५,०००,००० 

६,०००,००० 

२०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ 

शै�Cक स�

Qाथ�मक(१-५) 

,नHनमाqय�मक 

(६-८) 
माqय�मक (९-

१०) 
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१० सHम र कEा १ देYख १२ सHम दबुमैा अ$धक &मशः ५०.७९ Q,तशत र 

५०.५९ Q,तशत रहेको त�या�कले देखाएको छ । 

ता#लका १३ (द): तहगत �वLयाथ| भना
को अवथा (श�ैCक स� २०७१ ) 

तह 

  

�वCयाथ� स�ंया 

छा"ा छा" जHमा 

Qाथ�मक तह (१–५) २,२०१,३१३ २,१३४,०४२ ४,३३५,३५५ 

,न.मा. तह (६–८) ९३०,९४९ ९०४,३६४ १,८३५,३१३ 

आधारभुत (१–८) ३,१३२,२६२ ३,०३८,४०६ ६,१७०,६६८ 

माqया�मक तह (९–१०) ४५८,९४९ ४४१,६३६ ९००,५८५ 

उ�च माqया�मक तह (११–१२)  २१५,९८१ २३७,६१६ ४५३,५९७ 

माqया�मक तह (९–१२) ६७४,९३० ६७९,२५२ १,३५४,१८२ 

कEा १-१० सHमको जHमा ३,५९१,२११ ३,४८०,०४२ ७,०७१,२५३ 

कEा १-१२ सHमको जHमा ३८०७,१९२ ३७१७६५८ ७,५२४,८५० 

£ोत: �शEा �वभाग/्उ�च माqय�मक �शEा पRरषC ।  
 

१३.२७ शpैEक स" २०७१ मा खुद भना!दर Qाथ�मक तथा (५ देYख ९ वष! उमेरसमहू) 

का बालबा�लकाह�को ९६.२ Q,तशत, ,नHनमाqया�मक तथा (१० देYख १२ वष! 

उमेरसमहू) को ७४.६ Q,तशत र माqया�मक तह (१३ देYख १४ वष! उमेरसमहू) 

को ५६.१ Q,तशत रहेको छ । यसगैर- कुल भना!दर (उपरोIत उमेर समहू 

बाहेकका समेतको) Qाथ�मक तहमा १३४.४ Q,तशत, ,नHनमाqया�मक तहमा 

८९.७ Q,तशत र माqया�मक तहमा ७०.१ Q,तशत रहेको छ ।  

 

१३.२८ आधारभतु तह (१-८) तथा कEा (९-१०) मा लv$गक समता सचूक &मश: १.०३  

र १.०४ रहेको छ । यसले कEा १ देYख १० सHम अqययन गन� छा"ाहGको 

स�ंया छा"हGको भ�दा बढ- रहेको देYख�छ । तर उ�च माqय�मक तह (११-

१२) मा भने लv$गक समता सचुक ०.९१ रहेको छ । एस.एल.सी मा छा"ाहGको 

उ�तीण!{ Q,तशत छा"हGको तलुनामा कमी हुन ु तथा उ�च माqय�मक तहमा 

अqययन गन� जाने छा"ाहGको स�ंया तलुना�मक कम हुनलेु उ�च माqय�मक 

तहमा लv$गक समता सचुक कम देYखएको हो । 
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ता#लका १३ (ध): तहगत �वLयाथ| भना
दर (GER and NER) तथा लm�गक समता सचुक    (GPI)    

�वCयालय तह कुल भना! दर खुद भना! दर लv$गक समता 

सुचक छा"ा छा" जHमा छा"ा छा" जHमा 

Qाथ�मक तह (१-५) १४०.३ १२८.९ १३४.४ ९५.७ ९६.६ ९६.२ १.०३ 

,नHन माqया�मक तह (६-८) ९२.० ८७.४ ८९.७ ७५.५ ७३.८ ७४.६ १.०३ 

आधारभूत (१-८) १२१.४ ११२.९ ११७.१ ८७.६ ८७.७ ८७.६ १.०३ 

माqया�मक तह (९-१०) ७०.१ ७०.२ ७०.१ ५५.९ ५६.३ ५६.१ १.०४ 

उ�चमाqया�मक तह (११-१२)  ३३.२ ३२.६ ३२.९ १३.३ १२.९ १३.१ ०.९१ 

माqया�मक तह (९-१२) ५१.९ ५१.४ ५१.६ ३४.७ ३४.६ ३४.७ ०.९९ 

£ोत: �शEा �वभाग .  

१३.२९ शpैEक बष! २०७० मा ,नय�मत तफ!  एस.एल .सी मा सिHम�लत कुल �वCयाथ� 

स�ंया जHमा ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३३ रहेकोमा शpैEक स" २०७१ मा सो 

स�ंया ७ दशमलव ९२ Q,तशतले बढेर जHमा ४ लाख २६ हजार २ सय १४ 

रहेको छ ।  

ता#लका १३ (न): एस.एल.सी. पर^Cामा सि_म#लत र उ"तीण
 छा� छा�ाह0को �ववरण    

(सं�यामा) 

वष! सामेल ,नय�मत एIजाHटेड 

छा" छा"ा जHमा छा" छा"ा जHमा 

२०६७ 

सामेल २१०२५३ १८७५०६ ३९७७५९ २३८९४ ३२३६९ ५६२६३ 

उ�तीण!{ १२४३०५ ९६४६१ २२०७६६ ४४३१ ५३०२ ९७३३ 

Q,तशत ५९.१२ ५१.४४ ५५.५० १८.५४ १६.३८ १७.३० 

२०६८ 

सामेल २१५००८ २०४११३ ४१९१२१ ३३५१९ ४३४८१ ७७००० 

उ�तीण!{ ११२६२७ ८७०८७ १९९७१४ ५१९५ ५६१२ १०८०७ 

Q,तशत ५२.३८ ४२.६७ ४७.६५ १५.५० १२.९१ १४.०४ 

२०६९ 

सामेल २०६१९० १९७७४६ ४०३९३६ ४३७६४ ६३४८३ १०७२२९ 

उ�तीण!{ ९६४५४ ७१४८१ १६७९३५ ३८२१ ४४९७ ८३१८ 

Q,तशत ४६.७८ ३६.१५ ४१.५७ ८.७३ ७.०८ ७.७६ 

२०७० 

सामेल १९९८४६ १९५०८७ ३९४९३३ ५४५०० ७९१२६ १३३६२६ 

उ�तीण!{ ९८७७७ ७४६५९ १७३४३६ ६५९३ ७९९८ १४५९१ 

Q,तशत ४९.४३ ३८.२७ ४३.९२ १२.१० १०.११ १०.९२ 

२०७१ 

सामेल २०२१६३ २०३१७५ ४०५३३८ ५४७८५ ८१२६६ १३६०५१ 

उ�तीण!{ १०९०४३ ८३२२४ १९२२६७ ८७०० १००७८ १८७७८ 

Q,तशत ५३.९४ ४०.९६ ४७.४३ १५.८८ १२.४० १३.८० 

  £ोत: पRरEा ,नय�"ण काया!लय । 
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१३.३० चाल ुशpैEक स" २०७१ देYख �व�भ�न ५ वटा �वधाहGमा ९९ �वCयालयहGका ३ 

हजार २ सय ८८ �वCयाथ�हG Qा�व$धकतफ! को एस.एल.सी पर-Eामा सामेल 

भएका छन ्। उIत पर-Eाको न,तजा �ेडीङ Qणाल-मा Qका�शत गन� Wयव4था 

गRरएको छ । 
 

ता#लका १३ (प): �ा�व�धकतफ
 को एस.एल.सी. पर^Cामा सि_म#लत �वLयाथ|ह0 
 

�वधा छा� छा�ा ज_मा 
Computer Engineering ३९२ २६९ ६६१ 

Civil Engineering ५४२ २४० ७८२ 

Electrical Engineering १०९ ३२ १४१ 

Animal Science २६३ १७८ ४४१ 

Plant Science ७३१ ५३२ १२६३ 

Total २०३७ १२५१ ३२८८ 
 

उlच माTय#मक #शCा    

१३.३१ शpैEक स" २०७१ सHम सामदुा,यक, ,नजी, दशजोड दईु का �वCयालय र 

IयाHपस गर- कुल ३ हजार ६ सय ५९ वटा शpैEक स4ंथाहGले उ�च 

माqय�मक �वCयालय तहमा सHब�धन Qा�त गरेका छन । शpैEक स" २०७० 

मा कुन ैप,न शpैEक स4ंथाहGलाई सHव�धन नUदईएकोमा चाल ुस"मा ६३ वटा 

शpैEक स4ंथाहGलाई उ�च माqय�मक �वCयालय तहमा सHब�धन Qदान 

गRरएको   छ । (�व4ततृ �ववरण अनुसुची १३.२)  

०. 
१०. 
२०. 
३०. 
४०. 
५०. 
६०. 
७०. 

२०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ 

��
त
श
त

शै�Cक स�

चाट
 १३ (ज) : गत ५ वष
 दे�ख एस.एल.सी को उ"तीण
 ��तशत

छा" 

छा"ा 

जHमा 



261 

 

उlच माTय#मक �वLयालयमा छा�छा�ाको िथ�त    

१३.३२ शpैEक स" २०७१ मा  कEा ११ र १२ मा अqययन गन� कुल �वCयाथ� स�ंया 

गत वष!को तलुनामा १२.१२ Q,तशतले घटेर कुल ४ लाख ५३ हजार ५ सय ९७ 

रहेको छ । शpैEक स" २०७१ मा यो स�ंया ५ लाख १६ हजार १ सय ६६ 

रहेको $थयो । शpैEक स" २०७१ मा कEा ११ र कEा १२ मा अqययन गन� 

�वCयाथ� स�ंया &मश: २ लाख २५ हजार ३ सय ७३ र २ लाख २८ हजार २ 

सय २४ रहेको छ । 

सामुदा�यक उlच माTय#मक �वLयालय र #शCक Gयवथा    

१३.३३ आ$थ!क वष! २०७१/७२ सHम कुल सामदुा,यक उ�च माqय�मक �वCयालय २ 

हजार ६ सय ७९ मा Q,त �वCयालय �यनूतम २ वटा थप दरव�द- हुनपुन� र 

�यसका ला$ग कुल ५ हजार ३ सय ५८ �शEकह�को दरब�द- थप हुनपुन� 

देYख�छ । �य4त,ै �व¹ान �वषय स�चालनमा रहेका २ सय ८२ ओटा उ�च 

माqय�मक �वCयालयका ला$ग थप १÷१ दरब�द- र कणा!ल- अ�चलका कुल ६२ 

उ�च माqय�मक �वCयालयका ला$ग थप १÷१ वटा गर- कुल जHमा ५ हजार ७ 

सय २ �यनूतम र कE ११ मा २ सय भ�दा बढ- �वCयाथ� स�ंया भएका उ�च 

माqय�मक �वCयालयलाई थप १ वटा �शEक उपल©ध गराउने गर- कुल ५ 

हजार ९ सय २ �शEक दरव�द- यस आ$थ!क वष!मा Wयव4था गनु!पन� देYख�छ 

। आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनासHममा सामदुा,यक उ�च 

माqय�मक �वCयालयमा �शEक Wयव4थाका ला$ग २ हजार दरव�द- कायम 

रहेको छ । 

उlच �ा�व�धक #शCामा छा�विृ"त    

१३.३४ 4वदेशमा �व�भ�न �व�व�वCयालयह�सँग सHब�धन �लई ,नजी £ोतमा 

स�चालन अनमु,त Qा�त गर- देशका �व�भ�न 4थानमा स�चा�लत मे¨डकल 

कलेजह�बाट र �वदेशबाट Qा�त हुने छा"विृ�तमा अqययन गन! स�चालन हुने 

पर-Eाबाट उ�तीण! �वCयाथ�ह�लाई ,नःश7ुक अqययनको ला$ग छनौट गर- 

$च%क�सा शा4"मा 4नातक, 4ना�तको�तर, न�स!ङमा 4नातक अqययनका ला$ग 

मनोनयन गर- पठाउने गRरएको छ ।  
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ता#लका १३ (फ): �व#भ�न तह र �वषयमा अTययनाथ
 मनोनयन भएका �वLयाथ|ह0को संuया 
 

�वषय 
आ$थ!क वष! 

देश 
२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

एम�व�वएस २०२ ७९ २०३ २०६ २२५ नेपाल 

�व¨डएस १० ५७ ५४ ३६ ५४ नेपाल 

�वएएमएस ७ ४ १७ ८ ८ नेपाल 

�वएन १२ ११ १५ १९ १२ नेपाल 

�व�पएच ४ ८ ६ ४ ४ नेपाल 

वी फमा! ४ १३ २० २० १९ नेपाल 

�वए4सी फरे4ट ४ २ ५ ५ ५ नेपाल 

�वए4सी न�स!�ग ४ ५ १७ २२ २३ नेपाल 

ज_मा २४७ १७९ ३३७ ३२० ३५० नेपाल 

एम�व�वएस ८ ३ १२ ११ १५ �वदेश 

�व¨डएस १ – १ - १ �वदेश 

�पिज मे¨ड�सन – – १२ - - �वदेश 

ªब.ए4सी इ�जी,नयRरङ – – ६ १ - �वदेश 

ªब.फमा! – – १३ १ - �वदेश 

ज_मा ९ ३ ४४ १३ १६ �वदेश 

कुल ज_मा २५६ १८२ ३८१ ३३३ ३६६ (नेपाल+�वदेश) 

     *Qथम आठ मUहनाको] . 
        £ोत: �शEा म�"ालय . 

    

�व�व�वLयालयह0    
 

१३.३५ आ$थ!क वष! २०७०÷७१ सHम मलुकु �भ" स�चालनमा रहेका �व�भ�न 

�व�व�वCयालयह� अ�तग!तका IयाHपसह� र सो मा अqययन गRररहेका 

�वCयाथ�ह�को स�ंया  अ,घ7लो वष!को तलुनामा २९ Q,तशतले घटेर ४ लाख 

८० हजार ८ सय ९१ पगेुको छ । अ,घ7लो वष! यो स�ंया ६ लाख ७८ हजार 

४७ रहेको $थयो । ª"भवुन �व�व�वCयालयमा अqययन गन� �वCयाथ� स�ंयामा 

Wयापक उतार चढाव भएको कारण आ$थ!क वष! २०६९/७० देYख न ैकुल �वCयाथ� 

स�ंयामा उ�च पRरवत!न देYखन गएको हो । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ª"भवुन 

�व�व�वCयालयमा मा" अqययनरत �वCयाथ� को स�ंया अ,घ7लो वष!को 

तलुनामा ३३ Q,तशतले घटेको $थयो ।  
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ता#लका १३ (ब): ��भुवन �व�व�वLयालयमा अTययन गनs �वLयाथ�को भना
 अवथा 

आ$थ!क वष! �वCयाथ� �ववरण (जना) 

२०६६/६७ ३६९८८० 

२०६७/६८ ३८९४६० 

२०६८/६९ ३७३८४६ 

२०६९/७० ६०४४३७ 

२०७०/७१ ४०५३४१ 

    

चाट
 १३ (झ): ��भुवन �व�व�वLयालयमा अTययन गनs �वLयाथ�को भना
 अवथा 

  

 

१३.३६ आ$थ!क वष! २०६८/६९ सHम ª"भवुन �व�व�वCयालयमा अqययनरत 

�वCयाथ�हGको स�ंयाको Qव,ृतमा सामा�य मा" पRरवत!न देYखए प,न 

�यसप,छका वष!हGमा उ�च उतारचढाव (High Fluctuation) आएको देYख�छ । 
 

 

 

 

 

० 

१००००० 

२००००० 

३००००० 

४००००० 

५००००० 

६००००० 

७००००० 

२०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 
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ता#लका १३ (भ): �व#भ�न �व�व�वLयालय अ�तग
तका 8या_पसहW तथा �वLयाथ| संuया 

�व�व�वCयालय 

IयाHपसहG आ$थ!क वष! २०६९/७० आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

आ�$गक 
संHब�धन 

Qा�त 
आ�$गक 

संHब�धन 

Qा�त 

जHमा 
आ�$गक 

संHब�धन 

Qा�त 

जHमा 

ª"भुवन �व�व�वCयालय 
६० १०५३ २७३३४९ ३३१०८८ ६०४४३७ १४८१४१ २५७२०० ४०५३४१ 

काठमाडौ �व�व�वCयालय ६ १५ ५०४० ८२८७ १३३२७ ५६३५ ९०७४ १४७०९ 

पवूा!�चल �व�व�वCयालय ५ १२६ ८५४ २४८६६ २५७२० ८८७ २३५५४ २४४४१ 

नेपाल सं4कृत 

�व�व�वCयालय 
१४ ११ ६१५ ३४२४ ४०३९ ३३५३ ५०९ ३८६२ 

पोखरा �व�व�वCयालय ५ ५८ १७७४ २३५०८ २५२८२ १७८२ २३५०८ २५२९० 

लुिHबनी बौ1 

�व�व�वCयालय 
१ ५ ११६ - ११६ ५३ २०३ २५६ 

कृ�ष तथा वन �व¹ान 

�व�व�वCयालय 
१ - १८० - १८० ४४६ - ४४६ 

सुदरु पि�चमा�चल 

�व�व�वCयालय 
१ - ९५१ - ९५१ २४६१ - २४६१ 

मqय पि�चमा�चल 

�व�व�वCयालय 
१ - २४७२ - २४७२ १९४४ - १९४४ 

�वपी कोइराला 4वा4�य 

�व¹ान Q,तMठान 
१ - ११५५ - ११५५ १४३५ - १४३५ 

$चि�कसा �व¹ान रािMNय 

Q,तMठान 
१ - २९८ - २९८ ४६५ - ४६५ 

पाटन 4वा4�य �व¹ान 

Q,तMठान 
१ - ६० - ६० २४१ - २४१ 

£ोत: �व�व�वCयालय अनुदान आयोग । 
 

१३.३७ आ$थ!क वष! २०६९/७० मा ª"भवुन �व�व�वCयालय मा कूल ६ लाख ४ हजार ४ 

सय ३७ जना �वCयाथ� अqययनरत रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा यो 

स�ंया झJड ै ३३ Q,तशतले घटेर ४ लाख ५ हजार ३ सय ४१ पगेुको छ ।  

जसमा आ�$गक IयाHपसमा १ लाख ४८ हजार १ सय ४१ जना र सHब�धन 

Qा�त IयाHपस/कलेजमा २ लाख ५७ हजार २ सय गर- कूल �वCयाथ� स�ं�या 

जHमा ४ लाख ५ हजार ३ सय ४१ जना रहेको छ । 

१३.३८ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को ८ मUहना सHममा उ�च �शEा Qदान गन!को ला$ग ९ 

वटा �व�व�वCयालयह� र ३ मा,नत �व�व�वCयालयह� (�वपी कोइराला 4वा4�य 

�व¹ान Q,तMठान, $चि�कसा �व¹ान रािMNय Q,तMठान र पाटन 4वा4�य �व¹ान 
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Q,तMठान) 4थापना भ ै 4वाय�त Gपमा �व�भ�न �वषयह�मा उ�च �शEामा 

अqययन अqयापनका काय!&मह� सचंालन गर- मलुकुलाई चाUहने तथा 

अ�तरा!िMNय 4तरमा Q,त4पधा! गन! सIने उ�च4तर-य जनशिIत उ�पादन गद� 

आइरहेका छन ्। 

ता#लका १३ (म): आ�थ
क वष
 २०७०/७१ मा �व�व�वLयालयका �व#भ�न तहमा अTययनरत 

�वLयाथ| संuया र उ"पादन �ववरण 

(सं�यामा) 

तह �ववरण ª"भुवन काठमाड³ पवूा!�चल पोखरा 
लुिHबनी 

बौ1 

नेपाल 

सं4कृत 
कुल 

Qमाणप" भना! ९९७ १५९ - - - ९५३ २१०९ 

 उ�पादन ९९०  - - - ३२१ १३११ 

4नातक भना! ३३६१९० १२४९८ २१८२२ २३१९७ - ११५६ ३९४८६३ 

 उ�पादन ४०४७८ १५९० ७८१५ २६९४ - ९१ ५२६६८ 

4नातको�तर भना! ६०९३७ १४८४ २६१९ २००९ २३१ ४१३ ६७६९३ 

 उ�पादन १२४५० ४०२ १२७३ ५९९ ९१ १०० १४९१५ 

�पिजडी भना! - ९७ - - - - ९७ 

 उ�पादन - १८ - - - - १८ 

एम.%फल. भना! २४३ ३३४ - ७६ - - ६५३ 

 उ�पादन १६७ ३० - - - - १९७ 

�प.एच.डी. भना! १८७४ १३७ - ८ २५ २४७ २२९१ 

 उ�पादन ६५ १२ - - २ १७ ९६ 

अ�य भना! ५१०० - - - - १०९३ ६१९३ 

 उ�पादन ३२ - - - - ४५६ ४८८ 

कुल भना! ४०५३४१ १४७०९ २४४४१ २५२९० २५६ ३८६२ ४७३८९९ 

 उ�पादन ५४१८२ २०५२ ९०८८ ३२९३ ९३ ९८५ ६९६९३ 

कृ�ष तथा वन �व�व�वCयालय(अqययनरत) ४४६ 

मqय पि�चमा�चल �व�व�वCयालय(अqययनरत) १९४४ 

सुदरु पि�चमा�चल �व�व�वCयालय(अqययनरत) २४६१ 

वी.पी. कोइराला 4वा4�य �व¹ान Q,तMठान (अqययनरत) १४३५  

$च%क�सा �व¹ान रािMNय Q,तMठान(अqययनरत)  ४६५ 

पाटन 4वा4�य �व¹ान Q,तMठान(अqययनरत)  २४१ 

जHमा अqययनरत ४८०८९१ 

£ोत: �शEा म�"ालय । 
नोटः उपयु!Iत ता�लकामा ª"भुवन �व�व�वCयालयको Iयार- ओभर �वCयाथ�हG समावेश गRरएको। 
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जनक#शCा सामा�ी के�:    

१३.३९ एस.एल.सी. पर-Eा, उ�च माqय�मक �शEा पRरषC र एम.ªब.ªब.एस छा"विृ�त 

पर-Eाका Q�नप"हG छपाइ गन� काय!हG सरुpEत तथा गो�यGपमा यस 

के�;बाट हुदै आइरहेको छ ।  

वा=य Cे� 

१३.४० सह�ाWद- �वकास ल�य मqये बाल तथा मात ृ म�ृयदुर �य,ुनकरणमा 

उ�साहजनक उपलि©ध भएको छ । सन ्२०१३ मा मात ृम�ृयदुर (Q,त १ लाख 

जी�वत ज�ममा) १७०, सन ्२०१३ मा �शश ुम�ृयदुर (Q,त हजारमा) ४६ र सन ्

२०१४ मा ५ वष! म,ुनको बाल म�ृयदुर (Q,त हजारमा) ५४ पगेुको छ । 

�यसगैर-, सन ् २०१४ सHममा एच.आई.भी. स&ंमण दर (१५ देYख २४ वष!) 

०.०३ Q,तशत, Eयरोगको उपि4थ,त दर (Q,त १ लाखमा) २११ जना, वा�ष!क 

औलो Qभा�वत स�ंया (Q,त हजारमा) ०.१५ जना रहेको छ । सन ्२०१४ मा 

�व�व 4वा4�य सगंठनवाट नेपालले पो�लयो रोगको श�ुय QमाYणकरण 

Qमाणप" Qा�त गरेको छ । साथ ैस,ूत !ज�य पदाथ!को �याकेटमा चेतावनीमलूक 

स�देश $च" ९०.० Q,तशत सHम बढाए वापत "Global Bloomberg Award 

2015" Qा�त गरेको छ । 

वा=य सेवा र सु�वधामा �वतार 

१३.४१ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनासHममा १ सय १६  वटा 

अ4पताल, ३ हजार ७ सय ९० वटा 4वा4�य चौक=, ३ सय ८४ वटा आयवु�द 

अ4पताल तथा औषधालयहG र २ सय १५  वटा Qाथ�मक 4वा4�य के�; समेत 

जHमा ४ हजार ५ सय ५ 4वा4�य स4ंथाह� रहेका छन ् । उIत 4वा4�य 

स4ंथाहGमा ३५ हजार २ सय ९० जना Qा�व$धक तथा अQा�व$धक कम!चार- 

तथा कRरव ५२ हजार जना मUहला 4वा4�य 4वय ंसे�वका (नगर) समेत गर- 

जHमा ८७ हजार २ सय ९० जनशिIत का!यरत रहेका छन ्। 

    
    
    



267 

 

ता#लका १३ (य) : वा=य संथा शयैा र जनशि8तको �बबरण    

�ववरण 
आ$थ!क वष! 

०६५/६६ ०६६/६७ ०६७/६८ ०६८/६९ ०६९/७० ०७०/७१ ०७१/७२* 

१. जHमा 4वा4�य 

सं4थाहG 

४३९२ ४३९२ ४३९३ ४३९३ ४३९३ ४४८५ ४५०५ 

क) अ4पताल  १०२ १०२ १०२ १०५ १०७ १०७ ११६ 

ख) Qाथ�मक 4वा4�य 

के�; 

२१४ २०७ २०८ २०५ २०४ २१५ २१५ 

ग) 4वा4�य चौक= ६७६ ११७६ १६९८ २१७५ २१७५ २१७५ ३७९० 

घ) आयुव�Uदक औषधालय २९३ २९१ २९१ २९३ २९३ २९३ ३८४ 

ङ) उप4वा4�य चौक= ३११४ २६१७ २०९५ १६१५ १६१५ १६९५ - 

२.  अ4पताल शैया ६९४४ ६९४४ ७०४९ ७०३५ ७०८५ ७५५० ७६४० 

३.  जHमा जनशिIत ९२०१० ९२१८१ ८२९९४  ९२१५० ९३४९५ ९३४९५ ८७२९० 

क)  डाIटर १६२७# १७९८ १७९८ १६५४ १६५४ २१५४#
 २४५७#

 

ख)  नस ्!/अ.न.मी. ११६३७ ११६३७ १२६८१ ११७५६ १२५५० ९५३५ २०३४६ 

ग)  क�वराज  ३९४ ३९४ ४०७ ३९४ ३९४ ३९४ ४८५ 

घ)  वैCय ३६० ३६० ३६० ३६० ३६० ३६० ४५१ 

ङ) 4वा4�य सहायक 

(हे.अ., अ.हे.ब.) 

७४९१ ७४९१ ८०१३ ८०१३ ८५६३ ११५५१ ११५५१ 

च)  मUहला 4वा4�य 4वयं 

से�वका 

६३३२६ ६३३२६ ५२५६० ६३३२६ ६३३२६ ६३३२६ ५२०००* 

£ोत : 4वा4�य तथा जनसं�या म�"ालय 

* सुडेनी सं�या घटेको 

# छा"विृ�तमा अqययन गRरआएका ३५० डाIटर समेत । 

१३.४२ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनासHममा कुल ३५ लाख ६६ हजार ३ 

सय ९६ जनाले बUहरंग सेवा तथा ३ लाख २७ हजार ८ सय १ जनाले 

आकि4मक सेवा Qा�त गरेका छन ् । चाल ु आ$थ!क वष!को ८ मUहनामा न ै

बUहरंग सेवा �लनेको स�ंया गत आ$थ!क वष!मा सो सेवा Qा�त गन� 

सेवा�ाह-हGको स�ंया भ�दा बढ- रहेको देYख�छ । 



268 

 

ता#लका १३ (र) :  �वकास C�े अनुसार वा=य सेवाबाट लाभा�वीत भएका जनसंuया 

देश / �वकास 

Cे� अनसुार 

 

आ�थ
क वष
 २०६९।७० आ�थ
क वष
 २०७०।७१ आ�थ
क वष
 २०७१।७२* 

भना! बUहरंग आकि4मक भना! बUहरंग आक4मीक भना! बUहरंग आक4मीक 

नेपाल / 

रािMNय 

४२७४३६ ३४४९४२१ ७८२६१४ ३२२१९६ ३४२८५८४ ७८७०७६ २०१०६२ ३५६६३९६ ३२७८०१ 

पवूा!�चल १३५०६६ ७८४८०६ २०९५६३ ११९३९४ ७२८३८० २०३८६३ ३४००७ ४२७२८१ ४७१०८ 

मqयमा�चल १३१३४१ ११३९७३२ २६५२७२ १३४४०४ ११४९९१९ ७२२५६३ ७५००३ १८६०९११ १५६४१२ 

पि�चमा�चल ९७३७७ ९१४५०६ १६१३८० ९७६३६ ८६५४१९ १५७५०९ ६६६२५ ८०४११४ ७६६०९ 

मqय 

पि�चमा�चल 

३०२९० ३०८८२८ ५७४४४ ४७८७२ ३०१८२७ ६७०१९ १६४८४ २८८५११ २७४२४ 

सूदरु 

पि�चमा�चल 

३३३६२ ३०१५४९ ८८९५५ ३२८९० २९३०३९ ८६१२२ ८९४३ १८५५७९ २०२४८ 

* Qथम आठ मUहनाको 
�ोतः HMIS, 4वा4�य सेवा �वभाग । 

१३.४३ चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहना सHममा १ करोड ३ लाख ८० हजार ५ 

सय ८७ पटक बUहरंग 4वा4�य सेवा Qवाह भएको छ । 
 

ता#लका १३ (ल):  �वकास Cे� अनसुार बgहरंग सेवा �वाह (पटक) 

देश /�वकास Eे" 

अनसुार 

आ$थ!क वष! 

२०६८/६९ 

आ$थ!क वष! 

२०६९/७० 

आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ 

आ$थ!क वष! 

२०७१/७२* 

नेपाल / रािMNय  २१६७०५७२ २४०५३८३६ २१६६१८४९ १०३८०५८७ 

पवूा!�चल ४५२००२५ ४८९२१२३ ४५६४७४५ १९५५६७३ 

मqयमा�चल ६७८५७२१ ८०९८७५० ६९४७९९६ ३०८८९३२ 

पि�चमा�चल ४८९४१३४ ५३२३३०२ ४६९५१४७ २५६८६४१ 

मqयपि�चमा�चल ३२२६६३० ३३४१३५८ ३२६७१९३ १५६७९५८ 

सदूरु पि�चमा�चल २२४४०६२ २३९८३०३ २१८६७६८ ११९९३८३ 

* Qथम आठ मUहनाको 
�ोतः 4वा4�य सेवा �वभाग 
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वा=य सेवाका �मुख उपलbधीह0 

१३.४४ चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को ८ मUहनामा २ लाख ८५ हजार ४ सय ७३ 

जनाले ªब.�स.िज. �यािIसन �लएका छन ्। �यसगैर-, २ लाख ८५ हजार ८ सय 

२० जनाले ¨ड.�प.Uट., हेपाटाईUटस ªब (त�ेो मा"ा) �लएका छन ्भने २ लाख ८३ 

हजार ४ सय ९६ जनाले पो�लयो (त�ेो मा"ा) �लएका छन ्। आगामी आ$थ!क 

वष!मा दादरुा Gबेला खोप अ�भयान स�चालन हुने भएको छ । 

ता#लका १३ (व):  �वता(रत खोप एव ंरािHIय पो#लयो खोप (सं�या) 
 

�स.नं. सूचकांक 
आ$थ!क वष! 

२०६९।७० 

आ$थ!क वष! 

२०७०।७१ 

आ$थ!क वष! 

२०७१।७२* 

१. ªब.�स.िज. �यािIसन ६२३६५९ ४०४२५९ २८५४७३ 

२. 
¨ड.�प.Uट., हेपाटाइUटस ªब. (त�ो 

मा"ा) 
५८४७२७ ३३६९६० २८५८२० 

३. पो�लयो (त�ो मा"ा) ५८४४२० ३३५४२८ २८३४९६ 

४. दादरुा �व�1 खोप ५५३७३६ २२८९५२ २६६४०७ 

५. Uटटानस खोप ३०३४४३ १८५७५१ १२१८९१ 

६. दादरुा �वेला खोप अ�भयान ९६८५०९९ 
काय!&म 

नभएको 

आगामी 

आ$थ!क वष!मा 

हुने 

७. आइरन चIक= पाएका मUहलाह� ७६५००० ५९५००० ३६२६७० 

८. झाडापखालाका रोगीह� दता! १८०९०३३ ९५५००६ ७५१७५९ 

९. िजंक र जीवनजलवाट उपचार १६७१६१० ९२३११९ ६९७८२८ 

१०. �वाQ�वास रोगको उपचार २८२७८०४ १७०११५१ ५९६२५१ 

* Qथम आठ मUहनाको                      
�ोतः 4वा4�य सेवा �वभाग 
 

प(रवार �नयोजन, सुर�Cत मात"ृव एवं मgहला वा=य  

१३.४५ पRरवार ,नयोजन काय!&म अ�तग!त चाल ु आ$थ!क वष!को आठ मUहनामा 

अ4थायी ३ लाख ४७ हजार ४२ र 4थायी १८ हजार २ सय ३ गर- जHमा ३ 

लाख ६५ हजार २ सय ४५ पRरवार ,नयोजनको सेवा Qयोगकता! थ�पएका छन ्। 

गत आ$थ!क वष!मा सो स�ंया &मश ६ लाख २३ हजार ६ सय ७६ र ३७ हजार 
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१ सय ७ रहेको $थयो । हालसHम सव ै Qकारका पRरवार ,नयोजनका 

Qयोगकता!हGको स�ंया १९ लाख ६७ हजार ४२ पगेुको छ ।  

ता#लका १३ (श):  �जनन ्वा=यको �ववरण 

सुचककहG 
एकाई 

 

आ$थ!क वष! 

२०६९।७० 

आ$थ!क वष! 

२०७०।७१ 

आ$थ!क वष! 

२०७१।७२* 

पRरवार ,नयोजनको नयाँ Qयोगकता! (अ4थायी 

साधन) 

जना ५९९४२० 

 

६२३६७६ ३४७०४२ 

पRरवार ,नयोजनको नयाँ Qयोगकता! (4थायी 

ब�धयाकरण) 

जना ५२१८१ ३७१०७ १८२०३ 

पRरवार ,नयोजनको लगातार Qयोगकता! जना २४७८००० २५१४०४४ १९६७०४२ 

दगु!म Eे"बाट जUटलतायIुत Qस,ुत सेवाका ला$ग 

Qेषण गRरएको  

जना ९९ १९४ १०० 

आमा सुरEा काय!&मबाट ,नःशु7क Qसु,त सेवा 

Qदान 

जना ३१७००० ३१८२०८ १८४८२६ 

सु�केर- सेवा Qदान -PNC_ जना ५५६५० ३८७३९२ १४०००० 

चौ�वस ैघJटा अ�याव�यक Qसु,त सेवा Qदान 

गRरएका िज7लाहG 

िज7ला २६ ५६ ६४ 

पाठेघर ख4ने रोगको ि4&,नड तथा Rर�गपेशर- 

लगाउने र अQेशन गनु!पन�को लगत तयैार गन� 

जना ४८०१७ ९५० ३८० 

पाठेघर ख4ने रोगको उपचार तथा अपरेशन जना ४७५१ ४४४५ ३५० 

* Qथम आठ मUहनाको    
£ोत: 4वा4�य तथा जनसं�या म�"ालय । 
 

१३.४६ Qजनन ् 4वा4�य सेवाको मह�वपणू! अ�गको Gपमा रहेको सरुpEत मात�ृव 

काय!&म अ�तग!त कुल १ हजार ८ सय २ Qसतूी के�;हGवाट मUहलाहGले 

गभ!वती, Qसतूी र स�ुकेर- सेवा Qा�त गरेका छन ् । हाल ६४ िज7लामा 

िज7ला4तर र सो भ�दा मा$थका अ4पतालहGवाट चौवीस ै घ�टा अ�याव�यक 

Qसतूी सेवा Qदान भएको छ । गत वष! ५६ वटा िज7लामा मा" यो सेवा Qदान 

गRरएको $थयो । चाल ुआ$थ!क वष!मा १ सय जना मUहलाहGलाई दगु!म Eे"वाट 

जUटलतायIुत Qसतूी सेवाका ला$ग Qेषण गRरएको छ । यस ैगर- आमा सरुEा 

काय!&म अ�तग!त १ लाख ८४ हजार ८ सय २६ (४९ Q,तशत अनमुा,नत 

गभ!वती) मUहलाहGले चाल ुआ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहना सHममा ,नःश7ुक 

Qसतूी सेवा Qा�त गरेका छन ्। गत वष!को पणू! अव$धमा यो स�ंया ३ लाख 

१८ हजार २ सय ८ रहेको $थयो ।  
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१३.४७ मUहलाहGको दखुद Qजनन ् सम4याको Gपमा रहेको पाठेघर ख4ने रोगको 

पUहचान र उपचारका ला$ग चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनामा ३ सय ८० वटा 

�श�वरहG स�चालन भएका छन ्। �श�वरमा सामा�य उपचार र Rरङपेशर- (आ� 

ख4ने) को माqयमवाट Wयव4थापन भएका वाहेक ३ सय ५० जनाको 

श7य%&यावाट उपचार गRरएको  छ । गत आ$थ!क वष!मा ९ सय ५० वटा 

�श�वर स�चालन भ ै३९ हजार ५३ जना मUहलाहGमा सम4या पUहचान भएकोमा 

५ हजार १ सय ७४ लाई Rरङपेशर-को माqयमबाट Wयव4थापन गर- ४ हजार ४ 

सय ४५ जनाको श7य%&या गRरएको $थयो । 

Cयरोग  

१३.४८ आ$थ!क वष! २०७०।७१ मा २ लाख ३६ हजार ५ सय ४५ जना शकंाMपद 

�वरामीको खकार पर-Eण र  ४ लाख २५ हजार ७ सय ८१ वटा नयां खकारको 

4लाइड पर-Eण गRरएकोमा आ$थ!क वष! २०७१।७२ को आठ मUहनामा सो स�ंया 

&मश: १ लाख ७० हजार ८ सय ९९ र ३ लाख ७ हजार ६ सय १८ रहेको छ । 

गत आ$थ!क वष!मा ८६ हजार १ सय २९ वटा ¦लोअप खकार पRरEण 

गRरएकोमा चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनामा सो स�ंया ४७ हजार ५ सय ४४ 

पगेुको छ । चाल ु आ$थ!क वष!को आठ मUहनामा २३ सय जना WयिIतहG 

फ4टलाइन �वरामीको Gपमा दता! भएका छन ्।  यो स�ंया गत वष! ३७ हजार 

२५ रहेको $थयो । गत आ$थ!क वष!मा ज4त ैयस आ$थ!क वष!मा प,न MDR TB 

सHबि�ध ता�लम रोकथामका ला$ग �व�भ�न माqयमCवारा स�देशमलुक र 

चेतनामलुक साम�ीहG Qशारण एव ं MDR TB �वरामीको ला$ग हो4टेलको 

4थापना तथा सचंालन गRरएको छ ।  

इ�प�ड#मयोलोजी, औलो तथा कालाजार �नय��ण र �ाकृ�तक �कोप Gयवथापन  

१३.४९ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा २७ पटक महामार- रोग तथा Qाकृ,तक Qकोपवाट 

पी¨डतहGको ला$ग उपचारा�मक �श�वरहG सचंालन गRरएकोमा चाल ु आ$थ!क 

वष! २०७१/७२ को आठ मUहनामा १० पटक महामार- Qकोपवाट पीडीत भएका 

4थानहGमा सवQैकोहGको ,नय�"ण तथा Wयव4थापन गRरएको छ ।  
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१३.५० �यसगैर-, आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा सGवा रोगहGको स!�भले�स, हा�तीपाइले, 

औलो, कालाजार ,नय�"णका ला$ग %कटनाशक औष$ध छन�, �वषाद-यIुत झुल 

�वतरण गन�, रे�वज रोग ,नय�"ण र सप!दंश �प¨डतहGलाई ARV तथा ASV खोप 

उपलWध गराइएको $थयो । देशका �व�भ�न ४१ िज7लाहGमा कRरव १ करोड ६५ 

लाख मा,नसहGलाई हाि�तपाइले रोग ,नय�"ण, रोकथाम र ,नवारणका लागी 

आम औष$ध सेवन गराईएको, डÔग ुभाइरसको ,नदानको ला$ग �वशषे काय!&म 

सचंालन गRरएको तथा वड! ¦लबुाट हुने मानव स&ंमण रोगको रोकथामको 

ला$ग �वषशे काय!&म सचंालन गRरएको $थयो ।  

१३.५१ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा $च%क�सक, नस! तथा 4वा4�यकम�हGलाई रे�वज 

�यािIसनको उ$चत Qयोग तथा �वषाल ु सप!को टोकाई! Wयव4थापन सHव�धी 

अ�भमखुीकरण ता�लम Uदइएको छ । साथै बौलाहा कुकुर तथा अ�य जनावरले 

टोकेका कर-व ६० हजार जनालाइ ARV खोप Uदईएको, �वषाल ुसप!ले टोकेको २ 

हजार जना �वरामीहGको उपचार गRरएको, हाि�तपाइले रोग ,नवारण अ�भयान 

सचंालन भएका िज7लाहGमा माइ&ोफाइलेRर�मया ¦लोअप सभ� तथा �व�भ�न 

िज7लाहGमा पोMट MDA सभ� गRरएको छ । 

कुHठरोग  

१३.५२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कुMठरोग काय!&म अ�तग!त १ लाख ८४ हजार १ सय 

३४ जना �वरामी तथा ,छमेक=को पाRरवाRरक पर-Eण गRरएको $थयो । २ हजार 

३ सय ३५ जना कुMठरोगका �वरामीलाई Q,त WयिIत G. १ हजार का दरले 

यातायात खच! �वतरण गRरएको र १६ पटक चम!रोग �श�वर सचंालन गRरएको 

$थयो ।  

१३.५३ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा कुMठरोग Qभा�वत िज7लाहGमा 

4थलगत अqययन तथा 4थानीय 4तरमा Wयव4थापन तथा Q�शEण गRरएका 

�वरामी तथा ,छमेक=को पाRरवाRरक पर-Eण गRरएको छ । २ हजार ९६ जना 

,नय�मत उपचार गन� �वरामीलाई G १ हजार का दरले यातायात खच! �वतरण 

गRरएको छ । साथै, यस अवधीमा २ हजार ३ सय ९३ जना कुMठ रोगका 
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�वरामी प�ता लागेका छन ्भने २ हजार १ सय ९५ जना �वरामी उपचारको 

&ममा रहेका छन ्। 

रािHIय जनसkuया काय
xम 

१३.५४ पाटन अ4पताल, आयवु�द �शEण अ4पताल, ª".�व. �शEण अ4पताल, भरतपरु 

अ4पताल, पि�चमा�चल E"ेीय अ4पताल र �व.पी.कोइराला 4वा4�य �व¹ान 

Q,तMठानमा जMेठ नागRरकको उपचारका ला$ग �याRरयाUNक वाड!को 4थापना 

तथा स�चालन गRरएको छ । �यसगैर- ८ वटा के�;-य तथा अ�चल4तरका 

अ4पतालहGमा सामािजक सेवा इकाइ माफ! त सेवा Qवाह गRरएको छ ।  

१३.५५ सव ै िज7लाहGमा “4था,नय4तरको जनस�ंया काय!&म” अ�तग!त २२ वटा 

काय!&महG ,नर�तर Gपमा सचंालन भईरहेका छन । बसाइसराइ सHव�धी र 

�येMठ नागRरक सHव�धी रािMNय सभ�Eण काय!&मलाई ,नर�तरता Uदइएको   

छ । नेपालको जनस�ंया Q,तवेदन २०६९ अनGुप अ�य अनसु�धानमलूक 

काय!हG सचंालनमा 7याइएको छ । रािMNय जनस�ंया नी,त २०७१ 4वीकृत 

भएको छ । 

रािHIय वा=य #शCा, सूचना तथा सSचार 

१३.५६ आ$थ!क वष! २०७०/०७१ मा आम नागRरकहGले अ$धक Gचाएको 4वा4�य 

सHब�धी टे�ल�भजन काय!&म जीवनच&, आमा र थोरै भए प$ुगसर-  

टे�ल�भजनबाट Qशारण भएको $थयो । �यसका साथै नेपाल टे�ल�भजनबाटै 

समाचार अ,घ �व�भ�न 4वा4�य स�देशहG Qशारण गRरएको $थयो । रे¨डयो 

नेपालबाट जन4वा4�य रे¨डयो काय!&म, चेतनाका 4वरहG, आमा र 4वा4�य 

स�देशहG Q�येक समाचार अ,घ Q�येक Uदन Qसारण गRरएको $थयो ।  

१३.५७ 4वा4�य स�देशहG Qचार गन! िज7लाका �व�भ�न एफ.एम. रे¨डयोहGबाट ३ 

लाख १३ हजार ८ सय ८० पटक Qसारण र ३ हजार ३ सय ४७ 4थानमा आम 
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नागRरक सहभागी गराई अ�तर%&या काय!&म सचंालन गRरएको छ । १३ हजार 

८ सय ३० पटक  �वCयालय 4वा4�य �शEक काय!&म स�चालन, ३ हजार ६ 

सय ८७ पटक ,नजी टे�ल�भजनबाट 4वा4�य स�देशहG Qसारण र साझाबसमा 

�भ¨डयो माफ! त ७ हजार पटक 4वा4�य स�देशहG Qसारण गRरएको $थयो ।  

१३.५८ चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनामा 4वा4�य सHब�धी स�देशहG 

नेपाल टे�ल�भजनबाट १ हजार ५ सय  पटक र रे¨डयो नेपालबाट ९ सय पटक 

Qसारण भईरहेका छन ् भने समदुाय 4तर-य सचेतना काय!&महG १ सय ४५ 

पटक सचंालन भएको छ ।  

सामािजक सुरCा काय
xम 

१३.५९ गत आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा “सवलैाई �नःश3ुक वा=य” भ�ने अवधारणा 

अनGुप उप4वा4�य चौ%कबाट २५,  4वा4�य चौ%कबाट ३५ र Qाथ�मक 4वा4�य 

के�; र िज7ला अ4पतालबाट ४२ Qकारका औष$धहG ,नःश7ुक �वतरण 

गRरएको $थयो । साथै २५ शयैाको िज7ला अ4पताल सHमका 4वा4�य 

स4ंथाबाट ,नश7ुक उपचार सेवा Qदान गRरएको छ । सव ै सरकार- 4वा4�य 

स4ंथाबाट ,नश7ुक Qस,ूत सेवा र स�ुकेर- हुने मUहलालाई तो%कए बमोिजम 

यातायात खच! उपल©ध गराइएको $थयो ।  

१३.६० चाल ुआ$थ!क वष! २०७१।७२ को आठ मUहनामा २ सय जना आ$थ!क �वप�नता 

भएका �वरामीको आँखाको उपचार गRरएको छ । कणा!ल-, सदुरू तथा 

मqयपि�चमका िज7लाहGमा ५० वष! मा$थका ३ हजार ८ सय जनालाई 

,नःश7ुक च4मा �वतरण गRरएको   छ । दगु!म िज7लाहGमा मो,त�व�द ुलागेका 

कRरव ३५ सय जनाको श7य%&या गRरएको छ । 
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ता#लका १३ (ष):  सामािजक सरुCा काय
xम 

�स .नं.  सूचकांकह� 
आ$थ!क वष! 

२०६९/७० 

आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ 

आ$थ!क वष! 

२०७१/७२* 

१. 
औष$ध ªबतरणः उप 4वा4�य चौक= 

)Qकार(  
२५ २५ २५ 

२. 4वा4�य चौक= )Qकार(  ३५ ३५ ३५ 

३. Qाथ�मक 4वा4�य के�; )Qकार(  ४२ ४२ ४२ 

४. 

अ4पतालबाट वालावा�लका, ब1ृ, 

लोपो�मखु जा,त, मUहला 4वा4�य 

4वयंसे�वका समेतलाइ ,नःशु7क उपचार 

८५२१९९९ १२७५७३०२ १४६१४५ 

५. 
अ4पतालबाट अ,त गRरव तथा 

गRरवहGको ,नःशु7क उपचार 
१२५५७९७ ९६८२५८८ ५९८७० 

६. 
अ4पतालबाट अपा�गहरको ,नःशु7क 

उपचार 
९७११ ५०६० २७९१ 

७. 
अ4पतालबाट ब1ृ ब1ृाहGको ,नःश7ुक 

उपचार 
५१५७२ ३९३८८ ३३९७९ 

८. 

१५ वष! मु,नका बालका�लकाहGको 

,नशु7क मुटुरोगको श7य%&या सUहतको 

उपचार 

७७१ ९२२ ६०२ 

९. 

७५ वष! मा$थका जेMठ नागRरकको 

,नशु7क मुटुरोगको श7य%&या सUहतको 

उपचार 

१९६ ३१२ २७० 

१०. 
५० वष! मा$थका नागRरकलाइ ,नःशु7क 

च4मा �वतरण 

५००० ५००० ३८०० 

* Qथम आठ मUहनाको                             
�ोतः 4वा4�य सेवा �वभाग 

रािHIय एiस तथा यौन रोग �नय��ण  

१३.६१ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा २३ 4थानबाट CD4 सेवा Uदइएको $थयो । १० हजार 

जनालाइ ART Wयव4थापन Q�शEक/Q�शEण तथा ता�लम Qदान गRरएको   

$थयो ।  २ सय पटक मUहला 4वा4�य 4वयसें�वकाहGलाई HIV/AIDS सHब�धी  

ता�लम Qदान गRरएको तथा १ सय ९६ 4थानबाट 4वा4�यकम�हGलाई PMTCT 

ता�लम Qदान गRरएको $थयो । साथै, एच.आइ.भी. एºस तथा यौनज�य 

स&ं�मत रोग �वG1 चेतना फैलाउन �व�भ�न (छापा र �वCयतुीय माqयम)  
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स�चार माqयमको Qयोग र  4वा4�यकम�हGलाई सHवि�धत �वषयमा ता�लम 

Qदान गRरएको $थयो । एच.आइ.भी. स&ं�मत आमाबाट व�चामा एच.आइ.भी. 

भाइरस नसरोस ्भ�नका ला$ग ,नगरानी र एच.आइ.भी. स&ं�मत भएकाहGलाई 

ए�ट-रेटोभाइरल उपचार गराईएको $थयो ।  

१३.६२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ,नश7ुक औष$धको उपलWधता तथा समदुायमा 

आधाRरत CB PMTCT सेवामा �व4तार गRरएको $थयो ।  ४ हजार २ सय पटक 

ARV औषधी सेवन गRररहेका स&ं�मत तथा PMTCT काय!&ममा आव1 गभ!वती 

मUहला तथा ARV मा रहेका १५ वष! म,ुनका वालवा�लकाहGलाई पौिMटक आहार 

�वतरण गRरएको $थयो । मा$थका काय!&महGलाई चाल ुआ$थ!क वष!मा प,न 

,नर�तरता Uदईएको छ । 

१३.६३ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा कैद-व�द-हGलाई HIV/AIDS सHव�धी Comprehensive 

काय!&म सचंालन गRरएको छ । पGुष सम�ल�गीहGको ला$ग प,न HIV/AIDS 

सHव�धी Comprehensive काय!&म सचंालन गRरएको छ । साथै यस वष! प�ुष 

सम�ल$ंग, यौन Wयवसायी, सइु1ारा लाग ुपदाथ! �लनेहG र माइ�े�3सहG तथा कैद- 

ब�द-हGको ला$ग गरै सरकार- स4ंथासँग सेवा करारमा �लइ थप काय!&म प,न 

स�चालन गRरएको छ ।  

जनशि8त �वकास, अTययन तथा अनुस�धान 

३.६४ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा ५ सय ५२ जना लाई �स.अ.हे.व. तथा अ.हे.व. 

4तरव�ृ1 ता�लम, ९० जना अ.न.मी. तथा �स.अ.न.मी. लाई 4तरव�ृ1 ता�लम र 

१ हजार २ सय ३० जना नस!लाई दE Qस,ूतसेवा ता�लम Qदान गRरएको   

$थयो । साथ ै १ हजार ५ सय जना एने4थेि4ट अ�स4टे�टलाइ बायोमे¨डकल 

टेिIन�सयनहG लगायत 4वा4�यकम� एव ं १ हजार ५ सय जना मUहला 

4वा4�य 4वयसें�वकाहGलाई आधारभतू ता�लम Qदान गRरएको $थयो । 
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१३.६५ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनामा ८ सय ५० जना नस! तथा २ 

सय ५० जना $च%क�सकहGलाई मे¨डको�लगल ता�लम तथा इHपला�ट सरुpEत 

गभ!पतन सेवा ता�लम Qदान गRरएको छ । साथ ै २ हजार ५ सय जना 

4वा4�यकम� र १ हजार ५ सय मUहला 4वा4�य 4वयसें�वकाहGलाई आधारभतू 

ता�लम Qदान गRरएको छ । �यसगैर- यस अवधीमा ८ सय वटा नमनूा सकंलन 

गर- �सकलसेल इ,न�मयाको पर-Eण गर-एको छ । साथ ै २ सय २२ जना 

4वा4�यकम�हGलाई MDR TB Wयव4थापन सHव�धी ता�लम Uदइएको छ ।  १ 

सय २० जना 4वा4�यकम�हGलाई दाँत ,नका7ने आधारभतू ता�लम Qदान 

गRरएको तथा ६२ जना 4वा4�यकम�हGलाई प�चकम!, योगा, त�यांक सHव�धी 

ता�लम Uदइएको छ । 4वा4�य अनसु�धानका ला$ग एक �वकास Eे"मा Pilot 

Study को Gपमा अqययन अनसु�धान गRरएको छ ।  

रािHIय जनवा=य �योगशाला काय
xम 

१३.६६ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा �व�भ�न िज7ला, अ�चल अ4पतालहGमा 

©याIटोरोलोजी Qयोगशाला सेवाको ला$ग औजार उपकरण खRरद गRरएको  

$थयो । १ सय १० जना �याथोलोजी सेवाका कम!चार-लाई Qयोगशाला सHब�धी 

ता�लम Qदान गRरएको $थयो । ७ वटा िज7लामा रIत स�चार सेवा स�चालन 

गRरएको $थयो ।  

१३.६७ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनामा ४ जना कोRरयन र १५ जना नेपाल- 

समेत १९ जनालाइ इबोला समेत खतराज�य भाइरसको पर-Eण ता�लम Qदान 

गRरएको छ । २४ वटा BSL3 7याब सेवा स�चालन  तथा २५ वटा 4वा4�य 

चौक=मा Qयोगशाला सेवा स�चालन गRरएको छ । 7याव टेिIन�सयन तथा 

7याव अ�सMटेJटहGलाई HTC/STI सHव�धी ता�लम Uदइएको छ । 7याव 

अ�सMटेJट तथा 7याव टेिIन�सयनको ला$ग १५ Uदने मलेRरया माइ&ो4को�पक 

पनुता!ज$ग ता�लम Uदइएका Qयोगशालाको सव ै शाखाहGमा 7यावरेटोर-को 
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,नमा!ण तथा सचंालन गRरएको छ । ५० वटा 4वा4�य चौक=मा Qयोगशाला  

तथा Bio Safety Level त�ेो 4थापना तथा स�चालनमा आएका छन ्। १५ वटा 

अ4पतालमा Electrolight मे�शन स�चालनमा आएको छ । १ सय ३५ वटा 

4वा4�य स4ंथामा काय!रत �याथोलोजी सेवाका कम!चार-हGलाई गणु4तर 

सHब�धी ता�लम Qदान गRरएको छ । 

आयुवsgदक वा=य सेवा  

१३.६८ आ$थ!क वष! २०७१।७२ मा १ सय २२ जनालाई आयवु�द तथा आधु,नक 

$च%क�सा सHव�धी �व�भ�न Qकारका अ�भमखुीकरण ता�लम Qदान गRरएको 

छ। १० जना आयवु�द $च%क�सकहGलाई आयवु�द सHव�धी �व�वध प�चकम!/योगा 

सHब�धी ता�लम Qदान गRरएको छ । ६२ िज7लामा िज7ला4तरबाट १/१ पटक 

,नःश7ुक आयवु�द �श�वर सचंालन गRरएको छ । केह- िज7लाहGमा नमनूा 

ज¨डवUुट उCयान सचंालन गRरएको छ ।  समदुायमा देYखने ढाड ख4ुकने र 

गदुाज�य रोगको ला$ग कUट4नान, ब4ती तथा योग सHब�धी �वशषे¹ �श�वर 

सचंालन गRरएको छ । ४५ िज7लामा जेMठ नागRरकलाई ,नःश7ुक 4वा4�य 

सरंEण, Qवध!ना�मक प�चकम! रसायनयोग सHब�धी ता�लम Qदान गRरएको 

छ। नरदेवी आयवु�द $च%क�सालयबाट प�चकम! सHब�धी सेवा �व4तार गRरएको 

छ । 

नेपाल मे�डकल काउि�सल 

१३.६९ काउि�सलले 4वदेश तथा �वदेशबाट $च%क�साशा4"मा ¨ड�लोमा/मा4टर गरेका 

$च%क�सकहGको दता! गन�, मलुकु�भ" 4थापना हुने नयाँ मे¨डकल/डJेटल 

कलेजहGको 4तर हेर- सचंालनको मा�यता Uदने र �वCयाथ� भना!को 4वीकृ,त 

तथा �यनुतम योuयता ,नधा!रण गन� ज4ता काय!हG गद!छ । �यसगैर-, 

,नय�मत Gपमा दता! Qमाणप" पRरEा (Licensing Exam) सचंालन, �व�भ�न 

खालका 4वा4�य तथा $च%क�सा Wयवसायसँग सHबि�धत उजुर-हGमा$थ 
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छान�वन र �वदेशी $च%क�सकहGको योuयता हेर- अ4थायी दता! गन� लगायतका 

काय!हG गद� आएको छ । 

ता#लका १३ (स): मे�डकल काउि�सलमा दता
 भएका डा8टरह0 

िबषय प	ुष मिहला ज�मा 

Dental (BDS) ६७९ ९७६ १६५५ 

Medical (MBBS) ९६२७ ४३५९ १३९८६ 

Medical & Dental Total १०३०६ ५३३५ १५६४१ 

                ३१ �डसे_बर २०१३, (२०७१।९।१६) स_म 

चाट
 १३ (ञ): मे�डकल काउि�सलमा दता
 भएका डा8टरह0 

 

१३.७० �वदेशमा एम.ªब.ªब.एस./ªब.¨ड.एस. वा सो सरहको अqययन गन! जान ु अ,घ  

काउि�सलबाट Eligibility Certificate अ,नवाय! �लनपुन� Wयव4था लाग ु भए 

प�चात ् २०७१ सालमा १ हजार ३ सय ७९ जना �वCयाथ�हGलाई Under 

Graduate Eligibility Certificate (UGEC) र ५ सय ४४ जनालाई Post Graduate 

Eligibility Certificate (PGEC) Qदान गRरएको छ । 

१३.७१ काउि�सल अ�तग!त २०७१ पौष १६ सHममा २ हजार ६ सय ९७ पGुष तथा ९ 

सय ५२ मUहला गर- जHमा ३ हजार ६ सय ४९ �व�भ�न E"ेका �वशषे¹ 

$च%क�सकहG दता! भएका छन ्। 

० 

२००० 

४००० 

६००० 

८००० 

१०००० 

१२००० 

Dental (BDS) Medical (MBBS) Medical & Dental 

Total

पुGष 

मUहला 



280 

 

ता#लका १३ (ह): नेपाल मे�डकल काउि�सलमा दता
 भएका �वशषे� �चaक"सकह0 

�स .नं.  ªबषय पुGष मUहला जHमा 

१ General Practice १४० ३६ १७६ 

२ E.N.T. ९१ ३० १२१ 

३ Psychiatry ७५ १४ ८९ 

४ Anaesthesiology १६४ ६४ २२८ 

५ Radiology & Imaging १५७ ३० १८७ 

६ Pediatrics २३३ ८९ ३२२ 

७ Nephrology १० ४ १४ 

८ M.D.S. ११४ ८७ २०१ 

९ T.B. & Respiratory १५ १ १६ 

१० Community Medicine & Public Health ६० २६ ८६ 

११ Pharmacology २० ४ २४ 

१२ Obst&gyne १२४ २७२ ३९६ 

१३ M.S.(general surgery) ३५८ १९ ३७७ 

१४ Orthopaedic २८६ ४ २९० 

१५ Cardiology ८७ ५ ९२ 

१६ Ophthalmology १०६ ९६ २०२ 

१७ Internal Medicine ३४३ ३३ ३७६ 

१८ Clinical Pathology ६४ ६७ १३१ 

१९ Dermatology & venerology ८३ ४४ १२७ 

२० Neurology २० ३ २३ 

२१ Gastroenterology २४ ० २४ 

२२ Urology २५ १ २६ 

२३ Surgical Oncology १७ ० १७ 

२४ Forensic Medicine १६ १ १७ 

२५ Microbiology १३ ११ २४ 

२६ Nuclear Medicine ६ ० ६ 

२७ Physiology ७ ३ १० 

२८ Family Medicine ० ० ० 

२९ Anatomy ९ २ ११ 
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�स .नं.  ªबषय पुGष मUहला जHमा 

३० Hepatology १ ० १ 

३१ Bio chemistry ५ २ ७ 

३२ Radio therapy २ २ ४ 

३३ Endocrinology ६ ० ६ 

३४ Neurosurgery १० ० १० 

३५ Ctvs २ १ ३ 

३६ Pediatrics Surgery १ ० १ 

३७ Emergency medicine १ ० १ 

३८ Hepatobilary surgery १ ० १ 

३९ Plastic surgery १ ० १ 

४० Rheumatology ० १ १ 

जHमा २६९७ ९५२ ३६४९ 

        £ोतः नेपाल मे¨डकल काउि�सल 

       नोटः २०७१ पौष १६ सHमको 
 

चाट
 १३ (ट): मे�डकल काउि�सलमा दता
 भएका �वशेष� �चaक"सकह0 (संuयामा) 

 

 

�नजामती कम
चार^ अपताल 

१३.७२ ,नजामती कम!चार-, ,तनका पRरवार एव ं सव!साधारण समेतलाई ,छटोछRरतो, 

सलुभ र गणु4तर-य सेवा Qदान गन� उ¾े�य सUहत 4था�पत यस अ4पतालले 

�वगतका वष!हG देYख न ैईमज��सी सेवा, ¦या�मल- मेडी�सन, जनरल मेडी�सन, 

Qसतुी तथा 4"ी रोग, हाडजोन�, छालारोग, बालरोग, द�तरोग, नाक, कान, 

घाट- रोग, एने4थे�सया, रे¨डयोलोजी एव ंडाईuनोिMटक ज4ता सेवाहG उपल©ध 

हँुदै आएका छन ् । �यसगैर- मनोरोग, %फिजयोथेरापी, पRरवार ,नयोजन सेवा, 

० 

१००० 

२००० 

३००० 

४००० 

२०६९ २०७० २०७१ 

पु�ष 

मUहला 

जHमा 
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Iया�सर रोग ,नदान सेवा, खोप सेवा, आखाँरोग सेवा, हेमाटोलोजी सेवा, 

काड�योलोजी सेवा, डकेेयर सेवा, �यरूोलोजी सेवा लगायतका सेवाहG समेत 

अ4पतालबाट ,नय�मत Gपमा स�चालन हुदै आएका छन ्।  

१३.७३ चाल ु आ$थ!क वष!बाट मे¨डकल आइ.�स.य.ु, एम.आर.आई., Hयामो�ाफ=, 

¦7यरुो4कोपी र ¨डिजटल रे¨डयो�ाफ= ज4ता 4वा4�य सेवाहG उपल©ध हँुदै 

आएका छन ् । अ4पतालवाट गणु4तर-य 4वा4�य सेवा Qदान गन!का ला$ग 

Extended Health Service (EHS) तथा दरव�द- नभएका �वभागहGमा समेत �व¹ 

$च%क�सकहGवाट सेसन र पाट!टाइमको आधारमा काय! हँुदै आएको छ ।  

ता#लका १३ (C): �नजामती कम
चार^ अपतालबाट �दान भएका सेवाह0को �ववरण 

ªबवरण सेवा�ाह- 
आ$थ!क वष! 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

ओ.�प.¨ड. 
,नजामती कम!चार- ४५७३१ ५९३१७ ६१९२२ ३५४०१ 

सव!साधारण ९८६४४ १२९८६७ १५१११० ८८४४९ 

7याव टे4ट 
,नजामती कम!चार- ८२३४७ ११६७६१ १५८१५६ १४६७९५ 

सव!साधारण १४५९८० २३३६८२ ३४६३२४ ३०८४०६ 

एIसरे सेवा 
,नजामती कम!चार- ५३८८ ७१४३ ८७१६ ८९१८ 

सव!साधारण १३३५३ १९९९५ २५९४८ २२७१० 

य.ुएस.िज. सेवा 
,नजामती कम!चार- ३३८० ४८१० ६३३५ ६७३६ 

सव!साधारण ६८२४ १२०८८ १८२२६ १६५१७ 

इJडोसकोपी 
,नजामती कम!चार- ८ १४२ ४५७ ३९१ 

सव!साधारण १५ ३३० ९७२ ९२९ 

अQेसन 
,नजामती कम!चार- ५७६ ९६९ १२४५ ९०० 

सव!साधारण १४२७ २७०४ ३९५१ २८९१ 

सी.ट-.4Iयान 
,नजामती कम!चार- ४८० ६०५ ९२१ ५६९ 

सव!साधारण १९१८ ३२६४ ६९३४ २६५३ 

भना! भई उपचार 

गराउने 

,नजामती कम!चार- ७८४ ११७० १४५४ १०३५ 

सव!साधारण २२९५ ३९९० ५३७८ ४१०० 

एम.आर.आइ 
,नजामती कम!चार- - - - ३५० 

सव!साधारण - - - १०१७ 

कूल जHमा  (ओ �प ¨ड 

र आकि4मक) 

,नजामती कम!चार- ४६५७९ ६०७१५ ६३६७० ३६६५८ 

सव!साधारण १०४३०४ १३९७८२ १६४४१७ ९८२९५ 
*Qथम आठ मUहनाको  
£ोत: ,नजामती कम!चार- अ4पताल । 
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औष�ध Gयवथा �वभाग 

१३.७४ 4वा4�य सेवामा समतामलूक पहँुच स,ुनि�चत गन! गणु4तर-य औष$धको 

उपल©धता र पहँुचमा सधुार गन� मलु नी,तका साथ काय!हG हँुदै आईरहेका  

छन ् । औष$ध Wयव4था �वभागको के�;-य काया!लय, रािMNय औष$ध 

Qयोगशाला, ªबराटनगर, ªबरगजं र नेपालगजं शाखाका काम काय!वाह- समेतलाई 

समेट- �वभागबाट सेवा Qवाह भरैहेको छ । 

ता#लका १३ (�) :  औष�ध Gयवथा �वभागबाट �वाह भएको सेवा 
 

&.

सं. 
त�य एव ंसूचकांक 

आ$थ!क वष! 

एकाई २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

१ औष$ध पसल ,नRरEण पटक १९६४ २०११ २००१ २०७३ २४५१ १२१२ 

२  औष$ध उCयोग ,नRरEण पटक १०८ १०७ ११० १११ ११७ ४३ 

३ 
बदैशेक औष$ध उCयोग 

,नRरEण 
पटक ५ ५ ५ ३ ४ ० 

४ औष$ध सूचना Qवाह पटक ६८ ६२ ५७ ५४ ५५ ३४ 

५ ¥ग बलेुUटन Qकाशन 
पटक 

(Q,त) 

३  

(१५०००) 
३ (१५०००) ३ (१५०००) ३ (१५०००) ३ (१५०००) २ 

६ औष$ध  ªब�लेषण वटा ६३४ ७६० ६६९ ६०१ ६८७ ३०६ 

७ औष$ध Qयोगशाला अ¨डट वटा २५ २६ ३३ १४ २१ ५ 

*Qथम आठ मUहनाको 

 

१३.७५ आ$थ!क बष! २०७०/७१ को अ�त सHममा १९ हजार ३ सय ३८ फाम�सी, ४ सय 

४५ औष$ध उ�पादकका १५ हजार २ सय ४७ औष$ध दता! भएका छन ्। ४ सय 

४५ उ�पादक मqये १ सय २० उCयोग 4वदेशी र ३ सय २५ �वदेशी उCयोग 

रहेका छन ्। 

वा=य स_बि�धत काय
xम सSचालनबाट वाथ C�ेमा परेको �भाव �व�लेषण 

१३.७६ पRरवार ,नयोजन, सरुpEत मात�ृव, बाल 4वा4�य, पोषण ज4ता काय!&महGको 

सकारा�मक Qभावले गदा! आम जनताको औषत आयमुा व�ृ1 तथा ज�मदरमा 

&�मक सधुार हँुदै गएको छ । �यसगैर-, मात ृतथा बाल म�ृयदुरमा क�म आई 

काय!शिIतमा व�ृ1 हुनकुा साथै पाRरवाRरक खच!मा कमी आएकोले गाह!4�य 
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उ�पादनमा व�ृ1 हुन ग ै अथ!त�"मा सकारा�मक Qभाव पन! जाने कुरामा 

�व�व4त हुन स%क�छ ।  

१३.७७ 4व4थ जनशिIत न ैअथ!त�"को मलू आधार हो भ�ने मा�यतालाई आ�मसात 

गनु! पदा! 4वा4�य सेवाको ,नय�मत Qवाहले ,न�चय न ै देशको आ$थ!क 

�वकासमा Q�यE वा अQ�यE Gपमा योगदान पु̄  याएको छ । गणु4तरयIुत 

4वा4�य जनशिIतको उ�पादनका ला$ग उनीहGको Eमता �वकासका �व�भ�न 

काय!&म एव ं भौ,तक पवुा!धारको �वकासले गदा! भ�व�यमा समेत देशको 

अथ!त�"को सZुUढकरणमा सकारा�मक Qभाव पान� कुरामा �व�वास गन!  

स%क�छ ।  

१३.७८ सामािजक सरुEा काय!&म अ�तग!त बाल, असाqय, अपा�ग, जेMठ नागRरक, 

�समा�तकृत र दगु!म E"ेमा पयुा!एको 4वा4�य सेवाको Qवाह र सचेतना 

काय!&मले गदा! आमनागRरकको WयिIतगत खच! �यनूीकरण भई रा�यको 

दा,य�व र िजHमेवार- बोधको दरु- कम हुदै गएको खJडमा गRरवी �यनूीकरण 

भई अथ!त�"को सZुढ-करण गन!मा रा�ो सहयोग पु̄  याउने देYख�छ । साथै 

4वा4�य Eे"मा चा�लएका नी,तगत एव ंस4ंथागत Wयव4थाले समेत 4वा4�य 

Eे"मा सकारा�मक उपल©धीहG हाँ�सल भएका छन ्। 

मgहला, बालबा#लका तथा समाजक3याण  

१३.७९ रािMNय जनगणना २०६८ को त�यांक अनसुार ५१.५ Q,तशत मUहला, १६ 

बष!भ�दा म,ुनका ३९.८ Q,तशत बालबा�लका, ६० बष! मा$थका ८.१३ Q,तशत 

जेMठ नागRरकहG तथा १.९४ Q,तशतको हाराहार-मा अपा�गता भएका 

WयिIतहGको ि4थ,तमा सधुार 7याउन �व�भ�न QयासहG हँुदै आएका छन ् । 

यस ै &ममा अ�तरा!िMNय 4तरमा गरेका Q,तव1ताह� र रािMNय 

काय!योजनाहGको काया!�वयनको ला$ग स4ंथागत तथा काननुी Wयव4था गर- 

�व�वध काय!&मको माqयमबाट Eमता अ�भव�ृ1, सशिIतकरण, सरंEण ज4ता 

Eे"हGमा सधुारका Qयासह� भईरहेका छन ्। 
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मgहला सशि8तकरण    

१३.८० मUहला सशिIतकरणको ला$ग ल�ै$गक Uहसंा �य,ूनकरण, मUहला �वकास, मानव 

वेच�वखन तथा ओसारपसार ,नय�"ण ज4ता काय!&महG अ�भयानकै Gपमा 

सचंालन हँुदै आएका छन ्। रे¨डयो नेपाल र नेपाल टे�ल�भजन माफ! त ल�ै$गक 

Uहसंा �वG1को जनचेतना काय!&म सचंालन भरैहेको छ । एकल मUहला सरुEा 

कोष र ल�ै$गक Uहसंा ,नवारण कोषको रकमवाट Uहसंा पी¨डत तथा 

Qभा�वतहGलाई  सेवा पु̄  याईएको छ । ,नजामती सेवामा मUहलाको Q,त,न$ध�व 

बढाउन तयार- कEा स�चालन भएका छन ्।   

१३.८१ सामािजक कलकं र अपराधको Gपमा देYखएको ल�ै$गक Uहसंा ,नवारणका ला$ग 

काननुी Wयव4था र रािMNय काय! योजनाका साथै वा�ष!क काय!&मका आधारमा 

काय!&महG सचंालन भरैहेका छन ् । काय!4थलमा हुने यौनज�य दWुय!वहार 

अ��य गन! काय!4थलमा हुने यौनज�य दWुय!वहार (,नवारण) ऐन, २०७१ लाग ु

भएको छ ।  

१३.८२ घरेल ु Uहसंावाट Qभा�वतका ला$ग जHुला, पाँचथर, डोट-, कंचनपरु, बाuल�ुग, 

सनुसर-, सोलखुुHब,ु नवलपरासी काÇेपला�चोक, मकवानपरु, दा�ग, सला!ह-, स�तर-, 

तनहँु, बUद!या, �यठुान र रौतहट गर- १७ िज7लामा सेवा के�;हG सचंालनमा 

रहेका छन ्। आ$थ!क वष! २०७०÷७१ सHम जHमा १० हजार १ सय ९३ जना 

सेवा �लन आएकोमा ८ हजार ८ सय ९६ जनाको काय!वाह- टु�$गएको छ ।     

मgहला �वकास  

१३.८३ ल�ै$गक मलूQवाह-करण तथा मUहला सशिIतकरणमा टेवा पु̄  याउने काम गद� 

आईरहेको मUहला �वकास काय!&मलाई यस ैवष! देशका सब ैगा.�व.स.मा पु̄  याउने 

ल�य �लइएको छ । काय!&ममा सहभागी मUहलाको स��या ८ लाख ९२ हजार 

नाघेको छ । य1�प लpEत समहुको आकार हेर- यो कर-व १७.० Q,तशतमा" 

रहेको छ । समहु सद4यमा द�लत समदुायका मUहलाको उपि4थ,त १६.० 

Q,तशत रहेको छ जुन काय!&मको लpEतीकरणको जनाउ प,न हो । 
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सीमा�तकृत अ�य समदुायका मUहलाको सहभा$गता प,न उ7लेखनीय रहेको   

छ ।  

१३.८४ ,नजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लोक सेवा आयोगबाट �लइने नेपाल 

Qशासन सेवा, राजप"ा�%कत ततृीय �ेणीको पर-Eामा सिHम�लत हुने ६ सय २ 

जना मUहला उHमेदवारह�लाई �वशषे तयार- कEा Qदान गRरएको छ ।  

१३.८५ WयिIत�व �वकासका QारिHभक Q�शEणतफ!  अन�ुशEण ४२ हजार ३६ जनालाई, 

आधारभतू ता�लम ४ हजार ३ सय १५ जनालाई र मUहला/पGुष सम�वकास 

ता�लम ४ सय २० जनालाई Uदइएको छ । स4ंथागत �वकास र सहभा$गतातफ!  

नेत�ृव तथा स4ंथागत �वकास ता�लम १ हजार ६ सय जनालाई, लेखापालन 

ता�लम ७ सय ११ जनालाई र Q4तावना लेखन ता�लम ४ सय १ जनालाई 

Qदान गRरएको छ ।  

१३.८६ काय!योजना अनसुार सीप तथा Wयवसा,यकता �वकास ता�लम ५ हजार ७ सय 

६९ जनालाई Uदएर ५ हजार ३ सय ६६ जनालाई Wयवसाय 4थापना खच! 

अनदुान समेत Qदान गRरएको छ । साथ ै८ सय १० जनालाई सीप पनुता!जगी 

ता�लममा सहभागी गराइएको छ । साझा Wयावसा,यक सेवाका ला$ग ५१ वटा 

मUहला स4ंथालाई बहुउपयोगी अनदुान Qदान गRरएको छ ।  

१३.८७ �वCयालय�वमखु %कशोर-को बहुआया�मक �वकासको Qयासमा जीवनोपयोगी 

ता�लम २ हजार ७ सय ७१ जनालाई Qदान गRरएको छ भने सीप तथा 

Wयवसा,यकता �वकास ता�लममा १ हजार ८ सय ६० जनालाई सहभागी 

गराइएको छ । सीपQा�त सद4यमqये Wयवसाय 4थापना खच! अनदुान १ हजार 

७ सय ७० जनालाई Qदान गRरएको छ । 

१३.८८ मIुत कमलर-को सशिIतकरण अ�तग!त २४ वटा समहू गठन गRरएको छ । 

साथ ै५ समहूमा सद4यको अन�ुशEण Qदान गRरएको छ । ९० जनालाई सीप 

तथा Wयवसा,यक �वकास ता�लम Uदइएको छ । Wयवसाय 4थापना खच! ९० 

जनालाई उपल©ध गराइएको छ । 
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ता#लका १३ (�) : मgहला �वकासमा भएका उपलिGधह0 

 
&.स. %&याकलापको नाम एकाइ आ$थ!क वष!{ 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

फैलावट 

१. काय!&म स�चा�लत 

िज7ला 

सं�या 
७५ ७५ ७५ 

२. काय!&म स�चा�लत 

गाउँ �वकास स�म,त 

सं�या 
३,५७० ३,६३६ ३७५९ 

३. काय!&म स�चा�लत 

नगरपा�लका 

सं�या 
४१ ४३ ७१ 

४. काय!&म स�चा�लत 

वडा  

सं�या 

२१,३६२ 

२२,४२१ 

(नगरपा�लका 

समेत) 

- 

सं4थागत �वकास 

५. गठन भएका मUहला 

समूह 

सं�या 
१२३,५७३ १३२,९२८ १५०८४२ 

६. 

६.१ 

६.२ 

६.३ 

समूहमा सिHम�लत 

मUहला  

द�लत 

जनजा,त 

अ�य 

जना 

जना 

जना 

जना 

जना 
 

७३६,०४६ 

१२४,५१६ 

(१६.९१%) 

२५८,९१२ 

(३५.१८%) 

३५२,६१८ 

(४७.९१%) 

८०७,९७६ 

१३१,७३५ 

(१६.३०%) 

२९२,६१५ 

(३६.२२%) 

३८३,६२६ 

(४७.४८%) 

८९२,४७४ 

१४२,९४७ 

(१६.००%) 

३०२,१२५ 

(३३.९९%) 

४४७,४०२ 

(५९.१०%) 

७. गठन भएका मUहला 

स�म,त 

सं�या 
१३,११६ १५,२२१ १६,६१२ 

८. दता! भएका मUहला 

सं4था 

सं�या 
१,४३९ १,५६८ १,६२२ 

९. तदथ! मUहला सं4था सं�या २२९ २०० १४९ 

£ोत पRरचालन 

१०. मUहलाह�को सामूUहक 

बचत 
G. हजारमा १६,८५,७०८ २२,७०,९२१ २६,१२,५९६ 

११. जHमा लगानीमा रहेको G. हजारमा १५,७७,४७७ २१,७५,१६८ २५,१५,५२५ 

१२. 

१२.१ 

१२.२ 

चालुकोष 

मूलधन 

Wयाज 

G. हजारमा 

G. हजारमा 

G. हजारमा 

१,२५,३४६ 

१,१६५,२७ 

८,८१९ 

१३०,७६७ 

११८,८६४ 

१२,४०५ 

- 

£ोतः मUहला, बालका�लका तथा समाज क7याण म�"ालय । 
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मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार �नय��ण     

१३.८९ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा वेच�वखनमा पर- उ¾ार गRरएका मUहलाहGको 

�स�धपुा7चोक, काठमाड³, Gप�देह-, झापा, कैलाल-, बाँके, पसा! र $चतवन 

िज7लाहGमा संचा�लत पुन4था!पना गहृवाट ७ सय ४० जनालाई सेवा 

पु¯ याईएकोमा चालु आ$थ!क वष!को Qथम आठ मUहनामा यो सं�या ३ 

सय २७ रहेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा कोलक�ता ि4थत 

महावाYण�यदतूको काया!लयवाट २५ जना पी¨डतको उ1ार गर- 4वदेश 

%फता! 7याउने काम भएको छ ।  
ता#लका १३ (कक) : मानव वेच�वखन भएका, , , , उ�ार ग(रएका र पनुथा
पना 

भएकाह0को �ववरण (जना)    

&.सं. िज7ला 
आ$थ!क वष! 

२०७०/७१  २०७१/७२*  

१= $चतवन १०९ ४६ 

२= Gप�देह- १५७ ८४ 

३= �स�धुपा7चोक २५ ५ 

४= कैलाल- २९ ६ 

५= पसा! ६८ ७ 

६ वांके १२६ ४९ 

७= काठमाJडौ १४ 
 

७ 

८ झापा २१२ १२३ 
 जHमा ७४० ३२७ 

          *Qथम आठ मUहनाको 

         £ोतM मUहला, वालवा�लका तथा समाजक7याण म�"ालय । 

बालबा#लका र aकशोरaकशोर^ 

१३.९० बालबा�लका तथा %कशोर%कशोर-को हक, Uहत तथा बालअ$धकार संरEण 

र सHवध!नका ,निHत कानूनी, नी,तगत र सं4थागत संय�"ह�को 

Wयव4था भै रािMNय र अ�तरा!िMNय Wयव4था र Q,तव1ता पूरा गन� काय! 

हँुदै आएको छ । 

१३.९१ चालु आ$थ!क बष! २०७१/०७२ को आठ मUहनासHम ७५ िज7लामा िज7ला 

बालसंरEण स�म,त, २७ नगरपा�लकामा नगर बालसंरEण स�म,त र १ 



289 

 

हजार ६ सय ६१ गा.�व.स.मा गाउँ बालसंरEण स�म,त गठन गर- 

बालसंरEणको ला$ग पRरचालन गRरएको छ । १९ हजार ४ सय ५४ वटा 

बालIलबह� मqये ११ हजार ६ सय २५ बालIलवह� िज7ला बालक7यण 

स�म,तह� (७५ िज7ला) मा आव1 रहेका छन ् । ४ लाख ३३ हजार ८ 

सय ९१ बालबा�लकाहG बालIलबह�मा  आव1  रहेका छन ्। 

१३.९२ सबै िज7लामा बालबा�लकासHब�धी सूचना तथा £ोत के�;को 4थापना 

गRरएको छ । हराएका, हराएर फेला परेका र बेवार-स फेला परेका 

बालबा�लकाको उ1ार, संरEण, खोजतलास र पाRरवाRरक पुन�म!लन, 

पुनए!क=करण तथा पुन4था!पनाका ,निHत नेपाल Qहर-को एक अ�गका 

�पमा �व.सं. २०६३ साल देYख बालबा�लका खोजतलास सम�वय के�;को 

4थापना गर- ,नःशु7क Uटलफोन नं. १०४ स�चालन गRरएको छ ।  

ता#लका १३ (कख): हराएका, , , , हराएर फेला परेका र बेवार^से फेला परेका बालबा#लकाको �ववरण    

    

आ$थ!क वष!  हराएका तथा वेवाRरसे फेला 

परेका 

लाभाि�वत बालबा�लका 

२०६८ /६९  १९०५ १२०७ 

२०६९ /७०  १७३४ ११०४ 

२०७० /७१  ११४५ ७७१ 

जHमा ४७८४ ३०८२ 

       £ोतः के�;-य बालक7याण स�म,त 

 

१३.९३ चालु आ$थ!क बष! २०७१/७२ को आठ मUहनासHममा हराएका, हराएर फेला 

परेका, बेवाRरसे फेला परेका, पाRरवाRरक पुन�म!लन भएका, घर ठेगाना 

प�ता लाuन नसक= संरEणका ला$ग बालगहृमा राYखएका र बालगहृबाट 

भागेका बालबा�लकाको हGको सं�या &मश: ३ सय ३३, १ सय ६४, २ 

सय ८, ८८, १ सय ७, र १३  रहेको छ । 
 

१३.९४ बाल हे7पलाइन नं. १०९८ काठमाड³, मकवानपुर, $चतवन, का4क=, मोरङ, 

उदयपुर, लमजुङ, �प�देह-, बाँके, बUद!या, सुख�त, दैलेख र कैलाल- गर- १३ 

िज7लाह�मा स�चालन गRरएको छ ।  
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ता#लका १३ (कग): जो�खमपूण
 अवथामा रहेका बालबा#लकाको आपतकाल^न उ�ार    
आ$थ!क वष! बालक (जना) बालबा�लका (जना) जHमा 

२०६८/६९ ८८० ७३५ १६१५ 

२०६९ /७०  ९४३ ५८० १५२३ 

२०७० /७१  १२५३ ९७३ २२२६ 

२०७१ /७२*  ९६४ ९०१ १८६५ 

कुल जHमा ३९४० ३२८९ ७२२९ 

*Qथम आठ मUहनाको  
£ोतः के�;-य बालक7याण स�म,त । 

१३.९५ चाल ुआ$थ!क बष!को Qथम आठ मUहनामा १३ िज7लाका जोYखमपणू! अव4थामा 

रहेका १ हजार ८ सय ६५ जना बालबा�लकाको उ1ार गRरएको छ । उ1ार गRरए 

प�चात ्१ सय ५५ जनालाई राहत, ७ सय २७ लाई मनो�वमश! सेवा, ८ सय २७ 

लाई पाRरवाRरक पनु�म!लन तथा सामािजक पनु4था!पना, ५६ लाई बालगहृमा 

सरंEण, ६ सय १४ लाई Qाथ�मक उपचार, १ सय ४१ लाई काननूी सेवा, १ सय 

१३ जना सडक बालबा�लकाको उ1ार, २७ जनालाई बेच�वखन र ओसारपसार 

हुनबाट बचाउ र ४ सय ४८ जना बालबा�लकालाई शpैEक सहयोग Qदान 

गRरएको छ । 

१३.९६ बाल �व�याईमा परेका %कशोर %कशोर-हGलाई भIतपरु, का4क= र मोर�गमा 

बालसधुार गहृमा राYख �शEा र सीप Qदान गर- 4व,नभ!र ब�न Qो�साहन 

गRरएको छ भने बाकेँको नेपालग�जमा वालसधुार गहृ ,नमा!णा$धन अव4थामा 

रहेको छ । 

 ता#लका १३ (कघ) :  बालसधुार गहृमा रहेका वालवा#लकाह0को �ववरण (आ�थ
क बष
 

२०७१/७२ स_म)    
& .सं.  4थान  Eमता (जना) हाल रहेको सं�या 

बालक बा�लका बालक बा�लका जHमा 

१ भIतपरु १०० १० ७९ ३ ८२ 

२ मोर�ग ५० ० ४९ ० ४९ 

३ का4क= ५० ० ५७ ० ५७ 

जHमा   २०० १० १८५ ३ १८८ 

          £ोतः के�;-य बालक7याण स�म,त । 
 

१३.९७ नेपाल सरकारबाट स�चालन गRरएका चारवटा बालक7याण गहृह� (बटुवल, 

ªबरग�ज, राज�वराज र �वराटनगर) मा १ सय ८ जना बालबा�लका सरंEणमा 

रा�न सIने Eमता रहेको छ भने गरैसरकार- स4ंथा वा अ�य WयिIतह�बाट 
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स�चालनमा रहेका ६ सय बालगहृह�मा झJड ै१७ हजार बालबा�लका सरंEणमा 

रा�ने Eमता रहेको छ । 

अ�तरदेशीय धम
प�ु - धम
प�ुी     

१३.९८ अ�तरदेशीय धम!प"ु / धम!प"ुी Wयव4थापन �वकास स�म,त माफ! त गत आ$थ!क 

वष!मा मा ३ जना धम!प"ुी Qदान भएको छ भने यस आ$थ!क वष! को फागनु 

मसा�तसHमा १ जना धम!प"ुी Qदान भएको छ ।  

१३.९९ 4वदेशमा धम!प"ु / धम!प"ुी �लने WयिIतलाई आव�यक जानकार- Qदान गर- 

4वदेशमा न ै वालवा�लकालाई धम!प"ु/धम!प"ुी �लने काय!लाई Qबध!न गRरएको 

कारणवाट आ$थ!क वष! २०६६÷६७ देYख २०७०÷७१ सHम देश�भ" २ सय ८१ 

जना बालबा�लकालाई धम!प"ु / धम!प"ुीको Gपमा �हण गRरएको छ ।    

jयेHठ नाग(रक    

१३.१०० �येMठ नागRरकहGको सरंEणका ला$ग ५ �वकास Eे"मा व1ृा�म सचंालनमा 

सहयोग पु̄  याइएको छ । आ$थ!क वष! २०७१/७२ को Qथम आठ मUहनासHममा 

२ सय २१ जना मUहला र १ सय ६९ पGुष गर- जHमा ३ सय ९० जनाले सेवा 

Qा�त गRररहेका छन ्।    

ता#लका १३ (कङ) : पाचँ �वकास C�ेमा सचंा#लत व�ृा{मह0को �ववरण    

& .सं.  4थान हाल बसकेो सं�या (जना) 

१ पूवा!�चल - �व�ाि�त मि�दर मलुघाट धनकुटा ३८ 

२ मqयमा�चल- समाज क7याण के�; व1ृा�म पशुप,त २३० 

३ पि�चमा�चल- पोखरा व1ृा�म, पोखरा ५९ 

४ मqयपि�चमा�चल- भेर- व1ृ तथा असहाय सेवा के�; १२ 

५ सुदरु पि�चमा�चल- मUहला तथा व1ृ सेवा के�; ५१ 

£ोतM मUहला, वालवा�लका तथा समाजक7याण म�"ालय  

१३.१०१ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहना सHममा �व�भ�न िज7लामा साझदेार-मा 

४८ वटा �येMठ नागRरक आ�महG र �व�भ�न ८ वटा 4थानहGमा �येMठ 

नागRरक Uदवा सेवा के�; सचंालन गRरएका छन ् ।  �येMठ नागRरकहGलाई 

यातायातका साधनमा आरEण र छूट सHव�धी Qावधानको Qभावकार- 

काया!�वयनको ला$ग Qयास भएको छ ।  
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ता#लका १३ (कच) : सामािजक सरुCा भ"ता �ाzत गनs jयेHठ नाग(रकह0को �ववरण    

आ$थ!क वष! २०७१/७२ को अनमुा,नत �ववरण 

&.सं लpEत वग! सं�या 

१ �येMठ नागRरक अ�य (७० वष! भ�दा मा$थ) ६८८९३० 

२ �येMठ नागRरक द�लत (६० वष! भ�दा मा$थ) २३४६३४ 

३ �येMठ नागRरक कणा!ल- (६० वष! भ�दा मा$थ) २७८५५ 

४ बा�ष!क G. २०००। उपचार खच! पाउने ७० वष! नाघेका �येMठ नागRरक 

(एकल, �वधवा, पणू! अपांग र लोपो�मखु आUदवासी जनजा,त सUहत_ 

८८१४७४ 

£ोत: संघीय, मा�मला तथा 4थानीय �वकास म�"ालय  

अपाkगता भएका Gयि8त     

१३.१०२ हालसHम सब ै िज7लामा अपा�गता भएका WयिIतहGका ला$ग समदुायमा 

आधाRरत पनु4था!पना, काय!&म, रे¨डयो÷ट-.भीबाट सचेतनामलूक काय!&म, 

स4ंथाहGको साझदेार-मा Uदवा सेवा तथा आवासीय पनु4था!पना काय!&म र १४ 

वटा मUहला तथा वालवा�लका काया!लयमा अपा�गता सHब�धी हे7पड4ेक 

सचंालनमा आएको छ । साथै अपा�गता भएका मUहलाहGका ला$ग पनु4था!पना 

एव ंछा"ावासको Wयव4था समेत गRरएको छ ।  

१३.१०३ हाल �व�भ�न सात %क�समका अपा�गताका Eे"का WयिIतहGलाई पणू! अशIत, 

अ,त अशIत, मqयम अपा�गता र सामा�य अपा�गतासवं�धी पRरचय प" 

�वतरण गRरएको र पणू! अशIत, अ,त अशIत भएका WयिIतहGलाई &मशः 

मा�सक G. १ हजार र G. ३ सयका दरले भ�ता उपल©ध गराइएको छ ।  

ता#लका १३ (कछ) : अपाkगता प(रचय प� �वतरण 

& .सं.  पRरचय प"को Qकार आ$थ!क वष! २०७०/७१*  

मUहला पGुष जHमा 

१ रातो (पणू! अशIत) ११५९२ १४८६५ २६४५७ 

२ ,नलो (अ,त अशIत) १७५६१ २८५५६ ४६११७ 

३ पहेलो (मqयम अशIत) १९०६४ २९९३८ ४९००२ 

४ सेतो (सामा�य अशIत) १३३०९ २१४९० ३४७९९ 

५ बग! नखलेुको - - ३१८५० 
 जHमा ६१५२६ ९४८४९ १८८२३५ 

*Qथम आठ मUहनासHम 

£ोतः मUहला, वालवा�लका तथा समाज क7याण म�"ालय । 
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चाट
 १३ (ठ) : अपाkगता प(रचय प� �वतरण (��तशतमा) 

 

 

समाज क3याण (ग�ै सरकार^ संथा) 

१३.१०४ आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ मUहनामा गरै-सरकार- स4ंथाका ७ सय ८ वटा 

तथा अ�तरा!िMNय गरै सरकार- स4ंथाका ५९ वटा काय!&महG समाजक7याण 

पRरषदबाट 4वीकृत भएका छन ्। 
 

ता#लका १३ (कज) : समाज क3याण प(रषदमा दता
 भएका संथा र वीकृत काय
xम 

 

�ववरण 

 

एकाई 

 

आ$थ!क वष! 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

गैर सरकार- सं4था  वटा ५७३ ६५५ ५०० 

अ�तरा!िMNय गैर सरकार- 

सं4था  

वटा ७५ ५३ ५९ 

4वीकृत काय!&म 

(क) गैर सरकार- सं4था 

(ख) अ�तरा!िMNय गैर सरकार- 

सं4था 

 

वटा 

 

११३८ 

७५ 

 

१३१२ 

५३ 

 

७०८ 

५९ 

4वीकृत रकम  

(क) गैर सरकार- सं4था 

(ख) अ�तरा!िMNय गैर सरकार- 

सं4था 

 

G. 

हजारमा 

 
८७,३५,९९० 

२६,०१,७५३ 

 
११०,२२,०८५ 

३४,८३,८४६ 

 
६७,६९,३३७ 

२८,९९,६१० 

   * Qथम आठ मUहनाको । 
      £ोतः मUहला, बालका�लका तथा समाज क7याण म�"ालय । 

१४%

२५%

२६%

१८%

१७%

रातो (पूण! अशIत) 

,नलो (अ,त अशIत) 

पहेलो (मqयम अशIत) 

सेतो (सामा�य अशIत) 

बग! नखुलेको 
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खानेपानी तथा सरसफाई 

१३.१०५ खानेपानी तथा सरसफाइ काय!&म अ�तग!त &मागत १ हजार ४ सय ४५ र 

नयाँ १ हजार ४८ सUहत कूल २ हजार ४ सय ९३ आयोजनाहG काया!�वयनमा 

रहेका छन ् । चाल ुआ$थ!क बष!मा कRरब ३ लाख ५० हजारलाई आधारभतू 

4तरको खानेपानी तथा सरसफाई स�ुवधा उपल©ध गराउने ल�य छ । चाल ु

आ$थ!क बष!को आठ मUहनामा ३० हजार उपभोIताह� लाभाि�वत भएका     

छन ्। 

१३.१०६ वातावरणीय सरसफाइ आयोजना अ�तग!त सरसफाइ गGुयोजना र िज7लागत 

रणनी,तक काय!योजना अन�ुप सब ै िज7लामा पणू! सरसफाई काय!&म 

स�चालनमा रहेको छ । चाल ुआ$थ!क बष!मा ४९ गा.�व.स., ४९ नगरपा�लका, ८ 

िज7लाह� (बाजुरा, अघा!खाँची, Gकुम, गोखा!, जाजरकोट, धनकुटा, लHजु�ग, 

इ!लाम) तथा एक अ�चल खुला UदशामIुत (ODF) घोषणा भएका छन ्।  

 

ता#लका १३ (कझ): आधारभतु खानेपानी तथा सरसफाईको िथ�त 

सूचकहG 

रािMNय जल योजना २००५ ले ,नधा!रण 

गरेको ल�य 

हालसHमको 

उपलि©ध 

(Q,तशत - कुल 

जनसं�याको) 
सन ्२०१२ सन ्२०१७ सन ्२०२७ 

आधारभुत खानेपानी सेवा         

(कुल लाभाि�वत जनसं�याको 

Q,तशत) 

९० १०० - ८३.५९ 

आधारभुत सरसफाई             

(कुल लाभाि�वत जनसं�याको 

Q,तशत) 

९० १०० - ७०.२८ 

उ�च/मqयम4तरको खानेपानी 

सेवा (कुल लाभाि�वत 

जनसं�याको Q,तशत) 

१५ २७ ५० १५.३ 

£ोत: खानेपानी तथा ढल ,नकास �वभाग । 
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१३.१०७ खानेपानी गणु4तर सधुार काय!&म अ�तग!त �व�भ�न ३२ वटा पानी Qशोधन 

Qणाल-को ,नमा!ण भएका छन ्। चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहना  सHममा ५ 

सय ८९ वटा आयोजनाह�मा Water Safety Plan स�चालन भई २१ लाख ४ 

हजार सेवा�ाह- लाभाि�वत भएका छन ्। 

१३.१०८ ढल ,नमा!ण तथा Qशोधन काय!&म अ�तग!त 4थानीय ,नकाय तथा उपभोIता 

समदुायको स%&य सहभा$गता र आ$थ!क साझेदार-मा Qशोधन के�; सUहतको 

ढल Qणाल- ,नमा!ण काय! स�चालन गRरएको छ । ७ वटा आयोजनाह� (ठैब, 

हRर�स�1, गोठाटार, मगु�या, बालकोट, कटु�ज,े हि4तनपरु) ,नमा!ण$धन र ३ वटा 

आयोजनाहG (फेवाताल, म�थल-, बेतीनी) को Detail Project Report  तयार-को 

&ममा रहेको छ । 

ता#लका १३ (कञ): खानेपानी तथा सरसफाई, �ामीण एव ंशहर^ खानेपानीको िथ�त 

&. 

सं. 

�ववरण इकाई आ$थ!क वष! 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

१ 
खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना वटा ११२ १३७ - 

लाभाि�वत सं�या जना २,८६,००० १९३,४८१  

२ 
&मागत आयोजनाका सHप�न भएका 4क=म  वटा १९६ २३९ - 

लाभाि�वत सं�या जना ५३,००० १,२२,२९३ ३०,००० 

३ 
खानेपानी तथा सरसफाई सुधार �व4तार 

आयोजना (लाभाि�वत सं�या) 

जना 
- ७०,४६३ - 

४ 
खानेपानी Qशोधन Qणाल- सHप�न वटा ७ ९ - 

लाभाि�वत सं�या जना ६३,७४६ ७६,३०० - 

५ 
 

बषा!तको पानी संकलन आयोजना वटा 
आयोजना ४ 

र सरकार- 

�वCयालय 

२०  

सामुदा,यक 

वषा!तको पानी 

संकलन योजना 

४ र सरकार- 

�वCयालय १६ 

- 

लाभाि�वत सं�या (�वCयाथ� र ,तथा!लसुमेत) जना ९,४९६ १२,८३९ - 

६ 

खुला UदसामुIत Eे" घोषणा    -  

(क) गाउँ �वकास स�म,त वटा ४५२ ५२८** ४९ 

(ख) नगरपा�लका वटा २ ७ ४९ 

(ग) िज7ला वटा ५ ७ ८ 

    ** त�का�लन गा.�व.स. संरचना सँग सHबि�धत । 

    *Qथम आठ मUहनाको । 

    £ोत: शहर- �वकास म�"ालय/खानेपानी तथा ढल ,नकास �वभाग । 
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शहर^ खानेपानी �णाल^ 

१३.१०९ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा उ�पादन व�ृ1 काय!&म अ�तग!त जHमा १० वटा 

3यबुवेलह� सचंालनमा 7याइएको छ । यसबाट कRरब १ करोड �लटर थप 

पानी उ�पादन गRरएकोले कRरब ४० हजार थप जनस�ंया लाभाि�वत भएका 

छन ् । खानेपानी Qणाल-मा भएका परुाना वेलहGलाई समेत मम!त गर- 

सचंालनमा 7याई परुकको Gपमा Qयोग भएका छन ् । चाल ु आ$थ!क बष! 

२०७१/७२ मा सHप�न हुने आयोजनाहGबाट थप १ करोड ७० लाख �लटर 

खानेपानी आप,ूत ! भई ८५ हजार जनस�ंया खानेपानी आप,ूत !बाट लाभाि�वत 

हुनेछन ्भने खानेपानीको आप,ूत !को Wयव4था प,न सZुढ हुनेछ । 

यवुा तथा खेलकुद  

१३.११० यवुा, खेलकुद तथा 4काउट सHब�धी �वषयमा अqययन, अनसु�धान, 

अ�तरा!िMNय सHब�धको �वकास लगायतका काय!हG सHपादन हँुदै आएको छ । 

रािMNय खेलकुद पRरषC र नेपाल 4काउटसगंको सहयोग तथा सम�वयमा 

खेलकुद तथा 4काउटसगं सHवि�धत �व�भ�न %&याकलापहG स�चालन हँुदै 

आएका छन ्।   

रािHIय युवा प(रचालन  

१३.१११ रािHIय यवुा प(रचालन �वगतका वष!देYख न ैस�चालन हँुदै आएको छ। यवुा 

सचूना के�; ७५ वटै िज7लामा 4थापना गRरएको छ र सव ै  यवुा सचूना 

के�;हGलाई &�मक Gपमा सZुढ-करण गन� काय!&म अनसुार चाल ु आ$थ!क 

वष!मा ५ वटा सचूना के�;लाई 4तरो�न,त गन� काय! भई रहेको छ । रे¨डयो 

नेपालबाट Q�येक ह�ताको मगंलवार �वहान ८:१५ देYख ८:४० सHम यवुा 

स�चार रे¨डयो काय!&म स�चालन भइरहेको छ । साथ ैटे�ल�भजनबाट यवुासगं 

सHबि�धत िज�गल Qसारण हँुदै आएको छ ।  
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ता#लका १३ (कट) : रािHIय यवुा प(रचालन काय
xमको �ववरण 

&.सं काय!&म इकाई 
आ$थ!क वष!{ 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

(क) युवा पRरचालन सHब�धी काय!&महG 

१ 4थानीय युवा साझदेार- काय!&म सं�या ६५३ ७१५ — 

२ अ�तरा!िMNय युवा Uदवस पटक १ १ १ 

३ क) C�वपEीय सHझौता अ�तग!त 

स�चालन हुने युवा अनुभव आदानQदान 

काय!&म 

जना 

५० ५० — 

 ख) आ�तRरक युवा अनुभव आदानQदान 

काय!&म 

जना 
३२ ४८ — 

४ युवा सHपक!  �व�दहुGको काय!शाला 

गोMठÊ 

पटक 
२ २ १ 

५ युवा सूचना के�; स�चालनका ला$ग 

अनुदान 

िज7ला 
७५ ७१ - 

६ युवा सूचना के�; सुZढ-करण िज7ला ५ १५ ५ 

७ युवा वुलेUटन/म�"ालयको ग,त�वधी 

Qकाशन 

पटक 
१ १ — 

ख) युवा सशिIतकरण तथा Eमता अ�भव�ृ1 सHब�धी काय!&महG 

१ युवाहGको Eमता तथा रोजगार 

अ�भव�ृ1का ला$ग सीपमूलक ता�लम  

जना 
५७ ६६१ — 

२ युवा Q,तभा सHमान तथा सहयोग 

काय!&म 

पटक 
३ ५ ५ 

३ युवा स�चार रे¨डयो तथा टे�ल�भजन 

काय!&म 

पटक 

१ १ 

रे¨डयो नेपालबाट 

काय!&म Qशारण 

भैरहेको 

* Qथम आठ मUहनाको । 
  £ोत: यवुा तथा खेलकुद म�"ालय । 

खेलकुद �वकास 

१३.११२ बालबा�लकाहG भो�लका कण!धार भएको हँुदा खेलकुदको माqयमबाट उनीहGको 

शार-Rरक, मान�सक, सामािजक र सवेंगा�मक �वकास गद� लजैाने अ�भQायले 

�वCयालय4तरका बालवा�लकाहGका ला$ग खेलकुद Q,तयो$गताहG स�चालन 

हँुदै आएको छ । खेलकुदको �वकासका ला$ग �वCयालय4तरबाटै Q,तभाको 

खोजी,  पUहचान, सHमान र सरंEण गनु!पन� भएकोले एथलेUटIस, भ�लवल, उस,ु 

तIेवा�डो र कराँत ेखेल समावेश भएको िज7ला, Eे" र के�;4तर-य राMNप,त 

र,न�ग�श7ड Q,तयो$गता, माqय�मक �वCयालय4तर-य छा"/छा"ा फुटवल र 

%&केट Q,तयो$गताहG स�चालन हँुदै आएको छ ।  

१३.११३ खेलाडी तथा Q�शEकहGलाई खेलकुदमा Q,तवि�धत औष$ध सेवन �वG1को 

सचेतना जगाउन र Q,तवि�धत औष$धको Qयोगलाई ,नG�साUहत गन! पाँच 
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�वकास Eे"मा सचेतना काय!&म स�चालन हँुदै आएको छ । फरक Eमता 

भएका WयिIतहGलाई खलेQ,त आक�ष!त गर- उनीहGलाई 4व4थ वनाउने तथा 

सबकैा ला$ग खेलकुदको अवधारणालाई आ�मसात गन� अ�भQायले पारा र 

4पेशल खेलकुद Q,तयो$गता स�चालन हँुदै आएको छ । 

१३.११४ नेपाल 4काउटका काय!&महGलाई Qभावकार- वनाउन र 4काउट सHव�धी 

%&याकलापहG स�चालन गन!का ला$ग के�; तथा िज7लाि4थत 

काया!लयहGलाई ,नय�मत Gपमा आ$थ!क अनदुान Qदान गRरएको छ । आ¦नो 

जuगा भएका िज7लाहGमा 4काउट भवन ,नमा!ण र 4काउट भवन तथा 

Q�शEण के�;हGको मम!त सधुार गन!का ला$ग नेपाल 4काउटलाई आ$थ!क 

सहयोग Qदान गRरदै आएको छ । 

ता#लका १३ (कठ) : खेलकुद तथा अ�त(र8त axयाकलाप 

& सं काय!&म इकाई आ$थ!क वष! 
कै%फयत 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

१. �वLयालय खेलकुद �वकास ��तयो�गता (छा�/छा�ा) 

१.१ राMNप,त र,न�ग �श7ड Q,तयो$गता  

 क) िज7ला4तर-य िज7ला ६८ ७० ५६  

 ख) Eे"4तर-य Eे" 
५ ५ – 

वैशाखमा स�चालन 

हूने 

 ग) के�;4तर-य के�; १ १ –  

 १.२ मा.�व. 4तर-य फुटवल Q,तयो$गता 

(छा"/छा"ा) 
पटक १ १ -  

१.३ मा.�व. 4तर-य %&केट Q,तयो$गता (छा" 

/छा"ा) 
पटक १ १ –  

२ खेलकुद सहयोग तथा �वकास काय
xम    

२.१ खेलकुद सHब�धी रािMNय Q,तभा सHमान  जना ३ ५ ९  

२.२ पारा खेलकुद सहयोग काय!&म (पारा 

ओलिHपक, ने"Uहन %&केट, बUहरा %&केट, 

अपांग फुटवल, एथलेUटIस, बा4केटवल र 

टेवलटे,नस सUहत) 

के�; १ १ -  

२.३ 4पेसल ओलिHपक काय!&म 
के�; १ - - 

स�चालन हुने 

&ममा रहेको । 

३. ता#लम, सचेतना तथा अ�य काय
xम 

३.१ खेलकुदमा Q,तबि�धत औष$ध सेवन 

�वG1को सचेतना काय!&म जना ३२ १४४ ७१ 

बाँ%कका ला$ग 

काय!&म स�चालन 

हुने &ममा रहेको । 

३.१ नेपाल 4काउटको दो�ो रािMNय �याHबोर- 

काय!&म 
के�; !  -  

३.३ नेपाल 4काउट स�चालन अनुदान पटक १ १ १  

  *Qथम आठ मUहनाको । 
  £ोत: यवुा तथा खेलकुद म�"ालय । 
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१३.११५ खेलकुदको पवूा!धार ,नमा!ण तथा सधुार, रािMNय/अ�तरा!िMNय Q,तयो$गताहGको 

आयोजना तथा सहभा$गता, खेलाडीहGलाई ,नय�मत Gपमा Q�शEण Qदान र 

Qो�साहनका काय!&महG स�चालन हँुदै आएका छन ्। खेलाडीहGलाई आजीवन 

भ�ता, वीमा तथा दघु!टनामा परेका खेलाडीको उपचारमा सहयोग पु̄  याउने 

ज4ता काय!हGसमेत स�चालन हँुदै आएका छन ्। 

ता#लका १३ (कड) : रािHIय खेलकुद प(रषद अ�तग
त सSचा#लत काय
xमह0 

 

& 

सं 

काय!&म एकाइ आ$थ!क वष! 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* 

१ खेलकुद Q,तMठानबाट खेलाडी, Q�शEक तथा अ�य 

खेलसHव1 जनशिIतलाई Q�शEण तथा पनुता!जगी 

ता�लम 

के�; 

१९१५ १८१० ४८५ 

२ खेलकुद $च%क�सा तथा अनसु�धान के�; स�चालन के�; १ १ १ 

३ वदेै�शक ता�लम, से�मनार, गोMठÊ र Uटम आदानQदान जना ६० २०० १०६ 

४ खेलाडी आजीवन भ�ता जना २ ५ ५ 

५ Eे"4तर-य खेलकुद Q,तयो$गता स�चालन Eे" ५ ५ १ 

६ िज7ला4तर-य खेलकुद Q,तयो$गता स�चालन िज

7ला 
७५ ७५ २५ 

७ �व�भ�न खेलका रािMNय ट-मका खेलाडीहGको ला$ग 

�वशेष Q�शEण 

जना 
२०० १७० २३५ 

८ खेलाडी उपचार तथा आकि4मक  दघु!टना सहयोग जना २० १६ १२ 

९ रािMNय संघहGलाई खेलकुद ग,त�व$ध स�चालन गन! 

अनदुान 

वटा 
४५ ५० ४४ 

१० आUदवासी, परHपरागत खेलकुद आयोजनाका ला$ग 

आयोजकलाई सहयोग 

सं4था 
१५ १५ ७ 

११ अ�तरा!िMNय खेलकुद Q,तयो$गताको आयोजना तथा 

सहभा$गता 

पटक 
१५ ६ ४ 

१२ माउ�टे,नयRर�ग खेलकुद Q,तयो$गता आयोजना खेल ४ १० ६ 

१३ र�गशालाहGमा थप भौ,तक ,नमा!ण र मम!त सुधार वटा ७ ९ ६ 

१४ खेलाडीलाई Qो�साहनका ला$ग नगद परु4कार �वतरण जना ७७ ३० १० 

१५ कभड! हल ,नमा!ण तथा मम!त सुधार वटा ९ ५ ३३ 

१६ खेल मैदान ,नमा!ण वटा ५४ ४५ २८२ 

१७ %&केट मैदान ,नमा!ण तथा सुधार वटा ३ ४ २० 

१८ �व�भ�न खेलका एकेडेमीहGको ,नमा!ण (चालू) वटा २ ३ ३ 

*Qथम आठ मUहनाको 
£ोत: रािMNय खेलकुद पRरषद.। 
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संकृ�त 

१३.११६ देश�भ" रहेका सां4कृ,तक सHपदाहGको सरंEण एव ं सवं!1न गद� देशको 

सां4कृ,तक पUहचानलाई रािMNय Gपमा उजागर गर- पय!टन Qव!1न माफ! त 

देशको आ$थ!क आय आज!नमा योगदान प-ुयाउने ल�य बमोिजम Uदगो 

Wयव4थापन गन� काय! अगाडी बढाइएको छ । आ$थ!क वष! २०७१।७२ मा 

देश�भ" रहेका मठमि�दर, मि4जद, चच!, गGु1ार, गHुबा र �वहार लगायत मतू! 

तथा अमतू! सHपदाहGको सरंEण गन!मा ला$गपरेका �व�भ�न सघं स4ंथा 

Q,तMठान लगायत कRरब १ हजार २ सय सघंस4ंथाहGलाई अनदुान रकम 

उपल©ध गराईएको छ ।  

१३.११७ लोपो�मखु, सीमा�तकृत, अ,त सीमा�तकृत र स�ुवधाबाट वि�चत जा,त / 

समदुायहG मqये एक/एक जा,त समदुायका अमतू! सां4कृ,तक सHपदाको ५ 

वटा �वधाहG &मशः क) अमतू! सां4कृ,तक सHपदाको सHंवाहकको Gपमा भाषा 

सUहतका मौYखक परHपराहG तथा अ�भWयिIतहG, ख) अ�भनय कलाहG, ग) 

सामािजक WयवहारहG, घ) अनMुठानहG तथा चाडपव!का उ�सवहG र ङ) Qकृ,त 

र ¸5माJडसँग सHबि�धत ¹ान तथा WयवहारहGको �ववरण सकंलन एंव 

सचूीकरण गRरएको छ । 

१३.११८ जा,त/समदुायले आ-आ¦नो ¹ान, �सप र Q�व$धबाट �सज!ना गरेका �व�भ�न 

सां4कृ,तक उ�पादनहGको Wयापार Wयवसायबाट सHब1 समदुायको 

जीवन4तरमा सधुार हुनकुा साथै राज4व सकंलन व�ृ1दरमा समेत टेवा पuुन 

गएको छ । वातावरणमा कम नोIसान पuुने सां4कृ,तक उ�पादनसँग 

सHबि�धत उCयोगहGबाट उ�पादन भएका सामानहGको Wयापारबाट Wयापार 

घाटा कम गन!मा सहयोग पगेुको छ भने यवुा वग!लाई यस %क�समको 

उCयोगबाट केUह हदसHम 4वःरोजगार �सज!ना भएको छ ।  

थानीय �नकायबाट सामािजक �वकासमा भएका काय
ह0 

१३.११९ समाजका जेMठ नागRरक, एकल मUहला, द�लत वग!, लोपो�मखु आUदवासी 

जनजा,त एव ं अशIत अपा�गता भएका नागRरकह�को सामािजक सरुEा 

सHव�धी Wयव4थालाई स,ुनि�चत गन! तथा सहज जीवन यापनका ला$ग 
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सहयोग पु̄  याउने ल�य �लई सामािजक �वकासका काय!&मह� सचंालन भएका 

छन ्।    

पिSजकरण काय
xम  

१३.१२० चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनासHममा कुल ३ लाख ६४ हजार ६ सय ४५ 

ज�म दता! भएको छ जुन गत वष! १० लाख २९ हजार ६ सय ८१ रहेको   

$थयो ।  सामा�यतया ज�म दता! भ�दा म�ृय ु दता! कम हुने भएता प,न 

�वगतका वष!हG देYखन ै ज�म दता!को तलुनामा म�ृय ु दता! ,नकै न ै कम 

देYख�छ । चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनासHममा कुल ५१ हजार ४ सय ५७ 

म�ृय ुदता! भएकोमा गत वष!को पणु! अवधीमा यो स�ंया १ लाख २१ हजार ८ 

सय ४९ रहेको $थयो । यसबाट म�ृय ु दता! गन� पRरपाट- देश�भ" पणू!Gपमा 

Wयवि4थत भएको देYखदैन । 

ता#लका १३ (कढ) :  Gयि8तगत घटना दता
  
&.सं. WयिIतगत घटना �ववरण �व.सं. २०६८ �व.सं. २०६९ �व.सं. २०७० २०७१/७२*  

१ 

 

ज�म दता!  

 

मUहला २५८०८९ ३८५५३६ ४८८८०२ १७२६२७ 

पGुष २९७८५७ ४२९४८५ ५४०८७९ १९२०१८ 

जHमा ५५९४४० ८२२४२९ १०२९६८१ ३६४६४५ 

२ 

 

म�ृय ुदता!  

 

मUहला ३४०९७ ४३०४५ ४८२७० १७३९४ 

पGुष ८५३९६ ६९८२३ ७४०८७ ३४०६३ 

जHमा १२०३९४ ११३३६८ १२१८४९ ५१४५७ 

३ �ववाह दता! १७८१९६ २०८२११ १३७३१६ ८४१५६ 

४ सHब�ध �व�छेद दता! ४०७ ५५७ ११०४ ४३८ 

५ बसाइ सराइ दता! ९०५५८ ८१९४६ ९४६१३ ५२९६७ 

६ 

 

वसाइ सर- गएको सं�या १५२८१२ १३७४९९ १४१८७१ ८२६८८ 

बसाइ सर- आएको सं�या १७१५६० १५८९०१ १६७०३४ ११३६०५ 

बसाइ सराई गन� जHमा सं�या ३२४८८९ २९६२५१ ३०८९८१ १९६१७० 

*Qथम आठ मUहनाको 

£ोत: संघीय मा�मला तथा 4थानीय �वकास म�"ालय । 
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चाट
 १३ (ड) : ज�म तथा म"ृय ुदता
    

 

सामािजक सरुCा  

१३.१२१ चाल ुआ$थ!क वष!को आठ मUहनासHममा जेMट नागRरक ९ लाख ५१ हजार ४ 

सय १९ जना, �वधवा तथा ६० वष! मा$थका एकल मUहला ६ लाख ४८ हजार 

५ सय ५३ जना, लोपो�मखु आUदवासी जनजा,त २० हजार ३ सय ८ जना, 

पणू! अशIत अपागं २७ हजार २ सय ३ जना, आं�शक अशIत अपांग ६ हजार 

३ सय ७५ र कणा!ल- अ�चल तथा द�लत पRरवारका ५ वष! म,ुनका �वप�न 

द�लत पRरवारका तथा कणा!ल- अ�चलका बालबा�लका ५ लाख ६ हजार ७ सय 

१८ जना समेत जHमा २१ लाख ६० हजार ५ सय ७६ जनाले सामािजक सरुEा 

भ�ता Qा�त गरेका छन ्। गत आ$थ!क वष!को तलुनामा चाल ुआ$थ!क वष!मा 

सामािजक सरुEा Qा�त गन� स�ंयामा १२ हजार १९ ले कमी आएको छ । 

 

 

 

० 

२००००० 

४००००० 

६००००० 

८००००० 

१०००००० 

१२००००० 

१४००००० 

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ (आठ 

मUहनाको) 

म�ृयु दता! 

ज�म दता! 



303 

 

ता#लका १३ (कण) : सामािजक सरुCा भ"ता �वतरण 

लpEत समूह 
मा�सक 

दर (G) 

आ$थ!क वष! 

२०६९/०७० २०७०/०७१ २०७१/०७२* 

सं�या सं�या सं�या 

जेMठ नागRरक ५०० ६६३६९३ ६५५७३७ ६८८९३० 

जेMठ नागRरक )द�लत(  ५०० १७०८२५ २४४६४६ २३४६३४ 

जेMठ नागRरक )कणा!ल-(  ५०० २९६२६ २८७९७ २७८५५ 

६० वष! मा$थका एकल मUहला ५०० ३६१३५० ३४११०६ २३१३५२ 

६० वष! मु,नका एकल मUहला )�वधवा(  ५०० २१९९३३ ३१३६१३ ४१७२०१ 

पुण! अपा�गता भएका WयिIत १००० २२१३८ २५४९२ २७२०३ 

आ�शकं अपा�गता भएका WयिIत ३०० ६७७४ ६८६३ ६३७५ 

लोपो�मखु आUदवासी/जनजाती १००० १८८२५ १९२२३ २०३०८ 

बलबा�लका २०० ५५१९१६ ५३७११८ ५०६७१८ 

कुल जHमा २०४५०८० २१७२५९५ २१६०५७६ 

*Qथम आठ मUहनाको । 

£ोत: संघीय मा�मला तथा 4थानीय �वकास म�"ालय । 

१३.१२२ चाल ु आ$थ!क वष! देYख अ,त अशIतताको पRरचय प" (,नलो काड!) Qा�त 

गरेका ‘ख’ वग!का अपांगता भएका नागRरकहGलाई मा�सक G ३ सय र ७० वष! 

उमेर परूा गरेका जMेठ नागRरकहGलाई उपचार खच! वापत वा�ष!क G २ हजार 

Qदान गन� काय! QारHभ गRरएको छ । यो Wयव4थाबाट ७० वष! नाघेका तथा 

अ,त अशIतताको पRरचयप" Qा�त गरेका नगRरकहG लाभाि�वत भएका   

छन ्। 

१३.१२३ सामािजक सरुEा तथा WयिIतगत घटना Wयव4थापन सचूना Qणाल- (MIS) मा 

१२ िज7लाका भ�ता पाउने लाभ�ाह-हGको �ववरण Q�विMट गर- सोह- 

Qणाल-बाट Qा�त त�यांक अनसुार अि�तयार- पठाउने काय! QारHभ गRरएको 

छ । यस Qणाल-ले लाभ�ाह-को �ववरण यथाथ!परक बनाउन सहयोग पगेुको  

छ । परHपरागत प1,त भ�दा यस प1,तको Qयोगबाट यथाथ!परक बजेट 

�व,नयोजन गन! र अि�तयार- पठाउन सहयोग पगेुको छ । साथ ैसो सHब�धी 

अ,तRरIत Wययभार घटेको छ ।  
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बहुCे�ीय पोषण र सुनौला हजार gदन 

१३.१२४ पोषण लpEत/पोषण Q,त सHवेदन�शल सेवाहGको उ�चतम Qयोग गन� बानी 

Wयवहारमा सधुार 7याई मात�ृशश ुपोषणको ि4थ,तमा सधुार 7याउने, समाजका 

सब ै 4तरमा मात�ृशश ु पोषणको ि4थ,तमा सधुार 7याउन बहुEे"ीय पोषण 

काय!&मको तजु!मा काया!�वयन गन! आ$थ!क वष! २०७१/७२ देYख सालवसाल- 

Gपमा "बहुCे�ीय पोषण काय
xम" स�चालनमा आएको छ । अछाम, वाजुरा, 

जुHला, क�पलव4त,ु नवलपरासी, पसा! िज7लाहGमा यो काय!&म स�चालनमा 

रहेको छ । �यसगैर-, Qजनन उमेर समहुका मUहला र २ वष! म,ुनका 

बालबा�लकाहGमा पोषण सHब�धी बानी Wयवहार, धारणामा सधुार गन� ल�य 

�लई १५ िज7लाहGका २५ Q,तशत (कुल २ सय ९२) गाँउ �वकास स�म,तहGमा 

"सनुौला हजार gदन आयोजना" �वगत वष! देYख न ैकाया!�वयनमा आएको छ । 

वातावरण Gयवथापन 

१३.१२५ वातावरण र �वकासबीचको अ�यो�या$�त सHब�धलाई मqयनजर गर- 

वातावरणीय स�तलुन कायम रा�दै �वकास %&याकलापलाई वातावरणम"ैी 

ढंगले अगा¨ड बढाउन फोहरमलैा Wयव4थापन काय!&म, जलवाय ू पRरवत!न 

अनकुुलन काय!&म, �वकास आयोजना सचंालन गनु! अ,घ QारिHभक 

वातावरणीय पर-Eण, 4थानीय ,नकायबाट सचंालन गRरने काय!&महGलाई 

वातावरणम"ैी त7ुयाउन ऐन, ,नयमावल-मा वातावरण सरंEणका �वषयहGलाई 

4पMट गRरएको छ । 

१३.१२६ 4थानीय ,नकायहGबाट सचंा�लत �व�भ�न �वकास आयोजना तथा 

काय!&महGको  आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा ३२ वटा QारिHभक वातावरणीय 

पर-Eण Q,तवेदन (IEE) र ७४ वटा काय!सचूी (TOR) 4वीकृत गRरएको छ । 

हालसHम �व�भ�न आयोजनाको गर- कूल ४ सय ७७ वटा QारिHभक 

वातावरणीय पर-Eण Q,तवेदन 4वीकृत भ ैकाया!�वयनमा 7याईएका छन ्।  

१३.१२७ चाल ुआ$थ!क वष! देYख गJडक= जलाधार Eे"का का4क=, लमजु�ग, गोरखा, 

$चतवन र नवलपरासी िज7ला र कोशी जलाधार Eे"का उदयपरु, �स�धलु-, 
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स�तर-, �सराहा, स!लाह-, धनषुा, र रौतहट िज7लाका ३३ वटा नगरपा�लका एव ं

६० वटा गा.�व.स.मा वातावरण म�ैी थानीय शासन काय
xम QारHभ गRरएको 

छ । यस काय!&मले हRरयाल- तथा सहर- सौ�दय!, पानीको सरंEण तथा 

पोखर- ,नमा!ण, फोहरलाई �ोतम ै ब$ग!करण गर- सरसफाई Qव1!न, 

न�वकरणीय उजा! आद- Eे"लाई उ�च Qाथ�मकता Uदईएको छ ।  

समावेशी �वकास  

१३.१२८ समावेशी �वकासको अवधारणा अन�ुप आUदवासी र जनजा,त, उपेpEत, 

उ�पी¨डत र द�लत, मधेशी, मिु�लम, �पछडा बग!का अ,तRरIत दगू!म एव ं

�वशषे Eे", गHुबा Wयव4था �वकास काय!&म र मUहला तथा बालबा�लकाका 

ला$ग �वकेि�;त काय!योजना ज4ता काय!&मह� �वगतका वष!हG देYखन ै 

सचंालनमा आएका छन ्।   

१३.१२९ समावेशी �वकास अ�तग!त "लोपो�मखु आUदवासी/जनजा,त उ�थान र चेपाङ 

�वकास काय!&म", "उपेpEत, उ�पी¨डत र द�लत वग! उ�थान �वकास काय!&म", 

"�पछ¨डएको समदुाय उ�थान �वकास काय!&म", "दगू!म एव ं�वशषे Eे" �वकास 

काय!&म", "बौ1 दश!न Qव1!न तथा गHुवा �वकास काय!&म", र "बाद- समदुाय 

उ�थान �वकास" सHब�धी काय!&महG स�चालन भ ै रहेका छन ् । यसबाट 

जनजा,त, उपेpEत, उ�पी¨डत र द�लत, मधेशी, मिु�लम, �पछडा लगायत 

सीमा�तकृत वग!का नागRरकहGको Eमता अ�भव�ृ1 तथा सामािजक 

मलुQवाUहकरणमा टेवा पuुने अपेEा गRरएको छ । यसगैर-, मUहलाको �वकास 

ªबना रा�यको सम� �वकास हुन नसIने भएकोले हरेक योजना तथा 

काय!&ममा मUहलाम"ैी र लv$गक समानतामखुी काय!&मह�लाई अ,नवाय! 

गRरएको छ ।   

१३.१३० नेपालको उ�तर- भ-ूभागका सीमावत� िज7लाह� र भौगो�लक ZिMटकोणले 

अ�य�त �वकट एव ंआ$थ!क ZिMटकोणले �पछ¨डएका २२ िज7लाह�मा गRरवी 

,नवारणलाई सघाउ पु̄  याउने गर- लpEत काय!&मको �पमा दगु!म Eे" �वकास 

काय!&म स�चालनमा रहेको छ । यस काय!&म अ�तग!त आ$थ!क वष! 
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२०७०/७१ मा १८ वटा झोल�ुगेपलु ,नमा!ण, ७ वटा �सचंाइ आयोजना र ३८ 

%क.�म. घोडटेो बाटो ,नमा!ण भएको $थयो । �यसगैर-,  १६ वटा खानेपानी 

आयोजना, ११ वटा �वCयतुीकरण आयोजना र २१ वटा �व�भ�न सामदुा,यक 

पवूा!धार (�वCयालय भवन, प4ुतकालय, तटव�धन, आध,ुनक घ®, ज¨डवटु- 

�वकास आUद) सHप�न भएका $थए ।  

१३.१३१ यसगैर-, दगू!म Eे" �वकास काय!&म अ�तग!त आ$थ!क वष! २०७१/७२ को आठ 

मUहनामा ६ वटा झोल�ुगेपलु ,नमा!ण, १ वटा �वCयतुीकरण आयोजना, २ वटा 

�सचंाई आयोजना, २ वटा खानेपानी आयोजना, १८ %क.मी. वाटो / सडक र 

अ�य सामदुा,यक पवूा!धार तफ!  ४ वटा आयोजना सHप�न भएका छन ्। 

थानीय शासन तथा सामुदा�यक �वकास  

१३.१३२ 4थानीय शासन तथा सामुदा,यक �वकास काय!&मको दो�ो चरण सन ्

२०१३/०१४ देYख २०१६/१७ सHमको ला$ग उ�तरदायी 4थानीय शासन, 

पRरमािज!त सामािजक पRरचालन, सेवा Qवाह र �ोत पRरचालनमा जोड, 

4थानीय आ$थ!क �वकास र जी�वकोपाज!न काय!&ममा जोड, 4थानीय 

साव!ज,नक लेखा Wयव4थापनमा सधुार तथा �व�तीय जोYखम �यनूीकरण, 

वातावरण एव ं बालम"ैी 4थानीय शासन र पRरव,त !त स�द!भ!मा 4थानीय 

शासनको नयाँ प¾,तमा कसर- स&ंमण गन� �वषयहG समेत समावेश गर- 

काया!�वयनमा रहेको छ ।  

१३.१३३ चाल ूआ$थ!क बष!को Qथम ८ मUहनासHममा 4थानीय शासनमा सब ै तह र 

वग!का नागRरकहGको Q�यE सहभा$गता गराई सामेल- �वकास Qयासलाई 

साथ!क बनाउन मलुकुभरका सब ै गा.�व.स. तथा नगरपा�लकाका सब ै वडामा 

गठन गRरएका वडा नागRरक म�चलाई 4थानीय योजना तजु!मा, 

Qाथ�मक=करण, योजना काया!�वयन, अनगुमन, ,नगरानी ज4ता काय!मा 

सलंuन गराईएको छ । 
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ता#लका १३ (कत): सामािजक प(रचालनको िथ�त 

�ववरण जHमा/सं�या 

वडा नागRरक मंच  ३२,२११ 

गा�वस २९,४८४ 

नगरपा�लका २,७२७ 

वडा नाRरक मंचमा आव1 पदा$धकार- ८४४००५ 

नागRरक सचेतना के�; (गRरवीको रेखाभ�दा तल रहेका समुदाय लpEत) ४६०० 

गा�वस र न.पा.मा काय!रत सामािजक पRरचालक काय!रत (गै.स.स.माफ! ) -सं�या) ४६०० 

RरफेलIट कEा संचालन १,५६,४०० 

वडा नागRरक मंचका सद4यहGलाई �व�भ�न �वषयमा ता�लम/अ�भमुYखकरण 

(सं�या)  

१,१०,९५३ 

सामािजक पRरचालनका ला$ग गैर सरकार- सं4था छनौट र पRरचालन ५४० 

सा!व!ज,नक सुनुवाई  ७४१ 

गुण4तर पर-Eण Qयोगशाला 4थापना १० िज7ला 

    £ोत:  संघीय मा�मला तथा 4थानीय �वकास म�"ालय । 

समया तथा चनुौतीह0    

१३.१३४ हाल  4थानीय  जनQ,त,नधी  नहुनकुो  कारणले  समदुायलाई  �वCयालय 

ह4ता�तरण गन� काय!मा सम4या रहेको छ । 

१३.१३५ नतीजामा आधाRरत अनदुान Qणाल- कायम गर- सामदुा,यक �वCयालयहGमा 

अपेpEत �वCयाथ� Uटकाउ दर तथा गणु4तर-य �शEाको 4तर कायम गन� 

चुनौती रहेको छ । 

१३.१३६ �शEा E"ेमा सलंuन जनशिIतको Eमता अ�भब�ृ1 गद� �वCयालयहGमा कायम 

हुनपुन� �यनुतम �शEक �वCयाथ� अनपुात हा�सल गन� काय! चुनौ,तपणू! छ । 

१३.१३७ समयसापेE उ�च �शEामा नी,तगत तथा Wयव4थापक=य सधुार, पाìय&ममा 

सधुार र गणु4तर अ�भव�ृ1 गन! चुनौती रहेको छ । 

१३.१३८ जलवाय ु पRरवत!न, ब�दो खाCय असरुEा तथा Qाकृ,तक �वपCले सजृना हुने 

मानवीय 4वा4�य सम4या ब�दो छ ।  

१३.१३९ अ,त स&ंामक रोग (ज4त ै बड!¦ल)ु वा नयाँ देखा पन! सIने रोगह�को 

यथासमय Wयव4थापन, समय–समयमा देखा पन� महामार-को Wयव4थापन 

ज4ता �वषयहGमा सधै तयार- अव4थामा रUहरहन ुआफv मा एउटा चुनौतीको 

Gपमा रUहरहेको छ । 
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१३.१४० रा�यले 4थानीय 4तरसHमका 4वा4�य स4ंथाह�लाई सEम बनाउँदै उपयIुत 

4वा4�य बीमा Qणाल- 4थापना गर- सब ैनागRरकलाई समान �पमा 4वा4�य 

सेवा, �शEा र सचूना उपल©ध हुने अवसर �सज!ना गराउन ुअUहलेको चुनौती 

रहेको छ । 

१३.१४१ 4वा4�य E"ेमा ,नजी E"ेको लगानी ब�दो &ममा रहेको अव4थामा सो 

लगानीलाई आम नागRरकको Uहतमा Qभावकार- बनाउन र उपयIुत ठाउँमा 

लगानी व�ृ1 गन! Qभावकार- ,नयमनको चुनौती रहेको छ । 

१३.१४२ मUहला तथा बालबा�लकाको Eे"मा काय!रत गरै सरकार- ,नकायहGमा सशुासन 

कायम गन! र वदेै�शक सहायतालाई सरकारको Qाथ�मकता E"ेमा Qयोग गन! 

चुनौती रहेको छ ।  

१३.१४३ बालबा�लका अपहरण, वेच�वखन तथा ओसारपसार, ह�या, ल�ै$गक Uहसंा, 

बला�कार दWुय!वहार तथा यौन शोषणका घटनाहGको Qभावकार- �यनूीकरणको 

�वषय चुनौतीपणू! रहेको छ । 

१३.१४४ मUहला�वG1का सब ै Qकारका भेदभाव उ�मलून गन� सयंIुत राMNस�घीय 

महासि�ध, १९७९ का साथै बेईिज�ग काय!म�च, १९९५ लगायतका अ�तरा!िMNय 

सHमेलनह�बाट पाRरत काय!सचूीह�को काया!�वयनमा WयIत रािMNय 

वचनब1ता परूा गन� �वषयलाई गिHभरताकासाथ �लनपुन� देYख�छ । 

१३.१४५ अ�तरा!िMNय4तरको खेल मदैान तथा खेल4थलको अभावमा अ�तरा!िMNय4तरका 

खेलकुद Q,तयो$गताहG आयोजना गन! कUठनाई रहेको छ । 

१३.१४६ 4थानीय तथा �ा�मण4तरसHम खेलकुदको पहँुचलाई �व4तार गर- खेलकुदका 

Q,तभाहG QMफुटन गराउने काय! चुनौतीपणू! रहेको छ । 

१३.१४७ औष$धको उपल©धता र बजार अनगुमन एव ंपर-Eणको 4तरमा ठुलो अ�तर 

रहनलेु यस �वषयलाई Qभावकार- त7ुयाउन ुचुनौती रहेको छ । 

१३.१४८ चार-पाँच दशक परुाना पाइपलाइन, मे�शन तथा औजारहG �व4थापन गर- श1ु 

पानी �वतरण Qणाल- कायम रा�न चुनौतीपणू! रहेको छ । 
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१४. साव
ज�नक संथानह0 

१४.१ उपभोIतालाई आधारभतू व4त/ुसेवा सव!सलुभ र सपुथम7ूयमा ªब&=�वतरण गन�, 

�वकासको आधारभतू सरंचना ,नमा!ण गन�, व4त/ुसेवा उ�पादन तथा ªब&=को 

Eे"मा Wयावसा,यक �स1ा�त अवलHबन गर- ती काय!मा दEता एवम ्

QभावकाRरता बढाई नाफासमेत आज!न गरेर आ$थ!क �पले आ�म,नभ!र रहने, 

पवूा!धार ,नमा!ण एवम ्आ$थ!क व�ृ1मा योगदान पु̄  याउने र सामािजक �याय 

Qव1!न गन� उ¾े�यले नेपालमा साव!ज,नक स4ंथानहGको 4थापना भएको हो । 

१४.२ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा नेपाल सरकारको पणू! वा अ$धकांश 4वा�म�वमा 

सचंा�लत ३७ वटा साव!ज,नक स4ंथानहGको कुल स�चालन आय G.२ खब! ५७ 

अब! ८१ करोड ७३ लाख पगेुको छ । यो रकम अ,घ7लो आ$थ!क वष!को 

तलुनामा १५.४८ Q,तशतले व�ृ1 हो । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा यी 

स4ंथानहGको कुल स�चालन आय G.२ खब! २३ अब! २६ करोड ३९ लाख रहेको 

$थयो । स4ंथानहGको �व�तीय काय!कुशलता मापन गन� �व�भ�न पRरसचूकहG 

मqये स�चालन आय प,न एक हो जुन अ,घ7लो वष!भ�दा उ7ले�य व�ृ1 

भएकाले सम�मा साव!ज,नक स4ंथानहGको �व�तीय काय!कुशलतामा सधुार 

भएको स�केत देYख�छ । यCय�प Q�येक स4ंथानको छु®ाछु®ै �व�लेषण गन� हो 

भने केह- स4ंथानहGको स�चालन आयको योगदानको कारण सम� अव4था 

सZुढ देYखएको हो । अ$धकाशं साव!ज,नक स4ंथानहGको अव4था भने 

स�तोषजनक छैन । 

१४.३ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा स�चालनमा रहेका ३७ वटा साव!ज,नक स4ंथानहG 

मqये १८ वटा खुद नाफामा र १५ वटा खुद नोIसानीमा स�चा�लत छन ् । 

नेपाल इि�ज,नयRरङ क�स7टे�सी सेवा के�; �ल. र नेशनल क�4NIशन 

कHपनी नेपाल �ल. का कम!चार-हGको अवकाश भई �ववरण Qा�त हुन नसकेको 

तथा रािMNय आवास कHपनी �ल. ले भकूHपबाट काया!लयमा भएको E,तका 

कारण त�या�क उपल©ध गराउन नसकेको एवम ् जनकपरु चुरोट कारखाना 

�ल.का कम!चार-हGको अवकाश भई सी�मत त�या�क Qा�त भएको ि4थ,त छ । 

आ$थ!क वष! २०६९/७० मा स4ंथानहGको खुद नाफा G.११ अब! ४० करोड ५ लाख 

रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा G.५ अब! ५ करोड ३ लाख मा" खुद नाफा 

हुन गएको देYख�छ । साव!ज,नक स4ंथानहG Q�येकका आ¦न ै�व�शMट सम4या 
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भएका कारण अ,घ7लो आ$थ!क वष!भ�दा यो आ$थ!क वष!मा खुद नाफा घ3न 

गएको देYख�छ ।  

१४.४ महालेखा ,नय�"क काया!लयबाट Qा�त त�या�कअनसुार आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

सHममा ३७ वटा साव!ज,नक स4ंथानहGमा नेपाल सरकारको कुल सेयर लगानी 

G.१ खब! १५ अब! ८१ करोड ४५ लाख पगेुको छ भने सोह- अव$धसHममा कुल 

ऋण लगानी G.१ खब! ११ अब! ६८ करोड १७ लाख पगेुको छ । आ$थ!क वष! 

२०६९/७० मा यी स4ंथानहGमा सेयर लगानी G.१ खब! ७ अब! ६६ करोड ३८ 

लाख र ऋण लगानी G.१ खब! ६ अब! ५० करोड १७ लाख रहेको $थयो । यसर- 

स4ंथानहGमा सरकारको सेयर लगानी ७.५७ Q,तशत र ऋण लगानी ४.८६ 

Q,तशतले बढेको देYख�छ । 

१४.५ ३७ वटा साव!ज,नक स4ंथानहGको कुल सेयरधनी कोष आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

सHममा कुल G.१ खब! ५ अब! ९८ करोड ९५ लाख रहेको छ । अ,घ7लो आ$थ!क 

वष!मा उIत सेयरधनी कोष G.९७ अब! ८४ करोड १५ लाख रहेको $थयो । 

आ$थ!क वष! २०६९/७० को तलुनामा प,छ7लो आ$थ!क वष!मा स4ंथानहGको 

सेयरधनी कोष ८.३३ Q,तशतले व�ृ1 भएको छ । 

१४.६ नेपाल सरकारलाई साव!ज,नक स4ंथानहGबाट आ$थ!क वष! २०६९/७० मा G.६ अब! 

९९ करोड २ लाख लाभांश Qा�त भएकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा केह- कम 

भई G.६ अब! ६१ करोड ८७ लाख Qा�त भएको छ जुन सेयर लगानी (G.१ खब! 

१५ अब! ८१ करोड ४५ लाख) को ५.७१ Q,तशत हुन आउँछ । यस अव$धमा 

नेपाल दरू स�चार कHपनी �ल., कृ�ष �वकास ब�ैक �ल., जल�वCयतु लगानी 

तथा �वकास कHपनी �ल., औCयो$गक Eे" Wयव4थापन �ल. र नागRरक लगानी 

कोषबाट नेपाल सरकारलाई लाभांश Qा�त भएको देYख�छ । 

१४.७ साव!ज,नक स4ंथानमा काय!रत कम!चार-हGलाई सेवा ,नव�ृत भएप,छ उपदान, 

,नव�ृतभरण, औषधीउपचार, बीमा, �वदाको रकम ज4ता �व�भ�न शीष!कहGबाट 

Uदइने स�ुवधाको कारण हरेक स4ंथानहGको कोषमा Wयव4था नगRरएको 

दा,य�वमा वष�नी व�ृ1 भइरहेको देYख�छ । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा 

साव!ज,नक स4ंथानहGको कोषमा Wयव4था नगRरएको दा,य�व G.२६ अब! ९६ 

करोड ९६ लाख रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा उIत रकममा ०.१८ 

Q,तशतले ब�न गई G.२७ अब! १ करोड ९१ लाख हुनपगेुको छ । स4ंथानहGको 
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कोषमा Wयव4था नगRरएको दा,य�वमा वष�नी व�ृ1 भइरहेको ि4थ,तले 

अ�ततोग�वा लगानीकता!लाई (सरकारउपर) न ै भार पन� हँुदा यसलाई समयम ै

,नय�"ण गन! जGर- देYख�छ । 

१४.८ आ$थ!क वष! २०६९/७० सHममा ३७ वटा साव!ज,नक स4ंथानहGको खुद सि�चत 

नोIसान G.२० अब! ६१ करोड ९४ लाख रहेकोमा यो आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

सHममा ३७ वटा साव!ज,नक स4ंथानहGको खुद सि�चत नोIसान G.२६ अब! ९२ 

करोड २७ लाख पगेुको देYख�छ । सि�चत नोIसान G.१ अब!भ�दा बढ- भएका 

स4ंथानहGमा नेपाल आयल ,नगम G.३२ अब! ८४ करोड, नेपाल �वCयतु 

Qा$धकरण G.१७ अब! ९४ करोड, रािMNय वाYण�य ब�ैक G.९ अब! ९८ करोड, 

नेपाल ओRरJड Hयाuनासाइट Qा.�ल. G.४ अब!, उदयपरु �समेJट उCयोग �ल. 

G.३ अब! ४४ करोड, नेपाल वायसेुवा ,नगम G.१ अब! ७५ करोड र नेपाल खाCय 

स4ंथान G.१ अब! १४ करोड गर- ७ वटा रहेका छन ् । सि�चत नाफा G.१ 

अब!भ�दा बढ- भएका स4ंथानहGमा नेपाल दरूस�चार कHपनी �ल. G.४२ अब! 

४८ करोड, नेपाल नागRरक उºडयन Qा$धकरण G.३ अब! ७ करोड, कृ�ष  �वकास 

ब�ैक G.१ अब! ४७ करोड र एन.आ.ई.डी.सी. डभेलपमेJट ब�ैक �ल. G.१ अब! 

३६ करोड गर- ४ वटा रहेको पाइयो । 

राजव र कुल गाह
थ उ"पादनमा साव
ज�नक संथानको योगदान  

१४.९ नेपाल सरकारले आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा सकंलन गरेको कुल राज4व G. ३ 

खब! ५६ अब! ८५ करोडमा साव!ज,नक स4ंथानहGबाट Qा�त लाभांश (G.६ अब! 

६२ करोड) को अशं १.४६ Q,तशत  रहेको छ । नेपाल सरकारले स4ंथानमा 

गरेको सेयर लगानीको अनपुातमा सरकारलाई Qा�त Q,तफल अथा!त लाभाशं 

५.७१ Q,तशत मा" भएकाले यो Q,तफल दर Qच�लत ©याज दरभ�दा �यनू हुने 

भए प,न आयकर, म7ूय अ�भव�ृ1 कर र ग�ैकर सकंलनमा साव!ज,नक 

स4ंथानहGको भ�ूमका उ7ले�य रहँदै आएको छ । 

१४.१० आ$थ!क वष! २०७०/७१ को Qच�लत म7ूयको कुल गाह!4�य उ�पादन G. १९ खब! 

४१ अब! ६२ करोड रहेकोमा साव!ज,नक स4ंथानहGको कुल स�चालन आयको 

योगदान १३.३ Q,तशत (G.२ खब! ५८ अब!) रहेको छ । साव!ज,नक स4ंथानहG 

मqये सबभै�दा बढ- WयापाRरक Eे"को स�चालन आय कुल गाह!4�य उ�पादनको 
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७.५ Q,तशत (G.१ खब! ४६ अब!) छ भने सबभै�दा �यनू सामािजक Eे"को 

रहेको छ जुन ०.०६ Q,तशत (G.१ अब! २१ करोड) मा" छ । 

१४.११ सरकारले साव!ज,नक स4ंथानहGमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा Qवाह गरेको ऋण 

(G.१६ अब! २१ करोड) को Uह4सा यस ैवष! २०७०/७१ को कुल सरकार- खच! G. 

५ खब! १७ अब! २४ करोडमा ३.१३ Q,तशत रहेको छ भने पूँजीगत खच! G. ८५ 

अब! १० करोडमा साव!ज,नक स4ंथानहGमा Qवाह भएको ऋणको Uह4सा १९.०५ 

Q,तशत रहेको देYख�छ । 

साव
ज�नक संथानह0को Cे�गत �व�लेषण 

औLयो�गक Cे�  

१४.१२ औCयो$गक Eे"मा ७ वटा स4ंथानहG स�चालनमा रहेकोमा जनकपरु चुरोट 

कारखाना �ल.का कम!चार-हGलाई स�ुवधासUहत अवकाश गरेप�चात उIत 

स4ंथानबाट कुन ै कारोबार नभएको ि4थ,त रहेको र हालको Wयव4थापनबाट 

सी�मत �ववरणमा" उपल©ध भएकाले सोह- �ववरण समावेश गRरएको छ । 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा औCयो$गक Eे"अ�तग!त स�चा�लत साव!ज,नक 

स4ंथानहGले G.६ अब! १४ करोड ९२ लाख बराबरको स�चालन आय आज!न 

गरेका छन ्। जुन आ$थ!क वष! २०६९/७० को तलुनामा ७.०६ Q,तशत व�ृ1 हुन 

गएको छ । जनकपरु चुरोट कारखाना �ल. ब�द अव4थामा रहेको र नेपाल 

ओRरJड Hयाuनेसाइट Qा.�ल. स�चालन न ै हुननसकेको तथा नेपाल औषधी 

�ल.ले सी�मत उ�पादनमा" गरेको ि4थ,त छ । ज¨डबटु- उ�पादन तथा Qशोधन 

कHपनी �ल., दuुध �वकास स4ंथान र उदयपरु �समेJट उCयोग �ल. ले &मशः 

४५.११ Q,तशत, ९.६७ Q,तशत र ५.१० Q,तशत स�चालन आय व�ृ1 गन! सफल 

भएका छन ्।  

१४.१३ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा यस E"ेका स4ंथानहGको खुद नोIसान गत वष!को 

तलुनामा ३५.९६ Q,तशतले ब�न गई G.७७ करोड ४६ लाख पuुन गएको छ । 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा यो Eे"को कुल सि�चत नोIसान G. ९ अब! ९० 

करोड २० लाख पगेुको छ । यसर- ठूलो रकम अझ ै प,न सि�चत नोIसानी 

रहेको आधारमा औCयो$गक Eे"का स4ंथानहG सम4या�4त न ैरहेको ,नMकष! 

,नका7न स%क�छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा औCयो$गक Eे"का 
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स4ंथानहGको खदु ि4थर सHपि�त गत वष!को G.३ अब! ६१ करोड ५६ लाख बाट 

G.२४ करोड ९० लाख Eयीकरण भई G.३ अब! ३६ करोड ६६ लाख पuुन गएको 

छ ।  

१४.१४ यस Eे"मा स�चा�लत स4ंथानहGले नेपाल सरकारलाई ,तन! बाकँ= ऋण आ$थ!क 

वष! २०६९/७० को तलुनामा यो आ$थ!क वष!मा G.१ अब! ६० करोड ८८ लाखले 

व�ृ1 भ ैG.५ अब! ८५ करोड २७ लाख पगेुको छ । नेपाल सरकारसँग ठूलो रकम 

ऋण �लनेमा उदयपरु �समेJट उCयोग �ल�मटेड G.२ अब! २१ करोड, जनकपरु 

चुरोट कारखाना �ल. G.२ अब! १७ करोड र नेपाल ओRरJड Hयाuनेसाइट Qा.�ल. 

G.७४ करोड रहेको पाइयो । �य4त ैसेयरधनी कोष G.४ अब! ६ करोड ९९ लाख 

ऋणा�मक भई गत वष!को तलुनामा G.२७ करोड ३६ लाखले ऋणा�मक व�ृ1 

भएको छ ।  

१४.१५ ७ वटा स4ंथानहGमqये ३ वटा स4ंथानहG (दuुध �वकास स4ंथान, हेटौडा 

�समेJट उCयोग �ल�मटेड र उदयपरु �समेJट उCयोग �ल�मटेड) ले आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ सHमको लेखापर-Eण गराएका छन ्भने अ�यको समयम ैलेखापर-Eण 

सHप�न हुनसकेको छैन । औCयो$गक Eे"का स4ंथानहGमा जHमा २५७८ जना 

कम!चार-हG काय!रत रहेका छन ्भने कुल Qशास,नक खच! वा�ष!क G.६२ करोड 

५४ लाख तथा कम!चार- अवकाशको ,न�म�त कोषमा Wयव4था नगरेको दा,य�व 

G.१ अब! ९१ करोड १० लाख रहेको देYख�छ । औCयो$गक Eे"का स4ंथानहGमा 

सरकारले आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा सेयर लगानी G.५ अब! ४२ करोड ५६ 

लाख गरेको तर लाभांश Qा�त गन! सकेको छैन । 

Gयापा(रक Cे�  

१४.१६ WयापाRरक E"ेमा कृ�ष साम�ी कHपनी �ल., रािMNय �वउ �वजन कHपनी �ल., 

नेशनल Nे¨ड�ग �ल�मटेड, नेपाल खाCय स4ंथान, नेपाल आयल ,नगम �ल. र 

Uद UटHबर कप�रेशन अफ नेपाल �ल. गर- जHमा ६ वटा स4ंथानहG स�चा�लत 

छन ्। यस Eे"का स4ंथानहGले आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा G.१ खब! ४५ अब! ९५ 

करोड ९७ लाख स�चालन आय आज!न गरेका छन ्भने खुद नोIसान G.८ अब! 

५९ करोड ३ लाख रहेको देYख�छ । गत वष! स�चालन आय G.१ खब! २० अब! 

३६ करोड ४७ लाख र खुद नोIसान G.१ अब! ५५ करोड ३४ लाख रहेको $थयो । 

�य4त ै गत आ$थ!क वष!मा नेपाल आयल ,नगमको G.२ अब! ५ करोड खुद 
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नोIसान भएकोमा यो आ$थ!क वष!मा G. ८ अब! ३० करोड खुद नोIसान भएको 

पाइयो । यो आ$थ!क वष!मा अ�तरा!िMNय बजारमा क�चा तलेको म7ूय ब�न 

गएको र आ�तRरक बजारमा पेNो�लयम पदाथ!को म7ूय सो अनसुार समायोजन 

नगना!ले खुद नोIसान ठूलो अ�कले ब�न गएको देYखयो ।  

१४.१७ गत आ$थ!क वष! २०६९/७० मा यस Eे"मा स�चा�लत स4ंथानहGको कुल ऋण 

G.२६ अब! ५० करोड ६१ लाख भएकोमा उIत रकममा उ7ले�य व�ृ1 भ ैयस 

आ$थ!क वष!मा G.३४ अब! ६९ करोड ६० लाख पगेुको छ । यस Eे"का 

स4ंथानहGमqये नेपाल आयल ,नगमले सबभै�दा बढ- G.३३ अब! ९२ करोड १० 

लाख ऋण �लएको देYख�छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा नेपाल आयल 

,नगम �ल.लाई नेपाल सरकारको जमानतमा कम!चार- स�चयकोष तथा नागRरक 

लगानी कोषबाट G.२० अब! २८ करोड ऋण Qवाह भएको पाइयो ।   

१४.१८ आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा यस Eे"का स4ंथानहGको खदु ि4थर सHपि�त 

G.२ अब! ८ करोड १३ लाख रहेको छ । खदु सHपि�त सबभै�दा बढ- कृ�ष 

साम�ी कHपनीको G.७९ करोड ७१ लाख रहेको छ भने सबभै�दा �यनू रािMNय 

बीउ�वजन कHपनी �ल.को G.६ करोड ७२ लाख रहेको छ । यस E"ेमा सचंा�लत 

स4ंथानहGको सम� सेयरधनी कोष G.३१ अब! ६० करोड ४० लाख ऋणा�मक 

रहेको देYख�छ । यो कोष ऋणा�मक रहनमुा म�ुय भ�ुमका नेपाल आयल 

,नगमले खेलेको छ जसको य4तो कोष G.३२ अब! ५४ करोड ७४ लाख 

ऋणा�मक रहेको छ । 

१४.१९ यस Eे"का ६ वटा स4ंथानहGमqये ४ वटाले आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHमको 

लेखापर-Eण गराएका छन ्भने नेपाल खाCय स4ंथानले आ$थ!क वष! २०६६/६७ 

र नेशनल Nे¨ड�ग �ल.ले आ$थ!क वष! २०६८/६९ सHमको मा" लेखापर-Eण 

गराएका छन ्। १७८४ जना कम!चार- काय!रत रहेको यस Eे"का स4ंथानहGमा 

कोषमा Wयव4था नगRरएको दा,य�व G.७० करोड ३३ लाख रहेको छ । �य4त ै

Qशास,नक खच! वा�ष!क G.१ अब! ७१ करोड २४ लाख रहेको छ । यस E"ेका 

स4ंथानहGमा नेपाल सरकारले आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा ऋण लगानी 

G.१२ अब! ९८ करोड ३५ लाख तथा सेयर लगानी G.१ अब! ९९ करोड ९३ लाख 

गरेको तर लाभांश भने श�ूय रहेको अव4था पाइयो । 
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सेवा Cे�  

१४.२० सेवा Eे"मा �वगतमा ७ (नेपाल नागRरक उºडयन Qा$धकरण, नेपाल वायसेुवा 

,नगम, औCयो$गक E"े Wयव4थापन �ल., नेपाल पारवहन तथा गोदाम 

Wयव4था कं.�ल., रािMNय उ�पादक�व तथा आ$थ!क �वकास के�; �ल., नेपाल 

ईि�ज,नयRर�ग क�स7टे�सी सेवा के�; �ल. र नेशनल क�4NIसन कHपनी 

नेपाल �ल.) वटा स4ंथानहG स�चालनमा रहेकोमा नेशनल क�4NIसन कHपनी 

नेपाल �ल. र नेपाल ईि�ज,नयRर�ग क�स7टे�सी सेवा के�;का कम!चार-हGलाई 

स�ुवधासUहत अवकाश गरेप�चात उIत स4ंथानबाट कुन ै कारोबार नभएको 

ि4थ,त रहेको हँुदा उIत स4ंथानको �ववरण समावेश गRरएको छैन । यस 

Eे"का स4ंथानहGको स�चालन आय आ$थ!क वष! २०६९/७० मा G.१० अब! ६८ 

करोड ८९ लाख रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा उIत आयमा १५.२१ 

Q,तशतले व�ृ1 भई कुल स�चालन आय G.१२ अब! ३१ करोड ५० लाख पगेुको 

छ । सबभै�दा बढ- नेपाल वायसेुवा ,नगम र नेपाल नागRरक उºडयन 

Qा$धकरणले &मशः G.७ अब! ८२ करोड १६ लाख र G.३ अब! ७७ करोड ७२ 

लाख स�चालन आय गरेका छन ्।  

१४.२१ सेवा Eे"का स4ंथानहGको खुद नाफा/नोIसान �ववेचना गदा! आ$थ!क वष! 

२०६९/७० मा G.१ अब! ४४ करोड ३० लाख खदु नाफा रहेकोमा आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा घ3न गई G.१ अब! ३४ करोड ४८ लाख पगेुको छ । नेपाल 

नागRरक उºडयन Qा$धकरण, नेपाल वायसेुवा ,नगम, औCयो$गक E"े 

Wयव4थापन �ल., नेपाल पारवहन तथा गोदाम Wयव4था कं.�ल.ले खुद मनुाफा 

आज!न गरेका छन ् भने रािMNय उ�पादक�व तथा आ$थ!क �वकास के�; 

�ल.घाटामा स�चा�लत रहेको तथा नेपाल ईि�ज,नयRर�ग क�स7टे�सी सेवा 

के�; �ल. र नेशनल क�4NIसन कHपनी नेपाल �ल.को कारोबार नभएको 

ि4थ,त देYख�छ ।  

१४.२२ सेवा Eे"का स4ंथानहGको खुद ि4थर सHपि�त आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा 

कुल G. १२ अब! ५२ करोड ८७ लाख पगेुको छ । यस Eे"का स4ंथानहGको 

सेयरधनी कोष G. १८ अब! ४१ करोड १८ लाख रहेको छ । आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ सHममा सेवा E"ेको ऋण दा,य�व G. ७ अब! ६० करोड ४५ लाख 

पगेुको छ । उIत ऋणमqये नेपाल वायसेुवा ,नगमको G. ५ अब! ६९ करोड ५३ 



316 

 

लाख, नेपाल नागRरक उºडयन Qा$धकरणको G. १ अब! ७८ करोड ६७ लाख र 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम Wयव4था कं.�ल.को G. १२ करोड २५ लाख रहेको 

छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा यस Eे"का स4ंथानहGको कोषमा Wयव4था 

नभएको दा,य�व G. ८५ करोड ६२ लाख पगेुको छ । यीमqये सबभै�दा बढ- 

नेपाल वायसेुवा ,नगमको G. ८३ करोड ४१ लाख रहेको छ । यो आ$थ!क वष!मा 

नेपाल वायसेुवा ,नगमलाई दईुवटा �यारोबडी एयरबस जहाज खRरद गन!का 

ला$ग नेपाल सरकारको जमानतमा कम!चार- स�चयकोषबाट G. १० अब! ऋण 

Qवाह भएको र ,नगमले जहाजसमेत �भ×याइसकेको छ ।  

१४.२३ यस Eे"का स4ंथानहGमा काय!रत कम!चार-हGको स�ंया आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

सHममा कुल २३३४ पगेुको छ । साथै कुल Qशास,नक खच! वा�ष!क G. २ अब! 

१९ करोड ८८ लाख भएको देYख�छ । लेखापर-Eण ि4थ,त �ववेचना गदा! 

औCयो$गक Eे" Wयव4थापन �ल.ले मा" आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHमको 

लेखापर-Eण सHप�न गरेको नेपाल वायसेुवा ,नगम, नेपाल नागRरक उºडयन 

Qा$धकरण र नेपाल पारवहन तथा गोदाम Wयव4था कं.�ल. ले आ$थ!क वष! 

२०६९/७० सHमको लेखापर-Eण सHप�न गरेको तथा रािMNय उ�पादक�व तथा 

आ$थ!क �वकास के�; �ल.ले आ$थ!क वष! २०६४/६५ सHमको मा" लखेापर-Eण 

सHप�न गरेको पाइयो । 

१४.२४ यस Eे"का स4ंथानहGमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा नेपाल सरकारले G.१५ 

अब! ४१ करोड २२ लाख सेयर लगानी तथा G.२ अब! ४८ करोड ७ लाख ऋण 

लगानी गरेको छ । आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा औCयो$गक E"े Wयव4थापन �ल. 

वाहेक यस Eे"का अ�य स4ंथानहGबाट नेपाल सरकारलाई लाभांश Qा�त भएको 

छैन ।   

सामािजक Cे� 

१४.२५ सामािजक E"ेमा ५ वटा स4ंथानहG (सां4कृ,तक स4ंथान, गोरखाप" स4ंथान, 

जनक �शEा साम�ी के�; �ल., नेपाल ट�ल�भजन र रािMNय आवास कHपनी 

�ल.) स�चा�लत छन ् । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा यस Eे"का स4ंथानहGको 

G.१८ करोड ५६ लाख खदु नोIसान रहेकोमा आ$थ!क वष! २०७०/७१ खुद 

नोIसान G.२ लाखमा" रहेको पाइयो । यस E"ेका स4ंथानहGको आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा स�चालन आय G.१ अब! ४३ करोड ३६ लाख र खदु ि4थर 
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सHपि�त G. ८७ करोड ९६ लाख रहेको छ, जुन अ,घ7लो आ$थ!क वष!मा &मश: 

G. १ अब! २१ करोड ६ लाख  र G. ८० करोड ९ लाख रहेको $थयो ।  

१४.२६ नेपाल सरकारले आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा यस Eे"का स4ंथानहGमा कुल 

G. २ अब! ६० करोड २० लाख सेयर लगानी तथा G.५० करोड ७५ लाख ऋण 

लगानी गरेकोमा नेपाल सरकारलाई यस Eे"का कुन ै प,न स4ंथानहGबाट 

लाभांश Qा�त भएको छैन । आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा सामािजक Eे"का 

स4ंथानहGको कुल सेयरधनी कोष G. ८९ करोड २२ लाख रहेको छ, जुन 

अ,घ7लो आ$थ!क वष!मा G. ७६ करोड ७ लाख रहेको $थयो ।  

१४.२७ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा १६५१ जना कम!चार- काय!रत रहेको तथा कोषमा 

Wयव4था नगरेको दा,य�व आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा G. ८७ करोड २९ लाख 

पगेुको छ जसमा सबभै�दा बढ- गोरखाप" स4ंथानको G. ४८ करोड रहेको छ । 

सां4कृ,तक स4ंथान र नेपाल टे�ल�भजन आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHमको 

लेखापर-Eण सHप�न गरेकोमा अ�यले लेखापर-Eण समयम ै सHप�न गरेको 

पाइएन ।  

जनोपयोगी Cे�  

१४.२८ जनपयोगी E"े अ�तग!त सचंा�लत ३ वटा स4ंथानहG (नेपाल दरू स�चार 

कHपनी �ल., नेपाल �वCयतु Qा$धकरण र नेपाल खानेपानी स4ंथान) को कुल 

स�चालन आय आ$थ!क वष! २०६९/७० को G. ६१ अब! २९ करोड ८५ लाखमा G. 

२ अब! ८७ करोड ६७ लाखले व�ृ1 भई आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा G. ६४ अब! १७ 

करोड ५२ लाख पगेुको छ । सबभै�दा बढ- नेपाल दरू स�चार कHपनी �ल.ले G. 

३५ अब! ९९ करोड ५८ लाख स�चालन आय Qा�त गरेको छ । यस E"ेका 

स4ंथानहGको खुद ि4थर सHपि�त आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा G. १ खब! ४ 

अब! ५८ करोड २९ लाख रहेको छ भने सेयरधनी कोष G. ८५ अब! ८६ करोड ११ 

लाखले धना�मक रहेको छ ।  

१४.२९ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा सबभै�दा बढ- नेपाल दरू स�चार कHपनी �ल.ले G. 

११ अब! ५५ करोड ३७ लाख खुद नाफा आज!न गन! सफल भएको छ । नेपाल 

�वCयतु Qा$धकरणको खुद नोIसान G. ४ अब! ७० करोड २० लाख (जुन गत 

वष! G.४ अब! ६३ करोड ३६ लाख रहेको) र नेपाल खानेपानी स4ंथानको खदु 

नोIसान G. १४ करोड ९७ लाख (जुन गत वष!मा G. १५ करोड ५० लाख रहेको) 
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कायम भई यस Eे"का स4ंथानहGको सम�मा खदु नाफा G. ६ अब! ७० करोड 

२० लाख रहन गएको छ । आ$थ!क वष! २०६७/६८ मा नेपाल �वCयतु 

Qा$धकरणको सि�चत नोIसानी G. २७ अब! ५३ करोड अपलेखन गRरएकोमा 

प,छ7लो तीन वष!मा सि�चत नोIसान G. १७ अब! ९४ करोड पuुनलेु 

Qा$धकरणको सम4या जUटल रहेको पिुMट हु�छ । ठूलो रकम सि�चत 

नोIसानमा स�चा�लत नेपाल �वCयतु Qा$धकरणको बIयौता मा" कर-ब G.९ 

अब! पuुन गएकोले Qा$धकरणको कमजोर Wयव4थापनको �वडHबनापणू! अव4था 

$च"ण गद!छ । 

१४.३० जनपयोगी Eे"का स4ंथानहGको कुल ऋण दा,य�व आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा G. 

८५ अब! ३६ करोड ७० लाख पगेुको छ । जुन अ,घ7लो आ$थ!क वष!मा G. ७६ 

अब! १६ करोड ७५ लाख रहेको $थयो । सबभै�दा बढ- नेपाल �वCयतु 

Qा$धकरणको G. ८३ अब! ६६ करोड ४४ लाख ऋण दा,य�व रहेको छ भने नेपाल 

दरू स�चार कHपनी �ल.ले कुन ैऋण �लएको छैन । यस Eे"का स4ंथानहGमा 

काय!रत कुल कम!चार- स�ंया आ$थ!क वष! २०७०/७१ को अ��यसHममा जHमा 

१४,८१४ जना रहेका छन ्। सबभै�दा बढ- नेपाल �वCयतु Qा$धकरणमा ८,६९९ 

जना कम!चार-हG काय!रत रहेका छन ् । यस E"ेका स4ंथानहGको कुल 

Qशासक=य खच! G. २० अब! ४० करोड १८ लाख रहेको देYख�छ ।  

१४.३१ जनोपयोगी E"ेका तीनवटा स4ंथानहGको मा" ै कोषमा Wयव4था नगRरएको 

दा,य�व आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा G. २१ अब! ४२ करोड ९७ लाख पगेुको छ 

जसमा नेपाल �वCयतु Qा$धकरणको G. १४ अब! ७० करोड ४५ लाख, नेपाल दरू 

स�चार कHपनी �ल.को G. ६ अब! २३ करोड ४७ लाख र नेपाल खानेपानी 

स4ंथानको G.४९ करोड ५ लाख रहेको देYख�छ । यसQकार स4ंथानहGको 

कोषमा Wयव4था नगRरएको दा,य�वमा अ�य$धक व�ृ1 हँुदै जादँा लगानीकता!को 

है�सयतमा अ�ततोग�वा सरकार- कोषमा न ै&मशः दा,य�व ब�नजाने कारणले 

यो सम4या �वकराल देYखएको छ । जनोपयोगी Eे"का स4ंथानहGमा नेपाल 

सरकारले आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा कुल G. ६९ अब! ८० करोड ७४ लाख 

सेयर लगानी र G. ८७ अब! ३ करोड ८६ लाख ऋण लगानी गरेको देYख�छ । 

आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा नेपाल दरु स�चार कHपनी �ल.बाट G. ६ अब! ३१ 

करोड ३० लाख नेपाल सरकारलाई लाभांश Qा�त भएको छ । 
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�व"तीय Cे�  

१४.३२ �व�तीय E"े अ�तग!त ९ वटा स4ंथानहG स�चालनमा रहेका छन ्। आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा यस Eे"को कुल स�चालन आय G. २७ अब! ७८ करोड ४६ लाख 

पगेुको छ, जुन अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा १५.९८ Q,तशतले व�ृ1 हो । 

�व�भ�न पRरसचूकहGका आधारमा �व�तीय Eे"का स4ंथानहG सधुारो�मखू 

रहेको देYख�छ । �व�तीय Eे"का ९ वटै स4ंथानहGले आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा 

खुद नाफा आज!न गरेका छन ् । आ$थ!क वष! २०६९/७० मा यी Eे"का 

स4ंथानहGको खदु नाफा G. ५ अब! ७५ करोड ५८ लाख रहेकोमा आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ मा उ7ले�य व�ृ1 भई G. ६ अब! ३६ करोड ८७ लाख पगेुको छ । यस 

Eे"का G. १ अब!भ�दा बढ- नाफा आज!न गन�मा रािMNय वाYण�य ब�ैक G. १ 

अब! ८३ करोड ६७ लाख, कृ�ष �वकास ब�ैक G. १ अब! ४९ करोड १८ लाख र 

एन.आई.¨ड.सी. डभेलपमेJट ब�ैक G. १ अब! २५ लाख रहेको पाइयो ।   

१४.३३ आ$थ!क वष! २०७०/७१ मा यस Eे"का स4ंथानहGको खुद ि4थर सHपि�त G. २ 

अब! ८३ करोड १२ लाख र सेयरधनी कोष G. ३६ अब! ४९ करोड ८३ लाख 

धना�मक भई सब ैस4ंथानहGको सेयरधनी कोष धना�मक रहेको पाइयो । साथ ै

�व�तीय Eे"का स4ंथानहGको कजा!/लगानी रकम व�ृ1 भई आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ सHममा G. २ खब! २५ अब! ६९ करोड २१ लाख पगेुको छ जुन 

अ,घ7लो आ$थ!क वष!मा G. १ खब! ९३ अब! ९९ करोड ८९ लाख रहेको $थयो । 

यस आ$थ!क वष!मा कृ�ष �वकास ब�ैक, रािMNय वाYण�य ब�ैक, एन.आई.¨ड.सी. 

डभेलपमेJट ब�ैक, नागRरक लगानी कोष र ,नEेप तथा कजा! सरुEण ,नगम 

�ल.को कजा!/लगानीमा अ,घ7लो आ$थ!क वष!को तलुनामा अ�य$धक व�ृ1 भएको 

देYख�छ ।   

१४.३४ �व�तीय Eे"का स4ंथानहGमा नेपाल सरकारले आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHममा 

कुल G. २० अब! ५६ करोड ७९ लाख सेयर लगानी र G. २ अब! ८१ करोड ८७ 

लाख ऋण लगानी गरेको देYख�छ । सेयर लगानीवापत आ$थ!क वष! २०७०/७१ 

मा �व�तीय Eे"का स4ंथानहGमqये कृ�ष �वकास ब�ैकबाट G. १९ करोड ९४ 

लाख, जल�वCयतु लगानी तथा �वकास कHपनीबाट G. १० करोड र नागRरक 

लगानी कोषबाट G. ४ लाख गर- जHमा G. २९ करोड ९८ लाख लाभांश Qा�त 

भएको छ । ,नEेप तथा कजा! सरुEण ,नगम �ल.को पूँजी व�ृ1 गन! G. १ अब! 

थप सेयर लगानी गRरएको छ । साना ,नEेपकता!को ,नि�चत रकमसHमको 
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,नEेप सरुpEत रहने Wयव4था गRरएकोले �व�तीय Eे"मा सव!साधारणको 

�व�वास ब�न गएको महससु गRरएको छ । 

१४.३५ �व�तीय Eे"का स4ंथानहGमा कुल ६४१८ जना कम!चार-हG काय!रत रहेका छन ्

जसमा सबभै�दा बढ- कृ�ष �वकास ब�ैक र रािMNय वाYण�य ब�ैकमा &मशः 

३२९२ र २६७८ रहेको देYख�छ । यस Eे"का स4ंथानहGको कुल Qशासक=य खच! 

वा�ष!क G. ७ अब! ४४ करोड ९१ लाख रहेको देYख�छ । यस Eे"का 

स4ंथानहGमqयेमा रािMNय बीमा स4ंथानले आ$थ!क वष! २०६४/६५ सHमको तथा 

कृ�ष �वकास ब�ैक र नागRरक लगानी कोषले आ$थ!क वष! २०६९/० सHमको 

लेखापर-Eण सHप�न गरेका छन ् भने अ�य सब ै स4ंथानहGले आ$थ!क वष! 

२०७०/७१ सHमकै लेखापर-Eण सHप�न गरेका छन ्। 

१४.३६ रािMNय वाYण�य ब�ैकको कोषमा Wयव4था नभएको दा,य�व G. १ अब! २३ 

करोड ८० लाख र सभंा�वत दा,य�व G. ६ अब! २१ करोड ८३ लाख गर- जHमा 

G. ७ अब! ४५ करोड ६३ लाख दा,य�व रहेको पाइयो । नेपाल 4टक 

एI4चे�जको कोषमा Wयव4था नभएको दा,य�व G.७१ लाख र सभंा�वत दा,य�व 

G.३४ लाख गर- जHमा G. १ करोड ५ लाख दा,य�व रहेको पाइयो । ,नEेप 

तथा कजा! सरुEण ,नगमको कोषमा Wयव4था नभएको दा,य�व G. ८ लाख 

रहेको छ भने अ�य स4ंथानहGको कोषमा Wयव4था नगRरएको दा,य�व रहेको 

पाइएन । 

चनुौती र समयाहW  

१४.३७ नेपाल सरकारको पणू! वा अ$धकांश 4वा�म�वमा सचंा�लत ३७ वटा साव!ज,नक 

स4ंथानहG �व�भ�न पाचँ Qकारका ऐनCवारा गUठत छन ् । यी स4ंथानहGका 

स4ंथापनासHब�धी ऐन बेuलाबेuल ै भएको हँुदा स4ंथानहGको स�चालनका 

आधार प,न छु®ाछु®ै देYख�छन ् । फरकफरक ऐनCवारा स4ंथा�पत यी 

स4ंथानहGको काय!स�चालन/ Wयव4थापनका ला$ग ,नमा!ण गRरएका ,नयमावल- 

/ �व,नयमावल-हGमा प,न एक�पता नभएकाले साव!ज,नक स4ंथानहGमा हुने 

,नयिुIत Q%&यादेYख स4ंथानहGका जनशिIतलाई उपल©ध गराउने 

सेवास�ुवधाका �वषयहGमासमेत एक�पता कायम हुन सIने अव4था छैन।    

१४.३८ २०६८ साल माघमा साव!ज,नक स4ंथान ,नद�शन बोड!को गठन भई उIत बोड!ले 

�व�भ�न स4ंथानहGमा खलुा Q,त4पधा!को माqयमबाट छनौट गर- �सफाRरश 
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गरेका ©यिIतहGमqयेबाट नेपाल सरकारले काय!कार- Qमखु ,नयिुIत गर- 

,नजको काय!सHपादन म7ूया�कनको आधारमा तलबस�ुवधा एवम ्परु4कार Uदने 

Qणाल-को सGुवात गRरएको छ । सEम Wयव4थापक=य नेत�ृव चयन गर- 

स4ंथानलाई न,तजामखुी, Q,त4पध� र Wयावसा,यक बनाउन शGु गRरएको 

Q4ततु प1,त सकारा�मक भए ताप,न ,नयIुत भएका काय!कार- QमखुहGलाई 

ल�य हा�सल हेत ु ,नबा!धढ�गले काम गन� Wयावसा,यक वातावरण ,नमा!ण 

नहुनाले आशा अनGुपको सफलता Qा�त भएको अव4था छैन ।  

१४.३९ अ$धकाशं साव!ज,नक स4ंथानहG जनशिIत योजना तथा Wयव4थापनको 

�स1ा�तअनसुार स�चा�लत भएका छैनन।्  Qायश: स4ंथानमा  जनशिIतलाई 

उ�पादनशिIतमा �पा�तरण गन� चुनौ,त अझै प,न रहेको र यसो हुनकुो Qमखु 

कारणमा गणुा�मक तथा दEतायIुत जनशिIतको अभाव तथा जा$गरे 

Qविृ�तका कम!चार-हGको बाहु7य हुन ु हो। �य4तै Qकृ,तको ,नजी E"ेको 

Wयावसा,यक स4ंथासँग तलुना गन� हो भने साव!ज,नक स4ंथानमा अ�य$धक 

बढ- कम!चार- रहेको देYख�छ ।   

साथै �वनाQ,त4पधा! आ¦ना मा�छेलाई जागीर खुवाउन आव�यकभ�दा बढ- 

स�ंयामा अ4थायी एवम ् करार सेवाका पदहGमा कम!चार-हG ,नयIुत गन� 

Qविृ�तले गदा! स4ंथानहGको Qशासक=य �शरोभार खच! ब�दै गएको अव4था   

छ । अ$धकांश स4ंथानहGमा जनशिIतको QEेपण र जनशिIत �वकास योजना 

तजु!मा गर- काया!�वयन गRरएको अव4था छैन ।  

१४.४० लोकताि�"क शासनQणाल-मा कम!चार-को हकUहतका ला$ग Nेड य,ुनयनको 

भ�ूमकालाई अ4वीकार गन! स%कदvन तर हा�ा साव!ज,नक स4ंथानहGमा भने 

आफू काय!रत ,नकायको �व�तीय 4वा4�यको �वचारै नगर- बढ- स�ुवधा �लने 

Qविृ�त मौलाउँदै गएको कारणले स4ंथानहGको आ$थ!क कमजोर हँुदै गएको 

अव4था छ । सHबि�धत ,नकायको पवू!सहम,त�वना सेवास�ुवधाहG बढाउने 

Qविृ�त र स4ंथानको आ$थ!क Eमताले धा�न ै मिु4कल पन� खालका य4ता 

मागहGको दवावका कारण स4ंथानको कोषमा Wयव4था नगRरएको दा,य�वमा 

,नर�तर व�ृ1 हँुदै गएको अव4था छ । सरकार- स4ंथानहGका यस Qकारका 

%&याकलापले अ�ततोग�वा सरकारको रा�यकोषमा ठूलो दवाव सजृना गराउने 

,नि�चत छ । स4ंथानसHब1 तालकु म�"ालय र स�चालक स�म,त Nेड 

य,ुनयनको मागमा वाता! र सहम,तबाट टु�गोमा नपगुी �यसलाई खुGIक 
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अनमुोदन गर- 4वीकृ,तका ला$ग अथ! म�"ालयमा पठाउने Qविृ�तले गदा! अथ! 

म�"ालयमा अनाव�यक काय!चाप र दवाव बUढरहेको छ ।  

१४.४१ साव!ज,नक स4ंथानहGले Q�येक आ$थ!क वष!को समाि�तप,छ ,नि�चत 

समयाव$ध �भ" लेखापर-Eण गराउनपुन� Wयव4था काननुले तोकेको छ । 

जसअनसुार स4ंथानहGको लेखापर-Eणको अव4था हेदा! कुल ३७ मqये १९ वटा 

स4ंथानहGले मा" आ$थ!क वष! २०७०/७१ सHमको लेखापर-Eण सHप�न गरेका 

छन ्।  

लेखापर-Eणªबना �व�तीय अनशुासन कायम गन! स%कदvन । समयम ै

लेखापर-Eण गराई सोको Q,तवेदन साव!ज,नक नगन� स4ंथानका QमखुहGले 

�व�तीय उ�तरदा,य�व बहन गरेको देYखएन । लेखापर-Eण नभएका स4ंथानमा 

प,न थप ऋण लगानी हुने, स�ुवधा व�ृ1 हुने र �यसका Qमखु परु4कृत हुने वा 

थप िजHमेवार- पाउने अव4थाले साव!ज,नक स4ंथानको �व�तीय अनशुासन झन 

कमजोर ब�दैगएको छ ।  

१४.४२ साव!ज,नक स4ंथानहGले आ¦नो स4ंथानको उ¾े�य, ZिMटकोण, रणनी,त र 

काय!नी,तअन�ुप 4पMट�पले Wयावसा,यक काय!योजना तजु!मा गर- लाग ू

गनपुन�मा अ$धकांशले सोअन�ुप गरेको देYखएन। Wयावसा,यक योजना भएका 

केह- स4ंथानहGको योजनाको काया!�वयन अव4था प,न कमजोर छ । 

जनशिIत Wयव4थापन, पूँजीको पRरचालन, माग र आप,ूत !को अनमुान, 

म7ूय,नधा!रण, बजार Wयव4थापन, खRरद Wयव4था लगायत मह�वपणू! पEहGको 

स�चालन काय!योजना बनाई सोको काया!�वयन अ,नवाय! देYख�छ ।  

१४.४३ बजारमा ,नजी E"ेको Qवेशसँग ै साव!ज,नक स4ंथानले आ¦नो दEता बढाएर 

Q,त4पधा! गन! सEम हुनपुन�मा �यसो हुन सकेन । ,नजी Eे" फ4टाउँदै गयो 

तर साव!ज,नक स4ंथान धराशायी ब�दै गए । पूँजी, क�चा पदाथ!, सरकार- 

सरंEण र बजार हँुदाहँुदै प,न सरकार- उCयोग UटIन सकेनन ् । सेवा Eे"मा 

प,न ,नजी Eे" आ&ामक ढ�गले अगाडी बढेको छ तर साव!ज,नक स4ंथानसँग 

,नजी Eे"सँग Q,त4पधा! गन� रणनी,त छैन । WयापाRरक Eे"को अव4था झन 

दयनीय हँुदै गएको छ । सरकार- अनदुान पाएर प,न WयापाRरक स4ंथानको 

नोIसानी ब�दै जानकुो कारण कमजोर Wयव4थापन न ैहो ।  
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१५. भूक_प प�छको पुन�नमा
ण र नव�नमा
ण  

१५.१ २०७२ साल वशैाख १२ गतकेो �वनाशकार- भकूHप र �यसप,छको 

पराकHपनहGबाट मानवीय, भौ,तक सरंचना एव ं Qाकृ,तक £ोतको ठूलो E,त 

हुन गएको छ । �वनाशकार- भकूHपमा पRर अUहले सHम ८ हजार ७ सय ९० 

जनाको म�ृय ुभएको छ, २२ हजार ३ सय जना घाइत ेभएका छन ्भने कRरब 

३०० जना अझै वेप�ता रहेको अनमुान छ । �ामीण भेगमा आय आज!नका 

ला$ग पा�लएका कRरव १७ हजार भ�दा बढ- ठुला चौपायहG र कRरव ४० हजार 

साना चौपायहG मरेका छन ्। �यसगैर-, ५ लाख ७ हजार १७ घर पणू! Gपमा 

qव4त भएका छन ्। २ लाख ६९ हजार १९० घरमा आं�शक E,त पगेुको छ । 

कुल जनस�ंयाको कRरव एक ,तहाई (८० लाख) जनस�ंया भकूHपबाट Qभा�वत 

भएको अनमुान छ । भकूHपबाट ७५ िज7लाहG मqये ३१ िज7लामा Qभाव 

पारेको छ । �यसमqये १४ िज7लाहG पणू! Qभा�वत भएका छन ्भने अ�य १७ 

िज7लाहGमा आ�ंशक Qभाव परेको छ । भकूHपबाट सबभै�दा बढ- Qभा�वत 

िज7ला �स�धुपा7चोकमा अ$धकंाश घर भि�कएका छन ्भने बाँक= घरमा प,न 

E,त पगेुको छ । भकूHप प,छको उ1ार र राहत काय!को Qाथ�मक=करण गर- 

बढ- Qभा�वत १४ िज7लाहGमा खोजी र उ1ार, राहत र पनु:4थापना काय! 

भएका छन ्। 

१५.२ भकूHपका कारण ठूलो मा"ामा भौ,तक सरंचना खासगर- ,नजी तथा सरकार- 

भवन, साँ4कृ,तक सHपदा, �वCयालय र 4वा4�य स4ंथाका भवन, �ामीण 

सडक, पलु, खानेपानी, �वCयतु उ�पादन गहृ र खेलकुदका सरंचनाहGमा E,त 

पगेुको छ । �यसगैर-, Qाकृ,तक £ोतहG, कृ�ष ज�मन, पय!टक=य पदमाग!मा 

समेत ठूलो E,त भएको छ । 

१५.३ भकूHप Qभा�वत Eे"मा सरकार अUहले पनु,न!मा!ण अ�भयानमा जुटेको छ । 

य4तो �वषम ् र �व�शMट पRरि4थ,तमा भकूHप प,छको राहत, पनु4था!पना र 

पनु,न!मा!णका ला$ग सरकारले आ¦नो सHपणू! Qयास केि�;त गन� गर- आगामी 

वष!को ला$ग नी,त तजु!मा गनु!पन� अव4था छ । पनु:4थापना, पनु,नमा!ण र 

नव,नमा!णका ला$ग सरकारले G. २०० अब!को रािMNय पनु,नमा!ण कोष 4थापना 

गर- सो कोषको ला$ग G. २० अब! रकम छु®याएको छ । 
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१५.४ �वनासकार- भकूHपले गदा! G. ५१७.५ अब! बराबरको E,त र G. १८९.० अब! 

बराबरको नोIसानी गर- जHमा G. ७०६.५ अब! बरावरको E,त तथा नोIसानी 

भएको अनमुान छ । यो E,त तथा नोIसानी कुल गाह!4�य उ�पादनको झJड ै

एक ,तहाई हुन आउँछ । �यसगैर-, कुल ि4थर पुँजी ,नमा!णको शतQ,तशत 

E,त भएको अनमुान छ । भकूHपको जोYखमले राजधानी र यसको वर-पर- बढ- 

Qभाव पन! गएकोले प,न यसले अथ!त�"लाई दरूगामी असर पान! सIछ । 

खासगर- �ामीण ब4तीहGमा �यनू आय भएका पRरवारका ढंुगा, माटो र काठले 

बनेका घरहG मqये कर-ब ८०-९० Q,तशत qव4त हुन ुर म�ुय पेशाको Gपमा 

रहेको कृ�ष र पशपुालनमा भएको E,तका कारण गRरवी ब�ने अनमुान छ ।  

१५.५ �व�व बvकका अनसुार भकूHपको Qभावबाट आ$थ!क बष! २०७२/७३ मा थप २.५ 

Q,तशत देYख ३.५ Q,तशत नेपाल-लाई गRरवीमा धके7ने र ७ लाख गRरवको 

स�ंया ब�ने (थ�पने) अनमुान छ । �यसगैर-, खानेपानी तथा सरसफाई सेवा, 

�वCयालय तथा 4वा4�य सेवामा पगेुको अवरोध र ब�दो खाCय असरुEा 

आUदका कारण बहुआया�मक गRरवी (Multidimentional Poverty) मा गUहरो 

Qभाव पन� अनमुान छ । 

१५.६ �वनाशकार- भकूHपका कारण आ$थ!क वष! २०७१/७२ को कूल गाह!4�य उ�पादन 

व�ृ1दर ३.० Q,तशतमा �स�मत भएको अनमुान छ । भकूHप पवू! आ$थ!क व�ृ1 

४.६ Q,तशत हुने अनमुान $थयो । भकूHपका कारण G. ५२ अब!को उ�पादन 

E,त भएको कारण आ$थ!क व�ृ1दरमा कमी आएको हो । भकूHपले सम� 

अथ!त�"मा Qभाव पारेको भएप,न Rरयल 4टेटमा बढ- असर परेको अनमुान   

छ । चाल ुआ$थ!क वष! २०७१/७२ मा भकूHप पवू! यस Eे"को उ�पादन ४.८ 

Q,तशतले ब�ने अनमुान रहेकोमा भकूHपको कारण ०.८ Q,तशतमा �स�मत हुने 

अनमुान छ । �यसगैर-, वीमा Eे"मा G. १६ अब! भ�दा बढ-को दावी परेको छ 

भने बvक तथा �वि�तय स4ंथाहGबाट Qवाह भएको कजा!को गणु4तरमा समेत 

असर पuुने अनमुान छ । �ामीण Eे"मा स�चय गरेको खाCय पदाथ! नMट 

भएको र पशुज�य उ�पादन र पशपुालनमा ठूलो E,त भएको छ । �व�व 

सHपदा E"ेको स$ूचमा रहेका काठमाJडौ उप�यकाका १० वटा सां4कृ,तक 
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सHपदाहG मqये ७ वटामा E,त भएको र पय!टक पदमाग! (Trekking Route) 

मा अवरोध आएको कारण पय!टन Eे"मा Q�यE असर पन� अनमुान छ ।  

१५.७ आ$थ!क वष! २०७१/७२ मा G. ४२३ अब! राज4व उìने अनमुान रहेकोमा भकूHप 

प�चात ८.० Q,तशतले कमी भ ैG. ३९० अब! मा" उìने अनमुान रहेको छ । 

साथै, कुल सरकार- खच!मा प,न केह- कमी आई G. ४९४ अब!मा सी�मत रहने 

अनमुान छ । �यसगैर-, ,नया!त घ3ने र आयातको व�ृ1दरमा केह- कमी 

भएताप,न Wयापार घाटा ब�ने अनमुान छ । 

ता#लका १५ (क) : भकू_पबाट भएको C�त 

Cे� E,त (G. करोडमा) 
नोIसानी (G. 

करोडमा) 

जHमा (G. 

करोडमा) 

सामािजक Cे� ३५५०२.८ ५३५९.७ ४०८६२.५ 

आवास तथा मानव व4ती ३०३६३.२ ४६९०.८ ३५०५४.० 

4वा4�य ६४२.२ ११२.२ ७५४.४ 

�शEा २८०६.४ ३२५.४ ३१३१.८ 

सां4कृ,तक सHपदा १६९१.० २३१.३ १९२२.३ 

उ"पादनमूलक Cे� ५८०७.४ १२००४.६ १७८१२.० 

कृ�ष  १६४०.५ ११९६.२ २८३६.७ 

�सचंाई ३८.३ - ३८.३ 

वाYण�य ९०१.५ ७९३.८ १६९५.३ 

उCयोग  ८३९.४ १०८७.७ १९२७.१ 

पय!टन १८८६.३ ६२३७.९ ८१२४.२ 

�व�त ५०१.५ २६८९.० ३१९०.५ 

पवूा
धार Cे� ५२४६.० १४३२.३ ६६७८.३ 

�वCयतु १७८०.७ ३४३.५ २१२४.२ 

संचार ३६१.० ५०८.५ ८६९.५ 

सामुदा,यक पवूा!धार ३३४.९ - ३३४.९ 

यातायात १७१८.८ ४९३.० २२११.८ 

पानी तथा ढल ,नकास १०५०.६ ८७.३ ११३७.९ 

अ�य (Cross Cutting) ५१८७.२ १०६.१ ५२९३.३ 

सुशासन १८७५.७ - १८७५.७ 

Qाकृ,तक Qकोप जोYखम 

�य,ूनकरण 

१५.५ - १५.५ 

वन तथा वातावरण  ३२९६.० १०६.१ ३४०२.१ 

कुल ज_मा ५१७४३.४ १८९०२.७ ७०६४६.१ 

£ोत: �प.̈ ड.एन.ए. Rरपोट!, रािMNय योजना आयोग 



१५.८ �वनाशकार- भकूHपबाट कRरव G

यसमqये सामािजक E"ेमा ५७.८ 

पवूा!धार Eे"मा ९.५ Q,तशत र अ�य E"े 

असर परेको छ । �यसगैर-, नीिज Eे"मा

सरकार- E"ेमा G. १६६.१ अब! 

अनमुान  छ । 

 

१५.९ �यनू आ$थ!क व�ृ1, उ�च माग

शासक=य Eमता कमजोर हँुदा आगामी Uदनमा म;ुा4फ=,तमा थप चाप पन!

सIछ । आगामी Uदनमा पनु,न!मा!णका ला$ग नीिज र सरकार- Eे"बाट ठूलो 

रकम अथ!त�"मा QवाUहत हुने हुनाले उपभोIता म7ूयमा चाप पन�छ । ,नमा!ण 

सामा�ी र �मशिIतको उ�च माग �सज!ना हुने हँुदा गरैकृ�ष E"े र सेवा Eे"मा 

समेत उ�च म7ूय व�ृ1को चाप पन! सIछ । अक�तफ!

कारण कृ�ष Eे" Qभा�वत भईसकेको अव4थामा कृ�षज�य व4तहुGको म7ूयमा 

प,न चाप पन� अव4था छ । ,नमा!ण Eे"मा �मशिIतको उ�च मागले गदा! 

�मशIतीको अभाव भई �यालादर ब�न गई व4त ुर सेवाको म7ूय ब�ने हँु

लागत Qभावी म;ूा4फ=,त (Cost Push Inflation) 

१५.१० खासगर- ,नमा!ण सामा�ीहG (ि4टल

आUद) को उ�च माग 4वदेशी उ�पादनले धा�न नसIने हुनाले आयात ब�ने तर 

25.2%

9.5%

चाट
 १५ (क) : भकू_पबाट अनमुा�नत C�त

सामािजक Eे" उ�पादनमूलक Eे"
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�वनाशकार- भकूHपबाट कRरव G. ७०६.५ अब!को E,त भएको अनमुान छ । 

८ Q,तशत, उ�पादनमलूक Eे"मा २५.२ Q,तशत, 

Q,तशत र अ�य E"े (Cross Cutting) मा ७.५ Q,तशत 

नीिज Eे"मा G. ५४० अब! (७६.० Q,तशत) र 

अब! (२४.० Q,तशत) को E,त र नोIसानी भएको 

 

उ�च माग, �व4तारकार- बजेट, आप,ूत !ज�य अवरोध र 

शासक=य Eमता कमजोर हँुदा आगामी Uदनमा म;ुा4फ=,तमा थप चाप पन! 

सIछ । आगामी Uदनमा पनु,न!मा!णका ला$ग नीिज र सरकार- Eे"बाट ठूलो 

रकम अथ!त�"मा QवाUहत हुने हुनाले उपभोIता म7ूयमा चाप पन�छ । ,नमा!ण 

सामा�ी र �मशिIतको उ�च माग �सज!ना हुने हँुदा गरैकृ�ष E"े र सेवा Eे"मा 

प पन! सIछ । अक�तफ! , मौसमको Q,तकूलताका 

कारण कृ�ष Eे" Qभा�वत भईसकेको अव4थामा कृ�षज�य व4तहुGको म7ूयमा 

प,न चाप पन� अव4था छ । ,नमा!ण Eे"मा �मशिIतको उ�च मागले गदा! 

�मशIतीको अभाव भई �यालादर ब�न गई व4त ुर सेवाको म7ूय ब�ने हँुदा 

Cost Push Inflation) हुने अनमुान छ । 

ि4टल, %फUटगंका सामान, �समेJट, ई®ा, UटHबर 

को उ�च माग 4वदेशी उ�पादनले धा�न नसIने हुनाले आयात ब�ने तर 

57.8%

7.5%
भकू_पबाट अनमुा�नत C�त   

उ�पादनमूलक Eे" पूवा!धार Eे" अ�य (Cross Cutting)
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,नया!त ब�ृ1 हुन नसIनलेु भIुतानी स�तलुनमा Q,तकूल अव4था आउने 

अनमुान छ ।   

१५.११ भकूHपको Qभावले पय!टन Eे"मा आउनसIने स4ुतता, त�काल बकै कजा!मा हुन 

सIने �यनूता र घर जuगा (Real Estate and Housing)  Eे"मा भएको 

E,तले ब%ैकंग Eे"मा जोYखम ब�न सIने भएताप,न कृ�ष Eे"मा म�ुय 

योगदान Uदने बाल-को उ�पादनमा मौसम Q,तकुल नहुने, देशको ठूलो 

औCयो$गक E"े तराईमा भकूHपको असर नपरेको, ठूला जल�वCयतु 

आयोजनाहGमा खास ैअसर नपरेको, पनु,नमा!ण र नव,नमा!णको &ममा ,नमा!ण 

Eे"को ग,त�व$ध ब�ने तथा थोक र खु;ा Wयापार Eे"मा थप बढो�तर- हुने 

ज4ता कारणहGले आगामी वष!मा आ$थ!क व�ृ1दरमा सकारा�मक असर पन� 

अनमुान छ । 

१५.१२ भकूHपबाट भएको E,तको QारिHभक अनमुान अनसुार पनु,न!मा!ण र 

नव,नमा!णका ला$ग G. ६६९.५ अब! लाuने अनमुान छ । यस मqये सब ैभ�दा 

बढ- सामािजक E"ेमा G. ४०७.७ अब! (६०.९ Q,तशत) लाuने अनमुान छ । 

�यसगैर-, उ�पादनमलूक E"ेमा G. ११५.६ अब! (१७.३ Q,तशत), पवूा!धार Eे"मा 

G. ७४.३ अब! (११.१ Q,तशत) र अ�यमा G. ७१.९ अब! (१०.७ Q,तशत) लाuने 

अनमुान छ । भकूHपको कारणबाट नीिज भवन, सरकार- भवन र �वCयालय 

भवनहGमा भएको ठूलो E,तको कारण पनु,न!मा!ण र नव,नमा!णमा आवास 

Eे"को अशं सब ैभ�दा बढ- (४९.० Q,तशत) रहेको हो । 

 

 
 

४०७७४.७ 

११५६१.८ ७४२६.६ ७१८७.३ 

०. 
१००००. 
२००००. 
३००००. 
४००००. 
५००००. 

सामािजक Eे" उ�पादनमूलक Eे" पूवा!धार Eे" अ�य (Cross 

Cutting)

चाट
 १५ (ख) : पुन:�नमा
ण र नव�नमा
णका ला�ग आव�यक 

wोत (0. करोडमा) 
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ता#लका १५ (ख) : पनु�न
मा
ण र नव�नमा
णको ला�ग wोत आव�यकता 

Cे� 
आव�यक रकम (0. 

करोडमा) 
अंश (��तशत) 

सामािजक Cे� ४०७७४.७ ६०.९ 

आवास ३२७७६.२ ४९.० 

4वा4�य १४६९.० २.२ 

पोषण ५०३.६ ०.८ 

�शEा ३९७०.६ ५.९ 

सां4कृ,तक सHपदा २०५५.३ ३.१ 

उ"पादनमूलक Cे� ११५६१.८ १७.३ 

कृ�ष  १५५६.१ २.३ 

�सचंाई ४६.७ ०.१ 

वाYण�य २००५.१ ३.० 

उCयोग ७३५.७ १.१ 

पय!टन ३८७१.० ५.८ 

�व�त ३३४७.२ ५.० 

पूवा
धार Cे� ७४२६.६ ११.१ 
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ज�मा सुचका9क १०० ११४.६४ ११५.७२ १२२.०१ १२५.०६ १२७.७३ १३३.४६ १४०.०५ १४१.०७ १४५.२९ १४८.३१

नोटः आUथHक वषH २०५७/५८ दे/ख सूचकांकमा पYरमाजHन / संशोधन गYरएको । * �ारि6भक  अनुमान

8ोतः के<Z-य त[या\क :वभाग ।

तरकार,, वागवानी र नस�र, आ;द

फलफूल आ;द

पशुज*य उ�पादन

अ*य पशुज*य उ�पादन

बनज*य उ�पादन

खा(या*न तथा अ*य बाल,ह>

भार

ता#लका ८.५ : कृ@षज*य व4तुह>को पAरमाणा�मक सचूका9क

(आधार वष� २०५७/५८= १००)

कृ@षज*य व4तुह>
आ�थ�क वष�



(मे]^क टनमा)

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२* २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१

१. रासाय5नक मल

क. युYरया (मे]^क टन) ९९१९६.०० १०८५५३.०० १४५६२२.०० ११८०९३.०० २७.५६ ३१.६९ ३५.११ ४७.११

ख. _ड.ए.पी. (मे]^क टन) ४३७२४.०० ६५७२२.०० ८१५२०.०० ५८१०५.०० ७.१२ १३.९५ २१.२६ २६.३७

ग. पोटास (मे]^क टन) २७३३.०० २६८८.०० ५०४६.०० ३९२४.०० ०.८१ १.२० ०.८६ १.६३

ज�मा १४५६५३.०० १७६९६३.०० २३२१८८.०० १८८१२२.०० ३५.५९ ४६.८४ ५७.२५ ७५.११

* �थम आठ म]हनाको अनुमा�नत

(हे�टरमा)

२०६२/६३ २०६३/६४ २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७०/७१ २०७१/७२*

१. भौगो#लक �े� १८४०२.०० २६९६८.०० १६६१३.०० २५८५०.०० ३०७१८.०० ३५७४८.०० ४७७९५.०० ३२१८०.०० १९३१०.०० ७९४८.०० ७४५३.००

क. पहाड १६२०.०० २८७८.०० १४०९९.०० २९६१.०० ५३०४.०० ६९९१.०० १६४०३.०० १२११२.०० ०.००

ख. तराई १६७८२.०० २३९३१.५० २५१४.०० २२८८९.०० २५४१४.०० २८७५७.०० ३१३९२.०० २००६८.०० ७९४८.०० ७४५३.००

ग. नछुaयाइएको १५८.०० - - -

२. Jक#सम १८४०२.०० २६९६८.०० १४०९९.०० २५८५०.०० ३०७१८.०० ३५७४८.०० ४७७९५.०० ३२१८०.०० १९३१०.०० ७९४८.०० ७४५३.००

क. नहर ७७६४.०० ५४६०.०० ५३९०.०० ६७३४.०० ११३८४.०० १०५२३.०० २५२३५.०० १५०००.०० ४१७५.०० ०.००

ख. भूTमगत १०६३८.०० २१०२४.०० ८६२५.०० १८८१५.०० १९३३४.०० २५२२५.०० २२५६०.०० १७१८०.०० १५१३५.०० ७९४८.०० ७४५३.००

ग. नछुaयाइएको ४८३.५० ८४.०० ३०१.००

* अनुमा�नत

8ोतः Tसचंाइ  :वभाग 

ता#लका ८.६ : रासाय5नक मलको KबLM @वतरण र %योगदर

ता#लका ८.७ : थप #सचंाई @व4तार

:ववरण
%थम आठ म;हना

:ववरण
आ�थ�क वष� %योगदर क.जी. / हेQटर

आ�थ�क वष�



(@. ��त मे.टनमा) 

२०६२/११/३० २०६३/११/३० २०६४/११/३० २०६५/११/३०* २०६६/११/३०* २०६७/१२/३०* २०६८/१२/३०* २०६९/१२/३०* २०७०/१२/३०* २०७१/१२/३०*

रासा5यकन मल

क) सdफेट 

ख) यYुरया १६०००.०० १४२००.०० २४०००.०० २४०००.०० १२५००.०० १८०००.०० १८०००.०० १८०००.०० १८०००.०० १८०००.००

ग) क6eले�स १९२२०.०० १९२२०.०० १९२२०.०० २०५६०.००  

घ) क6पाउfड

ङ) _ड.ए.:प. २४०००.०० २५०००.०० २५०००.०० २५०००.०० २७२६०.०० ३२०००.०० ३२०००.०० ४५०००.०० ४५०००.०० ४५०००.००

च) पोटास १३६००.०० १४५००.०० २००००.०० २००००.०० ३१०००.०० ३१०००.०० ३१०००.००

छ) ट-.एस.:प.

* आयात :व<दकुो लाUग तोgकएको मूdय

8ोतः कृ:ष सामhी क6पनी TलTमटेड

:ववरण
आ�थ�क वष�

ता#लका ८.८ : रासाय5नक मलको मूSय



ि�थर पुँजी लगानी भएको रकम �. करोडमा

�ाइभेट फम� �ाइभेट �ल�मटेड साझेदार! ज"मा �ाइभेट फम� �ाइभेट �ल�मटेड साझेदार! ज"मा

२०६१/६२ ६९७२ ५५९ ४९९ ८०३० ८७९.०३ १५३.२८ ६८.४२ ११००.७३

२०६२/६३ ७३२२ ५३६ ३७२ ८२३० ५७०.७५ ६९.८६ २९.३९ ६७०.००

२०६३/६४ ७५८७ ७३१ ३८५ ८७०३ ६७२.०३ ७६५.२० ३४.०५ १४७१.२८

२०६४/६५ ८२३१ ८४७ ३१६ ९३९४ ६८१.०० ८२.०० ६०.०० ८२३.००

२०६५/६६ १६२३८ ९४३ ५४१ १७७२२ ११३४.०० २२९.०० १६९.०० १५३२.००

२०६६/६७ ११२५० १११६ ६५४ १३०२० ९८३.४५ ३०७.६० २४१.८३ १५३२.८८

२०६७/६८ १२३५९ १११४ ११४५ १४६१८ १११५.०० २२०.०० १४०.०० १४७५.००

२०६८/६९ १५८३१ १२२५ ९५२ १८००८ - - - १७२७.४०

२०६९/७० १७११६ ११७९ १०७८ १९३८३ ९११.०० ५१४.०० २८९.०० १७१४.००

२०७०/७१ १९२२६ १४९६ १४३२ २२१५४ - - - २११६.९७

२०७१/७२* ११३६२ ७३२ ७८४ १२८७८ - - - १४६९.८२

0ोतः घरेलु तथा साना उ5योग 7वभाग तथा स�म9त

नोट: घरेलु तथा साना उ5योग 7वभागबाट �थीर पुँजी लगानीको �ाइभेट फम�, �ाइभेट �ल. र साझेदार!को छु>ाछु>ै 7ववरण �ाAत नभएको ।

* �थम आठ मEहना स"मको

ता�लका ९.१ : दता� भएका घरेलु तथा साना उ�योगको सं�या र ि�थर पूँजी लगानी

 उ5योगको Gक�सम र संIया
आJथ�क वष�



औ�यो�गक 	े�को नाम �थापना औ.	े.को कुल �वकास गर� तयार उ�योगह�लाई औ.	े.तफ !नजी उ�योगको �थीर पूँजीमा संचालनमा आएका ब+द !नमा णाधीन

/स.नं. (औ.	े.) /म!त 	े�लफल गरेको जमीन भाडामा 4दएको भएको लगानी तफ बाट भएको भएको लगानी उ�योगह6को उ�योगह6को उ�योगह6को

(रोपनीमा) (रोपनीमा) जमीन (रोपनीमा) (करोडमा) लगानी (करोडमा) (करोडमा) सं7या सं7या सं7या

१ के+9�य काया लय

२ बालाजु औ�यो�गक 	े� २०१६ ६७० ६७० ५४१ ६.७८ ३३७.०० ६.३७ १०२ ८ २१

काठमाडC, बाEमती अं.

३ हेटौडा औ�यो�गक 	े� २०२० २८२९ २३६७ १९२५ ६.०० ४९९.०० ६.३५ ७३ ८ ११

मकवानपुर, नारायणी अं.

पाटन औ�यो�गक 	े� २०२० २९३ २९३ २१७ ४.१५ १७१.०० ४.२२ १०१ ८ ६

ल/लतपुर, बाEमती अं.

५ नेपालग+ज औ�यो�गक 	े� २०३० २३३ २३३ १८५ ०.९८ ११२.०० ११२.०० २८ १ ५

नेपालग+ज, भेर� अं.

६ धरान औ�यो�गक 	े� २०२९ २०२ २०२ १४२ ०.७७ ३०.०० २८.१० २६ ० ७

धरान, कोशी अं.

७ पोखरा औ�यो�गक 	े� २०३१ ५०१ ५०१ ३९७ २.४१ १८८.०० ३.११ ६५ ५ ३

पोखरा, गKडकL अं.

८ बुटवल औ�यो�गक 	े� २०३२ ४३४ ४०७ ३७६ २.३९ २७०.०० २.२४ ६३ ७ २

बुटवल, लुिNबनी अं.

९ भOतपुर औ�यो�गक 	्ँ◌े� २०३५ ७१ ७१ ५८ १.४१ ५९.०० ०.०१ २८ ८ ०

भOतपुर, बाEमती अं.

१० बीरे+9नगर औ�यो�गक 	े� २०३८ ९० ९० ६६ १.५७ १.५० १.२३ १९ २ १

सुखRत, भेर� अं.

११ धनकुटा औ�यो�गक 	े� २०४१ ६३ ०.५६ ०.११

धनकुटा, कोशी अं.

१२ गजे+9नारायण /सहं औ�यो�गक 	े� २०४४ २९४ १७१ २३ ४.८७ ३.७५ १.५० ४ १ २

राजSबराज, सगरमाथा अं.

ज�मा ५६८० ५००५ ३९३० ३१.८९ १६७१.२५ १६५.२४ ५०९ ४८ ५८

Tोतः औ�यो�गक 	े� Vयव�थापन /ल/मटेड

ता�लका ९.२ (क) : औ�यो�गक �े�ह�को वत�मान ि�थ!त
(आ.व.२०७०/७१ आषाढ मसा*त स�म)



औ�यो�गक 	े�को नाम औ.	े.को उ�योगह6ले जNमा उ�योगह6को औ�यो�गक 	े�को उ�योगह6लाई

/स.नं. (औ.	े.) काया लय तफ को Wदान गरेको रोजगार� आXनै टहराको तफ बाट !नमा ण भाडामा 4दएको

रोजगार� रोजगार� पाउने सं7या सं7या भएको कारखाना भवन टहराह6

१ के+9�य काया लय ३९ ३८

२ बालाजु औ�यो�गक 	े� ३६ ३५०० ३५३१ ७५ ४६ ४६

काठमाडC, बाEमती अं.

३ हेटौडा औ�यो�गक 	े� ३७ ४८०० ४८३६ ३७८ १३ १३

मकवानपुर, नारायणी अं.

४ पाटन औ�यो�गक 	े� १५ ७७५ १५४१ ५६ ६१ ६१

ल/लतपुर, बाEमती अं.

५ नेपालग+ज औ�यो�गक 	े� १३ ७७५ ७८० ५० २२ २२

नेपालग+ज, भेर� अं.

६ धरान औ�यो�गक 	े� १४ ५०० ५१३ ३८ १६ १५

धरान, कोशी अं.

७ पोखरा औ�यो�गक 	े� १२ १६५० १६६५ १४८ १४ १४

पोखरा, गKडकL अं.

८ बुटवल औ�यो�गक 	े� १५ १४४६ १४६३ ९० ११ ११

बुटवल, लुिNबनी अं.

९ भOतपुर औ�यो�गक 	े� ११ ७९७ ८१० ८६ ११ ११

भOतपुर, बाEमती अं.

१० बीरे+9नगर औ�यो�गक 	े� ४ २१६ २२५ ३४ ५ ५

सुखRत, भेर� अं.

११ धनकुटा औ�यो�गक 	े� १ १

धनकुटा, कोशी अं.

१२ गजे+9नारायण /सहं औ�यो�गक 	े� १० ४० ५० १० ८
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 ता�लका ९.२ (क१) औ�यो�गक �े�ह�को वत�मान ि�थ!त
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(आ.व.२०७०/७१ फागुन मसा*तस�म)

ता�लका ९.२ (ख) : औ�यो�गक �े�को वत�मान ि�थ!त
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