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मन्त्िव्य 
 
आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बजेटको प्रथम छ मर्हनाको कायािन्त्वयनको जथथर्ि, कायािन्त्वयनका क्रममा देखा 
परेका समथया र हार्सल भएका अनभुवहरू, आर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा गनुिपने सरु्ारका र्वर्यहरू र साविजर्नक 
र्वत्त प्रणालीमा आगामी ददनमा गनुिपने सरु्ारका क्षेरहरू समावेश गरी आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व 
ऐन २०७६ को व्यवथथा बमोजजम यो अर्िवार्र्िक मूल्याङ्कन प्रर्िवेदन प्रकाशन गररएको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्िको यस समीक्षा अवर्र्मा प्रर्िर्नर्र् सभा र प्रदेश सभाको र्नवािचन सम्पन्न भई सिंघीय सरकार र 
प्रदेश सरकारहरू गठन भएका छन।् वििमान सरकारलाई र्वगि केही समय देजख अथििन्त्रका र्वर्भन्न क्षेरमा देखा 
परेका असन्त्िलुन िथा जोजखमको व्यवथथापन गनुिपने मखु्य जजम्मेवारी रहेको छ। यकेु्रनमा भएको यदु्ध, र्वकर्सि 
र उदीयमान मलुकुहरूले र्लएका कर्सलो मौदिक नीर्िका कारण र्वश्वव्यापी रुपमा भएको उच्च मूल्य वृर्द्ध र 
कोर्भड-१९ का कारण आर्थिक र्क्रयाकलापमा देखा परेको सथुििाले हाम्रो अथििन्त्र समेि प्रभावमकु्त छैन। यस 
पररजथथर्िमा यो सरकारसाँग समर्िगि आर्थिक पररसूचकलाई क्रमश: अनकूुल र सन्त्िरु्लि बनाउाँदै आर्थिक 
पनुरोत्थानलाई गर्ि ददनकुो र्वकल्प छैन। चाल ु आर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनामा वाह्य क्षेरका केही 
पररसूचकहरूमा िलुनात्मक सरु्ार भएपर्न यो सरु्ारलाई ददगो बनाउाँदै मौदिक क्षेर र सरकारी र्वत्तमा देजखएका 
चनुौिी समार्ान गरी अथििन्त्रलाई कोर्भड पूविकै लयमा फकािउन ुअपररहायि छ। 

समीक्षा अवर्र्मा र्वगिमा प्राय र्वरलै अनभुव गररएको नकारात्मक वृर्द्धदर राजथव सङ्कलनमा देखा परेको छ। 
राजथव नीर्िमा थथार्यत्व ददिंदै र्नजी क्षेरको मनोबल उठाउने र प्रशासनलाई चथुि र व्यावसार्यक बनाउाँदै राजथव 
पररचालनमा सरु्ार गनि सरकारको अठोट रहेको छ। त्यसैगरी उच्च ब्याजदरका कारण आन्त्िररक ऋण पररचालन 
कदठन भएको छ भने वैदेजशक स्रोिको उपयोग क्षमिा बढाउन सर्कएको छैन। आन्त्िररक ऋण पररचालनमा 
सरु्ार गरी लागि प्रभावी बनाउाँदै उत्पादनमूलक क्षेरमा पररचालन गने र वाह्य ऋण र अनदुानको प्रभावकारी 
पररचालनमा अझ बढी समन्त्वयात्मक ढिंगले काम गनुिपने आवश्यकिा छ। 

राजथव सङ्कलनमा आएको न्त्यूनिाले चाल ुआर्थिक वर्िको बजेटका लक्ष्य हार्सल गनि नसर्कने देजखएको छ। 
स्रोिलाई पनुप्रािथर्मकीकरण गरी पररचालन गदै कर्िपय कम महत्त्वका आयोजना र कायिक्रम हाललाई थथगन गने 
र चाल ुखचिमा र्मिव्यर्यिा कायम गने गरी आगामी ददनमा साविजर्नक खचिलाई व्यवजथथि गररनेछ। सजिि 
कोर्मा बढ्दै गएको घाटालाई मध्यनजर गरी यस मूल्याङ्कन प्रर्िवेदनमा सरकारको स्रोि र खचि शरुु अनमुान 
भन्त्दा कम हनेु गरी सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। यसरी सिंशोर्र्ि अनमुान गदाि चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी 
अवर्र् क्रमश: सामान्त्य हनेु अपके्षा र्लइएको छ। 

अन्त्त्यमा, साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापन अनकूुल बनाउन सबै पक्षबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा सर्हि यस 
प्रर्िवेदनका लार्ग आवश्यक िथ्याङ्क र सूचना उपलब्र् गराउने सबै र्नकाय र प्रर्िवेदन ियार गने कायिमा सिंलग्न 
हनेु मन्त्रालयका सबै कमिचारी र्मरहरूलाई हाददिक र्न्त्यवाद।  

 

 र्वष्णपु्रसाद पौडेल 
 उपप्रर्ानमन्त्री िथा अथिमन्त्री 
 २०७९ माघ 
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 कायिकारी सारािंश 
 

समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जथथर्ि 

• कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालयको िथ्याङ्कअनसुार चाल ुआर्थिक वर्िमा र्ानको उत्पादन ६.९४ 
प्रर्िशिले बढेको अनमुान छ।  

• समीक्षा अवर्र्मा पयिटकीय गर्िर्वर्र्मा क्रमशः सरु्ार हुाँदै गएको छ। 

• २०७९ पसु मर्हनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आर्ाररि वार्र्िक र्वन्त्दगुि मिुाथफीर्ि ७.3 प्रर्िशि 
रहेको छ। 

• आर्थिक वर्ि २०७९/८० को पर्हलो छ मर्हनामा र्वथििृ मिुाप्रदाय ३.६ प्रर्िशिले बढेको छ। 

• आर्थिक वर्ि २०७९/८० को पर्हलो छ मर्हनामा कुल आन्त्िररक कजाि २.८ प्रर्िशिले बढेको छ। 

• आर्थिक वर्ि २०७९/८० को पर्हलो छ मर्हनामा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूले सङ्कलन गने र्नक्षेप 
४.२ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। 

• २०७8 पसुमा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरू बीचको औसि अन्त्िर बैङ्क दर 4.8 प्रर्िशि रहेकोमा २०७9 
पसुमा ७.5 प्रर्िशि कायम भएको छ। त्यसै गरी ९१ ददने िेजरी र्बलको भाररि औसि ब्याजदर 
२०७8 पसुमा 5.1 प्रर्िशि रहेकोमा २०७९ पसुमा १०.९ प्रर्िशि कायम भएको छ।  

• चाल ुआर्थिक वर्िको छ मर्हनाको अवर्र्मा नेपाल राि बङै्कबाट र्वर्भन्न उपकरणहरू माफि ि रू.३० खवि 
९४ अबि ७६ करोड खुद िरलिा प्रवाह भएको छ। 

• नेप्से सूचकाङ्क २०७8 पसुमसान्त्िको २857.8 र्वन्त्दबुाट घटेर २०७९ पसु मसान्त्िमा २१४९.४ 
र्वन्त्दमुा पगुेको छ। 

• आर्थिक वर्ि २०७९/८० को पर्हलो छ मर्हनामा रू.९४ अबि २१ करोड मूल्य बराबरका थप र्र्िोपर 
सूचीकृि भएका र बजार पुाँजीकरण रू.३१ खवि ३ अबि १६ करोड रहेको छ। 

• कुल वथि ुआयाि २०.७ प्रर्िशिले कमी आई रू.७ खबि ९२ अबि ६७ करोड कायम भएको छ भने 
कुल वथि ुर्नयािि अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्को िलुनामा ३२ प्रर्िशिले कमी आई रू.८० अबि ८१ 
करोड पगुेको छ। 

• कुल वथि ुव्यापार घाटा १९.२ प्रर्िशिले कमी आई रू.७ खबि ११ अबि ८६ करोड कायम भएको 
छ।  

• पसु मर्हनासम्ममा र्वप्रेर्ण आप्रवाह (नेपाली मिुामा) २४.३ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.५ खबि ८५ अबि 
८ करोड पगुेको छ। 

• समीक्षा अवर्र्मा वदेैजशक रोजगारीका लार्ग अजन्त्िम श्रम थवीकृर्ि (सिंथथागि िथा व्यजक्तगि-नयााँ) र्लने 
नेपालीको सङ्खख्या ६४.६ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई २ लाख ७५ हजार ६ सय ४३ पगुेको छ। 

• पसु मर्हनामा शोर्नान्त्िर जथथर्ि रू.९७ अबि १० करोडले बचिमा रहेको छ भने सजिर्ि 10.4 
मर्हनाको वथि ुआयाि र 9.1 मर्हनाको वथि ुिथा सेवा आयाि र्ान्त् न पयािप् ि हनेु देजखन्त्छ। 
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बजेट खचि र स्रोि पररचालन 

• चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.1७ खबि ९3 अबि 8३ करोड ७३ लाख बजेट र्वर्नयोजनमध्ये 2079 पसु 
मसान्त्िसम्म जम्मा रू.5 खबि ७6 अबि ३४ करोड ७८ लाख बजेट खचि भएको छ। यो कुल 
र्वर्नयोजनको ३२.१३ प्रर्िशि हो। 

• चालिुफि  रू.4 खबि ५५ अबि १२ करोड ७2 लाख अथािि ्38.46 प्रर्िशि, पुाँजीगििफि  रू.53 अबि 
45 करोड 52 लाख अथािि ्14.05 प्रर्िशि र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.67 अबि 76 करोड 54 
लाख अथािि ्29.44 प्रर्िशि खचि भएको छ। 

• यस अवर्र्मा नेपाल सरकारको स्रोििफि को रू.५ खबि ४० अबि ५५ करोड ६८ लाख खचि भई गि 
आर्थिक वर्िभन्त्दा १३.७४ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। 

• वैदेजशक अनदुानिफि  रू.७ अबि 2१ करोड ६७ लाख खचि भई गि आर्थिक वर्िभन्त्दा 1५.९९ प्रर्िशिले 
वृर्द्ध भएको छ।  

• वैदेजशक ऋणिफि  रू.2८ अबि ५७ करोड ४३ लाख खचि भएको छ जनु गि वर्िको िलुनामा 1२.९८ 
प्रर्िशिले वृर्द्ध हो।  

• समीक्षा अवर्र्मा कूल राजथव रू.4 खबि 83 अबि 76 करोड सङ्कलन भएको छ। 

• चाल ुआर्थिक वर्िको पसु मसान्त्िसम्म रू.३० अबि बराबरको आन्त्िररक ऋण पररचालन भएको छ। 

• चाल ुआर्थिक वर्िको बजेटमा वैदेजशक सहायिा अन्त्िगिि रू.२ खबि ९७ अबि ७१ करोड 94 लाख 
पररचालन हनेु लक्ष्य रहेकोमा रू.35 अबि 79 करोड 10 लाख पररचालन भएको छ। 

• समीक्षा अवर्र्मा र्वर्भन्त् न र्वकास आयोजना/कायिक्रमहरू कायािन्त्वयनको लार्ग रू.१ खबि ३७ अबि १२ 
करोड बराबरको वैदेजशक सहायिाको प्रर्िबद्धिा प्राप् ि भएको छ। 

रार्िय गौरवका आयोजनाको प्रगर्िको अवथथा 

• रार्िय गौरवका आयोजनाका लार्ग चालिुफि  रू.3 अबि 57 करोड 79 लाख, पुाँजीगििफि  रू.88 अबि 
53 करोड 85 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.6 अबि 86 करोड गरी जम्मा रू.98 अबि 97 करोड 
64 लाख र्वर्नयोजन गररएकोमा समीक्षा अवर्र्मा चालिुफि  रू.80 करोड 79 लाख, पुाँजीगििफि  
रू.14 अबि 5 करोड 16 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.14 करोड 13 लाख गरी जम्मा रू.15 
अबि 8 लाख खचि भएको छ। 

र्वत्तीय सिंघीयिा कायािन्त्वयन 

• आर्थिक वर्ि 20७९/८० मा समानीकरण, सशिि, र्वशेर् र समपूरक अनदुान गरी कुल रू.४ खबि 29 
अबि 83 करोड 2२ लाख र्वत्तीय हथिान्त्िरणको लार्ग र्वर्नयोजनमध्ये रू.१ खबि ८४ अबि ४८ करोड 
३2 लाख र्वत्तीय हथिान्त्िरण भएको छ। जस मध्ये प्रदेशिफि  रू.३६ अबि ९६ करोड ६ लाख र 
थथानीय िहिफि  रू.१ खबि ४७ अबि ५२ करोड २6 लाख रहेको छ। 

• 2079 पसु मसान्त्िसम्म मूल्य अर्भवृर्द्ध कर र आन्त्िररक उत्पादनबाट सङ्कलन हनेु अन्त्ि:शलु्क 
रकममध्ये प्रदेश र थथानीय िहलाई रू.२7 अबि 30 करोड 59 लाखका दरले जम्मा रू.54 अबि 
61 करोड 18 लाख राजथव बााँडफााँट अन्त्िगिि हथिान्त्िरण भएको छ। 
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• सिंघीय इकाईहरूको प्रभावकाररिा अर्भवृर्द्ध गनि र्वत्तीय समानीकरण अनदुानिफि  न्त्यूनिम, सूर र 
कायिसम्पादनमा आर्ाररि िीन र्कर्समको अनदुान रकम हथिान्त्िरण हनेु गरी हथिान्त्िररि रकम चाल ुर 
पुाँजीगि छुर्िने गरी अन्त्िरसरकारी र्वत्तीय हथिान्त्िरण गने कायि थालनी भएको छ। 

• प्रदेश िथा थथानीय िहमा कानूनको पालना र दक्षिा अर्भवृर्द्ध गनि र्वत्तीय हथिान्त्िरणलाई सूचकमा 
आर्ाररि थप वथिपुरक एविं वैज्ञार्नक बनाउाँदै लर्गएको छ। 

साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनमा सरु्ारका प्रयास 

• सीमानाकाबाट हनेु चोरी पैठारी र्नयन्त्रण गनि अन्त्िरर्नकाय समन्त्वय प्रभावकारी बनाई भन्त्सार प्रशासन 
िथा सरुक्षा र्नकायको प्रभावकारी पररचालन गररने।  

• अनगुमन, परीक्षण िथा अनसुन्त्र्ानको कायिलाई र्नयर्मििा ददिं दै सरकारको कोर्मा प्राप् ि हनेु राजथव 
समयमै प्राप् ि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• सम्बद्ध र्नकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्त्िर आबद्धिा कायम गरी शीघ्र सूचना आदान प्रदान गने 
व्यवथथालाई प्रभावकारी बनाउने। 

• आन्त्िररक बजार अनगुमनलाई सघन रूपमा प्रभावकारी बनाइने। 

• कर परीक्षण र अनसुन्त्र्ानलाई थप प्रभावकारी एविं गणुथिरीय बनाउने र भन्त्सारको Post Clearance 

Audit लाई समेि थप प्रभावकारी बनाइने। 

• राजथव चहुावट हनेु सम्भार्वि जोजखम क्षेरहरूको पर्हचान गरी िी क्षेरहरूको सूक्ष्म र्नगरानी गने साथै 
राजथव चहुावटलाई काननुको दायरामा ल्याई असलुीको कारबाही अजघ बढाउने। 

• राजथव चहुावट र्नयन्त्रणका लार्ग अन्त्िर र्नकाय समन्त्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउाँदै केन्त्िीय राजथव 
चहुावट र्नयन्त्रण सर्मर्िको र्नयर्मि बैठकबाट भएका र्नणियहरूलाई कायािन्त्वयनमा ल्याई राजथव चहुावट 
र्नयन्त्रण कायिलाई प्रभावकारी बनाउने। 

• नेपाल सरकारले र्वद्यमान आर्थिक अवथथालाई मध्यनजर गदै चाल ुर पुाँजीगि खचि शीर्िकमा र्वर्नयोजन 
गररएको रकममा कटौिी गनुिका साथै केही खचि शीर्िकको रकम रोक्का राजखएको छ। चाल ुखचिमा 
अर्नवायि दार्यत्व बाहेक न्त्यूनिम 20 प्रर्िशि खचि कटौिी गनि प्रदेश सरकार र थथानीय िहलाई पर्न 
अनरुोर् गररएको। 

• सरकारको सजिि कोर्मा परेको चापलाई व्यवथथापन गनि र्वर्नयोजजि रकमको पनुप्रािथर्मकीकरण गरी 
रार्िय गौरव िथा रोजगारी र्सजिनामा महत्त्वपूणि योगदान गने आयोजना िथा कायिक्रमका लार्ग अपगु 
हनेु स्रोिको व्यवथथापन गररएको। 

• सशिि अनदुानको खचिको आर्ारमा सम्बजन्त्र्ि िहमा हथिान्त्िरण भएको सशिि अनदुानको रकम 
समायोजन गरी बााँकी रकम मार सोर्भनाि र्नकासा ददइने व्यवथथा गररएको।  

• थवीकृि कायिर्वर्र् बमोजजम िि ्िि ्िहलाई र्वशेर् र समपूरक अनदुान हथिान्त्िरण हनेु गरेको। 

• एउटै बजेट उपशीर्िकर्भरको र्क्रयाकलापको पररणात्मक लक्ष्य थपघट, रैमार्सक र्वभाजन, खचि 
शीर्िकको सरुु र्वर्नयोजनको 25 प्रर्िशिसम्मको रकमान्त्िर र एउटै बजेट उपशीर्िकको रकम एक 
र्नकायबाट घटाई अको र्नकायमा थप गनुि परेमा कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको रोक्का परको 
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आर्ारमा र्क्रयाकलाप र पररमाण नघट्ने गरी कायिक्रम सिंशोर्न गनि सर्कने व्यवथथालाई प्रणालीमा 
सरु्ार गरी कायािन्त्वयन भइरहेको। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीमा एकमिु बजेट समपिण, बजेट रोक्का िथा फुकुवा गदाि महालेखा 
र्नयन्त्रकको कायािलयको TSA प्रणालीमा समेि जानकारी हनेु गरी प्रणाली सरु्ार गररएको। 

• SuTRA प्रणालीमा राजथव व्यवथथापन मोडु्यल र्वकास गरी कायािन्त्वयन सरुु गररएकोले थथानीय िहको 
राजथवको वगीकृि िथ्याङ्क प्राप् ि गनि, थथानीय िहको राजथवको एकीकृि र्ववरण प्राप् ि गनि सहज 
भएको। 

• SuTRAमा र्वद्यिुीय भकु्तानी प्रणाली (EFT) को कायािन्त्वयनलाई थप र्वथिार गरी ५ सय ४१ थथानीय 
िहमा कायािन्त्वयन गररएको। 

• आयािकिाि एविं राजथव सङ्कलनको लागि घटाउन र प्रर्वर्र्मैरी बनाउने क्रममा भन्त्सार र्वन्त्दमुा दाजखला 
गनुिपने राजथव र्वद्यिुीय भकु्तानी (e-Payment) प्रणालीमा दाजखला गनि सर्कने व्यवथथा लागू गररएको। 
भन्त्सार प्रशासनमा एकद्वार प्रणाली लागू गररएको।  

• प्रदेश र थथानीय िहको समेि आन्त्िररक ऋण पररचालन गनि साविजर्नक ऋण व्यवथथापन ऐन, २०७९ 
जारी भएको। 

समर्िगि खचि एविं स्रोिको सिंशोर्र्ि अनमुान 

• चाल ुआर्थिक वर्िमा रू.17 खबि 93 अबि 83 करोड 73 लाख खचि हनेु अनमुान गररएकोमा रू.15 
खबि 49 अबि 99 करोड 77 लाख खचि हुने सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। यो रकम सरुु 
र्वर्नयोजनको 86.41 प्रर्िशि हो।   

• चालिुफि  रू.10 खबि 21 अबि 92 करोड 84 लाख अथािि र्वर्नयोजनको 86.37 प्रर्िशि, पुाँजीगििफि  
रू.3 खबि 13 अबि 85 करोड 16 लाख अथािि र्वर्नयोजनको 82.51 प्रर्िशि र र्वत्तीय व्यवथथािफि  
रू.2 खबि 14 अबि 21 करोड 77 लाख अथािि र्वर्नयोजनको 93.05 प्रर्िशि खचि हनेु अनमुान 
छ।  

• चाल ुवर्िको अन्त्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोिबाट (राजथव र आन्त्िररक ऋण) रू.13 खबि 41 
अबि, वैदेजशक अनदुानिफि  रू.38 अबि 45 करोड 83 लाख र वैदेजशक ऋणिफि  रू.1 खबि 70 अबि 
53 करोड 94 लाख खचि हनेु सिंशोर्र्ि अनमुान रहेको छ। 

बजेट कायािन्त्वयन र स्रोि व्यवथथापनमा गनुिपने सरु्ार 

• चाल ुखचिमा र्मिव्यर्यिा कायम गरी खचिलाई पनुप्रािथर्मकीकरण गने। 

• हालसम्म मापदण्ड, कायिर्वर्र्, र्नदेजशका र सिालन र्वर्र् थवीकृि नभएका कायिक्रमहरू हाललाई पूणि 
वा आिंजशक रूपमा थथर्गि गने। 

• मापदण्ड, कायिर्वर्र्, र्नदेजशका र सिालन र्वर्र् थवीकृि भएर पर्न पवूि ियारी हनु नसकी कायािन्त्वयनमा 
नगएका आयोजना/कायिक्रमहरू औजचत्य हेरी पूणि वा आिंजशक रूपमा रोक् का राख् ने। 
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• चाल ुआर्थिक वर्िका लार्ग थवीकृि बजेट िथा कायिक्रम र्भर परेका र यस अजघ अथि मन्त्रालयबाट 
स्रोि सहमर्ि र्लएका आयोजनाहरूको समेि पनुप्रािथर्मकीकरण गनुि पने भएकोले कायािन्त्वयनमा लैजान ु
पूवि अथि मन्त्रालयबाट पनुः सहमर्ि र्लन ुपने।  

• अर्ि आवश्यक अवथथामा बाहेक चाल ुखचिको लार्ग थप र्नकासा नददने, चाल ुआर्थिक वर्िमा नयााँ 
दरबन्त्दी र्सजिना हनेु गरी व्यवथथापन िथा सङ्गठन सवके्षण नगने, अत्यावश्यक अवथथामा मारै ररक्त 
दरबन्त्दी पदपूर्िि गने, अर्नवायि रूपमा सहभागी हनुपुने बाहेक वैदेजशक भ्रमणको थवीकृर्ि नददने। 

• अथि मन्त्रालयको सहमर्ि नर्लई आर्थिक दार्यत्व र्सजिना गने प्रवृजत्तलाई पूणििः र्नरुत्सार्हि गने।  

• रार्िय गौरवका आयोजना र रार्िय महत्त्वका आयोजनाहरूमा सम्पन्त् न कामको भकु्तानी गनि स्रोिको 
अभाव नहनेु व्यवथथा गने। 

• रार्िय गौरव, रणनीर्िक, ठूला र महत्त्वपूणि आयोजनाबाट अन्त्य कायिक्रममा रकमान्त्िर/कायिक्रम सिंशोर्न 
प्रथिाव र थवीकृि नगने।  

• बजेट िजुिमा गदाि छलफल भई िय भएका कायिक्रम/आयोजनाबाट उदे्दश्य फरक हनेु गरी 
कायिक्रम/आयोजना सिंशोर्न/रकमान्त्िर प्रथिाव नगने। 

• सम्बद्ध र्नकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्त्िर आबद्धिा कायम गरी शीघ्र सूचना आदान प्रदान गने 
व्यवथथालाई प्रभावकारी बनाउने। 

• गैर कर राजथव सङ्कलनको लार्ग र्नयर्मि रूपमा अनगुमन गने। सरकारका र्वर्भन्त् न कोर्मा र्नजष्क्रय 
रहेका रकमहरू सजञ चि कोर्मा जम्मा गरी नेपाल सरकारले पररचालन गने। 

• बजेटको कायािन्त्वयनमा स्रोिको कमी हनु नददने सबै र्वकास साझदेारहरूसाँग समन्त्वय र र्क्रयाशीलिा 
बढाउने। 

• सर्मजश्रि र्वत्त, दजक्षण-दजक्षण एविं र्रपक्षीय सहायिा, र्वकासका लार्ग र्नजी क्षेरसाँग साझेदारी जथिा नयााँ 
उपकरणहरूको प्रयोग गनि थप क्षमिा र्वकास गने। 

• आयोजनाहरूको सोर्भनाि रकम समयमै प्राप् ि गनिका लार्ग सम्बजन्त्र्ि आयोजनाका पदार्र्कारी र र्वकास 
साझदेारबीच समन्त्वय र सहजीकरण गने। 

• वैदेजशक सहायिा प्रर्िबद्धिा अनरुूपको स्रोि पररचालन गनि आयोजना कायािन्त्वयनमा जोड ददने। 

• बजेट सहायिा प्राजप् िका लार्ग र्नददिि गररएका पूवि कायिहरू िथा सिि बमोजजमको सबै कायि सम्पादन 
गरी चाल ुआर्थिक वर्िमा नै सबै रकम प्राप् ि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• प्रदेश िहमा मन्त्रालयको सङ्खख्या र्नजिि गनि, प्रदेश इकाईहरू नयााँ थथापना गनि पालन गनुिपने मापदण्ड 
िजुिमा गने। 

• बजेट र्क्रयाकलापलाई थिरीकरण गरी र्नजिि गने। 

• मन्त्रालय, र्वभाग र अन्त्य र्नकायहरूको सङ्गठन सिंरचना छररिो बनाई बढी भएको जनशजक्त प्रदेश र 
थथानीय िहमा काजमा खटाउने। सिंघीय िहबाट व्यवथथापन हनु नसकेमा मार प्रदेश र थथानीय िहले 
पदपूर्िि गने व्यवथथा र्मलाउने। 
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• आवश्यक नदेजखएका सर्मर्ि/प्रर्िष्ठान/बोडिको सिंरचना खारेज गने। 

• सिंर्वर्ान बमोजजम प्रदेश र थथानीयबाट हनुपुने काममा दोहोरो पने गरी सिंघीय कायिक्रम आयोजना 
सिालन नगने।  

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

• प्रर्िफल र उत्पादनसाँग आबद्ध हनेु गरी मार पुाँजीगि िथा ब्याज अनदुान ददने नीर्ि अबलम्वन गने। 
अनदुान ददिंदा प्रर्ि इकाई लागिको 50 प्रर्िशिभन्त्दा बढी नहनेु गरी लाग ूगने। 

• सरकारी भवनको लागि, र्डजाइन र मापदण्ड बनाई सोको आर्ारमा बजेट र्वर्नयोजन गने। 

• वार्र्िक थवीकृि कायिक्रममा परेका कायिक्रममार कायािन्त्वयन गने। आर्थिक वर्िको बीचमा नयााँ 
आयोजना/कायिक्रम प्रथिाव नगने। आकजथमक र र्वशेर् पररजथथर्ि बाहेक नयााँ आयोजनामा र्नकासा 
नददने र रकमान्त्िर/कायिक्रम सिंशोर्न समेि नगने व्यवथथालाई कडाईका साथ पालना गने/गराउने। 

• अथि मन्त्रालयको पूवि सहमिी र्वना कुनै पर्न र्नकायले थप आर्थिक दार्यत्व र्सजिना नगने। पूवि सहमिी 
र्वना दार्यत्व र्सजिना गरेको भए त्यथिो र्नकासा ददन अथि मन्त्रालय बाध्य नहनेु। 

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

• आयोजनाको र्सजजिि दार्यत्व भकु्तानी गनि र्ढलाई गने कमिचारी उपर र्नयमानसुार र्वभागीय कारवाही गने 
र यथिो कायिलाई कायिसम्पादन मूल्याङ्कनसाँग जोड्ने। 
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पररच्छेद - एक 

समर्िगि आर्थिक िथा र्वत्तीय जथथर्ि 
 

१.१  र्वश्व अथििन्त्रको पररदृष्य 
 सन ्२०२२ मा र्वश्व अथििन्त्र ३.४ प्रर्िशि र सन ्२०२३ मा २.९ प्रर्िशिले बढ्ने अन्त्िरािर्िय 

मिुा कोर्को अनमुान रहेको छ। यकेु्रनमा भइरहेको यदु्ध, र्वश्वव्यापी मिुाथफीर्ि र र्वश्व अथििन्त्रमा 
देजखएको सथुििाका कारण र्वश्व अथििन्त्रको वृर्द्धदर सन ्२०२२ को िलुनामा सन ्२०२३ मा 
केही कमी हनेु अन्त्िरािर्िय मिुा कोर् (जनवरी २०२३ सिंशोर्न) को प्रक्षेपण रहेको छ। नेपालका 
र्छमेकी मलुकुहरू चीन र भारिको आर्थिक वृर्द्धदर सन ्२०२१ मा ८.४ प्रर्िशि र ८.७ 
प्रर्िशि रहेकोमा सन ्२०२२ मा क्रमशः ३ प्रर्िशि र ६.८ प्रर्िशि रहने कोर्को प्रक्षेपण छ 
भने सन ्२०२३ मा सो वृर्द्धदर क्रमशः ५.२ प्रर्िशि र ६.१ प्रर्िशि रहने अनमुान रहेको छ। 

१.२  रार्िय अथििन्त्र 

१.२.१  उत्पादन क्षरे 

 कृर्र्  

 कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालयको िथ्याङ्कअनसुार चाल ुआर्थिक वर्िमा र्ानको उत्पादन 
६.९४ प्रर्िशिले बढेको अनमुान गररएको छ। गि वर्ि र्ानको उत्पादन १० प्रर्िशिले घटेको 
र्थयो भने मकैको उत्पादन ३.१ प्रर्िशिले, गहुाँको उत्पादन ३.५ प्रर्िशिले र कोदोको उत्पादन 
१.९ प्रर्िशिले बढेको र्थयो।  

 उद्योग 

 गि आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को चौथो रैमासमा उद्योगको क्षमिा उपयोग ५२ प्रर्िशि रहेको 
र्थयो। कोर्भड-१९ को प्रभावबाट पनुरुत्थानको क्रममा रहेको नेपाली उद्योग क्षेर यकेु्रनमा 
भइरहेको यदु्ध पिाि ् र्वश्व अथििन्त्रमा देजखएको सथुििा, मिुाथफीर्ि, नेपालको बाह्य क्षेरमा 
देजखएको दबाब व्यवथथापनका लार्ग अवलम्बन गररएका उपायहरू, िरलिा सङ्कुचन साँग ै
ब्याजदरमा परेको दबाव, आन्त्िररक मागमा आएको सथुििा लगायिका कारण उद्योग क्षेर प्रभार्वि 
हनेु अनमुान रहेको छ। 

 सेवा 

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को अर्िवार्र्िक अवर्र्सम्म पयिटकीय गर्िर्वर्र्मा क्रमशः सरु्ार हुाँदै 
गएको छ। नेपाल पयिटन बोडिको िथ्याङ्क अनसुार चाल ुआर्थिक वर्िको मिंसीर मर्हनासम्म ३ 
लाख २८ हजार र्वदेशी पयिटकहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन।् गि वर्िको सोही अवर्र्मा 
कररब ८८ हजार ७ सय पयिटकले मार नेपाल भ्रमण गरेका र्थए। कोर्भड-१९ को प्रभाव कम 
भएसाँग ैसरुु भएको यकेु्रनमा भइरहेको यदु्धका कारण प्रभार्वि र्वश्व अथििन्त्रको वृर्द्धदर िथा 
मिुाथफीर्िमा देजखएको चापले पयिटन आगमन समेि प्रभार्वि हनेु सम्भावना रहेको छ।  
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 मिुाथफीर्ि  

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० मा मिुाथफीर्िलाई ७ प्रर्िशिको सीमार्भर राख् ने लक्ष्य रहेकोमा 
२०७९ पसु मर्हनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आर्ाररि वार्र्िक र्वन्त्दगुि मिुाथफीर्ि ७.3 
प्रर्िशि रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७8÷79 को पसु मर्हनासम्मको यथिो मिुाथफीर्ि 5.6 
प्रर्िशि र्थयो। 

१.२.२  मौदिक जथथर्ि 

 मिुाप्रदाय 

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को पर्हलो छ मर्हनामा र्वथििृ मिुाप्रदाय ३.६ प्रर्िशिले बढेको छ। 
अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा उक्त मिुाप्रदाय २.८ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि 
आर्ारमा २०७९ पसु मसान्त्िमा र्वथििृ मिुाप्रदाय ७.७ प्रर्िशिले बढेको छ।  

 कजाि प्रवाह 

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को पर्हलो छ मर्हनामा कुल आन्त्िररक कजाि २.८ प्रर्िशिले बढेको 
छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा उक्त कजाि ८.२ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि 
आर्ारमा २०७९ पसु मसान्त्िमा यथिो कजाि ८.७ प्रर्िशिले बढेको छ।  

 समीक्षा अवर्र्मा बङै्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूबाट र्नजी क्षेरमा जाने कजाि ३ प्रर्िशिले बढेको 
छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो कजाि १२.1 प्रर्िशिले बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि 
आर्ारमा २०७९ पसु मसान्त्िमा यथिो कजाि ४ प्रर्िशिले बढेको छ।  

 र्नक्षपे पररचालन  

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को पर्हलो छ मर्हनामा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूले सङ्कलन गने 
र्नक्षेप ४.२ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.५२ खवि ९८ अबि पगुेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा 
यथिो र्नक्षेप ३.८ प्रर्िशि (रू.१ खवि ७९ अबि ७ करोड) ले बढेको र्थयो। वार्र्िक र्वन्त्दगुि 
आर्ारमा २०७९ पसु मसान्त्िमा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूमा रहेको र्नक्षेप ९.४ प्रर्िशिले 
बढेको छ। २०७९ पसु मसान्त्िमा बङै्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरूको कुल र्नक्षेपमा चल्िी, बचि र 
मदु्दिी खािाको अिंश क्रमशः ७.८ प्रर्िशि, २५.६ प्रर्िशि र ६०.४ प्रर्िशि रहेको छ। 

 िरलिा र ब्याजदर जथथर्ि 

 समीक्षा अवर्र्को सरुुवािी चरणमा बैंर्कङ्ग प्रणालीमा िरलिा दबाबको जथथर्ि भएिापर्न पर्छल्लो 
समय सरु्ारोन्त्मखु रहेको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको छ मर्हनाको अवर्र्मा नेपाल राि बङै्कबाट 
र्वर्भन्न उपकरणहरू माफि ि रू.३० खवि ९४ अबि ७६ करोड खुद िरलिा प्रवाह भएको छ।  

 समीक्षा अवर्र्मा िरलिा दबाबको जथथर्िका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू बढेका छन।् 
२०७8 पसुमा बैङ्क िथा र्वत्तीय सिंथथाहरू बीचको औसि अन्त्िर बैङ्क दर 4.8 प्रर्िशि रहेकोमा 
२०७9 पसुमा ७.5 प्रर्िशि कायम भएको छ। त्यसै गरी ९१ ददने िेजरी र्बलको भाररि औसि 
ब्याजदर २०७8 पसुमा 5.1 प्रर्िशि रहेकोमा २०७९ पसुमा १०.९ प्रर्िशि कायम भएको 
छ।  
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 समीक्षा अवर्र्मा र्नक्षेप र कजािको ब्याजदरमा केही वृर्द्ध भएको छ। २०७8 पसुमा वाजणज्य 
बैङ्कहरूको र्नक्षेपको भाररि औसि ब्याजदर 6.४ प्रर्िशि रहेकोमा २०७९ पसुमा ८.५ प्रर्िशि 
कायम भएको छ। सो अवर्र्मा कजािको भाररि औसि ब्याजदर 9.4 प्रर्िशिबाट बढेर १२.8 
प्रर्िशि कायम भएको छ। 

१.२.३  र्र्िोपर  

 र्र्िोपर बजार 

 २०७९ पसु मसान्त्िमा र्र्िोपर बजारमा सूचीकृि भएका कम्पनीहरूको सङ्खख्या २ सय ४९ 
रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को पर्हलो छ मर्हनामा रू.९४ अबि २१ करोड मूल्य 
बराबरका थप र्र्िोपर सूचीकृि भएका छन।् नेप्से सूचकाङ्क २०७8 पसुमसान्त्िको २857.8 
र्वन्त्दबुाट घटेर २०७९ पसु मसान्त्िमा २१४९.४ र्वन्त्दमुा पगुेको छ। २०७९ पसु मसान्त्िमा 
बजार पुाँजीकरण रू.३१ खवि ३ अबि १६ करोड रहेको छ।  

१.२.४  बाह्य क्षरे  

 वैदेजशक व्यापार  

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को छ मर्हनासम्म कुल वथि ुर्नयािि अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्को 
िलुनामा ३२ प्रर्िशिले कमी आई रू.८० अबि ८१ करोड पगुेको छ। गि आर्थिक वर्िको 
सोही अवर्र्मा यथिो र्नयािि ९५.५ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा जजिंक र्सट, 
पार्टिकल बोडि, अलैंची, ऊनी गलैंचा, पोर्लिर र्ागो लगायिका वथिकुो र्नयािि बढेको छ।  

 समीक्षा अवर्र्मा कुल वथि ुआयाि २०.७ प्रर्िशिले कमी आई रू.७ खबि ९२ अबि ६७ करोड 
कायम भएको छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा कुल वथि ुआयाि ५१.१ प्रर्िशिले बढेको 
र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा पिेोर्लयम पदाथि, थपोन्त्ज आइरन, रासायर्नक मल, सनु र अन्त्य थटेशनरी 
सामान लगायिका वथिकुो आयाि बढेको छ।  

 समीक्षा अवर्र्मा कुल वथि ुव्यापार घाटा १९.२ प्रर्िशिले कमी आई रू.७ खबि ११ अबि ८६ 
करोड कायम भएको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो घाटा ४६.६ प्रर्िशिले बढेको 
र्थयो। 

 र्वप्रेर्ण आप्रवाह 

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को छ मर्हनासम्ममा र्वप्रेर्ण आप्रवाह (नेपाली मिुामा) २४.३ 
प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.५ खबि ८५ अबि ८ करोड पगुकेो छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा 
र्वप्रेर्ण आप्रवाह ५.7 प्रर्िशिले घटेको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा खुद िान्त्सफर २२.७ प्रर्िशिले 
वृर्द्ध भई रू.६ खबि ४४ अबि ७२ करोड पगुेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा यथिो 
िान्त्सफर ४.४ प्रर्िशिले घटेको र्थयो। 

 समीक्षा अवर्र्मा वैदेजशक रोजगारीका लार्ग अजन्त्िम श्रम थवीकृर्ि (सिंथथागि िथा व्यजक्तगि-
नयााँ) र्लने नेपालीको सङ्खख्या ६४.६ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई २ लाख ७५ हजार ६ सय ४३ पगुेको 
छ। त्यसैगरी, वैदेजशक रोजगारीका लार्ग पनुः श्रम थवीकृर्ि र्लने नेपालीको सङ्खख्या समीक्षा 
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अवर्र्मा ९.५ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई १ लाख ४२ हजार ५ सय ४८ पगुेको छ। अजघल्लो वर्िको 
सोही अवर्र्मा यथिो सङ्खख्या २९८.१ प्रर्िशिले बढेको र्थयो।  

 शोर्नान्त्िर जथथर्ि र र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि 

 आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को छ मर्हनामा शोर्नान्त्िर जथथर्ि रू.९७ अबि १० करोडले बचिमा 
रहेको छ। अजघल्लो वर्िको सोही अवर्र्मा शोर्नान्त्िर जथथर्ि रू.२ खबि ४१ अबि २३ करोडले 
घाटामा रहेको र्थयो।  

 २०७९ पसु मसान्त्िमा कुल र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्ि २०७९ असार मसान्त्िको रू.१२ खबि १५ 
अबि ८० करोडको िलुनामा १० प्रर्िशिले वृर्द्ध भई रू.१३ खबि ३७ अबि २९ करोड कायम 
भएको छ। उक्त सजिर्ि २०७९ असार मसान्त्िमा ९ अबि ५४ करोड अमेररकी डलर रहेकोमा 
८ प्रर्िशिले वृर्द्ध भई २०७९ पसु मसान्त्िमा १० अबि ३० करोड अमेररकी डलर कायम भएको 
छ। यो सजिर्ि 10.4 मर्हनाको वथि ुआयाि र 9.1 मर्हनाको वथि ुिथा सेवा आयाि र्ान्त् न 
पयािप् ि हनेु देजखन्त्छ। २०७९ पसु मसान्त्िमा कायम कुल र्वदेशी र्वर्नमय सजिर्िमा भारिीय 
मिुा सजिर्िको अिंश २३.६ प्रर्िशि रहेको छ।  

 िार्लका 1.1: समर्िगि आर्थिक पररसूचकको िलुनात्मक अवथथा 

क्र.सिं. आर्थिक पररसूचक 
वार्र्िक प्रथम छ मर्हना 

2077/78 2078/79 2078/79 2079/80 

1 
कूल गाहिथथ उत्पादनको वृर्द्धदर 
(उत्पादकको मूल्यमा) 

4.3 5.8 
    

2 
कूल गाहिथथ उत्पादन (प्रचर्लि मूल्यमा) 
(रू.अबिमा) 

4277.3 4851.6 
    

3 उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क 4.19 8.08 5.65 7.26 

4 र्नयािि वरृ्द्धदर 44.4 41.7 95.5 -32.0 

5 आयािको वृर्द्धदर 28.7 24.7 51.1 -20.7 

6 सोर्नान्त्िर बचि (घाटा) (रू.अबिमा) 1.2 -255.3 -241.2 97.1 

7 चाल ुखािा बचि (घाटा) (रू.अबिमा) -333.7 -623.3 -352.2 -29.5 

8 र्वप्ररे्ण आप्रवाह (रू.अबिमा) 961.1 1007.3 470.7 585.1 

9 व्यापार सन्त्िलुन (घाटा) (रू.अबिमा) -1398.7 -1720.4 -880.5 -711.9 

10 र्वदेशी र्वर्नमय सिंजचर्ि (रू.अबिमा) 1399.0 1215.8 1165.8 1337.3 

11 
र्वदेशी र्वर्नमय सिंजचर्ि (अमेररकी डलर दश 
लाखमा ) 11752.6 9535.0 9886.3 10300.3 

12 र्वथििृ मिुा प्रदाय 21.8 6.8 14.3 7.7 

13 आन्त्िररक कजािको वृर्द्धदर 27.1 14.5 26.5 8.7 

14 िेजरी र्बलको व्याजदर (९१ ददन)े 4.55 10.66 5.07 10.89 

15 वाजणज्य बैंकहरुको अन्त्िर बैंक व्याजदर 4.12 6.99 4.76 7.48 

16 और्ि आर्ार दर 6.86 9.54 8.42 10.91 
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क्र.सिं. आर्थिक पररसूचक 
वार्र्िक प्रथम छ मर्हना 

2077/78 2078/79 2078/79 2079/80 

17 कूल र्नके्षप (रू.अबिमा) 4662.7 5082.8 4841.8 5297.9 

18 
बैंक िथा र्वत्तीय सिंथथाबाट र्नजी के्षरमा 
जाने कजाि (रू.अबिमा) 4084.8 4621.1 4577.4 4758.4 

19 नेप्से सूचकाङ्क 2883.4 2009.5 2857.8 2149.4 

20 सिंघीय राजथव सङ्कलन 976.3 1113.8 576.3 490.0 

21 सिंघीय सरकारको कूल खचि 1136.3 1233.1 506.8 576.4 

22 सजिि कोर् बचि (घाटा) (रू.अबिमा) -111.96 -66.02 -84.28 -139.41 

23 आन्त्िररक ऋण मौज्दाि (रू.अबिमा) 802.9 987.4   967.92 

24 वैदेजशक ऋण मौज्दाि (रू.अबिमा) 934.7 1025.9    1045.93 

25 कूल ऋण मौज्दाि (रू.अबिमा) 1737.6 2023.3    2013.85 

26 राजथव र कूल गाहिथथ उत्पादनको अनपुाि 22.83 22.96     

27 
सरकारको खचि र कूल गाहिथथ उत्पादनको 
अनपुाि 26.56 25.42     

28 
कूल ऋण मौज्दान र कूल गाहिथथ 
उत्पादनको अनपुाि 40.62 41.70     

स्रोिः नेपाल राि बैङ्क, महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय, साविजर्नक ऋण व्यवथथापन कायािलय 
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पररच्छेद - दईु 
बजेट खचि र स्रोि पररचालनको र्वश् लेर्ण 

 

2.1  समर्िगि खचि जथथर्ि र्वश् लेर्ण 

चाल ुआर्थिक वर्िमा चालिुफि  रू.1१ खबि ८३ अबि २३ करोड ५१ लाख, पुाँजीगििफि  रू.3 
खबि 8० अबि ३८ करोड ४५ लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.२ खबि ३० अबि २१ करोड 
७७ लाख गरी जम्मा रू.1७ खबि ९3 अबि 8३ करोड ७३ लाख बजेट र्वर्नयोजन भएकोमा 
2079 पसु मसान्त्िसम्म जम्मा रू.5 खबि ७6 अबि ३४ करोड ७८ लाख बजेट खचि भएको 
छ। यो कुल र्वर्नयोजनको ३२.१३ प्रर्िशि हो। चालिुफि  रू.4 खबि ५५ अबि १२ करोड ७2 
लाख अथािि ्38.46 प्रर्िशि, पुाँजीगििफि  रू.53 अबि 45 करोड 52 लाख अथािि ्14.05 
प्रर्िशि र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.67 अबि 76 करोड 54 लाख अथािि ्29.44 प्रर्िशि खचि 
भएको छ। गि वर्िको सोही अवर्र्को िलुनामा १३.७३ प्रर्िशिले कुल खचि वृर्द्ध भए िापर्न 
लक्ष्य अनसुार खचि हनु सकेको छैन। 

चाल ु र गि आर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनाको शीर्िकगि खचि बीचको िलुनात्मक र्ववरण 
िार्लकामा र र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि प्रर्िशिलाई जचरमा प्रथििु गररएको छ। 

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

खचि शीर्िक 
र्वर्नयोजन पर्हलो ६ मर्हनाको खचि 

र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि 
प्रर्िशि 

207८/7९ 207९/८० 207८/7९ 207९/८० 207८/7९ 207९/८० 

चाल ु (र्वत्तीय 
हथिान्त्िरण समेि) 

 10652939 11832351 4065474 4551272 38.16 38.46 

पुाँजीगि  3780977  3803845  507598  534552 13.43 14.05 
र्वत्तीय व्यवथथा  1894376  2302177  494748  677654 26.12 29.44 

जम्मा  16328292  17938373 5067820 5763478 31.04 32.13 
  स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 जचर 2.1: र्वर्नयोजनको िलुनामा खचि जथथर्ि 

 
  स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

207८/7९ 207९/८० 
चाल ु(र्वत्तीय 

हथिान्त्िरण समेि) 38.16 38.46 

पुाँजीगि 13.43 14.05 

र्वत्तीय व्यवथथा 26.12 29.44 

जम्मा 31.04 32.13 
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सरकारले हाल अवलम्बन गरेको बजेट लेखाङ्कन प्रणालीमा अनदुान प्राप् ि गने र्वर्भन्त् न र्नकायबाट 
गररने पुाँजीगि प्रकृर्िका खचि र प्रदेश िथा थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण हनेु कृर्र्, जशक्षा, 
थवाथथ्य एविं भौर्िक पवूािर्ार र्नमािण लगायिका पुाँजीगि प्रकृर्िका खचि चालिुफि  नै लेखाङ्कन हनेु, 
र्वत्तीय व्यवथथाबाट गररने अर्र्कािंश लगानी पुाँजी र्नमािणका लार्ग भए िापर्न पुाँजीगि खचिको 
रूपमा लेखाङ्कन नहनेु हुाँदा वििमान लेखा प्रणालीबाट पुाँजीगि प्रकृर्िको खचिको पूणि प्रर्िवेदन 
हुाँदैन। अन्त्िर सरकारी र्वत्तीय हथिान्त्िरणिफि को सशिि र र्वशेर् अनदुानमा गि आर्थिक वर्िदेजख 
बजेट चाल ुिथा पुाँजीगि प्रकृर्िको खचिमा र्वभाजन गने कायि सरुु गररएको भए िापर्न यी दवु ै
खचि सिंघिफि  चाल ुशीर्िकमा नै समावेश भएको छ।  

साविजर्नक खचि अपेक्षाकृि रूपमा बढ्न नसक्नकुा कारणहरू: 

• रकम र्वर्नयोजन गदाि पूवि ियारी भएका आयोजनामा र्वर्नयोजन नहुन,ु बजेट कायािन्त्वयन 
योजना नर्िजामूलक बन्त् न नसक्न,ु बजेटका लार्ग प्राप् ि सीमालाई प्राथर्मकिापूणि ढङ्गले 
र्वर्नयोजन गनि नसक्न ु र वन क्षेरको उपयोग, जग्गा प्राजप् ि, मआुब्जा, क्षर्िपूर्िि जथिा 
समथयाले आयोजना कायािन्त्वयनमा अवरोर् उत्पन्त् न भई खचि हनु नसक्न।ु 

• कर्िपय आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमखु लगायिका कमिचारीहरूको समयमा पदपूर्िि नहनु,ु 
र्छटो र्छटो सरुवा हनु,ु श्रर्मक आपूर्ििमा असहजिा, समयमै वथिहुरूको आपूर्िि हनु नसक्न।ु 

• वैदेजशक स्रोििफि  र्वर्नयोजन भएका केही आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारको िफि बाट ब्यहोररने 
Matching Fund को र्वर्नयोजन न्त्यून हनु।ु  

• वैदेजशक सहायिाबाट सञ चार्लि आयोजनाहरूमा दाि ृर्नकायहरूले र्नर्ािरण गरे अनसुार खररद 
प्रर्क्रया र लेखाङ्कन सम्बन्त्र्ी िोर्कएको सिि परुा नहनु ुर समयमै शोर्भनाि समेि प्राप् ि हनु 
नसक्न।ु  

• कर्िपय नयााँ आयोजनाको बजेट र्वर्नयोजन रकम समयमा बााँडफााँट हनु नसक्दा आयोजना 
कायािन्त्वयनमा र्ढलाई हनु ुर नयााँ कायिक्रमको र्वर्र् र्नजिि हनु नसक्न।ु  

• केही ठूला आयोजना/कायिक्रमहरूको पसु मसान्त्िसम्म पर्न कायिर्वर्र् िजुिमा िथा रकम 
बााँडफााँटको अन्त्यौलिाले खररद प्रर्क्रया सरुु हनु नसक्न।ु  

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िह बीच पयािि समन्त्वय नहुाँदा कर्िपय आयोजना/कायिक्रमको 
कायािन्त्वयनमा सपििा नहनु।ु 

• र्वकास साझेदारबाट बजेटरी सहायिा प्राप् ि गने गरी र्वर्नयोजजि रकमको समयमैं सम्झौिा 
हनु नसक्दा कायािन्त्वयनमा जान नसक्न।ु 

• मन्त्रालय/र्वभाग/आयोजनाको राजनीर्िक र प्रशासर्नक िहमा पटक पटक हेरफेर हनु।ु 

• रार्िय र्वकास समथया समार्ान सर्मर्िको बैठक समयमा नै आयोजना हनु नसक्न ु र 
मन्त्रालयगि र्वकास समथया समार्ान सर्मर्िले पर्हचान गरेका समथया समार्ान प्राथर्मकिामा 
नपनुि।  
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२.१.१ आर्थिक वर्ि २०७9/80 को पर्हलो छ मर्हनासम्मको मन्त्रालयगि खचि जथथर्ि  

• प्रर्ानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलयमा रू.4 अबि ६० करोड ७८ लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.1 अबि ८७ करोड ८८ लाख अथािि ्४०.७८ प्रर्िशि खचि भएको छ।  

• अथि मन्त्रालयमा रू.3२ अबि ७५ करोड २८ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.४ अबि ४३ 
करोड ३७ लाख अथािि ्१३.५४ प्रर्िशि खचि भएको छ। र्मलेर्नयम च्यालेञ्ज एकाउण्ट 
नेपालमा र्वर्नयोजजि बजेट खचि हनु नसक्दा मन्त्रालयको खचि कम देजखएको हो। 

• उद्योग, वाजणज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालयमा रू.10 अबि ४7 करोड 9० लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.१ अबि ६२ करोड ७3 लाख अथािि ् 1५.5३ प्रर्िशि खचि भएको छ। 
कायािन्त्वयन र्वर्र् र्नक्योल नहनु,ु औद्योर्गक क्षेरको जग्गा र्वकासको लार्ग बथिी व्यवथथापन 
हनु नसकेको लगायिका कारणले र्वर्नयोजजि रकम कम खचि भएको हो। 

• ऊजाि, जलस्रोि िथा र्साँचाई मन्त्रालयमा रू.४० अबि ८4 करोड ४६ लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.१० अबि १4 करोड ८३ लाख अथािि ्२४.८५ प्रर्िशि खचि भएको छ। जग्गा 
अर्र्ग्रहणमा समथया रहेको, नदी क्षेरमा गनुि पने कायि जर्टल प्रकृर्िको भएकोले समय हेरी 
गनुि पने, रार्िय र्नकुञ्ज र्भर र्नमािण सामाग्री र वन्त्यजन्त्िकुो समथया, र्नमािण सामाग्री अभाव, 
प्रभार्वि क्षेरका बार्सन्त्दाबाट अनावश्यक मागको र्सजिना गरी आयोजनामा अवरोर् जथिा 
कारणले आयोजना सिालन समयमा हनु नसक्दा खचि न्त्यून भएको छ। 

• काननु, न्त्याय िथा सिंसदीय व्यवथथा मन्त्रालयमा रू.८8 करोड ६7 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
रू.१3 करोड ३७ लाख अथािि ्१५.08 प्रर्िशि खचि भएको छ। सिंक्रमण कालीन न्त्यायका 
बााँकी कामका लार्ग र्वर्नयोजजि बजेट खचि हनु सकेको छैन।  

• कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्रालयमा रू.४८ अबि १6 करोड ३ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
रू.१७ अबि 7३ करोड ९४ लाख अथािि ्३६.८३ प्रर्िशि खचि भएको छ। प्रर्ानमन्त्री 
कृर्र् आर्रु्नकीकरण पररयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनको समीक्षामा भएको र्ढलाइले खचिमा 
प्रभाव पनि गएको हो। 

• खानेपानी मन्त्रालयमा रू.२० अबि १० करोड ८३ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.3 अबि ७५ 
करोड ३2 लाख अथािि ्1८.६६ प्रर्िशि खचि भएको छ। आयोजनाको बह-ुवर्ीय गरुुयोजना 
ियारीमा र्ढलाई, आयोजनामा जनशजक्त व्यवथथापन हनु नसक्नाले र्वर्नयोजजि रकम कम 
खचि भएको हो। 

• गृह मन्त्रालयमा रू.1 खबि ८५ अबि ३ करोड ४5 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.९० अबि 
६ करोड ९6 लाख अथािि ्4८.६८ प्रर्िशि खचि भएको छ। 

• सिंथकृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयमा रू.८ अबि ७ करोड ५० लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.1 अबि ५० करोड ८0 लाख अथािि ्१८.६8 प्रर्िशि खचि भएको छ।  

• परराि मन्त्रालयमा रू.५ अबि ८३ करोड ३५ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.2 अबि ५० 
करोड २ लाख अथािि ्42.८६ प्रर्िशि खचि भएको छ।  
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• वन िथा वािावरण मन्त्रालयमा रू.१२ अबि ८४ करोड ३३ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.3 
अबि ७७ करोड १9 लाख अथािि ्2९.३७ प्रर्िशि खचि भएको छ। उपभोक्ता सर्मर्ि 
माफि ि हनेु र्क्रयाकलापको सम्झौिा भए पर्न कायि सम्पन्न भए पिाि ्मार भकु्तानी हनेु, 
सिंरचना र्नमािण कायिहरू प्रर्क्रयामा रहेको र कर्िपय र्क्रयाकलापहरू िेस्रो र चौथो रैमार्सकमा 
गएर मार सरुु हनेु भएकोले अपेजक्षि रूपमा खचि हनु सकेको छैन।  

• भूर्म व्यवथथा, सहकारी िथा गररबी र्नवारण मन्त्रालयमा रू.7 अबि ४ करोड 4६ लाख 
र्वर्नयोजन भएकोमा रू.2 अबि ४३ करोड ७9 लाख अथािि ्3४.६१ प्रर्िशि खचि भएको 
छ। वदेैजशक अनदुानको लाइडार (LiDAR) बाट भू-मापन कायिक्रमको र्वकास साझेदारसाँग 
सम्झौिा हनु नसक्दा खचि हनु सकेको छैन। 

• भौर्िक पवूािर्ार िथा यािायाि मन्त्रालयमा रू.1 खबि 6१ अबि ५६ करोड ७4 लाख 
र्वर्नयोजन भएकोमा रू.२6 अबि 1५ करोड ६९ लाख अथािि ्१६.1९ प्रर्िशि खचि भएको 
छ। जग्गा प्रार्ि, मआुब्जाका लार्ग जग्गा मूल्याङ्कन र रुख कटानमा उत्पन्न हनेु समथया 
भएकोले अपेजक्षि रूपमा खचि बढ्न सकेको छैन। 

• मर्हला, बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालयमा रू.१ अबि ४६ करोड ९३ लाख 
र्वर्नयोजन भएकोमा रू.२० करोड ४ लाख अथािि ्१३.६4 प्रर्िशि खचि भएको छ।  

• यवुा िथा खेलकुद मन्त्रालयमा रू.2 अबि ४५ करोड ५० लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.९२ 
करोड ७५ लाख अथािि ् ३७.७८ प्रर्िशि खचि भएको छ। यवुा नव-प्रवििन केन्त्ि र 
इन्त्क्यवुेसन सेन्त्टर सिालन िथा नमनुा र्वकास कायिक्रम सिालन गनि जग्गा प्रार्िमा 
समथयाका कारण अपेजक्षि रूपमा खचि हनु सकेको छैन।  

• रक्षा मन्त्रालयमा रू.5५ अबि 3 करोड 95 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.२७ अबि 6८ 
करोड 29 लाख अथािि ्५०.३० प्रर्िशि खचि भएको छ।  

• सहरी र्वकास मन्त्रालयमा रू.3८ अबि 7३ करोड 9४ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.5 अबि 
९० करोड ६8 लाख अथािि ् 1५.2५ प्रर्िशि खचि भएको छ। र्नमािण सामाग्रीको 
उपलब्र्िामा समथया, केही आयोजनाको गरुुयोजना थवीकृि समयमा हनु नसकेकोले खचि 
अपेजक्षि रूपमा हनु सकेको छैन। 

• जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्र् मन्त्रालयमा रू.७० अबि ५ करोड ३३ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
रू.2४ अबि ९८ करोड ८८ लाख अथािि ्35.६७ प्रर्िशि खचि भएको छ।  

• सिार िथा सूचना प्रर्वर्र् मन्त्रालयमा रू.८ अबि ५९ करोड 9० लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
रू.2 अबि ५७ करोड ९6 लाख अथािि ्3० प्रर्िशि खचि भएको छ। र्डजजटल नेपाल 
आयोजनाको सम्झौिा प्रभावकारी हनु िथा बजेट बााँडफााँटमा र्ढलाई हुाँदा खचि हनु सकेको 
छैन। 

• सिंघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू.२५ अबि ३ करोड ४४ लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.१ अबि ५९ करोड 2६ लाख अथािि ्६.३६ प्रर्िशि खचि भएको छ। 
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• थवाथथ्य िथा जनसङ्खख्या मन्त्रालयमा रू.६९ खबि ३८ करोड २ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा 
रू.१४ अबि ५ करोड ६७ लाख अथािि ्२०.२६ प्रर्िशि खचि भएको छ।  

• श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयमा रू.२ अबि ८ करोड ३ लाख र्वर्नयोजन 
भएकोमा रू.३7 करोड ६5 लाख अथािि ्१८.१० प्रर्िशि खचि भएको छ।  

2.1.2  स्रोिगि खचि र्वश् लेर्ण 

यस अवर्र्मा नेपाल सरकारको स्रोििफि को रू.५ खबि ४० अबि ५५ करोड ६८ लाख खचि भई 
गि आर्थिक वर्िभन्त्दा १३.७४ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। वैदेजशक अनदुानिफि  रू.७ अबि 2१ 
करोड ६७ लाख खचि भई गि आर्थिक वर्िभन्त्दा 1५.९९ प्रर्िशिले वृर्द्ध भएको छ। वैदेजशक 
ऋणिफि  रू.2८ अबि ५७ करोड ४३ लाख खचि भएको छ जनु गि वर्िको िलुनामा 1२.९८ 
प्रर्िशिले वृर्द्ध हो। स्रोिगि खचि र्वश् लेर्ण िार्लकामा राजखएको छ। 

  िार्लका 2.2: स्रोिगि र्वर्नयोजन र खचिको जथथर्ि    (रू.लाखमा) 
क्र. 
सिं.  

स्रोि  आर्थिक वर्ि २०७8/७9 आर्थिक वर्ि २०७९/८० िलुनात्मक वरृ्द्ध  
र्वर्नयोजन पर्हलो ६ 

मर्हनाको खचि 
प्रर्िशि र्वर्नयोजन पर्हलो 6 

मर्हनाको खचि 
प्रर्िशि र्वर्नयोजन खचि 

१ नेपाल सरकार 12898206 4752694 36.85 14961179 5405568 36.13 15.99 13.74 
२ अनदुान  599199  62219 10.38  554583  72167 13.01 -7.45 15.99 
३ ऋण  2830887  252907 8.93  2422611  285743 11.79 -14.42 12.98  

जम्मा 16328292 5067820 31.04 17938373 5763478 32.13 9.86 13.73 

स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

2.1.3  स्रोि उपलब्र् गराउने र्वकास साझेदारका आर्ारमा खचि  

आर्थिक वर्ि 207९/८० को बजेटमा वैदेजशक स्रोि समावेश भई स्रोि उपलब्र् गराउन 
प्रर्िबद्धिा प्राप् ि भएका प्रमखु र्वकास साझेदारबाट समीक्षा अवर्र्मा उपलब्र् गराइएको रकम र 
सोको प्रर्िशि िार्लकामा देखाइएको छ।  

िार्लका 2.3: र्वकास साझेदारिफि  र्वर्नयोजन र खचिको जथथर्ि          (रू.लाखमा) 

क्र.सिं. र्वकास साझेदार बजटे 
2079 

पसुसम्मको खचि खचि प्रर्िशि 

1 ए र्ड र्व  84,11,85  4,34,35 5.16 
2 आई र्ड ए  44,79,42  5,35,61 11.96 
3 आई र्ड ए/र्ड र्प र्स  36,00,00  3,17,14 8.81 
4 एस.इ.एस.पी.  14,34,22  5,22,71 36.45 
5 ए र्ड र्व/र्प र्व एल-इ.आर.र्प.  12,00,00  2,04,28 17.02 
6 भारि - एजक्जम बङै्क  9,42,84  64,31 6.82 
7 ए र्ड र्व/र्प र्व एल-एस र्स एल आर र्प  9,00,00  5,08,68 56.52 
8 दािाको सिंयकु्त कोर्  8,76,16  58,77 6.71 
9 भारि  8,62,81  80,70 9.35 
१० आई एम एफ/ ई र्स एफ  6,60,00  1,28,70 19.5 
११ जापान  5,90,00  2,45 0.42 
स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
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चाल ुआर्थिक वर्िमा वैदेजशक स्रोििफि  सबैभन्त्दा बढी ए र्ड र्व स्रोििफि  रू.8४ अबि १1 करोड 
8५ लाख र्वर्नयोजन भएको छ। त्यस पिाि ्आई र्ड ए स्रोििफि  रू.४४ अबि ७९ करोड ४२ 
लाख र्वर्नयोजन भएको छ। वैदेजशक स्रोिमध्ये खचिको आर्ारमा आई र्ड ए स्रोिको सबैभन्त्दा 
बढी रू.५ अबि ३५ करोड 6१ लाख खचि भएको छ। उक्त खचि र्वर्नयोजनको आर्ारमा 
११.९६ प्रर्िशि हो। ए र्ड र्व स्रोिको रू.४ अबि ३४ करोड ३५ लाख खचि भएको छ। उक्त 
खचि र्वर्नयोजनको आर्ारमा 5.१६ प्रर्िशि रहेको छ। समीक्षा अवर्र्मा वैदेजशक स्रोि उपलब्र् 
गराउने प्रर्िबद्धिा प्राप् ि भएको ए र्ड र्व/र्प र्व एल-एस र्स एल आर र्प स्रोिको रकम सब ै
भन्त्दा बढी प्रर्िशि खचि भएको छ। यस स्रोि अन्त्िगिि समीक्षा अवर्र्मा रू.९ अबि मध्ये ५६.५२ 
प्रर्िशि खचि भई सकेको छ।  

2.1.4  कायिगि खचि जथथर्ि 
समीक्षा अवर्र्मा कायिगि खचि वगीकरणको आर्ारमा खचि जथथर्ि हेदाि सबैभन्त्दा बढी सामान्त्य 
साविजर्नक सेवामा रू.३ खबि ९ अबि 82 करोड ५2 लाख खचि भएको छ। यो रकम 
र्वर्नयोजनको 3८.3४ प्रर्िशि हो। दोस्रोमा सामाजजक सरुक्षामा रू.७२ अबि २२ करोड ६८ 
लाख र िेस्रोमा आर्थिक मार्मलामा रू.7० अबि ७७ करोड ५2 लाख खचि भएको छ। जनु 
र्वर्नयोजनको क्रमशः36.22 प्रर्िशि र 16.78 प्रर्िशि हो। साविजर्नक शाजन्त्ि सरुक्षामा 
रू.४१ अबि ८2 करोड २4 लाख, (र्वर्नयोजनको ६3.9५ प्रर्िशि), रक्षामा रू.२६ अबि ८५ 
करोड ३० लाख (र्वर्नयोजनको ४८.४१ प्रर्िशि), जशक्षामा रू.२4 अबि ९८ करोड ८८ लाख 
(र्वर्नयोजनको ३५.४२ प्रर्िशि), थवाथथ्यमा रू.१८ अबि ३० करोड 3 लाख (र्वर्नयोजनको 
२०.6१ प्रर्िशि), आवास िथा सामदुार्यक सरु्वर्ामा रू.७ अबि ९६ करोड ६७ लाख 
(र्वर्नयोजनको १२.०6 प्रर्िशि), मनोरञ्जन, सिंथकृर्ि िथा र्मिमा रू.1 अबि ९४ करोड ८३ 
लाख (र्वर्नयोजनको २३.८९ प्रर्िशि) र वािावरण सिंरक्षणमा रू.१ अबि ६४ करोड १3 लाख 
(र्वर्नयोजनको 1६.1७ प्रर्िशि) खचि भएको छ। समीक्षा अवर्र्मा भएको खचिको जथथर्ि 
अनसूुची-२ मा उल्लेख गररएको छ।  

2.1.5 कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारमा भएको खचि 
कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारका लार्ग चाल ुआर्थिक वर्ि २०७९/८० मा 
रू.१५ अबि ४७ करोड ८६ लाख र्वर्नयोजन भएकोमा पर्हलो छ मर्हनामा रू.७ लाख ३९ 
हजार खचि भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ देजख हालसम्मको कोर्भड -19 रोकथाम, 

र्नयन्त्रण र उपचारको लार्ग र्वर्नयोजन िथा खचिको र्ववरण िपसील बमोजजम रहेको छ। 
िार्लका 2.4: कोर्भड -१९ को रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपचारको लार्ग सिंघबाट भएको खचिको 

र्ववरण                             (रू.लाखमा) 
र्ववरण बजटे खचि कैर्फयि 

२०७६/७७   33667    21795    
२०७६/७७   1746     4278   कोर्भड फण्ड िफि   
२०७७/७८  165850    125622    
२०७८/७९  389625    222134    
२०७९/८०  154786       7    

कूल जम्मा  745673   373835    

 स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
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2.1.6 बहवुर्ीय ठेक् का र सहमर्ि 

मलुकुको सामाजजक आर्थिक पूवािर्ारको क्षेरमा सन्त्िरु्लि र्वकास गरी उत्पादन वृर्द्ध रोजगारी 
र्सजिना र गररबी र्नवारण गने उदे्दश्यले सिार्लि आयोजनाहरूका लार्ग स्रोिको अभाव हनु नददन 
र कायािन्त्वयनमा सहजिा प्रदान गनि यस मन्त्रालयबाट रार्िय गौरव, पूवािर्ार र्नमािण र रणनीर्िक 
महत्त्वका ठूला आयोजनाहरूलाई स्रोि सहमर्ि प्रदान गररदै आएको छ। यस मन्त्रालयबाट 
आर्थिक वर्ि 2077/78 मा रू.1 खबि 54 अबि 31 करोड, आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 
रू.88 अबि 72 करोड र चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनाको अवर्र्मा 52 अबि 71 
करोडको स्रोि सहमर्ि प्रदान गररएको छ।   

2.२  राजथव पररचालन 

2.२.1  राजथव लक्ष्य र सङ्कलन अवथथा  

 चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 मा सिंघीय सरकारको कुल बजेटको कररब 69.13 प्रर्िशि 
रकम राजथव सङ्कलनबाट पररचालन हनेु अनमुान र्थयो। सिंघीय सरकारको बजेटका लार्ग रू.12 
खबि 40 अबि 11 करोड र प्रदेश िथा थथानीय िहलाई रू.1 खबि 63 अबि 2 करोड हथिान्त्िरण 
गने लक्ष्य र्लइ चाल ुआर्थिक वर्िमा कुल रू.14 खबि 3 अबि 14 करोड राजथव सङ्कलन हनेु 
लक्ष्य र्नर्ािरण गररएको र्थयो।  

राजथवको लक्ष्य र्नर्ािरण िथा बााँडफााँट सम्बन्त्र्ी िार्लका देहाय बमोजजम रहेको छ।  

िार्लका 2.5: राजथवको लक्ष्य र्नर्ािरण िथा बााँडफााँट     (रू.करोडमा) 

र्ववरण रकम  
कूल वार्र्िक बजेट  179383 
कूल वार्र्िक राजथव प्रार्िको अनमुान 140314 
कर राजथव प्रार्िको अनमुान 129537 
गैर कर राजथव प्रार्िको अनमुान 10777 
प्रदेश र थथानीय िहमा बााँडफााँट हनेु राजथव 16303 
सिंघीय सजिि कोर्मा दाजखला हनेु राजथव 124011 
स्रोि: आर्थिक वर्ि 2079/80 को बजटे बक्तव्य 

समीक्षा अवर्र्मा कूल राजथव रू.4 खबि 83 अबि 76 करोड सङ्कलन भएको छ। यो सङ्कलन 
यसै अवर्र्को लक्ष्य 6 खबि 51 अबि 62 करोडको िलुनामा 74.24 प्रर्िशि र गि वर्ि यसै 
अवर्र्मा भएको रू.5 खबि 76 अबि 25 करोड सङ्कलनको िलुनामा 16.05 प्रर्िशिले घटी 
रहेको छ। राजथव लक्ष्य िथा सङ्कलनको र्ववरण िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको 
छ।  
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 िार्लका 2.6: राजथवको लक्ष्य िथा सङ्कलनको िलुनात्मक र्ववरण  

राजथव शीर्िक 

रकम (रू.करोडमा) वृर्द्ध प्रर्िशि 
 आ.व 

2078/79 
पसुसम्मको 
सङ्कलन 

 आ.व 
2079/80 

पसुसम्मको लक्ष्य 

 आ.व 
2079/80 
पसुसम्मको 
सङ्कलन 

गि वर्िको 
सङ्कलनको 
िलुनामा 

यस वर्िको 
लक्ष्यको 
िलुनामा 

भन्त्सार महशलु 13065 16182 8579 34.34)  53.02  
मूल्य अर्भवृर्द्ध कर 15560 18025 13145 15.52)  72.93  
अन्त्िःशलु्क 8523 9751 7051 (17.27)  72.31  
जशक्षा सेवा शलु्क 28 73 74 164.29  101.37  
आयकर 12223 15722 11679  (4.45)  74.28  
कर राजथव जम्मा 49399 59754 40527 (17.96)  67.82  
गैर कर जम्मा 4806 5408 4743  (1.31)  87.70  
कूल राजथव 54205 65162 45270 (16.48)  69.47  
अन्त्य प्रार्ि 3419 0 3106  (9.15)     -   
जम्मा राजथव/प्रार्ि 57625 65162 48376 (16.05)  74.24  

स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

2.२.2  राजथवको सिंरचना  

चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 को लार्ग र्नर्ािररि कुल राजथव सङ्कलन लक्ष्यमध्ये कर राजथवको 
अिंश 92.32 प्रर्िशि र गैर कर राजथवको अिंश 7.68 प्रर्िशि रहेको छ। कर राजथवको 
लक्ष्यमा कररब 25.52 प्रर्िशि भन्त्सार महसलु, 30.76 प्रर्िशि मूल्य अर्भबृर्द्ध कर, 16.77 
प्रर्िशि अन्त्िःशलु्क, 26.83 प्रर्िशि आयकर, 0.11 प्रर्िशि जशक्षा सेवा शलु्कको र्हथसा 
रहेको छ।  

राजथव लक्ष्यको सिंरचनालाई जचरमा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ।  

जचर 2.2: राजथव लक्ष्य सिंरचना जचर प्रर्िशिमा 

  

92.32

7.68

राजथव सिंरचना

कर राजथव गैरकर राजथव

26.83

30.76
25.52

16.77

0.11

कर राजथव सिंरचना

आयकर मू.अ.कर
भन्त्सार महशलु अन्त्ि:शलु्क
जशक्षा सेवा शलु्क
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त्यसैगरी चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 को समीक्षा अवर्र्मा भएको राजथव सङ्कलनको अवथथालाई हेदाि 
कुल राजथव सङ्कलन मध्ये कर राजथवको अिंश 89.52 प्रर्िशि र गैर कर राजथवको अिंश 10.48 
प्रर्िशि रहेको छ। कर राजथव सङ्कलन िफि  कररब 18.95 प्रर्िशि भन्त्सार महसलु, 29.03 प्रर्िशि 
मूल्य अर्भबृर्द्ध कर, 15.57 प्रर्िशि अन्त्िःशलु्क, 25.8 प्रर्िशि आयकर, 0.16 प्रर्िशि जशक्षा सेवा 
शलु्कको र्हथसा रहेको छ। राजथव सङ्कलनको सिंरचनालाई जचरमा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

जचर 2.3: राजथव सङ्कलन सिंरचना (प्रर्िशिमा) 

  

2.२.3  क्षरेगि राजथव सङ्कलन अवथथा  

चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 को समीक्षा अवर्र्को क्षेरगि राजथव सङ्कलनको अवथथा र्वश् लेर्ण 
गदाि गि आर्थिक वर्िको िलुनामा राजथव सङ्कलन वृर्द्धदर नकारात्मक रहेको देजखन्त्छ। जसमा 
भन्त्सार र्वभाग िफि  31.84 प्रर्िशि, आन्त्िररक राजथव र्वभाग िफि  1.60 प्रर्िशि, गैरकर 
िफि  1.31 प्रर्िशि र अन्त्य प्रार्ििफि  9.17 प्रर्िशि ऋणात्मक रहेको छ। समग्रमा कुल 
राजथव 16.05 प्रर्िशिले ऋणात्मक रहेको छ।  

क्षेरगि राजथव सङ्कलनको अवथथालाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ।  

िार्लका 2.7:  क्षेरगि राजथव सङ्कलन र्ववरण          

र्स.निं. कर शीर्िक 
रकम (रू. करोडमा) 

वृर्द्ध प्रर्िशि  आ.व. 2078/79 
को सङ्कलन 

 आ.व. 2079/80 
को सङ्कलन 

1 भन्त्सार र्वभाग    26731     18220  (31.84)  
2 आन्त्िररक राजथव र्वभाग    22669  22307   (1.60)  
3 गैर कर    4806     4743   (1.31)  
4 अन्त्य प्राजप् ि    3419     3106   (9.17)  

 जम्मा राजथव    57625  48376  (16.०५)  
स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 

89.52

10.48

राजथव सिंकलन सिंरचना

कर राजथव गैरकर राजथव

25.8

29.03
18.95

15.57

0.16

कर राजथव सिंकलन सिंरचना

आयकर मू.अ.कर
भन्त्सार महशलु अन्त्ि:शलु्क
जशक्षा सेवा शलु्क
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2.2.4  कर राजथवको शीर्िकगि र्वश् लेर्ण  

चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 को प्रथम 6 मर्हनामा कर राजथव सङ्कलनिफि  रू.4 खबि 5 
अबि 27 करोड सङ्कलन भएको छ। गि आर्थिक वर्िको यसै अवर्र्को िलुनामा 18 प्रर्िशिले 
सङ्कलन ऋणात्मक रहेको छ। 

समीक्षा अवर्र्मा भन्त्सार र्वभागिफि को राजथव सङ्कलन लक्ष्यको िलुनामा 57.63 प्रर्िशि रहेको 
छ। आन्त्िररक राजथव र्वभागिफि  भने लक्ष्यको िलुनामा 79.28 प्रर्िशि सङ्कलन हनु सकेको 
छ। यो सङ्कलन गि आर्थिक वर्िको यसै अवर्र्को िलुनामा 1.60 प्रर्िशिले ऋणात्मक रहेको 
छ। 

समग्रमा गि आर्थिक वर्िको पर्हलो छ मर्हनाको िलुनामा चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो 6 मर्हनामा 
भएको कर राजथव सङ्कलन चनुौिीपूणि देजखएको छ। यस अवर्र्को शीर्िकगि राजथव सङ्कलनको 
र्वश् लेर्ण र्नम्नानसुार गररएको छ।  

आयकर 

चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 को समीक्षा अवर्र्मा आयकरिफि  रू.1 खबि 16 अबि 79 
करोड सङ्कलन भएको छ। यो सङ्कलन गि वर्िको यसै अवर्र्को सङ्कलन रू.1 खबि 22 अबि 
23 करोडको िलुनामा 4.45 प्रर्िशिले घटी हो। आयकर अन्त्िगिि सिंथथागि आयकर रू.५4 
अबि 13 करोड, व्यजक्तगि आयकरिफि  रू.39 अबि 83 करोड र लगानीको आयकरिफि  रू.14 
अबि 11 करोड सङ्कलन भएको छ। गि वर्िको िलुनामा यो सिंथथागि आयकरिफि  5.61 
प्रर्िशिले वृर्द्ध हो भने व्यजक्तगि आयकर र लगानीको आयकरिफि  क्रमश: 24.77 र 62.04 
प्रर्िशिले ऋणात्मक रहेको छ।  

सिंथथागि आयकरिफि  सरकारी कम्पनी र अन्त्य कम्पनी दवुैिफि को राजथवमा उल्लेख्य वृर्द्ध 
भएको छ। सरकारी कम्पनीिफि  कररब 56.04 प्रर्िशि िथा अन्त्य कम्पनीिफि  कररब 53.95 
प्रर्िशिको वृर्द्धदर रहेको छ। त्यसैगरी, पजब्लक र्लर्मटेड कम्पनीिफि  कररब 11.69 प्रर्िशिले 
वृर्द्ध छ भने प्राइभटे र्लर्मटेड कम्पनीिफि  कररब 15.52 प्रर्िशिले ऋणात्मक रहेको छ।  

समीक्षा अवर्र्मा व्यजक्तगि आयकरिफि को पुाँजीगि लाभकरमा 66.84 प्रर्िशिले ऋणात्मक 
रहेको छ। व्यजक्तगि आयकरिफि  सामाजजक सरुक्षा करमा 9.05 िथा पाररश्रर्मक करमा कररब 
0.08 प्रर्िशिले मार वृर्द्ध भएकोमा प्रोप्राइटरर्सपिफि  भने 4.52 प्रर्िशिले ऋणात्मक रहेको 
छ।  

समीक्षा अवर्र्मा लगानीिफि  लाभािंश िथा अन्त्य आयकरिफि  क्रमश: 7.04 िथा 37.86 
प्रर्िशिले वृर्द्ध देजखए पर्न अन्त्य शीर्िकहरू ऋणात्मक रहेका छन।्  

आयकरको र्वथििृ सङ्कलन र्ववरण देहायका िार्लकाहरूमा प्रथििु गररएको छ।  
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िार्लका 2.8: क्षेरगि आयकर सङ्कलन र्ववरण               (रू.करोडमा) 

शीर्िक 2078/79 पसु 
सम्मको सङ्कलन 

2079/80 पसु 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्ध दर 

सिंथथागि आयकर 5125.4० 5412.70 5.61 
व्यजक्तगि आयकर 5294.2० 3982.95 (24.77) 
लगानीको आयकर 3715.44 1410.53 (62.04) 

जम्मा 14135.04 10806.18 (23.55) 
स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 

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

सिंथथागि आयकर 2078/79 पसु 
सम्मको सङ्कलन 

2079/80 पसु 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्ध दर 

सरकारी कम्पनी 248.64 387.97 56.04 
पजब्लक र्लर्मटेड कम्पनी 2213.65 2472.51 11.69 
प्राइभेट र्लर्मटेड कम्पनी 2227.90 1882.22 (15.52) 
अन्त्य कम्पनी 435.21 670.00 53.95 

जम्मा 5125.40 5412.70 5.61 
स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 

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

व्यजक्तगि आयकर 
2078/79 पसु 
सम्मको सङ्कलन 

2079/80 पसु 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्ध दर 

  

प्रोप्राइटरर्सप 1469.18 1402.83 (4.52) 
पाररश्रर्मक कर 1561.20 1562.47 0.08 
सामाजजक सरुक्षा कर 351.74 383.57 9.05 
पुाँजीगि लाभ कर 1912.08 634.08 (66.84) 

जम्मा 5294.20 3982.95 (24.77) 
स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
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िार्लका 2.11: लगानीको आयकर सङ्कलन र्ववरण    (रू.करोडमा) 

लगानीको आयकर 2078/79 पसु 
सम्मको सङ्कलन 

2079/80 पसु 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्ध दर 

बहाल 150.45 129.04  (14.23) 
ब्याज 1145.66 150.45 (86.87) 
पुाँजीगि लाभ  1974.35 676.44 (65.74) 
लाभािंश 288.50 308.81 7.04 
लगानीको अन्त्य आय 53.35 11.13 (79.14) 
आकजथमक लाभ 11.85 8.82 (25.57) 
अन्त्य आयकर  91.28 125.84 37.86 

जम्मा 3715.44 1410.53 (62.04) 
स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

मूल्य अर्भवृर्द्ध कर 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम 6 मर्हनामा मूल्य अर्भवृर्द्ध करिफि  रू.1 खबि 31 अबि 45 करोड 
सङ्कलन भएकोमा आन्त्िररकिफि  रू.51 अबि 17 करोड र पैठारीिफि  रू.80 अबि 28 करोड 
सङ्कलन भएको छ। गि वर्िको यसै अवर्र्को िलुनामा आन्त्िररक मूल्य अर्भवृर्द्ध करिफि  4.28 
िथा पैठारीिफि  21.41 प्रर्िशिले कमी रहेको छ। आन्त्िररकिफि  पयिटन शीर्िकमा 123.32 
िथा ररभसि चाजि शीर्िकमा 12.02 प्रर्िशिले वृर्द्ध देजखए पर्न अन्त्य शीर्िकहरू ऋणात्मक रहेका 
छन।् मूल्य अर्भवृर्द्ध करिफि को सङ्कलनलाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 2.12: आन्त्िररक मूल्य अर्भवृर्द्ध कर सङ्कलन र्ववरण      (रू.करोडमा) 

शीर्िक 2078/79 पसु 
सम्मको सङ्कलन 

2079/80 पसु 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्ध दर 

उत्पादन 1698.27 1653.02 (2.66) 
र्बक्री र्विरण 1462.55 1315.30 (10.07) 
ठेक्का र परामशि 1216.22 1117.52 (8.12) 
पयिटन 46.65 104.20 123.32 
दूरसिार, बीमा र अन्त्य सेवा 654.75 630.11 (3.76) 
ररभसि चाजि 263.54 295.22 12.02 
अन्त्य स्रोि 3.39 1.24 (63.62) 

जम्मा 5345.37 5116.61 (4.28) 
स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

अन्त्िःशलु्क 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम 6 मर्हनामा आन्त्िररक उत्पादनिफि  रू.५4 अबि 37 करोड र 
पैठारीिफि  रू.16 अबि 14 करोड गरी अन्त्िःशलु्किफि  कुल रू.70 अबि 51 करोड असलु 
भएको छ। गि वर्िको िलुनामा आन्त्िररकिफि को अन्त्िःशलु्क 7.2 प्रर्िशिले वृर्द्ध भए पर्न िथा 
पैठारीिफि को अन्त्िःशलु्क भने 5३ प्रर्िशिले ऋणात्मक रहेको छ। अन्त्िःशलु्किफि का मददरा 
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बाहेक र्वयर, चरुोट िथा अन्त्य सिुीजन्त्य पदाथि लगायि अन्त्य उत्पादन शीर्िकहरूमा आन्त्िररक 
अन्त्िःशलु्क सङ्कलनमा सकारात्मक वृर्द्धदर देजखए पर्न मददरामा भने ऋणात्मक रहेको छ। 
अन्त्िःशलु्किफि को सङ्कलनलाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 2.13: अन्त्िःशलु्क (आन्त्िररक उत्पादनिफि ) सङ्कलन र्ववरण    (रू.करोडमा) 

शीर्िक 2078/79 पसु 
सम्मको सङ्कलन 

2079/80 पसु 
सम्मको सङ्कलन वृर्द्ध दर 

चरुोट र सिुी 1191.85 1422.10 19.32 
मददरा 1386.79 1174.70 (15.29) 

र्वयर 1364.62 1535.25 12.50 
अन्त्य उत्पादन 1128.77 1305.12 15.62 

जम्मा 5072.02 5437.18 7.20 
 स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

भन्त्सार महसलु 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनामा रू.7 खबि ९2 अबि 67 करोड मूल्यको आयाि भई गि 
वर्ि सोही अवर्र्को रू.9 खबि 99 अबि 34 करोडको िलुनामा 20.68 प्रर्िशिले ऋणात्मक 
भएको देजखन्त्छ। यसबाट भन्त्सार महसलु रू.85 अबि 79 करोड सङ्कलन भएको छ। यो रकम 
गि वर्िको यसै अवर्र्को सङ्कर्लि रू.१ खबि 30 अबि 6५ करोडको िलुनामा ३4.34 प्रर्िशिले 
घटी हो। समीक्षा अवर्र्सम्म नगद माजजिन र पैठारी प्रर्िबन्त्र् लगायिले भन्त्सार राजथव सङ्कलन 
न्त्यून भएको छ। 

समीक्षा अवर्र्मा रू.80 अबि 81 करोड र्नयािि भएको छ। जनु गि आर्थिक वर्िको सोही 
अवर्र्को र्नयािि रू.1 खबि 18 अबि 85 करोडको िलुनामा 32.01 प्रर्िशिले ऋणात्मक 
भएको छ। जसमा प्रशोर्र्ि भटमासको िेल, पाम िेल, जसु िथा जटुजन्त्य सामग्रीहरूको र्नयािि 
बढी भएको देजखन्त्छ।  

2.2.५ गैरकर राजथव 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनामा गैरकर राजथविफि  रू.47 अबि 43 करोड सङ्कलन भएको 
छ। यो सङ्कलन गि वर्िको सङ्कलन रू.48 अबि 6 करोडको िलुनामा 1.3 प्रर्िशिले कमी 
हो। यस आर्थिक वर्िको प्रारम्भबाटै र्वश् वव्यापी कोर्भड-19 महामारीको प्रकोप न्त्यूनीकरण हुाँदै 
गएको, सामाजजक गर्िर्वर्र् समेि चलायमान हुाँदै गएको, सरकारी क्षेरबाट प्रदान गररने सेवा 
सरु्वर्ामा समेि क्रमशः सरु्ार हुाँदै गएकोले केही गैरकर राजथव शीर्िकहरूको सङ्कलनमा वृर्द्ध 
भए िापर्न यस वर्िको समग्र गैरकर राजथव सङ्कलन लक्ष्यको िलुनामा न्त्यून भएको देजखन्त्छ। 

यस वर्ि दश करोडभन्त्दा बढी राजथव सङ्कलन भएको गरैकर राजथव शीर्िकहरूको सङ्कलनको 
िलुनात्मक र्ववरण िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 
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िार्लका 2.14: गैर कर राजथव सङ्कलनको िलुनात्मक अवथथा     (रू.करोडमा) 

शीर्िक 
2078/79 
पसुसम्मको 
सङ्कलन 

2079/80 
पसु सम्मको 

सङ्कलन वृर्द्ध दर 
र्वत्तीय र्नकायबाट प्राप् ि लाभािंश 288 881 206.08 

अन्त्य राजथव 1471 648 -55.96 

बााँडफााँट भई प्राप् ि पवििारोहण वापिको रोयल्टी 28 0 0.00 
राहदानी शलु्क 285 497 74.59 

अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क 401 413 2.89 

दूरसिंचार सेवा शलु्क 485 383 -21.09 

अन्त्य स्रोिबाट प्राप् ि बााँडफााँट नहनेु रोयल्टी 364 339 -6.83 

सेवामलुक र्नकायबाट प्राप् ि लाभािंश 200 252 25.84 

सेवामलुक र्नकायबाट प्राप् ि ब्याज 0 200  

र्भसा शलु्क 75 175 134.11 

प्रदरु्ण र्नयन्त्रण शलु्क 175 142 -18.62 

प्रशासर्नक दण्ड, जररवाना र जफि 114 116 1.96 

र्वद्यिु सम्बन्त्र्ी रोयल्टी 35 83 139.47 

न्त्यार्यक दथिूर 80 72 -9.70 

टेर्लफोन थवार्मत्वको शलु्क 71 69 -3.55 

कम्पनी रजजिेशन दथिरु 111 68 -38.30 

क्यार्सनोबाट प्राप् ि रोयल्टी 65 67 3.32 

जशक्षा के्षरको आम्दानी 55 47 -14.86 

र्वद्यिु सम्बन्त्र्ी दथिरु  0 43  

खानी िथा खर्नज सम्बन्त्र्ी रोयल्टी 74 27 -64.32 

पदयारा शलु्क 3 25 651.22 

वन के्षरको रोयल्टी 25 21 -13.59 

परीक्षा शलु्क 40 18 -55.77 

व्यापाररक र्नकायबाट प्राप् ि ब्याज 0 17  

सरकारी सम्पजत्तको र्वक्रीबाट प्राप् ि रकम 5 14 149.39 

न्त्यार्यक दण्ड, जररवाना र जफि 23 13 -40.26 

र्वत्तीय र्नकायबाट प्राप् ि ब्याज 1 13 2400.30 

टेर्लर्भजन सिालन दथिरु 19 13 -33.90 

हलुाक सेवा शलु्क 13 13 0.32 

अन्त्य र्वक्रीबाट प्राप् ि रकम 13 11 -20.77 

पवििारोहण रोयल्टी 4 10 125.71 

  स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

2.2.६  करको दायरा र्वथिार 

करको दर होइन दायरा र्बथिार गने दीघिकालीन कर नीर्ि अन्त्िगिि रही समीक्षा अवर्र्मा थथायी 
लेखा नम्बर र्लने करदािाहरूको सङ्खख्यामा उल्लेख्य वृर्द्ध भएको छ। 2079 पसु मसान्त्िसम्मको 
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िथ्याङ्कलाई हेदाि व्यावसार्यक थथायी लेखा नम्बर र्लने करदािाको सङ्खख्या 18 लाख 40 हजार 
4 सय 50, व्यजक्तगि थथायी लेखा नम्बर र्लने करदािाको सङ्खख्या 33 लाख 45 हजार 6 
सय 47 र कर किी गने र्नकायको लार्ग थथायी लेखा नम्बर र्लने करदािाको सङ्खख्या 23 
हजार 6 सय ६2 पगुेको छ। यसमध्ये मूल्य अर्भवृर्द्ध करमा दिाि भएका करदािाहरूको सङ्खख्या 
3 लाख 3 हजार 8 सय 67 र अन्त्िःशलु्क ईजाजि-पर र्लने करदािाको सङ्खख्या 1 लाख 
18 हजार 8 सय 9१ रहेका छन।् 

करदािा दिािको िथ्याङ्कलाई िार्लकामा देहाय बमोजजम प्रथििु गररएको छ। 

 िार्लका 2.15: थथायी लेखा नम्बर र्लएका करदािाको र्ववरण  

दिािको प्रकार 

2079 असार 
मसान्त्िसम्म थथायी 
लेखा नम्बर र्लएका 
करदािाको सङ्खख्या 

2079 श्रावणदेजख 
पसु मसान्त्िसम्म 
थप भएका थथायी 
लेखा नम्बर र्लने 
करदािाको सङ्खख्या 

2079 पसुसम्म 
थथायी लेखा नम्बर 

र्लने जम्मा 
करदािाको सङ्खख्या 

व्यावसार्यक थथायी लेखा नम्बर  1762413 78037 1840450 
व्यजक्तगि थथायी लेखा नम्बर  3050304 295343 3345647 
कर किी गने र्नकायले र्लएको थथायी 
लेखा नम्बर 18094 5568 23662 
जम्मा थथायी लेखा नम्बर 4830811 378948 5209759 
मूल्य अर्भवृर्द्ध कर 291631 12236 303867 
अन्त्िःशलु्क 112231 6660 118891 
स्रोि: आन्त्िररक राजथव र्वभाग 

2.2.७  कर छुट िथा सहरु्लयि 

क. महसलुिफि  

अथि मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, थथानीय िहका र्नकाय वा नेपाल सरकारको 
थवार्मत्व भएका सिंगदठि सिंथथा, मनुाफारर्हि साविजर्नक िथा सामदुार्यक सिंथथालाई, वैदेजशक 
ऋण वा अनदुानमा सिालन गररने आयोजनाको लार्ग र लगानी बोडिसाँग भएको आयोजना र्वकास 
सम्झौिा बमोजजम पररयोजना र्वकासका लार्ग आयोजना वा आयोजनाले र्नयकु्त गरेका ठेकदारको 
नाममा पैठारी हनेु मालवथिकुो पैठारीमा आर्थिक ऐन बमोजजम दथिरु, शलु्क, महशलु, करको 
दर पूणि वा आिंजशक रूपमा छुट ददने गररएको छ। सोही व्यवथथा अनसुार अनसुार चाल ुआर्थिक 
वर्िको प्रथम छ मर्हनामा आर्थिक ऐन, २०७9 को दफा १८ को उपदफा (२) र (3) बमोजजम 
को अर्ीनमा रही रू.18 अबि 8 करोड 7 लाख मूल्यको वथि ुिथा सेवाको पैठारीमा रू.3 अबि 
10 करोड 10 लाख महशलु छुट ददइएको छ। 
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िार्लका 2.16: महशलु छुट       (रू.लाखमा) 

र्स.निं दफा मूल्य महसलु 
1 आर्थिक ऐन, २०७९, दफा १८.२ 92443 10506 
2 आर्थिक ऐन, २०७९, दफा १८.३ 88364 20504 
 जम्मा 180807 31010 

       स्रोि: भन्त्सार र्वभाग 

ख. आन्त्िररक राजथविफि  

आन्त्िररक राजथव र्वभागिफि  आर्थिक ऐन, 2078 र आयकर ऐन, 2058 र्वर्भन्न दफा 
बमोजजम करदािाले छुट र्लएको कर रकम रू.24 अबि 50 करोड 28 लाख रहेको छ। 
उक्त छुटको र्ववरण देहाय अनसुार रहेको छ। 
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िार्लका 2.17 : कर छुटको र्ववरण                                                                               (रू.करोडमा) 

आय वर्ि २०७७/७८ को आय र्ववरण अनसुार करको दरमा छुट ददइएको र्ववरण 

क्र.सिं. छुटको प्रकार 
करदािाको 
सङ्खख्या 

करयोग्य 
आय रकम 

रू. 

सामान्त्य करको 
दर (प्रर्िशि) 

सामान्त्य करको दर 
अनसुार हनुे कर 

रकम रू. 

छुट पर्छको दर 
अनसुार लाग्न े
कर रकम रू. 

छुट ददएको 
कर (7-8) 

1 

  
  
  

अनसुूची १ को दफा २ को उपदफा ३ को खण्ड क अनसुार लाग्ने करको दर 
अनसुार छुट (न.पा.क्षेरमा सञ चार्लि सहकारी) 

10217  1251.29 25 

 
  

312.82 55.32 257.50 

अनसुूची १ को दफा २ को उपदफा ३ को खण्ड ख अनसुार लाग्ने करको दर 
अनसुार छुट (उ.म.न.पा.क्षरेमा सञ चार्लि सहकारी) 

10410 

  

153.63 25 

 
  

38.41 10.50 27.91 

अनसुूची १ को दफा २ को उपदफा ३ को खण्ड ग अनसुार लाग्न ेकरको दर 
अनसुार छुट (म.न.पा.के्षरमा सञ चार्लि सहकारी) 

2498  865.51 25  216.38 86.07 130.31 

अनसुूची १ को दफा २ को उपदफा (३ख) अनसुार लाग्ने करको दर अनसुार छुट 
(साविजर्नक गठुी अन्त्िगिि सञ चार्लि र्वद्यालय) 

36 2.93 25  0.73 0.43 0.31 

2 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजजमको व्यावसार्यक छुट िथा सरु्वर्ाहरू 
अनसुार कर छुट 

१०५०८ 8826.99 
 

2206.75 719.22 1487.53 

३ 
आयकर ऐन, 2058 को दफा ६४ को उपदफा २ बमोजजम थवीकृि अवकास 
कोर्को आयमा कर छुट 

44 

  

398.58 25 99.65 0.00 99.65 

४ 

  
  
  

आर्थिक ऐन, 2078 को दफा २८ को उपदफा १ अनसुार कोर्भड19 छुट-१९ 
(डे-१ र्ववरण बझुाउने करदािालाई ९० प्रर्िशि छुट) 

568804 डे-१ 
 

0.00 0.00 228.98 

आर्थिक ऐन, 2078 को दफा २८ को उपदफा २ अनसुार कोर्भड19 छुट-१९ 

(कारोबारको आर्ारमा कर बझुाउने करदािालाई ७५ प्रर्िशि छुट) 

33938 डे-२ 
 

0.00 0.00 47.67 

आर्थिक ऐन, 2078 को दफा २८ को उपदफा ३ अनसुार कोर्भड 19 छुट-१९ 
(१ करोड रूपैयााँसम्मको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रर्िशिले छुट) 

66003 

  

डे-३ 
 

0.00 0.00 118.74 

आर्थिक ऐन, 2078 को दफा २८ को उपदफा ४ अनसुार कोर्भड19 छुट-१९ 

(होटल, िाभल, िेर्कङ्ग,चलजचर व्यवसाय, पाटी प्यालेस, सिार गृह, यािायाि, हवाई 
सेवा) 

202 डे-३ 
 

0.00 0.00 51.67 

कुल जम्मा कर छुट 
   

  2450.28 

  स्रोि: आन्त्िररक राजथव र्वभाग 
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ग. चाल ुआर्थिक वर्िमा राजथव सङ्कलन न्त्यून हनुका प्रमखु कारण 

अ. वैदेजशक व्यापारिफि ः  

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनामा िल उल्लेख भए बमोजजमका वथिहुरूको पैठारीको 
पररमाण र राजथव घटेको छ। भन्त्सार राजथवमा मखु्य योगदान गने पिेोल गाडीको पैठारीमा 
91.7 प्रर्िशिले कमी हुाँदा सोबाट प्राि हनेु राजथवमा 92.36 प्रर्िशिले कमी आएको 
देजखन्त्छ भने फलामजन्त्य कच्चा पदाथिको पैठारीमा 71.8 प्रर्िशिले कमी हुाँदा यसबाट प्राि 
राजथव 69 प्रर्िशिले घटेको देजखन्त्छ। त्यसै गरी मददराको पैठारीमा 71.91 प्रर्िशिले 
घट्दा राजथव 70.61 प्रर्िशिले कमी आएको देजखन्त्छ। समीक्षा अवर्र्सम्म पैठारी प्रर्िवन्त्र् 
र अर्नवायि प्रर्ििपर (एलसी) िथा सि प्रर्िशि नगद माजजिन लगायिका नीर्िगि कारणले 
भन्त्सार राजथव कमी भएको देजखन्त्छ। 

िार्लका 2.18 : गि वर्िको यसै अवर्र्को िलुनामा यस अवर्र्मा पैठारी र भन्त्सार राजथव 
घटेका प्रमखु वथिहुरू 

र्स.न आयाि हनेु वथिकुो नाम  पररमाणमा आएको कमी 
प्रर्िशि  

राजथवमा आएको कमी 
प्रर्िशि  

1 पेिोल गाडीहरु  -91.7 -92.36 

2 र्डजेल  -33.65 -18.08 

3 फलामजन्त्य कच्चा पदाथिहरु  -71.8 -69 

4 र्डजेल गाडीहरु  -77.66 -75.45 

5 सनु  -52.44 -52.44 

6 कोइला  -55.8 -38.88 

7 चााँदी  -97.35 -96.82 

8 सेरार्मक्स  -40.58 -28.82 

9 सयुिमूखी िेल  -41.32 -43.68 

10 मददरा  -71.91 -70.61 

11 कच्चा पाम आयल  -49.59 -37.43 

आ. आन्त्िररक राजथविफि ः 

आन्त्िररक राजथविफि  नीर्िगि िथा राजथव दरमा भएको पररवििन, पैठारी र्नयन्त्रण गनि र्लइएका 
कदमका कारण परेको प्रभाव एविं कोर्भड छुट लगायिका कारणले समेि राजथव सङ्कलनमा कमी 
आएको देजखन्त्छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा 95क. को उपदफा (5) बमोजजम जग्गा िथा 
घर जग्गा र्नःसगि वापि भएको लाभमा लाग्ने करको दर 2.5 प्रर्िशिबाट 5 प्रर्िशि र 5 
प्रर्िशिबाट 7.5 प्रर्िशि कायम गररएिा पर्न र्कत्ताकाट रोक, आर्थिक कारोबारमा सिंकुचन र 
घरजग्गाको कारोबारमा सिंकुचन हुाँदा रू.5 अबि 29 करोड, र्र्िोपर कारोबारमा कमी आएको 
कारणबाट रू.6 अबि 90 करोड, प्राकृर्िक व्यजक्तको एकल छुटको र्समा बढाउाँदा रू.9 अबि 36 
करोड र कोर्भड छुट िथा व्यापार नीर्िका कारण पैठारीमा भएको कमीबाट समेि गरी आयकरिफि  
रू.21 अबि 52 करोड र मूल्य अर्भवृर्द्ध करिफि  रू.2 अबि 58 करोड कमी राजथव सङ्कलन 
भएको देजखन्त्छ। 
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2.2.8  समीक्षा अवर्र्मा सम्पादन भएका प्रमखु कायिहरू 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनामा सम्पादन भएका राजथव प्रशासनसाँग सम्बजन्त्र्ि प्रमखु 
कायिहरू देहाय बमोजजम रहेका छन:् 

• आर्थिक वर्ि 2079/80 को राजथव नीर्ि िथा कायिक्रम एविं कायािन्त्वयन कायि योजना 
ियार गरर कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• आर्थिक ऐन, 2079 ले प्रदान गरेका र्वर्भन्न छुट सरु्वर्ाहरूको कायािन्त्वयन गररएको। 

• सजचव ( राजथव) को सिंयोजकत्वमा Mission tax कायिदल गठन गरी थथलगि अनगुमन िथा 
सरु्ारको काम सरुु गररएको। 

• राजथव चहुावट र्नयन्त्रण सर्मर्ि र अनगुमन सर्मर्िको सर्क्रयिा बढाइएको। 

• राजथव चहुावट र्नयन्त्रणका लार्ग अन्त्िरर्नकाय समन्त्वय िथा सूचना आदान प्रदानको कायि 
गररएको।  

• भन्त्सार र्वभाग िथा मािहि कायािलयबाट WAN/LAN माफि ि गररने अनगुमनलाई थप 
प्रभावकारी बनाइएको, अन्त्य र्नकायबाट प्राप् ि राजथव छलीको सूचनाको र्वश्लरे्ण गरी 
सरु्ारात्मक उपायहरू ित्काल कायािन्त्वयनमा ल्याउने कायि भएको, 

• अन्त्िःशलु्क थटीकरको अन्त्िरािर्िय बोलपर थवीकृि गरी खररद प्रर्क्रया सरुु गररएको।  

• र्वद्यिुीय सेवा कर (Digital Service Tax) िथा गैरबार्सन्त्दा व्यजक्तले प्रयोग गने र्वद्यिुीय 
सेवामा मूल्य अर्भवृर्द्ध कर सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2079 कायािन्त्वयनमा ल्याइएको,  

• Connect IPS माफि ि राजथव भकु्त्तानी गदाि र्वगिमा सीमा िोर्कएकोमा जर्िसकैु रकम कर 
र्िनि सर्कने व्यवथथा गरी e-payment को दायरा र्वथिार गररएको।  

• Voucher Tracking System कायािन्त्वयनमा ल्याइएको।  

• अर्ग्रम कर किी भएको कर रकम e-TDS भएमा अनसूुची १० मा थवचार्लि रूपमा आउने 
भई अनसूुची १० ियार हनेु प्रणाली कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• आयकरको ATR मा थवयिं कर र्नर्ािरण र सिंशोर्र्ि कर र्नर्ािरणको फरक कर (कर, शलु्क 
र ब्याज) मार थवचार्लि रूपमा जाने गरी प्रणाली कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• करदािाको आयकरको र्ववरण, अन्त्िःशलु्कको र्ववरण हेनिको लार्ग छुिा छुिै Return Detail 
बनाई अलग्गै हेनि सर्कने गरी सरु्ार गररएको।  

2.2.9  चाल ुआर्थिक वर्िको राजथवको सिंशोर्र्ि अनमुान 

समीक्षा अवर्र्मा भएको यो सङ्कलन चाल ुआर्थिक वर्िको कूल र्नर्ािररि लक्ष्यको 35 प्रर्िशि 
मार भएकोले बााँकी अवर्र्मा र्नर्ािररि लक्ष्य हााँर्सल गनि अझ ै65 प्रर्िशि भन्त्दा बढी राजथव 
सङ्कलन गनि चनुौिीपूणि छ।  
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पर्छल्लो समयमा देजखएको र्वश्वव्यापी आर्थिक सथुििा, प्राकृर्िक प्रकोप, रे्रै राजथव सङ्कलन हनेु 
वथिहुरूमा लगाइएको आयाि प्रर्िबन्त्र्, नगद माजजिन, कोर्भड-19 को प्रभाव लगायिको कारणले 
राजथव सङ्कलन लक्ष्य अनरुूप हनु सकेको छैन।  

आर्थिक वर्ि २०७9/80 को वर्िको प्रथम छ मर्हनासम्म आर्थिक र्क्रयाकलापमा सरु्ार हनु 
नसकेका कारण उक्त अवर्र्मा लक्ष्यको िलुनामा न्त्यून राजथव सङ्कलन हनु गएकोले चाल ुआर्थिक 
वर्िको वार्र्िक राजथवको सिंशोर्र्ि अनमुान गरी िार्लकामा प्रथििु गररएको छ।  

 िार्लका 2.19: चाल ुवर्िको राजथवको सिंशोर्र्ि अनमुान      (रू.लाखमा) 

क्र.सिं. कर शीर्िक वार्र्िक अनमुान प्रथम 6 
मर्हनाको 
सङ्कलन 

पर्छल्लो 6 
मर्हनाको 

सङ्कलन अनमुान 

कुल सिंशोर्र्ि 
अनमुान 

1 भन्त्सार महसलु 3305680 857873 1681562 2539435 
2 मूल्य अर्भवृर्द्ध कर 3984679 1314450 2179827 3494277  

उत्पादन, र्वक्री र सेवा 1402041 511661 700980 1212641  
पैठारी 2582638 802789 1478847 2281636 

3 अन्त्िःशलु्क 2172827 705099 1280962 1986061  
आन्त्िररक उत्पादन 1373526 543718 757013 1300731  
पैठारी 799301 161381 523949 685330 

4 जशक्षा सेवा शलु्क 14870 7367 7413 14780 
5 आयकर 3475792 1167904 1842086 3009990  

आयकर 3078293 999874 1613836 2613710  
ब्याज कर 397499 168030 228250 396280 

6 कर राजथव जम्मा 12953758 4052693 6991850 11044543 
7 गैर कर राजथव 1077712 474341 578682 1053023 
8 कुल राजथव जम्मा 14031470 4527034 7570532 12097566 
9 अन्त्य प्रार्ि - 310570 39430 350000 
10  कुल राजथव (अन्त्य 

प्रार्ि समेि) 14031470 4837604 7609962 12447566 

 

 2.2.10 राजथवको सिंशोर्र्ि अनमुानका आर्ारहरू 

•  नीर्िगि कारण (आयािमा प्रर्िबन्त्र्, अर्नवायि नगद माजजिन) लगायिको कारणले पैठारीको 
पररमाण घट्दै गएकोले पैठारीबाट प्राप् ि हनेु राजथवमा न्त्यून भएको। 

• अथििन्त्रमा देजखएको उिारचढाव लगायिले उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेर सथुििा, पेिोर्लयम 
पदाथिको खपिमा न्त्यूनिा देजखएकोले भन्त्सार िथा आन्त्िररक राजथव सङ्कलनमा नकारात्मक 
प्रभाव पने। 
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• अन्त्िरािर्िय रूपमा नै आर्थिक र्क्रयाकलापमा सथुििा आएको, आपूर्ििजन्त्य अवरोर्मा आएको 
र प्रभावकारी मागमा कमी आएको। 

• र्नमािण, घर जग्गा खररद कारोबारमा र्गरावट आएको। 

• पूाँजी बजारको कारोबारमा आएको र्गरावटले पुाँजीगि लाभकर सङ्कलनमा न्त्यूनिा आएको। 

2.2.11 स्रोि व्यवथथापन 

2.2.11.1 राजथव व्यवथथापनिफि  

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

• सीमानाकाबाट हनेु चोरी पैठारी र्नयन्त्रण गनि अन्त्िरर्नकाय समन्त्वय प्रभावकारी बनाई भन्त्सार 
प्रशासन िथा सरुक्षा र्नकायको प्रभावकारी पररचालन गररने।  

• अनगुमन, परीक्षण िथा अनसुन्त्र्ानको कायिलाई र्नयर्मििा ददिं दै सरकारको कोर्मा प्राप् ि हनेु 
राजथव समयमै प्राप् ि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• सम्बद्ध र्नकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्त्िर आबद्धिा कायम गरी शीघ्र सूचना आदान 
प्रदान गने व्यवथथालाई प्रभावकारी बनाउने। 

• आर्थिक ऐन, २०७9 ले प्रदान गरेका छुट िथा सहरु्लयिहरूको यथोजचि प्रचार प्रसार गरी 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गने/गराउने। 

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

• राजथव पररचालनलाई दृर्िगि गरी प्रशासकीय पनुरावलोकनमा रहेका मदु्दाहरूलाई 
प्राथर्मकिाका आर्ारमा फर्छ्यौट गरी समयमा राजथव सङ्कलन हनेु व्यवथथा र्मलाउने। 

• भन्त्सार जााँचपास पर्छ गररने परीक्षणको व्यवथथालाई थप प्रभावकारी बनाउन जोड ददने। 

• साविजर्नक सिंथथाबाट प्राप् ि हनेु सावााँ, ब्याज, लाभािंश लगायिका रकमहरू र्नर्ािररि समय 
र्भरै प्राप् ि गने।  

• कर काननुको पररपालना बढाउन सबै सिंयन्त्र पररचालन गने। 

• आन्त्िररक बजार अनगुमनलाई सघन रूपमा प्रभावकारी बनाइने। 

• कर परीक्षण र अनसुन्त्र्ानलाई थप प्रभावकारी एविं गणुथिरीय बनाउने र भन्त्सारको Post 

Clearance Audit लाई समेि थप प्रभावकारी बनाइने। 

• राजथव चहुावट हनेु सम्भार्वि जोजखम क्षेरहरूको पर्हचान गरी िी क्षेरहरूको सूक्ष्म र्नगरानी 
गने साथ ैराजथव चहुावटलाई काननुको दायरामा ल्याई असलुीको कारबाही अजघ बढाउने। 
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• राजथव चहुावट र्नयन्त्रणका लार्ग अन्त्िर र्नकाय समन्त्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउाँदै केन्त्िीय 
राजथव चहुावट र्नयन्त्रण सर्मर्िको र्नयर्मि बैठकबाट भएका र्नणियहरूलाई कायािन्त्वयनमा 
ल्याई राजथव चहुावट र्नयन्त्रण कायिलाई प्रभावकारी बनाउने। 

2.2.11.2 राजथव व्यवथथापनिफि  (दीघिकालीन) 

• सबै र्कर्समका र्वद्यिुीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन अल्पकालीन र दीघिकालीन 
नीर्ि िजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याउने। 

• आन्त्िररक राजथवको आर्ार सदुृढ बनाउाँदै पैठारीमा आर्ाररि राजथव र्नभिरिालाई क्रमशः 
न्त्यूनीकरण गने। 

• राजथवको दायरा फरार्कलो बनाउने।  

• राजथव छुट सरु्वर्ा क्रमशः घटाउाँदै लैजाने।  

• बेरुजू िथा वक्यौिा फथयौट िथा असलुीको कायि समयमा सम्पन्न गरी राजथव पररचालनलाई 
प्रभावकारी बनाउने।  

• औद्योर्गक क्षेरको र्वकासलाई प्रोत्साहन गरी र्वर्नयोजन राजथवको आर्ार बनाउने। 

• सबै प्रकारका आर्थिक र्क्रयाकलापलाई बैंर्कङ्ग िथा र्बद्यिुीय प्रणालीमा आबद्ध गरी राजथव 
चहुावट कायिलाई र्नरुत्साहन गने। 

• गैरकर राजथवका दरहरूलाई लागि प्रभावी बनाउाँदै पनुरावलोकन गने। 

• राजथव सम्बद्ध र्नकायहरूको सिंगठनात्मक िथा प्रशासर्नक कायिकुशलिा अर्भवृर्द्ध गने। 

• सिंथथानहरूको सञ चालन र व्यवथथापनमा दक्षिा अर्भवृर्द्ध गरी लगानी अनसुार उजचि प्रर्िफल 
प्राप् ि गने अवथथा र्सजिना गने। 

• आन्त्िररक उत्पादन वृर्द्ध गदै आयाि प्रर्िथथापन गरी आत्मर्नभिर अथििन्त्रको र्वकास गने। 

• उद्योगमैरी राजथव नीर्िमाफि ि आन्त्िररक राजथवको दीघिकालीन आर्ार ियार पाने। 

२.३  आन्त्िररक ऋण 

सरकारको वार्र्िक नीर्ि िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयन लार्ग खचि ब्यहोने स्रोिहरू मध्ये आन्त्िररक 
ऋण पररचालन समेि प्रमखु स्रोिको रूपमा रहाँदै आएको छ। पर्छल्ला वर्िहरूमा राजथव 
पररचालनमा दबाब र्सजिना हुाँदै गएको र वैदेजशक अनदुान घट्दै गएको कारण बढ्दो खचि 
आवश्यकिा पररपूर्ििको लार्ग आन्त्िररक ऋण पररचालन समेि र्नरन्त्िर बढ्दै गएको देजखन्त्छ। 
चाल ुआर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सिंघीय सरकारले बजेटमाफि ि घोर्णा गरेका नीर्ि िथा 
कायिक्रमको कायािन्त्वयनको लार्ग रू.२ खबि ५६ अबि बराबरको आन्त्िररक ऋण पररचालन गने 
लक्ष्य र्लएको छ जनु कुल बजेटको १४.३ प्रर्िशि हो। चाल ुआर्थिक वर्िको पसु मसान्त्िसम्म 
रू.३० अबि बराबरको आन्त्िररक ऋण पररचालन भएको छ। गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा 
यथिो पररचालन रू.६ अबि रहेको र्थयो। यद्यर्प यस अवर्र्मा खुद आन्त्िररक ऋण र्नष्कासन 
रू.१९ अबि 42 करोडले ऋणात्मक रहेको छ। यस अवर्र्मा कुल आन्त्िररक ऋण र्नष्कासन 
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भन्त्दा आन्त्िररक ऋणको सावााँ भकु्तानी उच्च रहेको कारण खुद आन्त्िररक ऋण र्नष्कासन 
ऋणात्मक रहेको हो।  

चाल ुआर्थिक वर्िको अर्िवार्र्िक अवर्र्मा राजथव पररचालन लक्ष्य भन्त्दा न्त्यून रहेको र राजथवको 
िलुनामा खचि अर्र्क रहेको हुाँदा स्रोि व्यवथथापन गनि गि आर्थिक वर्िको िलुनामा आन्त्िररक 
ऋण पररचालन केही बढ्न गएको छ। समीक्षा अवर्र्मा आन्त्िररक ऋणको सावााँ र ब्याज 
भकु्तानी उल्लेख्य मारामा वृर्द्ध भई आन्त्िररक ऋण िफि को ऋण सेवा खचि जम्मा रू.८३ अबि 
3 करोड पगुेको छ। 

२.३.१  र्वगि िीन वर्िको पसु मसान्त्िसम्म र्नष्कार्सि ऋणपरको र्ववरण 

चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो छ मर्हनाको अवर्र्मा सिंघीय सरकारले र्नष्कासन गरेको कुल रू.३० 
अबि आन्त्िररक ऋणमध्ये रू.१५ अबिको ३६४ ददने िेजरी र्बल, रू.८ अबिको २ वर्े र्वकास 
ऋणपर, रू.२ अबिको ३ वर्े र्वकास ऋणपर र रू.५ अबिको ४ वर्े र्वकास ऋणपरहरू रहेका 
छन।् गि आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा आन्त्िररक ऋणिफि  रू.६ अबि बराबरको िेजरी र्बल 
मार र्नष्कासन भएको र्थयो। 
 िार्लका 2.20 : पर्छल्लो ३ आर्थिक वर्िको पसु मसान्त्िसम्म र्नष्कार्सि ऋणपरको र्ववरण   

(रू.करोडमा) 
क्र.सिं. ऋणपर २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 
१ िेजरी र्बल ७०० ६०० १५०० 
२ र्वकास ऋणपर ५००० - १५०० 

जम्मा ५७०० ६०० ३००० 
        स्रोि: साविजर्नक ऋण व्यवथथापन कायािलय। 

२.३.२  समीक्षा अवर्र्को आन्त्िररक ऋणको सावााँ ब्याज भकु्तानीको अवथथा 

चाल ुआर्थिक वर्िको पसुसम्म आन्त्िररक ऋणिफि  सावााँ रू.४९ अबि 42 करोड र ब्याज रू.३३ 
अबि ६१ करोड गरी जम्मा रू.८३ अबि 3 करोड भकु्तानी गररएको छ। बाह्य ऋणिफि  सावााँ 
रू.14 अबि 62 करोड र ब्याज रू.४ अबि २२ करोड गरी जम्मा रू.18 अबि 85 करोड 
भकु्तानी गररएको छ।  

िार्लका 2.21 : मार्सक रूपमा साविजर्नक ऋण भकु्तानीको अवथथा              (रू.करोडमा) 
ऋण भकु्तानी श्रावण भाि असोज कार्ििक मिंर्सर पसु जम्मा 

आन्त्िररक ऋण 1757.33 641.46 1898.99 1641.47 772.41 1591.87 8303.53 

सावााँ भकु्तानी 1500 200 1283.75 523.92 327.72 1106.8 4942.20 

ब्याज भकु्तानी 257.33 441.46 615.24 1117.55 444.69 485.06 3361.33 

बाह्य ऋण 64.19 288.52 222.57 374.13 702.96 232.78 1885.15 

सावााँ भकु्तानी 11.69 205.2 149.74 323.34 623.93 148.93 1462.83 

ब्याज भकु्तानी 52.5 83.32 72.83 50.79 79.03 83.85 422.32 

साविजर्नक ऋण भकु्तानी 1821.52 929.98 2121.56 2015.60 1475.37 1824.65 10188.69 

सावााँ भकु्तानी 1511.69 405.2 1433.49 847.262 951.65 1255.7 6405.04 

ब्याज भकु्तानी 309.83 524.78 688.07 1168.34 523.72 568.91 3783.65 

स्रोि: साविजर्नक ऋण व्यवथथापन कायािलय। 
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यस अवर्र्मा आन्त्िररक र बाह्य ऋणिफि  सावााँ भकु्तानी जम्मा रू.64 अबि 5 करोड र ब्याज 
भकु्तानी रू.३७ अबि ८४ करोड गरी कुल साविजर्नक ऋण भकु्तानी (सावााँ र ब्याज) रू.१ खबि 
1 अबि 88 करोड पगुकेो छ। 

जचर 2.3 : चाल ुआर्थिक वर्िको पसुसम्मको साविजर्नक ऋण भकु्तानीको अवथथा (रू.करोडमा) 
 

 
 स्रोि: साविजर्नक ऋण व्यवथथापन कायािलय। 

2.4  अन्त्िरािर्िय र्वकास सहायिा पररचालन  

२.४.१  बजेटमा र्वकास सहायिा पररचालनको लक्ष्य  

चाल ुआर्थिक वर्िको बजेटमा र्वकास सहायिा अन्त्िगिि अनदुानबाट रू.५५ अबि ४५ करोड ८3 
लाख अथािि ्वैदेजशक सहायिा अनमुानको १८.६३ प्रर्िशि र ऋणबाट रू.२ खबि ४२ अबि 
२६ करोड ११ लाख अथािि ्अनमुानको ८१.३७ प्रर्िशि गरी जम्मा रू.२ खबि ९७ अबि ७१ 
करोड 94 लाख पररचालन हनेु लक्ष्य रहेको छ। यो कुल बजेट रकमको १६.६ प्रर्िशि हो।  

२.४.२  सहायिा प्रर्िबद्धिा  

जसमध्ये अनदुान सहायिा रू.२३ अबि १२ करोड १० लाख अथािि ् १६.८६ प्रर्िशि र 
सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा रू.१ खबि १४ अबि अथािि ्८३.१४ प्रर्िशि रहेको छ। अजघल्लो 
आर्थिक वर्िको सोही अवर्र्मा र्वर्भन्त् न र्वकास आयोजना/कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि रू.१ खबि 
१० करोड बराबरको प्रर्िबद्धिा प्राप् ि भएको र्थयो। समीक्षा अवर्र्मा प्राप् ि र्वकास सहायिा 
प्रर्िबद्धिा जथथर्िलाई अनसूुची- 8 मा प्रथििु गररएको छ। 
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जचर 2.4 : अन्त्िरािर्िय र्वकास सहायिा सम्झौिा (Commitment) रकमको सिंरचना 

 
चाल ुआर्थिक वर्ि िथा आगामी वर्िमा देहाय बमोजजमका र्वकास सहायिा पररचालन गने गरी 
र्वकास साझदेारहरूसाँग छलफल र वािाि जारी रहेको छ।    

• SASEC Highway Improvement Project (काकडर्भिा-लौकही खण्ड) कायािन्त्वयनका लार्ग 
एजशयाली र्वकास बैङ्कबाट अमेररकी डलर ३० करोड (कररब रू.३९ अबि) सहरु्लयिपूणि ऋण 
सहायिा प्राप् ि गनि वािाि सम्पन्न भएको।   

• School Sector Transformation Project (P4R) का लार्ग र्वश् व बैंङ्कबाट अमेररकी डलर १० 
करोड (कररब रू.१३ अबि) बराबरको सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा प्राप् ि गनि वािािको चरणमा 
रहेको।  

• Quality Health System Project (P4R) का लार्ग र्वश् व बैंङ्कबाट अमेररकी डलर १० करोड 
(कररब रू.१३ अबि) बराबरको सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा प्राप् ि गनि आयोजना दथिावेज ियार 
भएको।  

• दोस्रो Fiscal DPC2 अन्त्िगिि र्वश् व बैंङ्कबाट अमेररकी डलर १० करोड (कररब रू.१३ अबि) 
बराबरको बजेटरी सहायिाको रूपमा सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा प्राप् ि हनेु गरी ियारी 
भइरहेको।  

• Finance for Growth (F4G) - III DPC अन्त्िगिि र्वश् व बैंङ्कबाट अमेररकी डलर १० करोड 
(कररब रू.१३ अबि) बराबरको बजेटरी सहायिाको रूपमा सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा प्राप् ि 
हनेु गरी ियारी भइरहेको।  

• दरु्कोशी जलर्वद्यिु जलाशययकु्त आयोजना (६३५ मे.वा.) कायािन्त्वयनका लार्ग एजशयाली 
र्वकास बङै्कबाट अमेररकी डलर ५८ करोड (कररब रू.७५ अबि ४० करोड) बराबरको 
सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा प्रदान गने आशय प्राि भएको। सो सर्हि अन्त्य दाि ृर्नकायहरूबाट 
लगानी जटुाउन समन्त्वय भइरहेको।  

• मार्थल्लो अरुण जलर्वद्यिु अर्ि जलाशययकु्त आयोजना (१०६१ मे.वा.) को र्वकास र 
कायािन्त्वयनका लार्ग र्वश्व बङै्कबाट अमेररकी डलर ५० करोड (कररब रू.६५ अबि) बराबरको 

०

५०००

१००००

१५०००

२००००

२५०००

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० (प्रथम ६ 
महिना)

अनुदान ऋण
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सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा जटुाउन गृहकायि भएको िथा बााँकी रकम जटुाउन अन्त्य सम्भाव्य 
लगानीकिािसाँग समन्त्वय भइरहेको।।  

• SASEC Customs and Logistic Reform Program कायािन्त्वयनका लार्ग एजशयाली र्वकास 
बैङ्कबाट अमेररकी डलर ५ करोड (कररब रू.६ अबि ५० करोड) सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा 
प्राप् ि गने क्रममा रहेको।   

• Strengthening Public Financial Management and Devolved Service Delivery कायािन्त्वयनका 
लार्ग एजशयाली र्वकास बैङ्कबाट अमेररकी डलर १० करोड (कररब रू.१३ अबि) बराबरको 
सहरु्लयिपूणि ऋण सहायिा प्राप् ि गने क्रममा पूवि ियारीको केही कायि परुा गनि बााँकी रहेको।   

• Local Infrastructure Support Program कायािन्त्वयनका लार्ग बेलायि सरकारबाट अनदुान 
सहायिाको रूपमा थटर्लिङ्ग पाउण्ड ९ करोड (कररब रू.१४ अबि ४० करोड) प्राप् ि गनि 
समझदारी परको मथयौदामा छलफल भइरहेको।   

• र्वद्यालय जशक्षा क्षेर योजना (SESP) कायािन्त्वयन लगायि अन्त्य क्षेरका लार्ग यरुोर्पयन 
यरु्नयनबाट बजेट सहायिाका रूपमा ४ करोड यरुो अनदुान प्राि गने सन्त्दभिमा सम्बजन्त्र्ि 
मन्त्रालयबाट राय प्रर्िर्क्रया प्राि भएको र काननु, न्त्याय िथा सिंसदीय मार्मला मन्त्रालयबाट 
राय प्रर्िर्क्रया प्राि हनेु चरणमा रहेको। 

• कृर्र् र ग्रामीण र्वकासका लार्ग योगदान (CARD) माफि ि यरुोर्पयन यरु्नयनबाट रु. १ करोड 
५६ लाख अनदुान प्राि गनि क्रममा कृर्र् र्वकास रणनीर्िको प्रगर्ि र्ववरण माग भएकोमा सो 
अनसुारको र्ववरण पठाई र्नकासाका लार्ग यरुोर्पयन यरु्नयनलाई अनरुोर् गररएको र सहायिा 
प्राि हनेु प्रर्क्रयामा रहेको। 

• ग्रामीण सडक सञ्जाल सरु्ार आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग एजशयाली र्वकास बङै्कबाट अमेररकी 
डलर ८ करोड ८ लाख (कररब रू.१ अबि १९ करोड) अर्िररक्त लगानी वापि सहरु्लयिपूणि 
ऋण सहायिा प्राप् ि गने सम्बन्त्र्मा दद्वपक्षीय वािािको चरणमा रहेको।   

२.४.३ सहायिा प्रार्िको जथथर्ि 

• चाल ुआर्थिक वर्िमा देहाय अनसुार वदेैजशक अनदुानबाट रू.५५ अबि ४५ करोड र वदेैजशक 
ऋणबाट रू.२ खबि ४२ अबि २६ करोड प्रार्ि हनेु अनमुान गररएकोमा समीक्षा अवर्र्मा 
अनदुानिफि  रू.८ अबि १२ करोड (१४.६४ प्रर्िशि) र ऋणिफि  रू.२६ अबि ४६ करोड 
(१०.९२ प्रर्िशि) गरी अनमुान गररएको कुल सहायिा रकममध्ये ११.६१ प्रर्िशि मार 
सहायिा पररचालन भएको छ। 
 
िार्लका 2.22: पौर् मसान्त्िसम्म वैदेजशक सहायिा प्रार्िको जथथर्ि        (रू.लाखमा) 

र्ववरण प्रार्ि वार्र्िक अनमुान प्रर्िशि 
अनदुान   ८११५३     ५५४५८३       १४.६३  
ऋण  २६४५८८    २४२२६११        १०.९२  

जम्मा  ३४५७४२    २9७७१९४        ११.६१  
स्रोिः साविजर्नक ऋण व्यवथथापन कायािलय 
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• कमजोर आयोजना व्यवथथापन िथा र्नमािण व्यवसायीको र्ढलासथुिीका कारण वदेैजशक 
सहायिामा सिार्लि आयोजना कायािन्त्वयनमा सथुििा आई पुाँजीगि खचि न्त्यून हनु गएकोले 
त्यसको प्रभाव र्वकास साझेदारले गने सोझै भकु्तानी िथा शोर्भनाि रकममा पनि गई समीक्षा 
अवर्र्मा वैदेजशक सहायिा पररचालन न्त्यून भएको हो। 

२.४.४ सहायिाको सोर्भनाि जथथर्ि 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रारम्भमा वदेैजशक सहायिािफि  नेपाल सरकारको स्रोिबाट खचि भई सोर्भनाि 
प्राप् ि गनुिपने रकम रू. ३६ अबि ९० करोड रहेकोमा पौर् मसान्त्िसम्म सोर्भनाि र्लने गरी भएको 
खचि रू.१७ अबि ४ करोड समेि जोड्दा जम्मा रू.५३ अबि ९४ हनु आउाँछ। सो मध्ये पौर् 
मसान्त्िसम्म शोर्भनाि रू.२७ अबि २२ करोड प्राि भएको छ। समीक्षा अवर्र्सम्म सोर्भनाि र्लन 
बााँकी रकम रू.२६ अबि ७२ करोड रहेको छ।  

२.४.५ बजेटरी सहायिाको अनमुान  

चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वकास नीर्िमा आर्ाररि बजेटरी सहायिाको अनमुान र्नम्न बमोजजम रहेको 
छ। 

िार्लका 2.23: बजेटरी सहायिाको र्ववरण    (रू.करोडमा) 
सहायिा कायिक्रम दाि ृर्नकाय अनमुार्नि रकम समीक्षा अवर्र् सम्मको प्रगर्ि 

र्ग्रड (GRID) र्ड.र्प.र्स. र्वश्व बैङ्क १२,०० र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भई १2 अबि प्राि 
भइसकेको। 

फाईनान्त्स फर ग्रोथ 
र्ड.र्प.र्स. 

र्वश्व बैङ्क १२,०० चाल ुआ.ब.को अन्त्त्यसम्म प्राि हनेु गरी ियारी 
भइरहेको। 

र्फथकल र्ड.र्प.र्स. र्वश्व बैङ्क १२,०० चाल ुआ.ब.को अन्त्त्यसम्म प्राि हनेु गरी ियारी 
भइरहेको। 

उच्च जशक्षाका लार्ग 
सहयोग (नर्िजाका लार्ग 
कायिक्रम माफि ि बजेट 
सहायिा) 

र्वश्व बैङ्क १,४९ र्वत्तीय सम्झौिा गने ियारीमा रहेको। 

Strengthening Public 

Financial Management 

and Devolved Service 

Delivery 

एजशयाली 
र्वकास बैङ्क 

१३,०० पूवि ियारीको केही कायि परुा गनि बााँकी रहेको।  

SASEC Customs and 

Logistic Reform Program एजशयाली 
र्वकास बैङ्क 

६,५० पूवि ियारीको कायि परुा गनि बााँकी रहेको।  

र्प.र्ब.एल. 
एफ.एस.ए.र्स.र्प. 

एजशयाली 
र्वकास बैङ्क 

३,०० प्राि भइसकेको। 

र्वथिाररि के्रर्डट सरु्वर्ा अन्त्िरािर्िय मिुा 
कोर् 

६,६० अन्त्िरािर्िय मिुा कोर्को र्मसन फेब्रअुरी २०२३ 
मा आउने कायिक्रम रहेको र कायिक्रमको पर्हलो 
समीक्षाको प्रर्िवेदन अन्त्िरािर्िय मिुा कोर्को 
बोडिबाट थवीकृर्ि भएपर्छ चाल ुआ.ब.मा रकम प्राि 
हनेु। 
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सहायिा कायिक्रम दाि ृर्नकाय अनमुार्नि रकम समीक्षा अवर्र् सम्मको प्रगर्ि 
कृर्र् र ग्रार्मण र्वकासका 
लार्ग योगदान (CARD) 

यरुोर्पयन 
यरु्नयन 

१,५६ कृर्र् र्वकास रणनीर्िको प्रगर्ि र्ववरण माग 
भएकोमा सो अनसुारको र्ववरण पठाई र्नकासाका 
लार्ग यरुोर्पयन यरु्नयनलाई अनरुोर् गररएको र 
सहायिा प्राि हनेु प्रर्क्रयामा रहेको। 

जम्मा  ६५,७५  

स्रोिः अन्त्िरािर्िय आर्थिक सहायिा समन्त्वय महाशाखा 

मखु्य उपलजब्र्हरू 

• र्वद्यालय जशक्षा क्षेर कायिक्रमका लार्ग नवे र र्फनल्याण्ड सरकारबाट क्रमशः १९ करोड 
५० लाख नवेजजयन क्रोनर (कररब रू.२ अबि ५७ करोड) र १ करोड ९० लाख यरुो 
(कररब रू.२ अवि ५४ अवि) अनदुान िथा एजशयाली र्वकास बैङ्कबाट २० करोड अमेररकी 
डलर (कररब रू.२६ अबि) सहरु्लयिपूणि ऋण प्राप् ि गनि र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

• Accelerating Nepal's Regional Transport and Trade Connectivity आयोजना अन्त्िगिि 
नेपालको पूवि–पजिम राजमागिको बटुवलदेजख गोरुर्सिंगेसम्मको ६९ र्कलोर्मटरको सडक 
र्वथिार िथा व्यापार सहजीकरणका लार्ग र्वश्व बैङ्कबाट २७.५ करोड अमेररकी डलर (कररब 
रू.३४ अबि ९६ करोड) सहरु्लयिपूणि ऋण प्राप् ि गनि र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

• Digital Nepal Acceleration आयोजना अन्त्िगिि नेपालमा र्डजजटल प्रणाली र्वकास िथा 
र्वथिारका लार्ग र्वश्व बङै्कबाट १४ करोड अमेररकी डलर (कररब रू.१७ अबि ७९ करोड) 
सहरु्लयिपूणि ऋण प्राप् ि गनि र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

• सबैका लार्ग ददगो सफाई (Sustainable Wash for All) कायिक्रमका लार्ग यरुोर्पयन 
यरु्नयनबाट १.०५ करोड यरुो (कररब रू.१ अबि ३७ करोड) अनदुान सहायिा प्राप् ि गनि 
र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

• जशक्षा क्षेरमा प्रार्वर्र्क िथा व्यावसार्यक जशक्षा र िालीम प्रदान गने कायिक्रमका लार्ग 
थवीजरल्याण्ड सरकारबाट ७५ लाख थवीस फे्रन्त्क (कररब रू.९९ करोड) अनदुान सहायिा 
प्राप् ि गनि र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

• सहरी िान्त्सर्मशन र र्विरण प्रणाली सरु्ारमा लार्ग जापान सरकारबाट १५ अबि ९० करोड 
जापार्नज येन (कररब रू.१४ अबि २० करोड) सहरु्लयिपणूि ऋण प्राप् ि गनि र्वत्तीय सम्झौिा 
सम्पन्न भएको। 

• Nuts and Fruits in Hilly Areas Project कायािन्त्वयनका लार्ग एजशयाली र्वकास बैङ्कबाट १ 
करोड ९० लाख अमेररकी डलर (कररब रू.२ अबि ४७ करोड) अनदुान सहायिा र ६ करोड 
अमेररकी डलर (कररब रू.७ अबि ७९ करोड) सहरु्लयिपणूि ऋण प्राप् ि गनि र्वत्तीय सम्झौिा 
सम्पन्न भएको। 

• मानव जनशजक्त र्वकास छारवृजत्त योजना अन्त्िगिि नेपालमा कायिरि पदार्र्कारीलाई जापानका 
र्वश्व र्वद्यालयमा उच्च अध्ययन गराउनका लार्ग छारवजृत्त प्रदान गनि जापान सरकारबाट 
३७ करोड ६० लाख जापानी येन (कररब रू.३५ करोड) अनदुान सहायिा थवीकार गनि 
सम्झौिा सम्पन्न भएको। 
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• िराई क्षेरको र्साँचाई प्रणाली सरु्ारका लार्ग जापान सरकारबाट २ अबि २५ करोड जापानी 
येन (कररब रू.२ अबि) अनदुान सहायिा प्राि गनि र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

• दजक्षण कोररयामा काम गरी फकि ने कामदारहरूलाई नेपालमै व्यावसार्यक क्षेरमा सिंलग्न गनि 
गराउन र नेपाल प्रहरीको साईबर व्यरुो थथापना िथा क्षमिा र्वकास गनि दजक्षण कोररया 
सरकारबाट अमेररकी डलर १ करोड ६० लाख (कररब रू.२ अबि) अनदुान सहायिा प्राि 
गनि र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

• मर्हला सशक्तीकरणका लार्ग Strengthening System to Protect & Uplift Women Project 
कायािन्त्वयनका लार्ग एजशयाली र्वकास बङै्कबाट अमेररकी डलर १ करोड २० लाख (कररब 
रू.१ अबि ५७ करोड) अनदुान सहायिा प्राि गनि र्वत्तीय सम्झौिा सम्पन्न भएको। 

२.४.६  सहायिा पररचालनमा देजखएका समथया र गनुिपने सरु्ार 

२.४.६.१ सहायिा पररचालनमा देजखएका समथया 

• नेपाललाई प्राि हनेु र्वकास सहायिा रार्िय बजेट प्रणाली माफि ि पररचालन गने सरकारको 
नीर्ि कायािन्त्वयनमा उल्लेखनीय प्रगर्ि भएको छ। िथार्प सबै प्रकारका र्वकास सहायिालाई 
बजेट प्रणालीमा समावेश गनि नसर्कएको। 

• नेपालको साविजर्नक र्वत्त प्रणाली मापदण्डमा आर्ाररि भइसकेको अवथथामा पर्न दाि ृ
र्नकायहरूले आ आफ्नै जोजखम र्वश्लरे्ण नर्िजालाई आर्ार बनाई नेपालले प्राप् ि गने अनदुान 
सहायिाको केही अिंश रार्िय बजेट प्रणालीभन्त्दा बार्हरबाट अन्त्िरािर्िय सिंथथा एवम ् गैर 
सरकारी सिंथथामाफि ि पररचालन गने अभ्यास अर्हले पर्न कायम रहेको।  

• प्रार्वर्र्क सहायिालाई आयोजनाको पूवि ियारीका र्क्रयाकलाप सम्पन्न गनि िथा कायािन्त्वयन 
र्नकायको सिंथथागि क्षमिा अर्भवृर्द्ध एविं आयोजनाको लार्ग आवश्यक र्वशेर्ज्ञिाको कमी 
परुा गने काममा केजन्त्िि गनि नसर्कएको। 

• नीर्िगि व्यवथथा र र्नरन्त्िरको प्रयासका बावजदु र्वकास सहायिाको खण्डीकरण कायमै 
रहेको। यसको कारणले स साना आयोजना सिंख्या रै्रै भएकोले कायािन्त्वयन, अनगुमन िथा 
प्रर्िवेदन गनि समय र लागि बढी लाग्ने गरेको।  

• प्रदेश र थथानीय िह माफि ि म सहायिाको बजेट पररचालन गने सिंथथागि क्षमिा कमजोर 
रहेको। प्रदेश र थथानीय िहमा वैदेजशक सहायिा पररचालन सम्बन्त्र्ी र्नदेजशकामा भएको 
व्यवथथा बमोजजम आवश्यक समन्त्वय कायम हनु नसकेको।  

• बजेटमा समावेश भएका बजेटरी सहायिाका कायिक्रमहरूलाई र्नणियमा परु् याउन परुा गनुि पने 
नीर्िगि सरु्ार लगायिका पूवि ियारीका कायिमा सम्बजन्त्र्ि र्नकायहरूको समयबद्ध 
र्क्रयाशीलिा र सहयोग आवश्यक पनेमा अपेजक्षि रूपमा प्राि हनु नसक्दा स्रोि व्यवथथापनमा 
कदठनाई आउने गरेको।  

२.४.६.२ र्वकास सहायिा पररचालनमा गनुिपने सरु्ार 

• बजेटको कायािन्त्वयनमा स्रोिको कमी हनु नददन सबै र्वकास साझदेारहरूसाँग समन्त्वय र 
र्क्रयाशीलिा बढाउने। र्वकास साझदेारहरूले कजम्िमा आगामी ३ वर्िको अनमुार्नि सहायिा 
पूवािनमुान गरी जानकारी गराउन पहल गने। 
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• कायािन्त्वयनमा रहेका आयोजनाहरू र्नर्ािररि समयमा परुा गनि र्नणियमा शीघ्रिा ल्याउनको 
साथै मन्त्रालयहरूले कायािन्त्वयनमा आवश्यक सहजीकरण गने र अन्त्िर र्नकाय समन्त्वय 
प्रभावकारी बनाउने। 

• र्वकास सहायिालाई रार्िय आवश्यकिा र प्राथर्मकिाका आर्ारमा र्वकास नर्िजा प्राि हनेु 
गरी रणनीर्िक महत्त्वका आयोजनामा पररचालन गने। ऋण सहायिालाई आर्थिक प्रर्िफल 
उच्च हनेु आयोजनामा केजन्त्िि गनुि पने।  

• आयोजना कायािन्त्वयन पूवि सम्पादन गनुिपने पवूि ियारीका सबै कायिहरू सम्पन्न भए पिाि 
मार आयोजना कायािन्त्वयन सरुु गने प्रबन्त्र् र्मलाउने। 

• र्वकास र्वत्तको कमी परुा गनि सर्मजश्रि र्वत्त, दजक्षण-दजक्षण एवम ् र्रपक्षीय सहायिा, 
र्वकासका लार्ग र्नजी क्षेरसाँग साझेदारी जथिा नयााँ उपकरणहरूको प्रयोग गनि आवश्यक 
काननुी प्रबन्त्र् र्मलाउनकुो साथै थप क्षमिा र्वकास गने। 

• आयोजनाहरूको खचि समयमै सोर्भनाि प्राप् ि गनिका लार्ग सम्बजन्त्र्ि आयोजनाका जजम्मेवार 
पदार्र्कारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनको साथै प्रर्क्रयागि सरलीकरण िथा क्षमिा र्वकासको 
लार्ग र्वकास साझेदारसाँग समन्त्वय गने। 

• Aid Management Information System (AMIS) लाई पररथकृि गने क्रममा अन्त्य उपयोगी 
प्रणालीहरूसाँग अन्त्िर आबद्धिा गदै एकीकृि सूचना सिंग्रह, र्वश्लेर्ण र प्रर्िवदेन गनि सक्ने 
गरी सक्षम बनाउने। 

• नेपाल र्वकासोन्त्मखु मलुकुको रूपमा थिरोन्नर्ि भएपर्छ र्वकास सहायिामा पने असरको 
आाँकलन िथा िि ्पिािको र्वकास र्वत्तको आवश्यकिा परुा गनि र सहरु्लयिपूणि र्वकास 
सहायिाको पररपरुण गनि पररचालन गनि सर्कने सहायिाका उपकरणहरूको सम्बन्त्र्मा थप 
अध्ययन र र्वश्लेर्ण गने। 
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पररच्छेद - िीन 
रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगर्ि अवथथा 

 

मलुकुको आर्थिक सामाजजक रुपान्त्िरण गनि सघाउ परु् याउने रणनीर्िक महत्त्वका आयोजना, र्वत्तीय र 
प्रार्वर्र्क रूपमा चनुौिीपूणि रहेका ठूला आयोजना र सााँथकृर्िक महत्त्वका २4 आयोजनालाई नेपाल सरकारले 
रार्िय गौरवका आयोजनाका रूपमा र्नणिय गरी कायािन्त्वयनमा ल्याएको छ। यथिा आयोजनाहरू ऊजाि, 
र्साँचाई, खानेपानी, सडक, पयिटन, वन क्षेर सिंरक्षणसाँग सम्बजन्त्र्ि छन ् र बजेट र्वर्नयोजन गदाि नै 
प्राथर्मकिामा राख् ने गररएको छ। यी आयोजनाहरूलाई स्रोि र्वर्नयोजनमा प्राथर्मकिा ददई स्रोिको अभाव 
हनु नददन र कायािन्त्वयनमा सघन अनगुमन हुाँदै आएको छ। यी आयोजनाको प्रगर्ि र सामना गनुि परररहेका 
समथया सम्बन्त्र्मा आवर्र्क रूपमा प्रर्ानमन्त्रीको अध्यक्षिामा बथने रार्िय र्वकास समथया समार्ान सर्मर्ि, 
रार्िय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षिामा बथने रार्िय र्वकास समथया समार्ान उप-सर्मर्ि र 
र्वर्यगि मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षिामा बथने मन्त्रालय थिरीय र्वकास समथया समार्ान सर्मर्िमा 
छलफल भई कायािन्त्वयनमा आई परेका समथया समार्ान हुाँदै आएको छ। यी आयोजनाको कायािन्त्वयनलाई 
नर्िजामखुी बनाउन र्वर्यगि मन्त्रालय र सम्वद्ध आयोजना प्रमखु बीच कायिसम्पादन करार हनेु गरेको छ।  

रार्िय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये मार्थल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आयोजनाको र्नमािण सम्पन्त् न भई सकेको, 
गौिमबदु्ध अन्त्िरािर्िय र्वमानथथलबाट र्मर्ि २०७९/2/2 बाट व्यावसार्यक उडान सरुु भएको र पोखरा 
क्षेरीय अन्त्िरािर्िय र्वमानथथलमा क्यार्लवे्रशन फ्लाइट सम्पन्न भई आन्त्िररकिफि को उडान सिालनमा आएको 
छ। पजश् चम सेिी जलर्वद्यिु आयोजनाको र्नमािण र्वर्र् ियार नहुाँदा आयोजना सरुु हनु सकेको छैन भने 
बढुीगण्डकी जलर्वद्यिु आयोजनाको मआुब्जा र्विरणको कायि जारी छ। अन्त्य आयोजनाहरू र्नमािणको 
र्वर्भन्त् न चरणमा रहेका छन।् चाल ुआर्थिक वर्िमा रार्िय गौरवका आयोजनाका लार्ग चालिुफि  रू.3 अबि 
57 करोड 79 लाख, पुाँजीगििफि  रू.88 अबि 53 करोड 85 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.6 अबि 
86 करोड गरी जम्मा रू.98 अबि 97 करोड 64 लाख र्वर्नयोजन गररएकोमा समीक्षा अवर्र्मा चालिुफि  
रू.80 करोड 79 लाख, पुाँजीगििफि  रू.14 अबि 5 करोड 16 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.14 
करोड 13 लाख गरी जम्मा रू.15 अबि 8 लाख खचि भएको छ। जस अनसुार रार्िय गौरवका आयोजनाको 
समीक्षा अवर्र्मा 15.16 प्रर्िशि खचि भएको 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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िार्लका 3.1: रार्िय गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगर्ि जथथर्ि         रू.लाखमा 

क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु भएको 

वर्ि 

आयोजना
को 

प्रारजम्भक 
लागि  

आयोजना
को 

सिंशोर्र्ि 
लागि 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको खचि  

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 
(%) 

आर्थिक वर्ि 
2079/80 
को र्वर्नयोजन  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
खचि  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य भौर्िक 
प्रगर्ि 

1 पषु्पलाल (मध्य 
पहाडी) 
राजमागि 
आयोजना 

१ हजार ८ 
सय 7९ 
र्क.मी. 

मध्य 
पहाडका २६ 
जजल्लाहरू 

२०६४ /६५ ३३३६00  843300 ५89४06 94.16 93३16 
 

15393 18.00 • कुल १८७९र्क.मी. 
मध्ये १२५९ र्क.मी. 
कालोपरे, कुल १३७ 
पलु मध्ये ९३ वटा पलु 
सम्पन्न,। 

2. हलुाकी 
राजमागि  

१ हजार ७ 
सय ९२ 
र्क.मी. 

िराईका २१ 
जजल्लाहरू 

२०६६/67  ४७2400  ६५२०00  551694 80.90 ६0720  
 

23429 42.60 • कुल १७९२ र्क.मी. 
मध्ये ८९१ र्क.मी. 
कालोपरे सम्पन्न,  

कुल २१९ पलु मध्ये 

११५ वटा पलु 
सम्पन्न। 

3. उत्तर दजक्षण 
लोकमागि 
(कोशी 
कररडोर) 

१ सय ६२ 
र्क.मी. 

सिंखवुासभा 
खााँदबारी 
देजख 
र्कमाथािंका 
सम्म  

२०६५/६६ १६२०00  
 

119300  42800  41 11000 2732 39.00 • कुल १६२ र्क.मी. 
मध्ये १५० र्क.मी. 
ियाक खुलेको, ८ वटा 
पलु र्नमािण सम्पन्न 
भएको 
बााँकी १२ र्क.मी. को 
ियाक खोल्ने कायि 
सिालन भइरहेको। 

4. उत्तर दजक्षण 
लोकमागि 
(कार्लगण्डकी 
कररडोर 

4 सय 47 
र्क.मी. 

गैडाकोट-
राम्दी-
मालढुङ्गा, 
वेर्न देजख 

२०६६/६७  २40000 २40000 
 

१26९00  56 46900  10800  
 

22.71  मालढुिंगा-राम्दी- कुल 
२४५ र्क.मी. मध्ये २४४ 
र्क.मी. ियाक खुलेको, 
गैंडाकोट-र्पपलडााँडा खण्ड 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु भएको 

वर्ि 

आयोजना
को 

प्रारजम्भक 
लागि  

आयोजना
को 

सिंशोर्र्ि 
लागि 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको खचि  

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 
(%) 

आर्थिक वर्ि 
2079/80 
को र्वर्नयोजन  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
खचि  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य भौर्िक 
प्रगर्ि 

(मालढुङ्गा-
राम्दी-गैडाकोट 
खण्ड, बेनी-
जोमसोम-
कोरोला सडक) 

जोमसोम 
सम्म गण्डकी 
प्रदेश 

१३२ (र्क.मी.) मध्ये 
६३ र्क.मी. कालोपर े
सम्पन्न भएको। 

• हालसम्म १९ वटा 
पलुहरूको र्नमािण सम्पन्न 
भएको।,  

•  बेनी-जोमसोम- कुल 
१९९ र्क.मी. मध्ये 
सम्पूणि ियाक खुलेको, 
१६० र्क.मी. ग्राभले 
भएको र २० र्क.मी. 
कालोपरे भएको। 

5 उत्तर दजक्षण 
लोकमागि 
(कणािली 
कररडोर) 

2 सय 68 
र्क.मी. 

कार्लकोट 
जजल्लाको 
खुलालदेुजख 
हमु्ला 
जजल्लाको 
र्समीकोट हुाँदै 
र्हल्सासम्म  

२०६४ /६५ ४१०00  66600 ११५00  20 ४७७२  ४३०00 9.01 • कुल २६8 र्क.मी. मध्ये 
२६३ र्क.मी. ियाक 
खोल्ने कायि परुा 
भइसकेको। 

6. रेल मेिो रेल 
िथा मनोरेल 
र्वकास 
आयोजना  

७० र्क.मी. महेत्तरी 
सलािही र 
रौिहट 

2066/67 ७०6200 9552200 223८54  38.5 5५287 11905 22.01 • ५२.५र्क.मी. 
ियाकबे्रड र ५ वटा 
पलुहरू र्नमािण सम्पन्न 
भएको 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु भएको 

वर्ि 

आयोजना
को 

प्रारजम्भक 
लागि  

आयोजना
को 

सिंशोर्र्ि 
लागि 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको खचि  

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 
(%) 

आर्थिक वर्ि 
2079/80 
को र्वर्नयोजन  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
खचि  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य भौर्िक 
प्रगर्ि 

7. काठमाण्डौ 
िराई मरे्श 
ििु मागि 

72.5 र्क.मी.  लर्लिपरु, 
काठमाण्डौ, 
मकवानपरु र 
बारा 

2073/74 1160000 
 
1751900  256635  21.18 300786  15985 9.11 • सरुुङ्ग मागि प्याकेज 

निं.१ र २ को सभे, र्फल्ड 
इन्त्भरे्िगेसन, र्डजाइन 
िथा ड्रइङ्ग कायि सम्पन्न 
गरी र्नमािण कायि 
प्रारम्भ भएको : 

. ििुमागि खण्ड प्याकेज 
निं.३, 4 र 5 को ठेक्का 
सम्झौिा भई कायि 
प्रारम्भ भएको। 

8 गौिमबदु्ध 
अन्त्िरािर्िय 
र्वमानथथल  

३०००मीX४
५ मी. 
(Runway) 

भैरहवा, 
रूपन्त्देही, 

2072/73 ६२२00  ६८२00  ६३०00 सम्पन्न ३५२८०  713  - 
 

र्मर्ि २०७९/2/2 बाट 
व्यावसार्यक उडान सरुु 
भएको। 

9 पोखरा के्षरीय 
अन्त्िरािर्िय 
र्वमानथथल  

25००मीX४
५ मी. 
(Runway) 

पोखरा, 
काथकी  

२०७4/७5 २२0000  २२0000 १०7000 98 44000 ००  52.00 
 

र्नमािण सम्पन्न भई 
क्यार्लबे्रशन फ्लाइट 
भएको। 

10 र्नजगढ 
अन्त्िरािर्िय 
र्वमानथथल, 
बारा  
 

८ हजार ४५ 
हेक्टर 
के्षरफल 

र्नजगढ, बारा  २०७१/७२  १6500 16500 12800  2६00 700 26.92 
 
• मजन्त्रपररर्द् बाट र्मर्ि 
२०७९/4/26 को 
र्नणियानसुार गदठि र्वज्ञ 
समूहद्वारा पूणि क्षमिाको 
अन्त्िरािजष् िय र्वमानथथल 
र्नमािणसम्बन्त्र्ी प्रर्िवदेन 
ियार भएको। 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु भएको 

वर्ि 

आयोजना
को 

प्रारजम्भक 
लागि  

आयोजना
को 

सिंशोर्र्ि 
लागि 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको खचि  

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 
(%) 

आर्थिक वर्ि 
2079/80 
को र्वर्नयोजन  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
खचि  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य भौर्िक 
प्रगर्ि 

11 पशपुर्ि के्षर 
र्वकास कोर् 
 

पाशपुि के्षर काठमाण्डौ/ 
बागमिी 

2070/71  १२७00  22700 9704 85 2400  1112 47.48 • मृगथथली भू-क्षय 
र्नयन्त्रण दोस्रो 
चरणको कायि सम्पन्न। 

• आयिघाट, गोरखनाथ, 

गहु्येश्वरी दशिनमागि 
थिरोन्नर्िको कायि 
सम्पन्न। 

12 लजुम्बनी र्वकास 
कोर्  
 

1 हजार 1 
सय 55 
र्वगाहा  

नवलपरासी 
रामग्राम, 
रूपन्त्देही र 
कर्पलवथि ु

2069/70  55500 132600 
 

67004  87 १५500 3745 २4.16 • बृहत्तर लजुम्बनी के्षरको 
गरुुयोजनाको 
अवर्ारणा 
(Conceptual Master 
Plan) ियार भएको।  

13 बढुीगण्डकी 
जलर्वद्यिु 
आयोजना 

र्ाददङ र 
गोरखामा 
12सय मे.वा. 
र्वद्यिु 
उत्पादन  

गोरखा 
जजल्ला  

२०६९/७०  २६०00  २६०00  414724  22 ७९323 12578  15.86 • जग्गाको मआुब्जा 
र्विरण भइरहेको। 
 

14 मार्थल्लो 
िामाकोशी 
जलर्वद्यिु 
आयोजना 

4 सय 56 
मे.बाट जल 
र्वद्यिु 
उत्पादन 
 

दोलखा 
जजल्ला 

२०६७/68  352900  -  547307  सम्पन्न ०  ० 
 

0 • सम्पन्न 
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु भएको 

वर्ि 

आयोजना
को 

प्रारजम्भक 
लागि  

आयोजना
को 

सिंशोर्र्ि 
लागि 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको खचि  

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 
(%) 

आर्थिक वर्ि 
2079/80 
को र्वर्नयोजन  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
खचि  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य भौर्िक 
प्रगर्ि 

15 पजिम सेिी 
जलर्वद्यिु 
आयोजना 

  २०६७/68        • र्नमािण र्वर्र् यर्कन 
नभएको।  

16 बबई र्साँचाई 
आयोजना 

३६ हजार 
हेक्टर र्साँचाई 

बददिया २०४५/४६ 28700 189600 111580 62.23 15284  4816 34.88 • हेडवक्सि र्नमािण सम्पन्त् न,  
• 3.1 र्क.मी. मूल नहर 
र्नमािण सम्पन्त् न,  

17 महाकाली 
र्साँचाई 
आयोजना 

३३ हजार ५ 
सय २० 
हेक्टर र्साँचाई 

कञ चनपरु २०६३/६४ 350000  350000 54041 15.73 १2601 5348 42.86 • ऐलानी जग्गा अर्र्ग्रहण 
सम्पन्न भएको मूल नहर 
12.7 देजख 28.8 
र्क.मी.सम्म र्नमािण 
भइरहेको 

18 र्सक्टा र्साँचाई 
आयोजना 

४२ हजार ७ 
सय ६६ 
हेक्टर र्साँचाई 

बााँके २०61/६2  128000 2502 186579 75.50 18868 3720 20.46 • पूवी मूल नहरको र 
पजिमिफि  शाखानहर 
र्नमािणको कायि 
भैरहेको। 

19 रानी जमरा 
कुलररया र्साँचाई 
आयोजना  
 
 

३८ हजार ३ 
सय हेक्टर 
र्साँचाई 
 
 
 

कैलाली 
 
 
 

२०६7/६8 
 
 
 
 
 

 123700 
 
 
 
 

275000 
 

161986 
 

58.70 29006 4720 16.27 
 
 
 
 
 
 
 

• गेट जडानको कायि 
सम्पन्त् न भएको 

• Sitling वेशीन र्नमािण 
सम्पन्त् न, 

• पावर हाउसको कररब 
95 प्रर्िशि र्नमािण 
सम्पन्त् न 



48 

 

क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु भएको 

वर्ि 

आयोजना
को 

प्रारजम्भक 
लागि  

आयोजना
को 

सिंशोर्र्ि 
लागि 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको खचि  

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 
(%) 

आर्थिक वर्ि 
2079/80 
को र्वर्नयोजन  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
खचि  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य भौर्िक 
प्रगर्ि 

20 भेरी - ववई 
डाइभसिन 
बहउुद्देश्यीय 
आयोजना 

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

सखेुि, बााँके, 
बददिया 

२०६८/६९ 164330 368077 154217 57 22778 
 
 
 
 

3287 
 
 
 
 

19.38 
 

Settling basin र 

पावरहाउस र्नमािण कायि 
भइरहेको। 
हाइड्रोमेकार्नकल र्नमािण 
कायिको सम्झौिा सम्पन्न 
भएको  

21 सनुकोशी मररन 
डाईभसिन 
बहउुद्देशीय 
आयोजना 

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

र्सन्त्र्ुली, 
रामेछाप, 
बारा, रौिहट, 
सलािही, 
महोत्तरी  

२०७३/७४ 
 
 
 
 

461900  461900 42969 7.60 27162 23902 88.00 • सरुूिंग र्नमािणको खररद 
कायि सम्पन्न  

• हेडवक्स्ि, पावरहाउस, 

सजिसाफ्ट आददको 
Detailed Engineering 

design कायि सम्पन्न 
22 रािपर्ि चरेु 

सिंरक्षण 
कायिक्रम 

18 लाख 
96 हजार 2 
सय 55.9 
हेक्टर 

३७ जजल्ला/ 
७ वटै प्रदेश 

2071/72  12500 
 
2497000 104789 4.99 21732 3099 18.78 २ िालिलैया/र्समसार 

सिंरक्षण िथा व्यवथथापन 

४० वटा गल्छी, पर्हरो, 
खहरे रोकथाम  

९.१० र्क.मी. नदी िथा 
खोला र्कनारा 
जथथररकरण/३०,००० 
र्वरुवा उत्पादनखररद   

९०.20 हेक्टरमा कृर्र् 
वन प्रणाली प्रवद्धिन  

२ थथानमा पयािपयिटन 
के्षर प्रवद्धिन  
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क्र.
सिं. 

आयोजनाको 
नाम 

क्षरेफल/ 
लम्बाई 

अवजथथि 
जजल्ला/प्रदेश 

आयोजना 
सरुु भएको 

वर्ि 

आयोजना
को 

प्रारजम्भक 
लागि  

आयोजना
को 

सिंशोर्र्ि 
लागि 

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको खचि  

आर्थिक वर्ि 
2078/79 
सम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 
(%) 

आर्थिक वर्ि 
2079/80 
को र्वर्नयोजन  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
खचि  

चाल ुआर्थिक 
वर्िको 

पसुसम्मको 
भौर्िक प्रगर्ि 

प्रर्िशि 

हालसम्मको मखु्य भौर्िक 
प्रगर्ि 

चरेु के्षरमा अव्यवजथथि 
जोजखमयकु्त बथिीहरूको 
पर्हचान एविं नक्शािंकन  

23 मेलम्ची 
खानेपानी 
आयोजना  

काठमाण्डौ 
उपत्यका 17 
करोड र्लटर 
खानेपानी 
उपलब्र्  

 काठमाण्डौ, 
लर्लिपरु, 
भक्तपरु, 
काभ्रपेालािोक 
िथा 
र्सन्त्र्ुपालञ चो
क  

२०५५/56 240000 240000 303284 89.47 8077 1624 20.72 • हेडवक्सि र्नमािण 70 
प्रर्िशि सम्पन्त् न, 

• सरुुङ्गको Grouting िथा 
Rock Bolt जडान, 

•  Instrumentation 

उपकरण जडान।  
• अथथाई रूपमा पानी 
पथान्त्िरण गरी र्विरण 
गररएको। 

24 र्मलेर्नयम 
च्यालेञ्ज 
एकाउण्ट नेपाल 

४०० KV 

डबल सर्कि ट 
३ सय १२ 
र्क.मी. को 
िान्त्सर्मसन 
लाईन 
(बटुवल, 
दमौली, 
रािमाटे, 
हेटौडा, 
लजप्सफेदी) 

बटुवल, 
दमौली, 
रािमाटे, 
हेटौडा, 
लजप्सफेदी 

2067/68 750000 612600 18002 5.01 92797 406 3.66 • प्रारजम्भक इजन्त्जर्नयररङ्ग 
र्डजाइनको कायि, 

• रात्माटे सबथटेशनका 
लार्ग जग्गा अर्र्ग्रहण, 

• सडक मूल्याङ्कन 
सभेक्षण, 

• 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 

• आयोजना छनौट र कायािन्त्वयनका सम्बन्त्र्मा छुिै काननुी व्यवथथा र मापदण्ड नहुाँदा आयोजना 
कायािन्त्वयनमा प्रभावकाररिा आउन नसकेको। 

• रार्िय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयन गने सन्त्दभिमा प्रदेश िथा थथानीय िहसाँगको कायिगि 
समन्त्वय राख् न थपष् ट मापदण्ड ियार नभएको।  

• रार्िय गौरवका आयोजनाबाट प्राप् ि हनेु लाभ र आर्थिक, सामाजजक रुपान्त्िरणका र्वर्यमा 
थथानीय बार्सन्त्दासाँग पयािप् ि छलफल/अन्त्िरर्क्रया हनु नसकेको। 

• आयोजनाको कायािन्त्वयन र्वर्र्, लागि, समयावर्र् जथिा आर्ारभूि पक्षहरूको र्नक्योल नभई 
रार्िय गौरवको आयोजनाका रूपमा वगीकरण गरी खररद प्रर्क्रया अजघ बढाउाँदा समयमा नै 
आयोजना सम्पन्न नहनेु िथा लागि समेि बढ्दै गएको।  

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

• आयोजनामा जग्गाको मआुब्जा र्नर्ािरण र घर टहरा मूल्याङ्कनमा समथया रहेको। 

• आयोजनामा आवश्यक पने नदीजन्त्य एविं खानीजन्त्य र्नमािण सामाग्रीको र्नयर्मि उपलब्र्िामा 
समथया रहने गरेको। 

• प्रभावकारी अन्त्िर र्नकाय समन्त्वय हुन नसकेको कारण वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बन 
क्षेरको उपयोग, रुख कटान, जग्गा अर्र्ग्रहण, र्नमािण सामाग्रीको आपूर्िि जथिा समथयाले 
आयोजनाको र्नबािर् कायािन्त्वयन हनु नसकेको। 

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

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

• र्नमािण व्यावसार्यकको प्रार्वर्र्क, र्वत्तीय िथा व्यवथथापकीय क्षमिा अर्भवृर्द्ध हनु नसक्दा 
आयोजना र्नमािण कायि समयमा सम्पन्न हनु नसकेको।  
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समार्ानका उपाय 

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

• रार्िय गौरव आयोजनाको पवूि ियारी र भौगर्भिक अध्ययन िथा क्षेरीय सन्त्िलुन समेि 
र्वश् लेर्ण गरी र्वथििृ पररयोजना प्रर्िवेदन टुङ्गो लागपेर्छ मार रार्िय गौरवका आयोजनाको 
रूपमा घोर्णा गने। 

• रार्िय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयन गनि सिंघ, प्रदेश र थथानीय िहसाँगको कायाित्मक 
समन्त्वय कायम राख् न थपष् ट मापदण्ड सर्हि उपयकु्त सिंयन्त्र र्नमािण गने। 

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

• आयोजना व्यवथथापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्त्िर र्नकायगि समन्त्वय कायम गने र्वर्यमा 
आवश्यक कायियोजना सर्हिको उपयकु्त सिंयन्त्र र्नमािण गने। 

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

• स्रोि पररचालन र कायािन्त्वयन र्वर्र् र्नक्यौल गरे पिाि ्मार खररद प्रर्क्रया अजघ बढाउने। 

• आयोजना र्नमािण अवर्र्भर आवश्यक पने कच्चा पदाथि, श्रर्मक, वन क्षेरको उपयोग जथिा 
र्वर्यको सरु्नजिििा हनुपुने। 

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

• आयोजनाका लार्ग प्रार्वर्र्क, र्वत्तीय क्षमिा र िोर्कएको समय सीमा र्भर कायि सम्पन्त् न गने 
र्नमािण व्यवसायीको समजुचि रूपमा पररचालन गने व्यवथथालाई सरु्नजिि गने।  
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पररच्छेद  - चार 
क्षरेगि र मन्त्रालयगि उपलजब्र् र्वश् लेर्ण 

 

नेपाल सरकारका र्वर्भन्त् न मन्त्रालय िथा र्नकायहरूबाट प्राप् ि प्रगर्ि र्ववरणका आर्ारमा समीक्षा अवर्र्मा 
चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट कायािन्त्वयनबाट हार्सल भएका क्षेरगि उपलजब्र्हरू देहाय बमोजजम रहेका छन:् 

4.1  आर्थिक िथा र्वत्तीय क्षरे 

4.1.1 अथि िथा र्वत्त  

• आर्थिक वर्ि 2079/80 को बजेट कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी मागिदशिन जारी गररएको। 
• 2079/4/1 गिेदेजख लाग ू हनेु गरी रािसेवक कमिचारीको नयााँ िलबमान र सरु्वर्ा 

िोर्कएको। 
• नेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्द्को र्मर्ि 2079/5/6 को र्नणियानसुार उच्चथिरीय िलव 

सरु्वर्ा आयोगको गठन गररएको। 
• बीमा सर्मर्िको सङ्गठन िथा व्यवथथापन सवके्षण प्रर्िवदेन, 2078 लाई थवीकृर्ि प्रदान 

गररएको। 
• आर्थिक वर्ि 2079/80 को वार्र्िक बजेट कायािन्त्वयन कायियोजना ियार भई एकीकृि 

अनगुमन प्रणालीमा समावेश गरी र्नयर्मि प्रगर्ि अद्यावर्र्क गररएको।  
• साविजर्नक ऋण व्यवथथापन ऐन, 2079 जारी भएको। 
• कजाि सरुक्षण (िेस्रो सिंशोर्न) र्नयमावली, २०७९ थवीकृि गररएको। 
• र्वत्तीय सिंघीयिा समन्त्वय कायि प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको सम्बन्त्र्मा सािै प्रदेशका 

आर्थिक मार्मला हेने सजचवहरूको उपजथथर्िमा छलफल िथा अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न 
भएको।  

• समपूरक अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2077 र र्वशेर् अनदुान सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2077 
मा नेपाल सरकार, मजन्त्रपररर्द् बाट चौंथो सिंशोर्न भएको। 

• आर्थिक वर्ि 2079/80 को पसुसम्म रू.30 अबि आन्त्िररक ऋण पररचालन गररएको। 
• आर्थिक सवेक्षण िजुिमा ददग्दशिन,2078 को पररमाजिन गररएको। 

4.1.2 उद्योग, वाजणज्य िथा आपूर्िि 

• Gulf Country (UAE) मा Collective Trade Mark दिाि भएको। 
• ३/3 वटा रार्िय र अन्त्िरािर्ियथिरका मेला सम्पन्न भएको। 
• नयााँ ददल्लीमा आयोजना भएको India International Trade Fair 2021, New Delhi, India मा 

६ वटा कम्पनीका साथ नेपाली र्नकासीयोग्य वथिहुरूको प्रदशिनी भएको। 
• र्वदेशी लगानीको न्त्यूनिम सीमा रु 2 करोड कायम गने गरी राजपरमा सूचना प्रकाशन 

भएको। 
• प्रर्वर्र् हथिान्त्िरण कायिर्वर्र्, मह, बेसार प्रशोर्न कायिर्वर्र् र अल्लो प्रशोर्न कायिर्वर्र् िजुिमा 

गररएको। 
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4.1.3  कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास 

• कृर्र् सामग्री किं . र्ल र साल्ट िेर्डङ्ग क.र्ल. माफि ि 140 हजार मे.टन रासायर्नक मल 
र्बक्री र्विरण भएको। 

• उखु र्कसानलाई रू.73 करोड 68 लाख अनदुान र्विरण भएको। 
• बीउ स्रोि केन्त्ि थथापना भएको। 
• मोटा र्ानको प्रर्ि जक्वन्त्टल रू.२९६७।- र मध्यम र्ानको रू.३१२८।- प्रर्ि क्वीन्त्टल 

न्त्यूनिम समथिन मूल्य र्नर्ािरण भएको। 
• र्वर्भन्न खाद्यान्न वथिकुो 15 मे.टन मलु बीउ र 342 मे.टन उन्नि बीउ र्विरण भएको। 
• कृर्र् बीमाको र्प्रर्मयम शलु्क अनदुान बापि हालसम्म रू.78 लाख भकु्तानी भएको। 
• हालसम्म 32 हजार 1 सय 20 वटा आयार्िि खाद्य वथिकुो नमनुामा र्वर्ादीको अवशेर् 

पररक्षण (RBPR र्वर्र्बाट) गररएको। 
• थथानीय िहमा कृर्र् थनािक प्रार्वर्र्क पररचालन कायिर्वर्र्, २०७९ थवीकृि भई ६१९ जना 

मध्ये कररब ८० प्रर्िशि कृर्र् थनािक प्रार्वर्र्क छनौट गने कायि सम्पन्न भएको। 
• गणुथिरीय पश ुप्रजननको लार्ग 1 लाख 42 हजार 8 सय 70 र्लटर िरल नाइिोजन 

खरीद िथा र्विरण र 3 लाख 61 हजार 80 कृर्रम गभािर्ान गररएको। 
• 1 करोड 47 लाख डोज र्प.र्प.आर./ एच.एस./र्व.क्य.ु लगायि पशपुन्त्छीको सिंक्रामक रोग 

र्वरुद्धको खोप उत्पादन िथा व्यवथथापन गररएको। 
• खाद्य ऐन, 2023 को दफा 7 बमोजजम खाद्य पदाथिमा हेर्भ मेटलको अर्र्किम मारा 

र्नर्ािरण गने सम्वन्त्र्ी आदेश जारी गररएको। 
• खाद्य ऐन 2023 को दफा 7 बमोजजम अन्त् नमा आर्ाररि पूरक बाल आहारको गणुथिर 

र्नर्ािरण गने सम्बन्त्र्ी आदेश जारी गररएको। 
• समीक्षा अवर्र्मा देहाय अनसुारका नीर्ि, कायिर्वर्र् र मापदण्ड जारी भएको। 

▪ मत्थय र्वकास नीर्ि, 2079, 
▪ कृर्र् थनािक पररचालन कायिर्वर्र्, 2079  
▪ थथानीय िहमा कृर्र् थनािक प्रार्वर्र्क पररचालन कायिर्वर्र्, 2079  
▪ र्नयाििका लार्ग प्राङ्गाररक कृर्र् उत्पादनको प्रमाणीकरण शलु्कमा अनदुान उपलब्र् गराउने 

व्यवथथा सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्,२०७९  
▪ र्डजजटल थवायल म्याप व्यवथथापन सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्,२०७९  
▪ आत्मर्नभिरका लार्ग कृर्र् उत्पादन कायिक्रम कायािन्त्वयन एकीकृि कायिर्वर्र्, २०७९ 
▪ बडि फ्ल ु र्नयन्त्रणका क्रममा नि गररएका वथिहुरूको राहि ददने सम्बन्त्र्ी 

मापदण्ड,2079 
▪ बडि फ्ल ुर्नयन्त्रण कायिका खटाइएका कमिचारी वा व्यजक्तलाई उपलब्र् गराइने प्रोत्साहन 

सरु्वर्ा सम्बन्त्र्ी मापदण्ड, 2079   

4.1.4  भूर्म व्यवथथा, सहकारी िथा गररबी र्नवारण 
• रार्िय भूर्म आयोग माफि ि भूर्महीन सकुुम्बासी िथा भूर्महीन दर्लि पररवारलाई 9 सय 61 

थान पूजाि र्विरण गररएको। 
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• १ सय 65 थथानीय िहबाट माग गररएको भूउपयोग नक्सा डाटा उपलब्र् गराइएको। 
• 1 सय थथानीय िहहरूलाई प्रार्वर्र्क सहयोग उपलब्र् गराइएको। 
• भू-उपयोग कायािन्त्वयनका लागी 63 थथानीय िहहरूलाई प्रार्वर्र्क सहयोग प्रदान गररएको। 
• नापजााँच गनि छुट भएका गाउाँ ब्लक जग्गा र दिाि हनु छुट भएका वेर्नथसा, थवबासी लगायि 

जग्गाको नाप जााँच िथा दिाि गरी जग्गार्नी दिाि 3 हजार ४ सय ४२ थान जग्गार्नी दिाि 
प्रमाण पूजाि र्विरण गररएको। 

• नाप जााँचमा प्रयोग हनेु 7 सय 54 नयााँ नापी नक्सा Scanning गरी सरुजक्षि गररएको। 
• सहकारी बजार र्वकास अन्त्िगिि नवुाकोट, र्ाददङ्ग, जचिवन-2, मकवानपरु, काभ्र-े2 मा भवन 

र्नमािण सम्पन्न भएको। 
• भूर्म व्यवथथापन प्रजशक्षण केन्त्िबाट छोटो अवर्र्का ९ वटा नापी िार्लम सम्पन्न भएको। 

• बहवुर्ीय कायिक्रम माफि ि नेपाल भरका सम्पूणि नापी कायािलयहरूबाट Nepal Land 

Information System (NeLIS) िथा मेरो र्कत्ता प्रणाली सिालन सम्बन्त्र्ी कायि 50 
कायािलयमा सिालन भएको।  

• िजुिमा/पररमाजिन गररएका र्नयमावली, कायिर्वर्र् र्ववरण: 

▪ भू-उपयोग र्नयमावली, २०७९ 
▪ सहकारी सिंथथालाई अनदुान उपलब्र् गराउने सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2079 
▪ सहकारी सम्बन्त्र्ी शैजक्षक र्क्रयाकलापको प्रमाणीकरण सर्मर्िको कायिर्वर्ी, २०७९  

4.1.5  श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा 

• व्यावसार्यक सीप र्वकास िार्लम प्रर्िष्ठानले हालसम्म ७ सय ६३ जनालाई र्वर्भन्न 
व्यावसार्यक िार्लम प्रदान गररएको। 

• रोजगार सेवा केन्त्िमा सूचीकृि बेरोजगारहरू मध्ये समीक्षा अवर्र्सम्म ३ हजार १ सय ९२ 
जनालाई रोजगारी प्रदान गररएको। 

• वैदेजशक रोजगारमा जान चाहनेहरूका लार्ग सीपमलुक िार्लमको साथै पूविप्रथथान िार्लमलाई 
अर्नवायि बनाइएको।  

• काठमाण्डौ बार्हर र्बराटनगर, र्नरु्ा, पोखरा, बटुवल, सखेुि, र र्नगढी ६ वटा कायािलयबाट 
अनलाइन प्रणालीबाट श्रम थवीकृर्ि उपलब्र् गराउने कायि प्रारम्भ गररएको। 

• वैदेजशक रोजगारीका क्रममा मतृ्यू भएका, अङ्गभङ्गमा रहेका नेपाली नागररक िथा र्नजहरूको 
पररवारलाइि प्रदान गररने राहि, उद्धार िथा अन्त्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट 
थथानीय िहबाट नै उपलब्र् प्रवाह गनि कायिर्बर्र् समेि िजुिमा भएको। 

• वैदेजशक रोजगारीमा गएका व्यजक्तहरूलाइि टेर्लमेर्डर्सन सेवा प्रवाह गनि कायिर्वर्र् िजुिमा 
भएको। 

• अनौपचाररक िथा थवरोजगार श्रर्मकको सामाजजक सरुक्षा योजना सिालन कायिर्वर्र्, २०७९ 
थवीकृि भएको। 

• वैदेजशक क्षेरका श्रर्मकको सामाजजक सरुक्षा योजना सिालन कायिर्वर्र्, २०७९ थवीकृि 
भएको। 
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4.1.6  वन िथा वािावरण 

• EIA थवीकृि भई सिालनमा आएको २ वर्ि परुा भएका २ आयोजनाको वािावरणीय पररक्षण 
सम्पन्न। 

• लापा कायािन्त्वयन अन्त्िगिि जलवाय ुमैरी फलफूल खेिीबाट १ हजार ८ सय ९१, उन्नि 
डाले िथा भइुाँ घााँस खेिी १ सय, जलवाय ुमैरी उन्नि जािका िरकारी, उच्च मूल्य बाली, 
फलफूलको र्बऊ र्बजन/र्वरुवा सहयोग १ सय ८, जलवाय ु मैरी िरकारी खेिीबाट २ 
हजार १ सय ५४ घरर्रुी लाभाजन्त्वि भएको। 

• रार्िय हवेररयम िथा वनथपर्ि प्रयोगशालामा रहेका 1 लाख 70 हजार हवेररयम नमनुाहरूको 
व्यवथथापन गररएको। 19 वटा Taxa New to KATH को रूपमा समावेश गररएको। 

• 17 हजार 7 सय 76 हवेररयम नमनुाहरूको Digitization कायि सम्पन्न गररएको। 
• १ सय ३० वटा पानी महुान पोखरी सिंरक्षण र र्समसार क्षेर व्यवथथापन गररएको। 
• २८ वटा गल्छी/खहरे/पर्हरो र्नयन्त्रण िथा रोकथाम गररएको। 
• २३ लाख ५८ हजार र्बरुवा उत्पादन, खररद र र्विरण गररएको। 
• वन्त्यजन्त्िकुो वासथथान सरु्ारका लार्ग ५ सय ४५ हेक्टर घााँसे मैदान र्नमािण िथा व्यवथथापन 

िथा २५ वटा पानीपोखरी र्नमािण िथा ममिि सरु्ार भएको। 
• १ करोड क्यू.र्फ. काठ उत्पादन भएको। 

4.1.7  सिंथकृर्ि पयिटन िथा नागररक उड्डयन 

• पोखरा क्षेरीय अन्त्िरािर्िय र्वमानथथलको र्नमािण भई Flight Calibration, Equipment 

commissioning and Testing and minor construction works सम्पन्न भएको। 

• भूकम्पबाट क्षर्िग्रथि भएका मध्ये ६ सय ९६ सम्पदाको पनुर्नमािण कायि सम्पन्न भएको।  
• ग्रटे र्हमालयन िेल र्नमािणिफि  ९० र्क.मी. र्नमािण कायि सम्पन्त् न भएको। 
• सााँथकृर्िक सम्पदाको र्डजाइजेसन कायििफि  1 लाख २५ हजार थान सम्पदाको र्डजाइजेसन 

गरी पथुिक ियार गररएको। 
• सम्पजत्त शदु्धीकरण िथा आिङ्कवादी र्क्रयाकलापमा र्वत्तीय लगानी र्नवारण सम्बन्त्र्मा क्यार्सनो 

व्यवसायीलाई जारी गररएको र्नदेशन, २०७६ मा पर्हलो सिंशोर्न भएको। 
• सगरमाथा आरोहीलाई ब्याच िथा पररचयपर प्रदान गने सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७९ थवीकृि 

भएको। 
• पयिटन क्षेरको र्वकास एविं प्रवद्धिनका लार्ग नेपालको पयिटन क्षेर पनुरुत्थान कायियोजना, 

२०७९ थवीकृि भएको। 

4.2  भौर्िक पूवािर्ार 

4.2.१  सिंघीय मार्मला िथा सामान्त्य प्रशासन 

• सङ्ख घीय र्नजामिी सेवाका 36 हजार 3 सय 16 थथायी कमिचारीहरूको 2079/5/21 
देजख 2080/5/20 सम्मको रू.10 लाख बीमाङ्कको सामूर्हक दूघिटना बीमा गररएको। 

• रार्िय फोहरमैला व्यवथथापन नीर्ि, २०७९ थवीकृि भएको। 
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• उद्योग, कानून, कृर्र्, खानेपानी, उजाि, रक्षा, सहरी र्वकास, सिार र पयिटन मन्त्रालय िथा सहरी 
र्वकास िथा भवन र्नमािण र्वभाग समेि १० वटा र्नकायहरूको व्यवथथापन परीक्षण सम्पन्न 
भएको। 

• सरकारी एविं साविजर्नक र्नकायका ९ सय ५६ जना अर्र्कृि कमिचारीहरूको लार्ग प्रजशक्षण 
प्रदान गररएको। 

• सिंघ वा अन्त्िगििका सहायक िथा प्रदेश र थथानीय िहका अर्र्कृि थिरका २ सय ६२ जना 
कमिचारीहरूलाई सेवाकालीन प्रजशक्षण र १ सय ९९ जना मर्हला जनप्रर्िर्नर्र्हरूको लार्ग 
नेितृ्व सीप र्वकास सम्बन्त्र्ी िार्लम प्रदान गररएको। 

• थथानीय िहको र्वत्तीय सशुासन जोजखम मूल्याङ्कनको लार्ग प्रणाली ियार भएको। 

4.2.2  भौर्िक पूवािर्ार िथा यािायाि 

• जम्मा 1 सय 19 र्क.मी. कालोपरे सडक, 68 र्क.मी. आवर्र्क सडक ममिि र 39 वटा 
पलु र्नमािण भएको। 

• रेल मागििफि  बददिवास र्नजगढ खण्डको ियाकबडे र्नमािण कायि भैरहेको िथा चाल ुआर्थिक 
वर्िको हाल सम्म थप ७ सय र्म. गरर हालसम्म ५३.७० र्क. र्म. काम भएको।  

• पसु मसान्त्िसम्म ईम्बोथड नम्बर प्लेट २३ हजार ७७ थान उत्पादन र ८ हजार २ सय 
६८ थान र्विरण भएको। 

• ३ लाख ७९ हजार २ सय ९५ सवारी चालक अनमुर्िपर (थमाटि काडि) र्विरण भएको। 
• पथृ्वी राजमागिको नागढुिंगा नौर्बसे मजुग्लङ्ग खण्डको (९५ र्क.मी.) थिरोन्नर्िको लार्ग ३ 

प्याकेजमा ठेक्का सम्झौिा भएको।  
• िमोर कररडोर मलुघाट सभुािंगखोला खण्डको ठेक्का व्यवथथापन कायि सम्पन्न भएको। 
• र्सद्धबाबा सरुूङ्ग मागिको ठेक्का सम्झौिा भएको।  
• नागढुिंगा सरुुङ्गमागिको कुल सरुुङ्ग लम्बाई ५ हजार ४ सय ९९ र्मटर (मखु्य र आपिकार्लन 

सरुुङ्ग गरर) मध्ये ४ हजार ५७ र्मटर (सरुुङ्गको काम कररब ७१%) सम्पन्न भएको। 
• नेपाल इजन्त्जर्नयररङ्ग पररर्द् (पर्हलो सिंशोर्न) ऐन, २०७९ जारी भएको। 

4.2.3 सहरी र्वकास 

• र्ाददङ्गमा एक खेल मैदान र्नमािण कायि सम्पन्न भएको। 

• वाग्मिी सरु्ार आयोजना अन्त्िगिि १1.4 र्क.मी. इन्त्टरसेप्टर ढल र्नमािण, १1.५ र्क.मी. 
नदी र्नयन्त्रण गने कायि सम्पन्न भएको। 

• आवास र्नमािण कायि - मगुकुो छााँयानाथमा ३५ वटा आवास र्नमािण सम्पन्न भएको। 

• भवन र्नमािण िथा प्रवलीकरणिफि  र्वर्भन्न जजल्लामा 9 वटा सभाहल भवन र्नमािण भएको।  

• दमक भ्यू टावर र्नमािणको १८ वटै िल्लाको ढलान कायि सम्पन्न भएको।  

• सिंघीय सिंसद भवनको सम्पूणि Block हरूको Structure को कायि ९० प्रर्िशि, ४ वटा Block 

को Roof Truss, २ वटा Block को छाना छाउने, सम्पूणि Block हरूमा Brick Work को 
कायि ७५ प्रर्िशि र Plaster को कायि ६० प्रर्िशि सम्पन्न भएको।  

• सैंब ुभैंसेपाटीमा मन्त्री आवास र्नमािण अन्त्िगिि 27 वटा Block हरूको Structure र छाना 
छाउने कायि सम्पन्न भएको।  
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• र्सिंहदरवार पजिम लङ्गको प्रवलीकरण गने कायि अजन्त्िम चरणमा रहेको।  

• र्रहरा पनुर्निमािण कायि अन्त्िगिि मखु्य भवनको पनुर्नमािण कायि सम्पन्न भएको।  

• थथानीय पवूािर्ार र्नमािणिफि  सडक र्नमािण कायि ३३.२६ र्क.मी. सडक कालोपरे भएको; 
९२ वटा झोलङेु्ग पलु र्नमािण कायि सम्पन्न भएको। 

• ५० वटा नयााँ झोलङेु्ग पलु र्नमािण कायिको लार्ग ठेक्का बन्त्दोबथि भएको। 

• ५ वटा क्रमागि थथानीय िहको प्रशासकीय भवन र्नमािण सम्पन्न भएको। 

• पनुर्निमािण हनु बााँकी गमु्बाहरूमध्ये ३ वटा गमु्बाको र्नमािण सम्पन्न भएको। 

4.2.4  ऊजाि, जलस्रोि िथा र्साँचाई 

• चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो छ मर्हनामा र्वद्यिु उत्पादन क्षमिा 1 सय 81 मे.वा. थप भै 
कूल र्वद्यिु उत्पादन क्षमिा २ हजार ४ सय ५१ मे.वा. पगुेको। 

• ६६ के. भी. भन्त्दा बढी क्षमिाको प्रशारण लाईन १ सय ५२ स.र्क.मी. र ३३ के.भी. 
प्रशारण लाईन १ सय स.र्क.मी. थप र्वथिार भएको। 

• यस अवर्र्मा १ हजार ५८ र्ग.वा. घण्टा र्वद्यिु र्नयािि भएको। 

• वैकजल्पक उजाििफि  घरेल ुसौयि उजाि प्रणाली ३ हजार ५ सय, व्यावसार्यक बायोग्यााँस प्लान्त्ट 
२, घरायसी बायोग्यााँस प्लान्त्ट 3 हजार थप भएको र्वद्यिु उत्पादनिफि  सौयि र्वद्यिु उत्पादन 
0.31 मे.वा. र लघ ुिथा साना जलर्वद्यिु आयोजना बाट 0.21 मे.वा. थप भएको।  

• सनुकोशी मररन डाइभसिन बहउुदे्दश्यीय आयोजना, र्सन्त्र्लुीको २.६ र्क.मी. सरुुङ्ग र्नमािण 
कायि सम्पन्न भएको | 

• रानी जमरा कुलररया र्साँचाई आयोजना. कैलाली मािहिको लम्की र्वथिार नहर कायिको 
कररब १५ र्क.मी. र्नमािण कायि सम्पन्न भएको | 

• Agency Managed Irrigation System माफि ि कररब २ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेरफल 
र्ान बालीमा पानी सिालन भएको | 

• दोस्रो रैमार्सक अवर्र्मा सिह र्साँचाईिफि  १ हजार २ सय हेक्टर, भूर्मगि र्साँचाईिफि  १ 
हजार हेक्टर र र्लफ्ट र्साँचाईिफि  ६० हेक्टर गरर कुल २ हजार २ सय ६० हेक्टर र्साँचाई 
क्षेर र्वथिार भएको | 

• दोस्रो रैमार्सक अवर्र्मा २३.२२ र्क.मी. िटबन्त्र् र ७ हेक्टर जग्गा उकास भएको | 

• जलस्रोि अनसुन्त्र्ान िथा र्वकास केन्त्ि माफि ि जचिवनको सौराहामा नयााँ प्रर्वर्र् (Concrete 

Fibre Mattress) को प्रयोग गरर कररब ३ सय र्मटर िटबन्त्र् (Revetment+Launching) 

र्नमािण सम्पन्न भएको | 

• जल िथा मौसम र्वज्ञान र्वभाग माफि ि पाल्पा जजल्लामा राडार र्नमािण सम्बन्त्र्ी यन्त्र जडान 
कायि सम्पन्न भएको | 

4.2.5 सञ चार िथा सूचना प्रर्वर्र् 

• सरकारी क्लाउडमा हालसम्म ३ सय १९ सरकारी र्नकायहरूका लार्ग उक्त र्नकायका 
सूचना प्रर्वर्र् प्रणाली सञ चालन (Host) गनि ७ सय १9 Virtual Machine सञ चालनमा 
रहेको। 
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• हालसम्म १ सय ८५ वटा र्वर्भन्त् न सरकारी र्नकायहरूको २ सय ९४ वटा प्रणालीहरूको 
Security Audit गररएको। 

• कोहलपरुमा र्नमािणार्ीन डाटा सेन्त्टर भवनको Foundation कायि सम्पन्त् न भएको। 

• नागररक एपमा चाल ुआर्थिक वर्ि मा 8 वटा सेवा थप भई जम्मा ५3 सरकारी सेवाहरूलाई 
आबद्ध गररएको। 

• एकीकृि एस.एम.एस. गटेवे (SMS Gateway) मा हालसम्म 3७ र्नकायहरूद्वारा जम्मा ६८ 
लाख 27 हजार 2 सय 78 वटा SMS प्रणालीमाफि ि पठाइएको। 

• कागजरर्हि सरकारको प्रवद्धिन गनि 15 र्नकायले “सरकारी र्नकाय सञ चालन सम्बन्त्र्ी 
एकीकृि र्वद्यिुीय प्रणाली हाल एकीकृि कायािलय व्यवथथापन प्रणाली (GIOMS) सिालन 
ल्याएको।  

• सबै सरकारी कायािलयहरूको वेबसाइटमा एकरूपिा कायम गनि िी र्नकायले प्रयोग गनुिपने 
वेबसाइटको Common Template र्नमािणको कायि सम्पन्त् न भएको।  

• हलुाक सेवा र्वभाग र Online Shopping Site दराजसाँग र्फिाि हनेु सामानको ढुवानीसम्बन्त्र्ी 
सम्झौिा भएको। 

• भिपरु, र्वराटनगर, जनकपरु, र्समरा, पोखरा, भैरहवा र नेपालगञ जका लार्ग हवाई EMS सेवा 
सञ चालन गररएको। 

• हलुाक सेवा र्वभाग र किार एयरवेज बीच अन्त्िरािर्िय डााँक ढुवानीको सम्झौिा भई र्मर्ि 
२०७९ मिंर्सर १९ गिे देजख नेदरल्याण्ड, बेजल्जयम, डेनमाकि , किार, जमिनी, जथवट्जरल्याण्ड, 

र्फनल्याण्ड, बेलायि, सिंयकु्त राज्य अमेररका, थपेन, रूस, नवे, फ्रान्त्स, इटाली, थवीडेन, अजथिया गरी 
१६ देशका लार्ग सेवा सचुारू भएको। 

• काननु िजुिमा िथा पररमाजिन 

▪ रार्िय समाचार सर्मर्ि ऐन, २०१९ सिंशोर्न थवीकृि। 

▪ अनमुर्िपरको अवर्र् बहाल नरहेका दूरसञ चार सेवा प्रदायकको सम्पजत्त व्यवथथापन 
र्नयमावली, २०७९  

▪ र्वद्यिुीय सञ चार माध्यममा लोककल्याणकारी र्वज्ञापन प्रसारणसम्बन्त्र्ी (पर्हलो सिंशोर्न) 
मापदण्ड, २०७९ 

▪ रासस समाचार सेवा शलु्क र्नर्ािरण र्नदेजशका, २०६६ (दोस्रो सिंशोर्न, २०७९) 

▪ गोरखापर र्डजजटल अकािइभ पररयोजना र्नदेशन िथा अनगुमन सर्मर्िको कायिर्वर्र्, 
२०७९ 

▪ गोरखापर र्डजजटाइजेशन व्यवथथापन सर्मर्िको कायिर्वर्र्, २०७९ 

4.3  सामाजजक पूवािर्ार 

4.3.1  थवाथथ्य िथा जनसङ्खख्या 

• पााँचदेजख एघार वर्ि उमेर समूहका बालबार्लकालाई कोर्भड-१९ र्वरूद्धको खोप प्रदान 
गररएको। पर्हलो मारा ३४ लाख ८० हजार ३ सय ४२ जना र दोस्रो मारा ३१ लाख 
१७ हजार १४ जनालाइि प्रदान गररएको। 
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• पाठेघरको मखुको क्यान्त्सरको हाल सम्म २० हजार २ सय २ जनाको र्नःशलु्क जथक्रर्नङ 
गररएको। 

• 1 सय २० थथानीय िहमा नागररक आरोग्य सर्मर्ि गठन भएको। 

• थथानीय िहको ५, १०, १५ शैय्या अथपिालहरू मध्ये हाल सम्म २ सय ९० वटा र्वथििृ 
पररयोजना प्रर्िवेदन थवीकृि भएको र ४ सय थथानीय िहमा रकम र्नकासा भएको। 

• बागमिी प्रदेशका २४ जना जचर्कत्सकहरूलाई र्वर्भन्न र्बर्यमा Clinical Update कायिक्रम 
सम्पन्न l  

• सािै प्रदेशका ३ सय ३० जना थवाथथ्यकमीहरूलाइि मानर्सक थवाथथ्य सम्बन्त्र्ी िार्लम 
प्रदान गररएको। 

• 1 सय १२ जनालाइि र्नःशलु्क मगृौला प्रत्यारोपण गररएको। 

• बािंके र र्सराहामा सर्क्रय र्वर्र्बाट कुष्ठरोग पररक्षण गदाि २७ जना नयााँ र्वरामी पत्ता 
लागेको। 

• िजुिमा/सिंसोर्न भएका कायिर्वर्र्, मापदण्ड िथा र्नदेजशकाहरूको र्ववरणः 
▪ ANC to PNC continuum of care guideline, 2079  

▪ Safe Abortion service coaching and mentoring guideline, 2079  

▪ SBA Mentoring Guideline, 2079  

▪ अपाङ्गिामैरी प्रजनन ्थवाथथ्य िथा सरुजक्षि माितृ्व सेवा सम्बन्त्र्ी र्नदेजशका, २०७९ 

4.3.2  जशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्र् 

• थप १ हजार ४ सय ५५ र्वद्यालयमा सूचना प्रर्वर्र् प्रयोगशाला थथापना गनि र्वद्यालय छनौट 
भई र्वत्तीय हथिान्त्िरण गररएको। 

• गेटा मेर्डकल कलेजको र्नमािणार्ीन अथपिाल भवनको भौर्िक पवूािर्ार र्नमािण सम्पन्न 
भएको।  

• बददिबास मेर्डकल कलेज र बटुवल मेर्डकल कलेजको अजन्त्िम र्वथििृ पररयोजना प्रर्िवेदन 
ियार भएको। 

• सखेुि मेर्डकल कलेजको र्वथििृ पररयोजना प्रर्िवेदन ियार भएको। 

• प्रार्वर्र्क जशक्षाको १० वटा र्वर्यको सीप प्रमाजणका िथा दक्षिा प्रमाजणका र्नमािण कायि 
सम्पन्न भएको। 

4.3.3  खानेपानी िथा सरसफाई 

• सहरी खानेपानी िथा सरसफाई (क्षेरगि) आयोजनाअन्त्िगिि सखेुिको सभुाघाट खानेपानी 
आयोजनाको पर्हलो चरणको काम सम्पन्न भएको।  

• ३२ हजार नयााँ घरर्रुीहरूको र्नजी र्ाराको नक्साङ्कन भई र्वभागको online portal 

www.nwash.mows.gov.np मा समेि प्रर्वि भएको।  

• मेलम्ची नदीबाट दैर्नक १७ करोड र्लटर पानी पथान्त्िरण भई सनु्त्दरीजल जथथि पानी 
प्रशोर्न केन्त्िबाट प्रशोर्न गरी र्विरण भइरहेको। 

• लर्लिपरुको मखु्य भाग र पाटन दरबार क्षेरमा यस आर्थिक वर्ि मा थप ०.३४७ र्क.मी. 
ढल र्नमािण कायि सम्पन्न भएको। 
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• बालवुाटार क्षेरमा थप ०.१४२ र्क.मी. ढल र्नमािण कायि सम्पन्न भएको। 

4.3.4  मर्हला बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक 

• दगुिम क्षेरमा ज्यान जोजखममा परेका गभिविी िथा सतु्केरीको हवाई उद्धार कायिक्रम अन्त्िगिि 
९१ जना गभिविी िथा सतु्केरीको हवाई उद्धार भएको। 

• सबै जजल्लाका कम्िीमा २ थथानीय िह रहने गरी मानव र्वकास सचुकााँकमा पछाडी परेका 
जम्मा १ सय ११ थथानीय िहमा जीर्वकोपाजिन सरु्ार कायिक्रम सिालन भएको 

• सिंशोर्न िथा नयााँ िजुिमा भएका काननुः 

▪ बालबार्लका सम्बन्त्र्ी र्नयमावली, २०७८  

▪ ज्येष्ठ नागररक र्मलन केन्त्ि थथापना िथा सिालन सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७९ 

▪ मर्हला पर्हला कायिक्रम सिालन कायिर्वर्र्, 2079  

▪ अपाङ्गिा भएका व्यजक्तको आवासीय पनुथथािपना केन्त्ि सिालन कायिर्वर्र्, 2079 

▪ मर्हला सरुक्षा सेवा कायिक्रम अवर्ारणापर, 2079 

4.3.5  यवुा िथा खेलकुद 

• नवौं रार्िय खेलकुद प्रर्ियोर्गिा सम्पन्न भएको। 

• उद्यमशीलिा िथा र्वत्तीय साक्षरिा िार्लम अन्त्िगिि १ सय ७१ जनालाई िार्लम प्रदान 
गररएको। 

• ४ सय ५० जना यवुाहरूलाई उद्यम परामशि सेवा उपलब्र् गराइएको। 

• थवरोजगारका लार्ग रू.८१ करोड ८३ लाख कजाि लगानीमाफि ि 3 हजार ६ सय १८ जना 
थवरोजगार भएका र २ हजार १ सय ८४ जनाले थप रोजगार प्राप् ि गरेको। 

• ५ हजार ४ सय ९१ जना व्यवसाय र व्यवसायीको बीमा गररएको। 

• सबै जजल्लामा रहेका खेलकूद प्रजशक्षकहरूबाट १ लाख ५० हजार खेलाडीलाई र्नरन्त्िर 
आर्ारभूि िार्लम प्रदान गररएको। 

• १ हजार २ सय जनालाई खेलकुदको रार्िय िथा अन्त्िरािर्ियथिरको प्रजशक्षण प्रदान गररएको 
• ७ वटा रार्ियथिरका खेलकुद प्रर्ियोर्गिा सम्पन्न भएको। 

• ६ वटा अन्त्िरािर्ियथिरका प्रर्ियोर्गिा सम्पन्न भएको। 

• र्वदेशमा आयोजना भएको १० वटा अन्त्िरािर्ियथिरको प्रर्ियोर्गिामा सहभागी भएको। 

• रार्िय खेलकुद र्वकास र्नयमावली, २०७९ िजुिमा भएको। 

4.4  साविजर्नक सेवा प्रवाह र सशुासन 

4.4.1  रक्षा 

• रार्िय सेवा दल (NCC) अन्त्िगिि र्सर्नयर/जरु्नयर र्डर्भजन क्याडेट िार्लम िथा Youth 

Exchange Programme सञ चालन भएको। 

• सफा र्हमाल अर्भयान-२०२३ को लार्ग ४ वटा र्हमाल (सगरमाथा, अन्नपूणि, ल्होत्से र 
बरुन्त्चे) छनौट गररएको।  
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• रार्िय र्नकुञ्ज र्भर गैर काननुी कायिमा सिंलग्न व्यजक्त- ५ हजार ९ सय ९२ जना, हर्ियार 
भरुवा बन्त्दकु-१६ नाल, सवारी सार्न-१ हजार २ सय ४, ओखेटोपहार-१ सय ३३ वटा 
लगायि अन्त्य सामानहरू र्नयन्त्रणमा र्लई र्नकुञ्ज प्रशासनलाई बझुाएको। 

• र्वर्भन्न समयमा र्वपद् सम्बन्त्र्ी भएका घटनाहरू जर्मनी िथा हवाई उद्धार-५ हजार ३ जना, 
आगलागी र्नयन्त्रण-८३ थथान लगायि अन्त्य र्वपद् सम्बन्त्र्ी भएका घटनाहरूको उद्धार 
कायिमा खर्टएको।  

• सैर्नक सेवा (पााँचौ सिंशोर्न) र्नयमावली, 2079 थवीकृि भएको। 

4.4.2 गृह प्रशासन 

• रार्िय प्रहरी प्रजशक्षण प्रर्िष्ठान अन्त्िगिि १२ वटा भवन र्नमािण सम्पन्न भएको। 

• र्र.अ.र्व.को अध्यागमन प्रथथान कक्षमा इ-गेट जडान गने, इ-र्भर्ा प्रणाली अध्यावर्र्क गने, 
गौिम बदु्ध अन्त्िरािर्िय र्वमानथथलमा PDU सिालनमा आएको। 

• नौबथिा बााँकेको क्षेरीय कारागार भवन र्नमािण सम्पन्न भएको। 

• रार्िय पररचयपरको लार्ग १ करोड ७ लाख २९ हजार २ सय ५६ नागररकको र्ववरण 
सङ्कलन भएको 

• राहदानी र्वभागबाट र्वद्यिुीय राहदानी जारी गनि प्रणालीमा अन्त्िर आबद्धिा कायम गररएको। 

• रार्िय पररचय सूचना व्यवथथापन प्रणाली माफि ि सरुजक्षि िवरले नागररकको र्ववरण 
प्रमाणीकरण एविं अन्त्िर आबद्धिा सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७९ थवीकृि भएको। 

• व्यजक्तगि घटना दिाि िथा सामाजजक सरुक्षा व्यवथथापन प्रणाली (VERSP-MIS) को लार्ग 
Data Center, Disaster Recovery, Failover Center थथापना भएको।  

• मन्त्रालयको लागू और्र् शाखासाँग आबद्ध नभएका लागू और्र् प्रयोगकिािहरूको लार्ग 
सञ चार्लि १ सय ९५ उपचार िथा पनुथथािपना केन्त्ि मन्त्रालयमा आबद्ध गररएको। 

• लागू और्र् रोकथाम िथा र्नयन्त्रण रार्िय गरुुयोजना २०७९-२०८४ जारी गररएको। 

• थवचार्लि रूपमा कायिसम्पादन मूल्याङ्कन हनेु प्रणाली CDO Performance Appraisal System 

(CPAS) लागू गररएको। 

• Citizenship Information Management System (CIMS) माफि ि नागररकिा र्विरण सम्बन्त्र्ी 
कायिलाई ७७ जजल्ला प्रशासन कायािलय, ७० इलाका प्रशासन कायािलय, ३ सीमा प्रशासन 
कायािलयबाट र्विरण हनेु गरी र्वथिार गररएको। 

• कैदीबन्त्दीहरूको बीमा कायिक्रम सरुु गरीएको। 

• सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप् ि गने लाभग्राहीको सङ्खख्या ३५ लाख ९७ हजार 9 सय 82 
जना पगुेको।  

• अन्त्िरािर्िय सीमा सरुक्षालाई प्रभावकारी बनाई आर्रु्नक प्रर्वर्र्को प्रयोग गरी सीमा क्षेरमा 
हनेु अपरार् र अवैर् कारोबार र्नयन्त्रण गनि 1 सय 32 वटा BOP र्नमािण भएको।  

4.4.3  काननु, न्त्याय िथा सिंसदीय व्यवथथा 

• समीक्षा अवर्र्मा 13 वटा ऐन, 10 र्नयमावली र 1 वटा र्नदेजशका नयााँ िथा सिंशोर्न गरी 
जारी गररएको।  
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4.4.4  परराि  

• नेपाल र मोरक्कोको परराि मन्त्रालय बीच दिपक्षीय सिंयन्त्रको प्रथम बैठक मोरक्कोको राजर्ानी 
राबिमा २१ जलुाइि २०२२ मा सम्पन्न भएको।  

• सिंयकु्त रािसिंघ महासभाको ५६ औ ँप्लेनरी बैठकबाट नेपाल सन ्२०२३ जनवरी १ देजख 
दइुि वर्ि अवर्र्का लार्ग Peacebuilding Commission मा र्नवािजचि भएको। 

• सम्माननीय रािपर्िले र्मर्ि 8-10 नोभेम्बर २०२२ सम्म Iceland मा सम्पन्न Reykjavík 

Global Forum – Women Leaders मा सहभागी हनुभुएको र सम्माननीय रािपर्िलाई WPL 

Trailblazer Award प्रदान गररएको।  

• अिेर्लया र नेपाल बीच दद्वपक्षीय परामशि सिंयन्त्र (Bilateral Consultation Mechanism) को 
दोस्रो बैठक ३० अगि २०२२ मा क्यानवेरामा सम्पन्न भएको।  

• नेपाल-क्यानडाबीच थथापना भएको दिपक्षीय परामशि सिंयन्त्रको िेस्रो वैठक १९ सेप्टेम्बर 
२०२२ गिे क्यानडाको ओटावामा सम्पन्न भएको।  

• नेपाल र ईटाली बीच दिपक्षीय परामशि सिंयन्त्र सम्बन्त्र्ी समझदारीपरमा र्मर्ि १० अक्टोबर 
२०२२ मा हथिाक्षर भएको।  

• सिंयकु्त रािसिंघको ७७ औ महासभाको उपाध्यक्ष पदमा नेपाल र्नवािजचि भएको। 

• गैर आवासीय नेपालीहरूलाइि हथिर्लजखि पररचय परको सिा र्डजजटल काडि जारी गरी 
र्विरण सरुु गररएको।  

•  र्वदेशजथथि नेपाली र्नयोगको आर्थिक कायिर्वर्र्, २०७९ ियार भएको। 

• र्मरराि  पार्कथिानमा आएको बाढी पर्हरो प्रभार्विका लार्ग राहि सामाग्री उपलब्र् 
गराएको।  
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पररच्छेद - पााँच 

बजेट प्रणाली िथा साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनमा भएका सरु्ारका प्रयास 

5.1 पषृ्ठभरू्म 

साविजर्नक र्वत्त व्यवथथापनलाई व्यवजथथि, पारदशी, मापदण्डमा आर्ाररि बनाई साविजर्नक 
जवाफदेर्हिा अर्भवृर्द्ध गरी र्वर्नयोजन कुशलिा, कायािन्त्वयनमा दक्षिा कायम गदै र्वत्तीय सशुासन 
कायम गने प्रयास हुाँदै आएको छ। साविजर्नक लगानीको दक्षिापूणि उपयोगबाट अर्र्किम 
प्रर्िफल प्राप् ि हनेु गरी प्राथर्मकिाका आर्ारमा कायिक्रम र योजनाको छनौट, स्रोिको पयािििा 
र पारदशीिा, व्यवजथथि लेखाकन र प्रर्िवेदन प्रणालीको र्वकास एविं सरकारी सम्पजत्तको कुशल 
व्यवथथापन र सक्षम उपयोग गनि र्वर्भन्न सरु्ारका प्रयासहरू गररएका छन।् सिंघमा मन्त्रालयगि 
बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS), प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) का 
साथै थथानीय िहमा थथानीय सजिि कोर् ब्यवथथापन प्रणाली (SuTRA) लागू गररएको छ। यी 
प्रणालीहरूलाई थप प्रयोगकिाि मैरी बनाई र्यनको बीचमा अन्त्िर आबद्धिा कायम गरी र्वत्त 
व्यवथथापनलाई व्यवजथथि र समयानकूुल बनाउाँदै लर्गएको छ।  

चाल ुआर्थिक वर्िमा साउन मर्हना देजख नै लक्ष्य अनसुार राजथव असलुी नभएकाले सिंघीय सजिि 
कोर्मा दबाव रहेको छ। यसैगरी बजेटरी सहायिा समयमा प्राप् ि नहनु,ु िलव वृर्द्ध, सामाजजक 
सरुक्षा खचिमा वृर्द्ध, र्नवािचन खचि लगायिका कारणले नेपाल सरकारको स्रोिमा चाप परेको छ। 
बढ्दो ब्याज दर र पयािि िरलिाको अभावका कारण आन्त्िररक ऋण पररचालन समेि चनुौर्िपूणि 
भएको छ। कोर्भड-१९ को प्रभाव, यकेु्रनमा भइरहेको यदु्ध िथा अन्त्य कारणबाट र्वश् वव्यापी 
रूपमा आपूर्िि श्रृङ्खलामा परेको प्रर्िकूल प्रभाव र बाह्य क्षेर सन्त्िलुनमा ल्याउन केही बथिमुा 
लगाइएको आयाि प्रर्िबन्त्र्को र्नणिय लगायि अन्त्य कारणबाट देशर्भरको आर्थिक गर्िर्वर्र् 
सिंकुचन भएको, केही नीर्िगि पररवििनको प्रभाव र राजथव प्रशासन प्रभावकारी हनु नसक्दा 
राजथव सङ्कलन न्त्यून हनु गएको छ। चाल ुखचिमा चाप बढेको, आन्त्िररक ऋणको ब्याजदर 
बढ्नकुा साथ ैनेपाली मिुा अमेररकी डलरसाँग कमजोर हुाँदा वदेैजशक ऋणको सावााँ िथा ब्याज 
भकु्तानी गनि र्वर्नयोजन गररएको रकम अपयािप् ि भई नेपाल सरकारले सङ्कलन गने राजथवबाट 
थप र्वर्नयोजन गनुिपने अवथथा छ।  

सरकारको सजिि कोर्मा परेको चापलाई व्यवथथापन गनि र्वर्नयोजजि रकमको पनुप्रािथर्मकीकरण 
गरी रार्िय गौरव िथा रोजगारी र्सजिनामा महत्त्वपूणि योगदान गने आयोजना िथा कायिक्रमका 
लार्ग अपगु हनेु स्रोिको व्यवथथापन गनुिपने अवथथा छ। आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय 
उत्तरदार्यत्व ऐन, 2076 को दफा 21(1) को व्यवथथा बमोजजम सिंघीय सरकारको सब ै
मन्त्रालय/र्नकायको थवीकृि बजेटको चाल ुिथा पुाँजीगििफि का केही खचि शीर्िकमा र्वर्नयोजजि 
बजेटमा खचि भई बााँकी रहेको (दार्यत्व र्सजिना भइसकेको बाहेक) बजेट ित्काल लागू हनेु गरी 
20 प्रर्िशि कटौिी गररएको छ। चाल ुखचिमा अर्नवायि दार्यत्व बाहेक न्त्यूनिम 20 प्रर्िशि 
खचि कटौिी गनि प्रदेश सरकार र थथानीय िहलाई पर्न अनरुोर् गररएको छ। 
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5.2  र्वत्तीय सिंघीयिा कायािन्त्वयन र र्वत्त हथिान्त्िरण 

• नेपालको सिंर्वर्ान, अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, 2074, रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा 
र्वत्त आयोग ऐन, 2074, र्वर्नयोजन ऐन, 207९, कायिर्वर्र्, मापदण्डको आर्ारमा र्वत्तीय 
सिंघीयिाको कायािन्त्वयन भइरहेको छ। 

• सह-लगानी सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2077 बमोजजम सह-लगानीका क्षेर र कायिक्रम िय गरी 
कायािन्त्वयनमा लर्गएको छ। 

• चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वत्त हथिान्त्िरणका लार्ग र्वर्नयोजन भएको मध्ये सशिि अनदुानमा रू.1 
खबि 5 अबि 24 करोड 39 लाख, र्वत्तीय समानीकरण अनदुानमा रू.72 अबि 81 लाख, 
र्वशेर् अनदुानमा रू.3 अबि 39 करोड 80 लाख र समपूरक अनदुानमा रू.3 अबि 53 
करोड 32 लाख कायिक्रम बााँडफााँट भएको छ। 

िार्लका 5.1: 2079 पसुसम्मको र्वत्तीय हथिान्त्िरणको प्रगर्ि                                    (रू.हजारमा) 

र्ववरण समानीकरण 
अनदुान 

सशिि अनदुान 
(चाल ु) 

र्वशेर् 
अनदुान 
(चाल ु) 

समपूरक 
अनदुान 

सशिि अनदुान 
(पुाँजीगि) 

र्वशेर् 
अनदुान 

(पुाँजीगि ) 
जम्मा 

प्रदेश निं. १  22521 7064 479 3036 12712 1089 46900 
मरे्श प्रदेश  19540 5699 575 1950 4671 650 33085 
बागमिी प्रदेश  29467 6907 0 2600 12408 1975 53356 
गण्डकी प्रदेश  40820 10022 0 4400 16935 3100 75277 
लजुम्बनी प्रदेश  42709 16471 0 4877 0 3191 67248 
कणािली प्रदेश  53631 0 0 0 0 0 53631 
सदूुरपजिम प्रदेश  22519 4435 125 1913 9374 1745 40110 

प्रदेशको जम्मा 231205 50597 1179 18776 56100 11750 369606 
थथानीय िह 488876 834383 4681 16556 111359 19371 1475226 
कुल जम्मा 720081 884980 5860 35332 167459 31120 1844832         

 
• र्वत्तीय हथिान्त्िरण र सो को कायिहरू एविं बजेट पररचालनका लार्ग र्वर्नयोजन ऐन, 2079 

र र्वत्तीय हथिान्त्िरणको छुिै मागिदशिनमाफि ि थपि गररएको। 
• र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको रकम सम्बजन्त्र्ि िहको सजिि कोर्मा प्रत्येक आर्थिक वर्िको 

भाि 2, कार्ििक 2, माघ २ र वैशाख 2 गिे गरी चार र्कथिामा हथिान्त्िरण गने गररएको। 
• सशिि अनदुान रकमको एक र्िहाईले हनु आउने रकम महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयले 

2079 भाि 2 गिे हथिान्त्िरण हनेु व्यवथथा र्मलाइएको र सशिि, समपूरक र र्वशेर् 
अनदुान कायि प्रगर्िका आर्ारमा हथिान्त्िरण हनेु व्यवथथा र्मलाइएको। 

• प्रदेश िथा थथानीय िहले सशिि अनदुान वापि हथिान्त्िरण भएका योजना िथा कायिक्रमको 
भौर्िक प्रगर्ि िथा खचि भएको रकमको रैमार्सक र्ववरण प्रत्येक आर्थिक वर्िको मङर्सर 
15 गिे, चैर 15 गिे, असार 15 गिे र्भर र वार्र्िक आर्थिक र्ववरण आगामी वर्िको 
साउन मसान्त्िर्भर सम्बजन्त्र्ि कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा बझुाउन ुपनेछ व्यवथथा 
र्मलाइएको छ। यो र्ववरण प्राप् ि नभएसम्म र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको रकम सम्बजन्त्र्ि 
िहको सजिि कोर्मा हथिान्त्िरण नहनेु व्यवथथा गररएको। 
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• सशिि अनदुानको खचिको आर्ारमा सम्बजन्त्र्ि िहमा हथिान्त्िरण भएको सशिि अनदुानको 
रकम समायोजन गरी बााँकी रकम मार सोर्भनाि र्नकासा ददइने व्यवथथा गररएको।  

• थवीकृि कायिर्वर्र् बमोजजम िि ्िि ्िहलाई र्वशेर् र समपूरक अनदुान हथिान्त्िरण हनेु 
गरेको। 

• सशिि, र्वशेर् र समपूरक अनदुानको रकम आर्थिक वर्ि र्भर खचि नभई बचि रहेमा सो 
रकम सम्बजन्त्र्ि िहले आर्थिक वर्ि समाप् ि भएको 15 ददनर्भर सिंघीय सजिि कोर्मा दाजखला 
नगरेमा र्वत्तीय समानीकरण अनदुानबाट किा गने व्यवथथा र्मलाइएको। 

• प्रदेश र थथानीय िहमा सशिि अनदुानबाट सञ चार्लि कायिक्रम र योजना कायािन्त्वयनको 
क्रममा थप बजेट आवश्यक भएमा आवश्यक र औजचत्यको आर्ारमा थप रकम र्वत्तीय 
हथिान्त्िरण गररने व्यवथथा रहेको। 

• सिंघीय र्नकायमा र्वर्नयोजजि रकम प्रदेश र थथानीय िहमाफि ि कायािन्त्वयन गनुि परेमा अथि 
मन्त्रालयको सहमर्िमा कायािन्त्वयन गनि सर्कने व्यवथथा गररएको। 

• आर्थिक वर्िको बीचमा थथानीय िहले प्राप् ि गरेको थप र्नकासा आफ्नो बजेटमा समावेश गरी 
सम्बजन्त्र्ि प्रदेश सभा, गाउाँ सभा वा नगर सभाबाट अनमुोदन गराउन ुपने व्यवथथा गररएको। 

• प्रदेश वा थथानीय िहको कुनै कायिक्रम सिंघबाट कायािन्त्वयन गनुि परेमा सिंघीय अथि मन्त्रालय 
र सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालयको थवीकृर्ि र्लई कायािन्त्वयन गनि सर्कने व्यवथथा गररएको। 

5.3  आर्थिक वर्ि 2079/80 को बजेट कायािन्त्वयन मागिदशिन 

• कुनै र्नकायमा एकभन्त्दा बढी इकाईबाट खचि गने गरी एकमिु रकम र्वर्नयोजन भएको भए 
2079 असोज मसान्त्िर्भर रकम बााँडफााँट गरी सोको जानकारी अथि मन्त्रालय र सम्बजन्त्र्ि 
कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयहरूलाई ददन ुपने। 

• अनदुान सिंकेि निं. 602 बाहेकको खचि शीर्िक निं. 28911 (भैपरी आउने- चाल ुखचि) र 
315११ (भैपरी आउने- पुाँजीगि खचि) मा र्वर्नयोजजि बजेट अथि मन्त्रालयबाट बााँडफााँट 
थवीकृि गराएर मार खचि गनुि पनेछ। यथिो बााँडफााँट 2079 असोज मसान्त्िर्भर गररसक्न ु
पनेछ। वार्र्िक थवीकृि कायिक्रमका लार्ग र्वर्नयोजजि बजेट फागनु मसान्त्िसम्म खचि नभएमा 
वा बााँकी अवर्र्मा खचि हनु नसक्ने भएमा त्यथिो रकम 2079 चैि 15 गिेर्भर अर्नवायि 
रूपमा समपिण गनुिपने। 

• र्वर्यगि मन्त्रालयले प्रदेश िथा थथानीय िहमा कायािन्त्वयन हनेु सशिि अनदुान, समपूरक 
अनदुान र र्वशेर् अनदुानअन्त्िगिि सञ चालन हनेु आयोजना िथा कायिक्रमको अद्यावर्र्क 
अर्भलेख राख् ने। र्वर्नयोजन ऐन, 2079 बमोजजम प्रदेश िथा थथानीय िहले सशिि अनदुान 
अन्त्िगििका हथिान्त्िरण भएका कायिक्रम वा आयोजना कायािन्त्वयन गदाि हथिान्त्िरण भएको 
रकम अपयािि भई थप रकम आवश्यक भएमा सशिि अनदुान हथिान्त्िरण हुाँदाका बखिका 
सार्वकका आयोजनाको सरुु सम्झौिा बमोजजमको रकम, थप रकम माग गरेको ददनसम्मको 
खचि, आयोजना सम्पन्त् न हनेु र्मर्ि र आवश्यक पने थप रकमसर्हि त्यथिो कायिक्रम/योजनाको 
कायि प्रगर्िको आर्ारमा मार सम्बजन्त्र्ि मन्त्रालय माफि ि थप रकम माग आउने व्यवथथा 
र्मलाइएको। 
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• कायिक्रम/आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक नयााँ ऐन िजुिमा वा र्वद्यमान ऐनमा 
सिंशोर्न गनुिपने भएमा मथयौदा ियार गरी साउन मसान्त्िर्भर नेपाल सरकार, मजन्त्रपरर्द् मा 
पेश गररसक्ने। र्वद्यमान र्नयमावली, कायिर्वर्र्, र्नदेजशका, मापदण्ड र मागिदशिन सिंशोर्न 
गनुिपने वा नयााँ िजुिमा गनुिपने भएमा साउन मसान्त्िर्भर अर्नवायि रूपमा सम्पन्त् न गनुिपने। 
जनशजक्त व्यवथथापन समेि साउन र्भर थवीकृि गराई सक्न ुपने व्यवथथा र्मलाएको।  

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

• बहवुर्ीय ठेक् कामा गएका कायिक्रम/आयोजना र्वर्नयोजजि बजेटबाटै कायािन्त्वयन गनुि/गराउन ु
पने। सडक, पलु, बााँर्, र्साँचाई नहर जथिा लामो समयसम्म सञ चालनमा रहने रू.5 
करोडभन्त्दा मार्थका पूवािर्ार आयोजनाको हकमा नयााँ आयोजनाको ठेक् का व्यवथथापन गदाि 
र्नमािण सम्पन्त् न भएपर्छ कजम्िमा पााँच वर्िसम्म सम्बजन्त्र्ि र्नमािण व्यवसायीले नै ममिि गने 
व्यवथथा र्मलाउन ुपने।  

5.4  कायिक्रम थवीकृर्ि र कायिक्रम सिंशोर्न  

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System-LMBIS) 

मा समावेश भएका कायिक्रम नै थवीकृि कायिक्रम हनेु काननुी व्यवथथालाई र्नरन्त्िरिा 
ददइएको। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा समावशे भएका कुनै कायिक्रम सिंशोर्न 
गनुिपने भएमा अथि मन्त्रालयको सहमर्ि र्लनपुने। िर एउटै बजेट उपशीर्िकर्भरको 
र्क्रयाकलापको पररणात्मक लक्ष्य थपघट, रैमार्सक र्वभाजन, खचि शीर्िकको सरुु 
र्वर्नयोजनको 25 प्रर्िशिसम्मको रकमान्त्िर र एउटै बजेट उपशीर्िकको रकम एक 
र्नकायबाट घटाई अको र्नकायमा थप गनुि परेमा कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको 
रोक्का परको आर्ारमा र्क्रयाकलाप र पररमाण नघट्ने गरी कायिक्रम सिंशोर्न गनि सर्कने 
व्यवथथालाई प्रणालीमा सरु्ार गरी कायािन्त्वयन भइरहेको।  

• थवीकृि वार्र्िक कायिक्रममा परेका आयोजनाको ियारीका चरणहरू पूरा गरी 
कायिक्रम/आयोजनाको रैमार्सक र्वभाजन सर्हिको वार्र्िक खररद योजना, र्वथििृ र्डजाइन 
र लागि अनमुान ियार गरी 2079 साउन मसान्त्िर्भर थवीकृि गरी बोलपर आव्हानसमेि 
गररसक्न ुपने। 2079 असोज मसान्त्िर्भर बोलपर मूल्याङ्कन गरी ठेक् का सम्झौिा गनुिपने। 
ठेक् का सम्झौिा भएको १५ ददनर्भर कायि सरुु गने गरी कायािदेश ददने व्यवथथा र्मलाउन ु
पने। 

• र्वर्नयोजजि बजेट िथा थवीकृि कायिक्रममा नपरेका कायिक्रम/आयोजनाको कायािन्त्वयन 
प्रर्क्रया अगार्ड नबढाउने। र्वर्नयोजजि बजेट र थवीकृि कायिक्रममा नपरेका 
कायिक्रम/आयोजनाको कायािन्त्वयन प्रर्क्रया अगार्ड बढाएमा सम्बजन्त्र्ि पदार्र्कारी नै 
जजम्मेवार हनु ुपने। र्वर्नयोजजि बजेट र थवीकृि कायिक्रममा नपरेको कायिक्रम/आयोजनाका 
लार्ग बजेट र्नकासा, रकमान्त्िर िथा कायिक्रम सिंशोर्न नगने व्यवथथा र्मलाएको। 
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5.5  सूचना प्रर्वर्र् प्रणालीमा सरु्ार 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) लाई समयानकूुल पररमाजिन गरी प्रयोगकिािमैरी 
बनाउाँदै पूणि रूपमा वबेमा आर्ाररि बनाइएको। 

• र्क्रयाकलापमा आर्ाररि बजेट िजुिमा र कायािन्त्वयनलाई पूणि रूपमा लागू गररएको। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीमा एकमिु बजेट समपिण, बजेट रोक्का िथा फुकुवा गदाि 
महालेखा र्नयन्त्रकको कायािलयको TSA प्रणालीमा समेि जानकारी हनेु गरी प्रणाली सरु्ार 
गररएको। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा रकमान्त्िर, स्रोिान्त्िर, अजख्ियारी र कायिक्रम 
सिंशोर्न गनि सहज हनेु गरी र्वर्भन्न प्रर्िवेदनहरू र्वकास गरी कायािन्त्वयमा ल्याइएको र्वर्यगि 
मन्त्रालय/र्नकायका अजख्ियारी प्राप् ि अर्र्कारीबाट हनेु 25 प्रर्िशिको सीमा र्भरको 
रकमान्त्िरलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गररएको। 

• कमिचारी सरु्वर्ा अन्त्िगिि उपदान, और्र्ी उपचार, सजिि र्बदा र अपगु हनेु पाररश्रर्मक, 
भत्ता समेिको रकम महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय िथा सबै कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयबाटै र्नकासा हनेु गरी थप र्नकासा मोडु्यल कायािन्त्वयनमा ल्याइएको।  

• प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) लाई पर्न वेबमा आर्ाररि बनाउाँदै यसको 
प्रर्िवेदन प्रणालीलाई थप व्यवजथथि बनाउने गरी थिरोन्नर्ि गररएको। 

• प्रदेश मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS), प्रदेश थिरीय एकल कोर् खािा प्रणाली 
(PTSA) र कम्प्यटुरमा आर्ाररि सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) बीच अन्त्िरआबद्धिा कायम 
गरी Real-time प्रर्िवेदन प्राप् ि हनेु व्यवथथा कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

• राजथव व्यवथथापन प्रणालीको नयााँ सिंथकरण सरुु गररएको। नयााँ सिंथकरणमा सेवाको उच्च 
उपलब्र्िा र थप सरुजक्षि बनाइएको साथै काडि, वालेट जथिा भकु्तानी र्वर्र्बाट भकु्तानी हनेु 
व्यवथथा, बङै्क िथा अन्त्य राजथव सङ्कलन गने र्नकायहरूसाँगको आबद्धिालाई सहज 
बनाइएको। 

• SuTRA प्रणालीमा राजथव व्यवथथापन मोडु्यल र्वकास गरी कायािन्त्वयन सरुु गररएको। र्नजी 
क्षेरबाट सिालन गररएको प्रणाली प्रयोग गदाि थथानीय िहको ठूलो रकम खचि हनेु गरेको, 
र्नजी क्षेरबाट सिालन गररएका प्रणाली प्रयोग गदाि कर जथिो थथानीय िहको सिंवदेनशील 
िथ्याङ्क िथा र्ववरणको सरुक्षा चनुौर्िपूणि रहेकोले SuTRAमा राजथव व्यवथथापन मोडु्यल 
कायािन्त्वयनको सरुुवाि गररएकाले थथानीय िहको राजथवको वगीकृि िथ्याङ्क प्राप् ि गनि, 
थथानीय िहको राजथवको एकीकृि र्ववरण प्राप् ि गनि सहज भएको।  

• र्वत्तीय व्यवथथापन सूचना प्रणाली Financial Management Information System (FMIS) र 
मन्त्रालयगि र्वत्तीय व्यवथथापन सूचना प्रणाली Ministerial Financial Management 

Information System (MFMIS) र्वकास गरी कायािन्त्वयन गररएको। र्वभाग िथा मन्त्रालयले 
आफू र आफू अन्त्िगििका र्नकायहरूको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरण ियार गरी प्रदान गने कुनै 
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प्रणाली नभएको सन्त्दभिमा MFMIS ले र्वर्नयोजन, राजथव, र्रौटी, कायि सिालन कोर्, सम्पजत्त 
र आन्त्िररक लेखापरीक्षणको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरण प्राप् ि गनि सहजिा प्रदान गरेको।  

• र्वत्तीय व्यवथथापन सूचना प्रणाली (FMIS) को प्रयोग गरी कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयको वार्र्िक र्हसाब र्भडान प्रर्क्रयालाई प्रणालीमा आर्ाररि बनाइएको।  

• SuTRAमा Electronic Fund Transfer-EFT को कायािन्त्वयनलाई थप र्वथिार गरी ५ सय 
४१ थथानीय िहमा कायािन्त्वयन गररएको। 

• सिंघ र प्रदेश सरकारबाट हनेु भकु्तानीको जानकारी बैंर्कङ्ग प्रणालीको SMS माफि ि प्रदान गनि 
प्रणालीमा आवश्यक सरु्ार गररएको। 

5.6  अन्त्य प्रयास एविं सरु्ारहरू  

• अन्त्िरािर्िय मापदण्ड अनरुुप सरकारी आम्दानी र खचिलाई अन्त्िरािर्िय मिुा कोर्को 
Government Finance Statistics Manual 2014 अनकूुल वगीकरण र व्याख्या गरी पररमाजिनको 
कायि अजन्त्िम चरणमा रहेको। 

• आयािकिाि एविं राजथव सङ्कलनको लागि घटाउन र प्रर्वर्र्मैरी बनाउने क्रममा भन्त्सार 
र्वन्त्दमुा दाजखला गनुिपने राजथव र्वद्यिुीय भकु्तानी (e-Payment) प्रणालीमा दाजखला गनि सर्कने 
व्यवथथा लागू गररएको। भन्त्सार प्रशासनमा एकद्वार प्रणाली लागू गररएको।  

• सरकारी भकु्तानी प्रणालीमा Electronic Fund Transfer सब ैर्नकायमा लागू गररएको। 

• साविजर्नक सम्पजत्त व्यवथथापन प्रणाली Public Assets Management System मा प्रर्वर्ि गरी 
नेपाल सरकारको एकीकृि सम्पजत्त र्ववरण ियार गनि थार्लएको। 

• र्क्रयाकलापमा आर्ाररि खचि लेखाङ्कन गरी सोझै बैङ्क खािामा भकु्तानी गनि सर्कने गरी ियार 
गररएको Computerized Government Accounting System-CGAS सिंघ र प्रदेश अन्त्िगििको 
सबै सरकारी कायािलयहरूमा लागू गररएको। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS), कम्प्यटुरमा आर्ाररि सरकारी लेखा प्रणाली 
(CGAS), एकल खािा कोर् प्रणाली (TSA) र र्वद्यिुीय भकु्तानी प्रणाली (EFT) बीच अन्त्िर 
आबद्धिा गने काम सम्पन्न भएको। 

• आन्त्िररक लेखापरीक्षण एकीकृि प्रर्िवेदनलाई एकल खािा कोर् प्रणाली (TSA) मा आबद्ध 
गनि प्रणालीको थिरोन्निी गरी लेखापरीक्षण प्रर्िवेदनलाई आबद्ध गररएको। 

• थथानीय िहको थथानीय िह कोर् व्यवथथापन प्रणाली (Sub National Treasury Regulatory 

Application-SuTRA) मा र्वद्यिुीय भकु्तानी प्रणाली (Electronic Fund Transfer-EFT) लाई 
आबद्ध गररएको। 
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पररच्छेद - छ 
खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान र पनु: प्राथर्मकीकरण 

 

6.1  समर्िगि खचि एविं स्रोिको सिंशोर्र्ि अनमुान 

6.1.1  खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान  

बजेटलाई चाल ु आर्थिक वर्िको सरुुवािदेजख नै कायािन्त्वयनमा लैजान सहजीकरण िथा 
कायािन्त्वयनमा एकरूपिा कायम गनि बजेट कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी मागिदशिन जारी गरी थपि र्नदेशन 
ददइएको र्थयो। उक्त मागिदशिनमा बााँडफााँट गनि बााँकी बजेट 2०७९ असोजर्भर बााँडफााँट गनि, 
कायिक्रम/आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक र्नयमावली, कायिर्वर्र्, र्नदेजशका, मापदण्ड 
र मागिदशिन सिंशोर्न वा नयााँ िजुिमा गनुि पने भए अर्नवायि रूपमा साउन मसान्त्ि र्भर सम्पन्न 
गनि, आयोजना/कायिक्रमको पवूि ियारी कायिहरू सम्पन्न गरी असोज मसान्त्ि र्भर ठेक्का सम्झौिा 
गनि लगायिका र्वर्यहरू समावेश गररएको र्थयो। हाल सम्मको पुाँजीगि खचिलाई र्वश्लेर्ण गदाि 
मागिदशिनमा उजल्लजखि र्नदेशनहरूको सन्त्िोर्जनक पररपालना भएको अवथथा छैन।  

प्रथम रैमार्सक अवर्र्र्भर आयोजना पूवि ियारीका कायिहरू परुा गरर ठेक्का सम्झौिा गनुिपने 
व्यवथथा गररएकोमा सोको कायािन्त्वयन हनु सकेन। यसबाट साविजर्नक खचिको प्रकृर्िमा समेि 
असर पनि गएको छ। कर्िपय सार्बक देजखएका समथया पर्न समयमा खचि हनु नसक्ने कारणका 
रूपमा रहेका छन।् र्वशेर्िः पुाँजीगि खचि हनु नसक्नमुा जग्गा प्रार्िमा र्ढलाई, वािावरणीय 
अध्ययन प्रर्िवेदन थवीकृर्िमा र्ढलाई, वन क्षेरको थवीकृर्ि, खररद र ठेक्का व्यवथथापनमा समथया 
देजखएका छन।्  

अथििन्त्रलाई सामान्त्य अवथथामा फकािउन र र्नजी क्षरेको मनोबल खजथकन नददन समयमै 
आवश्यक रणनीर्ि र्लन नसक्दा अथििन्त्रमा केही सिंकुचन हनु पगुेको देजखन्त्छ। अन्त्िरािर्िय 
व्यापार र्वचलन रोक्न जजम्मेवारीमा रहेका र्नकायहरू बीचमा पयािि समन्त्वय र सहकायिको 
अभावमा चोरी र्नकासी र पैठारी र्नयन्त्रण गनि नसकेको, राजथव सम्बन्त्र्ी नीर्िमा भएको 
पररवििनको प्रभाव राजथव सङ्कलनमा परेको छ। 

हाल नेपाल सरकारले पैठारीमा लगाएको बन्त्देज हटाएको, वथि ुपैठारी गदाि खोर्लने नगद माजजिन 
राख् न ु पने व्यवथथामा पनुरावलोकन गरेको, अथििन्त्रका समर्िगि आर्थिक पररसूचकहरूमा 
(र्वशेर्िः बाह्य क्षेरका) सरु्ारका सङ्केिहरू देजखन थालेको, राजथव सङ्कलनमा सिंलग्न 
र्नकायहरूलाई समन्त्वयात्मक रूपमा पररचालन गने र िी र्नकायहरूमा कायिरि कमिचारीहरूको 
कायि सम्पादनको सूक्ष्म अनगुमन आरम्भ गररएकोले चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा राजथव 
सङ्कलनमा सरु्ार हनेु अपके्षा गररएको छ। 

सरकारको सवि सजिि कोर्मा दबाव परे पर्न रार्िय गौरवका आयोजना, रार्िय महत्त्वका 
आयोजना, क्रमागि आयोजना, सामाजजक सरुक्षा एविं सिंरक्षणका कायिक्रमलाई स्रोिको प्रबन्त्र् गने 
नीर्ि र्लइएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा बजेट सन्त्िलुन कायम गनि खचिलाई 
र्मिव्यर्यिा िथा पनुप्रािथर्मकीकरण गरी स्रोि व्यवथथापन गनि अथि मन्त्रालयबाट र्मर्ि २०७९ 
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माघ 1७ गिे केही खचि शीर्िकहरूमा बजेट कटौिी र केही कायिक्रम हाललाई थथर्गि गररएकोले 
चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा चाल ुखचिमा र्मिव्यर्यिा कायम हनेुछ। पुाँजीगि खचििफि  
र्नमािणार्ीन आयोजनाहरूलाई सम्पन्त् न गदै जाने नीर्ि र्लइएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम 
छ मर्हनामा चाल ुर र्वत्तीय व्यवथथामा गि वर्ि सोही अवर्र्को िलुनामा वृर्द्ध भएको छ।  

चाल ुआर्थिक वर्िमा रािसेवकको िलबमानमा वृर्द्ध िथा सोबाट र्नवृत्तभरणमा हनेु वृर्द्ध र 
सामाजजक सरुक्षामा गररएको दायरा र्वथिार, रासायर्नक मलको र्वश्वव्यापी रूपमा भएको मूल्य 
वृर्द्ध, र्वपद् व्यवथथापन, आन्त्िररक ऋणको ब्याजदर बढ्न,ु नेपाली मिुा अमेररकी डलरसाँग 
कमजोर हुाँदा वैदेजशक ऋणको सावााँ िथा ब्याज भकु्तानीको दार्यत्वमा हनेु वृर्द्धले चाल ुखचिमा 
दबाव र्सजिना भएको छ। रार्िय गौरवका आयोजना, रार्िय प्राथर्मकिाका 
आयोजना/कायिक्रमलाई र्वगिमा ददइएको स्रोि सहमर्ि अनसुार कायि भई दार्यत्व र्सजिना हुाँदा 
बााँकी अवर्र्मा पुाँजीगि खचिमा वृर्द्ध हनेु देजखन्त्छ। राजथव सङ्कलन लक्ष्यभन्त्दा न्त्यून भएकोले 
हालको अवथथामा स्रोि सहमर्ि प्रदान गररएका मध्ये ियारी परुा नभएका िथा कायािन्त्वयनको 
प्रर्क्रया सरुु नभएका आयोजना/कायिक्रमको थप प्रर्क्रया अगार्ड नबढाउने नीर्ि र्लन ु पने 
देजखन्त्छ। 

चाल ु आर्थिक वर्िमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण माफि ि प्रदेश िथा थथानीय िहमा पूवािर्ार र्नमािण 
लगायिका लार्ग पयािप् ि बजेट उपलब्र् भए पर्न खचि गने क्षमिा अझै र्वकास हनु नसकेकोले 
हथिान्त्िरण भएको सम्पूणि रकम खचि हनेु अवथथा छैन। चाल ुआर्थिक वर्िमा राजथव लक्ष्य 
अनसुार सङ्कलन नहुाँदा र्वर्नयोजन ऐनको व्यवथथा बमोजजम अनदुान प्रभार्वि हनेु हुाँदा प्रदेश िथा 
थथानीय िहको अर्नवायि दार्यत्वको व्यवथथापन गनि समेि स्रोि व्यवथथापन गनि कदठन हनेु 
देजखएको छ।  

चाल ु आर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनाको खचि, हाल र्लइएको खचि कटौिी र बजेटको 
पनुप्रािथर्मकीकरणको नीर्ि अवलम्बन गदाि बााँकी छ मर्हनाको अवर्र्मा देहाय बमोजजम खचि हनेु 
सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। 

िार्लका 6.१: खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान                                     (रू.लाखमा)  

शीर्िक 

आर्थिक वर्ि 2078/79 समर्िगि जथथर्ि 

अनमुान यथाथि खचि प्रर्िशि 2079/80 
को बजेट 

2079 
पसुसम्मको 
यथाथि खचि 

2079/80 को 
सिंशोर्र्ि 

अनमुार्नि खचि 

सिंशोर्र्ि 

अनमुार्नि 
खचि 

प्रर्िशि 

चाल ुखचि 10652939 9543169 89.58 11832351 4551272 10219284 86.37 
पुाँजीगि खचि 3780977 2160864 57.15 3803845 534552 3138516 82.51 
र्वत्तीय 
व्यवथथा 1894376 1394709 73.62 2302177 677654 2142177 93.05 

जम्मा 16328292 13098742 80.22 17938373 5763478 15499977 86.41 
स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय    
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6.1.2 खचिको सिंशोर्र्ि अनमुानका आर्ार 

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

चाल ुखचििफि   

• अन्त्ि शलु्क थटीकरको लार्ग चाल ुआर्थिक वर्िमा अपगु हनु गएको बजेट रकम रू.38 
करोड थप र्नकासा ददइएको र चरुोट लगायिमा प्रयोग हनेु थटीकरका लार्ग नपगु रकम 
व्यवथथापन गनुिपने। 

• सहरु्लयिपूणि कजािका लार्ग ब्याज अनदुानमा ठूलो रकम भूक्तानी हनेु। 
• रासायर्नक मल खररद गनि चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग थप रू.16 अबिको स्रोि सरु्नजिििा 

ददइएको हुाँदा थप रकम व्यवथथापन गनुिपने। 
• सामाजजक सरुक्षा भत्ताका लार्ग नपगु हनेु रकम व्यवथथापन गनुिपने। 
• रािसेवक कमिचारी र पदार्र्कारीको पाररश्रर्मकमा भएको वृर्द्ध िथा प्रहरी र सेनाको लार्ग 

आवश्यक पाररश्रर्मक र खाद्यान्नमा अपगु हनु जाने थप रकम व्यवथथापन गनुिपने। 
• कर्िपय अत्यावश्यक खचिमा न्त्यून वा छुट र्वर्नयोजनका कारण अपगु हनु जाने रकम थप 

बजेट र्नकासा गनुिपने। 
• रार्िय पररचयपर आपूर्ििका लार्ग थप रकम भकु्तानी गनुिपने। 
• राहदानी छपाईको लार्ग नपगु हनेु रू.88 करोड रकम थप व्यवथथापन गनुिपने। 
• खचि कटौिी िथा रोक्का गररएको रकम बाहेक अन्त्य र्वर्नयोजजि बजेट रकम अर्र्कािंश खचि 

हनेु। 
• प्रर्िर्नर्र् सभा िथा प्रदेश सभा र्नवािचनको लार्ग चालिुफि  र्वर्नयोजजि बजेटमध्ये अर्र्कािंश 

खचि भएको, रािपर्ि र उपरािपर्िको र्नवािचन, रार्िय सभा सदथयको र्नवािचन र प्रर्िर्नर्र् 
सभािफि  उप-र्नवािचन गनुिपने भएकोले थप र्नकासा गनुिपने। 

• समयमा भकु्तान हनु नसकेको प्रदेश र थथानीय िहको गि आर्थिक वर्िको दार्यत्व चाल ु
आर्थिक वर्िमा सरेकोले सो दार्यत्व भकु्तानी गनुिपने। 

• चाल ुआर्थिक वर्िमा थथापना भएका नयााँ आयोजनाहरूको चाल ुिफि को खचिमा अपगु हनु 
जाने रकम थप र्नकासा गनुिपने। 

• जलवाय ुपररवििनका कारण र्सजिना हनु सक्ने प्राकृर्िक प्रकोपका लार्ग थप बजेट व्यवथथापन 
गनुिपने। 

पुाँजीगि खचििफि  

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

• र्वर्भन्त् न आर्थिक वर्िमा उपलब्र् गराइएको स्रोि सरु्नजिििाको दार्यत्व भकु्तानी गनुिपने। 
• मध्यपहाडी लोकमागि, हलुाकी राजमागि, मदन भण्डारी लोकमागि, भेरी लोकमागि, र्वर्भन्त् न 

व्यापाररक मागिहरू, महाकाली कोररडोर, बटुवल-नारायणगढ खण्ड, रार्िय महत्त्वका 
आयोजनाको लार्ग थप रकम व्यवथथापन गनुिपने। 
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• नारायणी नदी र्नयन्त्रण लगायि अन्त्य नदी र्नयन्त्रण आयोजनाका लार्ग कायि अजघ बढाउन 
सहमर्ि ददइएकाले कायि प्रगर्ि अनरुूप सृजना हनेु दार्यत्व भकु्तानी गनुिपने। 

• सनुकोशी मररन डाइभसिन आयोजना, बबई र्साँचाई आयोजनाको नयााँ चरण लगायि र्साँचाई 
आयोजनामा ददइएको स्रोि सरु्नजिििाको भकु्तानी गनुिपने। 

• सखु्खा बन्त्दरगाह भन्त्सार कायािलय, पसािको लार्ग आवश्यक जग्गा अर्र्ग्रहणका लार्ग रू.३ 
अबि थप भकु्तानी गनुिपने भएकाले खचिमा वृर्द्ध हनेु। 

• सिंघीय सिंसद भवन, प्रर्ानमन्त्री र्नवास, मन्त्री र्नवास िथा प्रदेश प्रमखु र्नवासको भवन 
र्नमािण भइरहेकोले िी आयोजनामा थप बजेट आवश्यक पने। सघन सहरी र्वकास कायिक्रमले 
गर्ि र्लएकाले सोमा समेि थप खचि हनेु। 

• कणािली कोररडोरको र्वद्यिु प्रसारण लाइनका लार्ग जग्गा अर्र्ग्रहण बापि मआुब्जा भकु्तानी 
गदाि खचि बढ्ने। 

• जलवाय ुअनकूुर्लि ठूला खानेपानी आयोजना लगायि अन्त्य आयोजनाहरूको लार्ग कायि अजघ 
बढाउन सहमर्ि ददइएकाले थप बजेट खचि हनेु। 

• पनुर्निमािण हनु बााँकी सम्पदा र भवनहरूको पनुर्निमािण भइरहेको सो कायिमा हनेु खचि। 

र्वत्तीय व्यवथथािफि  

• नेपाल र्वद्यिु प्रार्र्करण अन्त्िगिि ग्रामीण र्वद्यिुीकरण आयोजनाको र्नमािण कायिले गर्ि 
र्लएकोले खचि वृर्द्ध हनेु। 

• आन्त्िररक ऋणिफि  ब्याजदरमा वृर्द्ध भएको िथा सावााँ र्फिाि गने प्रयोजनको लार्ग र्वर्नयोजजि 
बजेट अपगु हनेु देजखएकोले रू.44 अबि थप बजेट आवश्यक पने। 

• नेपाली मिुा अमेररकी डलरसाँग कमजोर हुाँदै गएकोले वैदेजशक ऋणको सावााँ िथा ब्याज 
भकु्तानी गनि र्वर्नयोजन गररएको रकम अपयािप् ि हनेु देजखएको हुाँदा थप रकम व्यवथथापन 
गनुिपने। 

6.1.3  चाल ुखचि अनमुान  

चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो छ मर्हनामा रू.4 खबि 55 अबि 12 करोड 72 लाख खचि 
भइसकेको र चाल ु खचिको सिंशोर्र्ि अनमुानका आर्ारहरूलाई र्वश्लरे्ण, र्वर्भन्त् न 
मन्त्रालय/र्नकायहरूको थप मागको सम्बोर्न गनि आर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा थप रू.5 खबि 
66 अबि 80 करोड 12 लाख खचि हनेु अनमुान गररएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो छ 
मर्हनामा भएको खचि र बााँकी अवर्र्मा हनेु खचिको अनमुान समेिका आर्ारमा चाल ुआर्थिक 
वर्िमा चाल ुखचििफि  र्वर्नयोजजि रकमको 86.37 प्रर्िशि अथािि ्रू.10 खबि 21 अबि 92 
करोड 84 लाख खचि हनेु सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। 

6.1.4  पुाँजीगि खचि अनमुान  

पुाँजीगि खचििफि  चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनामा रू.५3 अबि 45 करोड 52 लाख खचि 
भएको र बााँकी अवर्र्मा हनेु पुाँजीगि खचिको अनमुान समेिका आर्ारमा बााँकी अवर्र्मा थप 
रू.2 खबि 60 अबि 39 करोड 64 लाख पुाँजीगि खचि हनेु अनमुान गररएको छ। हालसम्म 
भएको खचि र बााँकी अवर्र्मा हनेु खचि समेि गरी चाल ुआर्थिक वर्िमा पुाँजीगििफि  र्वर्नयोजनको 
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82.51 प्रर्िशि अथािि ्रू.3 खबि 13 अबि 85 करोड 16 लाख खचि हनेु सिंशोर्र्ि अनमुान 
गररएको छ। 

6.1.5  र्वत्तीय व्यवथथािफि को अनमुान 

र्वत्तीय व्यवथथािफि  चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो छ मर्हनामा रू.67 अबि 76 करोड 5४ लाख 
खचि भएको छ। बााँकी अवर्र्मा हनेु सावााँ र ब्याज भकु्तानी, अन्त्य खचिसमेिको आर्ारमा रू.१ 
खबि 46 अबि 45 करोड 23 लाख थप खचि हनेु अनमुान रहेको छ। खचि भएको र खचि हनेु 
अनमुानको आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िमा र्वत्तीय व्यवथथािफि  र्वर्नयोजनको 93.05  प्रर्िशि 
अथािि ्रू.2 खबि 14 अबि 21 करोड 77 लाख खचि हनेु सिंशोर्र्ि अनमुान गररएको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७9/80 को खचिको सिंशोर्र्ि अनमुान 

चाल ुआर्थिक वर्िमा चालिुफि  रू.10 खबि 21 अबि 92 करोड 84 लाख, पुाँजीगििफि  रू. 3 
खबि 13 अबि 85 करोड 16 लाख र र्वत्तीय व्यवथथािफि  रू.2 खबि 14 अबि 21 करोड 77 
लाख गरी कुल खचि रू.15 खबि 49 अबि 99 करोड 77 लाख खचि हनेु सिंशोर्र्ि अनमुान 
गररएको छ। यो रकम सरुु र्वर्नयोजनको 86.41 प्रर्िशि हो।  

6.2  स्रोिगि खचि अनमुान 

चाल ु आर्थिक वर्िको बजेटमा प्रथिाव गररएको खचि व्यहोने स्रोिमध्ये राजथव र आन्त्िररक  
ऋणबाट गरी जम्मा रू.१4 खबि 96 अबि 11 करोड 79 लाख, वैदेजशक अनदुानबाट रू.55 
अबि 45 करोड 83 लाख र वैदेजशक ऋणबाट रू.2 खबि 42 अबि 26 करोड 11 लाख रहने 
अनमुान गररएको र्थयो। 

समीक्षा अवर्र्सम्म नेपाल सरकारको स्रोिबाट रू.5 खबि 40 अबि 55 करोड 68 लाख, 
वैदेजशक अनदुानबाट रू.7 अबि 21 करोड 67 लाख र वैदेजशक ऋणबाट रू.28 अबि 57 
करोड 43 लाख खचि भएको छ। 

चाल ुवर्िको अन्त्त्यसम्ममा नेपाल सरकार स्रोििफि बाट रू.13 खबि 41 अबि खचि हनेु सिंशोर्र्ि 
अनमुान छ। वैदेजशक अनदुानिफि  रू.38 अबि 45 करोड 83 लाख खचि हनेु र वैदेजशक 
ऋणिफि को रू.1 खबि 70 अबि 53 करोड 94 लाख खचि हनेु सिंशोर्र्ि अनमुान रहेको छ। 

चाल ुआर्थिक वर्िको पर्हलो छ मर्हनामा लक्ष्यको कररब आर्ा राजथव सङ्कलन भइसकेको, र्वकास 
र्नमािण कायिले गर्ि र्लई पुाँजीगि खचिमा वृर्द्ध हनेु, आर्थिक ऐनबाट प्रदान गररएका छुट सरु्वर्ाको 
उपयोगको कारणबाट लजक्षि राजथव सङ्कलन हनेु अनमुान रहेको छ। 
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िार्लका 6.२: स्रोिगि खचिको पररचालनको सिंशोर्र्ि अनमुान                     (रू.लाखमा) 

शीर्िक आर्थिक वर्ि 2078/079  समर्िगि जथथर्ि 

  अनमुान यथाथि खचि प्रर्िशि 
2079/80 को 

बजटे 
पसुसम्मको 
यथाथि खचि 

2079/80 
को सिंशोर्र्ि 
अनमुार्नि खचि 

सिंशोर्र्ि 
अनमुार्नि खचि 

प्रर्िशि 
नेपाल सरकार 
(राजथव र 
आन्त्िररक 
ऋण) 12898206 11518184  89.30  

 14961179  5405568  13410000      89.63  

वैदेजशक 
अनदुान 599199 273548  45.65  

  554583   72167   384583      69.35  

वैदेजशक ऋण 2830887 1307011  46.17   2422611   285743  1705394      70.39  

जम्मा 16328292 13098743  80.22   17938373  5763478  15499977      86.41  

स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

6.3  खचिको प्राथर्मकीकरण 

चाल ुआर्थिक वर्िको प्रथम छ मर्हनाको खचिको अवथथा र्वश् लेर्ण गदाि अपेजक्षि रूपमा खचि नभए 
पर्न मार्थ उल्लेख गररएको आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा चाल,ु पुाँजीगि र 
र्वत्तीय व्यवथथािफि को खचिमा उल्लेख्य वृर्द्ध हनेु अनमुान छ। कर्िपय आयोजनाहरूको र्नमािणको 
गर्ि अजघ बढेको िर र्वर्नयोजजि बजेट अपगु हनेु देजखएकोले यथिा आयोजनामा र्सजिना हनेु 
दार्यत्व व्यवथथापन गनुिपने छ। नपगु पाररश्रर्मक भत्ता लगायिका चाल ुखचिलाई आवश्यक स्रोि 
व्यवथथापन गनुि पनेछ। िसथि, खचि हनु नसक्ने क्षेर र आयोजनाबाट खचि हनु सक्ने चाल ु
योजना र कायिक्रममा बजेट व्यवथथापन गरी चाल ु खचिमा र्मिव्यर्यिा कायम गदै स्रोिको 
उपलब्र्िाको आर्ारमा चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्को खचिलाई प्राथर्मकीकरण गनुि पने 
देजखएको छ। 

6.3.1  चाल ुखचि 

चाल ुखचििफि  आर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा देहाय बमोजजम प्राथर्मकीकरण गररनेछः 

• रािसेवक कमिचारी, पदार्र्कारीको नपगु पाररश्रर्मक, भत्ता र सरुक्षाकमीको नपगु राशनका 
लार्ग आवश्यक स्रोि व्यवथथापनलाई प्राथर्मकिा ददई प्रशासर्नक र उपभोग खचिमा 
र्मिव्यर्यिा कायम गने। 

• र्मर्ि 2079/10/17 को खचि कटौिी िथा रोक्काको र्नणियलाई पूणि पालना गरी प्रशासर्नक 
र उपभोग खचिमा र्मिव्ययीिा कायम गने। 

• दोस्रो रैमार्सक अवर्र्सम्म मापदण्ड/कायिर्वर्र्/र्नदेजशका िजुिमा नभएका, बजेट बााँडफााँट 
नभएका र ित्काल कायािन्त्वयनमा लैजानका लार्ग थपि सिालन र्वर्र् नबनेका कायिक्रमहरू 
हाललाई थथर्गि गने र स्रोिको सहजिा हनेु अवथथामा प्राथर्मकिाका आर्ारमा क्रमशः 
फुकुवा गदै जाने। 
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• हालसम्म कायािन्त्वयनमा नआएको कायिक्रमहरूको बजेट समपिण गराई आवश्यक पने क्षेरमा 
रकमान्त्िर गरी व्यवथथापन गने। 

• पाररश्रर्मक, भत्ता, अवकाश सरु्वर्ा, प्रर्िबद्ध खचिको भकु्तानी लगायिका खचिको चाल ुआर्थिक 
वर्िमा नै भकु्तानी ददनपुने दार्यत्व अको आर्थिक वर्िमा नसाने गरी व्यवथथापन गने। 

• चाल ु खचििफि  चाप बढेकाले सभा, गोष्ठी, सेर्मनार जथिा कायिक्रमहरूको खचिमा रोक 
लगाउने। 

• स्रोिमा परेको चापका कारण नयााँ सङ्गठन सिंरचना र दरबन्त्दी र्सजिना नगने। 
• चाल ुआर्थिक वर्िमा नेपाल सरकारको स्रोिमा नेपाल सरकारको प्रर्िर्नर्र्त्व गरी वैदेजशक 

भ्रमणको क्रम बढ्दा थप रकम व्यवथथापन गनुि परेको हुाँदा वैदेजशक भ्रमणलाई र्नरुत्सार्हि 
गने। 

• कायिक्रम खचि अन्त्िगिि र्वर्नयोजन भएका िर सरुुवाि नभएका कायिक्रम रोक् का गने। 
• र्वश्वर्वद्यालय, प्रर्िष्ठान, सर्मर्ि, र्नयामक र्नकाय, बोडि लगायि सबै साविजर्नक सिंथथानलाई 

ददइने अनदुानलाई पनुप्रािथर्मकीकरण गने। 
• र्वर्नयोजजि बजेट र कायिक्रम लक्ष्य अनरुूप खचि गनि गराउन सबै मन्त्रालय र र्नकायले 

आवश्यक सहयोग र समन्त्वय गने। 

6.3.२  पुाँजीगि खचि 

पुाँजीगि खचििफि  चाल ुआर्थिक वर्िको बााँकी अवर्र्मा देहाय बमोजजम प्राथर्मकीकरण गररनेछः 

• हालसम्म मापदण्ड, कायिर्वर्र्, र्नदेजशका र सिालन र्वर्र् थवीकृि नभएका कायिक्रमहरू 
हाललाई पूणि वा आिंजशक रूपमा थथर्गि गने। 

• मापदण्ड, कायिर्वर्र्, र्नदेजशका र सिालन र्वर्र् थवीकृि भएर पर्न पूवि ियारी हनु नसकी 
कायािन्त्वयनमा नगएका आयोजना/कायिक्रमहरू औजचत्य हेरी पूणि वा आिंजशक रूपमा रोक् का 
राख् ने। 

• रार्िय गौरवका आयोजना, अर्रुा आयोजना एविं अन्त्य महत्त्वपूणि आयोजनामा र्सजजिि 
दार्यत्वका लार्ग बजेट व्यवथथापन गने। 

• भूकम्प पर्छको पनुर्निमािण अन्त्िगिि र्नमािणार्ीन सम्पदा र सिंरचनाहरूको सम्पन्न कामको 
भकु्तानी ददने। 

• हालसम्म कायि अजघ नबढेका, खचि हनु नसक्ने योजना र कायिक्रमको पर्हचान गरी सोको 
बजेट समपिण गराई खचि हनेु योजना र कायिक्रममा रकमान्त्िर गरी र्सजजिि दार्यत्व फरफारक 
गने। 

• स्रोि सरु्नजिििा ददइएका एविं कायि अजघ बढाउन सहमर्ि ददइएको सडक, सहरी र्वकास, 
र्साँचाई, खानेपानी जथिा पूवािर्ारका क्षेरका लार्ग र्सजजिि दार्यत्व चाल ुआर्थिक वर्िमा नै 
भकु्तानी ददई फरफारक गने। 

• चाल ुआर्थिक वर्िका लार्ग थवीकृि बजेट िथा कायिक्रम र्भर परेका र यस अजघ अथि 
मन्त्रालयबाट स्रोि सहमर्ि र्लएका आयोजनाहरूको समेि पनुप्रािथर्मकीकरण गनुि पने भएकोले 
कायािन्त्वयनमा लैजान ुपूवि अथि मन्त्रालयबाट पनुः सहमर्ि र्लनपुने।  
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• वैदेजशक सहायिा अन्त्िगिि सञ चार्लि आयोजनाको सहायिा पररचालन गनि समथया भएमा 
आवश्यकिा र औजचत्यका आर्ारमा स्रोि फुकुवा वा स्रोिान्त्िर गरी सहजीकरण गने। 

• अर्र्कािंश वैदेजशक ऋणमा सञ चार्लि आयोजनाको नपगु Counterpart Fund सम्बजन्त्र्ि 
मन्त्रालयमा र्वर्नयोजजि बजेटबाट नै व्यवथथापन गनि सहजीकरण गने। 
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पररच्छेद - साि 
प्रदेश िथा थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण िथा खचिको जथथर्ि 

 

7.1 प्रदेश िथा थथानीय िहमा भएको र्वत्तीय हथिान्त्िरण 

आर्थिक वर्ि 20७९/८० मा समानीकरण, सशिि, र्वशेर् र समपूरक अनदुान गरी कुल रू.४ 
खबि 29 अबि 83 करोड 2२ लाख र्वत्तीय हथिान्त्िरणको लार्ग र्वर्नयोजन गररएको छ। यो 
र्वत्तीय हथिान्त्िरण रकम गि आर्थिक वर्िको िलुनामा रू.4२ अबि ५३ करोड ३५ लाखले बढी 
छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा बजेटमाफि ि प्रदेश िथा थथानीय िहले कायािन्त्वयन गनि सक्ने सडक, 
खानेपानी, र्साँचाई लगायिका आयोजना सम्बजन्त्र्ि िहमा हथिान्त्िरण गररएकोले र्वत्तीय 
हथिान्त्िरणमा वृर्द्ध हनु गएको हो। प्रर्ानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको लार्ग र्वर्नयोजजि रकम 
बजेटमाफि ि नै थथानीय िहमा हथिान्त्िरण गररएको छ। 

र्वर्नयोजजि रकममध्ये चालिुफि  रू.3 खबि ४१ अबि ८७ करोड ६६ लाख र पुाँजीगििफि  ८७ 
अबि ९5 करोड ५६ लाख हथिान्त्िरण हनेु अनमुान छ। कुल र्वत्तीय हथिान्त्िरण रकममध्ये 
प्रदेशमा रू.१ खबि 29 अबि 46 करोड 6 लाख र थथानीय िहमा रू.३ खबि 37 करोड 16 
लाख हथिान्त्िरण हनेु अनमुान छ।  

आर्थिक वर्ि 207९/८० मा प्रदेश िथा थथानीय िहहरूमा हथिान्त्िरण गररने अनदुान रकम 
देहायका िार्लकामा प्रथििु गररएको छ। 

िार्लका 7.1: प्रदेश िथा थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण                  (रू.लाखमा) 

आर्थिक वर्ि  र्नकाय  
र्वर्नयोजन ६ मर्हनामा भएको र्वत्तीय हथिान्त्िरण 

चाल ु पुाँजीगि जम्मा चाल ु पुाँजीगि जम्मा 
207८/7९ प्रदेश 742217 299413 1041630 333575 77599 411174 
207८/7९ थथानीय िह 2515238 316119 2831357 1271543 109897 1381440 

जम्मा रकम 3257455 615532 3872987 1605118 187496 1792613 
207९/8० प्रदेश 779201 515405 1294606 282981 86625 369606 
207९/8० थथानीय िह 2639565 364151 3003716 1327940 147286 1475226 

जम्मा रकम 3418766 879556 4298322 1610921 233911 1844832 
  स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

र्वत्तीय हथिान्त्िरणका लार्ग र्वर्नयोजजि रकम कुल बजेट अनमुानको २४ प्रर्िशि र राजथव 
बााँडफााँट समेि गणना गदाि कुल सिंघीय बजेटको 33.04 प्रर्िशि हनु आउाँछ। समीक्षा अवर्र्मा 
अनदुान थवरुप प्रदेशलाई कुल रू.३६ अबि ९६ करोड ६ लाख र थथानीय िहलाई रू.१ खबि 
४७ अबि ५२ करोड २6 लाख गरी कुल रू.१ खबि ८४ अबि ४८ करोड ३2 लाख र्वत्तीय 
हथिान्त्िरण भएको छ, जनु र्वत्तीय हथिान्त्िरणको लार्ग र्वर्नयोजजि कूल रकमको 42.92 
प्रर्िशि हो। प्रदेशिफि  28.55 प्रर्िशि र थथानीय िहमा 49.11 प्रर्िशि हथिान्त्िरण भएको 
छ।  
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िार्लका 7.2: प्रदेश िथा थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण हनेु रकम र्वर्नयोजन  (रू.लाखमा) 

क्र.सिं. अनदुान 
र्वर्नयोजन ६ मर्हनामा भएको र्वत्तीय हथिान्त्िरण 

प्रदेश थथानीय िह जम्मा  प्रदेश थथानीय िह जम्मा  

1 
समानीकरण 
अनदुान  

614321 1002313 1616634 231205 488876 720081 

2 
सशिि 
अनदुान 

571682 1837263 2408945 106697 945742 1052439 

3 
समपूरक 
अनदुान 

62960 72730 135690 18776 16556 35332 

4 
र्वशेर् 
अनदुान 

45643 91410 137053 12928 24052 36980 

जम्मा रू. 1294606 3003716 4298322 369606 1475226 1844832 
स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

7.2 प्रदेश िथा थथानीय िहलाइि राजथव बााँडफााँट 

प्रदेश िथा थथानीय िहलाइि राजथव बााँडफााँट बापि रू.1 खबि ६३ अबि 2 करोड 91 लाख 
हथिान्त्िरण हनेु अनमुान गररएको र्थयो। 2079 पसु मसान्त्िसम्म मूल्य अर्भवृर्द्ध कर र 
आन्त्िररक उत्पादनबाट सङ्कलन हनेु अन्त्ि:शलु्क रकममध्ये प्रदेश र थथानीय िहलाई सूर अनसुार 
(15 प्रर्िशि) ले हनेु रू.२7 अबि 30 करोड 59 लाखका दरले जम्मा रू.54 अबि 61 करोड 
18 लाख बााँडफााँट गररएको छ।  
मूल्य अर्भवृर्द्ध कर र अन्त्ि:शलु्क (आन्त्िररक उत्पादन) बाट सिंकर्लि राजथव सिंघीय र्वभाज्य 
कोर्मा जम्मा गरी मार्सक रूपमा प्रदेश र थथानीय िहमा राजथव बााँडफााँट गने व्यवथथा गररएको 
छ। हालसम्म िीन िहको राजथव बााँडफााँट देहाय बमोजजम रहेको छ। 

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

सिंघ १२७४२80 
प्रदेश  २७३०५९ 
थथानीय िह  २७३०५९ 

जम्मा १८२०३९८ 

   स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
 
आर्थिक वर्ि 207८/7९ मा सङ्कलन भइि सिंघीय र्वभाज्य कोर्मा जम्मा भएको प्राकृर्िक स्रोि 
(र्वद्यिु, खानी, पवििारोहण र वनक्षेर) वापिको रोयल्टी रकम रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त 
आयोगबाट र्सफाररस भए बमोजजम प्रदेश र थथानीय िहमा रू.२ अबि ८६ करोड १३ लाख 
बााँडफााँट गररएको छ। प्रदेश र थथानीय िहलाई रू.१ अबि ४३ करोड ७ लाखका दरले र्वभाजन 
भएको छ।  
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7.3 प्रदेशगि र्वत्तीय हथिान्त्िरण र खचिको जथथर्ि 

चाल ुआर्थिक वर्ि 207९/८० मा प्रदेशिफि  र्वत्तीय समानीकरण, सशिि, र्वशेर् र समपूरक 
अनदुान गरी कुल रू.1 खबि 29 अबि 46 करोड 6 लाख र्वर्नयोजन भएको छ। र्वत्तीय 
हथिान्त्िरण वापिको र्वर्नयोजन, हथिान्त्िरण गररएको रकम र खचि सम्बन्त्र्ी र्ववरण िल प्रथििु 
गररएको छ। 

िार्लका 7.4: प्रदेशगि र्वत्तीय हथिान्त्िरणको जथथर्ि               (रू.लाखमा) 

प्रदेश 

व्यय अनमुान 
अनसुारको 
र्वर्नयोजन 

पर्हलो ६ 
मर्हनामा 

र्वत्तीयहथिान्त्िरण 

चालिुफि  खचि पुाँजीगििफि  
खचि 

कुल 
हथिान्त्िरणबाट 
भएको जम्माखचि 

प्रदेशनिं. १ 190991 46900 33099 13801 38134 
मरे्श प्रदेश 191509 33085 27764 5321 17128 
बागमिी प्रदेश 203266 53356 38974 14383 21902 
गण्डकी प्रदेश 165432 75277 55242 20035 23953 
लजुम्बनी प्रदेश 184764 67248 64057 3191 29264 
कणािली प्रदेश 183061 53631 53631 0 18458 
सदूुरपजिम 

प्रदेश 
175583 40110 28992 11118 17883 

जम्मा 1294606 369606 301757 67849 166721 
स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 
समीक्षा अवर्र्मा सिंघीय सजिि कोर्बाट प्रदेशलाइि रू.३६ अबि ९६ करोड ६ लाख र्वत्तीय 
हथिान्त्िरण भएकोमा रू.16 अबि 67 करोड 21 लाख खचि भएको देजखन्त्छ जनु र्वत्तीय 
हथिान्त्िरणको 45.11 प्रर्िशि हो। चालिुफि  रू.30 अबि १७ करोड ५7 लाख र पुाँजीगििफि  
रू.६ अबि 7८ करोड ४9 लाख हथिान्त्िरण भएको छ।  

7.4 प्रदेशको बजेट र खचिको जथथर्ि 

आर्थिक वर्ि 2079/80 मा सािै प्रदेशको कूल बजेट रू.३ खबि 5 अबि 50 करोड 24 लाख 
भएकोमा समीक्षा अवर्र्मा कुल खचि रू.49 अबि 53 करोड 31 लाख खचि भएको छ जनु 
कूल प्रदेशको बजेटको १६.२१ प्रर्िशि हो। सबैभन्त्दा बढी प्रदेश निं. 1 मा 2४.८८ प्रर्िशि 
खचि भएको छ। सबैभन्त्दा कम मरे्श प्रदेशमा १०.९० प्रर्िशि र कणािली प्रदेशमा 1३.०४ 
प्रर्िशि खचि भएको छ। व्यय अनमुान अनसुारको बजेट र खचि सम्बन्त्र्ी र्वथििृ र्ववरण िल 
प्रथििु गररएको छ। 
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िार्लका 7.5 : प्रदेशगि खचिको अवथथा                                                                           (रू.लाखमा) 

प्रदेश 

प्रदेशको जम्मा चाल ु पुाँजीगि र्वत्तीय व्यवथथा 

प्रदेशको कुल 
बजेट अनमुान 

जम्मा खचि 
जम्मा खचि 
प्रर्िशि 

र्वर्नयोजन खचि खचि प्रर्िशि र्वर्नयोजन  खचि 
खचि 
प्रर्िशि 

र्वर्नयोजन खचि खचि प्रर्िशि 

प्रदेश निं. 1 397383 98884 24.88  167389 54568 32.60  229994 44316 19.27  0 0    -   

मर्ेश प्रदेश  468809 51097 10.90  209089 24514 11.72  259721 26584 10.24  0 0    -   

बागमिी प्रदेश 709393 111968 15.78  270904 62186 22.96  418489 43782 10.46  20000 6000 30.00  

गण्डकी प्रदेश 359090 59699 16.63  132689 29092 21.93  221401 30607 13.82  5000 0    -   

लजुम्बनी प्रदेश 426722 78669 18.44  179267 42174 23.53  247455 36494 14.75  0 0    -   

कणािली प्रदेश 326162 42542 13.04  131652 24880  8.90  194509 17662  9.08  0 0    -   
सदुूरपजिम प्रदेश 367465 52473 14.28  122561 26087 21.28  241904 26387 10.91  3000 0    -   

जम्मा 3055024 495332  6.21  1213551 263500 21.71  1813473 225832 12.45  28000 6000 21.43  

स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
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7.5 थथानीय िहमा र्वत्तीय हथिान्त्िरण र खचिको अवथथा 
चाल ुआर्थिक वर्ि 207९/८० मा समानीकरण, सशिि, र्वशेर् र समपूरक अनदुानको रूपमा 7 सय 
53 थथानीय िहका लार्ग रू.३ खबि 37 करोड 16 लाख र्वर्नयोजन भएकोमा रू.1 खबि ४७ 
अबि ५२ करोड २6 लाख सिंघीय सजिि कोर्बाट र्वत्तीय हथिान्त्िरण भएको छ, जनु 49.11 
प्रर्िशि हो। 

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

आर्थिक वर्ि िह र्वर्नयोजन हथिान्त्िरण हथिान्त्िरण % 

2079/80 थथानीय िह 3003716 1475226 49.11 
स्रोिः महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 
थथानीय िहहरूले SuTRA मा प्रर्वि गरेको कुल बजेट रू.5 खबि ६५ अबि ५४ करोड ८८ लाख 
रहेकोमा समीक्षा अवर्र्मा रू.1 खबि ३९ अबि २२ करोड ४१ लाख अथािि ्24.६१ प्रर्िशि खचि 
भएको छ। 

7.6 नेपालमा र्वत्तीय सिंघीयिाको सन्त्दभिमा भएका उपलजब्र्हरू 

• िीन िहका सरकारका अर्र्कार क्षेर अन्त्िगिि उठाउन ुपने राजथव र सोको बााँडफााँट सम्बन्त्र्ी 
खाका अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, २०७४, रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगको 
र्सफाररस एविं समपूरक र र्वशेर् अनदुानको सम्बन्त्र्मा प्रणाली र कायिर्वर्र्माफि ि व्यवजथथि 
गररएको छ। सिंघीय इकाईहरूको प्रभावकाररिा अर्भवृर्द्ध गनि र्वत्तीय समानीकरण अनदुानिफि  
न्त्यूनिम, सूर र कायिसम्पादनमा आर्ाररि िीन र्कर्समको अनदुान रकम हथिान्त्िरण हनेु गरी 
हथिान्त्िररि रकम चाल ु र पुाँजीगि छुर्िने गरी अन्त्िरसरकारी र्वत्तीय हथिान्त्िरण गने कायि 
थालनी भएको छ। 

• बजेट िजुिमा गने, राजथव सङ्कलन गने र खचि गने कायि थप व्यवजथथि गनि थथानीय सरकार 
सञ चालन ऐन, २०७4 ले थथानीय िहको सञ चालनको कायिर्वर्र् र प्रर्क्रया िोक्नकुा साथ ै
थथानीय िहको अर्र्कार क्षेरका कायिलाइि र्वथििृीकरण गरेको छ।  

• प्रदेश िथा थथानीय िहमा काननुको पालना र दक्षिा अर्भवृर्द्ध गनि र्वत्तीय हथिान्त्िरणलाई 
सूचकमा आर्ाररि थप वथिपुरक एविं वैज्ञार्नक बनाउाँदै लर्गएको छ। 

• रार्िय प्राकृर्िक स्रोि िथा र्वत्त आयोगले प्राकृर्िक स्रोिको पररचालन, राजथवको बााँडफााँट र 
अनदुान र्सफाररस गदाि र्लइने आर्ारहरूलाई सिंर्वर्ान र ऐनमा िोर्कए बमोजजम थप व्यवजथथि 
र वैज्ञार्नक बनाउाँदै लर्गएको छ। 

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िह (समन्त्वय र अन्त्िरसम्बन्त्र्) ऐन, २०७७ ले िीन िह बीचको 
अन्त्िरसम्बन्त्र्का आर्ारहरू िोकेको छ। सिंर्वर्ानको अर्ीनमा रही साझा र्हि र सरोकारको 
र्वर्यमा अर्र्कार प्रयोग गदाि अको िहको अजथित्व र कायिगि थवायत्तिाको सम्मान गनुिपने 
र्वर्यलाइि महत्त्व ददएको छ।  

• प्रर्ानमन्त्रीको अध्यक्षिामा रार्िय समन्त्वय पररर्द् र नेपाल सरकारको सम्बजन्त्र्ि र्वर्यको 
कायिक्षेर रहेको मन्त्रीको अध्यक्षिामा र्वर्यगि सर्मर्ि र प्रदेशका मखु्यमन्त्रीको अध्यक्षिामा 
प्रदेश समन्त्वय पररर्द् रहने व्यवथथा कायािन्त्वयनमा आएको छ। प्रर्ानमन्त्रीको अध्यक्षिामा हनेु 
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रार्िय र्वकास समथया समार्ान सर्मर्िको बैठकमा प्रदेश र थथानीय िहलाई सहभागी गराई 
िि-्िि ्िहको र्वकासका समथया समार्ान गने गररएको छ।  

• अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, २०७४ ले िीन िह बीच अन्त्िरसरकारी र्वत्त व्यवथथापनका 
र्वर्यमा आवश्यक परामशि िथा समन्त्वय गनि अथि मन्त्रीको सिंयोजकत्वमा अन्त्िरसरकारी र्वत्त 
पररर्दको व्यवथथा गररएको छ।  

• हालसम्म 7 सय 50 वटा थथानीय िहले (नगराइन, कमला नगरपार्लका र्नरु्ा र बौर्ीमाई 
नगरपार्लका रौिहट बाहेक) अन्त्िर-सरकारी र्वत्त व्यवथथापन ऐन, 2074, थथानीय सरकार 
सञ चालन ऐन, २०७४ र सम्बजन्त्र्ि िहको आर्थिक कायिर्वर्र् काननु अनसुार आर्थिक वर्ि 
2079/80 मा बजेट िजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा ल्याएका छन।् 

• ७ सय ५२ वटा थथानीय िहमा (साईपाल गाउाँपार्लका बझाङ बाहेक) बैंर्कङ्ग कारोवार गनि 
बाजणज्य बैङ्कका शाखा थथापना भएका छन।् 

• थथानीय िहमा SuTRA प्रणालीबाट र्वद्यिुीय कोर् हथिान्त्िरण (Electronic Fund Transfer- EFT) 

कायि प्रारम्भ गररएको छ। समीक्षा अवर्र्सम्म EFT गने थथानीय िहहरूको सङ्खख्या ५ सय 41 
पगुेको छ। थथानीय िहको राजथव सङ्कलन समेि SuTRA प्रणालीबाट गने ियारी गररएको छ। 

• प्रदेश र थथानीय िहको समेि आन्त्िररक ऋण पररचालन गनि साविजर्नक ऋण व्यवथथापन ऐन, 
२०७९ जारी भएको छ। 

7.७  नेपालमा र्वत्तीय सिंघीयिाका चनुौिीहरू 
• सिंर्वर्ान बमोजजम िीनै िहको खचिको आवश्यकिा र राजथवको क्षमिा आिंकलनलाई वथिरु्नष्ठ 

बनाउने कायि चनुौिीपूणि रहेको छ। प्रदेश र थथानीय िहको आफ्नो अर्र्कार क्षेरर्भरको 
सम्भाव्य राजथव पररचालन गने क्षमिा कमजोर देजखएको छ।  

• कर्िपय थथानीय िहले काननुले र्नददिि गरेको समयर्भर बजेट िजुिमा गरी पाररि गराउन सकेको 
देजखदैन।  

• कर्िपय थथानीय िहमा र्वभाज्य कोर् व्यवजथथि िवरले सञ चालनमा आउन सकेको छैन। 
थथानीय िहले उठाउने र सोबाट प्रदेशमा हथिान्त्िररि हनु ुपने राजथवको अिंश समयमा हथिान्त्िरण 
नहनेु समथया देजखएको छ। कर्िपय प्रदेशबाट पर्न राजथव हथिान्त्िरणमा र्ढलाई भएको छ।  

• आर्थिक कायिर्वर्र् िथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७६ अनसुार कर्िपय प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयले प्रदेशर्भरका थथानीय िहको एकीकृि र्वत्तीय र्ववरण ियार गरी महालेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयमा पेश गनि सकेको देजखिंदैन।  

• कायिसम्पादन र र्वत्तीय प्रर्िवेदन समयमा नहनेु, कर्िपय थथानीय िहमा हथिान्त्िरण भएको 
अनदुानको सदपुयोग हनु नसकेको र आर्थिक अनशुासन िथा र्मिव्यर्यिा कायम राख् न नसकेको 
र्वर्यमा लेखा परीक्षण प्रर्िवदेनमा उल्लेख भएको छ।  

• िीनै िहको खण्डीकृि र एकीकृि मध्यकालीन खचि सिंरचना र आयोजना बङै्क ियार गनि सर्कएको 
छैन।  

7.8 र्वत्तीय सिंघीयिा कायािन्त्वयनको क्रममा देजखएका समथया 

• नदीजन्त्य पदाथि -ढुङ्गा, र्गिी, बालवुा, थलेट_ को उत्खनन िथा र्बक्री र र्नकासीका सम्बन्त्र्मा 
दद्वर्वर्ा रहेको िथा राजथव बााँडफााँटमा समेि थपििा नभएको अवथथा छ। 

• थथानीय िहको राजथव उठाउने क्षमिामा समेि कमी देजखएको छ। 
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• जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली परम्परागि भएकोले अपेजक्षि राजथव पररचालन हनु सकेको छैन। 
• सशिि अनदुानका आयोजनाहरू छनौट र बजेट र्वर्नयोजनले िहहरू बीचको र्वत्तीय अन्त्िर (Fiscal 

Gap) कम गराउने गरी हथिान्त्िरण गनि सर्कएको छैन। 
• केही प्रदेशले प्रदेश र्नजामिी सेवा ऐन जारी गरी सक्दा पर्न सिंघीय र्नजामिी सेवा ऐन िजुिमा 

नभएकोले जनशजक्त व्यवथथापनमा समथया रहेको छ।  
• साविजर्नक ऋण व्यवथथापन ऐन, २०७९ ियार भएको िर र्नयमावली लगायिका आर्ार ियार 

नभएकोले प्रदेश र थथानीय िहबाट आन्त्िररक ऋण पररचालन गनि सर्कएको छैन।। 
• थथानीय िहमा बेरुजू सम्परीक्षण गने काननुी सिंयन्त्र नरहेकोले बेरुजू लगिमा वृर्द्ध भएको छ। 

र्वत्तीय अनशुासन कायम गनि सर्कएको छैन। 
• िीनै िहको खचि गने क्षमिा बढाउन सर्कएको छैन। र्वत्तीय हथिान्त्िरण भएको रकम एकािफि  

प्रदेश र थथानीय िहमा खचि नभएर बङै्क मौज्दािका रूपमा रहने र अकोिफि  सिंघीय सरकारले 
आन्त्िररक ऋण पररचालन गनुि पने अवथथा छ। यसले नगद व्यवथथापन र कोर् व्यवथथापन 
कमजोर रहेको देजखन्त्छ। 

7.9 सरु्ारका क्षरे 

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िहले सिंर्वर्ानको पूणि कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक काननु र्नमािण गने, 
सिंर्वर्ानसाँग बाजझएको हदसम्म सिंशोर्न गने र दोहोरोपना हटाउन ुपने। 

• िीनै िहका सरकारले आयोजना बङै्क ियार गरी आयोजना छनौट गने, आयोजना वगीकरण गरी 
बजेट िजुिमा गने र सो को कायािन्त्वयन गदाि सीर्मि सार्न स्रोिको प्राथर्मकीकरण गरी महत्तम 
उपयोगलाइि जोड ददनपुने। 

• प्रदेश र थथानीय िहले खचि जजम्मेवारी परुा गनि आफ्नो क्षेरार्र्कार र्भरको आन्त्िररक स्रोि 
पररचालनमा जोड ददनपुने।  

• सिंर्वर्ान बमोजजम राजथव बााँडफााँट सम्बन्त्र्ी ऐन िजुिमा गदाि न्त्यायोजचि र्विरणलाई ध्यान 
ददनपुने। 

• नदीजन्त्य िथा खानीजन्त्य स्रोिको रोयल्टी बााँडफााँटको र्वर्यलाई काननु िजुिमा गरी व्यवजथथि 
गनुिपने। 

• िीनै िहको बजेट कायािन्त्वयन दक्षिा, खचि गने क्षमिा र नगद एविं कोर् व्यवथथापन क्षमिा 
प्रभावकारी बनाउन ुपने।  

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िह बीच र्नरन्त्िर छलफल र सिंवाद गरी समन्त्वय अर्भवृर्द्ध गने। 
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पररच्छेद - आठ 
बजेट कायािन्त्वयन र स्रोि व्यवथथापनका लार्ग गनुिपने कायि 

 

चाल ुआर्थिक वर्ि 2079/80 को पर्हलो छ मर्हनाको बजेट कायािन्त्वयनको अवथथा, बााँकी अवर्र्को खचिको 
सिंशोर्र्ि अनमुान, बजेट िजुिमा र कायािन्त्वयनको क्रममा अनभुूि गररएका समथयाहरूको आर्ारमा चाल ुआर्थिक 
वर्िको बजेटलाई लक्ष अनरुूप प्रभावकारी रूपमा कायािन्त्वयन गनि देहाय बमोजजम थप कायि गनुिपने देजखएको 
छ। 

8.1  ित्काल गनुिपने कायि 

8.1.1  बजेट कायािन्त्वयन  

• चाल ुखचिमा र्मिव्यर्यिा कायम गने। 

• सिालन र्वर्र् िय नभएका र कायिर्वर्र्, मापदण्ड हालसम्म थवीकृि नभएका कायिक्रमहरू 
हाललाई थथर्गि गने। 

• राजथव, बजेट खचि, ऋण र सोको उपयोग बीच सन्त्िलुन कायम गरी पुाँजीगििफि  उत्पादनशील, 
रोजगारी उन्त्मखु र ददगो र्वकासमा सकारात्मक प्रभाव पाने आयोजनाको प्राथर्मकीकरण गरी 
कायािन्त्वयन गने। 

• अर्ि आवश्यक अवथथामा बाहेक चाल ुखचिको लार्ग थप र्नकासा नददने, चाल ुआर्थिक वर्िमा 
नयााँ दरबन्त्दी र्सजिना हनेु गरी व्यवथथापन िथा सङ्गठन सवेक्षण नगने, अत्यावश्यक अवथथामा 
मारै ररक्त दरबन्त्दी पदपूर्िि गने, अर्नवायि रूपमा सहभागी हनुपुने बाहेक वदेैजशक भ्रमणको 
थवीकृर्ि नददने। 

• अथि मन्त्रालयको सहमर्ि नर्लई आर्थिक दार्यत्व र्सजिना गने प्रवृजत्तलाई पूणििः र्नरुत्सार्हि गने।  

• र्वर्भन्न कारणबाट गि वर्ि सम्पन्त् न हनु नसकी यस वर्ि दार्यत्व सरेका आयोजनाहरूको बााँकी 
भकु्तानीको लार्ग सम्बजन्त्र्ि र्नकायको बजेटबाटै रकमान्त्िर िथा कायिक्रम सिंशोर्न गरी स्रोि 
व्यवथथापन गने।  

• आयोजना बहवुर्ीय ठेक्का सम्वन्त्र्ी मापदण्ड,2077 र्भर पने, र्वपद् व्यवथथापनका लार्ग 
आवश्यक पने एविं मध्यमकालीन खचि सिंरचनार्भर स्रोि व्यवथथापन अनमुान गररएको बाहेक 
अन्त्य कुनै पर्न आयोजना िथा कायिक्रमलाई स्रोि सहमर्ि उपलब्र् नगराउने।  

• रार्िय गौरवका आयोजना र रार्िय महत्त्वका आयोजनाहरूमा सम्पन्त् न कामको भकु्तानी गनि 
स्रोिको अभाव नहनेु व्यवथथा गने। 

• वैदेजशक सहायिा अन्त्िगिि सोझ ैभकु्तानी हनेु र वथिगुि सहायिाको खचिको र्ववरण सम्बजन्त्र्ि 
आयोजना र दाि ृर्नकायबाट र्लई र्नयर्मि रूपमा कोर् िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा प्रर्िवेदन 
गने व्यवथथा र्मलाई त्यसको अनगुमन गने।  

• रार्िय गौरव, रणनीर्िक, ठूला र महत्त्वपूणि आयोजनाबाट अन्त्य कायिक्रममा रकमान्त्िर/कायिक्रम 
सिंशोर्न प्रथिाव र थवीकृि नगने।  



85 

 

• बजेट िजुिमा गदाि छलफल भई िय भएका कायिक्रम/आयोजनाबाट उदे्दश्य फरक हनेु गरी 
कायिक्रम/आयोजना सिंशोर्न/रकमान्त्िर प्रथिाव नगने। 

• चाल ुआर्थिक वर्िको र्सजजिि दार्यत्व अको आर्थिक वर्िमा नसाने। 

• साविजर्नक खचिको मार्सक रूपमा समीक्षा बैठक आयोजना गने।  

• बाह्य िथा आन्त्िररक ऋणको सावााँ िथा ब्याज भकु्तानीलाई प्राथर्मकिा ददने। 

8.1.2  स्रोि व्यवथथापन 

8.1.2.1 राजथव व्यवथथापनिफि  

• सीमानाकाबाट हनेु चोरी पैठारी र्नयन्त्रण गनि अन्त्िर र्नकाय समन्त्वय प्रभावकारी बनाई भन्त्सार 
प्रशासन िथा सरुक्षा र्नकायको प्रभावकारी पररचालन गने।  

• अनगुमन, परीक्षण िथा अनसुन्त्र्ानको कायिलाई र्नयर्मििा ददिं दै सरकारको कोर्मा प्राप् ि हनेु 
राजथव समयमै प्राप् ि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• सम्बद्ध र्नकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्त्िर आबद्धिा कायम गरी शीघ्र सूचना आदान प्रदान 
गने व्यवथथालाई प्रभावकारी बनाउने। 

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

• राजथव पररचालनलाई दृर्िगि गरी प्रशासकीय पनुरावलोकनमा रहेका मदु्दाहरूलाई प्राथर्मकिाका 
आर्ारमा फर्छ्यौट गरी समयमा राजथव सङ्कलन हनेु व्यवथथा र्मलाउने। 

• साविजर्नक सिंथथाबाट प्राप् ि हनेु सावााँ, ब्याज, लाभािंश लगायिका रकमहरू र्नर्ािररि समय र्भरै 
प्राप् ि गनि पहल गने।  

• कर काननुहरूको पालना नगने प्रवृजत्तलाई र्नयन्त्रण गनि र्नयर्मि अनगुमन गरी काननुको उल्लङ्घन 
गनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने। 

• कर परीक्षण र अनसुन्त्र्ानलाई थप प्रभावकारी एविं गणुथिरीय बनाउने र भन्त्सारको Post 

Clearance Audit लाई समेि थप प्रभावकारी बनाइने। 

• बजेट र्वर्नयोजन भई वा आन्त्िररक आम्दानीिफि को सरकारी रकम र्वर्भन्न कोर्हरूमा रहेको वा 
र्फ्रज भएको अवथथामा रहेकाले सो रकम सजिि कोर्मा दाजखला गराउने व्यवथथा गने।  

• राजथव चहुावट र्नयन्त्रणका लार्ग िीनै िहका सरकारका साथ ै सिंघीय सरकारका र्वर्भन्न 
र्नकायहरू बीच समन्त्वयात्मक प्रयास गने। केन्त्िीय राजथव चहुावट र्नयन्त्रण सर्मर्िको र्नयर्मि 
बैठकबाट यस सम्बन्त्र्ी उपयकु्त रणनीर्िहरू िय गने। 

• गैर कर राजथव सङ्कलनको लार्ग र्नयर्मि रूपमा अनगुमन गने। सरकारका र्वर्भन्त् न कोर्मा 
र्नजष्क्रय रहेका रकमहरू सजञ चि कोर्मा जम्मा गरी नेपाल सरकारले पररचालन गने। 

• अन्त्िरािर्िय सीमामा र्नगरानी बढाउने। सिंवदेनशील नाकाहरूमा सरुाकी समेि पररचालन गरी 
राजथव चहुावट र्नयन्त्रण गने। 
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8.1.2.2 अन्त्िरािर्िय सहायिािफि  

• बजेटको कायािन्त्वयनमा स्रोिको कमी हनु नददने सब ै र्वकास साझेदारहरूसाँग समन्त्वय र 
र्क्रयाशीलिा बढाउने। 

• र्वकास सहायिालाई रार्िय आवश्यकिा र प्राथर्मकिाका आर्ारमा उच्च प्रर्िफल प्राप् ि हनेु 
रणनीर्िक र रार्िय गौरवका आयोजनामा पररचालन गने।  

• सर्मजश्रि र्वत्त, दजक्षण-दजक्षण एविं र्रपक्षीय सहायिा, र्वकासका लार्ग र्नजी क्षेरसाँग साझदेारी 
जथिा नयााँ उपकरणहरूको प्रयोग गनि थप क्षमिा र्वकास गने। 

• आयोजनाहरूको सोर्भनाि रकम समयमै प्राप् ि गनिका लार्ग सम्बजन्त्र्ि आयोजनाका पदार्र्कारी 
र र्वकास साझदेार बीच समन्त्वय र सहजीकरण गने। 

• दद्वपक्षीय िथा बहपुक्षीय वैदेजशक सहायिा प्रर्िबद्धिा अनरुूप प्राप् ि नहुाँदा स्रोिान्त्िर गरी बजेट 
कायम गनुिपने अवथथा र्सजिना भएकोले प्रर्िबद्धिा अनरुूपको स्रोि पररचालन गनि आयोजना 
कायािन्त्वयनमा जोड ददने। 

• बजेट सहायिा प्राजप् िका लार्ग र्नददिि गररएका पूवि कायिहरू िथा सिि बमोजजमको सबै कायि 
सम्पादन गरी चाल ुआर्थिक वर्िमा नै सबै रकम प्राप् ि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• आयोजना आबद्ध वैदेजशक सहायिाको अनदुान िथा ऋण पररचालन गनि सम्पादन गनुिपने सब ै
कायि परुा गरी वैदेजशक स्रोिको अर्र्किम पररचालन गने। 

• वैदेजशक अनदुानबाट सञ चार्लि आयोजनाको लार्ग नेपाल सरकारले व्यहोनुि पने Counter Part 

Fund/Matching Fund को सरु्नजिििा गने। 

8.1.2.3 अन्त्य 

• नगद प्रवाहको र्नयर्मि र्वश् लेर्ण गरी आवश्यकिा अनसुार बजेटमा अनमुान गररएको सीमार्भर 
रर्ह हालको िरलिा समेिलाई मध्यनजर गरी आन्त्िररक ऋण पररचालन गने। 

8.2 दीघिकालमा गनुिपने कायि 

8.2.1 बजेट िजुिमा 

• सिंघ, प्रदेश र थथानीय िहमा सार्ारण खचि र्नजिि सीमार्भर राख् ने। िीन वटै िहमा कायािन्त्वयन 
गने गरी र्वत्तीय अनशुासन सम्बन्त्र्ी मापदण्ड िजुिमा गरी कायािन्त्वयन गने। 

• प्रदेश िहमा मन्त्रालयको सङ्खख्या र्नजिि गनि, प्रदेश इकाईहरू नयााँ थथापना गनि पालन गनुिपने 
मापदण्ड िजुिमा गने। 

• बजेट र्क्रयाकलापलाई थिरीकरण गरी र्नजिि गने। 

• मन्त्रालय, र्वभाग र अन्त्य र्नकायहरूको सङ्गठन सिंरचना छररिो बनाई बढी भएको जनशजक्त 
प्रदेश र थथानीय िहमा काजमा खटाउने। सिंघीय िहबाट व्यवथथापन हनु नसकेमा मार प्रदेश 
र थथानीय िहले पदपूर्िि गने व्यवथथा र्मलाउने। 

• आवश्यक नदेजखएका सर्मर्ि/प्रर्िष्ठान/बोडिको सिंरचना खारेज गने। 

• सिंर्वर्ान बमोजजम प्रदेश र थथानीयबाट हनुपुने काममा दोहोरो पने गरी सिंघीय कायिक्रम आयोजना 
सिालन नगने।  
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• बजेट िजुिमाको मौजदुा र्क्रयाकलापमा आर्ाररि बजेट व्यवथथालाई यथाथिपरक बनाई लागि 
लाभको आर्ारमा उच्च प्रर्िफल ददने आवश्यक पूवि ियारी पगुेका आयोजनामा मार बजेट 
र्वर्नयोजन गने व्यवथथा गने। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीमा चाल ुर पुाँजीगििफि का सबै र्क्रयाकलापलाई वाथिार्वक प्रर्ि 
इकाइ लागिमा लैजाने। 

• मन्त्रालय/र्नकायले अर्नवायि दार्यत्व बापिका खचि र र्वगिमा स्रोिको सहमर्ि ददएका 
आयोजनामा पगु्दो रकम 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 कायिक्षेर र्भरका आयोजना 
िथा कायिक्रम मार प्रथिाव गने। प्रदेश िथा थथानीय िहको कायिक्षेरको कायिक्रम िि ्िि ्
िहमा हथिान्त्िरण गने। िीनै िहका कायिक्रमहरूलाई आयोजना बैङ्कमा प्रर्वि गरर दोहोरो हनु 
नददने प्रबन्त्र् गने। 

• आयोजना प्रथिाव गदाि मध्यकालीन खचि सिंरचनामा समावशे गरी िीन वर्िको खचि अनमुान गने। 

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

• र्वर्भन्त् न कायिक्रमको लार्ग अवण्डा राखी बजेट र्वर्नयोजन भएको अवथथामा सम्बजन्त्र्ि 
र्नकायहरूबाट यथिो बजेट समयमै बााँडफााँट नगने र थवीकृि कायिक्रम भन्त्दा फरक कायिक्रम 
सञ चालन गने गरी रकमान्त्िर िथा कायिक्रम सिंशोर्न प्रथिाव गने पररपाटी रहेकोले प्रदेश िथा 
थथानीय िह माफि ि कायािन्त्वयन गररने कायिक्रम/आयोजनाको लार्ग बजेट र्वर्नयोजन गदाि नै 
र्वत्तीय हथिान्त्िरण प्रथिाव गने। 

• प्रार्वर्र्क सम्भाव्यिा अध्ययन िथा पूवि ियारी र्वना आयोजना/कायिक्रमहरूमा बजेट प्रथिाव 
िथा र्वर्नयोजन गदाि बजेट खचि हनु नसकी उपयोग हनु नसक्ने हुाँदा यथिा 
आयोजना/कायिक्रमहरूमा बजेट र्वर्नयोजन नगने। आवश्यकिाका आर्ारमा पर्हचान गररएका 
अध्ययन कायिका लार्ग अलग्गै रकम र्वर्नयोजन गने। 

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

• प्रदेश र थथानीय िहका कायिक्षेर र भूर्मकासाँग दोहोरो पने गरी कायािलय नखोल्ने। 

• प्रर्िफल र उत्पादनसाँग आबद्ध हनेु गरी मार पुाँजीगि िथा ब्याज अनदुान ददने नीर्ि अबलम्वन 
गने। अनदुान ददिंदा प्रर्ि इकाई लागिको 50 प्रर्िशिभन्त्दा बढी नहनेु गरी लागू गने। 
कायिक्रमहरूको आवर्र्क मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रर्िफल वा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मार 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा ददने वा पनुसंरचना गने भने्न र्वर्यको र्नक्यौल गनुिपने। 

• कायािलय भवन, सभाहल, बसपाकि  जथिा साविजर्नक सिंरचनाको र्डजाइन, लागि र सञ चालन 
र्वर्र् र्नजिि मापदण्डको आर्ारमा र्नर्ािरण गने। 
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• सरकारी भवनको लागि, र्डजाइन र मापदण्ड बनाई सोको आर्ारमा बजेट र्वर्नयोजन गने। 

• भूकम्पपर्छको पनुर्निमािणको बााँकी कायि सम्बजन्त्र्ि र्वर्यगि र्नकायको र्नयर्मि कायिक्रम र्भर 
राखी सिालन गने।  

8.2.2 बजेट कायािन्त्वयन 

• बजेट कायािन्त्वयनका लार्ग अथि मन्त्रालयबाट बजेट खचिको मागिदशिन प्राप् ि हनुा साथ बजेट 
कायािन्त्वयन गने र्नकायहरूले कायियोजना बनाई िरुुन्त्ि खरीद प्रर्क्रया परुा गने र िोर्कएको 
समयमा कायि सम्पन्त् न गने। 

• बजेट र्वर्नयोजन र खचिलाई समाञ्जथयिा कायम गने। 

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

• वार्र्िक थवीकृि कायिक्रममा परेका कायिक्रममार कायािन्त्वयन गने। आर्थिक वर्िको बीचमा नयााँ 
आयोजना/कायिक्रम प्रथिाव नगने। आकजथमक र र्वशेर् पररजथथर्ि बाहेक नयााँ आयोजनामा 
र्नकासा नददने र रकमान्त्िर/कायिक्रम सिंशोर्न समेि नगने व्यवथथालाई कडाईका साथ पालना 
गने/गराउने। 

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

• अथि मन्त्रालयको पूवि सहमिी र्वना कुनै पर्न र्नकायले थप आर्थिक दार्यत्व र्सजिना नगने। पूवि 
सहमिी र्वना दार्यत्व र्सजिना गरेको भए त्यथिो र्नकासा ददन अथि मन्त्रालय बाध्य नहनेु। 

• सडक आयोजना कायािन्त्वयन सरुु गनुि अजघनै सडकको र्समाङ्कन िथा नक्साङ्कन टुङ्गयाउने। 
आयोजनाको लार्ग आवश्यक पने जग्गाको मआुब्जा र्विरण गरेपर्छ िथा वन क्षेरमा पने रुख 
कटानको कायि सम्पन्त् न भए पिाि पवूि ियारी परुा गरी मार प्रर्क्रयामा लैजाने। 

• रार्िय गौरवका आयोजना कायािन्त्वयनका लार्ग छुिै काननुी व्यवथथा गने साविजर्नक खरीद ऐनमा 
नै यस सम्बन्त्र्ी र्वर्यमा र्वशेर् व्यवथथा गने। 

• अर्रुा आयोजना/कायिक्रमका लार्ग िोर्कएको बजेट सीमा र्भर रही र्वर्नयोजन गने। 

• ठूला रार्िय महत्त्वका आयोजनाको सञ चालन र्वर्र् आयोजना सम्पन्त् न सरुु गनुि अगावै र्नक्यौल 
गने। 

• रार्िय गौरव, रणनीर्िक महत्त्वका कायिक्रममा र्वर्नयोजजि बजेट अन्त्य कायिक्रममा सानि नपाउने 
व्यवथथा कडाईका साथ पालना गने। 

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

• सडक, खानेपानी, र्वद्यिु, ढल र्नकास लगायिका र्नमािण िथा ममिि सम्बन्त्र्ी कायि छुिाछुिै 
समयमा अलग अलग र्नकायबाट गने व्यवथथाको सिा मूल काम गने जजम्मेवार र्नकायले नै 
सबै काम गने गरी बजेट व्यवथथा, खरीद प्रर्क्रया र ठेक् का व्यवथथापनको कायि गने। 
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• सञ चार्लि आयोजनाहरूको अनगुमन गदाि जोजखममा आर्ाररि (Risk Based) अनगुमन गने प्रणाली 
थथार्पि गने।  

• पयािप् ि र औजचत्यपूणि अवथथामा बाहेक कायािन्त्वयनमा गई सकेको आयोजनाको र्वथििृ पररयोजना 
प्रर्िवेदन पररवििन नगने। 

• आयोजनाको र्सजजिि दार्यत्व भकु्तानी गनि र्ढलाई गने कमिचारी उपर र्नयमानसुार र्वभागीय 
कारवाही गने र यथिो कायिलाई कायिसम्पादन मूल्याङ्कनसाँग जोड्ने। 

• मन्त्रालयगि बजेट सूचना प्रणालीलाई अझ प्रयोगकिाि मैरी बनाउाँदै रकमान्त्िर/कायिक्रम सिंशोर्न 
गने प्रर्क्रयालाई औजचत्यपूणि र्छटो र सरल बनाउने। 
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अनसूुचीहरू 
 



1 राजस्व (2+3+4)  14,03,14,70  4,83,76,04  12,44,75,67 88.71
2 कर  12,95,37,58  4,05,26,93  11,04,45,44 85.26
3 अन्य राजस्व  1,07,77,12   47,43,41  1,05,30,23 97.71
4 ववववध प्राप्ति 0   31,05,70   35,00,00 0.00
5 राजस्व बााँडफााँटमाफफ त  1,63,02,91   54,61,18  1,43,75,67 88.18
6  संघीय सञ्चित कोषमा दाञ्चिला हनु े(1-5)  12,40,11,79  4,29,14,86  11,01,00,00 0.00
7 अनदुान   55,45,83   7,21,67   38,45,83 69.35
8  संघीय सरकारको राजस्व र अनदुान (6+7)  12,95,57,62  4,36,36,53  11,39,45,83 87.95
9 िर्फ (10+11+12)  15,63,61,96  5,08,58,24  13,35,78,00 85.43
10 र्ालु  7,53,40,29  2,70,64,40  6,78,06,26 90.00
11 पुाँजीगत  3,80,38,45   53,45,52  3,13,85,16 82.51
12 ववत्तीय हस्तान्तरण  4,29,83,22  1,84,48,32  3,43,86,58 80.00
13 बजेट बर्त(-) न्यून (+) (9-8)  2,68,04,34   72,21,71  1,96,32,17 73.24
14 ववत्तीय व्यवस्था - 2,680,434   9,19,11 - 1,963,217 73.24
15 आन्तररक ववत्तीय सम्पञ्चत्त (16+17)   96,75,79   3,71,50 807579 83.46
16 सावफजप्तनक संस्थानमा ऋण लगानी   74,27,15   1,39,65   60,27,15 81.15
17 संस्थानमा शयेर लगानी   22,48,64   2,31,85   20,48,64 91.11
18 बाह्य ववत्तीय सम्पञ्चत्त ( 19 )  3,500 0  3,500 100.00
19 वैदेञ्चशक शयेर लगानी  3,500  0  3,500 100.00
20 आन्तररक दावयत्व ( 21 + 22 ) - 1,654,077   19,42,20 - 1,494,077 90.33
21 अन्य संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्ति - 2,560,000 - 300,000 - 2,400,000 93.75
22 ऋणपत्र माफफ त प्राि ऋण सााँवा भकु्तानी   90,59,23   49,42,20   90,59,23 100.00
23 बाह्य ववत्तीय दावयत्व ( 24 + 25 ) - 1,997,436 - 139,460 - 1,280,219 64.09
24 वैदेञ्चशक ऋणको प्राप्ति - 2,422,611 - 285,743 - 1,705,394 70.39
25 वैदेञ्चशक ऋण सांवा भकु्तानी   42,51,75   14,62,83   42,51,75 100.00
26  बजेट बर्त(-) न्यून (+) (13+14) 0 814082 0 0.00
27 कुल आम्दानी (8+21+24)  17,93,83,73  4,94,93,96  15,49,99,77 86.41
28  कूल िर्फ (9+15+18+22+25)  17,93,83,73  5,76,34,78  15,49,99,77 86.41

रू.लािमा

शीषफक 2079/80 को बजेट पसुसम्मको यथाथफ िर्फ
2079/80 को संशोप्तधत 

अनमुाप्तनत िर्फ
संशोप्तधत अनमुाप्तनत िर्फ प्रप्ततशत

र्ाल ुिर्फ  11,83,23,51  4,55,12,72  10,21,92,84 86.37                    
पुाँजीगत िर्फ  3,80,38,45   53,45,52  3,13,85,16 82.51                    
ववत्तीय व्यवस्था  2,30,21,77   67,76,54  2,14,21,77 93.05                    

जम्मा  17,93,83,73  5,76,34,78  15,49,99,77 86.41                   

शीषफक 2079/80 को बजेट पसुसम्मको यथाथफ िर्फ
2079/80 को संशोप्तधत 

अनमुाप्तनत िर्फ
संशोप्तधत अनमुाप्तनत िर्फ प्रप्ततशत

नपेाल सरकार  14,96,11,79  5,40,55,68  13,41,00,00 89.63                    
अनदुान   55,45,83   7,21,67   38,45,83 69.35                    
ऋण  2,42,26,11   28,57,43  1,70,53,94 70.39                    

जम्मा  17,93,83,73  5,76,34,78  15,49,99,77 86.41                   
स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय

 संशोप्तधत अनमुान प्रप्ततशत

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

अनसूुर्ी १

संशोप्तधत आय व्ययको अनमुान
रू.लािमा

207९/८० को बजेट 207९ पसुसम्मको यथाथफ
207९/८० को संशोप्तधत 

अनमुान



रू.लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
1 सामान्य सावफजप्तनक सेवा 6,350,901      313,059     1,416,340      8,080,300      2,447,490      9,236     641,526     3,098,252      38.34    
1.1 कायफकारी र ववधावयकाको प्तनकाय, ववञ्चत्तय र वैदेञ्चशक माप्तमला 195590 10655 470437 676,682        74895 1342 147305 223,542        33.04    
1.2 बाह्रय आप्तथफक सहायता 349 992 34150 35,491         48 272 0 320             0.90      
1.3 सामान्य सेवा 1332373 251818 0 1,584,191      158991 4175 0 163,166        10.30    
1.4 सामान्य आधारभतू सेवा 9908 13290 0 23,198         10 1059 0 1,069           4.61      
1.5 सामान्य अनसुन्धान तथा ववकास सेवा 11556 2380 0 13,936         1648 492 0 2,140           15.35    
1.6 अन्य सामान्य सेवा 53860 33868 0 87,728         74113 1893 0 76,006         86.64    
1.7 सावफजप्तनक ऋण कारोवार 437766 56 911753 1,349,575      288210 2 494220 782,433        57.98    
1.8 ववप्तभन्न तहका सरकारहरु बीर् हनु ेसामान्य प्रकृप्ततको हस्तान्तरण 4309499 0 0 4,309,499      1849576 0 0 1,849,576      42.92    
2 रक्षा 460885 93853 0 554738 260343 8187 0 268530 48.41    

2.1 सैप्तनक सरुक्षा 456547 81126 0 537,673        259740 8004 0 267,744        49.80    
2.2 नागररक सरुक्षा 4324 12676 0 17,000         597 174 0 771             4.54      
2.5 रक्षा - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 14 51 0 65              6 8 0 15              22.51    
3 सावफजप्तनक शाञ्चन्त सरुक्षा 558067 95935 0 654002 388582 29642 0 418224 63.95    

3.1 प्रहरी सेवा 427543 56786 0 484,329        325723 16163 0 341,886        70.59    
3.2 अग्नी प्तनयन्त्रण सेवा 158 1 0 159             79 0 0 79              49.72    
3.3 न्यायालय 67982 23389 0 91,371         31314 8034 0 39,348         43.06    
3.4 कारागार 20773 3834 0 24,607         8965 1069 0 10,034         40.78    
3.5 सावफजप्तनक शाञ्चन्त सरुक्षा 436 70 0 506             227 4 0 230             45.53    
3.6 सावफजप्तनक शाञ्चन्त सरुक्षा - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 41175 11855 0 53,030         22273 4373 0 26,646         50.25    
4 आप्तथफक माप्तमला 1028279 2418940 770795 4218014 324405 347919 35428 707752 16.78    

4.1 सामान्य आप्तथफक, व्यापाररक र श्रम 135043 11655 0 146,698        18059 441 0 18,499         12.61    
4.2 कृवष, वन, मत्स्यपालन तथा प्तसंर्ाइ 578310 322472 130160 1,030,942      233350 81238 12455 327,043        31.72    
4.3 इन्धन तथा उजाफ 31998 111610 543422 687,030        5851 14613 19170 39,633         5.77      
4.4 िानी, उत्पादन तथा प्तनमाफण 99590 1528601 69253 1,697,444      32193 237727 3091 273,010        16.08    
4.5 यातायात 7143 71894 0 79,037         870 2845 0 3,715           4.70      
4.6 संर्ार 51005 31673 4900 87,578         20394 4378 0 24,772         28.29    
4.7 अन्य उद्योगहरु 29719 39940 0 69,659         9967 1049 0 11,016         15.81    
4.8 अनसुन्धान तथा ववकास - आप्तथफक माप्तमला 8246 16493 0 24,739         1157 1248 0 2,405           9.72      
4.9 आप्तथफक माप्तमला - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 87225 284602 23060 394,887        2564 4382 713 7,658           1.94      
5 वातावरण संरक्षण 14825 64795 21913 101533 2393 14020 0 16413 16.17    

5.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 0 0 20278 20,278         0 0 0 -             -       
5.2 ढल व्यवस्थापन 200 24242 0 24,442         57 2543 0 2,600           10.64    

अनसूुर्ी 2 
2079/80 पसु मवहनासम्मको कायफगत िर्फ वववरण

शीषफक 
नं.

कायफगत शीषफक
आ.व.2079/80 को वजेट 2079 पसु मवहनासम्मको िर्फ

िर्फ प्रप्ततशत



र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
शीषफक 
नं.

कायफगत शीषफक
आ.व.2079/80 को वजेट 2079 पसु मवहनासम्मको िर्फ

िर्फ प्रप्ततशत

5.4 जैववक ववववधता र भ-ूसंरक्षण 4398 2608 0 7,006           126 0 0 126             1.80      
5.5 अनसुन्धान तथा ववकास पयाफवरण संरक्षण 398 1317 0 1,715           149 45 0 195             11.35    
5.6 वातावरण संरक्षण - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 9829 36628 1635 48,092         2061 11432 0 13,493         28.06    
6 आवास तथा सामदुावयक सवुवधा 41314 526176 93129 660619 8079 70889 700 79667 12.06    

6.1 आवास ववकास 25708 288091 6100 319,899        3723 29189 0 32,912         10.29    
6.2 सामदुावयक ववकास 4914 4423 0 9,337           646 1557 0 2,202           23.59    
6.3 िानपेानी 9563 169214 87029 265,806        3266 32292 700 36,258         13.64    
6.6 आवास तथा सामदुावयक सवुवधा - अन्यत्र उल्लेि नभएको 1129 64448 0 65,577         444 7851 0 8,295           12.65    
7 स्वास््य 733340 154700 0 888040 151366 31637 0 183003 20.61    

7.1 औषधी उत्पादन, उपकरण तथा औजार 2908 413 0 3,321           692 187 0 879             26.46    
7.2 ववहरंङ्ग सेवा 173471 91 0 173,562        2730 7 0 2,737           1.58      
7.3 अस्पताल सेवा 276172 19379 0 295,551        80272 1049 0 81,321         27.52    
7.4 सावफजप्तनक स्वास््य सेवा 105066 128920 0 233,986        59795 30270 0 90,065         38.49    
7.5 अनसुन्धान सेवा 162394 5780 0 168,174        5970 116 0 6,085           3.62      
7.6 स्वास््य - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 13329 117 0 13,446         1907 9 0 1,916           14.25    
8 मनोरञ्जन, संस्कृप्तत तथा धमफ 45962 35582 0 81544 17465 2016 0 19481 23.89    

8.1 मनोरञ्जनात्मक र िेलकुद सेवाहरु 13969 8844 0 22,813         8300 310 0 8,610           37.74    
8.2 सांस्कृप्ततक सेवा 28722 26702 0 55,424         8007 1684 0 9,691           17.49    
8.3 प्रसारण तथा प्रकाशन सेवा 2833 26 0 2,859           955 14 0 968             33.87    
8.5 अनसुन्धान तथा ववकास, सांस्कृप्ततक र धाप्तमफक 438 10 0 448             203 9 0 212             47.35    
9 ञ्चशक्षा 608333 97200 0 705533 229084 20804 0 249888 35.42    

9.1 पूवफ प्राथप्तमक र प्राथप्तमक ञ्चशक्षा 17945 186 0 18,131         1398 12 0 1,410           7.78      
9.5 तहमा वप्तगफकृत नहनु ेञ्चशक्षा (अनौपर्ाररक ञ्चशक्षा) 16401 0 0 16,401         3810 0 0 3,810           23.23    
9.6 ञ्चशक्षाको लाप्तग सहायक सेवाहरु 526233 96016 0 622,249        214233 20774 0 235,007        37.77    
9.7 ञ्चशक्षा- अनसुन्धान ववकास 15142 0 0 15,142         3575 0 0 3,575           23.61    
9.8 ञ्चशक्षा- अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 32612 998 0 33,610         6069 17 0 6,086           18.11    
10 सामाञ्चजक सरुक्षा 1990445 3605 0 1994050 722065 203 0 722268 36.22    

10.5 बेरोजगार 543 0 0 543             224 0 0 224             41.26    
10.7 सामाञ्चजक असमावेशी 629 5 0 634             234 0 0 234             36.95    
10.8 सामाञ्चजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा ववकास 286 85 0 371             27 0 0 27              7.33      
10.9 सामाञ्चजक सरुक्षा - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 1988987 3515 0 1,992,502      721580 203 0 721,783        36.22    

11832351 3803845 2302177 17938373 4551272 534552 677654 5763478 32.13    
स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय

जम्मा



रू.लािमा

वजेट पसु सम्मको िर्फ िर्फ प्रप्ततशत वजेट पसु सम्मको िर्फ िर्फ प्रप्ततशत
21000 पाररश्रप्तमक/सवुवधा 1433147 676562 47.21    1938767 826566 42.63    (4.57)     
22000 मालसामान तथा सेवाको उपयोग 598876 165117 27.57    582579 247382 42.46    14.89     
24000 व्याज, सेवा शलु्क तथा बैंक कप्तमशन 444944 208122 46.77    541450 323466 59.74    12.97     
25000 सहायता 10119 5092 50.32    9755 3977 40.76    (9.55)     
26000 अनदुान 5181648 2139587 41.29    5742454 2223866 38.73    (2.56)     
27000 सामाञ्चजक सरुक्षा 2604959 857712 32.93    2530360 906824 35.84    2.91      
28000 अन्य िर्फ 379246 13281 3.50      486986 19191 3.94     0.44      
31000 पुाँजीगत िर्फ 3780977 507598 13.43    3803845 534552 14.05    0.63      
32000 ववत्तीय सम्पञ्चत्त 1061110 89159 8.40      971079 37150 3.83     (4.58)     
33000 दावयत्व 833266 405589 48.67    1331098 640504 48.12    (0.56)     

जम्मा 16328292 5067820 31.04    17938373 5763478 32.13    1.09      

स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय

अनसूुर्ी ३
आप्तथफक वषफ 2078/79 र २०७9/80 पसु मवहनासम्मको िर्फ शीषफकगत वजेट तथा िर्फको तलुनात्मक वववरण

ि.सं.नं कायफक्रम िर्फ
आ.व.20७8/७9 आ.व.20७9/80 फरक ववन्द ु

प्रप्ततशत



पषु मवहनाको 
संकलन

पषुसम्मको 
संकलन

पषु मवहनाको 
लक्ष्य

पषु मवहनाको 
संकलन

पषुसम्मको लक्ष्य
पषुसम्मको 
संकलन

पषु मवहनाको 
मात्र

पसुसम्म

1 भंसार महशलु 3305680 217140 1306503 298675 153411 1618230 857873 26.0        51.4          53.0            (29.3)     (34.3)      
पैठारी 2565603 163895 1006954 224994 118226 1276523 676094 26.4        52.5          53.0             (27.9)     (32.9)       
प्तनकासी 5954 67 3483 522 86 2665 2497 41.9        16.4          93.7             28.3      (28.3)       
पूवाफधार कर 314839 22599 116722 33995 18496 138612 87628 27.8        54.4          63.2             (18.2)     (24.9)       
भन्सारको अन्य आय 28764 6367 16198 2522 323 12873 5965 20.7        12.8          46.3             (94.9)     (63.2)       
कृवष सधुार शलु्क 144308 10070 51090 14707 8787 77714 36740 25.5        59.7          47.3             (12.7)     (28.1)       
सडक ममफत तथा सधुार दस्तरु 147550 9617 64479 15532 5736 66187 33493 22.7        36.9          50.6             (40.4)     (48.1)       
सडक प्तनमाफण तथा सम्भार दस्तरु 98662 4524 47576 6403 1758 43656 15457 15.7        27.4          35.4             (61.2)     (67.5)       

2 मूल्य अप्तभबवृि कर 3984679 259883 1555970 345454 236972 1802483 1314450 33.0        68.6          72.9            (8.8)      (15.5)      
उत्पादन, ववक्री, सेवा 1402041 93541 534537 118102 90923 627873 511661 36.5        77.0          81.5             (2.8)       (4.3)        
पैठारी 2582638 166343 1021434 227352 146050 1174610 802789 31.1        64.2          68.3             (12.2)     (21.4)       

3 अन्तःशलु्क 2172827 133301 852317 205202 112415 975096 705099 32.5        54.8          72.3            (15.7)     (17.3)      
आन्तररक उत्पादन 1373526 87315 507202 147414 87004 606150 543718 39.6        59.0          89.7             (0.4)       7.2         
पैठारी 799301 45987 345115 57787 25412 368945 161381 20.2        44.0          43.7             (44.7)     (53.2)       

4 ञ्चशक्षा सेवा शलु्क 14780 656 2831 1292 1285 7348 7367 49.8        99.5          100.3           96.0      160.2      
5 आयकर 3475792 526646 1222307 803026 533964 1572218 1167904 33.6        66.5          74.3            1.4       (4.5)        

आयकर 3078293 517889 1107741 785587 516411 1373819 999874 32.5        65.7          72.8             (0.3)       (9.7)        
ब्याज कर 397499 8758 114566 17439 17553 198398 168030 42.3        100.7         84.7             100.4     46.7        
कर राजस्व जम्मा 12953758 1137626 4939929 1653648 1038048 5975375 4052693 31.3        62.8          67.8             (8.8)      (18.0)      

6 गैर कर जम्मा 1077712 158884 480615 221245 220,085     540812 474341 44.0        99.5          87.7             38.5      (1.3)        
कूल राजस्व 14031470 1296511 5420544 1874893 1258133 6516187 4527034 32.3        67.1          69.5            (3.0)      (16.5)      

7 अन्य प्राप्ति 0 28024 341939 35355 310570 -         -            -             -       -         
जम्मा राजस्व/प्राप्ति 14031470 1324535 5762483 1874893 1293488 6516187 4837604 34.5        69.0          74.2            (2.3)      (16.0)      

र्ाल ुआ.व.को 
बावषफक लक्ष्यको 
तलुनामा असूली 

%

र्ाल ुआ.ब.को पषु 
मवहनाको लक्ष्यको 
तलुनामा असूली   

%

र्ाल ुआ.व.को पषु 
मवहनासम्मको 

लक्ष्यको तलुनामा 
असूली %

ववृि दर %

प्तस. नं. कर शीषफक

                                      आप्तथफक वषफ २०७९/८० पषु मवहनासम्मको राजस्व संकलनको वववरण                                     
अनसूुर्ी 4

रू.लािमा

आ.व.2079/80 
वावषफक लक्ष्य

आ.ब.2078/79 को असलुी आ.व.2079/80 को लक्ष्य र असूली



रू.लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
101 राष्ट्रपप्तत 1237 189 0 1426 613 34 0 646 49.54      17.78    -      45.33      

102 उपराष्ट्रपप्तत 468 14 0 482 224 2 0 226 47.88      16.42    -      46.97      

103 प्रदेश प्रमिुहरु 1967 51 0 2018 705 6 0 711 35.85      11.00    -      35.22      

202 संघीय संसद 11628 320 0 11948 3562 55 0 3617 30.63      17.16    -      30.27      

204 अदालत 48807 20474 0 69281 25278 7457 0 32735 51.79      36.42    -      47.25      

206 अञ्चततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 11672 2892 0 14564 4855 333 0 5187 41.59      11.50    -      35.62      

208 महालेिा परीक्षकको कायाफलय 5777 308 0 6085 2583 1 0 2583 44.71      0.20     -      42.46      

210 लोक सेवा आयोग 8269 211 0 8480 4160 24 0 4185 50.31      11.52    -      49.35      

212 प्तनवाफर्न आयोग 4734 1050 0 5784 59763 198 0 59961 1,262.43  18.81    -      1,036.67  

214 रावष्ट्रय मानव अप्तधकार आयोग 2550 34 0 2584 1012 11 0 1023 39.68      33.13    -      39.60      

218 न्याय पररषद् 450 18 0 468 225 0 0 225 50.06      -      -      48.14      

220 रावष्ट्रय प्राकृप्ततक स्रोत तथा ववत्त आयोग 894 21 0 915 294 1 0 295 32.88      6.52     -      32.28      

222 रावष्ट्रय मवहला आयोग 971 23 0 994 282 4 0 285 28.99      15.78    -      28.69      

224 रावष्ट्रय दप्तलत आयोग 326 9 0 335 150 0 0 150 46.03      -      -      44.79      

226 रावष्ट्रय समावेशी आयोग 301 12 0 313 140 2 0 142 46.37      19.02    -      45.32      

228 आददवासी जनजाप्तत आयोग 307 13 0 320 128 0 0 128 41.54      2.16     -      39.94      

230 मधेशी आयोग 324 6 0 330 148 4 0 151 45.62      58.53    -      45.85      

232 थारू आयोग 406 21 0 427 173 1 0 174 42.63      4.57     -      40.75      

234 मञु्चस्लम आयोग 382 25 0 407 131 0 0 131 34.17      -      -      32.07      

301 प्रधानमन्त्री तथा मञ्चन्त्रपररषद्को कायाफलय 37968 8110 0 46078 17080 1708 0 18788 44.99      21.06    -      40.78      

305 अथफ मन्त्रालय 226784 100744 0 327528 40513 3824 0 44337 17.86      3.80     -      13.54      

307 उद्योग, वाञ्चणज्य तथा आपूप्ततफ मन्त्रालय 51020 53770 0 104790 14702 1570 0 16273 28.82      2.92     -      15.53      

308 उजाफ, जलस्रोत तथा प्तसंर्ाई मन्त्रालय 44647 363799 0 408446 11442 90041 0 101483 25.63      24.75    -      24.85      

311 कानून, न्याय तथा संसदीय माप्तमला मन्त्रालय 8660 207 0 8867 1285 51 0 1337 14.84      24.84    -      15.08      

312 कृवष तथा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालय 441660 39943 0 481603 173659 3735 0 177394 39.32      9.35     -      36.83      

313 िानपेानी मन्त्रालय 9478 191605 0 201083 3209 34323 0 37532 33.86      17.91    -      18.66      

314 गहृ मन्त्रालय 1748464 101881 0 1850345 877478 23217 0 900696 50.19      22.79    -      48.68      

325 संस्कृप्तत, पयफटन तथा नागररक उड्डययन मन्त्रालय 42646 38104 0 80750 10023 5057 0 15080 23.50      13.27    -      18.68      

326 परराष्ट्र मन्त्रालय 52336 5999 0 58335 24375 627 0 25002 46.57      10.45    -      42.86      

329 वन तथा वातावरण मन्त्रालय 80051 48382 0 128433 31392 6327 0 37719 39.22      13.08    -      29.37      

336 भपू्तम व्यवस्था, सहकारी  तथा गररबी प्तनवारण मन्त्रालय 55586 14860 0 70446 22666 1713 0 24379 40.78      11.53    -      34.61      

337 भौप्ततक पूवाफधार तथा यातायात मन्त्रालय 101273 1514401 0 1615674 31399 230170 0 261569 31.00      15.20    -      16.19      

340 मवहला बालबाप्तलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 11078 3615 0 14693 1779 225 0 2004 16.06      6.22     -      13.64      

343 यवुा तथा िेलकूद मन्त्रालय 15622 8928 0 24550 8962 313 0 9275 57.37      3.51     -      37.78      

अनसूुर्ी 5
२०७9 पसु मवहनासम्मको मन्त्रालयगत िर्फ वववरण

संकेत मन्त्रालय
ववप्तनयोजन 2079 पसुसम्मको िर्फ  ववप्तनयोजनको तलुनामा िर्फ प्रप्ततशत



र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
संकेत मन्त्रालय

ववप्तनयोजन 2079 पसुसम्मको िर्फ  ववप्तनयोजनको तलुनामा िर्फ प्रप्ततशत

345 रक्षा मन्त्रालय 468882 81513 0 550395 268780 8048 0 276829 57.32      9.87     -      50.30      

347 शहरी ववकास मन्त्रालय 32894 354500 0 387394 6900 52169 0 59068 20.98      14.72    -      15.25      

350 ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववप्तध मन्त्रालय 603333 97200 0 700533 229084 20804 0 249888 37.97      21.40    -      35.67      
358 सिार तथा सूर्ना प्रववप्तध मन्त्रालय 54027 31963 0 85990 21394 4402 0 25796 39.60      13.77    -      30.00      
365 संघीय माप्तमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 99596 150748 0 250344 9478 6448 0 15926 9.52       4.28     -      6.36       

370 स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय 548428 145374 0 693802 109160 31407 0 140567 19.90      21.60    -      20.26      

371 श्रम, रोजगार तथा सामाञ्चजक सरुक्षा मन्त्रालय 19497 1306 0 20803 3575 190 0 3765 18.34      14.52    -      18.10      

391 रावष्ट्रय योजना आयोग 9265 752 0 10017 3526 51 0 3578 38.06      6.81     -      35.72      

501 अथफ मन्त्रालय- ववत्तीय व्यवस्था 0 0 971079 971079 0 0 37150 37150 -        -      3.83     3.83       

502 अथफ मन्त्रालय- आन्तररक ऋण भकु्तानी 437300 0 905923 1343223 288071 0 494220 782292 65.87      -      54.55    58.24      

503 अथफ मन्त्रालय- वैदेञ्चशक ऋण भकु्तानी (बहपुक्षीय) 76113 0 329507 405620 30386 0 116083 146470 39.92      -      35.23    36.11      

504 अथफ मन्त्रालय- वैदेञ्चशक ऋण भकु्तानी (दिपक्षीय) 28037 0 95668 123705 5009 0 30200 35209 17.87      -      31.57    28.46      

601 अथफ मन्त्रालय- कमफर्ारी सवुवधा तथा सेवाप्तनवतृ सवुवधा 1428500 0 0 1428500 354782 0 0 354782 24.84      -      -      24.84      

602 अथफ  मन्त्रालय- ववववध 699414 420450 0 1119864 1903 0 0 1903 0.27       -      -      0.17       

701 प्रदेश 1294606 0 0 1294606 369606 0 0 369606 28.55      -      -      28.55      

801 स्थानीय तह 3003716 0 0 3003716 1475226 0 0 1475226 49.11      -      -      49.11      
जम्मा 11832351 3803845 2302177 17938373 4551272 534552 677654 5763478 38.46     14.05   29.44   32.13     

स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय



अनसूुर्ी ६

रू.लािमा

प्तस.नं. ऋण पत्रको नाम रकम

१ ववकास ऋणपत्र 6254470

२ नागररक ऋणपत्र 89008

३ टे्रजरी ववल 3334075

४ वैदेञ्चशक रोजगार पत्र 1620

९६७९१७३

स्रोतः सावफजप्तनक ऋण व्यवस्थापन कायाफलय

अनसूुर्ी ७

 रू.लािमा

प्तस.नं. ऋण पत्रको नाम रकम

१ वैदेञ्चशक ऋण -बहपुञ्चक्षय 9070230

२ वैदेञ्चशक ऋण- दिपञ्चक्षय 1389089

१०४५९३१९

स्रोतः सावफजप्तनक ऋण व्यवस्थापन कायाफलय

जम्मा

जम्मा

२०७9 पसु मसान्तसम्मको 

आन्तररक ऋण वापतको कुल दावयत्व

२०७9 पसु मसान्तसम्मको 

वैदेञ्चशक ऋण वापतको कुल दावयत्व



अनसूुर्ी 8

ववदेशी मदु्रामा ने. रु. मा

१ २६ जलुाई २०२२ १० श्रावण २०७९ जापान/जाईका प्रोजेक्ट फर ह्यमुन डेभलपमेन्ट स्कलरप्तसप (जेडीएस) अनदुान जापानी येन ३७६ ३५० ञ्चशक्षा

२ २९ जलुाई २०२२ १३ श्रावण २०७९ यरुोवपयन यपु्तनयन सबैका लाप्तग ददगो िानपेानी तथा सरसफाई अनदुान यूरो १०.५ १३७० जल तथा प्तसंर्ाई

३ ३ अगि २०२२ १८ श्रावण २०७९ ञ्चस्वजरल्याण्ड
प्राववप्तधक तथा व्यावसावयक ञ्चशक्षा र ताप्तलम 
(Q u a liT Y )

अनदुान स्वीस फे्रन्क ७.४७ ९९१ ञ्चशक्षा

४ २९ अगि २०२२ १३ भाद्र २०७९ ववश्व बैंक हररत, उत्थानशील र समावेशी ववकास (GRID) ऋण यू.एस.डलर १०० १२७५० बजेट सहायता

५ १८ सेप्टेम्वर २०२२ २ असोज २०७९ ववश्व बैंक
के्षत्रीय यातायात तथा व्यापार आबिता अप्तभववृि
आयोजना

ऋण यू.एस.डलर २७५ ३४९६० यातायात

६ १८ सेप्टेम्वर २०२२ २ असोज २०७९ ववश्व बैंक प्तडञ्चजटल नपेाल एञ्चक्सप्तलरेशन ऋण यू.एस.डलर १४० १७७९० सिार

७ २१ सेप्टेम्वर २०२२ ५ असोज २०७९ जापान/जाईका तराई प्तसंर्ाई प्रणाली सधुार अनदुान जापानी येन २२५६ २००० प्तसंर्ाई

८ २१ सेप्टेम्वर २०२२ ५ असोज २०७९ जापान/जाईका
शहरी ववद्यतु प्रसारण र ववतरण प्रणाली सधुार
पररयोजना

ऋण जापानी येन १५९०१ १४२०० उजाफ

९ २३ सेप्टेम्वर २०२२ ७ असोज २०७९ कोररया/कोईका
कोररयाबाट फवकफ एका आप्रवासीहरूको समाजमा
ञ्चस्थर पनुबफहालीको लाप्तग र्रणबि सहयोग प्रणाली
सदुृढीकरण सम्बन्धी कायफक्रम

अनदुान यू.एस.डलर ८ १००० रोजगारी शृ्रजना

१० २३ सेप्टेम्वर २०२२ ७ असोज २०७९ कोररया/कोईका
नपेाल प्रहरीमा क्षमता ववकास सवहत साईबर
ब्यूरोको स्थापना

अनदुान यू.एस.डलर ८ १००० साईबर सरुक्षा

११ ७ नोभेम्वर २०२२
२१ काप्ततफक 

२०७९
एञ्चशयाली ववकास बैंक पहाडी के्षत्रमा फलफूल तथा काष्ठफल पररयोजना ऋण यू.एस.डलर ६० ७७९० कृवष

१२ ७ नोभेम्वर २०२२
२१ काप्ततफक 

२०७९
एञ्चशयाली ववकास बैंक पहाडी के्षत्रमा फलफूल तथा काष्ठफल पररयोजना अनदुान यू.एस.डलर १९ २४७० कृवष

१३ ८ नोभेम्वर २०२२
२२ काप्ततफक 

२०७९
संयकु्त अप्तधराज्य

सरुक्षा र न्याय सदुृढीकरणका लाप्तग एकीकृत
कायफक्रम कायाफन्वयन, दोश्रो र्रण (JPSS2)

अनदुान स्टरप्तलङ्ग पाउण्ड ३५ ५२६० सरुक्षा तथा न्याय

१४ ११ नोभेम्वर २०२२
२५ काप्ततफक 

२०७९
यरुोवपयन यपु्तनयन सशक्त मवहलाहरु, सम्बिृ नपेाल अनदुान यूरो १५.५ २०००

मवहला 
सशञ्चक्तकरण

१५ २८ नोभेम्वर २०२२ १२ मंप्तसर २०७९ नवे ववद्यालय ञ्चशक्षा के्षत्र आयोजना अनदुान
नवेञ्चजयन क्रोनर 

१९५०
२५७० ञ्चशक्षा

१६ २९ नोभेम्वर २०२२ १३ मंप्तसर २०७९ वफन्डलैण्ड ववद्यालय ञ्चशक्षा के्षत्र आयोजना अनदुान यूरो १९ २५४० ञ्चशक्षा

१७ २७ प्तडसेम्वर २०२२ १२ पौष २०७९ एञ्चशयाली ववकास बैंक ववद्यालय ञ्चशक्षा के्षत्र आयोजना ऋण यू.एस.डलर २०० २६५१० ञ्चशक्षा

१८ २७ प्तडसेम्वर २०२२ १२ पौष २०७९ एञ्चशयाली ववकास बैंक
मवहला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सदुृढीकरण
पररयोजना

अनदुान यू.एस.डलर १२ १५७०
मवहला 

सशञ्चक्तकरण
जम्मा १३७१२१ प्रप्ततशत

अनदुान २३१२१ १६.८६
 ऋण ११४००० ८३.१४

स्रोत: अन्तराफवष्ट्रय आप्तथफक सहायता समन्वय महाशािा 

अन्तराफवष्ट्रय ववकास सहायता सम्झौता वववरण
आप्तथफक वषफ 2079/80 (पसु मसान्तसम्म)

प्तस. 
नं.

सम्झौता भएको प्तमप्तत 
(ई. सं.)

सम्झौता भएको 
प्तमप्तत (वव. सं.)

ववकास साझेदार आयोजना / कायफक्रमको नाम
सहायताको 

प्रकार
रकम (दस लािमा)

के्षत्र



रू.लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा

0 सांकेतीकरण नगररएको 5147491 66106 1318598 6532195 2366597 14779 640504 3021880 45.98 22.36 48.6 46.26

1 गररबीको अन्त्य 1521968 105129 53560 1680657 366522 18661 0 385183 24.08 17.75 0.0 22.92

2 शून्य भोकमरी 443564 183476 38060 665100 179267 50848 12265 242380 40.42 27.71 32.2 36.44

3 स्वस्थ जीवन 561362 152387 0 713749 115355 31554 0 146909 20.55 20.71 0.0 20.58

4 गणुस्तरीय ञ्चशक्षा 610561 105042 0 715603 236112 21097 0 257209 38.67 20.08 0.0 35.94

5 लैवङ्गक समानता 8053 313 0 8366 865 91 0 956 10.74 29.09 0.0 11.43

6 ददगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा 8760 159537 107307 275604 2938 26878 700 30516 33.54 16.85 0.7 11.07

7 आधपु्तनक ऊजाफमा पहुाँर् 30953 104617 595522 731092 5568 13858 19360 38786 17.99 13.25 3.3 5.31
8 समावेशी आप्तथफक ववृि तथा मयाफददत काम 211334 221662 0 432996 9937 34215 0 44152 4.70 15.44 0.0 10.20

9 उद्योग, नवीन िोज र पूवाफधार 261593 1527599 175565 1964757 43542 168178 4825 216546 16.64 11.01 2.7 11.02

10 असमानता न्यूनीकरण 1057679 5 0 1057684 392876 0 0 392876 37.15 0.00 0.0 37.14

11 ददगो शहर र वस्तीहरू 631173 871619 6100 1508892 19238 99066 0 118305 3.05 11.37 0.0 7.84

13 जलवाय ुपररवतफन अनकुुलन 25787 84090 1635 111512 4522 12890 0 17412 17.54 15.33 0.0 15.61

15 भसूतह स्रोतको उपयोग 63423 41633 0 105056 29510 10682 0 40192 46.53 25.66 0.0 38.26

16 शाञ्चन्तपूणफ, न्यायपूणफ र सशक्त समाज 1159157 166835 5830 1331822 751844 31072 0 782915 64.86 18.62 0.0 58.79

17 ददगो ववकासका लाप्तग साझेदारी 89493 13795 0 103288 26577 683 0 27260 29.70 4.95 0.0 26.39
जम्मा 11832351 3803845 2302177 17938373 4551272 534552 677654 5763478 38.46 14.05 29.4 32.13
स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय

रू.लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा

1 पवहलो 10889720 3246086 2198835 16334641 4377933.694 507248.0299 675519.465 5560701 40.20 15.63 30.72 34.04
2 दोस्रो 942631 557759 103342 1603732 173337.991 27304.36498 2134.5 202777 18.39 4.90 2.07 12.64

जम्मा 11832351 3803845 2302177 17938373 4551272 534552 677654 5763478 38.46 14.05 29.44 32.13
स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय

अनसूुर्ी १0
२०७9 पसु मवहनासम्मको प्राथप्तमकताको आधारमा बजेट तथा िर्फको तलुना

प्राथप्तमकता
आ.व.20७9/80 को वजेट 20७9 पसु मवहनासम्मको िर्फ बजेटको तलुनामा िर्फ प्रप्ततशत

प्तस.नं.

अनसूुर्ी 9

कायफगत रणनीप्तत आ.व.20७9/80 को वजेट २०७9 पसु मवहनासम्मको िर्फ बजेटको तलुनामा िर्फ प्रप्ततशत
प्तस.नं.

२०79 पसु मवहनासम्मको रणनीप्ततक बजेट तथा िर्फको तलुना



रू.लािमा

नगद गैह्र नगद जम्मा नगद गैह्र नगद जम्मा

21000 पाररश्रप्तमक / सवुवधा 676562 0 676562 826565 0 826565 22.17     

22000 मालसामान तथा सेवाको उपयोग 161662 3455 165117 243346 4037 247383 49.82     

24000 व्याज, सेवा शलु्क तथा बैंक कप्तमशन 208122 0 208122 323466 0 323466 55.42     

25000 सहायता 5092 0 5092 3977 0 3977 (21.90)    

26000 अनदुान 2139367 221 2139587 2223819 47 2223866 3.94       

27000 सामाञ्चजक सरुक्षा 857712 0 857712 899151 7673 906824 5.73       

28000 अन्य िर्फ 13281 0 13281 19191 0 19191 44.50     

31000 पुाँजीगत िर्फ 484846 22752 507598 520277 14275 534552 5.31       

32000 ववत्तीय सम्पञ्चत्त 89159 0 89159 37150 0 37150 (58.33)    

33000 दावयत्व 405589 0 405589 640504 0 640504 57.92     

जम्मा 5041392 26428 5067820 5737446 26032 5763478 13.73     

स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय

अनसूुर्ी १1

2079 पसु मवहनासम्मको शीषफकगत नगद तथा गैह्र नगद िर्फको तलुनात्मक वववरण

िर्फ 
संकेत नं

कायफक्रम िर्फ
2078 पसु मवहनासम्मको िर्फ 2079 पसु मवहनासम्मको िर्फ

ववृि प्रप्ततशत



रू.लािमा

र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा
1 सामान्य सावफजप्तनक सेवा 2226502 47719 418544 2692766 2447490 9236 641526 3098252 15.06

1.1 कायफकारी र ववधावयकाको प्तनकाय, ववञ्चत्तय र वैदेञ्चशक माप्तमला 76256 2405 128551 207212 74895 1342 147305 223542 7.88
1.2 बाह्रय आप्तथफक सहायता 110 0 0 110 48 272 0 320 191.03
1.3 सामान्य सेवा 142251 43496 0 185748 158991 4175 0 163166 -12.16
1.4 सामान्य आधारभतू सेवा 0 0 0 0 10 1059 0 1069 0.00
1.5 सामान्य अनसुन्धान तथा ववकास सेवा 21749 262 0 22011 1648 492 0 2140 -90.28
1.6 अन्य सामान्य सेवा 13577 1533 0 15110 74113 1893 0 76006 403.02
1.7 सावफजप्तनक ऋण कारोवार 175532 22 289994 465548 288210 2 494220 782433 68.07
1.8 ववप्तभन्न तहका सरकारहरु बीर् हनु ेसामान्य प्रकृप्ततको हस्तान्तरण 1797027 0 0 1797027 1849576 0 0 1849576 2.92

2 रक्षा 229584 10675 0 240259 260343 8187 0 268530 11.77
2.1 सैप्तनक सरुक्षा 228999 10603 0 239601 259740 8004 0 267744 11.75
2.2 नागररक सरुक्षा 579 73 0 652 597 174 0 771 18.35
2.5 रक्षा - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 6 0 0 6 6 8 0 15 130.34

3 सावफजप्तनक शाञ्चन्त सरुक्षा 272271 34193 0 306464 388582 29642 0 418224 36.47
3.1 प्रहरी सेवा 216308 12158 0 228466 325723 16163 0 341886 49.64
3.2 अग्नी प्तनयन्त्रण सेवा 74 1 0 75 79 0 0 79 5.81
3.3 न्यायालय 27615 7233 0 34848 31314 8034 0 39348 12.91
3.4 कारागार 8535 1625 0 10160 8965 1069 0 10034 -1.24
3.5 सावफजप्तनक शाञ्चन्त सरुक्षा 219 70 0 289 227 4 0 230 -20.39
3.6 सावफजप्तनक शाञ्चन्त सरुक्षा - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 19519 13106 0 32625 22273 4373 0 26646 -18.33

4 आप्तथफक माप्तमला 237158 304071 50205 591435 324405 347919 35428 707752 19.67
4.1 सामान्य आप्तथफक, व्यापाररक र श्रम 8745 3857 0 12602 18059 441 0 18499 46.80
4.2 कृवष, वन, मत्स्यपालन तथा प्तसंर्ाइ 137701 61399 19600 218700 233350 81238 12455 327043 49.54
4.3 इन्धन तथा उजाफ 6257 4014 12195 22465 5851 14613 19170 39633 76.42
4.4 िानी, उत्पादन तथा प्तनमाफण 45719 224640 16560 286920 32193 237727 3091 273010 -4.85
4.5 यातायात 2665 2555 0 5221 870 2845 0 3715 -28.85
4.6 संर्ार 19562 1923 0 21485 20394 4378 0 24772 15.30
4.7 अन्य उद्योगहरु 9196 2270 0 11466 9967 1049 0 11016 -3.93
4.8 अनसुन्धान तथा ववकास - आप्तथफक माप्तमला 2503 110 0 2612 1157 1248 0 2405 -7.92
4.9 आप्तथफक मामीला - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 4810 3304 1850 9964 2564 4382 713 7658 -23.14

5 वातावरण संरक्षण 2954 9526 5961 18441 2393 14020 0 16413 -11.00
5.1 फोहोर मैला व्यवस्थापन 0 0 5961 5961 0 0 0 0 -100.00
5.2 ढल व्यवस्थापन 34 1981 0 2015 57 2543 0 2600 28.99

अनसूुर्ी 12 
2079 पसु मवहनासम्मको कायफगत िर्फको तलुनात्मक वववरण

शीषफक नं. कायफगत शीषफक
2078 पसु मवहनासम्मको िर्फ 2079 पसु मवहनासम्मको िर्फ

ववृि प्रप्ततशत



5.4 जैववक ववववधता र भ-ूसंरक्षण 37 10 0 47 126 0 0 126 165.83
5.5 अनसुन्धान तथा ववकास पयाफवरण संरक्षण 156 53 0 209 149 45 0 195 -6.88
5.6 वातावरण संरक्षण - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 2727 7482 0 10208 2061 11432 0 13493 32.18

6 आवास तथा सामदुावयक सवुवधा 9020 77174 20038 106232 8079 70889 700 79667 -25.01
6.1 आवास ववकास 4882 36264 0 41146 3723 29189 0 32912 -20.01
6.2 सामदुावयक ववकास 576 1120 0 1696 646 1557 0 2202 29.82
6.3 िानपेानी 3144 25858 20038 49040 3266 32292 700 36258 -26.06
6.6 आवास तथा सामदुावयक सवुवधा - अन्यत्र उल्लेि नभएको 417 13932 0 14349 444 7851 0 8295 -42.19

7 स्वास््य 218064 23463 0 241527 151366 31637 0 183003 -24.23
7.1 औषधी उत्पादन, उपकरण तथा औजार 614 112 0 726 692 187 0 879 21.12
7.2 ववहरंङ्ग सेवा 73079 6134 0 79213 2730 7 0 2737 -96.55
7.3 अस्पताल सेवा 88474 944 0 89417 80272 1049 0 81321 -9.05
7.4 सावफजप्तनक स्वास््य सेवा 44618 16146 0 60764 59795 30270 0 90065 48.22
7.5 अनसुन्धान सेवा 9813 127 0 9940 5970 116 0 6085 -38.78
7.6 स्वास््य - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 1467 0 0 1467 1907 9 0 1916 30.63

8 मनोरञ्जन, संस्कृप्तत तथा धमफ 16147 385 0 16532 17465 2016 0 19481 17.84
8.1 मनोरञ्जनात्मक र िेलकुद सेवाहरु 3160 28 0 3188 8300 310 0 8610 170.07
8.2 सांस्कृप्ततक सेवा 12009 354 0 12363 8007 1684 0 9691 -21.61
8.3 प्रसारण तथा प्रकाशन सेवा 815 3 0 818 955 14 0 968 18.36
8.5 अनसुन्धान तथा ववकास, संस्कृप्ततक र धाप्तमफक 162 1 0 163 203 9 0 212 29.85

9 ञ्चशक्षा 204536 237 0 204773 229084 20804 0 249888 22.03
9.1 पूवफ प्राथप्तमक र प्राथप्तमक ञ्चशक्षा 650 0 0 650 1398 12 0 1410 116.73
9.5 तहमा वप्तगफकृत नहनु ेञ्चशक्षा (अनौपर्ाररक ञ्चशक्षा) 2961 6 0 2967 3810 0 0 3810 28.42
9.6 ञ्चशक्षाको लाप्तग सहायक सेवाहरु 197855 105 0 197960 214233 20774 0 235007 18.71
9.7 ञ्चशक्षा- अनसुन्धान ववकास 95 0 0 95 3575 0 0 3575 3662.74
9.8 ञ्चशक्षा- अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 2974 126 0 3100 6069 17 0 6086 96.31
10 सामाञ्चजक सरुक्षा 649237 154 0 649391 722065 203 0 722268 11.22

10.5 बेरोजगार 15 0 0 15 224 0 0 224 1372.37
10.7 सामाञ्चजक असमावेशी 192 5 0 196 234 0 0 234 19.25
10.8 सामाञ्चजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा ववकास 148 0 0 148 27 0 0 27 -81.63
10.9 सामाञ्चजक सरुक्षा - अन्यत्र वप्तगफकृत नभएको 648882 149 0 649031 721580 203 0 721783 11.21

कुल जम्मा 4065474 507598 494748 5067820 4551272 534552 677654 5763478 13.73

स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय



र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा र्ालु प ुाँजीगत ववत्तीय जम्मा 
1 30500108 प्तमप्तलप्तनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नपेाल 10003 82794 0 92797 0 406 0 406 0.44     
2 30800101 बढुी गण्डकी जलववद्यतु आयोजना 247 79076 0 79323 83 12495 0 12578 15.86    
3 30803112 बबई प्तसंर्ाइ आयोजना 284 15000 0 15284 174 4643 0 4816 31.51    
4 30803113 महाकाली प्तसंर्ाइ आयोजना (कन्र्नपरु) 246 12355 0 12601 137 5211 0 5348 42.44    
5 30803116 प्तसक्टा प्तसंर्ाइ आयोजना 363 18505 0 18868 168 3552 0 3720 19.72    
6 30803119 रानी जमरा  कुलररया प्तसंर्ाइ आयोजना (प्रणाली आधपु्तनकीकरण समेत) 474 28532 0 29006 187 4533 0 4720 16.27    
7 30803120 भेरी - ववई डाइभसफन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 284 22494 0 22778 117 3170 0 3287 14.43    
8 30803124 सनुकोशी मररन डाईभसफन बहउुदे्दञ्चशय आयोजना 208 26954 0 27162 97 23804 0 23902 88.00    
9 31300101 मेलम्र्ी िानपेानी आयोजना 778 7299 0 8077 216 1408 0 1624 20.11    
10 32551011 पशपुप्तत के्षत्र ववकास कोष 2400 0 0 2400 1112 0 0 1112 46.34    
11 32551012 लञु्चम्बनी ववकास कोष 15500 0 0 15500 3745 0 0 3745 24.16    
12 32900104 राष्ट्रपप्तत र्रेु संरक्षण कायफक्रम 1281 20451 0 21732 499 2600 0 3099 14.26    
13 33700101 काठमांडौ-तराई मधेश फाि ट्रयाक 789 299997 0 300786 255 15730 0 15985 5.31     
14 33701109 गल्छी-प्तत्रशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 120 18455 0 18575 49 2671 0 2720 14.64    
15 33701114 पषु्पलाल राजमागफ (मध्य पहाडी राजमागफ) 1022 92294 0 93316 442 14951 0 15393 16.50    
16 33701118 उत्तर दञ्चक्षण राजमागफ (कणाफली, कालीगण्डकी र कोशी) 683 46269 0 46952 299 10506 0 10806 23.01    
17 33701128 हलुाकी राजमागफ (पलुहरु समेत) 810 59910 0 60720 393 23036 0 23429 38.59    
18 33702101 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल ववकास आयोजना 287 55000 0 55287 107 11798 0 11905 21.53    
19 50125103 दञ्चक्षण एञ्चशया पयफटन पवुाफधार ववकास आयोजना 0 0 22000 22000 0 0 713 713 3.24     
20 50125104 पोिरा के्षत्रीय अन्तराफवष्ट्रय ववमानस्थल 0 0 44000 44000 0 0 0 0 -      
21 50125105 दोस्रो अन्तराफवष्ट्रय ववमानस्थल प्तनजगढ, बारा 0 0 2600 2600 0 0 700 700 26.92    

35779 885385 68600 989764 8079 140516 1413 150008 15.16    
स्रोतः महालेिा प्तनयन्त्रक कायाफलय

जम्मा

अनसूुर्ी १3

रावष्ट्रय गौरवका आयोजनाहरुको बजेट तथा २०७9 पसु मसान्त सम्मको िर्फ वववरण

रू.लािमा

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. आयोजना/ प्तनकाय
ववप्तनयोजन िर्फ  िर्फ

 प्रप्ततशत



रू.लािमा
प्तस.नं. वववरण प्तनकासा

1
प्रप्ततप्तनप्तध सभा तथा प्रदेश सभा प्तनवाफर्नका लाप्तग र्ाल ुतथा पुाँजीगततफफ  प्तनकासा (प्तनवाफर्न आयोग र सरुक्षा प्तनकाय तथा गहृ मन्त्रालय र 
अन्तगफतसमेत)

185609

2
नपेाल सरकार, मञ्चन्त्रपररषद् को प्तनणफय, प्रर्प्तलत कानून र अदालतको आदेश बमोञ्चजम कमफर्ारी सवुवधा (उपदान, संञ्चर्त ववदा, औषधी सवुवधा, 
प्तनवाफर्नमा घाइतेको उपर्ार तथा मतृ्य ुभएका कमफर्ारीलाई क्षप्ततपपु्ततफ, कोप्तभड प्तनयन्त्रणमा अग्रपंञ्चक्तमा िवटई मतृ्य ुभएका कमफर्ारीलाई 
क्षप्ततपपु्ततफसमेत)

1373

3 नपेाल सरकार, मञ्चन्त्रपररषद् को प्तनणफयानसुार उपलव्ध गराइएको आप्तथफक सहायता 526
4 नपेाल सरकार, मञ्चन्त्रपररषदको प्तनणफयानसुार ववप्तभन् न संघसस्थालाई उपलव्ध गराइएको अनदुान 530
5 अदालको आदेश तथा प्रर्प्तलत कानून बमोञ्चजम राजस्व वफताफ 1554
6 कोरोना प्तबमा भकु्तानी गनफ प्तनकासा 10000
7 नवौँ रावष्ट्रय िेलकुद प्रप्ततयोप्तगता सिालन गनफ थप प्तनकासा 6000

8 पावकस्तानमा आएको बाढीले परु् याएको क्षप्ततमा राहत प्रदान (रावष्ट्रय ववपद् जोञ्चिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राप्तधकरण, काठमाडौमाफफ त) 200

9 प्रप्ततप्तनप्तधमण्डलको भ्रमण िर्फ 336
10 नपेाल सरकारबाट घोवषत पदक ववभषुण प्रदान गनफ ववभषुण र पदक प्तनमाफणका लाप्तग थप प्तनकासा 790
11 ववप्तभन्न प्तनकायहरुका लाप्तग प्रशासप्तनक िर्फ लगायतको र्ाल ुिर्फ 4652
12 ववप्तभन्न प्तनकायहरुका लाप्तग पुाँजीगत िर्फ 264

211834

अनसूुर्ी १४
2079 पसु मसान्तसम्म अथफ मन्त्रालय ववववधवाट भएको रकमान्तर तथा थप प्तनकासा वववरण

कुल जम्मा



अनसूुर्ी 15

प्तस.नं छुट प्रदान गररएको संस्थाको नाम प्तसफाररस गने प्तनकाय माल वस्तकुो वववरण मदु्रा ववजक मूल्य शीषफकगत छुटको व्यहोरा प्तनणफय प्तमप्तत

1 WFP Nepal WFP Nepal Veg Oil USD         292,386.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/18/2079

2 WFP Nepal WFP Nepal मसुरुोको दाल USD         177,188.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/18/2079

3 यपु्तनसेफ स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय प्तसररञ्ज, सेफ्टी वक्स लगायतका स्वास््य सामग्रीहरु USD       1,724,998.30 सवै प्रकारका कर छुट 4/18/2079

4 यपु्तनसेफ स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामग्रीहरु USD         107,426.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/23/2079

5 परुातत्व ववभाग संस्कृप्तत, पयफटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय नपेाली मपु्ततफहरु USD         350,000.00 सवै प्रकारका कर छुट 4/25/2079

6 नपेाली सेना रक्षा मन्त्रालय UN Accounterments USD           53,780.42 सवै प्रकारका कर छुट 4/25/2079

7 परुातत्व ववभाग संस्कृप्तत, पयफटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय मपु्ततफहरु GBP           20,000.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/2/2079

8 WFP Nepal WFP Nepal Veg Oil USD           22,297.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/10/2079

9 रोटरी क्लव अफ ववताफमोड स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय हेमोडायलप्तसस प्तसस्टम USD           51,000.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/12/2079

10 नपेाली सेना रक्षा मन्त्रालय सैप्तनक सामग्रीहरु INR    139,898,944.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/12/2079

11 नपेाल प्रहरी गहृ मन्त्रालय सञ् र्ार उपकरणहरु AUD           76,482.55 अन्त:शलु्क छुट 5/14/2079

12 धपु्तनवेशी नगरपाप्तलका संञ्चघय माप्तमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ताप्तलम उपकरणहरु Euro           62,443.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/19/2079

13 प्तत्रभवुन ववश्वववद्यालय ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववप्तध मन्त्रालय
अनसुन्धान उपकरण (Automatic Multichannel Virus (Insewage) 

enrichment Instruments)
USD           50,000.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/23/2079

14 विवटस गोिाफ नपेाल पराराष्ट्र मन्त्रालय ववववध मालवस्तहुरु GBP       1,467,000.00 सवै प्रकारका कर छुट 5/20/2079

15 रावष्ट्रय क्षयरोग केन्द्र स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय औषप्तध एवं ल्याव ररएजेण्ट USD         735,235.28 सवै प्रकारका कर छुट 6/2/2079

16 सासेक पावर प्तसस्टम एक्सपान्सन प्रोजेक्ट उजाफ, जलश्रोत तथा प्तसंर्ाई मन्त्रालय मास्टर प्तलि वमोञ्चजमका सामानहरु USD       5,352,497.90 
1 प्रप्ततशत भन्सार महशलु प्तलई 
वााँकी सवै कर छुट

6/2/2079

17 ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववप्तध मन्त्रालय ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववप्तध मन्त्रालय कम्प्यूटर समेत Euro            7,345.00 सवै प्रकारका कर छुट 6/5/2079

18 UNICEF स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय िोप सम्वन्धी स्वास््य सामग्रीहरु USD           84,792.78 सवै प्रकारका कर छुट 6/7/2079

19 स्वास््य सेवा ववभाग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय भ्याञ्चक्सन क्याररयर USD         267,000.00 सवै प्रकारका कर छुट 6/12/2079

20 रावष्ट्रय एड्स तथा यौन रोग प्तनयन्त्रण केन्द्र स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामग्रीहरु USD         124,539.66 सवै प्रकारका कर छुट 6/11/2079

21 नपेाल प्रहरी गहृ मन्त्रालय संर्ार उपकरणहरु USD         614,874.00 अन्त:शलु्क छुट 6/13/2079

22 नपेाली सेना रक्षा मन्त्रालय UN Accounterments USD            5,357.65 सवै प्रकारका कर छुट 7/2/2079

23 धपु्तलिेल अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामग्रीहरु Euro            5,800.00 
1 प्रप्ततशत भन्सार महशलु प्तलई 
वााँकी सवै कर छुट

7/3/2079

24 स्वास््य सेवा ववभाग, यपु्तनफाइड केन्द्रीय अस्पताल स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय औषप्तध लगायतका स्वास््य सामग्रीहरु USD         894,461.20 सवै प्रकारका कर छुट 8/11/2079

25 रावष्ट्रय क्षयरोग केन्द्र स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय औषप्तध लगायतका स्वास््य सामग्रीहरु USD         202,735.58 सवै प्रकारका कर छुट 8/11/2079

26 WFP Nepal WFP Nepal मसुरुो दाल, र्ामल USD         873,922.00 सवै प्रकारका कर छुट 8/14/2079

27 UNDP ञ्चशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववप्तध मन्त्रालय अनसुन्धान सामग्रीहरु EURO           11,417.00 सवै प्रकारका कर छुट 8/14/2079

28 वन तथा भ-ूसंरक्षण ववभाग वन तथा वातावरण मन्त्रालय एफ-पीओडी उपकरणहरु GBP           24,075.00 सवै प्रकारका कर छुट 8/19/2079

29 रोटरी क्लव अफ रुद्रमती, काठमाण्डौ स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय स्वास््य सामग्रीहरु USD           10,563.00 सवै प्रकारका कर छुट 8/27/2079

30 स्वास््य सेवा ववभाग स्वास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय  औषप्तध USD       5,941,950.00 सवै प्रकारका कर छुट 9/19/2079

31 WFP Nepal WFP Nepal VEG Oil/RICE USD         354,820.00 सवै प्रकारका कर छुट 9/19/2079

2079 पसुसम्म आप्तथफक ऐन, 2079 को दफा 18 बमोञ्चजम ददइएको राजस्व छुटको वववरण                                    
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