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मन्त्िव्य 
आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेटको छ मर्हनाको कायािन्त्वयन जथथर्ि, कायािन्त्वयनका क्रममा देखा परेका 
समथया र सरु्ारका के्षर समावेश गरी यो अर्िवार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्िवदेन प्रथििु गररएको छ। 

कोर्िड-19 र्वरुद्धको खोप कायिक्रमलाई अर्ियानको रूपमा सञ् चालन गररएकाले आर्थिक गर्िर्वर्र् सामान्त्य 
रूपमा अगार्ड बढेको र राजथव सिंकलनसमिे लक्ष्य अनरुुप िएको छ। वििमान सरकार गठन पश् चाि 
प्रर्िथथापन र्वरे्यक पेश िई असोजमा मार सिंघीय सिंसदबाट बजेट पाररि िई कायािन्त्वयनमा आएको िए 
िापर्न गि वर्िको यही अवर्र्को िलुनामा खचिमा केही सरु्ार आएको छ। 

प्रशासर्नक खचिमा र्मिव्यर्यिा अपनाई पुुँजी र्नमािणमा आवश्यक स्रोि जटुाउने उद्दशे्यले साविजर्नक खचिमा 
र्मिव्यर्यिा िथा प्रिावकारीिा कायम गने सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 2078 जारी गररएको र्वददिै छ। यस 
मापदण्डको कायािन्त्वयनबाट आवश्यक खचि र्नयन्त्रण गनि, आर्थिक अनशुासन कायम गनि र पुुँजीगि खचिको 
प्रवृजत्तमा सरु्ार गनि सहयोग पगु्ने र्वश् वास र्लएको छु।  

प्रदेश िथा थथानीय िहबाट प्रिावकारी रुपमा कायािन्त्वयन हनु सक्न ेआयोजना िथा कायिक्रमहरूलाई र्वत्तीय 
हथिान्त्िरण सर्हि सम्बजन्त्र्ि िहबाट कायािन्त्वयन हनुे व्यवथथा र्मलाइएको छ। बजेट कायािन्त्वयन गने 
सन्त्दििमा प्रदेश र थथानीय िहसुँग उच्च थिरमा समन्त्वय र सहजीकरण गररएको छ। 

बजेटमा उल्लेजखि कायिक्रमहरूले चाल ु वर्िमा जनु गर्िमा प्रगर्ि हार्सल हनु पने हो सो बमोजजमका 
उपलजधर् हार्सल हनु नसकेको अवथथा छ। खासगरी प्रर्िथथापन बजेट पाररि हनु िएको र्ढलाईले यो 
अर्िवार्र्िक अवर्र्मा लक्ष्य अनसुारको पुुँजीगि खचि हनु सकेन। यद्यर्प, पसु मर्हनामा आएर यथिो खचिको 
प्रवृजत्तमा सरु्ार आएको छ। अथि मन्त्रालयको िफि बाट अन्त्य मन्त्रालय/र्नकायसुँग र्नरन्त्िर छलफल र 
सहजीकरण गररएकोले चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा यसमा उल्लेख्य सरु्ार आउने र्वश् वास र्लएको 
छु। खचि प्रणालीमा र्वगिदेजख कायम रहेका समथया समार्ान गनि र्वर्िन्त् न प्रयासहरू गररएको िए िापर्न 
साविजर्नक खचि प्रणालीलाई पनुरावलोकन गरी सिंरचनात्मक सरु्ार गनि अर्ि जरुरी िइसकेको छ।  

चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा राजथव पररचालन, वैदेजशक सहायिा पररचालन िथा खचि प्रणालीमा 
थप सरु्ार गरी लक्ष्य अनरुूप उपलजधर् हार्सल गनुि पनेछ। थथानीय िहको र्नवािचन, रासायर्नक मल 
खररद, प्राथर्मकिा प्राप् ि आयोजनाहरूको कायािन्त्वयन, र्वगिको सजृजि दार्यत्व व्यवथथापन जथिा कायिका 
लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िको बजेटलाई पनुः प्राथर्मकीकरण गरी कायािन्त्वयन थप प्रिावकारी बनाइनेछ। 
आजको हाम्रो आवश्यकिा िनेकै सिंथथागि क्षमिाको र्वकास र सढृुढीकरण नै हो। व्यवथथापकीय दक्षिाको 
अर्िवृर्द्ध, पारदजशििा एवम ्सरल प्रर्क्रयाका साथ अगाडी बढाउनपुछि। चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा 
सिंशोर्र्ि कायियोजना ियार गरी साविजर्नक खचि र स्रोि पररचालन थप प्रगर्ि हार्सल गनि सम्वद्ध सबै 
पक्षलाई आग्रह गदिछु। 

अन्त्त्यमा, प्रथििु प्रर्िवदेनका लार्ग आवश्यक िथ्याङ्क र सूचना उपलधर् गराउने सबै र्नकायहरू र प्रर्िवेदन 
ियार गने कायिमा सिंलग्न हनु ुहनुे मन्त्रालयका सबै कमिचारी र्मरहरूलाई हाददिक र्न्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। 
  
  
 जनादिन शमाि “प्रिाकर”  
 अथिमन्त्री 
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कायिकारी सारािंश 
समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जथथर्ि 

• कोर्िड-१९ र्वरूद्धको खोप अर्ियानका कारण आर्थिक र्क्रयाकलाप सामान्त्य हुुँदै गएको र र्वश् वको 
आर्थिक वृर्द्धमा सरु्ार हनु ेप्रके्षपण गररएकोले मलुकुको आर्थिक वृर्द्धदरमा समिे आर्थिक वर्िको बाुँकी 
अवर्र्मा सकारात्मक प्रिाव पने अनमुान गररएको छ।  

• आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पसु मर्हनासम्मको औसि मिुाथफीर्ि ५.०३ प्रर्िशि रहेको छ। 

• आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनासम्ममा र्वप्ररे्ण आप्रवाह (नेपाली मिुा) ५.५ प्रर्िशिले कमी 
आई रू.४ खबि ६८ अबि ४५ करोड रहेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा र्वप्ररे्ण आप्रवाह 
११.१ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। 

• चाल ुआर्थिक वर्िको ६ मर्हनासम्ममा र्वर्िन्त् न उपकरणहरू माफि ि रू.३३ खबि ६६ अबि ९६ करोड 
िरलिा प्रवाह िएको छ िन ेरू.६० अबि िरलिा प्रशोचन गररएको छ।  

• आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनासम्ममा कुल वथि ु र्नयािि अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्को 
िलुनामा ९५.५ प्रर्िशिले वृर्द्ध िई रू.१ खबि १८ अबि ८५ करोड पगेुको छ। गि आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्र्मा यथिो र्नयािि ६.१ प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको र्थयो।  

• समीक्षा अवर्र्मा कुल वथि ुआयाि ५१.१ प्रर्िशिले वृर्द्ध िई रू.९ खबि ९९ अबि ३४ करोड पगेुको 
छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा कुल वथि ुआयाि ४.८ प्रर्िशिले घटेको र्थयो।  

• समीक्षा अवर्र्मा कुल वथि ुव्यापार घाटा ४६.६ प्रर्िशिले वृर्द्ध िई रू.८ खबि ८० अबि ४९ करोड 
पगेुको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो घाटा ५.८ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। 

• आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनामा शोर्नान्त्िर जथथर्ि रू.२ खबि ४१ अबि २३ करोडले घाटामा 
रहेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा शोर्नान्त्िर जथथर्ि रू.१ खबि २४ अबि ९२ करोडले बचिमा 
रहेको र्थयो।  

• समीक्षा अवर्र्मा चाल ुखािा रू.३ खबि ५४ अबि ७ करोडले घाटामा रहेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही 
अवर्र्मा चाल ुखािा रू.५१ अबि ६८ करोडले घाटामा रहेको र्थयो। 

• २०७८ पसु मसान्त्िमा कुल र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि २०७८ असार मसान्त्िको रू.१३ खबि ९९ अबि 
३ करोडको िलुनामा १६.७ प्रर्िशिले सिंकुचन आई रू.११ खबि ६५ अबि ८० करोड कायम िएको 
छ। अमेररकी डलरमा उक्त सजिर्ि २०७८ असार मसान्त्िमा ११ अबि ७५ करोड रहेकोमा १५.९ 
प्रर्िशिले सिंकुचन आई २०७८ पसु मसान्त्िमा ९ अबि ८९ करोड कायम िएको छ।  

• आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ६ मर्हनासम्मको आयािलाई आर्ार मान्त्दा र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्िले 
७.२ मर्हनाको वथि ुआयाि र ६.६ मर्हनाको वथि ुिथा सेवा आयाि र्ान्त् न पयािप् ि रहने देजखन्त्छ। 

• आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो ६ मर्हनासम्ममा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूले सङ्कलन गने र्नके्षप 
३.८ प्रर्िशि अथािि रू.१ खबि ७९ अबि ७ करोडले वृर्द्ध िई रू.४८ खबि ४२ अबि पगेुको छ। 
अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो र्नक्षेप ९.२ प्रर्िशि अथािि रू.३ खबि ५२ अबि २१ करोडले 
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बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि आर्ारमा २०७८ पसु मसान्त्िमा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूमा रहेको 
र्नके्षप १५.५ प्रर्िशिले बढेको छ।  

• आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो ६ मर्हनासम्ममा कुल आन्त्िररक कजाि ८.२ प्रर्िशिले बढेको 
छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा उक्त कजाि ८.७ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि 
आर्ारमा २०७८ पसु मसान्त्िमा यथिो कजाि २६.६ प्रर्िशिले बढेको छ। समीक्षा अवर्र्मा मौदिक 
के्षरबाट र्नजी के्षरमा जाने कजाि १२.1 प्रर्िशिले बढेको छ। 

• आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो ६ मर्हनामा र्र्िोपर बजारमा सूचीकृि िएका कम्पनीहरूको 
सिंख्या २ सय २५ रहेको छ। यस अवर्र्मा रू.८२ अबि ३१ करोड बराबरको ७४ करोड ६५ लाख 
र्कत्ता शेयर सूचीकृि िएका छन।्  

• नेप्से सूचकाङ्क २०७८ असार मसान्त्िको २८८३.४ र्वन्त्दबुाट २०७८ पसु मसान्त्िमा २८५७.८ र्वन्त्दमुा 
पगेुको छ। २०७८ पसुसम्ममा बजार पुुँजीकरण रू.४० खबि ३७ अबि १३ करोड कायम छ।  

बजेट खचि र स्रोि पररचालन 

• चाल ुआर्थिक वर्िको कुल र्वर्नयोजन रू.१6 खबि 32 अबि 82 करोड 92 लाखमध्ये पर्हलो ६ 
मर्हनामा रू.5 खबि 6 अबि 78 करोड ५2 लाख खचि िएको छ। यो खचि कुल र्वर्नयोजनको 
31.04 प्रर्िशि हो। 

• समीक्षा अवर्र्को कुल खचिमध्य ेचालिुफि  रू.4 खबि 6 अबि 50 करोड 5 लाख अथािि 38.16 
प्रर्िशि, पुुँजीगििफि  रू.50 अबि 80 करोड 98 लाख अथािि 13.44 प्रर्िशि र र्वत्तीय व्यवथथािफि  
रू.49 अबि 47 करोड 48 लाख अथािि 26.12 प्रर्िशि गरी समग्रमा 31.04 प्रर्िशि खचि िएको 
छ।  

• समीक्षा अवर्र्मा नेपाल सरकारको स्रोििफि को रू.4 खबि 75 अबि 22 करोड 25 लाख खचि िई 
गि आर्थिक वर्ििन्त्दा 25.02 प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको छ। वैदेजशक अनदुानिफि  रू.6 अबि 22 करोड 
19 लाख खचि िई गि आर्थिक वर्ििन्त्दा 10.83 प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको छ। वैदेजशक ऋणिफि  
रू.25 अबि 34 करोड 8 लाख खचि िई गि वर्िको िलुनामा 15.64 प्रर्िशिले उक्त स्रोिको खचि 
घटेको छ। 

• समीक्षा अवर्र्सम्ममा राजथव र अन्त्य प्राजप् ि समेि गरी रू.5 खबि 76 अबि 24 करोड आन्त्िररक स्रोि 
पररचालन िएको छ। यो रकम गि वर्िको सङ्कलनको िलुनामा 28 प्रर्िशिले बढी हो। चाल ुआर्थिक 
वर्िको पर्हलो ६ मर्हनासम्म वार्र्िक लक्ष्यको कररब 49 प्रर्िशि राजथव सङ्कलन िएको छ। 

• कर राजथविफि  रू.4 खबि 93 अबि 99 करोड सङ्कलन िएको छ। जनु गि आर्थिक वर्िको यस 
अवर्र्को सङ्कलनको िलुनामा 27.8 प्रर्िशिले बढी हो। गैरकर राजथविफि  रू.४८ अबि ६ करोड 
सङ्कलन िएको छ। जनु गि वर्िको सङ्कलनको िलुनामा कररब ३५ प्रर्िशिले बढी हो।  

• चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.२ खबि ३९ अबि आन्त्िररक ऋण पररचालन गने लक्ष्य रहेकोमा पसु मसान्त्िसम्ममा 
रू.6 अबि पररचालन गररएको छ।  

• समीक्षा अवर्र्सम्म र्वर्िन्त् न र्वकास आयोजना/कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनको लार्ग रू.1 खबि 10 अबि 
85 करोड बराबरको वैदेजशक सहायिाको प्रर्िबद्धिा प्राप् ि िएको छ। अजघल्लो आर्थिक वर्िमा र्वर्िन्त् न 
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र्वकास आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि रू.2 खबि 23 अबि बराबरको प्रर्िबद्धिा प्राप् ि िएको 
र्थयो।  

• चाल ुआर्थिक वर्िको प्रारम्िमा वैदेजशक सहायिािफि  नेपाल सरकारको स्रोिबाट खचि िई सोर्िनाि प्राप् ि 
गनुिपने रकम रू.2३ अबि ९३ करोड रहेकोमा समीक्षा अवर्र्सम्ममा सोर्िनाि र्लनपुने रकम रू.३९ 
अबि ६६ करोड पगेुको छ। समीक्षा अवर्र्मा अनदुान र ऋण गरी जम्मा रू.31 अबि 89 करोड 
प्राप् ि िएको छ। 

रार्िय गौरवका आयोजनाको प्रगर्िको अवथथा 

• चाल ुआर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा रार्िय गौरवका आयोजनाहरूमा रू.82 अबि 24 करोड 44 लाख 
र्वर्नयोजन गररएकोमा पर्हलो छ मर्हनामा र्वर्नयोजनको 16.39 प्रर्िशि अथािि ्रू.13 अबि 48 करोड 
36 लाख खचि िएको छ। 

र्वत्तीय सिंघीयिा कायािन्त्वयन 

• र्वत्तीय सिंघीयिा सन्त्िोर्जनक रूपमा कायािन्त्वयन िइरहेको छ।  

• चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा सःशिि अनदुानमा रू.99 अबि 30 करोड 23 लाख र र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुानमा रू.73 अबि 33 करोड 96 लाख हथिान्त्िरण गररएको छ।  

• समीक्षा अवर्र्मा र्वशेर् अनदुानमा रू.2 अबि 88 करोड 50 लाख र समपरुकमा रू.3 अबि 73 
करोड 45 लाखको कायिक्रम बाुँडफाुँट गरी हथिान्त्िरण िएको छ। 

• प्रदेश िथा थथानीय िहमा सःशिि अनदुानबाट सञ् चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई र्नरन्त्िरिा ददई 
कायािन्त्वयन गनि आवश्यकिा र औजचत्यिाको आर्ारमा थप रकम उपलधर् गराइन ेव्यवथथा गररएको 
छ। 

• प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) को थिरोन्नर्ि कायि सम्पन्न गररएको छ। 

साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनमा सरु्ार 

• आयोजनाको बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 2077 र्िर पने, कोर्िड-19 र्वरुद्धको खोप खररद र 
थवाथथ्य सामग्री खररद गनि एवम ्मध्यमकालीन खचि सिंरचना र्िरको आयोजना वा कायिक्रम बाहेकलाई 
स्रोि सरु्नजिििा नददन ेनीर्िलाई कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। 

• र्क्रयाकलापमा आर्ाररि खचि र र्नकासा प्रणाली पूणि रुपमा लागू गररएको छ। 

• साविजर्नक सम्पजत्त व्यवथथापन प्रणाली Public Assets Management System -PAMS बाट नेपाल 
सरकारको एकीकृि सम्पर्ि र्ववरण ियार गनि थार्लएको छ।  

• Computerized Government Accounting System-CGAS सिंघ र प्रदेशअन्त्िगििको सबै सरकारी 
कायािलयहरूमा लागू गररएको छ। 

• देशिरका जशक्षकलाई र्नवृत्तिरण अर्र्कारपर लगायिको सेवा सरु्वर्ा सम्बजन्त्र्ि जजल्लाको कोर् िथा 
लेख र्नयन्त्रक कायािलयबाटै र्विरण गने व्यवथथा गररएको छ। 
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• बजेट कायािन्त्वयनमा देजखएका समथया र अथि मन्त्रालयकोिफि बाट सहजीकरण गनुि पने र्वर्यमा प्रदेश 
र थथानीय िहसुँग समन्त्वय गररएको छ।  

समर्िगि खचि एवम ्स्रोिको सिंशोर्र्ि अनमुान  

• चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.१6 खबि 32 अबि 82 करोड 92 लाख खचि हनुे अनमुान गररएकोमा रू.15 
खबि 46 अबि 28 करोड 53 लाख खचि हनुे सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ जनु कुल र्वर्नयोजनको 
94.7 प्रर्िशि हो। 

• चालिुफि  रू.10 खबि 35 अबि 46 करोड 57 लाख अथािि र्वर्नयोजनको 97.2 प्रर्िशि, पुुँजीगििफि  
रू.3 खबि 40 अबि 32 करोड 58 लाख अथािि र्वर्नयोजनको 90.01 प्रर्िशि र र्वत्तीय व्यवथथािफि  
रू.1 खबि 70 अबि 49 करोड 38 लाख अथािि र्वर्नयोजनको 90 प्रर्िशि खचि हनुे अनमुान छ।   

• चाल ुवर्िको अन्त्त्यसम्ममा नपेाल सरकारको स्रोिबाट (राजथव र आन्त्िररक ऋण) रू.१2 खबि 89 
अबि 82 करोड 6 लाख, वैदेजशक अनदुानिफि  रू.50 अबि र वैदेजशक ऋणिफि  रू.2 खबि 6 अबि 
46 करोड 47 लाख खचि हनुे सिंशोर्र्ि अनमुान रहेको छ। 

बजेट कायािन्त्वयन र स्रोि व्यवथथापनमा गनुिपने सरु्ार 

• सरकारले र्लएको सबै नागररकलाई खोप लगाउने नीर्िले कोर्िड-19 को महामारी र्नयन्त्रणका लार्ग 
महत्वपूणि उपलजधर् हार्सल िई जनजीवन सामान्त्य बन्त्दै गएको छ। यसबाट आर्थिक गर्िर्वर्र्हरू 
र्नयर्मि िई र्वकास र्क्रयाकलापमा समेि िीब्रिा आउन ेवािावरण बन्त्दै गएकोले चाल ुआर्थिक वर्िको 
बाुँकी अवर्र्मा बजेट कायािन्त्वयनको सिंशोर्र्ि कायियोजना बनाई कायािन्त्वयन गने। 

• कोर्िड-19 को कारण गि वर्ि सम्पन्न हनु नसकी यस वर्ि दार्यत्व सरेका आयोजनाहरूको िकु्तानी 
सम्बजन्त्र्ि र्नकायको चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नयोजजि बजेटबाटै व्यवथथापन गने।  

• चाल ुआर्थिक वर्िमा र्सजजिि दार्यत्व अको वर्िको लार्ग जजम्मेवारी नसारी यस वर्ि िकु्तानी ददने व्यवथथा 
सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयले नै र्मलाउन।े 

• ठूला आयोजना िथा पुुँजीगि बजेट बढी िएका मन्त्रालयले पुुँजीगि खचि बढाउन देहाय बमोजजम गनेः 

o आयोजना प्रमखुलगायि अन्त्य जजम्मवेार कमिचारीको ररक्तिा हनु नददन।े 

o आयोजना प्रमखुसुँग िएको कायिसम्पादन सम्झौिाबमोजजम काम िए निएको र्नरन्त्िर अनगुमन 
गने। 

o आयोजना कायािन्त्वयनमा देखा परेका समथयाहरू समयमै समार्ान गनि सरोकारवाला र्नकायसुँग 
समन्त्वय गने। 

• रार्िय गौरवका आयोजनामा िएको न्त्यून प्रगर्िलाई मध्यनजर गरी सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयले र्नरन्त्िर 
अनगुमन एवम ्िाकेिा गने र सरोकारवाला र्नकायहरू बीच समन्त्वय गरी िोकेको लक्ष्य हार्सल गनि 
र्क्रयाजशल रहन।े   

• अथि मन्त्रालयको पूवि सहमिी र्वना कुनै पर्न दार्यत्व सजृना नगने। 
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• चाल ुआर्थिक वर्िर्िर हनु ेथथानीय िहको र्नवािचनका लार्ग आवश्यक स्रोि व्यवथथापन गनि गोष्ठी, 
सेर्मनार, सवारी सार्न खररद र अन्त्य कायिक्रम खचिमा रोक लगाउन।े 

• राजथव सङ्कलनको बाुँकी अवर्र्को लक्ष्य हार्सल गनि सम्बजन्त्र्ि राजथव प्रशासनले सर्क्रयिापूविक  
पररचार्लि िई िोर्कएको लक्ष्य हार्सल गनि प्रयत् नशील रहने। 

• केन्त्िीय राजथव चहुावट र्नयन्त्रण सर्मर्िको र्नयर्मि वैठकबाट िएका र्नणियहरूलाई कायािन्त्वयनमा 
ल्याई राजथव चहुावट र्नयन्त्रण कायिलाई प्रिावकारी बनाउने। 

• िन्त्सार जाुँचपासपर्छ गररने परीक्षणको व्यवथथालाई थप प्रिावकारी बनाउन जोड ददन।े 

• सरकारी सिंथथाबाट प्राप् ि हनुे साुँवा, धयाज, लािािंश लगायिका रकमहरू र्नर्ािररि समय र्िरै प्राप् ि गनि 
पहल गने।  

• असलु हनुपुने बेरुज ुिथा बक्यौिा राजथव असलुीको कायि प्राथर्मकिाका साथ अगाडी बढाउने।  

• अनगुमन, परीक्षण िथा अनसुन्त्र्ानको कायिलाई र्नयर्मििा दददै सरकारको कोर्मा प्राप् ि हनु ेराजथव 
समयमै प्राप् ि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• सहायिाको सोर्िनाि समयमा नहुुँदा नेपाल सरकारको स्रोिमार्थ पनि जाने चापलाई मध्यनजर गरी 
समयमै सोर्िनाि प्राप् ि गने कायिलाई सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालय र आयोजना प्रमखुले िीब्रिा ददने र अथि 
मन्त्रालयले समन्त्वय गने। 

• अन्त्िरािर्िय र्वकास सहायिाबाट सिंचार्लि आयोजना/कायिक्रमका लार्ग नेपाल सरकारले व्यहोनुिपने 
समकक्षी कोर्को सरु्नजिििा गने। 

• नगद प्रवाहको र्नयर्मि र्वश् लेर्ण गरी बजेटमा अनमुान गररएको सीमा र्िर आवश्यकिा अनसुार 
आन्त्िररक ऋण पररचालन गने। 



6 

 

  



7 

 

पररच्छेद - एक 

समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जथथर्ि 
 

१.१  समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जथथर्ि 

१.१.१  र्वश् व अथििन्त्रको पररदृष्य 

सन ्२०२१ मा ५.९ प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको र्वश् व अथििन्त्र सन ्२०२२ मा ४.४ प्रर्िशिले 
वृर्द्ध हनुे अन्त्िरािर्िय मिुाकोर्को प्रके्षपण रहेको छ। मौदिक िथा र्वत्तीय नीर्िमाफि ि प्रदान हुुँदै 
आएका सहरु्लयिहरू क्रमशः हट्दै जान,े कोर्िड-19 को िेस्रो लहरको कारण आपूर्ििमा व्यवर्ान 
कायम रहन,े चीन लगायिका देशमा महामारीको कारण र्नरन्त्िर रूपमा लागू िएका अवरोर्का 
कारण र्वश् व अथििन्त्रको वृर्द्धदरमा केही कमी हनुे अन्त्िरािर्िय मिुा कोर्को प्रके्षपण रहेको छ। 
खोपको उपलधर्िामा सरु्ार आउने िथा कोर्िड-19 र्वरुद्धको उपचार अझ प्रिावकारी हुुँदै जान े
आर्ारमा र्वश् व अथििन्त्रको आगामी पररदृष्य आिंकलन गररएको छ। नेपालका र्छमकेी मलुकुहरू 
चीन र िारिको आर्थिक वरृ्द्धदर सन ्२०२१ मा ८.१ प्रर्िशि र ९ प्रर्िशि रहेकोमा सन ्
२०२२ मा क्रमशः ४.८ प्रर्िशि र ९ प्रर्िशि रहने कोर्को प्रके्षपण छ। 

१.२  रार्िय अथििन्त्र 

१.२.१  उत्पादन क्षरे 

कृर्र्  

कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालयको िथ्याङ्क अनसुार चाल ुआर्थिक वर्िमा र्ानको उत्पादन 
८.७४ प्रर्िशिले घट्ने प्रके्षपण गररएको छ। त्यसैगरी, र्हउुँदे वर्ािको कारण गहुुँ, फापर िथा 
कोदोको उत्पादन बढ्न ेप्रके्षपण रहेको छ। गि वर्ि र्ानको उत्पादन १.३ प्रर्िशि, मकैको 
उत्पादन १.५ प्रर्िशि र कोदोको उत्पादन १ प्रर्िशिले बढेको र्थयो िने गहुुँको उत्पादन ३.४ 
प्रर्िशिले घटेको र्थयो।  

उद्योग 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को अर्िवार्र्िक अवर्र्मा आर्थिक गर्िर्वर्र्मा सरु्ार आएको छ। 
कोर्िड-१९ को असर िलुनात्मक रूपमा कम रहेको कारण समग्र औद्योर्गक उत्पादनमा सरु्ार 
आएको हो। गि आर्थिक वर्िको चौथो रैमासमा उद्योगको क्षमिा उपयोग ६४.८ प्रर्िशि रहेकोमा 
नेपाल उद्योग पररसिंघको सवेक्षण अनसुार आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो रैमासमा उद्योगको 
औसि क्षमिा उपयोग ७०.५ प्रर्िशि रहेको छ। परुानो लयमा सञ् चालनमा आउन थालेको 
उद्योग क्षेर कोर्िड-१९ को िेस्रो लहरको कारण फेरर प्रिार्वि हनुे जोजखम रहेको छ। 

सेवा 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को अर्िवार्र्िक अवर्र्मा पयिटकीय गर्िर्वर्र्मा क्रमशः सरु्ार हुुँदै 
गएको छ। कोर्िड-19 को दोस्रो लहरको अन्त्त्यसुँगै होटल, पाटीप्यालेस लगायिमा पयिटकीय 
गर्िर्वर्र्हरू र्नवािर्रूपमा सञ् चालनमा आएकोमा कोर्िड-19 को िेस्रो लहरको कारण पयिटन 
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के्षर पनुः प्रिार्वि हनुे जोजखम रहेको छ। खोप अर्ियानमा िीव्रिा आउने, थवाथथ्य क्षेरमा थप 
लगानी वृर्द्ध हनु ेलगायिका कारण जशक्षा र थवाथथ्य के्षरमा सकारात्मक प्रिाव पने अनमुान 
रहेको छ।  

मिुाथफीर्ि  

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ मा मिुाथफीर्िलाई ६.५ प्रर्िशिको सीमार्िर राख् ने लक्ष्य रहेकोमा 
२०७८ पसु मर्हनामा वार्र्िक र्वन्त्दगुि मिुाथफीर्ि ५.६५ प्रर्िशि रहेको छ िन ेआर्थिक वर्ि 
२०७८÷७९ को पसु मर्हनासम्मको औसि मिुाथफीर्ि ५.०३ प्रर्िशि रहेको छ। 

१.२.२ मौदिक जथथर्ि 

मिुाप्रदाय 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो ६ मर्हनासम्ममा र्वथििृ मिुाप्रदाय २.८ प्रर्िशिले बढेको 
छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा उक्त मिुाप्रदाय ९.६ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। वार्र्िक 
र्वन्त्दगुि आर्ारमा २०७८ पसु मसान्त्िमा र्वथििृ मिुाप्रदाय १४.३ प्रर्िशिले बढेको छ।  

कजाि प्रवाह 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो ६ मर्हनासम्ममा कुल आन्त्िररक कजाि ८.२ प्रर्िशिले 
बढेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा उक्त कजाि ८.७ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। वार्र्िक 
र्वन्त्दगुि आर्ारमा २०७८ पसु मसान्त्िमा यथिो कजाि २६.६ प्रर्िशिले बढेको छ। समीक्षा 
अवर्र्मा मौदिक क्षेरबाट र्नजी क्षेरमा जाने कजाि १२.1 प्रर्िशिले बढेको छ। अजघल्लो वर्िको 
सोही अवर्र्मा यथिो कजाि ११ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि आर्ारमा २०७८ पसु 
मसान्त्िमा यथिो कजाि २७.४ प्रर्िशिले बढेको छ।  

र्नक्षपे पररचालन  

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो ६ मर्हनासम्ममा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूले सङ्कलन गने 
र्नक्षेप ३.८0 प्रर्िशि अथािि रू.१ खबि ७९ अबि ७ करोडले वृर्द्ध िई रू.४८ खबि ४२ अबि 
पगेुको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो र्नक्षपे ९.२ प्रर्िशि अथािि रू.३ खबि ५२ 
अबि २१ करोडले बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि आर्ारमा २०७८ पसु मसान्त्िमा बैङ्क िथा 
र्वत्तीय सिंथथाहरूमा रहेको र्नके्षप १५.५ प्रर्िशिले बढेको छ। २०७८ पसु मसान्त्िमा बैङ्क िथा 
र्वत्तीय सिंथथाहरूको कुल र्नके्षपमा चल्िी, बचि र मदु्दिी खािाको अिंश क्रमशः ८.५ प्रर्िशि, 

३०.३ प्रर्िशि र ५४.४ प्रर्िशि रहेको छ। 

िरलिा र धयाजदर जथथर्ि 

समीक्षा अवर्र्मा बैंर्कङ्ग प्रणालीमा िरलिा दबाबको जथथर्ि रहेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको ६ 
मर्हनासम्ममा नेपाल राि बैङ्कबाट र्वर्िन्त् न उपकरणहरू माफि ि रू.३३ खबि ६६ अबि ९६ करोड 
िरलिा प्रवाह िएको छ िन ेरू.६० अबि िरलिा प्रशोचन गररएको छ।  

२०७८ असारमा वाजणज्य बैङ्कहरूको अन्त्िर बैङ्कदर ४.१२ प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ पसु 
मसान्त्िमा ४.७६ प्रर्िशि िएको छ। २०७८ असारमा वाजणज्य बैङ्कहरूको र्नक्षपेको िाररि 
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औसि धयाजदर ४.६५ प्रर्िशि रहेकोमा २०७८ पसुमा ६.३७ प्रर्िशि कायम िएको छ िन े
कजािको िाररि औसि धयाजदर ८.४३ प्रर्िशिबाट बढेर ९.४४ प्रर्िशि कायम िएको छ। 

१.२.३  र्र्िोपर  

र्र्िोपर बजार 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को पर्हलो ६ मर्हनामा र्र्िोपर बजारमा सूचीकृि िएका कम्पनीहरूको 
सिंख्या २ सय २५ रहेको छ। यस अवर्र्मा रू.८२ अबि ३१ करोड बराबरको ७४ करोड ६५ 
लाख र्कत्ता शेयर सूचीकृि िएका छन।् नेप्से सूचकाङ्क २०७८ असार मसान्त्िको २८८३.४ 
र्वन्त्दबुाट २०७८ पसु मसान्त्िमा २८५७.८ र्वन्त्दमुा पगेुको छ। २०७८ पसुसम्ममा बजार 
पुुँजीकरण रू.४० खबि ३७ अबि १३ करोड कायम छ।  

१.२.४  वाह्य क्षरे  

वैदेजशक व्यापार  

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनासम्ममा कुल वथि ुर्नयािि अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्को 
िलुनामा ९५.५ प्रर्िशिले वृर्द्ध िई रू.१ खबि १८ अबि ८५ करोड पगेुको छ। गि आर्थिक 
वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो र्नयािि ६.१ प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा पाम 
िेल, सोयार्वन िेल, र्पना, जसु, ऊनी गलैंचा लगायि वथिकुो र्नयािि बढेको छ।  

समीक्षा अवर्र्मा कुल वथि ुआयाि ५१.१ प्रर्िशिले वरृ्द्ध िई रू.९ खबि ९९ अबि ३४ करोड 
पगेुको छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा कुल वथि ुआयाि ४.८ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। 
समीक्षा अवर्र्मा पेिोर्लयम पदाथि, और्र्ी, कच्चा पाम िेल, यािायािका सार्न िथा पाटिपजुा, 
कच्चा सोयार्वन िेल लगायिका वथिकुो आयाि बढेको छ।  

समीक्षा अवर्र्मा कुल वथि ुव्यापार घाटा ४६.६ प्रर्िशिले वृर्द्ध िई रू.८ खबि ८० अबि ४९ 
करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो घाटा ५.८ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। 

र्वप्ररे्ण आप्रवाह 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनासम्ममा र्वप्ररे्ण आप्रवाह (नेपाली मिुा) ५.५ प्रर्िशिले 
कमी आई रू.४ खबि ६८ अबि ४५ करोड रहेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा र्वप्ररे्ण 
आप्रवाह ११.१ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा खदु िान्त्सफर ४.९ प्रर्िशिले कमी 
आई रू.५ खबि २३ अबि १ करोड पगेुको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो िान्त्सफर 
८.९ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनासम्ममा श्रम थवीकृर्िका आर्ारमा वैदेजशक रोजगारीमा 
जाने नेपालीको सिंख्या (पनुः श्रम थवीकृर्ि बाहेक) उल्लेख्य रूपमा वृर्द्ध िई १ लाख ६७ हजार 
५ सय १३ पगेुको छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो सिंख्या ८९ प्रर्िशिले कमी 
आएको र्थयो। 
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शोर्नान्त्िर जथथर्ि र र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनामा शोर्नान्त्िर जथथर्ि रू.२ खबि ४१ अबि २३ करोडले 
घाटामा रहेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा शोर्नान्त्िर जथथर्ि रू.१ खबि २४ अबि ९२ 
करोडले बचिमा रहेको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा चाल ुखािा रू.३ खबि ५४ अबि ७ करोडले 
घाटामा रहेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा चाल ुखािा रू.५१ अबि ६८ करोडले घाटामा 
रहेको र्थयो। 

२०७८ पसु मसान्त्िमा कुल र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि २०७८ असार मसान्त्िको रू.१३ खबि ९९ 
अबि ३ करोडको िलुनामा १६.७ प्रर्िशिले सिंकुचन आई रू.११ खबि ६५ अबि ८० करोड 
कायम िएको छ। अमेररकी डलरमा उक्त सजिर्ि २०७८ असार मसान्त्िमा ११ अबि ७५ करोड 
रहेकोमा १५.९ प्रर्िशिले सिंकुचन आई २०७८ पसु मसान्त्िमा ९ अबि ८९ करोड कायम िएको 
छ। २०७८ पसु मसान्त्िमा कायम कुल र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्िमा िारिीय मिुा सजिर्िको अिंश 
२४.५ प्रर्िशि रहेको छ। 

आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को ६ मर्हनासम्मको आयािलाई आर्ार मान्त्दा र्वदेशी र्वर्नमय 
सजिर्िले ७.२ मर्हनाको वथि ुआयाि र ६.६ मर्हनाको वथि ुिथा सेवा आयाि र्ान्त् न पयािप् ि 
रहने देजखन्त्छ। 
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पररच्छेद - दईु 
बजेट खचि र स्रोि पररचालनको र्वश् लेर्ण 

 

2.1  समर्िगि खचि जथथर्ि र्वश् लेर्ण 

चाल ुआर्थिक वर्िका लार्ग चालिुफि  रू.10 खबि 65 अबि 29 करोड 39 लाख, पुुँजीगििफि  
रू.3 खबि 78 अबि 9 करोड 77 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.1 खबि 89 अबि 43 करोड 
76 लाख गरी जम्मा रू.16 खबि 32 अबि 82 करोड 92 लाख बजेट र्वर्नयोजन िएकोमा 
2078 पसु मसान्त्िसम्म रू.5 खबि 6 अबि 78 करोड 52 लाख बजेट खचि िएको छ। 
चालिुफि  रू.4 खबि 6 अबि 50 करोड 5 लाख अथािि 38.16 प्रर्िशि, पुुँजीगििफि  रू.50 
अबि 80 करोड 98 लाख अथािि 13.44 प्रर्िशि र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.49 अबि 47 
करोड 48 लाख अथािि 26.12 प्रर्िशि गरी समग्रमा 31.04 प्रर्िशि खचि िएको छ। जनु 
गि वर्िको सोही अवर्र्को िलुनामा 21.89 प्रर्िशिले बढी हो। गि वर्िको िलुनामा यस वर्ि 
कुल खचिमा वृर्द्ध िए िापर्न लक्ष्य बमोजजम खचि हनु सकेको छैन। 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनाको शीर्िकगि खचि र गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्को 
खचि बीचको िलुनात्मक र्ववरण िार्लका निं.2.1 मा प्रथििु गररएको छ। 

       िार्लका 2.1: समर्िगि खचिको िलुनात्मक जथथर्ि (रू.लाखमा) 

खचि शीर्िक 
र्वर्नयोजन पर्हलो ६ मर्हनाको खचि 

र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि 
प्रर्िशि 

207७/7८ 2078/79 207७/7८ 2078/79 207७/7८ 2078/79 

चाल ु(र्वत्तीय हथिान्त्िरण समेि) 9489406 10652939 3423861 4065005 36.08 38.16 

पुुँजीगि 3529175 3780977 508172 508098 14.40 13.44 

र्वत्तीय व्यवथथा 1727873 1894376 225722 494748 13.06 26.12 

जम्मा 14746454 16328292 4157755 5067852 28.19 31.04 

  

 जचर 2.1:  र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि जथथर्ि 

 

चाल ु(र्वत्तीय हथिान्त्िरण समेि) पुुँजीगि र्वत्तीय व्यवथथा
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सरकारले हाल अवलम्बन गरेको बजेट लेखाङ्कन प्रणालीमा अनदुान प्राप् ि गने र्वर्िन्त् न र्नकायबाट 
गररने पुुँजीगि खचिसमेि चाल ुअनदुानका रूपमा र्वर्नयोजन हनुे र प्रदेश िथा थथानीय िहमा 
र्वत्तीय हथिान्त्िरण हनु ेकृर्र्, जशक्षा, थवाथथ्य एवम ्िौर्िक पूवािर्ार र्नमािण लगायिका सबै रकम 
चालिुफि  नै लेखाङ्कन हनुे, र्वत्तीय व्यवथथाबाट गररने अर्र्कािंश लगानी पुुँजी र्नमािणका लार्ग िए 
िापर्न पुुँजीगि रूपमा लेखाङ्कन नहनु ेहुुँदा वििमान लेखा प्रणालीबाट पुुँजीगि प्रकृर्िको खचिको 
सही रूपमा प्रर्िर्वजम्वि हुुँदैन। अन्त्िर सरकारी र्वत्तीय हथिान्त्िरणिफि को सःशिि र र्वशरे् 
अनदुानमा यस आर्थिक वर्िदेजख बजेटमा नै सार्ारण र र्वकास खचि गरी र्वर्नयोजन देखाउन 
शरुू गररएको छ। आगामी ददनमा अझ थपष् ट हनुे गरी लेखाङ्कन गने प्रणाली बनाउन ु पने 
देजखन्त्छ।  

चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वत्तीय समानीकरण, स:शिि, र्वशेर् र समपरुक अनदुान समेि जम्मा र्वत्तीय 
हथिान्त्िरणिफि  रू.3 खबि 87 अबि 29 करोड 87 लाख बजेट र्वर्नयोजन िएको छ। यो कुल 
बजेटको 23.72 प्रर्िशि हो। अजघल्लो आर्थिक वर्ि यो अिंक रू.3 खबि 62 अबि 63 करोड 
13 लाख रहेको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा प्रदेश िथा थथानीय िहलाई रू.1 खबि 79 अबि 26 
करोड 13 लाख सिंघीय सजञ् चि कोर्बाट र्वत्तीय हथिान्त्िरण िएको छ, यो कुल र्वत्तीय 
हथिान्त्िरण र्वर्नयोजनको 46.29 प्रर्िशि हो िने गि वर्िको यस अवर्र्को िलुनामा रू.26 
अबि 57 करोड 89 लाख बढी हो। अजघल्लो आर्थिक वर्ि यस अवर्र्मा र्वत्तीय हथिान्त्िरणका 
लार्ग र्वर्नयोजजि रकमको 42.01 प्रर्िशि अथािि ्रू.1 खबि 52 अबि 68 करोड 24 लाख 
सिंघीय सजञ् चि कोर्बाट हथिान्त्िरण िएको र्थयो।  

िार्लका 2.2: प्रदेश िथा थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण                       (रू.लाखमा) 

आर्थिक वर्ि र्नकाय 
र्वर्नयोजन ६ मर्हनामा िएको र्वत्तीय हथिान्त्िरण 

चाल ु पुुँजीगि जम्मा चाल ु पुुँजीगि जम्मा 
2077/78 प्रदेश 946875 51862 998737 341678 13724 355402 
2077/78 थथानीय 2579771 47805 2627576 1161413 10009 1171422 
जम्मा रकम 3526646 99667 3626313 1503091 23733 1526824 

2078/79 प्रदेश 742217 299413 1041630 333575 77599 411174 
2078/79 थथानीय 2515238 316119 2831357 1271543 109897 1381440 

जम्मा रकम 3257455 615532 3872987 1605118 187496 1792613 
 

यसरी प्रदेश र थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण िएको रकम मध्ये र्वर्नयोजनको िलुनामा 
चालिुफि  49.28 र पुुँजीगििफि  30.46 प्रर्िशि गरी जम्मा 46.29 प्रर्िशि हथिान्त्िरण 
िएको छ।  

कोर्िड-१९ रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा उपचारका लार्ग प्रदेश र थथानीय िहमा जथथि अथपिाल, 
थवाथथ्य सिंथथा, मेजशनरी उपकरण, आई.र्स.य.ुवडे, एच.र्ड.यू. लगायिको लार्ग रकम उपलधर् 
गराइएको छ। प्रर्ानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको लार्ग र्वर्नयोजजि रकम बजेटमाफि ि नै थथानीय 
िहमा हथिान्त्िरण गररएकोले कुल र्वत्तीय हथिान्त्िरण बढ्न गई चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रर्िथथापन 
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र्वरे्यकबाट कुल बजेट घट्दा पर्न र्वत्तीय हथिान्त्िरणको रकम गि आर्थिक वर्िको िलुनामा 
रू.24 अबि 66 करोड 74 लाखले बढी छ। 

साविजर्नक खचि अपेक्षाकृि रूपमा बढ्न नसक्नकुा कारणहरू देहाय बमोजजम रहेका छन:् 

• यस आर्थिक वर्ि प्रर्िथथापन र्वरे्यकबाट असोजमा मार बजेट पाररि िएको हुुँदा खचि प्रर्क्रया 
केही र्ढलो गरी प्रारम्ि िएकाले अपेजक्षि रूपमा खचि हनु सकेन। 

• आयोजना/कायिक्रम िजुिमा र कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक मापदण्ड, र्नदेजशका लगायि  
िोर्कएको समयमा िजुिमा गनि नसक्दा लक्ष्य बमोजजम खचि हनु सकेन।  

• साविजर्नक खररद प्रणालीमा रहेका समथया यथावि रहेको र आयोजना कायािन्त्वयनमा र्ढलाइ 
िएकोले अपेक्षाकृि खचि हनु सकेको छैन। 

• हाल पर्न कर्िपय आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमखु लगायिका कमिचारीहरूको पदपूर्िि नहनु,ु 
कोर्िड-19 का कारण श्रर्मक आपरु्ििमा असहज हनु,ु समयमै वथिहुरूको आपरु्िि हनु नसक्न ु
जथिा समथयाका कारण अपेजक्षि रूपमा पुुँजीगि खचि हनु नसकेको हो। 

• पुुँजीगि खचि आर्थिक वर्िको पर्हलो िीन मर्हनामा 10 प्रर्िशि, त्यसपर्छको 9 मर्हनामा 
प्रर्ि मर्हना 10 प्रर्िशिका दरले खचि गने कायियोजना कायािन्त्वयन हनु नसक्नलेु पर्न पुुँजीगि 
खचि अपेजक्षि रूपमा हनु सकेको छैन। 

• वैदेजशक स्रोििफि  र्वर्नयोजन िएका केही आयोजनाहरूमा स्रोि पररचालन हनुे सरु्नजश् चििा 
निई बजेटमा राजखएकाले खचि हनु नसकेको हो। 

• वैदेजशक सहायिाबाट सञ् चार्लि आयोजनाहरूमा दाि ृ र्नकायहरूले र्नर्ािरण गरे अनसुार 
खररद र लेखाङ्कन सम्बन्त्र्ी िोर्कएको मागिदशिन/शिि परुा नहुुँदा अपेजक्षि खचि हनु नसकेको 
र समयमै शोर्िनाि समिे प्राप् ि हनु नसकेको अवथथा छ।   

• यस आर्थिक वर्िमा कोर्िड-१९ को प्रिाव क्रमश: घट्दै गएको िए िापर्न सरकारी खचि 
वृर्द्ध गनि सहयोग पगु्ने गरी सामान्त्य अवथथा कायम नहुुँदा आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन 
प्रिार्वि िएको छ। 

• कर्िपय आयोजनामा र्नयकु्त एवम ्पररचालन िएका वैदेजशक परामशिदािा र कामदार कोर्िड-
१९ का कारण अन्त्िरािर्िय उडान र थवाथथ्य जोजखमका कारण समयमै काममा फर्कि न 
नसकेकाले आयोजनाको कामले गर्ि र्लन नसक्दा खचि प्रिार्वि िएको छ। 

• कर्िपय नयाुँ आयोजना/कायिक्रमहरू पूवि ियारी कै अवथथामा रहेकोले खचि हनु सकेको 
छैन।  

• बाढी पर्हरो लगायिका प्राकृर्िक प्रकोपका कारण मलेम्ची लगायिका केही आयोजनाहरू 
समयमै र्नमािण र सञ् चालन हनु नसकेको अवथथा रहेको छ। 

• नेपाल र अमेररकी सहयोग र्मर्लर्नयम च्यालेन्त्ज कपोरेशन बीच िएको अनदुान सहायिा 
सम्झौिा सिंघीय-सिंसदबाट अनमुोदन हनु र्ढलाइ हुुँदा सो कायिका लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िमा 
र्वर्नयोजजि रू.9 अबि 10 करोड बजेट खचि हनु सकेको छैन।  
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• पसु मसान्त्िसम्म पर्न केही ठूला आयोजना/कायिक्रमहरूको कायािन्त्वयन र्वर्र्को र्नक्यौल, 
कायिर्वर्र् िजुिमा, रकम बाुँडफाुँटको अन्त्यौलिाले खररद प्रर्क्रया न ैसरुु हनु सकेको छैन।  

• आयोजनाको पूवि ियारी र्वना र्नमािण कायि अजघ बढाउन सरुु गररएकाले वन, जग्गा प्राजप् ि, 
मआुधजा, क्षर्िपूर्िि जथिा समथया बजल्झदा अपेजक्षि खचि हनु सकेको छैन। 

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िह बीच पयािप् ि समन्त्वय नहुुँदा कर्िपय आयोजना/कायिक्रमको 
कायािन्त्वयनमा समथया सजृना िएको छ। 

२.१.१ आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को पर्हलो ६ मर्हनासम्मको मन्त्रालयगि खचि जथथर्ि  

• प्रर्ानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलयमा रू.4 अबि 8 करोड 97 लाख र्वर्नयोजन 
िएकोमा रू.1 अबि ५6 करोड 51 लाख अथािि ्38.27 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

• अथि मन्त्रालयमा रू.38 अबि 4 करोड 66 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.7 अबि 73 करोड 
84 लाख अथािि ्20.34 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

• उद्योग, वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयमा रू.10 अबि 73 करोड 96 लाख र्वर्नयोजन 
िएकोमा रू.2 अबि 31 करोड 31 लाख अथािि ् 21.54 प्रर्िशि खचि िएको छ। 
औद्योर्गक ग्रामको घोर्णा समयमा निएको, िौगर्ििक नक्साङ्कनको कायािन्त्वयन मोडार्लटी 
टुिंगो नलागेको, नौवथिा औद्योर्गक क्षेरको जग्गा र्वकासको लार्ग बथिी व्यवथथापन हनु 
नसकेको लगायिका कारणले र्वर्नयोजजि रकम कम खचि िएको हो। 

• ऊजाि, जलस्रोि िथा र्सुँचाई मन्त्रालयमा रू.४2 अबि 14 करोड 49 लाख र्वर्नयोजन 
िएकोमा रू.7 अबि 47 लाख अथािि ्१6.62 प्रर्िशि खचि िएको छ। जलर्वद्यिु आयोजना 
िथा प्रसारण लाइनको हकमा रुख कटान, क्षर्िपरु्िि र्नर्ािरण, जग्गा अर्र्ग्रहणको समथया 
रहेको, र्कमाथािंका अरुण जलर्वद्यिु आयोजनाको टेथट अर्डट टनले खन्त् ने कायिमा र्वष्फोटक 
पदाथिको लार्ग नेपाली सेनासुँग MOU हनु नसकेकोले खचि न्त्यून िएको छ। 

• काननु, न्त्याय िथा सिंसदीय व्यवथथा मन्त्रालयमा रू.४8 करोड 73 लाख र्वर्नयोजन 
िएकोमा रू.१3 करोड 19 लाख अथािि ्२7.08 प्रर्िशि खचि िएको छ। 

• कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालयमा रू.36 अबि 26 करोड 64 लाख र्वर्नयोजन 
िएकोमा रू.८ अबि 97 करोड 30 लाख अथािि ् २4.74 प्रर्िशि खचि िएको छ। 
जशििण्डार गहृहरूको र्नमािण कायिमा कानूनी, आर्थिक र प्रार्वर्र्क जर्टलिाको कारणबाट 
र्नमािण प्रर्क्रया अवरुद्ध िएको कारणले खचि न्त्यून िएको छ। 

• खानेपानी मन्त्रालयमा रू.२3 अबि 92 करोड 22 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.3 अबि 6 
करोड 52 लाख अथािि ्12.81 प्रर्िशि खचि िएको छ। मलेम्ची खानेपानी आयोजनामा 
बाढीका कारणले कायि प्रिार्वि िई म्याद थपको र्नणिय हनु िएको र्ढलाइ िथा जग्गा 
प्रार्िमा सजृना िएको समथयाले गदाि र्वर्नयोजजि रकम कम खचि िएको हो। 

• गहृ मन्त्रालयमा रू.1 खबि 64 अबि 50 करोड 15 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.68 अबि 
2 करोड 16 लाख अथािि ्41.35 प्रर्िशि खचि िएको छ। 



15 

 

• सिंथकृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डययन मन्त्रालयमा रू.5 अबि 94 करोड 25 लाख 
र्वर्नयोजन िएकोमा रू.1 अबि ६3 करोड 90 लाख अथािि ्27.58 प्रर्िशि खचि िएको 
छ।  

• परराि मन्त्रालयमा रू.6 अबि 79 करोड 99 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.2 अबि 9० 
करोड 66 लाख अथािि ्42.74 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

• वन िथा वािावरण मन्त्रालयमा रू.१२ अबि 2 करोड 80 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.3 
अबि 23 करोड 98 लाख अथािि ्26.94 प्रर्िशि खचि िएको छ। वैदेजशक स्रोि (र्वश् व 
बैङ्क िष् ट कोर्) रहेको प्रकृर्िमा आर्ाररि पयिटन कायिक्रमको सम्झौिा हनु नसकेकोले 
अपेजक्षि रूपमा खचि हनु सकेको छैन। 

• िरू्म व्यवथथा, सहकारी िथा गररबी र्नवारण मन्त्रालयमा रू.7 अबि 7 करोड 54 लाख 
र्वर्नयोजन िएकोमा रू.2 अबि 15 करोड 96 लाख अथािि ्30.52 प्रर्िशि खचि िएको 
छ। रार्िय िरू्म आयोग िखिरै गठन िएकोले समयमै काम सरुु गनि नसकेको हुुँदा खचि 
अपेजक्षि रूपमा हनु सकेको छैन। 

• िौर्िक पूवािर्ार िथा यािायाि मन्त्रालयमा रू.1 खबि 56 अबि 22 करोड 84 लाख 
र्वर्नयोजन िएकोमा रू.२6 अबि ७1 करोड 18 लाख अथािि ्१7.10 प्रर्िशि खचि िएको 
छ। जग्गाको मआुधजा मूल्याङ्कनमा समथया, जग्गा प्राजप् ि र रुख कटानमा उत्पन्त् न हनु े
समथया लगायिले गदाि खचि अपेजक्षि रूपमा बढ्न सकेको छैन। 

• मर्हला, बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयमा रू.८5 करोड 77 लाख र्वर्नयोजन 
िएकोमा रू.17 करोड 53 लाख अथािि ्20.44 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

• यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालयमा रू.2 अबि 1३ करोड ५1 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.३8 
करोड 82 लाख अथािि ्१8.1८ प्रर्िशि खचि िएको छ। रार्िय खेलकुद पररर्द्को सदथय 
सजचवको र्नयजुक्तको र्वर्य अदालिमा र्वचारार्र्न रहेको, घजुम्ि कोर्मा आर्ाररि यवुा उद्यम 
कायिक्रमको कायिर्वर्र् पाररि निएको कारणले अपेजक्षि रूपमा खचि हनु सकेको छैन। 

• रक्षा मन्त्रालयमा रू.51 अबि 53 करोड 95 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.२4 अबि 69 
करोड 29 लाख अथािि ्४7.91 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

• शहरी र्वकास मन्त्रालयमा रू.30 अबि 75 करोड 99 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.5 अबि 
75 करोड 83 लाख अथािि ् 18.72 प्रर्िशि खचि िएको छ। सघन शहरी र्वकास 
कायिक्रम, शहरी शासकीय क्षमिा र्वकास कायिक्रम, सरुजक्षि नागररक आवास कायिक्रमको 
पूवि ियारीको काम सरुु गनि िएको र्ढलाइले गदाि खचि अपेजक्षि रूपमा बढ्न सकेको छैन। 

• जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्र् मन्त्रालयमा रू.५8 अबि 26 करोड 77 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा 
रू.20 अबि 47 करोड 54 लाख अथािि ्35.14 प्रर्िशि खचि िएको छ। यरु्नसेफको 
नगद अनदुानमा सञ् चार्लि सबैका लार्ग जशक्षा जशश ु र्वकास कायिक्रमको रकम समयमा 
प्राप् ि निएकोले अपेजक्षि रूपमा खचि हनु सकेको छैन। 
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• सिार िथा सूचना प्रर्वर्र् मन्त्रालयमा रू.७ अबि १8 करोड 98 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा 
रू.2 अबि 23 करोड 46 लाख अथािि ्31.08 प्रर्िशि खचि िएको छ। र्डजजटल नेपाल 
फे्रमवकि  कायािन्त्वयनमा सिंलग्न र्नकाय बीच समन्त्वयको अिाव लगायिको कारणले अपेजक्षि 
रूपमा खचि हनु सकेको छैन। 

• सिंघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू.18 अबि ९5 करोड 68 लाख 
र्वर्नयोजन िएकोमा रू.२ अबि 30 करोड 24 लाख अथािि ्12.15 प्रर्िशि खचि िएको 
छ। प्रादेजशक िथा थथानीय सडक सरु्ार कायिक्रममा कायािन्त्वयन मोडार्लटी िय निएको, 
ग्रामीण सडक सञ्जाल सरु्ार आयोजनािफि  वन क्षेरको जग्गा प्राजप् ि िथा रुख र्वरुवाको 
व्यवथथापन, उत्तरी के्षर पूवािर्ार र्वकास िथा जीवनथिर सरु्ार कायिक्रममा दािाबाट 
आयोजना थवीकृिमा िएको र्ढलाइका कारणले अपेजक्षि रूपमा खचि हनु सकेको छैन। 

• थवाथथ्य िथा जनसिंख्या मन्त्रालयमा रू.1 खबि 97 करोड 48 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा 
रू.१8 अबि 77 करोड ५2 लाख अथािि ्18.59 प्रर्िशि खचि िएको छ। थवाथथ्य क्षेर 
सरु्ार कायिक्रम, पररवार कल्याण कायिक्रम र एकीकृि थवाथथ्य पूवािर्ार र्वकास कायिक्रमको 
कायािन्त्वयनले गर्ि र्लन नसक्दा अपेजक्षि रूपमा खचि िएको छैन।  

• श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयमा रू.5 अबि 97 करोड 27 लाख र्वर्नयोजन 
िएकोमा रू.27 करोड 5 लाख अथािि ्4.53 प्रर्िशि खचि िएको छ। प्रर्ानमन्त्री रोजगार 
कायिक्रम थथानीय िहको न्त्यून प्राथर्मकिामा पनुि, र्वश् व बैङ्कको ऋण सहायिामा सञ् चार्लि 
यवुा रोजगारीका लार्ग रुपान्त्िरण पहल आयोजना (यवुारूप) को हरेक र्क्रयाकलाप 
कायािन्त्वयनमा र्वश् व बैङ्कको सहमर्ि र्लनपुने हुुँदा र्ढलाइ हनु गएकोले र्वर्नयोजजि रकमको 
खचि कम िएको हो। 

• रार्िय पनुर्निमािण प्रार्र्करणमा रू.37 अबि 22 करोड 55 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.5 
अबि 68 करोड 44 लाख अथािि ्15.27 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

2.1.2  स्रोिगि खचि र्वश् लेर्ण 

यस अवर्र्मा नेपाल सरकारको स्रोििफि को रू.4 खबि 75 अबि 22 करोड 25 लाख खचि िई 
गि आर्थिक वर्ििन्त्दा 25.02 प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको छ। वैदेजशक अनदुानिफि  रू.6 अबि 22 
करोड 19 लाख खचि िई गि आर्थिक वर्ििन्त्दा 10.83 प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको छ। वैदेजशक 
ऋणिफि  रू.25 अबि 34 करोड 8 लाखमार खचि िई गि वर्िको िलुनामा 15.64 प्रर्िशिले 
उक्त स्रोिको खचि घटेको छ। स्रोिगि खचि र्वश् लेर्ण िार्लका निं.2.3 मा राजखएको छ। 
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      िार्लका 2.3: स्रोिगि र्वर्नयोजन र खचिको जथथर्ि  (रू.लाखमा) 

क्र. 
सिं. 

स्रोि 
आर्थिक वर्ि २०७7/७8 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 िलुनात्मक वरृ्द्ध 

र्वर्नयोजन 
पर्हलो ६ 

मर्हनाको खचि 
प्रर्िशि र्वर्नयोजन 

पर्हलो 6 
मर्हनाको खचि 

प्रर्िशि र्वर्नयोजन खचि 

१ 
नेपाल 
सरकार 

11146184 3801209 34.10 12898206 4752225 36.84 15.72 25.02 

२ अनदुान 605277 56141 9.30 599199 62219 10.38 -1.00 10.83 

३ ऋण 2994993 300405 10.00 2830887 253408 8.95 -5.48 -15.64 

  जम्मा 14746454 4157755 28.20 16328292 5067852 31.04 9.24 21.89 

2.1.3  स्रोि उपलधर् गराउने र्वकास साझेदारका आर्ारमा खचि  

समीक्षा अवर्र्मा आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेटमा वैदेजशक स्रोि समावेश िई स्रोि उपलधर् 
गराउन प्रर्िबद्ध िएका प्रमखु र्वकास साझेदारबाट उपलधर् गराइएको रकम र सोको प्रर्िशि 
िार्लका निं.2.4 मा देखाइएको छ।  

िार्लका 2.4:  र्वकास साझेदारको र्वर्नयोजन र खचिको जथथर्ि         (रू.लाखमा) 

क्र.सिं. र्वकास साझेदार बजेट 
2078 

पसुसम्मको खचि 
खचि 

प्रर्िशि 
1 ए.र्ड.र्व 888,108 53,007 5.97 
2 आई.र्ड.ए 553,675 46,844 8.46 
3 आई.एम.एफ / ई.र्स.एफ 265,549 29,958 11.28 
4 आई.र्ड.ए/र्ड.र्प.र्स 255,451 68,260 26.72 
5 िारि - एजक्जम बैङ्क 177,344 5,781 3.26 
6 दािाको सिंयकु्त कोर् 146,104 21,298 14.58 
7 ए.र्ड.र्व/र्प.र्व.एल 116,000 18,176 15.67 
8 िारि 95,729 10,260 10.72 
9 जापान 95,600 14,369 15.03 
ए.र्ड.र्व. स्रोिको सबैिन्त्दा बढी रू.88 अबि 81 करोड 8 लाख स्रोि उपलधर् गराउने प्रर्िबद्धिा 
प्राप् ि िएको छ िने आई.र्ड.ए स्रोिको रू.55 अबि 36 करोड 75 लाख स्रोि उपलधर् गराउन े
प्रर्िबद्धिा प्राप् ि िएको छ। वैदेजशक स्रोिमध्ये खचिको आर्ारमा आई.र्ड.ए/र्ड.र्प.र्स स्रोिको 
सबैिन्त्दा बढी रू.6 अबि 82 करोड 60 लाख खचि िएको छ। उक्त खचि र्वर्नयोजनको 
आर्ारमा 26.72 प्रर्िशि हो। ए.र्ड.र्व स्रोिको रू.5 अबि 3 0 करोड 7 लाख खचि िएको 
छ। उक्त खचि र्वर्नयोजनको आर्ारमा 5.97 प्रर्िशि रहेको छ। समीक्षा अवर्र्मा वैदेजशक 
स्रोि उपलधर् गराउने प्रर्िबद्धिा प्राप् ि िएको आर्ारमा िारि-एजक्जम बैङ्कको रू.57 करोड 81 
लाख खचि िई र्वर्नयोजनको 3.26 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

2.1.4  कायिगि खचि जथथर्ि 

समीक्षा अवर्र्मा कायिगि खचि वगीकरणको आर्ारमा खचि जथथर्ि हेदाि सबैिन्त्दा बढी सामान्त्य 
साविजर्नक सेवामा रू.1 खबि 71 अबि 82 करोड 20 लाख खचि िएको छ। यो रकम 
र्वर्नयोजनको 35.93 प्रर्िशि हो। दोस्रोमा जशक्षामा रू.81 अबि 34 करोड 9 लाख खचि 
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िएको छ। यो रकम र्वर्नयोजनको 45.65 प्रर्िशि हो। िेस्रोमा आर्थिक मार्मलामा रू.71 
अबि 8 करोड 2 लाख खचि िएको छ। यो रकम र्वर्नयोजनको १6.46 प्रर्िशि हो। सामाजजक 
सरुक्षामा रू.67 अबि 32 करोड 49 लाख खचि िएको छ। यो र्वर्नयोजनको 35.59 प्रर्िशि 
हो। थवाथथ्यमा रू.41 अबि 12 करोड 11 लाख खचि िएको छ। यो र्वर्नयोजनको 28.03 
प्रर्िशि हो। साविजर्नक शाजन्त्ि सरुक्षामा रू.30 अबि 64 करोड 32 लाख खचि िएको छ। 
यो र्वर्नयोजनको 53.69 प्रर्िशि हो। रक्षामा रू.24 अबि 2 करोड 11 लाख खचि िएको 
छ। यो र्वर्नयोजनको 45.66 प्रर्िशि हो। आवास िथा सामदुार्यक सरु्वर्ामा रू.15 अबि 25 
करोड 26 लाख खचि िएको छ। यो र्वर्नयोजनको 19.06 प्रर्िशि हो। वािावरण सिंरक्षणमा 
रू.2 अबि 12 करोड 33 लाख खचि िएको छ। यो र्वर्नयोजनको 17.13 प्रर्िशि हो। 
मनोरञ्जन, सिंथकृर्ि िथा र्मिमा रू.2 अबि 5 करोड 60 लाख खचि िएको छ। यो र्वर्नयोजनको 
30.98 प्रर्िशि हो। समीक्षा अवर्र्मा िएको खचिको जथथर्ि अनसूुची-२ मा उल्लेख गररएको 
छ।  

2.1.5 कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारमा िएको खचि 

 कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग सिंघ, प्रदेश र थथानीय िहबाट आर्थिक 
वर्ि 2077/78 मा रू.13 अबि 31 करोड 43 लाख खचि िएकोमा चाल ुआर्थिक वर्िको 
पर्हलो ६ मर्हनामा रू.9 अबि 69 करोड 24 लाख खचि िएको छ। यसको र्ववरण िार्लका 
निं.2.5 मा देखाइएको छ। 

िार्लका 2.5:  कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारमा िएको खचिको र्ववरण (रू.लाखमा) 
क्र.सिं. र्ववरण आर्थिक वर्ि 

2077/78 
आर्थिक वर्ि 2078/79 पसु 

मसान्त्िसम्म 
1 सिंघ 107318 77453 
2 प्रदेश 22847 18805 
3 थथानीय िह 2978 666 

कुल खचि 133143 96924 
2.२  राजथव पररचालन 

2.२.1  राजथव लक्ष्य र सङ्कलन अवथथा  

चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 मा सिंघीय सरकारको कुल बजेटको कररब 64.36 प्रर्िशि 
रकम राजथव सङ्कलनबाट पररचालन हनु ेअनमुान छ। सिंघीय सरकारको बजेटका लार्ग रू.10 
खबि 50 अबि 82 करोड र प्रदेश िथा थथानीय िहलाई रू.1 खबि 29 अबि 77 करोड 
हथिान्त्िरण गने लक्ष्य र्लइ आर्थिक वर्िमा कुल रू.11 खबि 80 अबि 60 करोड राजथव सङ्कलन 
हनुे लक्ष्य र्नर्ािरण गररएको छ।   

राजथवको लक्ष्य र्नर्ािरण िथा बाुँडफाुँट सम्बन्त्र्ी िार्लका देहाय बमोजजम रहेको छ।  
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िार्लका 2.6:  राजथवको लक्ष्य र्नर्ािरण िथा बाुँडफाुँट              (रू.लाखमा) 

र्ववरण रकम  
कुल वार्र्िक बजेट अनमुान 163283 
कुल वार्र्िक राजथव अनमुान 118060 
कर राजथव अनमुान     106796 
गैर कर राजथव अनमुान      11264 
कुल बजेटमा राजथवको योगदान (प्रर्िशि)                         64.36 
प्रदेश र थथानीय िहमा बाुँडफाुँट हनु ेराजथव     १२977 
सिंघीय सजिि कोर्मा जम्मा हनुे राजथव    105082 

समीक्षा अवर्र्मा रू.5 खबि 76 अबि 24 करोड सङ्कलन िएको छ। यो सङ्कलन यसै अवर्र्को 
लक्ष्य 5 खबि 59 अबि 74 करोडको िलुनामा 103 प्रर्िशि र गि वर्ि यसै अवर्र्मा िएको 
रू.4 खबि 50 अबि 6 करोड सङ्कलनको िलुनामा 128 प्रर्िशि रहेको छ।  

राजथव लक्ष्य िथा सङ्कलनको र्ववरण िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ।  

िार्लका 2.7:  राजथवको लक्ष्य िथा सङ्कलनको िलुनात्मक िार्लका           (रू.करोडमा) 

राजथव शीर्िक 

रकम  वरृ्द्ध प्रर्िशि 

 आ.व. 
2077/78 को 

सङ्कलन 

 आ.व. 
2078/79 को 

लक्ष्य 

 आ.व. 
2078/79 को 

सङ्कलन 

गि वर्िको 
सङ्कलनको 
िलुनामा 

यस वर्िको 
लक्ष्यको 
िलुनामा 

िन्त्सार महशलु 10006 13346 13065 30.60 97.90 
मूल्य अर्िवृर्द्ध कर 12524 15013 15560 24.20 103.60 
अन्त्िःशलु्क 6193 8945 8523 37.60 95.30 
जशक्षा सेवा शलु्क 16 50 28 72.50 56.40 
आयकर 9914 13105 12223 23.30 93.30 
कर राजथव जम्मा 38653 50459 49399 27.80 97.90 
गैर कर जम्मा 3570 5515 4806 34.60 87.10 
कुल राजथव 42223 55974 54205 28.40 96.8 
अन्त्य प्रार्ि 2783 0 3419 22.90 - 
जम्मा राजथव/प्रार्ि 45006 55974 57624 28.00 102.9 

2.२.2  राजथवको सिंरचना   

चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 को लार्ग र्नर्ािररि कुल राजथव सङ्कलन लक्ष्यमध्ये कर राजथवको 
अिंश 90 प्रर्िशि र गैर कर राजथवको अिंश 10 प्रर्िशि रहेको छ। कर राजथवको लक्ष्यमा 
कररब 26.12 प्रर्िशि िन्त्सार महसलु, 29.62 प्रर्िशि मूल्य अर्िवृर्द्ध कर, 17.06 प्रर्िशि 
अन्त्िःशलु्क, 27.11 प्रर्िशि आयकर, 0.09 प्रर्िशि जशक्षा सेवा शलु्कको र्हथसा रहेको छ।  

राजथव लक्ष्यको सिंरचनालाई जचरमा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ।  
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जचर 2.2: राजथव लक्ष्य सिंरचना  

 
चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 को समीक्षा अवर्र्मा िएको राजथव सङ्कलनको अवथथालाई हेदाि 
कुल राजथव सङ्कलनमध्ये कर राजथवको अिंश 91.13 प्रर्िशि र गैर कर राजथवको अिंश 8.87 
प्रर्िशि रहेको छ। कर राजथव सङ्कलनिफि  कररब 26.45 प्रर्िशि िन्त्सार महसलु, 31.50 
प्रर्िशि मूल्य अर्िवरृ्द्ध कर, 17.25 प्रर्िशि अन्त्िःशलु्क, 27.74 प्रर्िशि आयकर, 0.06 
प्रर्िशि जशक्षा सेवा शलु्कको र्हथसा रहेको छ।  

राजथव सङ्कलनको सिंरचनालाई जचरमा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

  जचर 2.3: राजथव सङ्कलन सिंरचना 

 

2.२.3  क्षरेगि राजथव सङ्कलन अवथथा    

चाल ुआर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्को क्षेरगि राजथव सङ्कलनको अवथथा र्वश् लेर्ण गदाि गि 
आर्थिक वर्िको िलुनामा सबै क्षेरको राजथव सङ्कलन वृर्द्धदर सकारात्मक रहेको देजखन्त्छ। िन्त्सार 
र्विागिफि  37.41 प्रर्िशिको वृर्द्ध रहेको छ िने आन्त्िररक राजथव र्विागिफि को वृर्द्धदर 
18.06 रहेको छ। गैरकरिफि  34.62 प्रर्िशि वृर्द्ध िएको छ िन ेअन्त्य प्रार्ि 22.87 
प्रर्िशिले बढेको छ।   

क्षेरगि राजथव सङ्कलनको अवथथालाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ।  

  



21 

 

  िार्लका 2.8:  क्षरेगि राजथव सङ्कलन िार्लका                         (रू.करोडमा)              

र्स.निं. कर शीर्िक 
रकम  

वरृ्द्ध प्रर्िशि  आ.व 2077/78 
को सङ्कलन 

 आ.व 2078/79 
को सङ्कलन 

1 िन्त्सार र्विाग      19452       26730   37.41  
2 आन्त्िररक राजथव र्विाग      19201       22669   18.06  
3 गैर कर       3570        4806   34.62  
4 अन्त्य प्राजप् ि       2783        3419   22.87  

 जम्मा राजथव      45006       57624   28.04  

2.2.4  कर राजथवको शीर्िकगि र्वश् लेर्ण  

चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 को प्रथम 6 मर्हनामा कर राजथव सङ्कलनिफि  रू.4 खबि 93 
अबि 99 करोड सङ्कलन िएको छ। यस अवर्र्को लक्ष्यको िलुनामा उक्त सङ्कलन 2.10 
प्रर्िशिले न्त्यून िए िापर्न गि आर्थिक वर्िको यस अवर्र्को सङ्कलनको िलुनामा िन ेयो 27.8 
प्रर्िशिले बढी रहेको छ।  

समीक्षा अवर्र्मा िन्त्सारिफि को राजथव सङ्कलन लक्ष्यको िलुनामा 101.68 प्रर्िशि रहेको छ। 
अजघल्लो आर्थिक वर्िमा कोर्िड-19 को र्वश् वव्यापी महामारीको कारण असहज िएको अन्त्िरािर्िय 
व्यापार चाल ुआर्थिक वर्िमा केही सहज हुुँदा िन्त्सारिफि को राजथव लक्ष्य अनरुुप प्राप् ि िएको 
छ। आन्त्िररक राजथविफि  िने लक्ष्यको िलुनामा 93.78 प्रर्िशि मार सङ्कलन हनु सकेको 
छ। िथापी यो सङ्कलन गि आर्थिक वर्िको यस अवर्र्को िलुनामा 18 प्रर्िशिले बढी रहेको 
छ। 

समग्रमा गि आर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनाको िलुनामा चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो 6 मर्हनामा 
िएको कर राजथव सङ्कलनको जथथर्ि सन्त्िोर्जनक देजखन्त्छ। यस अवर्र्को शीर्िकगि राजथव 
सङ्कलनको र्वश् लेर्ण र्नम्नानसुार गररएको छ।  

आयकर 

चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 को समीक्षा अवर्र्मा आयकरिफि  रू.1 खबि 22 अबि 23 करोड 
सङ्कलन िएको छ। यो सङ्कलन गि वर्िको यसै अवर्र्को सङ्कलन रू.99 अबि 14 करोडको 
िलुनामा 23.30 प्रर्िशिले बढी हो। आयकरअन्त्िगिि सिंथथागि आयकर रू.५१ अबि २५ 
करोड, व्यजक्तगि आयकरिफि  रू.५2 अबि ९४ करोड र लगानीको आयकरिफि  रू.३७ अबि 
१५ करोड सङ्कलन िएको छ। गि वर्िको िलुनामा यो क्रमशः २४.५६, ३७.५३ र ३७.७९ 
प्रर्िशिको वृर्द्ध हो।  

सिंथथागि आयकरिफि  प्राइिेट र्लर्मटेड कम्पनी िथा सरकारी सिंथथान दवैुिफि को राजथवमा 
उल्लेख्य वृर्द्ध िएको छ। यो वृर्द्ध प्राइिेट र्लर्मटेड कम्पनीिफि  कररब ३८.४२ प्रर्िशि िथा 
सरकारी सिंथथानिफि  कररब 2०.४६ प्रर्िशिको रहेको छ। पजधलक र्लर्मटेड कम्पनीिफि  कररब 
१४.९६ प्रर्िशि र अन्त्य कम्पनीिफि  करीव १६.६२ प्रर्िशिको वृर्द्धदर रहेको छ। 
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कोर्िड-१९ को कारण र्बगि २ वर्ि सथुि रहेको घरजग्गा िथा शेयरको कारोबार यस वर्िमा 
सरु्ार आएकोले समीक्षा अवर्र्मा व्यजक्तगि आयकरिफि को पुुँजीगि लािकरमा उल्लेखनीय वृर्द्ध 
िएको छ। आर्थिक ऐनबाट आयकरमा प्रदान गररएको कोर्िड-१९ को छुट सरु्वर्ाको कारण 
व्यजक्तगि आयकरिफि  पाररश्रर्मक करको कररब २३.३८ प्रर्िशिको वृर्द्धबाहेक अन्त्य 
जशर्िकहरूको वृर्द्ध िने त्यर्ि उल्लेखनीय रहेको छैन। 

पर्छल्लो समय बजारमा देजखएको िरलिा अिावको कारण बैङ्कमा जम्मा हनुे नगद मौज्दाि न्त्यून 
हनु गई धयाजकर सङ्कलनमा कमी आएको र यसै कारण कम्पनीहरूबाट हनुे लािािंशको र्विरण 
समेि न्त्यून हनु जाुँदा धयाजकर िथा लािािंश करको वरृ्द्धदर िन ेऋणात्मक रहेको छ।  

आयकरको र्बथििृ सङ्कलन र्ववरण देहायका िार्लकाहरूमा प्रथििु गररएको छ।  

िार्लका 2.9:  क्षरेगि आयकर सङ्कलन र्ववरण                 (रू.करोडमा)         

शीर्िक 2077/078 पौर् 
सम्मको सङ्कलन 

2078/079 पौर् 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्धदर 

सिंथथागि आयकर 4114.80 5125.4० 24.56 
व्यजक्तगि आयकर 3849.53 5294.2० 37.53 
लगानीको आयकर 2696.40 3715.44 37.79 

जम्मा 10660.73 14135.04 32.59 
 

िार्लका 2.10:  सिंथथागि आयकर सङ्कलन र्ववरण            (रू.करोडमा) 

थथागि आयकर 2077/078 पौर् 
सम्मको सङ्कलन 

2078/079 पौर् 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्धदर 

सरकारी  कम्पनी 206.41 248.64 20.46 
पजधलक  र्लर्मटेड कम्पनी 1925.64 2213.65 14.96 
प्राइिेट  र्लर्मटेड कम्पनी 1609.57 2227.90 38.42 
अन्त्य कम्पनी 373.18 435.21 16.62 

जम्मा 4114.80 5125.40 24.56 
 

िार्लका 2.11:  व्यजक्तगि आयकर सङ्कलन र्ववरण            (रू.करोडमा) 

गि आयकर 
2077/078 पौर् 
सम्मको सङ्कलन 

2078/079 पौर् 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्धदर 

  
प्रोप्राइटरर्सप 1345.37 1469.18 9.20 
पाररश्रर्मक कर 1265.36 1561.20 23.38 
सामाजजक सरुक्षा कर 326.50 351.74 7.73 
पुुँजीगि लाि कर 912.29 1912.08 109.59 

जम्मा 3849.52 5294.20 37.53 
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िार्लका 2.12:  लगानीको आयकर सङ्कलन र्ववरण          (रू.करोडमा) 

लगानीको आयकर 2077/078 पौर् 
सम्मको सङ्कलन 

2078/079 पौर् 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्धदर 

बहाल 140.59 150.45 7.01 
धयाज 1186.30 1145.66 -3.43 
पुुँजीगि लाि  938.05 1974.35 110.47 
लािािंश 329.22 288.50 -12.37 
लगानीको अन्त्य आय 9.50 53.35 461.58 
आकजथमक लाि 9.45 11.85 25.40 
अन्त्य आयकर  83.26 91.28 9.63 

जम्मा 2696.37 3715.44 37.79 
मूल्य अर्िवृर्द्ध कर 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम 6 मर्हनामा मूल्य अर्िवृर्द्ध करिफि  रू.1 खबि ५5 अबि ६० करोड 
सङ्कलन िएकोमा आन्त्िररकिफि  रू.5३ अबि ४5 करोड र पैठारीिफि  रू.१ खबि २ अबि 14 
करोड सङ्कलन िएको छ। गि वर्िको यसै अवर्र्को िलुनामा आन्त्िररक मूल्य अर्िवृर्द्ध करिफि  
कररब २.56 प्रर्िशिको कमी आएको छ िने पैठारीिफि  कररब 45.14 प्रर्िशिले वरृ्द्ध िएको 
छ।  

आन्त्िररकिफि  पयिटन शीर्िकमा कररब ३७.८१ प्रर्िशि, र्बक्री िथा र्विरणमा कररब ४.७० 
प्रर्िशि, दूरसञ् चार बीमा र अन्त्य सेवामा ३.5६ प्रर्िशि वृर्द्धदर हार्सल िएको छ िने अन्त्य 
जशर्िकहरूको वरृ्द्धदर उल्लेखनीय छैन। ठेक्का र परामशि के्षरबाट सङ्कलन हनु े मूल्य अर्िवृर्द्ध 
करको वृर्द्ध िने कररब १७.3५ प्रर्िशि ऋणात्मक रहेको छ।  

मूल्य अर्िवृर्द्ध करिफि को सङ्कलनलाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 2.13:  आन्त्िररक मूल्य अर्िवरृ्द्ध कर सङ्कलन र्ववरण           (रू.करोडमा) 

शीर्िक 2077/78 
पसुसम्मको सिंकलन 

2078/79 
पसुसम्मको सिंकलन 

वृर्द्धदर 

उत्पादन 1682.69 1698.27 1.81 
र्बक्री र्विरण 1396.87 1462.55 4.70 
ठेक्का र परामशि 1471.49 1216.22 -17.35 
पयिटन 33.85 46.65 37.81 
दूरसिार, बीमा र अन्त्य सेवा  632.18 654.75 3.56 
ररिसि चाजि 263.22 263.54 0.12 
अन्त्य स्रोि 5.65 3.39 -40.00 

जम्मा 5485.95 5345.37 -2.56 
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कोर्िड-१९ को र्वश् वव्यापी महामारीको प्रिाव न्त्यून हनु गई मालबथिहुरूको पैठारीमा आएको 
वृर्द्धले गदाि मूल्य अर्िवृर्द्ध करको पैठारीिफि को राजथवमा उल्लेख्य वरृ्द्ध हनु पगेुको देजखन्त्छ। 
अकोिफि  पैठारीमा आएको वृर्द्धले हरेक व्यापाररक इकाईमा मूल्य अर्िवृर्द्ध करको अत्यर्र्क 
के्रर्डट रकम बढ्न गई आन्त्िररक व्यापारिफि  सङ्कर्लि मूल्य अर्िवृर्द्ध करसमिे उक्त के्रर्डट 
रकममा समायोजनका कारण डेर्वट न्त्यून हनु गई आन्त्िररकिफि  मूल्य अर्िवृर्द्ध करको समग्र 
सङ्कलन ऋणात्मक हनु पगेुको देजखन्त्छ। समीक्षा अवर्र्मा पुुँजीगि खचि र्बगि वर्िको िलुनामा 
न्त्यून िएको र मूल्य अर्िवरृ्द्ध करको िकु्तानीमा रहेको स्रोिमा कर कट्टीको व्यवथथा यस वर्िबाट 
५० प्रर्िशिबाट ३० प्रर्िशिमा कायम गररएको कारणले ठेक्का र परामशि के्षरबाट सङ्कलन हनु े
मूल्य अर्िवृर्द्ध करको वृर्द्ध अत्यार्र्क ऋणात्मक रहन गएको कारणले समेि आन्त्िररकिफि को 
समग्र मूल्य अर्िवरृ्द्ध कर सङ्कलनको वृर्द्धदर ऋणात्मक हनु पगेुको देजखन्त्छ। 

अन्त्िःशलु्क 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम 6 मर्हनामा आन्त्िररक उत्पादनिफि  रू.५० अबि ७२ करोड र 
पैठारीिफि  रू.३4 अबि ५१ करोड गरी अन्त्िःशलु्किफि  कुल रू.85 अबि 23 करोड असलु 
िएको छ। गि वर्िको िलुनामा आन्त्िररकिफि को अन्त्िःशलु्क कररब ३४ प्रर्िशि िथा 
पैठारीिफि को अन्त्िःशलु्क कररब ४३ प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको छ।  

अन्त्िःशलु्किफि का मददरा, र्वयर, चरुोट िथा अन्त्य सिुीजन्त्य पदाथि लगायि अन्त्य उत्पादन समिे 
सबै शीर्िकहरूमा आन्त्िररक अन्त्िःशलु्क सङ्कलनमा सकारात्मक वृर्द्धदर रहेको छ। 

अन्त्िःशलु्किफि को सङ्कलनलाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 2.14:  अन्त्िःशलु्क (आन्त्िररकिफि ) सङ्कलन र्ववरण       (रू.करोडमा) 

शीर्िक 2077/078 पौर् 
सम्मको सङ्कलन 

2078/079 पौर् 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्धदर 

चरुोट र सिुी 922.56 1191.84 29.19 
मददरा 1174.8० 1386.78 18.04 
र्वयर 916.79 1364.61 48.85 
अन्त्य उत्पादन 769.89 1128.77 46.61 

जम्मा 3784.04 5072.00 34.04 
िन्त्सार महसलु 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा रू.९ खबि ९९ अबि ३३ करोड मूल्य बराबरको आयाि 
िई गि वर्ि सोही अवर्र्को रू.6 खबि 61 अबि 25 करोडको िलुनामा 51.13 प्रर्िशिले 
वृर्द्ध िएको देजखन्त्छ। यसबाट िन्त्सार महसलु रू.१ खबि ३० अबि ६५ करोड सङ्कलन िएको 
छ। यो रकम गि वर्िको यस अवर्र्को सिंकर्लि रू.१ खबि ५ करोडको िलुनामा कररब ३1 
प्रर्िशिले बढी हो। समीक्षा अवर्र्सम्म राजथव सङ्कलनमा ठूलो प्रिाव पाने कच्चा सोयार्वन 
आयल, पाम आयल, पेिोर्लयम पदाथि, सनु र चाुँदी जथिा वथिहुरूमा िएको उच्च आयाि वृर्द्धले 
राजथव सङ्कलनमा बढोत्तरी िएको छ। 



25 

 

समीक्षा अवर्र्मा रू.१ खबि 18 अबि 8४ करोड र्नयािि िएको छ। जनु गि आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्र्को र्नयािि रू.60 अबि ७९ करोडको िलुनामा ९५.४८ प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको छ। 
यस अवर्र्मा प्रशोर्र्ि िटमासको िेल, पाम िेल, जसु िथा जटुजन्त्य सामग्रीहरूको र्नयािि बढी 
िएको देजखन्त्छ।  

2.2.५  गैरकर राजथव 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा गैरकर राजथविफि  रू.४८ अबि ६ करोड सङ्कलन िएको 
छ। यो सङ्कलन गि वर्िको सङ्कलन रू.35 अबि 70 करोडको िलुनामा कररब ३५ प्रर्िशिले 
बढी हो। यस आर्थिक वर्िको प्रारम्िबाटै र्वश् वव्यापी कोर्िड-19 महामारीको प्रकोप न्त्यूनीकरण 
हुुँदै गएको, आर्थिक िथा सामाजजक गर्िर्वर्र्हरू समेि चलायमान हुुँदै गएको र सरकारी के्षरबाट 
प्रदान गररन ेसेवा सरु्वर्ामा समेि क्रमशः वृर्द्ध हुुँदै गएकोले केही गैरकर राजथव शीर्िकहरूको 
सङ्कलनमा उल्लेख्य वृर्द्ध िएको छ। फलथवरुप यस वर्िको समग्र गैरकर राजथव सङ्कलन लक्ष्यको 
िलुनामा न्त्यून िए िापर्न गि वर्िको सङ्कलनको िलुनामा वृर्द्ध िएको छ। 

यस अवर्र्मा दश करोडिन्त्दा बढी राजथव सङ्कलन िएको गैरकर राजथव शीर्िकहरूको सङ्कलनको 
िलुनात्मक र्बवरण िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 2.15:  गैर कर राजथव सङ्कलनको िलुनात्मक अवथथा             (रू.करोडमा) 

शीर्िक 2077/78 पौर् 
सम्मको सङ्कलन 

2078/79 पौर् 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्धदर 

अन्त्य राजथव 344 1471 327.66 
दूरसिंचार सेवा शलु्क 444 485 9.25 
अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क 374 401 7.34 
अन्त्य स्रोिबाट प्राप् ि बाुँडफाुँट नहनुे 
रोयल्टी 408 364 -10.77 
र्वत्तीय र्नकायबाट प्राप् ि लािािंश 377 288 -23.72 
राहदानी शलु्क 97 285 192.05 
सेवामलुक र्नकायबाट प्राप् ि लािािंश 0 200 100.00 
प्रदरु्ण र्नयन्त्रण शलु्क 145 175 20.31 
बाुँडफाुँट िई प्राप् ि र्वद्यिु सम्बन्त्र्ी 
रोयल्टी 0 141 100.00 
प्रशासर्नक दण्ड,जररवाना र जफि 89 114 27.76 
कम्पनी रजजिेशन दथिरु 58 111 92.54 
न्त्यार्यक दथिरु 61 80 31.41 
र्िसा शलु्क 57 75 30.79 
खानी िथा खर्नज सम्बन्त्र्ी रोयल्टी 39 74 88.94 
टेर्लफोन थवार्मत्वको शलु्क 67 71 7.37 
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शीर्िक 2077/78 पौर् 
सम्मको सङ्कलन 

2078/79 पौर् 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्धदर 

क्यार्सनोबाट प्राप् ि रोयल्टी 0 65 100.00 
जशक्षा क्षेरको आम्दानी 13 55 310.87 
बाुँडफाुँट िई प्राप् ि खानी िथा 
खर्नज सम्बन्त्र्ी रोयल्टी 184 42 -77.00 
परीक्षा शलु्क 13 40 202.43 
र्वद्यिु सम्बन्त्र्ी रोयल्टी 59 35 -40.97 

बाुँडफाुँट िई प्राप् ि वन रोयल्टी 60 35 -42.13 
बाुँडफाुँट िई प्राप् ि पवििारोहण 
बापिको रोयल्टी 0 28 100.00 
वन क्षेरको रोयल्टी 8 25 190.77 
न्त्यार्यक दण्ड,जररवाना र जफि 15 23 53.57 
टेर्लर्िजन सिालन दथिरु 20 19 -2.00 
कृर्र् उत्पादनको र्बक्रीबाट प्राप् ि 
रकम 9 16 79.14 
अन्त्य र्बक्रीबाट प्राप् ि रकम 13 13 0.28 
हलुाक सेवा शलु्क 11 13 17.47 
आयाि र्नयािि इजाजि पर दथिूर 13 12 -12.04 
सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप् ि 
आय 8 11 35.46 

 2.2.६  करको दायरा र्वथिार 

करको दर होइन दायरा र्बथिार गने”ददघिकार्लन कर नीर्िअन्त्िगिि रही र्बगि वर्िहरू सरह यस 
वर्ि समेि करको दायरा र्बथिार कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा साथ र्नरन्त्िरिा ददइएकोले समीक्षा 
अवर्र्मा थथायी लेखा नम्बर र्लने करदािाहरूको सिंख्यामा उल्लेख्य वृर्द्ध िएको छ। 207८ 
पौर् मसान्त्िसम्मको िथ्याङ्कलाई हेदाि व्यावसार्यक थथायी लेखा नम्बर र्लने करदािाको सिंख्या 
1७ लाख १ हजार ८ सय ७९, व्यजक्तगि थथायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदािाको सिंख्या २७ 
लाख ३ हजार ८ सय ३३ र करकर्ट्ट गने र्नकायको लार्ग थथायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदािाको 
सिंख्या १२ हजार ९ सय ६० रहेको छ। यसमध्ये मूल्य अर्िवृर्द्ध करमा दिाि िएका 
करदािाहरूको सिंख्या ३ लाख ६ हजार १ सय ४८ र अन्त्िःशलु्क ईजाजि-पर र्लने करदािाको 
सिंख्या 1 लाख २0 हजार 1 सय 99 रहेको छ। 

करदािा दिािको िथ्याङ्कलाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 
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िार्लका 2.16:  थथायी लेखा नम्बर र्लएका करदािाको र्ववरण  

दिािको  प्रकार 

207८ असार 
मसान्त्िसम्म थथायी 

लेखा  नम्बर  
र्लएका करदािाको 

सिंख्या 

207८ श्रावणदेजख 
पौर् मसान्त्िसम्म थप 
िएका थथायी लेखा 

नम्बर र्लने 
करदािाको सिंख्या 

207८ पौर्सम्म  
थथायी लेखा 
नम्बर र्लने 

जम्मा करदािाको 
सिंख्या 

व्यावसार्यक थथायी लेखा नम्बर  १५८०३८० १२१४९९ १७०१८७९ 
व्यजक्तगि थथायी लेखा नम्बर  २४७५७५३ २२८११३ २७०३८३३ 
करकर्ट्ट गने र्नकायले र्लएको थथायी 
लेखा नम्बर ९९९८ २९६२ १२९६० 
जम्मा थथायी लेखा नम्बर ४०६६१३१ ३५२५७४ ४४१८७०५ 
मूल्य अर्िवृर्द्ध कर २९०७१४ १५४३४ ३०६१४८ 
अन्त्िःशलु्क १०४१८२ 16017 १२०१९९ 

2.2.७  कर छुट िथा सहरु्लयि 

अथि मन्त्रालयबाट मनुाफारर्हि साविजर्नक िथा सामदुार्यक सिंथथाहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, थथानीय िहका र्नकाय वा नेपाल सरकारको थवार्मत्व िएका सिंगदठि सिंथथालाई आर्थिक 
ऐन बमोजजम दथिरु, शलु्क, महशलु, करको दर पूणि वा आिंजशक रुपमा छुट ददने गररएको छ। 
सोही प्रचलन अनसुार चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा आर्थिक ऐन, २०७8 को दफा 
१८ को उपदफा (२)को अर्ीनमा रही ददइएको छुटको मूल्यगि र्ववरण देहाय बमोजजम प्रथििु 
गररएको छ। 

  िार्लका 2.17:  कर छुटको मूल्यगि र्ववरण  

र्स.निं. मिुा मूल्य 
1 यूरो 1314755.87 
2 पाउन्त्ड थटर्लिङ 1481000.00 
3 िारिीय रुपैंया 707040713.80 
4 जापानी येन 4165000.00 
5 जचनीया यआुन 4671052.00 
6 थाई िाट 40244270.00 
7 अमेररकी डलर 31352890.04 

2.2.8  समीक्षा अवर्र्मा सम्पादन िएका प्रमखु कायिहरू 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा सम्पादन िएका राजथव प्रशासनसुँग सम्बजन्त्र्ि प्रमखु 
कायिहरू देहाय बमोजजम रहेका छन:् 
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• आर्थिक वर्ि 2078/79 को राजथव नीर्ि िथा कायिक्रम एवम ्कायािन्त्वयन कायियोजना 
ियार गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• आर्थिक ऐन, 2078 ले प्रदान गरेका र्वर्िन्त् न छुट सरु्वर्ाहरूको कायािन्त्वयन गररएको। 

• आर्थिक ऐन, 2078 को दफा 21 र 23 ले प्रदान गरेका छुट सरु्वर्ाहरू उपिोग गनि 
मदु्दा र्फिाि र्लने म्याद थप गरी 2078 फागनु मसान्त्ि कायम गररएको। 

• आयकरिफि  करदािाले थवयिं कर र्नर्ािरण गरी पेश गरेको आय र्ववरण बमोजजम लाग्न ेकर, 
शलु्क र धयाज थवचार्लि प्रणालीबाट गणना हनु ेर दाजखला गरेको करको र्ववरण थवचार्लि 
प्रणालीबाट ियार हनुे व्यवथथा कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• मूल्य अर्िवरृ्ि करको खररद र्बक्री खािा करदािा थवयिंले प्रमाजणि गरी राख् न ुपने व्यवथथा 
कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• मूल्य अर्िवृर्ि करिफि  करदािाले कर र्ववरण पेश गदाि खररद िथा र्बक्रीको र्ववरण र्वद्यिुीय 
माध्यमबाट पेश गने व्यवथथा कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• र्वद्यरु्िय माध्यमबाट िकु्तानी गरी वथि ुिथा सेवा खररद गदाि र्िरेको मूल्य अर्िवृर्ि करको 
१० प्रर्िशिले हनु ेरकम उपिोक्तालाई र्फिाि पाउने व्यवथथा शरुूवाि गररएको। 

• अन्त्िःशलु्क जथटकरमा क्यआुर कोड कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• छैठौँ चरणको िन्त्सार सरु्ार िथा आर्रु्नकीकरण योजना कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• नेपाल रार्िय एकद्वार प्रणालीमा र्वर्िन्त् न 30 वटा र्नकायहरूसुँग आवद्विा कायम गररएको। 

• िन्त्सार र्वन्त्दमुा िकु्तानी गनुिपने सम्पूणि कर िथा महसलु र्वद्यिुीय प्रणालीमाफि ि गने व्यवथथा 
परीक्षणको रुपमा कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• उद्योगले र्नकासी पैठारी सिंकेि नम्बर एक पटकमा पाुँच वर्िका लार्ग नवीकरण गनि पाउन े
व्यवथथा कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

2.2.9  चाल ुवर्िको बाुँकी अवर्र्मा सम्पादन गनुिपने प्रमखु कायिहरू 

 राजथव व्यवथथापनलाई थप प्रिावकारी बनाउन चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा सम्पादन 
गनुिपने प्रमखु कायिहरू देहाय बमोजजम छन:्  

• उच्चथिरीय कर प्रणाली पनुरावलोकन आयोग गठन गने। 

• सबै र्कर्समका आय र्ववरण पेश गने करदािा थविंयले करचकु्ता प्रमाणपर र्लन सक्ने व्यवथथा 
कायािन्त्वयनमा ल्याउने। 

• आन्त्िररक राजथव र्विागको Integrated Tax System र Central Billing Monitoring System 
को क्षमिा अर्िवृर्द्ध गरी िन्त्सार र्विागको ASYSUDA World System, राजथव अनसुन्त्र्ान 
र्विागको Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS), िरू्म व्यवथथापन िथा 
अर्िलेख प्रणाली र बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्त्िर-आबद्धिा कायम 
गरी एर्ककृि करदािा सूचना प्रणालीको र्वकास गने। 
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• Digital Transaction लाई करको दायरामा ल्याउने र्बर्यका सम्बन्त्र्मा र्वज्ञ समहुबाट अध्ययन 
गने कायि सम्पन्न गरी प्रर्िवदेन प्राप् ि गने। 

• िन्त्सार जाुँचपास प्रर्क्रयालाई सरलीकृि गनि ठूला िन्त्सार कायािलयहरूमा Vehicle Scanner 

Machine, Weighing Machine लगायिका आर्रु्नक उपकरणहरू जडान गने। 

• गौिमबदु्ध र पोखरा अन्त्िरािर्िय र्वमानथथल एवम ् जनकपरु रेल्व े थटेशन र काठमाडौँको 
चोिारमा सखु्खा बन्त्दरगाहमा िन्त्सार कायािलय थथापना गरी सिालनमा ल्याउने। 

• सम्पूणि िन्त्सार कायािलयहरूमा र्वद्यिुीय िकु्तानी प्रणाली पूणि कायािन्त्वयनमा ल्याउन।े 

2.2.10 चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्को राजथव अनमुान 

चाल ुआर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्मा िोर्कएको लक्ष्य रू.5 खबि 59 अबि 74 करोडको िलुनामा 
रू.5 खबि 76 अबि 24 करोड सङ्कलन िई 103 प्रर्िशि र गि वर्ि यसै अवर्र्मा िएको रू.4 
खबि 50 अबि 6 करोड सङ्कलनको िलुनामा 128 प्रर्िशि प्रगर्ि िएको छ। समीक्षा अवर्र्मा 
िएको यो सङ्कलन चाल ुआर्थिक वर्िको कुल र्नर्ािररि लक्ष्यको कररब 49 प्रर्िशि मार िएकोले 
बाुँकी अवर्र्मा र्नर्ािररि लक्ष्य हार्सल गनि थप मेहनि गनुिपने देजखन्त्छ।  

चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनामा लक्ष्यको कररब आर्ा राजथव सङ्कलन िइसकेको, र्बकास 
र्नमािण कायिले गर्ि र्लई पुुँजीगि खचिमा वरृ्द्ध हनुे, आर्थिक ऐनबाट प्रदान गररएका छुट सरु्वर्ाको 
उपयोगको कारणबाट लजक्षि राजथव सङ्कलन हनुे अनमुान रहेको छ। 

2.3  आन्त्िररक ऋण 

सरकारको वार्र्िक लक्ष्य िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनबाट लजक्षि आर्थिक वृर्द्ध हार्सल गनि 
राजथव पररचालनबाट प्राप् ि हनुे स्रोि पयािप् ि नहनु ेहुुँदा आन्त्िररक ऋण पररचालन गने गररएको 
छ। हालसम्म आवर्र्क र्वकास योजना र वार्र्िक बजटेको घोर्र्ि नीर्िका आर्ारमा आन्त्िररक 
ऋण पररचालन हुुँदै आएकोमा आन्त्िररक ऋण पररचालनलाई थप व्यवजथथि गनि यस आर्थिक 
वर्िदेजख मध्यमकालीन ऋण व्यवथथापन रणनीर्ि कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। यस रणनीर्िले 
प्रत्येक आर्थिक वर्िका लार्ग नेपाल सरकारको कुल र्वत्तीय आवश्यकिा पूर्िि गनि मध्यम िहमा 
आन्त्िररक ऋण िथा बाह्य ऋण पररचालन गनि मागिदशिन प्रदान गरेको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.२ खबि ३९ अबि आन्त्िररक ऋण पररचालन गने लक्ष्य रहेकोमा पसु 
मसान्त्िसम्ममा रू.६ अबि आन्त्िररक ऋण िेजरी र्बलमाफि ि पररचालन गररएको छ। गि आर्थिक 
वर्िको सोही अवर्र्मा रू.५७ अबि आन्त्िररक ऋण पररचालन गररएको र्थयो। जसमा रू.७ अबिको 
३ सय ६४ ददन ेिेजरी र्बल र्नष्कासन गररएको र्थयो िने रू.५० अबि बराबरको ७ वरे्, ९ वरे् 
र १० वरे् र्वकास ऋणपरहरू जारी िएका र्थए। चाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्मा 
राजथव पररचालनको िलुनामा सरकारी खचि न्त्यून रहेको, नीजज क्षेरको बढ्दो कजाि मागबाट 
बैर्कङ्ग क्षेरमा िरलिा व्यवथथापन गनि थप दबाब सजृना हुुँदा बजारबाट िरलिा प्रशोचन गनुिको 
सट्टा थप िरलिा प्रवाह गनुिपने िएकोले आन्त्िररक ऋण पररचालन न्त्यून िएको हो। समीक्षा 
अवर्र्मा आन्त्िररक ऋणको साुँवा र धयाज िकु्तानी उल्लेख्य मारामा वृर्द्ध िई साविजर्नक ऋण 
िकु्तानी कुल जम्मा रू.६४ अबि ३४ करोड पगेुको छ। 
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2.3.1 र्वगि िीन वर्िको पसु मसान्त्िसम्म र्नष्काजशि ऋणपरको र्ववरण 

र्वगि िीन वर्िको पसु मसान्त्िसम्मको आन्त्िररक ऋण पररचालनको िलुनात्मक अध्ययन गदाि 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को समीक्षा अवर्र्मा सबैिन्त्दा बढी आन्त्िररक ऋण पररचालन िएको 
र आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा सबैिन्त्दा कम आन्त्िररक ऋण पररचालन िएको देजखन्त्छ। 
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को पसु मसान्त्िसम्म र्वकास ऋणपरिफि  रू.५० अबि िथा िेजरी 
र्बलिफि  रू.७ अबि गरी जम्मा रू.५७ अबि आन्त्िररक ऋण पररचालन िएको देजखन्त्छ िने आर्थिक 
वर्ि २०७६/७७ को समीक्षा अवर्र्मा रू.१९ लाख बराबरको वैदेजशक रोजगार वचिपर 
पररचालन िएको देजखन्त्छ। चाल ुआर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्मा िने रू.६ अबि िेजरी र्बलमाफि ि 
आन्त्िररक ऋण पररचालन िएको छ। र्वगि िीन वर्िको पसु मसान्त्िसम्म र्नष्काजशि ऋणपरको 
र्ववरण िलको िार्लका र जचरमा देखाइएको छ। 

िार्लका 2.18:  २०७८ पसुसम्म र्नष्कार्सि ऋणपरको र्ववरण         (रू.लाखमा) 

क्र.सिं. ऋणपर आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ 
पसुसम्म 

आर्थिक वर्ि      
२०७७/७८ 
पसुसम्म 

आर्थिक वर्ि  
२०७६/७७ 
पसुसम्म 

१ िेजरी र्बल ६०००० ७०००० - 
२ र्वकास ऋणपर - ५००००० - 
३ नागररक वचिपर - - - 
४ वैदेजशक रोजगार वचिपर - - १९ 

जम्मा ६०००० ५७०००० १९ 
   स्रोि: साविजर्नक ऋण व्यवथथापन कायािलय 

जचर 2.3: २०७८ पसुसम्म र्नष्कार्सि ऋणपरको र्ववरण    

 
 

 

० ५०० १०००१५००२०००२५००३०००३५००४०००४५००५०००

िेजरी र्बल

र्वकास ऋणपर

नागररक वचिपर

वैदेजशक रोजगार वचिपर

आन्त्िररक ऋण 

२०७६ /०७७ २०७७ /०७८ २०७८ /०७९
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2.3.2 मार्सक रूपमा पसु मसान्त्िसम्म आन्त्िररक ऋणको साुँवा धयाज िकु्तानीको अवथथा 

चाल ुआर्थिक वर्िको समीक्षा अवर्र्सम्म आन्त्िररक ऋणको साुँवा रू.२९ अबि, धयाज रू.१९ अबि 
८१ करोड गरी कुल रू.४८ अबि ८१ करोड आन्त्िररक ऋण िकु्तानी गररएको छ। उक्त 
अवर्र्मा रू.२९ अबि साुँवा िकु्तानी गररएकोमा रू.२७ अबि िाि मर्हनामा र रू.२ अबि असोज 
मर्हनामा िकु्तानी गररएको र्थयो िने धयाजिफि  श्रावण, िाि, असोज, कार्ििक, मिंर्सर र पसु 
मर्हनामा क्रमश: रू.१ अबि ३७ करोड ७४ लाख, रू.१ अबि ७४ करोड ९० लाख, रू.५ अबि 
३४ करोड ७० लाख, रू.५ अबि ५५ करोड ९१ लाख, रू.२ अबि ७१ करोड ५१ लाख र 
रू.३ अबि ६ करोड ७३ लाख गरी कुल रू.१९ अबि ८१ करोड ४९ लाख िकु्तानी गररएको 
छ। समीक्षा अवर्र्मा बाह्य ऋण सर्हि समग्रमा रू.६४ अबि ३४ करोड साविजर्नक ऋण िकु्तानी 
गररएको छ। मार्सक रूपमा पसु मसान्त्िसम्म आन्त्िररक ऋणको साुँवा धयाज िकु्तानीको र्वथििृ 
र्ववरण िलको िार्लका र जचरमा देखाइएको छ।  

 
िार्लका 2.19:  मार्सक रूपमा साविजर्नक ऋण िकु्तानीको अवथथा           (रू.लाखमा) 

मर्हना श्रावण िाि असोज कार्ििक मिंर्सर पसु जम्मा 

साुँवा ० २७०००० २०००० ० ० ० २९०००० 

धयाज १३७७४ १७४९० ५३४७० ५५५९१ २७१५१ ३०६७३ १९८१४९ 

आन्त्िररक ऋण 
िकु्तानी जम्मा 

१३७७४ २८७४९० ७३४७० ५५५९१ २७१५१ ३०६७३ ४८८१४९ 

साविजर्नक ऋण 
िकु्तानी कुल जम्मा  

२८९४ ३०६७०७ १०७२९८ ९२४५४ ६७००९ ४१००० ६४३४०८ 

    स्रोि: साविजर्नक ऋण व्यवथथापन कायािलय 

जचर 2.4: मार्सक रूपमा साविजर्नक ऋण िकु्तानीको अवथथा 

 
 

० १००० २००० ३००० ४००० ५००० ६००० ७०००
श्रावण

असोज

मंससर

२०७८पौष सम्मको जम्मा

साववजनिक ऋण भुक्तािी
(रकम रु. करोडमा)

साववजनिक ऋण भुक्तािी कुल जम्मा आन्तररक ऋणभुक्तािी जम्मा व्याज सााँवा
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2.4  अन्त्िरािर्िय र्वकास सहायिा पररचालन  

2.4.1  बजेटमा र्वकास सहायिाको अवथथा 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेटमा र्वकास सहायिाअन्त्िगिि अनदुानबाट रू.59 अबि 91 करोड 99 
लाख अथािि ्17.50 प्रर्िशि र ऋणबाट रू.२ खबि 83 अबि 8 करोड 87 लाख अथािि ्
82.50 प्रर्िशि गरी जम्मा रू.३ खबि 43 अबि 86 लाख पररचालन हनु ेलक्ष्य रहेको छ। 
यो कुल बजेट रकमको 21 प्रर्िशि हो।  

2.4.2  सहायिा प्रर्िबद्धिा  

समीक्षा अवर्र्सम्म र्वर्िन्त् न र्वकास आयोजना/कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनको लार्ग रू.1 खबि 10 
अबि 85 करोड बराबरको वैदेजशक सहायिाको प्रर्िबद्धिा प्राप् ि िएको छ। जसमध्ये अनदुान 
सहायिा रू.6 अबि 85 करोड 26 लाख अथािि ्6.18 प्रर्िशि र सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा 
रू.1 खबि 3 अबि 99 करोड अथािि ्93.82 प्रर्िशि रहेको छ। अजघल्लो आर्थिक वर्िमा 
र्वर्िन्त् न र्वकास आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि रू.2 खबि 23 अबि बराबरको प्रर्िबद्धिा 
प्राप् ि िएको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा प्राप् ि र्वकास सहायिा प्रर्िबद्धिा जथथर्िलाई अनसूुची-8 
मा प्रथििु गररएको छ। 

            जचर 2.5: अन्त्िरार्िय र्वकास सहायिा सम्झौिा (Commitment) रकमको सिंरचना 

        

चाल ुआर्थिक वर्िमा देहाय बमोजजमका र्वकास सहायिा पररचालन गने गरी र्वकास साझेदारहरूसुँग 
छलफल र वािाि जारी रहेको छ।       

▪ Finance for Growth Development Policy Creditअन्त्िगिि अमेररकी डलर 15 करोड (कररब 
रू.१८ अबि) वराबरको र्वश् व बैंङ्कबाट ऋण सहायिा प्राप् ि हनुे गरी ियारी गररएको।   

▪ Fiscal Development Policy Credit अन्त्िगिि अमेररकी डलर 10 करोड (कररब रू.१२ अबि)  
वराबरको ऋण सहायिा प्राप् ि गनिका लार्ग वािाि प्रर्क्रयामा रहेको।  
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▪ यूरोर्पयन यूर्नयनबाट Sustainable Wash For All (SUSWA) आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग 
अनदुान सहायिा १०.५ र्मर्लयन यूरो (कररव रू.१ अबि ४२ करोड) प्राप् ि गने प्रर्क्रयामा 
रहेको।  

▪ जापान सरकारको जापानी यने २५४१ र्मर्लयन (कररब रू.२ अबि ६१ करोड) अनदुान 
सहायिामा र्वराटनगर खानपेानी सरु्ार आयोजना सिालन गनिका लार्ग मजन्त्रपररर्द बाट 
प्रथिाव थवीकृि िई र्वत्तीय सम्झौिामा हथिाक्षर गने प्रर्क्रयामा रहेको।  

▪ Nut and Fruit in Hilly Areas (NAFHA) आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग एजशयाली र्वकास 
बैङ्कबाट ऋण सहायिा अमरेरकी डलर ६० र्मर्लयन (कररब रू.७ अबि २० करोड) र अनदुान 
सहायिािफि  अमेररकी डलर १० र्मर्लयन (कररब रू.१ अबि २० करोड) प्राप् ि गने प्रर्क्रयामा 
रहेको।    

▪ र्वश् व बैङ्कको ऋण सहायिामा Water Sector Governance and Infrastructure Support Project  

कायािन्त्वयन गनि अमेररकी डलर ८० र्मर्लयन (कररब रू.९ अबि ६० करोड) प्राप् ि गने 
प्रर्क्रयामा रहेको। 

▪ Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Regional Transport and Trade Facilitation 

Program अन्त्िगिि सडक िथा व्यापार क्षेरको र्वकासका लार्ग र्वश् व वैंङ्कबाट अमेररकी डलर 
२५० र्मर्लयन (कररब रू.३० अबि) ऋण सहायिा प्राप् ि गने प्रर्क्रयामा रहेको।  

▪ एजशयाली र्वकास बैङ्कको ऋण सहायिामा SASEC Customs and Logistics Reform Program 

कायािन्त्वयन गनि अमेररकी डलर ५० र्मर्लयन (कररब रू.६ अबि) बजेटरी सहायिा प्राप् ि गने 
प्रर्क्रयामा रहेको। 

▪ थथानीय िहमा पूवािर्ार र्वकास सम्बन्त्र्ी कायिक्रम सिालनका लार्ग सिंयकु्त अर्र्राज्यबाट 
थटरर्लङ्ग पाउण्ड १५० र्मर्लयन (कररब रू.२४ अबि) अनदुान सहायिा प्राप् ि गने प्रर्क्रयामा 
रहेको।  

2.4.३  वथिगुि सहायिा 

समीक्षा अवर्र्मा र्वर्िन्त् न र्वकास साझेदारहरूबाट रू.10 अबि 70 करोड बराबरका कोर्िड-19 
र्वरुद्धको खोप र जनथवाथथ्य प्रर्िरक्षाको लार्ग रू.16 करोड बराबरका थवाथथ्य सामग्रीहरू 
वथिगुि सहायिा थवरुप प्राप् ि िएका छन।् 

2.4.४ सहायिाको सोर्िनाि जथथर्ि 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रारम्िमा वैदेजशक सहायिािफि  नेपाल सरकारको स्रोिबाट खचि िई सोर्िनाि 
प्राप् ि गनुिपने रकम रू.2३ अबि ९३ करोड रहेकोमा समीक्षा अवर्र्सम्ममा सोर्िनाि र्लनपुने 
रकम रू.३९ अबि ६६ करोड पगेुको छ। समीक्षा अवर्र्मा अनदुान र ऋण गरी जम्मा रू.31 
अबि 89 करोड प्राप् ि िएको छ। 
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२.४.५  मखु्य उपलजधर्हरू 

• हररि उत्थानशील समावेशी र्वकासको अवर्ारणा अगार्ड बढाउन नेपाल सरकार र अन्त्िरािर्िय 
र्वकास साझेदारहरूबाट असोज ७, २०७८ मा “काठमाडौं घोर्णापर” जारी गरी सो 
अवर्ारणालाई प्रवद्धिन गनि र्वकास साझेदारहरूले र्वगिमा प्रर्िबद्धिा गरेको कररब अमेररकी 
डलर ३.२ अबिको अर्िररक्त आगामी ददनमा अमेररकी डलर ४.२ अबि थप सहयोग उपलधर् 
गराउने प्रर्िबद्धिा जनाइएको। 

• अन्त्िरािर्िय मिुा कोर्ले Extended Credit Facility माफि ि नेपालको लार्ग अमेररकी डलर 
३९५.९ र्मर्लयन कररब रू.४६ अबि ७० करोड बराबरको शनु्त्य धयाज दरको सहरु्लयिपूणि 
ऋण सहायिा थवीकृि िएको। उक्त सहायिाले कोर्िड-१९ का कारण जनथवाथथ्य र 
आर्थिक गर्िर्वर्र्मा परेको नकारात्मक प्रिाव कम गनि, र्वपन्त् न वगिलाई सिंरक्षण गनि, 
समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जथथरिा कायम गनि, ददगो र्वकास िथा गररवी र्नवारण 
सम्बन्त्र्ी सरु्ारका प्रयासलाई र्नरन्त्िरिा ददन सहयोग गनेछ। 

• नेपाल सरकार र एजशयाली र्वकास बैंङ्क बीच Responsive COVID 19 Vaccines for Recovery 

Project का लार्ग अमेररकी डलर 165 र्मर्लयन ऋण सहायिा (कररब रू.१९ अबि ६९ 
करोड) प्राप् ि गने सम्बन्त्र्मा र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न िएको। 

• जापान सरकारले नेपालको आर्थिक उत्थानशीलिाको लार्ग कररव १० वर्िको ग्रसे अवर्र् 
सर्हि ४० वर्िमा ऋण िकु्तानी गने गरी ०.०१% धयाज दरमा १० र्वर्लयन जापानी येन 
(कररव रू.१० अबि ३९ करोड) नेपाल सरकारलाई नीर्िगि सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा 
प्रदान गने सम्बन्त्र्मा जापान सरकार र नेपाल सरकार बीच र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न िएको।   

• पाचौं Nepal-EU Sub-Commission on Development Cooperation सम्पन्न िई Multi-Annual 

Indicative Programme (MIP) 2021-2027 को प्राथर्मकिाहरूको बारेमा सहमर्ि 
िएको।  

• United Nations Climate Change Conference (COP 26) मा Lowering Emissions by 

Accelerating Forest Finance (LEAF) Coalition ले वन के्षरको सिंरक्षणमा अग्रणी िरू्मका 
खेल्ने देशहरूका लार्ग अमेररकी डलर १ अबि पररचालन गने घोर्णा गरेको सन्त्दििमा सो 
सहायिा प्राप् ि गनि नेपालले मनसाय पर (Letter of Intent) मा हथिाक्षर गरेको। 

2.४.६  सहायिा पररचालनमा देजखएका समथया र गनुिपने सरु्ारहरू 

२.४.६.१ सहायिा पररचालनमा देजखएका समथया 

• सबै प्रकारका र्वकास सहायिालाई पूणि रुपमा नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमाफि ि पररचालन 
गनि नसर्कएको। 

• नेपालको साविजर्नक र्वत्त प्रणालीको जोजखम एवम ्कमजोर कायािन्त्वयन क्षमिाको बहानामा 
नेपालले प्राप् ि गने अनदुान सहायिा रार्िय बजेट प्रणालीिन्त्दा बार्हर अन्त्िरािर्िय सिंथथा एवम ्
गैर सरकारी सिंथथामाफि ि पररचालन गने गररएको। 
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• र्वकास सहायिालाई रार्िय आवश्यकिा र प्राथर्मकिाअनरुूप रणनीर्िक र रूपान्त्िरणकारी 
आयोजनामा पूणि रूपमा उपयोग गनि नसर्कएको। 

• आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक पने पूवि ियारीका कायिहरू पूरा नहुुँदै आयोजना 
कायािन्त्वयनमा आउने गरेको। 

• आयोजना कायािन्त्वयनका सन्त्दििमा अन्त्िर र्नकायगि समन्त्वय प्रिावकारी हनु नसक्दा स्रोिको 
पूणि सदपुयोग निई कायि सम्पादनमा अनावश्यक र्ढलाइ हनु गएको। 

• आयोजना कायिथथलमा बारम्बार अवरोर् िइरहुँदा आयोजनाको समय र लागि बढ्न गएको। 

• आयोजना पूवि ियारी पररसूचक सर्हिको आयोजना बैङ्क ियार गरी सोको आर्ारमै आयोजना 
छनौट गनि नसर्कएको। 

• नेपाल सरकारको स्रोिबाट खचि िई शोर्िनाि प्राप् ि गनुिपने रकम समयमा प्राप् ि हनु नसकेको। 

• नेपालको साविजर्नक र्वत्त प्रणालीमा र्वकास साझेदारहरूको अपनत्व अपेजक्षि रुपमा र्वकास 
गनि नसर्कएको। 

• प्रार्वर्र्क सहायिाको उपयोग आयोजनाको पूवि ियारी िथा सिंथथागि क्षमिा अर्िवृर्द्धमा पूरै 
केजन्त्िि गनि नसर्कएको। 

• र्वकास सहायिाको खण्डीकरण पूणि रूपमा घटाउन नसर्कएको। 

• नवीनिम वैकजल्पक र्वत्तीय स्रोिको व्यवथथापन एवम ् पररचालनमा पयािप् ि ध्यान पगु्न 
नसकेको। 

• र्वकास सहायिा पररचालनका सम्बन्त्र्मा नेपालको सिंर्वर्ानबमोजजम र्वकास साझेदारहरू, 
प्रदेश र थथानीय िहहरूलाई रार्िय, प्रादेजशक िथा थथानीय प्राथर्मकिा िथा आवश्यकिानसुार 
पररचालन गनि प्रिावकारी समन्त्वयको अिावमा र्वत्तीय सिंघीयिाको कायािन्त्वयन अपेजक्षि रुपमा 
अजघ बढ्न नसकेको।  

• र्वकास सहायिाअन्त्िगिि प्राप् ि ऋण रकमबाट व्ययिार हनुे गरी अन्त्िर सरकारी र्वत्त 
हथिान्त्िरणसम्बन्त्र्ी नीर्ि िथा थथानीय सरकार सिालन ऐन, 2074 बमोजजम प्रदेश र 
थथानीय िहलाई अनदुानको रुपमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण हनुे सन्त्दििमा ऋण रकमको प्रर्िफल 
बेवाथिा िई वैदेजशक ऋण कम उत्पादक के्षरमा प्रवार्हि िएको। 

• बजेटरी सहायिाको रुपमा प्राप् ि हनु े र्वकास सहायिाको लार्ग आवश्यक पने ियारी कायि 
एवम ्कायि सम्पादनमा सम्बजन्त्र्ि र्नकायहरूको र्क्रयाशीलिा बढाउन नसर्कएको।  

• Green Climate Fund (GCF), Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), 

Green Environment Facility (GEF) जथिा र्वश् व व्यापी कोर्मा अपेजक्षि रुपमा पहुुँच परु्रयािउन 
नसर्कएको।  

२.४.६.२ र्वकास सहायिा पररचालनमा गनुिपने सरु्ार 

• यथासम्िव सबै प्रकारका र्वकास सहायिालाई रार्िय बजेट प्रणालीमाफि ि पररचालन गनि 
र्वकास साझेदारहरूसुँग छलफल र वािाि गनुिपने। 
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• र्वकास सहायिालाई रार्िय आवश्यकिा र प्राथर्मकिाका आर्ारमा प्राप् ि हनुे उच्च प्रर्िफल 
हनुे रणनीर्िक र रुपान्त्िरणकारी रार्िय गौरवका आयोजनाहरूमा पररचालन गनुिपने।  

• आयोजना कायािन्त्वयन पूवि सम्पादन गनुिपने पूवि ियारीका सबै कायिहरू सम्पन्न िए पिाि 
मार आयोजना कायािन्त्वयन सरुु गने प्रबन्त्र् र्मलाउन ुपने। 

• र्वकास आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयनका सन्त्दििमा प्रत्यक्ष एव म ्अप्रत्यक्ष सरोकार िएका 
र्नकायहरूबीच प्रिावकारी समन्त्वय र सहकायि कायम गनि र्नरन्त्िर रुपमा सहजीकरण एवम ्
छलफल गनुिपने। 

• र्वकास सहायिा प्रर्िबद्धिा िएबमोजजम समयमा नै खचि र्नकासा प्रत्यािरू्ि गनि खचि लेखाङ्कन 
िथा लेखा प्रणाली, प्रर्िवेदन प्रणालीमा पारदशीिा प्रवद्धिन र र्वकास साझेदारहरूलाई हाम्रो 
प्रणालीको बारेमा प्रजशक्षण गरी र्वकास साझेदारहरूको र्वश्वास आजिन गनुिपने। 

• र्वकास सहायिाको खण्डीकरण रोक्न र्वकास साझेदारहरूबाट प्राप् ि सहयोगलाई सिंयकु्त 
खािामा कोर् दाजखला गरी थथानीय आयोजनाहरूमा सोही खािाबाट अनदुान सहायिा पररचालन 
गने व्यवथथा गनुिपने। 

• सर्मजश्रि र्वत्त, दजक्षण-दजक्षण एवम ्दजक्षण-उत्तर र्रपक्षीय सहायिा, र्वकासका लार्ग र्नजी 
के्षरसुँग साझेदारी जथिा नयाुँ उपकरणहरूको प्रयोग गनि क्षमिा र्वकास गनुिपने। 

• र्वकास सहायिा सिंलग्न रहेका आयोजनाको पूवि ियारी पररसूचक (Project Readiness Filter) 
सर्हिको आयोजना बैङ्क ियार गने र सोको आर्ारमा मार आयोजना छनौट गने व्यवथथा 
गनुिपने। 

• आयोजनाको पूवि ियारी एवम ्सिंथथागि क्षमिा अर्िवृर्द्ध गनिका लार्ग यथासम्िव आन्त्िररक 
स्रोि सार्नलाई उपयोग गने गरी प्रार्वर्र्क सहायिा उपयोग गनुिपने। 

• आयोजनाहरूको सोर्िनाि रकम समयमै प्राप् ि गनिका लार्ग सम्बजन्त्र्ि आयोजनाका 
पदार्र्कारीहरू र र्वकास साझेदारहरूबीच समन्त्वय कायम गरी र्नयर्मि रुपमा छलफल/वािाि 
गनुिपने। 

• अन्त्िरािर्िय र्वकास सहायिाको रकम अनदुानको रुपमा प्रदेश र थथानीय िहमा हथिान्त्िरण 
गदाि बढी उत्पादक र पुुँजी र्नमािण हनुे के्षरमा मार खचि गनि पाउने गरी िोकी पठाउन े
व्यवथथा गनुिपने। 

• नेपालले अनदुान प्राप् ि गनि सक्ने सिंम्िाव्य र्वश् वव्यापी कोर्हरूको खोजी गरी पहुुँच बढाउन 
एवम ्थप अनदुान पररचालन गनि कमिचारीहरूको क्षमिा वरृ्द्ध गने र प्रत्यक्ष पहुुँच पगु्न नसक्न े
सिंथथाहरूमा अन्त्य साझेदार सिंथथालाई पररचालन गने। 
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पररच्छेद - िीन 
रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगर्ि अवथथा 

 

मलुकुको आर्थिक सामाजजक र्वकासमा महत्त्वपूणि योगदान परु्र याउने बहृि ् पूवािर्ार र्नमािण र 
सिंथकृर्ि िथा वािावरण सिंरक्षण सम्बन्त्र्ी रणनीर्िक महत्त्वका आयोजनालाई आर्थिक वर्ि  
२०६८/६९ देजख रार्िय गौरवका आयोजनाको रूपमा छनौट गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको हो। 
हाल २५ आयोजनालाई नपेाल सरकारले रार्िय गौरवका आयोजनाका रूपमा र्नणिय गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। मलुकुको आर्थिक, सामाजजक रूपान्त्िरणमा महत्त्वपूणि योगदान 
परु्र याउन सक्ने यथिा आयोजनाहरू ऊजाि, र्सुँचाई, खानपेानी, सडक, पयिटन के्षरसुँग सम्बजन्त्र्ि 
छन।् यी आयोजनाहरूलाई आवश्यक पने बजेट सरु्नजिििा उपलधर् गराइएको छ। यी 
आयोजनाको कायािन्त्वयन गनि प्रर्ानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द् को कायािलय, रार्िय योजना आयोग, 
अथि मन्त्रालय र सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयबाट आवश्यक समन्त्वय िथा सहजीकरण, सघन अनगुमन 
र कायािन्त्वयनका क्रममा आइपने समथयाहरूको ित्काल समार्ान गने पहल र्नरन्त्िर िइरहेको 
छ। आयोजना कायािन्त्वयन समयमै सम्पन्न गरी नर्िजामखुी बनाउन सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालय र 
आयोजना प्रमखु बीच कायि सम्पादन करार सम्झौिा समिे गररएको छ। 

रार्िय गौरवका आयोजनामध्ये मार्थल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजनाको र्नमािण सम्पन्त् न िई 
4 सय 56 मेगाबाट रार्िय प्रशारणमा जोर्डएको छ। पजश् चम सेिी जलर्वद्यिु आयोजनाको 
र्नमािण मोडार्लटी ियार नहुुँदा आयोजना शरुू हनु सकेको छैन िने बढुीगण्डकी जलर्वद्यिु 
आयोजनाको मआुधजा र्विरणको कायि िइरहेको छ। अन्त्य आयोजनाहरू र्नमािणको र्वर्िन्त् न 
चरणमा रहेका छन।् चाल ुआर्थिक वर्िमा रार्िय गौरवका आयोजनाका लार्ग चालिुफि  रू.3 अबि 
38 करोड 46 लाख, पुुँजीगििफि  रू.66 अबि 47 करोड 18 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  
रू.12 अबि 38 करोड 80 लाख गरी जम्मा रू.82 अबि 24 करोड 44 लाख र्वर्नयोजन 
गररएकोमा समीक्षा अवर्र्मा चालिुफि  रू.1 अबि 36 करोड 80 लाख, पुुँजीगििफि  रू.11 अबि 
63 करोड 6 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.48 करोड 50 लाख गरी जम्मा रू.13 अबि 
48 करोड 36 लाख खचि िएको छ। जस अनसुार रार्िय गौरवका आयोजनाको समीक्षा 
अवर्र्मा र्वत्तीय प्रगर्ि 16.39 प्रर्िशि रहेको छ। आयोजनागि र्वर्नयोजन र खचिको र्ववरण 
अनसूुची 13 मा उल्लेख गररएको छ। रार्िय गौरवका आयोजनाको कायािन्त्वयनको अवथथा र 
हालसम्मको प्रगर्िको र्ववरण देहाय अनसुार रहेको छ।                        
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3.1: रार्िय गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगर्ि जथथर्ि  

क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

1 पषु्पलाल 
(मध्य 
पहाडी) 
राजमागि 
आयोजना 

१ हजार ८ 
सय 7९ 
र्क.र्म. 

मध्य 
पहाडका 
२६ 
जजल्लाहरू 

२०६४ /६५ ३३ अबि  
३६ करोड 

१ खबि, १ 
अबि ५० 
करोड 

५३ अबि ४2 
करोड 

८ अबि १३ 
करोड ३३ 
लाख 
 

1 अबि ९६ 
करोड ४६ लाख  

२४.1 • कुल १८७९ मध्ये 
६८५  र्क.र्म. 
आयोजनाबाट, ४६२ 
र्क.र्म अन्त्य 
र्नकायबाट गरर 
११४७ र्क.र्म. 
कालोपरे, कुल १३७ 
पलु मध्ये ९१ वटा 
पलु  सम्पन्न 

2. हलुाकी 
राजमागि   

१ हजार ७ 
सय ९२ 
र्क.र्म. 

िराईका २१  
जजल्लाहरू 

२०६६/67  ४७ अबि 
२४ करोड 

६५ अबि 
२० करोड 

58 अबि 5 
करोड 20 
लाख 

६अबि ३९ 
करोड ४2 
लाख 
 

२ अबि ४4 
करोड ९९ लाख  

38.3 • कुल १७९२ र्क.र्म. 
मध्ये ७९५.२१ 
र्क.र्म. कालोपरे 
सम्पन्न कुल २१९ 
पलु मध्ये  १०१ वटा 
पलु सम्पन्न 

3. उत्तर दजक्षण 
लोकमागि 
(कोशी 
कररडोर) 

१ सय ६२ 
र्क.र्म. 

प्रदेश निं.१ 
को 
सिंखवुासिा 
खाुँदबारी 
देजख 

२०६५/६६ १६ खबि 
२० अबि 
 

 3 अबि 68 
करोड 18 
लाख 

1 अबि 11 
करोड 14 
लाख 

१5 करोड 90 
लाख 

15.35 • कुल १६२ र्क.र्म 
मध्ये १४८ र्क. र्म. 
ियाक खलेुको, ६८ 
र्क. र्म ग्रािेल िएको 
र बाुँर्क १४ र्क.र्म. 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

र्कमाथािंका 
सम्म  

को ियाक खोल्ने 
कायि नेपाली सेनाबाट 
सिालन रहेको 

4. उत्तर दजक्षण 
लोकमागि 
(कार्लगण्डकी 
कररडोर 
(मालढुङ्गा-
राम्दी-
गैडाकोट 
खण्ड, बेनी-
जोमसोम-
कोरोला 
सडक) 

4 सय 31 
र्क.र्म. 

गैडाकोट-
राम्दी-
मालढुङ्गा, 
वेर्न देजख 
जोमसोम 
सम्म 
गण्डकी 
प्रदेश 

२०६६/६७  २7 अबि 
 

 8 अबि 6९ 
करोड 32 
लाख  

2 अबि 42 
करोड 55 
लाख 
 

77 करोड 72 
लाख 
 

17  मालढुिंगा-राम्दी- कुल 
२४५ र्क.र्म मध्ये २४४ 
र्क.र्म. ियाक खलेुको, 
गैंडाकोट-र्पपलडाुँडा खण्ड 
१३२ (र्क.र्म) मध्ये ६३ 
र्क.र्म. कालोपरे सम्पन्न 
िएको। 

• हालसम्म १९ वटा 
पलुहरूको र्नमािण 
सम्पन्न िएको।,  

•  बेनी-जोमसोम- कुल 
१९९ र्क.र्म मध्ये 
सम्पूणि ियाक खलेुको, 
१६० र्क.र्म. ग्रािेल 
िएको र २० र्क.र्म. 
कालोपरे िएको। 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

5 उत्तर दजक्षण 
लोकमागि 
(कणािली 
कररडोर) 

१ सय ४५ 
र्क.र्म. 

हमु्ला 
जजल्लाको 
साजल्लसल्ला 
देजख 
र्समकोट 
कणािली 
प्रदेश 

२०६४ /६५ ४ अबि १० 
करोड 
 

 १ अबि 23 
करोड 22 
लाख  

58 करोड 89 
लाख 

5 करोड 26 
लाख 

9.01 • कुल १४५ र्क.र्म 
मध्ये १३७ र्क. र्म. 
ियाक खलेुको 

6. रेल मेिो रेल 
िथा मनोरेल 
र्वकास 
आयोजना   

७० र्क.र्म. प्रदेश निं २ 
महेत्तरी 
सलािही र 
रौिहट 

2065/66 ७० अबि 
६१ करोड 

- 24 अबि 9 
करोड 73 
लाख 

६ अबि ५३ 
करोड २५ लाख 

 ९५ करोड 6२ 
लाख 

22 •  ३५ र्क.र्म. िाकबेड 
र्नमािण िएको। 

•  दईु सेट DEMU िेन 
खररद। 

7. काठमाडौं 
िराई मरे्श 
ििु मागि 

72.5 
र्क.र्म.  

लर्लिपरु, 
काठमाडौं, 
मकवानपरु र 
बारा 

2074/75 1 खबि 75 
अबि 13 
करोड 22 
लाख 
 

2 खबि 13 
अबि 95 
करोड 32 
लाख  

25 अबि 39 
करोड 11 
लाख 

8 अबि 9२ 
करोड ७९ लाख 

1 अबि ४० 
करोड ८४ लाख 

16.9 
• अन्त्िरािर्िय 

परामशिदािा (Yooshin 

JV) को Expert Team 
नेपाल आई Local 

Associates का र्वर्य 
र्वज्ञहरू सर्हिको 
टोलीद्वारा र्फल्ड 
सिेको काम सचुारु 
गररएको। 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

• अन्त्िरािर्िय 
बोलपरअन्त्िगिि 
सरुुङ्गमागि र्नमािणको 
लार्ग प्याकेज 1 
(महादेवटार) मा 
China State 

Construction 
Engineering 

Corp.Ltd. (China) र 
प्याकेज  2 (रे्िे र 
लेनडािंडा) मा Poly 

Changda Engineering 

Co.Ltd. (China) बीच 
र्मर्ि 
2078/01/31 गिे 
ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न 
िई मोर्वलाइजेशन 
सर्हि कायि प्रारम्ि 
िएको।  

• बार्र्िक लक्ष्य अनरुुप 
४ र्क.र्म.(ढुङ्गा माटो 
फमेशन लेिलसम्म) 
कायिअन्त्िगिि ढुङ्गा 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

माटोको कर्टङ्ग िथा 
र्फर्लङ्ग कायि सम्पन्न 
िएको।  

• ििुमागि सडक 
आयोजनाको 
मागिर्र्कारर्िर पने 
गोटा 1013 रुख 
कटान िथा 
व्यवथथापन गररएको।  

• बार्र्िक लक्ष्य अनरुुप 
380 रोपनी जग्गाको 
मआुधजा र्विरण 
गररएको। 

8. गल्छी 
र्रशलुी मैलङु्ग 
थयाफु्रवेसी 
रसवुागढी 
सडक 

८२ र्क.र्म. गल्छी देजख 
रसवुागढी 
सम्म। 
नवुाकोट र 
रसवुा 
बागमिी 
प्रदेश 

२०७२ /७३ १५ अबि 
५० करोड 

- 6 अबि 27 
करोड 48 
लाख 

1 अबि 
६२करोड १७ 
लाख 

८२ करोड ५९ 
लाख 

50 • कुल ८२ र्क र्म मध्ये 
पर्हलो खण्ड ४६ 
र्क.र्म. मा २१ 
र्क.र्म. कालोपरे 
सम्पन्न,  

• दोस्रो खण्ड १९ 
र्क.र्म. खररद 
प्रर्क्रयामा रहेको िेस्रो 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

खण्ड १७ र्क.र्म. 
चीन सरकारद्धारा ठेक्का 
व्यवथथापन िई 
र्नमािण सरुु हनु े
चरणमा रहेको। 

9 गौिमबदु्ध 
अन्त्िरािर्िय 
र्वमानथथल  
 

३०००मीX४
५ मी. 
(Runway) 

िईरहवा, 
रुपन्त्देही, 
लजुम्बनी 
प्रदेश 

सन ्२०१५ ६ अबि २२ 
करोड 

६ अबि 
८२ करोड 

8 अबि 1 
करोड 12 
लाख 

३ अबि ५२ 
करोड ८० 
लाख 

१8 करोड ५० 
लाख  

58 
 

• बाुँकी ३% काममध्ये 
१.७५% कायि सम्पन्न 
गरर Calibration 

Flight गने योग्य 

वनाईएको  
10 पोखरा क्षेरीय 

अन्त्िरािर्िय 
र्वमानथथल  
 

25००मीX४
५ मी. 
(Runway) 

पोखरा, 
काथकी 
गण्डकी 
प्रदेश 

र्ब.सिं. 
२०६८ 

२२ अबि २२ अबि १3 अबि ४1 
करोड 29 
लाख 

८अबि ५० 
करोड 

००  52 
 

•  थप जग्गा 
अर्र्ग्रहणको कायि 
िईरहेको  

11 र्नजगढ 
अन्त्िरािर्िय 
र्वमानथथल, 
बारा 

८ हजार ४५ 
हेक्टर 
क्षेरफल 

र्नजगढ, 
बारा प्रदेश 
निं. २  

२०७१/७२  १ खबि 20 
अबि 

- 1 अबि 28 
करोड 

३६ करोड ३० करोड   ३० 
 

• नदी र्नयन्त्रण सम्बजन्त्र् 
कायि िइरहेको। 

12 पशपुर्ि क्षेर 
र्वकास कोर् 
 

पाशपुि क्षेर काठमाण्डौं/ 
बागमिी 

२०५७/५८ 
मा सरुु िई 
आर्थिक वर्ि 

१ अबि २७ 
करोड 

- 1 अबि 37  
करोड 49 
लाख 

३५ करोड  ८ करोड ५१ 
लाख 

80 • मगृथथली ि-ूक्षय 
र्नयन्त्रण दोश्रो चरणको 
कायि सम्पन्न।  
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

2070/71 
देजख मार 
रार्िय 
गौरवको 
आयोजना 

• आयिघाट ,गोरखनाथ, 
गहेु्यश्वरी दशिनमागि 
थिरोन्नर्िको कायि 
सम्पन्न। 

13 लजुम्बनी 
र्वकास कोर्  
 

1 हजार 1 
सय 55 
र्वगाहा  

नवलपरासी 
रामग्राम, 
रूपन्त्देही र 
कर्पलवथि,ु 
लजुम्बनी 
प्रदेश  

आयोजना 
सरुु िएको 
वर्ि सन ्
1978 र 
आ.ब. 
2071/72 
देजख रार्िय 
गौरवको 
आयोजना 
िएको  

६ अबि 10 
करोड 

7 अबि 
50 करोड 
 

6 अबि 15 
करोड 38 
लाख 

१ अबि ५० 
करोड 

७४ करोड ६० 
लाख 

२२.30 • बहृत्तर लजुम्बनी क्षेरको 
गरुुयोजनाको 
अवर्ारणा 
(Conceptual Master 

Plan) ियार िएको। 
Detail Project Report 

(DPR) र्नमािण गने 
सन्त्दििमा नीर्िगि 
छलफलहरू 
िइरहेको। 

14 बढुीगण्डकी 
जलर्वद्यिु 
आयोजना 

र्ाददङ 
जजल्लाको 
ज्वालामखुी 
र्सद्धलेक, 
र्नलकण्ठ, 
र्रपरुासनु्त्दरी, 

गोरखा 
जजल्ला / 
गण्डकी 
प्रदेश 

आर्थिक वर्ि 
२०६९/७०  

२ खबि ६० 
अबि  

 ३5 अबि 44 
करोड 69 
लाख 

७ अबि 
९९करोड ५८ 
लाख 

१८ करोड ६५ 
लाख 

84.17 •  ८४ प्रर्िशि जग्गाको 
मआुधजा र्विरण 
िएको, 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

गिंगा जमनुा र 
गोरखा 
जजल्लाको 
गण्डकी, 
सर्हदलखन, 
र्िमसेन थापा 
र आरूघाट 
थथानीय िह  

15 मार्थल्लो 
िामाकोशी 
जलर्वद्यिु 
आयोजना 

4 सय 56 
मे.बाट जल 
र्वद्यिु 
उत्पादन 
 
 
 
 
 
 
 

दोलखा 
जजल्ला, 
बागमिी 
प्रदेश 

२०६७/68  35 अबि 
29 करोड  

49 अबि 
29 
करोड, 
(Dec 
2018 
मा 
सिंशोर्र्ि) 
हाल 
प्रक्षेर्पि 
५२ अबि 
८ करोड  

49 अबि 64 
करोड  

०  ० 
 

0 • 456 मे. वा. पूणि 
क्षमिामा प्रशारण 
ग्रीडमा जोडीएको 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

16 पजिम सेिी 
जलर्वद्यिु 
आयोजना 

         • र्नमािण मोडार्लटी 
ियार निएकोले 
कायािन्त्वयनमा आई 
नसकेको। 

17 बबई र्सुँचाई 
आयोजना 

३६ हजार 
हेक्टर र्सुँचाई 

बददिया/ 
लजुम्बनी 
प्रदेश 

२०४५/४६ 2 अबि 87 
करोड 

18 अबि 
96 
करोड 
30 लाख 

9 अबि 92 
करोड 12 
लाख 

1 अबि ३४ 
करोड ३९ 
लाख 

२५ करोड 9८ 
लाख 

80.11 • हेडवकि स र्नमािण 
सम्पन्न,  

• 3.1 र्क.र्म. मूल 
नहर र्नमािण सम्पन्न,  

• शाखा नहर र्नमािण 
िईरहेको  

18 महाकाली 
र्सुँचाई 
आयोजना 

३३ हजार ५ 
सय २० 
हेक्टर र्सुँचाई 

कञ् चनपरु, 
सदूुर पजिम 
प्रदेश 

२०६३/६४ 35 अबि   4 अबि 40 
करोड 39 
लाख 

१ अबि १९ 
करोड ८४ 
लाख 

४१ करोड ४६ 
लाख. 

35 • एलानी जग्गा 
अर्र्ग्रहण सम्पन्न 
िएको मूल नहर 
12.7 देजख 28.8 
र्क.र्म. सम्म  र्नमािण 
िइरहेको 

19 र्सक्टा 
र्सुँचाई 
आयोजना 

४२ हजार ७ 
सय ६६ 
हेक्टर र्सुँचाई 

बाुँके,  
लजुम्बनी 
प्रदेश 

२०५९/६०  12 अबि 
80 करोड 

25 अबि 
2 करोड 

17 अबि 73 
करोड 

1अबि 55 
करोड ८३लाख 

3० करोड 68 • पूवी मूल नहरको र 
पजिमिफि  शाखानहर 
र्नमािणको कायि  
िईरहेको। 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

20 रानी जमरा  
कुलररया 
र्सुँचाई 
आयोजना  
 
 

३८ हजार ३ 
सय हेक्टर 
र्सुँचाई 
 
 
 

कैलाली, 
सदुरु पजिम 
प्रदेश 
 
 
 

२०६८/६९ 
 
 
 
 
 

 12 अबि 
63 करोड 
 
 
 
 

27 अबि 
70 
करोड 
24 लाख 
 
 

14 अबि 38 
करोड 84 
लाख 
 
 
 
 

2 अबि ३५ 
करोड १२ 
लाख 

५९ करोड ०४ 
लाख 

30 • गेट जडानको कायि 
सम्पन्न िएको 

• Sitling वेशीन र्नमािण 
सम्पन्न, 

• पावर हाउसको कररब 
95 प्रर्िशि र्नमािण 
सम्पन्न। 

21 िेरी - ववई  
डाइिसिन 
बहउुद्देश्यीय 
आयोजना 

५१ हजार 
हेक्टर, 
र्सुँचाई ४६.८ 
मे.वा.र्वद्यिु 
उत्पादन 

सखेुि, 
बाुँके, 
बददिया/ 
कणािली, 
लजुम्बनी 
प्रदेश 

२०६८/६९ 16 अबि 
43 करोड 
30 लाख 

33 अबि 
19 
करोड 
66 लाख 

14 अबि 8 
करोड 90 
लाख 

3 अबि ०६ 
करोड ८३ 
लाख 

४१ करोड ०९ 
लाख 

25 • Settling basin र 

पावरहाउस र्नमािण 
कायि िईरहेको। 
हाइड्रोमेकार्नकल  
र्नमािण कायिको 
सम्झौिा सम्पन्न 
िएको र इलेक्िो 
मेकार्नकलक कायि 
खररद प्रर्क्रयामा 
रहेको।  
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

22 सनुकोशी 
मररन 
डाईिसिन 
बहउुद्देशीय 
आयोजना 

१ लाख २२ 
हजार हेक्टर 
र्सुँचाई  २८ 
मे.वा.र्वद्यिु 
उत्पादन 
 

र्सन्त्र्लुी, 
रामेछाप, 
बारा, 
रौिहट, 
सलािही, 
महोत्तरी, 
र्नरु्ा/ 
बागमिी, 
प्रदेश निं.२ 

२०७३/७४ 
 
 
 
 
 
 
 

46 अबि 
19 करोड 

  2 अबि 26 
करोड 39 
लाख 

2  अबि ३६ 
करोड १० 
लाख 

७९ करोड ८ 
लाख 

33.5 • सरुूिंग र्नमािणको 
खररद कायि िईरहेको  

• हेडवकि स,् पावरहाउस, 

सजिसाफ्ट आददको  
Detailed Engineering 

Design कायिको Final  

Report को आर्ारमा 
लागि अनमुान कायि 
ियारी िईरहेको। 

23 रािपर्ि चरेु 
सिंरक्षण 
कायिक्रम 

18 लाख 
96 हजार 2 
सय 55.9 
हेक्टर 

३७ 
जजल्ला/ 
७ प्रदेश 

2071/72 
र 
2074/75 
देजख गरुू 
योजना 
बनेको 

९९ करोड 
३८ लाख 
 

१0 अबि 
२2 करोड 
12 लाख 

10 अबि 8१ 
करोड 87 
लाख 

1 अबि 5२ 
करोड 6४ 
लाख 

14 करोड ७९ 
लाख 

30 
• २,३०,००० र्वरुवा 

उत्पादन/खररद   

• ९०.२० हेक्टरमा 
कृर्र् वन प्रणाली 
प्रवर्िन  

• २ थथानमा पयािपयिटन 
क्षेर प्रवर्िन  

• चरेु क्षेरमा 
अव्यवजथथि 
जोजखमयकु्त 
वजथिहरूको पर्हचान 
एवम ्नक्शािंकन  



49 

 

क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

• ६ वटा िालिलैया/ 

र्समसार सिंरक्षण िथा 
व्यवथथापन 

• ४० वटा गल्छी, 
पर्हरो, खहरे रोकथाम  

• ९.१० र्क.मी. नदी 
िथा खोला र्कनारा 
जथथररकरण/व्यवथथाप
न 

24 मेलम्ची 
खानेपानी 
आयोजना  

काठमाडौं 
उपत्यका 17 
करोड र्लटर 
खानेपानी 
उपलधर्  

 काठमाडौं, 
लर्लिपरु, 
िक्तपरु, 
काभ्रपेालािोक 
िथा 
र्सन्त्र्पुालञ् चो
क बागमिी 
प्रदेश 

२०५५ ४६४ 
र्मर्लयन 
अमेररकी 
डलर 

३१२.९ 
र्मर्लयन 
अमेररकी 
डलर (३१ 
अबि ३६ 
करोड) 

31 अबि 7 
करोड 16 
लाख 

१ अबि ७६ 
करोड ५४ 
लाख 

१५ करोड ६१ 
लाख 

69 • वैकजल्पक सडक र्नमािण, 
प्रवेश मागि िथा पक्की 
पलुको र्नमािण र 
हेडवर्क्रसि सफाईको कायि 
िइरहेको 
  

25 र्मलेर्नयम 
च्यालेञ्ज 
एकाउण्ट 
नेपाल 

४०० KV 

डबल सर्कि ट 
३ सय १२ 
र्क.र्म. को 

बटुवल, 
दमौली, 
रािमाटे, 

ियारी 
चरणमा 
रहेको 

अमेररकी 
डलर ५२ 
करोड 

अमेररकी 
डलर ५२ 
करोड 

3 अबि 55 
करोड 88 
लाख 

9 अबि १0 
करोड २3 
लाख  

३१ करोड ६७ 
लाख 

2 • प्रारजम्िक इजन्त्जर्नयररङ्ग 
र्डजाइनको कायि, 

• रात्माटे सबथटेशनका 
लार्ग जग्गा अर्र्ग्रहण, 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु िएको 

वर्ि 

आयोजनाको 
प्रारजम्िक 

लागि (रू.) 

आयोजनाको 
सिंशोर्र्ि 

लागि (रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207७/7८ 
सम्मको खचि 

(रू.) 

आर्थिक वर्ि 
207८/7९ 
को र्वर्नयोजन 

(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको खचि 
(रू.) 

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पौर्सम्मको 
िौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य िौर्िक 
प्रगर्ि 

िान्त्सर्मसन 
लाईन 
नयाुँ बटुवल, 
दमौली, 
रािमाटे, 
हेटौडा, 
लजप्सफेदी 

हेटौडा, 
लजप्सफेदी 

• सडक मूल्याङ्कन 
सिेक्षण, 

• पनुबािस कायियोजना 
जीवनमापन पनुथथािपना 
योजना, 

• र्रािलीय सवेक्षण िथा 
र्कलो गाड्ने कायि। 
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3.2  राजष् िय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयनका समथया र समार्ानका उपायहरू 

समथया 

• रार्िय गौरवका आयोजना छनौट र कायािन्त्वयनका सम्बन्त्र्मा छुटै्ट कानूनी व्यवथथा नहुुँदा आयोजना 
कायािन्त्वयनमा प्रिावकाररिा आउन नसक्न।ु 

• जलवाय ु पररवििन र के्षरीय सन्त्िलुन जथिा समसामर्यक र्वर्य समिेलाई सम्बोर्न गने गरी 
आयोजना छनौटको मापदण्ड समयानकुुल पररमाजिन हनु नसक्न।ु 

• आयोजनाको पूवि ियारीका कायिहरू पूरा नहुुँदै खररद प्रर्क्रया सरुु हनु।ु 

• रार्िय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयन गने सन्त्दििमा प्रदेश िथा थथानीय िहसुँगको कायिगि समन्त्वय 
राख् न थपष् ट मापदण्ड ियार नहनु।ु  

• आयोजना प्रिार्वि थथानीयवासीलाई आयोजनाको बारेमा पयािप् ि जानकारी गराउने र अन्त्िरर्क्रया 
गने जथिा कायिको कमीले आयोजना कायािन्त्वयनमा थथानीयवासीको अवरोर् रहन।ु 

• रार्िय गौरवका आयोजनाबाट प्राप् ि हनुे लाि र आर्थिक, सामाजजक रुपान्त्िरणका र्वर्यमा थथानीय 
बार्सन्त्दासुँग पयािप् ि छलफल/अन्त्िरर्क्रया हनु नसक्न।ु 

• आयोजनाको कायािन्त्वयन मोडार्लटी, लागि, समयावर्र् जथिा आर्ारििू पक्षहरूको र्नक्योल निई 
रार्िय गौरवको आयोजनाका रूपमा वगीकरण गरी खररद प्रर्क्रया अजघ बढाउुँदा समयमा नै आयोजना 
सम्पन्न नहनुे िथा लागि समेि बढ्दै जान।ु  

• रार्िय गौरवका आयोजनाका लार्ग आवश्यक दक्ष जनशजक्त िथा श्रर्मकको आपूर्िि समयमा हनु 
नसक्न।ु 

• प्रिावकारी अन्त्िर र्नकाय समन्त्वय हनु नसकेको कारण वािावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन, बन के्षरको 
उपयोग, रुख कटान, जग्गा अर्र्ग्रहण, र्नमािण सामाग्रीको आपूर्िि जथिा समथयाले आयोजनाको 
र्नबािर् कायािन्त्वयन हनु नसक्न।ु 

• रार्िय गौरवका आयोजनामा काम गने कमिचारीलाई थपष् ट कायि र्ववरण िोकी सोही बमोजजम कायि 
सम्पादन सम्झौिा गरी जजम्मवेार र जबाफदेही बनाउन नसक्न।ु 

• आयोजनाको समयसाररणी अनसुार एकीकृि अनगुमन गरी प्राप् ि पषृ्ठपोर्णलाई कायािन्त्वयन गने 
पद्धर्िको र्वकास हनु नसक्न।ु 

• आयोजना र्नमािण कायिको प्रार्वर्र्क, र्वत्तीय िथा व्यवथथापकीय क्षमिा र समयमा न ैकायि सम्पन्न 
गने र्नमािण व्यवसायीलाई समजुचि रूपमा पररचालन गनि नसर्कन।ु     

समार्ानका उपाय 

• रार्िय गौरव िथा ठूला आयोजना छनौट र कायािन्त्वयनमा प्रिावकाररिा ल्याउन थपष् ट कानूनी 
व्यवथथा गरी र र्वकास ऐन िजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउने।  

• रार्िय गौरव आयोजनाको पूवि ियारी र िौगर्ििक अध्ययन िथा के्षरीय सन्त्िलुन समेि र्वश् लेर्ण 
गरी र्वथििृ पररयोजना प्रर्िवेदन टुङ्गो लागेपर्छ मार रार्िय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोर्णा 
गने। 
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• रार्िय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयन गनि सिंघ, प्रदेश र थथानीय िहसुँगको कायाित्मक समन्त्वय 
कायम राख् न थपष् ट मापदण्ड सर्हि उपयकु्त सिंयन्त्र र्नमािण गने। 

• जग्गाको मआुधजा, क्षर्िपूर्िि, बथिी थथानान्त्िरण र पनुवािस सम्बन्त्र्ी र्वर्यलाई व्यवजथथि गनि 
एकीकृि रूपमा नीर्िगि र कानूनी व्यवथथा गने। 

• आयोजना व्यवथथापनलाई प्रिावकारी बनाउन अन्त्िर र्नकायगि समन्त्वय कायम गने र्वर्यमा 
आवश्यक कायि योजना सर्हिको उपयकु्त सिंयन्त्र र्नमािण गने। 

• रार्िय गौरवका आयोजनाबाट थथानीय जनिालाई प्राप् ि हनुे लाि, आर्थिक सामाजजक रूपान्त्िरणका 
र्वर्यमा र्नरन्त्िर छलफल/अन्त्िरर्क्रया गने।  

• स्रोि पररचालन-सहायिा पररचालन समिे कायािन्त्वयन मोडार्लटी, लागि, समयावर्र्को र्नक्योल गरे 
पिाि ्मार खररद प्रर्क्रया अजघ बढाउने। 

• आयोजना र्नमािण अवर्र्िर आवश्यक पने कच्चा पदाथि, श्रर्मक, वन क्षेरको उपयोग जथिा र्वर्यको 
सरु्नजिििा उपलधर् गराउन।े 

• आयोजना र्नमािण र सञ् चालनमा खर्टएका प्रशासर्नक निेतृ्वलाई आयोजना अवर्र्िरका लार्ग थपष् ट 
कायि र्ववरण िोकी जजम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कायिसम्पादन सम्झौिा गने। 

• नर्िजा खाका सर्हिको अनगुमन मूल्याङ्कन गने छुटै्ट सिंयन्त्र र्नमािण गरी कायािन्त्वयन गने र प्राप् ि 
पषृ्ठपोर्णका आर्ारमा र्नरन्त्िर सरु्ार गने प्रणालीको र्वकास गने। 

• आयोजनाका लार्ग प्रार्वर्र्क, र्वत्तीय क्षमिा र िोर्कएको समय सीमा र्िर कायि सम्पन्त् न गने र्नमािण 
व्यवसायीलाई समजुचि रूपमा पररचालन गने व्यवथथालाई सरु्नजश् चि गने।  
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पररच्छेद - चार 
क्षरेगि र मन्त्रालयगि उपलजधर् र्वश् लेर्ण 

 

नेपाल सरकारका र्वर्िन्त् न मन्त्रालय िथा र्नकायहरूबाट प्राप् ि प्रगर्ि र्ववरणका आर्ारमा समीक्षा अवर्र्मा चाल ु
आर्थिक वर्िको बजेट कायािन्त्वयन गरी हार्सल िएका के्षरगि उपलजधर्हरू देहाय बमोजजम रहेका छन:् 

4.1  आर्थिक िथा र्वत्तीय क्षरे 

4.1.1 अथि िथा र्वत्त 

• साविजर्नक खचिमा र्मिव्यर्यिा कायम गने सम्वन्त्र्ी मापदण्ड, 2078 जारी गरी कायािन्त्वयन 
गररएको। 

• बन्त्द उद्योग पनु सिालन गने अवर्ारणा पर थवीकृर्िका लार्ग नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द् मा पेश 
िएको। 

• सहरु्लयिपूणि कजाि कायिर्वर्र् पररमाजिन गरी थवीकृर्िका लार्ग नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द् मा प्रथिाव 
पेश गररएको।   

• दोस्रो  र्वत्तीय क्षेर र्वकास रणनीर्ि (2078/079-2082/83) िजुिमाका लार्ग अवर्ारणापर 
ियार िएको। 

• नेपाल चाटिडि एकाउण्टेण्टस ् (बाह्रौँ सिंशोर्न) र्नयमावली, 2078 सिंशोर्नको सहमर्ि प्रदान 
गररएको। 

• हेजजङ्ग सम्बन्त्र्ी र्नयमावली, 2075 लाई सिंशोर्न गनि मथयौदा प्रर्िवदेन ियार िएको। 

• Engineering, Procurement, Construction and Financing (EPCF) को कायिर्वर्र्, 2078 िजुिमा 
िइरहेको। 

• आर्थिक सवेक्षण िजुिमा ददग्दशिन ियार गररएको। 

• Economic Lab थथापनाको कायि अगार्ड बढेको। 

• र्वज्ञ सल्लाहकार समूह (Think Tank) को सेवा र्लन ेसम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2078 थवीकृि िई 
अथििन्त्रका समसामर्यक र्वर्यहरूमा परामशि उपलधर् गराउन पाुँच जना र्वज्ञहरू र्नयकु्त गररएको। 

• 2078 पौर् मसान्त्िसम्म सहरु्लयिपूणि कजािका लार्ग धयाज अनदुान बापि रू.11 अवि 51 करोड 
प्राि गरेका 1 लाख 40 हजार 5 सय 21 ऋणीलाई रू.2 खबि 48 अबिको लगानी िएको। 

• सामाजजक सरुक्षा िथा सिंरक्षण कायिक्रम अध्ययन कायिदल गठन िई प्रर्िवदेनलाई अजन्त्िम रुप ददन े
चरणमा रहेको।  

• जलवाय ुकोर्को (Carbon Fund) रकम पररचालन गने सम्बन्त्र्मा प्रर्िवदेन ियारी िएको।     
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बैर्कङ्ग क्षरे 

• बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाको शाखा सिंख्या 11 हजार 2 सय 15 पगेुको। देश िररमा 7 सय 53 
थथानीय िहमध्ये 7 सय 50 थथानीय िहमा वाजणज्य बैङ्कहरूको शाखा पगेुको। िीन थथानीय 
िहमा ित्काल शाखा खोल्न प्रार्वर्र्क समथया रहेको। 

• व्यावसार्यक र्नरन्त्िरिा कजाि प्रवाह कायिर्वर्र्, 2077 बमोजजम कोर्िड-19 बाट प्रिार्वि पयिटन 
र घरेल,ु साना िथा मझौला उद्यम के्षरको व्यवसाय र्नरन्त्िरिामा सहयोग परु्र याउन िी क्षेरका 
श्रर्मक िथा कमिचारीको पाररश्रर्मक िकु्तानी गनि रू.1 अबि 13 करोड कजाि थवीकृि िएको। 

गैर बैंर्कङ्ग र्वत्तीय क्षरे  
• समीक्षा अवर्र्सम्ममा 3 करोड 29 लाख र्नक्षेपकिािको रू.8 खवि 64 अबि बराबरको र्नक्षेप 

रकमको सरुक्षण िई गि आर्थिक वर्िको यसै अवर्र्को िलुनामा र्नके्षपकिाििफि  20.11 प्रर्िशि 
िथा सरुक्षण रकमिफि  14.11 प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको। 

• यस अवर्र्मा 14 लाख 30 हजार ऋणीको रू.1 खबि 61 अबि 71 करोड बराबरको कजाि रकम 
सरुक्षण गररएको। जनु गि आर्थिक वर्िको िलुनामा ऋणी िफि  54.99 िथा सरुजक्षि कजाि रकम 
िफि  98.86 प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको। 

• बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाबाट कजाि र्लई १ हजार २ सय 44 ऋणीले खररद गरेको रू.11 करोड 
86 लाख बराबरको ३ हजार ७ सय 36 पशरु्नको सरुक्षण िएको। 

• सहरु्लयिपूणि कजािका लार्ग धयाज अनदुान सम्बन्त्र्ी एकीकृि कायिर्वर्ी, 2075 बमोजजम बैङ्क िथा 
र्वत्तीय सिंथथामाफि ि आर्थिक वर्ि 2077/78 को यस अवर्र्मा 10 हजार 8 सय 71 ऋणीलाई 
प्रवाह िएको रू.5 अबि 87 करोड 13 लाख कजाि रकम सरुक्षण िएकोमा आर्थिक वर्ि 
2078/79 पौर् मसान्त्िसम्म कुल 39 वटा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाका 59 हजार 8 सय 4 
ऋणीको रू.49 अबि 2 करोड बराबरको कजाि सरुक्षण िई गि आर्थिक वर्िको यसै अवर्र्को 
िलुनामा ऋणीिफि  5.5 गणुा अथािि 450.12 प्रर्िशि िथा सरुजक्षि कजाि िफि  8.35 गणुा 
अथािि 734.94 प्रर्िशिले वृर्द्ध िएको। 

• कमिचारी सिंचय कोर्िफि  समीक्षा अवर्र्मा वचि पररचालन रू.१७ अबि ८३ करोड, र्नवृत्तिरण 
कोर्मा रू.४४ करोड २३ लाख, र्वशेर् सापटी रू.१४ अबि २१ करोड, र्र्िोकजाि रू.६ अबि ४ 
करोड र पररयोजनाकजाि रू.३ अबि ६७ करोड रहेको। 

 पुुँजी वजार  

• नेपाल र्र्िोपर बोडिबाट िीन सिंगदठि सिंथथालाइि रू.१ अबि ५७ करोड 50 लाखको प्राथर्मक 
साविजर्नक र्नष्कासनको अनमुर्ि ददइएको। हकप्रदिफि  पाुँच सिंगदठि सिंथथालाइि रू.१ अबि ३ 
करोडको र्नष्कासनको अनमुर्ि ददइएको। ऋणपर िफि  चार सिंगदठि सिंथथालाइि रू.३ अबि ८० 
करोड र्नष्कासनको अनमुर्ि ददइएको। सामूर्हक लगानी कोर्िफि  रू.३ अबि बराबरको ३ कोर्लाइि 
र्नष्कासनको अनमुर्ि ददइएको।  

• र्हिग्राही (र्डम्याट) खािाको सिंख्या ४७ लाख ८१ हजार पगेुको। ३८ लाख ९३ हजार 
लगानीकिािले र्सर्डएससीको मेरो सेयरको खािा प्रयोग गरेका। र्र्िोपरको दोस्रो बजारमा 
कारोबारका लार्ग १३ लाख लगानीकिािले यजुरनेम र्लएका। 
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• सूचीकृि कम्पनी िथा र्र्िोपर बजार सहिागीहरूले र्वत्तीय र्ववरणहरू Electronic Reporting and 

Retrieval System माफि ि पेश गनि सक्ने व्यवथथा गररएको। सो प्रणालीमा िथ्याङ्क र्वश्लरे्ण िथा 
आवश्यक प्रर्िवदेन ियार गनि सर्कने गरी Data Analytics and Reporting Model र्वकर्सि 
गररएको।  

• समीक्षा अवर्र्मा रू.८ खबि ७३ अबि १६ करोड मूल्य बराबरको र्र्िोपर कारोबार िएको।  कुल 
कारोबारको आर्ारमा औसि दैर्नक कारोबार रू.७ अबि ५२ करोड रहेको।  गि आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्र्मा कुल कारोबार रू.४ खबि २२ अबि २५ करोड र औसि दैर्नक कारोबार रू.३ अबि 
४६ करोड रहेको।   

• नेप्से सूचकाङ्क २०७७ पौर् मसान्त्िसम्ममा २२८६.५५ र्वन्त्द ु रहेकोमा २०७८ पौर् मसान्त्िमा 
२८५७.७५ र्वन्त्दमुा पगेुको।    

• गि आर्थिक वर्िको पौर् मसान्त्िसम्ममा बजार पुुँजीकरण रू.३० खबि ७९ अबि ९४ करोड रहेकोमा 
चाल ुआर्थिक वर्ि पर्हलो छ मर्हनासम्ममा ३१.०८ प्रर्िशिले वृर्द्ध िई रू.४० खबि ३७ अबि १२ 
करोड पगेुको।    

• अजघल्लो आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा सूचीकृि कम्पनीको २ सय १५ रहेकोमा २०७८ पौर् 
मसान्त्िसम्ममा सो सिंख्या २ सय २५ पगेुको।    

• सूजचकृि र्र्िोपरको चकु्ता मूल्य गि आर्थिक वर्िको पौर् मसान्त्िसम्ममा रू.५ खबि २५ अबि ७९ 
करोड रहेकोमा रू.६ खबि ४४ अबि ३९ करोड पगेुको।  

4.1.2 उद्योग, वाजणज्य िथा आपूर्िि 

• र्नयाििमा अनदुान प्रदान गने कायिर्वर्र्, २०७५ सिंशोर्नको प्रथिाव मजन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको। 

• ११ वटा औद्योर्गक ग्राम घोर्णाका लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा प्रथिाव पेश गररएको। 

• र्वदेशी लगानी आकर्र्िि गने िथा बढाउन ेउद्दशे्यले इन्त्िेिमेन्त्ट कम्पनी/उद्योग थथापना गदाि पालना 
गनुिपने र्वर्य िथा शििहरू नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द् बाट थवीकृि िएको।  

• बदिघाट-सरदी १ सय ३२ के.िी. प्रसारण लाइनअन्त्िगिि ६० वटा टावरको Foundation र्नमािण 
सम्पन्न, ३६ वटा टावर जडान र ११ र्क.र्म. िार िाने्न कायि सम्पन्न िएको। 

• काली गण्डकी ररडी १ सय ३२ के.िी. प्रसारण लाईन आयोजनाको वािावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 
सम्पन्न िएको। 

• नेपालगञ्ज एकीकृि जाुँच चौकीको १८ प्रर्िशि र्नमािण कायि सम्पन्न िएको। 

• २६ ठूला र ३३ मझौला उद्योग एवम ्२७ घरेल ुिथा साना उद्योग दिाि िएको। 

• १ सय ७ वटा वैदेजशक लगानीका योजनाहरू थवीकृि िई रू.१ खबि ८5 अबि 34 करोड (थवदेशी 
लगानी रू.१ खबि ५५ अबि ७ करोड  र र्वदेशी लगानी रू.३० अबि २७ करोड) थवीकृि िई 
जम्मा १३ हजार ७ सय ४८ रोजगारी सजृना गने प्रथिाव िएको।  

• काभ्रपेलािोकमा ग्रनेाइट अन्त्वेर्ण कायिका लार्ग ४० हेक्टर के्षरमा टोपोग्रार्फकल सवेक्षण कायि 
सम्पन्न िएको। 
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• सिंखवुासिाको लोहाकोटमा ५० वगि र्क.मी. र बैिडी जजल्लाको मल्लादेर्व जथथि १० वगि र्क.मी. 
क्षेरमा समेि जम्मा ६० वगि र्क.मी. मा फलामको िौगर्ििक अन्त्वेर्ण कायि अजघ बढेको। 

• रार्िय खाद्य सरुक्षा िण्डार र साकि  खाद्य बैङ्कमा कुल १८ हजार ८ सय ८७ मेर्िक टन खाद्यान्न 
मौज्दाि रहेको। 

• २४ दगुिम जजल्लामा ८ हजार ६ सय ३० मरे्िक टन खाद्यान्न ढुवानी गररएको। 

• दशैं, र्िहार र छठ पवि लजक्षि गरी २०७८ असोज १ गिे देजख कार्ििक २४ गिेसम्म ३९ 
जजल्लाको ४३ थथानमा सहरु्लयि पसल सिालन गररएको। 

• खाद्य व्यवथथा िथा व्यापार कम्पनी र्ल.बाट चरम खाद्य अिाव देजखएका दाच ुिला जजल्लाको व्यास 
गाउुँपार्लका वडा निं.१, २, ३ र ४ मा ६ सय जक्वन्त्टल खाद्यान्न हेर्लकोप्टरबाट ढुवानी गररएको। 

• िैरहवामा ३ सय ५० र्क.ली.को पेिोर्लयम पदाथि िण्डारण क्षमिा वरृ्द्ध गररएको। 

• दगुिम जजल्लाहरूको 61 थथानमा ३३ हजार ५ सय २० जक्वन्त्टल ननु ढुवानी गररएको।  

4.1.3  कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास 

• रार्िय दगु्र् र्वकास नीर्ि, २०७८, रार्िय पश ुथवाथथ्य नीर्ि, 2078  र  रार्िय पश ुप्रजनन ्
नीर्ि, 2078 थवीकृि िएको। 

• बडि फ्ल ुर्नयन्त्रण र्नयमावली, 2078 थवीकृि िएको। 

• प्रर्ानमन्त्री कृर्र् आर्रु्नकीकरण पररयोजनाअन्त्िगिि सेवा करारमा कृर्र् प्रार्वर्र्क कमिचारी छनौट 
सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• बजार पूवािर्ार सरु्ार पनुथथािपना िथा ह्याण्डर्लङ्ग र प्रशोर्न सिंरचना र्नमािण कायिर्वर्र्, २०७८ 
थवीकृि िएको। 

• पशपुन्त्छी िथा मत्थय प्रवद्धिन कायिक्रम सिालन कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• कृर्र् सूचना िथा प्रजशक्षण केन्त्िको वार्र्िक कायिक्रम सिालन कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• प्रदेश िथा थथानीय िहमा सःशिि र्वत्तीय हथिान्त्िरण िएका कृर्र् र्वकास कायिक्रम सिालन सम्बन्त्र्ी 
कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• प्रथिावमा आर्ाररि व्यावसार्यक कृर्र् कायिक्रम सिालन कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• व्यावसार्यक कीट र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको।  

• बेमौसमी वर्ािको कारण र्ान बालीमा क्षर्ि पगेुका र्कसानलाई राहि उपलधर् गराउने मापदण्ड, 
२०७८ थवीकृि िएको। 

• कृर्र् थनािक प्रार्वर्र्क जनशजक्त सेवा करारमा खटाउन ेकायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• आकजथमक िेटेररनरी सेवा सिालन कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• प्राङ्गाररक कृर्र् उत्पादन प्रमाणीकरण शलु्क एवम ् र्नयाििमा प्रोत्साहन अनदुान उपलधर् गराउन े
व्यवथथा सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• र्वर्िन्त् न बालीका 71 वटा थपसर्हि 1 सय 77 वटा बाली जोन सिालन िएका। 
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• प्रर्ानमन्त्री कृर्र् आर्रु्नकीकरण कायिक्रमका लार्ग र्वर्िन्त् न क्याम्पस िथा र्वश् वर्वद्यालयसुँग ४ सय 
४२ जना र्वद्याथी पररचालनका लार्ग सम्झौिा िएकोमा ९२ जना र्वद्याथीलाई पररचालन गररएको। 

• १ लाख 3 हजार मेर्िक टन रासायर्नक मल आयाि िई सार्वकको मौज्दाि समिेबाट १ लाख 
७४ हजार मेर्िक टन अनदुानमा र्बक्री र्विरण िएको। 

• हाल सम्म ४ हजार ९ सय  मेर्िक टन र्ान खररद िइसकेको छ िने १४ हजार मेर्िक टनको 
सम्झौिा सम्पन्न िएको। 

• पशपुन्त्छी िथा मत्थय बीमा र्प्रर्मयम अनदुान बापि रू.२४ करोड िकु्तानी िएको। 

• उख ुर्कसानलाई अनदुान बापि रू.५७ करोड ५७ लाख ४३ हजार अथािि ्७३.७२% िकु्तानी 
गररएको।  

• १ लाख ५ हजार ४ सय २० र्लटर िरल नाइिोजन खररद िथा र्विरण िएको। 

• ३ लाख ६४ हजार ३ सय ७० डोज जमेको वीयि उत्पादन िथा र्विरण िएको। 

• १ लाख ५३ हजार डोज र्प.र्प.आर./एच.एस./र्व.क्य.ु लगायि पशपुन्त्छीको सङ्खक्रामक रोग 
र्वरुद्धको खोप उत्पादन िथा व्यवथथापन िएको। 

• उत्पादन लागिमा 22 प्रर्िशि नाफा राखी कृर्कथिरमा उत्पादन हनु ेकाुँचो कफीको न्त्यूनिम 
मूल्य र्नर्ािरण गररएको। 

 4.1.4  िरू्म व्यवथथा, सहकारी िथा गररबी र्नवारण 

• िरू्महीन दर्लि, िरू्महीन सकुुमबासी र अव्यवजथथि बसोबासीको समथयाको दीघिकालीन समार्ानको 
लार्ग गठन िएको रार्िय िरू्म आयोगमाफि ि 69 थथानीय िहसुँग सम्झौिा िएको।  

• सेवाग्राहीले जनुसकैु थथानबाट अनलाइन प्रर्वर्र्माफि ि जग्गा कारोबारको र्लखि सम्बन्त्र्ी कायि गनि 
सक्ने गरी हाल ७४ वटा िरू्मसरु्ार िथा मालपोि कायािलयमा Public Access Model (PAM) लागू 
गररएको। 

• अत्यार्रु्नक LiDAR प्रर्वर्र्मा आर्ाररि नाप नक्शािंकन गने कायिअन्त्िगिि पजिम िराईका 
जजल्लाहरूको बह ु वर्ीय सम्झौिाअन्त्िगिि सवेक्षण हनु बाुँकी 5 हजार 5 सय वगि र्कलोर्मटर 
क्षेरको हवाई सवेक्षण िथा हवाई फोटो सङ्कलन कायि सम्पन्न िएको। 

• िरू्मको वैज्ञार्नक वगीकरण, समजुचि उपयोग िथा ददगो व्यवथथापनका लार्ग थथानीय िहमा ि-ू
उपयोग कायिक्रम सिालन र ि-ूउपयोग योजना िजुिमाका लार्ग आवश्यक ि-ूउपयोग नक्सा/डाटा 
2 सय 21 थथानीय िहहरूमा हथिान्त्िरण गररएको।  

• र्कत्ता नापी नापनक्सा गने कायिअन्त्िगिि र्वशेर् नापी 3 हजार 6 सय 58 हेक्टर,  गाउुँधलक नापी 
1 सय 24 हेक्टर, पनु: नापी 1 सय हेक्टर गरी जम्मा 3 हजार 8 सय 82 हेक्टर नापनक्शािंकन 
सम्पन्न िएको।  

• सहकारीमाफि ि उद्यमशीलिा र्वकास र थवःरोजगारी सजृना गनि ५ सय ६० जनालाई व्यवसाय 
प्रवद्धिन सम्बन्त्र्ी िार्लम प्रदान गररएको।  
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• सहकारी िथा गररबी सम्बन्त्र्ी व्यवथथापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) मा सहकारीको िथ्याङ्क 
सम्परु्ि, प्रर्वर्ि िथा प्रमाणीकरण गने कायिअन्त्िगिि थप 1 हजार 5 सय सहकारी सिंथथाहरूलाई 
आबद्ध गरी 8 हजार ७ सय परु्र याइएको। 

• गररब घर पररवार पर्हचान िथा पररचय पर र्विरण कायिक्रमअन्त्िगिि २३ जजल्लाका २ सय १४ 
थथानीय िहहरूको गररब पररवार पर्हचान गरी प्रारजम्िक सूची थथानीय िहहरूमा पठाइएको। १५ 
जजल्लाका १ सय ८३ थथानीय िहको िथ्याङ्क सङ्कलन कायि सम्पन्न िएको। िथ्याङ्क सङ्कलन हनु 
बाुँकी १३ जजल्लाका १ सय १५ थथानीय िहमा िथ्याङ्क सङ्कलनको लार्ग १४ वटा MTOT र TOT 

िार्लम सिालन गने कायि सम्पन्न िई सकेको। 

• 20 जना जजल्ला न्त्यायार्ीशहरूको लार्ग जग्गा प्रशासन िार्लम सम्पन्न गररएको। 

4.1.5  श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा 

• प्रर्ानमन्त्री रोजगार कायिक्रम सिालन र्नदेजशका, २०७५ को दोस्रो सिंशोर्न गररएको। 

• प्रर्ानमन्त्री रोजगार कायिक्रम सिार रणनीर्ि, २०७८ थवीकृि िएको। 

• वैदेजशक रोजगारीलाई सरुजक्षि, मयािददि र जीवनोपयोगी बनाउन १ लाख ४४ हजार ८ सय ६७ 
जनालाई सूचना परामशि प्रदान गररएको, १० हजार 3 सय 26 जनालाई र्वत्तीय साक्षरिा सम्बन्त्र्ी 
र 3 हजार 64 जनालाई मनोसामाजजक परामशि प्रदान गररएको। 

• रोजगार सूचना प्रणालीमा सूचीकृि िएका ६ हजार ५ सय ३४ जना बेरोजगार व्यजक्तलाई न्त्यूनिम 
रोजगारीमा सिंलग्न गराइएको। 

• आर्ारििू िथा एड्िान्त्स व्यावसार्यक िथा सीपमूलक िार्लम कायिक्रम सिालनका लार्ग सेवा 
प्रदायक सिंथथासुँग सम्झौिा िई समीक्षा अवर्र्सम्म ३ हजार ४ सय ८८ जनालाई िार्लम प्रदान 
गररएको। 

• श्रम काननुको पररपालना सम्बन्त्र्मा 1 हजार 1 सय 58 वटा प्रर्िष्ठानहरूमा र्नरीक्षण गररएको। 
1 हजार  3 सय 49 वटा प्रर्िष्ठानहरूको श्रम अर्डटको प्रर्िवदेन प्राप् ि िएको। 1 हजार 1 सय 
58 वटा प्रर्िष्ठानमा बालश्रम र्नरीक्षण गररएको। 

• योगदानमा आर्ाररि सामाजजक सरुक्षा कायिक्रममा १६ हजार २ सय ८९ प्रर्िष्ठान र ३ लाख ५ 
हजार १ सय ३ जना श्रर्मकहरूको र्ववरण सूचीकरण िई रू.१२ अबि ५ करोड ७० लाख ७२ 
हजार योगदान रकम सङ्कलन िएको।    

• और्र्ी उपचार, थवाथथ्य िथा माितृ्व सरुक्षा योजना, दघुिटना िथा अशक्तिा सरुक्षा योजना, आजश्रि 
पररवार सरुक्षा योजना र वदृ्ध अवथथा सरुक्षा योजनाअन्त्िगिि १७ हजार ६ सय १९ जनालाई 
रू.६२ करोड ४९ लाख माग दाबी िकु्तानी गररएको। 

4.1.6  वन िथा वािावरण 

• नेपाल जलवाय ुपररवििन सहयोग कायिक्रम (दोस्रो) कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि 
िएको। 

• वन िथा वािावरण क्षेरको सरु्ारको रणनीर्िक कायि योजना थवीकृि िएको। 
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• प्लाजथटक झोला प्रर्िबन्त्र् सम्बन्त्र्ी कायि योजना, २०७८ थवीकृर्िका लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा पेश 
गररएको।  

• प्लाजथटक जन्त्य पदाथिबाट हनुे वािावरणीय प्रदूर्ण न्त्यूनीकरण गनि 40 माइक्रोन िन्त्दा पािलो 
प्लाजथटकको उत्पादन, आयाि, र्बक्री र्विरण र प्रयोगमा र्नयमनका लार्ग मापदण्ड थवीकृि िएको।  

• चरेु क्षेरमा ३ वटा पोखरी र्नमािण सम्पन्न िएको। यस क्षेरमा १४ वटा गल्छी पर्हरो खहरे 
रोकथाम िथा र्नयन्त्रण सिंरचना र्नमािण सम्पन्न िएको। 

• रार्िय हवेररयम िथा वनथपर्ि प्रयोगशालामा 22 वटा नयाुँ Taxa समावेश गररएको।   

• 13 हजार 3 सय  हवेररयम नमनुाहरूको Digitization कायि सम्पन्न गररएको। 

• िक्तपरुको सूयिर्वनायकमा रार्िय प्राणी उद्यान र्नमािण गनि र्वथििृ पररयोजना प्रर्िवेदनका लार्ग 
टोपोसिे कायि सम्पन्न िएको।  

• मानव र वन्त्यजन्त्ि ुबीचको द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरण गनि ३ र्क.मी. मेर्जालीसर्हि िारबार र्नमािण र ३ सय 
४५ र्क.मी. वन पथ ग्रािेर्लङ िथा ममिि कायि सम्पन्न िएको। 

• िराई-मरे्सका 13 जजल्लामा जलवाय ुपररवििनको प्रर्िकुल प्रिाव न्त्यूनीकरण गनि ५५ वटा महुान 
सिंरक्षण िथा खानेपानी व्यवथथापन, ८९ वटा र्सुँचाई पोखरी र्नमािण, १४ महुान सिंरक्षण िथा 
व्यवथथापन र ३१० गैह्र काष्ठ वन पैदावार खेिी र्वथिार गररएको।  

4.1.7  सिंथकृर्ि पयिटन िथा नागररक उड्डयन 

• मजुक्तनाथ के्षरको आनी आवास गहृ र कागवेनीको र्पण्डथथान र्नमािण कायि सम्पन्न िएको | 

• पूवि पजिम र्हमाली मागि (Great Himalaya Trail)अन्त्िगििका रुबी भ्याली गणेश र्हमाल ३ र्क.मी., 
जगुल र्हमाल ४ र्क.मी., र्ौलार्गरी राउण्ड ४ र्क.मी., अन्नपूणि र्नलर्गरी ५ र्क.मी., िैरव कुण्ड 
पाुँच पोखरी क्षेर ३ र्क.मी., माछापूच्रे मादी र्हमाल ३ र्क.मी., हेलम्बू ग्रटे िेल १ र्क.मी. गरी 
जम्मा २३ र्क.मी. सम्पन्न िएको। 

• जचिवन जजल्ला माडी न.पा. जथथि अयोध्यापरुीको प्रथम चरणको अध्ययन अन्त्वरे्णको कायि सम्पन्न 
िएको। 

• मजुक्तनाथ मजन्त्दरको गरुुयोजना अनमुोदन गररएको। 

• कर्पलवथि ुर्िलौराकोट परुािाजत्त्वक थथल िएको र्नजी थवार्मत्वका कररब १ सय २५ र्बघा जग्गा 
र ३१ वटा घरमध्ये हालसम्म ३० र्बघा जर्मन र १५ वटा घर अर्र्ग्रहण िएको।  

• नेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्द्को र्नणियानसुार कर्पलवथि ुर्िलौराकोट परुािाजत्त्वक क्षरेलाई सिंरजक्षि 
थमारक क्षेर घोर्णा गररएको। 

• र्वक्रम सम्वि २०८० साललाई पशपुर्ि दशिन वर्ि मनाउने र्नणिय गररएको।  

• र्रिवुन अन्त्िरािर्िय र्वमानथथलको अन्त्िरािर्िय टर्मिनल िवनको यार ुआगमनिफि को Baggage 

Claim Hall सम्पन्न िई International Terminal Building Expansion िफि को ९१ प्रर्िशि कायि 
सम्पन्न िएको। 
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• आन्त्िररक टर्मिलन िवनबाट यारा गने यारलुाई सरु्वर्ा परु्र याउन ३ वटा माइक्रो बसमाफि ि गोल्डेन 
गेटसम्म सटल बसको सेवा परु्र याइएको। 

4.1.8  रार्िय योजना र प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त व्यवथथा 

• प्रदेश िथा थथानीय िहको कायि सम्पादन सूचकहरूको प्रर्िवदेन गनि पोटिल र्नमािण गररएको।  

• नेपाल सरकारले प्रदेश िथा थथानीय िहलाई प्रदान गने सःशिि अनदुानको आर्ार र्नमािण िथा 
सोको कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी अध्ययन गररएको।  

• प्रदेश र थथानीय िहले र्लन सक्ने आन्त्िररक ऋणको सीमा सम्बन्त्र्ी अध्ययन लगायिका र्वर्िन्त् न 
र्वर्यका ४ वटा अध्ययन कायिक्रमहरू परामशि सेवा खररद गरी कायािन्त्वयनमा रहेको।  

4.2  िौर्िक पूवािर्ार 

4.2.१  सिंघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन 

• रार्िय योजना आयोगको निेतृ्वमा थथानीय िहको योजना िजुिमा ददग्दशिन ियार गरी थथानीय 
िहलाई उपलधर् गराइएको। 

• थथानीय िह आन्त्िररक र्नयन्त्रण प्रणाली िजुिमा ददग्दशिन, २०७८ थवीकृि िएको। 

• रज्जमुागि िथा केवलकार नीर्ि थवीकृर्िको लार्ग मजन्त्रपररर्द् मा पेस गररएको। 

• थथानीय िहहरूको वथिजुथथर्ि र्ववरण ियारी िथा व्यवथथापनको लार्ग कायिर्वर्र् पररमाजिन िथा 
सफ्टवयेर थिरोन्नर्ि गररएको। 

• मगु ुहमु्ला र्लङ्क सडकको ७.५ र्क.मी. सडक खण्ड र्नमािण सम्पन्न गररएको र 4 वटा सडक 
पलुको र्डजाइिन इजथटमेट सम्पन्न िएको।  

• १९ वटा खानेपानी सिंरचना र्नमािण, सरु्ार, िथा थिरोन्नर्ि कायि सम्पन्न िएको। 

• ५ वटा र्सुँचाईका योजनाको र्नमािण िथा सरु्ार सम्पन्न गररएको। 

• प्रदेश १ का पहाडी क्षेरका थथानीय िहका जनिाको जीवनथिर सरु्ारका लार्ग र्सुँचाई सरु्वर्ाको 
पहुुँच वरृ्द्धका गनि २ सय ६६ वटा नयाुँ योजनाको र्प.र्प.आर ियार गररएको। २० वटा नयाुँ िथा 
४३ वटा क्रमागि योजनाको र्नमािण सम्पन्न िएको। 

• २३.96 र्क.मी. सडक चौडाइ र्वथिार िथा मोड सरु्ार कायि सम्पन्न गररएको। 

• 43.३० र्क.मी. सडक कालो परे गने कायि सम्पन्न गररएको। 

4.2.2  िौर्िक पूवािर्ार िथा यािायाि 

• १ सय ८० र्क.मी. थप सडक कालोपरे थिरमा थिरोन्निी िएको। ८५ र्क.र्म. कालोपरे सडक 
पनुः र्नमािण िथा पनुथथािपना गरी कुल २ सय ६५ र्क.र्म. कालोपरे कायि सम्पन्न िएको।  

• ९० र्क.मी. नयाुँ ियाक र्नमािण, २ सय र्क.मी. सडक खण्डाजथमि थिरमा थिरोन्नर्ि िएको। 

• थथानीय सडक पलुअन्त्िगिि २३ वटा र रणनीर्िक महत्त्वका सडकअन्त्िगिि २३ गरी जम्मा ४६ 
वटा पलुको र्नमािण कायि सम्पन्न िएको। 
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• ७ हजार २ सय र्क.मी. सडकको र्नयर्मि, पटके िथा आवर्र्क ममिि गरी ५० र्क.मी. सडकको 
आवर्र्क ममिि कायि सम्पन्न िएको छ। 

• र्सद्धबाबा सरुुङ मागिलाई Engineering, Procurement and Construction (EPC) मोडेलमा र्नमािण 
गनि ठेक्का आव्हान िई मूल्याङ्कन कायि अजन्त्िम चरणमा रहेको। 

• काठमाडौं उपत्यका चक्रपथको ग्वाको चोकको Grade Separated Intersection र्नमािणको ठेक्का 
आव्हान िई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको। 

• आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा प्रदेश िथा थथानीय िहमा हथिान्त्िरण िई चाल ुअवथथामा रहेका 
मलुघाट दोिान ओलाङ्गचङु्गोला सडक योजना, गणेशमानर्सिंह मागि (थानकोट जचत्लाङ्ग सडक योजना),  
र्नगढी खरु्टया ददपायल चैनपरु उरैिञ्ज्याङ्ग सडक सिंघमा ल्याइएको। 

4.2.3 शहरी र्वकास 

• ६१ र्क.मी सडक र्नमािण सरु्ार र १ सय १८ र्क.मी नाला र्नमािण सम्पन्न िएको।  

• प्रर्ानमन्त्री र्नवास र्नमािण कायि सम्पन्न गररएको। 

• सरुजक्षि नागररक आवास कायिक्रमअन्त्िगिि हाल सम्म २४ हजार ५ सय ७९ सम्पन्न िएको।  

• गोकणि देजख र्सनामङ्गल पलुसम्म वाग्मिी नदी िटबन्त्र् हररि के्षर वािावरण सरु्ार िथा सौन्त्दयीकरण 
गने कायि सम्पन्न र टुकुचामा ढल प्रशोर्न र्नमािण िथा सिालनमा आएको।  

4.2.4  ऊजाि, जलस्रोि िथा र्सुँचाई 

• मार्थल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजनाको ४ सय ५६ मगेाबाट पूणि क्षमिामा रार्िय प्रसारण 
र्ग्रडमा जोर्डएको। 

• बूढीगण्डकी जल र्वद्यिु आयोजनाको जग्गाको मआुधजा र्विरण कायि ८४ प्रर्िशि सम्पन्न िएको। 

• कुल र्वद्यिु जर्डि क्षमिा 2 हजार 1 सय 32 मेगाबाट पगेुको। 

• 1 सय 37 स.र्क.र्म. र्वद्यिु प्रशारण लाइन र्नमािण िएको। 

• प्रर्िव्यजक्त र्वद्यिु खपि 3 सय 25 र्कलोवाट पगेुको। 

• सिह र्सुँचाईिफि  1 सय 10 हेक्टर र िरू्मगि र्सुँचाईिफि  2 हजार 8 सय 95 हेक्टर गरी थप 
3 हजार 5 हेक्टर जर्मनमा र्सुँचाई सरु्वर्ा र्वथिार िएको। 

• 17.3 र्क.र्म. िटबन्त्र् र्नमािण सम्पन्त् न िएको, थप 53 हेक्टर जर्मन उकास िएको।  

• िेरी बबई डाइिसिन आयोजनाअन्त्िगिि हाइड्रो मेकार्नकल र्नमािण कायिको सम्झौिा सम्पन्न िएको।  

• र्सक्टा र्सुँचाई आयोजनाअन्त्िगिि रािी नदीमा पलुसर्हिको 3 सय 17 र्मटर लामो धयारेज र्नमािण 
िएको।  

• बबई र्सुँचाई आयोजनाको 3 र्क.मी. मूल नहर र्नमािण कायि सम्पन्न िएको| 25 र्क.मी. 
शाखा/उपशाखा नहर र्नमािण कायि गनि सम्झौिा िएको। 

• महाकाली र्सुँचाई आयोजनाको ऐलानी जग्गा अर्र्ग्रहण कायि सम्पन्न िएको।  

• कणािली नदी कटान रोकथामका लागी ४ थथानमा आपिकार्लन नदी र्नयन्त्रण कायि िएको। 
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• दैर्नक मौसम पूवािनमुान र र्वशेर् मौसमी अवथथाको िीन ददन अगावै बलेुर्टनमाफि ि जानकारी 
गराउने व्यवथथा िएको। मनसनुको अवर्र्िरर ६७ लाख SMS द्वारा बाढी पूवि सूचना पठाइएको।  

4.2.5  सञ् चार िथा सूचना प्रर्वर्र् 

• िाररणी प्रसाद कोइराला थमरृ्ि सिार ग्राम र्वराटनगर थथापना िथा सिालन र्नदेजशका, २०७८ 
थवीकृि िएको। 

• प्रदशिनमा आउन े रार्िय चलजचरहरूलाई सहयोग िथा प्रोत्साहन गने कायिर्वर्र्,२०७८ थवीकृि 
िएको।  

• मध्य-पहाडी लोकमागि र आसपासका जजल्ला सदरमकुामहरू जोड्ने गरी प्रदेश निं. 1, मरे्स प्रदेश  
र वागमिी प्रदेश खण्डमा ७ सय ९९ र्कलोर्मटर अजप्टकल फाइवर र्बछ्याइएको। 

• मोवाइल सेटको अवैर् आयाि रोक्ने, मोवाइलको माध्यमबाट हनु े Fraud कायि र्नयन्त्रण गने 
उद्देश्यले रार्िय सूचना प्रर्वर्र् केन्त्िमा Mobile Device Management System(MDMS) सिालनमा 
आएको। 

• सबै थथानीय िहको केन्त्ि, वडा कायािलय, थवाथथ्य केन्त्ि र सामदुार्यक माध्यार्मक र्वद्यालयमा 
इन्त्टरनेट सरु्वर्ा परु्र याउने उद्देश्यले सरुु गररएको Broad Band Access पररयोजनाअन्त्िगिि हालसम्म 
जम्मा 7 सय ३८ वटा थथानीय िहको केन्त्ि, 6 हजार 1 सय 90 वटा वडा कायािलयहरू, 4 
हजार 1 सय 47 वटा थवाथथ्य केन्त्ि र 5 हजार 1 सय 9६ वटा सामदुार्यक माध्यार्मक 
र्वद्यालयहरूमा ब्रोड धयाण्ड इन्त्टरनेट सेवा पगेुको। 

• 4G सेवा हालसम्म 7 सय 20 थथानीय िहमा पगेुको। 

• सोह्र वर्ि िन्त्दा मार्थका २ लाख ८८ हजार ६ सय ६८ र्वद्याथीहरूलाई एक थान र्नःशलु्क र्सम 
काडि र्विरण िएको। 

• नागररक एपमा ३४ वटा सेवाहरू अन्त्िर आबद्धिा गरी सिालनमा आएको। 

• रार्िय िकु्तानीका लार्ग National Payment Gateway प्रणाली थथापना िई चार वटा वाजणज्य बैङ्क 
िथा महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयको Electronic fund transfer (EFT) प्रणालीसुँग आबद्ध गररएको। 

• नेपाल टेर्लर्िजनबाट प्रसारण हनुे समावेशी कायिक्रममा िामाङ, गरुुङ र उदूि गरी ३ वटा िार्ा 
थप गरी कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण िइरहेको। 

• र्वज्ञापन एजेन्त्सी सूचीकरणको कायि पर्हलो पटक गररएको। 

• रेर्डयो नेपालको सोलखुमु्बजुथथि पिाले डाुँडा र डोटीको उडीिोलामा १ र्कलोवाट क्षमिाको एफ.एम. 
ररले थटेसन थथापना गरी प्रसारण सरुु िएको। 

• कोरोनाका कारण चलजचर र्नमािणमा आएको सथुििालाई चथुि दरुुथि बनाउन िथा गर्िजशल 
बनाउन र्नमािणमा जान ेचलजचरहरूलाई Project बीमा गने र्नणिय िई कायािन्त्वयनमा आएको। 

4.2.6  िकूम्प पर्छको पनुर्निमािण 

• र्नजी आवास पनुर्निमािणिफि  हालसम्म 5 लाख ७० हजार 3५ र्नजी आवास पनुर्निमािणको कायि 
सम्पन्न िएको। 
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• िकूम्प पर्छको पनुर्निमािणअन्त्िगिि र्नजी आवास अनदुान र्विरणिफि  प्रथम र्कथिा बापि १ हजार  
५ सय २७ लािग्राहीलाई रू.50 हजार, दोस्रो र्कथिा बापि ३ हजार ७ सय ५० लािग्राहीलाई 
रू.1 लाख 50 हजार र िेस्रो र्कथिा बापि ८ हजार १ सय ३१ लािग्राहीलाई रू.1 लाखका 
दरले र्नजी आवास अनदुान र्विरण गररएको। र्नजी आवास प्रवलीकरणिफि  1 सय 39 
लािग्राहीलाई प्रथम र्कथिा बापि रू.50 हजार र 70 जनालाई दोस्रो र्कथिाबापि रू.50 हजारका 
दरले  अनदुान उपलव्र् गराइएको। 

• िकूम्पबाट क्षर्ि िएका ९ सय २० परुािाजत्वक सम्पदामध्ये हालसम्म ५ सय २ सम्पदाको 
पनुर्निमािण कायि सम्पन्न िएको, ७ हजार ५ सय ५३ र्वद्यालयमध्य े हालसम्म 6 हजार 85 
र्वद्यालयको पनुर्निमािण कायि सम्पन्न िएकोमा यस आर्थिक वर्िमा थप 75 र्वद्यालय पनुर्निमािण कायि 
सम्पन्न िएको छ, १ हजार १ सय ९७ थवाथथ्य सिंथथामध्ये समीक्षा अवर्र् सम्ममा ८ सय १५ 
थवाथथ्य सिंथथाको पनुर्निमािण कायि सम्पन्न िएको।  

• िकूम्पबाट क्षर्ि िएका ९ सय २० परुािाजत्त्वक सम्पदामध्य े हालसम्म ५ सय २ सम्पदाको 
पनुर्निमािण कायि सम्पन्न  िएको, ७ हजार ५ सय ५३ र्वद्यालयमध्य े हालसम्म 6 हजार 85 
र्वद्यालयको पनुर्निमािण कायि सम्पन्न  िएको, १ हजार १ सय ९७ थवाथथ्य सिंथथामध्य ेसमीक्षा अवर्र् 
सम्ममा ८ सय १५ थवाथथ्य सिंथथाको पनुर्निमािण कायि सम्पन्न  िएको।  

• िकूम्पबाट क्षर्ि िई पनुर्निमािण गनुिपने ४ सय १५ सरकारी िवनमध्ये समीक्षा अवर्र् सम्ममा 3 
सय 73 िवनको पनुर्निमािण कायि सम्पन्न  िएको। 2 सय 16 सरुक्षा र्नकायका िवनमध्य ेजम्मा 
2 सय 7 िवनको पनुर्निमािण कायि सम्पन्न  िएको।  

• र्रहराको पनुर्निमािण कायि िई काठमाडौं महानगरपार्लकामा हथिान्त्िरण िएको। रानीपोखरीको 
पनुर्निमािण कायि सम्पन्न िई हथिान्त्िरण िएको।  

• िारिीय एजक्जम बैङ्कसुँगको ऋण सम्झौिा बमोजजम 39 वटा आिंर्गक क्याम्पसहरूको छनौट परुा 
िई र्नमािणको चरणमा रहेको। 

4.3  सामाजजक पूवािर्ार 

4.3.1  थवाथथ्य िथा जनसङ्खख्या 

• मर्हलाको थिन क्यान्त्सर र पाठेघरको मखु क्यान्त्सर परीक्षणको र्नदेजशका ियार िएको। 

• पचास शैया िन्त्दा बढी क्षमिा िएका अथपिालमा छुटै्ट ज्येष्ठ नागररक ओिं.पी.डी. सेवा सञ् चालन 
गने र्नदेजशका िजुिमा िएको। 

• माि ृथवाथथ्यमा सरु्ार ल्याउन दगुिम के्षरका २० जजल्लामा माि ृप्रिीक्षा गहृ थथापना गरी सञ् चालन 
गने र्नदेजशका ियार िएको। 

• मगृौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै र्कर्समका क्यान्त्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघािका र्बरामीलाई और्र्ी 
उपचार खचि बापि मार्सक रू.५ हजारका दरले उपलधर् गराउन र्नदेजशकाको मथयौदा ियार 
िएको।  

• कोर्िडबाट सिंक्रर्मि र्बरामीको उपचारको लार्ग अजक्सजन प्लान्त्ट, र्सर्लण्डर, िरल अजक्सजन 
ढुवानी र िण्डारण गने ट्याङ्क खररद गररएको। 
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• कोर्िडका र्बरामीको उपचारका लार्ग आवश्यक पने िेजन्त्टलेटर सर्हिको आइर्सयू, एचर्डयू, टेथट 
र्कट्स लगायिका आवश्यक उपकरण खररद गरी जडान गररएको। 

• बाह्र वटा थथलगि सीमा नाका र एक अन्त्िरािर्िय र्वमानथथल गरी १३ थथानमा हेल्थ डेथक 
सिालनमा र्नरन्त्िरिा ददइएको। 

• कोर्िड- १९ र्वरुद्ध खोप  हाल ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ४ सय ४० डोज प्राप् ि िइ पर्हलो 
मारा १ करोड ५० लाख ५९ हजार ९ सय १८ जना र दोस्रो मारा १ करोड ११ लाख ३४ 
हजार ६ सय ९८ (परुा मारा) जनालाइि खोप प्रदान गरेको। 

• काठमाडौं उपत्यकामा 3 सय शैयाको सरु्वर्ा सम्पन्त् न सरुवा रोग अथपिाल र्नमािणको लार्ग हालको 
शर्हद शकु्रराज िथा िर्पकल सरूवारोग अथपिाल टेकुमा नै र्बथिार गनि DPR ियार गने कायि िइि 
रहेको। 

• साि प्रदेशमा ५० शैयाको सरुवा रोग अथपिाल र्नमािण गने सम्बन्त्र्मा डोटी र िरिपरुमा र्नमािण 
कायि सरुुवाि िएको। अन्त्य प्रदेशमा थथान छनौट िइ रहेको। 

• बहृि आकजथमक प्रसरु्ि िथा नवजाि जशश ुथयाहार सेवा ७२ जजल्लाबाट र्बथिार गरी ७७ जजल्ला 
अथपिालमा सञ् चालन गनि आवश्यक जनशजक्त िथा सामग्रीको पर्हचान गररएको। 

• अथपिाल निएका ३ सय ९६ वटा थथानीय िहमा ५, १०, १५ शैयाका आर्ारििू अथपिाल 
र्नमािण कायि िईरहेको।  

• कोशी, नारायणी, िरिपरु, पोखरा, िेरी, सखेुि र सेिी अथपिाललाई उच्च रक्तचाप, मर्मुेह, मटुु  
िथा मगृौला रोग र क्यान्त्सर लगायिका नसने रोगको र्नदान र उपचारका लार्ग र्वजशष् टीकृि 
अथपिालको रुपमा थिरोन्त् नर्ि गरी सेवा र्वथिार गनि हालको अबथथाको Assessment िएको। 

• र्रिवुन र्वश् वर्वद्यालय जचर्कत्साशास्त्र अध्ययन सिंथथानअन्त्िगिि काठमाडौंको कीर्ििपरुमा १ हजार ५ 
सय शैयाको अत्यार्रु्नक सपुर थपेर्सयार्लटी केन्त्िको र्नमािणको लार्ग प्रारजम्िक कायि सरुुवाि 
िएको। 

• प्राकृर्िक, िथा अन्त्य वैकजल्पक जचर्कत्सा र्वर्ा सर्हिको एक सय शैयाको आयवेुद अथपिाल सािै 
प्रदेशमा थथापना गनि मरे्स प्रदेश, वाग्मिी प्रदेश, सदुरुपजिम प्रदेश (झलारी,किनपरु) मा थथान 
छनौट िथा जग्गा प्रार्िको प्रकृया अजन्त्िम चरणमा रहेको। बाुँकी प्रदेशमा प्रदेश िथा थथानीय 
िहसुँगको समन्त्वयमा थथान छनौट िथा जग्गा प्रार्ि प्रकृयामा रहेको। 

• थवाथथ्य बीमा कायिक्रममा कुल पररवार सिंख्याको २७.९७ प्रर्िशि पररवार आबद्ध िएको। 

4.3.2  जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्र् 

• रािपर्ि शैजक्षक सरु्ार कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ बमोजजम कायिक्रम प्रथिाव पेस गनि 
साविजर्नक सूचना प्रकाजशि िइ प्रथिाव सङ्कलन िएको। 

• िीनै िहमा गरी कुल १७ हजार २ सय ५१ जशक्षक पदपूर्ििको लार्ग खलुा र्वज्ञापन गरी अनलाइन 
प्रणालीबाट दरखाथि सङ्कलन गररएको।  

• प्रत्येक प्रदेशमा र्वशेर् र्वद्यालय थथापना गरी सिालनमा ल्याउन र्वशेर् र्वद्यालयको रूपमा छनौट 
िएका र्वद्यालयको िौर्िक र्नमािणका लार्ग सबै प्रदेशमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण गररएको। 
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• र्वद्यमान प्रार्वर्र्क कायिक्रमहरूमा कोटा थप, नयाुँ कायिक्रम िथा र्वर्य र्वथिारका माध्यमबाट 
लागि साझेदारीका आर्ारमा प्रार्वर्र्क र्ार र्वथिार गनि ७ वटा शैजक्षक सिंथथाको िौर्िक सिंरचनाको 
र्वकास आरम्ि गररएको।   

• थप १ हजार १२ र्वद्यालयमा सूचना प्रर्वर्र् प्रयोगशाला थथापना गनि र्वद्यालय छनौट िएको।  

• गेटा मेर्डकल कलेजको र्नमािणार्ीन अथपिाल िवनको िौर्िक पूवािर्ार र्नमािण सम्पन्न िएको।  

• वटुवल मेर्डकल कलेज र बददिबास मेर्डकल कलेजको अजन्त्िम र्वथििृ पररयोजना प्रर्िवदेन ियार 
िएको। सखेुि मेर्डकल कलेजको र्वथििृ पररयोजना प्रर्िवदेन ियार िएको।  

• मदन िण्डारी र्वज्ञान िथा प्रर्वर्र् र्वश् वर्वद्यालय सिालन गनि काभ्रकेो पाुँचखालमा जग्गा प्राजप् ि 
िएको।  

4.3.3  खानेपानी िथा सरसफाई 

• ३१ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी ३३ हजार २ सय ७४ जनसिंख्यामा आर्ारििू खानेपानी 
सरु्वर्ा उपलधर् गराइएको। छ थथानमा वाटर एर्टएम जडान गररएको।  

• २०७८ असार १ गिे आएको बाढीको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षर्ि िएकोले 
सो आयोजनाको पनुर्निमािणको कायि प्रारम्ि िएको। आयोजनाको हेड वक्सि पगु्न े८ र्क.मी. क्षर्िग्रथि 
सडक िथा पलु पनुर्निमािण गररएको। 

• काठमाडौं उपत्यकाको खानपेानी र्विरण प्रणालीमा सरु्ार कायिक्रमअन्त्िगिि १ सय र्क.मी. र्विरण 
पाइप लाइनको र्नमािण सम्पन्न िएको। १ सय ८ र्क.मी. पाइप लाइनको Testing and 

Commissioning को काम सम्पन्न िएको। कटुञे्ज पानी पोखरीको र्नमािण सम्पन्न िएको।  

• र्नमािणार्र्न नदी पथान्त्िर आयोजनाबाट िराई-मरे्सका ठूला शहरमा खानेपानी आपूर्िि गने सम्बन्त्र्मा 
शहरी खानेपानी आयोजनाबाट सम्िाव्यिा अध्ययन कायि िइ रहेको। 

• १० वटा ढुङ्ग ेर्ारा, पोखरी िथा परुाना श्रोि सिंरक्षण गररएको र १३ थथानमा वर्ाििको पानी 
सङ्कलन प्रर्वर्र् जडान गररएको।  

• सरसफाइ सरु्वर्ामा पहुुँच परुाउने लक्ष्य बमोजजम ४७ साविजर्नक शौचालय र्नमािण सम्पन्न िएको। 
दमक ढल र्नमािण िथा प्रशोर्न प्रणाली कायािन्त्वयनमा रहेको।  

4.3.4  मर्हला बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक 

• ज्येष्ठ नागररक र्मलन केन्त्ि थथापना गनि थथानीय िहहरूको छनौट िथा केन्त्ि सिालन सम्बन्त्र्ी 
मापदण्ड, २०७८ थवीकृि िएको। 

• अपाङ्गिा ग्राम र्नमािण िथा सिालन कायिर्वर्र्, २०७८ थवीकृि िएको। 

• बाल उद्यान (र्नमािण सिालन िथा व्यवथथापन) सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, २०७८ थवीकृि िएको। 

• देशिरर हराएका २ हजार ३ जना (बालक-५१७, बार्लका -1४८6) बालबार्लकाको खोजिलास 
गरी सो मध्ये 1 हजार ५ सय ९१ जना (बालक-४२४ र बार्लका-११६७) फेला पारी पररवारमा 
पनुर्मिलन गररएको। 
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• मर्हला उद्यमशीलिा र्वकास सहजीकरण केन्त्ि थथापनाका लार्ग एक सय थथानीय िहमा बजेट 
िथा कायिक्रम हथिान्त्िरण गररएको। 

• दगुिम के्षरमा ज्यान जोजखममा परेका ९१ जना गििविी िथा सतु्केरी मर्हलाको उद्धार गररएको। 

• कोर्िड-19, घरेल ुर्हिंसा िथा अन्त्य समथयाका लार्ग मनोसामाजजक र्वमशि केन्त्ि सिालन गने ३६ 
सिंथथालाई अनदुान प्रदान गररएको। 

• जीर्वकोपाजिन सरु्ार कायिक्रमको लार्ग मानव र्वकास सूचकाङ्कमा पछार्ड परेका ५५ जजल्लाका १ 
सय ११ थथानीय िह छनोट गरी बजेट िथा कायिक्रम पठाइएको। 

• सबै प्रदेशका ६१ वटा थथानीय िहहरूमा बाल कल्याण अर्र्कारी िोर्कएको। 

4.3.5  यवुा िथा खेलकुद 

• रार्ियथिरको नवप्रवििन िथा इन्त्क्यवुेशन केन्त्िको रूपमा काभ्रकेो नमोबदु्ध िथा प्रदेशथिरको 
नवप्रवििन िथा इन्त्क्यवुेशन केन्त्ि र्वराटनगरमा थथापना िई काभ्रमेा ४५ जना र र्वराटनगरमा १९ 
जना गरी ६४ जनालाई Innovation Master Lab based Training प्रदान गररएको। 

• यवुा िथा साना व्यवसायी थवरोजगार कोर्माफि ि ४ हजार ५ जनालाई थवरोजगार बनाइएको। 
रू.६२ करोड ९१ लाख ५० हजार लगानी िएको र  ३ हजार ३ सय २४ जना व्यवसायी र 
व्यवसायको बीमा गररएको। १ हजार १ सय १९ जना व्यवसायीलाई धयाज अनदुान उपलधर् 
गराइएको। 

• मालददभ्समा आयोजजि साफ च्याजम्पयनसीप परुुर् फुटबल प्रर्ियोर्गिामा नेपालले थवणि पदक र 
बिंगलादेशमा आयोजजि एर्िसी एजशयन सेन्त्िलजोन मर्हला िथा परुुर् िर्लबल च्याजम्पयनीपमा मर्हला 
टोलीले थवणि पदक हार्सल गरेको। 

• मालददभ्समा आयोजजि साफ च्याजम्पयनसीप प्रर्ियोर्गिामा थवणि पदक हार्सल गने नेपाली परुुर् 
फुटबल र्टमका २३ जना खेलाडीलाई जनही रू.५ लाखका दरले र ३ जना अर्फर्सयललाई जनही 
रू.३ लाख गरी २६ जनालाई रू.१ करोड २४ लाख नगद परुथकार प्रदान गररएको।   

• ९ जना प्रर्ििावान खेलाडीलाई जनही रू.१ लाख नगदसर्हि रार्िय प्रर्ििा सम्मान प्रदान गररएको। 

4.4  साविजर्नक सेवा प्रवाह र सशुासन 

4.4.1  रक्षा 

• कोर्िड-19 प्रर्िकायिअन्त्िगिि र्वर्िन्त् न 7 थथानमा होजल्डङ्ग सेन्त्टर र्नमािण अजन्त्िम चरणमा रहेको।  

• बिंकर टु व्यारेक कायिक्रमअन्त्िगिि थवीकृि कायिक्रमहरू मध्य े८५ वटाको खररद प्रकृया परुा िई 
र्नमािणको क्रममा रहेको।  

• काठमाडौं िराई मरे्श ििुमागि सडक आयोजनाअन्त्िगिि हालसम्म 4 लाख 2 हजार 8 सय 23 
बोट र्वरुवा वृक्षारोपण गररएको। 

• सगरमाथा लगायि ल्होत्से, कन्त्चनजिंघा, मनाथल ु र अन्नपणुि र्हमालहरू सरसफाई गने कायि अजघ 
बढेको। 

• ऐर्िहार्सक जजिगढी सिंरक्षण िथा पनुर्नमािण कायिक्रमको कायि िईरहेको।  
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4.4.2 गहृ प्रशासन 

• िेजाब िथा अन्त्य घािक रासायर्नक पदाथि (र्नयमन) अध्यादेश, 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश 
प्रहरी (कायि सिालन, सपुररवेक्षण र समन्त्वय) (पर्हलो सिंशोर्न) अध्यादेश, 2078, सामाजजक 
सरुक्षा (पर्हलो सिंशोर्न) अध्यादेश, 2078, प्रहरी (नवौं सिंशोर्न) र्नयमावली, 2078 जारी 
िएको। 

• नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी कमिचारीहरूलाई थवीकृि राशन दररेटमा 15 
प्रर्िशिले वृर्द्ध गररएको। 

• सीमामा पररचार्लि सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका र्ब.ओ.पी. (27 वटा) को िवन र्नमािणको लार्ग 
कायि प्रारम्ि गररएको।  

• र्रिवुन र्वमानथथलमा अध्यागमन सेवालाई अन्त्िरािर्ियथिरको बनाउन यारकुो र्ववरण अर्ग्रम रूपमा 
प्राप् ि हनुे एडिान्त्स पेसेन्त्जर इन्त्फरमेसन र्सिम (APIS) को प्रयोगका लार्ग प्रर्क्रया सरुु गररएको। 

• कारागारलाई सरु्ार गहृमा रूपान्त्िरण गनि हालसम्म ७ हजार कैदी बन्त्दीलाई सीपमूलक िार्लम 
प्रदान गररएको।  

• ७७ जजल्ला प्रशासन कायािलय, १९ वटा इलाका प्रशासन कायािलय, राहदानी र्विाग र रार्िय 
पररचयपर व्यवथथापन इकाईमा पररचयपर इकाई (National ID Unit) को थथापना गरी 2078 
पौर् मसान्त्ि सम्ममा 25 जजल्ला (279 थथानीय िह, 2548 वटा वडा) मा रार्िय पररचयपरको 
लार्ग ५४ लाख २५ हजार ९० जना नागररकको र्ववरण सङ्कलन गररएको। 

• र्वपद जोजखम र्वत्तीय रणनीर्ि थवीकृर्ि िएको। 

• ४६ वटा र्वपद व्यवथथापन िार्लममाफि ि १ हजार ५ सय ६१ जनालाई िार्लम प्रदान गररएको। 

• गहृ प्रशासन सरु्ार कायियोजना थवीकृि िएको। 

4.4.3  काननु, न्त्याय िथा सिंसदीय व्यवथथा 

• नेपाल टेर्लर्िजन िथा रेर्डयो नेपालसुँग िएको सम्झौिा बमोजजम "काननुका कुरा" नामक कायिक्रम 
र्नमािण िथा प्रसारण गररदै आइएको। 

• दाच ुिला जजल्लाका सबै थथानीय िहका न्त्यार्यक सर्मर्िका सिंयोजक िथा पदार्र्कारीहरूको 
सहिार्गिामा न्त्यार्यक सर्मर्िको क्षमिा अर्िवरृ्द्ध सम्बन्त्र्ी कायिक्रम सम्पन्न गररएको। 

• डडेलर्रुा जजल्लाको अमरगढी नगरपार्लकामा गाउुँसिा/नगरसिामा काननु िजुिमा सम्बन्त्र्ी 
अर्िमखुीकरण िार्लम सिालन गररएको। 

• दाच ुिला जजल्लामा र्नःशलु्क काननुी सहायिाको प्रिावकारीिा सम्बन्त्र्ी अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सिालन 
गररएको। 

4.4.4  परराि सम्बन्त्र्  

• सम्माननीय प्रर्ानमन्त्री श्री शेर बहादरु देउवाज्यूबाट सिंयकु्त राि सिंघको ७६औिं महासिाका 
अवसरमा आयोजजि Food Systems Summit िथा High-level Dialogue on Energy लाई सम्बोर्न 
िएको। 
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• बेलायिको ग्लाथगोमा आयोजजि COP26 को World Leaders Summit लाई सम्माननीय 
प्रर्ानमन्त्रीले पवििीय के्षरका वािावरण जोजखमलाई प्राथर्मकिा ददुँदै वािावरणीय वािािहरूमा यसलाई 
उच्च महत्त्व ददन आह्वानका साथ 1 नोिेम्बर 2021 मा सम्बोर्न गनुि िएको।  

• असिंलग्न रािहरूको पर्हलो जशखर सम्मलेन आयोजना िएको ६० औ वर्ि पगेुको अवसरमा सर्वियाको 
बेलग्रडेमा ११-१२ अक्टोबर २०२१ मा आयोजना िएको Commemorative High Level Meeting 
मा माननीय परराि मन्त्री डा. नारायण खड्काको नेितृ्वको प्रर्िर्नर्र्मण्डलको सहिार्गिामाफि ि 
असिंलग्न आन्त्दोलन प्रर्ि नेपालले आफ्नो प्रर्िबद्धिा प्रकट गरेको।  

• दद्वपक्षीय सम्बन्त्र् िथा सहकायिलाई थप अगार्ड बढाउन नेपाल-थाइल्याण्ड सिंयकु्त आयोग (Joint 

Commission) को पाुँचौं बैठक २५ अगि २०२१ मा िच ुिअल माध्यमबाट, नेपाल-गणिन्त्र कोररया 
दद्वपक्षीय परामशि सिंयन्त्रको पाुँचौं बैठक 9 नोिेम्बर 2021 मा र नेपाल-यरुोर्पयन यरु्नयन सिंयकु्त 
आयोगको 13औिं बैठक 24 नोिेम्बर 2021 मा िौर्िक रूपमा आयोजना गररएको।  

• िारिीय सहयोगमा सिार्लि आयोजना/पररयोजनाहरूको कायािन्त्वयनको अवथथाका बारेमा समीक्षा
 गनि नेपालका परराि सजचव र नेपालका लार्ग िारिीय राजदूिको सह-अध्यक्षिामा रहेको नेपाल-
िारि Oversight Mechanism को नवौँ बैठक 16 अगि 2021 मा काठमाडौंमा सम्पन्न िएको।  

• नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊजाि के्षरमा सहयोगको आदानप्रदान गने सम्बन्त्र्मा दईु मलुकु बीचको 
ऊजाि सहसजचवथिरीय सिंयन्त्र Joint Working Group (JWG) िथा ऊजाि सजचवथिरीय सिंयन्त्र Joint 

Steering Committee (JSC) को िेस्रो बैठक १३-१४ सेप्टेम्बरमा सम्पन्न िएको छ।  

• 8 र्डसेम्बर 2021 मा नेपाल र बारबाडोस बीच कूटनीर्िक सम्बन्त्र् थथापना िएसुँगै नेपालसुँग 
कूटनीर्िक सम्बन्त्र् थथापना िएका मलुकुहरूको सङ्खख्या 1 सय 72 पगेुको छ। 

• 3 लाख 37 हजार 7 सय 58 मेजशन ररडेबल राहदानी र 26 हजार 1 सय 9 र्वद्यिुीय राहदानी 
जारी िएको। 

• कन्त्सलुर सेवा र्विागबाट २०७८ िाि १३ देजख प्रहरी प्रर्िवदेनहरूको अनलाइन प्रमाणीकरण 
प्रणाली अवलम्वन गरेको। हालसम्म काठमाडौं र लर्लिपरु जजल्लाका 19 थथानीय िह र मरे्श 
प्रदेशअन्त्िगिि र्वर्िन्त् न जजल्लाका 20 थथानीय िहमाफि ि कन्त्सलुर सेवा प्रवाह सरुु िइसकेको। 

• अफगार्नथिानमा र्वकर्सि राजनीर्िक घटनाक्रमका कारण त्यहाुँ अलपर परेका कररब 1 हजार 5 
सय नेपालीहरूको उद्धार गररएको। 

• र्वदेश जथथि नेपाली र्नयोगहरूबाट वैदेजशक रोजगारीमा रहेका 2 हजार 5 सय नेपाली 
नागररकहरूको उद्धार गररएको र 8 सय 30 नेपाली नागररकहरूलाई काननुी सहायिा प्रदान 
गररएको। 

▪ नेपालबाट हराएका एवम ्चोरी िएका परुािाजत्त्वक महत्त्वका कलाकृर्ि पनु: प्राप् ि गने सरकारको 
अर्ियानअन्त्िगिि २०७८ पौर् २६ मा अमेररकाको न्त्यूयोकि  जथथि Rubin Museum of Art बाट १७ 
औिं र १४ औिं शिाधदीका दईु वटा काष्ठकलाका परुािाजत्त्वक कलाकृर्ि र्फिाि प्राप् ि गररएको।   
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पररच्छेद - पाुँच 
बजेट प्रणाली िथा साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनमा िएका सरु्ारका प्रयास 

 

साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनलाई व्यवजथथि, पारदशी एवम ्सक्षम बनाई साविजर्नक जवाफदेर्हिा अर्िवरृ्द्ध 
गरी र्वत्तीय सशुासन कायम गने प्रयास हुुँदै आएको छ। साविजर्नक लगानीको सक्षम र कुशल 
उपयोगबाट अर्र्किम प्रर्िफल प्राप् ि हनुे गरी कायिक्रम र योजनाको छनौट, स्रोिको पयािप् ििा, 
प्रिावकारी कायािन्त्वयन, व्यवजथथि लेखाङ्कन र प्रर्िवदेन प्रणालीको र्वकास िथा प्रयोग एवम ्सरकारी 
सम्पजत्तको कुशल व्यवथथापन र सक्षम उपयोग गनि र्वर्िन्त् न सरु्ारका प्रयासहरू गररएका छन।् काननुी, 
नीर्िगि, प्रणालीगि र प्रर्क्रयागि सरु्ार गरी साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनलाई सक्षम बनाउने प्रयास 
जारी छ। आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, 207६ र आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्व र्नयमावली, 2077 कायािन्त्वयनमा आई कुशल र्वर्नयोजन, प्रिावकारी र सक्षम कायािन्त्वयन 
एवम ् व्यवजथथि प्रर्िवेदनको माध्यमबाट र्वत्तीय जवाफदेर्हिालाई थथार्पि गररएको छ। र्वत्तीय 
सिंघीयिालाई थप प्रिावकारी बनाउन अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, 2074 का साथै र्वर्िन्त् न 
कायिर्वर्र् र र्नदेजशका िजुिमा लगायि र्वर्िन्त् न सिंरचनात्मक सरु्ार गररएको छ। सिंघमा मन्त्रालयगि 
बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budget Information System-LMBIS), प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगि 
बजेट सूचना प्रणाली  (Provincial Line Ministry Budget Information System-PLMBIS) का साथै 
थथानीय िहमा थथानीय सजिि कोर् व्यवथथापन प्रणाली (Sub-National Treasury Regulatory 

Application- SuTRA) लागू गररएको छ। यी प्रणालीहरूलाई प्रयोगकिाि मैरी बनाई र्वत्त व्यवथथापनलाई 
व्यवजथथि र समयानकूुल बनाइएको छ।  

समीक्षा अवर्र्मा र्वगिमा अगार्ड बढाइएका सरु्ारका प्रयासहरूलाई र्नरन्त्िरिा ददई समानकूुल थप 
सरु्ारहरू गररएको छ। पुुँजी र्नमािणमा िन्त्दा उपिोगमा बढी खचि हनुे िथा सीर्मि स्रोिबाट ठूलो 
जनअपेक्षा व्यवथथापन गनुिपने चनुौिीले गदाि उपिोग खचि र्नयन्त्रणका लार्ग प्रशासर्नक खचिमा 
र्मिव्यर्यिा कायम गनि “साविजर्नक खचिलाई र्मिव्ययी िथा प्रिावकारी बनाउने सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 
2078” जारी िई कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। पूवि ियारी निएका एवम ्स्रोिको सरु्नजिििा निएका 
योजनाहरूमा बजेट र्वर्नयोजन नगने व्यवथथा गररएको छ। जसबाट गणुथिरीय र कुशल र्वर्नयोजन 
िई बजेट कायािन्त्वयनमा सरु्ार हनुे अपेक्षा गररएको छ। बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन, अनगुमन एवम ्
मूल्यािंकन, प्रर्िवदेन र र्वत्तीय सिंघीयिाको कायािन्त्वयनका लार्ग गररएका प्रयासहरू देहाय बमोजजम प्रथििु 
गररएको छ। यथिा प्रयासहरूबाट साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापन पारदशी, सक्षम र व्यवजथथि हुुँदै गएको 
छ। 

5.1  र्वत्तीय सिंघीयिा कायािन्त्वयन र र्वत्त हथिान्त्िरण 

• नेपालको सिंर्वर्ान, अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, 2074, रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त 
आयोग ऐन, 2074, र्वर्नयोजन ऐन, 2078 लगायिको कानूनी व्यवथथा अनरुूप एवम ्कायिर्वर्र्, 
मापदण्डको आर्ारमा र्वत्तीय सिंघीयिाको कायािन्त्वयन िइरहेको। 

• चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वत्तीय हथिान्त्िरणका लार्ग र्वर्नयोजन िएकोमध्ये सःशिि अनदुानमा रू.99 
अबि 30 करोड 23 लाख, र्वत्तीय समानीकरण अनदुानमा रू.73 अबि 33 करोड 96 लाख 
हथिान्त्िरण गररएको छ। समीक्षा अवर्र्मा र्वशेर् अनदुानमा रू.2 अबि 88 करोड 50 लाख र 
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समपरुक अनदुानमा रू.3 अबि 73 करोड 45 लाखको कायिक्रम बाुँडफाुँट गरी हथिान्त्िरण    
िएको। 
िार्लका निं.5.1: प्रदेश र थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण                (रू.लाखमा) 

प्रदेशिफि  समानीकरण  सःशिि  र्वशेर्   समपरुक  कुल 

प्रदेश निं. १ 42839 13126 1483 2912 60360 
मरे्श प्रदेश 18484 14342 0 0 32826 
बागमिी प्रदेश 52393 34871 3723 3832 94820 
गण्डकी प्रदेश 37114 8650 330 8650 54744 
लजुम्बनी प्रदेश 40129 0 0 0 40129 
कणािली प्रदेश 50711 8774 0 0 59485 
सदूुरपजिम प्रदेश 42720 19951 2043 4097 68811 
थथानीय िह सबै 449007 893308 21271 17854 1381440 

कुल जम्मा  733396 993023 28850 37345 1792613 
 

• र्वत्तीय हथिान्त्िरण िएको बजेट र कायिक्रमको प्रिावकारी कायािन्त्वयनका लार्ग मागिदशिनमाफि ि 
थपष् ट गररएको। 

• र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको रकम सम्बजन्त्र्ि िहको सजिि कोर्मा प्रत्येक आर्थिक वर्िको िाि 
2, कार्ििक 2, माघ २ गिे र वैशाख 2 गिे गरी चार र्कथिामा हथिान्त्िरण गने गररएको। 

• र्वत्तीय समानीकरण अनदुानमा खचि िएको रकमको र्ववरण सम्बजन्त्र्ि िहले कार्ििक १ गिे, माघ 
१ गिे र वार्र्िक आर्थिक र्ववरण अको आर्थिक वर्िको साउनर्िर सिंघीय कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयमा बझुाउन ुपने र र्ववरण प्राप् ि निएको अवथथामा र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको बाुँकी 
अिंश सम्बजन्त्र्ि िहको सजिि कोर्मा हथिान्त्िरण नहनुे व्यवथथा गररएको। 

• सःशिि अनदुानको एक र्िहाइले हनुे रकम महालेखा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले सम्बजन्त्र्ि िहको 
सजिि कोर्मा प्रत्यके वर्िको िाि २ गिे हथिान्त्िरण गने गरेको।  

• सःशिि अनदुान बापि हथिान्त्िररि रकमको योजना, कायािन्त्वयन अवर्र्,  प्रर्क्रया, कायियोजना, नगद 
प्रवाह र सम्बजन्त्र्ि िहबाट पाररि राजथव र व्ययको अनमुान साउनर्िर सिंघीय कोर् िथा लेखा 
र्नयन्त्रक कायािलयमा बझुाउन ुपने र खचि िएको र्ववरण चाल ुआर्थिक वर्िको मिंर्सर 15, चैर 
15, असार 15 र वार्र्िक आर्थिक र्ववरण अको आर्थिक वर्िको साउन मसान्त्िमा बझुाउन ुपने 
व्यवथथा गररएको। 

• सःशिि, र्वशेर् र समपरुक अनदुानको बचि रकम सम्बजन्त्र्ि िहले आर्थिक वर्ि समाप् ि िएको 15 
ददनर्िर सिंघीय सजिि कोर्मा दाजखला नगरेमा र्वत्तीय समानीकरण अनदुानबाट कट्टा गने व्यवथथा 
र्मलाइएको। 

• प्रदेश र थथानीय िहमा सःशिि अनदुानबाट सञ् चार्लि कायिक्रम र योजना कायािन्त्वयनको क्रममा 
थप बजेट आवश्यक िएमा आवश्यकिा, औजचत्य र स्रोिको उपलधर्िाको आर्ारमा थप रकम 
र्वत्तीय हथिान्त्िरण गररने व्यवथथा गररएको। 

• सिंघीय र्नकायमा र्वर्नयोजजि रकम प्रदेश र थथानीय िहमाफि ि कायािन्त्वयन गनुि परेमा सिंघीय 
मन्त्रालयको सहमर्िमा कायािन्त्वयन गनि सर्कने व्यवथथा गररएको। 
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• आर्थिक वर्िको बीचमा प्रदेश र थथानीय िहले प्राप् ि गरेको थप र्वत्तीय हथिान्त्िरण आफ्नो बजेटमा 
समावशे गरी सम्बजन्त्र्ि सिाबाट अनमुोदन गराउन ुपने व्यवथथा गररएको।  

• प्रदेश िथा थथानीय िहको कुनै कायिक्रम सिंघीय कायािलयबाट कायािन्त्वयन गनुि परेमा सिंघीय अथि 
मन्त्रालयको थवीकृर्ि र्लई कायािन्त्वयन गनि सर्कन ेव्यवथथा गररएको । 

5.2  आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेट कायािन्त्वयन मागिदशिन 

• एकिन्त्दा बढी र्नकायबाट खचि गने गरी अवण्डामा रहेको रकम 2078 असोज मसान्त्िर्िर बाुँडफाुँट 
गररसक्न ुपनेछ। िर मनार्सव कारणले समयमै बाुँडफाुँट हनु नसकेको हकमा अथि मन्त्रालयले 
2078 पसुर्िर बाुँडफाुँट गनि सक्ने व्यवथथा र्मलाइएको। 

• वार्र्िक थवीकृि कायिक्रमको बजेट खचि हनु नसक्ने िएमा 2078 चैर 15 गिेर्िर अथि मन्त्रालयमा 
समपिण गनुिपने व्यवथथा र्मलाइएको।  

• प्रदेश िथा थथानीय िहले सःशिि अनदुानमा थप रकम माग गदाि प्रर्ानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को 
कायािलय, सिंघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयमाफि ि माग गनुिपने 
व्यवथथा र्मलाइएको।  

• नयाुँ ऐन, र्नयम िजुिमा गनुि पनेको हकमा साउनर्िर र र्वद्यमान कायिर्वर्र्, र्नदेजशका, मापदण्ड र 
मागिदशिन सिंशोर्न र िजुिमा गनुि परेमा असार मसान्त्िर्िर सम्पन्न गररसक्न ुपने गनुिपने व्यवथथा 
र्मलाइएको।  

• वैदेजशक स्रोििफि को बजेट रकम खचि गनुि पूवि उक्त स्रोिबाट रकम प्राप् ि हनुे सरु्नजिि गरेर मार 
खचि गने व्यवथथा र्मलाइएको। 

5.3  कायिक्रम थवीकृर्ि र कायिक्रम सिंशोर्न  

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा समावेश िएका कायिक्रम न ैथवीकृि कायिक्रम हनु े
कानूनी व्यवथथालाई र्नरन्त्िरिा ददइएको। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा कुनै सिंशोर्न िएमा अथि मन्त्रालयको सहमर्ि र्लन ु
पनेछ। िर एउटै बजेट उपशीर्िकर्िरको र्क्रयाकलापको उद्देश्यमा फरक नपने गरी पररणात्मक 
लक्ष्य थपघट, चालिुफि को खचि शीर्िकको शरुू र्वर्नयोजनको 25 प्रर्िशिसम्मको रकमान्त्िर र 
एउटै बजेट उपशीर्िकको रकम एक र्नकायबाट घटाई अको र्नकायमा थप गनुि परेमा LMBIS मा 
नै रोक्का राखी र्क्रयाकलाप र पररमाण नघट्ने गरी कायिक्रम सिंशोर्न गनि सर्कन ेव्यवथथा गररएको। 

5.4  सूचना प्रर्वर्र् प्रणालीमा सरु्ार 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) लाई समयानकूुल पररमाजिन गरी प्रयोगकिािमैरी बनाउन 
पूणिरूपमा Web Based बनाइएको। 

• र्क्रयाकलापमा आर्ाररि बजटे िजुिमालाई पूणि रूपमा लागू गररएको। 
• प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) लाई Web Based बनाई प्रर्िवदेन प्रणालीलाई 

थप व्यवजथथि बनाउने गरी थिरोन्नर्िको काम सम्पन्न िएको। 
• प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS), प्रदेश थिरीय एकल कोर् खािा प्रणाली 

(PTSA) र कम्प्यटुरमा आर्ाररि सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) बीच अन्त्िरआवद्धिा कायम गरी 
Realtime प्रर्िवेदन प्राप् ि हनुे व्यवथथा अजन्त्िम चरणमा पगेुको। 
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• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) र प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS), 
प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) र थथानीय सजिि कोर् व्यवथथापन प्रणाली 
(SuTRA), मन्त्रालयगि बजटे सूचना प्रणाली (LMBIS) र थथानीय सजिि कोर् व्यवथथापन प्रणाली 
(SuTRA) बीच पर्न अन्त्िरआवद्धिा कायम गरी बजेट िजुिमा र कायािन्त्वयनको ित्काल जानकारी 
हनुे गरी प्रणाली सरु्ारको कायि अजन्त्िम चरणमा पगेुको। 

5.5  अन्त्य सरु्ारहरू  

• आयोजनाको बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 2077 र्िर पने, कोर्िड-19 र्वरुद्धको खोप खररद 
र थवाथथ्य सामग्री खररद गनि, मध्यमकालीन खचि सिंरचना र्िरको आयोजना/कायिक्रम बाहेकलाई 
स्रोि सरु्नजिििा नददन ेनीर्िलाई कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• अन्त्िरािर्िय सहायिा प्रार्िको सरु्नजिििा िएपर्छ मार बजेटमा समावेश गररने व्यवथथा गररएको। 
• र्वर्नयोजजि बजेटमा समावेश निएको कायिक्रम कायािन्त्वयन नगररने र गरेमा सम्बजन्त्र्ि अर्र्कारी 

नै जजम्मवेार हनुपुने व्यवथथा गररएको। 
• र्वकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनगुमन गने प्रणाली र्वकास गरी खचिको अनगुमन गररने। 
• सहिार्गिा र सङ्कलन लागि घटाउन र प्रर्वर्र्मैरी बनाउन िन्त्सार र्वन्त्दमुा दाजखला गनुिपने राजथव 

e-payment माफि ि दाजखला गनि सर्कने व्यवथथा लागू गररएको। 
• साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनलाई पारदशी, छररिो, व्यवजथथि बनाई थप सदुृढ बनाउन अथि मन्त्रालय, 

महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय, रार्िय योजना आयोग, महालेखा परीक्षकको कायािलय, साविजर्नक 
खररद अनगुमन कायािलयलगायिका र्नकायको प्रणालीबीच अन्त्िरआवद्धिा कायम गनि Integrated 

Financial Management Information System लागू गने प्रर्क्रया अजघ बढाइएको।  
• सरकारी िकु्तानी प्रणालीमा Electronic Fund Transfer सबै र्नकायमा लागू गररएको। 
• र्क्रयाकलापमा आर्ाररि खचि लेखाङ्कन गरी सोझै बैङ्क खािामा िकु्तानी गनि सर्कने गरी ियार 

गररएको Computerized Government Accounting System-CGAS सिंघ र प्रदेशअन्त्िगििको सबै 
सरकारी कायािलयहरूमा लागू गररएको। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS), कम्प्यटुरमा आर्ाररि सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS), 
एकल खािा कोर् प्रणाली (TSA) र र्वद्यिुीय िकु्तानी प्रणाली (EFT) बीच अन्त्िरआवद्धिा कायम 
गररएको। 

• सिंघीय सजञ् चि कोर्बाट र्नवतृ्तिरकहरूलाई र्वद्यिुीय प्रणालीबाट र्नवृत्तिरण रकम सोझै बैङ्क खािामा 
पठाइएको। 

• Computerized Government Accounting System-CGAS, कमिचारी सिंचय कोर् र नागररक लगानी 
कोर् प्रणाली बीच Integration गरी कोर्कट्टी रकम Online Submission गने कायि सरुु िएको। 

• नेपाल सरकारले आजिन गने सबै प्रकारका राजथवहरू राजथव व्यवथथापन सूचना प्रणाली (Revenue 

Management Information System-RMIS) बाट सोझै बैङ्कमा दाजखला गने सम्बन्त्र्मा NCHL को  
Connect IPS बाट मार Electronic Bill Payment (EBP) िइरहेकोमा Digital Wallet समेिको 
अन्त्िरआवद्धिाको लार्ग आवश्यक Application Programming Interface (API) ियार िई १० िन्त्दा 
बढी सेवा प्रदायकलाई र्विरण गररएको। 

• साविजर्नक सम्पजत्तको अर्िलेखाङ्कन गने प्रयोजनको लार्ग िीनै िहका सरकारी कायािलयहरूमा 
साविजर्नक सम्पजत्त व्यवथथापन प्रणाली (Public Asset Management System-PAMS) प्रयोगमा 
ल्याएको।  
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• NPSAS Based Online Reporting System प्रयोग गरी सिंघीय सरकारअन्त्िगििका ४३ वटा केजन्त्िय 
र्नकायहरूको आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को र्वत्तीय प्रर्िवदेन ियार िई महालेखा परीक्षकको 
कायािलयमा पेश गररएको। 

• आन्त्िररक लेखापरीक्षण कायिलाई र्नष्पक्ष, प्रिावकारी र थविन्त्र बनाउन लेखापरीक्षण कायिलाई 
लेखापालन कायिबाट पूणिि: अलग गराई लेखा समूह र्िरकै छुटै्ट जनशजक्तबाट आन्त्िररक लेखापरीक्षण 
गराउने गरी जनशजक्त व्यवथथापन गररएको। 

• आन्त्िररक लेखापरीक्षण एकीकृि प्रर्िवदेनलाई एकल खािा कोर् प्रणाली (TSA) मा आबद्ध 
गररएको। 

• थथानीय िहको थथानीय िह कोर् व्यवथथापन प्रणाली (SuTRA) मा र्वद्यिुीय िकु्तानी प्रणाली (EFT) 
लाई आवद्ध गररएको। 

• देशिरका जशक्षकलाई र्नवृत्तिरण अर्र्कारपर लगायि र्नजले पाउन ेअन्त्य सेवा सरु्वर्ा र्मर्ि 2078 
श्रावण १ गिेदेजख सम्बजन्त्र्ि जजल्लाको सिंघीय कोर् िथा लेख र्नयन्त्रक कायािलयबाटै र्विरण गने 
व्यवथथा गररएको। 

• माननीय अथिमन्त्रीज्यूको उपजथथर्िमा मन्त्रालयका सजचवज्यू, योजना महाशाखाको प्रमखु, र्विागीय 
प्रमखु लगायिसुँग बजेट कायािन्त्वयन र पुुँजीगि खचि वृर्द्धमा सहजीकरण गनि पटक पटक छलफल 
गररएको। 

• आन्त्िररक ऋणलाई र्वकास कायिमा मार सदपुयोग गने नीर्ि र्लइएको। 
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पररच्छेद - छ 
खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान र पनु: प्राथर्मकीकरण 

 

6.1  समर्िगि खचि एवम ्स्रोिको सिंशोर्र्ि अनमुान 

6.1.1  खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान  

कोर्िड-१९ को रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग गररएको प्रयास िथा सबै नागररकलाई कोर्िड-
१९ र्वरुद्धको खोप लगाउन ेनीर्ि अनरुूप व्यापक र्वथिार एवम ्आर्थिक पनुरूत्थानका कायिक्रमहरू 
लागू गररएकाले अथििन्त्र गर्िशील रूपमा अजघ बढेको छ। राहि िथा पनुथथािपनाका कायिक्रम, रार्िय 
गौरवका आयोजना, रार्िय महत्वका आयोजना, क्रमागि आयोजना, सामाजजक सरुक्षा एवम ्सिंरक्षणका 
कायिक्रमलाई र्वशेर् प्राथर्मकिाका आर्ारमा कायािन्त्वयन गने नीर्ि र्लई बजेट िजुिमा र कायािन्त्वयन 
गररएकाले अथििन्त्र चलायमान िएको छ। यद्यर्प, कोर्िड-१९ ले प्रिार्वि पारेको अथििन्त्र सामान्त्य 
रूपमा अजघ बर्ढरहेकोमा कोर्िड-१९ को िेस्रो लहर र बाह्य के्षरमा परेको चापका कारण पर्छल्लो 
समयमा अथििन्त्रमा केही दबाब महससु गररएको छ। चाल ुवर्िको पररमाजजिि बजटे पाररि निएसम्म 
बजेट कायािन्त्वयनमा केही अन्त्यौलिा रहेको र असोजपर्छ मार बजेट कायािन्त्वयन प्रर्क्रया अजघ बढेकाले 
पर्न अपेजक्षि रूपमा पुुँजीगि खचि हनु नसकेको देजखन्त्छ। 

कोर्िड-१९ र्वरूद्धको खोपका लार्ग पयािप् ि स्रोिको व्यवथथा गनि, सिंयकु्त सरकारको साझा न्त्यूनिम 
कायिक्रमको कायािन्त्वयन गनि, स्रोि सार्नको र्विरणलाई सन्त्िरु्लि र समन्त्यार्यक बनाउन, पूवि ियारी 
निएका र प्रार्वर्र्क दृर्िकोणले सम्िाव्य नदेजखएका प्रथिार्वि आयोजना एवम ्स्रोिको सरु्नजिििा 
निएका आयोजनाको पनु: प्राथर्मकीकरण गनि 2078 िाि 25 गिे प्रर्िथथापन र्वरे्यकमाफि ि चाल ु
आर्थिक वर्िको बजेटलाई सामान्त्य पररमाजिन गरी प्रर्िर्नर्र्सिामा प्रथििु गररएको र्थयो। अनतु्पादक 
के्षरमा साविजर्नक ऋणको प्रयोगले साुँवा धयाज र्फिािमा राजथवको ठूलो र्हथसा छुट्याउन ुपने, र्नजी 
क्षेरलाई आवश्यक लगानीयोग्य पुुँजीको स्रोि सिंकुजचि हनु सक्ने र स्रोि यर्कन निएको क्षेरको 
कायिक्रम घटाउन ुपने िएकोले अध्यादेशमाफि ि रू.37 अबिले ऋणको अिंश घटाई समग्रमा बजेटको 
आकार कररब रू.15 अबिले घटाइएको हो। 

कोर्िड-१९ को प्रिाव न्त्यूनीकरण हुुँदै गएको, खोप कायिक्रमलाई व्यापकिा ददइएकोले अथििन्त्र सामान्त्य 
रूपमा अजघ बढ्न ेर्वश्वास र्लई लक्ष्य अनरुूप राजथव सङ्कलन र बजेट खचि हनु ेअनमुान गररएको र्थयो। 
कोर्िड-१९ र्वरुद्धको खोप खररद िथा प्रिार्वि के्षर र वगिका लार्ग राहि र पनुरुत्थान कायिक्रममा 
स्रोि पररचालन गनि चालिुफि को प्रशासर्नक खचिमा कटौिी गररएको छ। पुुँजीगि खचििफि  र्नमािणार्ीन 
आयोजनाहरूलाई सम्पन्त् न गदै जान ेनीर्ि र्लइएको छ। कुल बजेटको आकार घटे पर्न पुुँजीगि बजेट 
र प्रदेश िथा थथानीय िहमा हनुे र्वत्तीय हथिान्त्िरणमा वृर्द्ध गररएको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट कायािन्त्वयनको लार्ग आवश्यक पूवि ियारीको कायि ित्काल गनि आग्रह 
गररएको र्थयो। सिंयकु्त सरकार गठन िई प्रर्िथथापन र्वरे्यकमाफि ि बजेट जारी गदाि सार्वकको बजेटमा 
सामान्त्य रूपमा मार पररमाजिन गररएको र्थयो। माननीय अथिमन्त्रीज्यूको उपजथथर्िमा बजेट कायािन्त्वयनमा 
सहजीकरण गनि र पुुँजीगि खचि वृर्द्ध गनि सम्वद्ध जजम्मेवार अर्र्कारीहरूसुँग पटक-पटक छलफल 
कायिक्रम आयोजना गररएको र्थयो। कोर्िड-१९ को जोजखम कम िएको, बजेट कायािन्त्वयनमा परेका 
समथयाहरूको समार्ान र सहजीकरण गररएको कारण पुुँजीगि खचिमा अपेक्षाकृि वृर्द्ध हनुे अनमुान 
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गररए िापर्न सो अनसुार खचि हनु सकेन। यद्यर्प, चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट कायािन्त्वयनलाई नर्िजामखुी 
बनाउन गररएका नीर्िगि, काननुी एवम ्प्रर्क्रयागि सरलीकरण र अथि मन्त्रालयबाट गररएको पहलका 
कारण चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनाको पर्छल्लो समयमा पुुँजीगि खचिमा आशार्िि वरृ्द्ध िन े
िएको देजखन्त्छ। चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनामा खचिको र्वश्लरे्ण गदाि पुुँजीगि बाहेक अन्त्य 
खचिमा िन ेसकारात्मक वृर्द्ध िएको छ।  

चाल ुखचिलाई र्मिव्ययी रूपले व्यवथथापन गने र पुुँजीगििफि  अपेजक्षि प्रर्िफल प्राप् ि हनुे गरी गणुात्मक 
खचि गनुिपने आवश्यकिा रहेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन र प्रर्िवदेनका 
के्षरमा सार्वकका सरु्ारलाई र्नरन्त्िरिा ददिंदै थप सरु्ारहरू गररएका छन।् आर्थिक कायिर्वर्र् िथा 
र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन र र्नयम बमोजजम जजम्मवेार र जवाफदेही रूपमा बाुँकी अवर्र्मा खचिको पररमाण 
र गणुथिरमा अझ वृर्द्ध हनुे अनमुान गररएको छ। कोर्िड-१९ को िेस्रो लहरमा पर्न अथििन्त्र चलायमान 
नै रहेको सन्त्दििमा आयोजना र कायिक्रमको कायािन्त्वयनले गर्ि बढ्ने अपेक्षा गररएको छ। 

र्नकट िर्वष्यमा सम्पन्न हनुे थथानीय िहको र्नवािचन, र्सजजिि दार्यत्वको िकु्तानी, आयोजनाहरूको 
र्नमािणमा आएको गर्ि, लजक्षि जनसिंख्याको ७० प्रर्िशििन्त्दा बढी जनिाले कोर्िड-१९ को खोप 
लगाएको अवथथा र कोर्िड-१९ को जोजखम न्त्यून हुुँदै गएकोले पर्छल्लो समय अथििन्त्र सामान्त्य रूपमा 
चलायमान िएको हुुँदा आगामी ददनमा साविजर्नक खचिमा उल्लेख्य सरु्ार हनु ेअपेक्षा र्लइएको छ। 
मार्थ उल्लेजखि आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.15 खबि 46 अबि 28 करोड 53 लाख अथािि शरुु 
र्वर्नयोजनको िलुनामा 94.7 प्रर्िशि खचि हनु े अनमुान गररएको छ। सिंशोर्र्ि बजेटको र्ववरण 
िार्लका न. 6.१ मा प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 6.१:  खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान                                           (रू.लाखमा)  

 

शीर्िक 

आर्थिक वर्ि  2077/78 समर्िगि जथथर्ि 

अनमुान यथाथि खचि प्रर्िशि 
2078/79 

को बजेट 

पसुसम्मको 
यथाथि खचि 

2078/79 

को सिंशोर्र्ि 
अनमुार्नि खचि 

सिंशोर्र्ि 

अनमुार्नि 
खचि 

प्रर्िशि 

चाल ुखचि 9489406 8462173 89.17  10652939 4065005 10354657 97.20 
पुुँजीगि खचि 3529175 2288361 64.84  3780977 508098 3403258 90.01 
र्वत्तीय व्यवथथा 1727873 1216226 70.39  1894376 494748 1704938 90.00 

जम्मा 14746454 11966760 81.15  16328292 5067852 15462853 94.70 
स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय    

 

6.1.2  खचिको सिंशोर्र्ि अनमुानका आर्ार 

चाल ुआर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्म हनुे सिंशोर्र्ि खचि अनमुानका आर्ार देहाय बमोजजम रहेका छन।् 

चाल ुखचििफि   

• कोर्िड-१९ र्वरुद्धको खोपमा ददइएको जोड िथा थवाथथ्य पूवािर्ारका लार्ग छुट्याएको बजेटका 
कारण थवाथथ्य के्षरमा र्वर्नयोजजि बजेटमध्ये अर्र्कािंश बजेट खचि हनुे। 
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• थथानीय िहको र्नवािचनको लार्ग थप बजेट व्यवथथापन गनुिपने। 
• रासायर्नक मल खररद गनि थप रू.13 अबिको स्रोि सरु्नजिििा ददइएको। 
• सामाजजक सरुक्षा ित्ताका लार्ग नपगु हनुे रकम व्यवथथापन गनुिपने । 
• रािसेवकको िलबमा िएको वृर्द्ध, प्रहरी कमिचारीको राशन ित्ता वृर्द्ध िथा प्रहरी, सेनाका लार्ग 

आवश्यक िलबमा न्त्यून र्वर्नयोजनको कारण थप रकम व्यवथथापन गनुिपने। 
• रार्िय पनुर्निमािण प्रार्र्करण खारेज िएपर्छ हथिान्त्िररि र्नजी आवास अनदुान लार्ग थप बजेट 

आवश्यक पने। 
• प्रदेश र थथानीय िहबाट कोर्िड-१९ को कारण गि आर्थिक वर्िको दार्यत्व चाल ुआर्थिक वर्िमा 

सरेकोले सो दार्यत्व िकु्तानी गनुिपने। 
• कर्िपय अत्यावश्यक पने खचिका लार्ग बजेट र्वर्नयोजन गदाि न ै छुट िएको वा न्त्यून बजेट 

र्वर्नयोजन िएको कारण सो प्रयोजनका लार्ग थप बजेट र्नकासा गनुिपने। 
• रार्िय पररचयपर आपूर्ििका लार्ग थप रकम िकु्तानी गनुिपने। 
• कार्ििकको पर्हलो हिामा आएको बेमौसमी वर्ािका कारण र्ानवालीमा पगु्न गएको क्षर्िको लार्ग 

राहि उपलधर् गराउन ुपने। 
• जेठ र असारको सामाजजक सरुक्षा कोर्मा जम्मा हनुे योगदान रकम सरकारले व्यहोने पने। 

पुुँजीगि खचििफि  

• गि आर्थिक वर्िको कर्िपय ठेक्काहरूको म्याद थर्पएको कारण गि वर्िको दार्यत्व चाल ुआर्थिक 
वर्िमा सरेकाले उक्त रकमको िकु्तानी गनुिपने। 

• र्वर्िन्त् न समयमा उपलधर् गराइएको स्रोि सरु्नजिििाको दार्यत्व िकु्तानी गनुिपने। 
• काठमाडौं-िराई-मरे्श ििु मागि, मध्यपहाडी लोकमागि, हलुाकी राजमागि, मदन िण्डारी लोकमागि, 

िेरी लोकमागि, र्वर्िन्त् न व्यापाररक मागिहरू, महाकाली कोररडोर, बटुवल-नारायणगढ खण्ड, रार्िय 
महत्वका सडकहरूको र्नमािण कायिले गर्ि र्लएको र यथिा आयोजनाको लार्ग थप रकम व्यवथथापन 
गनुिपने । 

• नारायणी नदी र्नयन्त्रण लगायि अन्त्य नदी र्नयन्त्रण आयोजनाका लार्ग कायि अजघ बढाउन सहमर्ि 
ददइएकाले कायि प्रगर्ि अनरुूप सजृना हनुे दार्यत्व िकु्तानी गनुिपने। 

• सनुकोशी मररन डाइिसिन आयोजना, बबई र्सिंचाई आयोजनाको नयाुँ चरणलगायि र्सुँचाई आयोजनामा 
ददइएको स्रोि सर्नजिििाको िकु्तानी गनुिपने। 

• सखु्खा बन्त्दरगाह िन्त्सार कायािलय, पसािको लार्ग आवश्यक जग्गा अर्र्ग्रहणका लार्ग रू.३ अबि 
थप िकु्तानी गनुिपने िएकाले खचिमा वृर्द्ध हनु।े 

• सिंघीय सिंसद िवन, प्रर्ानमन्त्री र्नवास, मन्त्री र्नवास िथा प्रदेश प्रमखु र्नवासको िवन र्नमािण 
िइरहेकोले िी आयोजनामा थप बजेट आवश्यक पने। सघन शहरी र्वकास कायिक्रमले गर्ि 
र्लएकाले सोमा समिे थप खचि हनुे। 

• कणािली कोररडोरको र्वद्यिु प्रसारण लाइनका लार्ग जग्गा अर्र्ग्रहण बापि मआुधजा िकु्तानी गदाि 
खचि बढ्ने। 

• जलवाय ुअनकूुर्लि ठूला खानेपानी आयोजना लगायिका आयोजनाहरूको लार्ग कायि अजघ बढाउन 
सहमर्ि ददइएकाले थप बजटे खचि हनुे। 

• पनुर्निमािण हनु बाुँकी सम्पदा र िवनहरूको पनुर्निमािण िइरहेको सो कायिमा हनुे खचि। 
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• नेपाली सेनाद्वारा सीमा के्षरमा र्नमािणार्र्न होजल्डङ्ग सेन्त्टरका लार्ग स्रोि सरु्नजिििा ददइएकोमध्य े
बाुँकी रकम व्यवथथापन गदाि खचि हनुे। 

र्वत्तीय व्यवथथािफि  

• गौिमबदु्ध अन्त्िरािर्िय र्वमानथथल र पोखरा र्वमानथथलको र्नमािण सम्पन्न हनुे चरणमा रहेकोले खचि 
हनुे। 

• जनकपरु-जयनगर रेल सेवा र्नकट िर्वष्यमा सञ् चालनमा आउने िएकोले थप ऋण लगानी गनुिपने। 
• ग्रामीण र्वद्यिुीकरण र नेपाल र्वद्यिु प्रार्र्करणअन्त्िगििका आयोजनाको र्नमािण कायिले गर्ि र्लएकोले 

खचि वृर्द्ध हनुे। 
• साविजर्नक ऋणको साुँवा र धयाज िकु्तानी गनुिपने। 

6.1.3  चाल ुखचि अनमुान  

चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनामा रू.4 खबि ६ अबि ५० करोड ५ लाख खचि िइसकेको र 
चाल ुखचिको सिंशोर्र्ि अनमुानका आर्ारहरूलाई र्वश्लरे्ण, र्वर्िन्त् न मन्त्रालय/र्नकायहरूको थप मागको 
सम्बोर्न, थथानीय िह र्नवािचनलगायिले गदाि आर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा थप रू.6 खबि 28 अबि 
96 करोड 52 लाख खचि हनुे अनमुान गररएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनामा िएको 
खचि र बाुँकी अवर्र्मा हनु ेखचिको अनमुान समेिका आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िमा चाल ुखचििफि  
र्वर्नयोजजि रकमको 97.2 प्रर्िशि अथािि रू.10 खबि 35 अबि 46 करोड 57 लाख खचि हनु े
सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। 

6.1.4  पुुँजीगि खचि अनमुान  

पुुँजीगि खचििफि  चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनामा रू.५० अबि ८० करोड ९८ लाख खचि िएको 
र बाुँकी अवर्र्मा हनुे पुुँजीगि खचिको अनमुान समिेका आर्ारमा बाुँकी अवर्र्मा थप रू.2 खबि 89 
अबि 51 करोड 60 लाख पुुँजीगि खचि हनुे अनमुान गररएको छ। हालसम्म िएको खचि र बाुँकी 
अवर्र्मा हनुे खचि समिे गरी चाल ुआर्थिक वर्िमा पुुँजीगििफि  र्वर्नयोजनको 90.01 प्रर्िशि अथािि 
रू.3 खबि 40 अबि 32 करोड 58 लाख खचि हनुे सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। 

6.1.5  र्वत्तीय व्यवथथािफि को अनमुान 

र्वत्तीय व्यवथथािफि  चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनामा रू.49 अबि 47 करोड ४८ लाख खचि 
िएको छ। बाुँकी अवर्र्मा हनुे साुँवा र धयाज िकु्तानी, अन्त्य खचिसमिेको आर्ारमा रू.1 खबि 21 
अबि 1 करोड 90 लाख थप खचि हनुे अनमुान रहेको छ। खचि िएको र खचि हनु ेअनमुानको आर्ारमा 
चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वत्तीय व्यवथथािफि  र्वर्नयोजनको 90 प्रर्िशि अथािि रू.1 खबि 70 अबि 49 
करोड 38 लाख खचि हनुे सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७8/७9 को खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान 

चाल ुआर्थिक वर्िमा चालिुफि  रू.10 खबि 35 अबि 46 करोड 57 लाख, पुुँजीगििफि  रू.3 खबि 40 
अबि 32 करोड 58 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.१ खबि 70 अबि 49 करोड 38 लाख गरी कुल 
खचि रू.१5 खबि 46 अबि 28 करोड 53 लाख खचि हनुे सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। यो रकम 
कुल र्वर्नयोजनको कररब ९4.7 प्रर्िशि हो।  
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6.2  स्रोिगि खचि अनमुान 

चाल ु आर्थिक वर्िको बजटेमा प्रथिाव गररएको खचि व्यहोने स्रोिमध्ये राजथव र आन्त्िररक  
ऋणबाट गरी जम्मा रू.१2 खबि 89 अबि 82 करोड 6 लाख, वैदेजशक अनदुानबाट रू.59 अबि 91 
करोड 99 लाख र वैदेजशक ऋणबाट रू.2 खबि 83 अबि 8 करोड 87 लाख रहने अनमुान गररएको 
र्थयो। 

समीक्षा अवर्र्सम्म नेपाल सरकारको स्रोिबाट रू.4 खबि 75 अबि 22 करोड 25 लाख, वैदेजशक 
अनदुानबाट रू.6 अबि 22 करोड 19 लाख र वैदेजशक ऋणबाट रू.25 अबि 3४ करोड 8 लाख 
खचि िएको छ। 

चाल ुवर्िको अन्त्त्यसम्ममा नपेाल सरकार स्रोििफि बाट रू.१2 खबि 89 अबि 82 करोड 6 लाख खचि 
हनुे सिंशोर्र्ि अनमुान छ। वैदेजशक अनदुानिफि  रू.50 अबि खचि हनुे र वैदेजशक ऋणिफि को रू.2 
खबि 6 अबि  46 करोड 47 लाख खचि हनुे सिंशोर्र्ि अनमुान रहेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो 
६ मर्हनामा लक्ष्यको कररब आर्ा राजथव सङ्कलन िइसकेको, र्बकास र्नमािण कायिले गर्ि र्लई पुुँजीगि 
खचिमा वृर्द्ध हनुे, आर्थिक ऐनबाट प्रदान गररएका छुट सरु्वर्ाको उपयोगको कारणबाट लजक्षि राजथव 
सङ्कलन हनुे अनमुान रहेको छ। 

        िार्लका 6.२:  स्रोिगि खचिको पररचालनको सिंशोर्र्ि अनमुान                (रू.लाखमा) 

शीर्िक 

आर्थिक वर्ि 2077/78 समर्िगि जथथर्ि 

अनमुान यथाथि खचि प्रर्िशि 
2078/79 
को बजेट 

पसुसम्मको 
यथाथि खचि 

2078/79 
को सिंशोर्र्ि 
अनमुार्नि खचि 

सिंशोर्र्ि 
अनमुार्नि 

खचि 
प्रर्िशि 

नेपाल सरकार       
(राजथव र 
आन्त्िररक ऋण) 

11146184 9872465 88.57  12898206 4752225 12898206 100.00 

अनदुान 605277 364813 60.27  599199 62219 500000 83.44 
ऋण 2994993 1729482 57.75  2830887 253408 2064647 72.93 

जम्मा 14746454 11966760 81.15  16328292 5067852 15462853 94.70 
स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

6.3  खचिको प्राथर्मकीकरण 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम ६ मर्हनाको खचिको अवथथा र्वश् लेर्ण गदाि अपेजक्षि रूपमा खचि वृर्द्ध हनु 
सकेको छैन। मार्थ उल्लेख गररएको आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा चाल,ु पुुँजीगि र 
र्वत्तीय व्यवथथािफि को खचिमा उल्लेख्य वृर्द्ध हनुे सम्िावना देजखन्त्छ। कर्िपय आयोजनाहरूको र्नमािणको 
गर्ि अजघ बढेको िर र्वर्नयोजजि बजेट अपगु हनुे देजखएकाले यथिा आयोजनामा सजृना हनुे दार्यत्व 
व्यवथथापन गनुिपने छ। थथानीय िह र्नवािचन, नपगु िलब ित्तालगायिका चाल ुखचिलाई आवश्यक 
स्रोि व्यवथथापन गनुिपनेछ। िसथि, खचि हनु नसक्ने के्षर र आयोजनाबाट खचि हनु सक्न े थवीकृि 
योजना र कायिक्रममा बजेट व्यवथथापन गरी चाल ुखचिको र्ववेकशील उपयोगद्वारा स्रोिको उपलधर्िाको 
आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्को खचिलाई प्रार्थर्मकीकरण गनुि पने देजखएको छ। 
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6.3.1  चाल ुखचि 

चाल ुखचििफि  आर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा देहाय बमोजजम प्राथर्मकीकरण गररनेछः 

• थथानीय िह र्नवािचन र नपगु िलब ित्ताका लार्ग आवश्यक स्रोि व्यवथथापनलाई प्राथर्मकिा ददई 
प्रशासर्नक र उपिोग खचिमा र्मिव्यर्यिा कायम गने। 

• हालसम्म कायािन्त्वयनमा नआएको कायिक्रमहरूको बजेट समपिण गराई आवश्यक पने के्षरमा 
रकमान्त्िर गरी व्यवथथापन गने। 

• िलब, ित्ता, अवकाश सरु्वर्ा, प्रर्िबद्ध खचिको िकु्तानी लगायिका खचिको चाल ुआर्थिक वर्िमा नै 
िकु्तानी ददनपुने दार्यत्व अको आर्थिक वर्िमा नसाने गरी व्यवथथापन गने। 

• प्रदेश र थथानीय िहमा सःशिि अनदुानका योजना र कायिक्रमको लार्ग नपगु हनुे बजेट स्रोिको 
उपलधर्िाको आर्ारमा र्सजजिि दार्यत्व िकु्तानी गने। 

• िकुम्पपर्छको पनुर्निमािणअन्त्िगिि र्नजी आवास अनदुानका लार्ग थप रकम व्यवथथापन गने। 
• चाल ुखचििफि  चाप बढेकाले सिा, गोष्ठी, सेर्मनार जथिा कायिक्रमहरूको खचिमा रोक लगाउने। 
• ×सरकारी खचिलाई र्मिव्ययी िथा प्रिावकारी बनाउन ेसम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 2078” को दफा 5 

बमोजजम नयाुँ सिंगठन सिंरचना र दरबन्त्दी सजृना नगने। 
• र्वर्नयोजजि बजेट र कायिक्रम लक्ष्य अनरुूप खचि गनि गराउन सबै मन्त्रालय र र्नकायले आवश्यक 

सहयोग र समन्त्वय गने। 

6.3.२  पुुँजीगि खचि 

पुुँजीगि खचििफि  चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा देहाय बमोजजम प्राथर्मकीकरण गररनेछः 

• रार्िय गौरवका आयोजना, रार्िय प्राथर्मकिाका आयोजना एवम ्अन्त्य आयोजनामा सजृजि दार्यत्वका 
लार्ग बजेट व्यवथथापन गने। 

• िकुम्पपर्छको पनुर्निमािणअन्त्िगिि र्नमािणार्ीन सम्पदा र सिंरचनाहरूको सम्पन्न कामको िकु्तानी ददन।े 
• हालसम्म कायि अजघ नबढेका, खचि हनु नसक्ने योजना र कायिक्रमको पर्हचान गरी सोको बजेट 

समपिण गराई खचि हनुे योजना र कायिक्रममा रकमान्त्िर गरी र्सजजिि दार्यत्व फरफारक गने। 
• स्रोि सरु्नजिििा ददइएका एवम ्कायि अजघ बढाउन सहमर्ि ददइएको सडक, शहरी र्वकास, र्सुँचाई, 

खानेपानी जथिा पूवािर्ारका के्षर र कोर्िड-19 र्नयन्त्रणको सन्त्दििमा थवाथथ्य पूवािर्ारका लार्ग 
सजृजि दार्यत्व चाल ुआर्थिक वर्िमा नै िकु्तानी ददई फरफारक गने। 

• वैदेजशक सहायिाअन्त्िगिि सञ् चार्लि आयोजनाको सहायिा पररचालन गनि समथया िएमा आवश्यकिा 
र औजचत्यका आर्ारमा स्रोि फुकुवा वा स्रोिान्त्िर गरी सहजीकरण गने। 

• कोर्िड-१९ का कारण म्याद थप िई गि वर्िको दार्यत्व चाल ुआर्थिक वर्िमा िकु्तानी गनुिपने 
रकम सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालय वा र्नकायर्िरैको बजेटबाट व्यवथथापन गने। 
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पररच्छेद - साि 
प्रदेश िथा थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण िथा खचिको जथथर्ि 

 

7.1 प्रदेश िथा थथानीय िहमा िएको र्वत्तीय हथिान्त्िरण 

आर्थिक वर्ि 2078/79 मा समानीकरण, सःशिि, र्वशरे् र समपरुक अनदुान गरी कुल रू.3 खबि 8७ 
अबि २९ करोड ८७ लाख र्वत्तीय हथिान्त्िरण र राजथव बाुँडफाुँटबाट रू.1 खबि 29 अबि 77 करोड 
98 लाख प्रदेश िथा थथानीय िहलाई उपलधर् हनुे अनमुान गररएको छ। अनदुान रकममध्ये चालिुफि  
रू.3 खबि 25 अबि 74 करोड 55 लाख र पुुँजीगििफि  61 अबि 55 करोड 32 लाख हथिान्त्िरण 
हनुे अनमुान छ। कुल अनदुानमध्य ेप्रदेशमा रू.१ खबि 4 अबि १६ करोड ३० लाख र थथानीय िहमा 
रू.२ खबि 83 अबि 13 करोड 57 लाख हथिान्त्िरण हनुे अनमुान छ। आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 
प्रदेश िथा थथानीय िहहरूमा हथिान्त्िरण गररने अनदुान िार्लका 7.1 बमोजजम रहेको छ। 
िार्लका निं. 7.1: प्रदेश िथा थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण हनुे रकम र्वर्नयोजन (रू.लाखमा) 

 
र्वत्तीय हथिान्त्िरण कुल बजटे अनमुानको 23.72 प्रर्िशि र राजथव बाुँडफाुँट समिे गणना गदाि कुल 
सिंघीय बजेटको 31.67 प्रर्िशि हनु आउुँछ। समीक्षा अवर्र्मा अनदुान थवरुप प्रदेशलाई कुल रू.४१ 
अबि ११ करोड ७४ लाख र थथानीय िहलाई रू.१ खबि ३८ अबि १४ करोड ४० लाख गरी कुल 
रू.१ खबि  ७९ अबि २६ करोड १३ लाख र्वत्तीय हथिान्त्िरण िएको छ, जनु ४६.२९ प्रर्िशि हो। 
प्रदेशिफि  ३९.४७ प्रर्िशि र थथानीय िहमा ४८.७९ प्रर्िशि हथिान्त्िरण िएको छ।  
जशक्षा र थवाथथ्य के्षरिफि  र्वर्नयोजजि बजेटको ठूलो अिंश थथानीय िहमाफि ि कायािन्त्वयन गने गरी सःशिि 
अनदुान उपलधर् गराइएको छ।  

िार्लका निं. 7.२:  र्वत्तीय हथिान्त्िरणको र्ववरण              -रू.लाखमा) 
 

 
 
 
 
 
 

 

क्र.सिं. अनदुानको नाम प्रदेश थथानीय िह जम्मा  
1 समानीकरण अनदुान  579548 945578 1525126 
2 सःशिि अनदुान 363336 1736195 2099531 
3 समपूरक अनदुान 57246 66483 123729 
4 र्वशेर् अनदुान 41500 83101 124601 

जम्मा रू. 1041630 2831357 3872987 

क्र.सिं. अनदुान प्रदेश थथानीय िह जम्मा  
1 समानीकरण  284389 449007 733396 
2 सःशिि  99714 893308 993023 
3 समपूरक  19491 17854 37345 
4 र्वशेर्  7580 21271 28850 

कूल जम्मा  411174 1381440 1792613 
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7.2 प्रदेश िथा थथानीय िहलाइि राजथव बाुँडफाुँट 

प्रदेश िथा थथानीय िहलाइि राजथव बाुँडफाुँट बापि रू.1 खबि 29 अबि 77 करोड 98 लाख 
हथिान्त्िरण हनुे अनमुान गररएको छ। प्रथम 6 मर्हना अवर्र्मा मूल्य अर्िवृर्द्ध कर र आन्त्िररक 
उत्पादनबाट सङ्कलन हनुे अन्त्ि:शलु्क रकममध्ये प्रदेश र थथानीय िहलाई सूर अनसुार (15 प्रर्िशि) 
ले हनुे रू.30 अबि 49 करोड 63 लाखका दरले जम्मा रू.60 अबि 99 करोड २६ लाख बाुँडफाुँट 
गररएको छ।  
मूल्य अर्िवृर्द्ध कर र अन्त्ि:शलु्क (आन्त्िररक उत्पादन) बाट सिंकर्लि राजथव सिंघीय र्विाज्य कोर्मा 
जम्मा गरी मार्सक रुपमा प्रदेश र थथानीय िहमा बाुँडफाुँट गने व्यवथथा गररएको छ। 

    िार्लका निं. 7.3: राजथव (मू.अ.कर र अन्त्िःशलु्क बाुँडफाुँट)   (रू.लाखमा)                                   
र्ववरण राजथव बाुँडफाुँट 

सिंघ 1423162 
प्रदेश 304963 
थथानीय िह 304963 
जम्मा 2033088 

     स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
आर्थिक वर्ि 2077/78 मा सङ्कलन िइि सिंघीय र्विाज्य कोर्मा जम्मा िएको प्राकृर्िक स्रोि (र्वद्यिु, 
खानी, पवििारोहण र वनक्षरे) वापिको रोयल्टी रकम रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगबाट 
र्सफाररस िए बमोजजम प्रदेश र थथानीय िहमा रू.2 अबि 46 करोड 12 लाख बाुँडफाुँट गररएको छ। 
प्रदेश र थथानीय िहलाई रू.1 अबि २३ करोड ६ लाखका दरले र्विाजन िएको छ।  

7.3 प्रदेशगि र्वत्तीय हथिान्त्िरण र खचिको जथथर्ि 

चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 मा प्रदेशिफि  र्वत्तीय समानीकरण, सःशिि, र्वशेर् र समपरुक अनदुान 
गरी कुल रू.1 खबि 4 अबि 16 करोड 30 लाख र्वर्नयोजन िएको छ। र्वत्तीय हथिान्त्िरण वापिको 
र्वर्नयोजन, हथिान्त्िरण गररएको रकम र खचि सम्बन्त्र्ी र्ववरण िल प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 7.४:  प्रदेशगि र्वत्तीय हथिान्त्िरणको जथथर्ि                      (रू.लाखमा) 
प्रदेश व्यय अनमुान 

अनसुारको 
र्वर्नयोजन 

पर्हलो ६ 
मर्हनामा 
र्वत्तीय 

हथिान्त्िरण 

चालिुफि  
खचि 

पुुँजीगििफि  
खचि 

कुल 
हथिान्त्िरणबाट 
िएको जम्मा 

खचि 
प्रदेश निं. 1 163236 60360 49262 11098 34416 
मरे्श प्रदेश 139164 32826 24603 8223 13485 
बागमिी प्रदेश 147323 94820 69056 25764 25061 
गण्डकी प्रदेश 131127 54744 43914 10830 19041 
लजुम्बनी प्रदेश 156655 40129 40129 0 24189 
कणािली प्रदेश 157333 59485 55041 4444 10018 
सदूुरपजिम प्रदेश 146792 68811 51571 17240 15919 

      जम्मा 1041630 411174 333575 77599 142129 
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समीक्षा अवर्र्मा सिंघीय सजिि कोर्बाट प्रदेशलाइि रू.41 अबि 11 करोड 74 लाख र्वत्तीय हथिान्त्िरण 
िएकोमा रू.14 अबि 21 करोड 29 लाख खचि िएको देजखन्त्छ, जनु हथिान्त्िररि रकमको 34.56 
प्रर्िशि हो। उक्त अवर्र्मा चालिुफि  रू.33 अबि 35 करोड 75 लाख र पुुँजीगििफि  रू.7 अबि 75 
करोड 99 लाख खचि िएको छ। उक्त खचि चालिुफि  हथिान्त्िररि रकमको 81.12 प्रर्िशि र 
पुुँजीगििफि  18.87 प्रर्िशि हो। 

7.4 प्रदेशको बजेट र खचिको जथथर्ि 

समीक्षा अवर्र्मा कुल र्वर्नयोजजि बजेटको १५.१७ प्रर्िशि खचि िएको देजखन्त्छ। सबैिन्त्दा बढी प्रदेश 
निं. 1 मा 26.54 प्रर्िशि खचि िएको छ। सबैिन्त्दा कम कणािली प्रदेशमा 9.52 प्रर्िशि र मरे्स 
प्रदेशमा 10.87 प्रर्िशि खचि िएको छ। व्यय अनमुान अनसुारको बजेट र खचि सम्बन्त्र्ी र्वथििृ 
र्ववरण िल प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 7.5: प्रदेशगि खचिको अवथथा                                                (रू.लाखमा) 

7.5 थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण र खचिको अवथथा 
चाल ुआर्थिक वर्ि 2078/79 मा समानीकरण, सःशिि, र्वशेर् र समपरुक अनदुानको रुपमा 7 सय 
53 थथानीय िहका लार्ग रू.2 खबि 83 अबि 13 करोड 57 लाख र्वर्नयोजन िएकोमा रू.1 खबि 
38 अबि 14 करोड 40 लाख सिंघीय सजिि कोर्बाट र्वत्तीय हथिान्त्िरण िएको छ, जनु 48.79 
प्रर्िशि हो। 

  िार्लका निं 7.6: थथानीय िहमा िएको र्वत्तीय हथिान्त्िरणको अवथथा  (रू.लाखमा) 

आर्थिक वर्ि िह र्वर्नयोजन हथिान्त्िरण हथिान्त्िरण % 

2078/79 थथानीय िह 2831357 1381440 48.79 
 

थथानीय िहले SuTRA मा प्रर्वि गरेको कुल बजेट रू.5 खबि 30 अबि 2 करोड 51 लाख रहेकोमा 
समीक्षा अवर्र्मा रू.1 खबि 28 अबि 69 करोड 30 लाख अथािि 24.28 प्रर्िशि खचि िएको छ।  

7.6 नेपालमा र्वत्तीय सिंघीयिाको सन्त्दििमा िएका उपलजधर्हरू 

• अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, २०७४ अनसुार अन्त्िर-सरकारी र्वत्त हथिान्त्िरणको कायिलाइि 
व्यवजथथि गररएको छ। िीन िहका सरकारका अर्र्कार क्षेरअन्त्िगिि उठाउन ु पने राजथव र 

          प्रदेशको जम्मा          चाल ु पुुँजीगि    र्वत्तीय व्यवथथा 
प्रदेश प्रदेशको कुल 

बजेट अनमुान 
जम्मा खचि जम्मा 

खचि 
प्रर्िशि 

र्वर्नयोजन खचि खचि 
प्रर्िशि 

र्वर्नयोजन   खचि खचि 
प्रर्िशि 

र्वर्नयोजन खचि खचि 
प्रर्िशि 

प्रदेश निं. 1 324692 86180 26.54 173857 54288 31.23 150535 31892 21.19 300 0 0 
मरे्श प्रदेश  337914 36724 10.87 157333 24006 15.26 180581 12718 7.04 0 0 0 
बागमिी प्रदेश 577209 87465 15.15 260166 50216 19.30 297043 30249 10.18 20000 7000 35 
गण्डकी प्रदेश 300567 47974 15.96 130821 24319 18.59 167346 23655 14.14 2400 0 0 
लजुम्बनी प्रदेश 409597 63311 15.46 184881 34818 18.83 224716 28493 12.68 0 0 0 
कणािली प्रदेश 365466 34810 9.52 148927 21393 14.36 216539 13417 6.20 0 0 0 
सदूुरपजिम प्रदेश 303395 40722 13.42 123854 25002 20.19 176541 15721 8.90 3000 0 0 
जम्मा 2618840 397187 15.17 1179839 234042 19.84 1413301 156145 11.05 25700 7000 27.24 
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र्िनको वाुँडफाुँट सम्बन्त्र्ी खाका यस ऐनले प्रदान गरेको छ। िीनै िहमा सिंघीय र्विाज्य कोर् र  
सिंजचि कोर् थथापना िई सञ् चालनमा आएका छन।्  

• थथानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७4 ले थथानीय िहको सञ् चालनको कायिर्वर्र् र प्रकृया 
िोक्नकुा साथै थथानीय िहको अर्र्कार के्षरका कायिहरूलाइि र्वथििृीकरण गरेको छ। सो अनसुार 
बजेट िजुिमा गने, राजथव सङ्कलन गने र खचि गने कायि थप व्यवजथथि िएका छन।्  

• रार्िय प्राकृर्िक श्रोि िथा र्वत्त आयोग सम्बन्त्र्ी ऐन, २०७४ अनसुार रार्िय प्राकृर्िक श्रोि िथा 
र्वत्त आयोगको काम, कििव्य र अर्र्कारलाइि थप थपि गरेको छ।  प्राकृर्िक श्रोिको पररचालन 
गदाि राजथवको बाुँडफाुँट गदाि र अनदुान र्सफाररस गदाि र्लइने आर्ारहरू ऐनमा िोर्कए बमोजजम 
आयोगले कायि सञ् चालन गदै आएको छ। 

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िह (समन्त्वय र अन्त्िरसम्बन्त्र्) ऐन, २०७७ ले यी िीन िह बीचको 
अन्त्िरसम्बन्त्र्का आर्ारहरू िोकेको छ। सिंर्वर्ानको अर्र्नमा रही साझा र्हि र सरोकारको 
र्वर्यमा अर्र्कार प्रयोग गदाि अको िहको अजथित्व र कायिगि थवायत्तिाको सम्मान गनुि पने 
कुरालाइि महत्व ददएको छ। प्रर्ानमन्त्रीको अध्यक्षिामा रार्िय समन्त्वय पररर्द र नेपाल सरकारको 
सम्बजन्त्र्ि र्वर्यको कायिके्षर रहेको मन्त्रीको अध्यक्षिामा र्वर्यगि सर्मर्ि र मखु्य मन्त्रीको 
अध्यक्षिामा प्रदेश समन्त्वय पररर्द रहने व्यवथथा कायािन्त्वयनमा आएको छ।  

• आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ ले सिंघीय सजिि कोर्बाट प्रदेश र थथानीय 
िहलाइि गररने राजथव बाुँडफाुँट र अनदुान रकमको हथिान्त्िरण प्रचर्लि काननु बमोजजम हनुे व्यवथथा 
गरेको छ। प्रदेश र थथानीय सरकारले आर्थिक कायिर्वर्र् सम्बन्त्र्ी काननु वनाउुँदा यस ऐनको 
प्रर्िकुल नहनुे गरी बनाउन ुपने व्यवथथा छ। 

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िहले बजेट िजुिमा गरी राजथव उठाउन आर्थिक ऐनहरू सम्बजन्त्र्ि र्वर्ार्यकी 
अिंगबाट पाररि गरी कायािन्त्वयनमा आएका छन।् र्विाज्य कोर् सञ् चालन िएका छन। प्राकृर्िक 
श्रोि िथा र्वत्त आयोगले राजथव बाुँडफाुँटका आर्ार र सूरहरू िय गरी सो अनसुार सिंघबाट प्रदेश 
र थथानीय िहमा जान ेराजथव बाुँडफाुँट िएको छ। प्रदेशबाट थथानीय िहमा र्वत्तीय समानीकरण 
अनदुान लगायि अन्त्य अनदुान हथिान्त्िरणका आर्ार ियार िई अनदुान हथिान्त्िरण िएको छ। 
रोयल्टी बाुँडफाुँटका आर्ार ियार िइि बाुँडफाुँटको कायि िइि रहेको छ। अर्र्कािंश थथानीय िहहरूले 
सिंर्वर्ान र थथानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ र सम्बजन्त्र्ि िहको आर्थिक कायिर्वर्र् काननु 
अनसुार बजेट िजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याएका छन।् 

7.७  नेपालमा र्वत्तीय सिंघीयिाका चनुौिीहरू 
• समीक्षा अवर्र्सम्म कररव १७ थथानीय िहहरूले सिंर्वर्ान, थथानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ 

र सम्बजन्त्र्ि िहको आर्थिक कायिर्वर्र् काननु अनसुार बजेट िजुिमा गरी आफ्नो पररर्द् बाट आर्थिक 
वर्ि २०७८/0७९ को बजटे पाररि गराउन सकेको देजखदैन।  

• प्रदेश र थथानीय िहमा सिंर्वर्ानले िोके अनसुारका अर्र्कार क्षेरमा सम्िाव्य राजथव पररचालन गनि 
अर्नच्छा देजखएको छ। सिंघबाट बाुँडफाुँट हनुे राजथवको अिंश बढन ुपने माग गने िर आफ्नो 
अर्र्कार क्षेरबाट सङ्कलन गनुिपने राजथवमा कम ध्यान पगेुको देजखन्त्छ।  



84 

 

• कर्िपय थथानीय िहमा र्विाज्य कोर् व्यवजथथि िवरले सञ् चालनमा आउन सकेका छैन। थथानीय 
र्विाज्य कोर्बाट सिंजचि कोर्मा जान ुपने रकम कर्िपय थथानीय िहले र्विाज्य कोर्वाटै खचि 
गरेको पर्न देजखएको छ। 

• थथानीय िहले उठाउन ेर सोबाट प्रदेशमा हथिान्त्िररि हनुपुने राजथवको अिंश समयमा हथिान्त्िरण 
नहनुे समथया देजखएको छ। कर्िपय प्रदेशबाट पर्न राजथव हथिान्त्िरणमा र्ढलाइि िएको छ।  

• आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ अनसुार प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले 
प्रदेशअन्त्िगििका थथानीय िहहरूको एर्ककृि र्वत्तीय र्ववरण ियार गरी महालेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयमा पेश गनि सकेको देजखिंदैन।  

• कर्िपय प्रदेश र थथानीय िहको अर्र्कार क्षेर र्िरका कायिहरूमा पर्न सिंघीय काननुहरू र्नमािण 
िएको प्रदेश र थथानीय िहको गनुासो छ। प्रदेश र थथानीय िहका बीचमा पर्न त्यथिै गनुासा 
रहेका छन।् कायिसम्पादन र र्वत्तीय प्रर्िवेदन समयमा नहनु,े कर्िपय थथानीय िहमा हथिान्त्िरण 
िएको अनदुानको सदपुयोग हनु नसकेको र आर्थिक अनशुासन िथा र्मिव्यर्यिा कायम राख् न 
नसकेको र्वर्यमा लेखा परीक्षण प्रर्िवदेनमा उल्लेख िएको पाइन्त्छ।  

र्वत्तीय सिंघीयिा कायिन्त्वयनको क्रममा देजखएका अन्त्य समथया: 

• नददजन्त्य पदाथि -ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा, थलेट_ को उत्खनन िथा र्बक्री र र्नकासीका सम्बन्त्र्मा दद्वर्वर्ा 
रहेको िथा राजथव बाुँडफाुँटमा समिे थपििा निएको अवथथा छ। 

• थथानीय िहको राजथव उठाउने क्षमिामा समेि कमी देजखएको छ। 

• जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली परम्परागि िएकोले अपेजक्षि राजथव पररचालन हनु सकेको छैन। 

• बहाल र्वरौटी कर सङ्कलन प्रिावकारी हनु सकेको छैन। 

• प्रदेश सरकारको के्षरार्र्कार र्िर रहेको कृर्र् आयमा लाग्ने कर र र्वज्ञापन करका सम्बन्त्र्मा 
थपििा निएको। 

• सःशिि अनदुानका आयोजनाहरू छनौट र बजेट र्वर्नयोजनमा सम्वद्ध िह र र्नकाय बीच पयािप् ि 
छलफल हनु सकेको छैन। 

• सिंघीय र्नजामिी सेवा ऐन िजुिमा नहुुँदा जनशजक्त व्यवथथापनमा समथया रहेको छ।  

• प्रदेश र थथानीय िहले आन्त्िररक ऋण पररचालन गने काननुी आर्ार ियार िएको छैन। 

• थथानीय िहमा बेरुजू सम्परीक्षण गने कानूनी सिंयन्त्र नरहेकोले बेरुजू लगिमा वृर्द्ध    िएको 
छ। 

7.८ सरु्ारका क्षरेहरू 

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िहले सिंर्वर्ान र काननुहरूको सही रुपमा पररपालना गनि जरुरी छ। कुन ै
काननु आवश्यक िएमा र्नमािण गने, सिंर्बर्ानसुँग बाजझएमा सिंशोर्न गने र दोहोरोपना िएको िए 
र्मलाउन ुपनेछ। 

• िीनै िहका सरकारहरूले कायिक्रम छनौट गदाि, बजटे िजुिमा गदाि र सो को कायािन्त्वयन गदाि 
सीर्मि सार्न श्रोिको महत्तम उपयोगलाइि जोड ददन ुजरुरी छ। 
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• प्रदेश र थथानीय िहले आफ्नो क्षेरार्र्कार र्िरको राजथव पररचालनमा जोड ददनपुने देजखएको छ।  

• सिंर्बर्ानको र्ारा ६०(८) ले िोकेका राजथव बाुँडफाुँट सम्बन्त्र्ी ऐन िजुिमा गदाि न्त्यायोजचि 
र्विरणलाई ध्यान ददनपुने  छ। 

• नददजन्त्य िथा खानीजन्त्य स्रोिको रोयल्टी बाुँडफाुँटको र्वर्यलाई अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्यवथथापन 
ऐनमा समेट्न ुपनेछ। 

• र्हमाल आरोहण बापिको रोयल्टीलाई बैर्ार्नक माध्यमबाट व्यवथथापन गनुिपने छ।  

• जग्गा मूल्याङ्कनका लार्ग वैज्ञार्नक आर्ार िय गरी समयानकुुल बनाउन ुपने देजखन्त्छ।  

• समानीकरण अनदुान अनमुानको आर्ारलाई समयानकुुल पररमाजिन गनि अध्ययन जरूरी देजखन्त्छ। 

• सःशिि अनदुानको लार्ग िोर्कएका आर्ारहरूलाई ध्यान ददई बजेट र्वर्नयोजन गनुिपने छ। 

• समपूरक अनदुान र र्वशेर् अनदुान अन्त्िर सरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, २०७4 ले र्नददिि गरेका 
क्षेरहरूमा पररचालन हनु ुपदिछ।  

• प्रदेश र थथानीय िहको ऋण उठाउने काननु िजुिमा गने।  

• र्नरन्त्िर छलफल र सिंवादले सिंघ, प्रदेश र थथानीय िह बीचको समन्त्वय प्रिावकारी हनु।े 
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पररच्छेद - आठ 
बजेट कायािन्त्वयन र स्रोि व्यवथथापनका लार्ग गनुिपने कायि 

 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७8/७9 को पर्हलो ६ मर्हनाको बजेट कायािन्त्वयनको अवथथा, बाुँकी अवर्र्को खचिको 
सिंशोर्र्ि अनमुान, बजेट िजुिमा र कायािन्त्वयनको क्रममा अनिुिू गररएका समथयाहरूको आर्ारमा चाल ुआर्थिक 
वर्िको बजेटलाई लक्ष्य अनरुूप प्रिावकारी रूपमा कायािन्त्वयन गनि देहाय बमोजजम थप कायि गनुिपने देजखएको छ। 

8.1  ित्काल गनुिपने कायि 

8.1.1  बजेट कायािन्त्वयन  

• सरकारले र्लएको सबै नागररकलाई खोप लगाउने नीर्िले कोर्िड-19 को महामारी र्नयन्त्रणका 
लार्ग महत्वपूणि उपलजधर् हार्सल िई जनजीवन सामान्त्य बन्त्दै गएको छ। यसबाट आर्थिक 
गर्िर्वर्र्हरू र्नयर्मि िई र्वकास र्क्रयाकलापमा समेि िीब्रिा आउन ेवािावरण बन्त्दै गएकोले चाल ु
आर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्मा बजेट कायािन्त्वयनको सिंशोर्र्ि कायियोजना बनाई कायािन्त्वयन गने। 

• चाल ुआर्थिक वर्िर्िर हनुे थथानीय िहको र्नवािचनका लार्ग आवश्यक स्रोि व्यवथथापन गनि गोष्ठी, 
सेर्मनार, सवारी सार्न खररद र अन्त्य कायिक्रम खचिमा र्नयन्त्रण गने। 

• कोर्िड-19 को कारण गि वर्ि सम्पन्न हनु नसकी यस वर्ि दार्यत्व सरेका आयोजनाहरूको िकु्तानी 
सम्बजन्त्र्ि र्नकायको चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्नयोजजि बजेटबाटै व्यवथथापन गने।  

• चाल ुआर्थिक वर्िमा र्सजजिि दार्यत्व अको वर्िको लार्ग जजम्मवेारी नसारी यस वर्ि िकु्तानी ददन े
व्यवथथा सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयले नै र्मलाउन।े 

• ठूला आयोजना िथा पुुँजीगि बजेट बढी िएका मन्त्रालयले पुुँजीगि खचि बढाउन देहाय बमोजजम 
गनेः 

o आयोजना प्रमखुलगायि अन्त्य जजम्मवेार कमिचारीको ररक्तिा हनु नददन।े 

o आयोजना प्रमखुसुँग िएको कायिसम्पादन सम्झौिाबमोजजम काम िए निएको र्नरन्त्िर अनगुमन 
गने। 

o आयोजना कायािन्त्वयनमा देखा परेका समथयाहरू समयमै समार्ान गनि सरोकारवाला र्नकायसुँग 
समन्त्वय गने। 

• रार्िय गौरवका आयोजनामा िएको न्त्यून प्रगर्िलाई मध्यनजर गरी सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयले र्नरन्त्िर 
अनगुमन एवम ्िाकेिा गने र सरोकारवाला र्नकायहरू बीच समन्त्वय गरी िोकेको लक्ष्य हार्सल 
गनि र्क्रयाजशल रहने।   

• आयोजनाको बहवुर्ीय ठेक्का सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 2077 र्िर पने, कोर्िड-19 को खोप खररद र 
थवाथथ्य सामाग्री खररद गनि एवम ्मध्यमकालीन खचि सिंरचनार्िर स्रोि व्यवथथापन अनमुान गररएको 
बाहेक अन्त्य कुनै पर्न आयोजना िथा कायिक्रमलाई स्रोि सरु्नजिििा उपलधर् नगराईने व्यवथथालाई 
र्नरन्त्िरिा ददने।   
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• प्रदेशमा हथिान्त्िरण िई गएका अर्रुा र्सुँचाई/सडक/खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न कायिको 
िकु्तानीलाई प्राथर्मकिा ददई स्रोिको उपलधर्ििाको आर्ारमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण गने। 

• रार्िय गौरवका आयोजना र रार्िय महत्वका आयोजनाहरूमा आवश्यक स्रोिको व्यवथथा गने। 

• वैदेजशक सहायिाअन्त्िगिि सोझै िकु्तानी हनुे र वथिगुि सहायिाको खचिको र्ववरण सम्बजन्त्र्ि 
आयोजना र दाि ृर्नकायबाट र्लई र्नयर्मि रूपमा कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा प्रर्िवदेन 
गने व्यवथथा र्मलाई त्यसको अनगुमन गने।  

• ठूला िथा रणनीर्िक महत्वका आयोजनाबाट नयाुँ एवम ्खिेु आयोजनामा रकमान्त्िर/कायिक्रम 
सिंशोर्न प्रथिाव र थवीकृि नगने।  

• बजेट िजुिमा गदाि छलफल िई िय िएका कायिक्रम/आयोजनाबाट उद्देश्य फरक हनु ेगरी कायिक्रम 
सिंशोर्न/रकमान्त्िर प्रथिाव नगने। 

• चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वर्िन्त् न मन्त्रालय/आयोजना/र्नकायलाई र्वर्नयोजन िएको बजेट खचि हनु 
नसकी बचि हनुे िएमा िि ्िि ्र्नकायले चैर 15 गिेर्िर बजेट समपिण गरी बजेट व्यवथथापनको 
लार्ग सहयोग परु्र याउन।े  

• अथि मन्त्रालयको पूवि सहमिी र्वना कुनै पर्न दार्यत्व सजृना नगने। 

• प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) र थथानीय सजिि कोर् व्यवथथापन प्रणाली 
(SuTRA), मन्त्रालयगि बजटे सूचना प्रणाली (LMBIS) र थथानीय सजिि कोर् व्यवथथापन प्रणाली 
(SuTRA) बीच अन्त्िरआवद्धिा कायम गने। 

• नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कट्टी गरेका अर्ग्रम आयकर, मूल्य अर्िवृर्द्ध कर, र्रौटी र कायि 
सञ् चालन कोर्को रकम सम्बजन्त्र्ि खािामा र्वद्यिुीय माध्यमबाट दाजखला हनुे व्यवथथा र्मलाउन 
पने। CGAS र एकल खािा कोर् प्रणालीमा र्रौटी र कायि सञ् चालनका कारोबारलाई आवद्ध 
गनुिपने र कारोबारहरू र्वद्यिुीय माध्यमबाट गने व्यवथथा गने। 

• सबै मन्त्रालय िथा र्नकायहरूलाई लागू हनुे गरी आन्त्िररक र्नयन्त्रण ददग्दशिन ियार गने। 

• महालेखा परीक्षणको फारम सिंशोर्न गरी खचि लेखाङ्कन िथा र्वत्तीय प्रर्िवेदन प्रणाली सरु्ार गने। 

• खचिको लेखाङ्कनमा एकरूपिा एवम ्र्वत्तीय सशुासन कायम गनि लेखा र्नदेजशका, २०७३ पररमाजिन 
गने। 

• आन्त्िररक लेखापरीक्षणमान र आन्त्िररक लेखापरीक्षण र्नदेजशका ियार गने। 

8.1.2  स्रोि व्यवथथापन 

8.1.2.1 राजथव व्यवथथापनिफि  

चाल ुआर्थिक वर्िको बाुँकी अवर्र्को लार्ग र्नर्ािररि राजथव लक्ष्य प्रार्िको लार्ग राजथव सङ्कलनको 
कायियोजना देहाय बमोजजम रहेको छ। 

• आर्थिक ऐन, २०७8 ले प्रदान गरेका छुट िथा सहरु्लयिहरूको यथोजचि प्रचार प्रसार गरी प्रिावकारी 
कायािन्त्वयन गने/गराउन।े 

• असलु हनुपुने बेरुज ुिथा बक्यौिा राजथव असलुीको कायि प्राथर्मकिाका साथ अगाडी बढाउने।  
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• अनगुमन, परीक्षण िथा अनसुन्त्र्ानको कायिलाई र्नयर्मििा दददै सरकारको कोर्मा प्राप् ि हनुे राजथव 
समयमै प्राप् ि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• सम्बद्ध र्नकायहरूको सूचना प्रणालीबीच अन्त्िरआवद्धिा कायम गरी शीघ्र सूचना आदान प्रदान गने 
व्यवथथालाई प्रिावकारी बनाउने। 

• राजथव पररचालनलाई दृर्िगि गरी प्रशासर्कय पनुरावलोकनमा रहेका मदु्दाहरूलाई प्राथर्मकिाका 
आर्ारमा फछ्यौट गरी समयमा राजथव सङ्कलन हनुे व्यवथथा र्मलाउने। 

• िन्त्सार जाुँचपासपर्छ गररने परीक्षणको व्यवथथालाई थप प्रिावकारी बनाउन जोड ददन।े 

• सरकारी सिंथथाबाट प्राप् ि हनु ेसाुँवा, धयाज, लािािंश लगायिका रकमहरू र्नर्ािररि समय र्िरै प्राप् ि 
गनि पहल गने।  

• राजथव चहुावट िइरहेका सम्िार्वि के्षरहरूको पर्हचान गरी िी क्षेरहरूको सकु्ष्म र्नगरानी गने साथै 
चहुावट िएको राजथव असलुीको कारवाही अजघ बढाउने। 

• केन्त्िीय राजथव चहुावट र्नयन्त्रण सर्मर्िको र्नयर्मि वैठकबाट िएका र्नणियहरूलाई कायािन्त्वयनमा 
ल्याई राजथव चहुावट र्नयन्त्रण कायिलाई प्रिावकारी बनाउने। 

• कर काननुहरूको पालना नगने प्रवृर्िलाई र्नयन्त्रण गनि र्नयर्मि अनगुमन गरी काननुको उल्लङ्घन 
गनेलाई कारवाही गने व्यवथथालाई प्रिावकारी बनाउने।  

8.1.2.2 अन्त्िरािर्िय सहायिािफि  

• सहायिाको सोर्िनाि समयमा नहुुँदा नेपाल सरकारको स्रोिमार्थ पनि जान ेचापलाई मध्यनजर गरी 
समयमै सोर्िनाि प्राप् ि गने कायिलाई सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालय र आयोजना प्रमखुले िीब्रिा ददने र अथि 
मन्त्रालयले समन्त्वय गने। 

• र्वकास साझेदारहरूले बजेट सहायिाको रुपमा उपलधर् गराउने सहायिाका लार्ग र्नददिि गररएका 
पूवि कायिहरू एवम ्सम्पादन सूचक बमोजजमका सबै कायि समयमै सम्पादन गरी चाल ुआर्थिक वर्िमा 
नै सबै रकम प्राप् ि गने प्रबन्त्र् र्मलाउन।े 

• अन्त्िरािर्िय र्वकास सहायिाबाट सिंचार्लि आयोजना/कायिक्रमका लार्ग नेपाल सरकारले व्यहोनुि पने 
काउण्टरपाटि रकमको सरु्नजिििा गने। 

8.1.2.3 अन्त्य 

• वैदेजशक स्रोि पररचालनको अवथथा र्वश् लेर्ण गरी दोस्रो प्राथर्मकिाका कम महत्त्वका 
आयोजना/कायिक्रम, उक्त अवर्र्मा सरुु नै निएका आयोजना, वैदेजशक सहायिाको सम्झौिा निएका 
आयोजना, अत्यन्त्ि न्त्यून प्रगर्ि िएका आयोजना/कायिक्रम चौथो रैमार्सकको बजेट रोक् का वा 
कटौिी गने।  

• स्रोि पररचालनको अवथथा हेरी अर्नवायि र आगामी आर्थिक वर्िमा थविः सने प्रकृर्िका दार्यत्व 
सजृना हनुे बाहेकका उपिोग्य खचिहरू कटौिी गने।   

• नगद प्रवाहको र्नयर्मि र्वश् लेर्ण गरी आवश्यकिा अनसुार बजेटमा अनमुान गररएको सीमार्िर 
आन्त्िररक ऋण पररचालन गने। 
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8.2  दीघिकालमा गनुिपने काम 

8.2.1  बजेट िजुिमा 

• बजेट िजुिमाको मौजदुा र्क्रयाकलापमा आर्ाररि बजेटलाई यथाथिपरक बनाई उच्च प्रर्िफल ददन े
गरी बजेट र्वर्नयोजन गने व्यवथथा गने।  

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीमा चाल ुर पुुँजीगििफि का सबै र्क्रयाकलापलाई वाथिार्वक प्रर्ि 
इकाई लागिमा लैजाने। 

• थवीकृि बजेट कायिक्रमर्िरको अथथायी दरबन्त्दी थविः थवीकृि िएको व्यवथथा गने। 

• पूवि र्नर्ािररि कायिगि र्क्रयाकलापको वगीकरण ियार गरी लागू गने। 

• मन्त्रालय/र्नकायले अर्नवायि दार्यत्व बापिका खचि र र्वगिमा स्रोिको सहमिी ददएका आयोजनामा 
पयािप् ि रकम व्यवथथा गरेर मार नयाुँ कायिक्रम/आयोजना प्रथिाव गने। 

• आयोजना कायािन्त्वयन पूवि गनुिपने ियारी परुा नगरी ठेक्का सम्झौिा गने आयोजना/कायािलय प्रमखुलाई 
साविजर्नक खररद ऐन/र्नयम बमोजजम कारवाहीको दायरामा ल्याउने। 

• आयोजना वगीकरण र्नदेजशका अनसुार सिंघीय सरकारका दार्यत्व र कायिक्षरे र्िरका आयोजना 
िथा कायिक्रम मार प्रथिाव गने। प्रदेश िथा थथानीय िहको कायिके्षरको कायिक्रम िि ्िि ्िहमा 
हथिान्त्िरण गने। 

• सःशिि अनदुानबाट सञ् चालन हनुे आयोजना/कायिक्रमका सम्बन्त्र्मा सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयले िि ्िि ्
िहमा समन्त्वय र छलफल गरी बजेट प्रथिाव गने। 

• आकजथमक प्राकृर्िक प्रकोपबाट हनुे क्षर्ि न्त्यूनीकरणका लार्ग आकजथमक कोर्मा र्नयर्मि रूपमा 
रकम जम्मा गने व्यवथथा र्मलाउने।  

• सरकारी आयोजनाले वन के्षर प्रयोग गरे बापि वझुाउन ुपने रकमको सम्बन्त्र्मा वन ऐनमा सिंशोर्न 
गने। 

• आयोजना प्रथिाव गदाि मध्यमकालीन खचि सिंरचनामा समावेश गरी िीन वर्िको खचि अनमुान गने। 

• बजेट िजुिमा र आयोजना छनौटको सम्बन्त्र्मा आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐनको 
व्यवथथाको पूणि पालना गने। 

• सिंवैर्ार्नक दार्यत्व, सरकारको दीघिकालीन सोच, ददगो र्वकास लक्ष्य, पन्त्रौं योजनाका र्नर्ािररि 
उद्देश्य हार्सल हनुे गरी बजटे र्वर्नयोजनमा कुशलिा हार्सल गने। 

• प्रदेश िथा थथानीय िह माफि ि कायािन्त्वयन गररने कायिक्रम/आयोजनाहरूमा बजेट िजुिमाका बखि 
नै र्वत्तीय हथिान्त्िरण प्रथिाव गने। 

• सम्िाव्यिा अध्ययन िथा पूवि ियारी र्वना आयोजना/कायिक्रमहरूमा बजेट प्रथिाव िथा र्वर्नयोजन 
गदाि बजेट खचि हनु नसकी उपयोग हनु नसक्ने हुुँदा यथिा आयोजना/कायिक्रमहरूमा बजेट 
र्वर्नयोजन नगने।  
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• स्रोिमा परेको चापलाई दीघिकालीन रूपमा व्यवथथापन गनि सामाजजक सरुक्षाका सबै कायिक्रमलाई 
एकीकृि गरी छुटै्ट कोर्को माध्यमबाट उच्च आय हनुे क्षरेमा लगानी गरी सोही कोर्बाट सामाजजक 
सरुक्षाका कायिक्रमहरू सञ् चालन गने। 

• आवश्यक सडक सञ् जालको नक्शािंकन गने र सोही आर्ारमा आ-आफ्नो कायिक्षरे बमोजजम सो 
नक्शािंकनको आर्ारमा सडक योजनालाई प्राथर्मकिाका आर्ारमा बजेट र्वर्नयोजन गने। 

• र्वद्यालयहरूको आवश्यकिा र औजचत्यको आर्ारमा नक्शािंकन गरी र्वद्यालयको आर्ारििू 
पूवािर्ारका लार्ग मापदण्ड ियार गने। सोको आर्ारमा प्राथर्मकिा िय गरी बजेट व्यवथथापन गदै 
जाने। 

• सरकारको सिंगठन र सिंरचनाको पनुरावलोकन गरी छररिो बनाउने र सेवा प्रवाह हनुे थथानीय 
थिरमा आवश्यक र औजचत्यपूणि दरबन्त्दी र सिंरचना व्यवथथा गने। 

• एकीकृि सीप र्वकास िार्लम नीर्ि िजुिमा गरी िीनै िहमा सीप र्वकास िार्लम सञ् चालन गने। 

• प्रर्िफल र उत्पादनसुँग आवद्ध हनुे गरी मार पुुँजीगि िथा धयाज अनदुान ददने नीर्ि अबलम्वन 
गने। 

• कायािलय िवन, सिाहल, बसपाकि  जथिा साविजर्नक सिंरचनाको र्डजाइन, लागि र सञ् चालन र्वर्र् 
र्नजिि मापदण्डको आर्ारमा र्नर्ािरण गरी बजेट र्वर्नयोजन गने।  

• रार्िय पनुर्निमािण प्रार्र्करण खारेज िई र्वर्यगि मन्त्रालयमा सारेकाले िकूम्पपर्छको पनुर्निमािणको 
बाुँकी कायि सम्बजन्त्र्ि र्वर्यगि र्नकायको र्नयर्मि कायिक्रमको रूपमा सञ् चालन गने। छुटै्ट 
आयोजना र इकाई खारेज गने।  

8.2.2  बजेट कायािन्त्वयन 

• सिंघीय सिंसदमा बजेट प्रथििु िई अथि मन्त्रालयबाट बजटे कायािन्त्वयन मागिदशिन प्राप् ि हनुा साथ 
बजेट कायािन्त्वयन गने र्नकायहरूले िरुुन्त्ि खररद प्रर्क्रया र कायियोजना वनाई कायािन्त्वयनको 
ियारीका कायिहरू परुा गने। 

• आर्थिक वर्िको बीचमा नयाुँ आयोजना/कायिक्रम प्रथिाव नगने। आकजथमक र र्वशेर् पररजथथर्ि 
वाहेक नयाुँ आयोजनामा र्नकासा नददने र रकमान्त्िर/कायिक्रम सिंशोर्न समेि नगने व्यवथथालाई 
कडाईका साथ पालना गने/गराउने। 

• बजेट कायािन्त्वयनको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाई कायािन्त्वयनमा देजखएका 
समथया ित्काल समार्ान गने। उच्चथिरीय अनगुमन सिंयन्त्र माफि ि ठूला आयोजना कायािन्त्वयनको 
र्नयर्मि अनगुमन गरी कायािन्त्वयनको चरणमा देजखएका समथया समार्ान गने। 

• बजेट कायािन्त्वयनमा अन्त्िर-र्नकाय समन्त्वय, सहजीकरण र सहयोग सरु्नजश् चि गने। 

• अथि मन्त्रालयको पूवि सहमिी र्वना कुनै पर्न र्नकायले थप आर्थिक दार्यत्व सजृना नगने। सहमिी 
र्वना दार्यत्व सजृना गरेको िए त्यथिो र्नकासा ददन अथि मन्त्रालय बाध्य नहनुे। 

• आयोजनाको पूवि ियारी सम्पन्न िए पर्छ मार आयोजनाको लार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरी कायािन्त्वयन 
गने व्यवथथा गने। 
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• सडक आयोजना कायािन्त्वयन सरुु गनुि अजघनै सडकको र्समाङ्कन टुङ्गयाउन।े आयोजनाको लार्ग 
आवश्यक पने जग्गाको मआुधजा र्विरण गरेपर्छ िथा वन के्षरमा पने रुख कटानको कायि सम्पन्न 
िए पिाि खररद प्रर्क्रया शरुू गने। 

• रार्िय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग छुटै्ट कानूनी व्यवथथा गने।  

• ठूला रार्िय महत्वका आयोजनाको सञ् चालन र्वर्र् आयोजना सम्पन्न सरुु गनुि अगावै र्नक्यौल गने। 

• र्वकास आयोजनाका लार्ग आवश्यक पने र्नमािण सामाग्रीको आपूर्िि व्यवथथालाई सरल बनाउने। 

• सरकारी स्रोिबाट सञ् चालन गररने आयोजनाहरूले वन के्षर उपयोग गदाि वन र्वकास कोर्मा रकम 
जम्मा गनुि नपने गरी मौजदुा काननुमा पररमाजिन गने। 

• सडक, खानेपानी, र्वद्यिु, ढल र्नकास लगायिका र्नमािण िथा ममिि सम्बन्त्र्ी कायि छुट्टाछुटै्ट समयमा 
अलग अलग र्नकायबाट गने व्यवथथाको सट्टा मूल काम गने जजम्मवेार र्नकायले नै सबै काम गने 
गरी बजेट व्यवथथा, खररद प्रर्क्रया र ठेक् का व्यवथथापनको कायि गने। 

• सञ् चार्लि आयोजनाहरूको अनगुमन गदाि जोजखममा आर्ाररि (Risk Based) अनगुमन गने प्रणाली 
थथार्पि गने।  

• पयािप् ि र औजचत्यपूणि अवथथामा वाहेक कायािन्त्वयनमा गईसकेको आयोजनाको र्वथििृ पररयोजना 
प्रर्िवदेन पररवििन नगने। 

• आयोजनाको र्सजजिि दार्यत्व िकु्तानी गनि र्ढलाइ गने कमिचारी उपर र्नयमानसुार र्विागीय कारवाही 
गने। 

• मन्त्रालयथिरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई अझ प्रयोगकिाि मैरी बनाउदै रकमान्त्िर/कायिक्रम सिंशोर्न 
गने प्रर्क्रयालाई र्छटो र सरल वनाउन।े 

8.2.3  स्रोि व्यवथथापन 

8.2.3.1 राजथव व्यवथथापनिफि  

• आन्त्िररक राजथवको आर्ार सदुृढ बनाउुँदै पैठारीमा आर्ाररि राजथव र्नििरिालाई क्रमशः न्त्यूनीकरण 
गने। 

• करको दरको सट्टा दायरामा नआएका नवीनिम क्षेरको पर्हचान गरी राजथव पररचालनको दायरा 
फरार्कलो बनाउन।े   

• राजथव छुट सरु्वर्ा सम्बन्त्र्ी र्बर्यलाई क्रमशः घटाउुँदै लैजाने। राजथव छुट प्रदान गनुिपने 
अवथथामा समिे पटके र्नणियबाट छुट प्रदान नगरी आर्थिक ऐनमा नै नीर्िगि व्यवथथा गरी छुट 
प्रदान गने। 

• बेरुज ुिथा वक्यौिा फथयौट िथा असलुीको कायािन्त्वयन समयमा सम्पन्न गरी राजथव पररचालनलाई 
प्रिावकारी बनाउने।  

• सबै प्रकारका आर्थिक र्क्रयाकलापलाई बैंर्कङ्ग िथा र्बद्यिुीय प्रणालीमा आवद्ध गरी राजथव चहुावट 
कायिलाई र्नरुत्साहन गने। 
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• गैरकर राजथवका नयाुँ क्षेरहरूको पर्हचानका साथै िई रहेका के्षरहरूलाई समिे लागि प्रिावी 
बनाई राजथव सङ्कलन वृर्द्ध गने। 

• राजथव सम्बद्ध र्नकायहरूको सिंगठनात्मक िथा प्रशासर्नक क्षमिा अर्िवृर्द्ध गरी अथििन्त्रको माग 
अनकुुल बनाउन।े 

• सिंथथानहरूको सञ् चालन र व्यवथथापनमा दक्षिा अर्िवृर्द्ध गरी लगानी अनसुार उजचि प्रर्िफल प्राप् ि 
गने अवथथा सजृना गने। 

8.2.3.2 आन्त्िररक ऋणिफि  

• नेपाल सरकारको मध्यमकालीन ऋण व्यवथथापन रणनीर्िको मथयौदा ियार िएकोले सो अनसुार 
िावी ददनमा कम लागि र न्त्यून जोजखममा सरकारी ऋण पररचालन गने नीर्ि अवलम्बन गने। 

8.2.3.3 अन्त्िरािर्िय सहायिािफि  

• र्वकास साझेदारहरूबाट बजटेरी सहायिाको रुपमा प्रवाह हनुका लार्ग आवश्यक पने पूवि कायिहरू 
एवम ्सम्पादन सूचकहरूको िय गदाि पयािि गहृकायि र छलफल गरी सम्पादन गनि सर्कन ेखालका 
सूचकहरू मार राख्न ेव्यवथथा गने। 

• पयािि पूवि ियारी कायिहरू सम्पन्न िएका आयोजनाका लार्ग मार सहायिा थवीकार गने र पूवि 
ियारीका सबै कायिहरू सम्पादन िए पिाि मार आयोजनाको कायािन्त्वयन सरुु गने पद्धर्ि लागू 
गने। 

• नेपालले अनदुान प्राप् ि गनि सक्ने सम्िाधय र्वश् वधयापी कोर्हरूको खोजी गरी त्यथिा कोर्हरूबाट 
सहयोग प्राप् ि गनि पुँहचु बढाउन।े 

• सिंथथागि क्षमिा वृर्द्ध गरी सर्मजश्रि र्वत्त, र्नजी के्षरसुँगको साझेदारी जथिा नयाुँ उपकरणहरूको 
प्रयोग बढाउने। 
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शीर्षक 2078/79 को बजेट 2078 पसुसम्मको 
यथाथष

2078/79 को संशोधित 
अनमुान

संशोधित अनमुान 
प्रधतशत

1 राजस्व ( 2 + 3 + 4 )  11,80,60,04  5,76,24,83  11,80,60,04 100.00
   2 कर  10,67,96,25  4,93,99,29  10,67,96,25 100.00
   3 अन्य राजस्व  1,12,63,79   82,25,54  1,12,63,79 100.00
   4 ववववि प्राधि  0  0  0 0.00
5 राजस्व बााँडफााँटमाफष त  1,29,77,98   60,99,26  1,29,77,98 100.00
6  संघीय सञ्चित कोर्मा दाञ्चिला हनु े(1-5)  10,50,82,06  5,15,25,57  10,50,82,06 100.00
7 अनदुान   59,91,99   6,22,19   50,00,00 83.44
8  संघीय सरकारको राजस्व र अनदुान (6+7)  11,10,74,05  5,21,47,76  11,00,82,06 99.11
9 िर्ष ( 10 + 11 + 12)  14,43,39,16  4,57,31,04  13,75,79,15 95.32
   10 र्ालु  6,77,99,52  2,27,23,92  6,59,01,14 97.20
   11 पुाँजीगत  3,78,09,77   50,80,98  3,40,32,58 90.01
12 ववत्तीय हस्तान्तरण ( 13 + 14 )  3,87,29,87  1,79,26,13  3,76,45,43 97.20
   13 र्ालु  3,25,74,55  1,60,51,18  3,16,62,46 97.20
   14 पुाँजीगत   61,55,32   18,74,96   59,82,97 97.20
15 बजेट बर्त(-) न्यून (+) (9-8)  3,32,65,11 - 641,672  2,74,97,09 82.66
16 ववत्तीय व्यवस्था - 3,326,511   18,13,40 - 2,749,709 82.66
17 आन्तररक ववत्तीय सम्पञ्चत्त ( 18 + 19 + 20 )  1,05,76,10   8,72,04   95,18,48 90.00
   18 सावषजधनक संस्थानमा ऋण लगानी   88,50,47   4,73,99   79,65,42 90.00
   19 अन्य संस्थामा ऋण लगानी  0  0  0 0.00
   20 संस्थानमा शयेर लगानी   17,25,63   3,98,05   15,53,06 90.00
21 बाह्य ववत्तीय सम्पञ्चत्त ( 22 )  3,500  1,955  3,150 90.00
   22 वैदेञ्चशक शयेर लगानी  3,500  1,955  3,150 90.00
23 आन्तररक दावयत्व ( 24 + 25 ) - 1,906,810   22,99,94 - 1,955,128 102.53
   24 अन्य संस्थाहरूबाट ऋण प्राधि - 2,390,000 - 60,000 - 2,390,000 100.00
   25 ऋणपत्र माफष त प्राि ऋण सााँवा भकु्तानी   48,31,90   28,99,94   43,48,72 90.00
26 बाह्य ववत्तीय दावयत्व ( 27 +28 ) - 2,480,811 - 137,812 - 1,749,579 70.52
   27 वैदेञ्चशक ऋणको प्राधि - 2,830,887 - 253,408 - 2,064,647 72.93
   28 वैदेञ्चशक ऋण सांवा भकु्तानी   35,00,76   11,55,96   31,50,68 90.00
29  बजेट बर्त(-) न्यून (+) (15+16)  0 - 460,332 0 0.00
30 कुल आम्दानी (8+24+27)  16,32,82,92  5,52,81,84  15,46,28,53 94.70
31  कूल िर्ष (9+17+21+25+28)  16,32,82,92  5,06,78,52  15,46,28,53 94.70

रू.लािमा

शीर्षक 2078/79 को बजेट पसुसम्मको यथाथष िर्ष
2078/79 को संशोधित 

अनमुाधनत िर्ष

संशोधित 
अनमुाधनत िर्ष 

प्रधतशत
र्ाल ुिर्ष  10,65,29,39  4,06,50,05  10,35,46,57 97.20       
पुाँजीगत िर्ष  3,78,09,77   50,80,98  3,40,32,58 90.01       
ववत्तीय व्यवस्था  1,89,43,76   49,47,48  1,70,49,38 90.00       

जम्मा  16,32,82,92  5,06,78,52  15,46,28,53 94.70       
स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय

शीर्षक 2078/79 को बजेट पसुसम्मको यथाथष िर्ष
2078/79 को संशोधित 

अनमुाधनत िर्ष

संशोधित 
अनमुाधनत िर्ष 

प्रधतशत
नपेाल सरकार  12,89,82,06  4,75,22,25  12,89,82,06 100.00      
अनदुान   59,91,99   6,22,19   50,00,00 83.44       
ऋण  2,83,08,87   25,34,08  2,06,46,47 72.93       

जम्मा  16,32,82,92  5,06,78,52  15,46,28,53 94.70       

अनसूुर्ी १  
संशोधित आय व्ययको अनमुान

रू.लािमा

*िर्ष रकमको रे्क बैंकमा नसावटएको अवस्था हनु सक्ने भएकोले बर्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको मौज्दात रकमसाँग फरक देञ्चिन सक्दछ।
समविगत ञ्चस्थधत



रू.लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
1 सामान्य सावषजधनक सेवा 3,308,439     557,229     916,466     4,782,134     1,251,956     47,719    418,544     1,718,220     35.93     
1.1 कायषकारी र वविावयकाको धनकाय, ववञ्चत्तय र वैदेञ्चशक माधमला 164953 19382 392776 577111 76235 2405 128551 207191 35.90     
1.2 बाह्रय आधथषक सहायता 560 0 35000 35560 110 0 0 110 0.31      
1.3 सामान्य सेवा 867790 514979 0 1382769 148413 43496 0 191910 13.88     
1.4 सामान्य आिारभतू सेवा 8550 2450 0 11000 0 0 0 0 -        
1.5 सामान्य अनसुन्िान तथा ववकास सेवा 45069 1984 0 47053 28107 262 0 28369 60.29     
1.6 अन्य सामान्य सेवा 67155 18374 0 85529 18856 1533 0 20390 23.84     
1.7 सावषजधनक ऋण कारोवार 367878 60 488690 856628 175532 22 289994 465548 54.35     
1.8 ववधभन्न तहका सरकारहरु बीर् हनु ेसामान्य प्रकृधतको हस्तान्तरण 1786484 0 0 1786484 804703 0 0 804703 45.04     
2 रक्षा 441393 84710 0 526103 229536 10675 0 240211 45.66     

2.1 सैधनक सरुक्षा 431730 69819 0 501549 228950 10603 0 239553 47.76     
2.2 नागररक सरुक्षा 9651 14841 0 24492 579 73 0 652 2.66      
2.5 रक्षा - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 12 50 0 62 6 0 0 6 10.25     
3 सावषजधनक शाञ्चन्त सरुक्षा 499839 70862 0 570701 272240 34192 0 306432 53.69     

3.1 प्रहरी सेवा 380343 33314 0 413657 216277 12157 0 228434 55.22     
3.2 अग्नी धनयन्त्रण सेवा 156 1 0 157 74 1 0 75 47.59     
3.3 न्यायालय 62886 23353 0 86239 27612 7233 0 34845 40.40     
3.4 कारागार 18475 4073 0 22548 8540 1625 0 10165 45.08     
3.5 सावषजधनक शाञ्चन्त सरुक्षा 460 70 0 530 219 70 0 289 54.60     
3.6 सावषजधनक शाञ्चन्त सरुक्षा - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 37519 10051 0 47570 19517 13106 0 32624 68.58     
4 आधथषक माधमला 1177196 2316949 823655 4317800 356450 304147 50205 710802 16.46     

4.1 सामान्य आधथषक, व्यापाररक र श्रम 183103 24398 0 207501 26010 3857 0 29867 14.39     
4.2 कृवर्, वन, मत्स्यपालन तथा धसंर्ाइ 611425 316665 112000 1040090 196083 61399 19600 277082 26.64     
4.3 इन्िन तथा उजाष 37022 114895 526187 678104 9338 4014 12195 25547 3.77      
4.4 िानी, उत्पादन तथा धनमाषण 182166 1432936 139188 1754290 71266 224716 16560 312542 17.82     
4.5 यातायात 9319 93659 0 102978 2665 2555 0 5221 5.07      
4.6 संर्ार 49232 19326 5000 73558 19562 1923 0 21485 29.21     
4.7 अन्य उद्योगहरु 46122 29887 0 76009 21275 2270 0 23545 30.98     
4.8 अनसुन्िान तथा ववकास - आधथषक माधमला 12414 13169 0 25583 2503 110 0 2612 10.21     
4.9 आधथषक माधमला - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 46393 272014 41280 359687 7748 3304 1850 12902 3.59      
5 वातावरण संरक्षण 20432 72901 30633 123966 5746 9526 5961 21233 17.13     

5.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 70 0 30633 30703 23 0 5961 5984 19.49     
5.2 ढल व्यवस्थापन 251 21056 0 21307 80 1981 0 2061 9.67      
5.4 जैववक वववविता र भ-ूसंरक्षण 1514 375 0 1889 37 10 0 47 2.51      

अनसूुर्ी 2 

2078/79 पसु मवहनासम्मको कायषगत िर्ष वववरण

शीर्षक नं. कायषगत शीर्षक
आ.व.2078/79 को वजेट 2078 पसु मवहनासम्मको िर्ष

िर्ष प्रधतशत



5.5 अनसुन्िान तथा ववकास पयाषवरण संरक्षण 414 500 0 914 156 53 0 209 22.86     
5.6 वातावरण संरक्षण - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 18183 50970 0 69153 5450 7482 0 12932 18.70     
6 आवास तथा सामदुावयक सवुविा 162570 514230 123622 800422 54887 77600 20038 152526 19.06     

6.1 आवास ववकास 71921 219827 6155 297903 27400 36264 0 63664 21.37     
6.2 सामदुावयक ववकास 29213 5015 0 34228 10943 1120 0 12063 35.24     
6.3 िानपेानी 60221 217145 117467 394833 16127 26284 20038 62449 15.82     
6.6 आवास तथा सामदुावयक सवुविा - अन्यत्र उल्लेि नभएको 1215 72243 0 73458 417 13932 0 14349 19.53     
7 स्वास््य 1321131 146162 0 1467293 387748 23463 0 411211 28.03     

7.1 और्िी उत्पादन, उपकरण तथा औजार 8414 702 0 9116 2665 112 0 2777 30.46     
7.2 ववहरंङ्ग सेवा 504090 228 0 504318 95718 6134 0 101852 20.20     
7.3 अस्पताल सेवा 330212 10798 0 341010 126057 944 0 127001 37.24     
7.4 सावषजधनक स्वास््य सेवा 320183 128265 0 448448 150480 16146 0 166626 37.16     
7.5 अनसुन्िान सेवा 142397 6055 0 148452 11361 127 0 11488 7.74      
7.6 स्वास््य - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 15835 114 0 15949 1467 0 0 1467 9.20      
8 मनोरञ्जन , संस्कृधत तथा िमष 53826 12541 0 66367 20175 385 0 20560 30.98     

8.1 मनोरञ्जनात्मक र िेलकुद सेवाहरु 19747 5293 0 25040 5353 28 0 5380 21.49     
8.2 सांस्कृधतक सेवा 30764 7198 0 37962 13845 354 0 14198 37.40     
8.3 प्रसारण तथा प्रकाशन सेवा 2836 44 0 2880 815 3 0 818 28.41     
8.5 अनसुन्िान तथा ववकास, सांस्कृधतक र िाधमषक 479 6 0 485 162 1 0 163 33.68     
9 ञ्चशक्षा 1778181 3840 0 1782021 813171 237 0 813409 45.65     

9.1 पूवष प्राथधमक र  प्राथधमक ञ्चशक्षा 604359 10 0 604369 328979 0 0 328979 54.43     
9.2 माध्यधमक ञ्चशक्षा 167925 0 0 167925 92589 0 0 92589 55.14     
9.5 तहमा वधगषकृत नहनु ेञ्चशक्षा (अनौपर्ाररक ञ्चशक्षा) 463888 282 0 464170 190698 6 0 190704 41.08     
9.6 ञ्चशक्षाको लाधग सहायक सेवाहरु 493443 2430 0 495873 197836 105 0 197941 39.92     
9.7 ञ्चशक्षा- अनसुन्िान ववकास 205 0 0 205 95 0 0 95 46.35     
9.8 ञ्चशक्षा- अन्यत्र वधगषकृत नभएको 48361 1118 0 49479 2974 126 0 3100 6.27      
10 सामाञ्चजक सरुक्षा 1889932 1553 0 1891485 673095 154 0 673249 35.59     

10.5 बेरोजगार 73442 0 0 73442 20336 0 0 20336 27.69     
10.7 सामाञ्चजक असमावेशी 537 66 0 603 192 5 0 196 32.58     
10.8 सामाञ्चजक सरुक्षा - अनसुन्िान तथा ववकास 6404 35 0 6439 2614 0 0 2614 40.60     
10.9 सामाञ्चजक सरुक्षा - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 1809549 1452 0 1811001 649953 149 0 650102 35.90     

10652939 3780977 1894376 16328292 4065005 508098 494748 5067852 31.04     

स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय

जम्मा



रू.लािमा

वजेट पसु सम्मको िर्ष िर्ष प्रधतशत वजेट पसु सम्मको िर्ष िर्ष प्रधतशत
21000 पाररश्रधमक/सवुविा 1384856 610609 44.09    1433147 676448 47.20    3.11      
22000 मालसामान तथा सेवाको उपयोग 743594 130036 17.49    598876 165075 27.56    10.08     
24000 व्याज, सेवा शलु्क तथा बैंक कधमशन 318057 169905 53.42    444944 208122 46.77    (6.64)      
25000 सहायता 15289 5435 35.55    10119 5092 50.32    14.77     
26000 अनदुान 4999665 1914442 38.29    5181648 2139604 41.29    3.00      
27000 सामाञ्चजक सरुक्षा 1887413 582013 30.84    2604959 857385 32.91    2.08      
28000 अन्य िर्ष 140532 11421 8.13     379246 13280 3.50     (4.63)      
31000 पुाँजीगत िर्ष 3529175 508172 14.40    3780977 508098 13.44    (0.96)      
32000 ववत्तीय सम्पञ्चत्त 1044347 58324 5.58     1061110 89159 8.40     2.82      
33000 दावयत्व 683526 167398 24.49    833266 405589 48.67    24.18     

जम्मा 14746454 4157755 28.19   16328292 5067852 31.04   2.84      

स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय

अनसूुर्ी ३
२०७8 पसु मवहनासम्मको िर्ष शीर्षकगत वजेट तथा िर्षको तलुनात्मक वववरण

ि.सं.नं कायषक्रम िर्ष
आ.व.20७7/७8 आ.व.20७8/७9 फरक ववन्द ु

प्रधतशत



अनसूुर्ी 4

 (रू.लािमा)

पसु मवहनाको 
संकलन

पसुसम्मको संकलन पसु मवहनाको लक्ष्य पसुसम्मको संकलन पसुसम्मको लक्ष्य पसुसम्मको संकलन
 पसु मवहनाको 

मात्र
पसुसम्म

1   भंसार महशलु 2,789,240     210,120      1,000,586    248,022        217,140      1,334,580    1,306,503    46.8     87.5      97.9      3.3       30.6      
पैठारी 2,137,923     153,497      749,175      189,640        163,895      1,022,841    1,006,954    47.1     86.4      98.4      6.8       34.4      
धनकासी 6,249          68            1,667         626             67            3,180         3,483         55.7     10.7      109.5    (2)         108.9    
पूवाषिार कर 262,959       25,947       98,846       23,481          22,599       125,789      116,722      44.4     96.2      92.8      (12.9)     18.1      
भन्सारको अन्य आय 14,579         429           7,765         1,283           6,367         8,268         16,198       111.1   496.4    195.9    1,384.4   108.6    
कृवर् सिुार शलु्क 110,918       9,913         50,395       11,938          10,070       55,037       51,090       46.1     84.4      92.8      1.6       1.4       
सडक ममषत तथा सिुार दस्तरु 149,768       8,623         39,458       13,599          9,617         71,197       64,479       43.1     70.7      90.6      11.5      63.4      
सडक धनमाषण तथा सम्भार दस्तरु 106,843       11,643       53,279       7,455           4,524         48,269       47,576       44.5     60.7      98.6      (61.1)     (10.7)     

2   मूल्य अधभबवृि कर 3,163,610     250,837      1,252,361    255,738        259,883      1,501,324    1,555,970    49.2     101.6    103.6    3.6       24.2      
उत्पादन, ववक्री, सेवा 1,366,731     97,357       548,595      115,128        93,541       612,060      534,537      39.1     81.2      87.3      (3.9)       (2.6)       
पैठारी 1,796,879     153,480      703,766      140,611        166,343      889,264      1,021,434    56.8     118.3    114.9    8.4       45.1      

3   अन्तःशलु्क 1,821,678     107,675      619,278      187,374        133,301      894,548      852,317      46.8     71.1      95.3      23.8      37.6      
आन्तररक उत्पादन 1,107,650     68,239       378,404      117,551        87,315       489,550      507,202      45.8     74.3      103.6    28.0      34.0      
पैठारी 714,028       39,436       240,874      69,823          45,987       404,998      345,115      48.3     65.9      85.2      16.6      43.3      

4   ञ्चशक्षा सेवा शलु्क 10,100         503           1,641         883             656           5,022         2,831         28.0     74.2      56.4      30.5      72.5      
5   आयकर 2,894,996     450,361      991,477      665,683        526,646      1,310,509    1,222,307    42.2     79.1      93.3      16.9      23.3      

आयकर 2,555,042     440,509      872,846      650,769        517,889      1,140,833    1,107,741    43.4     79.6      97.1      17.6      26.9      
ब्याज कर 339,954       9,852         118,630      14,914          8,758         169,677      114,566      33.7     58.7      67.5      (11.1)     (3.4)       
कर राजस्व जम्मा 10,679,625    1,019,496    3,865,342    1,357,700      1,137,626    5,045,983    4,939,929    46.3     83.8      97.9      11.6      27.8      

7   गैर कर जम्मा 1,126,379     189,980      357,017      205,188        158,884      551,505      480,615      42.7     77.4      87.1      (16.4)     34.6      
कूल राजस्व 11,806,004    1,209,476    4,222,359    1,562,888      1,296,511    5,597,488    5,420,544    45.9     83.0      96.8      7.2       28.4      

8   अन्य प्राधि -             22,930       278,283      -              28,024       -           341,939      -      -       -       -       -       
जम्मा राजस्व/प्राधि 11,806,004    1,232,406    4,500,642    1,562,888      1,324,535    5,597,488    5,762,483    48.8     84.7      102.9    7.5       28.0      

आ.ब.2077/78 को असलुी आ.व.2078/79 को लक्ष्य र असूली

                                      आ.व. 2078/79 पसु मवहनाको राजस्व संकलनको वववरण                           

धस. नं. कर शीर्षक
आ.व.2078/79 

वावर्षक लक्ष्य

र्ाल ुआ.व.को 
बावर्षक लक्ष्यको 
तलुनामा असूली 

%

र्ाल ुआ.ब.को 
पसु मवहनाको 

लक्ष्यको तलुनामा 
असूली   %

र्ाल ुआ.व.को 
पसु मवहनासम्मको 
लक्ष्यको तलुनामा 

असूली %

ववृि दर %



रू. लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा

101 राष्ट्रपधत   12,32  194  0   14,26  545  57  0  602 44.22 29.41 0.00 42.20

102 उपराष्ट्रपधत  460  15  0  475  218  3  0  220 47.30 17.17 0.00 46.35

103 प्रदेश प्रमिुहरु   19,67  50  0   20,17  722  11  0  733 36.70 21.84 0.00 36.33

202 संघीय संसद   118,64  320  0   121,84   54,75  128  0  5,603 46.15 39.89 0.00 45.98

204 अदालत   479,71   203,93  0   683,64   221,92   66,30  0   2,88,22 46.26 32.51 0.00 42.16

206 अञ्चततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग   98,55   29,09  0   127,64   29,76  309  0  3,285 30.20 10.61 0.00 25.73

208 महालेिा परीक्षकको कायाषलय   46,77  848  0   55,25   20,26  908  0  2,934 43.31 107.13 0.00 53.10

210 लोक सेवा आयोग   82,49  211  0   84,60   45,11  19  0  4,531 54.69 9.18 0.00 53.56

212 धनवाषर्न आयोग   43,91   10,49  0   54,40   25,04  69  0  2,573 57.02 6.62 0.00 47.30

214 रावष्ट्रय मानव अधिकार आयोग   25,02  34  0   25,36  888  6  0  894 35.50 16.46 0.00 35.25

218 न्याय पररर्द्  443  21  0  464  206  2  0  208 46.44 10.02 0.00 44.79

220 रावष्ट्रय प्राकृधतक स्रोत तथा ववत्त आयोग  793  36  0  829  227  3  0  230 28.64 7.18 0.00 27.71

222 रावष्ट्रय मवहला आयोग  986  27  0   10,13  257  5  0  261 26.02 17.33 0.00 25.78

224 रावष्ट्रय दधलत आयोग  314  10  0  324  120  1  0  121 38.18 9.99 0.00 37.31

226 रावष्ट्रय समावेशी आयोग  292  12  0  304  138  6  0  144 47.16 50.86 0.00 47.31

228 आददवासी जनजाधत आयोग  258  13  0  271  121  4  0  125 46.96 32.14 0.00 46.25

230 मिेशी आयोग  320  6  0  326  115  0  0  115 35.86 0.00 0.00 35.20

232 थारू आयोग  392  30  0  422  179  144  0  323 45.57 480.81 0.00 76.51

234 मञु्चस्लम आयोग  372  57  0  429  99  1  0  100 26.55 1.58 0.00 23.23

301 प्रिानमन्त्री तथा मञ्चन्त्रपररर्द्को कायाषलय   355,02   53,95  0   408,97   146,81  970  0   1,56,51 41.35 17.98 0.00 38.27

305 अथष मन्त्रालय  27,69,14  10,35,52  0  38,04,66   742,23   31,60  0   7,73,84 26.80 3.05 0.00 20.34

307 उद्योग, वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय   509,31   564,65  0  10,73,96   171,22   60,10  0   2,31,31 33.62 10.64 0.00 21.54

308 उजाष, जलस्रोत तथा धसंर्ाई मन्त्रालय   420,70  37,93,79  0  42,14,49   109,31   591,15  0   7,00,47 25.98 15.58 0.00 16.62

311 कानून, न्याय तथा संसदीय माधमला मन्त्रालय   46,57  216  0   48,73   12,95  24  0  1,319 27.81 11.19 0.00 27.08

312 कृवर् तथा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालय  32,64,37   362,27  0  36,26,64   863,32   33,99  0   8,97,30 26.45 9.38 0.00 24.74

313 िानपेानी मन्त्रालय   97,99  22,94,23  0  23,92,22   30,25   276,27  0   3,06,52 30.87 12.04 0.00 12.81

अनसूुर्ी 5

२०७8 पसु मवहनासम्मको मन्त्रालयगत िर्ष वववरण

संकेत मन्त्रालय
ववधनयोजन 2078 पसुसम्मको िर्ष ववधनयोजनको तलुनामा िर्ष प्रधतशत



र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
संकेत मन्त्रालय

ववधनयोजन 2078 पसुसम्मको िर्ष ववधनयोजनको तलुनामा िर्ष प्रधतशत

314 गहृ मन्त्रालय  156,65,15   785,00  0  164,50,15  65,04,11   298,05  0   68,02,16 41.52 37.97 0.00 41.35

325 संस्कृधत, पयषटन तथा नागररक उड्डययन मन्त्रालय   369,64   224,61  0   594,25   136,57   27,34  0   1,63,90 36.95 12.17 0.00 27.58

326 परराष्ट्र मन्त्रालय   532,62   147,37  0   679,99   282,95  771  0   2,90,66 53.12 5.23 0.00 42.74

329 वन तथा वातावरण मन्त्रालय   772,22   430,58  0  12,02,80   286,63   37,35  0   3,23,98 37.12 8.67 0.00 26.94

336 भधूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी धनवारण मन्त्रालय   558,77   148,77  0   707,54   187,31   28,64  0   2,15,96 33.52 19.25 0.00 30.52

337 भौधतक पूवाषिार तथा यातायात मन्त्रालय  10,17,65  146,05,19  0  156,22,84   468,42  22,02,76  0   26,71,18 46.03 15.08 0.00 17.10

340 मवहला बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय   70,15   15,62  0   85,77   16,04  149  0  1,753 22.86 9.54 0.00 20.44

343 यवुा तथा िेलकूद मन्त्रालय   159,74   53,77  0   213,51   37,76  106  0  3,882 23.64 1.97 0.00 18.18

345 रक्षा मन्त्रालय  44,39,74   714,21  0  51,53,95  23,63,86   105,43  0   24,69,29 53.24 14.76 0.00 47.91

347 शहरी ववकास मन्त्रालय   194,34  28,81,65  0  30,75,99   69,04   506,79  0   5,75,83 35.52 17.59 0.00 18.72

350 ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालय  57,88,37   38,40  0  58,26,77  20,45,17  237  0   20,47,54 35.33 6.18 0.00 35.14

358 सिार तथा सूर्ना प्रववधि मन्त्रालय   522,62   196,36  0   718,98   204,21   19,26  0   2,23,46 39.07 9.81 0.00 31.08

365 संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय   650,06  12,45,62  0  18,95,68   101,84   128,40  0   2,30,24 15.67 10.31 0.00 12.15

370 स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय  87,09,16  13,88,32  0  100,97,48  16,49,60   227,92  0   18,77,52 18.94 16.42 0.00 18.59

371 श्रम, रोजगार तथा सामाञ्चजक सरुक्षा मन्त्रालय   583,34   13,93  0   597,27   24,93  212  0  2,705 4.27 15.22 0.00 4.53

391 रावष्ट्रय योजना आयोग   274,13  405  0   278,18   219,90  90  0   2,20,79 80.22 22.11 0.00 79.37

392 रावष्ट्रय पनुधनषमाषण प्राधिकरण   581,14  31,41,41  0  37,22,55   171,14   397,30  0   5,68,44 29.45 12.65 0.00 15.27

501 अथष मन्त्रालय- ववत्तीय व्यवस्था  0  0  106,11,10  106,11,10  0  0   891,59   8,91,59 0.00 0.00 8.40 8.40

502 अथष मन्त्रालय- आन्तररक ऋण भकु्तानी  36,75,19  0  48,31,90  85,07,09  17,54,07  0  28,99,94   46,54,01 47.73 0.00 60.02 54.71

503 अथष मन्त्रालय- वैदेञ्चशक ऋण भकु्तानी (बहपुक्षीय)   566,04  0  27,56,58  33,22,62   319,94  0  11,54,50   14,74,44 56.52 0.00 41.88 44.38

504 अथष मन्त्रालय- वैदेञ्चशक ऋण भकु्तानी (दिपक्षीय)   208,21  0   744,18   952,39  721  0  146  867 3.46 0.00 0.20 0.91

601 अथष मन्त्रालय- कमषर्ारी सवुविा तथा सेवाधनवतृ सवुविा  85,60,03  0  0  85,60,03  33,52,69  0  0   33,52,69 39.17 0.00 0.00 39.17

602 अथष मन्त्रालय- ववववि  54,64,73  34,05,99  0  88,70,72  927  0  0  927 0.17 0.00 0.00 0.10

701 प्रदेश  104,16,30  0  0  104,16,30  41,11,74  0  0   41,11,74 39.47 0.00 0.00 39.47

801 स्थानीय तह  283,13,57  0  0  283,13,57  138,14,40  0  0  1,38,14,40 48.79 0.00 0.00 48.79

जम्मा  1065,29,39  378,09,77  189,43,76  1632,82,92  406,50,05  50,80,98  49,47,48  506,78,52 38.16 13.44 26.12 31.04

स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय



अनसूुर्ी ६

रू.लािमा

धस.नं. ऋण पत्रको नाम रकम
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अनसूुर्ी ७

 रू.लािमा

धस.नं. ऋण पत्रको नाम रकम

१ वैदेञ्चशक ऋण - बहपुक्षीय ८३०६४८४
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स्रोतः सावषजधनक ऋण व्यवस्थापन कायाषलय

जम्मा

जम्मा

२०७८ पसु मसान्तसम्मको 

आन्तररक ऋण वापतको कुल दावयत्व

२०७८ पसु मसान्तसम्मको 

वैदेञ्चशक ऋण वापतको कुल दावयत्व



अनसूुर्ी 8

ववदेशी मदु्रा 
(अमेरीकी डलर)

नपेाली रुपैया

1 7 साउन 2078 (22 जलुाई 2021) ञ्चज धस एफ गण्डकी नदी बेधसनमा जोञ्चिमयकु्त समदुाय तथा जलवाय ुउत्थानशील कायषक्रम (Improving Climate Resilience 

of Vulnerable Communities and Ecosystems in the Gandaki River Basin, Nepal)
अनदुान 27.4 3339.35 वन तथा वातावरण

2 14 साउन 2078 (29 जलुाई 2021) ए धड धब वास र स्वास््य पहलका माध्यमबाट कोधभड 19 को रोकथाम र धनयन्त्रण (Prevention and Control of Covid-

19 through WASH and Health initiative)
अनदुान 5 596.55 िानपेानी तथा सरसफाई

3 27 साउन 2078 (11 अगस्ट 2021) ए धड धब पनुरोत्थान पररयोजनाका लाधग प्रधतकायाषत्मक कोधभड 19 िोप (Responsive COVID-19 Vaccines for 

Recovery Project)
ऋण 165 19697.7 कोधभड

4 3 भाद्र 2078 (19 अगस्ट 2021) ववश्व बैंक उच्र् ञ्चशक्षामा उत्कृिताको प्रबिषन कायषक्रम (Nurturing Excellence in Higher Education Program( NEHEP).) ऋण 60 7050 ञ्चशक्षा

5 25 भाद्र 2078 (10 सेप्टेम्बर 2021) ञ्चस्वटजरल्याण्ड ददगो तथा सम्माधनत रोजगारीको लाधग सीप पररयोजना, दोस्रो र्रण (Enhanced Skills for Sustainable and 

Rewarding Employment (ENSSURE), Phase II.)

अनदुान
ञ्चस्वस फ्रयाङ्क 

14.7
1876.16 ञ्चशक्षा

6 30 भाद्र 2078 (15 सेप्टेम्बर 2021) ववश्व बैंक वविालय के्षत्र ववकास कायषक्रम (School Sector Development Program) ऋण 50 5879.5 ञ्चशक्षा

7 30 भाद्र 2078 (15 सेप्टेम्बर 2021) ववश्व बैंक नधतजाका लाधग नपेाल स्वास््य के्षत्र व्यवस्थापन कायषक्रम (Nepal Health Sector Management Reform 

Program for Result (NHSMRP))
ऋण 50 5879.5 स्वास््य

8 12 असोज 2078 (28 सेप्टेम्बर 2021) आइ एफ ए धड कृवर्को समावेशी रुपान्तरणका लाधग मूल्य शृ्रिला कायषक्रम (Value Chains for Inclusive Transformation of 

Agriculture Programme- VITA)
ऋण 97.67 11622.73 कृवर्

9 10 मंधसर 2078 (29 नोभेम्बर 2021) ए धड धब ववितुीय धिड आिधुनकीकरण (Electricity Grid Modernization Project- Additional Financing) ऋण 60 7170 उजाष

10 29 मंधसर 2078 (15 धडसेम्बर 2021) कोररया प्रदेश नं. 2 मा प्राववधिक तथा व्यवसावयक ताधलम पररर्दको बहपु्राववधिक ञ्चशक्षालय धनमाषण (Establishment of 

Polytechnic Institute for Construction Workforce Development in Province 2, Nepal)
अनदुान 8.6 1040.6 ञ्चशक्षा

11 29 पसु 2078 (13 जनवरी 2021) आइ एम एफ ववस्ताररत कजाष सवुविा (Extended Credit Facility (ECF)) ऋण 395.9 46700.364 बजेटरी सपोटष
110852.45 प्रधतशत

अनदुान 6852.66 6.18
ऋण 103999.79 93.82
जम्मा 110852.45 100

स्रोत: अन्तराषवष्ट्रय आधथषक सहायता समन्वय महाशािा 

जम्मा

अन्तराषवष्ट्रय ववकास सहायता सम्झौता वववरण
आधथषक वर्ष 2078/79 (पसु मसान्तसम्म)

क्र.सं. सम्झौता गरेको धमधत ववकास साझेदार आयोजनाको नाम
सहायताको 

प्रकार

रकम (दशलािमा)
के्षत्र



रू. लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा

0 सांकेतीकरण नगररएको 4626706 64661 833266 5524633 2133239 14573 405589 2553401 46.11 22.54 48.7 46.22

1 गररबीको अन्त्य 937257 82538 41000 1060795 347232 16860 0 364091 37.05 20.43 0.0 34.32

2 शून्य भोकमरी 335533 233273 36000 604806 300958 5 0 300963 89.70 0.00 0.0 49.76

3 स्वस्थ जीवन 888641 142740 0 1031381 41806 98316 0 140122 4.70 68.88 0.0 13.59

4 गणुस्तरीय ञ्चशक्षा 585727 8173 0 593900 4218 8499 0 12717 0.72 103.99 0.0 2.14

5 लैवङ्गक समानता 3926 433 0 4359 26708 7088 0 33796 680.28 1637.01 0.0 775.31

6 ददगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा 9202 193046 148100 350348 584133 39898 0 624031 6347.89 20.67 0.0 178.12

7 आिधुनक ऊजाषमा पहुाँर् 29285 110168 562187 701640 28301 771 0 29072 96.64 0.70 0.0 4.14
8 समावेशी आधथषक ववृि तथा मयाषददत काम 297397 122600 0 419997 91851 46071 19500 157422 30.88 37.58 0.0 37.48

9 उद्योग, नवीन िोज र पूवाषिार 250483 1721371 262168 2234022 171439 23532 0 194971 68.44 1.37 0.0 8.73

10 असमानता न्यूनीकरण 937479 66 0 937545 206676 265 0 206941 22.05 401.27 0.0 22.07

11 ददगो शहर र वस्तीहरू 540302 809367 6155 1355824 843 101 0 944 0.16 0.01 0.0 0.07

13 जलवाय ुपररवतषन अनकुुलन 26855 95273 0 122128 2803 22343 25999 51144 10.44 23.45 0.0 41.88

15 भसूतह स्रोतको उपयोग 64177 47979 0 112156 6029 3935 12295 22259 9.39 8.20 0.0 19.85

16 शाञ्चन्तपूणष, न्यायपूणष र सशक्त समाज 1066695 134502 5500 1206697 60483 7177 0 67660 5.67 5.34 0.0 5.61

17 ददगो ववकासका लाधग साझेदारी 53274 14787 0 68061 58288 218665 31365 308318 109.41 1478.77 0.0 453.00
जम्मा 10652939 3780977 1894376 16328292 4065005 508098 494748 5067852 38.16 13.44 26.1 31.04
स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय

रू. लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा

1 पवहलो 9830631 3213913 1727681 14772225 3868679 480893 475443 4825015 39.35 14.96 27.52 32.66

2 दोस्रो 822308 567064 166695 1556067 196327 27206 19305 242838 23.88 4.80 11.58 15.61
जम्मा 10652939 3780977 1894376 16328292 4065005 508098 494748 5067852 38.16 13.44 26.12 31.04
स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय

अनसूुर्ी १0
२०७8 पसु मवहनासम्मको प्राथधमकताको आिारमा बजेट तथा िर्षको तलुना

प्राथधमकता
आ.व.20७8/७9 को वजेट 20७8 पसु मवहनासम्मको िर्ष बजेटको तलुनामा िर्ष प्रधतशत

धस.नं.

अनसूुर्ी 9

कायषगत रणनीधत आ.व.20७8/७9 को वजेट २०७8 पसु मवहनासम्मको िर्ष बजेटको तलुनामा िर्ष प्रधतशत
धस.नं.

२०78 पसु मवहनासम्मको रणनीधतक बजेट तथा िर्षको तलुना



रू.लािमा

नगद गैह्र नगद जम्मा नगद गैह्र नगद जम्मा
21000 पाररश्रधमक / सवुविा 610609 0 610609 676448 0 676448 10.78    
22000 मालसामान तथा सेवाको उपयोग 130027 9 130036 161620 3455 165075 26.95    
24000 व्याज, सेवा शलु्क तथा बैंक कधमशन 169905 0 169905 208122 0 208122 22.49    
25000 सहायता 5435 0 5435 5092 0 5092 (6.32)    
26000 अनदुान 1914379 63 1914442 2139383 221 2139604 11.76    
27000 सामाञ्चजक सरुक्षा 582013 0 582013 857385 0 857385 47.31    
28000 अन्य िर्ष 11421 0 11421 13280 0 13280 16.28    
31000 पुाँजीगत िर्ष 507454 718 508172 484846 23253 508098 (0.01)    
32000 ववत्तीय सम्पञ्चत्त 58324 0 58324 89159 0 89159 52.87    
33000 दावयत्व 167398 0 167398 405589 0 405589 142.29  

जम्मा 4156966 789 4157755 5040923 26929 5067852 21.89    
स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय

अनसूुर्ी १1
2078 पसु मवहनासम्मको शीर्षकगत नगद तथा गैह्र नगद िर्षको तलुनात्मक वववरण

िर्ष 
संकेत नं

कायषक्रम िर्ष
2077 पसु मवहनासम्मको िर्ष 2078 पसु मवहनासम्मको िर्ष

ववृि प्रधतशत



रू.लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
1 सामान्य सावषजधनक सेवा 1,064,956     84,503    170,315    1,319,775     1,251,956     47,719    418,544    1,718,220     30.19

1.1 कायषकारी र वविावयकाको धनकाय, ववञ्चत्तय र वैदेञ्चशक माधमला 70114 1378 110315 181807 76235 2405 128551 207191 13.96
1.2 बाह्रय आधथषक सहायता 0 0 0 0 110 0 0 110 0.00
1.3 सामान्य सेवा 178983 80599 0 259582 148413 43496 0 191910 -26.07
1.4 सामान्य आिारभतू  सेवा 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.5 सामान्य अनसुन्िान तथा ववकास सेवा 1231 610 0 1841 28107 262 0 28369 1440.96
1.6 अन्य सामान्य सेवा 32708 1897 0 34605 18856 1533 0 20390 -41.08
1.7 सावषजधनक ऋण कारोवार 140338 18 60000 200357 175532 22 289994 465548 132.36
1.8 ववधभन्न तहका सरकारहरु बीर् हनु ेसामान्य प्रकृधतको हस्तान्तरण 641583 0 0 641583 804703 0 0 804703 25.42

2 रक्षा 213698 6769 0 220467 229536 10675 0 240211 8.96
2.1 सैधनक सरुक्षा 213577 6727 0 220304 228950 10603 0 239553 8.74
2.2 नागररक सरुक्षा 110 17 0 127 579 73 0 652 412.23
2.5 रक्षा - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 11 25 0 36 6 0 0 6 -82.35

3 सावषजधनक शाञ्चन्त सरुक्षा 234483 16357 0 250840 272240 34192 0 306432 22.16
3.1 प्रहरी सेवा 185043 9807 0 194851 216277 12157 0 228434 17.24
3.2 अग्नी धनयन्त्रण सेवा 62 0 0 62 74 1 0 75 20.82
3.3 न्यायालय 24279 5000 0 29280 27612 7233 0 34845 19.01
3.4 कारागार 8094 636 0 8731 8540 1625 0 10165 16.43
3.5 सावषजधनक शाञ्चन्त सरुक्षा 340 0 0 340 219 70 0 289 -14.89
3.6 सावषजधनक शाञ्चन्त सरुक्षा - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 16664 913 0 17577 19517 13106 0 32624 85.60

4 आधथषक माधमला 410234 301027 55407 766668 356450 304147 50205 710802 -7.29
4.1 सामान्य आधथषक, व्यापाररक र श्रम 30591 2235 0 32827 26010 3857 0 29867 -9.02
4.2 कृवर्, वन, मत्स्यपालन तथा धसंर्ाइ 189149 43644 7667 240460 196083 61399 19600 277082 15.23
4.3 इन्िन तथा उजाष 6055 12572 47740 66368 9338 4014 12195 25547 -61.51
4.4 िानी, उत्पादन तथा धनमाषण 139567 233514 0 373082 71266 224716 16560 312542 -16.23
4.5 यातायात 392 270 0 662 2665 2555 0 5221 688.82
4.6 संर्ार 19182 367 0 19550 19562 1923 0 21485 9.90
4.7 अन्य उद्योगहरु 17726 769 0 18494 21275 2270 0 23545 27.31
4.8 अनसुन्िान तथा ववकास - आधथषक माधमला 878 13 0 891 2503 110 0 2612 193.05
4.9 आधथषक माधमला - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 6694 7641 0 14335 7748 3304 1850 12902 -10.00

5 वातावरण संरक्षण 4469 8803 0 13272 5746 9526 5961 21233 59.98
5.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 0 0 0 0 23 0 5961 5984 0.00
5.2 ढल व्यवस्थापन 330 2387 0 2717 80 1981 0 2061 -24.16
5.4 जैववक वववविता र भू-संरक्षण 0 0 0 0 37 10 0 47 0.00
5.5 अनसुन्िान तथा ववकास पयाषवरण संरक्षण 179 74 0 253 156 53 0 209 -17.53
5.6 वातावरण संरक्षण - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 3960 6342 0 10302 5450 7482 0 12932 25.53

6 आवास तथा सामदुावयक सवुविा 63839 80403 0 144242 54887 77600 20038 152526 5.74
6.1 आवास ववकास 22379 45589 0 67968 27400 36264 0 63664 -6.33
6.2 सामदुावयक ववकास 12946 954 0 13900 10943 1120 0 12063 -13.22
6.3 िानपेानी 28140 20418 0 48558 16127 26284 20038 62449 28.61
6.6 आवास तथा सामदुावयक सवुविा - अन्यत्र उल्लेि नभएको 373 13442 0 13815 417 13932 0 14349 3.87

अनसूुर्ी 12 

2078 पसु मवहनासम्मको कायषगत िर्षको तलुनात्मक वववरण

शीर्षक 
नं.

कायषगत शीर्षक
2077 पसु मवहनासम्मको िर्ष 2078 पसु मवहनासम्मको िर्ष

ववृि प्रधतशत



7 स्वास््य 254788 9388 0 264176 387748 23463 0 411211 55.66
7.1 और्िी उत्पादन, उपकरण तथा औजार 527 115 0 642 2665 112 0 2777 332.23
7.2 ववहरंङ्ग सेवा 29325 438 0 29764 95718 6134 0 101852 242.20
7.3 अस्पताल सेवा 100201 945 0 101146 126057 944 0 127001 25.56
7.4 सावषजधनक स्वास््य सेवा 108164 7473 0 115637 150480 16146 0 166626 44.09
7.5 अनसुन्िान सेवा 15368 416 0 15784 11361 127 0 11488 -27.22
7.6 स्वास््य - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 1203 0 0 1203 1467 0 0 1467 21.94

8 मनोरञ्जन , संस्कृधत तथा िमष 18743 253 0 18996 20175 385 0 20560 8.23
8.1 मनोञ्जनात्मक र िेलकुद सेवाहरु 5135 137 0 5272 5353 28 0 5380 2.05
8.2 सांस्कृधतक सेवा 12417 110 0 12527 13845 354 0 14198 13.34
8.3 प्रसारण तथा प्रकाशन सेवा 1012 0 0 1012 815 3 0 818 -19.19
8.5 अनसुन्िान तथा ववकास, सांस्कृधतक र िाधमषक 179 6 0 185 162 1 0 163 -11.61

9 ञ्चशक्षा 677382 591 0 677973 813171 237 0 813409 19.98
9.1 पूवष प्राथधमक र प्राथधमक ञ्चशक्षा 268714 0 0 268714 328979 0 0 328979 22.43
9.2 माध्यधमक ञ्चशक्षा 83782 0 0 83782 92589 0 0 92589 10.51
9.5 तहमा वधगषकृत नहनु ेञ्चशक्षा (अनौपर्ाररक ञ्चशक्षा) 147048 9 0 147056 190698 6 0 190704 29.68
9.6 ञ्चशक्षाको लाधग सहायक सेवाहरु 171801 304 0 172105 197836 105 0 197941 15.01
9.7 ञ्चशक्षा- अनसुन्िान ववकास 91 0 0 91 95 0 0 95 3.90
9.8 ञ्चशक्षा- अन्यत्र वधगषकृत नभएको 5945 279 0 6224 2974 126 0 3100 -50.19
10 सामाञ्चजक सरुक्षा 481268 77 0 481346 673095 154 0 673249 39.87

10.5 बेरोजगार 16981 0 0 16981 20336 0 0 20336 19.76
10.7 सामाञ्चजक असमावेशी 140 1 0 141 192 5 0 196 39.27
10.8 सामाञ्चजक सरुक्षा - अनसुन्िान तथा ववकास 1640 40 0 1680 2614 0 0 2614 55.63
10.9 सामाञ्चजक सरुक्षा - अन्यत्र वधगषकृत नभएको 462508 36 0 462544 649953 149 0 650102 40.55

कुल जम्मा 3423861 508172 225722 4157755 4065005 508098 494748 5067852 21.89

स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय



र्ालु प ुाँञ्चजगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँञ्चजगत ववत्तीय जम्मा 
1 33701114 पषु्पलाल राजमागष (मध्य पहाडी राजमागष) 988 80345 0 81333 453 19193 0 19646 24.15 
2 33701128 हलुाकी राजमागष (पलुहरु समेत) 809 63133 0 63942 371 24128 0 24499 38.31 
3 33701118 उत्तर दञ्चक्षण राजमागष (कोशी कररडोर) 216 10898 0 11114 61 1529 0 1590 14.31 
4 33701118 उत्तर दञ्चक्षण राजमागष (कालीगण्डकी कररडोर) 255 24000 0 24255 102 7670 0 7772 32.04 
5 33701118 उत्तर दञ्चक्षण राजमागष (कणाषली कररडोर) 89 5800 0 5889 41 485 0 526 8.93   
6 33702101 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल ववकास आयोजना 280 65045 0 65325 85 9477 0 9562 14.64 
7 33700101 काठमांडौ-तराई मिेश फाि ट्रयाक 875 88404 0 89279 245 13839 0 14084 15.78 
8 33701109 गल्छी-धत्रशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 114 16103 0 16217 44 8215 0 8259 50.93 
9 50125103 गौतमबिु अन्तराषवष्ट्रय ववमानस्थल 0 0 35280 35280 0 0 1850 1850 5.24   
10 50125104 पोिरा के्षत्रीय अन्तराषवष्ट्रय ववमानस्थल 0 0 85000 85000 0 0 0 0 -    
11 50125105 दोस्रो अन्तराषवष्ट्रय ववमानस्थल धनजगढ, बारा 0 0 3600 3600 0 0 3000 3000 83.33 
12 32551011 पशपुधत के्षत्र ववकास कोर् 3500 0 0 3500 851 0 0 851 24.31 
13 32551012 लञु्चम्बनी ववकास कोर् 15000 0 0 15000 7460 0 0 7460 49.73 
14 30800101 बढुी गण्डकी जलववद्यतु आयोजना 324 79634 0 79958 68 1797 0 1865 2.33   
15 30803112 बबई धसंर्ाइ आयोजना 274 13165 0 13439 157 2441 0 2598 19.33 
16 30803113 महाकाली धसंर्ाइ आयोजना (कन्र्नपरु) 237 11747 0 11984 126 4020 0 4146 34.59 
17 30803116 धसक्टा धसंर्ाइ आयोजना 350 15233 0 15583 151 2849 0 3000 19.25 
18 30803119 रानी जमरा  कुलररया धसंर्ाइ आयोजना (प्रणाली 475 23037 0 23512 183 5721 0 5904 25.11 
19 30803120 भेरी - ववई  डाइभसषन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 277 30406 0 30683 104 4004 0 4109 13.39 
20 30803124 सनुकोशी मररन डाईभसषन बहउुदे्दञ्चशय आयोजना 158 23452 0 23610 77 7831 0 7908 33.50 
21 32900104 राष्ट्रपधत र्रेु संरक्षण कायषक्रम 1327 13937 0 15264 465 1014 0 1479 9.69   
22 31300101 मेलम्र्ी िानपेानी आयोजना 778 16876 0 17654 324 1237 0 1561 8.84   
23 30500108 धमधलधनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नपेाल 7520 83503 0 91023 2311 856 0 3167 3.48   
24 50108110 माधथल्लो तामाकोशी जलववद्यतु आयोजना (456 मे.वा) 0 0 0 0 0 0 0 0 -    
25 पञ्चिम सेती जलववद्यतु आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0 -    

33846 664718 123880 822444 13680 116306 4850 134836 16.39

स्रोतः महालेिा धनयन्त्रक कायाषलय

जम्मा

अनसूुर्ी १3
रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुको बजेट तथा २०७8 पसु मसान्त सम्मको िर्ष वववरण

रु. लािमा

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. आयोजना/ धनकाय
ववधनयोजन िर्ष  िर्ष

 प्रधतशत



रु. लािमा
धस.नं. वववरण धनकासा

1
नपेाल सरकार (म.प.) को धनणषय तथा प्रर्धलत कानून बमोञ्चजम कमषर्ारी सवुविा (उपदान, संञ्चर्त ववदा, और्धि उपर्ार, मतृक कमषर्ारी 
सहायता, कोधभड धनयन्त्रणमा अिपंञ्चक्तमा िवटन ेकमषर्ारी) 909

2 नपेाल सरकार (म.प.) को धनणषयानसुार उपलव्ि गराइएको आधथषक सहायता 907

3 अदालतको आदेश तथा प्रर्धलत कानून वमोञ्चजम राजस्व वफताष 594

4 कोधभड व्यवस्थापन 53

5 कोधभड िोप 63450

6 ववधभन्न धनकायका लाधग प्रशासधनक िर्ष लगायतको र्ाल ुिर्ष 21262

7 प्रधतधनधिमण्डलको भ्रमण िर्ष 298

8 ववधभन्न धनकायका लाधग मेञ्चशनरी  औजार लगायतको पुाँजीगत िर्ष 4118

9 SAFF फुटवल प्रधतयोधगतामा सहभागी िेलाडी र प्रञ्चशक्षकलाई नगद परुस्कार/सम्मान प्रदान गने प्रयोजनको लाधग धनकासा 124

10 घर/जग्गाको मआुव्जा ववतरण 11667

11 मानपदवी अलंकार र पदक धनमाषणको लाधग धनकासा 1633

12 अधत ववपन्न पररवारलाई नगद हस्तान्तरण 50000

13 होञ्चल्डङ्ग सेन्टरको लाधग थप धनकासा 4000
159016

अनसूुर्ी १४
2078 पसु मसान्तसम्म अथष मन्त्रालय वववविवाट भएको रकमान्तर तथा धनकासा वववरण

कुल जम्मा



धस.नं. छुट प्रदान गररएको संस्थाको नाम धसफाररश गने धनकाय मालवस्तकुो वववरण मदु्रा ववजक मूल्य शीर्षकगत छुटको व्यहोरा धनणषय धमधत
१ नपेाल टेकबल एशोधसयशन यवुा तथा िेलकुद मन्त्रालय RQ One-2.00 Standard Vendible लगायतका िेलकुद सामिीहरु EURO 11857.97 सवै प्रकारका कर छुट ०४/०४/२०७८
२ नपेाल भारत्तोलन संघ यवुा तथा िेलकुद मन्त्रालय Weightlifting Barbell USD 11545.00 सवै प्रकारका कर छुट ०४/०४/२०७८
३ माईक्रोबायोलोजी केन्द्रीय ववभाग ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालय Multiple Real Time PCR Kit for detention of 2019 nCOV USD 6300.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/5/2078
४ िधुलिेल नगरपाधलका स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय Positive Airway Pressure RMB 18412.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/4/2078
५ Project Hope, USA स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय Face Shield, Digital Thermometers, Protective Face Shield and Emergency relief 

beds

USD 118214.30 सवै प्रकारका कर छुट 4/4/2078

६ धिवटस गोिाष नपेाल परराष्ट्र मन्त्रालय कायषक्रम संर्ालनको लाधग आवश्यक सामिीहरु GBP 1467000.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/5/2078
७ नपेाल ह्याडबल संघ यवुा तथा िेलकुद मन्त्रालय Power Game plus Box लगायतका िेलकुद सामिीहरु EURO 9289.44 सवै प्रकारका कर छुट 4/8/2078
८ ञ्चजल्ला प्रशासन कायाषलय, नपेाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी 

बल धसन्िपुाल्र्ोकले प्रयोग गने गरी
गहृ मन्त्रालय Motorcycle, N95 Medical Masks, Disposable Medical Msk, Rice, Flour, Barley 

flour, Quilt and Blanket

RMB 689950.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/12/2078

९ स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महाशािा स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय िोप सामिीहरु USD 410970.30 सवै प्रकारका कर छुट 4/12/2078
१० धत्रभवुन ववश्वववद्यालय, वातावरण ववज्ञान केञ्चन्दय ववभाग ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालय Blue sky air quality monitor USD 2310.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/13/2078

११ टोिा नगरपाधलका स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोधभड १९ संक्रमणको रोकथाम, धनयन्त्रण तथा उपर्ारको लाधग आवश्यक 
स्वास््य सामिीहरु

RMB 32700.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/15/2078

१२ नपेाल जडुो संघ यवुा तथा िेलकुद मन्त्रालय Judo Tatami (188 tatami red and 100 yellow) USD 21888.00 आधथषक ऐनको दफा १८(२) अनसुार भन्सार शलु्क 
छुट ददई उक्त दफाको उपदफा (४), (५) र (६) 
बमोञ्चजम गनेगरी

4/17/2078

१३ लञु्चम्बधन प्रादेञ्चशक अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोधभड १९ संक्रमणको रोकथाम, धनयन्त्रण तथा उपर्ारको लाधग आवश्यक 
स्वास््य सामिीहरु

CNY 643790.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/17/2078

१४ रावष्ट्रय क्षयरोग केन्द्र स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय क्षयरोग उपर्ार सेवाका लाधग आवश्यक पने  और्िीहरु USD 234773.63 सवै प्रकारका कर छुट 4/17/2078
१५ गोरिा नगरपाधलका गोरिा नगरपाधलका कोधभड १९ संक्रमणको रोकथाम, धनयन्त्रण तथा उपर्ारको लाधग आवश्यक 

स्वास््य सामिीहरु

GBP 14000.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/19/2078

१६ राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय ववद्यतुीय राहदानीको छपाई गनष आवश्यक पने औजार, कच्र्ा पदाथष लगायतका 
सामिी

EURO 216221.84 सवै प्रकारका कर छुट 4/19/2078

१७ नपेाल कृवर् अनसुन्िान पररर्द अन्तरगतका परीयोजना 
सिालन

कृवर् तथा पशपंुछी मन्त्रालय नपेाल कृवर् अनसुन्िान पररर्द अन्तरगतका ववधभन्न प्रयोगशाला तथा वफल्ड 
उपकरणहरु

EURO 396745.69 सवै प्रकारका कर छुट 4/19/2078

१८ िधुलिेल अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय परुानो स््याप भएको जापानीज Nissan Jeep सवारीसािनको सट्टा Toyata सवारी 
सािन

JPY 4165000.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/17/2078

१९ स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महाशािा स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोधभड १९ संक्रमण तथा उपर्ारको लागी सामिीहरु USD 19745.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/24/2078
२० Instant Meal Pvt.Ltd ववश्व िाद्य कायषक्रम Fortivit FBFv13, Fortimin PBF DCP and Fortimin FBF KCL INR 893009.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/27/2078
२१ धत्रभवुन ववश्वववद्यालय, वातावरण ववज्ञान केञ्चन्दय ववभाग ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालय Electronic Components for Measuring Devices USD 3000.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/29/2078

२२ िधुलिेल अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोधभड १९ संक्रमणको रोकथाम, धनयन्त्रण तथा उपर्ारको लाधग आवश्यक 
स्वास््य सामिीहरु

USD 57715.00 सवै प्रकारका कर छुट 2078/04/32

२३ नपेाल भारत मवहला मैत्री समाज गहृ मन्त्रालय पवहरोबाट घरवार धबहीन भएका पररवारलाई ववपद् व्यवस्थापनको लाधग आवश्यक 
Big Size Tents लगायतका सामिीहरु

INR 29586800.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/2/2078

२४ प्राञ्चज्ञक ववद्याथी पररर्द् नपेाल गहृ मन्त्रालय पवहरोबाट घरवार धबहीन भएका पररवारलाई ववपद् व्यवस्थापनको लाधग आवश्यक 
Big Size Tents लगायतका सामिीहरु

INC 15633840.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/2/2078

अनसूुर्ी १5

2078 पसुसम्म आधथषक ऐन, २०७८ को दफा १८ बमोञ्चजम ददइएको राजस्व छुटको वववरण
आ.व. २०७८/७९



धस.नं. छुट प्रदान गररएको संस्थाको नाम धसफाररश गने धनकाय मालवस्तकुो वववरण मदु्रा ववजक मूल्य शीर्षकगत छुटको व्यहोरा धनणषय धमधत
२५ WHO Nepal स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोधभड १९ संक्रमणको रोकथाम, धनयन्त्रण तथा उपर्ारको लाधग आवश्यक 

स्वास््य सामिीहरु

USD 1784666.65 सवै प्रकारका कर छुट 5/4/2078

२६ राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय ववद्यधुतय राहदानीको छपाई गनष आवश्यक पने औजार, कच्र्ा पदाथष लगायतका 
सामिी

USD 26058.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/8/2078

२७ स्वास््य सेवा ववभाग, इवपधडधमयोलोजी तथा रोग धनयन्त्रण 
महाशािा

स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय 99772 थान औलो रोग रोकथामको लाधग आवश्यक पने स्वास््य सामिीहरु USD 219127.01 सवै प्रकारका कर छुट 5/16/2078

२८ राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय ववद्यधुतय राहदानीको छपाई गनष आवश्यक पने औजार, कच्र्ा पदाथष लगायतका 
सामिी

EURO 552434.60 सवै प्रकारका कर छुट 5/17/2078

२९ स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय ववधभन्न और्िीहरु THB 40244270.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/17/2078
३० काठमाडौं महानगरपाधलका संञ्चघय माधमला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय शव वाहन १५ गोटा INR 10170000.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/20/2078
३१ नपेाल भारत्तोलन संघ यवुा तथा िेलकुद मन्त्रालय िेल सामिीहरु USD 11545.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/21/2078
३२ स्वास््य सेवा ववभाग, इवपधडधमयोलोजी तथा रोग धनयन्त्रण 

महाशािा
स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय और्िी USD 56893.81 सवै प्रकारका कर छुट 5/24/2078

३३ स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महाशािा स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोल्डरे्न सामिी तथा Syringe USD 109644.12 सवै प्रकारका कर छुट 5/31/2078
३४ रावष्ट्रय एड्स तथा यौन रोग धनयन्त्रण केन्द्र स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय ART/OI तथा OAT and Lab Commodities USD 708227.95 सवै प्रकारका कर छुट 5/31/2078
३५ िधुलिेल अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामिी तथा उपकरण EURO 50830.87 सवै प्रकारका कर छुट 6/1/2078
३६ नपेाल र्ीन वहमालय मैत्री समाज काठमाडौ स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोधभड १९ संक्रमणको रोकथाम, धनयन्त्रण तथा उपर्ारको लाधग आवश्यक 

स्वास््य सामिीहरु

RMB 90700.00 सवै प्रकारका कर छुट 6/4/2078

३७ ञ्चजल्ला ववपद व्यवस्थापन सधमधत गहृ मन्त्रालय टेन्ट १०० थान RMB 52000.00 सवै प्रकारका कर छुट 6/4/2078
USD 33856.00
INR 2278000.00

३९ राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय ववद्यधुतय राहदानीको लाधग आवश्यक ६ वटा Laser head of full in line Automated e-

passport Personalization Machine

USD 374808.00 सवै प्रकारका कर छुट 6/6/2078

४० नपेाल सवुटङ्ग संघ यवुा तथा िेलकुद मन्त्रालय िेलकुद सामिी EURO 14849.10 सवै प्रकारका कर छुट 6/10/2078
४१ स्वास््य सेवा ववभाग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामिी तथा उपकरण USD 4939.96 सवै प्रकारका कर छुट 6/14/2078
४२ One Heart Wordwide स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय और्िी USD 19667000.00 सवै प्रकारका कर छुट 6/18/2078
४३ राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय ववद्यतुीय राहदानीको लाधग आवश्यक सामिी EURO 41392 सवै प्रकारका कर छुट 2078/06/31
४४ स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महाशािा स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय कोधभड १९ ववरुद्बको िोप भण्डारणको लाधग आवश्यक सामिीहरु USD 219560.00 सवै प्रकारका कर छुट 7/2/2078
४५ रावष्ट्रय क्षयरोग केन्द्र, दठमी स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय GXIV-4-D-10C GENEXPERT IV 4 R2 MODULE, DESKTOP, 10C USD 114000.00 सवै प्रकारका कर छुट 7/12/2078
४६ धबग ुगाउाँपाधलकका संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मेधडकल माक्स लगायतका सामिीहरु RMB 541200.00 सवै प्रकारका कर छुट 7/14/2078
४७ स्वास््य सेवा ववभाग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामिी (Syringe) USD 41472.00 सवै प्रकारका कर छुट 7/15/2078
४८ Nepal Army Headquarters,

 Kathmandu
रक्षा मन्त्रालय 2 Units APC Wheeled Recovery USD 1049600.00 सवै प्रकारका कर छुट 7/17/2078

४९ उद्योग, वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय उद्योग वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय १२०००० वकलो धलटर हवाई ईन्िन 0 0.00 सवै प्रकारका कर छुट 7/12/2078
५० राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय ववद्यधुतय राहदानीको छपाई गनष आवश्यक पने औजार,

 कच्र्ा पदाथष लगायतका सामिी

USD 111022.00 सवै प्रकारका कर छुट 8/1/2078

५१ सकु्िा बन्दरगाह धनमाषण वटमरेु उद्योग वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय धनमाषणमा प्रयोग हनु ेसामिीहरु RMB 873230.00 सवै प्रकारका कर छुट 8/1/2078
५२ Food Assistance to affected

 people 
ववश्व िाद्य कायषक्रम Fortivit fbfv13 लगायतका िाद्य सामिीहरु INR 1797671.16 सवै प्रकारका कर छुट 8/5/2078

५३ नपेाल रेडक्रस सोसाईटी, प्रादेञ्चशक रक्त संर्ार केन्द्र 
िनगडी

स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय BCTV on LP 712/34 BSIII Model

 712 Ambulance/ 

Blood collection van

INR ३५०००००.०० सवै प्रकारका कर छुट 8/13/2078

USD २४८२६.१४
EURO २११३४.३६

५५ राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय ववद्यधुतय राहदानीको लाधग आवश्यक पने सामिीहरु USD ९३७०२०.०० सवै प्रकारका कर छुट 8/13/2078
५६ ववश्व िाद्य कायषक्रम, Food for Education Project उद्योग वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय िाद्य तथा गैर िाद्य सामिीहरु USD १०२१३०१.०० सवै प्रकारका कर छुट 8/13/2078

५४ UNICEF स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामिीहरु सवै प्रकारका कर छुट 8/13/2078

३८ दमक र पथरी शधनिरे नगरपाधलका झापा संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय २ थान स्कूल बस, २ थान वपकअप र २ थान ट्राय्कक्टर सवै प्रकारका कर छुट 6/6/2078



धस.नं. छुट प्रदान गररएको संस्थाको नाम धसफाररश गने धनकाय मालवस्तकुो वववरण मदु्रा ववजक मूल्य शीर्षकगत छुटको व्यहोरा धनणषय धमधत
५७ मोधतहारी अमलेिगञ्ज पाईपलाईन पररयोजना उद्योग वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय आवश्यक उपकरण तथा सामिीहरु INR ५७८९५३८९३.६७ सवै प्रकारका कर छुट 8/13/2078
५८ नपेाली सेना रक्षा मन्त्रालय Mine Protected Vehicle 5 गोटा INR ६२०७८५००.०० 8/15/2078
५९ ववश्व िाद्य कायषक्रम, Food for Education Project उद्योग वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय िाद्य तथा गैर िाद्य सामिीहरु USD ६६३३२८.०० 8/26/2078
६० राहदानी ववभाग परराष्ट्र मन्त्रालय Biometric Registration Kits 37 Units USD १५७३०२.१७ सवै प्रकारका कर छुट 8/23/2078
६१ बकुलहर रत्  ननगर अस्पताल ञ्चर्तवन स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामिीहरु USD २८४००.०० सवै प्रकारका कर छुट 8/24/2078
६२ नपेाल प्रहरी हेडक्वाटर गहृ मन्त्रालय सरुक्षा सामिीहरु USD १६७०००.०० आधथषक ऐन, 2078 को दफा १८(2) बमोञ्चजम 

अन्तशलु्क छुट
8/24/2078

६३ नपेाली सेना रक्षा मन्त्रालय ट्रकहरु १९ थान USD १७३४६५०.०० आधथषक ऐन, 2078 को दफा १८(2) बमोञ्चजम 
अन्तशलु्क तथा सडक धनमाषण दस्तरु छुट

8/27/2078

६४ स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय Gas supply Hose 

(Oxygen, BS-Diss, 3m)

USD ३५८८.०० सवै प्रकारका कर छुट 8/27/2078

६५ नपेाल प्रहरी गहृ मन्त्रालय कोधभड धनयन्त्रण सामिीहरु र सरुक्षा सामिीहरु RMB १७२९०७०.०० सवै प्रकारका कर छुट 9/5/2078
६६ स्वास््य सेवा ववभाग, व्यवस्थापन महाशािा स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय Covax facility अन्तगषत यनुसेफ माफष त कोधभड-१९ ववरुद्बको कायषक्रमको लाधग 

आवश्यक स्वास््य सामिीहरु

USD ४६४३६.०० सवै प्रकारका कर छुट 9/6/2079

६७ ववश्व िाद्य कायषक्रम, Food for Education Project उद्योग वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय िाद्य तथा गैर िाद्य सामिीहरु USD १००१०७.०० सवै प्रकारका कर छुट 9/6/2078
६८ ववश्व िाद्य कायषक्रम, Food for Education Project उद्योग वाञ्चणज्य तथा आपूधतष मन्त्रालय िाद्य तथा गैर िाद्य सामिीहरु USD १४२०३३.०० सवै प्रकारका कर छुट 9/8/2078
६९ भक्तपरु क्यान्सर अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामिी तथा उपकरण USD ८०७९९२.०० सवै प्रकारका कर छुट 9/30/2078
७० धतलंगगा आिंा अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय Alcon Ngenuity 3d visualization system 1 USD ७५०००.०० आधथषक ऐन, 2078 को दफा १८(2) बमोञ्चजम 1 

% भन्सार महशलु धलई बााँकी भन्सार महसलु 
लगायतका अन्य कर महसलु पूणष छुट

10/9/2078

सवै प्रकारका कर छुट
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