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�ा�कथन 

 

दो	ो संवधानसभाको �नवा�चन स�प�न गन� मु�य �येयका साथ सव� च अदालतका �धान 

�याया$धशको अ�य&तामा गठन भएको सरकारले २०७० आषाढ ३० गत ेआ$थ�क वष� २०६९÷७० 

को पूण्� बजेट अ�यादेश माफ� त साव�ज�नक गरेको $थयो । बजेटमा संवधान सभाको 

�नवा�चनलाई <वत�=, �न>प& र भयर?हत वातावरणमा स�प�न गन� मु�य �ाथAमकता ?दनुको 

साथै मुलुकलाई आ$थ�क स�वृD तफ�  लैजान वकास �नमा�ण एवं ?दगो र समावशेी आ$थ�क 

वृD हाAसल गन� वशेष जोड ?दइएको $थयो । ऐ�तहाAसक Iपमा सफलतापूव�क स�प�न दो	ो 

संवधान सभाको �नवा�चन पJचात ् Aम�त २०७० माघ २८ गत े गठन भएको जन�नवा�$चत 

सरकारले राजनै�तक <था�यMव �दान गरN संवधान �नमा�णको साथै तीO आ$थ�क वृD हाAसल 

गरN सन ्२०२२ स�ममा नेपाललाई अ�तकम वकAसत रा>Pको <तरबाट वकासो�मुख रा>Pको 

Iपमा अ�तरा�ि>Pय जगतमा $चनाउने Tढ अठोट Aलएको छ । सव�साधारण नागVरकहIलाई 

सरल, �छटोछVरतो र �भावकारN Iपमा गुणाMमक सेवा सुवधा �दान गरN मुलुकको सामािजक, 

आ$थ�क लगायत समX वकास गनु� सरकारको �मुख कत�Yय हो । अतः समावशेी र ?दगो 

आ$थ�क वृDDारा आMम�नभ�र एव स&म अथ�त�= �नमा�ण गन� जIरN छ ।  
 

अथ�त�=का महMवपूण� &े=हIमा अवल�बन गरेका नी�त र संचाAलत काय�[महIको 

काया��वयनबाट हाAसल भएका उपलिYधहIको वJलेषणाMमक समी&ा गरN आ$थ�क वष� 

२०७०÷७१ को आ$थ�क सव�&ण तयार गVरएको छ । वशेषतः आ$थ�क तथा सामािजक 

Tि>टकोणले महMवपूण� &े=का काय�[मलाई यथासं�भव समेटN वAभ�न �नकायबाट संचालन 

गVरएका एउटै &े=का काय�[महIलाई स�बि�धत &े=मा नै रा�ने �यास गVरएको छ । वगत 

वष�हIको त]यांकलाई  अ�याव$धक गरN ^डिजटल Iपमा  Aसडीमा रा_खएको छ ।  
 

मुलुकको आ$थ�क ग�तव$ध ��त अAभIची र सरोकार रा�ने स�पूण� वुDजीवी, अनुस�धानकता�, 

कम�चारN, Aश&क, व`याथa, उ`योगी, Yयवसायी तथा सव�साधारण जनताको साथै दात ृ�नकाय एवं 

वदेशी लगानीकता�को ला$ग समेत आ$थ�क सभ�&ण अMय�त उपयोगी रहने वJवास Aलएको छु।  
 

अ�Mयमा, आ$थ�क सभ�&ण तयार गन� काय�मा संलbन अथ� म�=ालयका पदा$धकारNहI खासगरN 

आ$थ�क नी�त वJलेषण महाशाखाका कम�चारN लगायत यस काय�को �नि�त आवJयक त]यांक, 

सूचना एवं ववरण उपलYध गराई सहयोग पुc याउनु हुने वAभ�न म�=ालय, वभाग तथा अ�य 

�नकायहIलाई ध�यवाद ?दन चाह�छु ।  
 

 

आषाढ, २०७१  डा. रामशरण महत 

 अथ� म�=ी   
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काय�कार1 सारांश    

१. अ�तरा�ि>Pय मkुा कोषले सन ् २०१४ को अ�लमा �काAशत गरेको वJव 

आ$थ�क पVरTJय (World Economic Outlook) अनसुार सन ् २०१२ मा ३.२ 

��तशतले बढेको वJव उMपादान सन ्२०१३ मा ३.० ��तशतले बढेको छ । सन ्

२०१२ मा १.४ ��तशतले व<तार भएको वकAसत मलुकुको अथ�त�= सन ्२०१३ 

मा १.३ ��तशतले बढेको छ । Mय<त,ै सन ् २०१२ मा ५.० ��तशतले बढेको 

उदNयमान र वकासशील देशहIको अथ�त�= सन ् २०१३ मा ४.७ ��तशतले 

बढेको छ । सन ् २०१४ मा वJव उMपादन ३.६ ��तशतले ब�ने �&ेपण 

अ�तरा�ि>Pय मkुा कोषको रहेको छ । 

२. सन ् २०१२ को तलुनामा सन ् २०१३ मा द�&ण एAशयालN मलुकुहI म�ये 

माल?द�स र �ीलकंाको आ$थ�क वृDदर बढेको छ भने अ�य सब ैमलुकुहIको 

आ$थ�क वृDदर घटेको छ । Mय<तै, सन ्२०१२ तथा २०१३ दवु ैवष�मा $चनीया 

अथ�त�= ७.७ ��तशतले वढेको छ भने सन ्२०१२ मा ४.७ ��तशतले व<तार 

भएको भारतीय अथ�त�= सन ्२०१३ मा ४.४ ��तशतले मा= बढेको छ । सन ्

२०१४ मा भारतीय अथ�त�= ५.४ ��तशतले र $चनीया अथ�त�= ७.५ ��तशतले 

ब�ने �&ेपण अ�तरा�ि>Pय मkुा कोषले गरेको छ ।    

३. चाल ुआ$थ�क वष� २०७०÷७१ को दश म?हनास�मको त]यांकलाई वJलेषण गदा� 

�मखु समि>टगत आ$थ�क पVरसचूकहI सकाराMमक रहेताप�न उ च मkुा 

मkुा<फu�त र ब�दो Yयापार घाटा अथ�त�=का �मखु चुनौ�तका fपमा रहेका 

छन ्। 

४. चाल ु आ$थ�क वष� २०७०÷७१ मा वा<तवक कुल गाह�<]य उMपादन ५.५ 

��तशतले वृD हुने ल�य रहेकोमा Mय<तो वृDदर आधारभतू मhूयमा ५.२ 

��तशत र उMपादकको मhूयमा ५.५ ��तशत रहको अनमुान छ । अ�घhलो 

वष�मा य<तो वृDदर आधारभतू मhूयमा ३.५ ��तशत र उMपादकको मhूयमा 

३.९ ��तशत रहेको $थयो । मौसमी अनकूुलता, लगानीको वातावरमा सधुार, 

समयमा न ै बजटे आउन ु आ?द कारणहIबाट चाल ु आ$थ�क वष�को आ$थ�क 

वृDदर अ�घhलो वष�को तलुनामा ब�न गएको हो । 
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५. चाल ुआ$थ�क वष� २०७०÷७१ मा कृष &े=को उMपादन ४.७ ��तशतले वृD हुने 

अनमुान छ । गत वष� य<तो वृD वृDदर १.१ ��तशत मा= रहेको $थयो । 

चाल ुआ$थ�क वष�मा गरै कृष &े= भने ५.३ ��तशतले बढने अनमुान छ । 

अ�घhलो वष� यो &=े ४.६ ��तशतले बढेको $थयो । गरै कृष &=े म�ये चाल ु

आ$थ�क वष�मा उ`योग तथा सेवा &=ेको वृDदर [मशः २.७ ��तशत र ६.१ 

��तशत रहने अनमुान छ । अ�घhलो वष� उ`योग तथा सेवा &े=को वृDदर 

[मशः २.५ ��तशत र ५.२ ��तशत रहेको $थयो । गरै कृष &=ेका व`यतु, 

bयाँस तथा पानी, �नमा�ण, थोक तथा खkुा Yयापार, होटल तथा रे>टुरे�ट, वMतीय 

म�य<थता, Vरयल <टेट, Aश&ा &=ेहIको वृDदर गत वष�को तलुनामा बढेको छ। 

६. नेपालN अथ�त�=को सरंचनामा [मशः पVरवत�न आइरहेको छ । कुल गाह�<]य 

उMपादनमा कृष र उ`योग &े=को योगदान घ�ने र सेवा &े=को योगदान ब�ने 

�विृMत दे_खएको छ । &=ेगत आधारमा हेदा� �चAलत मhूयमा चाल ुआ$थ�क 

वष�को कुल गाह�<]य उMपादनमा �ाथAमक, Dतीय र ततृीय &=ेको योगदान 

[मशः ३३.७ ��तशत, १४.१ ��तशत र ५२.२ ��तशत रहने अनमुान छ । कुल 

गाह�<]य उMपादनलाई कृष र गरै कृष &े= गरN दईु भागमा वगaकरण गदा� 

कुल गाह�<]य उMपादनमा कृष &े=को योगदान घ�दो [ममा छ भने गरै कृष 

&े=को योगदानमा सोहN मतुावक वृD हुन गएको छ । आ$थ�क वष� २०५८÷५९ 

को �चAलत मhूयको कुल गाह�<]य उMपादनमा कृष &े=को योगदान ३७.४ 

��तशत रहेकोमा चाल ुआ$थ�क वष�मा यस &=ेको योगदान ३३.१ ��तशत रहेको 

अनमुान छ । 

७. आ$थ�क वष� २०७०÷७१ को कुल गाह�<]य उMपादनमा उपभोगको अशं ९१.१ 

��तशत रहेको छ । गत आ$थ�क वष�मा य<तो अशं ८९.९ ��तशत रहेको    

$थयो । आ$थ�क वष� २०७०/७१ को कुल उपभोगमा �नजी &े=को उपभोगको अशं 

८५.७ ��तशत, सरकारN उपभोगको अशं १२.३ ��तशत र गरै नाफामलूक 

स<ंथाहfको उपभोगको अशं २.० ��तशत रहेको छ । �नजी उपभोगतफ�  

खा`यव<त,ु गरै खा`यव<त ुर सेवाको अशं [मशः ६५.३ ��तशत, २३.९ ��तशत 

र १०.८ ��तशत रहेको छ । 

८. कुल गाह�<]य उMपादनमा कुल लगानीको अशं गत वष� ३६.९ ��तशत रहेकोमा 

चाल ुआ$थ�क वष� २०७०/७१ मा ३७.१ ��तशत रहने अनमुान छ । कुल गाह�<]य 
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उMपादनमा कुल <थीर पुँजी �नमा�णको अशं चाल ुआ$थ�क वष�मा २३.१ ��तशत 

पbुने अनमुान छ । चाल ुआ$थ�क वष�को कुल <थीर पुँजी �नमा�णमा �नजी तथा 

सरकारN &े=को योगदान [मशः ७९.८ ��तशत तथा २०.२ ��तशत रहेको 

अनमुान छ । 

९. कुल गाह�<]य उMपादनमा कुल गाह�<]य बचतको अशं चाल ुआ$थ�क वष�मा गत 

वष�को तलुनामा १.२ ��तशत ~ब�दलेु �ास आई ८.९ ��तशत रहेको अनमुान 

छ। चाल ुआ$थ�क वष�मा कुल गाह�<]य बचत �चAलत मhूयमा I. १७२ अब� ३ 

करोड हुने अनमुान छ । कुल गाह�<]य उMपादनमा कुल राि>Pय बचतको अशं 

गत वष�को ४०.३ ��तशतको तलुनामा चाल ुआ$थ�क वष�मा ४६.४ ��तशत रहने 

अनमुान   छ । चाल ुआ$थ�क वष�मा कुल राि>Pय बचत I. ८९५ अब� ६८ करोड 

पगेुको अनमुान छ । 

१०. व�ेषण आ�वाहमा भएको व<तारसँग ै नेपालको कुल राि>Pय खच�योbय आय 

ब�दो छ । �चAलत मhूयमा आ$थ�क वष� २०७०÷७१ मा य<तो आय गत वष�को 

तलुनामा २०.४ ��तशतले वृD भई I. २६५२ अब� १७ करोड पbुने अनमुान छ 

जुन सोहN आ$थ�क वष�को कुल गाह�<]य उMपादनको १३७.५ ��तशत हो । चाल ु

आ$थ�क वष�मा नेपालNको ��त Yयि�त कुल गाह�<]य उMपादन ६९ हजार ९ सय 

१९ अथा�त ७०३ अमेVरकu डलर पगेुको अनमुान छ ।  

११. आ$थ�क वष� २०६९/७० मा नेपाल सरकारको कुल खच� ५.७ ��तशतले वृD भई I. 

३ खब� ५८ अब� ६३ करोड रहेको $थयो । चाल ुआ$थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपाल 

सरकारको कुल खच� गत वष� भ�दा ४४.२ ��तशतले वृD भई f. ५ खब� १७ अब� 

२४ करोड पbुने अनमुान छ । यस म�ये चाल ुखच� I. ३ खब� ५३ अब� ४२ करोड 

र पुँजीगत खच� I. ८५ अब� १० करोड हुने अनमुान छ । आ$थ�क वष� २०६९/७० 

मा राज<व पVरचालन २१.१ ��तशतले बढेकोमा चाल ुआ$थ�क वष� २०७०/७१ मा 

राज<व सyकलन १९.७ ��तशतले वृD भई f. ३ खब� ५४ अब� ५० करोड पbुने 

अनमुान छ । चाल ुआ$थ�क वष�मा कर राज<व अ�घhलो आ$थ�क वष�को तलुनामा 

२१.४ ��तशतले वृD भई f. ३ खब� १४ अब� ६४ करोड पbुने अनमुान छ । Mय<त,ै 

ग�ै कर राज<व ८.३ ��तशतले वृD भई f. ३९ अब� ८६ करोड पbुने अनमुान छ । 

१२. आ$थ�क वष� २०६९/७० मा �यनू वMत कुल गाह�<थ उMपादनको १.५ ��तशत 

रहेकोमा चाल ुआ$थ�क वष�मा वृD भई ४.५ ��तशत पbुने अनमुान छ । आ$थ�क 
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वष� २०६९/७० मा �तन� बाँकu कुल ऋण कुल गाह�<]य उMपादनको ३२.७ ��तशत 

रहेको छ । आ$थ�क वष� २०६९/७० मा �तन� बाँकu बदेैAशक र आ�तVरक ऋणको 

कुल गाह�<]य उMपादनसँगको अनपुात [मश: १९.७ ��तशत र १३.० ��तशत 

रहेरकोमा चाल ु आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हनाको अव$धमा य<तो 

अनपुान [मशः १८.४ ��तशत र ११.७ ��तशत रहN कुल �तन� बाँकu ऋण कुल 

गाह�<]य उMपादनको ३०.१ ��तशतमा झरेको छ । 

१३. उपभो�ता मhूय सचूकाyकमा आधाVरत वाष�क मkुा<फu�तदर आ$थ�क वष� 

२०६९÷७० को आठ म?हनामा १०.२ ��तशत रहेकोमा आ$थ�क वष� २०७०÷७१ को 

सोहN अव$धमा उ�त दरमा केहN कमी आई ८.९ ��तशत रहेको छ । आ$थ�क 

वष� २०७०÷७१ को आठ म?हनाको अव$धमा वाष�क व�दगुत आधारमा खा`य 

तथा पेय पदाथ� समहुको मhूय सचूकांक वृDदर १०.८ ��तशत रहेको छ भने 

गरै खा`य तथा सेवा समहुको मhूय सचूकाकं वृDदर ७.१ ��तशत रहेको छ । 

अ�घhलो वष�को सोहN अव$धमा यी समहुहIको मhूय सचूकांकको वृDदर [मशः 

११.३ ��तशत र ९.३ ��तशत रहेको $थयो ।  

१४. चाल ु आ$थ�क वष�को आठ म?हनामा व<ततृ मkुा �दाय १०.८ ��तशतले र 

सकुं$चत मkुा �दाय १०.९ ��तशतले बढेका छन ् । अ�घhलो वष�को सोहN 

अव$धमा व<ततृ मkुा �दाय र सकुं$चत मkुा �दाय [मशः ६.२ ��तशत र १.६ 

��तशतले बढेका $थए । मौ?kक &े=को खुद वदेैAशक स�पिMतको व<तार उ च 

दरले भएको कारण आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हनाको अव$धमा व<ततृ 

मkुा �दायको वृD दर अ�घhलो वष�को सोहN अव$धको तलुनामा उ च रहन 

गएको हो । खासगरN व�ेषण आ�वाह, सेवा आय तथा वदेैAशक सहायतामा 

भएको उhले�य वृDका कारणले गदा� समी&ा अव$धमा खुद वदेैAशक स�पिMत 

(वदेशी व�नमय मhूयाyकन नाफा–नो�सान समायोिजत) f. १०२ अब� ८१ 

करोड (२२.० ��तशत) ले बढेको छ। अ�घhलो वष�को सोहN अव$धमा उ�त 

स�पिMत f. ११ अब� ७८ करोड (३.१ ��तशत) ले बढेको $थयो ।  

१५. आ$थ�क वष� २०७०÷७१ को आठ म?हनामा बlक तथा वMतीय स<ंथाहfको �न&ेप 

पVरचालन ९.७ ��तशत (I. ११५ अब� ४७ करोड) ले बढेको छ । अ�घhलो वष�को 

सोहN अव$धमा Mय<तो �न&ेप पVरचालन ६.८ ��तशत (I. ६८ अब� ६२ करोड) 

ले बढेको $थयो । MयसगैरN, समी&ा अव$धमा बlक तथा वMतीय स<ंथाहfको 
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कजा� तथा लगानीतफ�  �नजी &=ेको दावी ११.० ��तशत (I. १०३ अब� ८१ 

करोड) ले बढेको छ । अ�घhलो वष�को सोहN अव$धमा य<तो कजा� तथा 

लगानीमा �नजी &े=को दावी १४.६ ��तशत (I. ११४ अब�) ले बढेको $थयो । 

१६. बlक तथा वMतीय स<ंथाहIमा रहेको अ$धक तरलतालाई खुला बजार कारोवार 

माफ� त �शोचन गVरएको छ । आ$थ�क वष� २०७०÷७१ को आठ म?हनास�ममा 

खुला बजार कारोबार अ�तग�त Vरभष� Vरपो बोलकबोल माफ� त I. २७० अब� र 

सोझै ~ब[u बोलकबोल माफ� त I. ८ अब� ५० करोड गरN कुल I. २७८ अब� ५० 

करोड बराबरको तरलता �शोचन गVरएको छ । अ�घhलो वष�को सोहN अव$धमा 

~ब[u बोलकबोल माफ� त I. ८ अब� ५० करोड बराबरको तरलता �शोचन 

गVरएको $थयो भने Vरभष� Vरपो कारोवार भएको $थएन ।  

१७. चाल ु आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हना स�ममा $धतोप= कारोवार 

उMसाहवध�क रहेको छ । चाल ुआ$थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�तस�ममा 

नेपाल <टक ए�सजे�ज पVरसचूक अ�घhलो वष�को सोहN अब$धको तलुनामा 

४३.६ ��तशतले बढN ७८३.७९ व�दमुा पगेुको छ । आ$थ�क वष� २०६९/७० को 

सोहN अव$धमा नेपाल <टक ए�सजे�ज पVरसचूक ५४५.७२ व�दमुा रहेको $थयो। 

साथ,ै आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हनास�ममा $धतोप=को बजार 

पुँजीकरणमा ५०.६ ��तशतले वृD भई I. ७९७ अब� ७७ करोड पगेुको छ । 

२०७० फागनु मसा�तमा कायम बजार पुँजीकरण आ$थ�क वष� २०७०/७१ को कुल 

गाह�<]य उMपादनको ४६.९ ��तशत हो । चाल ुआ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ 

म?हनास�ममा $धतोप= कारोवार रकम अ�घhलो आ$थ�क वष�को सोहN अव$धको 

तलुनामा १८५.४ ��तशतले वृD भई I. ४० अव� ४० करोड १८ लाख पगेुको   

छ । 

१८. आ$थ�क वष� २०७०÷७१ को आठ म?हनास�ममा कुल व<त ु �नया�त १९.४ 

��तशतले वृD भई I. ६० अब� ९० करोड पगेुको छ । अ�घhलो वष�को सोहN 

अव$धमा य<तो �नया�त ५.० ��तशतले बढेको $थयो । आ$थ�क वष� २०७०÷७१ 

को आठ म?हनामा कुल व<त ुआयात २७.० ��तशतले वृD भई I. ४५७ अब� 

८५ करोड पगेुको छ । अ�घhलो वष�को सोहN अव$धमा य<तो आयात २२.१ 

��तशतले बढेर I. ३६० अब� ५६ करोड रहेको $थयो । चाल ुआ$थ�क वष�को आठ 

म?हनामा कुल व<त ुYयापार घाटा २८.२ ��तशतले वृD भई I. ३९६ अब� ९६ 
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करोड पगेुको छ । अ�घhलो वष�को सोहN अव$धमा य<तो घाटा २५.५ ��तशतले 

वृD भई I. ३०९ अब� ५५ करोड रहेको $थयो । �नया�तको तलुनामा आयातको 

आधार तथा वृDदर उ च रहेको कारण चाल ुआ$थ�क वष�को समी&ा अव$धमा 

�नया�त–आयात अनपुात १३.३ ��तशतमा झरेको छ । अ�घhलो वष�को सोहN 

अव$धमा य<तो अनपुात १४.१ ��तशत रहेको $थयो । 

१९. आ$थ�क वष� २०७०÷७१ को  आठ म?हनास�ममा समX शोधना�तर ि<थ�त I. 

१०२ अब� ८१ करोडले बचतमा रहेको छ । अ�घhलो आ$थ�क वष�को सोहN 

अव$धमा य<तो बचत I. ११ अब� ७८ करोड रहेको $थयो । चाल ुआ$थ�क वष�को 

समी&ा अव$धमा चाल ु खाता I. ६८ अब� ४१ करोडले बचतमा रहेको छ । 

अ�घhलो वष�को सोहN अव$धमा यो खाता I. ९ अब� ५१ करोडले बचतमा रहेको 

$थयो । व�ेषण आय अ�घhलो वष�को आठ म?हनाको अव$धको २२.२ ��तशत 

वृDको तलुनामा चाल ुआ$थ�क वष�को सोहN अव$धमा ३४.१ ��तशतको उ च 

दरले बढN I. ३५६ अब� ७२ करोड पगेुको छ ।  

२०. २०७० फागनु मसा�तमा कुल वदेशी व�नमय सिंeच�त २०७० असार मसा�तको 

तलुनामा २२.५ ��तशतले बढेर I. ६५३ अब� ४२ करोड पगेुको छ । २०६९ 

फागनु मसा�तमा य<तो सिeच�त ३.२ ��तशतले वृD भई I. ४५३ अब� ६१ 

करोड रहेको $थयो । आ$थ�क वष� २०७०÷७१ को आठ म?हनास�मको आयातलाई 

आधार मा�दा वदेशी व�नमय सिeच�तको व`यमान <तरले ११.६ म?हनाको 

व<त ुआयात र १०.१ म?हनाको व<त ुतथा सेवा आयात धा�न पया��त रहको 

छ। २०६९ फागनु मसा�तमा बlmकyग &े=सँग रहेको सिeच�तले सोहN अव$धको 

आयात �विृMतका आधारमा कVरब १०.२ म?हनाको व<त ु आयात र ८.८ 

म?हनाको व<त ुतथा सेवा आयात धा�न स�ने <तरमा रहेको $थयो । २०७० 

असार मसा�तको तलुनामा २०७० फागनु मसा�तमा नेपालN Iपयैाँ अमेVरकu 

डलरसँग २.६ ��तशतले अवमhूयन भएको छ । जबकu अ�घhलो वष�को सोहN 

अव$धमा नेपालN Iपयैाँ अमेVरकu डलरसँग २.१ ��तशतले अ$धमhूयन भएको 

$थयो । 

२१. आ$थ�क वष� २०५२/५३ दे_ख आ$थ�क वष� २०६९/७० स�मको अव$धमा �नरपे& 

गVरबी ४२.० ��तशतबाट घटेर २३.८ ��तशतमा झरेताप�न शहरN तथा Xामीण 

एव ं वAभ�न भौगोAलक &े= र समहूहIवीचको Aभ�नता अझ प�न �नकै 
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फराmकलो रहेको छ । यस अव$धमा शहरN गVरबी २१.६ ��तशतबाट १५.५ 

��तशत र Xामीण गVरबी ४३.३ बाट २७.४ ��तशतमा झरेको छ । तर आय 

असमानतालाई दशा�उने $गनी सचूकाyक ०.३२८ रहेको कारण धनी र 

गरNबवीचको खाडल अझै प�न उ च रहेको छ । Mय<त,ै सह	ाtदN वकास 

ल�यको �ग�त ��तवेदन सन ्२०१३ ले नेपालमा गरNबी घ�ने दर सन ्१९९६ 

दे_ख सन ्२००४ स�मको अव$धमा वाष�क १.५ ��तशत र सन ्२००४ दे_ख सन ्

२०१३ स�मको अव$धमा वाष�क २.५ ��तशत रहेको देखाएको छ । 

२२. सन ् २०१३ मा नेपाल �मणमा आएका पय�टकहIको स�ंया सन ् २०१२ को 

तलुनामा ०.७ ��तशतले �ास भ ै७ लाख ९७ हजार ७ सय ५९ पगेुको छ । सन ्

२०१२ मा पय�टकको सरदर नेपाल बसाई अव$ध १२.९ ?दन रहेकोमा सन ्२०१३ 

मा घटेर १२.६ ?दन पगेुको छ । आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हनाको 

अव$धस�ममा पय�टन &=ेबाट आिज�त वदेशी मkूा I. ३० अव� ४३ करोड रहेको 

छ भने ��त पय�टक ��त ?दन खच� ३४.५ अमेVरकu डलर रहेको छ। कुल 

गाह�<]य उMपादनमा पय�टन &=ेको योगदान कVरव २.० ��तशत रहेको छ भने 

यस &े=मा १ लाख ७८ हजार जनाले �Mय& रोजगारN पाएका छन ्। 

२३. आ$थ�क वष� २०६९/७० मा ऊजा�को खपत अ�घhलो आ$थ�क वष�को तलुनामा 

१३.९ ��तशतले बढN १० हजार ३८ टन तले शि�त बराबर रहेको $थयो । चाल ु

आ$थ�क वष� २०७०/७१ को �थम आठ म?हनामा उजा� खपत गत आ$थ�क वष�को 

सोहN अव$धको तलुनामा १५.३ ��तशतले बढN ७ हजार ६ सय ८ टन तले 

शि�त बराबर रहेको छ । आ$थ�क वष� २०६९/७० मा पर�परागत, YयापाVरक एव ं

नवीकरणीय ऊजा� खपत अनपुात [मशः ७९.९ ��तशत, १८.५ ��तशत र १.६ 

��तशत रहेकोमा चाल ु आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हनास�ममा यी 

अनपुात [मशः ८०.१ ��तशत, १६.७ ��तशत र ३.२ ��तशत रहेका छन ्। 

२४. आ$थ�क वष� २०६९/७० मा पेPोAलयम पदाथ�को खपत ९.१ ��तशतले वृD भई 

१२ लाख ८८ हजार ६ सय ७६ mकलो Aलटर तथा एल.पी. bयाँसको खपत १४.१ 

��तशतले वृD भई २ लाख ७ हजार ३८ मे?Pक टन रहेको $थयो । चाल ु

आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हनास�ममा पेPोAलयम पदाथ�को खपत ९.६ 

��तशतले वृD भई ७ लाख ४६ हजार १ सय ७३ mकलो Aलटर र एल.पी. 
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bयाँसको खपत १३.५ ��तशतले वृD भई १ लाख ५१ हजार २ सय ११ मे?Pक 

टन पगेुको छ । 

२५. चाल ुआ$थ�क बष� २०७०/७१ को फागनुस�ममा १ सय ५१ mकलोAमटर कालोप=,े 

१ सय ३६ mकलोAमटर ख�डाि<मत र ३ सय ३४ mकलोAमटर क ची सडक 

�नमा�ण भई मलुकुभरमा ज�मा १० हजार ८ सय १० mकलोAमटर सडक 

कालोप=,े ५ हजार ९ सय २५ mकलोAमटर ख�डाि<मत र ८ हजार ८ सय ६४ 

mकलोAमटर क ची सडक रहेका छन ्। यी सडकहIमा ग}ुने सवारN साधनहIको 

स�ंया १६ लाख ८७ हजार ४ सय ७८ पगेुको छ । चाल ुआ$थ�क वष�को आठ 

म?हनास�ममा सवारN साधन स�ंया गत वष�को सोहN अव$धको तलुनामा ८.७ 

��तशतले �ास आएको छ । 

२६. आ$थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म?हनास�ममा मलुकुभरमा टेAलफोन सेवाका 

XाहकहIको स�ंया २ करोड ३० लाख ६ हजार ७ सय ९९ पगेुको छ । यस 

म�येमा मोवाइल �योगकता�हIको स�ंया ८८.० ��तशत रहेको छ । साथ,ै 

टेAलफोन घनMव ७४.० ��तशत पगेुको छ । 

२७. आ$थ�क वष� २०७०/७१ श�ै&क ग�तवधीका Tि>टमा स�तोषजनक रहेको छ । यो 

श�ै&क वष�मा �ाथAमक तहमा खुद भना�दर ९५.६ ��तशत पगेुको छ भने 

आधारभतू Aश&ामा ८६.३ ��तशत र मा�यAमक Aश&ामा ३३.२ ��तशत पगेुको 

छ । गत श�ै&क वष�मा य<तो भना�दर [मशः ९५.३ ��तशत, ८७.५ ��तशत र 

३२.४ ��तशत रहेको $थयो । श�ै&क स= २०७० मा �ाथAमक व`यालयमा ४४ 

लाख १ हजार ७ सय ८० जना, �न�न मा�यAमक व`यालयमा १८ लाख २८ 

हजार ३ सय ५१ जना र मा�यAमक व`यालयमा ८ लाख ९६ हजार ९ सय १९ 

जना व`याथa अ�ययनरत रहेका छन ्। Aश&ातफ�  व`यालयको स�ंयामा समेत 

वृD भई �ाथAमक तहमा ३४ हजार ७ सय ४३, �न�न मा�यAमक तहमा १४ 

हजार ८ सय ६७ र मा�यAमक तहमा ८ हजार ७ सय २६ व`यालय पगेुका 

छन ्। 
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कुल �तन� बाँकu ऋण/   

िज.^ड.पी. 
��तशत ६२.६ ५९.४ ५३.३ ५१.६ ४५.७ ४६.१ ४०.८ ३३.९ ३२.५ ३४.३ ३२.७ ३०.१ 

�तन� बाँकu आ�तVरक 

ऋण/   िज.^ड.पी. 
��तशत १७.२ १६.० १६.१ १५.९ १५.९ १५.४ १५.० १२.४ १३.५ १४.० १३.० ११.७ 

�तन� बाँकu वदैेAशक  

ऋण/ िज.^ड.पी. 
��तशत ४५.४ ४३.४ ३७.३ ३५.८ २९.८ ३०.६ २७.९ २१.५ १९.० २०.२ १९.७ १८.४ 

�तन� बाँकu वदैेAशक 

ऋण/ राज<व 
��तशत ३९७.४ ३७३.५ ३१३.२ ३२३.७ २४७ २३२.३ १९७.९ १४४.० १३०.८ १२६.६ ११२.६ १००.० 

�तन� बाँकu वदैेAशक 

ऋण/�नया�त 
��तशत ४४७.५ ४३१.८ ३७४.१ ३८८.४ ३६४.८ ४२१.८ ४०९.२ ४२१.२ ४०३.५ ४१६.५ ४३३.५ ३८६.२ 

ऋण सेवा (सांवा र 

Yयाज भु�तानी)/चालू 

खच� 

��तशत ३१.१ ३१.२ ३२.० ३०.५ २९.७ २४.९ २१.१ १५.२ १४.३ १४.५ १९.७ - 

�तन� बाँकu वदैेAशक 

ऋण/वदेशी व�नमय 

सं$च�त 

��तशत २०६.४ १७८.८ १६९.१ १४१.८ १३१.२ ११७.६ ९७.४ ९५.३ ९५.४ ७०.४ ६२.५ ५४.५ 

मु<ा तथा ब=>कङ ##        

आ�तVरक कजा� वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
१०.४ ९.९ १३.८ १५.१ ११.७ २१.३ २७.१ १७.२ १४.६ ९.३ १७.२ ३.१ 

�नजी &े=तफ� को कजा� वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
१३.२ १४.३ १४.२ २३.६ १२.३ २४.३ २९.० १४.२ १३.९ ११.३ २०.२ ११.१ 

सरकार तफ� को खुद 

कजा� 
 

वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
५.९ -१.८ ११.३ ११.१ १०.४ ११.२ २०.४ २६.९ १९.७ -०.३ ३.० -४६.८ 
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बmैकyग &े=को कुल 

कजा�मा �नजी 

&े=तफ� को कजा�को अशं 

��तशत ६७.४ ७०.१ ७०.३ ७५.५ ७५.८ ७७.७ ७८.९ ८०.२ ७९.७ ८१.४ ८३.५ ८९.९ 

संकु$चत मुkा �दाय 

(एम१) 

वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
८.६ १२.२ ६.६ १४.२ १२.२ २१.६ २७.३ ११.० ५.२ १८.६ १४.४ १०.९ 

मुkा वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
२.२ ११.१ ८.८ १३.१ ७.४ १९.९ २५.५ १३.० १.९ २०.१ १४.९ १५.५ 

चhती �न&ेप वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
२५.० १४.५ २.२ १२.३ २२.८ २५.० ३०.५ ७.६ ११.४ १५.९ १३.४ २.४ 

व<ततृ मुkा �दाय 

(एम२) 

वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
९.८ १२.८ ८.३ १५.४ १४.० २५.२ २७.३ १४.१ १२.३ २२.७ १६.४ १०.८ 

मु�ती र वचत �न&ेप वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
१०.४ १३.१ ९.२ १६.७ १४.९ २७.० २७.३ १५.५ १४.८ २४.० १७.० १०.८ 

कुल आ�तVरक कजा�/ 

िज.^ड.पी. 
��तशत ४५.५ ४५.९ ४७.५ ४९.३ ४९.५ ५३.६ ५६.२ ६६.८ ६६.२ ६४.८ ६८.५ ७०.७ 

�नजी &े=तफ� को कजा�/ 

िज.^ड.पी. 
��तशत ३०.७ ३२.१ ३३.४ ३७.२ ३७.६ ४१.७ ४४.४ ५३.५ ५२.९ ५२.७ ५७.२ ६३.५ 

सरकारतफ� को खुद 

कजा�/ िज.^ड.पी. 
��तशत ११.९ १०.७ १०.८ १०.९ १०.८ १०.७ १०.६ ११.४ ११.९ १०.६ ९.९ ५.३ 

संकु$चत मुkा �दाय/ 

िज.^ड.पी. 
��तशत १७.० १७.५ १७.० १७.३ १७.४ १८.९ १९.९ १७.८ १६.२ १७.२ १७.७ १९.७ 

चhती �न&ेप/ िज.^ड.पी. ��तशत ५.५ ५.७ ५.३ ५.४ ६.० ६.६ ७.२ ६.१ ५.९ ६.१ ६.२ ६.४ 

व<ततृ मुkा �दाय/ 

िज.^ड.पी. 
��तशत ५०.० ५१.७ ५१.० ५३.० ५४.३ ६०.७ ६३.८ ६८.८ ६७.१ ७३.६ ७७.३ ८५.७ 

मु�ती र वचत �न&ेप/  

िज.^ड.पी. 
��तशत ३२.९ ३४.२ ३४.० ३५.७ ३६.९ ४१.८ ४३.९ ५१.० ५०.८ ५६.४ ५९.६ ६६.० 
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वाAय 
े�     

�नया�त (व<तु) वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
६.४ ८.० ८.९ २.६ -१.४ -०.२ १४.२ -१०.२ ५.८ १५.४ ३.६ १९.३ 

आयात (व<तु) वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
१५.८ ९.६ ९.७ १६.३ १२.० १४.० २८.२ ३१.६ ५.८ १६.५ २०.६ २७.५ 

�नया�त/आयात अनपुात ��तशत ४०.२ ३९.६ ३९.३ ३४.७ ३०.५ २६.७ २३.८ १६.२ १६.२ १६.१ १३.८ १२.९ 

Yयापार घाटा वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
२३.१ १०.७ १०.२ २५.१ १९.२ २०.२ ३३.३ ४४.६ ५.८ १६.७ २३.९ २८.८ 

पय�टन आय वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
३५.७ ५४.५ -४२.३ -८.७ ६.० ८४.२ ४९.९ ०.६ -१२.५ २४.८ ११.४ ३०.० 

पय�टन Yयय वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
७.७ ६२.४ -३.३ २३.४ ३२.० ३२.२ ५०.५ २.८ -१४.४ ९३.२ ५३.७ १८.२ 

व�ेषण आय I. अब� ५४.२ ५८.६ ६५.५ ९७.७ १००.१ १४२.७ २०९.७ २३१.७ २५३.६ ३५९.६ ४३४.६ ५६०.६ 

व�ेषण आय वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
१४.० ८.१ ११.९ ४९.० २.५ ४२.५ ४७.० १०.५ ९.४ ४१.८ २०.९ २९.० 

चालू खाता स�तुलन I. अब� ११.६ १४.६ ११.५ १४.२ -०.९ २३.७ ४१.४ -२८.१ -१२.९ ७६.० ५७.१ ८२.० 

�नया�त/ िज.^ड.पी. ��तशत १०.१ १०.० १०.० ९.२ ८.२ ७.३ ६.९ ५.१ ४.७ ४.९ ४.५ ४.८ 

आयात/ िज.^ड.पी. ��तशत २५.३ २५.४ २५.४ २६.६ २६.८ २७.२ २८.८ ३१.४ २९.० ३०.२ ३२.९ ३६.८ 

कुल Yयापार/ िज.^ड.पी. ��तशत ३५.४ ३५.४ ३५.३ ३५.८ ३४.९ ३४.५ ३५.६ ३६.५ ३३.७ ३५.१ ३७.४ ४१.६ 

Yयापार घाटा/ िज.^ड.पी. ��तशत -१५.१ -१५.३ -१५.४ -१७.४ -१८.६ -१९.९ -२१.९ -२६.३ -२४.३ -२५.४ -२८.४ -३२.१ 

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

पय�टन Yयय/ िज.^ड.पी. ��तशत १.३ १.९ १.६ १.८ २.२ २.६ ३.२ २.७ २.० १.७ २.३ २.४ 

व�ेषण आय/ 

िज.^ड.पी. 
��तशत ११.० १०.९ ११.१ १४.९ १३.८ १७.५ २१.२ १९.४ १८.५ २३.५ २५.७ २९.१ 
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चालू खाता स�तुलन/ 

िज.^ड.पी 
��तशत २.४ २.७ २.० २.२ -०.१ २.९ ४.२ -२.४ -०.९ ५.० ३.४ ४.३ 

शोधना�तर वचत I. अब� ४.४ १६.० ५.७ २५.६ ५.९ २९.७ ४४.८ -३.३ ४.१ १३१.६ ६८.९ १०५.० 

वदेशी व�नमय 

सं$च�त 
I. अब� १०८.२ १३०.२ १२९.९ १६५.० १६५.१ २१२.६ २८६.५ २६८.९ २७२.२ ४३९.५ ४३३.३ ६५०.५ 

वदेशी व�नमय 

सं$च�त 

वाष�क ��तशत 

पVरवत�न 
२.२ २०.३ -०.२ २७.० ०.१ २८.८ ३४.८ -५.४ १.२ ६१.५ २१.४ २२.० 

सं$च�तको आयात 

धा�ने &मता 

व<तु आयात 

म?हनाको आयात 

बराबर 
१०.७ ११.८ १०.७ ११.५ १०.६ ११.७ १२.२ ८.७ ८.४ ११.६ ११.७ ११.२ 

व<तु तथा सेवा आयात म?हनाको आयात 

बराबर 
९.२ ९.९ ९.० ९.७ ८.७ ९.४ १०.० ७.४ ७.३ १०.३ १०.१ ९.८ 

वदेशी व�नमय दर६ १ अमेVरकu डलर 

= I. 
७७.८ ७३.८ ७२.१ ७२.३ ७०.५ ६५.० ७६.९ ७४.५ ७२.३ ८१.० ८८.० ९९.१ 

१वाष�क �ारि�भक अनमुान २आधार वष� २०५७/५८=१००; ३आधार वष� २०६२/६३=१००; ४आधार वष� २०५६/५७=१००; ५आधार वष� २०६१/६२=१००; ६खVरद र व[u दरको वाष�क औसत । 
* चालु आ$थ�क वष�को �थम आठ म?हनास�मको त]याyकमा आधाVरत ।  

** चाल ुआ$थ�क वष�को एघार म?हनास�मको त]याyकमा आधाVरत ।  
##

 २०६७ असार दे_ख वकास बlक तथा वMत क�पनीको त]याyक समेत समावेश भएको ।   
@ २०६८ च=ै म?हनाको बlक सेवा शुhक घटाउन ुअ�घको । 

आ.व. २०६८÷६९ दे_ख IMF को GFS २००१ को आधारमा गVरएको पनुब�गaकरण अनसुार वगत वष�हIमा पुँजीगत खच� तफ�  देखाइने पुँजीगत अनदुान चालु खच�तफ�  समावेश भएको र 
सं<थानमा भएको सरकारको लगानी तथा ऋण पुँजीगत खच�बाट हटाइएको । 
?ट�पणी : िज.^ड.पी.सँगको अनपुात ?हसाव गदा� उMपादकको �चAलत मूhयको कुल गाह�<]य उMपादनसँग गVरएको छ । क�तपय परुाना त]याyकहf समेत 	ोतबाटै सशंोधन भई 
आएकोले सोहN अनIुप पVरमाज�न गVरएको छ । 
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अथ�त��का Cमुख चुनौतीहF 

वाGत&वक 
े� 

१. मलुकुको तीO आ$थ�क वकासका ला$ग उ च तथा ?दगो आ$थ�क वृDदर हाAसल 

गनु�पन� हु�छ । वगत १० वष�को अव$धको औषत आ$थ�क वृDदर ४.१ ��तशत 

मा= रहेको स�दभ�मा दोहोरो अकंको आ$थ�क वृDदर हाAसल गरN मलुकुलाई 

वकासो�मखु मलुकुमा Iपा�तरण गनु� चुनौतीपणू� छ । 

२. नेपालको आ$थ�क वृDमा कृष उMपादनको महMवपणू� भAूमका रहने गरेको छ । 

कृष &=े मौसमी अनकुुलता/��तकूलताबाट �भावत हँुदा कृष गाह�<]य 

उMपादनमा उतार चढाव आई समX आ$थ�क वृDमा �भाव पन� गरेको छ । 

वगत १० वष�को अव$धको यस &े=को औसत वृDदर ३.२ ��तशत मा= रहेको 

स�दभ�मा कृष उMपादन तथा उMपादकMव वढाई समX आ$थ�क वृDदर उ च 

बनाउने काय� चुनौतीपणू� छ ।  

३. वचत न ै लगानीको �ोत हो । वचतको दर उ च नगरN लगानीको दर उ च 

बनाउन सmकंदैन । कुल गाह�<]य उMपादनको कVरब ९ ��तशत मा= कुल 

गाह�<]य वचत रहेको स�दभ�मा गाह�<]य वचत वढाई लगानी व<तार गन� काय� 

अMय�त क?ठन रहेको छ । 

४. लि�वदो राजन�ैतक स[ंमणकाल, असहज �म स�व�ध, उजा� सकंट, व�द 

ह}ताल, पवूा�धारको कमजोर अव<था आ?द ज<ता सम<याहIको कारण 

लगानीको वातावरणमा अपे�&त सधुार हुन नस�दा <वदेशी तथा वदेशी लगानी 

व<तार हुन सकेको छैन । कुल गाह�<]य उMपादनमा उMपादनमलूक उ`योग 

&े=को योगदान वगतमा १० ��तशतस�म पगेुकोमा हाल ६.० ��तशतमा 

सीAमत रहेको अव<था छ । अतः औ`यो$गक तथा लगानीको वातावरणमा 

सधुार गन� नी�तगत, स<ंथागत र सरंचनागत सधुार गरN औ`यो$गक उMपादन 

तथा उMपादकMव बढाउने काय� चुनौतीपणू� छ । 

५. आप�ूत �ज�य तथा सरंचनागत कारणहIले गदा� मkुा<फu�त दर उ च रहेको 

अव<था छ । मौ?kक तथा वMत नी�तका मा�यमवाट मkुा<फu�त �नय�=ण गन� 

चाAलएका वAभ�न कदमहIका वाबजुत उ च<तरको मkुा<फu�त रहँदा उ च 
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आ$थ�क वृDका साथमा गVरबी �य�ूनकरण गन� सरकारN ल�यमा नकाराMमक 

�भाव पाद�छ । अतः मkुा<फu�तलाई �नय�=ण गरN वाि�छत <तरमा रा�न ु

चुनौ�तपणू� रहेको छ । 

६. �Mयेक वष� ४ लाख भ�दा वढN �मशि�त �म वजारमा �वेश गद�छ । <वदेशमा 

पया��त रोजगारNका अवसरहI Aसज�ना हुन नस�दा वष�नी ४ लाख भ�दा बढN 

�मशि�त वदेैAशक रोजगारNका ला$ग जाने गरेको अव<था छ । <वदेशमा न ै

पया��त रोजगारNका अवसरहI Aसज�ना गरN आयआज�न व<तार गन� काय� ज?टल 

ब�दै गएको छ । 

७. गVरवी �य�ूनकरणका ला$ग वगतमा चाAलएका कदमहIका कारण गVरवीको 

रेखामनुी रहेको जनस�ंयाको ��तशत घ�दै गएताप�न म?हला, दAलत, 

अhपस�ंयक समदुाय, दगु�म तथा पछ^डएका &े=का बाAस�दा, शारNVरक Iपले 

अश�त Yयि�त आ?दमा गVरवीको गहनता अझै प�न बढN रहेको छ । Mय<त,ै 

धनी र गVरब बीचको खाडल अझ ैप�न उ च रहेको अव<था छ । अतः गVरवी 

�य�ूनकरणका काय�[महI �भावकारN Iपमा सeचालन गरN आय असमानतालाई 

घटाउँदै जनताको जीवन<तरमा उhले�य सधुार hयाउने काय� चुनौतीपणू� छ । 

८. सामािजक पVरसचूकहIको अव<था सकाराMमक न ै दे_खएताप�न कुल 

जनस�ंयाको ठूलो ?ह<सा सामािजक वकासको Tि>टमा पछाडी परेको छ । 

Aश&ा, <वा<]य, खानेपानी, ढल �नकास, सरसफाई ज<ता सामािजक सेवाका 

&े=हIको सम�या�यक वकास तथा वतरण गन� काय�मा अनेक� क?ठनाईहI 

रहेका छन ्। 

९. जल	ोतको �चुर सभंावना भएताप�न उजा� सकंटले मलुकु X<त भएको छ । 

यसबाट आ$थ�क, सामािजक m[याकलापमा नकाराMमक �भाव परेको अव<था  

छ । लोडसे^डyगलाई �य�ूनकरण गन� �नमा�णाधीन जलव`यतु पVरयोजनाहI 

समयमा न ै स�प�न गन�, �छटो उMपादन ?दने जलव`यतु पVरयोजनाहIमा 

लगानी बढाउने र व`यतु �शारण लाइनको तीO <तरमा व<तार गन� 

स�ब�धमा दे_खएका नी�तगत, �कृयागत र स<ंथागत अवरोध हटाउने काय� 

अMय�त ज?टल रहेको छ ।  
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सरकार1 
े� 

१०. वगत केहN वष�यता सरकारको पुँजीगत खच� आशा�तत Iपमा व<तार हुन 

सकेको छैन ्। वगत ५ वष�को अव$धमा पुँजीगत खच� कुल गाह�<]य उMपादन 

अनपुात औषतमा ५.० ��तशत मा= रहेको छ । साथ,ै व�नयोिजत रकमको 

तलुनामा यथाथ� पुँजीगत खच� �नकै कम रहने गरेको छ । यसले सरकारN 

&े=को खच� गन� &मतामा सधुार हुन नसकेको अव<था दशा�उँदछ । पुँजीगत 

खच� व<तार वना पवूा�धार वकास सभंव नहुने हँुदा पुँजीगत खच� गन� &मता 

वृD गनु� चुनौ�त रहेको छ । 

११. वगतको �विृMत हेदा� चाल ुखच� ल�य अनIुपन ैहुने र यो उhले�य दरले व�ने 

[ममा रहेको छ । वगत ५ वष�को अव$धमा चाल ुखच� कुल गाह�<]य उMपादन 

अनपुात औषतमा १४.३ ��तशत रहेको छ ।  तर आ$थ�क वकासको दर उ च 

वनाउन पुँजीगत खच� व<तार गद� चाल ुखच�मा AमतYय�यता गVरन ुआवJयक 

छ । अतः आ$थ�क AमतYय�यता कायम गद� चाल ु खच�लाई वाि�छत <तरमा 

रा�न ुचुनौतीपणू� ब�दै गएको छ ।  

१२. सरकारN खच�को �ाथAमmककरण गन� काय�मा अझै प�न सम<या रहेका छन ् । 

धेरै आयोजना / काय�[महI �थम �ाथAमकताको �ेणीमा रा_खएको कारण धेरै 

आयोजना / काय�[महI �थम �ाथAमकता परेको ज<तो दे_खएताप�न यसबाट 

खच�को �ाथAमmककरण, न�तजा �ाि�त र खच� Yयव<थापनमा सम<या देखापरेका 

छन ्। 

१३. कुल �तन� बाँकu ऋण [मश: घ�दै गएताप�न यसमा जो_खम भने कायम ैरहेको 

अव<था छ । अमेVरकu डलरको तलुनामा नेपालN Iपlया अवमhूयन हँुदा वदेैAशक 

ऋणको दा�यMव ब�न जाने कारण वदेैAशक ऋणको हकमा वदेशी व�नमय 

स�ब�धी जो_खम रहेको छ । Mय<तै, आ�तVरक ऋणमा अhपकाAलन �कृ�तको 

PेजरN वीhसको ?ह<सा ६५ ��तशत भ�दा बढN रहेको कारणले गदा� आ�तVरक 

ऋणमा Yयाजदर स�ब�धी जो_खम छ । अतः आ�तVरक तथा बाpय ऋणको 

उ$चत सरंचना कायम गद� जो_खम �य�ूनकरण गन� काय� अझ ैप�न चुनौतीको 

Iपमा रहेको छ ।  
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१४. साव�ज�नक स<ंथानहIको Yयव<थापन काय� ज?टल हँुदै गएको छ । क�तपय 

साव�जा�नक स<ंथानहI लामो समयदे_ख व�द रहेताप�न Mय<ता स<ंथानहIमा 

काय�रत कम�चारNहIलाई तलव, भMता लगायतका अ�य सुवधा वापत वष�नी ठूलो 

रकम राzयकोषवाट YयहोVरदl आएको छ । अतः Mय<ता साव�ज�नक 

स<ंथानहIको पनुः सचंालन, व�नवेश वा खारेजीमा लजैाने र Mयहां काय�रत 

कम�चारNहIको उ$चत Yयव<थापन गन� काय� चुनौतीको Iपमा रहेको छ । 

१५. पेPोAलयम पदाथ�को आप�ूत � तथा ~ब[u वतरणको एका$धकार पाएको नेपाल 

आयल �नगमको वMतीय अव<था ख<कँदो छ । नगद �वाहको अभाव 

लगायतका कारण पेPोAलयम पदाथ�को �नयAमत आप�ूत �मा बेलाबेलामा सम<या 

आउने गरेको छ । नेपाल आयल �नगमको Yयव<थापनमा सधुार गरN चुहावट 

�नय�=ण गन�, अ�तरा�ि>Pय बजार मhूय अनसुार मhूय समायोजन गन�, 

पेPोAलयम पदाथ� माथीको पर�नभ�रता �य�ूनकरण गन� उजा� वकासमा �यान 

?दने, आप�ूत � तथा वतरणमा �नयAमतता गराउने आ?दज<ता काय�हIमा ववध 

सम<याहI रहेका छन ्। 

मौH<क 
े�ः 

१६. बlक तथा वMतीय स<ंथाको स�ंयाMमक व<तारसँग ै मलुकुमा वMतीय पहँुच 

ब�दै गएको भएताप�न जनस�ंयाको ठूलो ?ह<सा अझै प�न स<ंथागत वMतीय 

पहँुचबाट टाढै रहेको अव<था छ । वlक तथा वMतीय स<ंथाहIको शहरN &=ेमा 

मा= केि�kत रहने �विृMतको कारण यो अव<था आएको हो । वMतीय 

समावेAशकरण गद� Xामीण भेगस�म वMतीय सेवा व<तार गन� र सव�साधारण 

जनताको वMतीय सा&रतामा वृD गन�काम चुनौतीपणू� छ । 

१७. बlक तथा वMतीय स<ंथाको स�ंयाMमक व<तारसँग ै यसको <था�यMव कायम 

गन� र यस��त सव�साधारणको वJवासनीयता अAभवृD गन� काय� चुनौतीपणू� 

छ। �नरN&ण, सपुVरवे&ण तथा समि>टगत ववेकशील �नयमनको मा�यमवाट 

बlक तथा वMतीय &=ेको <था�यMव कायम गद� स<ंथागत सशुासन कायम गरN 

वMतीय &े= ��त सव�साधारणको वJवास�नयता अAभवृD गन� काय� अझैप�न 

चुनौतीको Iपमा रहेको छ । 
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१८. बlक तथा वMतीय स<ंथाहIको पुँजीगत आधार सTुढ गरN वMतीय <था�यMव 

कायम गन� बlक तथा वMतीय स<ंथा एक आपसमा गा�न / गाAभन स�ने र 

एक स<ंथाले अक� स<ंथा खVरद गन� स�ने ज<ता �ावधानहI hयाइएका छन ्। 

गा�ने तथा गाAभने व�नयमावलN, २०६८ आएप�छ यो �कृयाले �तOता 

पाएताप�न यसबाट आउन स�ने सम<याहI ज<तःै वMतीय &े=मा हुनस�ने 

एका$धकार, वMतीय समावेशीकरणमा आउन स�ने अवरोध र Too Big to Fail 

का सम<याहI समाधान गद� गा�ने तथा गाAभने काय�लाई सफल बनाउन ु

चुनौती  छ । 

१९. बlmकyग &े=मा केहN समययता अ$धक तरलताको अव<था छ । अ$धक 

तरलताको कारण �न&ेपको Yयाजदर घटेताप�न कजा�को Yयाजदर सोहN अनIुप 

घ�न नस�दा tयाजदर अ�तर अझैप�न उ च छ । �न&ेप वृDको तलुनामा 

कजा� व<तार हुन नस�दा उMप�न भएको अ$धक तरलताको सम<या समाधान 

गन� उMपादनमलूक &े=मा कजा� व<तार गन� तथा tयाजदर अ�तरलाई वाि�छत 

<तरमा रा�ने काय� चुनौतीको Iपमा रहेको छ । 

२०. वMतीय &=ेमा १५ ��तशत भ�दा वढN ?ह<सा ओगटेको सहकारN &े=मा 

देखापरेका सम<याहIले गदा� समX वMतीय �णालNमा न ैचुनौती आएको छ । 

धेरै सहकारN स<ंथाहI सम<याX<त बनेको र वचतकता�को ठूलो रकम डुवेको 

त]य वा?हर आएको कारण सहकारN ��तको सव�साधारणको वJवासमा न ैसकंट 

दे_खएको छ । वचत तथा ऋणको कारोवार गन� सहकारN स<ंथाहIको उ$चत 

�नयमन, �नरN&ण तथा सपुVरवे&णको Yयव<था गरN सव�साधारणको यस��तको 

वJवास कायम गराउन नी�तगत, काननुी, स<ंथागत, Yयव<थापकuय, 

सरंचनागत प&हIमा सधुार गरN देखापरेका सम<याहI स�बोधन गन� काय� 

क?ठन रहेको छ। 

२१. छVरएर रहेको बचत सकंलन गरN पुँजी �नमा�णको दर वृD गन� पुँजीबजारको 

वकास हुन ु आवJयक छ । दो	ो संवधानसभाको �नवा�चन पJचात ्

जन�नवा�$चत सरकार गठन भएप�छ पुँजीबजारमा सकाराMमक �भाव परेको 

भएताप�न कारोबारको दायरा व<तार गन�, स<ंथागत लगानीकता�हIलाई 

आकष�त गन�, लगानीकता�को चेतना<तरमा व<तार गन�, वा<तवक &=ेका 

क�पनीहIलाई $धतोप= बजारमा स$ूचकृत हुन उM�ेVरत गन�, $धतोप= 
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कारोवारलाई पणू�तः <वचाAलत बनाउने, व<त ु बजारको उ$चत Iपमा �नयमन 

गन�, गरैआवाAसय नेपालNहIलाई पुँजीबजारमा लगानी खुhला गन� आ?द 

स�ब�धमा रहेका सम<याहI समाधान गरN पुँजीबजारको दNगो वकास गन� 

काय� चुनौतीको Iपमा रहेको छ ।  

वाAय 
े� 

२२. चुAलदंो Yयापार घाटा सवकैो चासोको वषय बनेको छ । थप �नया�तयोbय 

व<तहुIको प?हचान र व<तार हुन नस�न ुतथा आयातको आधार र वृDदर 

उ च हुन ुज<ता कारणहIले गदा� Yयापार घाटा हरेक वष� व�दो [ममा छ । 

आ$थ�क वष� २०६१/६२ मा Yयापार घाटा कुल गाह�<]य उMपादनको १५.४ ��तशत 

रहेकोमा आ$थ�क वष� २०६९/७० मा २८.४ ��तशत पगेुको छ । अतः औ`यो$गक 

वातावरणमा सधुार गरN लगानी व<तार गद� आ�तVरक उMपादन बढाउने, 

�नया�तको ��त<पधा�Mमक &मता व<तार गन� र आयात Yयव<थापन गरN 

Yयापार घाटा �य�ूनकरण गन� काय� चुनौतीपणू� हँुदै गएको छ ।   

२३. देशमा पया��त रोजगारNका अवसरहI Aसज�ना हुन नस�दा वदेैAशक रोजगारNका 

ला$ग जानेको खं�या ब�दै जाँदा उनीहIबाट �ा�त व�ेषण रकम प�न व�दो 

छ। उ च<तरको व�ेषण आ�वाहबाट अथ�त�=मा धेरै सकाराMमक �भाव परेको 

भएताप�न Mयसको उMपादनमलूक �योग चासोको वषय व�दै आएको छ । 

�ा�त व�ेषणको अ$धकांश ?ह<सा उपभोगमा खच� हुने र Mय<तो उपभोग 

आयातको मा�यमबाट हुने कारण Mयसले Yयापार घाटामा व<तार hयाउन 

मलजल गरेको अव<था छ । अतः व�ेषणको उMपादनमलूक �योगको उ$चत 

वातावरण तयार गन�, कामदारको सरु&ा, <वा<]य आ?दमा �यान ?दने, वदेैAशक 

रोजगारNबाट फक� काहIलाई उनीहIको सीप, योbयता र &मता अनसुारको 

उ`यममा लगाउने आ?द स�व�धमा चुनौती दे_खएको छ । 

२४. वगत एक दशकको अव$धमा औषतमा चालखुाता वचतमा न ैरहेताप�न य<तो 

वचत मलूतः व�ेषण आयमा आधाVरत छ । व�ेषण आयको मा�यमबाट 

भएको चाल ुखाता वचतको ?दगोपनाका बारेमा वेलावेलामा �Jन उ�ने गरेको 

छ। चाल ु खातालाई ?दगो बनाउन व<त ु तथा सेवाको �नया�त व<तार गन�, 
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पय�टक आगमन स�ंया बढाई पय�टन आय बढाउने, �Mय& बदेैAशक लगानी 

आकष�त गन� र आयातलाई Yयव<थापन गन� काय� चुनौतीपणू� छ । 

अ�य 
े� 

२५. लि�वदंो राजन�ैतक स[ंमणले आ$थ�क ग�तव$धमा नकाराMमक �भाव पारेको 

छ । राजन�ैतक स[ंमणलाई यथास�य चाँढो Yयव<थापन गरN �मखु राजन�ैतक 

प&ले �यनूतम आ$थ�क काय�स$ूचमा सहमती कायम गरN आ$थ�क वकासका 

ग�तव$धलाई �नवा�ध Iपमा अगाडी बढाउने काय� चुनौतीको Iपमा रहेको छ ।  

२६. पवूा�धार &=ेको वकास वना उ च तथा ?दगो आ$थ�क वृD हाAसल गन� सभंव 

छैन । पवूा�धार &े=को वकासमा �नकै ठूलो रकम खच� गनु� पन� स�दभ�मा 

सरकार ए�लकैो �यास र लगानी पया��त हँुदैन । नेपालमा  सरकारN - �नजी 

साझेदारNको मा�यमवाट Mय<ता पवूा�धारको वकास गन� पया��त सभंावना 

भएताप�न Mयसलाई YयवहाVरक Iपमा काया��वयनमा लजैान काननुी, नी�तगत, 

सरंचनागत र काय�गत Yयव<था Aमलाउने काय� चुनौतीको Iपमा रहेको छ ।  
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१. सम� आ�थ
क िथ�त 

१.१ सन ् २०१३ मा �व�व अथ�त�� आ�थ�क व�ृ�, म�ुा�फ� त, !यापार आ%दको 

(ि*टमा ,म�-त अव�थामा र.यो । सन ् २०१२ को तलुनामा सन ् २०१३ मा 

�व�व उ2पादन सीमा�त दरले घ6यो भने म�ुा�फ� त प न कम न ैर.यो । तर 

सन ् २०१२ को तलुनामा सन ् २०१३ मा �व�व !यापार भने सीमा�त दरले 

ब:यो। यस अव�धमा नेपाल< अथ�त��का समि*टगत आ�थ�क प>रसचूकहB प न 

,म�-त अव�थामा न ैरहेका छन ्। यस खEडमा �व�व तथा राि*Gय अथ�त��का 

मह2वपणू� समि*टगत आ�थ�क चरहBको चचा� ग>रएको छ । 

�व�व अथ
त�� 

आ�थ
क व�ृ�दर    

१.२ अमे>रक� मौ%�क तथा �व2त नी तको Kभावको कारण समL मागमा व�ृ� हुने र 

यरुो Mे� प न म�द<को असरबाट �व�तारै मा�थ उNदै जाने अनमुानको 

आधारमा सन ् २०१३ को तलुनामा सन ् २०१४ मा �व�वको आ�थ�क व�ृ�दरमा 

केह< सधुार हुने देQखएको छ । अ�तरा�ि*Gय म�ुा कोषले सन ् २०१४ को 

अ�Kलमा Kका,शत गरेको �व�व आ�थ�क प>र(�य -World Economic Outlook_ 

का अनसुार सन ्२०१३ मा ३.० K तशतले बढेको �व�व उ2पादन सन ्२०१४ मा 

३.६ K तशतले ब:ने KMपेण छ । M�ेगत Bपमा भ�दा मVय तथा पवूW 

यरुोपेल< मलुकहB तथा यरुो�पयन य ुनयनका मलुकुहB बाहेक अ�य सब ैM�ेको 

व�ृ�दर सन ्२०१२ को तलुनामा सन ्२०१३ मा घटेको कारण सन ्२०१३ को 

�व�व आ�थ�क व�ृ�दर सन ् २०१२ को ३.२ K तशत व�ृ�को तलुनामा ०.२ 

K तशतको सीमा�त दरले घटेको हो । 2य�त,ै सन ्२०१५ मा �व�व उ2पादन ३.९ 

K तशतले ब:ने KMेपण अ�तरा�ि*Gय म�ुा कोषले गरेको छ । 

१.३ सन ्२०१३ मा १.३ K तशतले �व�तार भएको �वक,सत मलुकुको अथ�त�� सन ्

२०१४ मा २.२ K तशतले ब:ने KMेपण अ�तरा�ि*Gय म�ुा कोषको रहेको छ । 

�वक,सत मलुकुहB मVये अमे>रक� अथ�त�� सन ् २०१३ मा १.९ K तशतले 

बढेकोमा सन २०१४ मा केह< सधुार भई २.८ K तशत रहने KMेपण अ�तरा�ि*Gय 

म�ुा कोषको छ । आ�त>रक मागमा भएको उ\ले]य व�ृ�का कारण अमे>रक� 

आ�थ�क व�ृ�मा ^मशः सधुार हँुदै जाने अनमुान ग>रएको हो । 2य�त,ै सन ्
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२०१३ मा ०.२ K तशतले �व�तार भएको यरुो Mे�को व�ृ�दर सन ् २०१४ मा 

सधुार भई १.६ K तशत रहने KMेपण रहेको छ । सन ्२०१३ मा १.५ K तशत 

रहेको जापानको व�ृ�दर सन ्२०१४ मा १.४ K तशत मा� रहने अनमुान छ । 

�वक,सत देशहBको आ�थ�क व�ृ� दर ^मशः सधुार हँुदै जानमुा Fiscal 

Tightening नी तलाई खुकुलो बनाउँदै जान ुर Accommodative Monetary Policy 

अवलaवन गनु� आ%द Kमखु कारण रहेका छन ्।  

१.४ सन ् २०१३ मा ४.७ K तशतले व�ृ� भएको अनमुान ग>रएको उद<यमान र 

�वकासशील देशहBको अथ�त�� सन ्२०१४ मा ४.९ K तशतले ब:ने KMेपण छ। 

ठूला ए,शयाल< देशहB मVये भारतीय तथा �चनीया अथ�त�� सन ् २०१३ मा 

^मशः ४.४ K तशत र ७.७ K तशतले बढेको अनमुान रहेकोमा सन ्२०१४ मा 

^मशः ५.४ K तशत र ७.५ K तशतले बढने KMेपण ग>रएको छ । �व�वको 

आ�थ�क व�ृ�को Kविृ2तलाई तलको ता,लकामा देखाइएको छ ।    

ता�लका १ (क) : �व�व आ�थ
क व�ृ�दर 

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

Mे� 

 

२०११ २०१२ २०१३ KMेपण 
२०१४ २०१५ २०१९ 

�व�वको उ2पादन ३.९ ३.२ ३.० ३.६ ३.९ ३.९ 

�वक,सत अथ�त�� १.७ १.४ १.३ २.२ २.३ २.१ 

उद<यमान तथा �वकासशील 

अथ�त�� 

६.३ ५.० ४.७ ४.९ ५.३ ५.३ 

�वकासो�मुख ए,शया ७.९ ६.७ ६.५ ६.७ ६.८ ६.५ 

मVयपूव� तथा उ2तर 

अfgक� मुलुकहB 

३.९ ४.१ २.२ ३.२ ४.५ ४.४ 

मVय तथा पूवW युरोपेल< 

मुलुकहB 

५.४ १.४ २.८ २.४ २.९ ३.४ 

युरो�पयन यु नयनका 

मुलुकहB 

१.७ -०.३ ०.२ १.६ १.८ १.९ 

-ोतः अ�तरा�ि*Gय मु�ाकोष, अ�Kल, २०१४ । 

१.५ सन ्२०१२ को तुलनामा सन ्२०१३ मा दiMण ए,शयाल< मुलुकहB मVये 

माल%दjस र -ीलंकाको आ�थ�क व�ृ�दर बढेको छ भने अ�य सवै 
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मुलुकहBको आ�थ�क व�ृ�दर  घटेको छ । सन ्२०१२ मा १४.० K तशत 

रहेको अफगा न�तानको आ�थ�क व�ृ�दर सन ् २०१३ मा ३.६ K तशतमा 

सी,मत भएको छ । 2य�तै, सन ्२०११ मा ९.३ K तशतले वढेको �चनीया 

अथ�त�� सन ्२०१२ र सन ्२०१३ दवुै वष�मा ७.७ K तशतले मा� वढेको 

छ । �व�व अथ�त��मा मि�दको Kभाव �यून हँुदै गएताप न दiMण 

ए,शयाल< मुलुकहB आफl  ,भ�को संरचनागत लगायतका अ�य 

सम�याहBबाट L,सत रहेको कारण यस Mे�को आ�थ�क व�ृ�दर Kभा�वत 

भएको हो ।  छमेक� मुलुकहBको आ�थ�क व�ृ�दरको Kविृ2तलाई तलको 

ता,लकामा देखाइएको छ । 

ता�लका १ (ख) : �छमेक( मलुकुह+को आ�थ
क व�ृ�दर    
                                                                                (वा�ष�क K तशत प>रवत�न) 

मुलुक २०११ २०१२ २०१३ 
KMेपण 

२०१४ २०१५ २०१९ 

बंगलादेश ६.५ ६.१ ५.८ ६.० ६.५ ७.० 

भुटान १०.१ ६.५ ५.० ६.४ ७.६ ८.० 

भारत ६.६ ४.७ ४.४ ५.४ ६.४ ६.८ 

माल%दjस ६.५ ०.९ ३.७ ४.२ ४.५ ४.८ 

नेपाल ३.४ ४.९ ३.६ ४.५ ४.५ ५.० 

-ीलंका ८.२ ६.३ ७.३ ७.० ६.५ ६.५ 

पाfक�तान ३.७ ४.४ ३.६ ३.१ ३.७ ५.० 

अफगा न�तान ६.५ १४.० ३.६ ३.२ ४.५ ५.६ 

चीन ९.३ ७.७ ७.७ ७.५ ७.३ ६.५ 
 -ोतः अ�तरा�ि*Gय मु�ाकोष, अ�Kल, २०१४ । 

मू.य िथ�त    

१.६ सन ् २०१२ को तलुनामा सन ् २०१३ मा �व�वको म\ूय व�ृ�मा केह< कमी 

आएको छ । तर मVयपवू�का क तपय मलुकुहBमा देखापरेको अशाि�त तथा 

आ�त>रक oव�दको कारण मVयपवू� तथा अfgक� मलुकुहBको म\ूयव�ृ� भने 

दोहोरो अकंमा रहेको छ । �वशषेगर< इरान, सडुान, यमन आ%द मलुकुहBमा 

रहेको उpच म\ूय व�ृ�का कारण यो समहुका देशहBको उपभोqता म\ूयमा 
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आधा>रत म�ुा�फ� त दोहोरो अकंमा रहन गएको हो । अ�तरा�ि*Gय म�ुा कोषले 

�वक,सत मलुकुहBको म\ूयव�ृ� ^मशः व:दै जाने KMपेण गरेको छ । �व�वमा 

उ2प�न आ�थ�क म�द< तथा यरुो Mे�को ऋण सकंटको Kभाव ^मशः घ6दै 

जानकुा साथै 2य�ता मलुकुहBको आ�त>रक माग प न ब:दै गएको कारण 

म\ूय�तर ब:ने अनमुान ग>रएको हो । यरुो Mे�मा उ2पादन अ�तराल -Output 

Gap_ उpच रहेको कारण म�ुा�फ� त �यनू �तरमा रहन गएको हो । उपभोqता 

म\ूयमा आधा>रत �व�वको म�ुा�फ� त दरको Kविृ2तलाई तलको ता,लकामा 

देखाइएको छ ।   

ता�लका १ (ग)    : उपभो3ता म.ूयमा आधा#रत �व�वको म5ुाफ(�तदर    
                                                                                         ( �तशत)    

Mे� २०११ २०१२ २०१३ 
KMेपण 

२०१४ २०१५ २०१९ 

�वक,सत अथ�त�� २.७ २.० १.४ १.५ १.६ २.० 

उद<यमान तथा 

�वकासशील अथ�त�� 
७.३ ६.० ५.८ ५.५ ५.२ ४.६ 

�वकाशो�मुख ए,शया ६.५ ४.६ ४.५ ४.५ ४.३ ३.९ 

मVयपूव� तथा उ2तर 

अfgक� मुलुकहB 
९.८ १०.६ १०.१ ८.५ ८.३ ७.६ 

मVय तथा पूवW युरोपेल< 

मुलुकहB 
५.४ ५.८ ४.१ ४.० ४.१ ४.० 

युरो�पयन यु नयनका 

मुलुकहB 
३.१ २.६ १.५ १.१ १.४ १.८ 

7ोतः अ�तरा
ि9:य मु5ाकोष, अ� ल, २०१४ ।     

१.७ �व�वका अ�य मलुकुहBसँगको !यापारमा रहेको अ�तर नभ�रता, सनु तथा 

पेGो,लयम पदाथ�को म\ूयमा हुने गरेको उतार चढाव, खाoय ब�तकुो म\ूयमा 

हुने उतार चढाब, अमे>रक� डलरसगंको �व नमयदरमा आएको उतार चढावसँग ै

दiMण ए,शयाल< देशहBको म�ुा�फ� त दर प न Kभा�वत हुने गरेको छ । सन ्

२०१२ मा यस Mे�का क तपय मलुहुBको म�ुा�फ� तदर दोहोरो अकंमा रहेकोमा 

सन ्२०१३ मा एकल अकंमा सी,मत रहेको छ । सन ्२०१२ को तलुनामा सन ्

२०१३ मा बगंलादेश, नेपाल र अफगा न�तानको म�ुा�फ� तदर बढेको छ भने 

अ�य दiMण ए,शयाल< मलुकुहBको म�ुा�फ� तदर घटेको छ । सन ्२०११ मा 



5 

 

५.४ K तशत रहेको चीनको म�ुा�फ� तदर सन ्२०१२ तथा २०१३ मा समान २.६ 

K तशतमा सी,मत रहेको छ । सन ्२०१४ मा भटुान र पाfक�तान वाहेक अ�य 

दiMण ए,शयाल< देशहBको म�ुा�फ� तदर सन ्२०१३ को तलुनामा घ6ने KMेपण 

छ । उपभोqता म\ूयमा आधा>रत  छमेक� मलुकुहBको म�ुा�फ� त दरको 

Kविृ2तलाई तलको ता,लकामा K�ततु ग>रएको छ । 

ता�लका १ (घ) : उपभो3ता म.ूयमा आधा#रत �छमेक( मलुकुह+को म5ुाफ(�तदर    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( �तशत)    

मुलुक 

 

२०११ २०१२ २०१३ KMेपण 

२०१४ २०१५ २०१९ 

बंगलादेश १०.७ ६.२ ७.५ ७.३ ६.७ ५.७ 

भुटान ८.६ १०.१ ८.७ १०.२ ८.८ ६.७ 

भारत ९.६ १०.२ ९.५ ८.० ७.५ ६.१ 

माल%दjस ११.३ १०.९ ४.० ३.३ ४.४ ४.४ 

नेपाल ९.६ ८.३ ९.९ ९.८ ७.० ५.५ 

-ीलंका ६.७ ७.५ ६.९ ४.७ ६.४ ५.५ 

अफगा न�तान  ११.८ ६.४ ७.४ ६.१ ५.५ ५.० 

पाfक�तान १३.७ ११.० ७.४ ८.८ ९.० ६.० 

चीन ५.४ २.६ २.६ ३.० ३.० ३.० 
7ोतः अ�तरा
ि9:य मु5ाकोष, अ� ल, २०१४ ।    

कुल गाह
Aय माग    

१.८ �वक,सत र औoयो�गक मलुकुहBको कुल यथाथ� गाह��tय माग सन ्२०१२ को 

तलुनामा सन ् २०१३ मा सीमा�त दरले घटेको छ । यसबाट �व�व अथ�त�� 

अझैप न पणू� Bपमा म�द<को अव�थाबाट मा�थ उिqल नसकेको �प*ट हुन 

आउँदछ । सन ् २००७-२००९ को �व�व!यापी म�द< र 2यसप छ यरुो Mे�मा 

देखापरेको साव�भौम ऋण सकंटको Kभाव पणू� Bपमा हट< नसकेको कारण आय 

तथा रोजगार<को �तरमा खास ै सधुार हुन नसqदा �वक,सत र औoयो�गक 

मलुकुहBको कुल यथाथ� गाह��tय मागको व�ु�दरमा कमी आएको हो । तर 

सयंqुत अ�धराvयको मागमा भने सन ्२०१२ को तलुनामा सन ्२०१३ मा केह< 

व�ृ� भएको छ । अ�तरा�ि*Gय म�ुाकोषले सन ् २०१४ मा भने य�तो मागमा 
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व�ृ� हुने KMेपण गरेको छ । तलको ता,लकामा �वक,सत मलुकहBको कुल 

यथाथ� गाह��tय मागको Kविृ2तलाई देखाइएको छ । 

ता�लका १ (ङ) : कुल यथाथ
 गाह
Aय माग    

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

Mे� २०११ २०१२ २०१३ 
KMेपण    

२०१४ २०१५ २०१९ 

�वक,सत अथ�त�� १.४ १.१ १.० २.० २.२ २.० 

संयुqत राvय 

अमे>रका 

१.७ २.६ १.७ २.६ ३.१ २.२ 

युरो�पयन मुलुकहB ०.७ -२.२ -१.० ०.९ १.० १.४ 

संयुqत अ�धराvय -०.१ १.२ १.९ २.८ २.३ २.३ 

जापान ०.४ २.३ १.८ १.५ ०.६ १.१ 

qयानाडा २.९ २.२ १.८ २.० २.० १.९ 
 -ोतः अ�तरा�ि*Gय मु�ाकोष, अ�Kल, २०१४ । 

१.९ �वक,सत मलुकुहBको कुल यथाथ� गाह��tय मागमा आएको कमीसँग ै 2य�ता 

मलुकुहBसँग !यापा>रक सaव�ध भएका अ�य मलुकुहBको  नया�त Kभा�वत हुने, 

उ2पादनमा नकारा2मक असर पनw, रोजगार<का ला�ग 2य�ता मलुकुमा जाने 

-,मकको मागमा कमी आई �वKेषण आKवाहमा समेत नकारा2मक असर पनw 

अव�था आउँदछ । �वक,सत तथा औoयो�गक मलुकुहBको आ�त>रक मागमा 

आएको स�ुततासँग ै उद<यमान तथा �वकासशील मलुकु तथा नेपाल ज�ता 

अ\प�वक,सल देशहBको उ2पादन,  नया�त तथा रोजगार<मा नकारा2मक असर 

पन� सqदछ । तर सन ् २०१४ प छ 2य�ता मलुकुहBको गाह��tय मागमा 

�व�तार हुने KMेपण अ�तरा�ि*Gय म�ुाकोषको रहेको कारण 2यसले �व�व 

अथ�त�तमा सकारा2मक Kभाव पानw अपेMा गन� सfक�छ । 

�व�व Cयापार    

१.१० सन ् २०११ को तलुनामा सन ् २०१२ मा व�त ु तथा सेवाको �व�व !यापार 

प>रमाणमा !यापक �गरावट आएकोमा सन ् २०१३ मा सीमा�त दरले सधुार 

भएको छ । सन ् २०१३ मा व�त ु तथा सेवाको कुल �व�व !यापार ३.० 

K तशतले वढेको छ । सन ्२०१२ मा �व�व !यापार २.८ K तशतले वढेको �थयो  

जबfक सन ्२०११ मा य�तो !यापार ६.२ K तशतले वढेको �थयो । सन ्२०१३ 
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मा �वक,सत अथ�त��को  नया�त २.३ K तशतले व:यो भने उद<यमान र 

�वकासशील अथ�त��को  नया�त ४.४ K तशतले ब:यो । 2य�त,ै २०१३ मा 

�वक,सत अथ�त�� तथा उद<यमान र �वकसशील अथ�त��को आयात ^मशः 

१.४ K तशत र ५.६ K तशतले व:यो । सन ् २०१३ मा �वक,सत अथ�त��को 

!यापार स�तलुन ०.७ K तशतले वढेको छ भने उद<यमान र �वकासशील 

अथ�त��को !यापार स�तलुन ०.३ K तशतले घटेको छ । सन ् २०१३ मा 

�व�वभरमा कुल २३ हजार ८३ अब� अमे>रक� डलर वरावर<को व�त ुर सेवाको 

!यापार भएको छ । सन ्२०१४ मा �व�व !यापारका केह< �व�तार हुने KMेपण 

अ�तरा�ि*Gय म�ुाकोषको रहेको छ । �व�व !यापारको Kविृ2तलाई तलको 

ता,लकामा देखाइएको छ । 

ता�लका १ (च)    : �व�व Cयापारको िथ�त    

(वा�ष
क  �तशत प#रवत
न)    

!यापार / वष� २०११ २०१२ २०१३ 
KMेपण 

२०१४ २०१५ 

कुल !यापार �व�व ६.२ २.८ ३.० ४.३ ५.३ 

 नया�त 

�वक,सत अथ�त�� ५.७ २.१ २.३ ४.२ ४.८ 

उद<यमान र �वकासशील 

अथ�त�� 
७.० ४.२ ४.४ ५.० ६.२ 

 

आयात 

�वक,सत अथ�त�� ४.८ १.१ १.४ ३.५ ४.५ 

उद<यमान र �वकासशील 

अथ�त�� 
९.२ ५.८ ५.६ ५.२ ६.३ 

 

!यापार 

स�तुलन 

�वक,सत अथ�त�� -१.५ -०.७ ०.७ ०.० -०.२ 

उद<यमान र �वकासशील 

अथ�त�� 
३.४ ०.६ -०.३ -०.२ -०.७ 

कुल !यापार रकम  (अब� अमे>रक� 

डलर) 
२२३१७ २२५३५ २३०८३ २३९९० २५१२३ 

कुल व�तु !यापार (अब� अमे>रक� डलर) १८१२३ १८२६० १८५९१ १९२८१ २०१३२ 
 -ोतः अ�तरा�ि*Gय मु�ाकोष, अ�Kल, २०१४ । 

राि9:य अथ
त��    

१.११ चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा वा�त�वक कुल गाह��tय उ2पादन ५.५ 

K तशतले व�ृ� हुने लyय रहेकोमा 2य�तो व�ृ�दर आधारभतू म\ूयमा ५.२ 
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K तशत र उ2पादकको म\ूयमा ५.५ K तशत रहको अनमुान छ । अ घ\लो 

वष�मा य�तो व�ृ�दर आधारभतू म\ूयमा ३.५ K तशत र उ2पादकको म\ूयमा 

३.९ K तशत रहेको �थयो । �वगत पाचँ वष�प छ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा 

आ�थ�क व�ृ�दर ५.० K तशत भ�दा मा�थ रहेको छ । मौसमी अनकूुलता, 

लगानीको वातावरमा हँुदै गएको ^,मक सधुार, राजन ैतक सहमती र सहकाय�को 

वातावरण, समयमा न ै बजटे आउन ुआ%द ज�ता कारणहBबाट चाल ुआ�थ�क 

वष�को आ�थ�क व�ृ�दर अ घ\लो वष�को तलुनामा ब:न गएको हो । 

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

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

मा आ�थ�क व�ृ�दर ५.० K तशत भ�दा बढ< रहेताप न अ�य आ�थ�क वष�हBमा 

आ�थ�क व�ृ�दर ३ देQख ४ K तशत वीचमा र.यो । �वगत एक दशक अव�धको 

मलुकुको औसत आ�थ�क व�ृ�दर आधारभतू म\ूयमा ४.१ K तशत मा� र.यो । 

2य�त,ै एक दशकको अव�धमा कृ�ष तथा गरै कृ�ष Mे�को औसत व�ृ�दर 

^मशः ३.२ K तशत र ४.७ K तशत रहेको छ । गरै कृ�ष Mे�मा उoयोग र 

सेवा M�ेको एक दशकको औसत व�ृ�दर ^मशः २.९ K तशत र ५.२ K तशत 

रहेको छ ।  

 

१.१३ �वगत एक दशकको आ�थ�क व�ृ�को Mे�गत Kविृ2तलाई �व�लेषण गदा� सेवा 

Mे�को व�ृ�दर स�तोषजनक रहेताप न उoयोग M�ेको व�ृ�दर स�तोषजनक 

-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

 �
त
श
त

चाट
 १ (क) F�ेगत आ�थ
क व�ृ�
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रहन सकेन ्। यस अव�धका तीन आ�थ�क वष�हB बाहेक अ�य आ�थ�क वष�हBमा 

सेवा Mे�को व�ृ�दर ५.० K तशत भ�दा बढ< रहेको छ । यस अव�धमा कृ�ष 

Mे�को व�ृ�दर मलूतः मौसमी पM, मल �वउ �वजनको आप ूत � आ%दबाट बढ< 

Kभा�वत ब�यो भने गरै कृ�ष Mे� मVये उoयोग Mे� मलूतः ख�कँदो लगानीको 

वातावरण, -म सम�या, उजा� सकंट, लिaवदंो राजन ैतक सं̂ मण आ%दबाट बढ< 

Kभा�वत ब�यो । �वगत एक दशकको आ�थ�क व�ृ�को अव�थालाई तलको 

ता,लकामा देखाइएको छ । 

ता�लका १ (छ) : एक दशकको आ�थ
क व�ृ� ( �तशत) 
 

आ
�थ

�क
 व

ष� 

२०
६१

/६
२ 

२०
६२

/६
३ 

२०
६३

/६
४ 

२०
६४

/६
५ 

२०
६५

/६
६ 

२०
६६

/६
७ 

२०
६७

/६
८ 

२०
६८

/६
९ 

२०
६९

/७
० 

२०
७०

/७
१ 

औ
स
त
 

कृ�ष ३.५ १.८ १.० ५.८ ३.० २.० ४.५ ४.६ १.१ ४.७ ३.२ 

गैर कृ�ष ३.२ ५.३ ४.४ ५.९ ४.३ ५.४ ३.६ ४.५ ४.६ ५.३ ४.७ 

उoयोग ३.० ४.५ ३.९ १.७ -०.६ ४.० ४.३ ३.० २.५ २.७ २.९ 

सेवा ३.३ ५.६ ४.५ ७.३ ६.० ५.८ ३.४ ५.० ५.२ ६.१ ५.२ 

आ�थ�क व�ृ� 

(आधारभूत मु\यमा) 
३.२ ३.७ २.८ ५.८ ३.९ ४.३ ३.८ ४.६ ३.५ ५.२ ४.१ 

-ोतः के��<य तtयांक �वभाग । 

१.१४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा Kच,लत म\ूयको कुल गाह��tय उ2पादन (उ2पादकको 

म\ूयमा) १३.९ K तशतले बढ< B. १९२८ अब� ५२ करोड पzुने अनमुान छ । 

अ घ\लो वष�मा य�तो व�ृ�दर १०.८ K तशत रहेको �थयो । 2य�त,ै बा�त�वक 

कुल गाह��tय उ2पादन (उ2पादकको म\ूयमा) ५.५  K तशतले बढ< B. ७३४ अब� 

२२ करोड रहने अनमुान छ ।   

१.१५ कुल गाह��tय उ2पादन व�ृ�दरको चचा� M�ेगत आधारमा गन� सfक�छ । 

System of National Account १९९३, ले समL आ�थ�क f^याकलापहBलाई १७ 

Mे�हBमा व�ग�करण गरे प न नेपालमा १५ Mे�हB (सामदुा यक, सामािजक तथा 

!यिqतगत सेवा Mे�मा थप दईु Mे�हB समावेश भएको) को �ववरणको 

आधारमा आ�थ�क व�ृ�को �ववरण Kका,शत भई आएको छ । अoयाव�धक 

तtया{कका आधारमा �व,भ�न Mे� र उपMे�ह|को ि�थ तको चचा� तलको 

खEडमा ग>रएको छ । 
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कृ�ष Fे�    

कृ�ष तथा वन    

१.१६ यसवष� मौसमी अनकूुलता, उ�नत वीउ वीजन तथा आध ुनक K�व�धको Kयोग 

आ%दका कारण Kमखु बाल<हB मVये धानको उ2पादन १२.० K तशतले बढेको 

छ। समL कृ�ष गाह��tय उ2पादनमा धान बाल<को अशं क>रव २१.० K तशत 

रहेको कारण यसको उ2पादनमा हुने उतार चढावबाट समL कृ�ष गाह��tय 

उ2पादन Kभा�वत हुने गद�छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा धानको उ2पादन ५० लाख 

४७ हजार ४७ मे%Gक टन भएको  छ । गत वष� य�तो उ2पादन ४५ लाख ४ 

हजार ५ सय ३ मे%Gक टन रहेको �थयो । धान उ2पादन भएको Mे�फल प न 

आ�थ�क वष� २०६९/७० को तलुनामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा ४.७ K तशतले 

बढेको छ । 2य�त,ै मकैको उ2पादन ९.८ K तशतले र तरकार<को उ2पादन ५.२ 

K तशतले बढेको अनमुान छ । अ�य कृ�ष बाल<हB मVये फलफूलको 

उ2पादनमा ०.२ K तशत, आलकुो उ2पादन ०.३ K तशत, दधूको उ2पादन १.० 

K तशत र मासकुो उ2पादन ०.२ K तशतले व�ृ� हुने अनमुान छ । तर कोदो, 

दलहन, स ुत � र अEडाको उ2पादन व�ृ�दर भने चाल ुआ�थ�क वष�मा ऋणा2मक 

रहेको छ। चाल ु आ�थ�क वष�मा Kमखु खाoया�न बाल<ह|को उ2पादन ९.४ 

K तशतले व�ृ� भई कुल ९५ लाख ६२ हजार ६ सय ८० मे%Gक टन भएको छ । 

Kमखु कृ�षबाल<हBको उ2पादन बढेको कारण चाल ुआ�थ�क वष�मा कृ�ष तथा वन 

Mे�को व�ृ�दर ४.७ K तशत रहने अनमुान छ । गत आ�थ�क वष�मा य�तो 

व�ृ�दर १.१ K तशत मा� �थयो । �वगत पाचँ वष�को अव�धमा यस Mे�को 

औसत व�ृ�दर ३.४ K तशत रहेको छ । 

मHयपालन    

१.१७ आ�थ�क वष� २०६९/७० को तलुनामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा म2�यपालन 

Mे�को उ2पादन ४.९ K तशतले ब:ने अनमुान छ । गत वष� यो M�ेको उ2पादन 

२.७ K तशतले बढेको �थयो । �वगत पाँच वष�मा यो Mे�को औसत व�ृ�दर ४.९ 

K तशत रहेको छ । म2�यपालन K त fकसानहBको आकष�ण ब:दै गएको 

कारण यस Mे�को व�ृ�दर स�तोषजनक रहेको हो ।  
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गैर कृ�ष Fे�    

१.१८ गरै कृ�ष M�े अ�तग�त उoयोग र सेवा Mे� पद�छन ्। चाल ुआ�थ�क वष�मा गरै 

कृ�ष Mे� ५.३ K तशतले बढने अनमुान छ । अ घ\लो वष� यो Mे� ४.६ 

K तशतले बढेको �थयो । गरै कृ�ष M�े मVये चाल ुआ�थ�क वष�मा उoयोग तथा 

सेवा Mे�को व�ृ�दर ^मशः २.७ K तशत र ६.१ K तशत रहने अनमुान छ । 

अ घ\लो वष� उoयोग तथा सेवा M�ेको व�ृ�दर ^मशः २.५ K तशत र ५.२ 

K तशत रहेको �थयो । उoयोग तथा सेवा दबु ैMे�को व�ृ�दर अ घ\लो वष�को 

तलुनामा बढ< रहेको कारण चाल ुआ�थ�क वष�मा गरै कृ�ष Mे�को व�ृ�दर गत 

वष�को तलुनामा बढेको हो । �वगत पाँच वष�मा गरै कृ�ष M�ेको औसत व�ृ�दर 

४.७ K तशत रहेको छ । यस वष� खानी तथा उ2खनन,् �वoयतु zयाँस तथा 

पानी,  नमा�ण, थोक तथा खु�ा !यापार, होटेल तथा रे*टूराँ, यातायात, भEडारण 

तथा स}चार, �व2तीय मVय�थता, >रयल �टेट, साव�ज नक Kशाशन र ,शMा 

Mे�को व�ृ�दर गत वष� भ�दा ब:ने अनमुान छ भने उ2पादनमलूक उoयोग र 

�वा�tय M�ेको व�ृ�दर गत वष� भ�दा कम हुने अनमुान छ ।  

उJयोग Fे�     

१.१९ उoयोग M�े अ�तग�त खानी तथा उ2खनन, उ2पादनमलूक उoयोग, �वoयतु, 

zयाँस तथा पानी र  नमा�ण M�े पद�छन ्। उoयोग Mे� अ�तग�तका M�ेहBको 

चचा� तलको खEडमा ग>रएको छ । 

खानी तथा उHखनन    

१.२० चाल ुआ�थ�क वष�मा खानी तथा उ2खनन Mे�को उ2पादन ३.७ K तशतले ब:ने 

अनमुान छ । गत वष� यस Mे�को व�ृ�दर ३.३ K तशत �थयो । यस Mे�को 

�वगत पाँच वष�को औसत व�ृ�दर ३.१ K तशत रहेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�को 

कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान ०.६ K तशत रहेको छ । 

उHपादनमूलक उJयोग    

१.२१ �वगत एक दशकको अव�धमा उ2पादनमलूक उoयोग Mे�को व�ृ� स�तोषजनक 

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

आ�थ�क वष� २०६५/६६ बाहेकका अ�य आ�थ�क वष�हBमा यो Mे�को व�ृ�दर 
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धना2मक रहेताप न यो �यनू �तरको रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३.७ 

K तशत रहेको यस Mे�को व�ृ�दर आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा १.९ K तशत मा� 

हुने अनमुान छ । औoयो�गक उ2पादन सचूका{क अनसुार �चनी, अ\म ुनयमका 

उ2पादन, वन�पती  घउ, कागज, साबनु, �व�कुट, Kशो�धत �चया, �वयर आ%दको 

उ2पादनमा आएको ~ासले आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा यस Mे�को व�ृ�दर �यनू 

देQखएको हो । यoय�प वन�पती तले, रोिजन, चकलेट, �लाइउड, बेकर<, �वoयतु 

तार तथा केवलु, .यमुपाइप आ%दको उ2पादन व�ृ�दर भने चाल ुवष�मा धना2मक 

हुने देQख�छ ।  

१.२२ औoयो�गक वातावरणमा अपेiMत सधुार हुन नसqन,ु ऊजा� सकंट यथावत ्रहन,ु 

-म सaव�ध अस�त,ुलत रहन,ु राजनी तक सं̂ मणकाल लिaबन,ु पवूा�धारको 

�वकास हुन नसqन,ु ऐन  नयममा समसाम यक प>रमाज�न हुन नसqन,ु समयमा 

बजेट नआउन,ु यातायात Mे�मा ,सिEडकेट Kणाल< कायम हुन ु र लगानीका 

ला�ग  नजी तथा �वदेशी लगानीकता�ह|लाई आ�व�त पान� नसqन ु ज�ता 

कारणह|ले गदा� �वगत लामो समयदेQख उ2पादनमलूक उoयोग M�े 

सम�याL�त छ । �वगत पाँच वष�को अव�धमा यस Mे�को औसत व�ृ�दर ३.२ 

K तशत मा� रहनलेु यो M�ेको अव�था खास ैरा�ो रहन नसकेको �प*ट हुन 

आउँदछ । �वगतमा कुल गाह��tय उ2पादनमा क>रव १० K तशत %ह�सा 

ओगटेको यो M�ेको योगदान ^मशः घ6दो ि�थ तमा रहेको छ । आ�थ�क वष� 

२०५८/५९ को कुल गाह��tय उ2पादनमा यो M�ेको योगदान ८.५ K तशत 

रहेकोमा 2यसप छका वष�ह|मा  नर�तर ~ास आई चाल ुआ�थ�क वष�मा ६.१ 

K तशत मा� हुने देQखएको छ । यी तtयहBले उ2पादनमलूक उoयोग M�ेमा 

�वoयमान सम�याहB समाधान गर< यसको �वकासका ला�ग गaभीर हुनपुनw 

अव�था दशा�उँदछन ्। 

�वJयुत,    Lयांस तथा पानी     

१.२३ गत आ�थ�क वष�को ०.३ K तशतको सीमा�त व�ृ�दरको तलुनामा चाल ुआ�थ�क 

वष�मा यस M�ेको उ2पादन ४.८ K तशतले ब:ने Kारिaभक अनमुान छ । 

अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष�मा �वoयतु उ2पादन ८.० 

K तशतले बढेको कारण �वoयतु, zयाँस तथा पानी M�ेको व�ृ�दर बढेको हो । 

�वगत पाँच वष�मा यस M�ेको औसत व�ृ�दर ३.९ K तशत रहेको छ । चाल ु
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आ�थ�क वष�को कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान १.२ K तशत 

रहने अनमुान छ । हाल  नमा�णा�धन जल�वoयतु प>रयोजनाहB  नधा�>रत 

समयमा सaप�न भएमा कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान ब:ने 

देQख�छ । 

�नमा
ण Fे�    

१.२४ गत आ�थ�क वष�मा १.९ K तशतले मा� बढेको यो M�ेको उ2पादन चाल ुआ�थ�क 

वष�मा २.९ K तशतले ब:ने अनमुान छ ।  नमा�ण सामLीहBको आप ूत �मा 

उ\लेखनीय व�ृ� नभएताप न सरकार तथा  नजी M�ेको  नमा�णमा सामा�य 

सधुार भएको कारण यस Mे�को व�ृ�दर अ घ\लो वष�को तलुनामा बढन गएको 

हो । �वगत पाचँ वष�को अव�धमा यस M�ेको औसत व�ृ�दर ३.२ K तशत 

रहेको छ । कुल गाह��tय उ2पादनमा यस M�ेको योगदान चाल ुआ�थ�क वष�मा 

६.७ K तशत रहेको अनमुान छ । यस Mे�को उ2पादन कम दरले ब:नकुा 

कारणहBमा घरजzगा !यवसायमा देQखएको म�द<, बlक तथा �व2तीय 

स�ंथाह|बाट घरजzगा !यवसायका ला�ग Kवाह हुने कजा�मा अपनाइएको 

सावधानी, सरकार< पुँजीगत खच�मा अपेiMत व�ृ� नहुन,ु लगानीको वातावरणमा 

अपेiMत सधुार हुन नसqन ुआ%द रहेका छन ्। 

सेवा Fे�     

१.२५ सेवा M�े अ�तग�त थोक तथा ख�ुा !यापार, होटल तथा रे*टुरेEट, यातायात, 

भEडारण तथा सचंार, �व2तीय मVय�थता, >रयल�टेट तथा !यवसा यक सेवा, 

साव�ज नक Kशासन र रMा, ,शMा, �वा�tय तथा सामािजक काय� र अ�य 

सामदुा यक, सामािजक तथा !यिqतगत सेवा समावेश हु�छन ् । यी Mे�हBको 

व�ृ� Kविृ2तको चचा� यस खEडमा ग>रएको छ ।  

थोक तथा खु5ा Cयापार    

१.२६ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ६.८ K तशतले बढेको यो M�ेको उ2पादन चाल ुवष�मा 

८.८ K तशतले बढने अनमुान छ । !यापारयोzय व�तहुBको आयातमा भएको 

�व�तारका साथै कृ�ष उ2पादनमा भएको व�ृ�का कारण यस Mे�को व�ृ� 

अ घ\लो वष�को तलुनामा उpच रहन गएको हो । �वगत पाँच वष�को अव�धमा 
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यस Mे�को औसत व�ृ�दर ५.५ K तशत रहेको छ । गरै कृ�ष M�ेका �व,भ�न 

Mे�ह|मVये कुल गाह��tय उ2पादनमा सबभै�दा बढ< योगदान %दने यस Mे�को 

योगदान चाल ुआ�थ�क वष�मा १४.९ K तशत हुने अनमुान छ । 

होटल र रे9टुरेOट    

१.२७ K त!यिqत आयमा भएको व�ृ�, पय�टक आगमन तथा खच�मा भएको व�ृ�, 

सहर<करणको ब:दो Kभाव, Kदश�नकार< Kभाव र मा नसको रहनसहन ्एव ंखाने 

बानीमा आएको प>रवत�न आ%द कारणहBले गदा� होटल तथा रे*टुरेEट M�ेको 

व�ृ�दर स�तोषजनक रहेको छ । अ घ\लो वष�मा ५.५ K तशतले बढेको यो M�े 

चाल ुआ�थ�क वष�मा ७.१ K तशतले ब:ने अनमुान छ । �वगत पाचँ वष�को 

अव�धमा यस M�ेको औसत व�ृ�दर ६.५ K तशत रहेको छ । 2य�त,ै कुल 

गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान चाल ु आ�थ�क वष�मा क>रव २.० 

K तशत रहने अनमुान छ ।  

यातायात,    भOडारण तथा सQचार     

१.२८ गत वष� ७.४ K तशतले बढेको यस M�ेको उ2पादन चाल ुआ�थ�क वष�मा ७.५ 

K तशतले व�ृ� हुने Kारिaभक अनमुान छ । खासगर< स}चार उपM�ेको 

कारोवार उ\ले]य बढेको कारण यस M�ेको व�ृ�दर चाल ुआ�थ�क वष�मा रा�ो 

हुने अनमुान ग>रएको हो । यस M�ेको �वगत पाचँ वष�को औसत व�ृ�दर ६.८ 

K तशत रहेको छ । कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान चाल ु

आ�थ�क वष�मा ८.७ K तशत रहने अनमुान  छ ।  

�वHतीय मRयथता    

१.२९ यो M�े अ�तग�तको बfैक{ग समहुमा नेपाल रा*G बlक, वाQणvय बlक, �वकास 

बlक, �व2त कaपनी, लघ�ुव2त स�ंथा तथा सहकार<का कारोवार समावेश हुने   

गद�छन ् । 2यसगैर<, बीमा समहूमा बीमा स,म तका साथै जीवन बीमा र 

 नजWवन बीमा कaपनीह|का कारोवार समावेश हु�छन ् । 2य�त,ै सामािजक 

सरुMा योगदान समहूमा नेपाल �धतोप� बोड�, कम�चार< स}चयकोष, नाग>रक 

लगानी कोष आ%दका कारोवार समावेश  हु�छन ्। �वगत पाँच वष�को अव�धमा 

यस M�ेको व�ृ�दर ३.५ K तशत भ�दा बढ<  रहन सकेको छैन ्। गत आ�थ�क 
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वष�मा ०.९ K तशतले ऋणा2मक रहेको यस Mे�को व�ृ�दर चाल ुआ�थ�क वष�मा 

१.८ K तशत रहने अनमुान छ । यस M�ेको �वगत पाँच वष�को औसत व�ृ�दर 

२.१ K तशत रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६१/६२, आ�थ�क वष� २०६२/६३ र 

आ�थ�क वष� २०६३/६४ मा ^मश: २४.३ K तशत, २४.४ K तशत र ११.४ K तशत 

रहेको यो M�ेको व�ृ�दर 2यस प छका वष�हBमा �यनू रहँदै आएको छ । 

१.३० �व2तीय पहँुच र �व2तीय कारोवारमा व�ृ� भएअन|ुप कुल गाह��tय उ2पादनमा 

यो Mे�को योगदानमा भने खास ैप>रवत�न भएको छैन । �वगत दशकभ>र न ै

कुल गाह��tय उ2पादनमा यो Mे�को योगदान ४.० K तशतकै हाराहार<मा रहेको 

छ । गत वष�को तलुनामा यो वष� यस Mे�को योगदानमा ०.१ K तशत �ब�दलेु 

कमी आई ३.८ K तशत रहेको अनमुान छ । 

#रयल इटेट तथा Cयवसा�यक सेवा    

१.३१ चाल ु आ�थ�क वष�मा यस M�ेको उ2पादन गत वष�को भ�दा ०.३ K तशत 

�ब�दलेु बढ< ३.० K तशत हुने अनमुान छ । यस वष� देशका Kमखु शहर< 

Mे�हBमा घरजzगाको कारोवारमा केह< सधुार भएको कारणले गदा� यस Mे�को 

व�ृ�दर गत वष�को तलुनामा सीमा�त दरले ब:न गएको हो । आ�थ�क वष� 

२०६३/६४ र आ�थ�क वष� २०६४/६५ मा ^मश ११.८ K तशत र १०.४ K तशत 

व�ृ�दर हा,सल गरेको यस M�ेको व�ृ�दरमा घरजzगाको M�ेमा हुनसqने 

अ�वाभा�वक म\ूयव�ृ� र कारोवारलाई  नय��ण गन� ,लइएका नी तगत 

कदमहBका कारण सोप छ भने कमी आउन थालेको हो । फल�व|प, �वगत 

पाँच वष�को अव�धमा यो Mे�को औसत व�ृ�दर २.८ K तशत मा� रहेको छ । 

कुल गाह��tय उ2पादनमा यो Mे�को योगदान ८ देQख १० K तशत,भ� ै रहेको 

छ। चाल ुआ�थ�क वष�को कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान ८.४ 

K तशत रहने अनमुान छ ।  

साव
ज�नक  शासन र रFा    

१.३२ के��<य सरकारको साव�ज नक Kशासन तथा रMामा ग>रएको बजेट !यव�था 

तथा खच�को आधारमा चाल ुआ�थ�क वष�मा यस Mे�को उ2पादन ५.७ K तशतले 

व�ृ� हुने अनमुान छ । गत आ�थ�क वष�मा यो Mे�को उ2पादन ५.५ K तशतले 

बढेको �थयो । �वगत पाँच वष�मा यस Mे�को औसत व�ृ�दर ४.५ K तशत रहेको 
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छ । कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान २.० K तशतको हाराहार<मा 

रहेताप न चाल ुआ�थ�क वष�मा भने य�तो योगदान २.४ K तशत रहने अनमुान 

छ । 

�शFा    

१.३३ ,शMा Mे�मा सरकारको बजेट तथा खच�मा �व�तार हुनकुा साथै  नजी तथा गरै 

सरकार< Mे�बाट स}चा,लत शiैMक ग त�वधीमा प न �व�तार भएको कारण 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा यस Mे�को उ2पादन गत आ�थ�क वष�को तलुनामा 

०.१ K तशतको सीमा�त दरले बढ< ६.० K तशत रहने अनमुान छ । �वगत पाचँ 

वष�को अव�धमा यस Mे�को उ2पादन औसतमा ५.४ K तशतले बढेको छ । चाल ु

आ�थ�क वष�को कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान ६.४ K तशत 

रहने अनमुान छ । 

    

वाAय र सामािजक काय
    

१.३४ �वा�tयका M�ेमा सरकार�ारा ग>रएको बजेट �व नयोजन तथा खच�का साथ ै

 नजी तथा गरैसरकार< स�ंथाह|ले यस Mे�मा गरेको कारोवारमा व�ृ� भएकोले 

चाल ुआ�थ�क वष�मा यस Mे�को उ2पादन ५.५ K तशतले वढने अनमुान छ । 

गत वष� य�तो व�ृ�दर ५.६ K तशत रहेको �थयो । �वगत पाचँ वष�मा यस 

Mे�को उ2पादन औसतमा ५.५ K तशतले बढेको छ । 

अ�य सामुदा�यक,    सामािजक तथा Cयि3तगत सेवाहU    

१.३५ यस Mे�मा सरकार< M�ेबाट Kदान ग>रने ,शMा र �वा�tय बाहेकका 

सामदुा यक सेवा लगायत �व,भ�न fक,समका सामािजक तथा !यिqतगत 

सेवाहB समावेश हुने गद�छन ्। यस Mे�को उ2पादन चाल ुआ�थ�क वष�मा ४.७ 

K तशतले बढने अनमुान छ । गत वष� यो Mे�को उ2पादन ४.६ K तशतले 

बढेको �थयो । के��<य तथा �थानीय सरकारको सामदुा यक तथा सामािजक 

Mे�मा ग>रएको बजटे �व नयोजन र खच� एव ं  नजी Mे�ह|बाट स}चा,लत 

टे,ल,भजन तथा एफ. एम. ज�ता मनोर}जना2मक सेवाह|को ग त�व�धहBको 

व�ृ�बाट उqत �तरको व�ृ� सभंव भएको हो । �वगत पाँच वष�मा यो M�े 
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औसतमा ६.९ K तशतले बढेको छ । कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को 

योगदान भने ३ देQख ४ K तशतको वीचमा रहेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�को 

कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान ४.१ K तशत रहने अनमुान छ ।  

Fे�गत �ववरण    

१.३६ कुल गाह��tय उ2पादनलाई Kाथ,मक, o�वतीय र ततृीय गर< तीन म]ुय 

Mे�ह|मा �वभाजन गर< �व�लेषण गनw Kचलन छ । Kाथ,मक M�ेमा कृ�ष तथा 

वन, म2�यपालन र खानी तथा उ2खनन ्Mे� पद�छन ्। आ�थ�क वष� २०७०/७१ 

मा Kाथ,मक Mे�को उ2पादन ४.७ K तशतले बढने अनमुान छ । गत वष� य�तो 

व�ृ�दर १.१ K तशत मा� �थयो । �वगत पाँच वष�मा यस Mे�को औसत व�ृ�दर 

३.४ K तशत रहेको छ ।  

१.३७ o�वतीय M�े अ�तग�त उ2पादनमलूक उoयोग, �वoयतु, zयाँस तथा पानी र 

 नमा�ण M�ेका उ2पादन समावेश हु�छन ्। आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा o�वतीय 

Mे�को उ2पादन २.७ K तशतले ब:ने अनमुान छ । गत वष� यो Mे� २.५ 

K तशतले बढेको �थयो । �वoयतु, zयाँस तथा पानी र  नमा�ण M�ेको व�ृ�दर 

बढेको कारण यस M�ेको उ2पादन गत वष� भ�दा केह< बढन गएको हो । 

�वगत पाँच वष�को यस Mे�को औसत व�ृ�दर ३.३ K तशत रहेको छ ।  

१.३८ ततृीय M�े अ�तग�त थोक तथा खु�ा !यापार, होटल तथा रे*टुरे�ट, यातायात, 

भ�डारण तथा स}चार, �व2तीय मVय�थता, >रयल �टेट तथा !यवसा यक सेवा, 

साव�ज नक Kशासन तथा रMा, ,शMा, �वा�tय र अ�य सामदुा यक, सामािजक 

तथा !यिqतगत सेवा पद�छन ्। अ घ\लो वष� ५.२ K तशतले बढेको यो Mे�को 

उ2पादन चाल ुआ�थ�क वष�मा ६.१ K तशतले बढने अनमुान छ । थोक तथा 

खु�ा !यापार, होटल तथा रे*टुरेEट, ,शMा, >रयल�टेट आ%द Mे�हBको उ2पादन 

अ घ\लो वष�को तलुनामा बढेको कारण यो व�ृ�दर सaभव भएको हो । यस  

Mे�को �वगत पाचँ वष�को औसत व�ृ�दर ५.१ K तशत रहेको छ ।  
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कुल गाह
Aय उHपादनको संरचना    

१.३९ नेपाल< अथ�त��को सरंचनामा ^मशः प>रवत�न आइरहेको छ । कुल गाह��tय 

उ2पादनमा कृ�ष र उoयोग Mे�को योगदान घ6ने र सेवा Mे�को योगदान ब:ने 

Kविृ2त देQखएको छ । M�ेगत आधारमा हेदा� Kच,लत म\ूयमा चाल ुआ�थ�क 

वष�को कुल गाह��tय उ2पादनमा Kाथ,मक Mे�को योगदान ३३.७ K तशत हुने 

अनमुान ग>रएको छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा यो M�ेको योगदान ३७.९ 

K तशत रहेकोमा 2यसप छका वष�ह|मा घ6दै गएको छ । तर आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ मा भने यस Mे�को योगदानमा व�ृ� भई ३७.६ K तशत पगेुको �थयो। 

�वगत पाँच वष�को कुल गाह��tय उ2पादनमा यो Mे�को औसत योगदान ३५.५ 

K तशत रहेको छ ।  

१.४० कुल गाह��tय उ2पादनमा o�वतीय Mे�को योगदानमा ^मशः ~ास  आइरहेको 

छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा Kच,लत म\ूयमा यो Mे�को योगदान १७.१ 

K तशत रहेकोमा चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा यो M�ेको योगदान १४.१ 

K तशत रहने अनमुान छ । �वगत पाचँ वष�को अव�धको कुल गाह��tय 

उ2पादनमा यो Mे�को औसत योगदान १४.४ K तशत रहेको छ । 

१.४१ कुल गाह��tय उ2पादनमा ततृीय Mे�को योगदान ^मशः ब:दै गएको छ । 

आ�थ�क वष� २०५८/५९ को कुल गाह��tय उ2पादनमा यस Mे�को योगदान ४५.१ 

K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष�मा यस Mे�को योगदान ५२.२ K तशत पगेुको 
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छ । यो Mे�मा रहेका थोक तथा ख�ुा !यापार, होटेल तथा रे*टुरे�ट, यातायात, 

स}चार, �व2तीय मVय�थता, >रयल �टेट कारोवार, साव�ज नक Kशासन र रMा, 

,शMा Mे�को उ2पादनमा व�ृ� भएकोले चाल ु आ�थ�क वष�मा यस M�ेको 

योगदान अ�ध\लो वष�को तलुनामा १.२ K तशत �व�दलेु बढेको हो । �वगत 

पाँच वष�को कुल गाह��tय उ2पादनमा यो M�ेको औसत योगदान ५०.१ K तशत 

रहेको छ ।  

१.४२ औoयो�गक वगWकरण अनसुारको कुल गाह��tय उ2पादनलाई कृ�ष र गरै कृ�ष 

Mे� गर< दईु भागमा वगWकरण गदा� कुल गाह��tय उ2पादनमा कृ�ष Mे�को 

योगदान घ6दो ^ममा छ भने गरै कृ�ष Mे�को योगदानमा सोह< मतुा�वक व�ृ� 

हँुदै गएको छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ को Kच,लत म\ूयको कुल गाह��tय 

उ2पादनमा कृ�ष M�ेको योगदान ३७.४ K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष�मा 

यो Mे�को योगदान ३३.१ K तशत रहेको अनमुान छ । �वगत पाचँ वष�मा कुल 

गाह��tय उ2पादनमा कृ�ष Mे�को औसत योगदान ३४.९ K तशत रहेको छ । 

  

उपभोग,    लगानी तथा खदु �नया
त    

१.४३ खच� तफ� बाट �व�लेषण गदा� कुल गाह��tय उ2पादनमा उपभोग, लगानी तथा 

खुद  नया�त समावेश हुने गद�छन ् । यस आधारमा हेदा� कुल गाह��tय 

उ2पादनमा उपभोगको अशं उ\ले]य रहने  गरेको छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ 

मा Kच,लत म\ूयको कुल गाह��tय उ2पादनमा उपभोगको अशं ९०.५ K तशत 

रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा ९१.१ K तशत रहेको छ । गत आ�थ�क 

वष�मा य�तो अशं ८९.९ K तशत रहेको �थयो । उपभोगतफ�  कुल गाह��tय 
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उ2पादनमा  नजी Mे�को उपभोगको अशं आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा ८०.८ 

K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष�मा य�तो अशं ७८.१ K तशतमा झरेकोछ । 

गत आ�थ�क वष�मा भने यसको अशं ७८.२ K तशत रहेको �थयो । यसगैर<, कुल 

गाह��tय उ2पादनमा सरकार< उपभोगको अशं आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा ८.४ 

K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष�मा बढेर ११.२ K तशत पगेुको छ । 2य�त,ै 

कुल गाह��tय उ2पादनमा गरै नाफामलूक स�ंथाह|को उपभोगको अशं चाल ु

आ�थ�क वष�मा १.८ K तशत रहेको छ ।  नजी उपभोगतफ�  खाoया�न उपभोगको 

अशं अ2य�धक रहने गरेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा कुल  नजी उपभोगमा 

खाoयव�त,ु गरै खाoयव�त ुर सेवाको अशं ^मशः ६५.३ K तशत, २३.९ K तशत 

र १०.८ K तशत रहेको छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा खाoयव�त,ु गरै 

खाoयव�त ु र सेवातफ� को उपभोग खच� कुल  नजी उपभोगको ^मशः ५९.० 

K तशत, २८.७ र १२.३ K तशत रहेको �थयो । खानपानको शलै<मा आएको 

प>रवत�न तथा खाoयव�तकुो ब:दो म\ूयव�ृ�ले गदा� खाoय तफ� को उपभोग 

खच�मा व�ृ� हँुदै गएको हो ।  

१.४४ कुल गाह��tय उ2पादनमा कुल लगानीको अशं गत वष� ३६.९ K तशत रहेकोमा 

चाल ुआ�थ�क वष�मा ३७.१ K तशत रहने अनमुान छ । य�तो अशं आ�थ�क वष� 

२०५८/५९ मा २०.२ K तशत रहेको �थयो । कुल लगानीमा कुल ि�थर पुँजी 

 नमा�ण तथा मौvदात प>रवत�न समावेश हु�छ । कुल गाह��tय उ2पादनमा कुल 

�थीर पुँजी  नमा�णको अशं आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा १९.६ K तशत रहेकोमा 

चाल ुआ�थ�क वष�मा २३.१ K तशत पzुने अनमुान छ । 2य�त,ै आ�थ�क वष� 

२०५८/५९ को कुल गाह��tय उ2पादनमा मौvदात प>रवत�नको अशं नग�य 

रहेकोमा चाल ु आ�थ�क वष�मा १३.९ K तशत रहेको छ । नेपालमा मौvदात 

प>रवत�नलाई लेखाको शषेको -Residual_ Bपमा ,लने ग>रएको कारण कुल 

लगानीमा यसको अशंमा उतार चढाव रहने गरेको छ । कुल ि�थर पुँजी 

 नमा�णमा  नजी Mे�को अशं उ\ले]य रहने गरेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�को 

कुल �थीर पुँजी  नमा�णमा  नजी Mे�को योगदान ७९.८ K तशत र सरकार< 

Mे�को योगदान २०.२ K तशत रहेको अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा 

 नजी तथा सरकार< Mे�को योगदान ^मशः ८०.६ K तशत र १९.४ K तशत 

रहेको �थयो । 
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१.४५ कुल गाह��tय उ2पादनमा खुद  नया�तको अशं सदैव  ऋणा2मक रहँदै  आएको 

छ । चाल ु आ�थ�क वष�को कुल गाह��tय उ2पादनमा खुद  नया�तको अशं 

ऋणा2मक २८.२ K तशत रहेको छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा य�तो अशं 

ऋणा2मक १०.८ K तशत रहेको �थयो । व�त ु तथा सेवा  नया�तको तलुनामा 

आयातको %ह�सा उ\ले]य रहेको कारण खुद  नया�त नेपालको पMमा रहन 

सकेको छैन ्। 

 

आVदानीको आधारमा कुल गाह
Aय उHपादन    

१.४६ आaदानीको आधारमा कुल गाह��tय उ2पादन गणना गदा� कामदारको तलब 

तथा भ2ता, उ2पादन तथा आयातमा खुद कर (कर - अनदुान), कुल नाफा / 

,म�-त आय समावेश हुने गद�छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kच,लत म\ूयको 

कुल गाह��tय उ2पादनमा कामदारको तलब तथा भ2ताको अशं ४१.७ K तशत, 

उ2पादन तथा आयातमा खदु करको अशं १०.७ K तशत र कुल नाफा / ,म�-त 

आयको अशं ४७.६ K तशत रहेको  छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा य�तो अशं 

^मशः ४४.९ K तशत, ६.३ K तशत र ४८.८ K तशत  रहेको  �थयो ।   

बचत    

१.४७ बचत अ�तग�त मलूतः कुल गाह��tय बचत तथा कुल राि*Gय बचत समावेश 

हुने गद�छन ् । कुल गाह��tय उ2पादनमा कुल गाह��tय बचतको अशं चाल ु

आ�थ�क वष�मा गत वष�को तलुनामा १.२ K तशत �ब�दलेु ~ास आई ८.९ 

K तशत रहेको अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०५८/५९ मा य�तो अशं ९.५ 
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K तशत �थयो । आ�थ�क वष� २०६७/६८ मा य�तो अशं १४.० K तशत पगेुको 

�थयो । चाल ुआ�थ�क वष�मा कुल गाह��tय बचत Kच,लत म\ूयमा B. १७२ 

अब� ३ करोड हुने अनमुान छ । गत आ�थ�क वष�मा य�तो बचत B. १७० अब� 

९३ करोड रहेको �थयो । कुल गाह��tय उ2पादनमा कुल राि*Gय बचतको अशं 

चाल ु आ�थ�क वष�मा ४६.४ K तशत रहने अनमुान छ जुन गत वष� ४०.३ 

K तशत रहेको �थयो । चाल ुआ�थ�क वष�मा कुल राि*Gय बचत B. ८९५ अब� 

६८ करोड रहेको अनमुान छ । गत वष� य�तो बचत B. ६८१ अब� ७१ करोड 

रहेको �थयो । मलूत: उpच �तरको �वKेषण आKवाहको कारण कुल गाह��tय 

उ2पादनमा कुल राि*Gय वचतको अशं उpच रहेको हो । 

 �तCयि3त आय    

१.४८ नेपाल<हBको K त!यिqत आय ब:दै गएको छ । Kच,लत म\ूयमा K त!यिqत 

कुल गाह��tय उ2पादन आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा १२.४ K तशतले बढ< B. ६९ 

हजार ९ सय १९ अथा�त ७ सय ३ अमे>रक� डलर पगेुको छ । 2य�त,ै Kच,लत 

म\ूयको कुल राि*Gय आय १३.८ K तशतले बढेर B. ७१ हजार ३ सय ५ अथा�त 

७ सय १७ अमे>रक� डलर पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०५७/५८ को �थीर म\ूयमा 

भने K त!यिqत कुल गाह��tय उ2पादन र K त!यिqत कुल राि*Gय आय 

^मशः ४.१ K तशत र ५.४ K तशतले बढ< B. २६ हजार ६ सय १९ र B. २७ 

हजार ७ सय ६२ पगेुको छ ।   

कुल राि9:य खच
योLय आय    

१.४९ �वKेषण आKवाहमा भएको �व�तारसँग ै नेपालको कुल राि*Gय खच�योzय आय 

ब:दो छ । Kच,लत म\ूयमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा य�तो आय गत वष�को 

तलुनामा २०.४ K तशतले व�ृ� भई B. २६५२ अब� १७ करोड पzुने अनमुान छ 

जुन सोह< आ�थ�क वष�को कुल गाह��tय उ2पादनको १३७.५ K तशत हो । 

१.५० कुल राि*Gय खच�योzय आयलाई आधार मा�दा चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा 

कुल उपभोग अनपुात ६६.२ K तशत र कुल राि*Gय बचत अनपुात ३३.८ 

K तशत हुन आउँछ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो अनपुात ^मशः ६९.१ र 

३०.९ K तशत रहेको �थयो । 
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२. सरकारY �वHत 

सरकारY �वHत र यसको वUप 

२.१  दो�ो स�ंवधानसभाको  नवा�चन �वत��,  न*पM र भयर%हत वातावरणमा 

सaप�न गन� सव�pच अदालतका Kधान �यायाधीशको अVयMतामा नेपाल 

सरकारका �व,श*ट -ेणीको पदवाट सेवा  नव2ृत पवु�  नजामती कम�चार<हB 

सद�य रहको नयाँ म��ीमEडल २०६९ चै�मा गठन भएको �थयो । यसर< गठन 

भएको सरकारले स�ंवधानसभाको  नवा�चनलाई Kाथ,मकतामा राखी आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को पणू� बजेट अVयादेश माफ� त साव�ज नक गरेको �थयो । उqत 

आ�थ�क वष�मा स�ंवधानसभाको  नवा�चन हुन नसकेकोले यसलैाई न ै

Kाथ,मकतामा राखेर सरकारले २०७० असार ३० गत ेअVयादेश माफ� त आ�थ�क 

वष� २०७०/७१ मा |. ५ खब� १७ अब� २४ करोड खच� गनw काय�̂ म र खच� रकम 

जुटाउने �ोतहB समेत साव�ज नक गरेको �थयो । यसर< अVयादेश माफ� त जार< 

भएको वा�ष�क बजटे तथा काय�̂ म  नवा�चनप छ गठन भएको जन  नवा��चत 

नयाँ सरकारले �वीकृत गर< २०७० च�ैमा !यव�था�पका ससंदबाट समेत पा>रत 

गराएको �थयो ।  

२.२ सरकारले आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा खच� गन� अनमुान गरेको रकम आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को कुल यथाथ� खच�को तलुनामा ४४.२ K तशतले बढ< रहेको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा सरकारले |. ४ खव� ४ अब� ८२ करोड खच�का ला�ग 

�व नयोजन गरेकोमा |. ३ खब� ५८ अब� ६३ करोड मा� खच� भएको छ । 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा सरकारको यथाथ� खच� अ घ\लो आ�थ�क वष�को 

तलुनामा १५ K तशतले व�ृ� भई |. ३ खब� ३९ अब� १६ करोड पगेुकोमा 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ५.७ K तशतले मा� वढेको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा सरकार< खच� कम रहनमुा २०७० जे*ठ १४ मा स�ंवधानसभाको 

�वघटनप छ ,सज�ना भएको राजनी तक अ�यौल, आ�थ�क वष�को सBुमा न ैपणू� 

बजेट \याउने सaव�धमा राजनी तक दलहB बीच समझदार< कायम हुन नसqन ु

र आ�थ�क वष�को दो-ो चौमा,सक अव�ध समा�त भएप छ २०६९ च�ैको अ�तमा 

मा� पणू� बजेट साव�ज नक हुन ुKमखु कारण हुन । 
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२.३ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा सरकार< आaदानी (राज�व तथा अनदुान) आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को यथाथ� आaदानीको तलुनामा २८.६ K तशतले व�ृ� भई |. ४ खब� 

२९ अब� ५३ करोड पzुने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा सरकार< 

आaदानी अ घ\लो वष�को तलुनामा १५.९ K तशतले व�ृ� भई |. ३ खब� ३३ 

अब� ९२ करोड पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा सरकारको आaदानी 

अ घ\लो वष�को तलुनामा १७.२ K तशतले व�ृ� भई |. २ खब� ८७ अब� ९८ 

करोड पगेुको �थयो । नेपाल सरकारको �वगत पाँच वष�को आय-!यय, बजेट 

घाटा र कुल गाह��थ उ2पादनसँग  तनको अनपुात ता,लका न.ं२ (क) मा K�ततु 

ग>रएको छ । 

ता�लका २ (क) : सरकारY �वHत र कुल गाह
थ उHपादनसंग �तनको अनुपात ( �तशतमा) 
(|. करोडमा) 

 �ववरण २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

कुल गाह��थ उ2पादन  ११९२७७.४ १३६६९५.४ १५२७३४.४ १६९२६४.३ १९२८५१.७ 

खच� २५९६८.९ २९५३६.१ ३३९१६.८ ३५८६३.८ ५१७२४.० 

सरकार< आय २१८४९.२ २४५७४.१ २८७९८.४ ३३३९२.७ ४२९५३.६ 

बजेट वचत(+)/�यून (-) -४११९.७ -४९६२.१ -५११८.४ -२४७१.१ -८७७०.४ 

कुल गाह��थ उ2पादनसंगको अनुपात (K तशतमा) 

खच� २१.८ २१.६ २२.२ २१.२ २६.८ 

सरकार< आय १८.३ १८.० १८.९ १९.७ २२.३ 

बजेट घाटा ३.५ ३.६ ३.४ १.५ ४.५ 

* अनमुा नत  
�ोतः के��<य तtयांक �वभाग र महालेखा  नय��कको काया�लय । 

२.४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपाल सरकारको बजेट घाटा |. ८७ अब� ७० करोड 

रहेने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो बजेट घाटा |. ६३ अब� ८३ 

करोड पzुने अनमुान रहेकोमा यथाथ�मा |. २४ अब� ७१ करोड मा� रहेको छ । 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा सरकारको बजेट घाटा अ घ\लो वष�को तलुनामा ३.२ 

K तशतले व�ृ� भई |. ५१ अब� १८ करोड पगेुको �थयो । तर आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा भने य�तो बजेट घाटामा ५१.७ K तशतले कमी आएको छ । चाल ु
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आ�थ�क वष�मा सरकारले �व नयोजन गरेको रकम परैु खच� भएमा बजटे घाटा 

अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा २५४.९ K तशतले व%ृ� हुने देQख�छ ।  

२.५ सरकारको आय आ�थ�क वष� २०६८/६९ र २०६९/७० मा ^मशः १७.२ र १५.९ 

K तशतले व%ृ� भएको तर  सरकार< खच� भने १४.८ र ५.७ K तशतले मा� व%ृ� 

भएकोले यस अव�धमा बजटे घाटामा कमी आएको छ । आ�थ�क वष� २०६७/६८ 

मा आयको व�ृ�दर खच�को व�ृ�दर भ�दा कम रहेकोले अ घ\लो वष�मा १७.३ 

K तशतले घटेको बजेट घाटा २०.४ K तशतले व%ृ� भएको �थयो ।  

२.६ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा सरकार< खच� कुल गाह��थ उ2पादनको क>रव २२.२ 

K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यसको अनपुात २१.२ K तशतमा 

सी,मत भएको छ । तर सरकारको आय आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा कुल गाह��थ 

उ2पादनको १८.९ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो अनपुातमा 

व%ृ� भई १९.७ K तशत पगेुको छ । सरकारको आय र !यय बीचको अ�तर 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा कुल गाह��थ उ2पादनको ३.३ K तशत रहेकोमा 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा खच� व%ृ� �यनू रहेकाले य�तो अ�तरको अनपुात १.५ 

K तशतमा सी,मत रहन गएको छ । चाल ुआ�थ�क वष�का ला�ग सरकारले गरेको 

आय तथा खच�को अनमुान अनसुार आaदानी तथा खच� भएको अव�थामा 

सरकारको आय, खच� र बजेट घाटा कुल गाह��थ उ2पादनको ^मशः २२.३, 

२६.८ र ४.५ K तशत रहने देQख�छ ।  

सरकारY खच
 

२.७ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपाल सरकारको कुल खच� |. ५ खब� १७ अब� २४ 

करोड हुने अनमुान छ । कुल खच� मVये ६८.३ K तशत चाल ुखच�मा, १६.५ 

K तशत पुँजीगत खच�मा, ८.१ K तशत ऋणको साँवा भqुतानीमा र वाकँ� रकम 

शयेर तथा ऋण लगानीमा खच� गनw गर< �व नयोजन ग>रएको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा सरकारको यथाथ� खच� |. ३ खब� ५८ अब� ६३ करोड रहेको �थयो। 

जसमVये चाल ु खच�मा ६९ K तशत, पुँजीगत खच�मा १५.२ K तशत, ऋणको 

साँवा भqुतानीमा ९.८ K तशत र वाँक� रकम शयेर तथा ऋण लगानीमा खच� 

भएको �थयो । �वगत वष�हBको सरकार< खच�को Kविृ2त र यसको सरंचनाको 

�व�लेषण गदा� कुल खच�मा चाल ु खच�को अशं घटदै गएको देQख�छ भने 

पुँजीगत खच�को अशंमा व�ृ� देQखएता प न उ\ले]य व�ृ� भएको देQखदैन । 
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आ�थ�क वष� २०६६/६७ को कुल खच�को ७२ K तशतको हाराहार<मा रहेको चाल ु

खच� 2यसप छका वष�हBमा ^मशः कम हुदै चाल ु आ�थ�क वष�मा ६८.३ 

K तशतमा सी,मत भएको छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा आ�त>रक तथा वा.य 

ऋणको साँवा भqुतानीमा कुल खच�को ६ K तशत खच� भएकोमा आ�थ�क वष� 

२०६९/७० क>रव १० K तशत खच� भएको देQख�छ । आ�त>रक ऋणको साँवा 

भqुतानी अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा २१६ K तशतले व%ृ� भएकोले कुल 

खच�मा यसको अशं व:न गएको हो । आ�थ�क वष� २०६७/६८ देQख २०६९/७० को 

अव�धको कुल खच�को औसत व�ृ�दर ११.४ K तशत रहेको स�दभ�मा चाल ु

आ�थ�क वष�को खच�को व%ृ�दर vयादै उpच (४४.२ K तशत) देQख�छ । 

२.८ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को वा�त�वक खच�को तलुनामा 

चाल ुखच� र पुँजीगत खच�मा १६.४ र ८.६ K तशतले व�ृ� भएको �थयो । तर 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो खच�मा १.६ र ६.२ K तशतले मा� व�ृ� भएको 

छ भने शयेर लगानी २६.४ K तशतले घटेको र ऋण लगानी ४ K तशतले बढेको 

छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा चाल ुर पुँजीगत खच�को ला�ग �व नयोजन गर<एको 

रकम अ घ\लो आ�थ�क वष�को वा�त�वक खच� भ�दा ^मशः ४२.८ र ५५.९ 

K तशतले वढ< छ । 2य�त,ै आ�थ�क वष� २०६९/७० मा सरकारले आ�त>रक तथा 

वा�य ऋणको साँवा fफता� गन� गरेको खच� रकममा ^मशः २१६ र ४.९ 

K तशतले व%ृ� भएकोमा चाल ुआ�थ�क वष�मा २० र १५ K तशतले व%ृ� हुने 

देQख�छ । तर सरकारले शयेरमा गनw लगानीमा चाल ु आ�थ�क वष�मा १९.३ 

K तशतले कम भई |. ७ अब� १८ करोडमा सी,मत हुने देQख�छ ।  

२.९ कुल खच�मा नेपाल सरकारले साव�ज नक स�ंथान तथा �व,भ�न आयोजनाहBमा 

Kवाह गरेको ऋणको अशं आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३.५ K तशत रहेकोमा चाल ु

आ�थ�क वष�मा यसको अशं ५.८ K तशत पzुने अनमुान छ । सरकारको 

आ�त>रक ऋण लगानी आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को 

तलुनामा १२.७ K तशतले व�ृ� भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ४ K तशतले 

बढेर |. १२ अब� ५५ करोड पगेुको छ । चाल ुआ�थ�क वष� आ�त>रक ऋण 

लगानीको ला�ग �व नयोजन ग>रएको रकम अ घ\लो वष�को वा�त�वक ऋण 

लगानीभ�दा १३९ K तशतले बढ< छ ।  
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ता�लका २ (ख) : सरकारY खच
को �ववरण 
(|. करोडमा) 

खच
 �शष
क 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

रकम  �तशत रकम  �तशत रकम  �तशत रकम  �तशत 

चालु खच� २१०१६.८ ७१.२ २४३४६.० ७१.८ २४७४५.५ ६९.० ३५३४१.७ ६८.३ 

पुँजीगत खच� ४७३२.८ १६.० ५१३९.१ १५.२ ५४५९.८ १५.२ ८५०९.९ १६.५ 

शेयर लगानी ९९४.४ ३.४ १२०९.४ ३.६ ८९०.२ २.५ ७१८.६ १.४ 

आ�त>रक ऋण 

लगानी 
१०७०.४ ३.६ १२०६.४ ३.६ १२५५.२ ३.५ ३००२.६ ५.८ 

आ�त>रक ऋणको 

साँवा fफता� 
६००.२ २.०३ ६६२.७ २.० २०९४.० ५.८ २५१६.७ ४.९ 

वैदे,शक ऋणको 

साँवा fफता� 
११२१.८ ३.८० १३५३.२ ४.० १४१९.० ४.० १६३४.४ ३.२ 

जVमा खच
 २९५३६.३ १०० ३३९१६.७ १००.० ३५८६३.८ १००.० ५१७२४.० १००.० 

*अनमुा नत  

�ोतः महालेखा  नय��कको काया�लय । 

२.१० आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको कुल सरकार< खच� अ घ\लो 

आ�थ�क वष�को तलुनामा ११.८ K तशतले कम भई |. १ खब� ४७ अब� ४७ 

करोडमा सी,मत रहेको �थयो । तर चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनाको कुल खच� आ�थ�क वष� २०६९/७० को तलुनामा ३७.२ K तशतले बढेर 

|. २ खब� २ अब� ३९ करोड पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनाको कुल खच� मVये |. १ खब� ७७ अब� ३० करोड चाल ुखच�मा, |. १९ 

अब� ६१ करोड पुँजीगत खच�मा, |. २८ करोड वदेै,शक तथा आ�त>रक ऋणको 

साँवा भqुतानीमा, |. १ अब� ७९ करोड स�ंथानहBमा शयेर लगानीमा र |. ३ 

अब� ३९ करोड ऋण लगानीमा खच� भएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को 

Kथम आठ म%हनाको खच�को तलुनामा चाल ु आ�थ�क वष�को सोह< अव�धमा 

वदेै,शक ऋणको साँवा भqुतानी खच� ६३ K तशतले घटेको छ भने अ�य सव ै

शीष�कहBमा व�ृ� भएको छ । गत वष�को Kथम आठ म%हनाको खच�को 

तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष�मा चाल ुखच�मा ३४.७ K तशत, पुँजीगत खच�मा ४४.९ 

K तशत, शयेर लगानीमा १०५.४ K तशत, ऋण लगानीमा २०४.५ र आ�त>रक 

ऋणको साँवा भqुतानीमा १४०.५ K तशतले व%ृ� भएको छ ।  
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पँुजीगत खच
को सेवा तथा काय
गत खच
को िथ�त 

२.११ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को पुँजीगत खच� ८५ अब� १० करोडमVये आ�थ�क 

मा,मलामा सब ै भ�दा बढ< |. ५३ अब� ४७ करोड (६२.८ K तशत) खच� हुने 

अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६६/६७ देQख २०६९/७० सaमको अव�धमा कुल 

पुँजीगत खच�को दईु  तहाई रकम आ�थ�क मा,मलामा खच� हुने गरेकोमा चाल ु

आ�थ�क वष�मा यस M�ेमा �व नयोजन भएको रकम सोभ�दा केह< कम रहेको 

छ । पुँजीगत खच�को दो-ो ठूलो %ह�सा आवास तथा सामदुा यक स�ुवधामा खच� 

हुने गरेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को पुँजीगत खच�मा यसको %ह�सा १३ 

K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष�मा ८.६ K तशत मा� रहेको छ ताप न दो-ो 

ठूलो %ह�सा यसकैो छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा सामा�य साव�ज नक सेवामा 

कुल पुँजीगत खच�को २.४ K तशत खच� भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

य�तो खच�मा व�ृ� भई |. २ अब� ९ करोड पगेुको छ । यो रकम कुल पुँजीगत 

खच�को ३.८ K तशत हो भने अ�ध\लो वष� सामा�य साव�ज नक सेवामा 

भएकोको पुँजीगत खच�भ�दा ६७.१ K तशतले वढ< हो । चाल ुआ�थ�क वष�मा 

यस Mे�मा �व नयोजन ग>रएको रकम अ घ\लो वष�को वा�त�वक खच�भ�दा 

२४४ K तशतले वढ< छ ।  

२.१२ साव�ज नक शाि�त सरुMामा पुँजीगत खच�को %ह�सा आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा 

क>रव ८ K तशत रहेकोमा 2यस प छका वष�|मा ^मशः घ6दै गएको र आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा ५.४ K तशतमा सी,मत हुन पगेुको छ । तर चाल ुआ�थ�क 

वष�मा भने यस Mे�मा कुल पुँजीगत खच�को ७.३ K तशतले हुने रकम |. ६ 

अब� १८ करोड �व नयोजन ग>रएको छ । �वा�tय सेवामा पुँजीगत खच�को अशं 

�वगत आ�थ�क वष�हBमा ६.६ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ५.४ 

K तशतमा सी,मत भएको छ । तर चाल ुआ�थ�क वष�मा यस Mे�का ला�ग |. ५ 

अब� ३५ करोड �व नयोजन ग>रएको छ जुन कुल पुँजीगत खच�को ६.३ K तशत 

र गत वप�को खच�भ�दा ८१.४ K तशतले बढ< छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

वातावरण सरंMण, ,शMा, सामािजक सरुMा र मनोर}जन, सँ�कृ त तथा धम� 

ज�ता काय�मा पुँजीगत खच�को अशं १ K तशत भ�दा कम रहेको देQख�छ भने 

चाल ुआ�थ�क वष�मा प न वातावरण सरंMण वाहेक अ�य M�ेमा कुल पुँजीगत 

खच�को १ K तशत भ�दा कम रकम �व नयोजन ग>रएको छ । 
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ता�लका २ (ग) : पुँजीगत खच
को सेवा तथा काय
गत �ववरण 
(|. करोडमा) 

खच� ,शष�क 

 

आ�थ�क वष� 
२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत 

सामा�य 

साव�ज नक सेवा 
१२०.५ २.५ १२५.४ २.४ २०९.६ ३.८ ७२१.७ ८.५ 

रMा १४४.६ ३.१ १८७.८ ३.७ २४२.२ ४.४ २२४.१ २.६ 

साव�ज नक 

शाि�त सुरMा 
३५४.८ ७.५ ३१९.० ६.२ २९३.१ ५.४ ६१८.५ ७.३ 

आ�थ�क मा,मला ३१४१.७ ६६.४ ३३८७.९ ६५.९ ३६२९.१ ६६.५ ५३४७.९ ६२.८ 

वातावरण 

संरMण 
४६.० १.० ४५.२ ०.९ ३२.९ ०.६ २३३.९ २.७ 

आवास तथा 

सामुदा यक 

सु�वधा 
५५८.३ ११.८ ६७८.४ १३.२ ७०८.५ १३.० ७३१.० ८.६ 

�वा�tय ३१४.३ ६.६ ३३७.५ ६.६ २९५.३ ५.४ ५३५.८ ६.३ 

मनोर�जन, 
सँ�कृ त तथा 

धम� 

१४.३ ०.३ २०.२ ०.४ १५.६ ०.३ ४२.३ ०.५ 

,शMा १७.१ ०.४ १३.९ ०.३ १३.९ ०.३ २१.३ ०.३ 

सामािजक सुरMा २१.१ ०.४ २३.७ ०.५ १९.५ ०.४ ३३.५ ०.४ 

जVमा ४७३२.६ १००.० ५१३९.१ १००.० ५४५९.८ १००.० ८५०९.९ १००.०० 

*अनमुा नत  

�ोतः महालेखा  नय��कको काया�लय । 

२.१३ आ�थ�क वष� २०६८/६९ को पुँजीगत खच�को तलुनामा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

सामा�य साव�ज नक सेवामा सब ैभ�दा बढ< ६७.१ K तशतले पुँजीगत खच� व�ृ� 

भएको छ भने रMा, आ�थ�क मा,मला, आवास तथा सामदुा यक स�ुवधामा र 

,शMा वाहेक अ�य M�ेको पुँजीगत खच�को व�ृ� ऋणा2मक रहेको छ । आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा साव�ज नक शाि�त सरुMा, वातावरण सरMण, �वा�tय, 

सामािजक सरुMा र मनोर}जन, स�ंकृ त तथा धम� ज�ता Mे�मा पुँजीगत खच� 

अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा ^मशः ८.१, २७.१, १२.५, १७.७ र २२.७ 

K तशतले घटेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा भने रMामा वाहेक अ�य सव ैMे�को 

पुँजीगत खच� व%ृ� भएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को वा�त�वक पुँजीगत 
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खच�को तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष�मा वातावरण सरंMणमा सबभै�दा बढ< ६१०.२ 

K तशतले पुँजीगत खच� व%ृ� भएको छ । 2य�त ै सामा�य साव�ज नक सेवा, 

साव�ज नक शाि�त सरुMा, मनोर}जन, स�ंकृ त तथा धम�, आ�थ�क मा,मला र 

सामािजक सरुMा ज�ता सेवाको पुँजीगत खच� अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा 

^मशः २४४.३, १११.०, १७१.२, ४७.४ र ७१.९ K तशतले व%ृ� भएको छ भने 

�वा�tय र ,शMाका M�ेमा य�तो व�ृ� ^मशः ८१.४ र ५३.१ K तशत रहेको 

छ। 

२.१४ आ�थ�क वष� २०७०/७१  को Kथम आठ म%हनामा आ�थ�क वष� २०६९/७० को 

सोह< अव�धको तलुनामा पुँजीगत खच�मा ४४.९ K तशतले व�ृ� भई |. १९ अब� 

६१ करोड खच� भएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा 

पुँजीगत खच� अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा ३.९ K तशतले घटेर जaमा |. 

१३ अब� ५४ करोड मा� खच� भएको �थयो ।  

चालु खच
को सेवा तथा काय
गत खच
को िथ�त 

२.१५  आ�थ�क वष� २०७०/७१ को चाल ुखच� |. ३ खब� ५३ अब� ४१ करोड मVये सब ै

भ�दा बढ< |. ८९ अब� ९७ करोड (२५.५ K तशत) सामा�य साव�ज नक सेवामा 

खच� हुने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा प न चाल ुखच�मVये सामा�य 

साव�ज नक सेवामा न ै सव ै भ�दा बढ< |. ८३ अब� २१ करोड �व नयोजन 

ग>रएकोमा |. ६० अब� ५२ करोड खच� भएको �थयो । आ�थ�क वष� २०६९/७० 

प न �वगतका आ�थ�क वष�हBमा ज�त ै,शMा सेवामा न ैचाल ुखच�को सवभै�दा 

बढ< |. ६२ अब� २९ करोड (वाि�तवक चाल ुखच�को २५.२ K तशत) खच� भएको 

छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा भने ,शMा सेवाका ला�ग चाल ुखच�को २२.७ K तशत 

अथा�त |. ८० अब� ७४ करोड छु6याइएको छ जुन गत वष�को वा�त�वक 

खच�भ�दा क>रव ३० K तशतले वढ< छ । �वा�tय सेवामा अ घ\ला आ�थ�क 

वष�हBमा चाल ुखच�को ८ K तशत खच� हुने गरेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

७.६ K तशत खच� भएको छ । चाल ु आ�थ�क वष�मा �वा�tय सेवामा चाल ु

खच�को ८ K तशतले हुने रकम �व नयोजन ग>रएको छ ताप न गत वष�को खच� 

भ�दा क>रव ५० K तशतले बढ< छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा कुल चाल ुखच�को १ 

K तशत भ�दा कम रकम �व नयोजन ग>रएको Mे�हBमा वातावरण सरंMण र 

मनोर}जन, सँ�कृ त तथा धम� रहेका छन ्। �वगत आ�थ�क वष�हBमा प न यी 
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Mे�हBमा खच� भएको रकम चाल ु खच�को १ K तशत भ�दा कम �थयो । 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा चाल ु खच�को ८.५ K तशत रMामा खच� भएकोमा 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो खच�मा ११.१ K तशतमा ~ास आएकाले (|. १८ 

अब� ४७ करोड खच� भएको) चाल ुखच�मा यसको अशं ७.५ K तशतमा सी,मत 

भएको छ । चाल ुआ�थ�क वष�का ला�ग रMामा �व नयोजन ग>रएको रकम चाल ु

खच�को ७.२ K तशत छ जनु गत वष�को खच�को तलुनामा ३६.९ K तशतले वढ< 

छ ।  

ता�लका २ (घ) :  चाल ुखच
को सेवा तथा काय
गत �ववरण 
(|. करोडमा) 

खच� ,शष�क 

आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत 

सामा�य 

साव�ज नक सेवा 
४६२६.७ २२.० ५४५५.० २२.४ ६०५२.४ २४.५ ८९९७.३ २५.५ 

रMा १७५४.७ ८.३ २०७८.० ८.५ १८४७.७ ७.५ २५३०.२ ७.२ 

साव�ज नक शाि�त 

सुरMा 
२५५८.९ १२.२ ३६०७.५ १४.८ ३४८३.२ १४.१ ३८५२.६ १०.९ 

आ�थ�क मा,मला ३४६५.२ १६.५ ३४७३.७ १४.३ ३५९६.५ १४.५ ६१९७.८ १७.५ 

वातावरण संरMण ६३.७ ०.३ ४६.५ ०.२ २९.२ ०.१ ३३०.६ ०.९ 

आवास तथा 

सामुदा यक सु�वधा 
२८९.८ १.४ ३२३.४ १.३ २३०.७ ०.९ ८६१.७ २.४ 

�वा�tय १६७३.२ ८.० १९४९.५ ८.० १८९१.८ ७.६ २८३४.२ ८.० 

मनोर�जन, 
सँ�कृ त तथा धम� 

१२७.९ ०.६ १८६.४ ०.८ २२५.६ ०.९ २८६.२ ०.८ 

,शMा ५४८१.६ २६.१ ६१९१.४ २५.४ ६२२९.१ २५.२ ८०७४.५ २२.८ 

सामािजक सुरMा ९७४.९ ४.६ १०३४.५ ४.२ ११५९.५ ४.७ १३७६.७ ३.९ 

जVमा २१०१६.६ १००.० २४३४६.० १००.० २४७४५.५ १००.० ३५३४१.७ १००.० 

* अनमुा नत  

�ोतः महालेखा  नय��कको काया�लय । 

२.१६ साव�ज नक शाि�त सरुMा, आ�थ�क मामला र सामािजक सरुMा सेवाका 

Mे�हBमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा चाल ुखच�को अशं आ�थ�क वष� २०६८/६९ कै 

हाराहार<मा (^मशः १४.१, १४.५ र ४.७ K तशत) रहकोछ । चाल ुआ�थ�क वष� 

साव�ज नक शाि�त सरुMा, आ�थ�क मामला र सामािजक सरुMा सेवाका 
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Mे�हBमा �व नयोजन ग>रएको रकम चाल ुखच�को ^मशः १०.९, १७.५ र ३.९ 

K तशत रहेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा आ�थ�क मा,मलाका Mे�मा गत वष�को 

तलुनामा चाल ु खच�को अशं वढेको छ तर साव�ज नक शाि�त सरुMा र 

सामािजक सरुMा सेवाको अशं घटेको छ ।  

२.१७ सेवा र काय�गत |पमा चाल ुखच�मा भएको व�ृ�को �व�लेषण गदा� आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ को तलुनामा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा मनोर}जन, स�ंकृ त तथा 

धम�मा सब ैभ�दा बढ< २१ K तशतले व�ृ� भएको छ भने वातावरण सरंMणमा 

३७.३ K तशतले खच� घटेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा अ घ\लो आ�थ�क 

वष�को तलुनामा आवास तथा सामािजक स�ुवधामा २८.७ K तशत, रMामा ११.१ 

K तशत, साव�ज नक शाि�त सरुMामा ३.४ K तशत र �वा�tयमा २.९ K तशतले 

कम खच� भएकाले कुल चाल ुखच�मा जaमा १.६ K तशतले मा� व%ृ� भएको 

छ। चाल ुआ�थ�क वष�मा सवभै�दा वढ< वातावरण सरंMणमा १०३२.२ K तशतले 

र साव�ज नक शाि�त सरुMामा सव ै भ�दा कम १०.६ K तशतले चाल ुखच�मा 

व%ृ� हुने अनमुान छ । 2य�त,ै आ�थ�क वष� २०६९/७० को तलुनामा चाल ु

आ�थ�क वष�मा आवास तथा सामदुा यक स�ुवधामा २७३.६ K तशत, ,शMामा 

२९.६ K तशत, �वा�tयमा ४९.८ K तशत, सामा�य साव�ज नक सेवामा ४८.७ 

K तशत, मनोर}जन, स�ंकृ त तथा धम�मा २६.९ K तशतले चाल ुखच�मा व%ृ� 

हुने अनमुान छ । 2य�त,ै आ�थ�क मा,मला र सामािजक सरुMा ज�ता Mे�को 

चाल ुखच�मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा ^मशः ७२.३ र १८.७ K तशतले 

व%ृ� भएको छ ।  

२.१८ आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा चाल ुखच� |. १ खब� ३१ अब� 

६५ करोड खच� भएकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा य�तो 

खच�मा गत आ�थ�क वष�को तलुनामा ३४.७ K तशतले वढेर जaमा |. १ खब� ७७ 

अब� ३० करोड पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा 

अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा सोह< अव�धमा चाल ु खच� ३.९ K तशतले 

घटेको �थयो । 

सरकारY आय 

२.१९  आ�थक�  वष� २०६८/६९ को तलुनामा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा सरकारको आय 

१५.९ मा K तशतले व�ृ� भई |. ३ खब� ३३ अब� ९२ करोड पगेुको �थयो । चाल ु
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आ�थ�क वष�मा सरकारको आयमा २८.६ K तशतले व�ृ� भई ४ खब� २९ अब� ५३ 

करोड पzुने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को सरकार< आयको �ोत 

अनसुारको अनमुान र आ�थ�क वष� २०६७/६८ देQख २०६९/७० सaमको वा�त�वक 

आयको �ववरण ता,लका २(ङ) मा K�ततु ग>रएको छ । राज�व र वदेै,शक 

अनदुान सरकारका आaदानीका Kमखु �ोतका |पमा रहेका छन ्। आ�थक�  वष� 

२०६८/६९ कुल आयमा राज�व र वदेै,शक अनदुानको योगदान ^मशः ८४.९ र 

१४.२ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ८८.७ र १०.६ K तशत रहेको 

छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा सरकारको आयमा वदेै,शक अनदुानको योगदान वढेर 

१६.२ K तशत र राज�वको योगदान घटेर ८२.५ K तशत हुने अनमुान छ । 

आ�थ�क वष� २०६६/६७ देQख २०६९/७० सaम राज�व औषत वा�ष�क २०.७ 

K तशत व�ृ�ले वढेकोमा चाल ु आ�थ�क वष�मा १९.७ K तशतले मा� बढने 

अनमुान छ ।  

ता�लका २ (ङ) : सरकारY आयको �ववरण 
(|. करोडमा) 

आयको ,शष�क 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत 

कर राज�व 
१७७१९.७ ७२.१ २११७२.३ ७३.५ २५९२१.५ ७७.६ ३१४६४.० ७३.३ 

गै~कर राज�व २११४.८ ८.६ ३२६५.२ ११.३ ३६८०.६ ११.० ३९८६.० ९.३ 

 कुल राज�व १९८३४.६ ८०.७ २४४३७.४ ८४.९ २९६०२.१ ८८.७ ३५४५०.० ८२.५ 

वदेै,शक अनदुान ४५९२.२ १८.७ ४०८१.० १४.२ ३५२२.९ १०.६ ६९५३.६ १६.२ 

ऋणको साँवा 

fफता� 
१४४.३ ०.६ १८.७ ०.१ ७५.५ ०.२ ५५०.० १.३ 

बेBज ुअसुल< - - २६१.२ ०.९ १९२.१ ०.६ - - 

जaमा आय २४५७१.१ १००.०० २८७९८.४ १००.०० ३३३९२.७ १००.०० ४२९५३.६ १००.० 

* अनमुा नत  

�ोतः महालेखा  नय��कको काया�लय । 

२.२० आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा वदेै,शक अनदुान अ घ\लो वष�को तलुनामा ११.१ 

K तशतले कम Kा�त भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो अनदुान १३.७ 

K तशतले घटेर |. ३५ अब� २२ करोड मा� Kा�त भएको छ । चाल ुआ�थ�क 

वष�मा अनदुान आयमा ९७.४ K तशतले व%ृ� भई |. ६९ अब� ५३ करोड पzुने 

अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६६/६७ देQख २०६८/६९ सaम साँवा fफता�वाट 

सरकारले Kा�त गनw आयमा औषत ५२.५ कमी आएको �थयो । तर आ�थ�क वष� 
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२०६९/७० मा सरकारलाई साँवा fफता� वापत Kा�त रकम ३०३ K तशतले वढेर 

|. ७५ करोड पगेुको छ ता प न सरकारको आयमा यसको योगदान �वगत 

वष�हBदेQख न ै�यनु रहदै आएको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा साँवा fफता� वापत 

Kा�त हुने रकममा ६२८ K तशतले व%ृ� भई ५ अब� ५० करोड पzुने अनमुान   

छ ।  

२.२१ सरकारको आयका �ोतहBमVये आ�थ�क वष� २०६६/६७ देQख २०६९/७० सaमको 

अव�धमा कर राज�व K2येक वष� औसत २२.३ K तशतले व�ृ� भएको छ । चाल ु

आ�थ�क वष�मा कर राज�व |. ३ खव� १४ अब� ६४ करोड सकंलन हुने अनमुान 

छ । यो अनमुा नत कर राज�व लyय अनसुार सकंलन भए प न यसको 

व%ृ�दर �वगत चार वष�को औषत व%ृ�दर भ�दा कम (२१.४ K तशत) रहने 

देख�छ । ग~ैकर राज�वमा आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को 

तलुनामा ५४.४ K तशतले व�ृ� भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो 

आयमा १२.७ K तशतले मा� व%ृ� भएको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा ग~ैकर 

राज�वमा ८.३ K तशतले व�ृ� भई |. ३९ अब� ८६ करोड सकंलन हुने अनमुान 

छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा वेBजु असलु<बाट सरकारले |. २ अब� ६१ करोड 

Kा�त गरेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो आयमा अ घ\लो वष�को 

तलुनामा २६.५ K तशतले कमी आएको देQख�छ ।  

२.२२ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा सरकारको आयले कुल खच�को ८४.९ K तशत धानेको 

�थयो भने आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ९३.१ K तशत खच� धानेको छ । चाल ु

आ�थ�क वष�मा सरकार< आयले ८३ K तशत खच� धा�ने अनमुान छ । सरकार< 

खच�को प ूत � गनw �ोतको �व�लेषण गदा� राज�वको योगदान आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ मा ७२.१ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा वढेर ८२.५ 

K तशत पगेुको देQख�छ । 2य�त,ै वदेै,शक अनदुानको योगदान आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ मा १५.६ K तशत रहेकोमा 2यस प छका वष�|मा घटने ^म स|ु भई 

अ घ\लो आ�थ�क वष�सaम आइपzुदा ९.८ K तशतमा सी,मत भएको देQख�छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० को सरकारको कुल खच� |. ३ खव� ५८ अब� ६३ करोड 

मVये ८२.५ K तशत राज�व, ९.८ K तशत वदेै,शक अनदुान, ०.२ K तशत 

ऋणको साँवा fफता�, ०.५ K तशत बेBजु असलु<वाट र बाँक� नपगु रकम 

आ�त>रक तथा वा�य ऋणवाट प ूत � ग>रएको �थयो । चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को कुल खच�मा राज�वको ६८.५ K तशत, वदेै,शक अनदुानको १३.४ 
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K तशत, ऋणको साँवा fफता�को १.१ K तशत र आ�त>रक तथा वा�य ऋणको 

१७ K तशत योगदान रहने अनमुान छ ।  

राजव प#रचालन 

२.२३ आ�थ�क वष� २०६८/६९ को तलुनामा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा राज�व प>रचालन 

२१.१ K तशतले व�ृ� भई |. २ खब� ९६ अब� २ करोड पगेुको छ । आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा राज�व स{कलन १९.७ 

K तशतले व�ृ� भई |. ३ खब� ५४ अब� ५० करोड पzुने अनमुान छ । आ�थ�क 

वष� २०६६/६७ मा कुल राज�वमा कर राज�वको योगदान ८९.८ K तशत रहेकोमा 

2यस प छका आ�थ�क वष�|मा यसको योगदान ^मशः कम भई आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ मा ८६.६ K तशत र आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ८७.६ K तशतमा झरेको 

छ। चाल ुआ�थ�क वष�मा कुल राज�वमा यसको योगदान ८८.८ K तशत पzुने 

अनमुान छ । कुल राज�वमा कर राज�वको योगदान घटेकोले ग~ैकर 

राज�वको योगदानमा केह< व�ृ� भएको देQख�छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा कुल 

राज�वमा ग~ैकर राज�वको योगदान अ घ\लो आ�थ�क वष�मा १२.४ K तशत 

रहेकोमा घटेर ११.२ K तशतमा सी,मत हुने देQख�छ ।  

२.२४ आ�थ�क वष� २०६८/६९ को तलुनामा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा कर राज�व २२.४ 

K तशतले व�ृ� भई |. २ खब� ५९ अब� २१ करोड पगेुको छ । चाल ुआ�थ�क 

वष�मा अ घ\लो वष�को तलुनामा कर राज�वमा २१.४ K तशतले व�ृ� भई |. ३ 

खब� १४ अब� ६४ करोड पzुने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा कर 

राज�वमा व�त ुतथा सेवामा आधा>रत करको योगदान ५२.२ K तशत रहेकोमा 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यसको योगदान ४९.९ K तशतमा झरेको छ । व�त ु

तथा सेवामा आधा>रत कर रकमको क>रव दइु�  तहाई म\ूय अ,भव�ृ� करबाट 

Kा�त हुने गरेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा 

व�त ुतथा सेवामा आधा>रत कर २५ K तशतले व�ृ� भई |. १ खब� ६१ अब� ६० 

करोड पzुने अनमुान छ । यो रकम चाल ुआ�थ�क वष�मा सकंलन ग>रने कुल 

राज�वको लyयको ४५.६ K तशत हुन आउछ जुन अ घ\लो वष�को भ�दा क>रव 

२ K तशत �व�दलेु वढ< छ ।  

२.२५ आय, मनुाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाzने करको कुल राज�वमा योगदान 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा २१ K तशत रहेको �थयो भने आ�थ�क वष� २०६९/७० 
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मा २१.७ K तशत पगेुको छ । यस अव�धमा आय, मनुाफा तथा पुँजीगत 

लाभमा लाzने करमा २५.१ K तशतले व�ृ� भई |. ६४ अब� १८ करोड  पगेुको 

छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा य�तो कर रकम १७.१ K तशतले व�ृ� भई 

|. ७५ अब� १९ करोड पzुने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा आय, 

मनुाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाzने कर कुल कर राज�वको २४.२ K तशत 

रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यसको योगदानमा व%ृ� भई २४.७ K तशत 

K तशत पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा आय, मनुाफा तथा पुँजीगत 

लाभमा लाzने करको आयमा  नकायको आयमा लाzने करको योगदान सव ै

भ�दा वढ< ५७.७ K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष�मा यसको योगदान वढेर 

५८.५ K तशत पzुने र |. ४३ अब� ९७ करोड सकलन हुने अनमुान छ ।  

२.२६ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ग~ैकर राज�व अ घ\लो वष�को तलुनामा १२.७ 

K तशतले व�ृ� भई |. ३६ अब� ८० करोड पगेुको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा 

य�तो राज�व ८.३ K तशतले व�ृ� भई |. ३९ अब� ८६ करोड पzुने अनमुान छ 

। ग~ैकर राज�वमा सaपि2तवाट Kा�त आयको योगदान सव ैभ�दा वढ< रहेको 

छ ता प न यसको योगदान ^मशः कम र व�त ुतथा सेवाको �व^�वाट Kा�त 

हुने आयमा व%ृ� हुदै गएको देQख�छ । आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा ग~ैकर 

राज�वमा सaपि2तवाट Kा�त आयको योगदान ६३.७ K तशत रहेकोमा आ�थ�क 

वष� २०६९/७० सaम आई पzुदा ४७.८ K तशतमा सी,मत हुन पगेुको छ भने 

व�त ुतथा सेवाको �व^�वाट हुने आयको %ह�सा आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा ११.६ 

K तशत रहेकोमा वढेर आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३०.६ K तशत पगेुको छ । 

चाल ुआ�थ�क वष�मा सaपि2तवाट Kा�त आय १.६ K तशतले घटेर जaमा |. १७ 

अब� ३२ करोड र व�त ुतथा सेवाको �व^�वाट Kा�त हुने रकम १२.८ K तशतले 

वढेर |. १२ अब� ६८ करोड पzुने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

सaपि2तवाट Kा�त आयमा लाभाश ंर भाडा तथा रोय\ट<को %ह�सा ^मशः ६१.६ 

र ३५.४ K तशत रहेको �थयो भने चाल ुआ�थ�क वष�मा ४५.५ र ४४.२ K तशत 

रहने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा 

सaपि2तवाट Kा�त आयमा ३६.२ K तशत, व�त ुतथा सेवाको �व^�वाट Kा�त 

रकम १८२.४ K तशत, दEड ज>रवाना र जफतबाट Kा�त रकममा १३५.९ 

K तशत र �व�वध राज�व ३८.७ K तशतले व�ृ� भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० 

मा ^मशः -०.३, ६२.७, ७.१ र -२.१ K तशतले व�ृ� भएको छ । आ�थ�क वष� 
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२०६८/६९ मा कुल राज�वमा सaपि2तवाट Kा�त आयको ७.२ K तशत, व�त ु

तथा सेवाको �व^�वाट Kा�त रकमको २.८ K तशत, दEड ज>रवाना, जफतबाट 

Kा�त रकमको ०.१ K तशत र �व�वध राज�वको ३.२ K तशत योगदान रहेकोमा 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यी Mे�को योगदान ^मशः ५.९, ३.८, ०.१ र २.६ 

K तशत रहेको छ । 

ता�लका २ (च) : राजव आVदानीको �ववरण 
(|. करोडमा) 

राजवका �शष
क 
२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत रकम K तशत 

आय, मुनाफा तथा 

पूजंीगत लाभमा लाzने 

कर 

४१३५.० २०.८ ५१३०.३ २१.० ६४१८.७ २१.७ ७५१९.३ २१.२ 

पा>र-,मकमा आधा>रत 

कर 
७१.० ०.४ १५५.५ ०.६ १८८.१ ०.६ २०१.५ ०.६ 

सaपि2त कर ३५७.२ १.८ ३५८.८ १.५ ५३४.० १.८ ४५२.८ १.३ 

व�तु तथा सेवामा आधा

>रतकर 
९४७९.३ ४७.८ ११०५६.१ ४५.२ १२९२७.० ४३.७ १६१६०.१ ४५.६ 

वदेै,शक !यापारमा आधा

>रत कर 
३५७१.४ १८.० ४३३९.१ १७.८ ५६९३.२ १९.२ ६९३५.४ १९.६ 

अ�य कर १०८.८ ०.५ १३२.४ ०.५ १६०.५ ०.५ १९४.९ ०.५ 

कुल कर राज�व १७७२२.७ ८९.३ २११७२.३ ८६.६ २५९२१.५ ८७.६ ३१४६४.० ८८.८ 

सaपि2तबाट Kा�त आय १२९६.४ ६.५ १७६५.३ ७.२ १७६०.८ ५.९ १७३२.४ ४.९ 

व�तु तथा सेवा  

�वf^बाट Kा�त रकम 
२४४.८ १.२ ६९१.३ २.८ ११२४.७ ३.८ १२६८.६ ३.६ 

दEड ज>रवाना र जफत १३.४ ०.१ ३१.६ ०.१ ३३.८ ०.१ ३१.९ ०.१ 

अनदुान बाहेक �वेिpछक

ह�ता�तरण 
०.२ ०.० ०.१ ०.० ०.५ ०.० ०.२ ०.० 

�व�वध राज�व ५६०.१ २.८ ७७६.९ ३.२ ७६०.७ २.६ ९५२.९ २.७ 

कुल गै~कर राज�व २११४.९ १०.७ ३२६५.१ १३.४ ३६८०.६ १२.४ ३९८५.९ ११.२ 

कुल राजव १९८३७.५ १००.० २४४३७.४ १००.० २९६०२.० १००.० ३५४४९.९ १००.० 

* अनमुा नत  

�ोतः महालेखा  नय��कको काया�लय । 

२.२७ आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा कुल राज�व अ घ\लो आ�थ�क 

वष�को सोह< अव�धको तलुनामा २४.१ K तशतले व�ृ� भई |. १ खब� ७८ अब� 

६८ करोड पगेुको �थयो । चाल ुआ�थ�क वष�को सोह< अव�धमा कुल राज�व ७.३ 
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K तशतले व�ृ� भई |. १ खब� ९१ अब� ७१ करोड सकंलन भएको छ । यस 

आ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हनाको अव�धमा सकं,लत कुल राज�वमा कर 

राज�वको अशं ८८.९ K तशत र ग~ैकर राज�वको अशं ११.१ K तशत छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष�मा 

कर राज�व ८.८ K तशतले व%ृ� भएको छ भने ग~ैकर राज�व सकंलन ३.४ 

K तशतले घटेको छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा अ घ\लो वष�को तलुनामा कर 

राज�वमा २५.१ K तशत र ग~ैकर राज�वमा १७.९ K तशतले व�ृ� भएको  

�थयो ।  

वैदे�शक अनुदान 

२.२८ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा |. ४० अब� ८१ करोड वदेै,शक अनदुान Kा�त 

भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा |. ३५ अब� २२ करोड मा� Kा�त भएको 

छ। आ�थ�क वष� २०६७/६८ मा अनदुान आयमा अ घ\लो आ�थ�क वष�को 

तलुनामा १९.४ K तशतले व�ृ� भएकोमा आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा ११.३ 

K तशतले कमी आएको �थयो । अनदुान आय घटने ^म आ�थ�क वष� २०६९/७० 

मा प न कायम रहेको छ र यस वष� अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा १३.७ 

K तशतले घटेको छ । तर चाल ुआ�थ�क वष�मा य�तो रकममा ९७.४ K तशतले 

व�ृ� भई |. ६९ अब� ५३ करोड पzुने अनमुान छ । सरकारलाई Kा�त हुने कुल 

अनदुान आयमा आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा दईुपMीय अनदुानको अशं ७०.६ 

K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यसको अशं ६६.५ K तशतमा झरेको 

छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा Kा�त दईुपMीय अनदुानको रकम अ घ\लो 

आ�थ�क वष�को तलुनामा ३२.६ K तशतले व�ृ� भई |. २८ अब� ८३ करोड पगेुको 

�थयो भने आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो अनदुान रकम १८.७ K तशतले 

घटेको छ । वहुपMीय अनदुानको रकम भने यी दवु ैआ�थ�क वष�हBमा अ घ\लो 

वष�को तलुनामा ^मशः ५०.८ र १.५ K तशतले घटेको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको अव�धमा वदेै,शक अनदुान |. ८ अब� ९८ 

करोड Kा�त भएकोमा चाल ुआ�थ�क वष�को सोह< अव�धमा |. १७ अब� ११ करोड 

Kा�त भएकोमा छ । यो रकम गत वष�को सोह< अव�धमा Kा�त रकम भ�दा 

९०.६ K तशतले बढ< छ। 
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बजेट घाटा र �यून �वHत प#रचालन 

२.२९ राज�व तथा वदेै,शक अनदुान लगायतका सरकारलाई Kा�त हुने अ�य रकम 

समेतको आय सरकारको खच�को तलुनामा कम भएको अव�थालाई बजेट घाटा 

वा �यनू �व2तको अव�था भ�ने ग>र�छ । नेपाल सरकारको खच� आय भ�दा 

वढ< भएकाले नेपालले बजटे घाटा वा �यनू �व2तको ि�थ त लामो समयदेQख 

भोzदै आएकोछ । य�तो अव�थामा सरकारले आफूलाई खच�को ला�ग आव�यक 

पनw नपगु रकम नगद मौvदातमा प>रव�तन गरेर वा आ�त>रक वा अ�य �वदेशी 

मलुकु एव ंदात ृ नकायहBवाट ऋण Kा�त गर< वा यी मVये कुन ैउपाय अपनाई 

खच�को ला�ग नपगु रकम जुटाउने गद�छ । नेपाल सरकारलाई Kा�त हुने 

राज�व, अनदुान र साँवा fफता�को रकमवाट सरकारले आ�नो खच� धा�न सqने 

अव�था नभएकाले वा�य तथा आ�त>रक ऋण उठाउने �व,भ�न उपकरणहBको 

उपयोग गर< खच�को ला�ग आव�यक रकम जुटाउदै आएको छ । सरकारको खच� 

आaदानी भ�दा बढ< भएको अव�थामा वा�य तथा आ�त>रक ऋण र नगद 

मौvदातमा प>रवत�न गर< खच� जुटाउने Kचलन �व�वभर न ैरहेको छ । ता,लका 

न.ं २ (छ) मा आ�थ�क वष� २०६६/६७ देQख २०७०/७१ सaमको नेपाल सरकारको 

�यनू �व2तको ि�थ त र 2यसको प ूत � गनw �ोतको �ववरण K�ततु ग>रएको छ। 

ता�लका २ (छ) : बजेट घाटा र घाटा प�ूत 
को �ववरण 
(|. करोडमा) 

�ववरण २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

बजेट घाटा  ४११९.७ ४९६२.० ५११८.४ २४७१.० ८७७०.० 

वजेट घाटा पू त �को �ोत 

वैदे,शक ऋण ११२२.३ १२०७.६ ११०८.३ ११९६.९ ४३७०.० 

आ�त>रक ऋण २९९१.४ ४२५१.६ ३६४१.९ १९०४.३ ४४००.० 

मौvदात प>रवत�न (-) 

बचत (+) 
-६.० ४९७.१ -३६८.२ ६३०.२ ०.० 

* अनमुा नत  

�ोतः महालेखा  नय��कको काया�लय । 

२.३० आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा सरकार< बजेट घाटा ३.२ K तशतले व�ृ� भई |. ५१ 

अब� १८ करोड पगेुको �थयो । तर आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो घाटा ५१.७ 
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K तशतले घटेर |. २४ अब� ७१ करोडमा झरेको छ। आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा 

प न अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा बजेट घाटा १७.३ K तशतले घटेर |. ४१ 

अब� १९ करोडमा झरेको �थयो । तर चाल ुआ�थ�क वष�मा �व नयोजन ग>रएको 

रकम खच� भएको अव�थामा बजेट घाटा २५४.९ K तशतले व�ृ� भई |. ८७ अब� 

७० करोड पzुने देQख�छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा �यनू �व2त कुल गाह��थ 

उ2पादनको ३.४ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा १.५ K तशतमा 

झरेको छ भने चाल ुआ�थ�क वष�मा व%ृ� भई ४.५ K तशत पzुने अनमुान छ ।  

२.३१ नेपाल सरकारले बजेट घाटा आ�त>रक तथा वा�य ऋणको प>रचालन गर< प ूत � 

गद� आएको छ । यसर< उठाएको ऋणवाट प न खच� रकम जुटन नसकेको 

अव�थामा नपगु रकम नगद मौvदातबाट परुा गनw ग>रएको छ । आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ मा कुल बजेट घाटा |. ५१ अब� १८ करोड रहेकोमा सरकारले वदेै,शक 

ऋणवाट |. ११ अब� ८ करोड, आ�त>रक ऋणवाट |. ३६ अब� ४१ करोड र 

नपगु रकम |. ३ अब� ६८ करोड नगद मौvदात प>रवत�नवाट !यहोरेको �थयो । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा |. २४ अब� ७१ करोड बजटे घाटा रहेको भएता प न 

सरकारले वदेै,शक तथा आ�त>रक ऋणबाट |. ३१ अब� १ करोड प>रचालन 

गरेको �थयो । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा 

वदेै,शक तथा आ�त>रक ऋण प>रचालन ^मशः ८.२ र १४.३ K तशतले 

घटेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा वदेै,शक ऋण प>रचालन ८ K तशतले वढेको 

छ भने आ�त>रक ऋण प>रचालन ४७.७ K तशतले घटेको छ । चाल ुआ�थ�क 

वष�को बजेट घाटा प ूत � गन� वदेै,शक ऋण |. ४३ अब� ७० करोड र आ�त>रक 

ऋण |. ४४ अब� उठाउने लyय छ । यो रकम आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

उठाएको कुल ऋण रकमभ�दा १८२.८ K तशत, वदेै,शक ऋण भ�दा २६५.१ 

K तशत र आ�त>रक ऋण भ�दा १३१.१ K तशतले बढ< छ ।  

२.३२ सरकारले वदेै,शक �ोतवाट Kा�त गनw ऋणको प>रमाणमा हालका वष�हBमा 

खास ैव�ृ� नभएताप न आ�त>रक �ोतवाट Kा�त हुने ऋणको प>रमाणमा व�ृ� 

हँुदै गएको छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ सaम सरकारले K2येक वष� बजटे  

प>रचालन गरेको ऋणमा वदेै,शक �ोतवाट Kा�त रकम २५ K तशतको 

हाराहार<मा रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो �ोतबाट ३८.६ K तशत 

प ुत � ग>रएको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा प न बजटे घाटा प ूत � गन� उठाइने 

ऋणमा वदेै,शक ऋणको योगदान व%ृ� भई क>रव ५० K तशत पzुने अनमुान 
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छ। आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा वदेै,शक ऋण |. १ अब� 

६० करोड Kा�त भएको छ । चाल ुआ�थ�क वष�को सोह< अव�धमा |. ४ अब� २७ 

करोड Kा�त भएको छ । अ घ\लो आ�थ�क वष�को यस अव�धमा आ�त>रक ऋण 

उठाइएको �थएन तर चाल ुआ�थ�क वष�मा |. ९ अब� ९३ करोड उठाईएको छ ।  

कुल साव
ज�नक ऋण र भु3तानी लागत  

२.३३ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा नेपालले वा�य तथा आ�त>रक |पमा ,लएको  तन� 

वाँक� ऋण |. ५ खब� २३ अब� २७ करोड रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

य�तो रकम ५.८ K तशतले वढेर |. ५ खब� ५३ अब� ७८ करोड पगेुको छ । 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा कुल  तन� बाँक� ऋण दा य2व अ घ\लो आ�थ�क 

वष�को तलुनामा १७.९ K तशतले व�ृ� भएको �थयो । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा 

कुल  तन� वाकँ� ऋणमा वदेै,शक ऋणको अशं ५९.१ K तशत रहेकामा आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा ६०.२ K तशत पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६३/६४ मा कुल 

साव�ज नक ऋणमा वदेै,शक ऋणको अशं ६७.५ K तशत रहेकोमा यसको अशंमा 

व�ृ� हँुदै आ�थ�क वष� २०६५/६६ मा ६९.३ K तशतसaम पगेुको देQख�छ । तर 

2यस प छका आ�थ�क वष�हBमा यसमा कमी आउँदै गएको छ । आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनाको अ�2यमा सरकारले  तन� बाँक� साव�ज नक 

ऋण |. ५ खब� ८० अब� ५१ करोड रहेको छ । जुन २०७० असार मसा�तको 

तलुनामा ४.८ K तशतले बढ< हो । यस अव�धमा  तन� बाँक� रहेको कुल ऋणमा 

वदेै,शक ऋणको अशं ६१ K तशत छ ।  

२.३४ आ�थ�क वष� २०६८/६९ को अ�तमा  तन� बाँक� वदेै,शक ऋणमा १९.२ K तशतले 

व�ृ� भई |. ३ खब� ९ अब� २८ करोड पगेुको �थयो । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

य�तो  तन� बाँक� वदेै,शक ऋण ७.८ K तशतले व�ृ� भई |. ३ खब� ३३ अब� ४४ 

करोड पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनाको अ�2यमा 

सरकारले  तन� बाँक� वदेै,शक ऋण |. ३ खब� ५४ अब� ४३ करोड रहेको छ । 

जुन २०७० असार मसा�तको तलुनामा ६.३ K तशतले बढ< हो । 
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ता�लका २ (ज) : भ3ुतानी गन
 बाँक( साव
ज�नक ऋण र साँवा \फता
 र ]याज खच
 
(|. करोडमा) 

�ववरण २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० 

भु3तानी गन
 बाँक( ऋणको �ववरण 

आ�त>रक ऋण १२५६७.४ १४८०५.९ १८४१९.९ २१३९९.१ २२०३४.७ 

वैदे,शक ऋण २७७०४.० २५६२४.३ २५९५०.१ ३०९२८.७ ३३३४४.२ 

कुल ऋण ४०२७१.४ ४०४३०.३ ४४३७०.० ५२३२७.८ ५५३७८.९ 

साँवा \फता
 खच
को �ववरण 

आ�त>रक ऋण ८७१.३९ ७६८.९ ६००.२ ६६२.६८ २०९४.० 

वैदे,शक ऋण १०१२.० १०७४.३ ११२१.८ १३५३.२ १४१९.० 

जVमा साँवा \फता
 खच
 १८८३.४ १८४३.२ १७२२.१ २०१५.९ ३५१३.० 

]याज खच
को �ववरण 

आ�त>रक ऋण ५७८.०५ ७५२.३ १०४१.५ १२३३.० १०७३.४ 

वैदे,शक ऋण २३७.४ २४५.८ २३२.२ २८३.१ ३००.३ 

जVमा ]याज खच
 ८१५.४ ९९८.१ १२७३.७ १५१६.१ १३७३.७ 

जVमा ऋण भु3तानी खच
 (साँवा 

र Cयाज) 
२६९८.८ २८४१.४ २९९५.८ ३५३२.० ४८८६.७ 

सरकारY खच
मा ऋण भु3तानी 

खच
 ( �तशतमा) 
१२.३ १०.९ १०.१ १०.४ १३.६ 

कुल गाह
थ उHपादनमा 

साव
ज�नक ऋणको अंश 

 ( �तशतमा) 

४०.७५ ३३.९ ३२.५ ३४.३ ३२.७ 

�ोतः महालेखा  नय��कको काया�लय र नेपाल रा*G वlक । 

२.३५ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा  तन� वाँक� आ�त>रक ऋण |. २ खव� १३ अब� ९९ 

करोड रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० को अ�2यमा य�तो  तन� बाँक� ऋण २.९ 

K तशतले व�ृ� भई |. २ खव� २० अब� ३४ करोडमा पगेुको छ । आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ मा  तन� वाँक� कुल आ�त>रक ऋण अ घ\लो वष�को तलुनामा १६.१ 

K तशतले व%ृ� भएको �थयो । २०७० असारमसा�तमा सरकारले  तन� बाँक� 

रहेको आ�त>रक ऋण रकममा चाल ुआ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हनामा २.६ 

K तशतले व%ृ� भई  तन� बाकँ� ऋण |. २ खब� २६ अब� ८ करोड पगेुको छ ।  

२.३६ Gेजर< �वल नेपाल सरकारको आ�त>रक ऋणको Kमखु �ोतको Bपमा रहेको 

देQख�छ । २०६९ असार मसा�तमा कुल आ�त>रक ऋणमा Gेजर< �वलको अशं 

६१.५ K तशत, �वकास ऋणप�को अशं २६.९ K तशत, राि*Gय बचतप�को अशं 
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७.४ K तशत, नाग>रक बचतप�को अशं १.९ K तशत र �वशषे ऋणप�को अशं 

२.३ K तशत रहेको �थयो । २०७० असार मसा�तमा  तन� बाँक� रहेको ऋणको 

सरंचनामा खास ैप>रवत�न भएको देQखदैन । २०७० असार मसा�तमा  तन� बाँक� 

आ�त>रक ऋणमा Gेजर< �वलको अशं ६१.९ K तशत, �वकास ऋणप�को अशं 

२३.४ K तशत, राि*Gय बचतप�को अशं ७.१ K तशत, नाग>रक बचतप�को अशं 

१.५ K तशत र �वशषे ऋणप�को अशं ६.१ K तशत रहेकोछ । आ�त>रक 

ऋणमा Gेजर< �वलको अशं उpच रहन ुभनेको छोटो अव�धमा (एक वष� ,भ�) 

 तनु� पनw दा य2व धेरै हुन ुहो । एक आ�थ�क वष�मा सरकारले Kा�त गनw आय र 

 तनु� पनw ऋण दा य2व बीचको अ�तर कम हँुदा �वकास  नमा�णका काय�हBमा 

खच� गनw रकम कम हुन जा�छ । साथै छोटो समय ,भ�  तनु� पनw ऋणको 

अशं वढ< हँुदा सरकारले य�तो ऋण पनुः न�वकरण गन� नसqने वा न�वकरण 

हँुदा प न !याजदर उpच हुने जोQखम रहने हु�छ । यस fक,समको जोQखमलाई 

�यनू गन� समयम ैआव�यक पहल हुन ुज|र< छ । 

२.३७  �वगत केह< वष� देQख सरकारले  तन� बाँक� आ�त>रक ऋणमा नेपाल रा*G 

बlकलाई  तनु� पनw ऋणको अशं घ6दै गएको छ भने वाQणvय वकै र अ�य 

 नजी Mे�लाई  तन� बाँक� ऋणको अशंमा व�ृ� हँुदै गएको देQख�छ । २०६९ 

असार मसा�तमा सरकारले  तन� बाँक� रहेको कुल आ�त>रक ऋणमा नेपाल 

रा*G बlकको अशं १५.४ K तशत, वाQणvय बlकहBको ६०.३ K तशत र अ�य 

स�ंथा तथा  नजी Mे�को अशं २४.३ K तशत रहेकोमा २०७० असार मसा�तमा 

यसको अशं ^मशः १३.२ K तशत, ६६.८ K तशत र २० K तशत रहेको  

देQख�छ । आ�त>रक ऋणमा नेपाल रा*G बlकको अशं कमी हुन ु र वाQणvय 

बlक तथा  नजी Mे�को लगानी बढदै जानलेु सरकार �व2तीय अनशुासन 

पालनामा K तव� रहेको तफ�  सकेंत गद�छ । सरकार< बजेटको घाटा परुा गन� 

आ�त>रक पुँजी बजारमा  नभ�र हुदै जाँदा सरकार< ऋणप�को बजार स ुनि�चत 

हुने, साव�ज नक ऋणमा वा.य ऋणको अशं कम गर< यसमा रहेको �वदेशी 

�व नमयदर प>रवत�नको जोQखम कम गन� सfकने र देशको समL पुँजी बजारको 

�वकासमा समेत सहयोग पzुने हु�छ । बजेट घाटा प ूत �का ला�ग सरकार 

के��<य वकैमा  नभ�र नभई पुँजी बजारमा भर पद� जानलुाई नेपालको 

साव�ज नक �व2त !यव�थापनको सवल पMको |पमा ,लन सfक�छ ।  
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२.३८ साव�ज नक ऋण व�ृ� हँुदै जानमुा सरकारले K2येक वष� ,लने थप ऋण Kमखु 

कारण भएता प न �वदेशी म�ुामा ,लएको ऋणको दा य2व नेपाल< |प�याको 

�वदेशी म�ुाको �व नमय दरमा भएको प>रव�तनबाट प न Kभा�वत हुने गरेको 

छ। आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा नेपाल सरकारको  तन� वाँक� वदेै,शक ऋण 

वापतको दा य2व |. ३ खब� ९ अब� रहेको �थयो । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

नेपाल सरकारले वदेै,शक �ोतवाट |. ११ अब� ९६ करोड ऋण Kा�त गरेको र 

यस अव�धमा |. १४ अब� १९ करोड साँवा fफता� गरेको भएता प न  तन� वाँक� 

य�तो दा य2वमा कमी आउनकुो स�ा थप व%ृ� भएको देQख�छ । यसर< 

वदेै,शक ऋण दा य2व व%ृ� हुनमा �वदेशी म�ुाको �व नमय दरमा भएको व%ृ� 

Kमखु कारण हो । 

२.३९ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा साव�ज नक ऋणको साँवा तथा �याज भqुतानी खच�मा 

अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा १७.९ K तशतले व�ृ� भई |. ३५ अब� ३२ 

करोड पगेुको �थयो । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा भने य�तो खच�मा ३८.३ 

K तशतले व%ृ� भई |. ४८ अब� ८६ करोड पगेुको छ । �वगत दईु आ�थ�क 

वष�हBमा साव�ज नक ऋणको साँवा तथा �याज भqुतानीको ला�ग सरकारको कुल 

खच�को १० K तशतको हाराहार<मा खच� हुने गरेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

य�तो खच�मा व%ृ� भई कुल खच�को १३.६ K तशत खच� हुन गएकोछ । आ�थ�क 

वष� २०६८/६९ मा वदेै,शक र आ�त>रक ऋणको साँवा fफता� भqुतानीमा 

अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा १७.१ K तशतले व%ृ� भई |. २० अब� १५ 

करोड खच� भएको �थयो भने आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो खच�मा ७४.३ 

K तशतले व�ृ� भएकोछ । तर वदेै,शक तथा आ�त>रक ऋणको !याज 

भqुतानीका ला�ग अ घ\लो वष� |. १५ अब� १६ करोड खच� भएकोमा आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा य�तो खच�मा ९.४ K तशतले कमी आएको छ । आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ मा साँवा fफता�का ला�ग भएको कुल खच�को ६७.१ K तशत वदेै,शक 

ऋणको साँवा fफता�मा खच� भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा आ�त>रक 

ऋणको साँवा fफता�मा ५९.६ K तशत खच� भएको छ । 2य�त,ै आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ र २०६९/७० मा !याज भqुतानीका ला�ग भएको कुल खच�को ^मशः 

८१.३ र  ७८.१ K तशत आ�त>रक ऋणको !याज भqुतानीमा खच�मा भएको 

देQख�छ । 
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२.४०  कुल गाह��थ उ2पादनमा साव�ज नक ऋणको अशं हालका वष�हBमा घ6दै गएको 

देQख�छ । आ�थ�क वष� २०६५/६६ मा साव�ज नक ऋणको अशं कुल गाह��थ 

उ2पादनको ४०.७ K तशत रहेकोमा 2यसप छका वष�|मा कम हँुदै आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ मा ३२.५ K तशतमा झरेको �थयो । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा य�तो 

अशंमा केह< व�ृ� भई ३४.३ K तशत पगेुकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा घटेर 

३२.७ K तशतमा झरेकोछ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा  तन� बाँक� वदेै,शक र 

आ�त>रक ऋणको कुल गाह��थ उ2पादनसगंको अनपुात ^मशः २०.३ र १४ 

K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो अनपुात १९.७ र १३ 

K तशतमा झरेकोछ । आ�थ�क वष� २०६७/६८ को अ�तमा रहेको खुद  तन� बाँक� 

वदेै,शक ऋण र कुल गाह��थ उ2पादनको अनपुात १९ K तशत रहेको �थयो । 

कुल गाह��थ उ2पादनमा  तन� बाँक� साव�ज नक ऋणको अशंले नेपालको 

साव�ज नक ऋणको प>रमाण अ�तराि*Gय मापदEडका आधारमा �च�ताजनक 

अव�थामा रहेको देQखदैन । 

२.४१ सरकारले बजेट घाटा प ूत � गन� प>रचालन गरेको साव�ज नक ऋणको भ,ूमका 

�यनू �व2त परुा गन�मा मा� सी,मत छैन । देशको समL आ�थ�क �वकासको 

ला�ग आव�यक पनw भौ तक पवूा�धारहBको  नमा�ण र साव�ज नक सेवाहB 

उपल�ध गराउनमा प न यसले मह2वपणू� भ,ूमका खलेेको छ । तथा�प K2येक 

वष� सरकारको बजेट घाटा प ूत � गन� उठाइने आ�त>रक तथा वदेै,शक ऋणको 

रकमले नेपालले  तनु� पनw आ�त>रक तथा वा�य ऋणको रकम र सोमा  तन� 

पनw �याजको दा य2वमा प न व�ृ� हँुदै जाने गरेको छ । �व�वका क तपय 

मलुकुहBले आफूले  तन� पनw ऋण समयमा  तन� नसकेका कारणवाट �व,भ�न 

fक,समका सकंटहBको सामना गनु� परेको उदाहरणहB देखा प>ररहेका छन ् । 

यस प>रKेMमा नेपालले प न साव�ज नक ऋणमा अ�तर न%हत जोQखमहBको 

म\ूया{कन गर< 2य�ता जोQखमहBको उ�चत !यव�थापन गनw र लागतलाई 

 नि�चत दायरा ,भ� रा]ने तफ�  सोpन ज|र< छ । 

थानीय �नकायको �वHतीय Cयवथा 

थानीय �नकायको आय तथा खच
को अवथा  

२.४२ �थानीय �वाय2त शासन ऐन, २०५५, �थानीय �वाय2त शासन  नयमावल<, 

२०५६ तथा �थानीय  नकाय आ�थ�क Kशासन सaब�धी  नयमावल<, २०६४ ले 
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�थानीय  नकाय (िज\ला �वकास स,म त, नगरपा,लका र गाउँ �वकास स,म त) 

लाई आ�नो M�ेमा �व,भ�न कर तथा श\ुकह| लगाउन सqने र यसवाट Kा�त 

हुन आएको आयबाट �थानीय जनताको आव�यकता र माग बमोिजमका 

योजना तथा काय�̂ मह| स}चालन गन� सqने अ�धकार Kदान गरेको छ । 

आ�थ�क वष� २०६६/६७ देQख आ�थ�क वष� २०६९/७० सaम �थानीय  नकायह|ले 

य�तो अ�धकारको Kयोग गर< उठाएको आ�त>रक आय (कर तथा श\ुक) र 

�थानीय  नकायलाई Kा�त हुने गर< उठाएको राज�व बाँडफाँडवाट Kा�त भएको 

आaदानी तथा खच�को �ववरण ता,लका २ (झ) मा K�ततु ग>रएको छ । 

ता�लका २ (झ)  :  थानीय �नकायको खच
 तथा आय*
 

----?=s/f]8df_?=s/f]8df_?=s/f]8df_?=s/f]8df_    

�ववरण २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० 

िज.ला �वकास स�म�त    

खच�को ला�ग �व नयोिजत कुल रकम ३१६४.९६ ३३१८.१८ ३२९८.३२ २३५९.९१ 

कुल आaदानी २७९.७१ २९५.९६ ३१२.९९ २७५.६० 

आ�त>रक �ोतवाट Kा�त आय १४८.२२ १४८.३८ १७८.०४ १३६.९४ 

राज�व बाँडफाँटबाट Kा�त आय १३१.४९ १४७.५८ १४३.९५ १३८.६६ 

वा�त�वक खच� २६६४.६४ २९६९.५३ २९७४.०९ १७९५.८२५ 

नगरपा�लका     

कुल �व नयोिजत खच� ६४७.३५ ७१८.०६ ७७९.२२ ६७६.८७ 

कुल आaदानी १६२.२२ २२२.८१ २९०.६७ ७६४.९८ 

आ�त>रक �ोत/ राज�व बाँडफाँड १६२.२२ २२२.८१ २७४.३ ३३६.५६ 

वा�त�वक खच� ६३८.९१ ६२४.८१ ६८३.८ ३२१.१७ 

गाउँ �वकास स�म�त        
कुल खच� ९.०७ ८५५.५६ ७६५.८७ ७६४.९१ 

कुल आaदानी (अनुदान समेत) ९.७४ ९८७.२३ ९५१.०५ १०१३.६६ 

आ�त>रक �ोतवाट Kा�त आय  ९०.४० ९७.६४ ११७.१३ 

अनुदानवाट Kा�त आय  ८९६.८३ ८९६.८३ ८९६.५३ 

* �थानीय  नकाय �ोत प>रचालन तथा !यव�थापन काय��व�ध, २०६९ को प>रpछेद ७ को बुँदा न.ं ४७-१ (ख) मा 

नेपाल सरकारबाट fgजगन� नपनw रकम र �थानीय  नकायको आ�त>रक आaदानीको रकम, राज�व बाँडफाँट वापत 
Kा�त हुने रकम समेत आगामी आ�थ�क बष�को ला�ग िजaमेवार< सार< लेखा रा]नपुनw !यव�था भएकाले खच� गन� 
वाँक� रकम अगामी आय वष�को आaदानीमा समावेश हुने गरेको छ।   
�ोतः सं घय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय, �थानीय  नकाय �व2तीय आयोग । 
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२.४३ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा िज\ला �वकास स,म तले आ�नो आaदानीले कुल 

खच�को १५ K तशत मा� धा�न सकेको देQख�छ । यसगैर< िज\ला �वकास 

स,म तले �व नयोिजत रकमको ७६.१० K तशत मा� खच� गन� सकेको �थयो 

भने नगरपा,लकाले कुल �व नयोिजत खच�को ४७.४५ K तशत मा� खच� गरेको 

�थयो । 

थानीय �नकायमा सरकारY अनुदान 

२.४४ �वके��<करणको माVयमoवारा जनतालाई शासनमा अ�धका�धक मा�ामा 

सिaम,लत हुने अवसर जटुाउन जनताको निजकमा रह< सेवा Kदान गद� 

आएका �थानीय  नकायह|लाई नेपाल सरकारले एकम*ुट |पमा अनदुान 

(सशत�/ नशत�) रकम उपल�ध गराउँदै आएको छ । सी,मत आय �ोत भएका 

�थानीय  नकाय (िज\ला �वकास स,म त/नगरपा,लका/गाउँ �वकास स,म त) 

लाई यसर< Kदान ग>रने अनदुानले �थानीय  नकायह|को खच� र आaदानी 

बीचको ठूलो खाडललाई कम गन� सघाउ परु ्�याउदै आएको छ । सरकारले %दने 

अनदुानवाट �थानीय  नकायह|लाई काया�लय स}चालनमा मा� नभई �थानीय 

जनताका चाहना र आव�यकता अनसुारका �वकास  नमा�णका काय�ह| सचंालन 

गन� तथा ,शMा र �वा�tय ज�ता सामािजक सेवामा जनताको पहँुच व�ृ� गन� 

समेत सघाउ प�ुगरहेको छ ।  

२.४५ नेपाल सरकारले �थानीय  नकायलाई सशत� तथा  नशत� अनदुान उपल!ध 

गराउँदै आएको छ । �थानीय  नकायलाई  नशत� उपल�ध गराउने तथा 

�थानीय  नकायह| बीच बाडँफाँट गनु�पनw अनदुान सaब�धी आव�यक काय�ह| 

�थानीय  नकाय �व2तीय आयोगले गद� आएको छ । यस आयोगले ,सफा>रश 

गरे बमोिजम स�ूको आधारमा �थानीय  नकायले Kा�त गनw अनदुान रकमको 

 नधा�रण हुने गरेको छ । आयोगले �थानीय  नकायले Kा�त गनw  नशत� 

अनदुान रकमलाई य�ता  नकायको काय�सaपादनसँग आब� गरेको छ । 

आयोगले िज\ला �वकास स,म त र नगरपा,लकाह|को �यनूतम शत� तथा 

काय� सaपादन मापन (Minimum Conditions and Performance Measures) र 

गाउँ �वकास स,म तह|को �यनूतम शत� (Minimum Conditions) मापनका 

आधारहB तयार गर< सो को आधारमा य�ता  नकायहBको काय� सaपादनको 

म\ूया{कन गद� आएको छ । गाउँ �वकास स,म तको ला�ग १० वटा, 
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नगरपा,लकाका ला�ग १३ वटा र िज\ला �वकास स,म ततफ�  १३ वटा �यनूतम 

शत�ह| तोfकएका छन ् । यसका अ त>रqत नगरपा,लका र िज\ला �वकास 

स,म तका ला�ग ^मशः ४० वटा र ६२ वटा काय�सaपादन सचूकका आधारमा 

काय�सaपादन म\ूया{कन गनw ग>रएको छ ।  

२.४६ िज\ला �वकास स,म त र नगरपा,लकाह|को �यनूतम शत� तथा काय�सaपादन 

मापनका सचूकह|मा समसाम यक प>रवत�न एव ंसधुार गन� आव�यक भएकोले 

आयोगले �यनूतम शत� तथा काय�सaपादन मापन काय��व�धमा रहेका 

सचूकह|मा २०६९ माघमा प>रमाज�न तथा सशंोधन गर< काया��वयनमा 

\याएको छ । यस ै ^ममा गाउँ �वकास स,म तह|को काय�सaपादन समेत 

मापन गनw गर< काय�सaपादन मापनका सचूकह| समेत थप ग>रएको छ । 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ देQख गाउँ �वकास स,म तको म\ूयांकनमा �यनुतम 

शत�को साथसाथै काय�सaपादनका सचूकहB समेत लाग ू गनw  नण�य भएको   

छ । सोह< बमोिजम सaपणू� �थानीय  नकायहBको आ�थ�क वष� २०६९/७० को 

�यनूतम शत� तथा काय� सaपादन म\ूयांकन गनw काय� सaप�न ग>रएको छ । 

यस ै गर< राज�व बाँडफाँड र आ�थ�क Kणाल< सaब�धी अVययन काय� प न 

सaप�न भएको छ ।  

२.४७ �यनूतम शत� तथा काय� सaपादन मापन र यसको अनदुानसँगको आब�ता 

सaब�धी च^ हरेक तीन वष�मा परुा हु�छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा 

ग>रएको �थानीय  नकायह|को काय�सaपादन मापनको म\ूया{कनमा �यनूतम 

शत� मापनमा ६९ वटा िज\ला �वकास स,म त, ५३ वटा नगरपा,लका र ३ 

हजार ७५ वटा गाउँ �वकास स,म त सफल भएका छन ्। सफल हुन नसqने 

िज\ला �वकास स,म त, नगरपा,लका र गाउँ �वकास स,म तको स]ंया ^मशः 

६, ५ र ८४० वटा रहेको छ । सरकारले �थानीय  नकायह|लाई आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ देQख आ�थ�क वष� २०६९/७० सaम Kदान गरेको पुँजीगत तथा चाल ु

खच� अनदुानको �ववरण ता,लका २ (ञ) मा K�ततु ग>रएको छ । सरकारले 

�थानीय  नकायह|लाई आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा जaमा B. १५ अब� ८७ करोड 

८० लाख अनदुान %दएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो रकम २३.२९ 

K तशतले घ6 न गई B. १२ अब� १७ करोड ८६ लाखमा सी,मत हुन पगेुको छ। 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा �थानीय  नकायलाई %दने अनदुानमा B. १२ अब� ६८ 
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करोड �व नयोजन ग>रएको छ, जुन गत वष�को अनदुान रकमभ�दा ४.१२ 

K तशतले बढ< हो । 

ता�लका २ (ञ) :  पुँजीगत तथा चाल ुअनदुानको �ववरण (+.करोडमा) 

अनुदान    २०६७/६८    २०६८/६९    २०६९/७०    २०७०/७१*    

१==== िज.ला �वकास स�म�त        

पुँजीगत अनुदान  ११३.००  २३०.०० १३३.६८ १३७.०० 

चालु अनुदान  २४३.०० ३६१.००  ३०९.७९ १९५.०० 

    जaमा ३५६.०० ५९१.००  ४४३.४७ ३३२.०० 

२. गाउँ �वकास स�म�त  

पुँजीगत अनुदान  ६२६.४०  ७६९.०० ५१२.६० ६६४.४० 

चालु अनुदान १५६.६० १५६.६०  १५६.६० १५६.६० 

    जaमा ७८३.००  ९२५.८०  ६६९.२५ ८२१.०० 

३. नगरपा�लका 

पुँजीगत अनुदान   ५८.९० ६०.०० ९४.१४ ११५.०० 

चालु अनुदान  ११.१० ११.०० ११.०० - 

    जaमा  ७०.०० ७१.०० १०५.१४ ११५.०० 

कुल जVमा        १२०९.०० १५८७.८० १२१७.८६ १२६८.०० 
* अनमुा नत                                                                                                                                  
�ोत : सं घय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय .  

२.४८ िज\ला �वकास स,म तलाई Kदान ग>रएको पुँजीगत अनदुानवाट लiMत 

समहूलाई K2यM फाईदा पzुने काय�̂ म लगायत Lामीण सडक, झोल{ुगेपलु, 

सडकपलु, ,सँचाई, लघ ु जल�वoयतु, खानेपानी तथा सरसफाई, सामदुा यक 

भवन लगायत �व�वध योजनाह| स}चालन हुदै आएका छन ्। पुँजीगत तफ�  

�व नयोिजत रकमलाई K2येक िज\लालाई �यनूतम रकम वाँडफाँट गर< बाँक� 

रहेको रकमलाई जनस]ंया, भौगो,लक, Mे�फल, लागत र ग>रबी ज�ता 

सaवि�धत िज\लाको सचूक र �यनूतम शत� तथा काय� सaपादन मापन 

न तजाको आधारमा बाँडफाँट गर<  नकासा %दने ग>रएको छ । सरकारले 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा िज\ला �वकास स,म तलाई पुँजीगत तथा चाल ु

खच�का ला�ग जaमा B. ५ अब� ९१ करोड अनदुान %दएकोमा आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा य�तो रकममा २४.९६ K तशतले घट< भई B. ४ अब� ४३ करोड 

पगेुको �थयो (ता,लका २ (ञ)) । तर आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा िज\ला �वकास 
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स,म तलाई %दने अनदुानमा B. ३ अब� ३२ करोड मा� �व नयोजन भएको छ, 

जुन अ घ\लो वष�को अनदुान रकमको तलुनामा २५.१३ K तशतले कम छ । 

२.४९ नगरपा,लकाह|लाई �थानीय �वकास श\ुककोष तथा सरकारको �व नयोिजत 

बजेट गर< दईुवटा �ोतवाट नेपाल सरकारले अनदुान उपल!ध गराउने गरेको 

छ। �थानीय �ोत साधनको प>रचालन र �वकासको K तफलमा सामािजक 

समानता \याउन, जनताको सहभा�गतामा अ,भव�ृ� गद� जवाफदेह< �थानीय 

 नकायह|को स�ंथागत �वकास गन� र नगरपा,लकाह|लाई साव�ज नक  नमा�ण 

सधुार तथा सामािजक ग त�व�धह| सचंालन गन� थप सहयोग प�ु याउन 

आ�थ�क वष� २०६२/६३ देQख स�ुमा आव� गर< अनदुान %ददl आइएको छ । 

नेपाल सरकारबाट नगरपा,लकामा जाने सब ै Kकारका अनदुान र 

नगरपा,लकाको आ�त>रक �ोत समेतलाई !यवि�थत गन� �थानीय  नकाय 

�ोत प>रचालन तथा !यव�थापन काय��व�ध, २०६९ तयार गर< काया��वयनमा 

\याइएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा नगरपा,लकाह|लाई %दने अनदुान 

शीष�कमा नेपाल सरकारले आ�न ै �ोतबाट B. १ अब� ५ करोड १४ लाख 

�व नयोजन गरेकोमा B. ९४ करोड १४ लाख पुँजीगत र ११ करोड चाल ुखच�का 

ला�ग छु�याइएको छ । य�तो रकम �थानीय  नकाय �व2तीय आयोगले तयार 

गरेको प>रमािज�त स�ु तथा नगरपा,लकाह|को �यनूतम शत� तथा 

काय�सaपादन मापनको न तजासँग आव� गर<  नकासा %दइएको �थयो । 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा B. १ अब� १५ करोड �व नयोजन गर< परैु रकम 

पुँजीगत अनदुानको Bपमा �यनुतम शत� तथा काय�सaपादन मापनका आधारमा 

बाँडफाँड गर< सोझ ैनगरपा,लकाहBमा पठाइएको छ । 

२.५० नगरपा,लकाह|लाई �थानीय �वकास श\ुक कोषबाट सरकारले आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा B. १ अब� ६३ करोड ६८ लाख अनदुानको ला�ग �व नयोजन 

गरेकोमा B. ९८ करोड ६८ लाख सोझै नगरपा,लकाह|मा खच� गनw अि]तयार< 

%दई पठाइएको �थयो । यस कोषवाट जगेडाकोष काय�̂ ममा B. ६५ करोड २६ 

लाख �व नयोजन भएकोमा २ सय ४२ वटा भौ तक पवूा�धारका आयोजनाहB 

सचंालन गर< जaमा १ सय ७१ वटा आयोजनाहB सोह< आ�थ�क वष� ,भ� 

सaप�न भएका छन ्। यसगैर< आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा यस कोषवाट B. २ 

अब� ६० करोड नगरपा,लकाह|का ला�ग �व नयोजन भएकोमा B. १ अब� ८४ 

करोड २५ लाखको सोझै नगरपा,लकाह|लाई खच� गनw अि]तयार< पठाइएको र 
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जगेडाकोष काय�̂ म तफ�  ७५ करोड ७५ लाख �व नयोजन भएकोमा Kथम आठ 

म%हनामा २ सय ७८ वटा आयोजना �वीकृत गर< B. ३१ करोड ९२ लाख 

 नकासा %दईएको छ ।  

२.५१ गाउँ �वकास स,म त अनदुान तफ�  उपल�ध रकमलाई चाल ु र पुँजीगत खच� 

शीष�कमा छु6 याई पुँजीगततफ�  �व नयोिजत रकमबाट जनस]ंया, भा>रत लागत 

र भौगो,लक Mे�फल ज�ता सaबि�धत गाउँ �वकास स,म तको सचूकको 

आधारमा K त गाउँ �वकास स,म तलाई �यनूतम B. १५ लाख देQख अ�धकतम 

B. ४६ लाखसaम अनदुान उपल�ध गराउने !यव�था छ । 2य�त,ै �थानीय 

शासन तथा सामदुा यक �वकास काय�̂ म अ�तग�त वदेै,शक �ोतवाट Kा�त 

अनदुान रकमलाई �यनूतम शत�मा उि2तण� भएका गाउँ �वकास स,म तह|लाई 

सaवि�धत गाउँ �वकास स,म तको सचूकको आधारमा बाँडफाँट गर< पठाउने 

!यव�था ग>रएको छ । य�ता अनदुान रकमवाट लiMत समहुलाई K2यM 

फाईदा हुने काय�̂ म लगायत कृ�ष, Lामीण सडक, ,सँचाई, Lामीण जल�वoयतु, 

खानेपानी तथा सरसफाई, सामदुा यक भवन लगायत �व�वध योजनाह| 

स}चालन भएका छन ् । सरकारले आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा गाउँ �वकास 

स,म तलाई पुँजीगत तथा चाल ुखच�का ला�ग जaमा B. ९ अब� २५ करोड ८० 

लाख अनदुान %दएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो रकम २७.७१ 

K तशतले घटेको छ (ता,लका २ (ञ)) । आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा गाउँ �वकास 

स,म तलाई %दने अनदुानका ला�ग B. ८ अब� २१ करोड �व नयोजन भएको छ, 

जुन अ घ\लो आ�थ�क वष�को अनदुान रकमको तलुनामा २२.५३ K तशतले बढ< 

हो । 
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३. मू.य तथा आपू�त 
    

म5ुाफ(�तको व+प र  विृHत    

३.१ आ�थ�क वष� २०५७/५८ देQख आ�थ�क वष� २०६१/६२ को अव�धमा उपभोqता म\ूय 

सचूका{कमा आधा>रत वा�ष�क म�ुा�फ� तदर औसतमा ३.७ K तशत रहेकोमा 

आ�थ�क वष� २०६२/६३ देQख आ�थ�क वष� २०६६/६७ को अव�धमा य�तो 

म�ुा�फ� त दर ८.५ K तशत रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६७/६८ देQख आ�थ�क 

वष� २०६९/७० को अव�धको औसत म�ुा�फ� त दर ९.३ K तशत रहेको छ । 

�वगत एक दशकको अव�धको औसत म�ुा�फ� त दर ७.९ K तशत रहेको छ । 

�वगत एक दशकको अव�धमा खाoय तथा पेय पदाथ� समहुको औसत 

म�ुा�फ� त दर ९.६ K तशत र गरै खाoय तथा सेवा समहुको औसत म�ुा�फ� त 

दर ६.५ K तशत रहेको छ । यो अव�धमा गरै खाoय तथा सेवा समहुको 

तलुनामा खाoय तथा पेय पदाथ� समहुको म\ूय उpच रहनकुा साथै म\ूयमा 

प न बढ< उतार चढाव (Volatility) रहेको छ ।  

३.२ �वगत केह< वष�यता म�ुा�फ� त दर उpच रहनमुा माग पM भ�दा प न आप ूत � 

तथा सरंचनागत पM बढ<  िजaमेवार रहेको छ । मौसमी K तकूलताको कारण 

कृ�ष उ2पादन Kभा�वत हुन,ु बेला बेलामा हुने व�द, हडताल, लोडसे�ड{ग र 

राजनी तक अि�थरताबाट उ2पादनमलूक f^याकलाप तथा आप ूत � !यव�थामा 

नकारा2मक Kभाव पनु�, यातायात Mे�मा �वoयमान काटw,लगंको कारण लागत 

ब:न,ु -,मकको vयालादर ब:दै जान,ु पेGो,लयम पदाथ�को म\ूय व�ृ� हुन,ु 

अमे>रक� डलरको तलुनामा नेपाल< Bपlयाको अवम\ूयन हुन,ु बजार अनगुमन 

पया��त मा�ामा हुन नसqदा स}चय तथा कालोबजार< गनw Kविृ2त ब:न,ु 

�बचौ,लयाहBको बढ< Kभावको कारण कृ�षज�य व�तकुो म\ूय ब:न,ु �वतरण 

Kणाल<मा असहजता उ2प�न हुन ुआ%द म�ुा�फ� तका Kमखु कारकहB रहेका 

छन ् । 2य�त,ै नेपालको भारतसँगको खुला ,समाना, नेपाल< Bपlयाको भारतीय 

Bपlयासँगको ि�थर �व नमय दर तथा कुल !यापारको दईु  तहाई अशं भारतसँग 

भएका कारण भारतीय म�ुा�फ� तको K2यM Kभाव नेपाल< म�ुा�फ� तमा पनw 

गरेको छ ।  
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सम� उपभो3ता म.ूय िथ�त    

३.३ उपभोqता म\ूय सचूका{कमा आधा>रत वा�ष�क म�ुा�फ� तदर आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को आठ म%हनामा १०.२ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को 

सोह< अव�धमा ८.९ K तशत रहेको छ । यस आ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा 

वा�ष�क �व�दगुत आधारमा खाoय तथा पेय पदाथ� समहुको म\ूय सचूकांकको 

व�ृ�दर १०.८ K तशत रहेको छ भने गरै खाoय तथा सेवा समहुको म\ूय 

सचूकांकको व�ृ�दर ७.१ K तशत रहेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा यी 

समहुहBको म\ूय सचूकांकको व�ृ�दर ^मशः ११.३ K तशत र ९.३ K तशत 

रहेको �थयो ।  

ता�लका ३ (क) : उपभो3ता मू.य सूचकाकंमा आधा#रत वा�ष
क �व�दगुत मु5ाफ(�तदर    

(आधार वष
 २०६२/६३) 
( �तशत प#रवत
न)    

        आ�थ
क वष
    
म%हना २०६३/६४ २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

साउन ४.५ ५.६ ११.९ १०.१ ९.५ ७.७ ११.९ ७.९ 

भदौ ५.५ ६.१ १२.५ ९.२ ८.६ ८.५ ११.२ ८.० 

असोज ६.५ ५.४ १३.३ ८.६ ८.९ ८.९ १०.५ ८.४ 

का त �क  ६.४ ५.३ १३.७ ९.१ ८.४ ८.५ १०.५ १०.० 

मंसीर  ५.८ ४.६ १३.४ १०.३ ९.६ ७.५ १०.४ १०.३ 

पुस ४.६ ४.८ १३.८ १०.७ ११.३ ६.८ ९.८ ९.७ 

माघ  ५.१ ५.२ १३.२ ११.० १०.२ ७.० १०.१ ८.८ 

फागुन ५.४ ६.० १२.८ १०.० १०.७ ७.० १०.२ ८.९ 

चैत ५.६ ८.० ११.६ ९.८ १०.६ ७.५ ९.५  

वैशाख  ६.६ ८.३ १२.४ ८.९ ९.५ ८.७ ८.७  

जेठ ६.७ १०.१ १२.० ८.२ ८.८ ९.९ ८.२  

असार ८.० १०.६ ११.१ ९.० ९.६ ११.५ ७.८  

औसत ५.९ ६.७ १२.६ ९.६ ९.६ ८.३ ९.९ ९.० 

�ोत : नेपाल रा*G बlक 

३.४ चाल ु आ�थ�क वष�को आठ म%हनामा औसत उपभोqता म�ुा�फ� त दर ९.० 

K तशत रहेको छ । गत आ�थ�क वष�को सोह< अव�धमा औसत उपभोqता 

म�ुा�फ� त दर १०.६ K तशत रहेको �थयो । चाल ु आ�थ�क वष�को आठ 

म%हनामा कायम औसत उपभोqता म�ुा�फ� त दर नेपाल रा*G बlकoवारा चाल ु
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आ�थ�क वष�का ला�ग साव�ज नक ग>रएको मौ%�क नी तको लiMत औसत ८.० 

K तशतको म�ुा�फ� त दर तथा मौ%�क नी तको मVयाव�ध समीMाले KMेपण 

गरेको औसत ८.५ K तशतको म�ुा�फ� त दर भ�दा केह< बढ< रहेको छ । 

मौ%�क तरलतामा �व�तार हुनकुा साथै आप ूत �ज�य पMहBमा देQखएको 

!यवधानका कारण चाल ु आ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा उपभोqता म\ूय 

सचूका{कमा आधा>रत म�ुा�फ� त दर लyय भ�दा केह< बढ< रहन गएको हो ।  

 

 �ोत : नेपाल रा*G बlक 

३.५ भौगो,लक M�ेका आधारमा चाल ु आ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा सबभै�दा 

बढ< तराईमा ९.६ K तशतले म\ूय सचूका{कमा व�ृ� भएको छ । 2य�त,ै 

काठमाड� उप2यकामा ८.७ K तशत र पहाडमा ८.० K तशतले म\ूय सचूका{क 

व�ृ� भएको छ । गत वष�को सोह< अव�धमा उqत Mे�ह|मा य�तो म\ूय 

सचूका{कको व�ृ�दर ^मशः १०.२ K तशत, १०.८ K तशत र ९.६ K तशत रहेको 

�थयो । 

३.६ समहूगत आधारमा �व�लेषण गदा�, उपभोqता म\ूय सचूका{कमा ४६.८ K तशत 

भार रहेको खाoय तथा पेय पदाथ� समहूको म\ूय सचूका{क २०७० फागनुमा 

वा�ष�क �व�दगुत आधारमा १०.८ K तशतले बढेको छ । गत वष�को यस ै

अव�धमा य�तो व�ृ�दर ११.३ K तशत रहेको �थयो । यसर< खाoय तथा पेय 

पदाथ� समहुको म\ूय व�ृ� हुनमुा स ूत �ज�य पदाथ�, म%दरा, फलफूल, तरकार< र 

मास ुतथा माछा आ%द उप–समहूह|को म\ूय सचूका{कमा भएको व�ृ�ले Kमखु 
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चाट
 ३ (क) उपभो3ता मू.य सूचकांकमा भएको औसत प#रवत
न 

(आधार वष
 २०६२/६३)
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भ,ूमका खेलेको छ । जस अनसुार सतुWज�य पदाथ� उप समहुको म\ूय 

सचूका{क २५.३ K तशतले, म%दरा उप समहुको म\ूय सचूका{क २२.५ 

K तशतले, फलफूल उप समहुको म\ूय सचूका{क १४.१ K तशतले, तरकार< उप 

समहूको म\ूय सचूका{क १३.९ K तशतले र मास ु तथा माछा उप समहुको 

म\ूय सचूका{क १३.५ K तशतले बढेको छ ।  

३.७ उपभोqता म\ूय सचूका{कमा ५३.२ K तशत भार रहेको गरै–खाoय व�त ुतथा 

सेवा समहूको म\ूय सचूका{क २०७० फागनुमा वा�ष�क �व�दगुत आधारमा ७.१ 

K तशतले बढेको छ । २०६९ फागनुमा यस समहूको सचूका{क ९.३ K तशतले 

बढेको �थयो । यो समहू अ�तग�तका ल2ताकपडा तथा जु2ता, �वा�tय, स}चार 

र मनोर}जन तथा स�ंकृ त उप–समहूको म\ूय व�ृ� अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धको तलुनामा बढेताप न अ�य सब ै उप समहुको म\ूय व�ृ� अ घ\लो 

वष�को सोह< अव�धको तलुनामा कम रहेको कारण यस समहुको म\ूय 

सचूका{कको व�ृ�दर अ घ\लो वष�को तलुनामा कम रहेको हो । गरै–खाoय तथा 

सेवा समहूका व�तहुB मVये ल2ता कपडा तथा जु2ता च�पल उप समहुको म\ूय 

सचूका{क सव ैभ�दा बढ< अथा�त १२.२ K तशतले बढेको छ ।  

ता�लका ३ (ख) : �व�दगुत राि9:य उपभो3ता म.ूय सचूकांकमा भएको प#रवत
न    

(आधार वष
 २०६२/६३=१००) 
                                                                 (K तशत प>रवत�न) 

उपभोLय 

वतुहU 
भार 

 �तशत    

आ�थ
क वष
 /    फागुन मiहना    
२०६३/६४ २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

कुल (क+ख) १००.० ५.४ ६.१ १२.८ ९.९ १०.७ ७.० १०.२ ८.९ 

क. खाJय 

तथा पेय 

पदाथ
 

४६.८ ५.४ ८.५ १८.१ १४.८ १७.३ ४.२ ११.३ १०.८ 

अ�न तथा 

अ�नबाट 

बनेका 

प>रकार 

१४.८ ६.१ १५.३ १३.१ १२.१ १३.४ -२.४ १२.९ ११.७ 

दाल २.० १५.६ १२.८ २४.२ ३०.० -८.१ -१.८ १२.६ ६.८ 

तरकार< ५.७ -३.१ ०.२ २१.१ २.३ ७३.१ ५.१ ९.४ १३.९ 

मासु तथा 

माछा 
५.७ ८.५ ५.५ २४.९ २४.५ ७.७ ५.८ १७.१ १३.५ 

दzुध पदाथ� 

तथा अEडा  
५.० ७.१ ७.८ १६.५ १३.४ १०.५ १७.४ ७.३ ६.७ 
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उपभोLय 

वतुहU 
भार 

 �तशत    

आ�थ
क वष
 /    फागुन मiहना    
२०६३/६४ २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

�य ूतथा तेल २.७ १०.१ २७.५ ६.४ -३.१ ३.१ १३.३ १३.९ ०.३ 

फलफूल २.२ १.९ -४.७ १९.७ २१.३ ३३.४ ९.८ ५.२ १४.१ 

�चनी तथा 

,मठाई 
१.४ -१०.० -८.३ ५३.३ ६०.७ ७.० ५.९ १२.० -३.५ 

मसला १.५ २१.० -०.४ ११.० ३४.० २२.१ -१२.१ ५.५ १०.५ 

ह\का पेय 

पदाथ� 
१.० ३.४ ४.५ २१.९ १५.३ ८.९ ६.० १२.० २.४ 

म%दरा १.७ ४.९ २.१ १३.० १२.४ २.१ ९.२ ४.४ २२.५ 

सु त �ज�य 

पदाथ� 
०.९ ६.४ १०.० १७.५ ११.४ १७.१ ९.० ११.४ २५.३ 

रे*टुराँ तथा 

होटल 
२.४ ३.२ ७.६ २४.५ २०.७ १५.५ ११.४ १२.२ ९.५ 

ख. गैर 

खाJय वतु 

तथा सेवा 

५३.२ ५.४ ३.९ ८.३ ५.९ ५.३ ९.४ ९.३ ७.१ 

ल2ता कपडा 

तथा ज2ुता 
८.५ ४.५ ३.३ ८.८ ६.८ १३.७ १५.२ ११.५ १२.२ 

घरायसी 

सामान तथा 

सेवा 

१०.९ ६.४ ४.८ ६.८ ६.७ ६.४ ६.३ ९.७ ५.१ 

फ न�चर तथा 

घरायसी 

उपकरण 

४.९ ७.४ ५.२ १४.० ५.३ ७.३ १३.४ १२.७ ९.४ 

�वा�tय ३.३ २.९ ७.२ ४.४ २.४ २.९ ६.४ ६.५ ९.१ 

यातायात ६.० ८.७ १.१ १३.९ -०.७ ११.३ १७.० ८.४ ४.९ 

संचार ३.६ ०.० ०.० ०.१ ०.० -१०.४ -८.२ -२.१ ०.१ 

मनोर}जन 

तथा सं�कृ त 
५.४ ३.४ ५.२ ६.६ ६.८ -२.० ८.८ ६.२ ७.५ 

,शMा ८.५ ७.१ ४.९ ८.२ ११.८ ४.७ ८.९ १२.५ ७.८ 

अ�य व�त ु

तथा सेवाह| 
२.२ २.४ १.० १२.५ ८.४ ५.४ ९.९ १०.८ ६.५ 

�ोत : नेपाल रा*G बlक 

Fे�गत उपभो3ता म.ूय िथ�त    

३.८ आधार वष� २०६२/६३ अनसुार ३१.१६ K तशत भार रहेको काठमाड� उप2यकाको 

उपभोqता म\ूय सचूका{क २०७० फागनुमा �व�दगुत आधारमा ८.७ K तशतले 

बढेको छ । २०६९ फागनुमा य�तो सचूका{क १०.८ K तशतले बढेको �थयो । 
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समीMा अव�धमा काठमाड� उप2यकामा खाoय तथा पेय पदाथ� समहूको म\ूय 

सचूका{क १२.० K तशतले र गरै–खाoय व�त ु तथा सेवा समहूको म\ूय 

सचूका{क ५.४ K तशतले बढेको छ । खाoय तथा पेय पदाथ� समहूतफ�  

स ुत �ज�य पदाथ�को सबभै�दा बढ< २७.९ K तशत, फलफूल २६.० K तशत र 

तरकार< १६.८ K तशतले म\ूय व�ृ� भएको छ । गरै–खाoय तथा सेवा समहूमा 

�वा�tयको ११.४ K तशत, ल2ता कपडा तथा जु2ताको १०.२ K तशत र 

मनोर}जन तथा स�ंकृ तको ८.६ K तशतले म\ूय व�ृ� भएको छ भने यातायात 

तथा स}चार उप–समहूहBको म\ूय व�ृ� ऋणा2मक रहेको छ । यातायात तथा 

स}चार Mे�मा ब:दो K त�पधा�सँग ैयी समहुहBको म\ूय व�ृ� ऋणा2मक रहन 

गएको हो । 

३.९ आधार वष� २०६२/६३ अनसुार म\ूय सचूका{कमा सबभै�दा बढ< भार (४२.८५ 

K तशत) रहेको तराईको म\ूय सचूका{क २०७० फागनुमा ९.६ K तशतले बढेको 

छ । २०६९ फागनुमा यो सचूका{क १०.२ K तशतले बढेको �थयो । खाoय तथा 

पेय पदाथ� समहू अ�तग�त सव ै भ�दा बढ< अथा�त ३६.१ K तशतले म%दराको 

म\ूय सचूका{क बढेको छ । 2य�त,ै स ूत �ज�य पदाथ�, मसला र तरकार< उप–

समहूको म\ूय सचूका{क ^मशः १८.२ K तशत, १३.४ K तशत र १२.९ 

K तशतले बढेको छ । 2यसगैर<, गरै–खाoय तथा सेवा समहूमा ल2ता कपडा 

तथा जु2ता, यातायात र ,शMा उप समहुको म\ूय सचूका{क  ^मशः १४.२ 

K तशत, ११.८ K तशत र १०.२ K तशतले बढेको छ ।  

३.१० यसगैर< आधार वष� २०६२/६३ अनसुार तलुना2मक|पमा सबभै�दा कम भार 

(२५.९९ K तशत) रहेको पहाडको म\ूय सचूका{क २०७० फागनुमा ८.० 

K तशतले बढेको छ । २०६९ फागनुमा यो सचूका{क ९.६ K तशतले बढेको 

�थयो । खाoय तथा पेय पदाथ� समहूमा स ुत �ज�य पदाथ� उप समहुको सबभै�दा 

बढ< अथा�त ३४.७ K तशतले म\ूय व�ृ� भएको छ । 2य�त,ै म%दरा, मास ुतथा 

माछा र तरकार< उप–समहूहBको म\ूय सचूका{कमा ^मशः १७.३ K तशत, १३.० 

K तशत र १२.० K तशतले व�ृ� भएको छ । गरै–खाoय तथा सेवा समहूमा 

फ न�चर तथा घरायसी उपकरण (१५.३ K तशत), अ�य व�त ुतथा सेवाहB (१३.१ 

K तशत) र ल2ता कपडा तथा जु2ता (११.४ K तशत) को म\ूयमा भएको व�ृ�ले 

समLमा यो समहूको सचूका{क ७.५ K तशतले बढेको छ ।  
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थोक म.ूय सचूकांक    

३.११ वा�ष�क �व�दगुत आधारमा २०७० फागनुमा राि*Gय थोक म\ूय सचूका{क 

(२०५६/५७ = १००) ८.३ K तशतले बढेको छ । २०६९ फागनुमा य�तो व�ृ�दर 

९.० K तशत रहेको �थयो । राि*Gय थोक म\ूय सचूका{क अ�तग�त कृ�ष व�त ु

समहूको म\ूय सचूका{क ११.४ K तशतले, �वदेशमा उ2पा%दत औoयो�गक व�त ु

समहूको ६.८ K तशतले र आयातीत व�त ु समहूको म\ूय सचूका{क ३.७ 

K तशतले बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा उqत समहुहBको म\ूय 

सचूका{क ^मशः १२.३ K तशत, ३.५ K तशत र ६.६ K तशतले बढेको �थयो । 

ता�लका ३ (ग) :  राि9:य थोकम.ूय सचूकांकको वा�ष
क �व�दगुत प#रवत
न 

(आधार वष
 २०५६/५७=१००) 
(K तशत प>रवत�न) 

समुह 
भार 

K तशत 

आ�थ�क वष� / फागुन म%हना 

२०६३/६४ २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

कुल १००.० १२.२ ६.६ १२.३ १२.२ १२.४ ६.३ ९.० ८.३ 

कृ�ष सaव�धी 

व�तु 
४९.६ १९.९ ४.९ १५.३ १९.२ १५.४ १.७ १२.३ ११.४ 

�वदेशमा उ2पा%दत 

औधो�गक व�त ु
२०.४ ८.७ ९.० ८.८ १२.१ ८.२ ९.५ ३.५ ६.८ 

आया तत व�त ु ३०.० ३.७ ७.८ १०.० १.२ ९.७ १३.० ६.६ ३.७ 

�ोत : नेपाल रा*G बlक  

३.१२ चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा कृ�ष व�त ुसमहू अ�तग�त मसला 

उप–समहूको म\ूय ३२.५ K तशतले व�ृ� भएको छ । 2य�त,ै  पशजु�य 

उ2पादनको म\ूयमा २४.२ K तशतले र खाoया�न व�तहुBको म\ूयमा १२.५ 

K,शतले व�ृ� भएको  छ । �वदेशमा उ2पा%दत औoयो�गक व�त ुसमहूमा पेय 

तथा स ूत �ज�य व�तहुBको म\ूय सव ैभ�दा बढ< अथा�त १०.१ K तशतले बढेको 

छ भने आयातीत व�त ु समहूमा इलेिqGक तथा इलेqGो नक व�तहुB तथा 

अ�य व�तहुBको म\ूय ^मशः १२.५ K तशत र ६.७ K तशतले बढेको छ ।  

राि9:य तलव तथा kयालादर सचूकांक    

३.१३ वा�ष�क �व�दगुत आधारमा २०७० फागनु म%हनामा राि*Gय तलव तथा vयालादर 

सचूका{क (२०६१/६२=१००) १६.३ K तशतले बढेको छ । २०६९ फागनुमा यो 
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सचूका{क ७.८ K तशतले बढेको �थयो । कम�चार<ह|को तलब तथा भ2तामा 

भएको व�ृ�का कारण तलब सचूका{क २६.४ K तशतले तथा मजदरुह|को 

vयालादरमा भएको व�ृ�का कारण vयालादर सचूका{क १४.१ K,शतले बढेको 

कारण राि*Gय तलव तथा vयालादर सचूका{क चाल ु आ�थ�क वष�को आठ 

म%हनाको अव�धमा बढेको हो । समीMा अव�धमा तलब सचूका{कमा सब ैभ�दा 

बढ< (४७.७ K तशतले) बlक तथा �व2तीय स�ंथाका कम�चार<हBको तलब बढेको 

छ । 2य�त,ै vयालादर सचूका{कमा औoयो�गक मजदरुको vयालादर सव ैभ�दा 

बढ< अथा�त २४.८ K तशतले बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा 

vयालादर सचूका{क ९.६ K,शततले बढेताप न तलव सचूका{कमा कुन ैप>रवत�न 

भएको �थएन ्। 

ता�लका ३ (घ) : राि9:य तलब तथा kयालादर सचूकांकको वा�ष
क �व�दगुत प#रवत
न    

(आधार वष
 २०६१/६२=१००)    
(K तशत प>रवत�न) 

उपभोzय व�तुह| 

 

भार 

K तशत 

आ�थ�क वष� / फागुन म%हना 

२०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

कुल सूचकाlक १००.० ९.० १९.३ १३.७ १९.१ २७.६ ७.८ १६.३ 

१. तलव सूचकाlक २७.० १०.९ १६.८ १३.८ ०.० १९.३ ०.० २६.४ 

१.१  नजामती सेवा २.८ २३.५ २८.१ १४.६ ०.० १८.७ ०.० ३१.३ 

१.२ साव�ज नक 

सं�थानह| 

१.१ ८.८ २१.९ ११.१ ०.० २८.० ०.० २७.६ 

१.३ बlक तथा 

�व2तीय सं�थाह| 

०.६ ५०.५ १८.२ १.३ ०.० ४२.४ ०.० ४७.७ 

१.४ सेना तथा 

Kहर<बल 

४.० ९.३ ३०.९ १३.० ०.० २६.५ ०.० ३४.५ 

१.५ ,शMा १०.६ १४.८ १६.१ २२.४ ०.० १९.१ ०.० ३०.५ 

१.६  नजी 

K त*ठानह| 

७.९ -१.५ २.७ ०.० ०.० ८.६ ०.० ०.० 

२.kयालादर 

सूचकाlक 

७३.० ८.४ २०.१ १३.६ २५.५ २९.८ ९.६ १४.१ 

२.१ कृ�ष मजदरू ३९.५ ६.० २६.९ १७.० ३४.६ २७.१ १२.५ १०.२ 

२.२ औधो�गक 

मजदरू 

२५.२ ११.६ १०.६ ८.८ १०.४ ३४.३ ४.७ २४.८ 

२.३  नमा�ण मजदरू ८.३ १०.९ १८.१ १०.६ २०.४ ३४.१ ६.३ ९.४ 

�ोत : नेपाल रा*G बlक 
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केहY  मखु वतहुUको सरदर खु5ा म.ूय    

३.१४ दै नक उपभोzय व�तहु|मVये Kमखु १० कृ�षज�य व�तहु| (चामल, गहँुको 

पीठो, मासको दाल, रहरको दाल, तोर<को तले, खारेको �य,ू खसीको मास,ु आल,ु 

सकेुको �याज र अदवुा) को सरदर खु�ा म\ूयको समीMा गदा� २०६९ फागनुको 

तलुनामा २०७० फागनुमा अदवुा ताजा, खसीको मास,ु �य ु खारेको र रहरको 

दालको म\ूय ^मशः ६४.३ K तशत, ३७.७ K तशत, २०.४ K तशत र ११.१ 
K तशतले बढेको छ भने अ�य व�तहुBको म\ूय घटेको छ ।  

ता�लका ३ (ङ) : केहY  मखु वतहुUको सरदर खु5ा बजार म.ूय    

(|पयैाँ) 

^.सं. व�तुको नाम इकाई 
२०६९ २०७०* 

-ावण फागुन -ावण फागुन 

१ चामल मोटो के.जी. ३५.९ ३८.० ३६.१४ ३४.१७ 

२ गहँुको पीठो के.जी. ३६.२ ३९.५ ३५.६५ ३७.७८ 

३ मासको दाल के.जी. १३७.२ १४२.९ ९९.३७ ९१.८९ 

४ रहरको दाल के.जी. १००.१ १०४.७ १०५.०३ ११६.२८ 

५ तोर<को तेल ,लटर १७८.० १८५.७ १७१.० १७०.० 

६ Vयू खारेको के.जी ५५१.६ ६२३.० ६८०.० ७५०.० 

७ खसीको मास ु के.जी. ४६६.७ ५०८.४ ६५०.० ७००.० 

८ आल ु के.जी. ३४.१ २५.६ २६.२६ २४.८७ 

९ सुकेको �याज के.जी. ३२.३ ४६.३ ५६.१४ ३६.४३ 

१० अदवुा के.जी. ५२.१ ५२.१ १०७.३३ ८५.५९ 

* Kारिaभक तtया{क 

�ोतः कृ�ष �बभाग, कृ�ष �यवसाय Kवध�न तथा बजार �वकास  नदwशनालय, ह>रहरभवन । 
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अ�तरा
ि9:य बजारमा कmचा पे:ो�लयम पदाथ
 तथा सनुको म.ूय    

३.१५ अ�तरा�ि*Gय बजारमा कpचा पेGो,लयम पदाथ� -Crude Oil Berent_ को म\ूय 

२०६९ फागनु मसा�तमा K त !यारल अमे>रक� डलर १०९.३० रहेकोमा २०७० 

फागनु मसा�तमा १.१ K तशतले घटन गई K त !यारल अमे>रक� डलर १०८.१० 

पगेुको छ ।  

३.१६  2यसगैर<, सनुको म\ूय  २०७० फागनु मसा�तसaममा १३.२ K तशतले ~ास भई 

K त आउ�स अमे>रक� डलर १३८५.० पगेुको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा प न सनुको म\ूय ३.२ K तशतले घट< K त आउ�स अमे>रक� डलर 

१५९५.५० रहेको �थयो । 

ता�लका ३ (च) : अ�तरा
ि9:य बजारमा तले तथा सनुको म.ूय 

 

असार मसा�त 

 

फागुन मसा�त 

 

K तशत प>रवत�न 

असार    फागुन    

२०६८ २०६९ २०७० २०६८ २०६९ २०७० २०६९ २०७० २०६९ २०७० 

तेल (डलर K त 

�यारल) * 
११८.१ १०२.१ १०९.१ १२३.६ १०९.३ १०८.१ -१३.५ ६.८ -११.६ -१.१ 

सुन (डलर K त 

आउ�स) ** 
१५८७.० १५८९.८ १२८४.८ १६४८.० १५९५.५ १३८५.० ०.२ -१९.२ -३.२ -१३.२ 

* ^ुड आयल �े�ट, ** ल�डन दरमा आधा>रत ।     

�ोत : नेपाल रा*G बlक 
    

नेपालमा पे:ो�लयम पदाथ
को म.ूय  विृHत     

३.१७ पेGो,लयम पदाथ�ह|मVये पेGोलको म\ूय आ�थ�क वष� २०६१/६२ मा B. ६२।०० 

K त,लटर रहेकोमा ^मशः ब:दै आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा B. १३४।५० 

K त,लटर पगेुको छ । 2यसगैर<, �डजेलको म\ूय आ�थ�क वष� २०६१/६२ को B. 

४१।०० K त,लटरबाट बढेर आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा B. १०५।५० K त,लटर तथा 

म%�तलेको म\ूय B. ३४।०० K त,लटरबाट बढेर B. १०५।५० K त,लटर पगेुको 

छ। �वगत १० वष� अव�धको पेGो,लयम पदाथ�को म\ूय Kविृ2तलाई तलको रेखा 

�च�मा देखाइएको छ ।  
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३.१८ �डपो वा भ�सार �व�द ुरहेको ठाउँ अनसुार पेGो,लयम पदाथ�को थोक �ब^� म\ूय 

(म\ूय अ,भव�ृ� करसमेत)  नधा�रण गनw !यव�था रहेको छ । पेGो,लयम 

पदाथ�को थोक �ब^� �वतरण गनw !यव�था �वराटनगर, वीरग}ज, अमलेखग}ज, 

काठमाड�, पोखरा, भरैहवा, नेपालग}ज, सखुwत, दा{ग, धनगढ<, %दपायल र 

जनकपरुबाट ग>रएको छ । य�तो !यव�था अनसुार ठाउँ अनसुार पेGो,लयम 

पदाथ�को थोक तथा खु�ा म\ूयमा फरक पन� सqदछ । २०७० चैत ६ गत े

 नधा�रण भएको म\ूय अनसुार काठमाड� उप2यकामा पेGोलको खु�ा म\ूय B. 

१३४।५०, �डजेल तथा म%�तलेको खु�ा म\ूय B. १०५।५० र एल.�प. zयाँसको 

म\ूय K त ,स,लEडर १ हजार ४ सय ७० |पयैाँ रहेको छ । 2य�त,ै हवाई 

इ�धनको म\ूय B. १४३।०० K त ,लटर रहेको छ । 

आप�ूत
 िथ�त    

३.१९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनामा गत वष�को यस ैअव�धको तलुनामा 

पेGोलको आप ूत � १८.५ K तशतले, �डजेलको आप ूत � १२.४ K तशतले, हवाई 

इ�धनको आप ूत � ११.० K तशतले र एल. �प. जी. zयाँसको आप ूत � १३.५ 

K तशतले व�ृ� भएको छ । तर म%�तलेको आप ूत � भने २५.० K तशतले घटेको 

छ । खासगर< एल. �प. जी. zयाँसले म%�तलेलाई K त�थापन गदw गएको र 

म%�तले र �डजेलको म\ूय समान भएको हँुदा कालोबजार<कता�ह|ले म%�तलेलाई 

�डजेलमा ,मसाउने काय�मा कमी आएको कारण म%�तलेको मागमा क,म आई 
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आप ूत� घ6न गएको हो । केह< Kमखु पेGो,लयम पदाथ�को आप ूत � ि�थ तलाई 

तलको ता,लकामा देखाइएको छ । 

ता�लका ३ (छ) : केहY  मखु पे:ो�लयम पदाथ
को आप�ूत 
 िथ�त 

केह< Kमुख पेGो,लयम 

पदाथ�ह| 

Kथम आठ म%हना K तशत प>रवत�न 

२०६९/७० २०७०/७१ फागुन /    फागुन    

पेGोल (fक.,ल.) १४१,९२४ १६८,१८७ १८.५ 

�डजेल (fक.,ल.) ४४७,८८७ ५०३,२५७ १२.४ 

म%�तले (fक.,ल.) १८,०९१ १३,५७३ -२५.० 

हवाई इ�धन (fक.,ल.) ७८,३३० ८६,९२२ ११.० 

कुल जVमा ६८६,,,,२३२    ७७,,,,१९३९ १२.५ 

एल.पी.zयाँस (मे.ट.) १३३,२७१ १५१,२११ १३.५ 

�ोत : नेपाल रा*G बlक 

३.२० कुEठरोग  नय��ण काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा देशका १३ 

दगु�म तथा ९ आ,ंशक दगु�म गर< २२ दगु�म िज\लाहBमा कुल ५४ हजार ७ सय 

७३ qवी�टल आयो�डनयqुत ननू ढुवानी गनw लyय रहेकोमा समीMा वष�को आठ 

म%हनासaममा ३७ हजार ३६ qवी�टल आयो�डनयqुत ननू ढुवानी ग>रएको छ ।  

३.२१ देशका ३० दगु�म पहाडी िज\लाह|मा सरल एव ंसलुभ |पमा खाoया�न उपल�ध 

गराउने नी तअन|ुप चाल ुआ�थ�क वष�मा प न खाoय स�ंथानमाफ� त ्खाoया�न 

ढुवानी गर< आप ूत � गराउने काय�लाई  नर�तरता %दईएको छ । सोह< ^ममा 

चाल ुआ�थ�क वष�मा १४ हजार १ सय ५० मे%Gक टन खाoया�न ढुवानी गनw 

लyय रहेकोमा २०७० फागनु मसा�तसaममा ९ हजार ४ सय ६१ मे%Gक टन 

खाoया�न ढुवानी भएको छ । अ घ\लो वष� १४ हजार ३ सय मे%Gक टन 

खाoया�न ढुवानी गनw लyय रहेकोमा फागनु मसा�तसaममा ६ हजार ५ सय 

९० मे%Gक टन मा� खाoया�न ढुवानी भएको �थयो । राि*Gय खाoया�न सरुMा 

भEडारमा चाल ुआ�थ�क वष�मा आपतकाल<न आप ूत �का ला�ग देशका �व,भ�न 

भागमा २५ हजार मे%Gक टन खाoया�न स}चय रा]ने लyय रहेकोमा २०७० 

फागनु मसा�तसaममा ७ हजार २ सय ७२ मे%Gक टन खाoया�न स}चय 

ग>रएको छ भने साक�  खाoय सरुMा भEडारमा चाल ुआ�थ�क वष�मा ३३ हजार 

मे%Gक टन खाoया�न स}चय गनw लyय रहेकोमा २०७० फागनु मसा�तसaममा 

१५ हजार २ सय ७२ मे%Gक टन खाoया�न मौvदात राQखएको छ । यसर< 



64 

 

राि*Gय खाoया�न सरुMा भEडार र साक�  खाoय सरुMा भEडारमा गर< समीMा 

अव�धमा २२ हजार ५ सय ४४ मे%Gक टन खाoया�न स}चय भएको छ ।  

समया तथा सझुावह+    

३.२२ सामा�य�तरको म\ूयव�ृ�ले उ2पादनमा सकारा2मक Kभाव पानw भएताप न 

उpच�तरको म\ूयव�ृ�बाट गर<ब तथा सीमा�तकृत समदुायको जीवन�तरमा 

क*टता आउँदछ । यसबाट सरकारको ग>रवी �य ूनकरण गनw उ�े�य हा,सलमा 

अवरोध उ2प�न हुने र आय असमानता व: ने अव�था अ2प�न हु�छ । 

म�ुा�फ� तलाई वाि�छत �तरमा रा]न चा,लएका �व,भ�न कदमहBका वाबजुद 

हालका वष�हBमा म�ुा�फ� त दर उpच रहँदै आएको छ । हालका वष�हBमा 

देQखएको उpच �तरको म�ुा�फ� तमा खासगर< आप ूत �ज�य लगायत सरंचनागत 

पM बढ< िजaवेवार रहेको स�दभ�मा म�ुा�फ�तलाई वाि�छत �तरमा \याउन 

मौ%�क नी तका साथै सरकारको �व2त नी त एवम ् म\ूय अनगुमन लगायत 

समL आप ूत � !यव�थापन गनwतफ�  Vयान %दन ु आव�यक छ। उpच�तरको 

म�ुा�फ� तलाई  नय��ण गन� �वतरण Kणाल<लाई !यवि�थत बनाउने, दगु�म 

%हमाल< तथा पहाडी िज\लाहBमा भEडारण Mमता (Buffer Stock) को �वकास र 

�व�तार गनw, राजमाग� व�द गनw काय�लाई काननुी Bपमा दEडनीय बनाउने, 

बजार अनगुमनलाई Kभावकार< बनाउने, यातायात M�ेमा �वoयमान काटw,लङ / 

,सिEडकेट Kणाल< समा�त गनw, अनाव�यक स}चय गनw Kविृ2तलाई दBु2साहत 

गनw, पेGो,लयम पदाथ�को �वतरणलाई !यवि�थत गनु�का साथै अ�तरा�ि*Gय बजार 

म\ूय अनसुार म\ूय समायोजन गनw, कृ�ष उ2पादन तथा उ2पादक2व बढाउन 

कृ�ष Mे�मा थप लगानी बढाउने, �वoयमान लोडसे�ड{गको सम�या समाधान 

गन�  नमा�णा�धन जल�वoयतु आयोजनाहB समयमा न ै सaप�न गनw, 

�वचौ,लयाहBले ,लने गरेको उpच मािज�नलाई  नय��ण गनw, सहकार< स�ंथाहB 

माफ� त अ2याव�यक व�त ुतथा सेवाहBको �वतरण गनw !यव�था ,मलाउने आ%द 

ज�ता पMहBमा त2काल Vयान %दन ुआव�यक छ । 

३.२३ दगु�म िज\लाहBमा ढुवानीकता� वीच �वoयमान अ�व�थ K त�पधा�, ठेqका 

�वीकृत भएप छ सaझौता नगर< वा गरेर प न काम नगनw Kविृ2त, पेGो,लयम 

पदाथ�को म\ूय व�ृ�, %हमाल< Mे�मा हुने %हमपातको कारण खाoया�न ढुवानी 

गर< आप ूत � गन�मा सम�या, दगु�म ठाँउका अ�धकाशं �थानहB खास गर< 



65 

 

कणा�ल< Mे�बाट �वीकृत कोटा अपगु भई अ2य�धक मा�ामा खाoया�नको माग 

भ ै आउने, माग अनBुप खाoया�न ढुवानी !यव�थाको ला�ग समयम ै

आव�यकता अनसुार खाoया�न ढुवानीमा बजेट  नकासा नहुने आ%द ज�ता 

सम�याहBका कारण देशका �व,भ�न भागहBमा खाoय व�तकुो सहज आप ूत �मा 

सम�या आउने गरेको छ । यी सम�याहB समाधान गन� खाoय व�तकुो 

आप ूत �/�वतरण गनw  नकायलाई बढ< िजaमेवार बनाउनकुासाथै ढुवानीका ला�ग 

पया��त बजटे �ब नयोजन गनw, सरकार< तथा  नजी पहलमा दगु�म िज\लाहBमा 

भEडारण M�ेहBको �थापना गनw, सहकार< स�ंथाहB माफ� त खाoय व�तहुB 

�वतरण गनw !यव�था ,मलाउने तफ�  Vयान %दन ुआव�यक छ । 

३.२४ नेपाल आयाल  नगमलाई पेGो,लयम पदाथ�को आयात तथा �वतरणको 

एका�धकार रहेको भएताप न !यव�थापक�य कुशलताको कमी, अ2य�धक 

चुहावट, अ�तरा�ि*Gय म\ूय अनसुार म\ूय समायोजनको कमी, नगद Kवाहको 

कमी आ%दको कारण  नगमको �व2तीय अव�था खि�कँदै गएको छ ।  नय,मत 

Bपमा म\ूय समायोजन हुन नसqदा  नगमको ऋण दा य2व ब:दै गएको र 

नगद Kवाहको कमीका कारण पेGो,लयम पदाथ�को  नय,मत आप ूत � तथा 

�वतरणमा सम�या देQखएको छ । यी सम�याहB समाधान गन�  नगमको 

!यव�थापfकय पMमा सधुार गनु�कासाथ ैचुहावट  नय��ण गनw,  नजी Mे�लाई 

आयात तथा �वतरणमा सलंzन गराउँदै जाने, अ�तरा�ि*Gय बजार म\ूय अनसुार 

�वत: म\ूय समायोजन गनw व�ैा नक सयं��को �वकास गनw, म\ूय ि�थर<करण 

कोषको �थापना गनw, �डपोहBको भEडारण Mमता �व�तार गद� जाने, 

राजमाग�मा ब�द, ह�ताल, चqकाजाम गनw Kविृ2तलाई  नB2सा%हत गर< 

पेGो,लयम पदाथ�को आप ूत �लाई  नय,मत गनw, पेGो,लयम पदाथ�को �वक\पमा 

जल�वoयतु �वकास र उपयोगमा जोड %दने आ%द पMहBमा Vयान %दन ु

आव�यक छ । 
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४. मु5ा तथा बै\कlग 

मौi5क नी�त 

४.१ समि*टगत आ�थ�क �था य2व कायम गद� उpच तथा %दगो आ�थ�क व�ृ�को 

लyय हा,सल गनw उदे�य राखेर मौ%�क तथा �व2त नी त    तजु�मा ग>रएका 

हु�छन ् । �व2त नी त जनता�ारा  नवा��चत काय�कार<�ारा तजु�मा गर< 

काया��वयन ग>र�छ भने मौ%�क नी तको तजु�मा तथा काया��वनमा �वाय2त 

के��<य बlक सलंzन रहेको हु�छ ।    

४.२ नेपाल रा*G बlक ऐन २०५८ को दफा ९४ अनसुार नेपाल रा*G बlकले K2येक वष� 

मौ%�क नी त सaव�धी K तवेदन साव�ज नक जानकार<को ला�ग Kकाशन गर< 

आएको छ । 2य�तो Kावधानबाट नेपाल रा*G बlकको काम कारवाह<मा 

पारद,श�ता कायम हुने र बlकको साव�ज नक जवाफदे%हता बढाउन म�त पzुने 

गद�छ । उqत ऐनको Kावधान अनसुार नेपाल रा*G बlकले आ�थ�क वष� २०५९/६० 

देQख मौ%�क नी त र सोको मVयावधी समीMा K तवेदन Kकाशन गद� आएको 

छ । यसर< जार< हुने मौ%�क नी त मलूतः म\ूय तथा बा.य Mे� �था य2व 

कायम गनw,    �व2तीय �था य2व कायम गद� आ�थ�क व�ृ�को लyय हा,सल गन� 

सहयोग गनw,    �व2तीय समावेशीकरण �व�तार गनw ज�ता उदे�यहB प>रपतूWमा 

केि��त रहने गद�छ ।  यन ैउदे�यका साथ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को मौ%�क 

नी त २०७० साउन ६ गत ेर 2यसको मVयावधी म\ूयाकंन २०७० फागनु १९ गत े

साव�ज नक भएको �थयो ।     

मौi5क नी�तको काय
iदशा 

४.३ म\ूय तथा वा.य Mे� �था य2वमा K तकुल असर नपनw गर< उpच आ�थ�क 

व�ृ�दर हा,सल गन� मौ%�क नी तको काय�%दशालाई केह< ल�चलो बनाउँदै    �व2तीय 

�था य2व स(ुढ गनw,    कजा� Kवाहलाई उ2पादनशील Mे�तफ�  अ,भमखु गनw र 

�व2तीय पहँुच अ,भव�ृ� गनwतफ�  मौ%�क नी त केि��त रहेको छ । म�ुा�फ� त 

दर उpच रहेको,    �वKेषण आKवाह �व�तारसँग ैआ�त>रक माग ब,लयो रहेको र 
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नेपाल< म�ुा अवम\ूयन भएको कारण म\ूय व�ृ�लाई लiMत सीमा,भ� \याउन 

मौ%�क तथा कजा� योगा{कहBलाई वाि}छत दायरामा रा]न मौ%�क नी त सजग 

रहेको छ । 2य�त,ै    शोधना�तर बचत उpच रह< �वदेशी �व नमय सि}च त 

उ\ले]य Bपले बढेकोले वा.य Mे� �था य2व कायम गन� सहज भएताप न 

आयातको उpच व�ृ�को कारण !यापार घाटा ब:दै जाने अव�था �वoयमान 

रहेको छ । �वKेषण आKवाहमा आउने उतार––––चढावबाट वा.य Mे� स�तलुनमा 

जोQखम आउन सqने हँुदा अ�धक मौ%�क �व�तार हुन न%दन मौ%�क 

!यव�थापनमा सजगता अपनाइएको छ ।     

४.४ बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBबाट  नजी Mे�तफ�  Kवाह हुने कजा�को �व�तारले 

आ�थ�क ग त�व�ध बढाउन सहयोग पzुने भएताप न य�तो कजा� अन2ुपादक M�े 

तथा आयातमा ब:न गएमा म�ुा�फ� तमा चाप पनw,    �व2तीय एवम ्वा.य Mे� 

�था य2वमा जोQखम ब:ने र चाल ु खाता स�तलुनमा K तकुल असर पनw 

भएकोले कजा� �व�तारलाई वाि}छत सीमा,भ� राखी बढ<भ�दा बढ< कजा� 

अथ�त��का Kाथ,मकता Kा�त उ2पादनमलूक M�ेतफ�  Kवा%हत गनwतफ�  मौ%�क 

नी तले जोड %दएको छ ।     

४.५ �व2तीय Mे�को �था य2व कायम रा]ने,    �व2तीय सेवाको कुशलता अ,भव�ृ� 

गनw,    �व2तीय सशुासन कायम रा]ने र बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको पुँजीको 

आधार मजबतु बनाउने अ,भKायले एक आपसमा गा,भने Kf^यालाई Kो2साहन 

ग>रदैं आएको छ । बlक तथा �व2तीय स�ंथा एक आपसमा गा,भने Kf^याबाट 

�व2तीय पहँुच घ6न न%दने र !यवसा यक जोQखम केि��कृत हुन न%दनेतफ�     

सचेतता अपनाइएको छ । समावेशी �व2तीय पहँुच अ,भव�ृ� गनw काय�लाई उpच 

Kाथ,मकता %दइँदै आएकाले बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBले Lामीण Mे�मा शाखा 

�व�तार गनwदेQख शाखा र%हत एवम ्मोवाइल बlfक{ग सेवा Kदान गन� थालेका 

छन ् । तर प न Lामीण M�ेमा र �यनू आय भएका वग�मा अझै    पया��त 

बfैक{ग सेवा पzुन नसकेकोले Lामीण र दगु�म M�ेमा �व2तीय सेवाको पहँुच 
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बढाउन जोड %ददैं �व2तीय साMरतालाई प न �व2तीय पहँुचको अ,भ�न अगंको 

Bपमा अ�ंगकार ग>रएकोछ ।    

आ�थ
क तथा मौi5क लoय 

४.६ आ�थ�क व�ृ�दर र म�ुा�फ� तदर लyय अनसुार हा,सल नभएताप न मौ%�क 

एवम ् �व2तीय प>रसचूकहB स�तोषजनक रहेको,    राज�व सकंलन उ2साहKद 

रहेको,    वजेटघाटा वाि�छत �तरमा रहेको, !यापार घाटा उpच रहेताप न �वKेषण 

आKवाह स�तोषजनक Bपमा बढेकोले चाल ु खाता बचतमा रह< शोधना�तर 

ि�थ त स(ुढ रहेको र �वदेशी �व नमय सि}च त प न उ\ले]य व�ृ� भएको 

अव�थामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को मौ%�क नी त साव�ज नक ग>रएको �थयो ।    

४.७ म\ूय व�ृ�लाई लiMत सीमा,भ� रा]ने,    वा.य तथा �व2तीय Mे� �था य2व 

कायम रा]ने,    आ�थ�क व�ृ�को लyय हा,सल गन� सहयोग गनw,    कजा�को 

उ2पादनशील M�ेमा उपयोग गनw र �व2तीय पहँुच अ,भव�ृ� गनw उ�े�य हा,सल 

गन�मा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को मौ%�क नी त केि��त रहेको �थयो ।    

४.८ आ�थ�क वष� २०७०/७१ का ला�ग जार< मौ%�क नी तले वा�ष�क औसत म�ुा�फ� त 

दरलाई ८.० K तशतमा कायम रा]ने,    किaतमा ८ म%हनाको व�त ुतथा सेवाको 

आयात धा�न सqने �वदेशी �व नमय सि}च त कायम गनw र ५.५ K तशतको 

आ�थ�क व�ृ� हा,सल गन� सहयोग प-ुयाउन आव�यक कजा�को !यव�था गनw 

लyय राखेको �थयो । उपरोqत लyय हा,सल गन� सहज हुने गर< मौ%�क 

नी तको अ�त>रम लyयको Bपमा रहेको �व�ततृ म�ुा Kदायको व�ृ�दर १६.० 

K तशत रहने KMेपण ग>रएको �थयो । 2यसगैर<,    कुल आ�त>रक कजा� १७.१ 

K तशतले �व�तार हुने र सो मVये  नजी Mे�तफ� को कजा� १८.० K तशतले ब:ने 

KMेपण ग>रएको �थयो । २०७० फागनुमा जार< ग>रएको मौ%�क नी तको 

मVयावधी समीMामा ५.५ K तशतको आ�थ�क व�ृ�दर हा,सल हुने,    म�ुा�फ� तदर 

औसतमा ८.५ K तशत रहने,    �व�ततृ म�ुा Kदायको व�ृ�दर १८.० K तशत रहने 
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र  नजी Mे�तफ�  जाने कजा� १७.० K तशतले बढने सशंो�धत अनमुान ग>रएको 

�थयो ।        

म�जुसा ४ (क) : मौi5क नी�तका  मुख प#रसूचकह+    

• वा�ष�क औषत मू\य व�ृ� ८.० K तशत रहने लyय ,लइएकोमा आठ म%हनाको औषत उपभोqता 

मु�ा�फ� त ९.० K तशत रहेको । 

• किaतमा ८ म%हनाको व�तु तथा सेवाको आयात धा�न सqने �वदेशी �व नमय सि}च तको 

�तर कायम रा]ने लyय रहेकोमा आठ म%हनासaममा सि}चत �वदेशी �व नमयले १०.१ 

म%हनाको व�तु तथा सेवाको आयात धा�न पया��त रहेको । 

• ५.५ K तशतको आ�थ�क व�ृ�दर हा,सल गन� �व�ततृ मु�ा Kदायको व�ृ�दर १६.० K तशत रहने 

KMेपण रहेकोमा आठ म%हनामा �व�ततृ मु�ा Kदायको व�ृ�दर १०.८  K तशत रहेको । 

• कुल आ�त>रक कजा� १७.१ K तशतले व�ृ� हुने KMेपण रहेकोमा आठ म%हनामा ३.१ K तशतले 

बढेको । 

•  नजी Mे� तफ� को कजा� १८.० K तशतले बढने KMेपण रहेकोमा आठ म%हनामा ११.१ K तशतले 

बढेको । 

 

मौi5क नी�तको सQचालन उपकरण 

४.९ म\ूय व�ृ�लाई  नि�चत सीमा,भ� राखी आ�थ�क व�ृ�लाई टेवा %दन नी तगत 

दरको |पमा रहेको बlकदरलाई ८.० K तशत न ैकायम ग>रएको छ । 2यसगैर<, 

बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBलाई अ\पकाल<न तरलता !यव�थापन गन� उपल�ध 

गराइने �थायी तरलता स�ुवधा बlकदरमा न ै उपल�ध गराउने !यव�थालाई 

 नर�तरता %दइएको छ । 2य�त,ै    बlक तथा �व2तीय स�ंथाले कायम गनु�पनw 

अ नवाय� नगद अनपुात "क"    वग�को ला�ग ५.० K तशत,    "ख"    वग�को ला�ग ४.५ 

K तशत र "ग"    वग�को ला�ग ४.० K तशत कायम ग>रएको छ ।     

४.१० बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBले कायम गनु� पनw वधैा नक तरलता अनपुात 

सaब�धी �वoयमान !यव�थामा केह< प>रवत�न गर< "क"    वग�का स�ंथाका ला�ग 

१२ K तशत,    च\ती तथा कल  नMेप सकंलन गनw "ख"    र "ग"    वग�का स�ंथाको 

ला�ग ^मशः ९ K तशत र ८ K तशत कायम ग>रएको छ । सव�साधारणबाट 

 नMेप सकंलन गनw "घ"    वग�का स�ंथाका ला�ग य�तो अनपुात ४ K तशतमा 

यथावत राQखएको छ ।    
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४.११ बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBमा तरलताको अव�था सहज रहेका कारण 

खुलाबजार कारोबार अ�तग�त >रपो तथा >रभस� >रपो बोलकबोलको अ�धकतम 

अव�धलाई २८ %दनबाट घटाई २१ %दन कायम ग>रएको छ । 2य�त,ै    

अ\पकाल<न तरलता !यव�थापनको ला�ग खुलाबजार कारोबारलाई बढ< 

Kभावकार< बनाउन Gेजर< �व\स एवम ् �वकास ऋणप�हBको बोलकबोलमा 

Online Bidding System लाग ू गनw,    खुलाबजार स}चालन �व नयमावल<को 

तजु�मा एवम ्काया��वयन गनw र सरकार< ऋणप�को दो�ो बजार कारोबारलाई 

f^याशील बनाउन Kाथ,मक !यवसायकता� Kणाल< (Primary Dealership System) 

लाग ूगन� आव�यक पवूा�धार तयार गनw !यव�था मौ%�क नी तले गरेको छ ।    

४.१२ कजा�को �याजदर  नधा�रण Kf^यालाई पारदशW एवम ् K त�पधW बनाउन 

वाQणvय बlकहBमा लाग ूग>रएको आधार �याजदरको अवधारणा ^मशः अ�य 

�व2तीय स�ंथाहBमा समेत लाग ूग>रने !यव�था मौ%�क नी तले गरेको छ ।    

४.१३ Bzण उoयोग,    घरेल ु तथा साना उoयोग,     नया�तमलूक !यवसाय,    म%हलाoवारा 

स}चा,लत !यवसाय र वदेै,शक रोजगार<का ला�ग तोfकएका वग� एवम ्

तोfकएका समदुायoवारा स}चा,लत साना !यवसायमा Kदान ग>रने �वशषे 

पनुरकजा�दरलाई १.५ K तशतबाट घटाएर १ K तशत कायम ग>रएको छ । 

य�तो स�ुवधा उपयोग गदा� बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBले सaबि�धत Lाहकबाट 

४.५ K तशत भ�दा बढ< �याज ,लन नपाइने !यव�थालाई कायम ैराQखएको छ। 

2य�त,ै कृ�ष,    जल�वoयतु,    पशपुMंी एवम ् म2�यपालन !यवसाय र तोfकएका 

अ�य उ2पादनशील Mे�को ला�ग कायम रहेको पनुरकजा�दर ६.० K तशतबाट 

घटाएर ५ K तशत कायम ग>रएको छ । य�तो पनुरकजा�को हकमा बlक तथा 

�व2तीय स�ंथाहBले Lाहकबाट ९ K तशत भ�दा बढ< �याज ,लन नपाइने 

!यव�था ग>रएको छ ।    

४.१४ बlक तथा �व2तीय स�ंथाबाट �वप�न वग�मा Kवा%हत कजा� ५ K तशत पु¥¥¥¥याउने 

नी त अनBुप आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा �वप�न वग� कजा� अनपुात वाQणvय 

बlकहBले ४.५ K तशत,    �वकास बlकहBले ४.० K तशत र �व2त कaपनीले ३.५ 

K तशत पु¥¥¥¥याउन ुपनw !यव�था ग>रएको छ । वाQणvय बlकहBले उ2पादनशील 
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Mे�मा Kवाह गनw कजा� कुल कजा�को २० K तशत पु¥¥¥¥याउने गर< पेश गरेको 

काय�योजना अनसुार २०७२ असारसaममा य�तो कजा� तोfकए बमोिजमको 

अनपुातमा पु¥¥¥¥याउन ु पनw !यव�था ग>रएको छ । यस अ�तग�त कृ�ष र उजा� 

Mे�मा किaतमा १२ K तशत कजा� Kवाह गनु�पनw !यव�था ग>रएको छ । साथै,    

�वकास बlक र �व2त कaपनीहBले समेत आगामी ३ वष�,भ� उ2पादनशील 

Mे�मा कुल कजा�को एक  नि�चत K तशत कजा� Kवाह गनw काय�योजना तयार 

गर< पेश गनु�पनw !यव�था ग>रएको छ ।    

ता�लका ४ (क) : बकैदर, , , , पनुरकजा
दर र अ�नवाय
 नगद अनपुात ( �तशतमा) 

उपकरण आ�थ�क वष� 

२०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

बlकदर ६.५ ७.० ७.० ८.० ८.० 

पुनरकजा
दरह+ः 

 नया�त कजा� (�वदेशी मु�ामा) 

 नया�त कजा� (�वदेशी मु�ामा) 

Bzण उoयोग 

साना तथा घरेलु उoयोग 

उ2पादनमूलक Mे� 

 

१.५ 

०.२५* 

१.५ 

२.५ 

७.५ 

 

१.५ 

०.२५* 

१.५ 

१.५ 

७.० 

 

१.५ 

०.२५* 

१.५ 

१.५ 

६.५ 

 

१.५ 

०.२५* 

१.५ 

१.५ 

६.० 

 

१.० 

०.२५* 

१.० 

१.० 

५.० 

अ नवाय� नगद अनुपात ५.५ ५.५ ५.० ५-६+ ४-५++ 

�थायी तरलता सु�वधा 

(पेनालदर) 

३.० ३.० ३.० ०.०# ०.०# 

*  
LTBOR Rate मा जो�ने 

+  अ नवाय� नगद मौvदात अनपुात "क" वग�का ला�ग ६ K तशत, "ख" वग�का ला�ग ५.५ K तशत र "ग" वग�का 

ला�ग ५.० K तशत कायम ग>रएको । 

++ अ नवाय� नगद मौvदात अनपुात "क" वग�का ला�ग ५ K तशत "ख" वग�का ला�ग ४.५ K तशत र "ग" वग�का 

ला�ग ४.० K तशत कायम ग>रएको । 

#  �थायी तरलता स�ुवधा बकैदरमा न ैउपल!ध गराइने !यव�था आ�थ�क वष� २०६९/७० को मौ%�क नी तले गरेको । 

 �ोतः नेपाल रा*G बlक। 

मौi5क योगाlकहUको िथ�त 

४.१५ चाल ु आ�थ�क वष�को आठ म%हनामा �व�ततृ म�ुा Kदाय १०.८ K तशतले र 

सकुं�चत म�ुा Kदाय १०.९ K तशतले बढेका छन ् । अ घ\लो वष�को सोह< 



72 

 

अव�धमा �व�ततृ म�ुा Kदाय र सकुं�चत म�ुा Kदाय ^मशः ६.२ K तशत र १.६ 

K तशतले बढेका �थए । मौ%�क M�ेको खुद वदेै,शक सaपि2तको �व�तार उpच 

दरले बढेको कारण चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा �व�ततृ म�ुा 

Kदायको व�ृ�दर अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको तलुनमा उpच रहन गएको हो। 

2य�त,ै चलन च\तीमा रहेको म�ुा उpच दरले बढेको कारण समीMा अव�धमा 

सकुं�चत म�ुा Kदायको व�ृ� दर बढेको हो । 

ता�लका ४ (ख) : म5ुा  दायमा  भाव पानp कारकहU    

(B.करोडमा) 

मौi5क योगाlक    

आठ मiहनाको प#रवत
न    

२०६९/७० २०७०/७१* 

रकम K तशत रकम K तशत 

 १. खुद वैदे,शक सaपि2त@
 ११७७.७१ ३.१ १०२८१.४२ २२.० 

 २. खुद आ�त>रक सaपि2त (२.१–२.२)@
 ५७९३.८ ७.८ ३९३४.१ ४.६ 

२.१ कुल आ�त>रक कजा� ८८५१.१ ८.९ ३६२३.६ ३.१ 

(क) 
 

सरकारलाई गएको खुद कजा� -४०३९.० -२४.८ -७८४५.७ -४६.८ 

अ. सरकारमा�थको दावी -१२०.२ -०.७ ३७०.६ २.२ 

आ. सरकार<  नMेप ३९१८.८ १६५१.६ ८२१६.३ ४४५२९.० 

(ख) गैर–�व2तीय सरकार< सं�थालाई गएको 

कजा� 

७०.२ ७.० २५.९ २.३ 

(ग) �व2तीय सं�थानह|लाई गएको कजा� १९३.४ १६.३ ६५७.६ ४८.१ 

 अ. सरकार<  ३१.३ २४.५ ०.५ ०.४ 

 आ. गैर सरकार< १६२.२ १५.३ ६५७.१ ५३.२ 

(घ)  नजी Mे�लाई गएको कजा� १२६२६.५ १५.६ १०७८५.८ ११.१ 

२.२ खुद अमौ%�क दा य2व@
 ३०५७.३१ १२.३ -३१०.४२ -१.० 

३. मु�ा Kदाय, एम २ (३.१+३.४) ६९७१.५ ६.२ १४२१५.४ १०.८ 

३.१. 
 

मु�ा Kदाय, एम १ (क+ख) ४१२.६ १.६ ३२८७.५ १०.९ 

(क) मु�ा १४१७.७ ८.३ ३०३१.६ १५.५ 

(ख) च\ती  नMेप -१००५.२ -१०.८ २५५.९ २.४ 

३.२ वचत र कल  नMेप ५८३१.२ ११.१ ८३७७.६ १३.४ 

३.३ आव�धक  नMेप+ ७२७.८ २.१ २५५०.४ ६.५ 

३.४ आव�धक र बचत  नMेप (३.२+३.३) ६५५९.० ७.६ १०९२८.० ६६.६ 

*अप>र*कृत, @�व नमय नाफा / नोqसान समायोजन ग>रएको, + मािज�न  नMेप समेत    
! �व नमय दर प>रवत�न घाटा B. ३७५.५ करोड समायोजन ग>रएको 
@ �व नमय दर प>रवत�न नाफा B. ९१३.२ करोड समायोजन ग>रएको 
�ोत : नेपाल रा*G बlक 
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खुद वदेै�शक सVपिHत 

४.१६ खासगर< �वKेषण आKवाह, सेवा आय तथा वदेै,शक सहायतामा भएको उ\ले]य 

व�ृ�ले गदा� आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा खुद वदेै,शक 

सaपि2त (�वदेशी �व नमय म\ूया{कन नाफा-नोqसान समायोिजत) | १०२ अब� 

८१ करोड (२२.० K तशत) ले बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा उqत 

सaपि2त | ११ अब� ७८ करोड (३.१ K तशत) ले बढेको �थयो । 

कुल आ�त#रक कजा
 

४.१७ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा कुल आ�त>रक कजा� ३.१ 

K तशतले बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा उqत कजा� ८.९ 

K तशतले बढेको �थयो । चाल ुआ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा सरकार तफ� को 

खुद दावी उ\ले]य दरले घटेको कारण कुल आ�त>रक कजा� अ घ\लो वष�को 

सोह< अव�धको तलुनामा कम दरले बढेको हो । समीMा अव�धमा 

सरकारमा�थको खदु दावी ४६.८ K तशतले घटेको छ । अ घ\लो वष�प न य�तो 

दावी २४.८ K तशतले घटेको �थयो । सरकारलाई गएको कजा� सीमा�त दरले 

बढेताप न चाल ुआ�थ�क वष�को फागनु मसा�तसaममा B. ८२ अब� १६ करोडको 
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सरकार< बचत कायम रहेकोले सरकारमा�थको खुद दावी घटेको हो । 

४.१८ चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनासaममा  नजी M�ेतफ� को दावी ११.१ K तशत 

अथा�त ्B.१०७ अब� ८६ करोडले बढेको छ । अ घ\लो वष�को यस ैअव�धमा उqत 

Mे�तफ� को दावी १५.६ K तशत अथा�त ्B.१२६ अब� २६ करोडले बढेको �थयो । 

कृ�ष, उ2पादनमलूक उoयोग, यातायात तथा स}चार, थोक तथा ख�ुा !यापार, 

सेवा उoयोग, उपभोzय कजा� आ%द M�ेमा बlक तथा �व2तीय स�ंथाको लगानी 

अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको तलुनामा कम रहेको कारण समीMा अव�धमा 

 नजी M�ेतफ� को दावी कम दरले बढको हो ।  

 

सिQचत म5ुा 

४.१९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा सि}चत म�ुा ५.८ K तशतले 

बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा य�तो म�ुा १०.० K तशतले घटेको 

�थयो । वा�ष�क �व�दगुत आधारमा भने २०७० फागनु मसा�तमा सो म�ुा ३०.४ 

K तशतको उpच दरले बढेको छ । चाल ुआ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा नेपाल 

रा*G बlकको खुद वदेै,शक सaपि2त उ\ले]य Bपमा बढेको कारणले गदा� य�तो 

म�ुा उpच दरले बढेको हो । 
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ता�लका ४ (ग) : सिQचत म5ुामा भएको प#रवत
न 

शीष�क 

 

२०६९ 

असार 

मसा�त  

२०६९ 

फागुन 

मसा�त  

२०७० 

असार 

मसा�त  

२०७०* 

फागुन 

मसा�त  

 थम आठ मiहनामा 

 �तशत प#रवत
न    

२०६९/७० २०७०/७१ 

सि}चत मु�ा 

(B. करोडमा) 

३१९३२.३ २८७२३.९ ३५४२२.० ३७४५९.२ -१०.० ५.८ 

संकु�चत मु�ा 

गुणक 

०.८२६ ०.९३२ ०.८५१ ०.८९३ १२.९ ४.९ 

�व�ततृ मु�ा 

गुणक 

३.५४० ४.१७८ ३.७१३ ३.८९१ १८.० ४.८ 

* अप>र*कृत । 
�ोतः नेपाल रा*G बlक । 

४.२० म�ुा गणुकतफ� , �व�ततृ म�ुा गणुक २०७० असार मसा�तको तलुनामा २०७० 

फागनु मसा�तमा ४.८ K तशतले बढ< ३.९ मा पगेुको छ । सो%ह अव�धमा 

सकुं�चत म�ुा गणुक प न ४.९ K तशतले बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धको तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा सि}चत म�ुा बढेको 

कारण म�ुा गणुकको व�ृ�दर �यनू रहन गएको हो । 

मौi5क उपकरणहUको काया
�वयन िथ�त 

४.२१ बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBमा रहेको अ�धक तरलतालाई खुला बजार कारोवार 

माफ� त Kशोचन ग>रएको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा 

खुला बजार कारोबार अ�तग�त सोझै �ब^� बोलकबोल माफ� त B. ८ अब� ५० 

करोड बराबरको तरलता Kशोचन भएको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा 

प न सोझै �ब^� बोलकबोल माफ� त B. ८ अब� ५० करोड बराबरको तरलता 

Kशोचन भएको �थयो । 2य�त,ै आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको 

अव�धमा >रभष� >रपो बोलकबोल माफ� त B. २७० अब� बराबरको तरलता Kशोचन 

भएको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा भने >रभष� >रपो कारोवार भएको 

�थएन । बlक तथा �व2तीय स�ंथासँग अ�धक तरलता रहेको कारण समीMा 

अव�धमा >रपो बोलकबोल माफ� त तरलता Kवाह भएको छैन ्। 

४.२२ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा नेपाल रा*G बlकले �वदेशी 

�व नमय बजार (वाQणvय बlकह|) बाट अमे>रक� डलर २ अब� २५ करोड खदु 
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ख>रद गर< B. २२४ अब� ९९ करोड बराबरको खुद तरलता Kवाह गरेको छ । 

अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा �वदेशी �व नमय बजारबाट अमे>रक� डलर १ 

अब� ७९ करोड खदु ख>रद गर< B. १५५ अब� १७ करोडको खुद तरलता Kवाह 

भएको �थयो । बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको खदु वदेै,शक सaपि2तमा �व�तार 

भएको कारण समीMा अव�धमा अमे>रक� डलरको खुद ख>रद बढेको  हो । 

ता�लका ४ (घ) : खुला बजार कारोवार िथ�त    

(B. करोडमा) 

�ववरण २०६८/६९ २०६९/७० 
Kथम आठ म%हना 

२०६९/७० २०७०/७१ 

क 

 

तरलता Kशोचन ८४०.० ८५०.० ८५०.० २७,८५०.० 

�ब^� बोलकबोल ८४०.० ८५०.० ८५०.० ८५०.० 

>रभस� >रपो बोलकबोल - - - २७,०००.० 

ख 

 

तरलता Kवाह ७४.४ ०.० ०.० ०.० 

ख>रद बोलकबोल - - - - 

>रपो बोलकबोल ७४.४ - - - 

ग खुद तरलता Kशोचन(क-ख) ७६५.६ ८५०.० ८५०.० २७,८५०.० 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 

४.२३ भारतीय Bपlयाको माग र सि}च त !यव�थापन गन� अमे>रक� डलर �व^� गर< 

भा. B. ख>रद ग>रदैं आएको अव�था छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ 

म%हनाको अव�धमा अमे>रक� डलर २ अब� ४ करोड �ब^� गर< B. २०२ अब� ४६ 

करोड बराबरको भा.B. ख>रद भएको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा 

अमे>रक� डलर १ अब� ९६ करोड �ब^� गर< B. १७० अब� ४२ करोड बराबरको 

भा.B. ख>रद भएको �थयो । 

अ�तर बrक कारोवार र थायी तरलता स�ुवधाको उपयोग 

४.२४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा वाQणvय बlकह|ले B. १५७ अब� 

५९ करोड र अ�य �व2तीय स�ंथाह| (�वकास बlक र �व2त कaपनीह|) ले B. 

१०७ अब� ५१ करोड बराबरको अ�तर–बlक कारोबार गरेका छन ् । अ घ\लो 

वष�को सोह< अव�धमा वाQणvय बlकह| र अ�य �व2तीय स�ंथाह|ले ^मशः B. 

३९० अब� १८ करोड र B. १०० अब� ६२ करोड बराबरको य�तो कारोबार गरेका 

�थए । तर चाल ुआ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा �थायी तरलता स�ुवधाको 



77 

 

उपयोग भने भएको छैन ् । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा B. १६ अब� ५६ 

करोड बराबरको �थायी तरलता स�ुवधा उपयोग भएको �थयो ।  

अ.पकालYन ]याजदर 

४.२५ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु म%हनामा अ घ\लो वष�को सोह< म%हनाको 

तलुनामा अ\पकाल<न �याजदरह| मVये ९१-%दने Gेजर< �वल, वाQणvय 

बlकह|को अ�तर-बlक कारोबारको भा>रत औसत �याजदर तथा अ�य �व2तीय 

स�ंथाह|वीचको अ�तर-बlक कारोवारको भा>रत औसत �याजदरमा कमी आएको 

छ । ९१-%दने Gेजर< �वलको भा>रत औसत �याजदर अ घ\लो वष�को फागनु 

म%हनामा ४.०२ K तशत रहेकोमा २०७० फागनु म%हनामा ०.०८ K तशत रहेको 

छ । 2यसगैर<, वाQणvय बlकह|वीचको अ�तर-बlक कारोबारको भा>रत औसत 

�याजदर अ घ\लो वष�को फागनुमा ४.२६ K तशत रहेकोमा २०७० फागनुमा 

०.२० K तशतमा झरेको छ भने अ�य �व2तीय स�ंथाह|बीचको अ�तर-बlक 

कारोबारको भा>रत औसत �याजदर अ घ\लो वष�को फागनुमा ४.८१ K तशत 

रहेको तलुनामा २०७० फागनुमा २.१३ K तशत रहेको छ । 

ता�लका ४ (ङ) : ९१––––iदने टे «« ««जरY �व.स र अ�तर––––बrक ]याजदर    
(K तशत) 

�ववरण २०६९ 

असार 

२०६९ 

असोज 

२०६९ 

पौष 

२०६९ 

चैत 

२०७० 

असार 

२०७० 

असोज 

२०७० 

पौष 

२०७० 

चैत 

९१ %दन ेGेजर< �वल १.१५ ०.३१ १.५२ ३.४९ १.१९ ०.०७ ०.४७ ०.०६ 

अ�तर––––बrक दर 

 वाQणvय बlकहB वीच ०.८६ ०.३३ ०.७१ ३.७८ ०.८६ ०.२५ ०.२१ ०.१९ 

 अ�य �व2तीय 

सं�थाहB वीच 

६.९७ ४.२३ ४.१३ ६.३१ ५.०३ २.६४ २.६२ २.२९ 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 

४.२६ बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको कजा�को �याजदर  नधा�रण Kf^यालाई पारदशW 

एवम ्K त�पधW बनाउन तथा मौ%�क नी तको Kसारण सयं��को Kभावकार<ता 

बढाउन वाQणvय बlकहBले कजा�को आधार–�याजदर (Base Rate) मा,सक Bपमा 

Kकाशन गनु�पनw !यव�था ग>रएको छ । सो अनसुार वाQणvय बlकहBको औसत 

आधार !याजदर २०७० को फागनु म%हनामा ८.५५ K तशत रहेको छ । साथै, 

२०७० फागनु म%हनामा वाQणvय बlकहBको  नMेपको भा>रत औसत �याजदर 
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४.४५ K तशत र कजा�को भा>रत औसत !याजदर ११.१८ K तशत रहेको छ । 

जस अनसुार कजा� र  नMेप वीचको भा>रत औसत !याजदर अ�तर ६.७३ 

K तशत रहेको छ ।  

�वHतीय Fे� �वतार 

४.२७ चाल ुआ�थ�क वष�को चैतसaममा ३० वाQणvय बlक, ८७ �वकास बlक, ५८ �व2त 

कaपनीह| तथा ३५ लघ�ुव2तसaब�धी कारोवार गनw इजाजतप�Kा�त "घ" वग�का 

�व2तीय स�ंथाह| रहेका छन ्। 2यसगैर<, १६ सहकार< स�ंथाहB तथा ३१ गरै 

सरकार< स�ंथाहBलाई प न सी,मत बlfक{ग कारोवार गन� नेपाल रा*G बlकबाट 

अनमुती Kा�त छ । बlक तथा �व2तीय स�ंथाह|का अ त>रqत २५ बीमा 

कaपनी, कम�चार< स}चय कोष, नाग>रक लगानी कोष र हुलाक बचत 

बlकलगायतका स�ंथाह| प न �व2तीय Kणाल<का अ,भ�न अगंका Bपमा काय�रत 

रहेका छन ् । बlक तथा �व2तीय स�ंथाको स]ंया2मक अव�थालाई तलको 

ता,लकामा देखाइएको  छ । 

ता�लका ४ (च) : बrक तथा �वHतीय संथाहUको सsंया (असार मसा�त) 

बlक तथा �व2तीय सं�थाह| २०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७०* 

वाQणvय बlक २५ २६ २७ ३१ ३२ ३१ ३० 

�वकास बlक ५८ ६३ ७१ ८८ ८८ ८६ ८७ 

�व2त कaपनी ७८ ७७ ७९ ८० ७० ५९ ५८ 

लघ ु�व2त कारोवार गनw सं�थाह| १२ १५ १८ २१ २४ ३१ ३५ 

नेपाल रा*G बlकबाट इजाजतKा�त 

सहकार< सं�थाह| ( सी,मत बlfकङ 

कारोवार गनw) 

१६ १६ १५ १६ १६ १६ १६ 

नेपाल रा*G बlकबाट इजाजत Kा�त गरै 

सरकार< सं�थाह| (लघ ु�व2त कारोवार 

गनw) 

४६ ४५ ४५ ३८ ३६ ३१ ३१ 

बीमा कaपनी २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ 

कम�चार< स}चय कोष १ १ १ १ १ १ १ 

नाग>रक लगानी कोष १ १ १ १ १ १ १ 

हुलाक बचत बlक १ १ १ १ १ १ १ 

हुलाक बचत बlकका काया�लयह| ११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७ ११७ 

*चतै मसा�त 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 
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४.२८ बlक तथा �व2तीय स�ंथाह|को स]ंया2मक व�ृ�सँग ै नMेप सकंलन तथा कजा� 

कारोवार प न �व�तार हँुदै गएको छ । बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको 

स]ंया2मक तथा गणुा2मक �व�तारसँग ै �व2तीय समावेशीकरण ^मशः ब:दो 

^ममा रहेको र �व2तीय Kगाढतासमेत ब:दै गएको छ । बlक तथा �व2तीय 

स�ंथाह|का �व2तीय कारोवारसaब�धी केह< Kमखु प>रसचूकह|लाई तलको 

ता,लकामा देखाइएको छ । 

ता�लका ४ (छ) : बrक तथा �वHतीय संथाका केहY  मखु प#रसचूकहU (असार 

मसा�त)    
(| अब�मा) 

�ववरण २०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७० चैत 

कुल सaपि2त ६०४.५ ८३३.५ ९९६.१ ११५८.३ १३८०.८ १५८४.९* १७४९.०* 

कुल  नMेप ५०५.७ ६७६.० ७९५.३ ८७१.९ १०७६.६ १२७१.५ १३९८.९ 

कुल कजा�सापट ३५८.१ ४९५.२ ६२२.६ ७१३.१ ८०४.५ ९८३.८ १०९५.४ 

 नMेप/कुल गाह��tय 

उ2पादन अनुपात (%) 
६२.० ६८.४ ६७.९ ६४.० ६८.८ ७५.१ ७२.५ 

कजा�सापट / कुल 

गाह��tय उ2पादन 

अनुपात (%) 

४३.९ ५०.१ ५३.१ ५२.० ५०.७ ५८.१ ५६.८ 

कुल  नMेपको बजार %ह�सा (K तशत)        

वाQणvय बlक (“क” वग�) ८५.६ ८३.४ ७९.४ ७८.९ ८०.६ ८०.३ ८०.० 

�वकास बlक (“ख” वग�) ५.१ ७.२ ९.७ ११.१ ११.८ १२.६ १२.९ 

�व2त कaपनी (“ग” वग�) ८.५ ८.४ १० ९.८ ७.१ ५.४ ५.३ 

अ�य सं�थाह| ०.९ ०.९ ०.९ ०.२ ०.५ १.७ १.८ 

कुल कजा�सापटको बजार %ह�सा (K तशत)        

वाQणvय बlक (“क” वग�) ७८.६ ७६.८ ७४.२ ७४.० ७७.४ ७६.१ ७५.७ 

�वकास बlक (“ख” वग�) ६.६ ८.७ १०.६ १२.५ १२.५ १३.३ १३.७ 

�व2त कaपनी (“ग” वग�) १२.१ १२.१ १२.८ १२.२ ८.३ ६.७ ६.२ 

अ�य सं�थाह| २.७ २.४ २.४ १.३ १.८ ३.९ ४.५ 

* बाQणvय बlक, �वकास बlक तथा �व2त कaपनीको सaप तमा� समाबेश भएको । 

  �ोतः नेपाल रा*G बlक । 

 



80 

 

शाखा �वतार 

४.२९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को चैत मसा�तसaममा वाQणvय बlकहBको शाखा स]ंया 

१ हजार ५ सय ७ पगेुको छ । यस ै अव�धमा �वकास बlक र �व2त 

कaपनीह|को शाखा स]ंया ^मशः ८ सय ११ र २ सय ५० पगुी बlक तथा 

�व2तीय स�ंथाह|को (क, ख र ग वग�का स�ंथाहBको) कुल शाखा स]ंया २ 

हजार ५ सय ६८ पगेुको छ । बlक तथा �व2तीय स�ंथाका यी शाखाह|लाई 

आधार मा�दा सदुरू पि�चमा}चल �वकास M�े र मVयपि�चमा}चल �वकास Mे� 

�व2तीय �व�तारका (ि*टकोणले सब ै भ�दा पछा�ड परेका छन ् । बlक तथा 

�व2तीय स�ंथाका कुल शाखा मVये क>रव ४७.० K तशत शाखा मVयमा}चल 

�वकास M�ेमा रहेका छन ्भने सदुरु पि�चमा}चल �वकास M�ेमा क>रव ४.० 

K तशत मा� शाखा रहेका छन ्। 

ता�लका ४ (ज) : बकै तथा �वHतीय संथाका शाखाहU    

(२०७० चतै मसा�त) 

�वकास Mे� तथा अ}चल वाQणvय बlक �वकास बlक �व2त कaपनी जaमा K तशत 

पवूा
Qचल �वकास Fे� २७८ ११० २७ ४१५ १६.२ 

मेची ७७ ३० ८ ११५ ४.५ 

कोशी १३९ ६७ १५ २२१ ८.६ 

सगरमाथा ६२ १३ ४ ७९ ३.१ 

मRयमाQचल �वकास Fे� ७४६ ३१५ १४४ १२०५ ४६.९ 

जनकपरु ७४ ३७ ५ ११६ ४.५ 

नारायणी १४४ ११५ २३ २८२ ११.० 

वागमती ५२८ १६३ ११६ ८०७ ३१.४ 

पि�चमाQचल �वकास Fे� २६२ २८७ ६८ ६१७ २४.० 

गEडक� १०९ १२४ ३३ २६६ १०.४ 

लुिaवनी १२३ १३५ ३० २८८ ११.२ 

धौला�गर< ३० २८ ५ ६३ २.५ 

मRय पि�चमाQचल �वकास Fे� १३२ ७५ ९ २१६ ८.४ 

रा�ती ४८ ३५ ५ ८८ ३.४ 

कणा�ल< १३ ० ० १३ ०.५ 

भेर< ७१ ४० ४ ११५ ४.५ 

सुदरू पि�चमाQचल �वकास Fे� ८९ २४ २ ११५ ४.५ 

सेती ५४ १३ २ ६९ २.७ 

महाकाल< ३५ ११ ० ४६ १.८ 

कुल जaमा १५०७ ८११ २५० २५६८ १०० 

�ोत : नेपाल रा*G बlक । 
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४.३० �वकास Mे� अनसुार हेदा� �व2तीय पहँुचको (ि*टमा सदुरु पि�चमा}चल �वकास 

Mे� सबभै�दा पछा�ड परेको छ । बlक तथा �व2तीय स�ंथाको एक शाखाले 

उqत �वकास Mे�का २२ हजार १९६ जनालाई सेवा Kदान गरेको छ । �वकास 

Mे�का आधारमा �व2तीय पहँुचको अव�था पि�चमा}चल �वकास M�ेमा सव ै

भ�दा रा�ो रहेको छ । �वकास Mे�गत Bपमा �व2तीय पहँुचको अव�थालाई 

तलको ता,लकामा देखाइएको छ । 

ता�लका ४ (झ) : �वHतीय पहँुचको अवथा 

 

�वकास Mे� जनसं]या 
बैक तथा �व2तीय सं�थाका 

शाखाह| (क, ख र ग वग�) 

K त शाखा 

जनसं]या 

पूवा�}चल ५८११५५५ ४१५ १४००४ 

मVयमा}चल ९६५६९८५ १२०५ ८०१४ 

पि�चमा}चल ४९२६७६५ ६१७ ७९८५ 

मVय–पि�चमा}चल ३५४६६८२ २१६ १६४२० 

सुदरु–पि�चमा}चल २५५२५१७ ११५ २२१९६ 

जaमा २६४९४५०४ २५६८ १०३१७ 

�ोत: नेपाल रा*G बlक र के��<य तtया{क �वभाग । 

४.३१ बlfकङ कारोवारमा सबभै�दा ठूलो %ह�सा ओगटेको वाQणvय बlकह|को कुल 

 नMेपलाई आधार मा�दा २०७० असार मसा�तमा K त !यिqत औसत  नMेप 

B. ३८ हजार ५ सय ३० रहेकोमा २०७० फागनुमा य�तो  नMेप बढेर B. ३८ 

हजार ९ सय ७८ पगेुको छ । 2यसगैर<, २०७० असारमा वाQणvय बकैह|बाट 

Kवा%हत K त !यिqत औसत कजा� B. २८ हजार ५ सय ८० रहेकोमा २०७० 

फागनु मसा�तमा सो कजा� B. ३१ हजार २ सय ९९ पगेुको छ । 

 
 



82 

 

ता�लका ४ (ञ) : �वHतीय �वतार तथा  गाढताका केहY प#रसचूकहU 

  

२०६७ 

असार 

२०६८ 

असार 

२०६९ 

असार 

२०६९ 

फागुन 

२०७० 

असार 

२०७० 

फागुन 

वाQणvय बlक शाखा ९६६ ११११ १४२५ १४७२ १४८६ १५१४ 

K त शाखा जनसं]या २७१८४ २३९६० १८५९२ १७९९८ १७८३० १७५०० 

वाQणvय बlकको �वदेशी 

 नMेप (B.अब�मा) 

५६९.० ६८०.२ ८६७.९८ ९१५.२८ १०२०.८३ १०३२.७१ 

K त !यिqत  नMेप (B.) २१६६८ २५५०० ३२७६० ३४५४६ ३८५३० ३८९७८ 

वाQणvय बlकको कजा� 

(B. अब�मा) 

४७२.३ ५४४.२ ६२२.५७ ७०८.५१ ७५७.२१ ८२९.२५ 

K त !यिqत कजा� (B.) १७९८५ २०४०० २३४९८ २६७४१ २८,५८० ३१२९९ 

�ोत : नेपाल रा*G बlक । 

४.३२ देशमा बlक तथा �व2तीय स�ंथाको स]ंया तथा शाखा �व�तारसँग ै �व2तीय 

Kगाढता प न ^मशः ब:दो छ । २०६७ असारमा वाQणvय बlकको एउटा 

शाखाबाट २७ हजार १ सय ८४ जनाले �व2तीय सेवा पाएकोमा यसमा सधुार 

भई २०७० फागनु मसा�तमा वाQणvय बlकको एक शाखाले १७ हजार ५ सय 

जनालाई �व2तीय सेवा Kदान गरेको छ । साथै, यसै अव�धमा K त !यिqत 

 नMेप तथा कजा� लगानी प न उ\ले]य बढेको छ । �व2तीय �व�तारको 

अव�थालाई तलको रेखा�च�मा देखाइएको छ । 
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�नFेप प#रचालन तथा कजा
  वाह 

४.३३ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनामा बlक तथा �व2तीय स�ंथाह|को 

 नMेप प>रचालन ९.७ K तशत (B. ११५ अब� ४७ करोड) ले बढेको छ । 

अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा 2य�तो  नMेप प>रचालन ६.८ K तशत (B. ६८ 

अब� ६२ करोड) ले बढेको �थयो । चाल ु आ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा 

वाQणvय बlक, �वकास बlक र �व2त कaपनीह|को  नMेप प>रचालन ^मशः 

९.५ K तशत, १३.७ K तशत र ७.५ K तशतले बढेको छ । अ घ\लो वष�को आठ 

म%हनाको अव�धमा वाQणvय बlक, �वकास बlक र �व2त कaपनीको  नMेप 

प>रचालन ^मशः ५.७ K तशत, ८.५ K तशत र ४.७ K तशतले बढेको �थयो । 

वा�ष�क �व�दगुत आधारमा बlक तथा �व2तीय स�ंथाह|को  नMपे प>रचालन 

२०.७ K तशत (B. २२३ अब� १२ करोड) ले व�ृ� भई २०७० फागनु मसा�तमा 

B. १३०३ अब� ५६ करोड पगेुको छ । �वKेषण आय उpच दरले बढनकुा साथ ै

सरकारको बजटे प न समयमा न ै आएको कारण बlक तथा �व2तीय 

स�ंथाह|को  नMेप प>रचालन समीMा अव�धमा बढन गएको हो । 

४.३४ 2यसगैर<, समीMा अव�धमा बlक तथा �व2तीय स�ंथाह|को कजा� तथा 

लगानीतफ�   नजी M�ेको दावी ११.० K तशत (B. १०३ अब� ८१ करोड) ले 

बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा य�तो कजा� तथा लगानीमा  नजी 

Mे�को दावी १४.६ K तशत (B. ११४ अब�) ले बढेको �थयो । चाल ुआ�थ�क 

वष�को समीMा अव�धमा वाQणvय बlक, �वकास बlक र �व2त कaपनीह|को 

कजा� तथा लगानीमा  नजी Mे�को दावी ^मशः ११.२ K तशत, १४.९ K तशत 

र १.९ K तशतले बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा वाQणvय बlक, 

�वकास बlक र �व2त कaपनीको य�तो दावी ^मशः १४.३ K तशतले, १६.१ 

K तशतले र १५.४ K तशतले बढेको �थयो । 
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ता�लका ४ (ट) : �नFेप प#रचालन तथा कजा
  बाह    
(B. करोडमा) 

शीष
क    

२०६९ 

असार 

मसा�त 

२०६९ 

फागुन 

मसा�त 

२०७० 

असार 

मसा�त 

२०७० 

फागुन 

मसा�त 

 थम आठ मiहनामा 

 �तशत प#रवत
न    

२०६९/७० २०७०/७१ 

�नFेप प#रचालन 

      
वाQणvय बlकह| ८६१६९ ९११२२ १०१५५८ १११२२१ ५.७ ९.५ 

�वकास बlकह| १२२१३ १३२४८ १५५२२ १७६५६ ८.५ १३.७ 

�व2त कaपनीह| ७५४० ७८९५ ६८१७ ७३२६ ४.७ ७.५ 

बlक तथा �व2तीय 

सं�थाह| + 

१०११८२ १०८०४४ ११८८०९ १३०३५६ ६.८ ९.७ 

कजा
  बाह (�नजी 

Fे�मा)       

वाQणvय बlकह| ६१३४३ ७०११६ ७४६०० ८२९३६ १४.३ ११.२ 

�वकास बlकह| १००५४ ११६७७ १२९०४ १४८२६ १६.१ १४.९ 

�व2त कaपनीह| ६५२९ ७५३३ ६६१४ ६७३८ १५.४ १.९ 

बlक तथा �व2तीय 

सं�थाहB+ 

७७९२६ ८९३२६ ९४११८ १०४५०० १४.६ ११.० 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 
* अप>र*कृत । 
+ एक आपसको %हसाव ,मलान भएप छ । 

मज
र तथा एि3वजेशन 

४.३५ बlfकंग तथा �व2तीय Kणाल<को सaवध�न गर< सोK त सव�साधारणको �व�वास 

अ,भव�ृ� गनw,    �व2तीय �था य2वको ला�ग  नMेपकता�को %हत सरंMण गनw,    

�व2तीय Kणाल<को पुँजीगत आधार स(ुढ गर< K त�पधा�2मक Mमताको �व�तार 

गनw,    लगानीकता�को %हत सरंMण गनw आ%द उदे�यका साथ \याइएको गाjने 

तथा गा,भने सaब�धी �व नयमावल< २०६८ प�चात बlक तथा �ब2तीय 
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स�ंथाह|को एक आपसमा गा,भने ^म उ2साहजनक Bपमा अगाडी बढेको छ । 

पुँजीगत आधार दरो हुने,    कारोवारको Mे� ब:ने,    �तरमा ,मत!य यताको कारण 

लागत/खच� �य ूनकरणमा सहयोग पzुने,    K त�पधा�2मक Mमता �व�तार हुने, 

,सनजW Kभाव (Synergy Effect)    पनw, आaदानी ब:ने आ%द ज�ता फाइदाहB 

गाjने तथा गा,भने Kकृयाबाट Kा�त हुने कारण यसK त बlक तथा �व2तीय 

स�ंथाहBको आकष�ण बढदै गएको छ । बlक तथा �व2तीय स�ंथा एक आपसमा 

गाjने/गा,भने �व नयमावल< काया��वयनमा आएप छ २०७० चैत मसा�तसaममा 

५३ वटा बlक तथा �व2तीय स�ंथाहB एकआपसमा गा,भई २१ वटा स�ंथा बनेका 

छन ् । 2य�त,ै चाल ु आ�थ�क वष�को ९ म%हनाको अव�धमा १५ वटा स�ंथा 

गा,भएर ६ वटा स�ंथा ब�ने गर< स�ैाि�तक सहम त Kदान ग>रएको छ ।    

�न9कृय कजा
को िथ�त 

४.३६ वाQणvय बlक तथा �वकास बlक समहुको  न*कृय कजा� र यसको कुल 

कजा�सँगको अनपुात २०७० असार मसा�तको तलुनामा २०७० पसु मसा�तमा 

बढेको छ । तर �व2त कaपनी समहुको  न*कृय कजा�को अनपुात भने सोह< 

अव�धमा सीमा�त दरले घटेको छ । जस अनसुार वाQणvय बlक समहुको 

 न*कृय कजा� २०७० असार मसा�तको २.६ K तशतबाट व�ृ� भई २०७० पसु 

मसा�तमा ३.१ K तशत पगेुको छ । 2य�त,ै    �वकास बlक समहुको  न*कृय कजा� 

२०७० असार मसा�तको ४.५ K तशतबाट बढेर २०७० पसु मसा�तमा ५.६ 

K तशत पगेुको छ । तर �व2त कaपनी समहूको  न*कृय कजा� भने २०७० 

असार मसा�तको १६.० K तशतबाट सीमा�त दरले घट< २०७० पसुमा १५.७ 

K तशतमा झरेको छ । घर जzगा !यावसायमा आएको म�द<सँग ै बlक तथा 

�व2तीय स�ंथाहBको कजा� अस,ुलमा असर परेकाले समीMा अव�धमा  न*कृय 

कजा� केह< ब:न गएको हो । बlक तथा �व2तीय स�ंथाको  न*कृय कजा�को 

अव�थालाई तलको ता,लकामा देखाइएको छ ।    
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ता�लका ४ (ठ) : बrक तथा �वHतीय संथाह+को �न9कृय कजा
 

(B. करोडमा) 

बlक तथा 

�व2तीय 

सं�था 

 

२०६९ असार २०७० असार २०७० पुस 

 न*कृय कजा� K तशत 
 न*कृय 

कजा� 
K तशत  न*कृय कजा� K तशत 

वाQणvय बlक १६३६.१ २.६ १९४५.२ २.६ २५५५.१ ३.१ 

�वकास बlक ४९२.१ ४.९ ६०३.३ ४.५ ८२०.७ ५.६ 

�व2त 

कaपनी 

८८१.७ १२.७ १०५१.२ १६.० १०५३.८ १५.७ 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 

लघ�ुवHत कारोवार गनp (घ) वग
का संथाहU 

४.३७ Lामीण M�ेमा बसोबास गनw �वप�न वग�का समदुायलाई (�वशषेगर< 

म%हलाह|लाई) �व2तीय सेवा Kदान गर< �व�वध fक,समका आयमलूक काममा 

सलंzन गराउनका ला�ग लघ�ुव2त कारोवार गनw �व,भ�न बlक तथा स�ंथाह| 

काय�रत रहेका छन ्। आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा लघ ु�व2त 

सaब�धी कारोवार गनw "घ" वग�का �व2तीय स�ंथाह| अ�तग�त ५ वटा Lामीण 

�वकास बlक, २६ वटा Lामीण बlfक{ग प� त अनशुरणकता� र ४ वटा लघ�ुव2त 

सaब�धी थोक कारोवार गनw स�ंथाहB समेत गर< जaमा ३५ वटा स�ंथाह| 

काय�रत रहेका छन ्। 

४.३८ लघ�ुव2त सaब�धी कारोवार गनw "घ" वग�का �व2तीय स�ंथाह|को कुल 

सaपि2त/दा य2व २०७० फागनु मसा�तमा २०७० असार मसा�तको तलुनामा 

१९.८ K तशतले बढेर B. ४२ अब� ८२ करोड पगेुको छ । २०७० फागनु 

मसा�तमा यी स�ंथाह|को कुल  नMेप र सापट< ^मशः B. ९ अब� ५६ करोड र 

B. २२ अब� ९७ करोड पगेुको छ भने कुल कजा� र लगानी ^मशः B. ३० अब� 

४२ करोड र B. ३ अब� २३ करोड पगेुको छ । 
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ता�लका ४ (ड) : लघ�ुवHत संथाहUको साधनको uोत तथा उपयोगको �ववरण    

(B. करोडमा) 
 �ववरण २०७० असार २०७० फागुन* K तशत प>रवत�न 

साधन पुँजी कोष  ३८०.१३ ४७७.७६ २५.७ 

 नMेप  ७२२.५४ ९५५.४८ ३२.२ 

सापट<  २०२१.४२ २२९६.९० १३.६ 

अ�य  ३६६.०७ ४५६.१४ २४.६ 

नाफा नोqसान %हसाव  ८४.९१ ९५.५१ १२.५ 

 साधन / उपयोग  ३५७५.०७ ४२८१.७९ १९.८ 

उपयोग तरल कोष  ६३२.९७ ५३७.७१ -१५.१ 

लगानी  ३०७.९८ ३२३.११ ४.९ 

कजा� तथा सापट<  २३३९.२२ ३०४१.९८ ३०.० 

अ�य  २८१.७३ ३६८.८२ ३०.९ 

नाफा नोqसान %हसाव  १३.१७ १०.१७ -२२.८ 

* अप>र*कृत । 
�ोतः नेपाल रा*G बlक 

अ�य �वHतीय संथाहUको साधनको uोत र उपयोगको िथ�त 

कम
चारY सQचय कोष 

४.३९ कम�चार< स}चय कोष ऐन, २०१९ अ�तग�त २०१९ भदौ ३१ गत े �था�पत 

कम�चार< स}चय कोषले  नजामती कम�चार<, स ैनक, Kहर<, ,शMक, सरकार< 

स�ंथान तथा केह<  नजी कaपनीका कम�चार<ह|को स}चय कोषको !यव�थापन 

गद� आएको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा कोषमा ४ लाख 

८३ हजार स}चयकता�ह| आव� रहेका छन ्। गतवष�को सोह< अव�धमा कोषमा 

४ लाख ८० हजार स}चयकता�ह| आव� रहेका �थए । 

४.४० स}चयकता�ह|लाई ऋण Kदान गनु�को अ त>रqत यस कोषले घर जzगा 

!यवसाय, उoयोग तथा जल�वoयतु प>रयोजनामा प न लगानी गरेको छ । यस 

कोषको सaपि2त / दा य2व २०७० असार मसा�तमा B. १ खव� ४५ अब� ७० 

करोड रहेकोमा २०७० फागनु मसा�तमा य�तो सaपि2त / दा य2व B. १ खव� 

६० अब� ३३ करोड रहेको छ । स}चयकता�ह|को स�ंचत रकम २०७० फागनु 

मसा�तसaममा B. १ खव� ५४ अब� ६१ करोड पगेुको छ । 
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नाग#रक लगानी कोष 

४.४१ नाग>रक लगानीकोष ऐन, २०४७ अ�तग�त २०४७ चैत ४ गत े�था�पत नाग>रक 

लगानी कोषले !यिqतगत तथा स�ंथागत बचत प>रचालन गनु�का साथै ऋण 

तथा सापट< Kदान गनw र �व,भ�न सगं%ठत स�ंथाह|को �धतोप�  न*कासनको 

कामलाई सहज त\ुयाउन  न*काशन Kब�धकको कामसमेत गद� आएको छ । 

यस कोषको सaपि2त तथा दा य2व २०७० असार मसा�तमा B. ४२ अब� ७५ 

करोड रहेकोमा २०७० फागनु मसा�तमा य�तो सaपि2त तथा दा य2व अ घ\लो 

वष�को सोह< अव�धको तलुनामा १३.६ K तशतले व�ृ� भई B. ४८ अब� ६२ करोड 

पगेुको छ । यस कोषको �ोत तफ�  हेदा� अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको 

तलुनामा २०७० फागनु मसा�तमा  नMेप (कोष सकंलन) १४.१ K तशतले व�ृ� 

भई B. ४६ अब� २ करोड पगेुको छ । समीMा अव�धमा सकं,लत कुल कोष 

रकममVये कम�चार< वचत व�ृ� अवकाश कोषको अशं ६३.९ K तशत, नाग>रक 

एकांक योजनाको अशं २.० K तशत, उपदान कोष योजनाको अशं १७.६ K तशत, 

लगानी कता� %हसाव योजनाको अशं ४.३ K तशत र बीमा कोषबाट सकं,लत 

रकमको अशं १२.२ K तशत रहेको छ । 

४.४२ कोषले पुँजी बजार सेवा अ�तग�त मचw�ट बfैक{ग कारोबारमा आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा B. ६ अब� ६ करोड बराबरको साधारण तथा हकKद शयेर 

 न�कासनको काम सaप�न गरेको छ । कोषबाट २०७० फागनु मसा�तसaममा 

B. ९३ करोड ४१ लाखको साधारण तथा हकKद शयेर  न*कासन भएको छ भने 

शयेर रिज*Gार सेवा श\ुक, शयेर  न*काशन श\ुक तथा K2याभ ूत क,मसन 

श\ुक तफ�  B. २४ लाख ५४ हजार रकम आज�न भएको छ । 

४.४३ नाग>रक लगानी कोषले आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �व,भ�न Mे�मा गर< B. ३९ 

अब� ३ करोड लगानी गरेकोमा २०७० फा\गनु मसा�तमा य�तो लगानी B. ४३ 

अब� ३९ करोड पगेुको छ । २०७० फागनु मसा�तसaम भएको लगानीमा म�ु त 

 नMेप लगायतका  नि�चत �याज Kा�त हुने साधनह|मा कुल लगानीको अशं 

५३.५ K तशत, सरकार< ऋणप�मा भएको लगानीको अशं ५.८ K तशत, 

शयेर�धतोप�मा भएको लगानीको अशं ७.१ K तशत, समकाल<न कजा�को अशं 

२२.५ K तशत र अ�य लगानीको अशं ११.१ K तशत को छ ।  
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हुलाक बचत बrक 

४.४४ नेपाल सरकार, हुलाक सेवा �वभागoवारा स}चा,लत हुलाक बचत बlकले २०३३ 

सालदेQख काय� Kारaभ गरेको हो ।  नMेप सकंलन गन� �वीकृत हुलाक 

काया�लयह|को स]ंया १ सय १७ रहेको भएताप न २०७० फागनु मसा�तसaममा 

६८ वटा काया�लयह|ले मा� बlfक{ग काय� स}चालन ग>ररहेका छन ् । हुलाक 

बचत बlकको कुल  नMेप २०७० असार मसा�तमा B. १ अब� ४३ करोड रहेकोमा 

२०७० फागनु मसा�तमा B. १ अब� ५३ करोड पगेुको छ । सो बlकमा २०७० 

फागनु मसा�तमा कुल खाता स]ंया ६२ हजार ५ सय ६२ रहेको छ । 

�नFेप तथा कजा
 सरुFण �नगम 

४.४५ Kाथ,मकता Kा�त Mे�मा वाQणvय बlकह|लाई लगानी गन� Kो2सा%हत गनw 

उ�े�यले २०३१ साल असोज ४ गत े�थापना भएको  नMेप तथा कजा� सरुMण 

 नगमले Kाथ,मकता Kा�त M�े कजा�लगायत पशधुन सरुMण, तरकार< बाल< 

सरुMण, वदेै,शक रोजगार कजा� सरुMण, लघ ुतथा �वप�न वग� कजा� सरुMण र 

साना तथा मझौला उoयम कजा� सरुMण ज�ता काय�ह| गद� आएको छ । हाल 

 नगमको चुqता पुँजी B. १ अब� ५४ करोड १२ लाख रहेको छ । �वा,म2व 

सरंचना तफ�  नेपाल सरकारको ८८.९ K तशत, नेपाल रा*G बlकको १०.० K तशत, 

नेपाल बlक ,ल. र राि*Gय वाQणvय बlक ,ल. को १.१ K तशत रहेको छ । 

४.४६  नMेप तथा कजा� सरुMण  नगमले २०७० फागनु मसा�तसaममा B. ५४ करोड 

९ लाख कजा� सरुMण गरेकोमा २०७० चैत मसा�तसaममा B. ८८ करोड ६ लाख 

कजा� सरुMण भएको छ । नेपाल रा*G बlकबाट जार< ग>रएको  नदwशन बमोिजम 

“क”, “ख”, “ग” र “घ” वग�का वlक तथा �व2तीय स�ंथाह|ले आ�नो स�ंथामा 

Kाकृ तक !यिqतका नाममा बचत तथा म�ु त खातामा रहेको B. २ 

लाखसaमको  नMेप सरुMण गनु� पनw !यव�था वमोिजम २०७० च�ै 

मसा�तसaममा उqत  नगमबाट �व,भ�न १ सय ७७ वटा वlक तथा �व2तीय 

स�ंथाह|को जaमा B. २ खव� ५२ अब� ७६ करोड वरावरको  नMेप रकम सरुMण 

भइसकेको छ ।  
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कजा
 सचूना के�5 �ल�मटेड 

४.४७ नेपाल रा*G बlकको अगवुाईमा २०४६ सालमा �थापना भएको कजा� सचूना के�� 

,ल,मटेडले ऋणको भqुतानी सaब�धी अव�थाको बारेमा जानकार< हा,सल गर< 

सो जानकार< बlक तथा �व2तीय स�ंथालाई उपल�ध गराउने र कालोसचूीमा 

रहेका ऋणीह|को �ववरण तयार पानw गद�छ । यस के��मा नेपाल रा*G बlक, 

वाQणvय बlक समहू, �वकास बlक समहू र �व2त कaपनी समहूको ^मशः १० 

K तशत, ६५ K तशत, १० K तशत र १५ K तशत शयेर �वा,म2व रहेको छ । 

२०७० असार मसा�तमा �व,भ�न बlक तथा �व2तीय स�ंथाका २ हजार ७ सय 

८१ ऋणीह| कालोसचूीमा रहेकोमा २०७० चैत मसा�तमा यो स]ंया ३ हजार १ 

सय २६ पगेुको छ । सोह< अव�धमा २ हजार ३ ऋणीहB सो सचूीबाट हटेका 

छन ्। 

 

�ामीण वावलVवन कोष 

४.४८ �व.स.ं २०४७ सालमा �थापना भएको Lामीण �वावलaबन कोषले �थानीय �ोत, 

साधन र सीपको अ�धकतम उपयोग गर< लiMत वग�को आ�थ�क एव ंसामािजक 

�तरमा सधुार \याउने उ�े�यले थोक कजा� उपल�ध गराउँदै आएको छ । यस 

कोषमा नेपाल सरकारबाट हालसaम जaमा B. २९ करोड र नेपाल रा*G बlकबाट 

B. २५ करोड ३४ लाख Kा�त भई हाल कोषको पुँजी B. ५४ करोड ३४ लाख 

रहेको छ । सोह< पुँजीबाट कोषले Lामीण �वावलaवन कोष स}चालन 

 नदw,शका, २०६९ मा !यव�था भए बमोिजम आफूसँग आब� स�ंथाह|लाई 

सaबि�धत स�ंथाह|को Mमता तथा Kाथ,मक पुँजीको आधारमा कजा� उपल�ध 

गराउँदै आएको छ । कोषबाट �वप�न वग�को आ�थ�क उ2थानका ला�ग K त 

!यिqत बढ<मा B. ९० हजारसaमको कजा� सहकार< तथा गरै–सरकार< स�ंथाह| 

माफ� त उपल�ध गराउन सfकने !यव�था रहेको छ । 

४.४९ कोषबाट २०७० साल फागनु मसा�तसaममा ८२५ वटा सहकार< स�ंथा र ५३ 

वटा गरै–सरकार< स�ंथा गर< कुल ८७८ स�ंथाह|लाई B. १ अब� २१ करोड ६२ 

लाख कजा� Kवाह भएकोमा उqत कजा�मVये B. ६९ करोड १४ लाख असलु< 

भएको छ भने B. ५२ करोड ४८ लाख कजा� लगानीमा र%हरहेको छ । सहकार< 
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तथा गरै–सरकार< स�ंथाह|लाई कोषबाट Kवा%हत कजा�को असलु< दर ९४.७५ 

K तशत रहेको छ । कोषबाट उपल�ध गराइएको कजा�बाट गरै–सरकार< स�ंथाले 

२७ िज\लामा र सहकार< स�ंथाले ६६ िज\लामा सेवा प�ु याएका छन ्भने कुल 

४३ हजार ५०८ Lामीण घर प>रवारले �व,भ�न आय तथा �वरोजगारमलूक 

काय�̂ मह| सचंालन गर< K2यM|पले लाभाि�वत भएका छन ्।  

४.५० आ�थ�क वष� २०५९/६० देQख द<घ�काल<न पुँजीको आव�यकता पनw !यवसायहB 

खासगर< �चया, अलlची, को\ड�टोरका ला�ग कृ�ष �वकास बlक र लघ�ुव2त 

सaब�धी काय� गनw �वकास बlकह|लाई कोषबाट थोक कजा� उपल�ध गराउने 

!यव�था समेत रहेको छ । यस अ�तग�त २०७० फागनु मसा�तसaममा कृ�ष 

�वकास बlक ,ल,मटेडलाई Kवा%हत कजा�मVये B. ७ करोड ६८ लाख लगानीमा 

र%हरहेको छ । द<घ�काल<न कजा�को असलु< दर भने शतK तशत रहेको छ । 

ता�लका ४ (ढ) : �ामीण वाबलVबन कोषको  ग�त �ववरण 

(B. करोडमा) 

^.स �ववरण २०७० असार २०७० फागुन 

१. कजा� �वतरण भएको िज\ला सं]या  ६६ ६६ 

२ कजा� �वत>रत सं�था सं]या  ७२१ ८७९ 

३ लाभाि�वत प>रवार सं]या  ४०,००४ ४३,५०८ 

४ �वत>रत कजा� रकम (B. करोडमा)  १२१.१ १३७.५ 

५ असुल भएको रकम (B. करोडमा)  ६७.४ ७७.४ 

६ लगानीमा र%हरहेको रकम (B. करोडमा)  ५३.६ ६०.२ 

७ भाखा नाघेको कजा� (असुल हुनुपनw 

रकमको K तशत)  

३.६ ५.२ 

८ कजा� असुल< (K तशत) ९६.४ ९४.८ 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 



92 

 

सी�मत बr\कङ कारोवार गनp सहकारY संथाहU 

४.५१ सहकार< ऐन, २०४८ अ�तग�त �थापना भई सी,मत बlfकङ कारोबार गन� नेपाल 

रा*G बकैबाट इजाजतप� Kा�त गरेका सहकार< स�ंथाह|ले नेपाल रा*G 

बlकoवारा जार< ग>रएको  नदwशनको अधीनमा रह< सी,मत बlfकङ कारोवार गद� 

आएका छन ्। २०७० फागनु मसा�तसaममा य�ता स�ंथाह|को स]ंया १५ र 

राि*Gय सहकार< �वकास बlक समेत गर< जaमा १६ रहेको छ । यी स�ंथाह|को 

कुल सaपि2त तथा दा य2व २०७० असार मसा�तसaममा B. १५ अब� ४१ करोड 

५० लाख रहेकोमा २०७० फागनु मसा�तसaममा B. १६ अब� ६४ करोड १६ लाख 

पगेुको छ । यसगैर<, २०७० फागनु मसा�तसaममा यी स�ंथाह|को  नMेप 

सकंलन | १२ अब� ७ करोड ७७ लाख पगेुको छ भने कजा� तथा सापट< B. ११ 

अब� १ करोड ८३ लाख पगेुको छ । यी स�ंथाह|ले २०७० फागनु 

मसा�तसaममा सरकार< �धतोप�, म�ु त खाता र अ�यमा गर< B. १ अब� ३४ 

करोड ३३ लाख लगानी गरेका छन ्। 

४.५२ सहकार< ऐन, २०४८ बमोिजम दता� भई कारोवार ग>ररहेका सहकार< स�ंथाह|को 

स]ंया २०७० चैत मसा�तसaममा ३० हजार पगेुको छ । जसमVये क>रव १३ 

हजार वटा स�ंथाह|ले बचत सकंलन तथा ऋण Kवाह गनw गद�छन ्भने क>रव 

४ हजार वटा स�ंथाह|ले बहुउ�े�यीय कारोवार गदw आएका छन ्।  

ता�लका ४ (ण) : सहकारY संथाहUको ग�त�व�धको झलक    

(B. करोडमा) 

�ववरण    २०६८ चैत २०६९ चैत २०७० चैत 

सहकार<को सं]या २५,३७१ २८,२४८ ३०,०८० 

सद�य सं]या ३६,१९.९१३ ४१,१४,२३४ ४३,९६,४४४ 

सेयर पुँजी २,२७४.० २,७६८.० ३,५०६.८ 

बचत १२,७२१.० १४,८०३.० १५,९७३.३ 

लगानी १३,६२८.० १३,७८२.० १३,५१५.३ 

�ोतः नेपाल सरकार,सहकार< तथा गर<वी  नवारण म��ालय, सहकार< �वभाग । 



93 

 

�वHतीय Fे� सधुार काय
xम 

४.५३ नेपाल सरकार,    �व�व बlक र बेलायत सरकारको अ�तरा�ि*Gय �वकास �वभाग    

(Department for International Development) को ऋण तथा अनदुान सहयोगमा 

सन ्२००३ बाट श|ु भएको �व2तीय M�े सधुार काय�̂ मको अव�ध सन ्२०११ 

मा समा�त भएप�चात ् प न �व2तीय M�े सधुारको काय�लाई  नर�तरता  

%दइएको  छ ।     

४.५४ नेपाल सरकारको Development Policy Credit काय�̂ म अ�तग�त Department for 

International Development (DFID), UK को आ�थ�क तथा Kा�व�धक सहायतामा 

अ�तरा�ि*Gय क�सि\ट{ग फम� र �थानीय साझदेारहBबाट सयंqुत Bपमा 

नेपालका २२ वटा वाQणvय बlक,    २० वटा �वकास बlक र १२ वटा �व2त 

कaपनीहB गर< जaमा ५४ वटा बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको �वशषे   नर<Mण 

गनw  काय�  सBु  भएको छ ।     

४.५५ नेपालको �व2तीय Mे�को समL �व�लेषण तथा म\ूया{कन गर< �व2तीय 

�था य2व र आ�थ�क �वकासमा �व2तीय M�ेको भ,ूमका सशqत त\ुयाउन 

नी तगत र रणनी तगत Bपमा सहयोग पु¥¥¥¥याउने उ�े�यले अ�तरा�ि*Gय म�ुाकोष 

र �व�व बlकको सयंqुत त2वावधानमा Financial Sector Assessment Program 

(FSAP) सaप�न भएको छ । यसले नेपालको मौ%�क नी त सरंचना,    �व2तीय 

�था य2व,    वासलका मलू ,स�ा�तहB,    �व2तीय पहँुच,    भqुतानी तथा फ�य ट 

Kणाल<,    सहकार<हBका काय� सaपादन र सो सaब�धी जोQखम,    सकंट 

!यव�थापन तथा सम�याL�त बlक >रजोलशुन,    ऋण असलु< Kf^या,    सरकार< 

�वा,म2वका बlकहBको पनुरसरंचना    आ%द �वषय M�ेको समीMा एवम ्

म\ूया{कन गर< उqत M�ेहBमा सधुारका ला�ग राय/सझुावहB समेत Kदान 

गरेको छ ।    

४.५६ �व2तीय �था य2व कायम गनw,    �व2तीय पहँुच बढाउने र �व2तीय M�ेको �वकास 

एवम ् �व�तारबाट उpच आ�थ�क व�ृ� हा,सल गन� सघाउ पु¥¥¥¥याउने उ�े�यले 

�व2तीय M�े �वकास रणनी त तजु�मा गन�को ला�ग माननीय अथ�म��ीको 

सयंोजक2वमा उpच�तर<य �टे>र{ग क,मट< गठन भएको छ । यो रणनी त 

तजु�मा गन�का ला�ग नेपाल रा*G बlकका व>र*ठ डपेटु< गभ�नरको सयंोजक2वमा 

Kा�व�धक स,म त गठन हुनकुो साथै बlक तथा �व2तीय स�ंथा,    बीमा,    पुँजी 
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बजार,    सहकार< र अ�य गरै––––बfैक{ग �व2तीय Mे� सaब�धी गर< जaमा ५ वटा 

�वषयगत उप––––स,म तहB गठन भई रणनी त तयार< गनw काय� अ घ ब%ढरहेको 

छ ।    

४.५७ सम�याL�त बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको यथो�चत !यव�थापन गन� 

अ�तरा�ि*Gय म�ुा कोषको Kा�व�धक सहयोगमा बlक >रजो\यशुन gेमवक�  तयार 

गर< जार< ग>रएको छ । यसका ला�ग नेपाल रा*G बlकले सम�याL�त स�ंथा 

>रजोलशुन महाशाखा गठन गरेको छ । यो !यव�थाबाट सम�याL�त बlकको 

यथो�चत !यव�थापनमा सहजता हुने अपेMा ग>रएको छ ।     

४.५८ स�ंथागत �था य2वको खोजी ग>ररहेका वा Kणाल<बाट ब%हग�मन चा%हरहेका बlक 

तथा �व2तीय स�ंथा अपेiMत Bपमा ठूलो र सबल स�ंथामा �वलय भई �व2तीय 

Kणाल<को एक�करणलाई Kो2सा%हत गन� "बlक तथा �व2तीय स�ंथा Kा�त गनw 

सaब�धी �व नयमावल<,    २०७०"    जार< भएको छ ।     

४.५९ भqुतानी तथा फछ�य ट Kणाल< सaब�धमा नेपाल रा*G बlकले �व�व बlक र 

अ�तरा�ि*Gय �व2त  नगमको Kा�व�धक सहयोग ,लई चारवटा म�यौदा 

K तवेदनहB (i) Review of Existing Nepal National Payment System, (ii)  Nepal 

Rastra Bank Payment System Oversight, (iii) Nepal Payment System 

Development Strategy तथा (iv) Implementation of the Payment Oversight 

Functions: Roadmap तयार गरेको छ । यी K तवेदनहBको अVययन,    �व�लेषण 

तथा आव�यक प>रमाज�नका ला�ग भqुतानी तथा %हसाव ,मलान Kणाल< 

काय�दल गठन हुनकुा साथै नेपाल रा*G बlकको बlक तथा �व2तीय स�ंथा 

 नयमन �वभाग अ�तग�त एउटा ड�ेक �थापना ग>रएको छ ।     

४.६० �व2तीय �था य2व कायम गनु� हालको vवल�त सवाल रहेको स�दभ�मा नेपाल 

रा*G बlकले  नय,मत Bपमा �व2तीय �था य2व K तवेदन Kकाशन गर< आएको 

छ । यसबाट �व2तीय Kणाल<बारे सरोकारवालाहBलाई जानकार< Kा�त गन� सहज 

हुने र �व2तीय �था य2वको Kवध�नमा सकारा2मक Kभाव पनw �व�वास ,लइएको 

छ ।     

४.६१  नयमक  नकायहBको वीचमा सचूना आदान––––Kदान गन� तथा �व2तीय Mे�का 

साझा सरोकारका �वषयमा  नय,मत Bपमा छलफल गनw परaपरा थालनी गन� 
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 नयमकहB बीचको सम�वय स,म त बनाई काय� Kारaभ ग>रएको छ । यसबाट 

यस Mे�को काय�मा सरलता,    एकBपता र �व�वासको वातावरण ,सज�ना हुनकुा 

साथै Kणाल<गत जोQखमको  पवूा�नमुान गन�  सहयोग पzुने �व�वास ,लइएको 

छ ।    

४.६२ नेपाल बlक ,ल,मटेडको पनुरसरंचना गनw उ�े�यले उqत बlकलाई नेपाल रा*G 

बlक ऐन २०५८ अनसुार नेपाल रा*G बlकको  नय��णमा ,लइएकोमा 2य�तो 

 नय��णको अव�ध थप गर< २०७१ असारसaम कायम ग>रएको छ ।    

४.६३ नेपाल बlक ,ल,मटेडको पुँजी योजनामा उि\लQखत काय�हBमVये अ�धकाशं 

काय�हB सaप�न भएका छन ्। जसबाट बlकको चुqता पुँजी B. ३ अब� ९६ करोड 

५५ लाख पगेुको छ । उपयु�qत �वीकृत पुँजी योजनाका काय�बाट बlकको 

पुँजीकोष हाल धना2मक भएताप न  नमायक  नकायले तोकेको अनपुातमा पzुन 

नसकेको हँुदा पुँजी योजनामा रहेका बाकँ� काय� अ�तग�त बlकमा रहेको गरै––––

बlfक{ग सaपि2त �ब^� गनw Kf^या अ घ बढाइएको छ ।    

४.६४ राि*Gय वाQणvय बlकको �वीकृत पुँजी योजनामा उि\लQखत काय�हBमVये नेपाल 

सरकारको तफ� बाट नगद न ै थप गरेको रकम,    नेपाल सरकारले �व2तीय M�े 

प>रयोजना अ�तग�त बlकलाई उपल�ध गराएको ऋण रकमलाई बlकको शयेर 

पुँजीमा प>रणत रकम र हाल बlकसँग रहेको नेपाल सरकारको १ K तशत 

�Kफरे�स शयेरलाई साधारण शयेरमा प>रवत�न ग>रएको रकम तथा 2यस बापत 

सरकारलाई  तन� बाँक� लाभांशलाई शयेर पुँजीमा प>रवत�न ग>रएको रकमका 

कारणबाट बlकको चqुता पुँजी B. ८ अब� ५८ करोड ९० लाख पगेुको छ ।    

४.६५ समLमा,    सधुार योजना काया��वयनका ^ममा रहेका नेपाल बlक ,ल. र राि*Gय 

वाQणvय बlक ,ल.को चqुता पुँजीमा उ\ले]य व�ृ� भएको,    दवु ै बlकको  नMेप 

उ\ले]य Bपमा व�ृ� भएको,     न*कृय कजा�को मा�ा ^मशः घ6दै गएको तथा 

समीMा अव�धमा बlकहB मनुाफामा स}चालनमा रहेको कारण समLमा दबु ै

बlकको �व2तीय अव�था सधुारो�मखु छ ।  य दईु बlकको भाखा नाघेको कजा� र 

पुँजी कोषको अव�था तलको ता,लकामा देखाइएको छ ।      
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ता�लका ४ (त) : भाखा नाघेको कजा
 तथा पुँजीकोष 

असार मसा�त 

 

कुल कजा�मा भाखा नाघेको कजा� 

(K तशत) 

ऋणा2मक पुँजीकोष (B. अब�मा) 

नेपाल बlक ,ल,मटेड राि*Gय वाQणvय बlक नेपाल बlक ,ल,मटेड राि*Gय वाQणvय बlक 

२०६० ६०.४७ ६०.१५ ९.८० २२.३९ 

२०६१ ५३.७४ ५७.६४ ८.९० २१.०० 

२०६२ ४९.६४ ५०.७० ७.१६ २०.०० 

२०६३ १८.१८ ३७.०० ६.३० १८.५९ 

२०६४ १३.५० २७.६० ६.२५ १७.२१ 

२०६५ १२.३८ २१.६५ ५.७२ १५.५० 

२०६६ ४.९४ १५.६४ ४.८८ १३.४८ 

२०६७ ४.९८ ९.८१ ४.७४ ९.८४ 

२०६८ ५.२८ १०.९२ ४.७९ १०.४५ 

२०६९ ५.८३ ७.२७ ३.०१ ४.७४ 

२०७० ४.५३ ५.३१ ०.९६४ ० 

२०७० पुस ५.६४ ४.९२ ० ० 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 

बrक तथा �वHतीय संथासVव�धी अ�य Cयवथाह+ 

४.६६ �व2तीय समावेशीकरणलाई अB Kभावकार< बनाउन �वoयमान शाखा �थापना 

सaब�धी नी तलाई पनुरावलोकन गर< अ त दगु�म िज\लामा एउटा र अ�य 

िज\लाहBमा दईु वटा शाखा �थापना गरेप छ मा� काठमाड� उप2यकामा एक 

वटा शाखा �थापना गन� पाउने !यव�था ग>रएको छ । उप2यका,भ� च^पथ 

बा%हरका ब�तीहBमा बlfक{ग सेवा �व�तार गनw उ�े�य ,लइएको छ भने 

लघ�ुव2त स�ंथाले शाखा काया�लय खो\न नेपाल रा*G बlकको पवू� �वीकृ त ,लन 

नपनw !यव�था ग>रएको छ । 

४.६७ “घ” वग�का �व2तीय स�ंथाहBलाई �व2तीय सेवाको पहँुच कम भएका ९ वटा 

िज\लाहBमा शाखा खोलेमा %दइने श�ूय �याजदर कजा�लाई यस आ�थ�क वष�मा 

थप सरल पार< �व2तीय पहँुच कम भएका २२ वटा िज\लाहBमा शाखा खोलेमा 

श�ूय �याजदर कजा� %दइने !यव�था ग>रएको छ ।  
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४.६८ �व2तीय Lाहक सरंMण तथा �व2तीय साMरता सaब�धी !यव�थाको म�यौदा 

तयार गर< राय/K तf^या ,लने काय� भइरहेको छ । 

४.६९ नेपाल रा*G बlकका डपेटु< गभन�रको सयंोजक2वमा ग%ठत गनुासो !यव�थापन 

स,म तमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा जaमा ४७ वटा 

गनुासो तथा उजुर<हB परेकोमा २७ वटा उपर सनुवुाई भइसकेको छ । बाँक� २० 

वटा गनुासोबारे  नवेदक तथा सaबि�धत पMसँग सम�वय गराई सहम त गन� 

पहल ग>रएको छ । 

४.७० कुखुरापालन !यवसायका ला�ग Kवाह गरेको कजा� बड��ल ुरोगका कारण ऋणीले 

सा�वकको भqुतानी ता,लका वा शत� बमोिजम चqुता गन� नसqने भएमा कजा� 

पनुरसरंचना वा पनुरता,लक�करण गन� सfकने गर< छुट Kदान ग>रएको छ । 

४.७१ कफ�, स�ुतला, �चया ज�ता कृ�ष उ2पादनमलूक !यवसाय र पशपुालन तथा 

दzुधज�य उ2पादनमलूक !यवसायका ला�ग B. १० लाखसaमको कजा� Kवाह 

गदा� सaभा�यताका आधारमा प>रयोजनाकै �धतोमा कजा� Kवाह गन� सfकने 

!यव�था ग>रएको छ । 

४.७२ नेपाल रा*G बlकबाट इजाजतप� Kा�त "क", "ख" र "ग" वग�का स�ंथाले B. ५० 

हजारभ�दा बढ<को लघकुजा� कारोबार गदा� सaबि�धत शाखा काया�लयको 

काय�Mे� (कजा� Kवाह हुने Mे�) मा काय�रत अ�य इजाजतप� Kा�त "क", "ख", 

"ग" र "घ" वग�को स�ंथासँग एक आपसमा अ नवाय� Bपमा कजा� सचूना 

आदान–Kदान गनु�पनw !यव�था ग>रएको छ । 2य�त,ै लघ�ुव2त �व2तीय स�ंथाले 

,लएको सापट< रकम लiMत वग�मा Kवाह भएको नपाइएमा Kच,लत बlकदरको 

%हसाबले �मैा,सक Bपमा हजा�ना लगाइने !यव�था ग>रएको छ ।  

४.७३ �वoयमान नेपाल रा*G बlक  नर<Mण तथा सपु>रवेMण �व नयमावल<, २०५९ 

खारेज गर< नेपाल रा*G बlक  नर<Mण तथा सपु>रवेMण �व नयमावल<, २०७० 

लाग ूग>रएको छ । 2य�त,ै हायर पचwज कजा� %दने कaपनीलाई �वीकृ त %दने 

नी तगत एवम ्Kf^यागत !यव�था, २०७० �वीकृत गर< लाग ूग>रएको छ । 



98 

 

४.७४ बासेल–३ का KावधानहBलाई आव�यकता र औ�च2यताका आधारमा ^मशः 

काया��वयन गद� लजैाने नी त अनसुार नेपालका वाQणvय बlकहBमा पुँजी 

 नयमनको वत�मान अव�था एवम ् बासेल–३ का आधारभतू KावधानहBको 

अVययनका आधारमा तयार पा>रएको A Study on Basel III and Nepalese 

Banking : An Assessment of Capital Regulation in Nepal (Consultative 

Document for Basel III Implementation) Kका,शत ग>रएको छ । 

४.७५ �व2तीय Mे�मा कारोबारगत तथा Kणाल<गत जोQखम व�ृ� भइरहेको स�दभ�मा 

दवाव पर<Mण गनw काय��व�ध तयार गर< "क" वग�का बlकलाई आव�धक Bपमा 

दवाव पर<Mण गन� तथा सोको K तवेदन पेश गन�  नदwशन %दइएकोमा "ख" तथा 

"ग" वग�का राि*Gय �तरका �व2तीय स�ंथामा समेत सो !यव�था लाग ूग>रएको 

छ । 

४.७६ बै|क तथा �व2तीय स�ंथाहB �व�थ एवम ्�वpछ ढंगले स}चालन गन�का ला�ग 

�यनूतम मापदEड तय गनw तथा एकBपता कायम गनw Kयोजनको ला�ग �वकास 

ग>रएका वासलका मलू ,स�ा�तहB (Basel Core Principles) को नेपालमा 

काया��वयनको अव�थाको म\ूयांकन र त2सaब�धमा भावी %दनमा रणनी त तय 

गन� सघाउ प�ु याउने उ�े�यले वासल मलू ,स�ा�तहBको काया��वयन अव�थाको 

�वम\ूयांकन (Basel Core Principle Self Assessment) काय� सaप�न भएको छ। 

साथ,ै �व2तीय M�ेको समL म\ूयांकनको ला�ग �व�व बlक र अ�तरा�ि*Gय म�ुा 

कोषका K त न�धहBले म\ूयांकन गनw काय� सaप�न भएको छ । ती 

 नकायहBले %दने सझुाव समेतको आधारमा आव�यक काय� योजना (Action 

Plan) तयार ग>रने लyय रहेको छ । 

समया तथा सझुाबह+ः 

४.७७ बlक तथा �व2तीय स�ंथाको स]ंया तथा Kकार ब:दै गएताप न �व2तीय पँहुच 

तथा समावे,शकरण जुन Bपमा �व�तार हुनपुनw हो सो Bपमा हुन सकेको छैन । 

देशका क>रव ३० K तशत जनताले मा� औपचा>रक Mे�बाट �व2तीय स�ुवधा 
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पाएको अव�थाले Lामीण तथा दगु�म Mे�मा बlक तथा �व2तीय स�ंथाको 

उपि�थ त अपेiMत Bपमा �व�तार हुन नसकेको अव�थालाई दशा�उँदछ । अत: 

सरकार< �व2त तथा मौ%�क नी तका माVयमवाट �व2तीय पहँुच नपगेुका ठाँउमा 

�व2तीय सेवा �व�तार गनw तफ�  Vयान जान ुआव�यक छ ।     

४.७८ ब:दो �वKेषण आKवाहका कारण बlfक{ग Mे�को खदु वदेै,शक सaपि2त उ\ले]य 

ब:न गई समL शोधना�तर ि�थ त उpच �तरको बचतमा रहेको कारण बlfक{ग 

Mे�मा �वगत केह< समययता अ�धक तरलताको अव�था रहेको छ ।  नMेपमा 

भएको व�ृ�को तलुनामा कजा� �व�तार हुन नसqदा बlfक{ग M�ेमा अ�धक 

तरलताको अव�था आएको हो । बl{क तथा �व2तीय स�ंथाहBले कजा� �व�तार 

गन� नसqदा उ2प�न भएको बlfक{ग Mे�को अ�धक तरलताको अव�थालाई 

समाधान गन� लगानीको वातावरणमा सधुार गर< उ2पादनशील Mे�मा कजा� 

बढाउने तफ�  Vयान जान ुआव�यक छ । साथ,ै बlfकङ M�ेमा बेलाबेलामा देखा 

पनw तरलताको उतार चढावबाट अथ�त��मा पनw नकारा2मक Kभाव �य ूनकरण 

गन� मौ%�क उपकरणहBलाई थप Kभावकार< बनाउँदै तरलता ि�थर<करणका ला�ग 

थप उपकरणको !यव�था गनw तफ�  प न Vयान जान ुआव�यक छ ।         

४.७९ �व2तीय Kणाल< K तको सव�साधारणको �व�वास नयता अ,भव�ृ� गर< �व2तीय 

�था य2व कायम गन� बlक तथा �व2तीय स�ंथाहB एकआपसमा गाjने तथा 

गा,भने Kकृया अगाडी बढेको छ । बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको पुँजीगत 

आधार मजबतु हुने, �तरमा ,मत!य यता Kा�त हुने, कारोबारको Mे� �व�तार 

हुने, ,सनजW Kभाव (Synergy Effect) पनw र लागत �यनूीकरणमा सहयोग पzुने 

�व�वासका साथ यो Kकृया अगाडी बढेताप न यसबाट �व2तीय Mे�मा एका�धकार 

ब:ने, �व2तीय समावेशीकरणमा अवरोध आउन सqने, Too Big to Fail को 

सम�या आउन सqने तफ�  सचेतता अपनाउँदै यसलाई सफलतापवू�क अगाडी 

बढाउन �व2त तथा मौ%�क नी त वीचमा उ�चत सम�वय हुन ुआव�यक छ ।    
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४.८० �व2तीय पहँुच �व�तार, आयआज�न, �वरोजगार<, ग>रबी �य ुनकरण, चेतनाको 

�तरमा व�ृ�, सशिqतकरण आ%दमा बचत तथा ऋण सहकार< स�ंथाहBको 

मह2वपणू� योगदान रहेताप न ऐन  नयममा समसामा यक प>रमाज�नको कमी, 

स�ंथागत सशुासनको कमी, �व2तीय अनशुासनको कमी,  नय,मत अनगुमन 

तथा सपु>रवेMणको कमी, �व नयमनको कमी, घरजzगा M�ेमा अ2या�धक 

लगानी, सहकार<ताको भावना �वपर<त च\ने Kविृ2त आ%दका कारण धेरै सहकार< 

स�ंथा सम�याL�त भएको र बचतकता�को बचत fफता� गन� नसqने अव�थामा 

पगेुको तtय साव�ज नक भएको छ । यसबाट सहकार<ताको मम� मा�थ K�न�च�ह 

उNने अव�था आएको छ । 2य�ता स�ंथाहBमा सम�या ब:दै गएमा 2यसले बlक 

तथा �व2तीय स�ंथाहBको सaपादन�तरमा समेत नकारा2मक Kभाव पानw 

सभंावना रहेको कारण बचत तथा ऋण सहकार< स�ंथाहBमा देखापरेका 

सम�याहB सaबोधन गन� त2काल स�ंथागत, सरंचनागत, काननुी,  नयमनकार<, 

!यव�थापक�य आ%द पMहBमा सधुार गनw तफ�  Vयान जान ुआव�यक छ ।  

 



101 

 

५. पुँजी बजार तथा बीमा 

पँुजीबजार 

५.१  सव�साधारणहBका बीचमा साना साना इकाईको |पमा छ>रएर रहने बचतलाई 

एक��त Bपमा प>रचालन गर< उ2पादनशील Mे�मा प�ु याउने मह2वपणू� सयं�� 

पुँजी बजार हो । पुँजीबजार माफ� त �व,भ�न M�ेका सगं%ठत स�ंथाहBले छ>रएर 

रहेको बचतलाइ सकंलन गर< आ�थ�क �वकासको ला�ग आव�यक पनw पुँजीको 

उपल�धता बढाउन सहयोग पzुदै आइरहेको छ । पुँजी बजारले अथ�त��का 

�व,भ�न Mे�मा काम गनw !यिqतहB, बचतकता�, बचत प>रचालनकता� र 

लगानीकता� बीच सaब�ध कायम गद� देशको आ�थ�क �वकासको ला�ग सaपणू� 

Mे�को उ2पादक2व बढाउन मह2वपणू� भ,ूमका खे,लरहेको छ । 

 ाथ�मक बजार     

५.२  आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा �धतोप�को Kाथ,मक बजार 

माफ� त ् १२ वटा स{ग%ठत स�ंथाबाट साधारण सेयर र २० वटा स�ंथाबाट 

हकKद सेयरगर< कुल ३२ वटा सगं%ठत स�ंथाह| बाट जaमा B. ५ अब� ९ 

करोड ८९ लाख वरावरको पुँजी प>रचालन भएको छ । चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनाको �धतोप�को  न*काशन रकम गत आ�थ�क 

वष�को सो%ह अव�धको तलुनामा २१.८६ K तशतले बढेको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा �धतोप�को Kाथ,मक बजारमाफ� त ्१० वटा 

स{ग%ठत स�ंथाबाट साधारण सेयर, २ वटा स�ंथाबाट हकKद सेयर,२ वटा 

स�ंथाबाट �डवे�चर तथा १ वटा सगं%ठत स�ंथाबाट साम%ुहक लगानी योजना 

गर< कुल १५ वटा सगं%ठत स�ंथाह|बाट जaमा B. ४ अब� १८ करोड ४४ लाख 

वरावरको पुँजी प>रचालन भएको �थयो ।  
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ता�लका ५ (क) :  ाथ�मक बजार  व�ृत 

(रकम B. करोडमा)    

�ववरण 

आ�थ�क वष� 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० 
Kथम आठ म%हना 

२०६९/७० २०७०/७१ 

१. पुँजी प>रचालन  १६८२.८५ १०८२.२४ ६८५.४० २९५.०१ १०६८.५२ ४१८.४४ ५०९.८९ 

क साधारण सेयर १८१.५७ २६४.९३ १७२.८८ १२९.८५ ३१८.७४ २७३.६४ १३६.९० 

ख हकKद सेयर १४२६.२८ ८१७.३० ५०७.५२ ४५.१६ ३९३.५२ १४.८० ३७२.९९ 

ग अLा�धकार 

सेयर 
— — — — — — - 

घ �डवे�चर ७५.०० — ५.०० १२०.०० ३५५.०० ८०.०० - 

ङ नाग>रक एकांक 

योजना 
९५.३४ १००.८८ ३१.५४ ३२.७० – ४८.८६ - 

च aयचूल फEड — — — — – ५०.०० - 

२. पुँजी प>रचालन 

कता� सगं%ठत 

सं�थाह|को 

सं]या 

६४ ६१ ४७ २५ ३४ १५ ३२ 

�ोतः नेपाल �धतोप� बोड�   

    

 �ोतः नेपाल �धतोप� बोड�      Kथम आठ म%हना (२०७०।७१) 

    

१६८२.८५ 

१०८२.२४ 

६८५.४ 

२९५.०१ 

१०६८.५२ 

५०९.८९ 

०. 

४००. 

८००. 

१२००. 

१६००. 

२०००. 

चाट
 ५ (क) �धतोप� �न9काशनको अवथा

आ�थ
क वष
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दोuो बजार    

५.३ आ�थ�क वष� २०६९/७० को अ�2यमा नेपाल �टक एqसचे}ज ,ल,मटेडमा 

सचूीकृत कaपनीह|को स]ंया २ सय ३० रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को 

Kथम आठ म%हनाको अव�धमा थप १७ वटा कaपनीह| सचूीकरण तथा १२ 

कaपनीहB मज� भई नेपाल �टक एqसजे�ज ,ल,मटेडमा कुल सचूीकृत 

कaपनीह|को स]ंया २ सय ३५ कायम भएको छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ 

को Kथम आठ म%हनाको अव�धमा थप तीन कaपनीको B. एक अब� ६० करोड 

बराबरको ऋणप�ह| सचूीकृत भई कुल कप�रेट ऋणप�हBको स]ंया १८ पगेुको  

छ । यस अव�धमा चार कaपनीहBले जार< गरेको ऋणप� प>रपqव भएका छन ्

भने सरकार< ऋणप�हBको थप सचूीकरण भएको छैन । साथै आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको अ�तमा बजार पुँजीकरण म\ूय B. ५ खव� 

२९ अब� ७२ करोड कायम रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा उqत बजार पुँजीकरण म\ूयमा ५०.६० K तशतले व�ृ� भई B.७ खब� 

९७ अब� ७२ करोड पगेुको छ । आ�थ�क बष� २०६९/७० को अ�2यमा B. ५ खब� 

१४ अब� ४९ करोड रहेको बजार पुँजीकरण  नर�तर व�ृ� भई हालको �व�दमुा 

आएको हो ।    

    

 �ोतः नेपाल �टक एqसजे�ज ,ल,मटेड           Kथम आठ म%हना (२०७०।७१) 

५१२९३.९ 
३७६८७.१ 

३२३४८.४ 
३६८२६.२ 

५१४४९.२ ७९७७२.८ 

0000....00000000
10000100001000010000....00000000
20000200002000020000....00000000
30000300003000030000....00000000
40000400004000040000....00000000
50000500005000050000....00000000
60000600006000060000....00000000
70000700007000070000....00000000
80000800008000080000....00000000
90000900009000090000....00000000

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

चाट
 ५ (ख) बजार पुँजीकरण (+. करोडमा)
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५.४ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा �धतोप� कारोवार उ2साहवध�क रहन गएको छ । 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा �धतोप� कारोवार रकम आ�थ�क 

वष� २०६९/७० को सोह< अव�धको तलुनामा १८५.४३ K तशतले व�ृ� भई B. ४० 

अब� ४० करोड १८ लाख म\ूयको ११ करोड ८२ लाख ५६ हजार fक2ता सेयर 

कारोवार भएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा  B. १४ 

अब� १५ करोड ४५ लाख म\ूयको ४ करोड ८३ लाख ५७ हजार fक2ता �धतोप� 

कारोवार भएको �थयो । 

५.५ चुqता पुँजी  नर�तर Bपमा व�ृ� भएकोले पुँजी बजारमा सेयरको आप ूत �मा 

उpच व�ृ� भएको छ । अ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा आ�थ�क 

वष� २०६९/७० को सोह< अव�धको तलुनामा कारोवार स]ंयामा ६६.१६ K तशतले 

व�ृ� भई कुल ३ लाख ३५ हजार ४ सय ६० वटा कारोवार भएको छ। आ�थ�क 

वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको अव�धमा कुल २ लाख १ हजार ८ सय 

९० वटा कारोवार भएको �थयो । 

 

 

�ोतः नेपाल �टक एqसजे�ज ,ल,मटेड     Kथम आठ म%हना 

 

२१६८.१ ११८५.१ ६६६.५ १०२७.३ 
२२०४.९ 

४०४०.२ 

६११४. 
७९३५.६ 

१००२३.८ ११०६१. 

१२६४८.९ 
१३९८२.८ 

०. 
२०००. 
४०००. 
६०००. 
८०००. 

१००००. 
१२०००. 
१४०००. 
१६०००. 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 
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 {{ {{

चाट
 ५ (ग) �धतोप�को च3ुता मू.य तथा कारोवार रकम

�धतोप� कारोवार रकम सूचीकृत �धतोप�को चुqता मू\य 
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५.६ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�तमा नेपाल �टक एqसजे�ज प>रसचूक 

७८३.७९ �व�दमुा कायम भएको छ जुन अ घ\लो वष�को सो%ह अब�धको भ�दा 

४३.६२ K तशतले व�ृ� भएको हो । आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ 

म%हनाको अ�2यमा नेपाल �टक एqसजे�ज प>रसचूक ५४५.७२ �व�दमुा रहेको 

�थयो । 

 

 

�ोतः नेपाल �टक एqसजे�ज ,ल,मटेड     *Kथम आठ म%हना (२०७०।७१) 

५.७ सचूीकृत �धतोप�को चqुता म\ूय आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा १७.४० K तशतले व�ृ� भई B १ खब� ३९ अब�  ८२ करोड ८२ लाख 

पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा सचूीकृत 

�धतोप�को चqुता म\ूय B. १ खब� १९ अब� ९ करोड ७० लाख रहेको �थयो ।  

    
    
    
    
    
    
    

७४९.१ 

४७७.७३ 

३६२.८५ ३८९.७४ 

५१८.३३ 

७८३.७९ 

०. 

२००. 

४००. 

६००. 

८००. 

१०००. 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

ने
zसे
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#र
स
ूच
क

आ�थ
क वष
 {{ {{

चाट
 ५ (घ) नेzसे प#रसचूक (�व�दगुत)
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ता�लका ५ (ख) : दोuो बजार  विृHत 
 (रकम B.करोडमा) 

�ोतः नेपाल �धतोप� बोड�, नेपाल �टक एqसचे}ज ,ल.    

    

नेपाल �धतोप� बोड
    

५.८  नेपालमा पुँजी बजारको दायरा %दन K त%दन बढदै गई �धतोप� बजार, , , , सचूीकृत 

कaपनी, , , , के��<य  नMेप कaपनी, , , ,  नMेप सद�य, , , , साम%ुहक लगानी कोष, , , , ^े�डट 

रे%ट{ग स�ंथा तथा �धतोप� !यवसायीहB गर< कर<ब ३ सय ५० कaपनीहBको 

�धतोप� बोड�ले  नयमन तथा सपुर<वेMण काय� गद� आएको छ । साथै बोड�ले 

�धतोप� सaबि�ध ऐन  नयमको पालना सaब�धमा �धतोप� बजार र �धतोप� 

�ववरण    

आ�थक�  वष�    Kथम आठ म%हना     

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०६९/७० २०७०/७१ 

lwtf]kq sf/f]af/ 
/sd 

२१६८.११ ११८५.११ ६६६.५३ १०२७.२८ २२०४.८८ १४१५.४५ ४०४०.१८ 

sf/f]af/ ePsf] 
lwtf]kqsf] ;+Vof 
 -xhf/df_ 

३०५४७.१७ २६२३१.३५ २६२४०.३९ ४१८७८.९ ८१५७१.७० ४८३५६.९९ ११८२५६.६५ 

sf/f]af/ ;+Vof २०९०९१ २१३७३३ ३०२३६४ २९३४८९ २९२३६६ २०१८९० ३३५४६० 

ahf/ k'FhLs/0f ५१२९३.९० ३७६८७.१३ ३२३४८.४३ ३६८२६.२१ ५१४४९.२१ ५२९७२.०९ ७९७७२.७६ 

ahf/ k'FhLs/0fdf 
sf/f]af/sf] 
k|ltzt 

४.२३ ३.१४ २.०६ २.७९ १.५९ २.६७ ५.०६ 

s'n ufx{:Yo 
pTkfbgdf ahf/ 
k'FhLs/0fsf] 
k|ltzt 

५१.७४ ३२.१५ १९.४८ २३.४१ ३०.२४ ३३.६३ ४६.८४ 

;"rLs[t 
lwtf]kqsf] r'Qmf 
d"No 

६११४ ७९३५.६ १००२३.८ ११०६१.० १२६४८.९० ११९०९.७ १३९८२.८२ 

;"rLs[t ;+ul7t 
;+:yfx¿sf] ;+Vof 

१५९ १७६ २०९ २१६ २३० २२९ २३५ 

lwtf]kq 
sf/f]af/sf] k|sf/ 
-ScriptTraded_    

१७० १९८ २२२ २३० २३० २०७ २३४ 

g]K;] kl/;"rs  
-ljGb'df_ 

७४९.१० ४७७.७३ ३६२.८५ ३८९.७४ ५१८.३३ ५४५.७२ ७८३.७९ 
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!यवसायीहBको (�धतोप� दलाल, , , , मचw�ट बlकर) काम कारवाह< तथा 

ग त�व�धहBको �थलगत तथा गरै�थलगत सपुर<वेMण (Onsite and Offsite 

Supervision) गद�  आईरहेको छ । अनगुमन तथा  नर<Mणका ^ममा कमी 

कमजोर< देQखएका २२ �धतोप� दलाल !यवसायीहBलाई सधुारका ला�ग  नदwशन 

%दई  नर�तर अनगुमन गरेको छ ।    

५.९  आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा कुल ३२ वटा सगं%ठत 

स�ंथाह|को  B. ५ अब� ९ करोड ८९ लाख वरावरको �धतोप� दता� गर< पुँजी 

प>रचालन अनमु त %दइएको छ । सोह< अव�धमा कुल ४१ वटा स�ूचकृत 

सगं%ठत स�ंथाहBको B २ अब� १२ करोड ५ लाख ८४ हजार ६ सय १० 

वरावरको बोनस शयेर बोड�मा दता� ग>रएको छ । नेपाल �टक एqसच�ेज ,ल. 

बाट आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा १४ वटा मचw�ट बlकर, , , , १ 

वटा के��<य  नMेप कaपनी, , , , १४  नMेप सद�य, , , , १ ^े�डट रे%ट{ग कaपनी र ५० 

वटा �धतोप� दलाल !यवसायीको अनमु तप� नवीकरण ग>रएको छ ।      

५.१० नेपालको �धतोप� बजारको सधुार, , , , Kभावकार<  नयमन !यव�था, , , , पुँजी बजारको 

ि�थरता तथा द<गो �वकासका ला�ग तयार भएको पाँच वषWय पुँजी बजार 

गBुयोजना (Five Year Capital Market Master Plan) मा उ\लेQखत 

काय�̂ महBको काया��वयनलाई  नर�तरता %दइएको छ ।    

५.११ पुँजी बजारमा आई पन� सqने सaभा�वत जोQखमलाई �यनू गन� तथा नेपालको 

पुँजी बजारको द<घ�का,लन �वकासको ला�ग �धतोप� सaब�धी !यवसाय गन� 

नेपाल �धतोप� बोड�बाट अनमु तप� Kा�त कaपनी वा स�ंथाहBले सaप त 

श�ु�करणको सaब�धमा अपनाउन ुपनw सजगता सaब�धमा सaपि2त श�ुीकरण 

तथा आतकंकार< कृयाकलापमा �व2तीय लगानी  नवारण  नदw,शका, , , , २०६९  

काया��वयनमा \याईएको छ ।    

५.१२ �धतोप� सaब�धी ऐन, , , , २०६३ अ�तग�त साम%ुहक लगानी कोष  नयमावल<, , , , २०६७ 

मा कोष सपुर<वेMकको योzयता, , , , काय�कार< Kमखुको योzयता, , , , योजना 

!यव�थापकको काम, , , , कत�!य लगायतका �वषयमा सधुार गन� प%हलो सशंोधन 

,म त २०६९।०३।१२ देQख लाग ूभएको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम 

आठ म%हनासaम बोड�मा ६ साम%ुहक लगानी कोष; ,स�ाथ� aयचुुयल फEड, , , , 
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न�वल aयचुुयल फEड, , , , एनएम�ब aयचुुयल फEड, , , , लyमी aयचुुयल फEड, , , , zलोबल 

aयचुुयल फEड र एनआइ�वएल aयचुुयल फEड दता� ग>रएको छ ।    

५.१३ ,स�डएस एEड िqलय>र{ग ,ल. बाट तयार प>रएको �धतोप� कारोबार राफसाफ 

तथा फछयौट �व नयमावल<, , , , २०६९ लाग ूग>रएको छ ।    

५.१४ �धतोप� दता� तथा  न*काशन सaब�धी काय�लाई थप !यि�थत, , , , पारदशW  र 

छ>रतो  बनाउन �धतोप� दता� तथा  न*काशन  नयमावल<, , , , २०७० को म�यौदा 

तयार गर< सरोकारवाला पMहBको राय/K तf^या तथा सझुाव सकंलन काय� 

भईरहेको छ ।    

५.१५ बोड�का वेब साइटहBलाई अoयाव�धक गन�, , , , बोड�को आ�त>रक तथा बा.य सचूना 

Kणाल<लाई !यवि�थत गन�, , , , बोड�को आ�त>रक ग त�व�धहBको या��ीक�करण गन� 

तथा पँ '' ''जी बजार Mे�मा �वoयतुीय �ववरण Kवाह Kणाल< (On-line Reporting 

System) को !यव�थालाई थप स(ुढ गन� बोड�का वेब पोट�लहB  नय,मत Bपमा 

अoयाव�धक गनु�का साथ ै बोड�को वेबसाइटलाई सधुार गर< Kयोगकता� म�ैी 

बनाउँदै गइएको छ ।    

५.१६ कमो�डट<ज ड>ेरभे%टभ बजार  नयमन सaब�धमा �व�हBबाट अनसु�धान 

K तवेदन तयार पार< यसको  नयमनको ला�ग कमो�डट< ड>ेरभे%टभ सaब�धी 

ऐनको म�यौदा काय� भरैहेको छ । 

नेपाल टक ए3सच�ेज �ल�मटेड    

५.१७ नेपाल �टक एqसजे�ज ,ल,मटेडमा Kयोगमा रहेको �वoयमान अध��वचा,लत 

कa�यटुरकृत कारोबार Kणाल<लाई पणू� �वचा,लत बनाउनेमा परामश�दाताको 

चयन Kf^या अगा�ड बढेको छ । अ�त>रम �यब�थाका ला�ग हाल Kयोगमा 

रहेको Kणाल<लाई अ�धकतम Kयोगमा \याउन उqत Kणाल<को  नमा�ता बेलायती 

कaपनी COMDAQ को �थानीय K त न�ध योमर< इ�कप�रेटेडसँग सaझौता 

गर< सधुार काय�लाई अगा�ड बढाईएको छ ।    

५.१८ लगानीकता�हBलाई लगानी सaब�धी  नण�य गन� सहज तथा सरल वनाउन 

वत�मान सचूना Kवाहमा थप माVयमहBको उपयोग गनw !यव�था ,मलाइ नेपाल 

�टक एqसज�ेज ,ल,मटेडको वेभसाइटलाई Re-engineering गर< साव�ज नक 
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ग>रने ^ममा रहेको छ । Live Trading Data उपल�ध गराउन उप2यकाका म]ुय 

�थानमा LED Visual Display Board रा]ने तथा रे�डयो र टे,ल,भजनबाट समेत 

सचूना Kसारण गनw !यव�था ,मलाउने काय� भरैहेको छ ।    

५.१९ �धतोप�को दो�ो बजारमा वदेै,शक स�ंथागत लगानीकता�हBलाई (Foreign 

Institutional Investor) लगानी गनw अवसर Kदान गनw सaब�धमा आव�यक 

अVययन काय� जार< रहेको छ ।     

५.२० बजार  नमा�ता, , , , �धतोप� !यापार< ज�ता बजार मVय�थकता�हBको !यव�था 

गनु�का साथै ठूलो प>रमाणमा हुने शयेर कारोबारको (Block Trading Facilities –

BTF) !यव�था गनw तयार< भरैहेको छ ।     

५.२१ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा स�ंथागत �धतोप� कारोबारगनw 

�धतोप� दलाल !यवसायीहBको स]ंया ५० पगेुको छ । यस अव�धमा बजारमा 

१४ वटा मचw�ट बlकरहB कायम रहेका छन ्। आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम 

आठ म%हनामा जaमा ४८  वटा मा� �धतोप� दलाल !यवसायी तथा १२ वटा 

मचw�ट बlकरह| कायम रहेका �थए ।     

५.२२ साम%ुहक लगानी कोष दता� गरेका मVये ,स�ाथ� aयचुुयल फEड अ�तग�त 

,स�ाथ� लगानी व�ृ� योजना––––१, , , , साम%ुहक लगानी कोष  नयमावल<, , , , २०६७ 

बमोिजम सचंा,लत प%हलो योजना हो । यस योजना अ�तग�त योजना 

!यव�थापक ,स�ाथ� qया�पटल ,ल,मटेडले ५ करोड इकाई  न*काशन गर< 

सव�साधारणहBबाट B. ५० करोड बराबरको लगानी !यव�थापन गद� आएको छ । 

उqत ब�दमखुी साम%ुहक योजनाको समयाव�ध ५ वष�को रहेको छ । आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा योजनाको K त इकाई खुद म\ूय B. ११.३३ रहेकोमा चाल ु

आ�थ�क वष�को फागनु म%हनासaममा ६९.८५ K तशतले व�ृ� भ ैB.१६.२२ पगेुको 

छ ।    

५.२३ न�वल aयचुुयल फEड अ�तग�त न�वल !याले�स� फEड––––१ नामक दो�ो योजना 

प न स}चालनमा रहेको छ । यस ब�दमखुी साम%ुहक योजनाको योजना 

!यव�थापक -ी न�वल इ�भे*टमे�ट बlfक{ग ,ल. ले B. ७५ करोड बराबरको ७५ 

लाख य ुनट सव�साधारणमा �व^� गर< लगानी !यव�थापन गदै आएको छ ।  

चाल ुआ�थ�क वष�को Kथम ८ मह<नासaममा K त इकाई खुद सaपि2त म\ूयमा 



110 

 

४०.९० K तशतले व�ृ� भई B. १४.४० कायम भएको छ । उqत दवु ैaयचुुयल 

फEडले \याएका योजनाहB सचूीकृत भ ै दो�ो बजारमा कारोवार भरैहेको छ । 

साथै एनएम�व aयचुुयल फEड अ�तग�त B. ४५ करोड बराबरको एनएम�ब सलुभ 

फEड––––१ नामक योजना साव�ज नक  न*काशनक अनमु तको Kकृयामा रहेको छ।     

५.२४ पुँजी बजारको सगं%ठत �वकासको ला�ग �धतोप� कारोबारलाई थप !यवि�थत 

गन�, , , , �धतोप�हBलाई �वoयतुीय Bपमा अ,भलेख राखी �धतोप�को कारोवार एव ं

राफसाफ तथा फछ�यौट काय�लाई आधु नक बनाउन ,म त २०६७।०९।०७ मा 

के��<य  नMेप सेवाको �थापना तथा सचंालन भएको छ । यसको अ�धकृत 

पुँजी B ५० करोड छ भने जार< पुँजी B. ३० करोड मVये हाल सaम B. २५ 

करोड ९० लाख ४० हजार चुqता भएको छ । नेपाल �टक एqसचे�जको पणू� 

�वा,म2वमा �था�पत उqत कaपनीले शयेर, , , , �डवे}चर, , , , ऋणप�, , , , �टक तथा अ�य 

�धतोप� कारोबार �वoयतुीय Bपमा अ,भलेख राQख Kमाणप� र%हत कारोबार 

Kणाल< सचंालन गनw, , , , सहज गनw एव ं �धतोप� उपकरणहBको नामसार< वा 

खातामा अoयाव�धक अ,भलेख रा]ने काय� गद�छ । कaपनीले पवूा�धारको Bपमा 

से�Gल �डपोिजटर< एकाउEट<{ग स�टवेयर (CDAS)  नमा�ण गरेको छ ।     

५.२५ ,स�डयस एEड िqलय>र{ग ,ल. मा �धतोप� अभौ तक�करण गनw सचूीकृत 

सगं%ठत स�ंथाहBको स]ंया १६ पगेुको छ भने १० वटा सचूीकृत स�ंथाहBको 

�धतोप� अभौ तक�करणको Kf^यामा रहेको छ । ,स�डएसमा हालसaम ५० 

कaपनी वा स�ंथाले िqलय>र{ग मेaबरको सद�यताKा�त गरेका छन ्। 2यसगैर< 

हालसaम ५ सय २९ जना !यिqतहBले %हतLाह< खाता    (Demat Account) 

खोलेका छन ् ।  नMेप सद�यको Bपमा काय� गन� १० कaपनीहBले सद�यता 

पाएका छन भने थप ३ कaपनी सद�यता पाउने ^ममा रहेका छन ्।    

५.२६ नेपाल �टक एqसचे}ज ,ल. ले भौ तक Bपमा गद� आएको �धतोप�को राफसाफ 

तथा फछय ट (Clearing & Settlement) ,म त २०६९/०७/०१ देQख Outsourcing 

को Bपमा ,स�डएस िqलय>र{ग ,ल. ले गद� आएको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ 

को Kथम आठ म%हनामा २ लाख ४ हजार १ सय ६८ कारोबारबाट B. १६ अब� 

१३ करोड ४ लाख ९५ हजार ३ तीन सय ५९    कारोबारहBको राफसाफ तथा 

फछय ट काय� T+3 मा सफलतापवू�क सaप�न भएको छ ।  नकट भ�व*यमा 

Demat Account को माVयमबाट कारोबार गनw तयार< भरैहेको    छ ।  
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बीमा    

५.२७ ,म त २०२६ साल जेठ १ गत े �था�पत बीमा स,म तले बीमा ऐन, २०४९ 

अ�तग�त बीमा !यवसायलाई !यवि�थत,  नय,मत, �बक,सत तथा  नयि��त 

गद�  नयमनकार<  नकायको Bपमा काय� गद� आएको छ । यस अ�तग�त ८ वटा 

कaपनीहBले जीवन बीमा !यवसाय कारोबार, १६ वटा कaपनीहBले  नजWवन 

बीमा !यवसाय कारोबार र १ बीमा कaपनीले दवु ैKकारको कारोबार गद� आएका 

छन ्। बीमा कaपनीको हाल स]ंया २५ वटा रहेको छ । �वा,म2व सरंचनाको 

%हसावले ३ वटा बीमा कaपनी �बदेशी बीमा कaपनीहBको शाखाको Bपमा, ३ 
वटा बीमा कaपनी �बदेशी बीमा कaपनीको सयंqुत पुँजी लगानीमा, १८ वटा 
बीमा कaपनी  नजी �वा,म2वमा र १ वटा बीमा कaपनी सरकार< �वा,म2वमा 

रहेको छ ।  

५.२८ बीमाको �व�व!यापी मा�यतालाई �वीकार गर< Kाकृ तक तथा सामािजक 

जोQखम �व|� समाजका सब ै बग�लाई जोQखमको आ�थ�क सरुMा Kदान गन� 

राि*Gय आव�यकता अनकूुल बीमा !यवसायको �वकास र सरुiMत वनाउने 

यसको लyय हो । Kाकृ तक �वपद र दैवी Kकोप वाट उ2प�न जोQखम �व|� 

आ�थ�क तथा सामािजक सरुMण Kदान गनw बीमा लाई जनजीवनको मह2वपणू� 

पाटोको |पमा �वीकृती ,लई नी तगत र स�ंथागत सरंचनामा प>रवत�न गन� 

आव�यक छ । बीमा !यवसायको �वकास तथा �व�तारको साथ,ै Lामीण जीवन 

र अथ�त��मा बीमा �व�तार गद� कुल Lाह�थ उ2पादनमा बीमा Mे�को योगदान 

मौजुदा एक K तशत वाट व�ृ� गर< दईु दशमलव पाँच K तशत प�ु याउने 

लyयका साथ काय�̂ म स}चालन गिएको छ ।  

५.२९ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�तसaममा जीवन तथा  नजWवन 

बीमा !यवसाय गनw बीमकहBको कुल �व2तीय �ोत तथा उपयोग अ घ\लो 

आ�थ�क बष�को सो%ह अब�धको तलुनामा १५.५६ K तशतले व�ृ� भई B. ९३ अब� 

७७ करोड ९७ लाख पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को अ�2यमा सो रकम 

B. ८१ अब� १५ करोड ०५ लाख रहेको �थयो । 
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ता�लका ५ (ग) : जीवन तथा �नज{वन बीमा कVपनीहUको uोत तथा उपयोगको 

�ववरण 
 (B. करोडमा) 

uोत    
आ�थ�क वष� २०६८/६९ आ�थ�क वष� २०६९/७० आ�थ�क वष� २०७०/७१* 

जीवन  नजWवन जीवन  नजWवन जीवन  नजWवन 

क) चुqता पूजी २५३.८१ १८०.४७ २७९.०८ १८०.४७ ३६३.०० २४९.९७ 

ख) जगेडा कोष ५,१५०.७६ ८४७.३८ ५,७०३.७६ ८८५.४२ ६,६९९.०० ८९९.०० 

ग) अ�य दा य2व ४५५.३५ ४९४.७२ ४९९.४५ ५६६.८८ ४९५.०० ६७२.०० 

कुल �ोत ५,८५९.९३ १,५२२.५७ ६,४८२.२९ १,६३२.७६ ७,५५७.०० १,८२०.९७ 

उपयोग 
    

  

क) बlक तथा 

नगद मौvदात 
१७०.४८ १००.१६ १७७.०१ १४४.७६ १७७.०० ११५.६९ 

ख) लगानी ५,१५१.६४ ९३४.९८ ५,७१०.९९ ९८८.५१ ६,७८०.०० १,१९४.९९ 

ग) ि�थर सaपि2त १३७.५४ १०७.८४ १४४.३४ १११.२४ १८५.०० ११८.०० 

३) अ�य सaपि2त ४००.२७ ३७९.६० ४४९.९४ ३८८.२५ ४१५.०० ३९२.२९ 

कुल उपयोग ५,८५९.९३ १,५२२.५७ ६,४८२.२९ १,६३२.७६ ७,५५७.०० १,८२०.९७ 

नोटः राि*Gय बीमा सं�थानको जीवन बीमा तफ�  आ�थ�क वष� २०६९/७०,  नजWवन बीमा तफ�  आ�थ�क वष� २०६८/६९ र 
२०६९/७० को अनमुा नत �ववरण समावेश ग>रएको ।  

* फागुन मसा�त सaमको �ववरण समावेश ग>रएको । 
�ोत बीमा स,म त 

 

५.३० नेपालको बीमा !यवसायबाट आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�त सaममा 

B. १८ अब� ६१ करोड कुल बीमाश\ुक आज�न भएको छ । जसमVये जीवन 

बीमा !यवसायबाट B. ११ अब� ७५ करोड ४१ लाख बीमाश\ुक आज�न भएको छ 

भने  नजWवन बीमा !यवसायबाट B.६ अब� ८५ करोड ५९ लाख बीमाश\ुक 

आज�न भएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.२४ अब� २३ करोड ०५ लाख 

कुल बीमाश\ुक आज�न भएको �थयो । जसमVये जीवन बीमा !यवसायबाट 

B.१५ अब� ८८ करोड ४७ लाख बीमाश\ुक आज�न भएको �थयो भने  नजWवन 

बीमा !यवसायबाट B.८ अब� ३४ करोड ५८ लाख बीमाश\ुक आज�न भएको  

�थयो ।  



ता�लका ५ (घ) : जीवन तथा �नज{वन बीमा कVपनीहUको बीमाश.ुक

आ�थ�क वष�    
जीवन बीमाशू\क      

(B.करोडमा)    

२०६६/६७ ८७६.६० 

२०६७/६८ १०४४.९५ 

२०६८/६९ १३३६.१३ 

२०६९/७० १५८८.४७ 

२०७०/७१* ११७५.४१ 

�ोतः बीमा स,म त  
नोटः राि*Gय बीमा सं�थानको लेखा पर<Mण समेत नभएको अव�थामा अनमुा नत
* फागुन मसा�त सaमको �ववरण समावेश ग>रएको ।
 
 

**    Kथम आठ म%हनाको  

५.३१ बीमकहBले आ�थ�क वष� २०७०/

लगानी रकम B. ७५ अब� ७२ करोड 

!यवसायबाट B.६३ अब� ७७ करोड 

बीमा !यवसायबाट B.११ अब� ९४ 

वष� २०६९/७० मा B.७१ अब� २५ 

जसमVये जीवन बीमा !यवसायबाट B

भएको �थयो भने  नजWवन बीमा !यवसा

लगानी भएको �थयो ।    

१५२६.२७ १७६२.०६

-५००. 

५००. 

१५००. 

२५००. 

२०६६/६७ २०६७/६८

रक
म
 +

. 
क
रो
डम

ा

चाट
 ५ (ङ) जीवन तथा �नज{वन बीमा कVपनीह+को कुल 

बीमाशू.क रकम 
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जीवन तथा �नज{वन बीमा कVपनीहUको बीमाश.ुक �ववरण 

(B करोडमा)    
 नजWवन बीमाशू\क     

(B.करोडमा)    

कुल बीमाशू\क    

(B.करोडमा)    

६४९.६७ १५२६.२७ 

७१७.११ १७६२.०६ 

७२८.३५ २०६४.४८ 

८३४.५८ २४२३.०५ 

६८५.५९ १८६१.०० 

समेत नभएको अव�थामा अनमुा नत �ववरणा समावेश ग>रएको । 
समावेश ग>रएको । 

 

/७१ को फागनु मसा�त सaममा गरेको कुल 

करोड ६३ लाख रहेको छ । जसमVये जीवन बीमा 

करोड ६४ लाख लगानी भएको छ भने  नजWवन 

९४ करोड ९९ लाख लगानी भएको छ । आ�थ�क 

२५ करोड ६८ लाख कुल लगानी भएको �थयो । 

जसमVये जीवन बीमा !यवसायबाट B.६१ अब� ५८ करोड ७६ लाख लगानी 

भएको �थयो भने  नजWवन बीमा !यवसायबाट B.९ अब� ६६ करोड ९२ लाख 

०६ 
२०६४.४८ 

२४२३.०५ 
१८६१. 

६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१** 

आ�थ
क वष


जीवन तथा �नज{वन बीमा कVपनीह+को कुल 

बीमाशू.क रकम (+. करोडमा)
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ता�लका ५ (ङ) : जीवन तथा �नज{वन बीमा कVपनीहUको लगानी �ववरण 

(B करोडमा)    

आ�थ�क वष� जीवन  नजWवन जaमा 

२०६६/६७ ३,६४६.७१ ६८०.६० ४,३२७.३१ 

२०६७/६८ ४,२७५.११ ७४७.२७ ५,०२२.३८ 

२०६८/६९ ५,२३८.१३ ८६०.५२ ६,०९८.६५ 

२०६९/७० ६,१५८.७६ ९६६.९२ ७,१२५.६८ 

२०७०/७१* ६,३७७.६४ १,१९४।९९ ७,५७२.६३ 

uोत : बीमा स�म�त 

नोटः राि9ट«य बीमा संथानको लेखा परYFण समेत नभएको अवथामा अनमुा�नत �ववरण समावेश ग#रएको  
* फागुन मसा�त सVमको �ववरण समावेश ग#रएको । 

 

 

Kथम आठ म%हनाको (२०७०/७१)    

समया तथा चनुौतीहU      

५.३२ वा�त�वक Mे�का कaपनीहBको ,स,मत बजारमा Kवेशको कारणले M�ेगत 

जोQखम �यनूीकरण गर< बढ< भ�दा बढ< लगानीकता�हBलाई पुँजीबजार K त 

आक�ष�त गनु� चुनौतीपणू� रहेको छ ।    

५.३३ �धतोप� !यवसायीहBको काय�M�े �व�तार गनw तथा �धतोप� दलाल 

!यसायीहBलाई !यवसा यक तथा मया�%दत बनाउन तथा स�ंथागत सु––––शासन 

कायम गराउने काय� चुनौतीपणू� रहेको छ ।    

४,३२७.३१ 
५,०२२.३८ 

६,०९८.६५ 
७,१२५.६८ ७,५७२.६३ 

०.०० 

२,०००.०० 

४,०००.०० 

६,०००.०० 

८,०००.०० 

२०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

रक
म
 +

 ह
ज
ार
म
ा

आ�थ
क वष


चाट
 ५ (च) जीवन तथा �नज{वन बीमा कVपनीहUको कूल लगानी 

रकम 
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५.३४    �धतोप�को नामसार< तथा हक ह�ता�तरण Kf^यालाई  छटो छ>रतो तथा 

कारोबारमा सलंzन लगानीकता�हBको सहज प%हचान हुने !यव�थाका ला�ग 

के��<य  नMेप Kणाल< (Central Deopsitory System) को �थापना भसैकेता प न 

सो Kणाल< पणू�Bपमा स}चालनमा नआउँदा �धतोप�को दो�ो बजार कारोबार 

Kभावकार< हुन सfकरहेको छैन ।    

५.३५ सचूीकृत सगं%ठत स�ंथाह|ले समयम ै �व2तीय �ववरणह|को लेखा पर<Mण 

नगराउने, , , , लेखा पर<Mण ग>रएका �ववरणह| एक अक� Mे�का सगं%ठत स�ंथाह| 

वीच तलुनायोzय नहुने, , , , बजार म\ूयमा पानw सवेंदनशील सचूना तथा 

जानकार<ह| आ�नो अनकूुल हुने गर< साव�ज नक गनw ज�ता अjयास तथा 

Kविृ2तमा सधुार \याउन अ�तरा�ि*Gय �व2तीय �ववरण Kवाह �तर 

(International Financial Reporting Standards- IFRS)  लाग ू गर< समL 

स�ंथागत Mे�लाई पारदशW बनाउने काय� चुनौतीपणू� रहेको छ ।    

५.३६ गरै आवासीय लगानीकता�हBका ला�ग दो�ो बजारमा लगानी गन� �प*ट 

नी तगत !यव�थाको अभाव तथा उपल�ध �धतोप� सaब�धी साधनहBमा 

साधारण सेयरको बाहु\यता, , , , �वक,सत औजारहB (Future Option तथ Index 

futures) को अभाव, , , , �वoयतुीय कारोवार Kणाल< (Internet based trading) को 

अभाव तथा    सहायक दलाल !यवसायी सेवा देशका सब ैMे�मा उपल�ध नहुनलेु 

बजारको �व�तार काय� चुनौतीपणू� रहेको छ ।    

५.३७ पँ '' ''जी बजार सaब�धी  नर�तर अVययन, , , , अनसु�धान, , , , लगानीकता� ,शMा तथा 

जनचेतना अ,भव�ृ� र ता,लम सेवाको स�ंथागत !यव�था गर< पुँजी बजारलाई 

द<गो एव ं �व�वसनीय पुँजी प>रचालनको माVयम बनाउने काय� कठ¢न एव ं

चुनौतीपणू� रहेको छ ।       

५.३८ नेपालमा कमो�डट<ज बजार �व�तार भईरहेको अव�थामा उqत बजारK त 

लगानीकता�को चेतनामा व�ृ� गनw र बजारमा हुने अ नयि��त !यापा>रक 

अjयासलाई  नB2सा%हत पार< यस बजार K तको �व�वास कायम गन� स�त,ुलत 

ढंगको काननुी !यव�था तजू�मा गनु� चुनौतीपणू� रहेको छ । 
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६. बा|य Fे�    

व+प र  विृHत    

६.१ बा.य Mे�मा �था य2व कायम गनु� समि*टगत आ�थ�क नी तको एक मह2वपणू� 

उदे�य रहेताप न �व�व!यापीकरण र उदार<करणको ^मसँग ै बा.य Mे�को 

!यव�थापन काय� ज%टल ब�दै गएको छ । बा.य Mे�को �था य2वका ला�ग 

व�त ुतथा सेवाको  नया�तमा �व�तार गद� आयात K त�थापन गर< शोधना�तर 

ि�थ तलाई स�तलुनमा रा]न ुआव�यक हु�छ । नेपालको स�दभ�मा अ�धकांश 

वष�हBमा शोधना�तर ि�थ त वचतमा रहेताप न ब�त ु !यापार घाटा हरेक वष� 

चु,लदंो छ र शोधना�तर बचत मलूतः �वKेषण आयमा भर पनw गरेको छ ।  

६.२ थप  नया�त योzय व�तहुBको प%हचान गर<  नया�तको K त�पधा�2मक Mमता 

�व�तारका माVयमबाट  नया�त �व�तार गन� नसfकन ु तर आयात भने उpच 

दरले ब:दै जानलेु !यापार घाटा हरेक वष� ब:दो ^ममा छ । व�त ु !यापार 

घाटा ब:दै गएताप न उ2साहजनक Bपमा Kा�त भइरहेको �वKेषणका कारण 

�वगत एक दशकको अव�धमा चाल ुखाता औषतमा बचतमा रहेको छ । 

६.३ �वKेषण आKवाहका कारण चाल ुखाता बचतमा रहेताप न �वगत एक दशकको 

व�त ु!यापारको Kविृ2त भने स�तोषजनक छैन ्।  नया�तको तलुनामा आयातको 

आधार तथा  व�ृ�दर उpच रहेको कारण य�तो अव�था सजृना भएको हो । 

�वगत एक दशकको अव�धमा व�त ु नया�तको औषत व�ृ�दर ४.७ K तशत मा� 

रहेको छ भने व�त ुआयातको औषत व�ृ�दर भने १६.४ K तशत रहेको छ । 

आ�थ�क वष� २०६०/६१ मा व�त ु नया�त कुल गाह��tय उ2पादनको १०.० K तशत 

रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ४.५ K तशतमा झरेको छ । अक�तफ� , 

आ�थ�क वष� २०६०/६१ मा व�त ुआयात कुल गाह��tय उ2पादनको २५.४ K तशत 

रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३२.९ K तशत पगेुको छ । प>रणाम�वBप, 

!यापार घाटा कुल गाह��tय उ2पादन अनपुात आ�थ�क वष� २०६०/६१ मा १५.३ 

K,शतत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा २८.४ K तशत पगेुको छ । 2य�तै, 

आ�थ�क वष� २०६०/६१ मा ३९.६ K तशत रहेको  नया�त आयात अनपुात आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा १३.८ K तशतमा झरेको छ । 2यसगैर<, आ�थ�क वष� २०६०/६१ 
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मा  नया�तको २.५ गणुा आयात रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० बढेर ७.२ गणुा 

भएको छ । यी तtयहBका आधारमा वदेै,शक !यापारमा ग>रएको 

उदार<करणबाट मलुकुले अपेiMत लाभ हा,सल गन� नसकेको  �प*ट हुन 

आउँदछ। 

वैदे�शक Cयापार     

६.४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा कुल वदेै,शक !यापार २६.० 

K तशतले बढेर B. ५१८ अब� ७५ करोड पगेुको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा य�तो !यापार १९.७ ले बढेर B. ४११ अब� ५७ करोड रहेको �थयो । 

समीMा अव�धमा कुल व�त ु नया�त १९.४ K तशतले र कुल व�त ुआयात २७.० 

K तशतले बढेको छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हना सaमको 

कुल व�त ु !यापारमा  नया�तको अशं ११.७ K तशत र आयातको अशं ८८.३ 

K तशत रहेको छ । अ�ध\लो वष�को सोह< अव�धमा २५.५ K,शतले बढेको 

!यापार घाटा चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा २८.२ K तशतले 

बढेको छ । 
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�नया
त    

६.५ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा कुल व�त ु  नया�त १९.४ 

K तशतले व�ृ� भई B. ६० अब� ९० करोड पगेुको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा य�तो  नया�त ५.० K तशतले बढेको �थयो । चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा भारततफ� को  नया�त २१.९ K तशतले र 

अ�य मलुकु तफ� को  नया�त १४.७ K तशतले बढेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा भारत तफ� को  नया�त २.० K तशतले र अ�य मलुकु तफ� को  नया�त 

११.२ K तशतले बढेको �थयो । अमे>रक� डलरमा अ�य मलुकु तफ� को व�त ु

 नया�त अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको ०.४ K तशत ~ासको �वपर<त चाल ु

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा ०.७ K तशतले बढ< 

अमे>रक� डलर २० करोड ५१ लाख पगेुको छ । 

६.६ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा भारततप�m म]ुयतः िज{क 

,शट, अलlची, जुस र �ग�ी तथा वालवुा लगायतका व�तहुBको  नया�तमा व�ृ� 

भएको छ भने अ�य मलुकुतफ�  �वशषेगर< ऊनी गलचैा, तयार< पोशाक, जडीवटु< 

र पि�मनाको  नया�तमा व�ृ� भएको छ । कुल  नया�तमा भारततफ�  भएको 

 नया�तको अशं अ घ\लो वष�को आठ म%हनामा ६५.२ K तशत रहेकोमा आ�थ�क 

वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा ६६.५ K तशत रहेको छ । 2य�त,ै कुल 

 नया�तमा अ�य मलुकुतफ� को  नया�तको अशं अ घ\लो वष�को आठ म%हनाको 

अव�धमा ३४.८ K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा 

३३.५ K तशत रहेको छ ।  

आयात    

६.७ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हना सaममा कुल व�त ु आयात २७.० 

K तशतले व�ृ� भई B. ४५७ अब� ८५ करोड पगेुको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा य�तो आयात २२.१ K तशतले बढेर B. ३६० अब� ५६ करोड रहेको 

�थयो । भारत तथा अ�य मलुकु दवु ैतफ� को आयात उpच दरले बढेको कारण 

कुल व�त ुआयातको व�ृ�दर अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको तलुनामा समीMा 

अव�धमा उpच रहन गएको हो ।  
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६.८ कुल व�त ुआयातमVये भारतबाट भएको आयात अ घ\लो वष�को आठ म%हनाको 

अव�धको २४.२ K तशत व�ृ�को तलुनामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< 

अव�धमा २८.१ K तशतले बढेको छ । 2य�त,ै अ�य मलुकुबाट भएको आयात 

अ घ\लो वष�को आठ म%हनाको अव�धमा १८.२ K तशतले बढेको तलुनामा 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा २४.८ K तशतले बढेको छ । अमे>रक� 

डलरमा अ�य मलुकुबाट भएको व�त ुआयात अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको 

६.५ K तशत व�ृ�को तलुनामा समीMा अव�धमा ९.५ K तशतले व�ृ� भई 

अमे>रक� डलर १ अब� ५५ करोड पगेुको छ । भारतबाट म]ुयतया पेGो,लयम 

पदाथ�, धागो, सवार< साधन तथा पाटपजूा� र हटरो\ड ,शट इन qवायल 

लगायतका व�तहुBको आयात बढेको छ भने अ�य मलुकुबाट �वशषेगर< कpचा 

�वाय�वन तले, सपुार<, दरुस}चारका उपकरण, चाँद< तथा अ�य �टेशनर< 

लगायतको आयातमा व�ृ� भएको छ । कुल आयातमा भारतबाट भएको 

आयातको अशं गत वष�को आठ म%हनामा ६५.९ K तशत रहेकोमा चाल ुआ�थ�क 

वष�को सोह< अव�धमा ६६.५ K तशत पगेुको छ भने अ�य मलुकुहBबाट भएको 

आयातको अशं गत वष�को सोह< अव�धको ३४.१ K तशतबाट घटेर ३३.५ K तशत 

रहेको छ । 

६.९ भा. B. !यव�थापन गन� अमे>रक� डलर �व^� गर< भा. B. ख>रद गनw तथा 

भारतबाट अमे>रक� डलरमा भqुतानी गर< व�त ुआयात गन� पाउने !यव�था 

ग>रएको छ । प>रव2य� �वदेशी म�ुा भqुतानी गर< भारतबाट ग>रएको आयात 

चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा ८७.३ K तशतले व�ृ� भई B.४९ 

अब� ६३ करोड पगेुको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा य�तो आयात B. 

२६ अब� ५० करोड रहेको �थयो । चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा 

भारतबाट भएको कुल व�त ु आयातमा प>रव2य� म�ुा भqुतानी गरेर भएको 

आयातको अशं १६.३ K तशत रहेको छ । भारतबाट प>रव2य� �वदेशी म�ुा 

भqुतानी गर< आयात गन� पाइने व�तहुBको स]ंया २०७० फागनु मसा�त 

सaममा १६१ पगेुको छ ।  
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ता�लका ६ (क) : अ�तरा
ि9:य Cयापार िथ�त ( थम आठ मiहना) 
 (K तशत प>रवत�न)    

�ववरण २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

�नया
त -८.५ ५.९ १४.१ ५.० १९.४ 

भारत -३.३ १०.१ १४.५ २.० २१.९ 

अ�य मुलकुह| -१६.८ -१.७ १३.५ ११.२ १४.७ 

आयात ४१.८ १.२ १६.६ २२.१ २७.० 

भारत ३८.० २४.७ १२.० २४.२ २८.१ 

अ�य मुलकुह| ४६.८ -२७.२ २६.३ १८.२ २४.८ 

Cयापार स�तलुन ५८.६ ०.३ १७.१ २५.५ २८.२ 

भारत ५३.३ २८.२ ११.५ २८.८ २९.१ 

अ�य मुलकुह| ६५.० -३०.९ २८.९ १९.५ २६.५ 

कुल Cयापार ३१.८ १.९ १६.३ १९.७ २६.० 

भारत २९.३ २२.४ १२.४ २१.० २७.३ 

अ�य मुलकुह| ३५.२ -२४.४ २४.४ १७.३ २३.६ 

�नया
त आयात 

अनुपात 
१६.१ १६.८ १६.४ १४.१ १३.३ 

भारत १८.९ १६.७ १७.० १४.० १३.३ 

अ�य मुलकुह| १२.६ १७.१ १५.४ १४.४ १३.३ 

कुल �नया
तमा अंश ( �तशत) 

भारत ६४.४ ६६.९ ६७.१ ६५.२ ६६.५ 

अ�य मुलकुह| ३५.६ ३३.१ ३२.९ ३४.८ ३३.५ 

कुल आयातमा अंश ( �तशत) 

भारत ५४.७ ६७.५ ६४.८ ६५.९ ६६.५ 

अ�य मुलकुह| ४५.३ ३२.५ ३५.२ ३४.१ ३३.५ 

Cयापार संतलुनमा अशं ( �तशत) 

भारत ५२.९ ६७.६ ६४.३ ६६.० ६६.५ 

अ�य मुलकुह| ४७.१ ३२.४ ३५.७ ३४.० ३३.५ 

कुल Cयापारमा अंश ( �तशत) 

भारत ५६.१ ६७.४ ६५.१ ६५.८ ६६.५ 

अ�य मुलकुह| ४३.९ ३२.६ ३४.९ ३४.२ ३३.५ 

कुल Cयापारमा आयात र �नया
तको अंश 

 नया�त १३.८ १४.४ १४.१ १२.४ ११.७ 

आयात ८६.२ ८५.६ ८५.९ ८७.६ ८८.३ 

        * अप>र*कृत । 
    �ोत : नेपाल रा*G बlक । 
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Cयापार स�तुलन    

६.१० चाल ु आ�थ�क वष�को आठ म%हनासaममा कुल व�त ु !यापार घाटा २८.२ 

K तशतले व�ृ� भई B. ३९६ अब� ९६ करोड पगेुको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा य�तो घाटा २५.५ K तशतले व�ृ� भई B. ३०९ अब� ५५ करोड रहेको 

�थयो । कुल व�त ु!यापार घाटामVये भारतसँगको !यापार घाटा अ घ\लो वष�को 

सोह< अव�धको २८.८ K तशत व�ृ�को तलुनामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ 

म%हनाको अव�धमा २९.१ K तशतले बढेको छ । 2यसगैर<, अ घ\लो वष�को आठ 

म%हनाको अव�धमा १९.५ K तशतले बढेको अ�य मलुकुसँगको !यापार घाटा 

चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा २६.५ K तशतले बढेको छ । 

 नया�तको तलुनामा आयातको आधार तथा व�ृ�दर उpच रहेको कारण चाल ु

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा  नया�त–आयात अनपुात 

१३.३ K तशतमा झरेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा य�तो अनपुात 

१४.१ K तशत रहेको �थयो । 

शोधना�तर िथ�त    

६.११ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaममा समL शोधना�तर ि�थ त B. 

१०२ अब� ८१ करोडले बचतमा रहेको छ । अ घ\लो आ�थ�क वष�को सोह< 

अव�धमा य�तो बचत B. ११ अब� ७८ करोड रहेको �थयो । आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा चाल ु खाता B. ६८ अब� ४१ करोडले 

बचतमा रहेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा यो खाता B. ९ अब� ५१ 

करोडले बचतमा रहेको �थयो । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको 

अव�धमा अमे>रक� डलरमा चाल ु खाता वचत ६८ करोड ७७ लाख डलर र 

शोधना�तर वचत १ अब� ३ करोड डलर रहेको छ । सेवा आय, वदेै,शक अनदुान 

र �वKेषण आKवाहको उpच व�ृ�का कारण आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ 

म%हनाको अव�धमा चाल ुखाता तथा समL शोधना�तर ि�थ त अ घ\लो वष�को 

सोह< अव�धको तलुनामा उpच बचतमा रहन गएको हो । 

६.१२ एफ.ओ.बी. म\ूयमा आधा>रत व�त ु !यापार घाटा अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा २५.४ K तशतले बढेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको 

अव�धमा २८.१ K तशतले व�ृ� भई B. ३८१ अब� ५९ करोड पगेुको छ । 2य�त,ै 
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समीMा अव�धमा पय�टन आय ४१.८ K तशतले, अ�य सेवा आय ३३.१ 

K तशतले र अ�य� नपरेको सरकार< आय २६.७ K तशतले बढेको कारण कुल 

सेवा आय अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको ३१.२ K तशत व�ृ�को तलुनामा 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा ३५.० K तशतले व�ृ� भई 

B. ८१ अब� २४ करोड पगेुको छ । अ घ\लो वष�को आठ म%हनामा £मण खच� 

७७.० K तशतले बढेकोमा चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको 

अव�धमा य�तो खच� १.७ K तशतले मा� बढेको छ । 2यसगैर<, चाल ुआ�थ�क 

वष�को आठ म%हनाको अव�धमा सरकार< सेवा खच� ११.९ K तशत, अ�य सेवा 

खच� ५१.८ K तशत र यातायात खच� १८.७ K तशतले बढेकोले कुल सेवा 

भqुतानी १५.८ K तशतले बढेर B. ६७ अब� ३५ करोड पगेुको छ । फल�वBप, 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा खदु सेवा आय B. १३ अब� 

८९ करोडले वचतमा रहेको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा खुद सेवा आय 

B. २ अब� २ करोडले मा� बचतमा रहेको �थयो । तलको ता,लकामा �वKेषण 

आKवाहको अव�थालाई देखाइएको छ ।  

ता�लका ६ (ख) : �व ेषण आ वाह    

 २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

�वKेषण आKवाह 

(B.अब�) २३१.७ २५३.६ ३५९.६ ४३४.६ ३५६.७ 

K तशत प>रवत�न १०.५ ९.४ ४१.८ २०.९ ३४.१ 

कुल गाह��tय 

उ2पादनसंगको अनुपात १९.४ १८.५ २३.५ २५.७ - 

चालु Gा�फर आयमा 

�वKेषण आयको अंश ८०.५ ८१.५ ८४.० ८६.० ८५.६ 

  �ोत : नेपाल रा*G बlक । 

 * Kथम आठ म%हनाको तtयांक 

६.१३ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा Gा�सफर अ�तग�त 

अनदुान ८५.३ K तशतले र  पे�सन २५.६ K तशतले बढेको छ । अ घ\लो 

वष�को सोह< अव�धमा अनदुान २३.८ K तशतले घटेको �थयो भने पे�सन २२.७ 

K तशतले बढेको  �थयो । 2यसगैर<, �वKेषण आय अ घ\लो वष�को सोह< 
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अव�धको २२.२ K तशत व�ृ�को तलुनामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< 

अव�धमा ३४.१ K तशतको उpच दरले बढ< B. ३५६ अब� ७२ करोड पगेुको छ । 

अमे>रक� डलरमा �वKेषण आय अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको १०.५ K तशत 

व�ृ�को तलुनामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा १७.५ 

K तशतले व�ृ� भई ३ अब� ५९ करोड डलर पगेुको छ । फल�वBप, समीMा 

अव�धमा खुद Gा�सफर आय अ घ\लो वष�को सोह< अव�धको १६.८ K तशत 

व�ृ�को तलुनामा ३८.५ K तशतले बढ< B. ४१५ अब� ४४ करोड पगेुको छ ।  

 

६.१४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको अव�धमा पुँजी खातातप�m B. १२ अब� 

६४ करोड खुद पुँजीगत Gा�सफर Kा�त भएको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 

अव�धमा B. ५ अब� १६ करोडले  पुँजी खाता बचतमा रहेको �थयो । �व2तीय 

खाता तप�m चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा B. १ अब� ८० करोड 

K2यM वदेै,शक लगानी Kा�त भएको छ । गत वष�को सोह< अव�धमा B. ४ अब� 

८२ करोड K2यM वदेै,शक लगानी ,भ��एको  �थयो । अ�य लगानी सaपि2त 
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 ६ (ख) �व ेषण आय, चालु खाता र शोधना�तर िथ�त (+. करोडमा) 
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गत वष�को आठ म%हनासaममा B.१४ अब� ७४ करोड रहेकोमा आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को सोह< अव�धमा B. १२ अब� ९३ करोड रहेको छ । अ�य लगानी 

दा य2वतप�m चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा B. १३ अब� ४६ करोड 

बराबरको सरकार< ऋण आKवाह भएको छ भने B. ८ अब� ९० करोड बराबरको 

साँवा भqुतानी भएको छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको 

अव�धमा वदेै,शक  नMेप दा य2व B. ९ अब� ४२ करोड पगेुको छ ।  

�वदेशी �व�नमय सिQच�त    

६.१५ २०७० फागनु मसा�तमा कुल �वदेशी �व नमय सिं}च त २०७० असार मसा�तको 

तलुनामा २२.५ K तशतले बढेर B. ६५३ अब� ४२ करोड पगेुको छ । २०६९ 

फागनु मसा�तमा य�तो सि}च त ३.२ K तशतले व�ृ� भई B. ४५३ अब� ६१ 

करोड रहेको �थयो । अमे>रक� डलरमा २०७० असारदेQख फागनु मसा�तसaममा 

कुल सि}च त १९.३ K तशतले बढ< अमे>रक� डलर ६ अब� ७० करोड पगेुको छ। 

अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा य�तो सि}च त ७.२ K तशतले बढेको �थयो । 

�वKेषण आKवाह तथा अनदुान उ\ले]य Bपमा ब:न गई शोधना�तर वचत 

बढेकोले चाल ु आ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा �वदेशी �व नमय 

सि}च त बढेको हो ।  

६.१६ कुल �वदेशी �व नमय सि}च त मVये नेपाल रा*G बlकमा रहेको सि}च त २०७० 

असार मसा�तको B. ४५२ अब� ९९ करोडको तलुनामा २०७० फागनु मसा�तमा 

२१.५ K तशतले बढ< B. ५५० अब� ४२ करोड पगेुको छ । 2यसगैर<, वाQणvय 

बlकसँग रहेको सि}च त प न समीMा अव�धमा २८.३ K तशतले बढेर B. १०२ 

अब� ९९ करोड पगेुको छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनाको 

अव�धमा अप>रव2य� भारतीय म�ुा सि}च त २४.० K तशतले व�ृ� भई भा. B. 

९२ अब� ४४ करोड पगेुको छ । अ घ\लो वष�को सोह< अव�धमा य�तो सि}च त 

१.४ K तशतले मा� बढेको �थयो । कुल �वदेशी �व नमय स�ंच तमा नेपाल रा*G 

बlकसगं रहेको स�ंच तको अशं २०७० फागनुमा ८४.२ K तशत रहेको छ । 
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ता�लका ६ (ग) : कुल �वदेशी �व�नमय सिQच�त (+. करोडमा) 

�ववरण 

 

२०६७ 

असार 

२०६७ 

फागुन 

२०६८ 

असार 

२०६८ 

फागुन 

२०६९ 

असार 

२०६९ 

फागुन 

२०७० 

असार 

२०७० 

फागुन 

K तशत प>रवत�न 

(असार-फागुन) 

२०६९ २०७० 

नेपाल 

रा*G बlक 
२०५३७ १९९८६ २१३१० ३०५०२ ३७५५२ ३७२३३ ४५३०० ५५०४२  -०.८ २१.५ 

वाQणvय 

बlक 
६३५२ ५७६२ ५९०६ ६३०९ ६३९३ ८१२८ ८०३० १०३०० २७.१ २८.३ 

कुल 

सि}च त 
२६८८९ २५७४८ २७२१५ ३६८१० ४३९४६ ४५३६१ ५३३३० ६५३४२ ३.२ २२.५ 

कुल सिQच�तमा अंश 

नेपाल 

रा*G बlक ७६.४ ७७.६ ७८.३ ८२.९ ८५.५ ८२.१ ८४.९ ८४.२ - - 

वाQणvय 

बlक २३.६ २२.४ २१.७ १७.१ १४.५ १७.९ १५.१ १५.८ - - 

 �ोत : नेपाल रा*G बlक । 

६.१७ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को आठ म%हनासaमको आयातलाई आधार मा�दा �वदेशी 

�व नमय सि}च तको �वoयमान �तरले ११.६ म%हनाको व�त ुआयात र १०.१ 

म%हनाको व�त ु तथा सेवा आयात धा�न पया��त रहेको छ । २०६९ फागनु 

मसा�तमा बlfक{ग M�ेसँग रहेको सि}च तले सोह< अव�धको आयात Kविृ2तका 

आधारमा क>रव १०.२ म%हनाको व�त ुआयात र ८.८ म%हनाको व�त ुतथा सेवा 

आयात धा�न सqने �तरमा रहेको �थयो । व�त ुआयातको व�ृ�दर अ घ\लो 

वष�को सोह< अव�धको तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष�को आठ म%हनाको अव�धमा 

बढेताप न सेवा आयातको व�ृ�दर �यनू रहेको कारण कुल �वदेशी �व नमय 

सि}च तको �वoयमान �तर गत वष� भ�दा बढ< अव�धको आयात धा�न पया��त 

रहेको हो । 

�व�नमय दर    

६.१८ २०७० असार मसा�तको तलुनामा २०७० फागनु मसा�तमा नेपाल< Bपयैा ँ

अमे>रक� डलरसँग २.६ K तशतले अवम\ूयन भएको छ । अ घ\लो वष�को सोह< 
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अव�धमा नेपाल< Bपlया अमे>रक� डलरसँग २.१ K तशतले अ�धम\ूयन भएको 

�थयो । २०७० फागनु मसा�तमा अमे>रक� डलर एकको �व नमय दर B. ९७.५८ 

पगेुको छ । २०७० असार मसा�तमा उqत �व नमय दर B. ९५.० रहेको �थयो । 

2य�त,ै २०७० असार मसा�तको तलुनामा २०७० फागनु मसा�तमा नेपाल< Bपlया 

पाउEड �ट,ल�ङ तथा यरूोसँग ^मशः ११.८ K तशत र ८.९ K तशतले अवम\ूयन 

भएको छ भने जापानी येनसगं ०.६ K तशतले अ�धम\ूयन भएको छ ।  

ता�लका ६ (घ) : �वदेशी �व�नमय  विृHत    

�वदेशी मु�ा 

ख#रद दर (नेपालY +पैयामा)    अ�धमू\यन (+) 

अवमू\यन (-)                   

(K तशतमा)                 

(असार - फागुन) 
२०६८ 

असार 

२०६८ 

फागुन 

२०६९ 

असार 

२०६९ 

फागुन 

२०७० 

असार 

२०७० 

फागुन 

२०६९ २०७० 

१ अमेर<क� 

डलर 
७०.९५ ७९.५५ ८८.६० ८६.७७ ९५.०० ९७.५८ २.१ -२.६ 

१ पाउEड 

�टर ्�,लगं 
११४.५४ १२४.७६ १३६.६२ १२९.३४ १४३.५६ १६२.८१ ५.६ -११.८ 

१ यूरो १००.३४ १०४.३५ १०७.९८ ११२.८६ १२४.०८ १३६.१५ -४.३ -८.९ 

१० जापानी येन ८.९५ ९.६७ ११.१८ ९.०२ ९.५७ ९.५१ २३.९ ०.६ 

�ोत : नेपाल रा*G बlक । 

    

समया तथा सुझावह+    

६.१९ �यनू म\ूय अ,भव�ृ�का व�तहुB  नया�त हुन,ु !यापारमा �व�व�धकरण हुन 

नसqन,ु तलुना2मक लाभ र बढ< म\ूय भएका व�तहुBको उ2पादन गर<  नया�त 

�व�तार गन� नसfकन,ु भपु>रवेि*ठत मलुकु भएका नाताले समय र लागत बढ< 

लाzन,ु आया तत कpचा पदाथ�मा आधा>रत उoयोगहBको बाहु\यता हुन,ु उ�चत 

Bपमा अL तथा प*ृठ सaव�ध �था�पत हुन नसqन,ु !यापार सaव�धी 

आव�यक पवूा�धारको कमी हुन,ु आधु नक K�व�धको Kयोग कम हुन ु आ%द 

ज�ता कारणहBले गदा� व�त ु  नया�त �व�तार हुन सकेको छैन ्भने आयातको 

आधार तथा व�ृ�दर उpच रहँदै आएको छ । यसबाट !यापार घाटा उpच दरले 
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ब:दो छ ।  नया�तको K त�पधा�2मक Mमतामा व�ृ� गर<  नया�त �व�तार गनw 

तथा आया तत व�त ु �वदेशमा न ै उ2पादन गनw Kकारका उoयोग ध�दाहBको 

�थापना र �व�तार गर< !यापार घाटालाई वाि�छत �तरमा रा]ने तफ�  Vयान 

जान ुआव�यक छ । 

६.२० नेपालको वा.य Mे� स�तलुन मलूतः �वKेषण आय तथा आयातको �तरमा भर 

पनw गरेको छ । उpच �तरको �वKेषण आKवाह भएमा र आयात %ठकै�तरको 

भएमा चाल ुखाता तथा समL शोधना�तर ि�थ त स�तलुनमा रहने अ�यथा 

घाटामा जाने अव�था रहेको छ । उpच �तरको �वKेषणबाट ता2का,लक Bपमा 

अथ�त��लाई सकारा2मक फाइदा पगेुताप न यसको �था य2व र %दगो पनाका 

बारेमा K�न उठने गरेको छ । उpच �तरको �वKेषण आKवाहबाट एकातफ�  

उपभोग बढदछ भने अक� तफ�  यसबाट आयात बढने भई !यापार घाटा अझ 

�व�तार हुने अव�था आउँदछ । वदेै,शक रोजगार<का ला�ग �वदेश जाने नेपाल< 

कामदारहB अदM Kकारका रहन ुर वदेै,शक रोजगार< मलूतः खाडी मलुकु तथा 

मले,शयामा केि��त रहनलेु कामदार अ�धकेि��त रहेका मलुकुमा कुन ैसम�या 

आएमा �वKेषण आKवाहमा !यवधान आउने र 2यसबाट बा.य Mे� �था य2वमा 

सकंट आउन सqने सभंावना रहेका कारण शोधना�तरलाई स�तलुनमा \याउन 

वकैि\पक उपायहBको खोजी हुन ु आव�यक छ । अक�तफ� , नेपालको कुल 

आयातमा पेGो,लयम पदाथ� आयातको %ह�सा २० K तशत भ�दा बढ< रहेको 

अव�था छ । अतः व�त ु तथा सेवा  नया�तको Kवध�न गनw तथा पेGो,लयम 

पदाथ� मा�थको पर नभ�रता कम गद� जान वकैि\पक उपायहBको खोजी गर< 

वा.य Mे�लाई द<गो बनाउने तफ�  Vयान %दन ुआव�यक छ । 

६.२१ वा.य Mे�लाई द<गो बनाउन थप  नया�त योzय व�तहुBको प%हचान गनw, 

 नया�तको K त�पधा�2मक Mमता बढाउने, पय�टक आगमन स]ंया तथा बसाई 

अव�ध बढाई पय�टन आय बढाउने, �वदेशमा न ै,शMा, �वा�tय आ%द सेवाको 

भरपद� !याव�था गर< वा.य मलूकुहBमा सो Kयोजनका ला�ग जाने Kविृ2त 

�य ूनकरण गनw, लगानीको वातावरणमा सधुार गर< K2यM वदेै,शक लगानी 

आक�ष�त गनw, �वला,सताका उपभोzय व�तहुBको आयातलाई हतो2सा%हत गनw र 

�वदेशी व�त ु तथा सेवा उपभोग गन� Kो2साहन गनw आ%द ज�ता पMहBमा 

Vयान %दन ुआव�यक छ ।  
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७. ग#रबी �नवारण र रोजगारY    

ग#रबी �नवारण    

७.१  नेपालमा �वगत दईु दशकदेQख ग>रबी  नवारणलाई �वकासको के��मा राखी 

काय�̂ महB स}चालन भरैहेका छन ्। दश� योजना अव�धदेQख ग>रबीलाई आय 

ग>रबी, मानवीय ग>रबी तथा सामािजक वि}चतीकरण गर< मलूतः तीन 

आयाममा �वभाजन ग>रएको छ । यी आयामहBको �व�लेषण गदा� �वगतका 

वष�हBमा नेपाल<को समL ग>रबी र मानव �वकास  सचूकहBमा उ\लेखनीय 

सधुार  आएको छ ।  

७.२  ग>रबी �यनूीकरणको राि*Gय लyय Kाि�तमा सघाउ प¥ुयाउन सामािजक M�ेमा 

उ\ले]य Bपमा लगानी व�ृ� भएको छ । रोजगार तथा आयमलूक काय�̂ महB 

लाग ू ग>रएका छन ् । ग>रबी  नवारणका उ�े�य तथा नी तहB  नधा�रण गदा� 

�वगतका नी त तथा काय�̂ मको समीMा र अनभुव समेतलाई (ि*टगत गर< 

लiMत समहू र Mे�लाई केि��त गर< काय�̂ म स}चालन ग>रएको छ । 

७.३  बा~� योजनाको अ�2यसaममा ग>रबीको रेखाम ुन रहेको जनस]ंयालाई २१ 

K तशतमा झानw लyय रहेको र सोह< अनBुप रोजगार< केि��त समावेशी 

आ�थ�क �वकासका काय�̂ महB काया��वयन ग>रएकोमा योजना समाि�तसaममा 

ग>रबीको रेखाम ुनको जनस]ंया २५.४ K तशतबाट १.६ अकं झरेर २३.८ K तशत 

पगेुको छ । योजना अव�धमा ग>रबी घ6नकुा Kमखु कारणहBमा ती¤ Bपमा 

शहर<करण �व�तार, वदेै,शक रोजगार<बाट Kा�त �वKेषणमा  नर�तर व�ृ�, कृ�ष 

vयालामा व�ृ�, गरै कृ�ष Mे�को रोजगार< तथा vयालामा व�ृ� तथा आ�थ�क 

Bपमा सf^य उमेरका जनस]ंयाको %ह�सामा व�ृ� हुन ुरहेका छन ्। 

७.४   नरपेM ग>रबी २०५२/५३ देQख २०६९/७० सaमको १७ वष�को अव�धमा ४२ 

K तशतबाट २३.८ K तशतमा झरेता प न शहर< तथा Lामीण एव ं �व,भ�न 

भौगो,लक Mे� र समहूहBबीचको ,भ�नता अझ प न  नकै ठूलो Bपमा रहेको 
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छ। यस अव�धमा शहर< ग>रबी २१.५६ K तशतबाट १५.४६ K तशतमा पगेुको छ 

भने Lामीण ग>रबी ४३.२७ बाट २७.४३ K तशतमा झरेको छ । देशमा ब:दो 

शहर<करण तथा शहर< M�ेका अवसरहBमा भएको व�ृ�का कारणले शहर< 

ग>रबीमा �वगतमा केह< कमी आएताप न गत ७ वष�को अव�धमा केह< मा�ामा 

व�ृ� भएको छ । 

७.५  K त!यिqत ग>रबीको दरमा कमी आउन ुसखुद हो । तर आम असमानतामा 

भएको व�ृ�ले देशमा ग>रब र धनीबीचको खाडल बढेको देQखएको छ । देशमा 

�वoयमान असमानतालाई दशा�उने �गनी सचूकांक (Gini Coefficient) उपभोगको 

खच� आधारमा ०.३२८ पगेुको छ । य�तो सचूकांक शहर< Mे�मा ०.३५३ र 

Lामीण M�ेमा ०.३११ रहेको छ । भौगो,लक Mे� तथा �व,भ�न जातजा तबीच 

असमानताको �तर अझ फराfकलो छ । यसर< असमानता ब:नकुा कारणहBमा 

सी,मत वग�को अवसरहBमा पहँुच, �यनू कृ�ष vयालादर, आ�त>रक oव�द, 

�व�था�पतहBको स]ंयामा व�ृ� Kमखु छन ् । 2य�त ै ग>रबीको रेखाम ुन 

रहेकामVये २४.४ K तशतको Kाथ,मक ,शMामा पहँुच रहेको, २०.८ K तशतको 

माVय,मक �तरको ,शMामा पहँुच रहेको र १७.९ K तशतको उpच ,शMामा 

पहंुच रहेको छ । ग>रबीको रेखाम ुनका १५.६ K तशतको मा� सरकार< अ�पताल 

सेवामा पहँुच पगेुको र १५.३ K तशतको मा� कृ�ष के��हBमा पहँुच रहेको 

अव�था छ ।  

७.६  सह�ा�द< �वकास लyयको Kग त K तवेदन सन ्२०१३ ले नेपालमा ग>रबी घ6ने 

दर सन ्१९९६ देQख सन ्२००४ सaम वा�ष�क १.५ K तशत र सन ्२००४ देQख 

सन ् २०१३ सaम वा�ष�क २.५ K तशत रहेको देखाएको छ । मलुकुको ग>रबी 

घटाउन मलूतः रोजगार<का अवसरहBमा व�ृ� गरेर वत�मान जनस]ंयाको बनोट 

खासगर< काम गनw उमेर समहूका मा नसको अनपुात बढ< भएको तtयलाई 

पुँजीकरण गनु�पनw देQखएको छ । 
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तालYका ७ (क) :     ग#रबीको प#रमाणाHमक सचूक    

सह�ा�द< 

�वकास 

लyय 

सूचक 

२०१० 

सaमको 

Kग त 

(K तशतमा) 

२०१२/२०१३  

सaमको 

Kग त 

(K तशतमा) 

लyय 

२०१५ 

लyय १ दै नक अमे>रक� एक डलरभ�दा कम 

आय भएका जनसं]याको अनुपात 

१९.७ १६.४ १७ 

 दै नक राि*Gय ग>रबी रेखामु नका 

जनसं]याको अनुपात 

२५.४ २३.८ २१ 

 K त%दन अमे>रक� एक 

डलरभ�दामु न आय भएका 

रोजगारको अनुपात 

२२ – १७ 

 �युनतम आहाराभ�दा कम खाना 

पाउने जनसं]याको अनुपात 

३६.१ १५.७ २५ 

 ६–५९ म%हना उमेर समूहका कम 

वजन भएका बालबा,लकाको अव�था 

३६.४ २८.८ २९ 

 ६–५९ म%हनाका पु�कोपन भएका 

बालबा,लकाको अव�था 

४६.८ ४०.५ ३० 

लyय २ Kाथ,मक ,शMा खुद भना�दर ९३.७ ९५.३ १०० 

कMा १ मा भना� भई कMा ५ सaम 

पुzने �वoयाथWको अनुपात 

७७.९ ८४.२ १०० 

१५–२४ बष� उमेर समूहका म%हला 

तथा पुBषको साMरता दर 

८६.५ ८८.६ १०० 

लyय ३ Kाथ,मक ,शMामा छा� र छा�ाको 

अनुपात 

१ १.०२ १ 

 माVय,मक ,शMामा छा� र छा�ाको 

अनुपात 

०.९३ ०.९९ १ 

 उpच ,शMामा म%हला तथा पुBषको 

अनुपात 

०.६३ – १ 

 १५ बष� तथा मा�थका उमेर समूहका 

साMर म%हला तथा पुBषको अनुपात 

– पुBष ७१.६ %

तथा म%हला 

४४.५ % 

१ 

लyय ४ एक बष� मु नका बालबा,लकालाई ८५.६ – ९० 
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सह�ा�द< 

�वकास 

लyय 

सूचक 

२०१० 

सaमको 

Kग त 

(K तशतमा) 

२०१२/२०१३  

सaमको 

Kग त 

(K तशतमा) 

लyय 

२०१५ 

दादरुा�वB� %दईएको खोपको अनुपात 

पाँच बष� मु नको बालम2ृयुदर (K त 

एकहजार जी�वत ज�ममा) 

५० ५४ (२०११) ५४ (३८) 

,शशुम2ृयुदर (K त एकहजार जी�वत 

ज�ममा) 

४१ ४६ (२०११) ३६ 

लyय ५ मातमृ2ृयु दर (K त एकलाख जी�वत 

ज�ममा) 

२२९ १७० २१३ 

(१३४) 

दM Kसुतीकता�को सहयोगमा सु2केर< 

भएकाको K तशत 

२९ ५० ६० 

लyय ६ १५–२४ उमेरसमूहमा 

एच.आई.भी./ए�सको सं^मण 

०.४९ ०.१२ Halt and 

Reverse 

the trend 

 औलोको सं^मण (K त एकहजार 

जनसं]यामा) 

५.७ ३.२८ Halt and 

Reverse 

the trend 

 Mयरोगको उपि�थती दर (K त 

एकलाख जनसं]यामा) 

२४४ २३८ Halt and 

Reverse 

the trend 

 Mयरोगबाट भएको म2ृयुदर (K त 

एकलाख जनसं]यामा) 

२२ २१ Halt and 

Reverse 

the trend 

लyय ७ बनज{गलले ढाकेको Mे� (K तशत) ३९.६ ३९.६ ४० 
 खानेपानीको �ोतमा %दगो पहँुच 

भएको जनसं]या (K तशतमा) 

८०.४ ८५ ७३ 

 सुधा>रएको सरसफाईमा %दगो पहँुच 

भएको जनसं]या (K तशतमा) 

४३ ६२ ८० 

नोटः को*टकमा %दइएको प>रलyय प>रमाज�न ग>रएका हुन ्। 
�ोतः राि*Gय योजना आयोग 

 

७.७  नेपालमा हालसaम ३ वटा जीवन�तर मापन सवwMण सaप�न भएका छन ् । 

आ�थ�क वष� २०५२/५३ मा प%हलोपटक, आ�थ�क वष� २०६१/६२ मा दो�ो पटक र 

आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा त�ेो पटक जीवन�तर मापन सवwMण सaप�न भएका 

छन ्। यी सवwMणबाट Kा�त न तजा यसKकार रहेको छ :  
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तालYका ७ (ख) : ग#रबी मापन सवpFण (२०५२/५३, , , , २०६०/६१ र २०६६/६७) 
(K तशतमा) 

 ग>रबीको रेखामु नको जनसं]या 
(Poverty Headcount Index) 

ग>रबीको �बषमता (Poverty gap 

index) 

ग>रबीको गहनता (Squared 

Poverty Gap Index) 

२०५२/५३ २०६०/६१ २०६६/६७ २०५२/५३ २०६०/६१ २०६६/६७ २०५२/५३ २०६०/६१ २०६६/६७ 

नेपाल ४१.७६ ३०.८५ २५.१६ ११.७५ ७.६० ५.४३ ४.६७ २.७० १.८१ 

शहर< 

Mे� 

२१.५५ ९.५५ १५.४६ ६.५४ २.२० ३.१९ २.६५ ०.७० १.०१ 

Lामीण 

Mे� 

४३.२७ ३४.६२ २७.४३ १२.१४ ८.५० ५.९६ ४.८३ ३.१० २.०० 

 

ग>रबीको रेखामनुीको जनस]ंया (Poverty Headcount Index) ले कुल जनस]ंयामा 

ग>रबीको रेखामनुी रहेको %ह�सा क त छ भ�ने जनाउँछ । ग>रबीको �वषमता 

(Poverty Gap Index) ले ग>रबीको रेखामनुी रहेको औसत जनस]ंया ग>रबीको रेखा 

भ�दा क त टाढा छ भ�ने जनाउँछ । ग>रबीको गहनता (Sqared Poverty Gap Index) 

ले ग>रबहB बीचको असमानताको ि�थ त क�तो छ भ�ने देखाउँछ । 2यसगैर< Gini 

Index ले जनताहBको बीचको आय �वतरणमा हुने असमानतालाई K त�बिaबत 

गद�छ। 
    

ग#रबी �नवारण कोषबाट भएका  यासह+    

७.८  ग>रबी  नवारण कोषले ग>रब लiMत काय�̂ म (अ�तोदय), सामािजक 

समावेशीकरण, पारद,श�ता, मागमखुी काय�̂ म र सोझै समदुायमा कोष Kवाह गर< 

५ वटा  नदw,शत ,स�ा�त अनBुप समाजका अ त ग>रब तथा �पछ�डएका वग�को 

सf^य सहभा�गतामा समदुायको मागमा आधा>रत काय�̂ म सचंालन गद� 

आएको छ । गर<ब समदुाय �वयलंाई पणू� Bपले सहभागी गराई समदुायको 

प>रयोजना (काय�̂ म) उनीहBबाट न ै काया��वयन गराउन  तन ै समदुायको 

K त न�ध2व रहने गर< सामदुा यक स�ंथाको गठनको साथै  तनीहBको स�ंथागत 

�वकास गर< काय�̂ महB सचंालन ग>रएको छ । यस काय�मा समदुायलाई 

आव�यक सहयोग Kदान गन� सामािजक प>रचालनको ला�ग (सहयोगी स�ंथा 

माफ� त) �थानीय  नकायहB, गरै सरकार< स�ंथा, सामदुा यक स�ंथा तथा  नजी 

स�ंथासगं सहकाय� ग>रएको छ ।   
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७.९ आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा ग>रबीको सचूकाकंका आधारमा थप १५ िज\लामा 

काय�̂ म �ब�तारप छ कोषका  नय,मत काय�̂ म स}चालन भएका िज\लाको 

स]ंया ४० पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० देQख ग>रबीको सचूकाकंका 

आधारमा थप १५ िज\लाहB (दोलखा, aयाzद<, ग\ुमी, भोजपरु, सखुwत, नवलपरासी, 

मोर{ग, लaजु{ग, अघा�खाँची, नवुाकोट, गोखा�, बाँके, सनुसर<, दाङ र कैलाल<) मा 

काय�̂ म स}चालनका ला�ग Kf^या अ घ ब%ढरहेको छ । यसर< ५५ िज\लामा 

कोषका  नय,मत काय�̂ महB र नवीनतम सोचमा आधा>रत काय�̂ म 

(Innovative Program) समेत देशभर सचंालन गनw काय� भरैहेको छ ।  

७.१० आ�थ�क वष� २०६१/६२ देQख आ�थ�क वष� २०६६/६७ सaम कुल लागत ४० 

,म,लयन अमे>रक� डलरमा ग>रबी  नवारण काय�̂ म स}चालन ग>रएको �थयो । 

यसको K तफल हेन� Kारिaभक ६ िज\लाहBमा ग>रएको Kभाव म\ूया{कन 

अVययन २००९ र �व�व बlकको Implementation Completion and Results 

Report 2009 ले आ�न ै उ2पादन वा भरोसायोzय आaदानीको �ोतबाट तीन 

म%हनाभ�दा कम खान पzुने घरप>रवार स]ंयामा ३.२ K तशतले घटेको 

देखाएको छ । 2य�त,ै कोषको काय�̂ मबाट लाभाि�वत भएका घरप>रवारहBमा 

�वरोजगार<को दर (सा�ता%हक काम गनw समय) मा १८ K तशतले व�ृ� भएको 

र कोषको ग त�व�ध स}चालन भएको दईु वष� पगेुका Mे�का घरप>रवारहBको 

वा�त�वक K त!यिqत उपभोग दर  नयि��त घरप>रवारमा भ�दा ५० K तशतले 

बढेको देQखएको छ ।  

७.११ आ�थ�क वष� २०६७/६८ देQख आ�थ�क वष� २०७३/७४ सaम स}चालनमा रहेको 

ग>रबी  नवारण काय�̂ मको कुल लागत २ सय ५५ ,म,लयन अमे>रक� डलर 

रहेको छ । यस दो�ो चरणको प>रयोजनामा समावेश भएका १९ िज\लामVये ६ 

िज\लालाई नमनुा बनाएर २ सय गाउँका ३ हजार घरधुर<मा ग>रएको Kभाव 

म\ुया{कन अVययन २०१० (आधारभतू सवwMण २००७) अनसुार ग>रब 

घरप>रवारहBको उपभोग Mमता, खाoयसरुMामा सधुार, आयआज�न, सामािजक 

�वकास, केटाकेट<हBको �कूल जाने ^म तथा म%हला सशिqतकरणमा 

सकारा2मक प>रणामहB आएका, लाभLाह<हBको उपभोग Mमता वा�त�वक 

म\ूयमा ३१ K तशतले व�ृ� भएको, ६ देQख १९ म%हनासaम कोषको आ�थ�क 

सहयोग Kा�त गरेका घरधुर<हBको उपभोग Mमतामा ४४.४ K तशतले व�ृ� 

भएको, ग>रबहBको खाoया�न अपया��तता १० K तशतले घटेको, ५ देQख १५ 
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वष�सaमका बालबा,लकाको �वoयालय भना� दर ६ K तशतले बढेको, कोषको 

लाभLाह< प>रवारमा तीन म%हनाभ�दा कमलाई खाoया�न पया��त भएका 

घरप>रवारको अनपुात २००७ को १३.८ K तशतबाट २०१० मा ५.५ K तशतमा 

झरेको देQखएको छ ।  

ता�लका ७    (ग) : ग#रबी �नवारण कोषबाट सामुदा�यक संथाह+लाई गएको अनदुान 

^.सं. आ.ब. 

खच
 रकम (+. हजारमा)    

आयआज�न 

काय�̂ म 

साना 

पवूा�धार 

�वकास 

काय�̂ म 

न�वनतम 

काय�̂ म 

जVमा    

जaमा 
�व�व बlक 

अनदुान 

G*ट 

फEड 

अनदुान 

नेपाल 

सरकार 

अनदुान 

१ २०६१/६२ १३२,६१२ ६४,११० ३,३९५ २००,११७ १८३,६३८ 
 

१६,४७९ 

२ २०६२/६३ १५५,०८३ ९०,७३० १३८,०७० ३८३,८८३ ३१७,५९७ 
 

६६,२८६ 

३ २०६३/६४ ४०४,३३२ ७६,४४४ ४९९,११३ ९७९,८८९ ९७९,८८९ 
  

४ २०६४/६५ १,२७४,५७२ २३०,६५२ ४६,४५१ १,५५१,६७५ १,५५१,६७५ 
  

५ २०६५/६६ ९७१,४५८ २६१,७९८ २७,६४० १,२६०,८९६ १,२६०,५२० 
 

३७६ 

६ २०६६/६७ १,३८८,२८९ ४२६,५६१ ३५,७४९ १,८५०,५९९ १,८५०,५९९ 
  

७ २०६७/६८ १,५२६,८९८ ४७०,९१० ११,४०१ २,००९,२०९ १,७२०,१२९ 
 

२८९,०८० 

८ २०६८/६९ १,४४५,४६१ ९१४,४८५ २४,१३२ २,३८४,०७७ १,६६१,८६९ ६८५,६४२ ३६,५६६ 

९ २०६९/७० १,०४४,४१४ ५९१,०३० ३१,६३० १,६६७,०७५ १,४५७,०१३ १७५,१२८ ३४,९३४ 

जVमा    ८,३४३,११९ ३,१२६,७२१ ८१७,५८१ १२,२८७,४२० १०,९८२,९३० ८६०,७७१ ४४३,७२१ 

१० २०७०/७१* २१७,५१९ १५५,७१९ १७,६६५ ३९०,९०४ ३७२,६४१ १,७७० ६,४९२ 

कुल जVमा    ८,५६०,६३८ ३,२८२,४४० ८३५,२४६ १२,६७८,३२४ ११,३५५,५७१ ८७२,५४१ ४५०,२१२ 

* Kथम आठ म%हनाको  
�ोतः ग>रबी  नबारण कोष 
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७.१२ कोष�ारा ग>रएको सामािजक पनुमू�\यांकन र लाभLाह<हBको म\ूयांकनले 

पनुःमू�\यांकन ग>रएका घरधुर<मा सaपणू� �ोतबाट घरधुर< �तरको कुल 

आaदानी वा�त�वक म\ूयमा ८२.५ K तशतले बढेको (म�ुा�फ� त 

समायोजनस%हत) देQख�छ । य�तो न तजा तीन वष� वा सोभ�दा बढ< कोषको 

सहयोग पाएका र उqत रकम उनीहBको इpछाअनसुारको आयआज�न 

f^याकलापमा लगानी गनw घरधुर<मा देQखएको हो । न तजाले सaपणू� 

घरधुर<मVये ६८.३ K तशत घरधुर<ले १५ K तशत वा सोभ�दा बढ< आय बढाएको 

प न देखाएको छ । कोषका काय�̂ मको सBुदेQख २०७० फागनु मसा�त सaममा 

४९ िज\लाहB (नवीन सोचमा आधा>रत काय�̂ म समेत) अ�तग�तका १ हजार ६ 

सय ३८ गा.�व.स.हBमा २३ हजार ७ सय ८८ सामदुा यक स�ंथाहBबाट काय�̂ म 

काया��वयन भई रहेको छ र हाल सaममा ६ लाख ७६ हजार ६ सय ९४ वटा 

लiMत घरधुर< लाभाि�वत भसैकेका छन ्। कोषको काय�̂ मबाट लाभाि�वत कुल 

घरप>रवारमVये २८.१६ K तशत द,लत, २९.६७ K तशत जनजा त छन ्। 2य�त ै

सामदुा यक स�ंथामा आब� सद�यहBमा ७६ K तशत म%हला छन ्।   

युवा तथा साना Cयवसायी वरोजगार कोष     

७.१३ उoयमशीलताको �वकास माफ� त परaपरागत उ2पादन Kणाल<मा प>रवत�न गद� 

उ2पादनशील -मको अ�धकतम उपयोग गर< देशको �तुतर �वकासको ला�ग 

,शiMत तथा अ,शiMत बेरोजगार  यवुाहBलाई �वरोजगारको अवसर उपल�ध 

गराउन बlक तथा �व2तीय स�ंथा र सहकार< स�ंथाहB माफ� त सहु,लयत 

�याजदरमा �बना �धतो आव�धक ऋण उपल!ध गराई �वरोजगार काय�̂ म 

सचंालन गन� र !यवसा यक ता,लम समेत उपल!ध गराउन आ�थ�क वष� 

२०६५/६६ सालमा यवुा तथा साना !यवसायी �वरोजगार कोषको �थापना भएको 

हो । यवुा �वरोजगार काय�̂ मको म]ुय उ�े�य आ�थ�क Bपले �पछ�डएका 

�वप�न वग�, म%हला, द,लत, जनजा त, oव�दपी�डत, बेरोजगार यवुाहB तथा 

परaपरागत सीप भएका जनताहBलाई कृ�ष, !यवसायज�य र सेवा मलुक 

!यवसाय माफ� त आय आज�नमा व�ृ� गर< उनीहBको िज�वकोपाज�नलाई सहज 

बनाउन सलुभ Bपमा K त !यिqत अ�धकतम B. दईु लाखसaम �बना �धतो 

आव�धक Bपमा बlक तथा सहकार<लाई थोक ऋण उपल�ध गराउन ुहो । यसमा 

खेती तथा कृ�ष, >रqसा, ठेलागाडा सेवा स}चालन, परaपरागत सीप तथा 

जातजा तय सीप भएका काय�̂ महB, एक गाउँ एक उ2पादन, बेरोजगारलाई 
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रोजगार बनाउने सीपमलुक काय�̂ महB, सरकार< तथा राि*Gय एव ंअ�तरा�ि*Gय 

गरैसरकार< स�ंथाहBसगं सम�वय गनw तथा बlक तथा �व2तीय स�ंथा र 

सहकार< स�ंथाहBसगं सम�वय गनw ज�ता काय�̂ महB रहेका छन ्। 

७.१४ कोषले चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को च�ै मसा�त सaममा २४ वटा बlक तथा 

�व2तीय स�ंथाहB स%हत ६ सय २३ वटा Kारिaभक सहकार< स�ंथाहBसगं कजा� 

सaझौता गर< जaमा B. २ अब� ६७ करोड २१ लाख ४० हजार रकम लगानी 

गरेको छ । यसबाट चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को चै� मसा�त सaममा २० 

हजार ८ सय ६ जनाले रोजगार< Kा�त गरेका छन ।  

७.१५ चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ को चै� मसा�त सaममा सहकार< स�ंथाहBको 

Mमता अ,भव�ृ� गन� ३ िज\लाका (काठमाEडौ, ल,लतपरु, भqतपरु) ४ सय १० 

जना अVयM तथा !यव�थापकहBलाई कोषको कजा� लगानी सaबि�ध 

अन,ुशMण ता,लम %दइएको, ,स.%ट.इ.,भ.ट< माफ� त ४५ सय जनालाई सीपमलुक 

ता,लमको !यव�था ग>रएको र १४ हजार ९ सय ३५ जनालाई अ,भमखुीकरण 

ता,लम Kदान ग>रएको छ ।  

रोजगारY    

७.१६ नेपालमा आ�त>रक र बा.य -म वजारमा उपल�ध रोजगार<लाई सरुiMत, 

मया�%दत र !यवि�थत गनw Kयास ग>रएको छ । नेपाल< -म बजारमा हरेक वष� 

क>रब ४ लाखको हाराहार<मा -म,शल यवुाह|को Kवेश भएता प न आ�त>रक 

बजारमा  तनलाई खपत गन� सqने गर< रोजगार<का अवसर सजृना गन� 

सfकएको छैन । तथा�प आ�त>रक -म तथा रोजगारलाई !यवि�थत, मया�%दत 

र सरुiMत ढंगवाट !यव�थापन तथा Kब��नका ला�ग -म �वभाग तथा रोजगार 

सचूना के��ह|बाट काय� भरैहेको छ । �यनुतम पा>र-,मक  नधा�रण र 

काया��वयन, -म ऐनको म�यौदा तयार<, समुधुर -म सaब�धका ला�ग 

��पMीय अ�तरसaब�ध �वकास, सचेतनामलूक काय�̂ म, सीपमलूक ता,लम 

Kा�त जनशिqतलाई �वरोजगार<का ला�ग अ,भKे>रत गन� व�तगुत अनदुान, 

राि*Gय रोजगार नी तको म�यौदा तयार< Gेड य ुनयन दता� तथा न�वकरण 

साम%ुहक सौदाबाजीबाट -म �ववाद समाधान  कारखाना  न>रMण तथा 

अ,भलेख !यव�थापन -म �वीकृ त तथा न�वकरण काय��थलमा हुने जोQखम 

�य ुनकरण लगायतका काय�̂ मबाट आ�त>रक रोजगार<लाई Kब��न तथा 
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सरुiMत तथा मया�%दत बनाउने Kय2न भएको छ । !यवसायज�य सरुMा र 

�वा�tय सaब�धी आयोजनबाट चेतनामलूक र !यवसायज�य �वा�tय र 

सरुMाबाट -म उ2पादक2व व�ृ�मा योगदान बढाउने अ,भयानमा काम भइरहेको 

छ । -,मकह|को सामािजक सरुMालाई Kभावकार< बनाउन पा>र-,मकबाट हुने 

एक K तशत योगदानमा आधा>रत भएर �व,भ�न सरुMा योजनाह| 

काया��वयनको �व|प तयार< गनw काम भइरहेको छ । 

७.१७ राि*Gय -मशिqत सभwMण २००८ को आधारमा २०१० मा तयार ग>रएको 

K तवेदन अनसुार नेपालमा क>रब १६ लाख बालबा,लका �व,भ�न आ�थ�क 

Mे�मा -,मकको |पमा काय�रत रहेका छन । ती मVये  नकृ*ट Kकृ तको 

-ममा ६ लाख २१ हजार बालबा,लका सलंzन भएको पाइएको छ । नेपाल 

सरकारले अ�तरा�ि*Gय म}चमा सन २०१६ सaममा  नकृ*ट Kकृ तका बाल-म 

उ�मलुन तथा सन २०२० सaममा सब ैKकारका बाल-म अ�2य गनw K तब�ता 

जनाए अनBुप बाल-म  नवारणका ला�ग बाल-म सaब�धी राि*Gय ग|ुयोजना 

२००४-२०१४ �वीकृत भई काया��वयनमा रहेको र बाल-म सaब�धी राि*Gय 

ग|ुयोजना २०११-२०२०  नमा�ण भई  �वीकृ तको चरणमा रहेको छ । बाल-म 

 नषधे र  नय,मत गनw ऐन, २०५६ र  नयमावल<, २०६२ लाग ूभएको छ । ती 

मVये बाल-,मकको उ�ार तथा राहत, ,शश ु �याहार के�� तथा अनौपचा>रक 

,शMा के�� स}चालन, यौनज�य �वा�tय तथा अ�य सचेतनामलूक आम 

स}चार काय�̂ म, बाल-म  नवारण कोषको �थापना र स}चालन, काननूी 

सहयोग, अ,भभावकका ला�ग आय आज�न सaब�धी मनोसामािजक परामश� 

तथा सीप �वकास ता,लम Kमखु काय�̂ मका |पमा रहेका छन । 

७.१८ -,मकहBका ला�ग सरुiMत र मया�%दत काय� वातावरणको सजृना गर< 

Kभावकार< -म सaब�ध कायम गनw र देशमा उपल�ध -म शिqतलाई नया ँ

K�व�ध र बजार म�ैी बनाई औधो�गक उ2पादक2व अ,भव�ृ� गन� -म �ववाद 

समाधान, साम%ुहक सौदावाजी, उoयोग K त*ठानहB रहेको काय��थलमा रहेको 

जोQखम �य ुनकरण, कारखाना  नर<Mण र अ,भलेख !यव�थापन, रोजगार 

�व नमय सaबि�ध Kचार Kसार, Gेड य ूनयन ,शMा, बाल-,मक उ�ार सaब�धी 

काय�̂ म स}चालन तथा गरैनेपाल<हBको तtया{क सकंलन, अनगुमन, अVययन 

र अनसु�धानको काय� ग>रएका छन ् । यी काय�̂ मबाट औoयो�गक 

कोर<डोरहBमा सरकार, रोजगारदाता र Gेड य ूनयनहBको बीचमा समुधर 
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सaब�ध �वकास गन� म�त पगेुको, रोजगार सचूना के��को काय�मा 

Kभावकार<ता आएको, गरैनेपाल< नाग>रकलाई -म �वीकृ त Kदान गर< 

गरैनेपाल< कामदार कम�चार<हBको अ,भलेख !यव�थापन ग>रएको छ । 

७.१९ राvयले लiMत गरेको वग�, Mे�का जनता तथा oव�दपी�डत, द,लत, जनजाती, 

आ%दवासी, जनआ�दोलनका घाइत े एव ं शह<दका प>रवार, म%हला तथा 

मधेशीहBलाई Kाथ,मकतामा राखी !यवसा यक तथा सीप �वकास ता,लम 

काय�̂ महBमा समावेश गनw गराउने नी त अि]तयार ग>रदै आएको छ । 

उ2पादन,शल -मशिqतलाई !यवसा यक �ान सीप Kदान गर< �वरोजगार< र 

रोजगार<को Kब��नबाट ग>रबी �य ुनकरणमा सघाउन !यवसा यक तथा सीप 

�वकास ता,लम के��ह|वाट जनशिqत �वकासका काय� भइरहेका छन । यस 

अनसुार !यवसा यक तथा सीप �वकास ता,लम के��बाट वा�ष�क औषत २० 

हजार जनशिqतलाई सीपमलूक ता,लम र उoयम,शलता �वकास ता,लम Kदान 

गर< आ�त>रक -म बजारमा �वरोजगार< सजृनाको काम ग>रएको छ । रोजगार 

सचूना के��लाई Kभावकार< बनाउन �व,भ�न काय�̂ म सaप�न गर< हाल ७० 

हजार ५ सय ३३ जना बेरोजगारहB रोजगार सचूना के��मा दता� भएका र 

बेरोजगारहBको तtया{क Online माVयमबाट अ,भलेQखकरणको काय� भई रहेको 

छ ।  

यथाथ
 kयालादर 

७.२० vयालादर सचूका{कमा भएको व�ृ�दर उपभोqता म�ुा�फ� त दरभ�दा बढ< 

रहेको कारण चाल ु आ�थ�क वष�को समीMा अव�धमा वा�त�वक vयालादर 

सचूका{क धना2मक रहको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनुमा वा�ष�क 

�ब�दगुत उपभोqता म�ुा�फ� त दर ८.९ K तशत रहेकोमा उqत अव�धमा 

vयालादर सचूका{क १४.१ K तशतले बढेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को 

सोह< अव�धमा उपभोqता म�ुा�फ� त १०.२ K तशत र vयाला दर सचूका{क 

९.६ K तशतले बढेका �थए । vयालादर व�ृ�को तलुनामा म�ुा�फ� त दर बढ< 

रहेमा यथाथ� vयालादर ऋणा2मक रहने अव�था आउँदछ । तर समीMा 

अव�धमा म�ुा�फ� तको व�ृ�दर vयालादरमा भएको व�ृ�भ�दा कम रहेको 

अव�था छ । 
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वैदे�शक रोजगार     

७.२१ आ�त>रक -म वजारमा रोजगार<का अवसर सजृना गन� नसfकएको र यवुाह|मा 

वदेै,शक रोजगार<को मोह बढेको कारण अ�धकांश यवुा -मशिqत वदेै,शक 

रोजगार<मा आक�ष�त भइरहेको अव�था छ । अ�तरा�ि*Gय -म तथा रोजगार<का 

Mे�मा !यवि�थत, मया�%दत र सरुiMत रोजगार<का ला�ग वदेै,शक रोजगार 

�वभाग, वदेै,शक रोजगार Kब��न बोड� तथा ग�त!य मलुकुको राजदतुावास 

अ�तग�त -म सहचार<ह|वाट नेपाल< कामदारह|को -म ि�वकृ त %दने, 

अ,भलेख रा]ने, सरुMा, उ�ार तथा राहतको काम भई आएको छ । वदेै,शक 

रोजगार<मा गएका यवुावग�हBबाट Kा�त �वKेषण रकमले राि*Gय कुल आय 

अ,भव�ृ�मा ठूलो भ,ूमका  नवा�ह गरेको र सीप उपल�धताको माVयमबाट 

�व�वध Mे�मा रोजगार<को अवसरहB ,सज�ना हुन गई �वशषेतः लiMत वग�को 

आय�तर सधुार तथा मलुकुको ग>रबी �य ूनकरणको %दशामा उ\ले]य योगदान 

पगेुको छ ।  

७.२२ हाल नेपालबाट K त%दन क>रब १ हजार ५ सय !यिqत रोजगार<का ला�ग 

�वदे,शने गरेको अनमुान रहेको छ । आ�त>रक रोजगार<का अवसर नपाएर 

�वदे,शनेहBमा ७४ K तशत त अदM न ैछन ्। 2य�त,ै २५ K तशत अध� दM र 

एक K तशत मा� दM जनशिqत रहेको छ । वा�ष�क ४ लाख भ�दा बढ< 

जनशिqत -म बजारमा Kवेश गनw भएताप न रोजगार व�ृ� दर भने २.९ 

K तशत मा� रहेको छ ।  

७.२३ वदेै,शक रोजगार<को ला�ग हालसaम १ सय ९ मलुकु खु\ला ग>रएको छ । बा~� 

योजना अव�धमा ११ लाख ९२ हजार ९ सय २४ जना -म �वीकृ त ,लएर 

वदेै,शक रोजगार<मा (भारत बाहेक) गएको मVये म%हलाहBको स]ंया ६१ हजार 

८७ रहेको छ । ११ वटा ग�त!य मलुकुहBमा  -म सहचार<को दरब�द< !यव�था 

भएकोमा हाल ५ वटा मलुकुहB (साउद< अरव, दiMण को>रया, य.ुए.इ., कतार र 

कुवेत) मा पदप ूत � भएको छ । यसगैर<, ४ वटा ग�त!य मलुकुहB (साउद< अरव, 

कतार, कुवेत र य.ुए.इ.) मा सरुiMत गहृ �थापना ग>रएको छ ।  
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तालYका ७ (घ) : देशगत वदेै�शक रोजगारYको िथ�त     

,स.न.ं देश पBुष म%हला जaमा 

१ कतार ७७६०१ १२६८ ७८८६९ 

२ मले,सया ११३६८९ ३५१८ ११७२०७ 

३ साउद< अरब ५०९१८ ६०२ ५१५२० 

४ य.ुए.ई ३०८८६ ३६२७ ३४५१३ 

५ कुवेत ७६११ ७४४० १५०५१ 

६ बहराईन २४९५ २७४ २७६९ 

७ ओमन १३७३ ७५० २१२३ 

८ दiMण को>रया १४९६ ५८ १५५४ 

९ अ�य ५३८० २५७६ ७९५६ 

  जaमा  २९१४४९ २०११३ ३११५६२ 

नोट चालू आ�थ�क वष� २०७०।७१ को Kथम आठ म%हनाको ि�थ त 

�ोत : बदेै,शक रोजगार �वभाग । 
 

७.२४ यस आ�थ�क वष�को फागनु मसा�त सaम ५ लाख ८५ हजार ६ सय ६२ 

जनालाई वदेै,शक रोजगार<का ला�ग पवू� �वीकृ त %दइएको छ । वदेै,शक 

रोजगार<मा गई फfक� एका कामदारह| पनुः -म �वीकृ त न�वकरण गर< १ लाख 

९ हजार ४ सय २७ जना सोह< देशमा वदेै,शक रोजगारमा गएका छन ् । 

वदेै,शक रोजगार<मा जाने कामदारह|को स]ंया कर<ब ३५ लाख प�ुगसकेको   

छ ।  
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तालYका ७ (ङ) :    वदेै�शक रोजगारYका ला�ग iदईएको पवू
 वीकृ�तको देशगत 

�ववरण 

�स.नं. देश पु+ष मiहला जVमा 

१ कतार २२४६८२ २०२५ २२६७०७ 

२ मले,सया १६१६२५ ६४४६ १६८०७१ 

३ साउद< अरब ७२५०४ ७९३ ७३२९७ 

४ यू.ए.इ. ८८१३४ ७४५३ ९५५८७ 

५ कुवेत १०६९१ ५१३ ११२०४ 

६ बहरा�ईन ४०४६ ३८७ ४४४३ 

७ ओमन १७२७ ११८ १८४५ 

८ लेवनान ९४ २४० ३३४ 

९ अफगा न�तान २०० ० २०० 

१० जापान १८६ १०६ २९२ 

११ अ�य १६१५ २०१७ ३६८२ 

जVमा  ५६५५०४ २००९८ ५८५६६२ 

नोट आ�थ�क वष� २०७०/७१ फागुन ससा�त सaम) 
 �ोतः वदेै,शक रोजगार �वभाग 

 

७.२५ वदेै,शक रोजगार Kव��न बोड�बाट आ�थ�क वष� २०७०/७१ फागनु ससा�तसaम 

वदेै,शक रोजगार<मा रहेका मतृक कामदारका ६ सय ३८ प>रवार र अगंभगं 

भएका ६९ जना कामदारलाई आ�थ�क सहायता %दइएको छ । �वदेशमा अलप� 

(�वपद) मा परेका कामदारको उ�ार गनु�का साथै �वदेशमा अलप� परेका २१ शव 

Qझकाउन र ३ सय वटा शव िज\लासaम प�ु याउन सहयोग ग>रएको छ । 

यसगैर<, चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु ससा�तसaम ७३ थान म�ुाह| 

फ¥य ट भएका र  २ सय ७७ थान म�ुाह| फ¥य ट हुन बाँक� रहेको अव�था 

छ । यसर< वदेै,शक रोजगार �याय�धकरणवाट वदेै,शक रोजगार<मा ठगी तथा 

शोषणमा परेका पी�डत पMका म�ुाह| हेर< पी�डत पMह|लाई  छटो छ>रतो 

ढंगवाट �याय %दलाउने काय� भइरहेको छ ।  
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सामािजक सुरFा कोष    

७.२६ सaपणू� नेपाल< जनतासaम सामािजक सरुMा (Social protection floor) लाई 

�व�तार गनw र यसका ला�ग आव�यक पनw �ोत %दगो Bपमा जुटाउन 

सामािजक सरुMा कोष योगदानमा आधा>रत गर< हाल स}चालनमा रहेका 

सामािजक सरुMाका सaपणू� काय�̂ महBलाई एfककृत र प>रमाज�न गर< 

स}चालन गन� सामािजक सरुMा कोष �थापना ग>रएको हो । Kारaभमा 

योगदान गन� सMम आ�थ�क Bपले सf^य रहेको -म शिqतमा सामािजक 

सरुMा योजनाहB लाग ूगर< ^मशः सब ैMे�मा �व�तार गद� लजैान सामािजक 

सरुMा कर समेत लाग ूगर<  नय,मत Bपमा कर स{कलन हँुदै आएको छ । 

औपचा>रक तथा अनौपचा>रक Mे�बाट सामािजक सरुMा कर क�ी हुने 

नाग>रकहBको स]ंया २० लाखको हाराहार< पगेुको छ । सामािजक सरुMा 

काय�̂ म स}चालनका ला�ग आव�यक काननूको तजु�मा र सामािजक सरुMा 

योजनाहBको  नमा�णकाय� भईरहेको छ । हाल स}चालनमा रहेका सामािजक 

सरुMाका �व,भ�न काय�̂ महBको स}चालनमा भएको क%ठनाई, दोहोरोपन र 

�वस{ग तलाई सaबोधन गन� यसको सaपणू� काय� कa�यटूरकृत गनw, �वoयतुीय 

प>रचयप�को Kयोगबाट सेवा �वतरण गनw गर< तtया{क के�� (DATA 

CENTRE)  नमा�ण र यसका ला�ग आव�यक स�टवेयर  नमा�णको काय� 

भइरहेको छ ।  

७.२७ सामािजक सरुMाका हाल सaमका काय�̂ महB सब ै राvयकोषीय छन ् । 

सामािजक सरुMाको Mे�मा भईरहेको लगानी  नर�तर ब:दो छ । यसमा हुने 

लगानीलाई द<गो �ोतबाट प>रप ूत � गद� आम नाग>रकमा सामािजक सरुMा 

�ब�तार गन� यसलाई योगदानमा आधा>रत गन� सqदा यसबाट राvयकोषमा पनw 

भार एका तर कम हु�छ भने अक�  तर एउटा सबल �व2तीय स�ंथाको �थापना 

समेत हुन जा�छ । यसबाट मलुकुलाई अ�य Mे�मा समेत लगानी गन� आव�यक 

�ोतको Kब�ध हुने हँुदा योगदानमा आधा>रत सामािजक सरुMा काय�̂ म एउटा 

अ2य�त मह2वपणू� आ�थ�क स�ंथापन हुनेछ । यoयपी KMे�पत काय�हB  नि�चत 

�ब�दसुaम काया��वयनमा गई नसकेको हँुदा मलुकुको आ�थ�क �वकास र 

अथ�त��मा पगेुको योगदानको लेखाजोखा ^मश गद� जानपुनw देQखएको छ ।  
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ग#रबी �नवारण र रोजगारYका ला�ग सQचा�लत ल~Fत काय
xमहU     

कणा
लY रोजगार काय
xम    

७.२८ ग>रबीको रेखामनुी रहेको जनस]ंयाको अनपुातलाई कम गर< �व,भ�न आय एव ं

सीपमलूक काय�̂ म माफ� त रोजगार< ,सज�ना गनw, राि*Gय अथ�त��मा योगदान 

प¥ुयाउन सqने सMम जनशिqत तयार गनw र �थानीय �ोत, साधन र Mमतामा 

आधा>रत काय�̂ मह|लाई Kाथ,मकता %दने गर< �व,भ�न योजना तथा 

काय�̂ मह| स}चालन ग>रएको छ । यी काय�̂ महB मVये कणा�ल< रोजगार 

काय�̂ म कणा�ल< अ}चलको पाँच िज\लामा सचंा,लत छ । ती िज\लाहBमा 

रहेका ६८ हजार ९ सय २ घरधुर< मVये क>रब ६१ हजार ५८ घरप>रवारका 

सद�य बेरोजगार रहेका छन ् । कणा�ल< रोजगार काय�̂ मले आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा यस काय�̂ ममा �व नयोिजत B. २० करोड ७६ लाख ७७ हजार 

रकम मVये ९९ K तशत भ�दा बढ< खच� भई २ सय ४४ वटा �व,भ�न योजना 

(मोटरबाटो, �वoयालय भवन, साना लघ ु जल�वoयतु मम�त, गोरेटो, घोरेटो, 

फलफुल एव ंज�डबटु< खेती आ%द) सaप�न भएका �थए । य�ता योजनाबाट 

कणा�ल< अ}चलमा १०–१२ %दन बराबरको रोजगार< सजृना भई ६ लाख ९२ 

हजार १ सय ८० aयान डजे (Man Days) को काम भई सaबि�धत !यिqत 

लाभाि�वत भएका छन ्।  

�ामीण सामुदा�यक पूवा
धार �वकास काय
xम     

७.२९ यस काय�̂ मको Kमखु उ��ेय Lामीण Mे�का गर<ब प>रवारको खाoय सरुMा 

ि�थ तमा सधुार \याई उनीह|को �वावलaबन Mमतामा अ,भव�ृ� गनु� हो । 

सामदुा यक पवूा�धारह|को  नमा�ण तथा सधुारका ला�ग २१ िज\लामा 

स}चालनमा रहेको यस काय�̂ मबाट Lामीण सडक  नमा�णका साथ ै

जी�वकोपाज�न तथा आय आज�न व�ृ�का  काय�ह| स}चालन भरैहेका छन ् । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ७४.१४ fक.मी. Lामीण सडक  नमा�ण ग>रएकोमा चाल ु

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा २० fक.मी. Lामीण सडक 

 नमा�ण ग>रएको छ । यसगैर< गत आ�थ�क वष�मा १ सय ४६ वटा 

जी�वकोपाज�न तथा आय आज�न व�ृ�का f^याकलाप स}चा,लत भएकोमा चाल ु
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आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा ३५ वटा आय आज�न व�ृ�का 

f^याकलाप स}चा,लत भएका छन ्। 

थानीय अ�सरतालाई नयाँ "�ान र सीपसंग" जो�ने काय
xम    

७.३० सन ्१९९७ देQख �वीस सरकार (Helvetas) को सहयोगमा सचंा,लत यो काय�̂ म 

आ�थ�क वष� २०६२/६३ देQख बजेटको प>र�ध ,भ� \याइएको छ । हाल यो 

काय�̂ म अछाम, दैलेख, जाजरकोट र का,लकोट िज\लामा स}चा,लत छ । यस 

काय�̂ मबाट आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�तसaम  जाजरकोट, 

का,लकोट, जुaला र मगु ु िज\लाका सब ैगा.�व.स. (१ सय १४) को आव�धक 

योजना तयार भसैकेको छ । साथै अछाम, दैलेख, डोट< िज\लाका सब ैगा.�व.स. 

(१ सय २०) को आव�धक योजना तजु�मा काय� जार< छ । यसर< आव�धक 

योजना तजु�मा गदा� सहभा�गतामलूक �व�धबाट तजु�मा गनw ग>रएकाले 

समदुायको बझुाई र ,सकाई प न सँगसँग ै भई समदुाय सशिqतकरण समेत 

भएको छ । यस काय�̂ मबाट ७ हजार घरप>रवारलाई आयआज�न f^याकलापमा 

सहभागी गराई बजारसँग आब� गराईएको छ । यसगैर< ४ सय उ2पादक समहू 

कृया,शल रहेका तथा ९० वटा कृषक !यवसाय पाठशाला र १५ वटा कृ�ष उपज 

स{कलन के�� स}चालनमा आएका छन ्।  

नेपाल खाJय संकट सVबोधन काय
xम     

७.३१ �वगतमा �व�वभर< न ै खाoया�नको ब:दो म\ूयबाट Kभा�वत जनतालाई 

खाoया�न राहत सहयोग उपल�ध गराउन �व�व बकैबाट खाoयसकंट सaबोधन 

कोष (Food Crisis Responses Trust Fund) माफ� त नेपाललाई नेपाल खाoय 

सकंट सaबोधन काय�̂ म सचंालन गन� हालसaम ६९.५० ,म,लयन य.ूएस. डलर 

उपल�ध भएको छ । आ�थ�क वष� २०६५।६६ देQख सचंा,लत नेपाल खाoय सकंट 

सaबोधन काय�̂ मको कुल ६९.५० ,म,लयन य.ूएस. डलर कामका ला�ग 

खाoया�न र नगद काय�̂ म, �व,भ�न २३ दगु�म िज\लामा कृ�षका ला�ग 

आव�यक मल तथा  �बउ ढुवानीमा अनदुान  सहयोग एव ं कृ�ष अनसु�धान 

काय�मा सहयोग तथा काय�̂ म सम�वय Kभाव म\ूया{कन, सामािजक सरुMा 

अ�तग�त उपल�ध गराइने व�ृभ2ता, अशqतभ2ता, �वधवाभ2ता आ%द काय�̂ म 

अVययन तथा स(ुढ<करणका ला�ग उपयोग ग>रएको छ । यसगैर< ग>रबी 
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 नवारण कोष माफ� त पोषण सaब�धी काय�̂ म सचंालन तथा काय�̂ मको Kभाव 

म\ूयांकन, Mमता �वकास तथा अनगुमन काय�का ला�ग २.५ ,म,लयन य.ूएस. 

डलर सहयोग प>रचालन भएको छ । 

समया तथा चनुौतीह+    

७.३२ नेपालमा ग>रबी  नवारण राि*Gय चुनौतीको Bपमा रहेको छ । म%हला, द,लत, 

अ\पस{]यक, मधेसी, दगु�म तथा �पछ�डएका Mे�का बा,स�दा, शार<>रक Bपले 

अशqत भएका !यिqत र शहर< Mे�मा जोQखममा बसोबास गनw मा नसमा 

ग>रबीको गहनता बढ< रहेकाले ग>रबी  नवारण अझै चुनौतीका Bपमा रहेको छ। 

�वगतमा अवलaवन ग>रएका नी त र काय�̂ महBको फल�वBप ग>रबीको 

रेखामनुी रहेका जनस]ंयाको अनपुात घ6दो ^ममा रहेता प न धनी र गर<ब 

बीचको खाडल सaबोधन गनु�पनw Kमखु चुनौती छ । 

७.३३ ग>रबी  नवारण सaब�धी काय�̂ महBको काया��वयन  छ>रएर रहेको 

(Fragmented) अव�थामा  छ । ग>रबी बहु–आमा यक (Multi-dynamic) �बषय 
भएकोले यसको सaबोधन बहुकोQणक अवधारणा (Multi–pronged Approach) 
बाट मा� गनु�पनw हु�छ । यसका ला�ग सब ै  नकाय तथा Mे�हBको 

सम�वया2मक Kयास Kभावकार< बनाउन ुपनw चुनौती छ । 

७.३४ देशमा �वoयमान Kचुर सf^य जनशिqतबाट जनसां]यीय लाभ (Demographic 

Bonus) आज�न गर< देशमा उपल�ध जनशिqतलाई आ�त>रक रोजगार<मा 

सकेसaम बढ<भ�दा बढ< उपयोग गन�का ला�ग देश,भ� न ै उoयोगध�दा तथा 

 नमा�ण काय�लाई ती¤ता %दई रोजगार<को आयाम फराfकलो त\ुयाउन ुपरेको छ। 

७.३५ राि*Gय तथा अ�तरा�ि*Gय माग बमोिजम अपेiMत �तरमा दM नेपाल< 

-मशिqत तयार गन� नसfकएको अव�था छ। देशको अथ�त��को एक ठूलो 

%ह�सालाई वदेै,शक रोजगार<ले मा� बढ< धा�न गएको अव�थामा यस M�ेमा 

कुन ैसम�या उ2प�न भएमा आईपनw सकंट आउन न%दन �वदेशम ैरोजगार<का 

अवसर ,सज�ना�ारा वदेै,शक रोजगार< मा�थको ब:दो  नभ�रतालाई कम गनु�पनw 

चुनौती छ । 
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७.३६ देशमा उ2पा%दत जनशिqत र 2यसको माग बीच उ�चत तालमेल ,मलाउने 

�वषय क%ठनपणू� छ भने देशमा स}चा,लत �वoयमान ता,लम के��हBको 

गणु�तर<यता तथा  तनीहBबीच  नर�तर सम�वय कायम रा]नपुनw आव�यकता 

छ । समावेशीकरणको ,स�ा�तअनBुप Lामीण Mे�, म%हला, द,लत, �पछ�डएका 

Mे�, वग�, समदुायमा पzुने गर< �वकासका ग त�व�धहB स}चालन गरेर 

रोजगार<का अवसरमा पया��त पहँुच प¥ुयाउनपुनw चुनौती रहेको छ ।  

७.३७ !यवसायज�य सरुMा तथा �वा�tय सaब�धी राि*Gय मापदEड नभएको तथा 

-म ऐनमा भएको !यवसायज�य सरुMा तथा �वा�tय सaब�धी !यव�थाहB 

प न Kभावकार< Bपमा काया��वयन हुन नसकेको अव�था छ । सामािजक 

सरुMाका १९ वटा काय�̂ महB �व,भ�न १३ वटा म��ालयबाट स}चालनमा रहेका 

छन ् । यसमा एका तर लगानी  नर�तर ब:दो छ भने अक� तफ�  लiMत 

वग�सaम सेवा नपगेुको, असaबि�धतले सेवा पाएको, सामािजक सरुMा भ2ता 

�वतरणमा अ नय,मतता भएको !यापक जनगनुासो रहने गरेको छ । ब:दो 

लगानीलाई �थायी �ोतबाट प>रप ूत � गन� कर तथा योगदानको माVयमबाट 

प>रप ूत � गनw उ�े�य राQखए प न सामािजक सरुMा काय�̂ महB स}चालन गद� 

आएका सरोकारवाला  नकायहBबीच सम�वया2मक Bपमा काय�̂ म सचंालन गनw 

चुनौती �वoयामान रहेको छ । 
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८. कृ�ष, वन र भू�मसुधार    

८.१ नेपाल< अथ�त��मा कृ�ष M�ेको भ,ूमका मह2वपणू� रहेको छ । म]ूयतया कृ�ष 

Mे�बाट Lामीण�तरमा रहेका आम कृषक समदुायमा Kा�त हुन गएको 

रोजगार<को अवसर र मलुकुलाई समि*टगत Bपमा Kदान हुने खाoय सरुMाको 

कारण कृ�ष Mे�को योगदान उ\लेख नय रहन गएको हो । खुला बजारको 

अ�तराि*Gय प>रवेशमा कृ�ष Mे�लाई �यवसा यकरण तथा �व�व�धकरण गर< 

तलुना2मक लाभ एव ं K त�पधा�को माVयमबाट मलुकुको कृ�ष Mे�लाई सMम 

बनाउन ुआजको अप>रहाय� आव�यकता बनेको छ । आव�धक योजनाहB मVये 

पाँचौ योजना देQख कृ�ष M�ेले उpच Kाथ,मकता पाउँदै आएको छ । यस Mे�को 

�वकासका ला�ग समयानकूुल कृ�ष नी तहB तजु�मा, Kभावकार< काया��वयनका 

साथै अनगुमन एव ंम\ूया{कनका पMमा �वशषे जोड %दइएको छ । समL कृ�ष 

Mे�को उ2पादन एव ं उ2पादक2व व�ृ� गर< बहुस]यकं कृषक समदुायको 

जीवन�तरमा सकारा2मक  सधुार \याउन कृ�ष �वकासका सaपणू� काय�̂ महB 

के��<त रहेका छन ्। 

८.२ नेपालको अथ�त��मा कृ�ष M�ेको योगदान उ\ले]य रहेको छ । कृ�ष M�ेले 

कुल गाह��tय उ2पादनको झEड ैएक  तहाइ %ह�सा ओगटेको छ भने झEड ैदईु 

 तहाइ जनस]ंया कृ�षमा आ�-त रहेका छन ्। आ�थ�क वष� २०६९/७० मा कुल 

गाह��थ उ2पादनमा कृ�ष M�ेको योगदान ३३.८७ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ मा ३३.१० K तशत रहने अनमुान ग>रएको छ । आ�थ�क वष� २०५७/५८ 

को �थीर म\ूयमा चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा कृ�ष Mे�को बा�ष�क व�ृ� दर 

४.७२ K तशत हुने अनमुान छ । �वगत वष�हBमा य�तो व�ृ�दर अपेMाकृत 

स�तोषजनक रहेको छैन । 

खाJया�न बालY उHपादनको िथ�त    

८.३ चालु आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपालको कुल खाoया�न उ2पादन (धान, 
मकै, कोदो, गहँु, जौ, फापर) गत वष�को तलुनामा ८.४५ K तशतले व�ृ� भई ९५ 

लख ६२ हजार ६ सय ८० मे%Gक टन पzुने अनमुान छ । गत आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा खाoया�न उ2पादन ८८ लाख १७ हजार ९ सय ११ मे%Gक टन 

रहेको �थयो । खाoया�न बाल<ले ढाकेको M�ेफल गत आ�थ�क वष�को तलुनामा 
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चाल ुआ�थ�क वष�मा ३.३१ K तशतले व�ृ� भई ३४ लाख ८० हजार ५२ हेqटर 

हुने अनमुान छ । यसर<, कुल खाoया�न उ2पादन ८.४५ K तशत र बाल<ले 

ढाकेको Mे�फल ३.३१ K तशतले बढेको कारण चाल ु आ�थ�क वष�मा कुल 

खाoया�नको उ2पादक2व २.९१ K तशतले व�ृ� हुने अनमुान रहेको छ । 

८.४ नेपालको Kमखु खाoय�न बाल<हB मVये धान Kमखु बाल< हो । चाल ुआ�थ�क 

वष� २०७०/७१ मा धानको उ2पादन गतबष�को तलुनामा क>रब १२.० K तशतले 

व�ृ� भ ैक>रब ५० लाख ४७ हजार मे.टन. हुने अनमुान छ । चाल ुआ�थ�क 

वष�मा गत आ�थ�क वष� २०६९/७० को क>रब ४५ लाख ४ हजार मे.टन. भ�दा 

क>रब ५ लाख ४२ हजार मे.टन ले ब:न जाने अनमुान छ । धानको उ2पादन 

ब:नकुो म]ुय कारण कृ�ष K�ब�धको Kयोग तथा मनसनु न ै हो । कृ�ष 

K�ब�धको �वकास, ,सफा>रस ग>रएका धानका जातहB तराईमा सा�ब�ी, 

�ब�दे�वर<, राधा ४ र १२, मVय पहाडमा खुमल ४, १०, ११ तथा उpच पहाडमा 

च�दननाथ आ%दको उ2पादक2व �थानीय जातको भ�दा दो�बर रहेको र 

,सफार<श ग>रएका धानका जातहBले ढाकेको M�ेफल ९० K तशत भ�दा ब%ढ 

भएको कारण धानको उ2पादन बढेको हो ।  

८.५ सामा�यतया जुन १० ता>रख मा सBुहुने मनसनु यसबष� के%ह %ढला सBु भएको 

भएताप न आषाढ तथा -ावण भर  नकै सf^य वषा� भएको छ । यो वष� 

से�टेaबरको अ�त सaम मनसनु रहेका कारण धानका ला�ग उपयqुत रहन 

गयो। देशको धान ख ेत हुने कुल Mे�फल चाल ुआ�थ�क वष�मा क>रब ६६ हजार 

हे. ले बढ< १४ लाख ८६ हजार ९ सय ५१ हे. पगेुको छ । जसको कारण 

गतबष�को तलुनामा यस वष� उ2पादक2व ७.० K तशतले बढेको छ । मलुतः 

खडरे<बाट चाल ुआ�थ�क वष�मा तराईका के%ह िज\लाहB स�तर<, ,सराहा, धनषुा, 

महो2तर<, सला�ह<का कृषक प>रवारको धानबाल<मा असर पन� गएको छ । चाल ु

आ�थ�क बष�मा धानको उ2पादन १५ िज\लामा गतबष�कै हाराहार<मा भएको छ । 

तर, ५० िज\लामा धानको उ2पादन ब:न गएको छ भने बाँक� १० िज\लामा 

उ2पादन के%ह घ6न गएको छ । 

८.६  उ2पादनका %हसाबले दो�ो Kमखु खाoया�नबाल< मकै हो । चाल ुआ�थ�क वष� 

२०७०/७१ मा मकैको उ2पादन गतवष�को तलुनामा क>रब ९.८ K तशतले ब:न 

गई २२ लाख ८३ हजार मे.टन. हुने अनमुान छ । यो उ2पादन गतवष�को २० 
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लाख ७८ हजार मे.टन. भ�दा क>रब २ लाख ४ हजार मे.टनले बढ< छ । चाल ु

आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा मकै लगाएको M�ेफल गतवष�को तलुनामा क>रब ६.३ 

K तशतले व�ृ� भई ९ लाख २८ हजार ७ सय ६१ हे. पुzने अनमुान छ । यसर<, 

मकैको उ2पादनमा व�ृ� हुनकुो म]ुय कारण उ�नत �बउ�बजन तथा अनकूुल 

मौसम न ैहो । अ�धक बषा�का कारण डाठँ कु%हने रोगले के%ह Mे�को मकैको 

उ2पादन घटेको भएता प न बेमौसमी एव ंबस�त ेमकैको M�ेफल बढेको कारण 

समL मकैको उ2पादनमा व�ृ� हुन गएको हो ।  

८.७  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा कोदोको उ2पादनमा क>रब ०.५ K तशतले क,म 

आई गत वष�को ३ लाख ५ हजार मे.टनवाट क>रब ३ लाख ४ हजार मे.टन मा� 

रहने अनमुान छ । कोदो बा,लमा उ�नत �बउ, मल एव ंK�ब�धको Kयोग गनw 

चलन कम भएका कारण यसको उ2पादक2वमा खास ैव�ृ� हुन सकेको छैन ।  

८.८ नेपालको केह< %हमाल< M�ेमा म]ुय खाoया�न बा,लको Bपमा रहेको फापरलाई 

गत ३ बष� देQख राि*Gय तtया{कको Bपमा समाबेश ग>रएको हो । देशका 

क>रब ५० वटा िज\लामा खे त हुने फापरबाल<को M�ेफल गतबष� भ�दा चाल ु

आ�थ�क वष�मा क>रब १.६ K तशत कमी भई क>रब १० हजार ५ सय १० हे., 

उ2पादन १० हजार ३ सय ३५ मे.टन तथा उ2पादक2व ९ सय ८३ के.िज. K त 

हे. रहने अनमुान छ । गतबष� यसको Mे�फल क>रब ३.३ K तशतले बढ< रहेको 

�थयो । 

८.९  कृ�ष Mे�को बा,लतफ� को गाह��tय उ2पादनमा योगदानको %हसाबले दो�ो 

नaबरमा गहँुबा,ल पद�छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा गहँुबा,लको उ2पादन 

गतबष�कै हाराहार<मा  क>रब १८ लाख ८३ हजार मे.टन रहने अनमुान छ । 

समय समयमा %हउदेबषा� तथा %हमपात भएकाले उ2पादनमा सकारा2मक Kभाव 

परेको अनमुान छ । यसबष� अ�धकांश पवुW %हमाल< तथा पहाडी िज\लाहBमा 

गहँुबा,लको Mे�फल घटेका कारण समL Mे�फलमा के%ह क,म आएको छ । 

मVय तथा पबूW तराईका के%ह िज\लामा उ2पादन घटेको, पि�चमी पहाडी तथा 

अ�धकाशं %हमाल< िज\लामा उ2पादन बढेको छ भने के%ह िज\लाहBमा उ2पादन 

गतबष�कै अव�थामा रहेको छ ।  

८.१०  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा जौ वाल<को M�ेफल क>रब २.८ K तशतले तथा 

उ2पादन क>रब ५.८ K तशतले घ6ने अनमुान छ । जौ को उ2पादन घटनुक्ो 
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मलु कारण M�ेफलमा कमी हुन ुहो । खाoया�नमा जौ बा,लको उ2पादन नग�य 

मा� छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा जौ को उ2पादन क>रब ३५ हजार मे. टन हुने 

अनमुान छ । 

ता�लका ८ (क) : खाJया�न बालY लगाएको Fे�फल र उHपादनको �ववरण 

वाल<हB 

 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ आ�थ�क वष� २०६९/७० 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन 

(मे.टन) 

उ2पादक2व  

(मे.टन/के.जी.) 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन  

(मे.टन) 

उ2पादक2व  

(मे.टन/के.जी.) 

धान 

१४८६९५१ ५०४७०४७ ३३९४ १४२०५७० ४५०४५०३ ३१७१ 

(४.७) (१२) (७) ( -७.२) ( -११.३) ( -४.३) 

मकै 

९२८७६१ २२८३२२२ २४५८ ८७४०१५ २०७८५७१ २३७८ 

(६.३) (९.८) (३.४) (०.५) ( -८.३) ( -५.९) 

गहँु 

७५४४७४ १८८३१४७ २४९६ ७५९८४३ १८८२२२० २४७७ 

( -०.७) (०.०) (०.८) ( -०.७२) (२.०) (३.०) 

कोदो 
२७११८३ ३०४१०५ ११२१ २७४३५० ३०५५८८ १११४ 

( -१.२) ( -०.५) (०.७) ( -१.३) ( -३) ( -१.७) 

जौ 
२८१७३ ३४८२४ १२३६ २८९८९ ३६९७३ १२७५ 

( -२.८) ( -५.८) ( -३.१) (४) (६) (२) 

फापर 

१०५१० १०३३५ ९८३ १०६८१ १००५६ ९४२ 

( -१.६) (२.८) (४.४) (३.३) (०.३) ( -२.९) 

दलहन 

२७६२०५ २९४७०९ १०६७ ३३२४९७ ३५५७८४ १०७० 

( -१६.९) ( -१७.२) ( -०.३) (००) (१२) (१२) 

�ोत : कृ�ष �वकास म��ालय 

नोटः को*ठ,भ�को अकंले अ घ\लो वष�को तुलनामा भएको व�ृ�दरलाई K तशतमा जनाउँछ । 
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८.११  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपालको कुल दलहन (मसुरुो, मास, रहर, चना, 

भटमास, गहत, खेसर< र अ�य) को उ2पादन अ घ\लो वष�को तलुनामा क>रब 

१७.२ K तशतले घ6न गई २ लाख ९५ हजार मे.टन हुने अनमुान छ । साथै, 

दलहन लगाएको M�ेफलमा समेत १६.९ K तशतले क,म भई २ लाख ७६ हजार 

हेqटर पzुने अनमुान छ । कुल दलहनमा सबभै�दा ब%ढ योगदान रहेको 

अ,स�ंचत M�ेफलमा लगाइने मसरुो बा,लको उ2पादन %हउदे बषा�को कारण घ6न 

गएको छ । 2य�त,ै रहर, चना आ%दको उ2पादनमा के%ह क,म आउनाले समL 

दलहनको उ2पादन घ6न गएको छ । तर, मास, भटमास, ,स,म, गहत, केराउ 

आ%द दालको उ2पादन गतबष� भ�दा ब:न गएको छ ।   

    

नगदे बालYहUको उHपादन िथ�त    

८.१२  सामा�यतया तलेहन, स ुत �, जुट, उख,ु आल ु लगायतका बाल<लाई नगदे बाल< 

भ नने ग>रएकोमा हालका %दनमा �बf^ �बतरण हुने सब ैबाल< ज�तःै ह>रयो 

मकैलाई प न नगदे बाल<को Bपमा ,लने ग>र�छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ 

मा समL नगदे बाल<ले ढाकेको Mे�फल क>रब ४ लाख ९२ हजार हे., उ2पादन 

५९ लाख २१ हजार मे.टन तथा उ2पादक2व १२ हजार ३७ मे.टन K त हेqटर 

रहेको छ । गतबष�को तलुनामा  चाल ुआ�थ�क वष�मा Mे�फल यथावत रहेको छ 

भने उ2पादन र उ2पादक2व क>रब २ K तशतले व�ृ� हुने अनमुान छ ।  

८.१३  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा आलकुो उ2पादन क>रब ०.३ K तशतले ब:न गई 

२६ लाख ९८ हजार मे.टन हुने अनमुान छ । 2यसगैर<, Mे�फल क>रब ०.४ 

K तशतल व�ृ� भई १ लाख ९८ हजार हेqटर तथा उ2पादक2व १३ हजार ६ सय 

२६ के.िज.K त हेqटर हुने अनमुान छ । उ2पादन लागत ( Cost of Production)  

बढन ्गएको कारण हालका बष�हBमा आलकुो बजार म\ूय व�ृ� हँुदैगएको छ । 

के%ह %हमाल< िज\लाहBमा आल ुखाoया�नको Bपमा Kयोग ग>रने भएको कारण 

देश ,भ�को उ2पादनले माग अनसुारको आप ूत � हुन नसqने अव�था छ । 
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ता�लका ८ (ख) : नगदे बालYहUको उHपादनको  ारिVभक िथ�त 

बाल<हB 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ आ�थ�क वष� २०६९/७० 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन 

(मे.ट.) 

उ2पादक2व 

(मे.ट./के.जी.) 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन 

(मे.ट.) 

उ2पादक2व 

(मे.ट./के.जी.) 

आलु 
१९८००५ २६९८००० १३६२६ १८८०१२ २७५५५९० १४६४५ 

(०.४) (०.३) (-०.१) (-१) (७) (८) 

तरकार< 
२४८००४ ३४७२०५६ १४००० २४६१७४ ३४०९७२२ १३८५१ 

(०.७) (५.२) (४.५) (००) (३) (३) 

फलफूल 

९८३५० ९४०७३१ ९५६५ १०१४८० ९३८७३१ ९२५० 

(-३.१) (०.२) (३.४) (०.२) (-८.८) (-९.१) 

�ोत : कृ�ष� �वकास म��ालय 

नोटः को*ठ,भ�को अकंले अ घ\लो वष�को तुलनामा भएको व�ृ�दरलाई K तशतमा जनाउँछ । 
 

८.१४  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा फलफूलको उ2पादन गत वष�को तलुनामा ०.२ 

K तशतले व�ृ� भई ९ लाख ४० हजार मे.टन हुने अनमुान छ । यसगैर<, 

फलफुल लगाएको Mे�फलमा ३.१ K तशतले क,म भई ९८ हजार ३ सय ५० 

हेqटर पzुने अनमुान छ । स�ुतलाको M�ेफलमा क,म आएको भएताप न 

�याबसा यक केराख ेत ब:दै गएको र आँपको फ\ने बष� भएका कारण कुल 

फलफूल उ2पादन चाल ुआ�थ�क वष�मा यथावत रहने अनमुान छ ।   

८.१५ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा तरकार< वाल<को उ2पादन क>रब ५.२ K तशतले 

ब:न गई ३४ लाख ७२ हजार मे.टन पzुने अनमुान छ । 2यसगैर<, तरकार< 

वाल<ले ढाकेको M�ेफल २ लाख ४८ हजार हेqटर रहने अनमुान छ भने 

उ2पादक2व ४.५ K तशतले ब:ने अनमुान छ । हालका %दनहBमा बेमौस,म 

तरकार< खेती Kमखु नगदेबाल<को Bपमा गनw Kचलन बढेका कारण यसको 

Mे�फल तथा उ2पादनमा  नर�तर व�ृ� हंुदै गएको छ । जसको कारण तरकार< 

वा,लमा सलंzन कृषकको जीवन�तरमा उ\ले]य सधुार आएको अनमुान छ ।  

८.१६  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा तलेहन वाल< (तोर<, स�यु�, सयु�मखूी आद<) को 

उ2पादन गत वष�को भ�दा क>रब १.१ K तशतले व�ृ� भई १ लाख ८५ हजार 
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मे.टन हुने अनमुान छ । तलेहन वाल< लगाएको M�ेफल क>रब ०.१ K तशतले 

व�ृ� भई २ लाख १५ हजार ८ सय हेqटर पzुने अनमुान छ । हालका बष�हBमा 

सयु�मखूीको उ2पादनमा ^मशः बढो2तर< हुदै आएको भएता प न तोर<को 

उ2पादनमा के%ह क,म आएको कारण तलेवाल< उ2पादनमा खास व�ृ� हुन 

सकेको छैन।   

ता�लका ८ (ग) : औJयो�गक बालYहUको उHपादनको  ारिVभक िथ�त    

औoयो�गक 

वाल<हB 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ आ�थ�क वष� २०६९/७० 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन 

(मे.ट.) 

उ2पादक2व 

(मे.ट./के.जी.) 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन 

(मे.ट.) 

उ2पादक2व 

(मे.ट./के.जी.) 

तेलहन 
२१५८०० १८५४१२ ८६० २१५६०० १८३३१२ ८५० 

(०.१) (१.१) (१.१) (-१) (-१) (००) 

सुतW 
१७५० २२०० १२५७ १८०० २४३० १३५० 

(-२.८) (-९.५) (-६.९) (-५) (५३) (०.५) 

उखु 
६५००० ३०२०००० ४६४६१ ६४४८३ २९३०००० ४५४३८ 

(०.८) (३.१) (२.३) (००) (२) (२) 

जुट 
११३५० १५७५० १३८८ ११३०० १५५०० १३७२ 

(०.४) (१.६) (१.२) (७) (७) (००) 

�चया 
१९१०० १९६१० १०२७ १९०५६ १९२२५ १००९ 

(०.२) (२) (१.८) (५) (३) (-२) 

कफ� 
१७६५ ३७५ २१२ १७५० ३६६ २०९ 

(०.९) (२.५) (१.६)    

कपास 
१७५ १५५ ८८६ १७५ १५० ८५७ 

(००) (३.३) (३.३) (३०) (१३) (-१३) 

अ�य       

मह 
२१३२०० २०५०  १६९००० १६२५  

घार (२६)  घार (८)  

pयाउ 
 १९००   १६५०  

 (१५)   (५)  

रेशम 
 ४५   ३८  

 (१८.४)   (२१)  

प*ुपखेती 
कर<ब B. १ अरब भ�दा बढ<को कारोवार 

भएको 

कर<ब B. १ अरबको कारोवार भएको 

�ोत : कृ�ष �वकास म��ालय 

नोटः को*ठ,भ�को अकंले अ घ\लो वष�को तुलनामा भएको व�ृ�दरलाई K तशतमा जनाउँछ । 
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८.१७ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा स ूत � वाल<को उ2पादन गतबष�को तलुनामा ९.५ 

K तशतले घ6न गई २ हजार २ सय मे.टन हुने अनमुान छ । चाल ुआ�थ�क 

वष�मा स ूत �बाल<को Mे�फल २.८ K तशतले घ6न गइ १ हजार ७ सय ५० हेqटर 

रहेको अनमुान छ । �वगत वष�हB देQखन ैस ूत �बाल<को उ2पादन तथा Mे�फल 

घ6ने ^मः जार< रहेको देQख�छ । 

८.१८  उखु Kमखु औoयौ�गक बाल<को Bपमा रहेको छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ 

मा उखकुो Mे�फल क>रब ०.८ K तशतले ब:न गई ६५ हजार हेqटर रहन 

गएको छ । चाल ु आ�थ�क वष�मा उखुको उ2पादन ३.१ K तशतले व�ृ� भई 

क>रब ३० लाख २० हजार मे.टन पzुने अनमुान छ । �बगतमा �बf^मा 

देQखएको सम�याको कारण कृषकहB उखु खे तबाट पलायन हुन लागेकामा 

हालका %दनहBमा �च नको खपत तथा म\ूयमा व�ृ� भएबाट पनुः कृषकहB यस 

खे ततफ�  आक�ष�त हुन थालेका छन ्। जसका कारण यसको M�ेफल, उ2पादन 

तथा उ2पादक2वमा के%ह बढो2तर< हुन आएको छ । 

८.१९  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा (पवूा�}चलका ६ वटा िज\लाहB झापा, मोर{ग, 

सनुसर<, स�तर<, ,सराहा तथा उदयपरुमा खेती ग>रने) जुट बाल<को M�ेफल 

तथा उ2पादन दबु ैसामा�य K तशतले ब:न गएको अनमुान छ । चाल ुआ�थ�क 

वष�मा जुट बाल<को M�ेफल, उ2पादन र उ2पादक2वमा ^मशः ०.४ K तशत, 

१.६ K तशत, र १.२ K तशतले ब:ने अनमुान छ । जटुको �बउको उपल�धतामा 

सम�या आएका कारण �वगतमा यसको Mे�फल, उ2पादन तथा उ2पादक2वमा 

क,म भएको भएता प न हालका %दनहBमा सधुार हँुदै आएको छ ।  

८.२०  �चया, कफ� तथा कपास ज�ता औoयो�गक बाल<हBमVये चाल ुआ�थ�क वष� 

२०७०/७१ मा कfफको उ2पादनमा क>रब २.५ K तशतले व�ृ� भएको छ । तर 

कfफको Mे�फल तथा उ2पादक2वमा भने के%ह क,म आएको छ । त�ेो मलुकुमा 

 नकासी हुने कारण कृषकहB कfफखेतीमा आक�ष�त भएताप न उ2पादन क>रब 

३ सय ७५ मे.टन मा� रहने अनमुान छ । चाल ु आ�थ�क वष�मा �चयाको 

उ2पादन क>रव २.० K तशतले ब:ने अनमुान छ । नेपालमा कपास खे त 

�वशषेगर< दाङ, वाँके र व%द�या िज\लाहBमा ग>र�छ। आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा 

क>रव १ सय ७५ हेqटर M�ेफलमा कपास खेती भई १ सय ५० मे. टन 

उ2पादन हुने अनमुान छ ।  
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८.२१  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा मौर<घार गत बष�को तलुनामा  अ2य�धक बढने  

अनमुान छ । गतवष�को १ लाख ६९ हजार काट बढेर चाल ुआ�थ�क वष�मा २ 

लाख १३ हजार पzुने र कुल मह उ2पादनमा २६.० K तशतले व�ृ� भई २ हजार 

५० मे.टन हुने अनमुान छ । आधु नक सेरेना तथा मोल<फेरा जातका मौर<हBमा 

व�ृ� भएता प न ज{गल< मौर<हB मढेु, खोपे आ%दको घारमा क,म आएको छ ।   

८.२२  चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा क>रब ६०० वटा नस�>र तथा काठमाड� 

उप2यकामा रहेका प*ुप शो BमहBबाट क>रब B. १ अब� भ�दा ब%ढको 

प*ुपखेतीको कारोबार भएको अनमुान छ । प*ुपको म\ूयमा भएको व�ृ�का 

कारण कारोबार अ2य�धक देQखन गएको हो । गतबष� प*ुपको कारोबार क>रब B 

१ अब� मा� �थयो । 

८.२३  pयाउखे त म]ुयतः शहर< Mे�हBमा लोक�Kय हंुदै गएको छ । चाल ुआ�थ�क वष� 

२०७०/७१ मा pयाउको उ2पादन गतबष�को भ�दा क>रब १५.० K तशतले व�ृ� 

भई क>रब १ हजार ९ सय मे.टन हुने अनमुान छ । यो १ हजार ९ सय मे.टन 

pयाउ उ2पादन गन� क>रब ३ लाख ३३ हजार बोतल �बतरण ग>रएको �थयो । 

रेशम कोयाको उ2पादन गतबष�को ३८ मे.टन बाट १८.४ K तशतले व�ृ� भई 

चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा क>रब ४५ मे.टन पzुने अनमुान छ । 

८.२४  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा सaपणु� मसला बाल<को उ2पादन तथा Mे�फलमा 

,म�-त K तफल Kा�त भएको छ । मसला बाल<हB मVये लसनुको उ2पादनमा 

११.४ K तशत, बेसारको उ2पादनमा १४.८ K तशत तथा अलlचीको उ2पादनमा 

९.८ K तशतले क,म तथा अदवुामा क>रब १४.३ K तशत र खुसा�नीको 

उ2पादनमा क>रब ७.५ K तशतले व�ृ� हुने अनमुान छ । Kमखु  नया�त ग>रने 

अलlचीमा  छकw फुकw  रोगका कारण गतबष� उ2पादनमा क,म आएको भएता प न 

�ब,भ�न K�ब�ध र काय�̂ महB सचंालनका कारण उ2पादन ब%ढ हुने िज\लाहB 

मलुतः ता�लेजुड. र सखंुवासभामा उ2पादन धेरै नघटेको हो । चाल ुआ�थ�क 

वष�मा अलचैी तथा अदवुाको म\ूयमा अ2य�धक व�ृ� हुन गएको छ ।  
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ता�लका ८ (घ) : मसला बालYहUको उHपादनको  ारिVभक िथ�त 

मसलाबाल< 

वाल<हB 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ आ�थ�क वष� २०६९/७० 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन 

(मे.टन) 

उ2पादक2व 

(मे.टन/के.जी.) 

Mे�फल 

(हेqटर) 

उ2पादन 

(मे.टन) 

उ2पादक2व 

(मे.टन/के.जी.) 

अदवुा 
१९४५४ २६११७५ १३४२५ १९०४९ २२८५०१ ११९९५ 

(२.१) (१४.३) (११.९) ( -६) ( -१०) ( -५) 

लसुन 

६४३५ ५०५३१ ७८५२ ७१४६ ५७०२२ ७९८० 

( -९.९) ( -११.४) ( -१.६) (२१) (४०) (१६) 

बेसार 

४६७० ४२२९४ ९०५६ ५१४१ ४९६४९ ९६५७ 

( -९.२) (-१४.८) ( -६.२) (१९) (४१) (१८) 

खुसा�नी 
७०४६ ३३५९३ ४७६८ ७२२० ३१२५२ ४३२९ 

( -२.४) (७.५) (१०.१) (८) (१४) (६) 

अलlची 
१४८५९ ६३१७ ४२५ १३१२९ ७००० ५३३ 

(१३.२) ( -९.८) ( -७.६) ( -८) (१६) (२६) 

�ोत : कृ�ष �वकास म��ालय 

नोटः को*ठ,भ�को अकंले अ घ\लो वष�को तुलनामा भएको व�ृ�दरलाई K तशतमा जनाउँछ । 

    

पशुपंFी संsया    

८.२५  आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा  नेपालमा कुल गाई/गोB (Cattle) को स]ंया  गत 

आ�थ�क वष�को तलुनामा १.१७ K तशतले घ6न गई क>रव ७१ लाख ८८ हजार 

पzुने अनमुान  छ । कुल गाई/गोB (Cattle) स]ंया मVये दधू %दने गाईको 
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स]ंया १० लाख २० हजार (१४.० K तशत) रहको छ । यसमा उ�नत गाईको 

स]ंया  नर�तर ब:दो छ । 2य�त,ै भसैी/रांगा (Buffaloes) स]ंयामा क>रब 

१.८९ K तशतले क,म आई ५१ लाख ४३ हजार पzुने अनमुान छ । कुल 

भlसी/रांगो (Buffaloes) को स]ंया मVये दधू %दने भlसीको स]ंया १३ लाख ४ 

हजार (२६.० K तशत) हुने अनमुान छ । दधू %दने भlसीको स]ंया गत वष�को 

तलुनामा क>रब ४.७५ K तशतले घ6ने अनमुान छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा 

भ¦डा/भ¦डी (Sheeps) को स]ंया क>रब ७ लाख ८९ हजार र बा§ा/बोका (Goats) 

को स]ंया १ करोड १ लाख ७९ हजार रहने अनमुान छ । जुन गत वष�को 

तलुनामा भ¦डा/भ¦डीको स]ंया २.५१ K तशतले घ6ने र बा§ा/बोकाको स]ंयामा 

४.२ K तशतले व�ृ� हुने अनमुान छ । 2यसगै>र, सुगंरु/बगंरु (Pigs) को स]ंया 

गत आ�थ�क वष�को तलुनामा क>रब ५.६ K तशतले व�ृ� भई १२ लाख २५ हजार 

पzुने अनमुान छ ।  

८.२६  आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा  कुखुरा (Fowl) को स]ंया अ घ\लो वष�को तलुनामा 

क>रब ४.६७ K तशतले घ6न गई ४ करोड ८० लाख वाट ४ करोड ५७ लाख 

पzुने अनमुान छ । नेपालमा �ोइलर कुखुरा !यवसाय फ�टाउंदै गएको भएता 

प न चाल ुआ�थ�क वष�मा भqतपरु लगायतका िज\लाहBमा फै,लएको बड� �लकुा 

कारण माउ कुखुराको आयात कम भएकोले उ2पादनमा क,म आएको अनमुान 

छ । हाँस (Duck) को स]ंया ३.७९ K तशतले ब:न गई क>रव ३ लाख ९० 

हजार पzुने  अनमुान  छ । कुल कुखुरा (Fowl) को स]ंया मVये फुल%दने 

कुखुर<को स]ंया ८०  लाख ३१ हजार हुने अनमुान छ भने कुल हाँस स]ंया 

मVये फुल %दने हाँसको स]ंया १ लाख ८० हजार हुने अनमुान छ । चाल ु

आ�थ�क वष�मा  याक/नाक/च�र< तथा खरायोको स]ंया ^मसः ६१ हजार ४५ र 

२५ हजार ४ सय ३७. पzुने अनमुान छ । 2य�त,ै घोडा/खpचड/गधाको स]ंया 

४९ हजार ४ सय २६ पzुने अनमुान छ ।     
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ता�लका ८ (ङ) : पशपुFंीको �ववरण    

(सं]यामा) 

पशुपंMी fक,सम आ�थ�क वष� 

 २०७०/७१ २०६९/७० २०६८/६९ 

गाई/गोB 
७१८८९४० ७२७४०२२ ७२४४९४४ 

(-१.१७) (०.४१) (०.२६) 

भlसी/रांगो 
५१४२९१० ५२४१८७३ ५१३३१३९ 

(-१.८९) (२.१३) (२.७९( 

भ¦डा/भेडी 
७८९१८० ८०९५३६ ८०७२६७ 

(-२.५१) (०.२८) (०.२७) 

बा§ा/बोका/ख,स 
१०१७९३२१ ९७८६३५४ ९५१२९५८ 

(४.०२) (२.८७) (३.५५) 

सुंगुर/बंगुर 
१२२५०३५ ११६००३५ ११३७४८९ 

(५.६) (२.००) (२.६२) 

कुखुरा 
४५७१९३७७ ४७९५९२३९ ४५१७११८५ 

(-४.६७) (६.१७) (१४.२७) 

हांस 
३९०२०९ ३७५९७५ ३७६९१६ 

(३.७९) (-०.२५) (-०.३०) 

दधु %दने गाई 
१०२०१७५ १०२५५९१ ९९८९६२ 

(-०.५३) (२.६७) (२.५५) 

दधु %दने भlसी 
१३०४६८६ १३६९७९६ १३३१०३९ 

(-४.७५) (२.९४) (३.०५) 

फुल %दने कुखुरा 
८०३१६१६ ८२३३६१६ ७९०७४६९ 

(२.४५) (४.१२) (५.७३) 

फुल %दने हांस 
१७९४४७ १७४७१४ १७४९८१ 

(२.७१) (-०.१५) (-०.१०) 

नोटः– को*ठ ,भ�को अकंले गत वष�को तलुनामा भएको व�ृ� दरलाई  K तशतमा जनाउँछ । 
-ोतः वा�ष�क K तवेदन (�व,भ�न वष�), कृ�ष �वकास म��ालय 
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पशुपंFीज�य उHपादनको िथ�त    

८.२७  चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा गाई र भlसी (नाक र चौर< वाहेक) वाट क>रब 

१६ लाख ९८ हजार मे. टन दधू उ2पादन हुने अनमुान छ । जुन अ घ\लो 

वष�को तलुनामा क>रब १ K तशतले वढ< हुने अनमुान छ । कुल दधू उ2पादन 

मVये गाईवाट ५ लाख ६२ हजार मे. टन  र भlसीवाट ११ लाख ३५ हजार मे. 

टन रहेको अनमुान छ । हालका %दनमा भ,ैसको स]ंया घ6दै गएको भएता 

प न उ�नत गाई पालन !यवसाय फ�टाउदै गएका कारण गाईको दधु उ2पादन 

ब:न गएको छ । चाल ुआ�थ�क वष�मा नेपालको कुल मास ुउ2पादन गत वष�को 

तलुनामा ०.१५ K तशतले व�ृ� भई २ लाख ९५ हजार मे. टन हुने अनमुान छ। 

कुल मास ुउ2पादन मVये रांगाभlसीवाट क>रव १ लाख ७३ हजार मे.टन (५८.० 

%), भ¦डावाट २ हजार ६ सय ५२ मे.टन (१.०%), खसी/बोकावाट ५९ हजार ५०. 

मे.टन (२०.०%), बगंरुवाट १९ हजार ८ सय ६० मे.टन (७.०%), कुखुरावाट ४० 

हजार ६ सय ९० मे.टन (१३.०%) र हाँसवाट २२७ मे.टन (१.०%) मास ुउ2पादन 

हुने अनमुान छ ।  

८.२८  चाल ुआ�थ�क वष�मा कुल फुल उ2पादन गत वष�को भ�दा ५.० K तशतले क,म 

भई ७९ करोड ९० लाख गोटा हुने अनमुान छ । जसमVये कुखुरा ७८ करोड ५६ 

लाख गोटा र हाँस १ करोड ३४ लाख गोटा रहने अनमुान छ । य�त ै

भ¦डा/भ¦डीको ऊनको उ2पादन भने ५ सय ८६ मे.टन पzुने अनमुान छ । चाल ु

आ�थ�क बष�मा माछाको उ2पादन क>रब १४.० K तशतले व�ृ� भई ६५ हजार ७ 

सय ५७ मे. टन पzुने अनुमान छ । देशका �ब,भ�न िज\लामा माछा अ,भयान 

काय�̂ म स�चालन ग>रएका कारण उ2पादनमा व�ृ� भएको अनमुान छ ।  

 

 

 



160 

 

ता�लका ८ (च) : पशपुFंीज�य उHपादनको िथ�त 
उHपादन \क�सम 

 

आ�थ
क वष
    

२०७०/७१ २०६९/७० २०६८/६९ 

दधु उ2पादन (मे.टन) 
१६९७७६० १६८०८१२ १६२२७५१ 

(१.०१) (३.६०) (४.२) 

गाई 
५६२६८४ ४९२३७९ ४६८९१३ 

(१४.२८) (५.००) (४.८५) 

भlसी 
११३५०७६ ११८८४३३ ११५३८३८ 

(-४.४९) (३.०२) (४.०) 

कुल मास ुउ2पादन (मे.टन) 
२९५६०३ २९५१६७ २८७९३० 

(०.१५) (२.५१) (३.७१) 

रांगो 
१७३१२४ १७५१३२ १७२४१४ 

(-१.१५) (१.५८) (२.७०) 

भ¦डा 
२६५२ २७२१ २७२० 

(-२.५४) (०.०४) (-०.०७) 

बोका/ख,स 
५९०५० ५५५७८ ५३९५६ 

(६.२५) (३.०२) (२.१७) 

सुंगुर/बगंुर 
१९८६० १८७०९ १८२७७ 

(६.१५) (२.३६) (१.९७) 

कुखुरा 
४०६९० ४२८१० ४०३४६ 

(-४.९५) (६.८६) (११.८०) 

हांस 
२२७ २१७ २१७ 

(४.६१) (-०.४६) (-३.५७) 

फुल उ2पादन  

(‘००० गोटा) 

७९९०५४ ८३८९४० ८०१३७० 

(-४.७५) (४.६९) (१३.८०) 

कुखुरा 
७८५६५१ ८२५८९० ७८८३१० 

(-४.८७) (४.७७) (१४.०) 

हांस 
१३४०३ १३०५० १३०६० 

(२.७०) (-०.०७) (-०.०३) 

ऊन उ2पादन (के.जी.) 
५८६८३० ५८७८३४ ५८७०१७ 

(-०.१७) (०.१४) (०.१३) 

माछा (मे.टन) 
६५७७० ५७५१५ ५६००० 

(१४.३५) (२.७१) (६.७६) 

नोटः– को*ठ ,भ�को अकंले गत वष�को तलुनामा भएको व�ृ� दरलाई  K तशतमा जनाउँछ । 
-ोतः वा�ष�क K तवेदन (�व,भ�न वष�), कृ�ष �वकास म��ालय 

Fे�फल, , , , उHपादन तथा उHपादकHवमा घटबढ हुनाका  मुख कारणहU    

८.२९  मौसमको  भाव: सामा�यतया जुन १० ता>रखमा सBु हुने मनसनु यसबष� ३-४ 

%दन %ढला सBु भएको भएता प न Kारaभमा  नकै सf^य रह< -ावणको 
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अ�त तरबाट सf^य र  नि*^य हुने ^म जार< र.यो । चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को आि�वन मVयसaम (अqटोबर १७) बषा� भएता प न अ�धकांश 

पवुW तथा मVय तराईका ,सराहा, स�तर<, धनषुा, महो2तर<, सला�%ह िज\लामा 

धान रोपाई के%ह कम हुन गएको छ। अ�य %हमाल< तथा पहाडी िज\लामा 

गतबष�को तलुनामा धानको रोपाई भएको M�ेफल एव ं उ2पादक2व दबु ै ब:न 

गएकाले  समLमा धानको M�ेफल तथा उ2पादनमा व�ृ� भएको छ । चाल ु

आ�थ�क वष�को जुन म%हनामा १२५ K तशत, जुलाई म%हनामा १२१ K तशत, 

अग*6 म%हनामा १२९ K तशत र से�टेaबर म%हनामा ८६ K तशत बषा� भएको 

�थयो । चाल ुआ�थ�क वष�को से�टेaबर बाहेक सब ैम%हनामा औसत भ�दा ब%ढ 

बषा� भएको र बषा�को �बतरण प न रा�ो भएका कारण नेपालको कुल धान, 

मकै लगायतका अ�य बाल<को उ2पादनमा सकारा2मक Kभाव परेको छ । चाल ु

आ�थ�क वष�मा %हउँदे वाल< खासग>र गहँु,ज�, दलहन (मसरुो, केराउ) आ%द तथा 

फलफूलहBको ला�ग मौसम अनकूुल रहेको छ । यसबष� नोभेaबर तथा �डसेaबर 

म%हनामा बषा� न ै नभएको र जनवर<मा बषा� औसत भ�दा कम भएको 

भएताप न अqटोबरको बषा� तथा माटोमा �च�यान कायम रहेका कारण बाल< 

रा�ो रहेको छ । फे�अुर< तथा माच�का �ब,भ�न %दनमा भएको देश!यापी %हउदे 

बषा� तथा समय समयको %हमपातका कारण अ�धकांश %हउदे बाल<हBको 

उ2पादन ब:न जाने अनमुान छ ।  

ता�लका ८ (छ) : कृ�ष उHपादनसँग सVबि�धत साधनहUको आप�ूत 
को िथ�त 

�बबरण 

आ�थ�क वष� 

२०६३/६४ २०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० 

रासाय नक मल 

(मे%Gक टन) 
१२७५१ ३२८५ ३१५७ ४२१७८ २९६०४ १४६५८४ १७८४६१.६ 

उ�नत बीउ �बजन  

(मे%Gक टन ) 
३३८० ३७८१ ३९४७ ४३३७ ४३९३ २९६४ ३६६९.५६ 

,सचाई (थप हेqटर) २६९६७.५ १४०९९ २५८५० ३०७१८ ३५७४८ ४७७९५ ३२१८० 

कृ�ष कजा� 

(B.करोडमा) 
१३८८.२ १३८८ १३३७.६ १४२९.१ १४१९.२ २३४०.७ ३१५३.१ 

�ोत : �वगत वष�का आ�थ�क सवwMणह| र नेपाल रा*G बlक । 
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८.३०  उ�नत  �व�धको  भावः कृ�ष Mे�मा �वकास हुदैगएका उ�नत K�ब�धहB ज�तःै 

उ�नत �बउ, मलखाद, औष�ध, खे त गनw उपकरण तथा त>रका, ता,लम Kा�त 

जनशिqत आ%दका कारण चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा समL उ2पादन ब:न 

गएको अनमुान छ । ,सफार<श ग>रएका धानका जातहB ज�त ैतराईमा सा�ब�ी, 

�ब�दे�वर<, राधा ४ र १२, मVय पहाडमा खुमल ४, १०,११ तथा उpच पहाडमा 

च�दननाथ आ%दको उ2पादक2व �थानीय जातको भ�दा दो�बर रहेको छ । 

साथ,ै ,सफा>रस ग>रएका धानका जातहB र मकैको बीउले ढाकेको M�ेफल ९० 

K तशत भ�दा ब%ढ रहेको कारण उ2पादनमा व�ृ� हुन गएको हो । 

८.३१   ाकृ�तक  कोपको  भावः चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा बाढ<प%हरो, डुवान, 

कटान आ%दको बषwवाल<मा पनw Kभाव �बगतका बष�हBको तलुनामा ब%ढ रहेको 

छ । यसबष� क>रब  १३ हजार ६ सय हे. ज,मनमा डुबान, कटान तथा बालवुाले 

परेुर M त पzुन गएको छ भने क>रब ५० हजार हे. मा अ\पबिृ*टका कारण 

धान रोपाई हुन सकेन । �बगत बष�हBको तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष�मा खडरे< 

बाहेकका Kकोपबाट भएको समL राि*Gय M त ब%ढ भएको छ । यसबष� 

बा%ढप%हरोबाट क>रब ३४ िज\लामा जनधनको M त भएको छ ।  

ता�लका ८ (ज) :  ाकृ�तक  कोपबाट  भा�वत Fे�फल (हे3टर) 

Kभा�बत कृ�ष 

व�तु 

बष� २०७० 

बाढ< प%हरो 

बष� २०६९ 

सु]खा 

बष� २०६८ 

बा%ढप%हरो 

बष� २०६७ 

बा%ढप%हरो 

बष� २०६६ बा%ढ 

प%हरो,सु]खा 

धान १३५०० ११०४५० ८५९ ५६७ ९२००० 

मकै ९५ २१८०१ ६५६ ५६३ १७०० 

कोदो ५ ३६९१ २ १३ ० 

जaमा १३६००    १३५९३२    १५१७    ११४३    ९३७००    

�ोत : कृ�ष �वकास म��ालय 

८.३२ रासाय�नक मलको  भावः आ�थ�क वष� २०६७/६८ मा १ लाख १० हजार मे%Gक 

टन रासाय नक मल �ब^� भएकोमा आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा कर<ब ३२ 

K तशतले व�ृ� भई १ लाख ४७ हजार मे%Gक टन �ब^� भएको �थयो । आ�थ�क 
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वष� २०६९/७० मा उqत प>रमाणमा व�ृ� भई १ लाख ७८ हजार मे%Gक टन 

�ब^� �वतरण भएको छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा 

१ लाख ३४ हजार ५ सय मे%Gक टन �ब^� भएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० 

मा रासाय नक मलको Kयोग दर कर<ब ५७ के.जी K त हेqटर रहेको छ भने 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा यो दर कर<ब ४७ के.जी K त हेqटर �थयो । 

ता�लका ८ (झ) : रासाय�नक मलको �व\x �वतरण िथ�त  
(मे%Gक टनमा) 

मलको नाम 
आ�थ�क वष�{{ {{ (Kथम आठ म%हना)    

२०७०/७१ २०६९/७० २०६८/६९ २०६७/६८ 

यु>रया ८६५४३ ५६९०५ ७१०२४ ३९६२९ 

�ड.ए.पी. ४५८१८ ३६९१९ ४१३१३ १३७६६ 

पोटास २१३८ १००६ ३६०३ १७४१ 

जaमा १३४५०० ९४८३० ११५९४० ५५१३६ 

�ोतः कृ�ष �वकास म��ालय, कृ�ष सामLी आप ुत� अनगुमन शाखा 

 

८.३३  �सचंाईः देशको कुल २६ लाख ४१ हजार हेqटर कृ�ष योzय ज,मन मVये कुल 

१७ लाख ६६ हजार हेqटर ,सचंाइ योzय ज,मन रहेको छ । सतह ,सचंाइ 

Kणाल< तथा भ,ूमगत ,सचंाइ Kणाल<हBको  नमा�ण गर< !यवि�थत ,सचंाइ 

स�ुवधा उपल�ध गराई  ,स�ंचत M�ेफलको �व�तार गर< कृ�ष उ2पादनमा व�ृ� 

\याउन ुअप>रहाय� छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा नयां ,सचंाइ योजनाहBबाट 

१९ हजार ५ सय ६१ हेqटरमा थप ,सचंाइ स�ुवधा उपल�ध भएको छ ।  नमा�ण 

सaप�न भएका तर MतीL�त ,सचंाइ Kणाल<हBको मम�त सधुार गर< कृषक 

कुलो सधुारबाट १२ हजार ६ सय १९ हेqटर गर< जaमा ३२ हजार १ सय ८० 

हेqटर ज,मनमा  !यवि�थत ,सचंाइ स�ुवधा पzुन गएको छ । चाल ुआ�थ�क 

वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा भ,ूमगत �यालो 6यवुवेलबाट ७ हजार ९ 

सय ४८ हेqटरमा थप ,सचंाई �व�तार भएको छ ।    
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ता�लका ८ (ञ) : थप �सचंाई �वतार    
(Mे�फल हेqटरमा)    

,स.न. �बवरण २०६९/७० 
आ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हना 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

१ 
भौगो�लक Fे�को 

आधारमा 

३२१८० १७४४७ ९५८५ ७९४८ 

क पहाड १२११२ १३४५ -  

ख तराई २००६८ १६१०२ ९५८५ ७९४८ 

ग नछु%टएको - - - - 

२ \क�समको आधारमा ३२१८० १७४४७ ९५८५ ७९४८ 

क सतह १५००० १२९३५ -  

ख भू,मगत १७१८० ४५१२ ९५८५ ७९४८ 

ग नछु%टएको - - - - 

नोट : चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा सतह ,सचंाइबाट हा,सल हुने ,स�ंचत Mे�को Kग त आ�थ�क वष�को 

अ�2यमा मा� Kा�त हुने हँुदा Kथम आठ म%हनाको Kग त भू,मगत �यालो 6यूववेलको मा� 

समावेश ग>रएको � 

८.३४  जल उHप�न  कोप �नय��णः तराईका १४ वटा नद<हBको दबु ै fकनारामा 

तटब�ध  नमा�ण काय� भरैहेको कारण ज,मन सरंMण भई अथ�त��मा 

सकारा2मक Kभाव परेको छ। २०७० साल असारको प%हलो सातामा परेको 

अ�वरल वषा�को कारण मVय र सदुरुपि�चमा}चलमा आएको बाढ<ले M त प-ु

याएको �थानमा आपतका,लन तथा पनु�था�पनाको काय�भएको छ । नयाँ 

K�व�धको �वकास, Mमता अ,भव�ृ� र जनचेतनामलूक काय�̂ महB माफ� त 

समदुायको Adaption Capacity Against Disaster मा व�ृ� भएको छ । ठूला 

प%हरो !यव�थापनको सBुआत एव ंसमतल भ-ूभागमा आउने गेLान वहावमा 

K2यM �य ूनकरण भएको छ। नेपाल भारत ,समाका ६ वटा नद<हBको दबु ै

fकनारामा तटब�ध  नमा�ण भ ैज,मन सरंMण भएको छ। ३१ वटा बि�त र 

टारबजारहB सरंMण भ ैM त �य ूनकरण भएको छ । आ�थ�क वष� २०६६/६७ 

बाट स|ु भएको "जनताको तटब�ध" काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� २०६८/६९ 

सaम १४ वटा नद<मा तटब�ध  नमा�ण काय� भइरहेको छ ।   
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८.३५  कृ�ष कजा
ः आ�थ�क वष� २०६९/७० मा वाQणvय बlकह|ले Kवाह गरेको कृ�ष 

ऋण मVये जaमा B. ३९ अब� ७८ करोड असलु गन� बाँक� रहेको छ । आ�थ�क 

वष� २०६८/६९ मा Kवाह भएको कृ�ष ऋण B. २८ अब� ७९ करोड असलु गन� 

बाँक� �थयो । आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा B. ८ अब� ८९ 

करोड वqयौता रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा कृ�ष 

ऋणको बqयौतामा १८.३ K तशतले व�ृ� भई B. ७ अब� २८ करोड पगेुको छ ।  

ता�लका ८ (ट) : वा�णkय बrकहUले  वाह गरेको कृ�ष कजा
को िथ�त 
(B. दश लाखमा) 

कजा
को \क�सम 

आ�थ
क वष
     थम आठ मiहनामा भएको प#रवत
न    

२०६८/६९    २०६९/७०*
    २०७०/७१**

    
२०६९/७० 

(रकम) 

२०६९/७० 

( �तशत) 

२०७०/७१ 

(रकम) 

२०७०/७१ 

( �तशत) 

खेतीपाती सaब�धी 

सेवा 
२७९७.९ ६२२२.४ ६३०१.३ ३४२६.७ १२२.५ ७८.९ १.३ 

�चया १७५७.२ २१३०.१ ३१०१.५ २१०.० १२.० ९७१.४ ४५.६ 

पशुपालन र 

पशुपालनसaब�धी 

सेवा 

४३८२.५ १२७१४.६ १३४५४.२ ७२६४.१ १६५.८ ७३९.६ ५.८ 

वन, माछापालन तथा 

वधशाला 
२५८.७ ४५५५.६ ५३५१.७ २१७.२ ८३.९ ७९६.१ १७.५ 

अ�य कृ�ष तथा 

कृ�षज�य सेवा 
१९५९७.७ १४१६१.१ १८८५६.३ -२२२७.१ -११.४ ४६९५.२ ३३.२ 

जaमा २८७९४.१ ३९७८३.८ ४७०६४.९ ८८९०.९ ३०.९ ७२८१.१ १८.३ 

नोटः * अप>र*कृत ** २०७० फागुनसaमको । 

�ोतः नेपाल रा*G बlक । 

८.३६  सहकारY खेती साना �सचंाई तथा मल बीउ ढुवानी काय
xम: खाoय तथा पोषण 

सरुMाका (ि*टले साना कृषक समहुको पहँुचमा ,सचंाई स�ुवधा र मल बीउ 

ढुवानी गर< खाoय उपल�धता व�ृ� तथा आय आज�नको अवसर व�ृ� गनु� 

आव�यक रहेको छ । आ�थ�क वष� २०५७/५८ देQख स}चालनमा आएको साना 
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,सचंाई काय�̂ म ७५ वटै िज\लामा स}चालन भईरहेको छ । मलबीउ ढुवानी 

काय�̂ म उpच तथा मVय पहाडका दगु�म Mे�का २६ पहाडी िज\लामा 

स}चालनमा छ । मल बीउ ढुवानी काय�̂ म अ�तग�त तोfकएका दगु�म 

िज\लाहBका सदरमकुामसaम ढुवानी अनदुानको !यव�था ग>रएको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ७७ वटा सहकार<मा आधा>रत साना ,सचंाई ि�कम 

स}चालन, १ हजार ३ सय ८६ वटा साना ,सचंाई  नमा�ण तथा मम�त सaभार, 

५६ वटा सहकार< खेती ि�कम स}चालन सaप�न भएको छ। साथै उpच तथा 

मVय पहाडका दगु�म Mे�का िज\लाहBमा १ हजार ८ सय ५ मे.टन रासाय नक 

मल तथा ८२.९० मे.टन उ�नत बीउ ढुवानी भएको छ ।  

कृ�ष �वकासमा संलLन संथाहU    

साना \कसान �वकास बrक �ल.    

८.३७  नेपालका Lामीण M�ेमा बसोबास गनw गर<ब, �वप�न तथा साना fकसानहBको 

आ�थ�क तथा सामािजक अव�थामा सधुार गर< ग>रबी �य ूनकरण गनw 

अ,भKायले ३९ वष� अ घदेQख स}चा,लत साना fकसान �वकास काय�̂ मलाई 

साना fकसानहBको %हत अनकूुल अ,भयानको Bपमा अ घ बढाउने काय�̂ महB 

स}चालन ग>रदl आएको छ । यस ै ^ममा साना fकसान सहकार< स�ंथाको 

�वकास र �व�तार सँगसँग ैस�ंथालाई आव�यक पनw ऋणपुँजीको �यब�था गन� 

२०५८ साल असार २२ गत ेसाना fकसान �वकास बlकको �थापना भएको हो । 

यस बlकले Lामीण Mे�का साना fकसानहBoवारा �था�पत र स}चा,लत साना 

fकसान कृ�ष सहकार< स�ंथा तथा समान Kकृ तका अ�य लघ�ुव2त 

स�ंथाहBमाफ� त कृ�ष तथा कृ�ष !यबसायमा आधा>रत लघ�ुव2त काय�̂ म 

स}चालन गन� थोक कजा� उपल�ध गराउँदै आएको छ । बlकसँग आव� स�ंथा 

तथा स�ंथामा सलंzन साना fकसानहBको Mमता �वकासका ला�ग 
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सामािजक/सामदुा यक �वकास काय�̂ म, पशधुन सरुMण काय�̂ म, साना fकसान 

सहकार< अनशुरण तथा सेवा �व�तार काय�̂ म स}चालन गद� आएको छ ।  

८.३८ आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा ४९ िज\लाका ३ सय ९१ सहकार< स�ंथाहB 

आव� रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaममा ५५ 

िज\लामा सेवा �व�तार भई ४ सय १५ सहकार< स�ंथाहB बlकको सेवामा आव� 

भएका छन ्। चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा सहकार< स�ंथाहBमा सलंzन साना 

fकसान प>रवार स]ंया गत आ�थ�क वष�को सोह< अव�धको तलुनामा २६% ले 

व�ृ� भई ३ लाख ३६ हजार १ सय ३१ पzुन गई झEड ै १६ लाख जनस]ंया 

लाभाि�वत भएका छन ् । साना fकसान सहकार< अनसुरणका माVयमबाट 

�थापना हुने ^ममा रहेका थप ११३ स�ंथा र सलंzन सद�यहB समेत जो�दा 

झEड ै३ लाख ७५ हजार प>रवारमा बlकको सेवा �व�तार भएको छ। आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको कजा� लगानी B. १ अब� ९६ करोड २४ 

लाखको तलुनामा चाल ु आ�थ�क बष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा ३८.० 

K तशतले व�ृ� भई B. २ अब� ७० करोड ९९ लाख पगेुको छ । अ घ\लो 

आ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हनामा �वीकृत ऋण B. २ अब� ८ करोड १५ लाख 

भएकोमा चाल ुआ�थ�क वष�को सोह< अव�धमा B. २ अब� ९३ करोड १३ लाख 

पगेुको छ । चाल ु आ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हनामा ऋण असलु< ४८ 

K तशतले व�ृ� भएको छ भने लगानीमा रहेको ऋण रकम B. ९९ करोड ७५ 

लाखले बढ< भई B. ४ अब� १७ करोड ८३ लाख पगेुको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा बlकसँग आव� ३ सय ४३ स�ंथामा सलंzन 

साना fकसान सद�यहBको शयेर, बचत र जगेडा कोषहB गर< B. ५ अब� ८ 

करोड ११ लाख �थानीय पुँजी  नमा�ण भएकोमा चाल ु आ�थ�क वष�को सोह< 

अव�धमा ३७ K तशतले व�ृ� भई कुल B. ६ अब� ९८ करोड ७४ लाख पगेुको छ। 

साथ,ै साना fकसान सहकार< स�ंथा M�ेमा कुल B. ११ अब� १६ करोड ५७ लाख 

पुँजी प>रचालनमा रहेको छ ।       
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ता�लका ८ (ठ) : साना \कसान �वकास बrक �ल�मटेडको सदय तथा ऋण लगानी 

िथ�त    

,स.नं. �ववरण 
आ�थ�क वष�{ Kथम आठ म%हना 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०६९/७० २०७०/७१ 

१ 
समे%टएको िज\ला 

सं]या 
३९ ४० ४१ ४३ ५४ ४९ ५५ 

२ 
सहकार< सं�था 

सं]या 
२२४ २३४ २५१ २९१ ३९१ ३४३ ४१५ 

३ 
साना fकसान समुह 

सं]या 
२२३१३ २४४१२ २८४२३ ३१९६८ ४०९९१ ३६०४० ४३४४६ 

४ साना fकसान सद�य १४०९६२ १५९७६७ १८९८९९ २२८४१८ ३२३३८४ २६६६६७ ३३६१३१ 

५ 
कुल �थानीय �ोत 

B.(लाखमा) 
१२८१६ १९०२१ २९९२९ ४१०३३ ६५२७३ ५०८११ ६९८७४ 

६ 
�वीकृत ऋण B. 

(लाखमा) 
१०७६० १०८०४ १५४२७ २७५५० ३४३३२ २०८१५ २९३१३ 

७ 
ऋण लगानी B. 

(लाखमा) 
६३४९ ९५५८ १८७०९ २६७३८ ३३०९१ १९६२४ २७०९९ 

८ 
ऋण असलु< B. 

(लाखमा) 
१३२७६ ५९२४ ११०९५ १८७५१ २३५२६ १४५७८ २१६४३ 

९ 
लगानीमा रहेको B. 

(लाखमा) 
७५२७ १११६१ १८७७५ २६७६२ ३६३२७ ३१८०८ ४१७८३ 

�ोतः साना fकसान �वकास बlक ,ल,मटेड । 

८.३९ साना fकसानहBलाई पशपुालन काय�मा Kो2सा%हत गर< नेपालमा ठूलो 

प>रमाणमा भइरहेको मासजु�य पदाथ�को आयात K त�थापन गन� देश,भ� ै

मासजु�य पदाथ�को उ2पादन बढाउने उ�े�यले आ�थ�क वष� २०६७/६८ देQख 

मासजु�य पशपुालन कजा� काय�̂ म स}चालन हँुदै आएको छ । २०६७ साल चै� 

म%हनाको अ�2यबाट लगानी काय� Kारaभ ग>रएको यस काय�̂ ममा कुल २३ 

हजार fकसानलाई B. २ अब� मासजु�य पशपुालन कजा� लगानी गनw लM रहेको 

�थयो । चाल ुआ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हनाको अव�धसaममा B. ३ अब� २८ 

करोड ९५ लाख कजा� �वीकृत भई २ सय २७ स�ंथाका ३१ हजार ७ सय ४९ 

जना fकसानलाई B. २ अब� १६ करोड ८० लाख कजा� Kवाह भएको छ । 

जसबाट fकसानहBले १ लाख ५७ हजार ४ सय ५० गोटा मासजु�य पशवु�त ु
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पालन गरेका   छन ्। लगानी भएको ऋण मVये १ लाख १५ हजार ३ सय ७८ 

बा§ा, १८ हजार २ सय ७८ बगंरु, ८ हजार ३३ पाडापाडी र १५ हजार ७ सय ६१ 

वटा भसैीपालनका ला�ग ऋण Kवाह भएको छ। हालसaम लगानी भएको 

ऋणमा बा§ा ४८.० K तशत, बगंरु ९.० K तशत, पाडापाडी ५.० K तशत र 

भसैीपालनमा ३८.० K तशत रकम लगानी भएको छ । पशपुालन कजा�बाट 

पा,लएका पशवु�तहुBबाट बा�ष�क Bपमा B. ३ अब� ८० करोडभ�दा बढ<को मास ु

तथा दzुधज�य पदाथ� उ2पादन भएको अनमुान छ ।   

ता�लका ८ (ड) : मासजु�य पशपुालन कजा
 काय
xमको थी�त    

�ववरण 
आ�थ�क वष� Kथम आठ म%हना  

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०६९/७० २०७०/७१ 

सं�था सं]या १५१ १८६ २०७ २०१ २२७ 

fकसान सं]या ८७४१ १७९४१ २५४११ २४३२५ ३१७४९ 

ऋण �वीकृत B. 

(लाखमा) 
६४४७ १४३०५ २३०२९ २२५४५ ३२८९५ 

ऋण लगानी रकम B. 

(लाखमा) 
४६२१ ११०२३ १६२२९ १५२६८ २१६८० 

पशु सं]या ४०७७८ ८७७८३ १२२४०६ ११६३२६ १५७४५० 

बा§ा २८७९६ ६४०७३ ९०४३३ ८५६९० ११५३७८ 

बगंुर ६०८८ ११११७ १४५३५ १३८३९ १८२७८ 

पाडापाडी २७०२ ५२०३ ६३१७ ६२६९ ८०३३ 

भैसी ३१९२ ७३९० १११२१ १०५२८ १५७६१ 

�ोतः साना fकसान �वकास बlक ,ल,मटेड । 

८.४०  साना fकसान �वकास बlकले नेपाल सरकार, साना fकसान सहकार< स�ंथा र 

साना fकसानहB स%हतको सयंqुत सहभा�गतामा काय�̂ महB स}चालन गद� 

आएको छ। आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�तसaममा ६५ हजार ७० 

जनाको Mमता अ,भव�ृ� काय�̂ म सचंालन गरेको छ । साथै, सामािजक 

सामदुा यक �वकास काय�बाट ३ लाख ९६ हजार ८ सय ५१ प>रवार लाभाि�वत 

भएका छन ्। यसगैर<, १ लाख ४ हजार ४ सय ७८ प>रवारमा लघ�ुव2त सेवा 

�व�तार भएको छ भने २ सय ४५ गा.�ब.स.मा �थानीय साना fकसानहBको 

द<गो लघ�ुव2त सेवा Kदान गनw २ सय ४५ वटा साना fकसान सहकार< स�ंथा 

गठन भई स}चालनमा आएका छन ् । हाल सaम १२ हजार ६ सय ८२ 

जनालाई पशपुालन तथा !यब�थापन ता,लम उपल�ध गराइएको छ । 
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समदुाय�तरको पशधुन सरुMण काय�̂ मबाट आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम 

आठ म%हनाको अव�धसaममा २३ हजार १९ प>रवारका B. ७२ करोड म\ूयका 

५९ हजार २८ वटा पशधुनको सरुMण भएको छ । 

८.४१  बlकको सचूना K�व�ध Mे� �वकास एव ं�व�तारका ला�ग Hardware ख>रद गर< 

Software जडान काय� सaप�न भएको छ । कमजोर काय�सaपादन�तर भएका 

६५ स�ंथाको पनुसरंचना काय� ग>रएकोमा ६२ स�ंथाहBको अपेiMत सधुार 

भएको छ । पहाडी र %हमाल< २५ िज\लाका १ सय ४० स�ंथा माफ� त झ�ड ै१ 

लाख ५० हजार प>रवारमा लघ ु�व2त सेवा �व�तार भएको छ ।     

८.४२  सीप र दMता स%हत ,शiMत यवुाहBलाई कृ�ष पेशामा आक�ष�त गर< 

उनीहBलाई आधु नक K�ब�धयqुत कृ�ष तथा पशपुालन !यबसायमा सलंzन 

नगराई नेपालमा कृ�षको !याबसा यकरण हुन सqदैन । कुल Lाह�थ उ2पादनमा 

झEड ै ३३ K तशत योगदान रहेको कृ�ष Mे�को !याबसा यकताको अभावमा 

आ�थ�क सaब�ृ�को ग तमा अवरोध भरैहेको छ । कृ�ष Kधान मलुकु नेपालमा 

�बदेशबाट अब  म\ूयका खाoय तथा पशजु�य पदाथ� आयात भरैहेको छ । यस 

स�दभ�मा बlकले चाल ु आ�थ�क वष�मा नेपाल तथा इजरायल< सरकारको 

सहयोगमा नेपालका २२ वष� मा�थका किaतमा +२ पास गरेका साना fकसान 

सद�यका २०० भ�दाबढ< छोराछोर< (यवुा) हBलाई इजरायलमा कृ�ष सaब�धी 

सदैाि�तक र �यबहा>रक ता,लमका ला�ग पठाएको छ । 2यसगैर<, ३ सय ६० 

जना यवुाहBलाई पठाउने Kf^या अ घ बढेको छ । प%हलो चरणमा जानेहB 

२०७१ साल असारदेQख फक� ने ^म सBु हुनेछ । इजरायलमा ता,लम ,लएर 

फकw का K,शMाथWहBलाई �यावसा यक कृ�ष पेशामा सलंzन हुन आव�यक 

वातावरण ,मलाइने छ ।      

नेपाल कृ�ष अनुस�धान प#रषद 

८.४३  नेपाल कृ�ष अनसु�धान प>रषदले राि*Gय कृ�ष नी त,    २०६१ तथा २० वषw 

द<घ�काल<न कृ�ष योजना अनBुप आध ुनक कृ�ष K�व�धको �वकास माफ� त 

उ2पादन तथा उ2पादक2व व�ृ�को साथै उ2पादन लागत घटाई कृषकको 

जी�वकोपाज�नमा सधुार गर< राि*Gय अथ�त��लाई टेवा पु––––याउने नी त अवलaबन 

गरेको छ ।    आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा धानका नया ँ

जातह|मा लेकाल< धान १ र लेकाल< धान ३ उ�मोचनको ला�ग ,सफा>रस 
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ग>रएको छ । 2यसगै>र,    स]ुखा सहन सqने स]ुखा धान ४, , , , स]ुखा धान ५, , , , र 

स]ुखा धान ६ उ�मोचनको ला�ग Kा�व�धक स,म तबाट �वीकृत Kा�त भएको 

छ ।  अ,सि}चत Mे�का ला�ग धानको जात NR 1190, , , , मकैको खमुल हाइ��ड 

२,,,, गहँुको NL 1064 र  NL 1073 जात उ�मोचनका ला�ग K�ताव पेश भएको 

छ । 2यसगैर<, कोदो, , , , फापर र जौ बाल<का नयाँ जातहB उ�मोचनका ला�ग 

K�तावहB तयार भरैहेका छन ्। fकवी फलमा हवाड� जात ,सफा>रस हुन योzय 

पाइएको छ । का,लमाट< तरकार< बजारबाट तरकार<का नमनुा सकंलन गर< 

Rapid Biossay of Pesticide Residues (RBPR) Method बाट �वषा%दको अवशषे 

�व�लेषण गदा� उqत तरकार<हB उपभोगका ला�ग सरुiMत रहेको पाइएको छ । 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा �ोत बीउ उ2पादन ३ सय ४१ 

मे%Gक टन भएको छ । 

ता�लका ८ (ढ) : uोत बीउ उHपादन तथा बालYको जात उ�मोचन �ववरण 

आ�थ�क वष� �ोत बीउ उ2पादन 

(मे.ट.) 

बाल<को जात 

उ�मोचन (सं]या) 

उ�मोचन बाल<को जातहB 

२०६१/६२ ७४९ ९ धान, मकै, गहँु, दलहन, तेलहन, 

पहाडीबाल< (जौ, कोदो, फापर), 

आल,ु उख,ु जुट, तरकार<, अदवुा, 

ढlचा, घाँसबीउ 

२०६२/६३ ६६९ ४ 

२०६३/६४ ५७५ १० 

२०६४/६५ ८६४ २ 

२०६५/६६ ७८१ ९ 

२०६६/६७ ७१५ ० 

२०६७/६८ ८०६ १३ 

२०६८/६९ ९१२ ७ 

२०६९/७० १००९ ४ 

२०७०/७१* ३४१ ५ 

* Kथम आठ म%हना 
�ोतः नेपाल कृ�ष अनसु�धान प>रषo, वा�ष�क K तवेदन, २०६९ 

कृ�ष उHपादनको आयात तथा �नया
तको िथ�त    

८.४४  आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा खाoय व�त ुतथा जीवज�त ुएव ं

सतुW तथा पेय पदाथ�ह|को  नया�तमा ^मश २५.८ K तशत र ९५२.३ K तशतले 

व�ृ� भई B. १५ अब� ३९ करोड र B. १ अब� ४९ करोड पगेुको छ । गत आ�थ�क 

वष�को सोह< अब�धमा खाoय व�त ु तथा जीवज�त ु एव ं सतुW तथा पेय 
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पदाथ�ह|को  नया�त ^मश B. १२ अब� २३ करोड र B. १४ करोड रहेको �थयो । 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनाको व�तगुत  नया�त गत वष�को 

सोह< अव�धमा भएको  नया�त भ�दा १९.४ K तशतले बढ< हुने अनमुान छ । 

2य�त,ै आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा खाoय व�त ु तथा 

जीवज�त ुB. ५३ अब� ६४ करोड र सतुW तथा पेय पदाथ� B. ३ अब� १ करोड 

म\ूय बरावरको आयात भएको �थयो । यो आयात गत आ�थ�क वष� २०६९/७० 

को Kथम आठ म%हनाको तलुनामा ^मश ३५.६ K तशत र ७.६ K तशतले बढ< 

हो । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनाको व�तगुत आयात गत 

वष�को सोह< अव�धमा भएको आयात भ�दा २७.० K तशतले ब%ढ हुने अनमुान 

छ ।  

सहकारY Fे�    

८.४५  नेपालको अ�त>रम स�ंवधान, २०६३ ले साव�ज नक,  नजी र सहकार< Mे�बाट 

मलुकुको आ�थ�क �वकास गनw नी त अवलaबन गरेकोछ । राvयले सहकार< 

Mे�लाई राि*Gय �वकासमा तीन उपागममVये एउटा मह2वपणू� अगं �वीकार 

गरेको छ । मलुकुमा सहकार<को �वकास एव ं �व�तार र Kबध�नका ला�ग 

Kारिaभक तहदेQख राि*Gय तहसaमको सँगठना2मक �वBप  नमा�ण भइसकेको 

छ । जसको कारण �व2तीय सेवा, कृ�ष उ2पादन तथा Kशोधन (दzुध, तरकार<, 

फलफूल, मह, अदवुा, अलचैी, �चया, कfफ ज�डबटु<, उख,ु जुनार आ%द), उपभोqता 

तथा बजार !यव�था, �वा�tय, ,शMा, यातायात, स}चार, �वoयतु,् आवास, पय�टन, 

बीमा आ%द ज�ता Mे�हBमा सहकार< प� तबाट उoयोग !यवसाय गनw आकष�ण 

ब:दै गएको  छ ।  

८.४६  आ�थ�क वष� २०६३/६४ को तलुनामा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हना सaममा सहकार< स�ंथाको स]ंयामा २०९.४६ K तशत, सद�य स]ंयामा 

२४८.९९ K तशत, शयेर पुँजीमा ३२५३.९४ K तशत, कुल बचतमा ७१८.४१ K तशत 

र कुल लगानीमा ५४९६.७५ K तशतले व�ृ� भएबाट सहकार< Mे�को �वकास एव ं

�व�तारमा  त�ता आएको छ । 2य�त,ै आ�थ�क वष� २०६३/६४ मा सहकार< 

स�ंथाहBले प>रचालन गरेको बचत B. १९ अब� ५१ करोड रहेकोमा आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा बचत व�ृ� भई B. १ खब� ५९ अब� पगेुबाट 

बचत प>रचालनमा समेत सहकार< स�ंथाको मह2वपणू� भ,ूमका रहेको छ ।     
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ता�लका ८ (ण) : सहकारY Fे�मा आव� संथा, , , , सदय, , , , शयेर पुँजी, , , , बचत तथा 

लगानीको  विृHत    

(रकम B. हजारमा)  

आ�थ�क वष� 
सं�थाहBको 

सं]या 

सद�यहBको 

सं]या 

कुल शेयर 

पुँजी B. 
कुल बचत B. 

कुल लगानी 

B. 

२०६३/६४ ९७२० १२५९७४७ १०४५५६३ १९५१७५१७ २४१४८४८ 

२०६४/६५ १२६४६ १८४३७५९ ८९५९१७२ २९३०८४३४ ३००२४६२५ 

२०६५/६६ १९७२४ २१३८३३४८ ८४८२४७६ ४५६७६९४४ ५२६६०११७ 

२०६६/६७ २२६४६ २९६३११४ २०१९६२७४ १२१८३१३५९ १०५४५३५७ 

२०६७/६८ २३३०१ ३१४१५८१ २०२२५१३९ ११७२९५२२८ ११६८३५८१४ 

२०६८/६९ २६५०१ ३८४२६५७ २७०९५१५१ १३९५४३९७१ १३४३८३२४१ 

२०६९/७० २७९१४ ४१०४०२५ २८८२३०६० १४७०६९६६३ १३७०८४८७३ 

२०७०/७१* ३००८० ४३९६४४४ ३५०६७६१२ १५९७३२६७५ १३५१५२९७८ 

�ोतः सहकार< �वभाग 

* चालु आ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हनाको । 

८.४७  आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaममा सहकार<मा सलंzन 

सद�यहBको स]ंया ४३ लाख ९६ हजार ४ सय ४४ पगेुको छ । जसमVये पBुष 

र म%हला सद�यहBको स]ंया ^मशः २४ लाख १९ हजार ९ सय ५८ र १९ 

लाख ७६ हजार ४ सय ८६ रहेको छ । 2यसगैर<, पBुष तथा म%हला सद�यको 

अनपुात ^मशः ५५ K तशत र ४५ K तशत पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ 

को Kथम आठ म%हनामा सहकार< स�ंथाको स]ंया ३० हजार ८० पगेुको छ । 

जसमVये ३ हजार ३ सय ६७ भ�दा बढ< सहकार< स�ंथाहB पणू�Bपमा म%हला 

समहू�ारा स}चालन भएको छ । म%हलाहBoवारा स}चालन गरेका सहकार< 

स�ंथामा भएको व�ृ�ले म%हला सशिqतकरणमा सहकार<को योगदान उ\ले]य 

रहेको छ ।  

८.४८  सहकार< Mे�मा ५२ हजार भ�दा वढ< !यिqतहBले K2यM रोजगार< Kा�त गरेका 

छन ्भने लगभग ७ लाख भ�दा बढ<ले अK2यM रोजगार< पाएको अनमुान छ । 

चाल ुआ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हना सaममा B. १ खब� ५९ अब� भ�दा बढ< 

बचत प>रचालन भई १ खव� ३५ अब� बराबरको लगानी भएको कारण 

सहकार<हBले गाउँदेQख शहरसaम उoयम !यवसायको Kवध�न र कृ�ष उ2पादन 

व�ृ� गन� मह2वपणू� योगदान गरेको अनमुान छ । हालसaम �था�पत भएका 

�व,भ�न Kकृ तका स�ंथाहBको कुल शयेर पुँजी B. ३५ अब� भ�दा वढ< पगेुको 
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छ । Kारिaभक स�ंथा बाहेक के�� देQख िज\ला तहसaम राि*Gय सहकार< सघं 

,ल,मटेड–१, राि*Gय सहकार< बlक ,ल,मटेड –१, के��<य �वषयगत सहकार< सघं –

१७, िज\ला सहकार< सघं–६८ र �वषयगत िज\ला सहकार< सघं –२१७ दता� भई 

स}चालनमा रहेका छन ्।  

ता�लका ८ (त) :   ारिVभक रहेका सहकारY संथाह+        

 (रकम B. हजारमा)    

काय� Kकृ त 
सं�था 

सं]या 

सद�य शेयर पंुजी 

B. 
 नMेप B. लगानी Bं 

पुBष म%हला 

बचत तथा 

ऋण 
१२९६१ ११९३९०१ ११२७०३५ २५२७४०८९ ११९४५५३११ १०१६५६२४५ 

बहुउ�े�यीय ४१०३ ६१९४७४ ३९९४३१ ६३७०२१९ २९२४९९१८ २४९४६२६७ 

कृ�ष ७३६७ ३२५८२८ २७४२२६ १८३२०७२ ३२९९५०५ ४६७५६१५ 

दzुध १७४२ ८४३८८ २८९२६ ४५७६९९ ५९२५६३६ ४२२२१४ 

उपभोqता १५०३ ३५९७४ २३५०१ २३५७७६ २५५५०० ४५५४३७ 

�वoयुत ४२६ ५४९४५ १२१३१ ७९१२३ ४२८५६ ११६१७१ 

तरकार< तथा 

फलफूल 
२०० १५४१० १८२३० ५५७१२ ३०२०१२ ५९३७१२ 

�चया १०८ ४२०२ १६१९ ३६४९९ १३३१५ २२७०४ 

कfफ १४६ ३१८१ २३२८ १२५५४ १६९१७ ६३२४ 

ज�डबंुट< १८३ ४२७५ २३१९ १७२३२ ६१८३ १०७०२ 

मौर<पालन ६४ २४५८ १४५२ ७३७८ ४१०२ ५०९८ 

संचार ११९ ८८०३ ३९५९ १२४६५५ २२३२२ २०७४३ 

�वा�tय ९० ५८३३ ३८०९ २५८५२२ ११२८४९ १०६०६२ 

उखु ४७ ९४३ २८७ ४६६३ १०६५३ २१२१ 

जुनार ४३ ८९९ ५१६ ९८१ ६१२५ ६२२३ 

अ�य ९७८ ५९४४४ ७६७१७ ३००४३८ १००९४७१ २१०७३४० 

जaमा ३००८०    २४१९९५८    १९७६४८६    ३५०६७६१२    १५९७३२६७५    १३५१५२९७८    
�ोतः सहकार< �वभाग 

नोटः आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागुन मसा�त सaममा 
 

८.४९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा �व,भ�न उ�े�यले �थापना भई 

स}चालनमा रहेका कुल सहकार< स�ंथाहBको स]ंयामा बचत तथा ऋण 

सहकार<हBको स]ंया क>रव ४३ K तशत रहेको छ भने झEड ैसोह< हाराहार<मा 

कृ�ष तथा कृ�षज�य उ2पादनसँग सaबि�धत सहकार<हB  रहेका छन ्।  
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८.५०  सहकार< माफ� त पशपुालन (गाई/बा§ा/बगंरु) फाम� �थापना गन� र कृ�षज�य 

Kशोधन उoयमहBको ला�ग आव�यक मे,शनर< सयं��मा  नयमानसुार छनौट 

भएका प>रयोजनामा ५० K तशतसaम पुँजीगत अनदुान %दइदै आएको छ । 

�वगत चार वष�मा सरकार-सहकार< साझेदार<मा २ सय ४७ वटा कृ�षज�य 

उoयोगहB �थापनाको ला�ग B. ११ करोड ०२ लाख २३ हजार र  राि*Gय 

सहकार< सघंको के��<य भवन  नमा�णको ला�ग पटक पटक गर< B. ४ करोड 

३६ लाख ०६ हजार अनदुान उपल�ध गराइएको छ ।  

वन तथा भू-संरFण     

८.५१  वन, वन�प त, व�यज�त ु र जै�वक �व�वधता लगायतका �ोतहBको सम�ुचत 

सरंMण, द<गो !यव�थापन र  सदपुयोग गद� अथ�त��को �वकासमा टेवा 

प�ु याउन ुअप>रहाय� भएको छ । जसका ला�ग देशको कुल भ–ूभागको �यनूतम 

४० K तशत वन Mे� कायम गनw, वन Mे�को �ोत सरंMण, द<गो !यव�थापन 

एवम ्अ2य2ुतम Bपमा सदपुयोग गनw, वनMे�को %दगो !यव�थापनबाट Kा�त 

हुने वनज�य उ2पादन तथा पा>रि�थ तक�य सेवाको सदपुयोग र 

!यवसा यकरणबाट वन पदैावारको सलुभ आप ूत �, थप रोजगार< ,सज�ना र 

जी�वकोपाज�नमा सधुार गनw, वन Mे�को सम�ुचत सरंMण र �वकासको ला�ग 

Kव��ना2मक एवम ् सहयोगी वातावरणको ,सज�ना गनw र वनMे�मा सशुासन 

कायम गनw काय�̂ महB स}चालन भएका छन ्। 

८.५२ नेपालमा कुल भ-ूभागको २९ K तशत वन Mे� र १०.५ K तशत भ-ूभाग व6ुयान 

Mे� रहेको छ । कुल �टेम आयतन ३८ करोड ८० लाख qय�ूवक ,मटर रहेकोमा 

सो को २८ K तशत साल Kजा त रहेको छ । यसगैर< कुल बायोमास ४ हजार २ 

सय ९० लाख टन, औसत �टेम आयतन १ सय ७८ qय�ूवक ,मटर K त हेqटर 

र औसत |ख स]ंया ४ सय ८ K त हेqटर रहेको छ । 
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ता�लका ८ (थ) : नेपालको वन uोत तAयाlक 

वन Mे� ४२.७ लाख हेqटर (२९ K तशत) 

बु6यान Mे� १५.६ लाख हेqटर (१०.६ K तशत) 

कुल �टेम आयतन ३८ करोड ८० लाख qयू�वक ,मटर 

कुल �टेम आयतन मVये साल Kजाती २८ K तशत 

कुल बायोमास ४,२९० लाख टन 

औसत �टेम आयतन १७८ qयू�वक ,मटर K त हेqटर 

औसत Bख सं]या ४०८ K त हेqटर 
 �ोत: नेपालको वन �ोत K तवेदन, १९९९ वन अनसु�धान तथा सभwMण �बभाग 

८.५३ देशको कुल भ–ूभागको �यनूतम ४० K तशत वन Mे� कायम गन� सरुMा2मक, 

सरंMणा2मक तथा Kव��ना2मक काय�नी त अबलaवन ग>रएको छ । राि*Gय 

Kाथ,मकता Kा�त पवूा�धार �वकास  नमा�ण काय�बाट Kयोग हुने वनMे�को 

प>रमाणा2मक अनपुातमा थप वMृारोपण सaब�धत आयोजनाबाटै गनw �यव�था 

ग>रएको छ। वन अ त^मण  नय��ण गन� वन सरुMा योजना २०७० तथा वन 

अ त^मण  नय��ण रणनी त २०६८ बमोिजम आ�थ�क वष� २०६९।७० मा ६ सय 

४८ हेqटर र चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फा\गणुसaममा ५५.५ हेqटर 

अ त^,मत वन M�े खा,ल गराई �यव�थापन ग>रएको छ।  

८.५४ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा सामदुा यक वन उपभोqता स]ंया १८ हजार १ सय 

३३ रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फा\गणुसaममा १ सय ९१ वटा थप भई 

हाल सामदुा यक वन उपभोqता स]ंया १८ हजार ३ सय २४ पगेुको छ। बारा, 

पसा�, रौतहट, महो2तर<, सला�ह< िज\लाहBमा ९ वटा साझेदार< वन समहू 

स]ंयाबाट नमनुा साझेदार< वन काय�̂ म स}चालन सBु भएकोमा आ�थ�क वष� 

२०६९/७० सaममा बारा, पसा�, रौतहट, महो2तर<, सला�ह<, क�पलव�त,ु Bप�देह<, 

नवलपरासी, कैलाल< िज\लाहBमा १९ वटा र आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा 

क�पलव�त ु िज\लामा १ वटा साझदेार< वन थप भई हाल जaमा २० वटा 

साझेदार< वन स}चालनमा रहेका छन ्। आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा थप भएको 

मायादेवी साझेदार< वनको Mे�फल १ हजार ७ सय ४० हेqटर, लाभाि�वत 

घरधुर< स]ंया १६ हजार ६ सय ९० र जनस]ंया १ लाख ३ हजार ५ सय ४७ 

रहेको छ ।  
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ता�लका ८ (द) : समदुायमा आधा#रत वन ]यवथान  

�बवरण 
आ�थ
क वष
 

२०६७/६८ 

आ�थ
क वष
 

२०६८/६९ 

आ�थ
क वष
 

२०६९/७० 

आ�थ
क वष
 

२०७०/७१* 

सामुदा�यक वन     

सामुदा यक वन उपभोqता 

समूह सं]या 

१५२५६ १७५३३ १८१३३ १८३२४ 

ह�ता�त>रत सामुदा यक 

वनको Mे�फल (हेqटर) 

१३५०६५५  १६३९६५८ १७००००० १७१७७६३ 

लाभाि�वत घरधुर< सं]या १७८२५५० २१६०४७४ २२३७१९५ २२६०६६८ 

कबु�लयती वन     

कबु,लयती वन उपभोqता 

समूह सं]या 

५२०६ ५२०६ ५८४७ - 

ह�ता�त>रत कबु,लयती 

वनको Mे�फल 

२३५३४.३७ २३५३४.३७ २७४०७ - 

कबु,लयती वनबाट 

लाभाि�वत घरधुर< सं]या 

४४१९७ ४५३९७ ५०६७८ - 

साझदेारY वन     

साझदेार< वन समूह सं]या ९ १९ १९ २० 

साझदेार< वन Mे�फल 

(हेqटर) 

२२७३० ५४०७२ ५४०७२ ५५८१२ 

लाभाि�वत घरधुर< सं]या २४४३८६ ४७६७३२ ४७६७३२ ४९३४२२ 
* फा\गुण म%हनासaमको 

  �ोतः वन �बभाग 

८.५५  नेपालका वन�प तहBको प%हचान, !यव�थापन तथा �व�थानीय र पर�थानीय 

सरंMण, अVययन अनसु�धान र अ,भलेखीकरण काय�̂ म सचंालन ग>रएका 

छन।् राि*Gय हवw>रयम तथा वन�प त Kयोगशालामा सरंiMत १ लाख ५० हजार 

हवw>रयमका नमनुाहBको  नय,मत !यव�थापन ग>रएको छ । साथ,ै ५ सय 

हवw>रयम नमनूाहBको Digitization तथा १ हजार २ सय हवw>रयम नमनूाहBको 

Electronic database तयार ग>रएको छ । यसगैर<, १ हजार ४ सय २८ हवw>रयम 

नमनूाहBको Labeling गर< Mounting गनw काय� सaप�न  भएको  छ ।  
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८.५६ चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा १० Kजा तका 

वन�प तहBको फाइटोके,मकल तथा बायोलोिजकल अVययन भएको  छ । 

�वजयसाल को %ट*यकु\चर K�व�ध �वकासको ला�ग आव�यक अVययनहB 

भइरहेको छ । �व,भ�न !यिqत तथा स�ंथाहBबाट Kा�त २ सय १९ वन�प त 

नमनुाहBको रसायनीक गणु�तर �व�लेषण गर< Gेडसपोट� सेवा Kदान ग>रएको 

छ। 2यसगै>र, गोदावर<, हेटौडा, डोट< र स\यानबाट सकं,लत सगु�ध कोfकलाको 

गणु�तर  नधा�रण गनw काय� भएको  छ । गणु�तर �वकासका ला�ग ७ �व,भ�न 

Kजा तका वन�प तहB (गजु�, बेल, सतवुा, जटामसी, काउलो िज{ग,स{ग, 

अ�वग�धा) को खेती K�व�ध अनसु�धान काय� ग>रएको छ। CITES मा 

स�ुचकृत �बBवा भोटे लहरा (Gnetum montanum) को सखंुवासभा िज\लाको नमु 

र स¦दवुा गा. �व. स. ि�थत अBण उप2यकामा fफ\ड �टेटस >रjय ु काय� 

सaप�न भएको छ।  

८.५७  द<गो �वकास र पया�वरणीय स�तलुन कायम गन� वन तथा सरंiMत Mे�हBको 

!यव�थापन प� तलाई सहभा�गतामलूक बनाउदै ल�गएकोछ। वन�ोतमा आ�-त 

ग>रब, म%हला, �वप�न, द,लत तथा आ%दवासी जनजा तहBको जी�वकोपाज�न 

सधुारका ला�ग Mमता अ,भव�ृ� तथा सशqतीकरण र ह>रत रोजगार<मलूक 

काय�̂ महB स}चालन भरैहेका छन ्। जडीबटु< खेती, ‘एक सामदुा यक वन एक 

उoयम’ तथा अ�य वन उoयम �वकासका �वशषे काय�̂ मको माVयमबाट 

Lामीण M�ेमा थप रोजगार< ,सज�ना गनw काय� भरैहेकोछ। समदुायमा आधा>रत 

सब ै वन !यव�थापन प� तहBबाट Kा�त आaदानीको कaतीमा ३५ K तशत 

%ह�सा �वप�न वग�को सामािजक तथा आ�थ�क सशqतीकरण गनw काय�मा 

लगानी भरैहेकोछ। उpच म\ूयका वन�प त र जडीबटु<हBको प%हचान, द<गो 

स{कलन, K�व�ध �वकास, !यवसा यकरण र बजार<करण गन� समदुाय तथा 

 नजीM�ेलाई Kो2साहन ग>रएको छ ।  

८.५८ नेपालको वन�ोतको Mे�फल तथा है,सयतको तtया{क अoयाव�धक गन� 

राि*Gय वन सवwMण (National Forest Resource Assessment) काय�̂ म 

स}चालनमा रहेको छ। नेपालमा रहेका सव ै Kकारका वनMे�को भ–ूसचूना 

Kणाल<बाट नqशा{कन तथा �ोतको लेखाजोखा रा]ने र य�ता सचूनालाई 

�थानीय वन !यव�थापनमा समेत Kयोग ग>रने छ।  
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८.५९ कब,ुलयती वन काय�̂ मबाट Lामीण घरप>रवारको आaदानीमा बढो2तर< भई 

आ�थ�क f^याकलापमा सकारा2मक योगदान पगेुको छ । घाँसदाउराँको सहज 

उपल�धता भई Lामीण म%हलाको जीवनयापन गन� सहज भएको छ। आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा �ब,भ�न िज\लाहBमा ५ सय ६ हेqटरमा खेतवा>रको सरंMण 

काय� सaप�न भई भमूीको उ2पादक2वमा व�ृ� गन� सहयोग पगेुको छ भने ४ 

सय ४० हेqटर M तL�त भ,ूमको पनुB2थान भएकोछ। यसगै>र, २ सय ९१ 

समहूमा �पउने पानी उपल�ध गराउन सहयोग पगेुको छ भने २ हजार ८ सय 

३५ �बप�न घरधुर<हB आयमलुक काय�̂ मबाट लाभाि�वत भएका छन ् । चाल ु

आ�थ�क वष� २०७०।७१ मा ज�डबटु< खेती, Kशोधन तथा उ2पादनबाट K2यM तफ�  

२ सय ५०, अK2यM तफ�  ३ सय रोजगार< तथा  नजी खेती �व�तारमा सलंzन 

५ सय गर< जaमा १ हजार ५० रोजगार< सजृना भएको छ । सगुि�धत तले 

हव�ल केयर र ज�डबटु<ज�य पदाथ�को �वf^बाट ५ करोड ९८ लाख आaदानी 

भएको छ। आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३२ लाख १८ हजार थान स}चो उ2पादन 

गर< �ब^� �बतरण भएकोमा चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा १६ लाख १४ हजार थान स}चो उ2पादन तथा �ब^� �बतरण भएको 

छ। 2यसगै>र, काठदाउरा तथा Kशारण लाइनको पोल उ2पादन तथा 

�बf^�वतरण गर< वन पदैावारमा आधा>रत उoयोगहBलाई कpचा पदाथ� आप ूत � 

गराई म\ूय अ,भव�ृ� र -म प>रचालनमा टेवा पzुन गएकोछ।  

ता�लका ८ (ध) : राज�व प#रचालन तथा बे+जु  
आ�थ
क वष
 राज�व बे+जु फ�य�ट 

२०६८/६९ B.१,०१९,१२६,५८०।- B.१२८,४१५,०००।- 

२०६९/७० B.१,२४५,१३२,२६४।- B.२४९,१५०,०००।- 

२०७०/७१* B.६८६,७८५,७६५।- B.१२८,७०५,०००।- 

 * Kथम आठ म%हना 

�ोत : वन तथा भुसंरMण मं�ालय । 

भू�मसुधार तथा Cयवथा     

८.६० चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaममा राि* Gय भ,ूम 

नी तको म�यौदा उपर िज\ला तथा समदुाय�तरको सझुाव सकंलन गर< Kा�त 

सझुावहB समावेश गर< प>रमािज�त म�यौदा तयार गनw काय� भ ैरहेकोछ । यस 
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प>रमािज�त म�यौदालाई  �वषयगत म��ालय र �व�हBवाट राय सझुाव ,लई 

अि�तम Bप %दइने छ । 
  

८.६१ कुल २६ हजार ५ सय ६० मqुत कमयैा प>रवार मVये चाल ूआ�थ�क वष�को 

Kथम आठ म%हनामा थप ५ सय ६२ प>रवारलाई जzगा ख>रद गर< पनुः�थापन 

गनw काय� सaप�न भई हालसaम कुल २४ हजार ८ सय १२ मqुत कमयैा 

प>रवारलाई पनुः�थापन ग>रएको छ । कुल १९ हजार ५९ मqुत ह,लया मVये 

चाल ुआ�थ�क वष�को फागनु मसा�तसaम १० हजार ५ सय ९४ जना मqुत 

ह,लयाको KमाQणकरण सaप�न भएको छ । साथ,ै ६ हजार ३ सय ८५ मqुत 

ह,लयालाई प>रचयप� �वतरण गनw काय� सaप�न भएको छ । मqुत ह,लया 

पनुः�थापना सaब�धी ढाचँा र काय� योजना स%हतको गठन आदेश नेपाल 

सरकार, मि��प>रषदवाट ,म त २०७० साल चै� ७ गत े�वीकृत भई लाग ूभएको 

छ । 
 

८.६२ भ,ूम !यव�थापन K,शMण के��oवारा काठमाडौ �व�व �वoयालयसगंको 

सहकाय�मा भ,ूम Kशासन तथा !यव�थापनको Mे�मा दM जनशिqत उ2पादन 

गन� दईु वषw Land Administration �वषयमा �नातको2तर तथा भ-ूसचूना 

K�व�धको Mे�मा चार वषw Geomatics Engineering �वषयको �नातक कोष� 

स}चालन ग>रएको छ । 

८.६३ Land and Resource Management Planning (LRMP)  Maps को आधारमा देशका 

७५ वटै िज\लाहB, fक त �परु, लेखनाथ र मVयपरु %ठमी नगरपा,लकाहB र 

का£ेपला}चोकको पाचँखाल, तनहँुको आँबखुैरेनी, �चतवनका २८ गा.�व.स., 

नवलपरासीका ५१ गा.�व.स. र बाराका ९६ गा.�व.स. को भ-ूउपयोग नqसा डाटाहB 

तयार ग>रएको छ । मालपोत र नापी काया�लयहBमा �डिजटल डाटा अoयाव�धक तथा 

�डिजटल K�व�ध अवलaबन गर< सेवा सचंालन गन�का ला�ग "�डिजटल  �व�ध 

सचंालन तथा Cयवथापन �नदp�शका,,,, २०७०" तयार भई �वीकृ तको Kकृयामा रहेको 

छ । 
८.६४ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�तसaममा १४ काया�लयहBको डाटा 

�डिजटाइज काय� सaप�न भई बाँक� काया�लयहBमा �डिजटाइज काय� चाल ुरहेको 

छ । ८२ वटा मालपोत काया�लयहBको २ करोड २९ लाख ३३ हजार fक2ता 
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जzगाधनी दता� (मोठ) �े�ता कa�यटुरमा K�व*ट ग>रएको छ । 2यसगैर<, ८२ 

वटा मालपोत काया�लहBका २५ लाख ५५ हजार fक2ता रोqका �ववरण 

कa�यटुरमा K�व*ट ग>रएको छ । ३५ वटा मालपोत काया�लय तथा ३५ वटा 

नापी काया�लयहBमा M तप ूत �स%हतको नाग>रक वडाप� लाग ूगर< �वpछ, सरल, 

पारद,श� र Kभावकार< सेवा Kवाह सaब�धी !यव�था ग>रएको छ । 
 

८.६५ रिज* Gेशन द�तरु लगायत अ�य राज�व प>रचालनबाट आ�थ�क वष� २०७०/७१ को 

Kथम आठ म%हना सaममा ४ अब� ६१ करोड, ४८ लाख, १० हजार राज�व 

असलु< भएको छ । 
समया तथा चनुौतीह+    

८.६६ कृ�ष पवूा�धारः सडक, �वoयतु, ,सचंाई, मल तथा उ�नत वीउ वीजन पया��त 

मा�ामा नभएको कारण कृ�षको उ2पादक2व व�ृ� काय� चुनौतीपणू� रहेको छ ।  

८.६७ !यवसा यक कृ�ष Kणाल<को �वकास एव ं�व�तार, कृ�ष उ2पादनको बजार<करण 

तथा गणु�तर कायम ज�ता काय�हB चुनौतीपणू� रहेका छन ्। 

८.६८ कृ�ष वजार ऐनको अभावमा कृ�ष बजार के��हBको सचंालन तथा  नयमन काय� 

सम�यापणू� रहेको छ ।  

८.६९ कृषकहBले उ2पा%दत जडीबटु<हBको उ�चत बजार म\ूय नपाएको कारण 

जडीबटु<हBको बजार Kव��न चुनौतीपणू� रहेको छ । 

८.७० चुरे M�े  नधा�रण गनw �प*ट आधार तय नभएको हँुदा चुरे  नधा�रणमा एक 

Bपता कायम गन� सम�या रहेको छ । 

८.७१ भ ू तथा जलाधार सरंMण ऐन काया��वयन हुन नसqदा सो सरंMण काय�मा 

चुनौती कायम ैरहेको छ । 

८.७२ नेपालबाट  नकासी हुने जटामसीको  नया�तमा European Union बाट K तब�ध 

लगाइएको कारण वन�प त सदपुयोग तथा वजार<करणमा सम�या रहेको छ । 

८.७३ �डिजटल K�व�धमाफ� त सेवा Kवाह सBु ग>रएका काया�लयहBमा डाटा श�ुताको 

कमी र सचूना K�व�धम�ैी जनशिqतको अभावमा कa�यटुर Kणाल< !यवि�थत 

गन� क%ठनाई भई सेवाLाह<लाई कa�यटुर Kणाल<वाट सेवा Kवाह भएको 

अनभु ूत %दलाउने काय� चुनौतीपणू� रहेको छ । 
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९. उJयोग Fे�    

उJयोग    

९.१ नेपालले �व�व !यापार सगंठनमा Kवेश गरेप�चात अथ�त��मा देखा पन� सqने 

र हालसaम देखापरेका सम�याहBलाई सaबोधन गद� �यनूीकरणदेQख  नवारणको 

अव�थासaम प�ु याउन मलुकुमा औoयो�गक �वकास अप>रहाय� छ । औoयो�गक 

उ2पादनमा बढो2तर< \याउनकुा साथै औoयो�गक उ2पादनलाई �व�व बजारमा 

K त�पधW बनाई  नया�त Kव��न गनw, दै नक उपभोzय व�तकुो उ2पादनलाई 

मलुकुको �थानीय आव�यकता परुा गनw �तरमा व�ृ� गनw, �व�व बजारमा उpच 

माग भएका औoयो�गक व�तकुो प%हचान गर<  नया�त गन� Kो2साहन गनw 

ज�ता काय�हB माफ� त मलुकुको अथ�त��लाई स(ुढतातफ�  डो� याउन सfक�छ । 

मलुकुमा �वरोजगार< तथा औoयो�गक रोजगार<मा व�ृ� \याउँदै यवुा 

जनशिqतको �वदेश पलायन कम गन� असल -म सaब�ध �थापना माफ� त 

-मको सaमान गनw वातावरण ,सज�ना गनु�का साथै औoयो�गक M�ेलाई 

!यवि�थत गद� उoयमीहBलाई Kो2साहन र  नय��णबाट मलुकुमा औoयो�गक 

�वकासलाई ग त %दन ुआजको Kमखु आव�यकता हो । 

९.२ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaम मलुकुमा कुल ४५ हजार 

९ सय ४१ उoयोगहB दता� भएका छन र ती उoयोगबाट ७ लाख १६ हजार ५ 

सय ५७ जनालाई रोजगार< उपल!ध भएको छ । 2य�त,ै चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaम घरेल ु तथा साना उoयोग �वभाग, 

औoयो�गक !यवसाय �वकास K त*ठान तथा लघ ु उoयम �वकास काय�̂ म 

(मेडपे) बाट कुल २ लाख ९३ हजार ३ सय ५५ जना लाई उoयम,शलता �वकास 

ता,लम, Kा�व�धक सीप �वकास ता,लम, !यवसाय !यव�थापन ता,लम, म%हला, 

द,लत, जनजा तहBको ला�ग !यवसाय सaब�धी काय�̂ म, पा>रवा>रक !यवसाय 

�वकास काय�̂ म, K�व�ध तथा सीप �वकास ता,लम ज�ता �वषयमा ता,लम 

Kदान ग>रएको छ । 

९.३ औoयो�गक M�ेमा  नजी �वदेशी तथा वदेै,शक लगानी आक�ष�त गन�को ला�ग 

औoयो�गक पवूा�धार  नमा�ण गद� लजैाने, मौजुदा औoयो�गक पवूा�धारहBको 

Kभावकार< उपयोग गनw,  नया�त Kबध�नमा जोड %दन �वशषे आ�थ�क Mे�को 
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 नमा�ण तथा स}चालन गनw र लघ,ु घरेल ुतथा साना उoयोगहBको Kवध�नको 

माVयमबाट ग>रबी �यनूीकरण गनw उ�े�यका साथ औoयो�गक नी त २०६७, 

काया��वयनमा \याइएको छ । 2यसगैर<, औoयो�गक !यवसाय ऐन तथा �वदेशी 

लगानी नी त समेत समसाम यक सधुार तथा प>रमाज�नको ^ममा छन ् । 

बौ��क सaपि2त अ�धकार नी त तयार<को ^ममा रहेको छ भने राि*Gय बौ��क 

सaपि2त सरंMण काया�लय खो\ने अवधारणा अ घ बढाइएको छ । 

९.४ नेपालमा उoयमी, उoयोग तथा औoयो�गक उ2पादन सaब�धी यथाथ� र भरपद� 

तtया{क Kा�त नहँुदा औoयो�गक आँकडा समेत Kा�त गन� क%ठनाई भइरहेको 

यथाथ�लाई मVयनजर राखी पचह2तरै िज\लाको औoयो�गक तtया{क एव ं

उoयोग Mे�सँग सaबि�धत सaपणू� �ववरणहB एउटै स�टवेयरमा रा]ने उ�े�यले 

औoयो�गक Kोफाईल बनाउने काय� भइरहेको छ । सरकार<  नजी साझदेार<को 

अवधारणा अनBुप औoयो�गक सम�याहBको समाधान गद� लजैाने उ�े�यले 

नेपाल !यवसाय म}च f^याशील रहेको छ । उoयोग म��ालयमा म}चको 

स�चवालय सचंालनमा रहेको छ । �व,भ�न ३८ वटा उoयोगका  नवेदनमVये १० 

वटा Bzण उoयोग घोषणा ग>रएको छ भने अ�य २८ वटा उoयोगहBको 

अनगुमन तथा Kा�व�धक स,म तमा छलफल गनw काय� भइरहेको छ । ब�द 

भएका उoयोगहB ज�तःै वीरग}ज �चनी कारखाना, हेट�डा कपडा कारखाना, 

जनकपरु चुरोट कारखाना, बटुबल धागो कारखाना, %हमाल ,समे�ट कारखाना, 

नेपाल ओ>रय�ट aयाzनेसाइट आ%द पनुः सचंालन वा वकैि\पक उपयोगका 

ला�ग पहलहB भरैहेका छन ्।  

९.५ नेपालको औoयो�गक M�ेमा -म सaब�धको !यव�थापनमा असल औoयो�गक 

सaब�ध र औoयो�गक शाि�त कायम गनw उ�े�यले औoयो�गक सरुMा बलको 

गठन भएको छ । ह�तकलासँग सaबि�धत घरेल ु तथा साना उoयोगहBको 

Kवध�नको ला�ग ह�तकला Lामको �थापनातफ�  पहलहB भरैहेका छन ्।  

९.६ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा उ2पादनमलूक उoयोगतफ�  १ सय ४४, पय�टन 

उoयोगतफ�  १ सय २, सेवामलूक उoयोगतफ�  ९५, उजा�मलूक उoयोगतफ�  ७०, 

कृ�षज�य उoयोगतफ�  ५४, ख नज उoयोगतफ�  १० गर< जaमा ४ सय ४५ 

उoयोगह|ले स}चालनको �वीकृ त ,लएका छन ्। ती उoयोगह|मा कुल B. १ 
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खब� ११ अब� ५९ करोड ११ लाख लगानी भएको छ भने कुल २८ हजार ५ सय 

५ जनाले रोजगार< Kा�त गरेका छन ्। 

ता�लका ९ (क) : सQचालनका ला�ग वीकृ�त iदइएका उJयोगहU 
(B. करोडमा) 

उoयोगको 

Kकार 

 

सं]या कुल प>रयोजना लागत कुल �थीर पुँजी रोजगार< Kा�त 

सं]या 

२०६९/७० 

सaम 

आ�थ�क 

वष� 

२०६९/७० 

२०६९/७० 

सaम 

आ�थ�क 

वष� 

२०६९/७० 

२०६९/७० 

सaम 

आ�थ�क 

वष� 

२०६९/७० 

२०६९/७० 

सaम 

आ�थ�क 

वष� 

२०६९/७० 

उ2पादन 

मूलक 

२,३१९ १४४ १८,१०७.६२ १३३३.१७ १३,१८६.११ १०३५.०१ २६६६११ ९६७८ 

सेवा १,४५१ ९५ ९,८८३.६३ १०३२.१२ ६,८९०.५८ ४९२.५२ ९५४७३ ५९११ 

पय�टन ९५७ १०२ ४,५७८.४७ ७१४.११ ४,०८५.५६ ६५८.६६ ३९६०४ ४७७४ 

 नमा�ण ४० ० ६२१.९० ० ५८७.५० ० २७१८ ० 

उजा� १८४ ७० २६,९७३.६७ ८६५३.७५ २६,०३९.९४ ८४२८.६६ १९२६२ ५१०५ 

कृ�षज�य २७१ ५४ १,३४१.९४ १९९.२२ १,१२६.८१ १५.८८ २९१५३ २२०४ 

ख नज ५२ १० ४०१.०९ २६.७१ ३५४.२५ २३.८५ ५४५७ ८३३ 

जaमा ५,२७४ ४४५ ६१,९०८.३२ ११९५९.११    ५२,२७०.७३ १०७९७.५८    ४५८२७८ २८५०५ 

�ोत : उoयोग �वभाग । 

९.७ आ�थ�क वष� २०६९/७० को अ�2यसaम नेपालमा �व,भ�न Kकृ तका गर< जaमा 

५ हजार २ सय ७४ उoयोगह|लाई स}चालनको ला�ग �वीकृ त Kदान ग>रएको 

छ । �वीकृ त %दइएका Kमखु उoयोगह| मVये उ2पादनमलूक उoयोगतफ�  २ 

हजार ३ सय १९ (४४ K तशत), सेवामलूक उoयोगतफ�  १ हजार ४ सय ५१ 

(२७.५ K तशत) र पय�टन उoयोगतफ�  ९ सय ५७ (१८.२ K तशत) रहेका छन ्। 

�वीकृ त %दइएका उoयोगह|को कुल प>रयोजना लागत ६ खव� १९ अब� ८ करोड 

३१ लाख रहेको छ भने ४ लाख ५८ हजार २ सय ७८ रोजगार< ,सज�ना भएको  

छ ।  

९.८ प>रयोजना लागतका आधारमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ठूला उoयोग १ सय 

१२, मझौला उoयोग ९९ तथा साना उoयोग २ सय ३४ गर< आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा जaमा ४ सय ४५ उoयोगह|लाई स}चालन �वीकृ त %दइएको 

�थयो । यसगैर< स}चालनका ला�ग �वीकृ त %दइएका उoयोगह| मVये 
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प>रयोजना लागतको ८७.९ K तशत ठूला उoयोगतफ� , ९.२ K तशत मझौला 

उoयोगतफ�  र २.९ K तशत साना उoयोगह|मा लगानी भएको छ ।  

ता�लका ९ (ख) : प#रयोजना लागतका आधारमा सQचालनका ला�ग वीकृ�त iदइएका 

उJयोगहU    (आ�थ
क वष
 २०६९/७०) 
(B. करोडमा) 

उoयोगको Kकार स]ंया कुल 

प>रयोजना 

लागत 

कुल �थीर 

पुँजी 

रोजगार< 

स]ंया 

ठूला उoयोग ११२ १०५१४.८१ ९९९६.४७ १२,७४३ 

मझौला उoयोग ९९ १०९८.१९ ५१८.२८ ६,३७९ 

साना उoयोग २३४ ३४६.१२ २८२.८३ ९,३८३ 

जaमा ४४५ ११९५९.११ १०७९७.५८ २८,५०५ 
�ोत : उoयोग �वभाग । 

�वदेशी लगानी    

९.९ मलुकुमा रहेका साधन �ोतह|को प%हचान तथा प>रचालन गर< आयात 

K त�थापन तथा  नया�त Kव��न गन� उoयोग Mे�मा �वदेशी लगानीको 

प>रचालन Kवध�न हुदै आएको छ । यसको काया��वयन, अनमु त Kदान र 

!यव�थापनको म]ुय िजaमेवार< उoयोग �वभागलाई तोfकएको छ । 

९.१० �वदेशी लगानीमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा जaमा ३ सय १७ उoयोगह|ले 

�वीकृ त Kा�त गरेका छन ्जुन गत आ�थ�क वष�को तलुनामा ३९.६ K तशतले 

बढ< हो । यस अव�धमा सेवा र ख नजमा बाहेक अ�य M�ेमा �वदेशी 

लगानीबाट स}चालन हुने उoयोगको स]ंया बढेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० 

मा खुलेका य�ता उoयोगह|मा रोजगार< Kा�त गनwको स]ंया १६ हजार ५ सय 

६९ पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० को अ�2यसaम वदेै,शक लगानीका ला�ग 

७६ वटा मलुकुबाट २ हजार ६ सय ५२ उoयोगले �वीकृ त पाएका छन ्भने १ 

लाख ८१ हजार ५१ जनाले रोजगार< पाएका छन जसमVये ३१.२ K तशत 

उ2पादनमलूक, ३१.९ K तशत सेवामलूक र २६.९ K तशत पय�टन उoयोग छन ्। 

यी उoयोगह|मा हालसaम Kा�त रोजगार<मVये ४७.१ K तशत उ2पादनमलूक 
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उoयोगमा, २२.४ K तशत सेवामलूक उoयोगमा र १७.० K तशत पय�टन 

उoयोगमा रहेका छन ्। 

ता�लका ९ (ग) : �वदेशी लगानीका ला�ग वीकृ�त iदइएका उJयोगहU    

(B.करोडमा) 

उoयोगको 

Kकार 

सं]या कुल प>रयोजना 

लागत 

कुल �थीर पुँजी �वदेशी लगानी रोजगार< Kा�त 

सं]या 

२०६९/७० 

सaम 

२०६९/७० २०६९/७० 

सaम 

२०६९/७० २०६९/७० 

सaम 

२०६९/७० २०६९/७० 

सaम 

२०६९/७० २०६९/७० 

सaम 

२०६९/७० 

उ2पादनमूलक  
८२७ ८४ ८,१५२.०१ २,३३६.८२ ६,४६८.६० २,१३१.३३ ३,०५९.७८ ४०५.४२ ८५,२५७ ५०७७ 

सेवा  ८४५ ८९ ४,०५०.९९ १,२४३.९७ २,८०४.१५ ५००.०२ २,२५१.६६ ७५४.४५ ४०,५३६ ४५९४ 

पय�टन ७१४ ८९ २,५७१.३७ ४३९.२५ २,४०४.०९ ४०९.४८ १,३२१.०६ ३९७.२८ ३०,८०२ ४०९३ 

 नमा�ण ४३ १ ३७०.५३ १०.०० २७५.३१ ७.०० २८६.२८ १०.०० ३,१२६ ११० 

उजा� ५७ ६ ५,५३८.७० ९६१.८२ ५,४३४.६७ ९१३.३२ २,०२७.१५ २७५.५२ ८,९४५ ४०८ 

कृ�षज�य ११८ ४३ ३२८.६७ १४३.८१ २३२.२५ १०७.५९ १९६.९१ ९१.३६ ५,७५४ १७६० 

ख नज ४८ ५ ५९६.८३ ६३.४० ४७१.३३ ३५.९० ३६५.७९ ५९.६० ६,६३१ ५२७ 

जaमा २,६५२ ३१७ २१,६०९.१० ५,१९९.०८ १८,०९०.४१ ४,१०४.६४ ९,५०८.६२ १,९९३.६२ १८१,०५१ १६५६९ 

�ोत : उoयोग �वभाग । 

९.११ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा �वदेशी लगानीका १ सय ६२ 

वटा उoयोगह| स}चालनका ला�ग दता� भएका छन ्जसबाट ७ हजार १ सय 

६० जनाले रोजगार< पाउने अपेMा ग>रएको छ । कुल प>रयोजना लागतको 

आधारमा �वदेशी लगानी हुने Kमखु उoयोगह|मा उजा�सँग सaब�धीत 

उoयोगह|मा ७९.७ K तशत, सेवामलूक उoयोगह|मा १०.२ K तशत, पय�टनसगं 

सaब�धीत उoयोगहBमा ४.५ K तशत, उ2पादनमलूक उoयोगसँग सaब�धीत 

उoयोगह|मा ३.० K तशत �वदेशी लगानी हुने देQखएको छ । यस अव�धमा १ 

हजार ५ सय ४१ Gेडमाक�  दता� ग>रएको छ । 
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ता�लका ९ (घ) : �वदेशी लगानीका ला�ग वीकृ�त iदइएका उJयोगहU 

(आ�थ
क वष
 २०७०/७१ को  थम आठ मiहनामा) 
(B. करोडमा) 

उoयोगको Kकार सं]या 

कुल 

प>रयोजना 

लागत 

कुल �थीर 

पुँजी 

�वदेशी 

लगानी 

रोजगार< 

सं]या 

उ2पादनमूलक 

उoयोग 
२१ १११.९३ ७८.५५ १०६.९३ १४६४ 

सेवा उoयोग ५२ ३८२.८९ ७१.६८ ३५२.६९ १८९५ 

पय�टन उoयोग ४१ १६७.३७ १५५.४२ ५७.७२ १२८४ 

उजा� ९ २९८७.१३ २८४४.९४ १११५.६७ ९०६ 

कृ�षज�य ३१ ७४.०० ६६.४८ ७२.३८ ९४२ 

ख नज ८ २३.८८ १९.९९ २१.१४ ६६९ 

 नमा�ण ० ०.०० ०.०० ०.०० ० 

जaमा १६२ ३७४७.२० ३२३७.०६ १७२६.५२ ७१६० 

�ोत : उoयोग �वभाग । 

९.१२ आ�थ�क वष� २०६९/७० को अ�2यसaममा वदेै,शक लगानीको ला�ग �वीकृ त 

%दइएका उoयोगह| मVये प>रयोजना लागतका आधारमा २ सय २८ (८.६ 

K तशत) ठूला, २ सय ९५ (११.१ K तशत) मझौला र २ हजार १ सय २९ (८०.३ 

K तशत) साना उoयोग रहेका छन ्। यी उदयोगहBबाट Kा�त रोजगार< ^मशः 

२६.८ K तशत, १९.३ K तशत र ५३.९ K तशत रहेको छ । हालसaम बदेै,शक 

लगानी B. ९५ अब� ८ करोड रहेकोमा ठूला उoयोगह|मा ग>रएको लगानी 

सबभै�दा बढ< ६५.३ K तशत छ भने साना र मझौला उoयोगमा ^मशः १८.९ र 

१५.९ K तशत रहेको छ । यसबाट नेपालमा लगानी रकमको आधारमा हेदा� 

बदेै,शक लगानी म]ुयतः ठूला आयोजनामा आक�ष�त भएको देQख�छ ।  
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ता�लका ९ (ङ) : प#रयोजना लागतका आधारमा वदेै�शक लगानीका ला�ग वीकृ�त 

iदइएका उJयोगहU        (आ�थ
क वष
 २०६९/७० को अ�HयसVम)    
(B. करोडमा) 

उoयोगको 

Kकार 

सं]या कुल 

प>रयोजना 

लागत 

कुल ि�थर पुँजी �वदेशी 

लगानी 

रोजगार< 

सं]या 

ठूला उoयोग २२८ १६,५७६.९८ १४,९१९.१० ६,२०६.१३ ४८,४४६ 

मझौला 

उoयोग 

२९५ २,५३७.४३ १,४९९.२१ १,५०९.०९ ३५,०२६ 

साना उoयोग २,१२९ २,४९४.७० १,६७२.१० १,७९३.४० ९७,५७९ 

जaमा २,६५२ २१,६०९.१० १८,०९०.४१ ९,५०८.६२ १८१,०५१ 

�ोत : उoयोग �वभाग . 
 

९.१३ वदेै,शक लगानीमा नेपालमा उoयोग खो\ने मलुकुमा चीनको सबभै�दा बढ< 

स]ंया ५ सय ७५ रहेको छ भने दो�ो �थानमा भारतको ५ सय ६६, त�ेो 

�थानमा सयंqुत राvय अमे>रकाको २ सय २२, चौथोमा दiMण को>रयाको 

लगानीमा १ सय ९४ र पांचौमा जापानको लगानीमा १ सय ७९ रहेको छ । 

तलुना2मक|पमा �वदेशी लगानीमा उoयोगह| स}चालनका ला�ग �वीकृ त 

%दइएको स]ंया ^,मक|पमा ब:दो छ र यी उoयोगह|बाट ,सिज�त रोजगार<को 

स]ंयामा प न व�ृ� न ैभएको छ । यसर< उoयोगह|मा ब:दो �वदेशी लगानीले 

समL औoयो�गक �वकासमा सकारा2मक भ,ूमका  नवा�ह गनw �प*ट न ैहु�छ । 

औJयो�गक Fे�को वत
मान िथ�त    

९.१४ औoयो�गक �वकासमा टेवा प¥ुयाउन औoयो�गक K त*ठानहBको �थापना, 

स}चालन र Kवध�नको ला�ग आव�यक पनw भौ तक पवूा�धारह| एव ंस�ुवधाहB 

एक�कृतBपमा उपल�ध गराउने उ�े�यले औoयो�गक M�ेहBको �थापना ग>रएको 

हो । औoयो�गक Mे�हBको सaभा!यता अVययन, �वकास र Kवध�न गनw, 

औoयो�गक M�ेहB,भ� �था�पत उoयोगहBलाई लाभKद त>रकाबाट स}चालन 

गराउन परामश�, स\लाह र सझुाव %दने तथा  नजीMे�, जनसहभा�गता वा 

सहकार< अ�तग�त �थापना हुने औoयो�गक Mे�हBलाई Kो2साहन एव ंसहयोग 

गनw उ�े�यले औoयो�गक M�े !यव�थापन ,ल,मटेडको �थापना भएको हो । 

९.१५ हाल बालाज,ु हेटौडा, पाटन, नेपालग}ज, धरान, पोखरा, बटुवल, भqतपरु, वीरे��नगर 
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र गजे��नारायण,सहं तथा धनकुटा औoयो�गक M�े समेत गर< कुल ११ वटा 

औoयो�गक Mे�हB मVये धनकुटा बाहेक अ�य सब ै१० वटा स}चालनमा रहेका 

छन ्।  

९.१६ हेटौडा कपडा उoयोगको २० �वगाहा ज,मनस%हत सो उoयोगका भौ तक 

सरंचनाहB नेपाल सरकारले औoयो�गक Mे�लाई ह�ता�तरण ग>रसकेको छ । 

उqत उoयोगमा कपडा न ैचलाउने वा अ�य उoयोगहBलाई Kव��न गनw भ�ने 

बारे अVययन भ ैरहेको छ । !यवसा यक योजना तयार गनw सaब�धमा गहृकाय� 

भरैहेको छ  ।  

९.१७ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा मलुकु,भ� स}चालनमा रहेका 

१० वटा औoयो�गक Mे�को ३ हजार ९ सय ३० रोपनी जzगा उoयोगहBलाई 

भाडामा %दइएको छ । ती औoयो�गक Mे�हBमा ५ सय ९ वटा उoयोगहB 

स}चालनमा रहेका छन ् भने  ४८ वटा उoयोगहB ब�द भएका छन ् । यस 

अव�धमा औoयो�गक Mे�हBमा ५८ वटा उoयोगहB  नमा�णाधीन अव�थामा 

रहेका छन ्।  

घरेलु तथा साना उJयोग    

९.१८ �वकासो�मखु मलुकुहBको �वकासमा घरेल ु तथा साना उoयोगहBको योगदान 

मह2वपणू� हु�छ । �ोत साधनहBको सी,मतता, पुँजी र सोको प>रचालनको 

कमजोर अव�था, !यवसा यकताको Kव��न अपेiMत �तरमा हुन नसqने भएकोले 

नेपालज�ता मलुकुहBको आ�थ�क �वकासको मेBदEड र आधारको Bपमा लघ,ु 

घरेल ु तथा साना उoयोगहBको �वकास अप>रहाय� मा न�छ । यस M�ेको 

!यव�थापन र Kवध�न गन� घरेल ु तथा साना उoयोग �वभाग र अ�तग�तका 

काया�लयहB, घरेल ु तथा साना उoयोग �वकास स,म तका काया�लयहBले काय� 

ग>ररहेका छन ् । चाल ु अ�त>रम योजनाले ,लएको ग>रबी  नवारणको म]ुय 

उ�े�य अनBुप घरेल ुतथा साना उoयोग !यवसायको Kव��न एव ं�वकास गन�का 

ला�ग मागमा आधा>रत आव�यक सीप �वकास, उoयम,शलता �वकास ता,लम, 

Kा�व�धक परामश�, कजा� Kवाह एव ं सचूना सaKेषण ज�ता काय�̂ महB 

एक�कृतBपमा सचंालन ग>रदै आएको छ । अपा{ग, �पछ�डएका वग�, द,लत, 

जनजा त, oव�दपी�डत एव ं म%हलाको उ2थान हुने बजार मागमा आधा>रत 

रोजगार एव ंसीपमलुक ता,लम, उoयम,शलता �वकास ता,लम काय�̂ महBलाई 
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ती वग�को सशिqतकरण हुनेगर< Kाथ,मकता %दई वा�ष�क काय�̂ ममा �प*ट 

लyय  fकटान गर< काया��वयन ग>रदै आएको छ ।  

९.१९ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा १५ हजार जनालाई �व,भ�न �वषयमा रोजगार 

तथा �वरोजगार हुनेगर< ता,लम Kदान गनw लyयका साथ के��<य �तरमा घरेल ु

तथा साना उoयोग K,शMण के��, २२ िज\लामा ग>रवी  नवारणका ला�ग लघ ु

उoयम �वकास काय�̂ म र िज\लाि�थत २७ घरेल ु तथा साना उoयोग 

काया�लयहBवाट र oव�दपी�डतहBको ला�ग ता,लम काय�̂ महB सचंालन 

ग>रएका छन ्। नया,ँ सोच, ,सज�ना, सीप, K�व�ध भएका यवुा �पढं<हBलाई नया ँ

उoयमी !यवसायीहBका Bपमा Bपा�तरण गराउने उदे�यले �वभागमा !यवसायमा 

सaव�धन काय�̂ म (Business Incubation Programme) चाल ु रहेको छ । 

हालसaम १५ जनाले सaब�धनको Kमाणप� पाइसकका छने भने ८ जना 

K,शMाथW !यवसायीहBको ला�ग !यवसाय सaव�धनको काय� भरैहेको छ । सीप 

,सकेका ता,लम Kा�त जनशिqतलाई आफूले ,सकेका सीपहBको सदपुयोग गर< 

घरेल ुतथा साना उoयोग �थापना गन� र सहयोग प�ु याउने हेतलेु वीउ पुँजीको 

Bपमा रकम उपल�ध गराउन, कजा� Kवाह गनw काय�लाई !यवि�थत गन�का ला�ग 

लघ ु घरेल ु तथा साना उoयोग कजा� !यव�थापन  नदw,शका काया��वयनमा 

\याइएको छ ।  

९.२० घरेल ुतथा साना उoयोग !यवसायको Kवध�न एव ं�वकास गन�का ला�ग मागमा 

आधा>रत तथा अपा{ग, �पछ�डएका वग�, द,लत जनजा त, oव�दपी�डत एव ं

म%हलाको उ2थानका ला�ग आव�यक सीप �वकास, उoयम,शलता �वकास, 

ता,लम, Kा�व�धक परामश�,कजा� Kवाह एव ंसचूना सaKेषण ज�ता काय�̂ महB 

एक�कृतBपमा स}चालन ग>रएका छन ्। जनतालाई  छटो छ>रतो, पारदशW तथा 

गणु�तर<यBपमा सेवा प¥ुयाउने लyयका साथ घरेल ु तथा साना उoयोग 

काया�लयहBमा अनलाइन सेवाको तयार< ग>रएको छ ।  

९.२१ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा १३ हजार ९ सय ३३ वटा घरेल ुतथा साना उoयोगहB 

दता� भएका �थए भने आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु मसा�तसaम घरेल ुतथा 

साना उoयोग �वभाग अ�तग�त ६ हजार ९ सय ३१ वटा घरेल ु तथा साना 

उoयोगहB दता� भएका छन ्। आ�थ�क वष� २०६९/७० मा दता� भएका १३ हजार 

९ सय २६ उoयोगहBमा कुल पुँजी लगानी रकम B. १७ अब� १४ करोड ३० लाख 
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४८ हजार रहेको छ ।  

९.२२ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा दता� भएका घरेल ुतथा साना उoयोगहB मVये Kाइभेट 

फम� ११ हजार ९ सय ७१, साझदेार< फम� ८ सय ४० र Kाइभेट ,ल,मटेड १ 

हजार १ सय २२ वटा रहेका छन ्। 

९.२३ उoयमी तयार< तथा रोजगार< ,सज�ना काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� २०६९/७० 

मा १६ हजार ४ सय ७० जना उoयमीहB तयार भएका �थए भने चाल ुआ�थ�क 

वष�को Kथम आठ म%हनाको अव�ध सaममा ३ हजार १ सय १५ जनाले य�तो 

K,शMण तथा ता,लम ,लइसकेका छन ् । 2य�त,ै आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

उoयोग Kव��नका ला�ग २ हजार ५९ जनाका ला�ग �व,भ�न ता,लम तथा 

K,शMण स}चालन ग>रएकोमा चाल ु आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा उoयोग 

Kवध�नका ला�ग  Kथम आठ म%हनाको अव�ध सaम १ हजार ५ सय १३ जना 

य�तो K,शMणमा सहभागी भइसकेका छन ्। 

९.२४ ग>रवी  नवारणका ला�ग लघ ु उoयम �वकास काय�̂ म लाग ू भएका २० 

िज\लामा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा २ हजार ५६ जना लघ ु उoयमी ,सज�ना 

भएका छन ्भने चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा २२ िज\लामा ३ हजार २ सय 

१२ जना लघ ुउoयमी ,सज�ना गनw लyय रहेको छ । 

९.२५ घरेल ु तथा साना उoयोग �वभागतफ�  आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा दता� भएका कुल ६ हजार ९ सय ३१ उoयोगमVये Kाइभेट फम� ६ 

हजार ३ सय ९१ साझदेार< फम� ३ सय ६८ र Kाइभेट ,ल,मटेड १ सय ७० वटा 

रहेका छन ्। यी उoयोगहBमा B ६ अब� ९ करोड ३१ लाख कुल पुँजी लगानी 

भएको छ । 

९.२६ घरेल ु तथा साना उoयोग !यवसाय स}चालन गन� चाहने इpछुक उoयमी 

!यवसायीलाई सीप �वकास तथा अ,भव�ृ� ता,लममाफ� त उoयम,शलता �वकास 

गन� एव ंलघ ुघरेल ुतथा साना उoयमहB Kव��न गन� �थापना ग>रएको घरेल ु

तथा साना उoयोग K,शMण के��बाट आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ९ सय ७५ 

जनालाई �व,भ�न �वषयमा ता,लम Kदान ग>रएको �थयो भने चाल ुआ�थ�क 

वष�को Kथम आठ म%हनामा ६ सय ९० जनालाई ता,लम Kदान ग>रएको छ । 

९.२७ घरेल ुतथा साना उoयोग �वकास स,म तबाट %हमाल< तथा पहाडी ४८ िज\लामा 
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सचंा,लत उoयोग Kबध�न काय�̂ म अ�तग�त त2काल सीप �वकास ता,लम, 

उoयम,शलता �वकास ता,लम, !यवसाय �थापना र सचंालनका ला�ग साझदेार< 

�वकास काय�̂ म, Kा�व�धक परामश� सेवा एव ं उपयqुत K�व�ध ह�ता�तरण 

काय�̂ म अ�तग�त ता,लम Kा�त K,शMाथW उoयमीहBलाई छुट म\ूयमा मे,शन 

औजार Kदान गर< उoयोग �थापना, �वकास र Mमता अ,भव�ृ�मा सघाउ 

प�ु याउदै आएको छ । य�त ैऔoयो�गक Kदश�नी तथा राि*Gय लघ,ु घरेल ुतथा 

साना उoयमी परु�कार, कोशले<घर (सौगातगहृ) �थापना तथा सचंालन सहयोग, 

म%हला उoयमी �वकास, व�त ु �वकास तथा K,शMण, उoयमी £मण काय�̂ म 

माफ� त गणु�तर<य उ2पादन, बजार Kबध�न तथा Kो2साहनका साथै उoयोग 

Kबध�न सaब�धी �व,श*ट सेवा Kदान भएको छ । नमनूा सकंलन तथा �वतरण, 

चौमा,सक प��का “घरेल ु उoयोग दप�ण” घरेल ु तथा साना उoयोग रे�डयो 

काय�̂ म तथा टे,ल,भजन काय�̂ म “हा�ो उoयम” बाट लघ ुघरेल ुतथा साना 

उoयोगको Kचार Kसार तथा Kबध�न काय�मा जोड %ददै आएको छ ।   

९.२८ स,म त अ�तग�तका काया�लयहBले घरेल ुतथा साना उoयोग, !यवसायको Kबध�न 

एव ं�वकास, ता,लम, Kा�व�धक परामश�, कजा� Kवाह एव ंसचूना सaKेषण ज�ता 

काय�̂ महB एक�कृत Bपमा सचंालन गद� आएका छन ् । अपा{ग, �पछ�डएका 

वग�, द,लत, जनजा त, oव�द पी�डत एव ंम%हलाको उ2थान हुने, बजार मागमा 

आधा>रत रोजगार< एव ं सीपमलूक ता,लम, उoयम,शलता �वकास ता,लम र 

काय�̂ महBलाई ती वग�को सशिqतकरण हुने गर< Kाथ,मकतामा राखेर वा�ष�क 

काय�̂ ममा �प*ट लyय fकटान गर< काया��वयन ग>रदै आएको छ ।  

९.२९ चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा ८ हजार जनालाई �व,भ�न �वषयमा रोजगार 

तथा �वरोजगार हुनेगर< ता,लम Kदान गनw लyयका साथ काय�̂ म काया��वयन 

भएका छन ् । 2यसगैर<, २८ िज\लामा ग>रवी  नवारणका ला�ग लघ ु उoयम 

�वकास काय�̂ म र १७ िज\लामा ३ हजार ९ सय ३० जना oव�द पी�डतहBका 

ला�ग ता,लम काय�̂ महB सचंालन ग>रएका छन ् । िज\लामा पाइने कpचा 

पदाथ�, �ोत तथा साधनलाई सदपुयोग गद� नयाँ नयाँ व�तकुो �डजाइन तथा 

�वकास गर< �व,भ�न �वषयका Mे�मा !यवसा यक �व,श*ट<करण हा,सल गद� 

उoयमीहBको Mमता अ,भव�ृ� गनw उ�े�यका साथ १० �थानमा �चया, बाँस, 

बहुम\ूय प2थर, रेशाज�य उoयम, मौर<पालन, धातजु�य व�त ुज�ता �व,भ�न 

Mे�मा ६ सय ८० जनालाई व�त ु�वकास के�� माफ� त ता,लम Kदान भईरहेको 
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छ । सीप ,सकेका ता,लम Kा�त जनशिqतलाई आफूले ,सकेका सीपको 

सदपुयोग गर< घरेल ुतथा साना उoयोगको �थापना गन� सहयोग प�ु याउने हेतलेु 

वीउ पुँजीको Bपमा रकम उपल!ध गराउन, कजा� Kवाह गनw काय�लाई !यवि�थत 

गन�का ला�ग घरेल ुतथा साना उoयोग �वभागबाट लघ ुघरेल ुतथा साना उoयोग 

कजा� !यव�थापन  नदw,शका काया��वयनमा \याइएको छ।  

९.३० स,म त अ�तग�तका िज\लामा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ५ हजार १ सय ४५ 

Kाइभेट फम�, २ सय ३८ वटा साझेदार< फम� एव ं५७ वटा Kाइभेट ,ल,मटेड गर< 

५ हजार ४ सय ५० वटा उoयोग दता� भएका छन ्। सो आ�थ�क वष�मा दता� 

भएका उoयोगबाट ५ हजार १ सय ३३ जना म%हला एव ं१३ हजार ७ सय ६६ 

जना पBुष गर< १८ हजार ८ सय ९९ जना लाई रोजगार< उपल!ध हुनका साथ ै

१० अब� ६२ करोड ७७ लाख पुँजी लगानी भएको छ । चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनाको अ�2य सaममा ३ हजार ४ सय १४ Kाइभेट 

फम� १ सय ६३ वटा साझदेार< फम� एव ं३३ वटा Kाइभेट ,ल,मटेड दता� भई ४ 

अब� ६९ करोड ३४ लाख लगानी भई ३ हजार ६ सय ७८ जना म%हला एव ं८ 

हजार ३ सय ८५ जना पBुष गर< १२ हजार ६३ जना लाई रोजगार< उपल!ध 

भएको देQख�छ । 

९.३१ नेपालभर कaपनी दता� तथा Kशासन सaब�धी काय� कaपनी रिज*Gारको 

काया�लयबाट हुने गद�छ । कaपनी रिज*Gारको काया�लयले !यवसा यक M�ेका 

f^याकलापलाई आ�नो सेवा Kवाहका माVयमबाट Kव��न गनw गरेको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा १० हजार ५ सय ७३ Kाइभेट ,ल,मटेड, ३८ पि!लक 

,ल,मटेड र ८३ मनुाफार%हत कaपनी �थापना भएका �थए भने चाल ुआ�थ�क 

वष�को Kथम आठ म%हनामा ६ हजार ४ सय ८६ Kाइभेट ,ल,मटेड, १३ पि!लक 

,ल,मटेड र ५६ मनुाफार%हत उदे�यका कaपनी �थापना भएका छन ्। पि�लक 

,ल,मटेड कaपनी दता� गनw Kविृ2त घटेको देQखएको छ । नेपालमा बlक तथा 

�व2तीय स�ंथाहB अ नवाय�Bपमा पि�लक ,ल,मटेड हुनपुनw !यव�था �वoयमान 

रहेको छ । प छ\लो समयमा नेपाल रा*G बlकले बlक तथा �व2तीय स�ंथाहBको 

�व�तारमा  नय��ण गर< बlक तथा �व2तीय स�ंथाहB आपसमा मज� तथा 

एक�करण गनw गरेकोले पि�लक ,ल,मटेड कaपनी दता� स]ंया घटेको देQखएको 

हो । 2यसगैर<  नजी Mे�का उ2पादनमलूक लगायतका उoयोगहB पि�लक 

,ल,मटेड कaपनीको Bपमा दता� गनw Kविृ2त  नकै कम रहेको छ । 
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९.३२ कaपनी रिज*Gारको काया�लयले आ�नो सेवालाई सेवाLाह< म�ैी बनाउन, राि*Gय 

अथ�त��मा  नजी M�ेको मह2वपणू� योगदान हुने भएकोले !यवसा यक 

वातावरणको Kवध�न गन� काया�लयका काम कारवाह<लाई सरल, सहज, पारदशW र 

Kभावकार< बनाउन �वoयतुीय सेवा Kदान ग>ररहेको छ । कaपनीहBको इ–

रिज*G< तयार गनw काय� Kारaभ भएकोले भ�व*यमा कागजर%हत सेवा (Paper 

Less Administration) सaभव हुने देQख�छ । आ�त>रक राज�व काया�लयसँगको 

सहकाय�मा यस काया�लयबाट दता� हुने कaपनीहBको ला�ग कaपनी दता� हँुदाकै 

वखत E-PAN Reservation को !यव�था ,मलाइएको छ । य�ता सधुार काय�बाट 

अनकूुल !यवसा यक वातावरण तयार भई लगानीकता�मा उ2साह ब:न जाने र 

अथ�त��को ग तशीलता ब:ने देQख�छ । 

९.३३ खानी तथा भगूभ�, ख नज अ�वेषण तथा ख नज काय�लाई स ुनयोिजत तवरले 

सचंालन गर< नेपाल सरकारको स�त,ुलत M�ेीय �वकासको अवधारणा अनBुप 

K2येक �वकास Mे�मा ,समेEट उoयोग खो\न �वभागीय �तरबाट भएको 

अVययन र अ�वेषण काय�को फल�वBप उदयपरु, धनकुटा, ,स�धुल<, मकवानपरु, 

ल,लतपरु, धा%द{ग, �या{गजा, अघा�खाचँी, सखुwत, दाँ{, स\यान, बतैडी, पा\पा गर< 

देशका �व,भ�न Mे�मा लगभग ५४ करोड टन  KमाQणत, ११ करोड टन 

अध�KमाQणत तथा ४२ करोड टन सaभा!य गर< कुल लगभग १.०७ अरब टन 

चुनढु{गा प2ता ला�गसकेको छ । यसको फल�वBप ८ हजार ४ सय ५० 

टन/%दन Mमताको १३ वटा ,समे�ट उoयोगहB �थापना भई सचंालनमा छन 

भने १० वटा ,समे�ट उधोगहB  नमा�णाधीन अव�थामा छन । 

९.३४ 2य�त ै काठमाड� उप2यकामा ३१ करोड ६० लाख घन,मटर Kाकृ तक zयासँ 

भEडार, दोलखाको १८ करोड टन aयागनेसाईट खानी भEडार, ल,लतपरु 

(फूलचोक�), रामेछाप (ठोसे) र नवलपरासी (धौवाडी) मा १/१ करोड टन फलाम 

खानी भEडार, सोलखुुaव ु (वा�सा), मकवानपरु (काल<टार), �चतवन, तनहु र 

डडलेधुरा (वावनगाउँ) स%हतको १.४ करोड टन तामाखानी भEडार,  दोलखा, तनहु, 

aयाzद<, का�क� लगायतका िज\लामा १.४ करोड टन खर<खानी भEडार, दा{ग, 

रो\पा, पा\पा र अघा�खाचँी मा ५० लाख टन कोइला ख नज भEडार, ल,लतपरु, 

मकवानपरु र का£े लगायतका िज\लामा माव�लखानी भEडार र रो\पा, वतैडी, 

दाचु�ला, वझाङ, ईलाममा सनु, तामा र ,ससा ज�ता �डपोिजटहB प2ता लागेका 

छन । यसका अलावा जाजरकोट, अछाम, काल<कोट, दैलेख, सखुवासभा र 
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धा%द{ग िज\लामा अध�fकम त पtथर (काईनाईट, टुमा�,लन, qवाज� f^�टल) 

खानी भEडार स%हत अ�य िज\लामा डोलोमाइट, फ�फराईट, माईका, ननु आ%द 

भEडारहB प2ता लागेका छन । 

९.३५ ख नज अ�वेषण काय�को फल�वBप चुनढंुगा, फलाम, तामा, माव�ल, सनु, ,ससा 

आ%द ज�ताको ९ वटा खानीभEडारमा आधा>रत उoयोग �थापनाथ�  नजी 

लगानीकता�हBसगं सaझौता सaप�न भएको छ । यसगैर<, फलामका २ र 

चुनढंुगाका ४ खानी भEडारमा आधा>रत उoयोग Kवध�न हुने ^ममा रहेका छन।् 

मकवानपरु, वतैडी र म�ुताङमा यरेु नयम अ�वेषणको काय� भईरहेको छ। 

९.३६ तBु�त K तफल Kा�त हुने (Quick Economic Return) ख नज ज�त ैचूनढु{गा, 

ख>र, माव�ल, जेaस �टोन (काईनाईट, टुमा�,लन, qवाज� f^*टल), कोइला र 

qवाजा�ईटमा आधा>रत साना र मझौला �तरका ख नज भEडारहBको 

अ�वेषणदेQख उ2पादन सaमको काय�मा  नजी लगानीकता�हBलाई आक�ष�त गनw 

नी त अनBुप उqत ख नजहBका साथै हाल धात ुख नजतफ�  फलाम, तामा र 

�लेसर सनुको अ�वेषण काय�मा  नजी लगानीकता� समेत आक�ष�त भएका छन।् 

उनीहBलाई हाल सaम क>रव १ सय ४ वटा उ2खनन ् र ५ सय ९१ वटा 

खोजतलास काय�को Kमाण प� Kदान ग>रएको छ ।  

९.३७ भ–ूव�ैा नक सभwMण तथा अनसु�ंधान काय� अ�तग�त यस �वभागले देशको 

सaपणू� पzुन सfकने (Accessible) �वशषेतः चुरे पहाड र महाभारत -ृंखलाको 

सaपणू� भाग र उpच %हमाल< M�ेको केह< भागहBको Kथम चरणको भौग,भ�क 

सभwMण काय� परुा गर< दो-ो चरणको नqसा{कन सBु गरेकोमा हाल सaममा 

१:१,०००,००० �केलको सaपणू� नेपालको भौग,भ�क नqसा १ सीट, १:२५०,००० 

�केलको सaपणू� नेपालको (उpच %हमाल< र कणा�ल< Mे�को केह< भाग वाहेक) 

भौग,भ�क नqसा ५ सीट, १:५०,००० �केलको मVयमा}चल देQख सदुरू-

पि�चमा}चल सaमको २२१०० वग� fक.मी. Mे�को भौग,भ�क नqसा ४१ सीट 

Kकाशनको काय� सaप�न भएको छ । !यवि�थत शहर< �वकास र फोहर मलैा 

!यव�थापनका ला�ग भ-ूइि�ज नय>र{ग तथा भ-ूवातावरणीय अ�वेषण काय� 

काठमाड� उप2यका, पोखरा, वटुवल, भरैहवा, हेटौडा, धरान, �वराटनगर, सखुwत, 

नेपालगजं, जनकपरु, धनगढ<, महे��नगर र �चतवनको सभwMण काय� सaप�न 

भएको छ । 
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९.३८ %हमाल< -ृंखलाको भकूaपीय अVययन गन� साईि�मक �टेसन �थापना गर< 

भकूaपको  नर�तर  नगरानी तथा रेकड� गर< डाटाहB सकंलन गनw र उqत 

डाटाहBको �व�लेषण गर< सोको आधारमा भ�व*यमा आउन सqने भकूaपहBको 

पनुराविृ2त समय र %हमालयको वनोटबारे �ान हा,सल गनw काम भईरहेको छ । 

औJयो�गक पूवा
धार �वकास काय
xम     

९.३९ मलुकुमा रहेका Kाकृ तक तथा खानीज�य �ोतमा आधा>रत �व,भ�न Kकारका 

उoयोग खो\न Kो2साहन गनw उ�े�यले आ�थ�क वष� २०६५/६६ देQख सचंालन 

ग>रएको औoयो�गक पवूा�धार �वकास काय�̂ म अ�तग�त मलूतः ,समे�ट 

उoयोगहBलाई Kो2साहन ग>रएको छ । नेपाल सरकारले राि*Gय अथ�त��मा 

औoयो�गक उ2पादनको योगदानमा व�ृ� गद� रोजगार< अ,भव�ृ�का ला�ग �वदेश 

,भ� ै उपल�ध ख नज पदाथ�को उपयोग गर< ,समे�टमा आ2म नभ�र हुन हाल 

मलुकुको  �व,भ�न भागमा �थापना तथा सचंालन भरैहेका १३ वटा ,समे�ट 

उoयोगहBका ला�ग खानी र उoयोगसaम पहँुचमाग�  नमा�ण र �वoयतु Kसारण 

लाइन  नमा�ण काय�हB भरैहेका छन ्।   

�वशषे आ�थ
क Fे�    

९.४० औoयो�गक नी तमा �वशषे आ�थ�क Mे�को �थापना ग>रने नी त बमोिजम 

रोजगार< ,सज�ना, �वदेशी तथा �वदेशी लगानी आक�ष�त, आयात K त�थापन 

तथा  नया�त Kव��न गर< !यापारघाटा समेत कम गनw उ�े�यले, देशका �व,भ�न 

१४ �थानहBमा �वशषे आ�थ�क M�े �थापना गन� सभंा!यता अVययन भरैहेको 

छ ।  �वशषे आ�थ�क Mे� (SEZ) �वकास स,म त गठन आदेश जार< भएको छ 

भने सो गठन आदेश बमोिजम काय�कार<  नदwशक छनौट भइसकेको छ । 

९.४१ भरैहवामा �वशषे आ�थ�क Mे� �थापनाको ला�ग छु6याइएको ५४ �वगाहा 

Mे�फलमा आव�यक पवूा�धार  नमा�ण भई यस ैआ�थ�क वष�देQख स}चालनमा 

\याउने ^ममा रहेको छ । �वशषे आ�थ�क M�े �वकास स,म त माफ� त भरैहवा 

�वषशे आ�थ�क Mे� मापदEड तथा काय��व�ध, २०७१ म�यौदा तयार भएको छ । 

,समरा �वशषे आ�थ�क Mे�मा जzगा Kाि�त तथा पखा�ल  नमा�ण काय� भरैहेको 

छ । अB �वशषे आ�थ�क M�ेमा सaभा!यता अVययन काय� भरैहेको छ । 
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लघु उJयम �वकास काय
xम        

९.४२ लघ,ु घरेल ुतथा साना उoयोगको �वकास, लघ ुउoयमीहBको सानो लगानी गर< 

!यवसाय गनw Kचलन ब:दो रहेको स�दभ�मा सयंqुत रा*Gस{घीय �वकास 

काय�̂ म (यएूनडीपी) को Kा�व�धक तथा �व2तीय सहयोगमा नेपालमा सन ्

१९९८ मा सBु ग>रएको लघउुoयम �वकास काय�̂ म (मेडपे) को मलू उ�े�य 

लघउुoयममाफ� त ग>रबी  नवारण गनु� हो । �यनू आय भएका र सामािजक 

व%ह*करणमा परेका समहू र !यिqतहBको सामािजक, आ�थ�क अव�थामा सधुार 

\याउन ुयसको लyय हो । ग>रबीको रेखाम ुन रहेका अ त �वप�न वग�, म%हला, 

द,लत, आ%दवासी, जनजा त र पछा�ड परेका जनसमदुायलाई लघ ु उoयमीको 

|पमा �वरोजगारको अवसर Kदान गर< उनीह|को जीवन�तर सधुार गनw तथा 

रोजगार<का अवसरह| ,सज�ना गनw यसको उ�े�य रहेको छ । 

९.४३ लघ ुउoयम �वकास काय�̂ म (मेडपे) को तीन चरणमा काय�̂ महB सaप�न भई 

चौथो चरण काया��वयनको तयार< भरैहेको छ । 2य�त,ै Lामीण Mे�मा ग>रबी र 

बेरोजगार< सम�या समाधान गनw उ�े�यले स}चा,लत ग>रबी  नवारणका ला�ग 

लघ ु उoयम �वकास काय�̂ मलाई आ�त>रक�करण गर< ४५ िज\लामा �व�तार 

ग>रएको छ । आगामी ५ वष� ,भ� ग>रवी  नवारणका ला�ग लघ ुउoयम �वकास 

काय�̂ म (मे�प) लाई मलुकुका ७५ वटै िज\लामा �व�तार गनw गर< रणनी तक 

योजना तयार< काय� अि�तम चरणमा पगेुको छ । लघ ु तथा साना उoयम 

�वकास कोष  नदw,शका २०६९ जार< भएको छ । यस काय�̂ मले सन ् १९९८ 

देQख २०१३ सaमको अव�धमा ६२ हजार १ सय ६२ लघ ु उoयमीहB तयार 

गरेको छ । सामािजक तथा ल{ै�गक समावेशीकरण ,स�ा�तका सचूकहB 

अनसुार ६८ K तशत म%हला, २३ K तशत द,लत, ३६ K तशत आ%दवासी 

जनजा त र ४१ K तशत अ�य जा तका लघउुoयमीहB तयार भएका छन ्। 

गुणतर तथा नापतौल    

९.४४ आ�थ�क बष� २०६९/७० को अ�तसaममा �व,भ�न ब�त ु पदाथ� तथा सेवाहBको 

नेपाल गणु�तर तजु�मा, पनुप>रMण र अ�ंगकारको कुल स]ंया ९ सय ६६ 

पगेुकोमा चाल ुआ�थ�क बष� २०७०/७१ को फागनु मसा�त सaममा यो स]ंया ९ 

सय ७७ पगेुको छ । 2यसगैर<, आ�थ�क बष� २०६९/७० को अ�तसaममा �व,भ�न 
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५९ ब�तहुBमा कुल २ सय ५८ गणु�तर �च�हहB Kदान ग>रएकोमा चाल ु

आ�थ�क बष� २०७०/७१ को फागनु मसा�त सaममा �व,भ�न ५९ ब�तहुBमा गर< 

कुल ३ सय ८ गणु�तर �च�हहB Kदान ग>रएको छ । 2यसगैर<, हालसaम 

गणु�तर �वभागबाट �ब,भ�न ६ वटा उoयोग तथा K त*ठानहBलाई  !यव�थापन 

Kणाल< KमाQणकरण, �ब,भ�न १० वटा KयोगशालाहBलाई NEPLAS 

/ISO:17025:2005 अनसुार KमाQणकरण ग>रएको छ । नेपाल गणु�तर �वभागले 

 नय,मतBपमा बजार अनगुमन, 6याqसीको ,मटर जाँच, पेGोल पaपहBको 

 नय,मत अनगुमन तथा नापतौलका उपकरणहB (ढक, तराजु आ%द) को चेक 

जाँच गद� आएको छ। 

९.४५ नेपाल गणु�तर तथा नापतौल �वभाग (नेपाल) १ जनवर< २०१४ देQख ISO को 

पणू� सद�यमा पदो�न त भएको, National Accreditation Board for Laboratories 

(NABL) India  सँग  नेपाल गणु�तर तथा नापतौल �वभागको तीन वटा 

ब�तकुो १८ गणु (Parameters) मा KमाQणकरण भसैकेको र व�ैा नक नापतौल 

शाखाको नाप तौल Kयोगशाला KमाQणकरण भइसकेको तथा ताप^म तथा 

प>रमाण Kयोगशाला KमाQणकरणको Kf^यामा रहनकुो साथ ैअ�य Kयोगशाला 

KमाQणकरण को ला�ग तयार< भरैहेको छ । यस �वभागको ब�त ुKमाQणकरण 

Kणाल< National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) India 

सँग KमाQणकरण हुन अि�तम चरणमा पगेुको छ । 

वा�णkय तथा आपू�त
    

९.४६ नेपालले सन ्२००४ मा �व�व !यापार सगंठन (WTO) को सद�यताप�चात सो 

^ममा ग>रएको K तब�ता अनकूुल हुनेगर< नयाँ वाQणvय नी त २०६५¸ आप ूत � 

नी त २०६९, ज�ता सaबि�धत M�ेगत नी तहB तजु�मा ग>रएका छन ्। साथै̧  

 नकासी पठैार< ऐन लगायत क तपय ऐनहB WTO अनकूुल हुनेगर< सशंोधन 

ग>रएका छन ्। सेफगाड�स ्̧  एि�टडिaप{ग तथा काउ�टरभे,ल{गसँग सaबि�धत 

ऐन तजु�माको चरणमा रहेको छ भने सन २०१२ मा !यापार नी त पनुरावलोकन 

समेत भइसकेको छ । 2यसगैर<, नेपालको  नया�त !यापार �वकास Mमता 

अ,भव�ृ�मा सहयोगका ला�ग �व�व !यापार सगंठनमा रहेको Enhance Integrated 

Framework (EIF)  तथा अ�य �व,भ�न दात ृ नकायहB माफ� त सहयोग Kा�त 

भइरहेको छ ।  
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९.४७ नेपालले सन ् २०१२ को �डसेaबरदेQख सन ् २०१३ को �डसेaबरसaम �व�व 

!यापार सगंठनको अ तकम �वक,सत रा*GहBको परामश�दा�ी समहू) LDC 

Consultative Group) को  सयंोजकको भ,ूमका  नवा�ह गरेको  �थयो । यह< 

अव�धमा LDCs ले !यापारसaव� वौ��क सaपि2त अ�धकारसaब�धी सaझौता 

(Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPS) काया��वयनमा \याउनका 

ला�ग सन ्२०२१ सaम थप समय Kा�त गनw सaव�धी  नण�य भएको छ । 

९.४८ नेपालको  नया�त !यापार Kव��नमाफ� त देशको ग>रवी  नवारण र आ�थ�क 

सामािजक �वकासमा योगदान प�ु याउने उ�े�यका साथ नेपाल सरकारले सन ्

२०१० को जुनदQख नेपाल !यापार एक�कृत रणनी त (NTIS-2010) काया��वयनमा 

\याएको छ । उqत रणनी तको काया��वयनमा सम�वय र माग�  नदwशनका 

ला�ग नेपाल सरकारका म]ुय स�चवको सयंोजक2वमा Enhanced Integrated 

Framework (EIF) नेपाल राि*Gय  नदwशन स,म त रहेको छ । �व,भ�न सरकार< 

 नकाय,  नजीMे� र �वकास साझेदारहBको सहयोग र सम�वयमा उqत रणनी त 

काया��वयन भइरहेको छ । रणनी तले प%हचान गरेका ७ सेवाM�े र १२ 

व�तमुVये अ�धकांश व�तहुBको  नया�तमा व�ृ� भइरहेको तथा कुल व�तहुBको 

 नया�तमा यी व�तहुBको  नया�तको %ह�सा समेत आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा 

क>रव ३२.५ रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा क>रव ३५.५ पगेुको छ । 

मQजुषा ९ (क):    

�नया
त व�ृ�,,,, Cयापार सहजीकरण तथा आपू�त
 Cयवथापनका ला�ग ग#रएका मुsय 

पहलह+: 
    

• राि*Gय अथ�त��मा  वाQणvय Mे�को योगदान बढाउन यस Mे�मा सलंzन उ2कृ*ट 

 नया�तकता�, �वदेशी आयातकता�, लगानीकता�, रोजगारदाता तथा  नजी Mे�का Kमुख 

सं�थाका अVयMहB लगायतका ३४ जना उoयमी !यवसायीहBलाई मह2वपूण� 

!यवसा यक !यिqत (CIP) सaमान Kदान ग>रएको छ । 

• देशमा अ2याव�यक व�तु तथा सेवा सव�सुलभ र  नय,मतBपमा उ�चत गुण�तर र 

मू\यमा आपू त� हुने !यव�था ,मलाई उपभोqताको हक %हतको संरMण गनw 

उ�े�यले आपू त� नी त २०६९, काया��वयनमा \याइएको छ । उqत नी तले व�तु 

तथा सेवाको आपू त� !यव�था¸ उपभोqताको %हत संरMणको ला�ग आव�यक 

!यव�था¸ अनुगमन !यव�था¸ खाoय सुरMा¸ बजार !यव�थापन तथा  नयमन 

सaब�धमा आव�यक नी तगत !यव�था गरेको छ । 
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• पेGो,लयम पदाथ�को बजारमू\य अ�तरा�ि*Gय मू\य अनुBप समायोजन गनw प� तको 

सुBवात ग>रएको छ । नी तको काया��वयन योजना तयार गर< काया��वयन गन�को 

ला�ग काया��वयन योजना तजु�मा गनw काय� भइरहेको छ ।  

• संयुqत बजार अनुगमन  नदw,शका – २०६९ अनुसार ५१ fक,समका अ2याव�यक 

व�तु तथा २१ fक,समका सेवाहBको संयुqत अनुगमन टोल<हBबाट बजार अनुगमन 

भइरहेको छ ।  

• संयुqत बजार अनुगमनबाट तोकेका व�तु तथा सेवाहBको अनु�चत स�चय गनw¸ 

कृ��म अभाव ,सज�ना गनw¸ खाoय पदाथ�मा ,मसावट गनw¸ कालोबजार<¸ एका�धकार¸  

गुण�तर¸ नापतौलमा ठगी गनw¸ बढ< म\ूय ,लने ज�ता गैर K त�प�ध�̧  गैर 

!यवसा यक¸  नषे�धत !यापा>रक f^याकलापहBको  नय��ण गनw Kयास ग>रएको 

छ । वाQणvय तथा आपू त� !यव�थापन �वभागबाट २०७० फागुन मसा�त सaम २ 

हजार २ सय ३३ !यवसायीहBको अनुगमन भएको छ ।  

• नेपाल र चीन सरकारबीच सaझौता अनुBप Turn-Key Project को Bपमा 

 नमा�णधीन ,स�धुपा\चोकको लाचा�ि�थत तातोपानी भ�सार  नर<Mण �टेशन 

 नमा�ण काय� हाल सaम ३० K तशत सaप�न भएको छ । 

• NTIS ले प%हचान गरेका  सेवा तथा व�तुहB मVये अदवुा¸ पि�मना¸ तथा औष�ध 

ज�य जडीबुट<हBको गुण�तर सुधार गर<  नकासी व�ृ� गन� �व�व !यापार संगठन 

अ�तग�तको Enhanced Integrated Framework –EIF को मु]य लगानी र नेपाल 

उoयोग वाQणvय महासंघ¸ कृ�ष उoयम के��¸ नेपाल पि�मना उoयोग संघ 

लगायतको साझदेार<मा �व,भ�न प>रयोजनाहB संचा,लत छन ्। 
    

आपू�त
{{ {{    

९.४९ वाQणvय तथा आप ूत � !यव�थापन �वभाग, ५ वाQणvय काया�लय र 

िज\लाि�थत  नर<Mण अ�धकृत समेतबाट गर< २०७० फागनु मसा�तसaम २ 

हजार २ सय ३३ !यवसायीहBको बजार अनगुमन ग>रएको छ । यसर< ग>रएको 

अनगुमनबाट ४ सय ३६ !यवसायलाई लेवल नभएका सामान �व^� नगन�, ६ 

सय ९७ !यवसायलाई !यवसाय दता� Kमाणप� पेश गन� तथा नवीकरण गन�, ३ 

सय १६ !यवसायलाई नापतौलको उपकरण रा]न, २६ !यवसायलाई अन�ुापन 

पेश गन�, ३ सय ४९ jयाट वा �यानको Kमाण ,लन, १ सय ९० !यवसायलाई 

aयाद नाघेका व�त ु�व^� �वतरण नगन�, ४ सय ८६ !यवसायलाई �प*ट<करण 

पेश गन�  नदwशन %दइएको छ । 2य�त ै ८ पटक म\ूय सचूी सकंलन, ५५ 
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व�तहुBको नमनूा सकंलन गनु�का साथै ३ वटा !यवसायउपर म�ुा दायर 

ग>रएको छ ।  

पय
टन    

९.५० �वगत १० वष�को कुल पय�टकको आगमनको Kविृ2त हेदा� २०६९ सaमको 

अव�धमा यो स]ंया व:दो ^ममा रहेको भएप न २०६९ पसु देQख २०७० पसुको 

अव�धमा ७ लाख ९७ हजार ७ सय ५९ पय�टक नेपाल £मणमा आएका छन।् 

यो स]ंया अ घ\लो वष� (२०६८ पसु देQख २०६९ पसु) को तलुनामा ०.७ 

K तशतले कम रहेको छ । २०६९ पसु देQख २०७० पसुको अव�धमा K त पय�टक 

वसाई अव�ध औषत १२.६ %दन रहेको छ । यो अव�ध अ घ\लो वष�को तलुनामा 

केह< कम भएताप न �वगत १० वष�को अव�धमा K त पय�टक वसाइ अव�ध 

औषत १२ %दनको हाराहार<मा �थीर रहेको छ । 

९.५१ या�ा र £मणको उ�े�यको आघारमा कुल पय�टकको स]ंया, पय�टन Mे�को 

K तफल मापन गनw सचूक हो । पय�टकहBको �वशषेता, fक,सम र उनीहBको 

आ�थ�क f^याकलापको Kकृ त �व*लेषण गन� तथा पय�टन Mे�को मागको 

आधारमा बजार !यव�थापन तथा Kव��न काय�को योजना गन� यो सचूक 

मह2वपणू� रहेको छ । २०६९ पसुदेQख २०७० पसुको अव�धमा आउने कुल 

पय�टक मVये ५४.९ K तसत �वदा/मनोर�जन र या�ा/£मण, १२.२ K तशत 

पदया�ा र पव�तारोहण, ५.१ K तशत तीथ�या�ी, ५ K तशत Kशासक�य र 

औपचा>रक, ३.८ K तशत �यापार, २ K तशत सभा र सaमेलन, ०.२ K तशत 

राि�टङ, तथा १४.८ K तशत पय�टकले अ�य उ��ेयले नेपाल £मण गरेका 

�थए। या�ा उ�े�यको आधारमा �वगत १० वष�को पय�टक आगमनको तtयांक 

�व�लेषण गदा�  नि�चत Kविृ2त नदेQखए प न �वदा र मनोर�जन र या�ा/£मण, 

पदया�ा र पव�तारोहण तथा तीथ�या�ा सaब�धी उ�े�यले आउने पय�टकको 

अनपुात दईु  तहाई भ�दा बढ< रहेको छ । 

९.५२ पय�टक आगमनको स]ंयालाई देशगतBपमा �व�लेषण गदा� २०६९ पसु देQख 

२०७० पसुको अव�धमा सवभै�दा वढ< पय�टक आउने पांच मलुकुहBमा ^मशः 

भारत (२३.० K तशत), चीन (११.२ K तशत), -ीलकंा (७.५ K तशत), सयंqुत 

राvय अमे>रका (७.३ K तशत) र सयंqुत अ�धराvय वेलायत (४.७ K तशत) 

रहेका छन ् । �वगत १० वष� देQख न ै उपरोqत देशहB नेपालमा पय�टक�य 



202 

 

£मणका (ि*टले Kमखु ५ देश रहँदै आएका छन ्। 

९.५३ पय�टन Mे�को �वकासको ला�ग आधारभतू तथा दM ता,लम Kा�त जनशिqत 

उ2पादन गनw उ�े�यले २०२९ सालमा नेपाल पय�टन तथा होटल �यव�थापन 

K त*ठानको �थापना भएको �थयो । यस K त*ठानले !यवसा यक तथा 

रोजगारमलूक ता,लमका साथै Hotel Management र Tourism and Travel 

Management मा �नातक तहको तथा Hotel Management मा �नातको2तर 

तहको ,शMण प न ग>ररहेको छ । यस K त*ठानवाट आ�थ�क वष� २०६८/६९ 

देQख आ�थ�क वष� २०७०/७१ को अव�धमा Bachelor of Hotel Management 

(BHM) मा ३ सय ६७ जना, Bachelor of Tourism and Travel Management 

(BTTM) मा २ सय ४४ जना तथा Master of Hotel Management (MHM) मा 

९३ जनाले ता,लम ,लइसकेका छन ्। 

९.५४ आधारभतू, मVयम�तर<य तथा सपुरभाइजर< तहका ता,लमहB तफ�  �वगत ३ 

वष�मा कुल ४ हजार २ सय १९ जनाले ता,लम ,लएका छन ् । जसमVये 

होटलतफ�  २ सय २२ जना, टूर तथा Gाभलतफ�  ४ सय ३ जना, Gेfकङतफ�  २ 

हजार ६ सय ३६ जना, मोफसलमा सचंालन भएका घिुaत तथा होम �टे 

ता,लममा ६ सय ५० र अ�य पय�टन सaब�धी ता,लममा ६ सय ६४ जना 

रहेका छन ्। यस K त*ठानवाट २०७० फागनु म%हनासaम �व,भ�न �तरका ३५ 

हजार ३ सय ८१ जना पय�टन जनशिqत उ2पादन भएका छन ् । �वगत ३ 

वष�मा Lामीण पय�टन तथा होम�टे ता,लमतफ�  तारागाउ �वकास स,म तमाफ� त 

�व,भ�न िज\लाका ४ सय ५० जनालाइ होम �टे सचंालन सaब�धी ता,लम 

%दइएको छ । 

९.५५ पय�टनसगं सaबि�धत शiैMक अVययन तथा ता,लमहBको सचंालनवाट पय�टन 

Mे�मा आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा कुल १ हजार ७ सय (शiैMक कोष� तफ�  २ सय 

२८ जना र ता,लम तफ�  १ हजार ४ सय ७२), आ�थ�क वष� २०६९/७० मा कुल १ 

हजार ३ सय २५ (शiैMक कोष�तफ�  २ सय १ जना र ता,लमतफ�  १ हजार १ सय 

२४) र आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा कुल १ हजार ६ सय २३ (शiैMक कोष�तफ�  २ 

सय ३५ जना र ता,लमतफ�  १ हजार ६ सय २३) थप जनशिqत तयार भई 

पय�टन Mे�को ता,लम Kा�त जनशिqत कुल ३५ हजार ३ सय ८१ जना पगेुको 

छ ।  
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    मQजुषा ९ (ख) : पय
टन Fे�को मुsय उपलि]धहU    

• शाqयमूनी गौतम बु�को ज�म�थल लुिaबनीको �वकासका  न,म2त Kो.के�जो टांगे 

oवारा  नमा�ण गर< सन ्१९७८ मा �वीकृत लुिaबनी गुBयोजना मुता�वक  नमा�ण हुन 

बांक� पूवा�धारहB मVये या�ु सूचना के�� (Visiter Information Centre) र Kशासक�य 

भवनको  नमा�ण आरaभ ग>रनुका साथै गुBयोजना बमोिजमका सडक  नमा�ण, 

ह>रयाल< तथा अ�य भौ तक सुधारका काय�समेत  नमा�णाधीन रहेका छन ् । यस 

अव�धमा गुBयोजना Mे�को सुरMा पखा�ल लगाउने तथा ,मड ,ल�क नहर  नमा�ण 

काय� सaप�न ग>रएको छ । 

• गत आ�थ�क वष� (२०१३) मा लुिaवनी Mे�मा ५ लाख ७३ हजार ५ सय २९ अ�त>रक 

पय�टक, १ लाख ५० हजार २ सय ५२ भारतीय पय�टक र १ लाख २५ हजार ४ सय 

९२ त�ेो मुलुकका गर< जaमा ८ लाख ४९ हजार २ सय ७३ जना तीथ�या�ीले £मण 

गरेका छन ्। यो सं]या २०१२ को तुलनामा क>रव ७ K तशतले वढ< भएको छ । 

• आ�त>रक पय�टनलाई Kव��न गनw उ�े�यले नमूनाको Bपमा गत आ�थ�क वष� मा १ 

सय ३९ जना कम�चार< र  नजका प>रवारलाई सरकार< खच�मा पय�टक�य £मण 

�वदामा पठाइएको �थयो भने चालु आ�थ�क वष� मा ३ सय ६० कम�चार< र  नजका 

प>रवार समेत ७ सय २० जनालाई नेपाल सरकारको खच�मा ५ %दनको �वदा पय�टनमा 

पठाउने काय��व�ध २०७० �वीकृत भएको छ। 

• नेपालको पुवW िज\ला पाँचथरवाट सुB भई पि�चममा दाचु�ला सaम मVय पहाडी तथा 

%हमाल< Mे�मा फै,लएको र �व�वकै लामा तथा रोमा�चक १० पदया�ामVये एक 

पदया�ाको Bपमा प>र�चत Lेट %हमालयन Gेल काय�̂ म अ�तग�त मVय तथा उpच 

%हमाल< Mे�मा रहेका पदमाग�हBको प%हचान गर< 2यसलाई एक आपसमा जो�ने काय� 

सaप�न भएको छ । यसवाट Lेट %हमालय पदमाग�को �व�वभर Kचार Kसार भ ै

अ�तरा�ि*Gय �तरमा नेपालको पय�टन Kव��न हुन गएको छ ।  

• सगरमाथा आरोहणको ६० वष� पुगेको उपलyयमा %हरक महो2सव मनाई �व�वभरमा 

सगरमाथाको म%हमा र ग>रमाको Kचार Kसार गनु�का साथै �व�व तापमान व�ृ�बाट 

%हमाल< Mे�मा पनw Kभावका सaब�धमा �व�व समुदायको Vयानाकष�ण ग>रएको छ । 

सगरमाथा Mे�मा �वशेष सरसफाई अ,भयान संचालन गर< २२ हजार के.जी. फोहोर 

संकलन ग>रएको छ । 

• राि*Gय Vवजावाहक नेपाल वायुसेवा  नगमलाई आ�त>रक र अ�तरा�ि*Gय उडानका 

 न,म2त �वमानहB ख>रद गनw काय� आरaभ भइसकेको छ । यस अनुसार 

अ�तरा�ि*Gय उडानका  न,म2त दईु वटा एयर वस ३२०-२०० (�यारोवडी) ख>रदको 

ला�ग सaझौता भएको छ, जस अनुसार  नगमलाई प%हलो जहाज फे¤ुअर<, २०१५ 

,भ� र अक� सोह< वष�को अ�Kल म%हना,भ� Kा�त हुनेछ ।  
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• आ�त>रक उडानका  न,म2त �च नया सरकारसंग सहु,लयत ऋण र अनुदान गर< २ 

वटा MA-60 (टव� पप �वमान) र ४ थान Y-12 E (दगु�म Mे�मा उडान गन� योzय) 

�वमान Kा�त गनw गर< नेपाल सरकार र चीन सरकारवीच ऋण तथा अनुदान 

सaझौता सaप�न भएको छ । यस अनुसार अनुदानतफ� को २ �वमान यह< माच�देQख 

Kा�त हुने छन ्।  

•  पय�टन उoयोग सaब�धी सेवा Kवाहलाई समसाम यक र �तर<य बनाउने उ�े�यले 

पय�टन उoयोग सेवा Kवाह  नदw,शका, २०७० जार< गर< काया��वयन आरaभ ग>रएको 

छ । यस  नदw,शकाले पय�टन Mे�सaबि�धत साह,सक मनोर}जनपूण� खेलकुदलाई 

समेत दता� तथा  नयमनको Kब�ध ,मलाएको छ।    

 

९.५६ �वगत ३ वष�को पव�तारोहण तtयांक �व�लेषण गदा� २०६७ पसु देQख २०६८ 

पसुको अव�धमा नेपाल आउने पव�तारोहण दलको स]ंया २ सय ५९ रहेकोमा यो 

स]ंया २०६९ पसु देQख २०७० पसुको अव�धमा घटेर २ सय ५२ भएको छ भने 

सोह< अव�धमा पव�तारोह<को स]ंया १ हजार ९ सय ५१ वाट व�ृ� भई २ हजार 

४ सय ५५ पगेुको छ, साम यक रोजगार<को स]या २ हजार ६ सय १६ वाट 

व�ृ� भई २ हजार ८ सय ७४ पगेुको छ भने उqत व�ृ�वाट सरकारलाइ Kा�त 

रोय\ट< B. २३ करोड २५ लाख ३२ हजारबाट १० करोड ८२ लाख ८९ हजार व�ृ� 

भई B. ३४ करोड ८ लाख २१ हजार पगेुको छ । समीMा अव�धमा पव�तारोहण 

दल र पव�तारोह<को स]ंया तथा सोवाट सरकारलाइ Kा�त रोय\ट< रकममा भने 

२०६९ को तलुनामा केह< ~ास आएको छ ।   

९.५७ पय�टन उoयोगमा दता� भ ैवगWकृत भएका होटलमVये तारा �तरको होटल स]ंया 

२०६९ पसु सaम १ सय ७ रहेकोमा २०६९ पसुदेQख २०७० पसु म%हना सaममा 

१० ले व�ृ� भई १ सय १७ पगेुको छ । सोह< अव�धमा शयैा स]ंया ९ हजार ३ 

सय ७१ वाट व�ृ� भई ९ हजार ५ सय ५ पगेुको छ । तारा वाहेकका पय�टक 

�तरका होटलको स]ंया २०६९ पसु म%हना सaममा ७ सय ४६ रहेको मा २०६९ 

पसुदेQख २०७० पसु म%हनासaममा १ सय ६३ ले व�ृ� भई ९ सय ९ पगेुको छ। 

सोह< अव�धमा तारा वाहेकका पय�टक �तरका होटलमा रहेको शयैा स]ंया २ 

हजार ७ सय ३१ ले व�ृ� भई २०७० पौष म%हना सaममा २ लाख ५० हजार १ 

सय ७ पगेुको छ । यसर<, २०७० पसु म%हना मा पय�टन उoयोगमा दता� भएका 
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कुल १  हजार २६ होटल सचंा,लत छन ्भने पय�टकहBको ला�ग K त%दन जaमा 

३४ हजार ५ सय २३ शयैाहB उपल�ध छन ्। 

९.५८ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा पय�टन Mे�वाट आिज�त �वदेशी म�ुा B. ३० अब� ७० 

करोड रहकोमा २०६९/७० मा यो रकम ३ अब� ५० करोड ७० लाखले (११ 

K तशत) व�ृ� भई B. ३४ अब� २१ करोड १० लाख पगेुको छ । आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम ८ म%हनामा पय�टन Mे�वाट आिज�त �वदेशी म�ुा B. ३० 

अब� ४३ करोड रहेको छ । �वदेशी म�ुा आज�नको यह< ि�थ त कायम रहेमा 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को अ�तसaममा यो रकम B. ४५ अब� ४६ करोड पzुने 

देQख�छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम ८ म%हनामा पय�टन Mे�वाट आिज�त 

�वदेशी म�ुाको अनपुात कुल �वदेशी म�ुा आज�नको अनपुातमा ४५ K तशत, 

कुल व�त ु नया�तवाट Kा�त �वदेशी म�ुा आज�नको अनपुातमा २०.४ K तशत, र 

आिज�त कुल �वदेशी म�ुाको अनपुातमा ४.९ K तशत रहेको छ । 

 

uोतः नेपाल रा9: बlैक 

९.५९ चाल ु आ�थ�क वष�मा नेपालमा पय�टन Kव��नको ला�ग �व,भ�न काय�̂ महB 

सचंालन ग>रएका छन ् । नेपाल पय�टन वोड� तथा पय�टन �यवसायीहBको 

सलंzनतामा भारत, चीन, जापान, ,स{गापरु, इजरायल, मले,सया, वेि\जयम, 

सयंqुत अ�धराvय, जम�नी, नेदर\या��स, �पेन, टक®, तथा इटाल<मा 

आयोजना ग>रएका २१ वटा पय�टन मेलाहBमा सहभागी भई नेपाल< पय�टन 
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Kव��न काय� गनु�का साथै भारत र Scandinavian देशहBका �व,भ�न ७ 

शहरहBमा B2B Sesson (नेपाल< तथा �वदेशी टूर अपरेटरहBको अ�तरf^या) र 

,म�डया ¤ीफ स%हतको से\स ,मसनको आयोजना तथा �थानीय नेपाल< 

दतूावास र नेपाल पय�टन वोड�को जनसaपक�  K त न�धहBसगंको सहकाय�मा 

भारत, चीन, अजwि�टना, र ¤ािजलमा नेपाल पय�टन सaव�धी Kव��ना2मक 

काय�̂ मको आयोजना ग>रएको �थयो । 

ता�लका ९ (च) : पय
टन F�ेका  मखु प#रसचूकह+ 

�ववरण २०६९ पुससaम २०७० पुससaम 

कुल पय�टक आगमन सं]या ८०३०९२ ७९७७५९ 

पय�टकको वसाइ अव�ध (औषत %दन) १२.८७ १२.५७ 

पय�टनबाट Kा�त आज�न (B.. करोड) ३०७०.३८ ३०४३.० 

K त पय�टक आय (B.) ३८२३० ३८१४४.३ 

K त पय�टक K त%दन खच� (B.) २९७० ३०३६ 

K त अमे>रक� डलर औषत �व नमय दर 

(B.) 
८५.०५ ८७.९६ 

K त पय�टक K त%दन खच� (अमे>रक� डलर) ३४.९३ ३४.४९ 

कुल गाह��tय उ2पादन (B. करोड) १७०११९ १७५२७४ 

कुल गाह��tय उ2पादनमा योगदान (K तशत) २.० १.७ 

K2यM रोजगार (हजारमा) १६० १७८ 

 नय,मत उडानमा नेपाल आउने अ�तरा�ि*Gय 

वायु सेवा (स]या) 
२६ २९ 

�ोतः सं�कृ त, पय�टन तथा नाग>रक उ�डयन म��ालय, नेपाल रा*G बlक, के��<य तtया{क �वभाग 

चनुौतीहU    

९.६० �वoयमान औoयो�गक व�ृ�दरमा बढो2तर< \याउन,ु औoयो�गक वातावरण 

तयार गर< नयाँ उoयोगहBलाई Kो2साहन गनु�, मौजुदा उoयोगलाई Bzण हुनबाट 

जोगाउन,ु Bzण उoयोगलाई पनु�था�पन गनु�, �व�व!यापीकरण तथा आ�थ�क 

उदार<करणले ,सज�ना गद� \याएको ती¤ K त�पधा�2मक वातावरणको सामना 
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गनw Mमता �वकास गनु�, उ2पादनमा गणु�तर कायम गर< आयात K त�थापन 

गनु�, औoयो�गक रोजगार< ,सज�ना गर< उpच बेरोजगार< दरमा सधुार \याउन,ु 

औoयो�गक उ2पादनहBलाई अ�तरा�ि*Gय बजारमा K त�पधा� गन� सqने गर< 

गणु�तर<य बनाउन,ु �व�व !यापार सगंठन तथा �व,भ�न अ�तरा�ि*Gय सघं-

स�ंथामा भएको Kवेशले ,सज�ना गरेको दा य2व परुा गनु�, अवसरहBको उपयोग 

गनु�, सचूना तथा आधु नक स}चार K�व�धको �वकाससँग आ2मसात ्गन� सqने 

Mमता अ,भव�ृ� गनु� आ%द औoयो�गक Mे�का Kमखु चुनौती रहेका छन ् । 

�वoयतु आप ूत �को कमीका कारण अपेiMत औoयो�गक लगानी एव ं!यापारम�ैी 

वातावरण �वकास हुन सकेको छैन । 

९.६१  नकासीज�य उoयोगह|लाई उ2पादनमलूक आ�थ�क M�ेह| (कृ�ष, वन, पय�टन 

आ%द) सँग एक�कृत गन� नसqन,ु अ�धकांश  नया�तयोzय व�तहु| आया तत 

कpचा पदाथ�मा आधा>रत हुन,ु  नकासीलाई टेवा पzुने गर< पया��त मा�ामा 

भौ तक पवूा�धारको �वकास हुन नसqन ु एव ं भएका पवूा�धारह| प न पणू� 

उपयोगमा आउन नसqन ु Kमखु सम�याको Bपमा रहेका छन ् । 2य तमा� 

होइन, Kमखु  नकासीज�य उ2पादनह|को  नि�चत मापदEड अनसुारको 

गणु�तर कायम तथा सोको KमाQणकरणको स�ंथागत Mमता अ�तरा�ि*Gय 

मापदEड अनBुप हुन सकेको छैन । 

९.६२ उपभोqता%हत सरंMणकाला�ग सरोकारवाला  नकायहB र अ�य उपभोqता %हत 

सरंMण सaब�धी सघं स�ंथाहBबीच सम�वय र सहकाय�लाई Kभावकार< 

बनाउनका ला�ग सयंqुत बजार अनगुमन  नदw,शका काया��वयनमा आइसकेको 

छ । य��प  नकायहBका बीच पया��त सम�वय नहँुदा बजार अनगुमन काय� 

Kभावकार< हुन सकेको छैन । 

९.६३ ,सि�डकेट/काटw,ल{ग ज�ता �वकृ त  नय��णका ला�ग के��<य तथा �व,भ�न 

Kशास नक  नकायहBबाट एक�कृत Bपमा न ै पहल हुनपुनw स�दभ�मा गहृ 

म��ालय, -म तथा रोजगार म��ालय, उoयोग म��ालय, वाQणvय तथा 

आप ूत � म��ालयबीच सम�वय र सहकाय� हुन आव�यक छ । यसका ला�ग 

स�ंथा दता� ऐन लगायत अ�य सaबि�धत ऐनमा ससंोधन गर< काटw,ल{ग र 

,सिEडकेट गन� नपाउने �प*ट !यव�था गनु�पनw आव�यकता रहेको छ । 



208 

 

९.६४ बजारमा व�त ुतथा सेवाको माग र आप ूत �वीच स�तलुन \याई म\ूय  नय��ण 

गन� !यापार<ले �यनुतम �टक मौvदात रा]न सqने प>रमाणका �वषयमा 

काननूमा न ैfकटानी गन� आव�यक छ । यसबाट मालसामानहB सकंलन गर< 

कालोबजार< गनwलाई  नय��ण गन� सघाउ पzुछ । यसका ला�ग म\ूय  नयमन 

नी त तजु�मा गर< काय��वयनमा \याउन आव�यक छ । 

९.६५ अ2याव�यक व�त ुतथा सेवाहBको कृ��म अभावबाट अनाव�यक म\ूय व�ृ� गर< 

कालोबजार< गनw उपर  नय��ण गन� साव�ज नक स�ंथानहBले दै नक उपभोzय 

व�तहुBको भEडारण Mमता बढाई उपभोqताहBको %हत सरंMणका ला�ग 

साव�ज नक स�ंथानहBको !यवसा यक Mमता व�ृ� गन� आव�यक रहेको छ । 

९.६६ खाoया�न ढुवानीमा अनदुान %दइदै आएका दगु�म िज\लाहBमा �थानीय व�तकुो 

उ2पादन र उपभोग बढाउन आहार !यवहारमा प>रवत�न \याई खाoय पर नभ�रता 

घटाउन खाoया�न अनदुान %दइने िज\लाहBलाई ^मशः �व�था�पत (Phase out)  

गनु�पनw आव�यकता रहेको छ । यसका अ त>रqत दगु�म िज\लाहBमा  Food 

Exchange सaब�धी काय�̂ म सचंालन गर< खाoय पर नभ�रता हटाउन जBर< 

छ। 

९.६७ पेGो,लयम पदाथ�को म\ूयमा अ�तरा�ि*Gय�तरमा हुने उतार चढाव, म�ुा�फ� त र 

ब:दो खपतलाई !यव�थापन गन� नसqदा इ�धन आप ूत �मा क%ठनाई उ2प�न 

भएको छ । यसका ला�ग य�ता व�तकुो भEडारण Mमता बढाउनपुनw, रqसौल–

अaलेख}ज पेGो,लयम पाइपलाईन  नमा�ण गनw तथा म\ूय ि�थर<करण कोष 

�थापना गर< पेGो,लयम पदाथ�को आपतूW !यव�थापनलाई सहज बनाउन 

आव�यक छ । 

९.६८ नेपाल पय�टन सचूना Kणाल< तथा सेटलाइट एकाउ�टको �वकास नभएकोले 

�तर<य पय�टन तtयांक  नय,मतBपमा सकंलन तथा �व�लेषण हुन सकेको छैन 

जसले गदा� यो M�े राि*Gय आयको Kमखु �ोत हँुदाहँुदै प न यस Mे�ले राि*Gय 

आयमा प�ु याएको यथाथ� योगदानको गणना गन� सfकएको छैन । 

९.६९ पय�टन सचुना Kणाल< तथा सेटलाइट एकाउ�टको �वकास गर< पय�टन Mे�ले 

मलुकुको अथ�त��मा प�ु याएको योगदानबारे यथाथ�|पमा यक�न गद� पय�टन 

Mे�लाई राि*Gय Kाथ,मकता Kा�त M�ेको |पमा �था�पत गन� द<घ�का,लन|पमा 
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!यव�था गन� सfकने स�ुवधा र सहु,लयतह|का सaब�धमा सरुMा, भौ तक 

 नमा�ण, यातायत लगायतका नी तलाई प>रमाज�न गर< पय�टनम�ैी बनाउनपुनw 

आव�यकता रहेको छ । 

९.७० एक�कृत पय�टक�य पवूा�धार �वकास गर< पय�टनलाई Lामीण M�ेमा प�ु याउन 

समL पय�टन !यवसाय र �वशषेगर< पव�तारोहण, पदया�ा र होम �टे 

पय�टनलाई �थानीय समदुाय, oव�द पी�डत, �पछ�डएको वग�ले समेत लाभ 

,लने !यव�था गनु�पनw आव�यकता रहेको छ । 
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१०. शहरY �वकास 

आवास �वकास 

१०.०१ राvयका �व,भ�न Mे�मा वसोवास गर< आएका सकुुaबासी तथा सहर< गर<ब एव ं

�यनु आय वग�लाई !यवि�थत वसोवासको ला�ग आवास  नमा�ण, द,लत वग� एव ं

लोपो�मखु जा तका (डोम, मसुहर, चमार, दसुाध, ख2वे र अ�य द,लत वग� एव ं

लोपो�मखु जा त ज�त ै राउटे, कुसEुडा, सरेुल, वाद< ग�धव�, चेपा{ आ%द) ला�ग 

आवास अ�तग�त जनता आवास काय�̂ म, �व,भ�न िज\लामा वा%हर< िज\लावाट 

आई काय�रत रहेका कम�चार<हBको ला�ग आवास !यव�था, Kाकृ तक Kकोपवाट 

�व�था�पत र जोQखममा परेका प>रवारहBलाई पनुवा�स गराउने ज�ता काय� गनw 

यसको उ�े�य रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३४ बजार के��को भौ तक 

�वकास योजना काया��वयन काय�̂ म स}चालन,  ७ �थानको भौ तक �वकास 

योजना K तवेदन काया��वयन (झापाको पाडाजुङ< आइतवारे, मोरङको �वराटनगर-

१३, महो2तर<को वलवा, ,स�धुपा\चोकको हेलaव ु मेलaची, गोरखाको पालङुटार, 

म�ुताङको माफा� र दैलेखको नौमलेु), �व,भ�न ८२ �थानको भौ तक पवूा�धार 

�वकास, १ सय ७० वटा सामदुा यक भवन र १० वटा ठूला भवनहB  नमा�ण 

(महे��नारायण  नधी ,म�थला सां�कृ तक के��, दोलखा ,सगंट<मा छा�ावास, 

�चतवन र2ननगरमा सभाहल, �या{जा पतुल<बजारमा सभाहल, बटुवलमा सभाहल 

र गोरखा पtृवीनारायण नगरपा,लका पोखर<थोकमा सभाहल) काय� चाल ुरहेका 

छन ्। अVययनको हकमा २ बजार के��को भौ तक �वकास योजना तयार गर< 

म]ुय म]ुय पवूा�धारहBको �व�ततृ काय�योजना K तवेदन (�ड.�प.आर.) तयार 

गनw, ३ वटा सभाहल  नमा�णको ला�ग �व�ततृ इि�ज नय>रङ �डजाइन तयार, 

�वाइल टे*ट गनw (र2ननगर, सखुwत र डोट< नगरपा,लकामा) र �व,भ�न 

गBुयोजना अVययन गनw ज�ता काय�हB भएका �थए ।  

१०.०२ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा २७ िज\लाहBमा ^मागत १ 

हजार ३ सय ९ र नयाँ ३ सय १७ गर< कुल १ हजार ६ सय २६ जनता आवास 

 नमा�ण काय� स}चालनमा रहेको, अ!यवि�थत व�ती !यवि�थत गन� वा�त�वक 

सकुुaवासी तथा सहर< गर<ब एव ं�यनु आय वग�का ला�ग आवासको !यव�थाको 

ला�ग काठमाड�को इचगुँमा भवन  नमा�ण काय� भइरहेकोमा प%हलो चरणको 

 नमा�ण काय� एव ंदो-ो चरणको प%हलो !लकको काय� समा�त भई सकेको छ 
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भने दो-ो चरणको दो-ो !लकको त-ेो त\लाको ढलान सaप�न भई सकेको 

अव�थामा रहेको र त-ेो !लकको जगको काय� भईरहेको छ । य�त ै गर< 

�व,भ�न िज\लामा वा%हर< िज\लाबाट आई काय�रत रहेका कम�चार<हBको ला�ग 

३ िज\लामा कम�चार< आवास  नमा�णको काय� �व,भ�न चरणमा रहेको छ भने 

आगामी आ�थ�क वष�मा थप ३ िज\लाहBमा कम�चार< आवास  नमा�ण गनw लyय 

रहेको छ । य�तगैर< �थानीय  नमा�ण सामाLी एव ंK�व�ध Kयोग गर< नमनूा 

आवास  नमा�ण काय�को तयार< भईरहेको छ । 

साना शहर बजार �वकासबाट �ामीण �वकास  

१०.०३ गाउँ तथा शहर बीचको अ�तरसaव�ध अ,भव�ृ� गर< साना शहरमा शहर< 

पवूा�धारको �वकासoवारा शहर< स�ुवधामा व�ृ� गर< भ�व*यमा नगरपा,लकाको 

ला�ग आव�यक पवूा�धारको �वकास गनw, शहर< M�ेमा बसाईसराईको ^म 

घटाउने, Lामीण पवूा�धारको �वकास गर< गाउँ व�तीमा उ2पा%दत व�तहुBको 

बजार �वकासoवारा ग>रवी घटाउने उ�े�यले यस काय�̂ म स}चालन ग>रएको 

छ। आ�थ�क वष� २०६९/७० मा Lामीण शहर< M�ेमा Lामीण तथा शहर< 

अ�तरसaव�ध अ,भव�ृ� गन� �व,भ�न ३९ साना शहरको गBुयोजना, भौ तक 

�वकास योजना र अVययन K तवेदन काया��वयन गर< शहर< पवूा�धार �वकासका 

काय� स}चालनमा रहेका �थए भने �व,भ�न ५ साना शहरहBको (रो\पाको 

स,ुलचौर, लमजुङको स�ुदरबजार, रसवुाको �याgुवेसी, डो\पाको दनुबैजार र 

बाजुराको को\ट< (गBुयोजना / भौ तक �वकास योजना तजु�मा गर< �ड.�प.आर. 

तयार गनु�का साथ ै पव�तको कु�मामा  नदw,शत जzगा �वकास काय�̂ म र 

रो\पाको स,ुलचौरमा भौ तक पवूा�धार �वकास काया��वयन भएका �थए ।  

१०.०४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा Lामीण शहर< Mे�मा Lामीण तथा शहर< 

अ�तरसaव�ध अ,भव�ृ� गन� २८ साना शहरको गBुयोजना, भौ तक �वकास 

योजना अVययन K तवेदन काया��वयनमा रहेको छ।  

एक(कृत काय
मूलक योजना 

१०.०५ नगरपा,लकाहBमा !यवि�थत शहर< �वकासको ला�ग नगरपा,लकाहBको K2यM 

सलंzनता तथा �थानीय जनसहभा�गताको आधारमा बढ< भ�दा बढ< जनतालाई 

शहर< �वकास योजना तजु�मा काय�मा सलंzन गराई आव�धक योजना तजु�मा 
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गनw र नगरपा,लकाहBको �डिजटल आधार नqसा तयार गनw एव ंनगरपा,लका 

नभएका िज\ला सदरमकुामहBको भौ तक �वकास योजना तजु�मा गनw यस 

काय�̂ मको म]ुय उ�े�य रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �थानीय 

 नकायहBको लागत सहभा�गतामा ३ नगरपा,लकाहBको (!यास, दमक र सखुwत) 

�डिजटल अव�न वेस aयाप तयार भएको छ । भqतपरु र भ�परु नगरपा,लकाको 

�डिजटल अव�न वेश aयापको �तरो�नती, २ नगरपा,लकाहBको (ग\ुमीको 

तaघास र मोरङको उला�वार<) भौ तक �वकास योजना तजु�मा काय�, 

नगरपा,लकाको लागत सहभा�गतामा ल,लतपरु उपमहानगरपा,लकाको आव�धक 

योजना पनुरावलोकन गर< तजु�मा र �या{जाको पतुल<बजारको आव�धक योजना 

तयार भएका �थए । यस ैगर< काठमाड�को साखँु बजारमा वसपाक�   नमा�णको 

�डिजटल इि�ज नय>रङ �डजाइन तयार भएको, ,भ�ी परुाना टोलको पनु �वकास 

योजना र आव�धक योजना तजु�मा तथा सडक स}जाल योजना अoयाव�धक 

गनw काय� भएका �थए । ब\ख–ुदiMणकाल< कोर<डोरमा टौदह पोखर< M�ेको 

मा�टर �लान तयार गर< �डिजटल इि}ज नय>र{ग �डजाइन तयार गनw र पसा� 

पोखर<याको जzगा एfककरण आयोजनाको �डिजटल इि}ज नय>र{ग �डजाइन र 

\याEड >रए�ज�टमे�ट �लान तयार गनw काय� भएका �थए । 

१०.०६ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा  नगरपा,लकाहBको लागत सहभा�गतामा �डिजटल 

अव�न वेश aयाप तयार गनw काय� चाल ुरहेको, भ�परु नगरपा,लकाको �वoयमान 

वेश aयापलाई अव�न aयापमा �तरो�न त गनw काय� चाल ुभएको, ,स�ाथ�नगर 

वटुवल खEडको हाि2तवनगाई, क�पलव�तकुो लिुaवनी, नेपालग}जको कोहलपरु 

खEड र तaघास नगरपा,लकामा जzगा �वकास काय�̂ म लाग ूगर< !यवि�थत 

सहर एव ं व�ती �वकास गन� अVययन काय� भईरहेको छ। नगरपा,लकाको 

आव�धक योजना तजु�मा  नदw,शका २०५९ प>रमाज�न गनw,  ४ साना सहरको 

भौ तक �वकास योजना तयार गर< तथा मोरङको कटहर< र क�पलव�तकुो 

जयनगर नमनूा गाउँको अVययन गर< म]ुय म]ुय कामको �डिजटल 

इि�ज नय>र{ग �डजाइन तयार गनw काय� रहेको छ । शहर< वातावरण सचूना 

Kणाल< �वकास गनw, पसा� पोख>रयाको र नेपालग}ज कोहलपरु खEडको रझेना 

जzगा एfककरण आयोजनाको �डिजटल इि}ज नय>र{ग �डजाइन र \याEड 

>रए�ज�टमे�ट �लान तयार गनw, शहर< योजना तजु�माको �ला नङ नम�श तथा 
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�6याEडड� प>रमाज�न गनw तथा नगर �वकास स,म त एव ंअ�य बजार Mे�को 

भौ तक �वकास योजना तजु�मा गनw ज�ता काय� स}चालनमा रहेका छन ्। 

�वशषे भौ�तक तथा पूवा
धारFे� �वकास   

१०.०७ %दगो �वकासको अवधारणा अनBुप राि*Gय र �थानीय मह2व रहेका �व,भ�न 

साँ�कृ तक तथा धा,म�क Mे�हBको  नमा�ण र मम�त सधुार एव ं गBुयोजना 

तजु�मा गनw म]ुय उदे�यबाट स}चा,लत यस काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क बष� 

२०६९/७० मा �व,भ�न १३ �थानहBको वेश aयापहB तयार गर< %दगो �वकासका 

अवधारणा अनBुप गBुयोजना तजु�मा काय� भएको �थयो भने %दगो �वकासको 

अवधारणा अनBुप तयार भएका गBुयोजनाले  नदw,शत गरेका �व,भ�न ३३ 

�थानहBको भौ तक तथा पवूा�धार �वकास  नमा�ण तथा मम�त काय� स}चालन 

ग>रएका �थए । यसगैर< नेपालका �व,भ�न तोfकएका १ सय ९२ �वशषे 

�थानहBको भौ तक तथा पवूा�धार  नमा�ण तथा मम�त सधुारका काय�हB भएका 

छन ् । साथ ै सालवसाल< Bपमा आयोजनाको तफ� वाट गBुयोजना तयार भई 

काया��वयन भईरहेका तोfकएका ५ �थानहBमा वातावरण सरंMण अ�तग�त 

वातावरण सधुार तथा सरसफाइ काय� प न स}चालनमा रहेका छन ्। 

१०.०८ आ�थ�क बष� २०७०/७१ मा %दगो �वकासको अवधारणा अनBुप तयार भएका 

गBुयोजनाले  नदw,शत गरेका �व,भ�न ३८ �थानहBमा भौ तक तथा पवूा�धार 

�वकास काय� स}चालन,  देशभर<का तोfकएका �व,भ�न ६ सय ५८ �वशषे 

�थानहBको भौ तक तथा पवूा�धार  नमा�ण तथा मम�त काय� भइरहेको छ । 

सालवसाल< Bपमा आयोजनाको तफ� वाट गBुयोजना तयार भई काया��वयन 

भईरहेका काठमाEड� िज\ला गोकणw�वर महादेव मि�दर M�े र ब¯यो�गनी 

मि�दर M�े, ल,लतपरु िज\लाको �वसखंुनारायण मि�दर Mे�, भqतपरु िज\लाको 

सयू��वनायक मि�दर एव ंचागँनुारायण M�ेहBमा वातावरण सधुार तथा सरसफाई 

काय�  नर�तर Bपमा स}चालनमा रहेका छन । 

सघन शहरY �वकास 

१०.०९ मलुकुका Kमखु शहरहBमा भौ तक पवूा�धार �वकास काय�̂ म स}चालन गर< 

!यवि�थत शहर<करण तथा वातावरणीय सधुार गनw यस आयोजनाको म]ुय 

उ�े�य रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �व,भ�न �थानको शहर< Mे�मा 
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शहर< पवूा�धार तथा वातावरणीय सधुारको काय� सaप�न भएको, २२ 

नगरपा,लकाहBको आव�धक योजना र भौ तक �वकास योजना काया��वयन 

भएको, ८ नगरपा,लकामा सफा सहर अ�तग�त �व,भ�न पवूा�धार �वकासका काय� 

स}चालन, ४ �थान (राज�वराज, जनकपरु, मलगंवा, क�पलव�त)ु मा २००९/२०१० 

को  नड ए,ससमे�ट K तवेदनको आधारमा एक�कृत पवूा�धार �वकास काय�̂ म 

स}चालन भएको, मVय पहाडी लोकमाग� र उ2तरदiMण को>रडोरको आसपासमा 

पनw १० वटा नयाँ शहरहBको पवूा�धार �वकास गनw काय�, १० मVये एक शहरको 

पवूा�धार �वकासको ला�ग जzगा अ�धLहण,  १० वटै नयाँ सहरहB  नमा�ण 

काय�को मा*टर�लान र भवन  नमा�ण मापदEड,  अव�न वेस aयाप साथै जzगा 

�वकास काय�̂ मको �डटेल इि}ज नय>र{ग �डजाइन तयार गनw ज�ता काय� 

स}चालनमा रहेका �थए ।  ६ ठूला शहर< कोर<डोरको पवूा�धार �वकास काय�̂ म 

^मागत Bपमा स}चालन भएको (दहुवी–इनBवा–इटहर<–धरान, पांचखाल–

धु,लखेल–वनेपा–पनौती, पोखरा–लेखनाथ–दलेुग�डा, क�पलव�त–ुलaुवीनी–

,स�ाथ�नगर–वटुवल, सखुwत–दशरथपरु– छ�च,ु अ2त>रया–धनगढ<) यसगैर< १ 

नगरपा,लका (क�पलव�त)ु मा हे\द< ,सट< काय�̂ म स}चालनमा रहेका �थए । 

१०.१० आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा ८ ठूला शहर< कोर<डोरको पवूा�धार �वकास काय�̂ म 

स}चालनमा रहेको छ । २२ नगरपा,लकाको आव�धक योजना / भौ तक �वकास 

योजना स}चालनमा रहेको, १० नयाँ शहर  नमा�णका ला�ग �व,भ�न पवूा�धार 

 नमा�णका काम भई रहेको छ । यसगैर< ८ ठूला सहर< कोर<डोरको पवूा�धार 

�वकास एव ं८ नगरपा,लकामा सफा सहर अ�तग�त काय�̂ म स}चालनमा रहेका 

छन ् । जzगा एक�करण आयोजना सaब�धी पवूा�धार �वकास २ �थानमा 

(लाहान नगरपा,लका र काठमाEड�को इचँगनुारायण) र अ�य पवूा�धारहB 

स}चालनमा रहेका छन ्। 

मझौला शहर एक(कृत शहरY वातावरणीय सुधार  

१०.११ यस आयोजना काया��वयन भएका ६ वटा नगरपा,लकाहB (बनेपा, पनौती, 

धु,लखेल, �वराटनगर, वीरगजं र बटुवल) मा समावेशी आ�थ�क उ�न त तथा 

�वा�tय ि�थ तमा सधुार गर< नगरवासीको जीवन�तर व�ृ� गनw लyय रहेको 

छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा का£े jयाल< एक�कृत खानेपानी आयोजनाका 

ला�ग क�Gयाqट सaझौता भएको �वराटनगर नगरपा,लकामा ग>रने  नमा�ण 
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काय� (सडक सधुार तथा Kशोधनशाला स%हतको ढल Kणाल<)  नमा�ण काय�को 

�वड नो%टस Kकाशन गरेको र वीरगजंको पवूा�धार �वकासको �डटेल �डजाइन 

तयार भएको छ । बटुवलको खानेपानीको ला�ग �वड Kोसेसमा रहेको छ भने 

LFS र Auto Village को �डजाइन फाइनल हुने ^ममा रहेका �थए । 

१०.१२ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा  का£े उप2यकाका एक�कृत खानेपानी आयोजनाको 

ला�ग  नमा�ण !यवसायी  नयqुत भई (Slow Sand Filter, Distribution Line, 

Sedimentation Tank)  नमा�ण काय� सचुाB रहेको छ भने धु,लखले, कु�स र 

देवी�थानमा Reservoir Tank  नमा�ण काय� भईरहेको छ । �वराटनगरको ढल 

Kणाल< र ढल Kशोधन के��  नमा�ण काय� चाल ुरहेको छ भने वीरगजंको ढल 

Kणाल< र ढल Kशोधन के��  नमा�णको सaझौताको ^ममा रहेको छ । 

बटुवलको खानेपानी Kणाल< �व�तार काय�को बोलप�को म\ुया{कन, फोहरमलैा 

!यव�थापन काय�को बोलप�मा ADB बाट Kा�त सझुावका आधारमा प>रमाज�न 

भईरहेको छ। �वराटनगर, वीरगजं र बटुवलमा उपभोqता स,म त माफ� त ग>रने 

�व�वध सामदुा यक �वकासका काय�हB सचुाB रहेको छ । 

भवन �नमा
ण संiहता, सरकारY भवन �नमा
ण 

१०.१३ भवन स%ंहता तयार गर< यसको काया��वयन गनw, सरकार< भवन  नमा�ण गनw 

तथा मौजुदा सरकार< भवनहBको अव�था समेत देQखने गर< सरकार< भवनको 

अ,भलेख सकंलन गनw र वकैि\पक  नमा�ण सामLीको प%हचान तथा दैवी Kकोप 

एव ंभकूaपीय Kभावबाट सरुiMत र fकफायती भवनहBको  नमा�ण गनु�का साथ ै

सरकार< भवनहBको  नमा�ण गनw यस काय�̂ मको म]ुय उ�े�य रहेको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा सहर< �वकास तथा भवन  नमा�ण �वभागको काया�लय 

भवन, �व,भ�न �ड,भजन काया�लयहBका काया�लय र आयोजनाका काया�लय 

भवन गर< जaमा १९ वटा भवन र अ�य ९ वटा सरकार< भवन  नमा�ण काय� 

चाल ुरहेका �थए । य�तगैर< ल,लतपरु वाँडगेाउँि�थत कृ*णKसाद भ�राई आ-म 

 नमा�ण काय� ^मागत चाल ु रहेको, ३ सरकार</सामदुा यक भवनको Kवल<करण 

गनw काय� स}चालनमा रहेका �थए । राि*Gय भकुaप सरुMा %दवस, �व�व 

वसोवास %दवस मनाइएको, जनकपरु नगरपा,लकालाई भवन स%ंहता लाग ू गन� 

सMम गन� On the Job ता,लम गनw ज�ता काय� स}चालन भएका �थए । 
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साव�ज नक ख>रद !यव�थापन, �वभागका इलेिqGकल र �यानेटर<  

इि�ज नयरहBलाई ता,लम ज�ता काय� भएका �थए । 

१०.१४ आ�थ�क २०७०/७१ मा सहर< �वकास तथा भवन  नमा�ण �वभागको काया�लय 

भवन, �व,भ�न �ड,भजन काया�लयहBका काया�लय, आयोजनाका काया�लय भवन 

गर< जaमा १४ ^मागत Bपमा  नमा�ण भईरहेको छ भने अ�य १० सरकार< 

भवन  नमा�ण काय� चाल ु रहेका छन ् । ल,लतपरु वाँडगेाउँि�थत कृ*णKसाद 

भ�राई आ-म, �या{जाको सभाहल, पा\पाको दरवार सधुार ज�ता काय� ^मागत 

Bपमा स}चालनमा रहेका छन ् । २ सरकार</सामदुा यक भवनको Kव,लकरण 

गनw काय� स}चालनमा रहेका छन ्। राि*Gय भकुaप सरुMा %दवस मनाइएका र 

भवन  नमा�ण स%ंहता काया��वयन र सरुiMत भवन  नमा�ण सaवि�ध जनचेतना 

अ,भव�ृी गनw काय� भईरहेका छन ् । यसगैर< १ वटा भवन स%ंहता प>रमाज�न 

गनw काय� र प>रमाज�न भई सकेको भवन स%ंहता छपाईको ^ममा रहेका छन ्। 

नवKवेशी इि�ज नयरहBलाई अ,भमQुखकरण ता,लम %दने काय�̂ म रहेको छ । 

राि*Gय भवन नी त सaब�धी गो*ठ¢ स}चालन,  नजी अ�पताल, �वoयालय, 

न,स�ङहोम तथा अ�य ठूला !यापा>रक भवनहB �वीकृ तका ला�ग �वशषे� सेवा 

Kदान र सयंqुत आवासको अनगुमन तथा म\ुया{कन काय� भईरहेको छ ।  

�वराटनगर चxपथ आयोजना  

१०.१५ �वराटनगर उप–महानगरपा,लकामा भईरहेको ब:दो जनस]ंयाको व�ृ�का 

कारणले सो उप–महानगरपा,लका र आसपासका गाउँ �वकास स,म तहBमा ती¤ 

Bपमा व�तीहB ब:नाले पदैल या�ी र सवार< साधनको चाप ब:न गएका हँुदा 

जzगा एक�करण Kकृयाको माVयमबाट च^पथ अ�धकार Mे� (Right of Way) 

को ला�ग आव�यक पनw जzगाको !यव�था गर< क>रव ३० fकलो,मटर 

लaवाइको च^पथको दवु ैतफ�  गर< क>रव १ सय ८२ ,मटर Mे�मा योजनाव� 

तथा !यवि�थत सहर< �वकासको नमनूाको Bपमा च^पथ �वकास गनw यस 

आयोजनाको म]ुय उ�े�य रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा जzगा 

�वकासको माVयमवाट ४१ fक.मी लaबाइको च^पथको �व�ततृ योजना 

�ड.पी.आर. तयार गनw काय�को दो-ो खEडको काय� सaप�न भएको र त�ेो 

खEडको काय� चाल ुरहेको छ । �ड.पी.आर तयार भई सकेको Mे� ,भ� क>रव १ 

fकलो,मटर लaबाइमा नमनूा जzगा �वकास काय�̂ म काया��वयन गनw, �व�ततृ 
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इि�ज नय>र{ग �डजाइन तयार गनw र �ड.�प.आर. अनसुारको >रए�ज*टमे�ट 

�लानलाई fफ\डमा उतार गनw काय� स}चालन भएका �थए । आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ मा जzगा �वकासको माVयमवाट क>रव ४१ fकलो,मटर लaवाइको 

च^पथको �व�ततृ आयोजना K तवेदन �ड.�प.आर. तयार भई सकेको Mे�,भ� 

क>रव १ fकलो,मटर लaवाईमा नमनूा जzगा �वकास काय�̂ म काया��वयन तथा 

�ड.�प.आर. बमोिजम पवूा�धार  नमा�ण काय� स}चालनमा रहेका छन ् । �वगत 

वष�देQख ^मागत रहेका �व�ततृ आयोजना K तवेदन काया��वयन गन� ३ 

fकलो,मटर Mे�को >रए�ज*टमे�ट �लान तयार गनw र Gयाक खोल< �व�ततृ 

इि�ज नय>रङ �डजाइन तयार गनw काय� चाल ु रहेको तथा �ड.�प.आर. 

बमोिजमका अ�य  नमा�ण काय� स}चालनमा भईरहेका छन ्। 

नमूना एक(कृत वती �वकास काय
xम (तराई–मधेश–पहाड–iहमाल)  

१०.१६ नगरपा,लका नभएका िज\ला सदरमकुामको एक�कृत पवूा�धार �वकास, 

लोकमाग�मा पनw K2येक �वकास M�ेको १/१ साना शहर व�ती �वकासको 

पवूा�धार �वकास, नमनुा गाउँ �वकास स,म तको योजना अनसुार पवूा�धार �वकास, 

नमनूा एक�कृत व�ती �वकास एव ं घनाव�ती काय�̂ मको माVयमबाट छ>रएर 

रहेका व�तीहBलाई उपयु�qत ठाउँमा एक�कृत गर< एक�कृत पवूा�धार �वकास 

काय�̂ म, जनता आवास काय�̂ म अ�तग�त डोम, मसुहर, चमार, दसुाध, ख2वे र 

अ�य द,लत वग� एव ंलोपो�मखु जा त ज�त ैराउटे, कुसEुडा, सरेुल, वाद<, ग�धव�, 

चेपाङ आ%दका ला�ग आवास एकाई  नमा�ण गनw ज�ता काय� गनw यसको उ�े�य 

रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा गत आ�थ�क वष�हBमा अVययन सaप�न 

भएका ७ िज\लामा घनाव�ती काय�̂ म स}चालन गर< एक�कृत पवूा�धार 

�वकासका काय� स}चालनमा रहेका �थए । ४ �थानमा नमनूा गाउँ अVययन 

K तवेदन काया��वयन, १२ �थानमा नमनूा एक�कृत व�ती �वकास काय�̂ म , ३१ 

नगरपा,लका नभएका िज\ला सदरमकुामहBको एक�कृत पवूा�धार �वकास काय� 

गनw काय�̂ म प न स}चालनमा रहेका �थए । लोकमाग�मा पनw ५ साना शहर 

व�तीको पवूा�धार �वकासका काय�̂ म स}चालनमा रहेका, २ नमनूा गाउँको 

अVययन गर< �ड.�प.आर. तयार गनw काय� स}चालनमा रहेका �थए । जनता 

आवास काय�̂ म अ�तग�त डोम, मसुहर, चमार, दसुाध, ख2वे र अ�य द,लत वग� 

एव ं लोपो�मखु जा त ज�त ै राउटे, कुसEुडा, सरेुल, वाद< ग�धव�, चेपाङ आ%दका 

ला�ग आवास एकाई  नमा�ण गनw काय� स}चालनमा रहेका �थए । य�त ैगर< 
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अ!यवि�थत व�ती !यवि�थत गन� वा�त�वक सकुुaवासी तथा सहर< गर<ब एव ं

�यनु आय भएका प>रवारहBको ला�ग आवास !यव�था, रो\पाको ,लवाङमा 

जzगा �वकास काय�̂ मको सभंा!यता अVययन गर< �लक �लान तयार गनw, 

जनता आवास तथा एक�कृत घनाव�तीको Kभाव म\ुया{कन गर< काय�̂ म 

पनुरावलोकन गनw ज�ता काय�̂ म स}चालनमा रहेका �थए ।  

१०.१७ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा गत आ�थ�क वष�हBमा स}चालन भएका ७ िज\लामा 

घनाव�ती काय�̂ म स}चालनमा रहेका छन ्भने २० �थानमा नमनूा एक�कृत 

व�ती �वकास काय�̂ म र ३१ नगरपा,लका नभएका िज\ला सदरमकुामहBको 

एक�कृत पवूा�धार �वकास काय� स}चालनमा रहेका छन ्। 

गणत�� मारक तथा गणत�� तVभ  

१०.१८ नेपालको राि*Gय एकता र अखEडताको प>रचायकको Bपमा तथा ऐ तहा,सक 

जनआ�दोलनको उपलि�धको K तकको Bपमा एक राि*Gय मह2वको �च�ह 

 नमा�ण गनw  नण�य अनBुप आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यस काय�̂ म अ�तग�त 

गणत�� �तaभ  नमा�ण �थलको Geotechnical Investigation गनw काय� र 

WGS Co-ordinate System को काय� सaप�न र Structural Design को Draft 

Report Kा�त भएको छ । य�त ैगर< गणत�� �तaभ  नमा�ण काय�को ला�ग 

IEE गनw काय� र गणत��  नमा�ण प>रसरको लोकल ए>रया �लानका, Replica 

को जगको काय� भइरहेको, Kवेश माग�को ला�ग  नमा�ण !यवसायीसँग सaझौता 

भएका �थए भने साईट अfफसको सपुर�Gqचरको काय� हँुदै गरेका �थए ।  

१०.१९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ गणत�� �मारक  नमा�णको म]ुय भागको दो-ो लेभलको 

ढलान काय� सaप�न भएको छ भने चमेना गहृ, फोहराको ढलान गन� डEडीको 

काय� भई रहेको छ । य�त ैगर< टुकुचा खोलामा १ सय ७६ ,मटर >रटे न{ग 

वाल लगाउने काय� सaप�न भई दiMण तफ� को सीमा पखा�लको काय� भइरहेको 

छ। गणत�� �तaभको हकमा गांगखेलको �व�ततृ Land Scaping Design तथा 

AE �डजाइनको >रjय ूगनw काय�को अि�तम K तवेदन Kा�त हुने ^ममा रहेको छ 

भने �पयर >रjय ूगनw काय�को K तवेदन Kा�त भएको छ । य�त ैगर< �तaभको 

Replica बनाउने काय� सaप�न भई साइटमा Install भएको,  �तaभ  नमा�ण 

�थलको व>रप>र \याEड�केप काय�को  नमा�ण काय� र Kवेश माग�को काय� चाल ु

रहेको छ । 
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नेपाल भारत सीमा एक(कृत जाँच चौक( �वकास  

१०.२० नेपाल र भारत दईु देशका जनताहB बीच लामो समय देQख �वoयमान !यापार, 

वाQणvय तथा आ�थ�क सaब�धलाई अझ स(ुढ तथा �व�व�धकरण गन� दवु ै

देशको सीमाका ४ �थान (नेपालग}ज, भरैहवा, वीरगजं र �वराटनगर) मा 

योजनाब� तथा Kभावकार< एक�कृत सीमा जाचँ चौक� पणू�Bपमा भारतीय 

सरकारको अनदुान सहयोगमा  नमा�ण भईरहेको छ । यस आयोजनाले दईु 

देशको सीमा !यव�थापन, !यापार, वाQणvयमा सरलता साथ ै सीमा सरुMामा 

समेत सकारा2मक Kभाव पानwछ । जzगा Kा�त गनw, Kा�त जzगाको सरंMण 

गनw, वातावरणीय Kभावको म\ुया{कन गनw, �वoयतु आप ुत � Kभा�वत 

प>रवारहBलाई M तप ुत � तथा राहत काय�̂ महB नेपाल सरकारले गनwछ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा जzगा अ�धLहण गदा� Kभा�वत भएका प>रवारका 

ला�ग अनदुान सहयोग �वतरण काय� एव ंICP बाट Kभा�वत Mे�का वा,स�दाका 

ला�ग राहत �वBप �व,भ�न पवूा�धार �वकासका काय�̂ म स}चालन भएका �थए 

भने ICP �वराटनगर, भरैहवा र नेपालग}जमा जzगा सरंMण गनw काय� भएका 

�थए । आ�थ�क वष� २०७०/७१ �वराटनगर र वीरगजंमा जzगा अ�धLहण 

ग>रएका जzगाको मआु!जा �वतरण काय� भइरहेको छ भने �वराटनगर, वीरगजं 

र भरैहवा ICP मा �व,भ�न पवूा�धार  नमा�ण र ICP को जzगा सरंMण ज�ता 

काय� स}चालनमा रहेका छन ्।  

शहरY शासक(य Fमता �वकास काय
xम 

१०.२१ मेचीनगर, धनकुटा, इटहर<, लेखनाथ बागलङु र तानसेन गर< ६ नगरपा,लकाहBको 

शहर< पवूा�धार �वकास गनw यसको लyय रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

तानसेन नगरपा,लकाको लyमीनारायण मि�दर र %हले बजारको पवूा�धार 

�वकासको ठेqका सaझौता भएको, मेचीनगरको गेट  नमा�ण काय�को बोलप� 

म\ूया{कन सaप�न, अ�य १६ वटा पवूा�धार  नमा�णको �डजाइन तथा लागत 

अनमुान तयार भएको र नगरपा,लकाहBमा Block Grant पठाइएका �थए । 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaममा गत आ�थ�क वष�मा 

नगरपा,लकाहBमा पठाईएका Block Grant वाट स}चालनमा रहेका काय�̂ महB 

सचुाB रहेका छन ्। 
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एक(कृत शहरY �वकास काय
xम 

१०.२२ नेपालका तराईमा अवि�थत शहरहB (जनकपरु, धरान, ,स�ाथ�नगर र 

नेपालग}ज) मा शहर< वातावरण पवूा�धारहBको �वकासका माVयमबाट 

शहरवासीहBको जीवन�तरमा व�ृ� गनw उ�े�यका साथ जुलाई २०१२ देQख यो 

आयोजना स}चालनमा रहेको छ । ५ वष� समयाव�ध रहेको यस आयोजनाको 

उ�े�यमा नगरपा,लकाहBमा शहर< पवूा�धार �वकास गनw सामदुा यक �वकास 

काय�̂ म स}चालन,  लl�गक समानता र सामािजक समावे,शकरणमा अ,भव�ृ� 

गनw र आयोजना !यव�थापन तथा Kशासfकय सधुारमा सहयोग प�ु याउने रहेको 

छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा जनकपरु बाहेक ३ वटै नगरपा,लकाहBमा 

स}चालन हुने पवूा�धार �वकास काय�̂ महBको इि�ज नय>र{ग �डजाइन र 

सपुर,भजन क�स\6या�ट साथै सामदुा यक �वकास काय�̂ म स}चालन गन� गरै 

सरकार< स�ंथासँग सaझौता भएको छ भने के��मा Project Management and 

Supervision Consultation र Gender Equality and Social Inclusion सँग 

सaझौता भएको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हना सaममा ११ 

वटा �व,भ�न परामश�दाताहBसँग सaझौता सaप�न भई PPMS �थापना 

भईसकेको छ भने  नमा�ण सaब�धी °ा�ट �डजाइन पेश भएको र जनकपरु 

नगरपा,लकाको Conceptual Design र धरान नगरपा,लकाको Draft Conceptual 

Design पेश भएको छ । 

�ामीण पहँुच सुधार तथा �वके�5Yकरण प#रयोजना 

१०.२३ �थानीय तहमा बा~ै म%हना स}चालन हुने सडक तथा Lामीण सडक मम�त 

सaभार, सामदुा यक पवूा�धार तथा यातायात सेवा सधुार गनw उ�े�यले �व�व 

बlकको आ�थ�क सहयोगमा झोल{ुगे पलुतफ�  ५८ िज\लाह| र सडकतफ�  ३० 

िज\लाह|मा यो काय�̂ म स}चालन भइरहेको छ । यस अ�तग�त आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा झोल{ुगे पलु फे��केसन २ सय ५५ वटा, सामदुा यक पवूा�धार तथा 

यातायात सेवा ५५ वटा र १ सय ५० वटा यस सaब�धी Mमता अ,भव�ृ� 

ता,लम स}चालन ग>रएको �थयो भने ती f^याकलाप चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaम झोल{ुगे पलु फे��केसन १ सय ७६ वटा, 

सामदुा यक पवूा�धार तथा यातायात सेवा १ सय ४७ वटा र ३५ जनालाई Mमता 

अ,भव�ृ� ता,लम स}चालन भएका छन ्। 
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�ामीण पुनः�नमा
ण तथा पुनःथापना काय
xम 

१०.२४ �थानीय पवूा�धारह|को �वकास गर< Lामीण जनताको बजारसaम पहँुच प�ु याई 

उनीह|को सामािजक, आ�थ�क �वकासका साथै रोजगार<का अवसर व�ृ� गर< 

जीवन�तरमा सधुार गनw म]ुय उ�े�यका साथ यो काय�̂ म काया��वयन 

भइरहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा Lामीण सडक २ सय ३६ fक.मी,Lाभेल 

५३ fक.मी,कालोप� े१ सय ७ fक.मी.,सडक पलु ५ वटा, झोल{ुगे पलु ५४ वटा, 

खानेपानी ९७ वटा सaप�न भएका �थए। यस काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaम ९.५५ fक.मी कालोप�,े२७ fक.मी. Lाभेल 

र ९८ fक.मी.कpची सडक गर< कुल १३४.५५ fक.मी. सडक, २ सडक पलुको 

 नमा�ण काय� सaप�न भएको छ । 

�ामीण सामुदा�यक पूवा
धार �वकास काय
xम  

१०.२५ सामदुा यक पवूा�धारह|को  नमा�ण तथा सधुारका ला�ग २१ िज\लामा यो 

काय�̂ म स}चालनमा रहेको छ । यस काय�̂ मको Kमखु उ�े�य Lामीण Mे�का 

ग>रब प>रवारको खाoय सरुMा ि�थ तमा सधुार \याई उनीह|को �वावलaबन 

Mमता अ,भव�ृ� गनु� हो । यस काय�̂ मबाट Lामीण सडक  नमा�णका साथै स–

साना आय आज�न व�ृ�का काय�ह| स}चालन भइरहेका छन ् । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा १ सय ४६ वटा िज�वकोपाज�न तथा आयआज�न व�ृ�का 

f^याकलाप स}चालन र ७४ fक.मी. Lामीण सडक  नमा�ण ग>रएकोमा आ�थ�क 

वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हना सaममा ३५ वटा िज�वकोपाज�न तथा आय 

आज�न ब�ृ�का काय�̂ म स}चालन र २० fक.मी Lामीण सडक  नमा�ण ग>रएको 

छ ।  

�वकेि�5त �ामीण पूवा
धार तथा िज�वकोपाज
न सुधार आयोजना  

१०.२६ आ�थ�क वष� २०६२।६३ देQख १८ िज\लामा Lामीण Mे�को आ�थ�क, सामािजक 

पवूा�धार  नमा�ण गनw, यातायात स}जाल �व�तार गनw, Lामीण रोजगार<का 

f^याकलाप स}चालन गनw, �थानीय�तरको स�ंथागत Mमता अ,भव�ृ� गनw 

उ�े�यले यो आयोजना स}चालन भएको हो । यस आयोजना अ�तग�त  आ�थ�क 

वष� २०६९/७० मा १० fक.मी. नयाँ सडक  नमा�ण, १० fक.मी. सडक पनु�थापना 

तथा �तरो�न त र २० वटा  झोल{ुगे पलु  नमा�ण  चरणमा रहेका �थए । 
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आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हना सaममा यस ैआयोजना अ�तग�त 

८ fक.मी. नयाँ सडक  नमा�ण, ५ fकमी. सडक पनु:�थापना र ४२ वटा झोल{ुगे 

पलु  नमा�णा�धन अव�थामा रहेका छन ्। 

झोलुlगे पुल Fे�गत काय
xम 

१०.२७ देशका ७५ िज\लाह|मा स}चा,लत यस काय�̂ मको उ�े�यमा म]ुय एव ं

�थानीय माग�मा पनw झोल{ुगे पलुह|को  नमा�ण तथा बहृत मम�त सaभार गर< 

Lामीण पहँुचमा सधुार \याउने रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा झोल{ुगे 

पलुतफ�  ^मागत ३ सय वटा झोल{ुगे पलु  नमा�ण सaप�न भएको �थयो। 

आ�थ�क बष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा ३ सय ३९ वटा सामदुा यक 

सaझौता ठेqका, ४६ वटा फाउEडशेन तथा कंf^%टङ, १ सय ५२ वटा फलामे 

पाट�स फे��केशन ग>रएको छ भने ५४ वटा झोल{ुगे पलुको ला�ग ल±ा ता�ने 

तथा जडान  काय�, २ सय ४ वटा झोल{ुगे पलुहBको सवw �डजाइन र ५५ वटा 

^मागत झोल{ुगे पलुह|को  नमा�ण काय� सaप�न भएका छन ्।  

थानीय तरका सडक पुल तथा सामुदा�यक पहँुच सुधार काय
xम  

१०.२८ �थानीय �तरका सडकह|मा  नय,मत यातायात स}चालन गन�का ला�ग सो 

सडकह|मा आव�यक पनw पलुह| बनाई ग>रबी  नवारणको लyय Kाि�तमा 

सहयोग प�ु याउने उ�े�यले सन ् २०११ देQख यो काय�̂ म देशका ७५ वटै 

िज\लामा स}चालन भएकोमा हाल ४४ िज\लाह|मा पलु  नमा�ण काय� भरैहेको 

छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यस काय�̂ मबाट ८ वटा ^मागत पलु  नमा�ण 

सaप�न भएका �थए । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा १८ वटा 

पलु  नमा�ण, �डजाइन इ*ट<मेट सaप�न २८ वटा र ९२ वटा सडक पलुहB 

 नमा�णा�धन चरणमा रहेका छन।् 

थानीय यातायात पूवा
धार Fे�गत काय
xम 

१०.२९ द<घ�काल<न कृ�ष योजनामा !यव�था भएअनसुार कृ�ष उ2पादनको (ि*टले 

मह2वपणू� पकेट Mे�ह|मा उ2पादन र बजार Kf^यालाई सघाई  नजी Mे�को 

आ�थ�क f^याकलाप अ,भव�ृ� गन� कृ�ष उ2पादन हुने थलोलाई मोटर च\ने मलू 

सडकमा जो�ने उ�े�यले Lामीण कृ�ष सडकको  नमा�ण गनw र Lामीण�तरका 
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सडक तथा गोरेटो घोडटेो बाटोह|  नमा�ण तथा मम�त सधुार गनw उ�े�यले कृ�ष 

तथा �थानीय�तरका सडक आयोजना स}चालनमा रहेकोमा आ�थ�क वष� 

२०६६/६७ देQख यसको नाम �थानीय यातायात पवूा�धार Mे�गत काय�̂ म रहेको 

छ । यस काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� २०६९/७० मा १ सय ३२ fक.मी. सडक 

सवwMण, २ सय ५० fक.मी.कpची सडक  नमा�ण, २ सय ४० fक.मी.सडक Lाभेल, 

कालो प� े२१ fक.मी., सडक मम�त सधुार ४ सय fक.मी., कजवे पलु पलेुसा १ 

सय १ वटा  नमा�ण सaप�न भएको �थयो । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम 

आठ म%हना सaममा यस काय�̂ म अ�तग�त ३ सय fक.मी. सडक सवwMण, ९० 

fक.मी. कpची सडक  नमा�ण, ४८ fक.मी. सडक Lाभेल, कालो प� े ६ fक.मी., 

सडक मम�त सधुार ४ सय fक.मी. र कvवे पलु पलेुसा  नमा�ण ३५ वटा 

सaप�न भएका छन ्। 

�ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना  

१०.३० सaपणू� जनस]ंयालाई खानेपानीको स�ुवधा सरसफाई स�ुवधा प�ु याउने लyयका 

साथ स}चा,लत यस काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ७० वटा 

^मागत तथा नयाँ  Lा,भट< खानेपानी, १ वटा आकाश ेपानी सकंलन काय�̂ म, 

२ वटा �डप 6यवुवेल जडान, १ सय ५० वटा �यालो 6यवुवेल जडान ग>रएको 

�थयो । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा ^मागत तथा नया ँ

Lा,भट< आयोजना, आकाश े पानी सकंलन काय�̂ म �डप 6यवुवेल र �यालो 

6यवुवेल जडान ज�ता काय�̂ म स}चालन भएका छन ्।  

�ामीण जलuोत Cयवथापन प#रयोजना 

१०.३१ सदुरू तथा मVय पि�चमा}चलका (हुaला, दैलेख, कैलाल<, डोट<, अछाम, बाजुरा, 

बझाङ, दाचु�ला, बतैडी र डड\ेधुरा) िज\लाह|मा %दगो खानेपानी तथा सरसफाई 

!यव�थापन गर< वातावरणीय अव�थामा सधुार एव ं जनताको जीवन�तर 

अ,भव�ृ� गनw उ�े�यले आ�थ�क वष� २०६३/६४ देQख जल�ोत ग|ुयोजना, 

आसw नक �यनूीकरण, Lाभेट< खानेपानी, ,स}चाई, लघ ु जल�वoयतु, फोहरमलैा 

!यव�थापनका Mे�मा काय� हँुदै आएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ८९ वटा 

खानेपानी Kणाल< तथा सरसफाई आयोजना ि�कम, पानीको बहुपयोग ि�कम ८ 

वटा, Stand Alone खानेपानी ि�कम ९० वटा र ,सचंाई ि�कम ५ वटा सaप�न 
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भएका �थए। आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaममा ३० वटा 

खानेपानी Kणाल< र सरसफाई ि�कम, पानीको बहुपयोग ि�कम ४ वटा, Stand 

Alone खानेपानी ि�कम २४ वटा र घरध>ुर�तरको िज�वकोपाज�न पो*ट 

क��Gqसन सaब�धी ि�कम १ सय  वटा सaप�न भएका छन ्। 

पि�चम नेपाल �ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ प#रयोजना  

१०.३२ यस प>रयोजना तनहँु, �या{जा, पव�त, बाzलङु, aयाzद<, क�पलव�त,ु |प�देह<, 

नवलपरासी र �यठूान िज\लामा Lामीण खानेपानी तथा सरसफाई काय�̂ म 

आ�थ�क वष� २०६५/६६ देQख स|ु भएको हो । प>रयोजना Mे�का पहाडी ६ 

िज\लाह|मा खानेपानी तथा सरसफाई स�ुवधा बढाउन ु र तराईका ३ 

िज\लाह|मा आसw नक �यनूीकरण गनु� यस प>रयोजनाको उ�े�य रहेको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा  सरसफाई र �वा�tय काय�̂ मबाट ५ लाख ७४ हजार 

६ सय ७५ जना, आसw नक �य ूनकरण काय�̂ मबाट ६ हजार ९ सय ३७, ^मागत 

तथा नयाँ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनावाट ४४ हजार ७ सय ४३ जना,  

वातावरण सरंMण, आयमलुक काय�̂ मबाट १९ हजार २ सय २५ जना 

लाभाि�वत भएका �थए । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा 

^मागत तथा नयाँ खानेपानी सरसफाई आयोजनाबाट २ हजार ५ सय ५४ जना, 

सरसफाई र �वा�tय काय�̂ मबाट ६ हजार ५ सय ९३ र सशुासन र Mमताव�ृी 

काय�̂ मबाट ७ सय ८४ जना लाभाि�वत भएका छन।्यस काय�̂ म तथा 

जल�ोत !यव�थापन प>रयोजनाको सहयोगमा अछाम, �यठूान, पव�त, बाzलङु, 

aयाzद<, म�ुताङ, तनहँु िज\ला खुला %दसामqुत M�े घोषणा भएका छन ्।  

जीवनतर सुधारका ला�ग थानीय पूवा
धार काय
xम  

१०.३३ अछाम, दैलेख, जाजरकोट का,लकोट, दोलखा, ओखलढु{गा, खोटा{ग, रामेछाप, 

िज\लाका Lामीण Mे�मा रहेका fकसानह|को खाoय सरुMामा सधुार प�ु याउने 

अ,भKायले यो काय�̂ म स}चालनमा रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यस 

काय�̂ मबाट जनताको जीवन�तर सधुार गन�, आय�ोतमा व�ृ� र खाoया�न 

अभाव Mे�मा नगदे बाल< उ2पादन बढाउन  ,सँचाई कुलो �ब�ततृ सवwMण ५ 

सय ६९ वटा, ३ सय  ९४ वटा ,सचंाई कुलो  नमा�ण र शीप �वकास तथा जन 

चेतना काय�̂ म ७ सय ८८ जनालाई Kदान ग>रएको �थयो। जसबाट २० हजार 
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२ सय ९२ घरधुर< लाभाि�वत भएका �थए। आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम 

आठ म%हनामा यस काय�̂ मबाट १ सय ४९ वटा साना ,स}चाई कुलो  नमा�ण 

काय� भई रहेको, १ सय ५० वटा शीप �वकास तथा जनचेतना काय�̂ म सaप�न 

भएको छ भने १ सय ५० वटामा ,सचंाई कुलो �ब�ततृ सवwMण भएको छ।  

सामुदा�यक �सचंाइ आयोजना  

१०.३४ यो आयोजना क}चनपरु, कैलाल<, दाङ, क�पलव�त,ु डोट<, स\यान, |कुम, रो\पा, 

�यठूान, बझाङ, जुaला र मगुमुा स}चालनमा रहेको छ । यस आयोजनाको 

उ\लेQखत १२ वटा िज\लाह|का गर<ब, �वप�न र अ�य �पछ�डएका समदुायका 

कृषकह|को ,स}चाई स�ुवधामा पहँुच बढाई खाoया�न उ2पादनमा आ2म नभ�र 

बनाउने र !यवि�थत साना ,स}चाई Kणाल<को  नमा�ण तथा पनु�था�पना गर< 

थप १७ हजार हेqटर भ,ुममा %दगो ,स}चाई स�ुवधा प�ु याई �थानीय कृषक 

समदुायको जीवन�तर उका�न टेवा पयुा� उने उ�े�य राQखएको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा ५ सय हेqटर ज,मनमा साना ,सचंाईको  नमा�ण, मम�त र पनु: 

�थापना, १ वटा साना ,सचंाई सवw, �डजाइन सaब�धी ता,लम तथा  १ वटा GIS 

सaब�धी ता,लम स}चालन, ३६ वटा Feasibility Survey र २० वटा साना ,सचंाई 

अVययन �डजाइन सaप�न भएका �थए । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा आयोजना सम�वय इकाई र िज\ला Kा�व�धक काया�लयमा काय�रत 

इि�ज नयर, सव इि�ज नयरलाई साना ,सचंाई सaब�धी survey design ता,लम, 

,सचंाई उपआयोजनाको fफ\ड सवw १ सय ८० वटा, १ सय ४६ उप- 

आयोजनाहBको सaभा�यता अVययन K तवेदन Kा�त भएको छ ।  

थानीय वायHत शासन तथा सामुदा�यक �वकास  

१०.३५ देशका सब ै िज\ला �वकास स,म त, नगरपा,लका र गाउँ �वकास स,म तह|मा 

लाग ूभएको यो काय�̂ म �थानीय  नकाय, सामदुा यक तथा ग~ै सरकार< स�ंथा 

माफ� त काया��वयन ग>रएको छ । यस काय�̂ मको Kमखु उ�े�य �थानीय 

सशुासन तथा सामदुा यक �वकास माफ� त ग>रबी �य ुनकरणमा योगदान 

प�ु याउने एवम ् समावेशी आधारमा Kाथ,मक�करण ग>रएका साव�ज नक व�त ु

तथा सेवामा �थानीय जनताको पहँुचमा अ,भव�ृ� गद� ग>रबी �यनूीकरणमा 

सहयोग गनु� रहेको छ । यो काय�̂ म �व,भ�न दात ृनकायको सहयोगमा सन ्
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२००८ देQख स}चालन भई २०६९ सालमा Kथम चरण सaप�न भई आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ देQख दो�ो चरण सBु भएको छ । 

ता�लका १० (क) : काय
xम र आयोजना अ�तग
त �नमा
ण भएका पवूा
धार Fे�को 

िथ�त 

�ववरण    

�नमा
ण सVप�न भएको पूवा
धार 

एकाई    २०६७/६८    २०६८/६९    २०६९/७०    २०७०/७१*    जVमा 

 ग�त    

सडक Lाभले fक.मी. ११० ५६६ ७३१ ४८७ १८९४ 

सडक कालोप� े fक.मी. ७३ २१४ १७८ १२० ५८५ 

सडक मम�त fक.मी. ३५३ ३४०१ ३०७५ २०५० ८८७९ 

पुल क\भट� fक.मी. ७५ २३६ १६५ ११० ५८६ 

,स�ंचत Mे� हेqटर २०९८ ९८३२ ७१७९ ४७८६ २३८९५ 

�वoयालय कोठा सं]या ११५१ २२१७ १६०४ १०६९ ६०४१ 

नयाँ Gयाक fक.मी.   ४४५ ८७ ५३२ 

�वoयालय मम�त 

तथा िजण��ार 

सं]या ८३४ ४८१ ८३५ ५५७ २७०७ 

नद<  नय��ण fक.मी.   २७  २७ 

�वा�tय चौक� 

 नमा�ण तथा मम�त 

वटा ४१२ ४१६ २०३ ८३ १११४ 

जल�वoयुत fक.वा.   ३४० १७५ ५१५ 

ता,लम कM  नमा�ण सं]या   ४९  ४९ 

सामुदा यक भवन सं]या   ९०१  ९०१ 

Kसु त गहृ सं]या   ८१  ८१ 

*Kथम आठ म%हनाको                                                                                                                                                                                          
�ोतः स{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय 

ऊजा
 

१०.३६ नेपालमा ऊजा�को माग र उपयोगमा मलुतः परaपरागत �ोतकै बाहु\यता रहेको 

छ । अपार जलसaपदा र 2यसबाट ऊजा� उ2पादनको Kश�त सaभावना रहेको 

भएता प न जल�वoयतु उ2पादनमा उ\ले]य Kग त हा,सल गन� नसकेकोले 
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ऊजा� सकंट ब:दै गएको छ । �वगत पाचँ वष�को उजा�को �ोत तथा उपयोगको 

ि�थ त देहाय बमोिजम K�ततु ग>रएको छ । 

ता�लका १० (ख) :  उजा
 खपतको िथ�त 
(टन तेल शिqत बराबर) 

उजा� �ोत २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९** २०६९/७० २०७०/७१* 

परVपरागत    ८१८५    ८३४२    ८५००    ७०३३    ८०१७    ६०९३    

दाउरा ७३०१ ७४६७ ७६०६ ६२७४ ७१५३ ५४३६ 

कृ�षज�य अवशेष २४४ ३२४ ३३१ ३१० ३५३ २६९ 

गोवर,गँुइठा ५४० ५५१ ५६३ ४४८ ५११ ३८८ 

Cयपा#रक    ११३९    १४६४    १५८०    १६७८    १८५५    १२६८    

कोइला १८१ २८६ २९३ ३४८ ४१५ २७७ 

पेGो,लयम पदाथ� ७७५ ९६५ १०५८ १०८३ ११८२ ८२० 

�वoयुत १८२ २१३ २२९ २४८ २५७ १७१ 

नवीकरणीय    ६४    ७०    ७५    १०९    १६६    २४७    

जVमा    ९३८८    ९८७६    १०१५५    ८८२०    १००३८    ७६०८    

* Kथम आठ म%हनाको 
** सवw तtया{कमा आधा>रत 
�ोतM जल तथा उजा� आयोगको स�चवालय । 

१०.३७ नेपालको राि*Gय उजा� खपत र आप ूत � सवwMण (२०६८/६९) को प>रणाम 

अनसुार उजा� खपतको ि�थ त मा�थ ता,लकामा उ\लेख भए बमोिजम  

देQखएको छ । उqत तtयाकंको आधारमा आ�थ�क वष� २०६८/६९ को तलुनामा 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ऊजा�को खपत १३.८७ K तशतले ब:न गई १० हजार 

३८ टन तले शिqत बराबर रहेको �थयो । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा उजा� खपत ७ हजार ६ सय ८ टन तले शिqत बराबर रहेको छ, जुन 

गत आ�थ�क वष�को सोह< अव�धको तलुनामा १५.३३ K तशतले बढ< रहेको छ ।  

१०.३८ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा परaपरागत, !यापा>रक एव ंनवीकरणीय ऊजा� खपत 

अनपुात ^मशः ७९.८७ K तशत, १८.४८ K तशत र १.६६ K तशत रहेकोमा 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा यी अनपुात ^मशः ८०.०९ 

K तशत, १६.६७ K तशत र ३.२५ K तशत रहेका छन ् । यसबाट परaपरागत 

ऊजा� मा�थको नेपाल< अथ�त��को उpच  नभ�रता यथावत कायम रहेको  

देQख�छ । 
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१०.३९ आ�थ�क वष� २०६९/७०मा कुल ऊजा�को खपत मVये दाउराबाट ७१.२६ K तशत, 

कृ�षज�य अवशषेबाट ३.५२ K तशत र पशजु�य अवशषेबाट ५.०९ K तशत 

खपत रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा सो अनपुात 

^मशः ७१.४६ K तशत, ३.५४ K तशत र ५.१० K तशत रहेको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/६९ मा कुल ऊजा�को खपत मVये पेGो,लयम पदाथ�को ११.७८ K तशत, 

कोइलाको ४.१४ K तशत र �वoयतुको २.५६ K तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा कुल ऊजा� खपत अनपुातमा पेGो,लयमको 

१०.७८ K तशत र कोइलाको खपत ३.६४ K तशत र �वoयतुको २.२५ K तशत 

रहेको छ ।  

कोइला 

१०.४० आ�थ�क वष� २०६९/७० मा कोइलाको खपतमा अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा 

१९.२६ K तशतले व�ृ� भई ४ सय १५ टन तले शिqत बराबर भएको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको तलुनामा आ�थ�क वष� 

२०७०/७०१ को सोह< अव�धमा कोइलाको खपत ४१.३३ K तशतले व�ृ� भई २ 

सय ७७ टन तले शिqत बराबर भएको छ ।  

�वJयुत 

१०.४१ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपाल �वoयतु Kा�धकरण तथा  नजी Mे�का 

जल�वoयतु कaपनीहBलाई कर<ब २१५० मेगावाट ज�डत Mमता बराबरको ८१ 

वटा ठुला र साना जल�वoयतु आयोजनाहBको �वoयतु उ2पादनको अनमु तप� 

Kदान ग>रएको छ ।   

१०.४२ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपाल �वoयतु Kा�धकरणलाई !यवसा यक |पमा 

सबल पान� सaपादन ग>रने काय�ह|को आधारमा सरंचनागत सधुार ग>रएको छ। 

यस सधुारबाट Lाहकह|लाई  छटो र भरपद� सेवा प�ु याउन म�त ,म\नेछ । 

१०.४३ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपाल �वoयतु Kा�धकरण अ�तग�त अVययन गनw 

आयोजनाहB ६ वटा, काया��वयनमा जाने आयोजनाह| २ वटा, ^मागत 

आयोजनाह| १६ वटा, १३२ के.भी तथा अ�य भो\टेज�तरका Kशारण लाइन 
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�व�तार आयोजनाहB ४१ वटा, �वतरण आयोजनाह| ८५ वटा, �व�वध 

आयोजनाह| २ वटा रहेका छन ्।  

१०.४४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा  आँधीखोला जलाशययqुत जल �वoयतु आयोजनाको 

�व�ततृ अVययन गनw काय� अ�तग�त Gauging Station पनु:�थापना गनw 

सaबि�ध काय� र वकैि\पक �वoयतु गहृको Reservoir Simulation काय� चाल ु

रहेको छ भने उ2तर गगंा जलाशययqुत जल �वoयतु आयोजना अ�तग�त 

Topographical survey टोल<बाट आयोजना �थलको �वoयतु गहृ साइटको सभw 

काय� र Hydrology Field Investigation का ला�ग  Staff gauge बाट जल सतह 

मापन काय� चाल ुरहेको छ।  

१०.४५ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा मा�थ\लो तामाकोशी जल�वoयतु आयोजनाको ,स,भल 

 नमा�ण, हाइ°ोमेका नकल तथा इलेqGोमेका नकलको काय� चाल ुरहेको छ । यस ै

गर< बढु< गEडक� जल �वoयतु योजना �वकास स,म त अ�तग�त उqत 

आयोजनाको परामश�दातावाट Design concept Report र Field Investigation 

Report Kा�त भएको छ। 

१०.४६ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा तनहँु जल�वoयतु आयोजनाको इि}ज नय>रङ �डजाइन 

प>रमाज�न गनw,  बोलप� आ.वान गनw तथा आयोजनाको पवूा�धार  नमा�ण गनw 

काय� चाल ुरहेको छ । 

१०.४७ तमोर जलाशययqुत जल�वoयतु आयोजनाको २ सय मेगावाट जल�वoयतु 

उ2पादनका ला�ग सaभा!यता अVययन काय� भईरहेको छ । 

१०.४८ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा नेपालको राि*Gय उजा� खपत र आप ूत � सवwMण 

(२०६८/६९) सaब�धी काय� ग>रने लyय रहेकोमा सaझौता बमोिजम काय� 

सaप�न भई अि�तम K तवेदन Kा�त भएको छ । यसले Energy Planning का 

ला�ग आधार तयार भएको छ ।  

१०.४९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा मा�थ\लो ��शलु< ३ "ए" जल �वoयतु आयोजना 

अ�तग�त �व�ततृ आयोजना K तवेदन तयार र EPC Contract अ�तग�तका 

काय�हB सaप�न भएका छन ्।  
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१०.५० नेपाल �वoयतु Kा�धकरणबाट स}चा,लत काय�̂ मह|बाट Kा�त भएको न तजा, 

K तफल, उपलि�धह|को आधारमा �वoयतु माग,  खपत,  उ2पादन एव ं अ�य 

भौ तक सरंचनाह|को �ववरणह| यसKकार रहेको छ :- 

ता�लका १० -ग_ : �वJयतु माग, खपत, उHपादन एव ंभौ�तक सरंचना 
 

x.सं. �ववरण    

आ�थ
क वष
    

२०६६/६७    २०६७/६८    २०६८/६९    २०६९/७०    २०७०/७१*    

१ 
उ2पादन     

(मे.वा.) 
६८९.३६ ६९७.८५ ७०५.५७ ७४६ ७४६ 

२ 

Kशारण 

लाइन 

(fकलो,मटर) 

१९७२.६२ १९१७.६२ १९८७.३६ १९८७.३६ १९८७.३६ 

३ Lाहक सं]या १६७०६१० १८५४२७५ २०५३२५९ २५९९१५२ २७१३८०४ 

४ 

�वतरण 

लाइन      

(fकलो,मटर) 

८२८७१.२४ ८९१०८.८६ ९५८१५.९८ ११४१६०.४० ११६०६६.६४ 

५ 
उपल�ध उजा� 

(�ग.वा.आ.) 
३१३०.७७ ३३८९.२७ ३८५८.३७ ४२६०.४५ ३०९२.४७ 

६ 
उpचतम 

माग (मे.वा.) 
८८५ ९४६.१ १०२६.०० १०९४ १२००.९८ 

 * Kथम आठ म%हनाको 
�ोतM उजा� म��ालय । 

पे:ो�लयम पदाथ
 

१०.५१ ऊजा�को मह2वपणू� �ोतको |पमा रहेको पेGो,लयम पदाथ�को खपत %दनान%ुदन 

ब:दै गएको छ । तर पेGो,लयम पदाथ� आप ूत � सहज एव ंसव�सलुभ बनाउन 

सfकएको अव�था छैन । पेGो,लयम पदाथ�को आप ूत � तथा �वतरणलाई 

!यवि�थत गर< उपभोqतालाई सव�सलुभ बनाउन नी तगत र स�ंथागत Kयास 

ग>रँदै आए ताप न यसको Kभावकार< !यव�था गनु� कठ¢न चुनौतीको |पमा 
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रहेको छ । पेGो,लयम पदाथ�को �वगत वष�हBको खपत �ववरण देहाय अनसुार 

रहेको छ l 

ता�लका १० -घ_ :M पे:ो�लयम पदाथ
को खपत �ववरण 

�ववरण 
आ�थ�क वष� 

२०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

पेGोल (fक.,ल) १२४१६९ १६२२७४ १८७६४० १९९७४८ २२१६७६ १६१२९५ 

�डजेल (fक.,ल) ४६६४६८ ६१२५०५ ६५५१२७ ६४८५१३ ७१६७४७ ४८९४३८ 

म�ीतेल (fक.,ल) ७००८९ ५५७८८ ४९४९४ ४१८०८ २४७२१ १२७०८ 

लाइट �डजेल आयल 

(LDO) (fक.,ल) 
३७७ २३८ २२७ - २५८ - 

फनwस आयल (fक.,ल) २१७१ २५८९ १४१५ ४३५ २४५० - 

हवाई इ�धन (ATF)   

(fक.,ल) 
६८९६५ ८२६३१ १०१३१४ १०९८०८ ११५७८६ ८२७३५ 

एल.पी. zयास 

(मे.टनमा) 
११५८१३ १४११७१ १५९२८६ १८१४४६ २०७०३८ १५१२११ 

,मनेरल टरपे�टाइन 

आयल (MTO)  (fक.,ल) 
- - - - - - 

जaमा ८४५५०४    १०५४३६९    ११५२८६१    ११८१३२३    १२८८६७६    ८९७३८७    

*Kथम आठ म%हनाको 

�ोतः नेपाल आयल  नगम । 

१०.५२ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा पेGो,लयम पदाथ�को खपत ९.०९ K तशतले व�ृ� भई 

१२ लाख ८८ हजार ६ सय ७६ fकलो ,लटर र.यो भने एल.पी. zयाँसको खपत 

१४.११ K तशतले व�ृ� भई २ लाख ७ हजार  ३८ मे%Gक टन भएको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा पेGो,लयम पदाथ� र एल.पी. 

zयाँस खपत ^मशः ६ लाख ८० हजार ५ सय ४० fकलो,लटर र १ लाख ३३ 

हजार २ सय ७१ मे%Gक टन रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा पेGो,लयम पदाथ�को खपत ९.६५ K तशतले व�ृ� भई ७ लाख ४६ 

हजार १ सय ७३ fकलो ,लटर र एल.पी. zयाँसको खपत १३.४७ K तशतले व�ृ� 

भई १ लाख ५१ हजार २ सय ११ मे%Gक टन पगेुको छ । 

१०.५३ पेGो,लयम पदाथ�ह|को खपतको अ�धकाशं %ह�सा �डजले, म%�तले, पेGोल र हवाई 

इ�धनले ओगटेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा एल.�प. zयाँसबाहेक 

पेGो,लयम पदाथ�को खपतमा �डजेल, म�ीतले, पेGोल र हवाई इ�धनको अशं 
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^मशः ६६.२७ K तशत, २.२९ K तशत, २०.५० K तशत र १०.७१ K तशत रहेको 

देQख�छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७० को Kथम आठ म%हनाको खपतलाई हेदा� 

सो अनपुात �डजेलको ६५.६० K तशत, पेGोलको २१.६२ K तशत, म%�तलेको १.७१ 

K तशत र हवाई इ�धनको ११.०९ K तशत रहेको छ । 

१०.५४ नेपाल आयल  नगमले नेपाल राvयभर किaतमा १ (एक) म%हनालाई पzुने 

बराबरको पेGो,लयम पदाथ�को भEडारण Mमता �व�तार गर< भEडारण गर< 

रा]ने, �डजलको श�ुता कायम रा]न सोमा म\ूय अ,भव�ृ� कर र%हत 

म%�तलेको ,मसावट र अपचलन रोqन �डजल र म%�तलेको म\ूय समान रा]ने, 

�यव�था ग>रएको छ। 2यस ै गर<  नगमले हालको एल.पी zयास लगायत 

पेGो,लयम पदाथ� ढुवानी Kf^यालाई K त�पधा�2मक बनाउन टेEडर Kf^याबाट 

पेGो,लयम पदाथ� ढुवानी गराउने सaब�धी Kf^यालाई अगा�ड बडाइने छ । 

यसगैर< !यवसा यक Kयोजनको ला�ग नीलो र{गको zयाँस ,स,लEडर Kचलनमा 

\याई लागत म\ूयमा एल.�प. zयाँस �वf^ �वतरण गनw Kf^या अगा�ड 

बढाइएको छ । 

१०.५५ नेपाल सरकारबाट पेGो,लयम पदाथ� तथा zयाँस कारोवार ( नयमन) आदेश, 

२०६९ जार< भ ै पेGो,लयम पदाथ�को कारोवारमा  नजी Mे�लाई \याउने 

स�ैाि�तक  नण�य भएको छ भने !यवसा यक Kयोजनका ला�ग नीलो र{गको 

,स,लEडर लागत म\ूयमा तथा घरायसी Kयोजनका ला�ग रातो र{को ,स,लEडर 

Kचलनमा \याई �ब^� �वतरण गनw स�दभ�मा नेपाल सरकारबाट “एल.�प. 

zयाँसको रातो र नीलो र{गको ,स,लEडरको Kयोग र �वतरण सaब�धी 

अVयादेश २०६९” पा>रत भ ैकाया��वयनको ^ममा रहेको छ । 

१०.५६ पेGो,लयम पदाथ� पाइपलाईन  नमा�णसaब�धी काय� अगा�ड वढाउन र सोको 

Kा|प र योजना वारे �व�, ईिEडयन आयल कप�रेशनसँग परा�मश भइरहेको छ । 

नेपाल आयल  नगमको वत�मान भEडारण Mमता व�ृ� तथा �डपो मम�त सधुार 

आ%दको काय� गन� हाल  नगमसँग रहेको �ोत र साधनह| Kयोग गर< उqत 

काय� भइरहेको छ ।  
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वातावरण तथा जलवायु प#रवत
न 

१०.५७ �व�ान, K�व�ध तथा वातावरण म��ालयबाट �व�ान, K�व�धको Kव��न र �वकास 

गन�, सचूना K�व�धको Kभावकार< Kयोगको माVयमले साव�ज नक सेवा Kवाहमा 

सेवाLाह<को पहँूचलाई सहज त\ुयाई सशुासनको स ुनि�चतता %दन, मलुकुको 

समि*टगत �वकासमा वातावरणीय Kभाव तथा जलवाय ुप>रवत�नका अवसर र 

चुनौ तको उपयqुत !यव�थापन गन�, वकैि\पक नवीकरणीय ऊजा� K�व�धको 

द<गो �वकास र �व�तार गर< नेपालको Lामीण Mे�मा �वpछ ऊजा�को सहज 

आप ूत � गन�, नवीकरणीय ऊजा� K�व�धबाट स–साना उoयोग तथा !यवसायहB 

स}चालन गर< Lामीण जनताको आ�थ�क सामािजक ि�थ तमा सधुार \याउने 

तथा ह>रत �वकासका अवधारणा अनBुप मानवीय f^याकलाप र �वकास 

Kf^यालाई वातावरण म�ैी बनाउदै जलवाय ुप>रवत�नबाट हुने K तकुल असरबाट 

अनकुु,लत हुने स�दभ�मा �थानीय अनकूुलन काय�योजना  (LAPA )  लगायतका 

�व,भ�न कृयाकलापहB सचंालन हँुदै आएका छन ्।  

१०.५८ वातावरण र जलवाय ु प>रवत�नका ला�ग Mमता अ,भव�ृ�का काय�̂ म, दो�ो 

राि*Gय स}चार काय�̂ मको माVयमले जनचेतना अ,भव�ृ�को  नय,मत काय�̂ म 

स}चालन, जलवाय ु प>रवत�नको K तकुल Kभाव र जोQखमको लेखाजोखा 

सaब�धी काय�ह| हँुदै आएको छ । 

१०.५९ जलवाय ुप>रवत�नबाट K तकुल Kभाव परेको Mे�लाई Vयान %दई नेपालले चा\न ु

पनw कदमको Kकृ तलाई �वचार गर< अनकूुलन, Kकोप तथा जोQखम �य ूनकरण, 

�यनु काब�न उ2सज�न र जलवाय ु समयानकुुलनका काय�̂ महB सचंालन हँुदै 

आएका छन ् । यसका ला�ग राि*Gय अनकूुलन काय�̂ म र जलवाय ुप>रवत�न 

नी त, २०६७ ले  न%द�*ट गरे बमोिजम मVयपि�चमा}चल र सदुरुपि�चमा}चलका 

१४ िज\लाका ६९ वटा गाउँ �वकास स,म त र ट<कापरु नगरपा,लकामा �थानीय 

अनकूुलन काय�योजना (LAPA)  नमा�ण भई काया��वयन Kf^या अगा�ड 

बढाइएको छ । जसबाट �थानीय जनताको जलवाय ुप>रवत�नबाट पनw असरबाट 

बpने Mमताको �वकास भ ै उनीहBको आ�थ�क र सामािजक ि�थ तमा सधुार 

आउने देQख�छ। 

१०.६० जलवाय ुप>रवत�न सaव�धी सयंqुत रा*Gसघंीय सरंचना महास�धी (UNFCCC) 

को पM रा*GहBको १९ औ सaमेलन नोभेaबर ११ देQख २२, २०१३ सaम 
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पो\याEडको राजधानी वासा�मा सaप�न भएको �थयो । प%हलो पटक अ त कम 

�वक,सत रा*GहBको समहुको अVयMता गद� नेपालले सो सaमेलन र महासि�ध 

अ�तग�तका �व,भ�न अगंहBमा भएका वाता� Kf^याहBमा सशqत सहभा�गताको 

Kयास गरेको �थयो । नेपाल समेतको सf^यताको प>रणाम �वBप जलवाय' 

प>रवत�नको जोQखममा रहेका एव ं Kभा�वत मलुकुको %हतलाई Vयानमा रा]दै 

Warsaw International Mechanism for Loss and Damage र Warsaw Framework 

for REDD को गठन गनw सaझौता सaभव भएको �थयो । Climate Technology 

Center and Network ले आ�नो Kारिaभक काय� परुा गर< Technology development 

र transfer सaब�धी काय� सचंालन गनw अव�थामा पगेुको र अ त कम �वक,सत 

मलुकुहB लाभाि�वत हुने गर< Adaptation Fund/ Least Developed Countries Fund 

का ला�ग �वक,सत मलुकुबाट रकम जaमा गनw K तब�ता Kा�त भएको छ । 

१०.६१ मानव �वा�tय र वातावरण सरंMणको K2याभ ूत गद� सaपणू� जनताले �व�थ 

जीवनयापन गन� पाउन ् भ�ने उ�े�यका साथ �व,भ�न मापदEडहB जार< गर< 

काया��वयनमा \याउने ,सल,सलामा Vव नको गणु�तर सaब�धी राि*Gय 

मापदEड, २०६९, ,समेEट र ^सर उoयोगबाट  न�कासन भई हावामा जाने धुलो 

सaब�धी मापदEड, २०६९, �डजेल जेनेरेटरबाट  न�कासन भई हावामा जाने धुवा ँ

सaब�धी मापदEड र �वाइलरको सचंालनबाट  न*काशन हुने धुँवा तथा 

�चaनीको उचाई सaब�धी मापदEड, वायकुो गणु�तर सaब�धी मापदEड, २०६९ र 

सवार< Kदषुण मापदEड, २०६९ लगायत २३ वटा मापदEड जार< भई Kभावकार< 

Bपमा काया��वयनमा \याइएको छ। 

१०.६२ �लाि*टकज�य पदाथ�हBले मानव �वा�tयमा पानw KभावहBको सaब�धमा Details 

Quality Report बनाई पेश गनw सaब�धी सaमा नत सव�pच अदालतबाट भएको 

आदेश काया��वयनका ला�ग अ घ व: नकुा साथै २० वष� वा सो भ�दा मा�थका परुाना 

सवार< साधन !यव�थापन तथा K त�थापन सaव�धमा सरोकारवालासगं अ�तरf^या 

तथा गो*ठ¢ सचंालन, जोQखमपणु� पदाथ� र फोहोर !यव�थापन रणनी त तयार गनw 

ज�ता काय� भईरहेको छ ।   

१०.६३ नेपालका �व,भ�न भागमा रहेको Rhedon Gas (जसले फोqसोको qया�सर गराउँछ) 

को-सभw गन� ३ िज\लाका �व,भ�न �थानमा ५० वटा मापन य�� �व�लेषणको ला�ग 

जडान ग>रएको छ भने वातावरणीय Kभाव म\ूयाकंन काय�लाई !यवि�थत र 
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सरल<करण गनw Kयोजनका ला�ग १९ वटा EIA K तवेदनहB र २४ वटा Scoping 

Documents Terms of reference �वीकृत गनw काय� भएको छ  । 

१०.६४ जल तथा मौसम �व�ान �वभागबाट Digital Format मा जल तथा मौसम 

सaव�धी तtया{क �वतरणको काय� थालनी भएको छ। तtयांङक उपयोग 

गनwको स]यामा ऊ\लेखनीय |पमा व�ृ�सगं ैराज�वमा समेत व�ृ� भएको छ। 

बैकि.पक उजा
 

१०.६५ नेपाल सरकारले नवीकरणीय तथा वकैि\पक ऊजा� Mे�मा अवलaवन गरेको 

म]ुय नी तमा Lामीण ऊजा� नी त, नवीकरणीय ऊजा� अनदुान नी त तथा तीन 

वषWय योजना रहेका छन ्। उqत नी तहBमा म]ुयतय  देश,भ� ैKचुर मा�ामा 

रहेका �वpछ, भरपद� तथा %दगो ऊजा�को �ोत तथा K�व�धहBको Kवध�न, 

�वकास तथा �व�तार गन� आव�यक अनदुान रकम उपल!ध गराउने, Kा�व�धक 

सहायता उपल!ध गराउने, K�व�धको ह�ता�तरण गनw,  नजी Mे� तथा गरैसरकार< 

स�ंथाहBलाई यसको  Kवध�न तथा �वकासमा सलंzन गराउने रहेका छन ् । 

नवीकरणीय ऊजा� K�व�धको �वकास, �व�तार गद� वातावरण स�तलुन, रोजगार< 

सजृना र समावेशी �वकासमा योगदान प�ु याउन आगामी २० वष�,भ� कुल 

ऊजा�को खपत मVये १० K तशत नवीकरणीय वकैि\पक ऊजा�बाट र �वoयतुको 

पहँुच पzुने जनस]ंया मVये ३० K तशत नवीकरणीय वकैि\पक ऊजा�बाट 

उपल�ध गराउने यस Mे�को लyय रहेको छ । हाल कुल जनस]ंयाको क>रव 

१३ K तशत जनस]ंयाले नवीकरणीय ऊजा� �ोतवाट �वoयतु सेवा पाइरहेका 

छन।् 2यसगैर< कुल जनस]ंयाको क>रव २७ K तशत जनस]ंयाले �वpछ 

नवीकरणीय ऊजा� Kयोग ग>ररहेका अनमुान ग>रएको छ । 

१०.६६ राि*Gय Kशारण लाइन नपगेुका मलुकका दगु�म �थानका स–साना खोलाबाट 

Kचुर मा�ामा �वoयतु उ2पादन गर<  घरायसी �वoयतुका साथै Lामीण M�ेको 

अथ�त��मा टेवा प�ु याउन लघ ुतथा साना जल�वoयतुको �वकास तथा Kवध�नका 

ला�ग आ�थ�क वष� २०७०/७१ को बजेट वqत�यमा उ\लेख भए बमोिजम �वगत 

३ वष�देQख सaप�न हुन नसकेका समदुायमा आधा>रत ५ सय fकलोवाट Mमता 

सaमका लघ ु तथा साना जल�वoयतु आयोजनालाई थप आ�थ�क सहायता 

उपल�ध गराउने काय��व�ध, २०७०, नवीकरणीय ऊजा�का K�व�धहB मVये सौय� 

�वoयतु Kणाल<लाई Lामीण Mे�मा मा� नभई सहर< Mे�मा प न Kवध�न गन� 
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सके �वoयमान लोडसे�ड{गबाट पन� गएको अस�ुवधाबाट शहर< Mे�मा बसोबास 

गनw जनतालाई राहत %दने उ�े�यले स�ंथागत सौय� ऊजा� Kणाल< अनदुान तथा 

प>रचालन काय��व�ध, २०७० र शहर< सौय� उजा� Kणाल< अनदुान तथा प>रचालन 

काय��व�ध, २०७० नेपाल सरकारबाट �वीकृत भई लाग ूग>रएको छ । 

१०.६७ �वगत तीन वष�को अVयाव�धक तtया{क एव ंKथम आठ म%हनाको तtया{कमा 

आधा>रत सaबि�धत Mे�को �वoयमान ि�थ त, प>रवत�न र Kविृ2तको �व�लेषण 

यसKकार रहेको छ । 

ता�लका १० (ङ) : नेपालमा वकैि.पक उजा
को अवथा 
,स.न. 

 

मु]य मु]य 

काय�̂ महB 

 

इकाई आ�थ�क वष� Kथम आठ म%हना 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ 

१. लघ ुतथा साना 

जल�वoयतु 

आयोजनावाट �वoयतु 

उ2पादन          

fक.वा २,४५३ ३,२५८ ३,३६६ १,६१९.७ ३२,०७ ७५२ 

२. सौय� घरेलु �वoयतु 

Kणाल< जडान 

सं]या ५७,०५९ ३५,६२७ ९६,४९५ २७,८६८ ३२,६०८ २७,९१३ 

३. सौय� पaप जडान सं]या २२ १ ५१ १ १२ १० 

४. सौय� टुक� जडान सं]या ६,३०८ १०,३८४ ६,७८७ ५,५०२ १,३८३ – 

५. सोलार °ायर/कुकर 

�वतरण 

सं]या २७२ २०२ १४० ११८ ८६ – 

६. वायोzयास जडान सं]या १७,९०७ १८,९७९ १७,६३५ ३,०८१ २३८ १९,४७८ 

७. सुधा>रएको पानी घ� 

जडान 

सं]या ३५३ ९७१ १,२५६ ५१० ३६५ १४५ 

८. सुधा>रएको चलूो जडान सं]या ८४,१६८ ११८,४६१ १,२०,३६४ ४३,८७८ ५६,३३४ २,८५४ 

�ोतMMMM बकैि\पक उजा� Kवध�न के��    

१०.६८ �वगत तीन वष�को तtया{क हेदा� लघ ु तथा साना जल�वoयतु आयोजनावाट 

�वoयतु उ2पादन व�ृ� भएको छ । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ 

म%हनामा लघ ु तथा साना जल�वoयतु आयोजनावाट �वoयतु उ2पादन गत 

आ�थ�क वष� २०६९/७० को सोह< अव�धको तलुनामा ७६.५६ K तशतले घ6न 

गएको छ । गत आ�थ�क वष� २०६९/७० को सोह< अव�धमा य�तो व�ृ� ९८.०० 

K तशत रहेको �थयो । सौय� घरेल ु �वoयतु Kणाल< जडान र सधुा>रएको चुलो 

जडान स]ंया समेत आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनाको तलुनामा 

चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा घ6न गएको छ । सौय� पaप 
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जडान स]ंया भने गत आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ म%हनामा १२ 

रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा १० मा� रहेकोले १६.६७ 

K तशतले घटेको छ । यसगैर< गत आ�थ�क वष� २०६९/७० को Kथम आठ 

म%हनाको तलुनामा चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को सोह< अव�धमा सधुा>रएको 

पानीघ� जडान र सधुा>रएको चुलो जडान स]ंया घटेको छ । चाल ुआ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा थप आ�थ�क सहयोग तथा शहर< Mे�मा सौय� 

उजा� Kणाल< जडान गन�का ला�ग काय��व�ध �वीकृत हुन समय लागेकोले Kग त 

कम भएप न आ�थ�क वष�को अ�2यमा लyय परुा हुने देQख�छ । 

१०.६९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा सचंा,लत काय�̂ महB मVये वायोzयास तफ�  २६ हजार 

�ला�ट जडान गनw वा�ष�क लyय रहेकोमा Kथम आठ म%हनामा १९ हजार ४ 

सय ७८ वटा �ला�ट जडान भएका, लघ ुतथा साना जल�वoयतु आयोजनाहBवाट 

४५ सय fकलोवाट �वoयतु उ2पदान गनw लyय रहेकोमा ७ सय ५२ fकलोवाट 

�वoयतु उ2पादन भएको, १ लाख २५ हजार सौय� �वoयतु Kणाल< जडान गनw 

लyय रहेकोमा २७ हजार ९ सय १३ वटा सौय� Kणाल< जडान ग>रएको, ५ हजार 

सधुा>रएको फलामे चुलो जडान गनw लyय रहेकोमा २ हजार ८ सय ५४ वटा 

जडान ग>रएको, २५ वटा सौय� खानेपानी पaप जडान गनw लyय रहेकोमा १० 

वटा जडान ग>रएको, ७ सय ५० वटा सधुा>रएको पानी घ� जडान गनw लyय 

रहेकोमा १ सय ४५ वटा जडान ग>रएको छ । मा�थ उ\लेQखत काय�̂ मवाट 

क>रव ३४ हजार ६ सय ६ घरप>रवारहBलाई �वoयतु सेवा उपल!ध भएको, २ 

हजार ८ सय ५४ घरप>रवारहBलाई खाना पकाउने �वpछ इ�धन तथा K�व�ध 

उपल!ध भएको र क>रव ५ सय घरप>रवारहBलाई खानेपानी उपल!ध भएको   

छ । यसको अ त>रqत Lामीण M�ेमा �वpछ ऊजा�वाट सव�साधारण 

जनताहBको ,शMा, �वा�tय तथा वातावरणमा सधुार आएको छ । 

समया तथा चनुौ�तह+ 

१०.७० अ�तरा�ि*Gय बजारमा पेGो,लयम पदाथ�को म\ूयमा भएको व�ृ� अन|ुप �ब^� 

म\ूयलाई समायोजन गन� नसकेको कारणले पेGो,लयम पदाथ�मा नोqसानी व�ृ� 

हुदै गएको र नगदKवाहको कमीले गदा� आव�यक प>रमाणमा आयात गन� 

नसqदा सहज आप ूत �मा क%ठनाई भरैहेको अव�था छ । 
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१०.७१ �व,भ�न कारणले पटक पटक हुने राजमाग� ब�द, आ�दोलन, ह�ताल र 

चqकाजाम आ%दले गदा� प न समयम ैपेGो,लयम पदाथ� आयात गर< सव�सलुभ 

त>रकाबाट �ब^� �वतरण गन� नसकेको हँुदा क%ठनाई प>ररहेको छ भने 

आव�यकताअन|ुप म\ूय समायोजन हुन नसqदा पेGो,लयम पदाथ� ज�तो 

अ2याव�यक पदाथ�को  नय,मत आप ूत � गन� ऋण ,लई आप ूत � गदा� ऋण 

दा य2व बढेर गएको अव�था छ । 

१०.७२ हाल नवीकरणीय ऊजा� K�व�धवाट लाभाि�वत हुने जनस]ंयामा उ\लेखनीय व�ृ� 

भएप न �वशषेगर< दगु�म M�ेह|मा लघ ुजल�वoयतु आयोजनको ला�ग लागतमा 

उpच व�ृ� भएको तर अनदुानमा व�ृ� नभएको कारणले समदुायवाट अनदुान 

बाहेकको आव�यक रकम जुटाउन क%ठनाई भइरहेको छ । 

१०.७३ सौय� ऊजा�वाट �वoयतुको ला�ग दगु�म तथा अ त दगु�म Mे�वाट माग धेरै 

आएको तर अनदुान रकमको अभावको कारणले माग अनसुार जडान गन� 

नसfकएको अव�था छ । 

१०.७४ नेपाल सरकारबाट पेGो,लयम पदाथ�को कारोवारमा  नजी Mे�लाई \याउने 

स�ैाि�तक नण�य भसैकेको हँुदा  नगमले K तकुल आ�थ�क अव�थामा समेत 

कुशलताका साथ  नजी M�ेसँग K त�पधा�मा जानपुनw अव�था रहेको छ । 
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११. यातायात तथा संचार 

सडक यातायात 

११.१ आ�थ�क बष� २०६९/७० मा ८ सय ७६ fकलो,मटर माटे सडक, ६ सय २० 

fकलो,मटर खEडाि�मत तथा ४ सय ६७ fकलो,मटर कालोप� ेसडक �तरो�नती 

भएकोमा आ�थ�क बष� २०७०/७१ को फागनुसaममा ३ सय ३४ fकलो,मटर माटे 

सडक, १ सय ३६ fकलो,मटर खEडाि�मत तथा १ सय ५१ fकलो,मटर कालोप� े

सडक �तरो�नती भएको छ । 2य�त,ै यस आ�थ�क बष�को फागनुसaममा ८ 

हजार २ सय fकलो,मटर सडक  नय,मत तथा पटके मम�त सभंार सaप�न 

भएको छ | 

ता�लका ११ (क) : सडक स�ुवधा �वतारको िथ�त 

�स.नं. �बबरण ईकाई 
आ�थ
क बष
 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

१ नयाँ सडक  नमा�ण fक.मी. ११८० ८७६ ३३४ 

२. 
खEडाि�मत �तरमा 

�तरो�न त 
fक.मी. ४०७ ६२० १३६ 

३. कालोप� े�तरमा �तरो�न त fक.मी. २९० ४६७ १५१ 

४. 
सडक मम�त ( नय,मत तथा 

पटके) 
fक.मी. ६५७४ ७७५७ ८२०० 

५. आव�धक मम�त fक.मी. ५०० ४२९ १२७ 

६. पलु  नमा�ण गोटा ४७ ६३ १६ 

७. िज\ला सदरमकुाम जो�ने स]ंया 
१ 

(मना{ग) 
१ (मगु)ु  

-ोतः  सडक �वभाग 
*  २०७०/७१ को Kथम ८ म%हनाको : 
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११.२ आ�थ�क बष� २०६९/७० को अ�2यसaममा सडक �बभाग माफ� त मलुकुभर 

साम>रक सडक सजंाल र �थानीय सडक सजंाल गर< कालोप� े१० हजार ६ सय 

५९ fकलो,मटर, खEडाि�मत ५ हजार ९ सय ४० fकलो,मटर र किpच सडक ८ 

हजार ६ सय ६६ fकलो,मटर गर< जaमा २५ हजार २ सय ६५ fकलो,मटर सडक 

 नमा�ण भएकोमा आ�थ�क बष� २०७०/७१ को फागनुसaममा कालोप� े१० हजार 

८ सय १० fकलो,मटर, खEडाि�मत ५ हजार ९ सय २५ fकलो,मटर गर< कुल 

लaबाई २५ हजार ५ सय ९९ fकलो,मटर पगेुको छ | 

ता�लका ११ (ख) : सडक �वभागबाट बनाईएका सडक स�ुवधाको �वतार 
       (fकलो,मटरमा) 

�स.नं. �बबरण 

आ�थ
क बष
 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

२०७०/७१ सVम 

जVमा 
अशं 

( �तशत) 

१. कालोप� े १०१९२ १०६५९ १५१ १०८१० ४२.२३ 

२. खEडाि�मत ५७८७ ५९४० १३६ ५९२५ २३.१५ 

३. किpच सडक  ८४१० ८६६६ ३३४ ८८६४ ३४.६३ 

 जaमा  २४३८९ २५२६५ ३३४ २५५९९ १००.०० 

-ोतः  सडक �वभाग 

*  Kथम आठ म%हनाको । 

११.३ यसगैर< सडक �वभाग अ�तग�त वाहेक �थानीय�तरमा सचंालन ग>रने पवूा�धार 

�वकास  नमा�ण एव ंसचंालन र मम�त सaभार सaव�धी आयोजना, प>रयोजना 

तथा काय�̂ महB अ�तग�त �थानीय  नकायहBबाट सडक स�ुवधा �व�तार र 

 नमा�ण काय� समेत हुने गरेको छ । 
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ता�लका ११ (ग) : थानीय �नकायबाट बनाइएका सडक स�ुवधाको �वतार 
(fकलो,मटरमा) 

काय�̂ म तथा प>रयोजना �ववरण 
एकाई 

 

आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

क) Lामीण पहँुच सुधार तथा 

�वके��<करण प>रयोजना 

बा~ै म%हना संचालन हुने 

सडक 

fकलो,मटर 
२३१ ४६३ ३०५ 

मौसमी सडक ” ३१ ३१ २० 

ख) Lामीण पनु  नमा�ण तथा 

पनुः�थापना काय�̂ म 

Lामीण सडक  fकलो,मटर ३३५ ४९०.९६ १३४.५५ 

किpच सडक ” १३५ १५३.६८ ९८ 

Lाभेल सडक ” १०८ २३० २७ 

कालोप�े सडक ” ९२ १०७.०५ ९.५५ 

ग) िज\ला सडक सहयोग 

काय�̂ म 

 

नयाँ सडक  नमा�ण ” ५५ ४१ ६.६ 

 नय,मत सडक 

मम�तसaभार 

” 
३४३ ३८४ १६० 

सडक पनु�था�पना काय� ” १७ ५० ३१ 

घ) Lामीण सामुदा यक 

पवूा�धार �वकास काय�̂ म 

Lामीण सडक  नमा�ण ” 
३६ ७४.१४ २० 

ङ) Lामीण पहँुच काय�̂ म 

Lामीण सडक  नमा�ण fकलो,मटर 

१४१ ६५ 

बाजरुा मुगु 

हुaला र 

काल<कोटमा 

Gयाक खो\ने 

काम भइरहेको 

च) �थानीय यातायात 

पवूा�धार Mे�गत काय�̂ म 

कpची सडक  नमा�ण ” ६५० २५० ९० 

सडक मम�त सुधार ” ८०० ४०० ४०० 

सडक कालोप�े ” ३५ २१ ६ 

छ) �वकेि��त Lामीण 

पवूा�धार तथा िज�वकोपाज�न 

सुधार आयोजना 

नयाँ सडक  नमा�ण ” २२ १० ८ 

सडक पनु�था�पना काय� ” ४ १० ५ 

ज) �थानीय �वाय2त शासन 

तथा सामुदा यक �वकास 

काय�̂ म 

सडक Lाभेल ” ६७६ ७३१ ४८७ 

Lाभेल ” २८७ १७८ १२० 

कालोप�े ” ३७५४ ३०७५ २०५० 

�ोतः स{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय 

* Kथम आठ म%हनाको 
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सवारY साधन 

११.४ आ�थ�क वष� २०४६/४७ देQख २०६९/७० को अ�2यसaममा देशभरमा १५ लाख ५७ 

हजार ४ सय ७८ वटा सवार< साधन रहेकोमा चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को 

Kथम आठ म%हना सaममा १ लाख ३० हजार नयाँ सवार< साधन दता� भई 

सवार< साधनहBको कुल स]ंया १६ लाख ८७ हजार ४ सय ७८ पगेुको छ । 

चाल ुआ�थ�क वष�मा गत आ�थ�क वष�को Kथम आठ म%हनाको तलुनामा ८.७ 

K तशतले सवार< साधनको स]ंयामा कमी आएको छ । 

ता�लका ११ (घ) : सवारY साधनह+को सsंया 

 

 

 

fक,सम 

आ�थ
क बष
 

२०४६।४७ देQख 

२०६९।७० सaम 
२०६७।६८ २०६८।६९ २०६९।७० 

बस ३०१३८ १६१० २०८५ ३२६३ 

,म नबस/,म नGक  १३३०७ १३७० ११७० १३२८ 

^ेन/डोजर/ए�काभेटर/

Gक 

५०१९२ १९६९ १३३३ ३३३२ 

कार/जीप/jयान १३८७३५ ८५१० ८७११ ९५९५ 

�पकअप  १८१७१ ३०८७ २९८१ ५४२२ 

माइ^ो बस २६३६ ११५ १५५ १५८ 

टेaपो  ७५१० २ १० ५७ 

मोटरसाईकल  १२०७२६१ १३८९०७ १४५१३५ १७५३८१ 

टेqटर/पावर %टलर  ८३१०१ ७९३७ ८४१३ ९७९५ 

अ�य  ६४२७ १३३ ९१ १५२ 

जaमा १५५७४७८ १६३६४० १७००८४ २०८४८३ 
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fक,सम 

 

आ�थ
क बष
  

हाल 

सaमको  

२०४६।४७ देQख 

२०६९।७० सaम 
२०६८।६९* २०६९।७०* २०७०।७१* 

बस ३०१३८ १०१६ २०४० १४५६ ३१५९४ 

,म नबस/ 

,म नGक  
१३३०७ ६०२ ९३३ ७१६ १४०२३ 

^ेन/डोजर/ 

ए�काभेटर/Gक 
५०१९२ ५९३ २२३४ १६८२ ५१८७४ 

कार/जीप/jयान १३८७३५ ५४०३ ६२७९ ७३८९ १४६१२४ 

�पकअप  १८१७१ १२०८ ३४९४ ३७७२ २१९४३ 

माइ^ो बस २६३६ ६१ ९३ ७३ २७०९ 

टेaपो  ७५१० ६ ५२ ५ ७५१५ 

मोटरसाईकल  १२०७२६१ ९०३०५ १२११८२ १०८९११ १३१६१७२ 

टेqटर/पावर 

%टलर 
८३१०१ २५१२ ५९५४ ५९३० ८९०३१ 

अ�य  ६४२७ ७३ १६६ ६६ ६४९३ 

जaमा १५५७४७८ १०१७७९ १४२४२७ १३०००० १६८७४७८ 
-ोतः  सडक �वभाग 
* �वगत ३ आ.व. को Kथम आठ म%हनामा दता� भएका सवार< साधनको �ववरण 

यातायात Fे�मा ग#रएका नी�तगत तथा संथागत सुधार 

११.५ सडक दघु�टना �यनूीकरण गन� यातायात सरुMा काय� योजनालाई उpच 

Kाथ,मकतामा राखी काय� ग>रएको छ। साथै, सवार< साधनको जाँचपास 

काय�लाई व�ैा नक र !यवि�थत बनाउन काठमाड�को टेकुमा �थापना ग>रएको 

भेह<कल fफटनेश टे*ट से�टर स}चालनका ला�ग मापदEड  नधा�रण तथा 

स}चालनको मोडा,लट< तयार गनw काय� भएको छ । 

११.६ ए,शयाल< �वकास बlकको सहयोगमा सवार< दता� Kमाणप� र सवार< चालक 

अनमु तप�लाई �माट� काड�मा प>रवत�न गनw काय�̂ म अ�तग�त Software 

Requirement Specification & Training Planning �वीकृतगर< पठाइएको छ। 

आगामी आ�थ�क वष�को सBु देQख नयाँ स�टवेयर Kयोगमा आउने र यसबाट 

सेवाLाह<हBलाई अनलाइन सेवा Kा�त हुने साथै यी दबु ैकामहBको गणु�तरमा 

ठूलो सधुार आउने छ । 
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११.७ सवार< साधनको नaबर �लेटलाई इaबो�ड नaबर �लेटमा प>रणत गनw काय�̂ म 

अ�तग�त �लेटको �डजाइन, उपयqुत K�व�धको ,सफा>रस, लागत र Kf^याका 

साथै Kच,लत काननूमा गनु�पनw सशंोधनका सaब�धमा अVययन भरैहेको छ। 

 ११.८ सवार< चालक अनमु तप�को दरखा�त फाराम उप2यकाका यातायात !यव�था 

सेवा के��, स\लाघार< र सानो भ� याङबाट भनw !यव�था ,मलाईएको छ । सब ै

यातायात !यव�था काया�लयहBमा M तप ूत � स%हतको नाग>रक वडाप� २०७० 

वशैाख १५ गत े देQख लाग ू ग>रएको छ।  सवार< चालक अनमु तप�मा 

मोटरसाईकल र �कुटरको वग� छु6याईएको छ।  सब ै यातायात !यव�था 

काया�लयहBमा सवार< चालक अनमु तप� �वतरणसँग सaबि�धत सब ै

काय�हBलाई कa�यटुर<कृत (Driving License Registration System) ग>रएको छ। 

साथ,ै  सवार< चालक अनमु तप�को न तजा वेवसाईड रा]ने !यव�था ,मलाइएको 

छ । 

 ११.९ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा साव�ज नक सवार< साधनहBको अनगुमन गदा� (बढ< 

भाडा, ओभरलोड, आरMण ,सट नराखकेो, या�वुाहकले !यापार<क सामान 

बोकेको, सवार<  नयम पालना नगरेको कसरुमा) ५१७ सवार< साधनलाई 

कारबाह< गर< 2य�ता सवार< साधनहBबाट B. ३ लाख ४१ हजार राज�व सकंलन 

ग>रएको छ।  चालकले पालना गनु�पनw शत�हB ५ पटक भ�दा बढ< उ\लघंन 

गरेको KमाQणत भएमा अ�धकार Kा�त अ�धकार<ले 2य�तो चालकको 

अनमु तप� ६ म%हनासaमको ला�ग  नलaबन गन� सqने, सवार< तथा यातायात 

!यव�था ऐन, २०४९ मा भएको !यव�था काया��वयनमा \याइएको छ।  

 ११.१० ��भवुन अ�तरा�ि*Gय �वमान�थलमा स}चालनमा रहेका परुाना 6याqसीहBलाई 

�व�था�पत गर< स�ुवधायqुत आधु नक 6याqसी स}चालनमा \याइएको छ।  ३१६ 

वटा रा�ी बसलाई बाटो ईजाजतको ला�ग ,सफा>रश ग>रएको छ ।  आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा ३६ वटा नयाँ °ाई,भ{ग K,शMण के�� तथा वक� सप दता� ग>रएको 

छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यातायात !यव�था �वभाग मातहतका 

काया�लयहBबाट B. ७ अब� ७१ करोड ३८ लाख ५३ हजार ५६८ राज�व सकंलन 

भएको छ । गत आ�थ�क वष� २०६८/६९ को तलुनामा राज�वको व�ृ�दर २७५ 

K तशत रहेको छ । 
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 ११.११ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यातायात !यव�था �वभाग मातहतका काया�लयहBबाट 

१ लाख ७५ हजार ३ सय ८१ दईु पांLे तथा ३३ हजार १ सय २ चार पांLे 

सवार< साधन गर< जaमा २,०८,४८३ नयाँ सवार< साधन दता� ग>रएको छ । 

साथै, १,६३,५९० नयाँ सवार< चालक अनमु तप� �वतरण ग>रएको छ ।  

नाग#रक उ�डयन 

११.१२ सलुभ, सरुiMत, भरपद�, र  नय,मत हवाई तथा �थल यातायातको 

माVयमoवारा पय�टन M�ेको �वकास, �व�तार र Kवध�न गनw तथा पय�टन 

Mे�को पवूा�धार �वकासमा अहम भ,ुमका खे\ने हवाइ सेवालाई सरुiMत, 

 नय,मत र भरपद� वनाउने स�ंकृ त पय�टन तथा नागर<क उ�डयन म��ालयको 

नी त बमोिजम नाग>रक उ�डयन Mे�मा �व,भ�न काय�̂ महB सचंालन ग>रएका 

छन।् 

११.१३ ICAO Audit Finding ले औ\ंयाएका काननुी कमी कमजोर< सधुार गन� नेपाल 

नाग>रक उ�डयन Kा�धकरण, नाग>रक उ�डयन  नयमावल< २०५८ सशंोधन, 

वाययुान रोqका गनw अ�धकार नेपाल नाग>रक उ�डयन Kा�धकरणका 

महा नदwशकलाई K2यायोजन गनw काय��व�ध तथा, State Safety Program, Safety 

Management System र AOCR जार< गनु�का साथ ै नेपाल नाग>रक उ�डयन 

Kा�धकरण हवाई खेलकूद  नयमावल<, २०६९ �वीकृत भएको छ । 

११.१४ नेपालगजं, भरैहवा, र ,समरा �वमान�थलमा ज�डत VOR/DME को �तरो�नती 

ग>रएको, Online Weather स�ुवधाका ला�ग काठमाड�, लqुला, पोखरा र 

,स,मकोट �वमान�थलका Live Camera जडान गर< सचंालनमा \याइएको छ । 

ए,सयाल< �वकास बlकको सहयोगमा ��भवुन अ�तरा�ि*Gय �वमान�थलको थप 

भौ तक पवूा�धार �वकासमा धावनमाग�, एKोन �व�तार काय� सBु भएको छ । 

यस अ�तरा�ि*Gय �वमान�थलको थप भौ तक पवूा�धार �वकासको ^ममा 
CNS/ATM Equipmet, VCCS, VHF Communication / Materological Eqipment 
जडान काय� सaप�न भएको छ । ATS Message Handling System - AMHS 

सेवा सBु भएको र Ground Safety Enhance गन� MLAT K�व�ध सBु गन� 

Kारिaभक काय� सaप�न भइसकेको र भकुिaपय सरूMाका ला�ग TIA Disaster 

Plan �वीकृत भई सोको योजना काया��वयनका ला�ग आव�यक Maintenance 

Equipment ख>रद Kकृया आरaभ भइसकेको छ । 
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११.१५ मलुकुका �वमान�थलको �तरो�नती काय�̂ म अ�तग�त मना{ग र Bकुमको 

स\ले �वमान�थलको धावनमाग� कालोप� ेगनw काय� सaप�न भइसकेको छ, भने 

डो\पा, बाजुरा, दा{ग, फा�ल,ु खानी डांडा, Baजाटार, रामेछाप, चौरजहार<, मगु,ु 

भोजपरु, र ता�लेजुङ �वमान�थलहBको धावन माग� कालोप� ेगनw काय� आरaभ 

भएको छ । 

११.१६ यस अव�धमा १० मनोर�जना2मक वायसेुवा तथा ५ !यवसा यक वायसेुवा उडान 

कaपनीहBलाई वायसेुवा सचंालनको ला�ग इजाजत तथा Kमाणप� �वतरण 

ग>रएको र आ�त>रक �वमान�थलको Airport Tax हवाइ %टकटमा समावेस 

गर<एको छ । 

११.१७ यरुोपबाट उoगम हुने पय�टक तथा अ�तरा�ि*Gय पय�टन बजारको म]ुय �ब�दकुो 

Bपमा रहेको यरुोपबाट ,सधा उडानको अभाव रह< आएकोमा से�टेaबर, २०१३ 

देQख टक® �वमान सेवाले काठमाड�—इ�ता�बलु उडान आरaभ गरेको छ । 

यसबाट नेपाल आउन चाहने पय�टक तथा या�लुाई यरुोपसँग ,सधा हवाई 

पहंुचको �व�तार भई सेवा स�ुवधा पzुनका साथ ैगणुा2मक पय�टक आकष�णका 

 न,म2त समेत टेवा पzुने देQख�छ । नेपाल र सयंqुत अरव इ,मरे6स (य.ुए.ई.) 

वीच हवाई सेवा सझंौता पनुरावलोकन गर< दवु ैमलुकुका मा�यता Kा�त �वमान 

कaपनीहBले K तह�ता ७० उडानसaम गनw गर< समझदार< भएको छ । यसबाट 

मVयपवू�मा थप उडानको अवसर �व�तार हुनका साथै नेपालको म]ुय रोजगार 

ग�त!यसaम ,सधा तथा सहज �वमान सेवाका साथै अ�तरा�ि*Gय पय�टक 

बजारसaम पहंुच �व�तारमा सहयोग पzुनेछ । 

११.१८ नेपालको एकमा� अ�तरा�ि*Gय �वमान�थलमा या�हुBको सेवाको ला�ग लामो 

समयदेQख मापदEड नपगेुका परुाना तथा थो�ा 6याqसीहB स}चालनमा रह< 

आएकोमा उqत 6याqसीको K त�थापन गर< गत जे*ठ म%हनादेQख यरुोपेल< 

मापदEड अनसुारका आधु नक स�ुवधायqुत नयाँ 6याqसी (Prepaid Taxi) सेवा 

स}चालनमा \याईएको छ। यस !यव�थाले �वशषे गर< अ�तरा�ि*Gय या�हुBलाई 

स�ुवधा पzुने �व�वास ,लइएको छ । �वगत ३ वष�मा नेपाल नाग>रक उ�डयन 

Kा�धकरणको राज�व सकंलन तथा 6याqस  तरेको ि�थ त �व*लेषण गदा� आ.व. 

२०६८/६९ मा B. ३ अब� ३६ करोड ६५ लाख आaदानी भएकोमा B. २ अब� १ 

करोड १८ लाख खच� कटाई B. १ अब� ३५ करोड ४७ लाख नाफा गरेकोमा 
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अ घ\लो वष�को स�ंचत घाटा B. ४५ करोड ९० लाख कटाउँदा खुद नाफा B. ८९ 

करोड ५७ लाख भएको �थयो । यसगैर<, आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B. ३ अब� 

५२ करोड ११ लाख आaदानी भएकोमा B. २ अब� ४४ करोड ११ लाख खच� 

कटाउँदा खुद नाफा B. १ अब� ८ करोड रहेको छ । सो%ह अव�धमा Kा�धकरणले 

B. ३८ करोड ९० लाख ७३ हजार कर  तरेको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को 

Kथम आठ म%हनामा Kा�धकरणमा कुल B. १३ अब� ४६ करोड २० लाख 

आaदानी भएकोमा जaमा B. १३ अब� ३७ करोड ७ लाख खच� कटाउँदा खदु 

वचत B. ९ करोड १३ लाख रहेको छ भने सोह< अव�धमा Kा�धकरणले B. २३ 

करोड ८२ लाख आयकर भqुतानी गरेको छ । 

ता�लका ११ (ङ) : नाग#रक उ�डयन सVब�धी �बबरणह+ 

सूचकहB 
२०६९ फागून 

सaमको अव�था 

२०७० फागून 

सaमको अव�था 

अ�तरा�ि*Gय उडान गनw नेपाल< वायुसेवाको सं]या २ २ 

नेपालमा उडान गनw अ�तरा�ि*Gय वायुसेवाको सं]या २६ २९ 

o�वपiMय हवाई सेवा सaझौता भएका देशहBको सं]या ३६ ३६ 

o�वतफ® हवाई ,सट सं]या ५२५५००० ५८५०००० 

आ�त>रक उडान गनw वायूसेवा (Fixed wing + Rotor 

wing) को सं]या 

१७ १७ 

अ�तरा�ि*Gय �वमान�थलको सं]या १ १ 

आ�त>रक �वमान�थलको सं]या ५४ ५४ 

सबै मौसममा संचालन हुने �वमान�थलको सं]या १९ २० 

संचालनमा रहेका कुल �वमान�थलको सं]या ३५ ३५ 

 

रेल यातायात 

११.१९ नेपालमा रेलमाग� तथा मेGोको यातायातको प%हचान, �वकास, �व�तार एव ं

स}चालनका ला�ग आ�थ�क वष� २०६७/६८ मा  रेल �वभागको �थापना भई रे\वे 

तथा मेGो �वकास आयोजना माफ� त मेची महाकाल< �वoयतूीय रेलमाग�, भारतीय 

सहयोगको रेल प>रयोजना लगायतका काय�̂ महB अ घ बढाइएको छ । मेची 

महाकाल< �वoयतूीय रेलमाग� अ�तग�त ,समरा बद´बास खEड र ,समरा �वरगजं 

,लकं रेलमाग�को १३५ fक.मी �व�ततृ अVययन K तवेदन तयार गनw काय� 
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सaप�न भएको छ । यस आ�थ�क वष� २०७०/७१ बाट मेची महाकाल< �वoयतूीय 

रेलमाग�को ,समरा बटुवल खEड (१७९ fक.मी) र वटुवल भरैहवा (लिुaबनी) ,लकं 

(४४ fक.मी) को �व�ततृ अVययन K तवेदन तयार< काय� परामश�दाताबाट परुा 

हुने अव�थामा रहेको छ । साथै, वटुवल ग�डाचौक� खEड (४२१ fक.मी) को 

�व�ततृ अVययन K तवेदन तयार गन� परामश�दाता छनौटको ^ममा रहेको छ । 

काठमाEडौ उप2यका मेGो (७७.२८fक.मी) को सभंा!यता अVययन काय� रे\वे 

तथा मेGो �वकास आयोजना माफ� त आ�थ�क वष� २०६९/७० मा  सप�न भएको 

हो । यस ैआ�थ�क वष� २०७०/७१ बाट रेलमाग�  नमा�ण काय�को थालनी गन� 

ठेqका !यव�थापनको काय� सBु भई सकेको छ । यी आयोजनाहBको 

काया��वयन प�चात साव�ज नक यातायातमा सहजता आउने एव ं रोजगार< 

,सज�ना हुने र आ�थ�क f^याकलापमा व%ृ� भई राि*Gय अथ�त��मा उ\लेखनीय 

योगदान पzुने अपेMा ग>रएको छ । 

सूचना तथा सQचार 

११.२० सचूना तथा स}चार म��ालय अ�तग�त मलूतः हुलाक सेवा, दरूस}चार सेवा, 

म�ुण सेवा, छापा तथा �वoयतुीय स}चार र चल�च� M�े पद�छन ् । राि*Gय 

सचूना आयोग सaपक�  म��ालयको Bपमा रहेको छ ।  

ता�लका ११ (च) : ��व�ष
य योजना (आथ
क वष
 २०६७/६८-आ�थ
क वष
 २०६९/७०) को 

लoय तथा  ग�त 
,स.नं. �ववरण उपल!धी 

१ योजनाको अ�2य सaम ७५% गाउँ 

�वकास स,म तहBमा Broadband  सेवाको 

पहँुच पुzनेछ । 

७२ वटा िज\लामा सेवा पुगेको । 

२ मोवाईल र वायरलेस सेवाको पहँुच देशको 

७५% Mे�मा पुzनेछ । 

GSM: ७५ िज\ला 

कुल Mे�फलको ४५% CDMA: ७५ िज\ला, 

३२४८ गा.�व.स. (८२.९६%) 

३ मुलुकका ६५ िज\ला सदरमुकामसaम 

अि�टकल फाइबर स}जाल पुzनछे । 

४७ िज\ला सदरमुकाम सaम अि�टकल 

फाइबर स}जाल पुगेको । 

४ ई�टरनेट सेवा Lाह<को सं]या २५% 

हुनेछ। 

ई�टरनेट सेवा Lाह<को सं]या ८१,४६,९१० 

(३०.७०%) 
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सचूना र K�व�धको मेBदEडको |पमा रहेका हुलाक, दरूस}चार, म�ुण, छापा 

तथा �वoयतुीय स}चार र चल�च� Mे� स}चालन गनw  नकायहBबाट यी 

Mे�सँग सaबि�धत राि*Gय नी त, अ�तरा�ि*Gय म}चह|मा !यqत गरेका 

K तब�ता, स{घीय लोकताि��क गणत�� नेपालको मम� र भावनाअन|ुप नया ँ

नेपालका ला�ग सचूना Kवाहमा Kभावकार<ता \याउने एव ं Lामीण M�ेसaम 

सचूना तथा स}चार M�ेको �वकास र �व�तार गनw उ�े�य राखी आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ को वा�ष�क काय�̂ म तथा बजटे तयार गर< काया��वयन ग>रएको 

�थयो । यस म��ालय र अ�तग�तका  नकायह|बाट काया�ि�वत �व,भ�न 

Kकारका स�ंथागत, सरंचनागत, काननूी एव ं नी तगत सधुारसaब�धी 

काय�̂ मह| हँुदै आएको छ । 

ता�लका ११ (छ) : सचूना तथा सचंार F�ेको अवथा 
 आ�थ�क वष�  कैfफयत 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१*   

एफ.एम.रे�डयो ३९० ४७५ ५१२ ५३५ इजाजत 

सं]या 

एफ.एम.रे�डयो  नय,मत 

Kसारण 

३३० ३२८ ३७२ ४०४ ,, 

टे,ल,भजन  नय,मत Kसारण १५ १८ २३ २४ ,, 

केबुल टे,ल,भजन ७१४ ७४४ ७७३ ७९० ,, 

�ड%टएच ९ १ १ १ ,, 

डाउन,लकंको इजाजत ९१ १०६ ८४ ८६ ,, 

VHF/UHF Transmitter ३८ ३८ १३७ ९१ ,, 

रे�डयो य�� �व^� �वतरण २० २० १७ १५ ,, 

कथानक चल�च� जाचँ पास 

सं]या 

९१ १८२ १९५ १२९ ,, 

�व�ापन चल�च� जाँचपास 

सं]या 

१६८ १७५ १४४ ७२ ,, 

�वदेशी चल�च� छायांकन ७३ ६६ ८२ ४० ,, 

-ोतः सचूना तथा संचार म��ालय 

* Kथम आठ म%हनाको 
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आ.व. २०७०/७१ को पiहलो आठ मiहनाको अव�धमा सVप�न भएका काय
हU 

११.२१ सासेक (SASEC) सचूना राजमाग� आयोजना अ�तग�त नेपाल, भारत, बगंलादेश 

र भटूान वीच सचूना हब  नमा�ण गर< टे,लसे�टरमाफ� त ् सचूना आदानKदान 

गन� १७० fक.मी. अि�टकल फाइबर �व¥याउने र ३० वटा सामदूा यक सचूना 

के�� (CeC) भवन  नमा�ण गनw काय� सन ् २०१४ को �डसेaबर अ�2यसaम  

सaप�न गनw गर< काम अगाडी ब%ढरहेको छ ।  

११.२२ SAARC Development Fund (SDF) अ�तग�त ५२ िज\लाका �व,भ�न ८१ वटा 

�थानमा सामदुा यक सचूना के�� �थापना गनw, जस अ�तग�त पाचँ �वकास 

Mे�मा १-१ वटाका दरले ५ वटा नमनूा सामदुा यक सचूना के�� भवन  नमा�ण 

गनw काय�̂ म रहेको छ । सन ् २०१४ को �डसेaबरको अ�2यसaममा 

काय�सaप�न गनw लM अनसुार सामदूा यक सचूना के��का ला�ग आव�यक 

सामLी ख>रद सaब�धी बोलप� आ�हान भएको छ । नेपाल प�कार महासघंका 

७ वटा िज\ला शाखाहB (इलाम, �चतवन, दोलखा, भोजपरु, �यठूान र भqतपरु) 

का ला�ग भवन  नमा�णका ला�ग अनदुान %दइएको छ । 

�व�ान तथा सूचना  �व�ध 

११.२३ �व�ान तथा K�व�धको Mे�मा देश,भ� ै आनवु,ंशक (�डएनए) पर<Mणको 

!यव�था, �वधी �व�ान सेवाको �व�तार, अनसु�धानशालाहBको स(ुढ<करण, 

वMृच^को अVययन Kारaभ, K तभा पलायनको �यनूीकरण ज�ता काय�̂ महB 

काया��वयन हँुदै आएका छन ् । Kवध�ना2मक काय�̂ महBमा अनसु�धान, 

अनदुान, परु�कार, -!य(�य, जन�ल Kकाशन र �व�ान K�व�धको Kचार Kसार 

काय�̂ मलाई  नर�तरता %दई �व�ान सaब�धी जनचतेनाको अ,भव�ृ�का ला�ग 

�व,भ�न िज\लामा �व�ान मेला आयोजना ग>रने ग>रएको छ साथै �व,भ�न 

उoयोग तथा शiैMक एव अनसु�धाना2मक स�ंथाहBलाई आव�यक पनw K�व�ध 

सaब�धी सचूना Kवाह र K�व�ध ह�ता�तरण सaब�धी काय�हB भइरहेका छन ्। 

सचूना K�व�ध नी त, २०६७, राि*Gय परमाणु नी त, २०६४, �वoयतुीय कारोबार 

ऐन, २०६३ र  नयमावल<, २०६४ को Kभावकार< काया��वयन, रा*Gका व�ैा नक 

जनशिqतलाई देश ,भ� ै काम गनw वातावरण  नमा�ण गद� नेपाल< जनताको 

आ�थ�क सामािजक सधुार गनw काय�मा �व�ान, K�व�ध तथा वातावरण म��ालय 

ला�ग परेको छ ।    
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११.२४ Lामीणसचूना के��हBको �थापना गर< स}चालन गनw लyय रहेकोमा 

हालसaममा साव�ज नक �वoयालय र सामदुा यक स�ंथाहBमा ४०० भ�दा बढ< 

Lामीण सचूना के��हB �थापना भएको छ । राि*Gय सचूना K�व�ध के��  

NITC माफ� त सरकार< काया�लयको Networking का ला�ग Optical Fiber को 

!यव�थापन काय� ग>रएको, IT Equipment को Benchmarking गनw काम 

भएको, ,सहंदरबारमा Kवेशका आग�तकुहBको ला�ग अनलाइन अनमुती %दने 

Kणाल<को �तरव�ृ� गनw काय� भएको, सेवा Lाह<लाई Kदान ग>रने सेवाहB 

Online माफ� त Kदान गन� आव�यक Application / System को �वकास गनw 

काय� भएको छ । 

११.२५ तारामEडलको अVययन गनw काय�का साथ ै �व^म सaबत ् २०७० सालको 

Astronomical Almanac तयार पा>रएको, नेपाल टे,ल,भजनमा पाiMक Bपमा 

“आजको �व�ान” नामक काय�̂ म सचंालन भरैहेको, जनमानसमा व�ैा नक 

चेतनाको Kादभुा�व गन� (Scientific world) जन�ल, व�ैा नक जगत प��का र 

�व�ान K�व�ध बलेु%टन Kकाशन भएको छ । मौ,लक K�व�ध Kबµधन र 

�वकासकाला�ग यस सaब�धी Inventory तयार गनw काय� भइराखेको छ । 

११.२६ राि*Gय सचूना K�व�ध माग��च�को म�यौदा तयार भएको छ । यस सaब�धमा 

प*ृठपोषण ,लन सरकार< तथा  नजी M�ेका सरोकारवालाहB वीचको अ�तf �̂ या 

समेत सaप�न भई सकेको छ । यस माग��च�को �वीकृ त प�चात सब ैसरकार< 

 नकायहBले आ-आ�ना M�ेगत योजनाहB तजु�मा गर< काया��वयन गनw छन ्। 

जसले आगामी ५ वष�मा नेपाललाई सचूना K�व�धको M�ेमा फ�को मान� 

माग�दश�क द�ताबेजको Bपमा काम गनw छ ।  

११.२७ e-Governence Mater Plan तजु�माको Kारिaभक काय� सaप� न भएको छ । 

यसको तजु�मा प�चात ् सरकार< काम काय�वाह<  र सेवा Kवाहलाई �वoयतुीय 

माVयमबाट !यबि�थत गन� सfकने छ ।  

११.२८  राि*Gय सचूना K�व�ध के�� अ�तग�तको Government Integrated Data Center 

मा  नaन ,लQखत  नकायह|को सभ�र तथा एि�लकेसन हो�ट लगायतका 

काय�ह| ग>रदl आएको छ । 
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^.स. काय�ह| सं]या  कैfफयत 

१ सरकार<  नकायह|को DNS रिज*Gेशन ग>रएको  ६३२  

२ वेभ तथा एि�लकेशन हो�ट ग>रएको ३३९  

३ सरकार< ईमेल Kदान ग>रएको ७५  

४ ,सहंदरवार,भ� ई�टरनेट Kदान ग>रएको ५०  

५ सरकार<  नकायह|को सभ�र कोलोकेशन ग>रएको ३०  

६ ,सहंदरवार,भ�का  नकायह|लाई ईगेटपास ,स�टम 

Kदान तथा स} चालन 
४७  

७ सरकार< एि�लकेशनह| GEA अनु|प भए नभएको 

जाँची परामश� Kदान ग>रएको 
३  

 

११.२९  व�यज�त ु आखटेोपहार पर<Mण सेवाको गणु�तर �वकासको  न,म2त �वशषे 

अVययन अनसु�धानको ,सल,सलामा राि*Gय �व�ध�व�ान Kयोगशालाको एउटा 

�वशषे�को टोल<ले गत आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �चतवनको %टकौल< ि�थत -ी 

सश�� वनरMक ता,लम के��मा राQखएका गlडाको खाग, हाि2तको दा~ा ज�ता 

आखटेोपहारहBको �व,भ�न fक,समका तtयांक सकंलन गरेको छ । सो ^ममा 

एक सय दश (११०) थान गडैा खागबाट १० Kकारका व�ैा नक parameter 

सकंलन तथा Kयोगशालामा थप अVययनका ला�ग कaतीमा ६० वटा खागको 

पातलो टु^ा (Microtome section) काटेर सकंलन ग>रएको छ । 2य�त,ै ४ वटा 

बाघको ख�पर, एउटा बाघको Mandible, दईुवटा चीतल र एउटा जरायोको 

,स{ग (Antler) र चारवटा हा2तीका दा~ाबाट �व,भ�न fक,समका तtयाकं 

सकंलन ग>रएको �थयो । 2य�त,ै मलसाKो, जरायो, शfंकत ओंत, �चतवुा, Vवाँसे 

�चतवुा, सालक, बाघ, हाईना आ%दको र� तथा क2ला सकंलन ग>रएको �थयो । 

उqत अनसु�धानबाट  नि�कने उपलि�धमलूक न तजालाई शfंकत आखेटोपहार 

प%हचानमा अवलaवन ग>रने हँुदा यसबाट व�यज�त ु सaब�धी अपराध 

अनसु�धान र साइ%टस काया��वयनमा ठूलो सहयोग पzुने छ । यस अव�धमा 

Kयोगशालाले �व�ध �व�ान सबं�धी (�ववाद<त ,लखत, �ड.एन.ए. व�यज�तकुा 

अवशषे, �वषाद< एव ंलाग ूऔषध आ%द) कुल ९ सय ३४ वटा केसहBको पर<Mण 

गर< अदालत, Kहर<, बlक, अि]तयार दBुपयोग अनसु�धान आयोग, ऋण असलू< 
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�याया�धकरण, वन काया�लय एव ं सaबि�धत अ�य स�ंथा र !यिqतहBलाई 

सोको K तवेदन बझुाएको �थयो । 

हुलाक Fे�  

११.३० सचूना तथा स}चारको M�ेमा सबभै�दा परुानो, जनसाधारणले अ2य�धक Kयोग 

गनw र सदुरू Lामीण Mे�सaम आ�नो स�ंथागत स}जाल �व�तार भएको सेवा 

हुलाक सेवा हो । हुलाक सेवा �वभाग र अ�तग�तका काया�लयह|ले �च±ीप�, 

प,ुल�दा ओसार पसारका अ त>रqत हुलाक %टकट Kकाशन, हुलाक वचत बlक 

स}चालन, धनादेश सेवा, Same Day Delivery सेवा, �तु डाँक सेवा  र e-post, 

टे,लसेEटर ज�ता �व,भ�न सेवाह| Kदान गद� आएका छन ्। 

ता�लका ११ (ज) : हुलाकसेवा अ�तग
त काया
लयह+को सsंया 

हुलाक सेवा %हमाल< पहाडी तराइ जaमा 

Mे�ीय हुलाक  नद�शनालय    ५ 

िज\ला हुलाक काया�लय    ७० 

इलाका हुलाक काया�लय १७० ३७२ ३०० ८४२ 

अ त>रqत हुलाक काया�लय ४९२ १५४१ १०४१ ३०७४ 

हुलाक वचत वlक स}चालन गनw हुलाक 

सं]या 

   ११७ 

धनादेश सेवा स}चालन गनw हुलाक सं]या    ७९ 

हुलाक काया�लयह|मा आ�थ�क वष� २०७०/७१ 

को फागुण सaममा  

   ४०१ 

-ोतः हुलाक सेवा �वभाग 

दरूसQचार सेवा  

११.३१ दरूस}चार सेवाKदायक तथा सेवाKयोqताह|को स]ंया व�ृ� हुनकुा साथ ैनवीन, 

अ2याधु नक K�व�धयqुत दरूस}चार सेवाह| उपल�ध हुन थालेको कारणले यस 

Mे�को सेवामा स]ंया2मक तथा गणुा2मक व�ृ� भ ैरहेको छ । २०७० फागनु 

मसा�तसaम जaमा टे,लफोन Lाहकस]ंया २,३०,०६,७९९ पगुी टे,लफोन घन2व 

७४ K तशत पगेुको छ । 



254 

 

ता�लका ११ (झ) : दरूसQचार सेवाको अवथा 

सेवाको fक,सम 
आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

कुल टे,लफोन स]ंया १३,१६३,६४९ १६,९७१,४७७ २१,३३२,२७८ २३,००६,७९९ 

�पएस%टएन ६०८,९७९ ६३३,२५८ ६४७,४०५ ६५३,८५१ 

मोबाइल ११,६०२,८१४ १,५०,५६,१०९ १७,९९६,१२५ १९,३१०,९१२ 

,ल,मटेड मो�व,ल%ट ७१९,७७६ १,०८०,४०५ १५,४६,६९७ १८,०४,३७६ 

िजएम�प,सएस १,७४२ १,७४२ १,७४२ १,७४२ 

टे,लफोन घन2व  ४६.४ ६३.७६ ८०.५१ ८६.८२ 

कुल इ�टनwट Lाहक ३,१११,८५८ ४,९४४,४७९ ६९,१६,१३८ ८,१४६,९१० 

इ�टनwट घन2व १०.८५ १८.९४ २६.१० ३०.७० 

ए�डएसएल इ�टनwट ६८,३४३ ९५,६२३ ११४,५३४ ११९,२८५ 

िज�पआरएस २,८३०,६९५ ४,६८३,९२१ ६४,७६,१३६ ७६,८१,३९२ 

,स�डएम आई एqस ई,भ�डयो  १५४,५४८ १८८,२१९ २३२,२४८ २३५,८३८ 

डायल अप २०,३५५ १५,०७९ १५,३८० १४,९३३ 

वायरलेस मोडम २२,२८८ ४६,६०२ ५६,९०० ६३,१०७ 

केवल मोडम १५,६२९ १७,९६८ १८,३७४ २४,९०९ 

-ोतः नेपाल दरूस}चार Kा�धकरण/नेपाल दरूस}चार कaपनी ,ल,मटेड 

* Kथम आठ म%हनाको 

ता�लका ११ (ञ) : सेवा  दायक अनसुार �वत#रत कुल टे�लफोन सsंया 
सेवा Kदायक आ�थ�क वष� K तशत 

प>रवत�न  २०६७।६८ २०६८।६९ २०६९।७० २०७०।७१ * 

नेपाल दरुस}चार कaपनी 

,ल,मटेड 
७,५२२,१३६ ८५,९५,७७१ ९१,७६,०६० ५८०,२८९ ६.७५ 

युनाईटेड टे,लकम ,ल,मटेड ६१३,८०१ ६९८,२९८ ७१९,३४१ २१,०४३ ३.०१ 

एनसेल Kा.,ल. ७,४६३,०७१ ९५,५३,४०४ १०,५२६,७९८ ९७३,३९४ १०.१९ 

एस.%ट.एम. टे,लकम स}चार 

Kा.,ल. 
५,३३६ ५,३६३ ५,३८५ २२ ०.४१ 

नेपाल �याटलाईट टे,लकम 

Kा.,ल. 
१४६,३१९ १४९,७०८ १४९,६९८ -१० -०.०१ 

�माट� टे,लकम Kा.,ल. ३११,२२७ ५७६,५०३ ७५३,२५४ १७६,७५१ ३०.६६ 

अ�य १,७४२ १,७४२ १,७४२ ० ०.०० 

-ोतः नेपाल दरूस}चार Kा�धकरण/नेपाल दरूस}चार कaपनी ,ल,मटेड 

* Kथम आठ म%हनाको 
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राि9:य सूचना आयोग 

११.३२ नेपालको अ�त>रम स�ंवधान २०६३ को धारा २७ ले K2येक नाग>रकलाई आ�नो 

वा साव�ज नक सरोकारको कुन ैप न �वषयको सचूना माzने वा पाउने हक हुनेछ 

भ न सचूनाको हकलाई मौ,लक हकको Bपमा !यव�था गर< मानव अ�धकारको 

Bपमा नाग>रक हकको K2यभ ूत गरेको छ । 

यसले सचूना स�ंकृ त  नमा�ण गन� Kवधा�ना2मक अ,भयान र काय�̂ मको 

सम�वय र स}चालन गनु�का साथै सचूना माग गनw पM, सचूना Kवाह गनु�पनw 

पM र सचूनाको हकका ला�ग वकालत गनw नाग>रक सघं स�ंथा एव ंसरकारका 

�व,भ�न  नकाय बीच स�तलुनकार< र सम�वयकार< सaब�धका ला�ग 

नेत2ृवदायी भ,ूमका खे\दै आइरहेको छ । 

छापा सQचार (सूचना सV ेषण) 

११.३३ सचूना तथा स}चार म��ालय अ�तग�त सचूना �वभाग, गोरखाप� स�ंथान, 

राि*Gय समाचार स,म त (रासस) र Kेस काउि�सल नेपालले छापा 

स}चारमाVयमबाट सचूना सaKेषणको काम ग>ररहेका छन ् । गोरखाप� 

स�ंथानले नयाँ नेपाल  नमा�ण अ,भयान अ�तग�त �व,भ�न ३० वटा राि*Gय 

भाषामा समाचार लेख रचना आ%द Kकाशन गद� आएको छ ।  

ता�लका ११ (ट) : सचूना �वभागबाट सVपाiदत काय
को तलुनाHमक तAयाlक 

शीष�क 
आ�थ�क वष�  

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* कैfफयत 

,मट द Kेस ३९ पटक ४० पटक ३४ १६  

नेपाल oवमैा,सक ६ पटक ५ पटक ६ ४ Kकाशन 

नेपाल प>रचय  ५०० K त १००० K त अंLेजी अनुवाद 

Kेसमा पठाइएको 
,, 

qयालेEडर ५५०० K त ५५०० K त ५५०० K त  ,, 

डायर< २५०० K त २५०० K त २५०० K त  ,, 

,म�डया डाइरेqटर< ३००० K त ३००० K त ३००० K त  ,, 

आधारभूत प�कार K,शMण १३० जना ६ पटक ४ पटक   

प�कार सेवाकाल<न ता,लम  २५ जना ३० जना   
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शीष�क 
आ�थ�क वष�  

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* कैfफयत 

(ि*ट�वह<नह|का ला�ग रे�डयो 

उo घोषण ता,लम 

२५ जना २५ जना २५ जना २५ जना  

फोटो प�कार ता,लम   ३० जना   

प�कार अ�तरf^या काय�̂ म ५ िज\लामा ६ िज\लामा ५ पटक ४ पटक  

औपचा>रक समारोहको त�वीर 

छाया{कन 

२३ पटक २० पटक ५४ पटक ८० पटक  

राि*Gय पव� तथा सरकार< 

काय�̂ ममा प�कार सम�वय 

१७ पटक १३ पटक १० पटक ८ पटक  

लोकक\याणकार< �व�ापन र 

सोको भुqतानी 

९ करोड ९ करोड ९१ 

लाख 

९ करोड ९१ 

लाख 

६ करोड ५० 

लाख 

 

�थायी प�प��का दता� १४६ १५६ १८० ६६  

अ�थायी प�प��का दता� ५१० ५५७ ४५८ २०८  

Kेस K त न�ध Kमाणप� 

�वतरण 

५०८ ९८७ १९४ ६६१  

Kेस K त न�ध Kमाणप� नवीकरण २०६८ २२३२ २०९ १६४८  

 -ोतः सूचना �वभाग 
* २०७० च�ै मसा�तसaम 

 

ता�लका ११ (ठ) : �व�भ�न िज.लाह+मा दता
 भएका प�प��काह+को �ववरण 

fक,सम २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७० च�ै मसा�त 

दै नक ३९९ ४२६ ५८२ ५९९ 

अ.सा�ता%हक २० २४ ३३ ३४ 

सा�ता%हक २०८६ २२१३ २५३६ २५९४ 

पाiMक ३९२ ४०८ ४३२ ४४२ 

मा,सक १८६८ १९८१ २०१४ २०६१ 

�वमैा,सक २२९ २३७ ३३७ ३४१ 

�मैा,सक ४९५ ५१८ ५६४ ५७८ 

चौमा,सक २६ २९ ३१ ३१ 

अ.वा�ष�क ६८ ७२ ७८ ८० 

वा�ष�क ८२ ८३ ८३ ८७ 

जaमा ५६६५ ५९९१ ६६९० ६८४७ 

-ोतः सचूना �वभाग 
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ता�लका ११ (ड) : भाषागत Uपमा दता
 भएका प�प��काको �ववरण 

भाषा 
आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

नेपाल< ४०६७ ४२७५ ४६१३ ४६८५ 

अLेंजी ४२७ ४५७ ४७० ४८३ 

नेपाल</अLेंजी ९९० १०३० ११५० १२१० 

नेवार<  ३३ ४३ ४३ ४३ 

सं�कृत २ २ ४ ५ 

%ह�द< २१ २४ २८ ३० 

मै�थल< २१ २७ ४० ४४ 

भोजपरु< ६ ८ ९ ९ 

उदु� ४ ४ ७ ८ 

 त�बती २ २ ३ ३ 

थाB ९ ९ १२ १३ 

,लaब ु २ २ ३ ३ 

डोटेल< २ २ ४ ४ 

तामा{ग ६ ८ ९ १० 

राई ० ० २ २ 

अ�य २८१ २८८ २९३ २९५ 

कुल ५८७३ ६१८१ ६६९० ६८४७ 

�ोतः सूचना तथा स}चार म��ालय । 
* २०७० च�ै मसा�तसaम 

�वJयुतीय सQचारसेवाहU 

११.३४ टे�ल�भजन  सारण सेवाः सरकार< स}चारमाVयमको |पमा रहेको नेपाल 

टे,ल,भजनका दइुवटा pयानलहB नेपाल टे,ल,भजन र NTV Plus रहेका छन ् । 

नेपाल टे,ल,भजनको Kसारण पहँुच जनस]ंयाको आधारमा ७२% र भौगो,लक 

आधारमा ५२% भ-ूभागमा Kसारण पहँुच रहेको छ । नेपाल टे,ल,भजनको दो-ो 

pयानल NTV Plus को Kसारण पहँुच जनस]ंयाको आधारमा ४०% र भौगो,लक 

आधारमा ३० % भ ूभागमा Kसारण पहँुच रहेको छ । नेपाल टे,ल,भजन र NTV 
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Plus (IPTV/Internet को माVयम) बाट �व�वका �व,भ�न ११६ मलुकुमा हेन� 

सfक�छ । 

११.३५ रे�डयो नेपालः रे�डयो नेपालको Kसारण पहँुच जनस]ंयाको आधारमा ८८ 

K तशत र भौगो,लक आधारमा ७१ K तशत पगेुको छ । 2य�त,ै रे�डयो 

नेपालको एफ. एम. Kसारणको पहँुच जनस]ंयाको आधारमा ४५ K तशत र 

भौगो,लक आधारमा ३५ K तशत रहेको छ । 

मु5ण सेवा 

११.३६ म�ुण �वभागबाट नेपाल राजप�, अVयागमन �वभाग र वदेै,शक रोजगार 

�वभागका ि�टकर, राि*Gय योजना आयोग एव ं अथ� म��ालयका �व,भ�न 

प�ुतक र K तवेदन लगायत अ�य कागजात छपाइ काय� भ ैरहेको छ । �व.स.ं 

२००८ सालदेQख हालसaम Kका,शत राजप�हBको �वoयतुीय अ,भलेQखकरण 

काय� भ ैरहेको छ । 

राि9:य समाचार स�म�त 

११.३७ रा.स.स. ले Intranet/Internet को माVयमबाट र अझ सिजलोको ला�ग इमेल 

माफ� त समाचार आ�ना सेवाLाह<हBलाई उपल�ध गराउने नी त बनाएको छ । 

सेवालाई �व�वधीकरण गन� फोटो सेवा, ड�ेडकेटेड fफडरको !यव�थाका साथै एफ. 

एम. का सेवाLाह<हBलाई  सहयोग गन� jवाईस िqलप सेवा उपल�ध गराइएको 

छ । रा.स.स. को ,सqका  न*काशन र रा.स.स.को हुलाक %टकट Kकाशन 

भएको छ । राि*Gय समाचार स,म त ऐन, २०१९ मा समयानकुुल प>रमाज�न 

गन� �वशषे�हBबाट राय सझुाव Kा�त ग>रएको छ । रा.स.स. को आय 

आज�नमा व�ृ� गन� भौ तक सaपि2तलाई ,लजमा %दने ग>रएको छ । 

चल�च� Fे� 

११.३८ यस Mे�को म]ुय नी तमा चल�च�को �वकास तथा Kव��न गन� आव�यक 

अVययन अनसु�धान गनw गराउने र  नजी Mे�लाई �तर<य चल�च�  नमा�ण 

तथा Kदश�नका ला�ग Kो2सा%हत गनw, चल�च� !यवसायीहBवीच सम�वय 

कायम गनw, रा*Gको मौ,लक कथा, कला, स�ंकृ त, भाषा, सा%ह2यलाई 

चल�च�माफ� त Kव��न गनw, चल�च�को �वकास तथा Kव��न गन� यसका �*टा 
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सज�क तथा साधकह|लाई परु�कृत एव ं सaमा नत गनु�का साथै नेपाललाई 

आकष�क अ�तरा�ि*Gय चल�च� के��को |पमा �वकास गनw रहेको छ । 

चनुौती र समयाह+ 

११.३९ राि*Gय गौरवका आयोजना मVये पोखरा �वमान�थल र  नजगढ �वमान�थल 

 नमा�णको काया��वयन Kf^या आरaभ हुन सकेको छैन भने भगवान गौतम 

व�ुको ज�म�थल लिुaवनी र प�व� धाम पशपु त नाथको गBुयोजना 

काया��वयन अव�ध लिaवने ^ममा रहेको छ । 

११.४० राि*Gय Vवजावाहकको अ�तरा�ि*Gय उडानको  न,म2त जहाजको अभावले 

नेपालको या�ा लागत उpच हुनकुा साथै अ�तरा�ि*Gय पय�टक�य �ब�दहुBसaम 

,सधा सaपक� को अभावमा पय�टक स]ंयामा गणुा2मक व�ृ� हुन सकेको छैन ्। 

११.४१ स}चार M�ेमा उपल�ध अ2याधु नक K�व�धको कारण हुलाक सेवामा प�को 

आदानKदानमा कमी आएप छ हुलाक सेवाको �व�वधीकरणमा Vयान प�ु याउन 

सfकएको छैन। दरूस}चार र चल�च� Mे�मा उ\लेखनीय|पमा स]ंया2मक व�ृ� 

भएताप न गणुा2मक व�ृ� हुन सकेको छैन ्। राि*Gय स}चारमाVयमको |पमा 

गोरखाप�, नेपाल टे,ल,भजन र रे�डयो नेपालले राि*Gय दा य2वको |पमा 

�व,भ�न भाषाभाषीको समाचार तथा काय�̂ मह| Kकाशन/Kसारण गनु�परेको 

कारणले यी स�ंथाह|को आ�थ�क दा य2व बढेको छ । तर सरकार< काय�̂ म र 

�व�ापनमा  नजी एफ.एम., टे,ल,भजन तथा छापामाVयमह|को समेत 

सहभा�गता भएको कारणले राि*Gय Kसारण स�ंथाह| मका�मा परेका छन ्। 

११.४२ देशको �व�वधतापणू� भौगो,लक अवि�थ तका कारण नेपाल टे,ल,भजनको 

राि*Gय Kसारण र एन.्%ट.भी.�लसको भ–ूसतह< Kसारण �व�तार काय� चुनौ तपणू� 

बनेको छ ।  नजी Mे�मा खुलेका टे,ल,भजन pयानलहBसँग K त�पधा� गद� 

राि*Gय Kसारणको भ,ूमका  नवा�ह गद� अ घ ब:न ु नेपाल टे,ल,भजनका ला�ग 

थप चुनौ त रहेको छ । नेपाल टे,ल,भजनको काय�̂ म उ2पादन, सaपादन र 

Kसारण Analog System लाई सन ् २०१७ सaममा Digital System ले 

K त�थापन गनु�पनw भएको हँुदा सो को ला�ग नेपाल टे,ल,भजनले आ�त>रक 

�ोतबाट एकैचो%ट Digital Switch Over गन� चुनौ तपणू� रहेको छ । 
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११.४३ गोरखाप� स�ंथान, रासस, रे�डयो नेपाल ज�ता स�ंथान/स,म तह|सँग �व,भ�न 

�थानमा रहेका जzगाको !यवसा यक Kयोग गर< आय बढाउन ुआव�यक रहेको 

छ। रे�डयो नेपाल, गोरखाप� स�ंथान, रासस, नेपाल टे,ल,भजन ज�ता 

स�ंथाका आ–आ�न ै �G<�जर समाचारदाताह| रहेकोले  तनीह|लाई एक�कृत 

|पमा काय� गनw !यव�था ,मलाई खच� �यनूीकरण गनु� आव�यक रहेको छ । 
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१२. सुशासन, , , , सामा�य  शासन, , , , शाि�त तथा पुनः�नमा
ण    

सुशासन 

१२.१  सशुासन �थापना राvयको ग�त�य वा आदश� हो । सशुासन �थापनाको ला�ग 

राvयका के��<य देQख �थानीय तहसaमका  नकायहBले राvयले ,लएको नी त, 

उ�े�य र Kाथ,मकतामा रह< आ–आ�नो M�े र तहवाट काय�सaपादन गद� 

आएका छन ्। साव�ज नक Kशासनलाई समयानकुुल, ग त,शल, जनउ2तरदायी र 

प>रणाममखुी बनाई सशुासन र पारदशWता कायम गद� जनताको आकाMंा 

अनBुप सेवाको गणु�तर र Kभावकार<ता अ,भव�ृ� गनw स�दभ�मा नेपाल 

सरकारले सशुासन (!यव�थापन तथा सचंालन) ऐन, २०६४ र  नयमावल<, २०६५ 

£*Gाचार  नवारण ऐन, २०५९ सचूनाको हकसaब�धी ऐन, २०६४  नजामती सेवा 

ऐन, २०४९  नयमावल<, २०६४ साव�ज नक ख>रद ऐन, २०६३  नयमावल<, २०६४ 

सaपि2त श�ुीकरण ऐन, २०६४  नयमावल<, २०६६ �बके��<करण ऐन, २०३९ 

नेपाल सरकार काय� �बभाजन  नयमावल<, २०६९ गनुासो !यब�थापन  नदw,शका, 

२०६६ M तप ूत � स%हतको नागर<क वडाप�, २०७० तथा अ�य �ब,भ�न fक,समका 

Mे�गत ऐन,  नयम, नी त,  नदw,शकाको तजु�मा गर< काय�सaपादन गद� आएको 

छ । यसगैर<, आव�धक योजना र सालबसाल< बजेटले प न सशुासन र 

साब�ज नक सेवा Kवाहलाई Kभावकार< त\ुयाउने कुरामा जोड %दएका छन ्। 

१२.२ नेपाल सरकारले Kधानम��ी तथा मि��प>रषदको काया�लयलाई सशुासनको 

नेत2ृवदायी भ,ूमका Kदान गरेको छ । यसगैर<, ससंदको साव�ज नक लेखा 

स,म त, महालेखा प>रMकको काया�लय, अि]तयार दBुपयोग अनसु�धान आयोग, 

सव�pच अदालत, राि*G«य मानव अ�धकार आयोग, राि*Gय  सतक� ता के��, 

राज�व अनसु�धान �वभाग, सaपि2त श�ुीकरण अनसु�धान �वभाग तथा नेपाल 

सरकारका अ�य �वषयगत म��ालय, �वभाग र काया�लयहB शाि�त, सशुासन 

तथा सेवा Kवाहलाई Kभावकार< त\ुयाउन f^याशील रहदै आएका छन ्। 

१२.३   नजामती सेवालाई �वpछ, K त�पधW, पारदशW, प>रणाममखुी र समावेशी बनाई 

जनताको आव�यकता र आकाMंाK त सवेंदनशील एव ंआ�नो काय�को  निaत 

उ2तरदायी, सMम एव ं सघंीयता र �बके��<करणका आधारभतु म\ूय अनकुुल, 

अनशुा,सत र �व�धसaमत ढंगले काम गनw, �प*ट काय� िजaमेवार< भएको M�े 

बनाउने उ�े�य ,लइएको छ । साव�ज नक सेवा Kवाहलाई �वpछ, पारदशW र 
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Kभावकार< बनाउने र �वoयतुीय शासन प� त तथा Kf^यालाई ^मशः लाग ू

गद� जाने नी त र कामका आधारमा दEड परु�कार %दने, कम�चार<ह|को 

 नयिुqत, पद�थापना, स|वा, बढुवा तथा तलब स�ुवधालाई पवूा�नमुानयोzय, 

�व�धसaमत र उ2Kेरणाका आधारभतू मा�यता अन|ुप बनाउने रणनी तह| 

रहेका छन ् । सो अनसुार �वoयतुीय शासन सaब�धी  नदw,शका तजु�मा र 

काया��वयन,  नजामती कम�चार<को ता,लमको पाNय^ममा समयानकुुल सधुार, 

Kशास नक सगंठन र दरब�द<मा सधुार,  नयिुqत, पद�थापना, पवूा�नमुानयोzय 

स|वा, बढुवा, K,शMण तथा तलब स�ुवधा, काय�सaपादनमा आधा>रत Kो2साहन 

Kणाल< लाग ूगनw काय�ह| भएका छन ्। 

१२.४   नजामती सेवामा �व�व�धकरणको Kय2नलाई सहज बनाई लiMत वग� एव ंनी त 

 नमा�ण काय�मा म�त प¥ुयाउन,  नजामती सेवालाई �व�वधतायqुत बनाउन लाग ू

भएको समावेशी नी तबाट लiMत वग�ले वा�त�वक |पमा लाभ ,लनसqने 

वातावरण ,सज�ना गन� सघाउन र �वoयमान Kणाल<को गणुा2मक र स]ंया2मक 

�व�लेषण गन� सामा�य Kशासन म��ालयमा  नजामती सेवामा समावेशीकरण 

सहयोग के�� �थापना भएको छ । सशुासन र काननूी राvयको अवधारणा 

अनसुार काय�लाई Kभावकार< बनाउन �वoयमान ऐन तथा  नयममा समय 

सापेM सधुार एव ं प>रमाज�न भएका छन,् जसबाट काय�सaपादनमा सहजता 

आएको छ ।  

१२.५  �वकास !यव�थापनलाई न तजामलूक एव ंKभावकार< बनाउन �वकास न तजाका 

ला�ग !यव�थापन (Managing for Development Results-MfDR) को 

अवधारणालाई �व,भ�न तहमा स�ंथागत गनw Kयास भइरहेको छ । यस 

अवधारणालाई भौ तक पवूा�धार तथा यातायात म��ालय, ,शMा म��ालय, सघंीय 

मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय, कृ�ष �वकास म��ालय एव ं ऊजा� 

म��ालय र अ�तग�तका केह< �वभागह|मा समेत लाग ूग>रएको छ । यस^ममा 

ती  नकायह|को !यवसा यक योजना तयार भएका छन ् । यसगैर< यह< 

अवधारणा अन|ुप ती  नकायह|मा न तजामा आधा>रत बजेट Kणाल< (Result–

Based Budget) लाई प न लाग ूगनw Kयास ग>रएको छ । यसका अ त>रqत त~े� 

आव�धक योजनाका ला�ग ,शMा, कृ�ष, �वा�tय, वन, �थानीय �वकास, पवूा�धार, 

खानेपानी ऊजा� र वातावरण M�ेह|को न तजा खाका (Result Framework)  

तयार गनw काय�  भएको छ ।  
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१२.६  बजेट Kf^यालाई बढ< व�तपुरक एव ंआब�धक योजनासँग अ�तर सaबि�धत 

गराउने उ�े�यले मVयाव�ध खच� सरंचनालाई न तजामलूक बनाउन काय�̂ म 

तथा आयोजनाह|को न तजालाई �वषय Mे�गत न तजासँग आब� गराउने 

काय�मा जोड %दईएको छ । काय�̂ म तथा आयोजनाह|को काया��वयनमा 

जवाफदेह<ता Kवध�न गन� एव ं  तनीह|को सफलताको स ुनि�चतताका ला�ग 

आ�थ�क वष� २०६९/७० देQख राि*Gय गौरवका आयोजनाह|मा काय�सaपादन 

करार (Performance contract) को अवधारणालाई अवलaबन ग>रएको छ । यसले 

काय�̂ म तथा आयोजनाह|को सफलताको �तर अ,भव�ृ� गनwछ ।  

अनुगमन  णालY सुधार    

१२.७  समि*टगत |पमा अनगुमन Kणाल<लाई न तजामा आधा>रत बनाउन �वगत 

केह< वष�देQख था,लएको Kयास जार< छ । आव�धक योजनाले राखेका उ�े�य 

तथा लyयह| हा,सल गन�का ला�ग सaबि�धत नी त, काय�̂ म तथा 

आयोजनाह|को अनगुमनलाई न तजामलूक बनाउन ज|र< हु�छ । यस 

तtयलाई मनन गर< न तजा सचूकह|को प>रमाज�न तथा ती सचूकह|को 

मापनका ला�ग चा%हने सचूनाका �ोतह|लाई भरपद� र !यवि�थत गनw Kयास 

�व|प काय� सaपादन सचूकह| (Performance indicators) स%हतको अनगुमन 

खाका (Monitoring Framework) को तयार< काय�ले यस आ�थ�क वष�मा प न 

 नर�तरता पाएको छ ।  

१२.८  काय�̂ म तथा आयोजनाह|को अनगुमनलाई सरल, पारदशW एव ं !यवि�थत 

गन�का ला�ग हाल Kयोगमा रहेका अनगुमन तथा म\ूयांकनसaब�धी �व,भ�न 

 नदw,शका, काय��व�ध तथा फारामह|लाई प>रमाज�न समेत गर< एfककृत 

अनगुमन तथा म\ूयांकन %दzदश�नको म�यौदा तयार भएको छ । यो नयाँ 

%दzदश�न तयार गदा� म��ालय, �वभाग लगायतका के��<य �तरका  नकायह| र 

�वकास साझेदारह|को समेत K तf^या तथा सझुावह| ,लइएको �थयो । यसले 

सब ैसरकार<  नकायह|बाट हुने अनगुमन तथा म\ूयाकंनलाई व�तपुरक, भरपद� 

र !यवि�थत बनाउने अपेMा राQखएको छ । 

१२.९  अनगुमन तथा म\ूयांकनमा आध ुनक सचूना K�व�धको Kयोग अ,भव�ृ� गन�  

आयोजनाको आधारभतू तtयांक तथा ि�थ त �ववरण फारामका आधारमा 

स�टवेयर �वकास गर< वा�ष�क Kग त अनलाइन माफ� त पठाउन सfकने !यव�था 
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ग>रएको छ । यसले तtयांकह|को सकंलन र �व�लेषणमा सचूना K�व�धको 

Kयोग बढाउनेछ ।  

१२.१० काय�̂ म तथा आयोजना काया��वयनको ^ममा �व,भ�न सरोकारवालाह| 

(Stakeholders)  एव ंसव�साधारण जनताको अनभु ूत तथा प*ृठपोषणले काय�̂ म/ 

आयोजनाह|को सफल काया��वयनमा ठूलो योगदान प¥ुयाउन सqने भएकोले 

सहभा�गतामलूक अनगुमन !यव�थालाई अ�ंगकार गनु�का साथै सामािजक 

जवाफदेह<ता Kवध�न गन� साव�ज नक सनुवाई तथा सामािजक लेखापर<Mणको 

!यव�थालाई स�ंथागत गनw गर< नयाँ %दzदश�नमा !यव�था ग>रएको छ ।  

१२.११ अनगुमन तथा म\ूयांकन सaब�धी काय� Kा�व�धक Kकृ तको समेत भएकाले 

यसमा काम गनw जनशिqतको Mमता �वकासका ला�ग यस सaब�धी काय� गनw 

कम�चार<ह|लाई न तजामलूक !यव�थापन तथा अनगुमन म\ूयांकनसaब�धी 

ता,लम Kदान ग>रएको छ । अनगुमन तथा म\ूयांकनको सव�pच  नकायको 

|पमा सaमान नय Kधानम��ीको अVयMतामा रहेको राि*Gय �वकास सम�या 

समाधान स,म त (MDAC) का बठैकह| बसी केह< नी तगत �वषयह| र 

आयोजनाले काया��वयन ^ममा भो�गरहेका सम�याह| समाधान गन� �व,भ�न 

 नण�यह| ,लएको छ । यसगैर< म��ालय �तरका �वकास सम�या समाधान 

स,म तह|मा प न समयम ैKग त समीMा र सम�याह| समाधान हुने Kf^याले 

थप ग त पाएको छ । 

थानीय सुशासन    

१२.१२ स{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालयको नेत2ृव तथा दात ृ

 नकायह|को सयंqुत सहयोगमा सन ् २००८ देQख स}चालन भएको �थानीय 

�वाय2त शासन तथा सामदुा यक �वकास काय�̂ म  २०६९ सालमा Kथम चरण 

सaप�न भई चाल ुआ�थ�क वष� देQख दो-ो चरण सBु भएको छ । दो-ो चरणको 

काय�̂ म आ�थ�क वष� २०६९/७० देQख २०७३/७४ सaम स}चालन हुनेछ । यस 

काय�̂ ममा सयंqुत रा*Gसघं अ�तग�तका �वकास साझेदार  नकायहB 
(Multilateral : ADB,World Bank, European Union; Bilateral :  DFID,  

Government of Denmark, GIZ, JICA, Government of Norway, SDC, USAID,  

Government of Finland; UN Agencies:  UNCDF, UNICEF, UNDP, UNFPA, 

UN Women, UNV) को सहयोग रहेको छ । देशका सब ै िज�वस, नपा र 

गा�वसमा लाग ू भएको यो काय�̂ म �थानीय  नकाय, सामदुा यक तथा ग~ै 
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सरकार< स�ंथा माफ� त काया��वयन ग>रएको छ । यस काय�̂ मको लyय 

�थानीय सशुासन तथा सामदुा यक �वकास माफ� त ग>रबी �यनूीकरणमा 

योगदान  प¥ुयाउने  रहेको छ । काय�̂ मबाट नाग>रक र समदुायले �थानीय 

सरकारलाई उ2तरदायी र जवाफदेह< बनाएको हुने, �थानीय  नकायह| जनताको 

माग K त सवेंदनशील भएको हुने, सब ै नाग>रकह|लाइ �थानीय सेवाह| 

Kभावकार< ढंगले Kदान गरेको हुने  तथा  नMेपण, �थानीय सरकार �थानीय 

सशुासन एव ं�थानीय सेवा सaब�धी नी त र स�ंथागत ढाँचामा सधुार भएको 

हुने अपेMा ग>रएको छ । 

१२.१३ �थानीय  नकायको भ,ूमका र साखलाई उpच पाद�, पारद,श�ता, जवाफदे%हता र 

जनसहभा�गता अ,भव�ृ� गद�, Kभावकार< सेवा Kवाहको माVयमoवारा �थानीय 

�तरमा जनतालाई आ�नो निजकको िजaमेवार र जवाफदेह< सरकारको 

K2याभ ूत %दन र समL �थानीय  नकायमा सशुासन कायम गन� K तव�ता 

प�, २०६९ जार< गर< काया��वयनमा \याइएको छ । �थानीय  नकाय �ोत 

प>रचालन तथा !यव�थापन काय��व�ध, २०६९, शासक�य तथा आ�थ�क सधुारको 

त2का,लन काय�योजना, २०६९ काया��वयनमा \याइएको छ । यी !यव�थाह|को 

अ त>रqत गाउँ �वकास स,म त स�चवह|ले सरुMाको कारण देखाई आ�नो 

काय��थलमा नबसी िज\ला सदरमकुाम वा सगुम �थानमा केि��त भई 

बसेकोमा तोfकएको गाउँ �वकास स,म त काया�लयम ै रह< काम काज गन� 

Kो2साहन गनw उ�े�यले K त गाउँ �वकास स,म त मा,सक B. १ हजार ५ सय 

का दरले Kो2साहन भ2तालाई  नर�तरता %दइएको छ ।  

१२.१४  म��ालयले �वीकृत Initial Environmental Examination (IEE) K तवेदनको 

काया��वयनमा Kभावकार<ता \याउन आ�थ�क वष� २०६७/६८ देQख ��भवुन 

�व�व�वoयालय र काठमाड� �व�व�वoयालयका वातावरण �वभागसँग समझदार< 

प� (MOU) मा ह�ताMर गर< सालबसाल< Bपमा वातावरण �वषयका �वoयाथW 

एव ं ,शMकहBको सलंzनतामा त�ेो पM अनगुमनलाई स�ंथागत गद� आएको 

छ। चाल ुआ�थ�क वष�को बशैाख म%हनासaममा यी दवु ै �व�व�वoयालयबाट चुरे 

Mे�का �व,भ�न ९ िज\लाको ढंु{गा, �ग�ी तथा बालवुा सकंलन/उ2खनन ्

सaब�धी IEE K तवेदनको अनगुमन सBु ग>रएको छ । �थानीय  नकायoवारा 

स}चा,लत काय�̂ मह| न तजामलूक बनाउन न तजामलूक अनगुमन सचूकह| 

�वीकृत गर< काया��वयनमा \याईएको छ । �थानीय  नकायह|को अनगुमन 
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तथा  नर<Mण काय�लाई Kभावकार< बनाउन  नय,मत |पमा अनगुमन काय� 

भरैहेको छ । 2यस ैगर< ठेqकाप�ा Kकृयालाई !यवि�थत एव ंमया�%दत बनाउन  

िज\ला �वकास स,म त र नगरपा,लकाह|मा E-bidding को Kकृया Kारaभ 

भएको छ । �थानीय�तरमा ग>रबी अनगुमन सचूकह|को मापन गर< आयोजना 

र काय�̂ मको काया��वयन, �ोतको उपल!धता र उपयोग, Kभाव/असरको 

अनगुमन गन� ७५ वटै िज\ला �वकास स,म तह|मा िज\ला ग>रबी अनगुमन 

तथा �व�लेषण Kणाल< (DPMAS) लाग ूग>रएको छ ।  

सामा�य  शासन तथा सेवा  वाह     

१२.१५  मलूकुको साव�ज नक सेवाKवाह सचंालन गनw  नजामती सेबाको गठन, स}चालन 

र !यव�थापन गनw उ�े�यले सामा�य Kशासन म��ालयको �थापना सवंत ्

२०३७ सालमा भएको हो ।  नजामती सेवा ऐन, २०४९,  नयमावल< २०६४ को 

मम� र उ�े�यअनBुप यो म��ालयले आ�ना f^याकलापहB स}चालन गद� 

आएको छ । म��ालय मातहत एक �वभागको Bपमा  नजामती fकतावखाना 

रहेको छ, जसको म]ुय िजaमेवार<  नजामती कम�चार<को अ,भलेख !यवि�थत र 

अVयाव�धक गनु� हो । 2यसगैर<  नजामती कम�चार<हBको ता,लम Kदायक 

स�ंथाको Bपमा नेपाल Kशास नक K,शMण K त*ठान र कम�चार< K,शMण 

K,श*ठान यसका सaब�  नकायको Bपमा रहेका छन ् ।  नजामती 

कम�चार<हBको �वा�tय उपचारको ला�ग  नजामती कम�चार< अ�पतालको 

�थापना भई  नजामती कम�चार< तथा जनसाधारणलाई समेत �वा�tय सेवा 

उपल!ध गराई आएको छ ।  

१२.१६  �वoयमान सगंठन सरंचनामा म��ालय अ�तग�त तीन महाशाखा र प�ुतकालय 

स%हत १३ वटा शाखाहB रहेका छन ् । कम�चार< Kशासन महाशाखाले नी त 

 नयमका अ त>रqत कम�चार<हBको  नयिुqत, पद�थापना, सBवा, वढुवा  

सaबि�ध काय� सaपादन गद�छ । योजना तथा जनशिqत �वकास महाशाखाले 

म��ालयको आ�त>रक !यव�थापन, म��ालयको योजना, वा�ष�क काय�̂ म, बजेट 

तजु�मा, अनगुमन तथा म\ुयांकनको साथै जनशिqत �वकास सaब�धी काय�हB 

सaपादन गद� आईरहेको छ । 2यसगैर< Kशासन सधुार महाशाखा अ�तग�त 

!यव�थापन पर<Mण, कम�चार< क\याण, O&M सaब�धी काय�हB सaपादन 

रहेका छन ्।  
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सVबि�धत Fे�को अJयाव�धक तAयांक तथा सूचकांकको तुलनाHमक �व�लेषण     

�नजामती \कताबखाना    

१२.१७ सामा�य Kशासन म��ालयको �वभागको Bपमा रहेको  नजामती fकताबखाना 

सaपणू�  नजामती कम�चार<हBको �यिqतगत �ववरण रा]ने के��<य  नकाय हो। 

यसले कम�चार< सaब�धी �ववरण उपल�ध गराउनकुा साथै सेवाबाट अलग 

भएका कम�चार<हBलाई  नवतृभरण तथा उपदान ज�ता स�ुवधाहB Kदान  गनw 

काय�मा Kमखु भ,ूमका   नबा�ह गद�छ । 

ता�लका १२ (क) : �नजामती कम
चारY �बबरण    

^.सं. �ववरण 
आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

१ 

 

 

 

 

 

�नजामती सेवामा काय
रत कम
चारY ७९,४७२ ७९,८०२ ७९६५३ 

काठमाEडौ उप2यका ,भ� १९,५०४ १९,६४४ २१५५० 

काठमाEडौ उप2यका बा%हर ५९,९६८ ५९,८८५ ५८१०३ 

अ�धकृत १५,८८८ १६,७११ १४५०१ 

सहायक ४२,२३३ ४१,६९६ ४४८३५ 

-ेणी�बह<न २१,३५१ २१,०८२ २०३१७ 

२ ,सटरोल दता�  २,२५२ १,८५१ १५५५ 

३ सेवा  नव2ृत कम�चार< २,५१६ १,६१२ १८२४ 

४ उपदान २१९ १०१ ९३ 

* प%हलो आठ म%हनाको मा� ।  

�ोत :  नजामती fकताबखाना । 
    

�नजामती कम
चारY अपताल     

१२.१८   नजामती कम�चार<,  तनका प>रवार एव ं सव�साधारण समेतलाई  छटोछ>रतो, 

सलुभ र गणु�तर<य सेवा Kदान गनw उ�े�य स%हत �थापना भई सचंालनमा 

रहेको यस अ�पतालमा आ�थ�क बष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हना सaममा 

ईमजw�सी सेवा, �या,मल< मेडी,सन, जनरल मेडी,सन, Kसतुी तथा ��ी रोग, 

हाडजोनW, छालारोग, बालरोग, द�तरोग, नाक, कान, घाट< रोग, एने�थे,सया, 

रे�डयोलोजी सेवा, डाईzनोि*टक सेवा ज�ता सेवाहB पणू�Bपमा स}चालन भएका 

�वा�tय सेवाहB हुन । 2यसगैर< मनोरोग, fफिजयोथेरापी, प>रवार  नयोजन सेवा, 
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qया�सर रोग  नदान सेवा, खोप सेवा, आखाँरोग सेवा, हेमाटोलोजी सेवा, 

काडWयोलोजी सेवा, डकेेयर सेवा, �यरूोलोजी सेवा लगायतका सेवाहB समेत यस 

अ�पतालबाट  नय,मत Bपमा स}चालन हुदै आएका छन ्। 

ता�लका १२ (ख) : �नजामती कम
चारY अपतालबाट  दान भएका सेवाह+को �बबरण 

(आ�थ
क वष
 २०७०/७१ को  थम आठ मiहनामा)    

^.

स. 

म%हना सेवाLाह< ओ.�प.

डी. 

\याब 

टे*ट  

एqसरे 

सेवा 

आक

ि�मक 

सेवा 

य.ूएस.

जी.सेवा  

इEडो

�कोपी  

अKेशन सी. ट<. 

�qयान 

भना� 

भई 

उपचार 

गराउने 

१ 

 

-ावण 

 

 नजामती  ७०१६ १६९३४ ७५९ १६३ ६०० ३७ ११३ १०० १२४ 

सव�साधारण १६०३९ ३५१२४ २२५७ ११५६ १६२८ ६९ ३३९ ४१४ ४९७ 

२ 

 

भा� 

 

 नजामती  ५७५२ १५०६४ ७१४ १४९ ५१६ २७ १०५ ८२ ११७ 

सव�साधारण १३४२९ ३०७९० १९३९ १२३९ १३१८ ७४ ३०४ ५७१ ४६४ 

३ 

 

आि�वन 

 

 नजामती  ४५३४ १२०३२ ५६३ ११६ ३८१ ३६ ८१ ६५ ११४ 

सव�साधारण १०६२८ २५६९१ १७१० १११८ ११९४ ५१ २६० ५०८ ४०० 

४ 

 

का त �क 

 

 नजामती  ४०३९ १०५९२ ५२२ ९७ ३५३ ३३ ८३ ४९ १०८ 

सव�साधारण १००७३ २२७२० १६७८ ८३६ १११२ ५३ २५४ ५२८ ३७६ 

५ 

 

माग�  नजामती  ४१५४ १२०२० ५४५ ११९ ४३१ २७ ८५ ५५ ११९ 

सव�साधारण १०५७३ २३२८२ १६१८ ७९५ ११४३ ५९ २८१ ५०६ ४१३ 

६ 

 

पौष 

 

 नजामती  ४९०३ १२६२१ ६६९ १११ ५०५ ३३ ८४ ८७ ११० 

सव�साधारण १२११२ २८१३९ २०३६ ८७५ १३८८ ७४ ३२७ ६८० ४५८ 

७ 

 

माघ 

 

 नजामती  ४८६५ १३६३० ६४९ १३८ ४८१ २३ १०० ७६ १२१ 

सव�साधारण १२८३८ ३००५५ २०४५ ९९० १४६५ ६९ ३४३ ६३४ ४४३ 

८ फा\गुण  नजामती  ५५११ १६४२५ १०० १६३ ५२० ५१ ९९ ९९ १३९ 

सव�साधारण १४४८३ ३६७०२ २४८० ११९८ १६७२ ८७ ३२८ ७१४ ४८३ 

जVमा     १४०९४९ ३४१८२१ २०२८४ ९२६३ १४७०७ ८०३ ३१८६ ५१६८ ४४८६ 
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जनशि3त �वकास  

१२.१९  सरकार< सेवामा काय�रत कम�चार<हBको �ान, सीप, Mमता र दMता अ,भव�ृ� 

गन� हाल क>रब १९ वटा ता,लम Kदायक स�ंथाहB काय�रत छन ् । ती 

स�ंथाहBमा नेपाल Kशास नक K,शMण K त*ठान, कम�चार< K,शMण K त*ठान, 

�थानीय �वकास K,शMण K त*ठान, राज�व Kशासन ता,लम के��, हुलाक 

K,शMण के��, के��<य सहकार< K,शMण के��, पररा*G मा,मला अVययन 

K त*ठान, �याय सेवा ता,लम के��, राि*Gय �या यक K त*ठान, नेपाल, 

राि*Gय �वा�tय ता,लम के��, शiैMक जनशिqत �वकास के��, कृ�ष ता,लम 

 नदwशनालय, पश ुसेवा ता,लम तथा Kसार  नदwशनालय, पाँच वटा M�ेीय वन 

ता,लम के��हB र भ,ूम !यव�थापन K,शMण के�� रहेका छन ् । यी 

स�ंथाहBले  नर�तर Bपमा आ-आ�नो M�ेगत वा�ष�क काय�̂ म अनसुार ता,लम 

काय�̂ महB सचंालन गद� आईरहेका छन ् । साथै, सबकैो ला�ग ता,लम 

(Training For All) काय�̂ म लाग ूभएप छ यी  नकायहBले वा�ष�क काय�̂ ममा 

समावेश काय�̂ मको अलावा अ�य थप ता,लम काय�̂ म प न सचंालन गनु�पनw 

अव�था देQख�छ । 

तालYका १२ (ग) : नेपाल  शास�नक  �शFण  �त9ठानबाट सचंा�लत  �शFण 

काय
xमह+को �ववरण 

आ�थ�क 

वष�. 
काय�̂ म 

लyय Kग त 

काय�̂ म सं]या K,शMाथW सं]या काय�̂ म सं]या K,शMाथW सं]या 

२०६७/६८ 

 

 नय,मत ५५ ११४० ४५ १०२३ 

सशु\क ० ० ६८ १४६९ 

जaमा ५५ ११४० ११३ २४९२ 

२०६८/६९ 

 

 नय,मत ५९ १३९५ ५४ ११७७ 

सशु\क ४३ ० ४८ ११३७ 

जaमा १०२ १३९५ १०२ २३१४ 

२०६९/७० 

 

 नय,मत ५० १०९५ ५० १०८८ 

सशु\क ५० १०३७ २६ ६९९ 

जaमा १०० २१३२ ७६ १७८७ 

२०७०/७१* 

 नय,मत ३३ ६३५ २९ ५४९ 

सशु\क ३१ ७१९ १६ ४१२ 

जaमा ६४ १३५४ ४५ ९६१ 

* Kथम आठ म%हनाको Kग तमा आधा>रत  

�ोत : नेपाल Kशास नक K,शMण K त*ठान    
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बा�ष
क काय
xम अनुसारका उपलि]धह+  

१२.२० आ�थ�क बष� २०७०/७१ मा  नजामती आवासीय �वoयालय धनकुटा �थापना भई 

कMा सचंालनमा आएको,    दाचु�लाको कम�चार< आवास भवनको ७० K तशत 

 नमा�ण काय� सaप�न भई सकेको,    नेपाल सरकारका सब ै म��ालय, 

स�चवालयहB, आयोगहB लगायत अदालत समेत गर< ४१ वटा  नकायहBको 

O&M सवwMण काय� सaप�न भएको,     नजामती सेवा अVयादेश,    २०६९ बमोिजम 

बढुवा समायोजन भएका कम�चार<हBको !यव�थापन काय� सaप�न भएको,    

सवकैो ला�ग ता,लम काय�̂ मको काया��वयन  नदw,शका तयार भई अि�तम 

�वीकृ तको ^ममा रहेको,    �व,भ�न १२ वटा िज\लाहBमा गनुासो सवwMण 

काय�शाला गो*ठ¢ सaप�न भएको,,,,    �व,भ�न ८ वटा िज\लामा  नजामती सेवामा 

यवुाहBलाई आक�ष�त गन� Persuasive Partnership Programme काय�̂ म सचंालन 

भएको,    क>रब १०    हजार कम�चार<को काय�सaपादन म\ुया{कनहB कa�यटूरमा 

K�व*ट< भएको र �व,भ�न िज\लाका ९ वटा काया�लयहBको !यव�थापन 

पर<Mण काय� सaप�न भएको छ।    

समया तथा चनुौती 

सामा�य  शासन म��ालय 

१२.२१ PIS अoयाव�धक नहँुदा सBवा लगायतका �व,भ�न Kकृ तका  नण�यमा क%ठनाई 

परेको,,,, के��<य कम�चार<  नकाय (CPA) को भ,ूमका  नवा�हमा चुनौती खडा 

भएको, , , , कम�चार<मा उ2Kेरणा जगाउन तथा काय�रत कम�चार<लाई %टकाउने 

सम�या,    सगंठनको आव�यकतालाई भ�दा बढ< !यिqतगत �वाथ�लाई हावी गराई 

दरब�द< -जृना गनw K�ताव गनw Kव ृत रहेको,    !यव�थापन पर<Mण गनw ^ममा 

अपेiMत सचूना र सहयोग Kाि�तमा क%ठनाई हुने र K तवेदन काया��वयनमा 

अ�ठेरो पनw गरेको, अ,भलेख Kणाल< !यवि�थत एव ं ब�ैा नक हुन नसकेको,    

सBवा !यव�थापनमा ज%टलता ब:दै गएको,    व�ैा नक र साम यक जनशिqत 

योजनाको अभाव यस म��ालयका सम�या तथा चुनौती हुन ्।     
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�नजामती \कताबखाना  

१२.२२ PIS स�टवेयर MIS based मा बनाइएको र यसको Architecture  Upgrade 

नग>रएको हुनाले ,स*टममा थपघट गदा� सम�या उ2प�न हुने गरेको,,,, 

काया�लयहBबाट तलवी K तवेदन पा>रतको ला�ग समयम ैआउने नगरेको,    तलवी 

K तवेदन पा>रत गराउने काठमाड� उप2यकामा भएका क>रव ४०० काया�लयहB 

मVये आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३२२ काया�लयको मा� पा>रत भएको,,,,    बाँक� 

काया�लयहBले पा>रत गराउन न\याएको,,,, नेपाल सरकारको  नकायहBको 

सरंचनामा प>रवत�न भई दरब�द< !यव�थामा थपघट हँुदा यस �वभागमा Kा�त 

हुनपुनw कागजात समयम ैKा�त नहुने गरेको हँुदा दरव�द< ,मलान गन� क%ठनाई 

भएको ज�ता सम�याहB �वoयमान छन ्।      

नेपाल  शास�नक  �शFण  �त9ठान  

१२.२३ !यवसा यक (Professional) जनशिqतको कमी, अन2ुपादक कम�चार<को स]ंया 

अ�धक,,,,    सचंालन खच� बढ< भएकोले K त�पधW हुन क%ठनाई,,,,    �वoयमान भौ तक 

पवूा�धारको मम�त सभंार ख�च�लो ब�दै जान,ु     नजी M�ेसगंको ब:दो K त�पधा�,,,,    

सेवाLाह<को बढदो अपेMा,,,,    ता,लम काय�̂ महBको Kभावकार<ता अ,भव�ृ� र 

जवाफदे%हता कायम गनु� K त*ठानका सम�या तथा चनुौतीहB रहेका छन ्।    

कम
चारY  �शFण  �त9ठान     

१२.२४ ता,लममा सहभागी हुन आउने K,शMाथWहBको आव�यकता,,,,    काय�Mे� र 

काया�लयमा गनु�पनw कामसँग सaबि�धत सम�या केि��त K,शMण  सचंालन 

गन� नसfकएको,,,, ता,लमको आव�यकता प%हचान,,,,    ता,लमको काय�Mे�मा Kभावको 

म\ूयांकन र K,शMकहBको Mमता व�ृ� तथा K,शMण %दने �वषयमा 

अoयाव�धक गराउने ज�ता पMमा बजटे अभाव,,,,    बढुवाका ला�ग ३० काय� %दने 

ता,लम अ नवाय� मा नएकोले िज\लाहBमा मोबाइल ता,लम चलाउन के��बाट 

जाने K,शMकहBले ३५––––४० %दन िज\लामा ब�न ु पनw अव�था रहेको तर 

उनीहBको होटेल आवास खच� सात %दन प छ कम हँुदै जाने र २१ %दन प छ 
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न%दने सरकार<  नयमका कारण िज\लाहBमा ता,लम स}चालन गनw क%ठनाई 

भएको,,,, मलुकु e-governance मा Kवेश गनw तयार< ग>ररहेको र कम�चार<हBलाई 

सोह< अनसुार !यवहा>रक K,शMण %दन ु पनwमा K त*ठान आफैसँग 2य�तो 

अनभुवका साथ ैपया��त कa�यटूर र आव�यक उपकरणहBको अभाव रहेको छ ।    

शाि�त तथा पुन�नमा
ण 

१२.२५ �व�ततृ शाि�त सaझौताप छ सBु ग>रएको,,,,    शाि�त Kf^यालाई साथ�क  न*कष�मा 

पु¥¥¥¥याउने उ�े�यले जनआ�दोलनका ^ममा जीवन उ2सग� गरेका श%हदहBको 

सaमान,,,,    बेप2ता पा>रएकाहBको खोजी oव�द पी�डतहBलाई राहत तथा 

पनु�थापना,,,,    पनुएक�करण र सं̂ मणकाल<न �याय Kदान एव ंoव�दका ^ममा 

M तL�त भौ तक सरंचनाहBको पनु न�मा�ण ज�ता �वषयहBलाई Kाथा,मकताका  

साथ अगा�ड बढाइएको छ । %दगो शाि�तको Kा�ती,,,,    भेदभाव र%हत समतामलुक 

!यवहार,,,,    राvयका सब ै तहमा सबलैाई समान अवसर उपल�ध गराउन ु Kमखु 

चुनौतीको Bपमा रहेको छ । मलुकुमा शाि�त,,,,    सरुMा,,,, स!ुयव�था र पनु� नमा�ण 

Kभावकार< त\ुयाउन नेपाल सरकार�ारा चा,लएका नी तगत कदमहBमा 

आ�त>रक Bपमा �व�था�पत !यिqत सaब�धी राि*Gय नी त,    २०६३ oव�दको 

कारण �व�था�पत !यिqत तथा प>रवारलाई राहत स�ुवधा Kदान गनw  नदw,शका,    

२०६५ शाि�त कोष सचंालन (काय��व�ध)  नयामावल<,    २०६५ मतृकका हकदारलाई 

आ�थ�क सहायता Kदान गनw  नदw,शका,    २०६५ बेप2ता प>रएका !यिqतका 

हकदारलाई राहत Kदान गनw  नदw,शका,    २०६५    oव�दबाट M त भएका भौ तक 

पवूा�धारहBको पनु नमा�ण/पनु�था�पना तथा शाि�तको ला�ग �वकास काय�̂ म 

स}चालन काय��व�ध,    २०६५ नाग>रक राहत, , , , M तप ूत � तथा आ�थ�क सहायता 

सaब�धी काय��व�ध,    २०६६ �थानीय शाि�त स,म त  नदw,शका,    २०६६ सश�� 

oव�दका ^ममा पी�डत भएका !यिqतलाई रोजगार/�वरोजगार सेवा सचंालन 

गनw  नदw,शका,    २०६७ माओवाद< सेनाका लडाकुहBको रेखदेख,,,,     नय��ण  नदwशन 

Kf^या र आचारस%ंहता सaब�धी  नदw,शका,    २०६७    माओवाद< सेनाका 

लडाकुहBको पनु�था�पना सaब�धी  नदw,शका,    २०६८    शाि�तको ला�ग �वकास 

काय�̂ म सचंालन  नदw,शका,    २०६८    oव�द Kभा�वत Mे� �वशषे काय�̂ म 
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सचंालन  नदw,शका,    २०६८    माओवाद< सेनाका घाइत े अपा{ग लडाकुहB, , , , सश�� 

oव�द, , , , ऐ तहा,सक जनआ�दोलन र मधेश आ�दोलनका घाइत े अपा{गहBका 

ला�ग पनु�थापन एव ंहेरचाह  नदw,शका, २०६८    माओवाद< सेनाका घाइत ेअपा{ग 

लडाकुहB, , , , सश�� oव�द, , , , ऐ तहा,सक जनआ�दोलनका घाइत ेअपा{गहBका ला�ग 

पनु�थापन एव ं हेरचाह  नदw,शका,    २०६८    आमा बाब ु गमुाएका बालबा,लका 

पनु�था�पन काय^म स}चालन काय��व�ध,    २०६८    राजनी तक oव�दको ^ममा 

म2ृयवुरण गरेका वा बेप2ता पा>रएका !यिqतका प>रवारलाई प>रचय प� Kदान 

गनw  नदw,शका,    २०६९    मनोसामािजक परामश� सेवा सचंालन सaब�धी  नदw,शका,    

२०७० तथा सश�� oव�दबाट Kभा�वत बालबा,लकाको पनुः�था�पना एव ं

पनुःएक�करणका ला�ग राि*Gय काय�योजना काया��वयन काय��व�ध,    २०७० ज�ता 

नी त, , , ,  नयम, , , ,  नदw,शका तथा काय��व�धहB f^याशील रहेका छन ्।    

१२.२६ ,श�वर !यव�थापनको काय� सaप�न भई ,म त २०६९ माघ १ गतबेाट ,श�वर 

!यव�थापन काया�लयहB खारेज भएका छन ् । �व�ततृ  शाि�त सaझौता  

बमोिजम सेना समायोजन काय� सaप�न भसैकेको छ । oव�दकालमा 

�वp¥याइएका सaपणू� ५३ �थानको बाBद< सBु{ग र ३४१ �थानका IED Field    

हB न*ट गनw काम सaप�न भएको छ । पनु न�मा�ण तथा पनुः�थापना काय�̂ म 

अ�तग�त oव�दको ^ममा M त भएका सरकार< सरंचनाहB मVये यस अव�धमा 

१२६ वटा आयोजनाको  नमा�ण काय� सaप�न भएको छ । oव�द Kभा�वत M�े 

�वषशे काय�̂ म अ�तग�त १५ वटा आयोजनाहBको  नमा�ण काय� सaप�न भएको 

छ । राहत तथा पनुः�थापनका काय�̂ म अ�तग�त सश�� oव�दको ^ममा 

मा>रएका मतृकका हकदारहBलाई B १ लाखका एव ं �वशषे राहत काय�̂ म 

अ�तग�त, , , , B २ लाखका दरले ७३ िज\ला Kशासन काया�लयहBबाट राहत �वतरण 

भइरहेको छ । oव�द Kभा�वत !यिqत तथा प>रवारका ला�ग �व,भ�न ४२ 

िज\लाहBमा रोजगार/�वरोजगार काय�̂ म स}चालन सBु भएको छ जसबाट 

११,,,,७०० oव�दपी�डतले ,सपमलूक ता,लम Kा�त गरेका छन ्।    
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तालYका १२ (घ) : राहत, आ�थ
क सहायता, पनु�न
मा
ण, पनुःथापना तथा सेना 

समायोजनको अवथा 

काय�̂ म 
कुल 

सं]या 
२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७०  

२०७०/७१ को 

Kथम आठ 

म%हना 

हाल 

सaमको 

जaमा 

मतृकका निजकका हकदारलाई राहत 

(B. १ लाख) 
१७,८३१ ३३२ २२५ १०० ६१ १४३०९ 

मतृकका निजकका हकदारलाई राहत 

(B. ३ लाख) 
१४,८३१  १०,२४९ २४३ २५ १०७०२ 

सब�साधारण मतृकका एकल 

म%हलालाई राहत (B. २५ हजार) 
४,७०० ११९२ १६५ ५ १४ ४४४९ 

बेप2ता पा>रएका !यिqतका 

हकदारलाई राहत 
१,५१७ १०५ १,३८१ ४२ १७ १५१७ 

बेप2ता पा>रएका !यिqतका एकल 

म%हलालाई राहत (B. २५ हजार) 
१००० – ५०० १११ ३८ ६४९ 

!यिqतगत सaप त M तको राहत १६,२०० ८२५ ३,३४२ १०४५ १०९ ९१२४ 

अ{गभ{ग अपा{ग भएकालाई 

आ�थ�क सहायता 
८,१९१ १,७९४ १,४२० २९९६ १७५० ७९६० 

अपहरणमा परेका !यिqतलाई राहत ३,१४२ ९९८ १,२४४ ९०५ २७९ ३१४२ 

जनआ�दोलनका घाइते (५० K तशत 

मा�थ) मा,सक व ृत 
३० २३ ३० ३० ३० ३० 

जनआ�दोलन श%हद पा>रवा>रक व ृत २६ २६ २६ २६ २६ २६ 

जनआ�दोलनका घाइतेका स�तानलाई 

छा�व ृत 
२८ २६ २८ ३४ ३८ ३८ 

शाि�त सaझौता प�चातका घटनामा 

पर< म2ृय ुहुनेका हकदारलाई राहत  
– २५ ३१ २ १ ५९ 

आमाबाब ुदवु ैगुमाएका टुहुरा 

बालबा,लकालाई आ�थ�क सहायता 
– १२१ ३४८ ५२२ ६२० ६२० 

५१ K तशत भ�दा ब%ढ अ{गभ{ग 

भएकालाई आ�थ�क सहायता 
– ७३६ ७३६ ७३६ ७४४ ७४४ 

आ�त>रक |पमा �व�था�पत 

!यिqतलाई आ�थ�क सहायता 
७९,५५२ – – - - २५००० 

M तL�त भौ तक संरचनाह|को 

पनु न�मा�ण 
९००० ४८७ २८१ १३ १२६ २८०० 

रोजगार/�वरोजगार सेवा Kा�त गरेको 

�यिqत 
– – ३०३० - ११७४० १४७७० 

माओबाद< सेनाका पवू� लडाकुह|को 

!यव�थापन 
१७,०५१   - - १७०५१ 

�ोतः शाि�त तथा पनु न�मा�ण म��ालय 
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१२.२७ राहत तथा पनु�थापन इकाईतफ� , बेप2ता भएका ६१ जनाका निजकका 

हकदारहBलाई B ६१ लाख र अ{गभ{ग घाइत ेभएका १ हजार ६ सय जना 

सaबि�धत !यिqतहBलाइ B ८ करोड ८२ लाख ३६ हजार  नदw,शका काय��व�ध 

अनसुार आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउन सaबि�धत िज\लामा अि]तयार< 

पठाई सfकएको छ । पनु न�मा�ण तथा पनु�था�पना तफ�  १ सय २६ वटा 

आयोजनाहB सaप�न भएका छन ्। oव�द Kभा�वत Mे� �वशषे काय�̂ म तफ�  

४० आयोजनाहB सaप�न भएका छन ् । शाि�त कोषको रकमलाई 

स�ंवधानसभाको दो-ो  नवा�चन तथा द<गो शाि�तका �वषयगत काय�̂ महBमा 

प>रचालन ग>रने  नी त अनBुप शाि�तकोष स�चवालय र  नवा�चन आयोग वीच 

भएको सaझौतामा उ\लेQखत रकमको प>र�ध,भ� रह<  नवा�चन आयोगको माग 

बमोिजमको रकम आयोगलाई अि]तयार< Kदान ग>रएको र स�ंवधानसभाको 

दो�ो  नवा�चन सaप�न भइसकेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ता,लम सBु 

गरेका ११ हजार ७ सय ४० oव�द पी�डतहBले ता,लम Kा�त गरेका छन ्। 

१२.२८ �थानीय�तरमा हुने oव�oवलाई �यनूीकरणका ला�ग ग%ठत �थानीय शाि�त 

स,म तहBलाई  नर�तरता %दइने नी त अनBुप �थानीय शाि�त स,म तको 

Mमता �वकास सaब�धी �व,भ�न काय�̂ महB सचालन गन�का ला�ग �थानीय 

शाि�त स,म तबाट काय�̂ म तजु�मा गर< म��ालयमा Kा�त भएका ६८ िज\लाका 

काय�̂ महB �वीकृत गर< पठाइएको र �थानीय �तरमा काय�̂ महB समेत 

सचंालन भइरहेका छन ्। शाि�तको ला�ग �वकास काय�̂ म अ�तग�त स}चा,लत 

योजनाहB सaप�न ग>रने नी तअनBुप हालसaम १५ वटा आयोजनाहB सaप�न 

भईसकेका छन ् । सहस�चव �तर देखी नेत2ृव म\ूयाकन Kणाल< लाग ू गर< 

सfकएको साथ ैन तजामा आधार<त काय�सaपादन Kो2साहन लाग ूगन� आव�यक 

गहृकाय� भइरहेको छ ।       

१२.२९ नेपाल सरकारले अबलaबन गरेको नी त अनBुप शाि�त तथा पनु� नमा�ण 

म��ालयले अवलaबन गरेको राहत, पनुः न�मा�ण तथा पनु��थापना काय�̂ मको 

आ�थ�क बष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनाको Kग त �बवरण देहाय बमोिजम 

रहेको छ । 
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तालYका १२ (ङ) : राहत तथा पनुःथापना (आ�थ
क वष
 २०७०/७१ को  थम आठ 

मiहना सVम)    

काय�^म सaप�न प>रमाण बजेट  

(B. हजारमा) 

!यिqतगत सaप तको M तको आ�थ�क सहायता ५५३ जना २६९४७ 

अपहरणमा परेका !यिqतलाई आ�थ�क सहायता १ जना २५ 

बेप2ता पा>रएका !यिqतका हकदारलाई आ�थ�क 

सहायता  

९ जना ९०० 

�वतरण ग>रएको राहत/आ�थ�क सहायता पाउनेका 

�ववरण 

  

अoयाव�धक गनw एवं स�देशमूलक सूचना 

प��का/संचार माVयमबाट Kकाशन (हालसaमको 

अoयाव�धक �ववरण) 

६९५  

�व,भ�न िज\लाहBको राहत काय�̂ मको अनुगमन १० िज\ला  

,म�डया स%हतका सरोकारवालाहBको सहभा�गतामा   

५ �वकास Mे�मा राहत �वतरण Kf^या एवं बेBजु 

फ�यौट सaव�धी अनु,शMण/अ�तरf^या काय�^म 

३ �वकास Mे� १५०० 

वेप2ता पा>रएका !यिqतका हकदारलाई आ�थ�क 

सहायता 

२१ जना ४२०० 

�ोतः शाि�त तथा पनुः न�मा�ण म��ालय 

तालYका १२ (च) : पनु�न
मा
ण तथा पनुःथापना (आ�थ
क वष
 २०७०/७१ को  थम आठ 

मiहना सVम)    

काय�^म सaप�न प>रमाण बजेट(B हजारमा) 

पुन न�मा�ण तथा पुन�थापना तफ�  सaप�न 

भएका आयोजनाहB 

१२६ वटा २५८४०० 

oव�द Kभा�वत Mे� �वशेष काय�̂ म तफ�  

सaप�न भएका आयोजनाहB 

४० वटा ३१७०० 

शाि�तका ला�ग �वकास काय�^मतफ�  

सaप�न भएका आयोजनाहB 

१५ वटा ६२२०० 

�ोतः शाि�त तथा पनु न�मा�ण म��ालय 
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समयाह+ तथा चनुौती     

१२.३० प>रव त �त स�दभ�मा म��ालयको काय�लाई पनुःप>रभा�षत गनु�पनw, आ�नो इकाई 

काया�लयहB नभएकोले �व,भ�न काया��वयन  नकायसँग सम�वय गन� र 

काय�̂ मको अनगुमन तथा म\ूया{कन गन� क%ठनाई भएको, राहत �वतरण 

सaब�धमा  नि�चत समय �ब�द ु (Cut off date) हुनपुनw, लगत सकंलन 

काय�दलको वकैि\पक सयं�� नभएकोले काय�̂ म काया��वयनमा क%ठनाई परेको, 

पनु न�मा�णको ला�ग माग बमोिजम बजेट �व नयोजन हुन नसकेको, 

oव�दप�चात ्�व,भ�न �वदेशी दात ृ नकायह|बाट Kा�त भएको आ�थ�क सहयोग 

शाि�त कोष माफ� त Kभावकार< |पमा उपयोग हुन नसकेको र शाि�त Kf^या 

स(ुढ गर< %दगो शाि�त कायम गन� �थानीय तहमा न ैमह2वपणू� भ,ूमका ख\ेने 

उ�े�यले गठन ग>रएका �थानीय शाि�त स,म तह|लाई पया��त साधन �ोत 

उपल�ध गराउन नसfकएको ज�ता सम�या तथा चुनौतीहB शाि�त तथा 

पनुः नमा�ण म��ालय अ�तग�त �वoयमान रहेका छन ्। 
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१३. सामािजक Fे�    

�शFा    

१३.१ �वकासको मेBदEडको Bपमा रहेको ,शMा Mे�मा आव�यक लगानी गर< बद,लदो 

प>रि�थ त अनकूुल रा*G �वकासमा सf^य योगदान गन� सqने मानव ससंाधन 

तयार पानु� मलुकुको Kमखु दा य2व हो । यह< �वषयलाई मनन गर< ,शMा 

म��ालय र मातहतका  नकायहB माफ� त ,शMामा समतामलूक पहँुच �व�तार, 

गणु�तर सधुार तथा सMमता अ,भव�ृ� ज�ता �व,भ�न काय�̂ मह| सचंालन 

हँुदै आएका छन ् । यस ै ,सल,सलामा पवू�Kाथ,मक ,शMा, �वoयालय ,शMा, 

अनौपचा>रक ,शMासँग सaब�धीत �व�वध काय�̂ मह| माफ� त ,शMाको आधार 

मजबतु बनाउने तफ�  �वशषे जोड %दइएको छ । साथ ै उpच ,शMा तथा 

Kा�व�धक ,शMाको �वकासका ला�ग �व,भ�न �व�व�वoयालयह| तथा Kा�व�धक 

,शMालयह| माफ� त देशमा आव�यक मVयम �तर<य तथा उpच �तर<य 

जनशिqत उ2पादनका �व,भ�न काय�̂ मह| समेत स}चालन भइ� आएका छन ्। 

१३.२ �वoयालय ,शMा र त2सaव�धी समL !यव�थापनका काय�̂ मह|को 

काया��वयन ,शMा �वभाग माफ� त ५ Mे�ीय ,शMा  नदwशनालयह|, िज\ला 

�तरमा ७५ िज\ला ,शMा काया�लयह| र �थानीय तहमा िज\लाभ�दा त\लो 

इकाइका |पमा रहेका १ हजार ५३ �ोतके��ह|बाट हँुदै आएको छ । यस ैगर<, 

,शMा Mे�का �व,श*ट<कृत काय�ह| ज�त;ै पाNय^म तथा पाNयप�ुतक 

�वकासका काय�ह| पाNय^म �वकास के��, �वoयालय तथा शiैMक 

!यव�थापनमा सलंzन जनशिqतको मानव ससंाधन �वकास सaब�धी काय�ह| - 

शiैMक जनशिqत �वकास के��, �वoयालय ,शMाका ,शMक !यव�थापनका काय� 

- ,शMक सेवा आयोग, पर<Mा तथा म\ूया{कन सaब�धी काय� - पर<Mा 

 नय��ण काया�लय, अनौपचा>रक ,शMाका काय�ह| - अनौपचा>रक ,शMा के��, 

Kा�व�धक तथा !यवसा यक ,शMा सaब�धी काय�ह| - Kा�व�धक तथा 

!यवसा यक ता,लम प>रषo, उpच माVय,मक ,शMा !यव�थापनका काय�ह| - 

उpच माVय,मक ,शMा प>रषo, उpच ,शMाको समL !यव�थापन, नी त तजु�मा 

तथा काय�̂ म काया��वयन �व�व�वoयालय अनदुान आयोग माफ� त �व,भ�न 

�व�व�वoयालयह|बाट सaपादन हँुदै आएका छन ् ।  ,शMा Mे�का उ\लेQखत 

�व,भ�न तहका काय� सaपादन एवम ् !यव�थापनका ला�ग आव�यक माग� 
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 नदwशन �व,भ�न काननुी तथा नी तगत !यव�थाको  आधारमा गनw  ग>रएको 

छ ।  

�वJयालय �शFा    

१३.३ �वoयालय ,शMामा पहँुच बढाउन, %दगो %टकाउ दर कायम गन� र गणु�तर 

अ,भव�ृ� गन� �वगत देQख न ै �व,भ�न काय�̂ महB सचंालन हँुदै आएको 

फल�वBप यस Mे�मा ^,मक सधुार हँुदै आएको छ । साMरता दर र खूद भना� 

दरमा ^,मक Bपमा सधुार भएको छ । राि*Gय जनगणना, २०११ अनसुार 

नेपालमा ६ वष� भ�दा बढ< उमेर समहुको कुल साMरता दर ६५.९ K तशत 

पगेुको छ । 2यसगैर<, नेपाल जीवन�तर सवwMण, २०१०/११ अनसुार १५ वष� 

भ�दा बढ< उमेर समहुको साMरता दर ५६.५ K तशत पगेुको छ । 

ता�लका १३ (क) : श~ैFक सचूकह+को अवथा 

सूचकहB इकाई 

उपल�धी 

२०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० 

२०७०/७१ 
(Kथम आठ 

म%हना) 

१. कMा १ मा भना� 

कMा १ नयाँ Kवेश 

स%हत पवू� 

बा\याव�थाको ,शMा 

�वकास अनभुव 

K तशत ३३.१ ३६.२ ४९.९ ५२.१ ५४.३ ५५.६ ५६.९ 

क्ुल भना�दर K तशत १४१.० १४७.७ १४४.० १४२.४ १४०.७ १३७.७ १४१.८ 

खुद भना�दर K तशत ७८.० ८१.० ८६.४ ८९.० ९०.७ ९१.२ ९१.६ 

२. कुल भना�दर (सहज ैदेQखने भना� दर) 

पवू� बा\याव�था ,शMा 

�वकास/पवू� Kाथ,मक 
K तशत 

६०.२ ६३.४ ६६.२ ७०.० ७२.९ ७३.७ ७६.७ 

आधारभूत ,शMा (१–

८) 
K तशत 

११६.० १२३.० १२३.० १२४.० १२३.७ १२०.१ ११५.७ 

माVय,मक ,शMा K तशत ३६.० ४०.० ४४.७ ४६.२ ४९.४ ५१.७ ५०.४ 

३. खुद भना�दर     

Kाथ,मक ,शMा K तशत ८९.१ ९१.९ ९३.७ ९४.५ ९५.१ ९५.३ ९५.६ 

आधारभूत ,शMा K तशत ७१.० ७३.० ८३.२ ८६.० ८६.६ ८७.५ ८६.३ 

माVय,मक ,शMा K तशत २०.० २१.० २३.९ २७.१ ३०.६ ३२.४ ३३.२ 

४. आव�यक योzयता र ता,लम Kा�त ,शMक  

आधारभूत ,शMा K तशत ६२.० ६६.० ७५.० ७९.० ९१.१ ९१.५ ९२.५ 

माVय,मक ,शMा K तशत ७४.० ७७.० ८५.० ८८.० ९०.१ ९०.७ ९१.५ 
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५. आव�यक Kमाणप� Kा�त ,शMक  

आधारभूत ,शMा K तशत ९०.० ९१.० ९२.० ९४.० - ९६.९ ९८.१ 

माVय,मक ,शMा K तशत ९०.० ९१.० ९२.० ९४.० - ९८.० ९८.७ 

६. �वoयाथW ,शMक अनपुात  

(सामुदा यक �वoयालयको �वीकृत ,शMक दरव�द< र राहत ,शMक अनदुानमा काय�रत ,शMक स{]याका आधारमा) 

आधारभूत ,शMा अनपुात ४४:१ ४३:१ ४४:१ ४६:१ ४४:१ ४२:१ ४१:१ 

माVय,मक ,शMा अनपुात ४२:१ ३९:१ ३४:१ ३५:१ ३६:१ ३१:१ ३१:१ 

७. दोहोया�उने दर   
 

कMा १ K तशत २९.५ २८.३ २६.५ २२.६ २१.३ १९.९ १७.५ 

कMा ८ K तशत १३.० ११.० ७.० ६.६ ६.० ६.० ४.९ 

८. कोहट� (Chohort) त>रका अनसुार कMा ५ र ८ सaम पzुने दर 

कMा ५ K तशत ५४.० ५८.० ७७.९ ८०.६ ८२.८ ८४.२ ८५.४ 

कMा ८ K तशत ३७.० ४१.० ६२.० ६६.० ६७.५ ६९.६ ७२.१ 

९. कोइfफ,सए�ट अफ इfफ,सए�सी  (Coefficient of Efficiency) 

आधारभूत ,शMा अनपुात ०.५ ०.५ ०.६१ ०.६५ ०.६६ ०.७७ ०.७१ 

१०. ,सकाई उपल�धी  

कMा ५ K तशत ५०.० ५३.० - - - - - 

कMा ८ K तशत 
४४.० ४६.०   - - - 

४४(a) र 

६३(b) 

४४(a)   र   

६३(b) 

११. उ2तीण� दर 

Kवे,शका K तशत ६३.७३ ६८.४७ ६४.३१ ५५.५० ४७.६५ ४१.५७ ४३.९२ 

उpच माVय,मक  

(कMा ११) 

K तशत - - ४०.०५ ३९.२६ ३८.१५ ३९.९४ ३९.८० 

उpच माVय,मक      

(कMा १२) 

K तशत - - ४६.६८ ४३.९० ४७.५५ ४३.३९ ४४.२९ 

         १२. साMरता दर  

उमेर समहू (१५–२४) K तशत ७३* ७३* ७३* ७३* - - - 

उमेर समहू (६ वष� 

भ�दा बढ<) 

K तशत 
५१* ५१* ५१* ५१* ६०.९** ६५.९*** ६५.९*** 

उमेर समहू (१५ वष� 

भ�दा बढ<) 

K तशत 
४८* ४८* ४८* ४८* ५६.५** ५६.५** ५६.५** 

१३. लै{�गक समता 

सूचक (GPI) को 

आधारमा साMरता 

(१५ वष� भ�दा बढ<) 

अनपुात ०.५२* ०.५२* ०.५२* ०.५२* ०.६२** ०.६२** ०.६२** 

(a) सामुदा यक �वoयालय  (b)सं�थागत �वoयालय  

*NLSS Report (2003/04) and **NLSS Report (2010/11) 

*** National Population Census Report (2011) 

�ोतः ,शMा म��ालय /के��<य तtयांक �वभाग 
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�वJयालय Cयवथापन    

१३.४ सरोकारवाला समदुायह|को K2यM सहभा�गतामा सामदुा यक �वoयालयह|को 

!यव�थापन तथा स}चालनको अ�धकार �थानीय समदुायमा ह�ता�तरण गनw 

काय� आ�थ�क वष� २०५९/६० देQखन ैग>रँदै आएको छ । हालसaम मलुकुभरका 

१२ हजार ७ सय ५४ �वoयालयह| समदुायलाई ह�ता�तरण ग>रएको छ ।  

ता�लका १३ (ख) : Cयवथापन समदुायमा हता�तरण ग#रएका �वJयालयह+को 

�ववरण 

आ�थ�क वष� ह�ता�तरण ग>रएको सं]या 

२०५९/६० ९३ 

२०६०/६१ ९०७ 

२०६१/६२ १०९२ 

२०६२/६३ २४१ 

२०६३/६४ ९४९ 

२०६४/६५ ३३०८ 

२०६५/६५ २०१७ 

२०६६/६७ १६४७ 

२०६७/६८ ११९५ 

२०६८/६९ ५०७ 

२०६९/७० ६१९ 

२०७०/७१* १७९ 

जaमा १२७५४ 

              * Kथम आठ म%हनाको । 
             �ोतः ,शMा म��ालय . 

१३.५ आ�थ�क वष� २०६४/६५ मा सबभै�दा बढ< ३ हजार ३ सय ८ वटा �वoयालय 

समदुायमा ह�ता�तरण ग>रएकोमा 2यसप छका वष�हBमा ह�ता�तरणको 

अव�था उ2साहजनक देQखदैन । आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा 

जaमा १ सय ७९ वटा �वoयालय समदुायमा ह�ता�तरण ग>रएको छ । गत 

वष� सो%ह अवधीमा  जaमा ४ सय ७३ वटा �वoयालय समदुायमा ह�ता�तरण 

ग>रएको �थयो । समदुायले �वoयालय स}चालनमा अ नpछा Kकट गनु�, 

�थानीय �तरमा  नवा��चत जनK त न�धहB नहुन ु लगायतका कारणले हालका 

वष�हBमा ह�ता�तरणको ि�थ त स�तोषजनक हुन सकेको देQखदlन । 
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पूव
  ाथ�मक �शFा तथा वाल�वकास काय
xम   

१३.६ बालबा,लकाह|को सवा�{गीण �वकासका ला�ग, उपयqुत हेरचाह तथा 

सामािजक�करणमा सहयोग गद� Kाथ,मक तहको ,शMाका ला�ग तयार पानw 

लyयकासाथ कMा १ को भना�, पढाइ  नर�तरता तथा सMमता समहू अ,भव�ृ� 

गनw उ�े�यले ३–४ वष� उमेर समहूका बालबा,लकाह|लाइ लiMत गर< 

पवू�Kाथ,मक तथा Kारिaभक वाल�वकास काय�̂ मह| आ�थ�क वष� २०५६/५७ 

देQख सBु ग>रएको �थयो । �वशषेतः �पछ�डएका समदुायका बालबा,लकाह|लाई 

लiMत गर< समदुाय तथा �वoयालयमा आधा>रत बाल�वकास के��ह| �व�तार 

गनw नी तअन|ुप आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaममा ३० हजार 

३५ ओटा समदुायमा आधा>रत तथा �वoयालयमा आधा>रत वाल�वकास के��ह| 

सचंालनमा रहेका छन । यसको अ त>रqत ५ हजार ८७ पवू� Kाथ,मक कMाह| 

स�थागत �वoयालयहBमा समेत सचंालनमा रहेका छन । आ�थ�क वष� २०७०/७१ 

को Kथम आठ म%हनासaममा १० लाख ४७ हजार १ सय २३ बालबा,लकाहB 

बाल�वकास के�� माफ� त लाभाि�वत भएका छन ् । 2यसगैर<, चाल ु आ�थ�क 

वष�को Kथम आठ म%हनामा ५ सय वटा बाल�वकास के��हB थप भएका छन ्। 

जुन स]ंया गत वष� २ सय ६२ मा� �थयो । 
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ह�ता�तरण 
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ता�लका १३ (ग) :  पवू
 ाथ�मक �शFाको िथ�त 

आ�थ�क वष� 

थप भएका 

बाल�वकास 

के�� (सं]या) 

जaमा 

बाल�वकास 

के�� (सं]या) 

लाभाि�वत 

बालबा,लका 

(सं]या) 

Kारिaभक 

बाल�वकासको 

भना�दर 

कMा एकमा 

भना� हुन ेमVये 

बाल�वकास 

के��को अनुभव 

,लएका 

�वoयाथWह|को 

K तशत 

२०६६/६७ २००० २६७७२ ९४७२७८ ६६.०२ ४९.९ 

२०६७/६८ २००० २८७७५ १०१८५४३ ७०.० ५२.१० 

२०६८/६९ ५०० २९२७३ १०५६४३० ७२.९ ५४.३० 

२०६९/७० २६२ २९५३५ १०५३०५४ ७३.७ ५५.६० 

२०७०/७१* ५०० ३००३५ १०४७१२३ ७६.७ ५६.९० 

* Kथम आठ म%हनाको �ववरणको आधारमा । 
�ोत: ,शMा �वभाग/,शMा म��ालय । 

१३.७  गत शiैMक स�मा कMा १ मा भना� भएका बालबा,लकामVये बाल�वकास 

के��को अनभुव ,लएकाह|को स]ंया ५५.६ K तशत रहेकोमा यस शiैMक स�मा 

सो मा व�ृ� भई ५६.९ K तशत पगेुको छ ।  

छा�विृHत काय
xम    

१३.८ ,शMाका �व,भ�न तहमा �वoयाथWह|को समतामलूक पहँुच �व�तार, %टकाउदरमा 

सधुार र अथ�पणू� ,सकाइको अवसर �व�तार गन� �वoयालय ,शMाका �व,भ�न 

तहमा �व,भ�न छा�विृ2तह| उपल!ध गराइँदै आएको छ । जसअनसुार 

तोfकएको मापदEडका आधारमा �वoयालयहBले छनोट भएका �वoयाथWहBलाई 

वा�ष�क|पमा छा�विृ2त उपल!ध गराउदै आइएको छ । यस अ�तग�त 

�वoयालयमा अVययन गनw शह<दका छोराछोर<, oव�द �पडीत बालबा,लका, 

द,लत, अ त ,समा�तकृत तथा लोपो�मखु जनजा तका स�ततीहB लगायतलाई 

�वoयालय ,शMाको �व,भ�न तहमा छा�विृ2त उपल�ध गराउदै आईएको छ । 
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ता�लका १३ (घ) : �वJयाथ{ छा�विृHत सVब�धी �ववरण 

               (सं]यामा)                                 

छा�विृ2त 
आ�थ�क वष� 

२०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

कMा १–८ मा अVययनरत सबै 

बा,लका छा�विृ2त (कणा�ल< 

�याकेज १–१० समेत) 

१०६६७९९ २२९३७४४ २२७६४७९ १९०७४६९ १३०७९८१ 

अपाङ छा�विृ2त (१—८) ३८५८६ ६२१६३ ६९९४४ ५९०९८ ५३९०३ 

अपाङ छा�विृ2त (९—१०) ३३७४६ ४४९४ ६१९३ ४८४१ २८७९ 

�वशेष लiMत समूहका ला�ग 

छा�विृ2त (२२ जनजा तह|) 

(१—८) 

८६९३७ १०४१५७ ८६७१२ 
 

१०६५१७ 
 

४९८८७ 

द,लत छा�विृ2त (१–८) ९८४००७ ११००३४९ १२००८१६ १०००७४१ ६२९४६२ 

द,लत छा�विृ2त (९–१०) - - ७५५११ ७९५८७ ४९८२५ 

स%हदका छोराछोर<का ला�ग 

छा�विृ2त 
५६ ३७ ६२ ८९ ९९ 

कaलर<का ला�ग Mमता �वकास 

र छा�वि2त 
२९४६ ७६७३ ७८८६ ६८८२ ५१४६ 

oव�oव पी�डत छा�विृ2त ७५८ ३८०८ ८०९७ ७४१२ ३८४२ 

%हमाल< छा�ावासका �वoयाथWका 

ला�ग छा�विृ2त दगु�म 
- ४१३ ४०७ ४३७ ४१० 

fफडर छा�ावासका �वoयाथWका 

ला�ग छा�विृ2त 
- ४०० ४०० ३९९ ३४० 

नमुना �वoयालका �वoयाथWका 

ला�ग छा�विृ2त 
- १४८ २२२ ३८२ २८७ 

%हमाल< आवा,सय �वoयालय 

छा�ावासका �वoयाथWका ला�ग 

छा�विृ2त 

- २२० १४० १६० १०० 

माVय,मक ,शMा छा�विृ2त - ५८८३६ ५९०२३ ५८४१२ ४३४२८ 

लोपो�मुख तथा अ त 

,समा�तकृत छा�विृ2त, मुqत 

कमैया,ह,लया,चBवा र वाद<का 

स�तती समेत (९—१०) 

- १३५९५ ३२७०३ ९२५२ ४६२० 

लiMत समूहलाई उमा�व तहको 

�व�ान �वषय अVयापन 

गनwह|का ला�ग छा�विृ2त 

- ८० ७६ ६८  

   * Kथम आठ म%हनाको ।  
   �ोत: ,शMा �वभाग । 
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शै~Fक जनशि3त �वकास के�5        

१३.९ �वoयालय ,शMामा सलंzन  नकायहBमा काय�रत जनशिqतहBको Mमता �वकास  

तथा काय�कुशलता र Kभावकार<ता अ,भव�ृ� गन�को साथै �ानलाई सीपयqुत 

बनाउन �व,भ�न काय�̂ महB सचंालन हँुदै आएका छन ्। यस अ�तग�त के��<य 

तहमा शiैMक जनशिqत �वकास के�� ९ वटा, शiैMक ता,लम के�� (क) २० 

वटा र शiैMक ता,लम के�� (ख) ४६ वटा स}चालनमा रहेका छन ्भने अगवुा 

�ोत के��बाट आधारभतू तह (६-८) र माVय,मक तहको ता,लम स}चालन हुदै 

आएको छ । यसगैर< १ हजार ५३ वटा �ोत के��बाट आधारभतू तह ( १–५) 

को ता,लम र २९ ओटा शiैMक ता,लम के��ह|बाट आधारभतू तहको कMा ६ 

देQख ८ सaम ,शMकको पेसागत ता,लम तथा KधानाVयापक ता,लम लगायतका 

जनशिqत �वकासमलूक काय�̂ मह| सचंालन हँुदै आएका छन ्।  

�शFक Cयवथापन    

१३.१० सामदुा यक �वoयालयहBमा >रqत �वीकृत दरव�द<मा ,शMकहBको �थायी 

 नयिुqत तथा 2य�ता पदमा  नयqुत ,शMकको बढुवाका ला�ग ,सफा>रस गनw, 

,शMक पदको उaमेदवारको ला�ग अVयापन अनमु त प� Kदान गनw लगायतका 

काय�हB ,शMक सेवा आयोगबाट हँुदै आएको छ । ,शMा ऐनमा भएको सात� 

सशंोधनले आयोगबाट अVयापन अनमु त प� न,लई ,शMक हुन नपाइने 

!यव�था गरेको छ । 2यसगैर< �थायी ,शMक पदप ूत �का ला�ग >रqत जaमा १३ 

हजार ५९ पदमा खुला K तयो�गताबाट पदप ूत � गनw काय� भरैहेको छ । साथै, 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaम ६ लाख ४५ हजार २ सय २४ 

जनालाई अVयापन अनमु त प� Kदान ग>रएको छ  । 

पा�यxम तथा पा�यपुतक �वकास    

१३.११ �वoयालय ,शMाको पाNय^म, पाNय प�ुतक एवम ् अ�य शiैMक सामLीको 

�वकास, प>रमाज�न तथा सधुार गर< ,शMाको राि*Gय उ�े�य Kाि�तमा ठोस 

सहयोग प�ु याउने काय� पाNयप�ुतक �वकास के��बाट हुदै आएको छ । यसले 

�वकास, प>रमाज�न र सधुार गरेका सामLीको Kभावकार< काया��वयनको 

सaब�धमा काय�शाला, गो*ठ¢, से,मनार, छलफल, अ�तरf^या, Kबोधीकरण ज�ता 

काय�̂ म स}चालन गनु�का साथ ैअनसु�धानमलूक काय� सaपादन गद� आएको 
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छ । म]ूयत: �वoयालय Mे� सधुार काय�̂ म, सामदुा यक �वoयालय Mमता 

अ,भव�ृ� काय�̂ म र सबकैा ला�ग ,शMा ,शश ु �वकास काय�̂ म अ�तग�तका 

�व,भ�न काय�̂ मह| यस के��बाट स}चालन हुदै आएका छन ्।  

शहYद तथा Jव�द पी�डत स�त�त �शFा    

१३.१२ �वगतको oव�दकालमा शह<द एव ं वेप2ता, घाइत े र अपा{गता भएका 

बालबा,लकाह|लाई �वoयालय ,शMा Kदान गन� ५ �वकास Mे�मा शह<द �म ृत 

K त*ठान �थापन गर< आवासीय स�ुवधा स%हतको ,शMा उपल�ध गराउदै 

आएको छ । शiैMक स� २०७० मा शह<द K त*ठानमा अVययनरत 

बालबा,लकाको स]ंया १ हजार ४ सय रहेकोमा शiैMक स� २०७१ मा सो स]ंया 

१ हजार ४ सय १७ पगेुको छ । 

ता�लका १३ (ङ) : �वJयालय तथा लाभाि�वत �वJयाथ{ह+को �ववरण 

(सं]यामा)    

�वoयालय शैiMक स� 

२०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ 

शह<द �म ृत आवा,सय �वoयालय, सुनसर< २३९ २३४ २६२ ३०० ३२८ 

शह<द �म ृत आवा,सय �वoयालय, िजर< 

दोलखा 

१८२ २०० २१७ २४० २०५ 

शह<द �म ृत Kाथ,मक आवा,सय �वoयालय, 

का�क� 

२०८ २१८ २२८ २४० २९८ 

शह<द �म ृत आवा,सय �वoयालय, मानपुर 

दा{ग 

२४४ २८५ ३५० ४०० ३८२ 

शह<द �म ृत आवा,सय �वoयालय, राजपुर 

डोट< 

१८५ १६९ १९५ २२० २०४ 

जaमा १०५८ ११०६ १२५२ १४०० १४१७ 

�ोत: ,शMा म��ालय । 

�शFाको ला�ग खाJय काय
xम    

१३.१३ ,शMाको ला�ग खाoय काय�̂ म प>रयोजना सयंqुत रा*G स{घीय �व�व खाoय 

काय�̂ मको सहयोगमा स}चा,लत प>रयोजना हो । नेपाल सरकार र �व�व 

खाoय काय�̂ म वीच भएको सaझौता अनसुार, Kाथ,मक ,शMाको पहँुचमा कमी 

भएका १७ िज\लाका  छनौटमा परेका गाँउ �वकास स,म तह|का कMा १ देखी 
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५ सaम मा� अVयापन अनमु त Kा�त गरेका �वoयालयहBमा अVययनरत 

बालबा,लकाह|को दै नक उपि�थ त बढाउन, कMा छा�ने दर घटाउन, ,सकाई,  

उपलि�ध/Mमता बढाउन साथै खाoया�न अभाव र ,शMाको पहँुचमा अ त �यनू 

देQखएका िज\लाहBका �वoयाथWह|को पोषण र �वा�tय ि�थ तमा सधुार 

\याउन %दवा खाजा काय�̂ म स}चालन हँुदै आएको छ ।  

ता�लका १३ (च) : �शFाको ला�ग खाJय काय
xमको �ववरण 

आ.व. काय�^म �वoयाथW सं]या 

२०६७/६८ %दवा खाजा काय�^म 

छा�ा उ2Kेरणा काय�^म 

मात ृतथा ,शशु �वा�tय �याहार काय�̂ म 

१,५७,००० 

५६,९४९ 

१९,१६२ 

२०६८/६९ %दवा खाजा काय�^म 

छा�ा उ2Kेरणा काय�^म 

मात ृतथा ,शशु �वा�tय �याहार काय�̂ म 

१,३२,००० 

४०,१९७ 

१५,४९७ 

२०६९/७० %दवा खाजा काय�^म 

छा�ा उ2Kेरणा काय�^म 

मात ृतथा ,शशु �वा�tय �याहार काय�̂ म 

१,५१,७०१ 

५०,१८० 

१४,३२५ 

२०७०/७१ * %दवा खाजा %दवा खाजा काय�^म 

छा�ा उ2Kेरणा काय�^म 

मात ृतथा ,शशु �वा�tय �याहार काय�̂ म 

१,२३,०७१ 

छैन 

छैन 

               * Kथम आठ म%हनाको ।   
       �ोत: ,शMा म��ालय । 

१३.१४ �वगतमा गभ�वती तथा स2ुकेर< म%हलाह|को �वा�tय ि�थ त तथा कुपोषणका 

कारणबाट हुने म%हला र बाल म2ृयदुरमा कमी \याउने उदे�यले गभ�वती तथा 

स2ुकेर< म%हला र ६ देQख ३६ म%हनासaमका ,शशलुाई K त म%हना �य%ूG,मqस 

�लस (पौि*टक आहार) उपल�ध गराइदै आईएको �थयो । आ�थ�क वष� २०७०/७१ 

देQख �वगतमा स}चालनमा रहेका छा�ा उ2Kेरणा काय�̂ म र मात ृतथा ,शश ु

�वा�tय �याहार काय�̂ म सब ै िज\लाबाट समा�त भएको र %दवा खाजा 

काय�̂ म १० िज\ला (दैलेख, Bकुम, डोट<, डड\ेधुरा, अछाम, बतैडी, बझा{ग, बाजुरा, 

दाचु�ला, जाजरकोट) मा मा� स}चालनमा रहेको छ । 
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 ा�व�धक तथा Cयवसा�यक ता�लम    

१३.१५ देशमा रोजगारमलूक मVयम�तर<य जनशिqत उ2पादन गर< देश �वकासमा 

सf^य योगदानको ला�ग Kा�व�धक ,शMा तथा !यवसा यक ता,लम प>रषदले 

�व,भ�न काय�̂ महB स}चालन गद� आएको छ। जस अ�तग�त प>रषoको 

आ{�गक, सामदुा यक �वoयालय (एनेqस) तथा सaब�धन %दईएका  नजी 

,शMालयहB माफ� त Kा�व�धक एस.एल.सी., �ड�लोमा/Kमाणप�तहका शiैMक 

काय�̂ महB स}चालन हुदै आएका छन ्। साथै, छोटो अवधी र जीवन  नवा�हको 

ला�ग !यवसा यक तथा सीपमलूक ता,लमहB स}चालन हँुदै आईरहेका छन ्। 

ता�लका १३ (छ) :   ा�व�धक तथा Cयवसा�यक ता�लम काय
xमह+ 

काय�̂ म सूचक इकाई आ�थ�क वष�  

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

 नय,मत अVयापन        

आ{ं�गकतफ�    
  

Kा�व�धक एस.एल.सी.  

 

भना� जना ९२२ १२७८ १०८४ 

उ2पादन जना ८२० ८९९ ६७२ 

�ड�लोमा Kमाणप� तह 

 

भना� जना - १२२० १२७५ 

उ2पादन जना - ६४० ६८५ 

सामुदा यक �वoयालयतफ�   भना� जना १७०० २६४५ २४२१ 

उ2पादन जना १२०० १९०२ - 

सामुदा यक �वoयालय तफ�   

कMा ९ र १० मा 

Kा�वo यक ,शMा थालनी 

Kा�वo य 

एस.एल.सी 

वटा ० ७३ - 

सaब�धन %दएका  नजी ,शMालयह| 

Kा�व�धक एस.एल.सी. तह 

 

भना� जना ९२४५ १००४० १२८८० 

उ2पादन जना ७०५१ ६५४ ६२ 

�ड�लोमा र Kमाणप� तह भना� जना १२१३८ ११९१० ११२४० 

उ2पादन जना ६२५२ ५७२७ ७७७२ 

Kा�व�धक ,शMालय/पो,लटेिqनक �व�तार 

आ{�गकतफ�  ,शMालय 

�व�तार 

वटा ६ १८ - 

सaब�धन %दएका  नजी ,शMालयह| 
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काय�̂ म सूचक इकाई आ�थ�क वष�  

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

१) �थायी सaब�धन 

Kा�व�धक एस.एल.सी. – 

�ड�लोमा Kमाणप� तहको 

,शMालय 

�व�तार 

वटा १२ ४ ५०  

२) छोटो अव�धको 

सaब�धन र �वीकृ त %दने 

सीप�वकास 

गनw 

वटा 9 १ ४४ 

!यवसा यक ता,लम स}चालन 

छोटो अव�धको ता,लम 

%दई सीप पर<Mण गनw  

सीप�वकास 

गनw 

जना ८२१ १४४० १७६० 

जीवन नवा�हको ला�ग 

�यावसा यक ता,लम 

सीप�वकास 

गनw ]{ 

!यिqत 

ह�ता 

३८२५ ३०१४ १८३६ 

लiMत वग� र समूहका ला�ग छा�विृ2त 

�ड�लोमा/Kमाणप� तह सामािजक 

सुरMा 

जना २२५ २२५ २२५ 

Kा�व�धक एस.एल.सी. तह सामािजक 

सुरMा 

जना १५० १५० १५० 

,समा�तकृत वग�लाई  नशु\क Kा�व�धक ,शMा 

�ड�लोमा/ Kमाणप� तह सामािजक 

सुरMा 

जना ५८० चालु - 

Kा�व�धक एस.एल.सी. तह सामािजक 

सुरMा 

जना ४५९ चालु - 

सामुदा यक सेवा   

मानव �वा�tय सेवा सेवा जना ७१२५ ११३३८ १०१७१ 

पशु �वा�tय सेवा सेवा वटा ३७२९ ७८७५ ७०४९ 

कृषक लाई Kा�व�धक सेवा 

र स\लाह 

सेवा जना ४८६ २१८० २९२३ 

�वा�tय ,श�वर घुaतीसेवा वटा ७ ० ६ 

सीप पर<Mण एवं 

Kमाणीकरण 

Kमाणीकरण जना २४००० ३६१५९ ३१७७३ 

Kा�व�धक K,शMकहBलाई 

ता,लम 

 !यिqत. 

ह�ता 

- - २४२ 

* Kथम आठ म%हनाको ।  
�ोत: ,शMा म��ालय । 
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१३.१६ �व�व ब{ैकको आ�थ�क सहयोगमा �थापना भएको !यवसा यक ,शMा तथा 

ता,लम अ,भव�ृ� प>रयोजनाबाट सीपयqुत र त2काल रोजगार बजारमा माग 

भए बमोिजम कामदार आप ूत � गनw, गणु�तर<य ता,लमको पहँुच �व�तार गनw र 

Kा�व�धक ,शMा तथा !यवसा यक ता,लम काय�̂ मलाई स(ुढ गनw काय�मा 

सहयोग हँुदै आएको छ । जुलाई २०११ देQख अqटोबर २०१५ सaम 

काया��वयनमा रहने यस प>रयोजनाबाट �व,भ�न ता,लम काय�̂ महB स}चालन 

हुदै आएका छन ् । यस अ�तग�त Skill Test Accessors ता,लम, Skill Test 

Manager ता,लम, म]ुय K,शMक ता,लम लगायतका काय�̂ महB स}चालनमा 

रहेका छन ्। 

ता�लका १३ (ज) : Cयवसा�यक �शFा तथा ता�लम अ�भव�ृ�को �ववरण 

काय�̂ म एकाई 

आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

Skill Test Assessors  ता,लम जना १०५० १४५६ ९२९ 

Skill Test Manager ता,लम जना ७२ १३१ १०५ 

मु]य K,शMक ता,लम जना ४० ४० ४५ 

K,शMक तथा सहायक K,शMक ता,लम जना २०० ३२० ५५७ 

�ड�लोमा तथा Kा�व�धक एस.्एल.्सी. 

अVययन गनw �वoयाथWका ला�ग 

छा�विृ2त 

जना ९०४ ९०८ ८३२ 

न तजामा आधा>रत छोटो अव�धको 

ता,लम 

जना - ६९२४ १४७१५ 

भौचरमा आधा>रत छोटो अव�धको 

ता,लम 

जना - - ९३९ 

* Kथम आठ म%हनाको । 
�ोत: ,शMा म��ालय । 



291 

 

१३.१७ K�ततु प>रयोजना खासगर< राvयले Kदान गनw स�ुवधाहBबाट वि}चत रहेका 

यवुा समहू ज�त ै ग>रब¸ �पछ�डएको M�ेमा बसोवास गनw समदुाय, म%हला¸ 

द,लत¸ अ त सीमा�तकृत तथा सीमा�तकृत जनजा त र अपा{गता भएका 

समहूलाई लiMत गर< समावेशी त>रकाबाट Kा�व�धक ,शMा र !यवसा यक 

ता,लमको पहँुच व�ृ�मा f^याशील रहँदै आएको छ । 

अनौपचा#रक �शFा तथा खलुा �वJयालय    

१३.१८ ,शMाका अवसरबाट बि�चत भई  नरMर रहेका Kौढह|लाई आधारभतु साMरता, 

साMरो2तर तथा  नर�तर ,शMाको अवसर उपल�ध गराई सबकैा ,सकाई 

आव�यकता प>रप ूत �को स ुनि�चतता गनw र �वoयालयबा%हर रहेका �वoयालय 

उमेर समहूका fकशोर fकशोर<हBलाई �वoयालय समकMताका वकैि\पक ,शMा 

माफ� त ,शMामा मलूKवाह<करण गनw राि*Gय  ,शMा नी त अन|ुप आधारभतू 

साMरता, साMरो2तर र वकैि\पक ,शMाका नी त तजु�मा, काय�̂ म �वकास र 

�व�तार, काया��वयन एवम ् अनगुमन, अनौपचा>रक ,शMाका पाNय^म तथा 

पाNयसामLी �वकास तथा उ2पादन, अनौपचा>रक M�ेमा काय�रत जनशिqतको 

Mमता �वकास सaब�धी काय� गनw  नकायका |पमा अनौपचा>रक ,शMा के��ले 

नेत2ृवदायी भ,ूमका ख\ेदै आएको छ । उि\लQखत उ�े�य हा,सल गन� यस 

के�� माफ� त राि*Gय  साMरता अ,भयान अ�तग�त  नरMर Kौढह|का ला�ग 

आधारभतु साMरता कMा र सीप �वकास ता,लम, नवसाMरहBका ला�ग Kौढ 

साMरो2तर र म%हला ,शMा, नवसाMर म%हलाह|को साMरता सीपलाई %दगो 

बनाउन र आय�तर उका�न समहू गठन गर< आयआज�न तथा बचत तथा ऋण 

काय�̂ म, �वoयालय बा%हर रहेका �वoयालय उमेर समहुका fकशोर 

fकशोर<हBलाई ,शMाको मलूKवाह<करणमा \याउन वकैि\पक, खुला तथा Kौढ 

�वoयालय काय�̂ मह| सचंा,लत हँुदै आएका छन ्।  
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ता�लका १३ (झ) :  अनौपचारYक �शFा अ�तग
त स�चा�लत काय
xमहUको �ववरण 

काय�̂ म एकाई आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

साMरता कMा 
 

कMा — - - 

सहभागी 

सं]या 
७,६९,३६७ ११०५०६३ १६९३१६५ 

सीप ता,लम कMा २,३५२ - - 

सहभागी 

सं]या 
६८,७७० - - 

Kौढ साMरो2तर कMा ३,००० १२००० १२००० 

सहभागी 

सं]या 
६०,००० २४०००० २४०००० 

म%हला ,शMा दो-ो कMा ३,०००   

सहभागी 

सं]या 
६०,००० – – 

Kाथ,मक ,शMा �व�तार काय�̂ म कMा २४८ २४८ - 
अनौपचा>रक Kाथ,मक ,शMा 

काय�̂ म 

कMा ५२६ ३५३ ३४६ 

खुला �वoयालय  न.मा.�ब. �वoयालय ३७ ३७ ३७ 

आयआज�न समुह समुह ५,०५० ५,०५० ५,०५० 

�वषयगत ता,लम सं]या ४५,४५० ३०९६२ ३०९६२ 

बचत तथा ऋण ता,लम जना १०,१०० १०,१०० १०,१०० 

सामुदा यक अVययन के�� 

�थापना 

के�� ८३ १७५ २८४ 

अनौपचा>रक ,शMा �थापना र 

अनौपचा>रक ,शMा शाखा 

Kमुखह|को अ,भमखुीकरण 

Mे� ५ ५ ५ 

जना — ८० ८० 

काय�̂ म काया��वयन 

अ,भमुखीकरण  

Mे� ५ ५ ५ 

जना — १६० १६० 

समीMा तथा प*ृठपोषण Mे� ५ ५ ५ 

कृ�ष, पशु �वा�tय तथा 

जन�वा�tयमा ३५ %दने Lामीण 

काय�कता� ता,लम 

िज\ला ३ - - 
जना २६४ – – 

* Kथम आठ म%हनाको । 

 �ोत: अनौपचा>रक ,शMा के��/,शMा म��ालय । 
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भौ�तक सु�वधा �वतार काय
xम    

१३.१९ भौ तक स�ुवधाको कारणले कुन ै प न ,शMण स�ंथाको पठन पाठन काय�लाइ 

K2यM असर पानw हँुदा सो मा गणु�त>रयता \याउन तथा समदुायमा रहेका 

�वoयालय उमेर समहूका जनसमदुायलाइ� �वoयालयको पहँुचमा \याउन �वगत 

देQखन ै �वoयालय भौ तक स�ुवधा �व�तार काय�̂ महB स}चालन भ ै आएका 

छन। यस अ�तग�त �वoयालयहBमा थप कMा कोठाहBको  नमा�ण, �वoयालय 

मम�त, �वoयालय वरपरको वातावरणमा सधुार ज�त ै शौचालय  नमा�ण, 

खानेपानी, तारबार लगायतका काय�हB हँुदै आईरहेका छन ्।  

ता�लका १३ (ञ) : �वJयालय भौ�तक स�ुवधा �वतार काय
xमको �ववरण 

आ�थ�क वष� कMा कोठा (वटा) 
बा.य वातावरण 

(�वoयालय सं]या) 

मम�त (�वoयालय 

सं]या) 

२०६६/६७ ६५५० ४२८० ४०११ 

२०६७/६८ ४९६७ ४८८१ ३०० 

२०६८/६९ ६०३७ ४००९ ४८६ 

२०६९/७० ३६९४ १००० १००० 

�ोत: ,शMा म��ालय । 

 �त �वJयाथ{ अनुदान काय
xम    

१३.२० सामदुा यक �वoयालयहBमा न तजामखुी अनदुान Kणाल<लाइ �था�पत गर< 

�वoयालयहBमा �वoयाथWहBलाइ %टकाउने र गणु�तर<य ,शMा Kदान गर< 

तोfकए बमोिजमको �तर कायम रा]न Kे>रत गनw मनसायले �वगत देQखन ै

�वoयालयह|लाइ� K त �वoयाथW अनदुान �वतरण गनw !यव�था ग>रएको छ । 

यस काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� २०६९।७० मा B. ९७ करोड ३९ लाख १० 

हजार �वतरण ग>रएको छ । 

�वJयालय, �वJयाथ{ र �शFकह+को �ववरण र अनुपात    

१३.२१ शiैMक स� २०७० मा नेपालमा Kाथ,मक तहमा स}चालन भएका ३४ हजार ७ 

सय ४३ �वoयालयह|मVये भौगो,लक M�ेअनसुार %हमाल, पहाड, काठमाडौ 

उप2यका र तराईमा ^मशः १२.१ K तशत, ५०.४ K तशत, ५.९ K तशत र ३१.५ 

K तशत,  नaनमाVय,मक तहतफ�  १४ हजार ८ सय ६७ मVये %हमाल, पहाड, 
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काठमाडौ उप2यका र तराईमा ^मशः १०.८ K तशत, ४५.६ K तशत, ११.३ 

K तशत र ३२.२ K तशत रहेको छ भने माVय,मक तहतफ�  ८ हजार ७ सय २६ 

मVये %हमाल, पहाड, काठमाडौ उप2यका र तराईमा ^मशः ९.१ K तशत, ४३.५ 

K तशत, १५.६ K तशत र ३१.८ K तशत �वoयालयह| रहेका छन।् 

ता�लका १३ (ट) : भौगो�लक Fे�अनसुार �व�भ�न तहका �वJयालयह+को �ववरण 

 

भौगो,लक 

Mे� 

कुल 

�वoयालय 

(एकाइ) 

Kाथ,मक 

तह (कMा 

१-५) 

 नaन 

माVय,मक 

तह (कMा 

६-८) 

आधारभुत 

तह   

(कMा १-८) 

माVय,मक 

तह    

(कMा ९-१०) 

उpच 

माVय,मक 

तह (कMा 

११-१२) 

माVय,मक 

तह (कMा 

९-१२) 

नेपाल ३५,२२३ ३४,७४३ १४,८६७ ३४,९२३ ८,७२६ ३,५९६ ९,०२१ 
%हमाल ४,२३९ ४,२०१ १,६११ ४,२३२ ७९४ ३१८ ८०१ 
पहाड १७,६५३ १७,५१० ६,७८३ १७,६०१ ३,७९९ १,५७५ ३,८५० 

काठमाडौ 

उप2यका 
२,२१३ २,०७७ १,६८१ २,०९१ १३६० ४३८ १४७९ 

तराई ११,११८ १०,९५५ ४,७९२ १०,९९९ २,७७३ १२६५ २,८९१ 

�ोत: ,शMा म��ालय । 
�वoयालय Mे� सुधार योजना (SSRP) ले ९ - १२ लाई माVया,मक ,शMाको Bपमा प>रभा�षत गरेको । 

१३.२२ मलुकुभरका माVय,मक �वoयालयह|को स]ंया ८ हजार ७ सय २६ रहेकोमा 

%हमालमा ७ सय ९४, पहाडमा ३ हजार ७ सय ९९, तराईमा २ हजार ७ सय ७३ 

रहेको छ । जसमVये काठमाड� उप2यकामा मा� य�ता �वoयालयह|को स]ंया 

१ हजार ३ सय ६० रहेको छ ।  

 

० 
५,००० 

१०,००० 
१५,००० 
२०,००० 
२५,००० 
३०,००० 
३५,००० 
४०,००० 

कु
ल
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�वJयालय तह

चाट
 १३ (ख) : भौगो�लक F�ेअनुसार तहगत �वJयालयह+को �ववरण

नेपाल 

%हमाल 

पहाड 

काठमाडौ 

उप2यका 
तराई 
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१३.२३ शiैMक स� २०७० मा K त �वoयालय �वoयाथW अनपुात Kाथ,मक,  नaन 

माVय,मक र माVय,मक (९-१०) तहमा ^मश: १२६.७, १२०.१ र ९७.४  रहेको 

छ जुन अनपुात गत शiैMक स�मा ^मश: १३३.०, १२६.० र १०४.० रहेको 

�थयो । 2यसगैर<, शiैMक स� २०६९ मा K त �वoयालय ,शMक अनपुात  

Kाथ,मक,  नaन माVय,मक र माVय,मक (९-१०) तहमा ^मश: ४.७, ३.३ र 

६.४ रहेकोमा शiैMक स� २०७० मा ^मश: ५.३, ३.४ र ४.२ रहेको छ ।  

ता�लका १३ (ठ) : तहगत �वJयालय, �वJयाथ{ र �शFक अनपुात (श~ैFक स� २०७०) 
 

अनुपात 

Kाथ,मक 

कMा 

(१-५) 

 नaन 

माVय,मक 

कMा (६-८) 

आधारभुत 

कMा    

(१-८) 

माVय,मक 

कMा      

(९-१०) 

उpच 

माVय,मक 

कMा (११-

१२) 

माVय,मक 

कMा     

(९-१२) 

�वoयाथW/�वoयालय १२६.७:१ १२०:१ १७८.४:१ ९७.४:१ ११५.५:१ १३८.१:१ 

,शMक/�वoयालय ५.३:१ ३.४:१ ६.७:१ ४.२:१ ५.३:१ ६:१ 

�वoयाथW/,शMक २३.९:१ ३५.४:१ २६.४:१ २३.४:१ २२.०:१ २२.९:१ 

�ोत: ,शMा म��ालय । 

१३.२४ K त ,शMक �वoयाथW अनपुातमा आउने प>रवत�नले ,शMा Mे�को 

गणु�त>रयतामा प न प>रवत�न \याँउछ । शiैMक स� २०७० मा सामदुा यक 

(सरकार<) �वoयालय तफ�  Kाथ,मक,  नaन माVय,मक र माVय,मक तहमा K त 

,शMक �वoयाथW अनपुात ^मश: २७.२, ४२.६ र ३०.५ रहेको छ र 

 नजी/सरकार< �वoयालय तफ�  ^मश: २३.९, ३५.४  र २३.४ रहेको छ । यो 

अनपुात शiैMक स� २०६९ मा सामदुा यक �वoयालय तफ�  Kाथ,मक, 

 नaनमाVय,मक र माVय,मक तहमा ^मश:२९.४, ४३.६ र ३१.४ तथा 

 नजी/सरकार< �वoयालय तफ�  ^मश: २५.६, ३६.२ र २३.७ रहेको �थयो । यो 

अनपुात पि�चमा}चल �वकास Mे� अ�तग�त %हमालमा रहेका सामदुा यक 

�वoयालय तफ�  Kाथ,मक तहमा सबभै�दा कम ३.३ र मVयमा}चल �वकास M�े 

अ�तग�त तराईमा रहेका सामदुा यक �वoयालय तफ�   नaन माVय,मक तहमा 

सबभै�दा बढ< ७२.९ रहेको छ । 
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ता�लका १३ (ड)  :  �त �शFक �वJयाथ{ अनपुात 

Mे� 

K त ,शMक �वoयाथW अनुपात 

 नजी/सरकार<को जaमा 
सरकार< मा� 

(सामुदा यक �वoयालय सबैको) 

Kाथ,मक 
 नaन 

माVय,मक 
माVय,मक Kाथ,मक 

 नaन 

माVय,मक 
माVय,मक 

नेपाल २३.९ ३५.४ २३.४ २७.२ ४२.६ ३०.५ 

पूवा�}चल Mे�  २२.३ ३७.५ २७.३ २५.१ ४२.७ ३२.२ 

%हमाल  १८.८ २९.७ २१.२ १९.६ ३१.० २१.९ 

पहाड १७.३ ३२.७ २६.५ १७.७ ३३.७ २७.९ 

तराई २७.३ ४३.४ २९.० ३५.४ ५८.० ३९.९ 

मVयमा}चल २८.१ ३१.२ १८.९ ३३.८ ४३.० २९.१ 

%हमाल  १७.२ ३२.८ २३.४ १७.६ ३४.६ २५.३ 

पहाड १७.८ ३१.५ २१.५ १९.९ ३६.८ २९.४ 

तराई ५३.३ ६०.२ ३७.४ ५९.० ७२.९ ४२.६ 

उप2यका १६.६ १७.४ १०.६ १५.२ १८.६ १४.८ 

पि�चमा}चल १६.५ २९.६ १९.१ १८.० ३४.१ २४.० 

%हमाल  ३.७ ७.५ ४.७ ३.३ ७.७ ४.६ 

पहाड १३.५ २७.७ १८.६ १३.९ ३०.३ २१.९ 

तराई २४.१ ३४.१ २०.७ ३०.७ ४६.१ ३१.६ 

मVयपि�चमा}चल २९.९ ५२.२ ३६.२ ३१.५ ५६.९ ४०.४ 

%हमाल  २३.० ४२.१ २८.९ २४.२ ४३.५ २८.८ 

पहाड ३२.९ ५४.९ ४२.० ३४.२ ५७.४ ४२.४ 

तराई २८.७ ५२.२ ३२.७ ३०.८ ६२.२ ४३.२ 

सुदरुपि�चमा}चल २५.५ ४१.२ ३६.२ २८.२ ४१.१ ३४.८ 

%हमाल  २०.१ ३०.२ २४.६ २१.४ ३०.८ २४.७ 

पहाड २४.३ ३४.५ २५.८ २६.५ ३५.४ २६.५ 

तराई ३१.७ ५९.२ ६१.२ ३८.२ ५८.० ५७.० 

�ोत: ,शMा म��ालय । 

१३.२५ शiैMक स� २०७० सaम सरकार<�तरमा स}चा,लत कुल Kाथ,मक,  नaन 

माVय,मक र माVय,मक �वoयालयको स]ंया ^मश: २४ हजार ८ सय ७५, ७ 

हजार र ३ हजार ७ सय ३४ रहेको छ जुन स]ंया गतवष� ^मश: २४ हजार ४ 

सय ३४, ६ हजार ७ सय ९७ र ३ हजार ६ सय ४ रहेको �थयो । 2यसगैर<, 
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सामदुा यक�तरमा स}चा,लत कुल Kाथ,मक,  नaन माVय,मक र माVय,मक 

�वoयालय स]ंया शiैMक स� २०६९ सaम ^मश: ४ हजार ६ सय ७२, ४ हजार 

५३ र २ हजार २ सय १ रहेकोमा शiैMक स� २०७० मा ^मश: ४ हजार ५ सय 

९२, ४ हजार ८६ र २ हजार १ सय ९५ रहेको छ ।   

ता�लका १३ (ढ) : �व�भ�न  कारका �वJयालयह+को Fे�गत �ववरण 

�वकास Mे� 

सरकार<�तरमा स}चा,लत सामुदा यक�तरमा स}चा,लत  नजी�तरमा स}चा,लत 

Kाथ,मक 

तह 

 नaन 

माVय,मक 

तह  

माVय,मक 

तह 

Kाथ,मक 

तह 

 नaन 

माVय,मक 

तह  

माVय,मक 

तह 

Kाथ,मक 

तह 

 नaन 

माVय,मक 

तह  

माVय,मक 

तह 

पवूा�}चल Mे�  ५५७७ १५४३ ७७१ ८६१ ८६९ ४६४ १०४७ ६८२ ४४२ 

मVयमा}चल ६८६४ २०६० १११९ १२६६ ९१७ ५७५ २१३० १७१३ १३९० 

पि�चमा}चल ५९११ १६०१ ९७२ ५०९ ७११ ३६५ ११८३ ८७८ ६५१ 

मVयपि�चमा}चल ३८४५ ९६७ ४८३ १०९५ ८८६ ३९७ ४७७ २७७ १८२ 

सुदरुपि�चमा}चल २६७८ ८२९ ३८९ ८६१ ७०३ ३९४ ४३९ २३१ १३२ 

जaमा २४८७५ ७००० ३७३४ ४५९२ ४०८६ २१९५ ५२७६ ३७८१ २७९७ 

  �ोत: ,शMा �वभाग/,शMा म��ालय ।  

१३.२६ �वकासMे� अनसुार �वoयालयको स]ंया मVयमा}चलमा सबभै�दा बढ< रहेको 

छ। सामदुा यक�तरमा स}चा,लत Kाथ,मक �वoयालयह| मVये पि�चमा}चलको 

तलुनामा मVयपि�चमा}चल र सदूरुपि�चमा}चलमा बढ< भएको देQख�छ ।  

परVपरागत �वJयालय    

१३.२७ शiैMक स� २०७० मा मलुकुभर परaपरागत आ-म/गBुकुल, गaुबा, �वहार र 

मदरसातफ� का Kाथ,मक तहका ८ सय ६७,  नaन माVय,मक तहका ४७, 

माVय,मक तहका २० तथा आधारभतू तहका कुल ८ सय ७९ �वoयालयह| 

स}चालनमा रहेका छन ्। गत शiैMक स�मा यो स]ंया ^मश: ८ सय ६, ४१, 

१५ र ८ सय १८ रहेको �थयो । 

 

 



298 

 

ता�लका १३ (ण) : परVपरागत �वJयालयहUको �ववरण 

(सं]यामा) 

परaपरागत 

�वoयालय 

�वoयालय 

एकाइ 

तहगत �वoयालय 

Kाथ,मक 
 नaन 

माVय,मक 
माVय,मक आधारभूत 

मदरसा ७३५ ७३४ २५ १२ ७३५ 

गुaबा र �वहार ७६ ७४ ७ १ ७६ 

आ-म र गुBकुल ६८ ५९ १५ ७ ६८ 

जaमा ८७९ ८६७ ४७ २० ८७९ 

�ोत: ,शMा म��ालय ।  

�शFक �ववरण    

१३.२८ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनासaममा सामदुा यक र स�ंथागत 

�वoयालयमा काय�रत ,शMकमVये सामदुा यकतफ�  म%हला ,शMकको स]ंया १ 

लाख ३० हजार १ सय ६६ र प|ुष २ लाख ९३ हजार ६ सय २ गर< ४ लाख 

२३ हजार ७ सय ६८ रहेकोमा स�ंथागततफ�  म%हला ,शMकको स]ंया ७० हजार 

५ सय ८० र प|ुष ,शMकको स]ंया ९१ हजार ३ सय ४२ गर< जaमा १ लाख 

६१ हजार ९ सय २२ भएको पाइ�छ ।  

ता�लका १३ (त) : सामदुा�यक र संथागत �वJयालयमा काय
रत �शFक �ववरण 

तह 

सामुदा यक �वoयालय सं�थागत �वoयालय कुल 

म%हला पूBष जaमा म%हला पूBष जaमा म%हला पूBष जaमा 

Kाथ,मक तह  

(१–५) 

५१८६३ 

 

८५००० 

 

१३६८६३ 

 

२४७२२ 

 

२२३३७ 

 

४७०५९ 

 

७६५८५ 

 

१०७३३७ 

 
१८३९२२ 

 

 न.मा. तह 

 (६–८) 

७५०६ 

 

२८७८९ 

 

३६२९५ 

 

६६८३ 

 

८६७५ 

 

१५३५८ 

 

१४१८९ 

 

३७४६४ 

 
५१६५३ 

 

आधारभुत तह  

(१–८) 
५९३६९ ११३७८९ १७३१५८ ३१४०५ ३१०१२ ६२४१७ ९०७७४ १४४८०१ २३५५७५ 

माVया,मक तह 

(९–१०) 

३२९९ 

 

२०५२३ 

 

२३८२२ 

 

३३६१ 

 

१११८० 

 

१४५४१ 

 

६६६० 

 

३१७०३ 

 
३८३६३ 

 

उpच माVया,मक 

तह (११–१२) 
२४१५ १२४८९ १४९०४ ५२४ ३४७९ ४००३ २९३९ १५९६८ १८९०७ 

माVया,मक तह 

(९–१२) 
५,७१४ ३३०१२ ३८,७२६ ३८८५ १४६५९ १८५४४ ९,५९९ ४७६७१ ५७,२७० 

कुल १३०,१६६ २९३६०२ ४२३७६८ ७०५८० ९१३४२ १६१९२२ २००७४६ ३८४९४४ ५८५६९० 

�ोत: ,शMा म��ालय । 
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१३.२९ आधारभतू तहका ,शMकह|मVये स�ंथागत �वoयालयह|मा प|ुषभ�दा म%हला 

,शMक बढ< रहेका छन ्। सामदुा यक �वoयालयह|मा एक  तहाई भ�दा प न 

कम म%हला ,शMक रहेकोमा स�ंथागत �वoयालयमा ४३ K तशतभ�दा बढ< 

म%हला ,शMक रहेका छन ्। 

१३.३० सब ैKकारका �वoयालयह|मा ,शMण पेशामा सलंzन म%हला ,शMकको अव�था 

हेदा� यसमा थप सधुार गनु� पनw अव�था देQख�छ । यस तहमा ल{ै�गक समता 

सचूका{क ०.६३ रहेको देQख�छ भने Kाथ,मक र  नaनमाVय,मक �वoयालयमा 

यो सचूक ^मशः ०.७१ र ०.३८ रहेको छ । तर स�ंथागत �वoयालयमा यो 

सचूका{क सामदुा यक �वoयालयको तलुनामा उ2तम देQख�छ । सामदुा यक 

�वoयालय अ�तग�त आधारभतु तहमा ल{ै�गक समता सचूका{क ०.५२ रहेकोमा 

स�ंथागत �वoयालयमा १.०१ रहेको छ । 

ता�लका १३ (थ) : �वJयालयगत र तहगत �शFकहUको लr�गक �ववरण 

�वoयालयको fक,सम 

Kाथ,मक (१—५)  नaनमाVय,मक (६—८) आधारभूत (१—८) 

म%हला 

K तशत 

पु|ष 

K तशत 

लै{�गक 

समता 

सुचका{क 

म%हला 

K तशत 

पु|ष 

K तशत 

लै{�गक 

समता 

सुचका{क 

म%हला 

K तशत 

पु|ष 

K तशत 

लै{�गक 

समता 

सुचका

{क 

सबै Kकारका 

�वoयालयमा काय�रत 

कुल ,शMक सं]यामा 

लै{�गक समता 

सुचका{क 

४१.५ ५८.५ ०.७१ २७.५ ७२.५ ०.३८ ३८.५ ६१.५ ०.६३ 

सं�थागत �वoयालयमा 

काय�रत कुल ,शMक 

सं]यामा लै{�गक 

समता सुचका{क 

५२.४ ४७.५ १.११ ४३.५ ५६.५ ०.७७ ५०.३ ४९.७ १.०१ 

सामुदा यक 

�वoयालयमा काय�रत 

सबै fक,समका जaमा 

,शMक सं]यामा 

लै{�गक समता 

सुचका{क 

३७.९ ६२.१ ०.६१ २०.७ ७९.३ ०.२६ ३४.३ ६५.७ ०.५२ 

सामुदा यक 

�वoयालयमा काय�रत 

�वीकृत दरव�द<मा 

काय�रत ,शMक 

सं]यामा लै{�गक 

समता सूचका{क 

३८.५ ६१.५ ०.६३ २०.४ ७९.६ ०.२६ ३४.८ ६५.२ ०.५३ 

�ोत: ,शMा म��ालय । 
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१३.३१ सामदुा यक �वoयालयह|मा �वीकृत दरब�द<मा काय�रत ,शMकह|मVये 

अ�धकाशं ता,लम Kा�त रहेका छन ् । केह< ,शMकह| आ,ंशक ता,लम Kा�त 

छन ्भने vयादै कम स]ंयाका ,शMकह| मा� ता,लम न,लएका छन।् Kाथ,मक 

र आधारभतू तहमा ^मश: ३.४ K तशत र ६.० K तशत मा� ,शMकह| ता,लम 

न,लएका छन ्। 2यस ैगर< माVय,मक तह (कMा ९-१०), माVय,मक तह (कMा 

९-१२) र उpचमाVय,मक तह (कMा ११-१२) मा ^मश: ७.७ K तशत, १४.५ 

K तशत र २८.३ K तशत ,शMकहB ता,लम न,लएका छन।् �व,भ�न तहका 

,शMक ता,लमसaब�धी �व�ततृ �ववरण तल ता,लका १३ (द) र १३ (ध) मा 

K�ततु ग>रएका छन ्।  

ता�लका १३ (द) : आधारभुत तहमा �शFक ता�लम सVब�धी संsयाHमक �ववरण 

ता,लम 

अव�था 
Kाथ,मक  नaनमाVय,मक आधारभूत  

म%हला पBूष जaमा म%हला पBूष जaमा म%हला पBूष जaमा 

ता,लम Kा�त ७१,२९८ १००,८१९ १७२,११७ १११६९ ३०१०२ ४१२७१ ८२,४६७ १३०,९२१ २१३,३८८ 

(९३.१) (९३.९) (९३.६) (७८.७) (८०.३) (७९.९) (९०.८) (९०.४) (९०.६) 

आ,ंशक 

ता,लम Kा�त 

१,९६५ ३,६६२ ५,६२७ ४७६ १८९० २३६६ २,४४१ ५,५५२ ७,९९३ 

(२.६) (३.४) (३.१) (३.४) (५.०) (४.६) (२.७) (३.८) (३.४) 

ता,लम अKा�त ३,३२२ २,८५६ ६,१७८ २५४४ ५४७२ ८०१६ ५,८६६ ८,३२८ १४,१९४ 

(४.३) (२.७) (३.४) (१७.९) (१४.६) (१५.५) (६.५) (५.८) (६.०) 

जaमा ७६,५८५ १०७,३३७ १८३,९२२ १४,१८९ ३७,४६४ ५१,६५३ ९०,७७४ १४४,८०१ २३५,५७५ 

�ोत: ,शMा म��ालय ।  

को*ठक,भ�को अकंले K तशतलाई जनाउँदछ । 

ता�लका १३ (ध) : माRय�मक तहमा �शFक ता�लम सVब�धी संsयाHमक �ववरण 

ता,लम अव�था माVय,मक (९-१०) उpचमाVय,मक (११-१२) माVय,मक (९-१२) 

म%हला पBूष जaमा म%हला पBूष जaमा म%हला पBूष जaमा 

ता,लम Kा�त ५,७१५ २७,८८१ ३३,६७७ १,९१६ १०,५५६ १२,४७२ ७,६३१ ३८,४३७ ४६,०६८ 

(८५.८) (८७.९) (८७.८) (६५.२) (६६.१) (६६) (७९.५) (८०.६) (८०.४) 

आ,ंशक ता,लम 

Kा�त 
३२७ १४६३ १,७९० २१२ ८७३ १,०८५ ५३९ २,३३६ २,८७५ 

(४.९) (४.६) (४.६) (७.२) (५.५) (५.७) (५.६) (४.९) (५) 

ता,लम अKा�त ६१८ २,३५९ २,९७७ ८११ ४,५३९ ५,३५० १,४२९ ६,८९८ ८,३२७ 

(९.३) (७.४) (७.७) (२७.६) (२८.४) (२८.३) (१४.९) (१४.५) (१४.५) 

जaमा ६,६६० ३१,७०३ ३८,३६३ २,९३९ १५,९६८ १८,९०७ ९,५९९ ४७,६७१ ५७,२७० 

�ोत: ,शMा म��ालय । 

को*ठक,भ�को अकंले K तशतलाई जनाउँदछ । 
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�वJयाथ{ �ववरण    

१३.३२ शiैMक स� २०७० मा भना� भएका आधारभतू तहमा ६२ लाख ३० हजार १ सय 

३१ र माVय,मक तहमा  ८ लाख ९६ हजार ९ सय १९ रहेको �\यास K तवेदन 

२०७० ले देखाएको छ । गत शiैMक स�मा यो स]ंया ^मश: ६३ लाख ९९ 

हजार ८ सय ८५ र ८ लाख ७८ हजार ४७ रहेको �थयो । 

ता�लका १३ (न) : �वJयालय तहमा �वJयाथ{ भना
को अवथा 
तह २०६४ २०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० 

Kाथ,मक   

(१-५) 
४,४१८,७१३ ४,७८२,३१३ ४,९००,६६३ ४,९५१,९५६ ४,७८२,८८५ ४,५७६,६९३ ४४०१७८० 

 नaन 

माVय,मक 

(६-८) 

१,४४३,५१५ १,४६६,८६२ १,६०४,४२२ १,६९९,९२७ १,८१२,६८० १,८२३,१९२ १८२८३५१ 

आधारभूत 

(१-८) 
५,८६२,२२८ ६,२४९,१७५ ६,५०५,०८५ ६,६५१,८८३ ६,५९५,५६५ ६,३९९,८८५ ६,२३०,१३१ 

माVय,मक 

(९-१०) 
६७११८२ ७१५३७८ ७९०३४८ ८११९१० ८४८५६९ ८७८०४७ ८९६,९१९ 

 �ोत: ,शMा �वभाग/,शMा म��ालय ।  

 

१३.३३ चाल ुशiैMक स� २०७० मा सामदुा यक तथा स�ंथागत �वoयालयह|मा कMा 

(१-१०) र कMा (१-१२) सaम अVययनरत कुल �वoयाथW स]ंया ^मश: ७१ 

लाख २७ हजार ५०  र ७५ लाख ४२ हजार ३ सय ९३ पगेुको तtय �\यास 

K तवेदन २०७० ले देखाएको छ । कुल अVययनरत �वoयाथW मVये छा�को 

० 
१,०००,००० 
२,०००,००० 
३,०००,००० 
४,०००,००० 
५,०००,००० 
६,०००,००० 
७,०००,००० 

२०६४ २०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० 

�व
Jय

ाथ
{ 
स
ंs
य
ा

शैiMक स�

चाट
 १३ (ग) : तहगत �वJयाथ{ भना
को अवथा

Kाथ,मक   (१-५)  नaन माVय,मक (६-८) आधारभूत (१-८) माVय,मक (९-१०) 
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भ�दा छा�ाहBको स]ंया कMा (१-१०) र कMा (१-१२) दबुमैा बढ< ^मश: ५०.६५ 

K तशत र ५०.६६ K तशत रहेको तtयांकले देखाएको छ । 

ता�लका १३ (प) : तहगत �वJयाथ{ भना
को अवथा (श~ैFक स� २०७०) 
तह 

  

�वoयाथW स]ंया 

छा�ा छा� जaमा 

Kाथ,मक तह (१–५) २,२२९,९१६ २,१७१,८६४ ४,४०१,७८० 

 न.मा. तह (६–८) ९२५,०३५ ९०३,३१६ १,८२८,३५१ 

आधारभुत (१–८) ३,१५४,९५१ ३,०७५,१८० ६,२३०,१३१ 

माVया,मक तह (९–१०) ४५४,९६१ ४४१,९५८ ८९६,९१९ 

उpच माVया,मक तह (११–१२)  २११,००१ २०४,३४२ ४१५,३४३ 

माVया,मक तह (९–१२) ६६५,९६२ ६४६,३०० १,३१२,२६२ 

कMा १-१० सaमको जaमा ३,६०९,९१२ ३,५१७,१३८ ७,१२७,०५० 

कMा १-१२ सaमको जaमा ३,८२०,९१३ ३,७२१,४८० ७,५४२,३९३ 

�ोत: ,शMा म��ालय ।  

 

० 
१,०००,००० 
२,०००,००० 
३,०००,००० 
४,०००,००० 
५,०००,००० 
६,०००,००० 
७,०००,००० 
८,०००,००० 

�व
Jय

ाथ
{ 
स
ंs
य
ा

�वJयालय तह

चाट
 १३ (घ) : तहगत �वJयाथ{ भना
को अवथा (शै~Fक स� २०७०) 

छा�ा छा� जaमा 
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१३.३४ शiैMक स� २०७० मा खुद भना�दर Kाथ,मक तह (५ देQख ९ वष� उमेरसमहू) का 

बालबा,लकाह|को ९५.६ K तशत,  नaनमाVया,मक तह (१० देQख १२ वष� 

उमेरसमहू) को ७२.६ K तशत र माVया,मक तह (१३ देQख १४ वष� उमेरसमहू) 

को ५५.० K तशत रहेको छ । यसगैर< कुल भना�दर (उपरोqत उमेरसमहू 

बाहेकका समेतको) Kाथ,मक तहमा १३६.८,  नaनमाVया,मक तहका ८४.३ 

K तशत र माVया,मक तहमा ६८.७ K तशत रहेको छ । 

ता�लका १३ (फ) : तहगत �वJयाथ{ भना
दर 
�वoयालय तह कुल भना� दर खुद भना� दर 

छा�ा छा� जaमा छा�ा छा� जaमा 

Kाथ,मक तह (१–५) १४२.४ १३१.६ १३६.८ ९५.० ९६.२ ९५.६ 

 नaन माVया,मक तह (६–८) ८६.२ ८२.४ ८४.३ ७३.५ ७१.७ ७२.६ 

आधारभूत (१–८) ११९.६ १११.९ ११५.७ ८६.३ ८६.४ ८६.३ 

माVया,मक तह (९–१०) ६९.० ६८.३ ६८.७ ५४.६ ५५.१ ५५.० 

उpचमाVया,मक तह (११–१२)  ३२.३ ३१.७ ३२.० ११.६ ११.४ ११.० 

माVया,मक तह (९–१२) ५०.७ ५०.१ ५०.४ ३३.२ ३३.३ ३३.२ 

�ोत: ,शMा म��ालय .  

१३.३५ शiैMक वष� २०६९ मा  नय,मत तफ�  एस.एल.सी मा सिaम,लत कुल �वoयाथW 

स]ंया जaमा ४ लाख ३ हजार ९ सय ३६ रहेकोमा शiैMक स� २०७० मा सो 

स]ंया २.२३ K तशतले घटेर जaमा ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३३ रहेको छ । 

 नय,मत तफ�  �वगत ५ वष�मा सबभै�दा कम K तशत �वoयाथW शiैMक वष� 

२०६९ मा उ2तीण� भएकोमा सबभै�दा बढ< उ2तीण� K तशत शiैMक स� २०६६ 

मा रहेको �थयो । शiैMक स� २०६६ देखी २०६९ सaम  नय,मत र एqजाaटेड 

दबुतैफ�  उ2तीण� K तशतमा  नर�तर कमी आएकोमा शiैMक स� २०७० मा यो 

K तशत ,समा�त व�ृ� भएको छ । 2यसगैर< हरेक वष� उ2तीण� �वoयाथW मVये 

 नय,मत र एqजाaटेड दबुतैफ�  छा�ाहBको उ2तीण� K तशत छा�हBको तलुनामा 

कम रहेको छ । शiैMक स� २०७० मा  नय,मत तथा एqजाaटेड पर<Mाका 

ला�ग जaमा ५ लाख ६६ हजार ८८ जना पर<MाथWले आवेदन फाराम भरेकामा 
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१७ हजार ८ सय ३७ पर<MाथW पर<Mामा सामेल हुन अयोzय सा�वत भए भने ५ 

लाख ४८ हजार २ सय ४८ जना पर<MाथW पर<Mामा सिaम,लत भएका छन ्। 

ता�लका १३ (ब) : एस.एल.सी. परYFामा सिVम�लत र उHतीण
 छा� छा�ाह+को �ववरण 

(सं]यामा) 
वष� सामेल  नय,मत एqजाaटेड 

छा� छा�ा जaमा छा� छा�ा जaमा 

२०६६ 

सामेल २०५२८१ १७९८६५ ३८५१४६ १७७७४ २४१३१ ४१९०५ 

उ2तीण� १३८७१६ १०८९७३ २४७६८९ ५६०९ ६६१८ १२२२७ 

K तशत ६७.५७ ६०.५९ ६४.३१ ३१.५६ २७.४३ २९.१८ 

२०६७ 

सामेल २१०२५३ १८७५०६ ३९७७५९ २३८९४ ३२३६९ ५६२६३ 

उ2तीण�{ १२४३०५ ९६४६१ २२०७६६ ४४३१ ५३०२ ९७३३ 

K तशत ५९.१२ ५१.४४ ५५.५० १८.५४ १६.३८ १७.३० 

२०६८ 

सामेल २१५००८ २०४११३ ४१९१२१ ३३५१९ ४३४८१ ७७००० 

उ2तीण�{ ११२६२७ ८७०८७ १९९७१४ ५१९५ ५६१२ १०८०७ 

K तशत ५२.३८ ४२.६७ ४७.६५ १५.५० १२.९१ १४.०४ 

२०६९ 

सामेल २०६१९० १९७७४६ ४०३९३६ ४३७६४ ६३४८३ १०७२२९ 

उ2तीण�{ ९६४५४ ७१४८१ १६७९३५ ३८२१ ४४९७ ८३१८ 

K तशत ४६.७८ ३६.१५ ४१.५७ ८.७३ ७.०८ ७.७६ 

२०७० 

सामेल १९९८४६ १९५०८७ ३९४९३३ ५४५०० ७९१२६ १३३६२६ 

उ2तीण� ९८७७७ ७४६५९ १७३४३६ ६५९३ ७९९८ १४५९१ 

K तशत ४९.४३ ३८.२७ ४३.९२ १२.१० १०.११ १०.९२ 

�ोत: ,शMा म��ालय । 

उmच माRय�मक �शFा    

१३.३६ �वoयालय Mे� सधुार योजना अनसुार कMा ९ देQख १२ लाइ� माVय,मक 

,शMाको |पमा सरंचना समायोजनको खाका K�ततु गरेता प न उpच 

माVय,मक ,शMा ऐन २०४६ अनसुार कMा ११ र १२ लाई उpच माVय,मक तह 

कायम गर< उpच माVय,मक ,शMा प>रषo माफ� त बत�मान समयसaम कMा ११ 

र १२ को सचंालन एव ं!यव�थापक�य काय� हुदै आइरहेको छ । 

सVब�धन  ाzत �वJयालय    

१३.३७ शiैMक स� २०७० सaम सामदुा यक,  नजी, दशजोड दईु का �वoयालय र 

qयाaपस गर< कुल ३ हजार ५ सय ९६ वटा शiैMक स�ंथाहBले उpच 

माVय,मक �वoयालय तहमा सaब�धन Kा�त गरेका छन ्। शiैMक स� २०७० 
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मा कुन ैप न शiैMक स�ंथाहBलाई उpच माVय,मक �वoयालय तहमा सaब�धन 

Kदान गरेको पाइदlन ।    

ता�लका १३ (भ) : सVब�धन  ाzत उmच माRय�मक �वJयालयहUको F�ेगत �ववरण 

�वकास Mे� 
भौगो,लक 

Mे� 

२०६८ २०६९ 

पवूा�}चल 

 

सामु'  नजी +२ 
qया

aपस 
जaमा सामु'  नजी ++२ 

qयाaप

स 
जaमा 

%हमाल ६२ २ ० ४ ६८ ६४ २ ० ४ ७० 

पहाड २५४ १० ३ ४ २७१ २६२ १० ३ ४ २७९ 

तराई २२४ ८७ २८ १५ ३५४ २३३ १०१ २८ १५ ३७७ 

जaमा ५४० ९९ ३१ २३ ६९३ ५५९ ११३ ३१ २३ ७२६ 

मVयमा}चल 

 

%हमाल ९४ १ ० २ ९७ ९४ १ ० २ ९७ 

पहाड ३७३ २१९ ८१ ४८ ७२१ ४०३ २३३ ८१ ४८ ७६५ 

तराई २४७ ५६ २४ १६ ३४३ २७० ५९ २४ १६ ३६९ 

जaमा ७१४ २७६ १०५ ६६ ११६१ ७६७ २९३ १०५ ६६ १२३१ 

पि�चमा}चल 

 

%हमाल ४ ० ० ० ४ ४ ० ० ० ४ 

पहाड ४७८ ८२ ७ २० ५८७ ५०३ ९० ७ २० ६२० 

तराई १३४ ६० ५ ११ २१० १४० ६५ ५ ११ २२१ 

जaमा ६१६ १४२ १२ ३१ ८०१ ६४७ १५५ १२ ३१ ८४५ 

मVय 

पि�मा}चल 

 

%हमाल १ ० ० २ ५० ५६ १ ० २ ५९ 

पहाड ७ ० ० ३ १८२ १८८ १० ० ३ २०१ 

तराई ३४ ५ ५ ३ १३७ ९८ ४० ५ ३ १४६ 

जaमा ४२ ५ ५ ८ ३६९ ३४२ ५१ ५ ८ ४०६ 

सुदरु 

पि�चमा}चल 

%हमाल ० ० ० १ ७६ ८० ० ० १ ८१ 

पहाड ४ १ १ २ १३८ १४० ४ १ २ १४७ 

तराई २६ ५ ५ ५ १४५ ११३ ३७ ५ ५ १६० 

जaमा ३० ६ ६ ८ ३५९ १३३ ४१ ६ ८ ३८८ 

 कुल 

जaमा 
५८९ १५९ १५९ १३६ ३३८३ २६४८ ६५३ १५९ १३६ ३५९६ 

�ोत: उpच माVय,मक ,शMा प>रषo/,शMा म��ालय ।  

 

उmच माRय�मक �वJयालयमा छा�छा�ाको िथ�त    

१३.३८ उpच माVय,मक �वoयालयअ�तग�त कMा ११ र १२ मा शiैMक स� २०६६ देQख 
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२०७० सaम पर<Mामा सिaम,लत एवम ् उतीण� छा�छा�ाह|को �ववरण 

 नaनानसुार रहेको छः 

ता�लका १३ (म) : उmच �शFाको वा�ष
क परYFामा सिVम�लत र उHतीण
 �वJयाथ{ 
वष� कMा ११ कMा १२ 

सिaम,लत उ2तीण� { सिaम,लत उ2तीण� { 

छा� छा�ा जaमा छा� छा�ा जaमा छा� छा�ा जaमा छा� छा�ा जaमा 

२०६६ १३२१५८ १२२६१३ २५४७७१ 
५७२४० 

(४३.३) 

४४७९३ 

(३६.५) 

१०२०३३ 

(४०.०) 
९४८१२ ९२००५ १८६८१७ 

४७८०३ 

(५०.४) 

३९४०५ 

(४२.८) 

८७२०८ 

(४७.७) 

२०६७ १५५९८९ १४२०६२ २९८०५१ 
६५५९५ 

(४२.१) 

५१४३३ 

(३६.२) 

११७०२८ 

(३९.३) 
११७०९३ 

११२६५
२२९७१५ 

५५०५८ 

(४७.०) 

४५७८८ 

(४०.६) 

१००८४६ 

(४४.०) 

२०६८ १६१९८४ १४१८७० ३०३८५४ 
६४९०८ 

(४०.०) 

५१५०८ 

(३६.३) 

११५९२२ 

(३८.२) 
१३५०८७ 

१२८८९
२६३९७९ 

६७००५ 

(४९.६) 

५८५१८ 

(४५.४) 

१२५५२३ 

(४८.०) 

२०६९ १५१२३३ १३४०४४ २८५२७७ 
६२१६३ 

(४१.१०) 

५१७९० 

(३८.६) 

११३९५३ 

(४०.०) 
१३५६६४ 

१२६११
२६१७७६ 

६०३५८ 

(४४.५) 

५०६०८ 

(४०.१) 

११०९६६ 

(४२.४) 

२०७० १३९८८५ १२४८६६ २६४७५१ 
५८५९६ 

(४१.८९) 

४६७८७ 

(३७.४७) 

१०५३८३ 

(३९.८०) 
१२८२८८ ११८७९६ २५१४१५ 

५९३११ 

(४६.२३) 

४९९७१ 

(४२.०६) 

१११३५४ 

(४४.२९) 

को*ठ ,भ�को अकंले उ2तीण� K तशतलाई जनाउँदछ । 
�ोत: उpच माVय,मक ,शMा प>रषo / ,शMा म��ालय । 

सामुदा�यक उmच माRय�मक �वJयालय र �शFक Cयवथा    

१३.३९ आ�थ�क वष� २०७०/७१ सaम कुल सामदुा यक उpच माVय,मक �वoयालय २ 

हजार ६ सय ४८ मा K त �वoयालय �यनूतम २ वटा थप दरव�द< हुनपुनw र 

2यसका ला�ग कुल ५ हजार २ सय ९६ ,शMकह|को दरब�द< थप हुनपुनw 

देQख�छ । 2य�त,ै �व�ान �वषय स}चालनमा रहेका २ सय २५ ओटा उpच 

माVय,मक �वoयालयका ला�ग थप १/१ दरब�द< र कणा�ल< अ}चलका कुल ५९ 

उpच माVय,मक �वoयालयका ला�ग थप १/१ वटा गर< कुल जaमा ५ हजार ५ 

सय ८० �यनूतम र कMा ११ मा २ सय भ�दा बढ< �वoयाथW स]ंया भएका 

उpच माVय,मक �वoयालयलाई थप १ वटा ,शMक उपल�ध गराउने गर< कुल ५ 

हजार ८ सय ,शMक दरव�द< यस आ�थ�क वष�मा !यव�था गनु�पनw देQख�छ । 

उmच  ा�व�धक �शFामा छा�विृHत    

१३.४० �वदेशमा �व,भ�न �व�व�वoयालयह|सँग सaब�धन ,लई  नजी�ोतमा स}चालन 

अनमु त Kा�त गर< देशका �व,भ�न �थानमा स}चा,लत मे�डकल कलेजह|बाट 

र �वदेशबाट Kा�त हुने छा�विृ2तमा अVययन गन� ,शMा म��ालयले स}चालन 

गरेको पर<Mा उ2तीण� �वoयाथWह|लाई  नःश\ुक अVययनको ला�ग छनौट गर< 
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�चfक2सा शा��मा �नातक, �ना2तको2तर, न,स�ङमा �नातक अVययनका ला�ग 

मनोनयन गर< पठाउने ग>रएको छ ।  

   ता�लका १३ (य) : �व�भ�न तह र �वषयमा मनोनयन भएका �वJयाथ{ह+ 

�वषय 
आ�थ�क वष�  

२०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* देश 

एम.�ब.�ब.एस. १५२ २०२ ७९ २०३ ७१ नेपाल 

�ब.�ड.एस. १८ १० ५७ ५४ २६ नेपाल 

�ब.ए.एम.एस. ३ ७ ४ १७ ८ नेपाल 

�ब.एन. १२ १२ ११ १५ १९ नेपाल 

�ब.�प.एच. ४ ४ ८ ६ ४ नेपाल 

�ब. फमा� – ४ १३ २० २० नेपाल 

�ब.ए�सी. फरे�ट – ४ २ ५ ५  नेपाल 

�ब.ए�सी. न,स�{ग २ ४ ५ १७ १७ नेपाल 

एम.�ब.�ब.एस २१ ८ ३ १२ ५ �वदेश 

�ब.�ड.एस २ १ - १ - �वदेश 

�प.िज. मे�ड,सन २१ - - १२ - �वदेश 

�ब.ए�सी ई�जी. - - - ६ - �वदेश 

�ब.फामा� - - - १३ - �वदेश 

�ब.एम. आई. ट< - - - - १ �वदेश 

�प.एच.डी. - - - - १ �वदेश 

 *Kथम आठ म%हनाको]  . 
 �ोत: ,शMा म��ालय  . 

 

१३.४१ आ�थ�क वष� २०६९/७० �ब.ए�सी ई�जी नय>रङ ६ जनाले र �ब.फामा� १३ जनाले 

�वदेश छा�व ृतमा र आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा �ब.एम.आई.ट< १ जनाले र  

�प.एच.डी. मा १ जनाले �वदेशमा छा�व ृत Kा�त गरेका छन ्। 
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�व�व�वJयालय अनुदान आयोग    

१३.४२ �व�व�वoयालय अनदुान आयोगले �व�व�वoयालयह| बीच सम�वय, सरकार< 

अनदुान �वतरण, नयाँ �व�व�वoयालय �थापनाथ� नेपाल सरकारलाई राय सझुाव 

Kदान, शiैMक गणु�तर  नधा�रण ज�ता काय�ह| गद� आएको छ । साथ,ै यस 

आयोगले  नय,मततफ�  गणु�तर सधुार काय�̂ म र �वकासतफ�  दो�ो उpच ,शMा 

प>रयोजना अ�तग�त काय�̂ मह|को काय�तजु�मा, काया��वयन र स}चालन गद� 

आएको छ । गणु�तर सधुार काय�̂ मतफ�  पाNय^मको प>रमाज�न र 

पनुता�जगीकरण, अVययन अVयापनमा सलंzन ,शMकह|को सीप, दMता 

अ,भव�ृ�, अनसु�धान, स�ंकृ तको �वकास एवम ् �व�तार, �नातको2तर तहमा 

अपा{ग �वoयाथW सहयोग काय�̂ म र उpच शiैMक स�ंथाह|को शiैMक, Kाi�क 

र भौ तक Mमता अ,भव�ृ�लाई (ि*टगत गर< गणु�तर सधुार काय�̂ मलाई यस 

आ�थ�क वष�मा प>रमाज�नस%हत स}चालन ग>ररहेको छ । K तभाशाल<  तर  

आ�थ�क  कारणले  उpच  ,शMा  अVययन  गनw अवसर  नपाएका  वग�लाई  

छा�विृ2त,   नःश\ुक  विृ2त  र �वoयाथW  सहु,लयत  ऋणज�ता  काय�̂ म 

स}चालन  ग>रएका छन ्।  यस अ�तग�त आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा पनुता�जगी 

ता,लममा २२ जना, एम.fफल र �प.एच.�ड. �वoवत विृ2तमा ७० जना, लघ ु

अनसु�धान २०, गो*ठ¢, काय�शाला, सaमेलन स}चालन तथा सहभा�गता सहयोग  

६० वटा, प�ुतकालय स(ुढ<करण एवम ्भौ तक स�ुवधा �वकास सहयोगमा ३ सय 

२३ वटा qयाaपस तथा अनसु�धान �व�ध ता,लम २७ र Mमता �वकास ता,लम 

१५ ओटा �वीकृत ग>रएको छ ।  2य�त,ै �व�व बlकको सहयोग समेतमा दो�ो 

उpच ,शMा प>रयोजना अ�तग�त सधुार अनदुान (Kो2साहत, काय�स}चालन र 

जोडकोष अनदुान), �वoयाथW �व2तीय सहायता काय�̂ म, उpच माVय,मक ,शMा 

सधुार र उpच ,शMामा Kणाल<गत Mमता अ,भव�ृ� ज�ता ४ वटा M�ेह|लाई 

समेट< काय�सaपादन गद� आएको छ । गणु�तर स ुनि�चतता तथा K2ययन 

महाशाखा माफ� त १२ qयाaपसह|ले गणु�तर स ुनि�चतता तथा K2ययन प� 

Kा�त गरेका छन ्।  

१३.४३ आ�थ�क वष� २०६९/७० सaम मलुकु ,भ� स}चालनमा रहेका �व,भ�न 

�व�व�वoयालयह| अ�तग�तका qयाaपसह| र सोमा अVययन ग>ररहेका 

�वoयाथWह|को  कुल स]ंया ६ लाख ७८ हजार ४७ पगेुको छ । जसमVये 

सबभै�दा बढ< ��भवुन �व�व�वoयालयमा ६ लाख ४ हजार ४ सय ३७ र 
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सबभै�दा कम पाटन �वा�tय �व�ान K त*ठानमा ६० जना �वoयाथWहB 

अVययनरत रहेका छन ्। 

ता�लका १३ (र) : �व�भ�न �व�व�वJयालय अ�तग
तका 3याVपसहU तथा �वJयाथ{ संsया 

 �व�व�वoयालय 

qयाaपसहB आ�थ�क वष� २०६८/६९ आ�थ�क वष� २०६९/७० 

आ{�गक 
संaब�धन 

Kा�त 
आ{�गक 

संaब�धन 

Kा�त 

जaमा 
आ{�गक 

संaब�धन 

Kा�त 

जaमा 

��भुवन �व�व�वoयालय ६० ९९१ १४३८९९ २२९९४७ ३७३८४६ २७३३४९ ३३१०८८ ६०४४३७ 

काठमाडौ �व�व�वoयालय ६ १५ ४२९३ ७०१७ ११३१० ५०५० ८२८७ १३३३७ 

पवूा�}चल �व�व�वoयालय ३ १२१ ८५६ २६१११ २६९६७ ८५४ २४८६६ २५७२० 

नेपाल सं�कृत 

�व�व�वoयालय 

१३ १० ३१५७ ६१५ ३७७२ ६१५ ३४२४ ४०३९ 

पोखरा �व�व�वoयालय ४ ४९ १४५९ १८७७० २०२२९ १७७४ २३५०८ २५२८२ 

लुिaबनी बौ� 

�व�व�वoयालय 

१ ५ ८ - ८ ११६ - ११६ 

कृ�ष तथा वन �व�ान 

�व�व�वoयालय 

- - - - - १८० - १८० 

सुदरु पि�चमा}चल 

�व�व�वoयालय 

- - - -  ९५१ - ९५१ 

मVय पि�चमा}चल 

�व�व�वoयालय 

- - - -  २४७२ - २४७२ 

�वपी कोइराला �वा�tय 

�व�ान K त*ठान 

१ - ११५५ - ११५५ ११५५ - ११५५ 

�चि2कसा �व�ान राि*Gय 

K त*ठान 

१ - २०३ - २०३ २९८ - २९८ 

पाटन �वा�tय �व�ान 

K त*ठान 

१ - ६० - ६० ६० - ६० 

�ोत: �व�व�वoयालय अनदुान आयोग । 

१३.४४ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा ��भवुन �व�व�वoयालयमा अVययनरत कुल �वoयाथW 

स]ंया ३ लाख ७३ हजार ८ सय ४६ रहेकोमा आ�थ�क वष�  २०६९/७० मा यो 

स]ंया क>रब ६२ K तशतले बढेर ६ लाख ४ हजार ४ सय ३७ पगेुको छ । 

जसमा आ{�गक qयाaपसमा बा�त�वक नयाँ भना� स]ंया १ लाख १५ हजार २ 

सय ८९ र qयार< ओभर स]ंया १ लाख ५८ हजार ६० गर< जaमा २ लाख ७३ 

हजार ३ सय ४९ पगेुको छ । साथै, सaब�धन Kा�त qयाaपसहBको जaमा 

�वoयाथW स]ंया ३ लाख ३१ हजार ८८ समेत गर< कुल �वoयाथW स]ंया ६ 

लाख ४ हजार ४ सय ३७ पगेुको देQख�छ । 
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�व�व�वJयालयहU     

१३.४५ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हना सaममा उpच ,शMा Kदान गन�को 

ला�ग ९ �व�व�वoयालयह| (��भवुन �व�व�वoयालय, काठमाडौ �व�व�वoयालय, 

पवूा�}चल �व�व�वoयालय, नेपाल स�ंकृत �व�व�वoयालय, पोखरा �व�व�वoयालय, 

लिुaबनी बौ� �व�व�वoयालय, कृ�ष तथा वन �व�ान �व�व�वoयालय, मVय 

पि�चमा}चल �व�व�वoयालय र सदुरु पि�चमा}चल �व�व�वoयालय) र ३ 

मा नत �व�व�वoयालयह| (�वपी कोइराला �वा�tय �व�ान K त*ठान, �चि2कसा 

�व�ान राि*Gय K त*ठान र पाटन �वा�tय �व�ान K त*ठान) �थापना भ ै

�वाय2त Bपमा �व,भ�न �वषयह|मा अVययन अVयापनका काय�̂ मह| 

सचंालन गर< मलुकुलाई चा%हने तथा अ�तरा�ि*Gय �तरमा K त�पधा� गन� सqने 

उpच �तर<य जनशिqत उ2पादन गद� आइरहेका छन ्। 

ता�लका १३ (ल) : �व�व�वJयालयमा �वJयाथ{ह+को भना
 र उHपादन (आ�थ
क वष
 २०६९/७०) 
(सं]यामा)                                                       

तह �ववरण ��भुवन काठमाड� पूवा�}चल पोखरा 
लुिaबनी 

बौ� 

नेपाल 

सं�कृत 
कुल 

Kमाणप� भना� २४१९ ११९ - - - ९७२ ३५१० 

 उ2पादन १०७०२ - - - - ३३९ ११०४१ 

�नातक भना� ५०७२४० ११३९१ २२९३७ २३१९७ - १५३४ ५६६३०७ 

 उ2पादन ५०३६१ १३११ २९२८ - - १०२८ ५५६२८ 

�नातको2तर भना� ९१४६४ १३७६ २७८३ २००९ ११६ २९३ ९८०४१ 

 उ2पादन १७१५१ ३७८ ४४१ - - १७१ १८१४१ 

�पिजडी भना� - ६१ - - - - ६१ 

 उ2पादन - २२ - - - - २२ 

एम.fफल. भना� २९७ २७१ - ७६ - - ६४४ 

 उ2पादन ४० ३१ - - - - ७१ 

�पएच.डी. भना� १०८१ ११९ - - - २१६ १४१६ 

 उ2पादन १३ १२ - - - १२ ३७ 

अ�य भना� १९३६ - - - - १०२४ २९६० 

 उ2पादन - - - - - ४५५ ४५५ 

कुल भना� ६०४४३७ १३३३७ २५७२० २५२८२ ११६ ४०३९ ६७२९३१ 

 उ2पादन ७८२६७ १७५४ ३३६९ अKा�त - २०७१ ८५३९५ 

वी.पी. कोइराला �वा�tय �व�ान K त*ठान (भना�) ११५५ 

�चfक2सा �व�ान राि*Gय K त*ठान (भना�) २९८ 

कृ�ष तथा बन �व�ान �व�व�वoयालय (भना�) १८० 

पाटन �वा�tय �व�ान K त*ठान (भना�) ६० 

सुदरु पि�चमा}चल �व�व�वoयालय (भना�) ९५१ 

मVय पि�चमा}चल �व�व�वoयालय (भना�) २४७२ 

जaमा भना� ६७८०४७ 

नोटः उपयु�qत ता,लकामा ��भुवन �व�व�वoयालयको qयार< ओभर �वoयाथWहB समावेश नग>रएको । �ोत:,शMा म��ालय । 
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शै~Fक गुणतर परYFण के�5    

१३.४६ नेपाल सरकारले शiैMक गणु�तर अ,भव�ृ� गनw कुरालाई ,शMा Mे�मा 

मह2वपणू� र Kाथ,मकतायqुत Kा�त काय�̂ मका |पमा ,लएको छ । नेपाल 

सरकारको शiैMक सधुारको मलू द�तावेज �वoयालय M�े सधुार योजना र 

आव�धक योजनाहBले (ि*टगत गरेअनसुार शiैMक गणु�तर अ,भव�ृ�का ला�ग 

शiैMक गणु�तर पर<Mण के�� �थापना गर< शiैMक गणु�तर �वoयाथW 

उपलि�धको राि*Gय पर<Mण, �वoयालयगत काय� सaपादन पर<Mण र शiैMक 

 नकायहBको काय� सaपादन पर<Mण गनw गर< शiैMक गणु�तर पर<Mण के�� 

!यव�थापन काय��व�ध  नदw,शका, २०६७ जार< भई सोका आधारमा काय� हँुदै 

आएको छ ।  शiैMक गणु�तर अ,भव�ृ� गन� कMा ३, ५ र ८ का �वoयाथW 

उपलि�धको राि*Gय पर<Mण अव�ध भरमा अथा�त ्सन ्२०१५ सaम दईु च^परुा 

गनw लyय भएकोले सो अनसुार काम भइरहेको छ । म��ालयबाट तयार 

पा>रएको माग��च� अनसुार यस वष� कMा ८ का ४८ हजार �वoयाथW, १ हजार २ 

सय ,शMक र १ हजार २ सय KधानाVयापकको दो�ो च^को पर<Mण काय� 

सaप�न भइसकेको छ ।  

साव
ज�नक पुतकालयह+ 

१३.४७ �व,भ�न Kकाशनह|को स{कलन तथा सरुMण गर< पाठक तथा सेवाLाह<ह|लाई 

प�ुतकालय सेवा Kदान गन�को ला�ग केशर प�ुतकालय केशरमहल, राि*Gय 

प�ुतकालय ह>रहरभवन र �ड\ल<रमण क\याणीदेवी प�ुतकालय लािजaपाट 

सचंालनमा रह< आएका छन । प�ुतकह|को ख>रद, वाईफाई सेवा सचंालन, 

प�ुतकालय %दवस मनाउने, फोटोकपी सेवा, �व,भ�न िज\लामा सचंा,लत 

प�ुतकालयहBमा प�ुतक सहयोग ज�ता काय�̂ महB उ\लेQखत प�ुतकालयहBले 

सचंालन गद� आईरहेका छन । 

जनक    �शFा सामा�ी के�5    

१३.४८ �व.स.ं २०३५ असोज ८ गत ेकaपनी ऐन, २०२१ अ�तग�त सरकार< स�ंथानका 

Bपमा प>रणत भएदेQख न ै यस के��ले  नय,मतBपमा �वoयालय�तर<य 

पाNयप�ुतक लगायत शiैMक सामाLी उ2पादन गर< उ�चत म\ूयमा देशभर 

�ब^��वतरण गद� आएको छ । यसका साथै एसएलसी पर<Mा, उpच माVय,मक 
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,शMा प>रषo र एम.�ब.�ब.एस छा�विृ2त पर<Mाका K�नप�हB छपाइ गनw 

काय�हB सरुiMत तथा गो�यBपमा यस के��बाट हुदै आइरहेको छ । 2यसगैर<, 

पाNयप�ुतक छपाई तथा �बf^�वतरण  नदw,शका, २०६३ बमोिजम  नजी 

KकाशकहBले पवूा�}चल तथा पि�चमा}चल �वकास Mे�मा कMा १ देQख ८ सaम 

र सदुरुपि�चमा}चल �वकास Mे�मा कMा १ देQख ५ सaमका पाNयप�ुतक 

छपाई तथा �वतरण गनw िजaमेवार< पाएकाले उqत Mे�हBमा K�ततु के��ले 

 नजी M�ेका KकाशकहBसँग K त�पधा� गनु� परेको ि�थ त छ । यस वाहेक 

अ�य काय�हB के��सँग न ैयथावत भएकाले आ�नो िजaमेवार< परुा गन� के�� 

Kयतनशील रहेको छ ।  

वाAय Fे�    

१३.४९ नेपालको अ�त>रम स�ंवधान, २०६३ ले �वा�tयलाई जनताको आधारभतू 

अ�धकारको Bपमा �था�पत गरेको छ । यह< सबंधैा नक !यव�था एव ंMे�ीय 

तथा अ�तरा�ि*Gय म}चमा जनाइएको K तब�ता अनBुप गणु�तर<य �वा�tय 

सेवामा सब ैनाग>रकको पहँुच स ुनि�चत गनw काय�मा सरकार f^याशील रहदै 

आएको छ । यस ैस�दभ�मा सह-ा!द< �वकास लyय एव ंनेपाल �वा�tय Mे� 

काय�̂ म (दो�ो) समेतका आधारमा काय�̂ महB काया��वयन गर< यस Mे�को 

योगदानबाट ग>रबी �यनूीकरणमा सहयोग प¥ुयाउन तथा आ�थ�क सम�ृ�मा 

योगदान प¥ुयाउन �वा�tय तथा जनस]ंया म��ालयबाट �वगत वष�देQख 

स}चालनमा रहेका Kाथ,मकता Kा�त काय�̂ महBलाई  नर�तरता %दईदै आएको 

छ । य�ता काय�̂ महB सचंालन गनw ^ममा वा.य साझदेारहB WHO, 

UNFPA, UNDP, UNICEF, World Bank, DFID, USAID, AusAID, GIZ, KFW, 

WFP, Netherlands, Norway, GAVI, Global Fund, SDF लगायतका दात ृ

 नकायहBको K2यM र अK2यM सहयोग Kा�त हँुदै आएको छ । दात ृ नकायको 

सहयोगमा �व,भ�न काय�̂ म, आयोजना, प>रयोजनाहBमा �वकासतफ�  ४७ वटामा 

प%हलो Kाथ,मकता^मका २२ वटा, दो-ो Kाथ,मकता^मका २० वटा र त�ेो  

Kाथ,मकता^मका ५ वटा काय�̂ महB स}चा,लत छन ्।   

१३.५० नेपालले ,लएको सह-ा!द< �वकास लyयमVये बाल तथा मात ृ म2ृयदूर 

�य ुनकरणमा उ2साहजनक उपलि�ध हा,सल भई सन ्१९९६ को बाल म2ृयदूर 

K त हजार जी�वत ज�ममा ४३ बाट सन ्२०११ मा ९ मा झरेको छ । यसगैर< 
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सन ्१९९६ को ५ सय ३९ K तलाख ज�ममा रहेको मात ृम2ृयदुर २ सय २९ 

जना K त लाखमा झरेको छ । उपरोqत उपलि�धका कारण नेपालले 

अ�तरा�ि*Gय �तरबाट सह-ा�द< �वकास लyय हा,सल गनw ^ममा सह-ा!द< 

�वकास लM ५ को मात ृम2ृयदुरमा उ\ले]य कमी \याइ अ�तरा�ि*Gय�तरबाट 

समेत सराहनीय काय� गर< "MDGs Achievement Award" Kा�त गरेको, वाल 

�वा�tयको Mे�मा सह-ा!द< �वकास लyय ४ को वाल म2ृय ु दरमा Kग त 

उ�मखु भएको कारणबाट "MDGs Motivational Award" अ�तरा�ि*Gय परु�कार 

Kा�त गनु�का साथै कु*ठरोग  नय��णको Mे�मा नेपालले सन ् २०१० देQख 

कु*ठरोग उ�मलून भएको घोषणा समेत गरेको छ । सन ् २०१२ जुनमा 

जेनेभामा भएको Global Leaders Council for Reproductive Health को 

अ�तरा�ि*Gय सaमेलनले नेपालमा Kजनन �वा�tय Mे�मा उ\ले]य Kग त 

हा,सल गरेको भ न Resolve Award बाट समेत नेपाललाइ सaमान गरेको छ । 

सन ् २०१४ मा �व�व �वा�tय सगंठनवाट नेपालले पो,लयो रोगको श�ुय 

KमाQणकरण Kमाणप� समेत Kा�त ग>रसकेको हँुदा �वा�tय M�ेमा उ\ले]य 

Kग त भएको पाइ�छ ।  

ता�लका १३ (व) :  मखु वाAय सचूक र उपलि]ध    
    

सह-ा!द< �वकास सूचकांक इकाई 

 

उपलि!ध 

१९९१  १९९६  २००१  २००६  २००९  २०११ 

मात ृम2ृयदुर K तलाख जना ५३९ ५३९ ४१५ २८१ २२९ २५० 

कुल Kजनन ्दर K तम%हला जना ५.३ ४.६ ४.१ ३.१ २.९ ३.० 

fकशोर< Kजनन दर (१५ देQख १९ वष� K तशत - १२७ ११० ९८ - ९८ 

प>रवार  नयोजन साधन Kयोग दर 
(Modern methods)  

K तशत २४ २६.० ३५ ४४ ४५.१ ४८ 

पाँच वष� मु नको वाल म2ृयुदर K तहजार जना १५८ ११८.३ ९१ ६१ ५० ५५ 

,शश ुम2ृयदुर K तहजार जना १०६ ७८.५ ६४ ४८ ४१ ४४ 

नवजात ,शशु म2ृयदुर K तहजार  जना 
 

४९.९ ४३ ३३ २० ३० 

तौल नपगेुका वpचा  K तशत 
 

४९.२ ४८.३ ३८.६ ३९.७ ३४ 

एच.आइ.भी. सं^मण दर (१५ देQख ४९ 

वष�)  

K तशत 
- - - - ०.४९ 

 

ट<बी प2ता लागेको र उपचार भएको  K तशत 

 
- 

४८ 

७९ 

७० 

८९ 

६५ 

८९ 

७१ 

८८ 

७५ 

८९ 

वा�ष�क औलो Kभा�वत सं]या K त 

हजार 

जना 
- ०.५४ ०.४० ०.२८ - - 

�ोत : �वा�tय तथा जनसं]या म��ालय । 
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१३.५१  नय,मत काय�̂ महBलाई अझ Kभावकार< Bपमा स}चालन गन�का ला�ग 

�वा�tय म��ालयबाट  �व,भ�न नी तगत !यव�था ग>रएको छ, जसमVये 

द<घ�का,लन योजना, सह-ा!द< �वकास लyय, �वा�tय Mे� सधुार का�ययोजना, 

तीन वषWय योजना र �वा�tय Mे�मा Kयोगमा \याइएका �व,भ�न ऐन तथा 

 नयमहBका आधारमा काय�̂ महB स}चालन ग>रएको छ । यसगैर< राि*Gय 

खोप �वधेयक र राि*Gय �वा�tय बीमा नी तको म�यौदा  नमा�ण भएको छ । 

राि*Gय जन�वा�tय Kयोगशाला नी त, २०६९, राि*Gय �वा�tय स}चार नी त 

२०६९, �वा�tय M�ेको ४ वषw मानव ससंाधन रणनी त योजना र �वप�न 

नाग>रक औषधी उपचार कोष  नदw,शका २०६९, �वा�tय स�ंथा �थापना, 

स}चालन तथा �तरो�नती मापदEड सaब�धी  नदw,शका २०७० �वीकृत गर< 

काय��वयनमा \याएको छ । स�ंथागत Bपबाट हेदा� मानव अगं K2यारोपण 

के��, कणा�ल< �वा�tय �व�ान K त*ठान, पाटन �वा�tय �व�ान K त*ठान, 

आयवुwद K त*ठान, आयवुwद अनसु�धान तथा ता,लम के�� ज�ता स�ंथाहBबाट 

समेत �वा�tय सेवाको Kवाहलाई �व�तार गद� आएको छ ।   

वाAय सेवा र स�ुवधामा �वतार    

१३.५२ �वा�tय  सेवातफ�  रहेका  �वा�tय स�ंथाहB,  शयैा र जनशिqतको �बबरण 

देहाय बमोिजम रहेको छ । 

ता�लका १३ (श) : वाAय संथा शयैा र जनशि3तको �बबरण    

�ववरण 
आ�थ�क वष� 

२०६४/६५ २०६५/६६ २०६६/६७ २०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

१. जaमा �वा�tय सं�थाहB ४३९६ ४३९२ ४३९२ ४३९३ ४३९३ ४३९३ ४४८५ 

क) अ�पताल  ९४ १०२ १०२ १०२ १०५ १०७ १०७ 

ख) Kाथ,मक �वा�tय के�� २१४ २१४ २०७ २०८ २०५ २०४ २१५##
 

ग) �वा�tय चौक� ६९९ ६७६ ११७६ १६९८ २१७५ २१७५ २१७५ 

घ) आयुवw%दक औषधालय २९३ २९३ २९१ २९१ २९३ २९३ २९३ 

ङ) उप�वा�tय चौक� ३१०४ ३११४ २६१७ २०९५ १६१५ १६१५ १६९५ 

२.  अ�पताल शैया ६९४४ ६९४४ ६९४४ ७०४९ ७०३५ ७२८५ ७५५० 

३.  जaमा जनशिqत ९१८४० ९२०१० ९२१८१ ८२९९४  ९२१५० ९३४९५ ९३४९५ 

क)  डाqटर १४५७# १६२७# १७९८ १७९८ १६५४ १९५४ २१५४#
 

ख)  प>रचा>रका ११६३७ ११६३७ ११६३७ १२६८१ ११७५६ १२५५० ९५३५ 

ग)  क�वराज  ३९४ ३९४ ३९४ ४०७ ३९४ ३९४ ३९४ 

घ)  वैoय ३६० ३६० ३६० ३६० ३६० ३६० ३६० 

ङ) �वा�tय सहायक (हे.अ., अ.हे.ब.) ७४९१ ७४९१ ७४९१ ८०१३ ८०१३ ८५६३ ११५५१ 

च)  �वा�tय काय�कता� (मा.,श.का.) ३१९० ३१९० ३१९० ३१९० ३१९० ३१९० ३१९० 

छ)  �थानीय �वा�tय कायकता� (Lा.�वा.का.) ३९८५ ३९८५ ३९८५ ३९८५ २९८५ २९८५ २९८५ 

ज) अ�य �वा�tय काय�कता� (ता,लम Kा�त 

सुडनेी, म%हला �वा.�वयंसे�वका) 

६३३२६ ६३३२६ ६३३२६ ५२५६०** ६३३२६ ६३३२६ ६३३२६** 
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�ोत : �वा�tय तथा जनसं]या म��ालय 

* Kथम आठ म%हनाको 

# छा�विृ2तमा अVययन ग>रआएका ३५० डाqटर समेत । 

## Kाथ,मक �वा�tय के�� र �वा�tय के�� समेत । 

** सुडनेी फेजआउट भएका । 

नोटः नयां �वा�tय सं�था थप नभइ �तरो�नती भएको हंुदा सं]या यथावत रहेका । 

१३.५३ �व,भ�न �वा�tय सेवातफ�  नेपालभरका सaपणू� अ�पतालहBबाट आ�थ�क वष�मा 

�व,भ�न सेवा Kा�त गर< लाभा�वीत जनस]ंयाको �ववरण देहायको ता,लका 

बमोिजम रहेको छ ।  

ता�लका १३    (ष) : वाAय सेवाबाट लाभा�वीत भएका जनसंsया (�वकास Fे� अनसुार) 

देश / �वकास 

Fे� अनसुार 

आ�थ
क वष
 २०६८/६९ आ�थ
क वष
 २०६९/७० आ�थ
क वष
 २०७०/७१* 

भना� ब%हरंग आक�मीक भना� ब%हरंग आकि�मक भना� ब%हरंग आक�मीक 

नेपाल / 

राि*Gय 
४३०१७९ ३२९५६१९ ७६४३४४ ४२७४३६ ३४४९४२१ ७८२६१४ २०९५१९ १५२३४१० ३५७०८९ 

पवूा�}चल १३०५०४ ७५३०७६ १९०९२१ १३५०६६ ७८४८०६ २०९५६३ ७०७५७ ४२९४५८ ११४०३५ 

मVयमा}चल १४४९०८ १२२३६४५ २७९९०९ १३१३४१ ११३९७३२ २६५२७२ ५७७२४७ ३४५०४५ ८११३० 

पि�चमा}चल ७५९११ ६६०१४५ १३१०९३ ९७३७७ ९१४५०६ १६१३८० ५३३५२ ४६३०४५ ९२१९२ 

मVय 

पि�चमा}चल 
४००५८ ३५१८४८ ५९५८५ ३०२९० ३०८८२८ ५७४४४ १७३८४ १५४२७४ ३१९८६ 

सूदरु 

पि�चमा}चल 
३८७९८ ३०६९०५ १०२८३६ ३३३६२ ३०१५४९ ८८९५५ १०८१५ १५४२७४ ३१९८६ 

* Kथम आठ म%हनाको 
-ोतः HMIS, �वा�tय सेवा �वभाग 

१३.५४ आ�थ�क वष� २०७०/७१ को फागनु म%हनासaममा अ�पताल १ सय ७, �वा�tय 

चौक� २ हजार १ सय ७५, आयवुwद अ�पताल तथा औषधालयहB २ सय ९३, उप 

�वा�tय चौक� १ हजार ६ सय ९५, Kाथ,मक �वा�tय के�� २ सय १५ गर< 

जaमा ४ हजार ४ सय ८५ �वा�tय स�ंथाहBबाट २ हजार १ सय ५४ जना 

डाqटर र ९ हजार ५ सय ३५ प>रचा>रका स%हत ९३ हजार ४ सय ९५ जना 

जनशिqतहBले �वा�tय सेवा Kदान ग>ररहेका छन ् । उqत अव�धमा जaमा 

अ�पताल शयैाको स]ंया ७ हजार ५ सय ५० रहेको छ ।  
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2य�त ै �वकास Mे� अनसुार ब%हरंग (OPD) सेवा ,लने जनस]या देहायको 

ता,लकामा उ\लेख ग>रएको छ ।     

ता�लका १३ (स) : �वकास Fे� अनसुार बiहरंग सेवा �लनेको �ववरण    

देश /�वकास M�े 

अनुसार 

आ�थ�क वष� 

२०६७।६८ २०६८।६९ २०६९।७० २०७०।७१* 

नेपाल / राि*Gय  १९,७०८,८०० २१६७०५७२ २४०५३८३६ १२७९६८९६ 

पूवा�}चल ४,६४०,००३ ४५२००२५ ४८९२१२३ २८२३११४ 

मVयमा}चल ५,७७४,६१७ ६७८५७२१ ८०९८७५० ४०१०८९७ 

पि�चमा}चल ३,९८१,६७८ ४८९४१३४ ५३२३३०२ २७१८५२१ 

मVयपि�चमा}चल ३,२७०,१०८ ३२२६६३० ३३४१३५८ १९५३१५५ 

सूदरु पि�चमा}चल २,०४२,३९४ २२४४०६२ २३९८३०३ १२९१२०९ 

* Kथम आठ म%हनाको 
-ोतः �वा�tय सेवा �वभाग 

वाAय सेवामा सQचा�लत मsुय काय
xमह+ र �तनको �बबरण    

ता�लका १३ (ह) : �वता#रत खोप एव ंराि9:य पो�लयो खोप काय
xमको �ववरण    

सुचकांक आ�थ�क वष� २०६८।६९ आ�थ�क वष� २०६९।७० २०७०।७१* 

Kग त K तशत Kग त K तशत Kग त K तशत 

�व.,स.िज. jयािqसन ६३२,४२२ ९५.९ ६२३६५९ ९८.९५ ४०४२५९ ९६.४३ 

�ड.�प.%ट., हेपाटाई%टस �ब 

(ते-ो मा�ा) 

४३०२४४ ८९.७ ५८४७२७ ९२.७७ ३३६९६० ८०.३७ 

पो,लयो (ते-ो मा�ा) ४३२६५४ ८६.४ ५८४४२० ९२.७२ ३३५४२८ ८०.०१ 

दादरुा �वBo खोप ४१८१३९ ३८.४ ५५३७३६ ८७.८५ २२८९५२ ५४.६१ 

%टटानस खोप २०३१४३  ३०३४४३ ४१.२१ १८५७५१ ३६.५८ 

दादरुा Bबेला खोप अ,भयान   ९६८५०९९ १०१.०   

आइरन चqक� पाएका 

म%हलाहB 

५२२६०६ ६७.९ ७६५००० ९५.०८ ५९५००० ११७.१७ 

झाडापखालाका रोगीहB दता� २११५६७  १८०९०३३ ८७.० ९५५००६ ५१.० 

िजकं र जीवनजलबाट 

उपचार 

१८०५३३ ९१.० १६७१६१० ९२.० ९३२११९ ९८.० 

�वासK�वास रोगको उपचार ३२९४७५ ३२.३ २८२७८०४ १००.० १७०११५१ ९१.० 

* Kथम आठ म%हनाको 
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१३.५५ बाल म2ृयदुरलाई कम गनw लyय स%हत सचंा,लत �व�ता>रत खोप तथा पो,लयो 

खोप काय�̂ ममा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ७५ िज\लामा रहेका ९ म%हना देQख 

१५ वष� म ुनका बालबा,लकाहBलाई दादरुा–Bवेला खोप अ,भयान सचंालन 

ग>रएको, ७५ िज\लामा २ पटक राि*Gय पो,लयो खोप अ,भयान सचंालन 

ग>रएको, २०० जना छुट भएका तथा नयाँ भना� भएका म%हला �वा�tय 

�वयसें�वकाहBलाई CBIMCI ता,लम सचंालन ग>रएको र ९६ लाख ८५ हजार 

९९ जनालाई दादरुा Bवेला �वB� खोप अ,भयान माफ� त Kदान ग>रएको �थयो । 

चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा १ वष� म ुनका बालबा,लकाहB मVये ४ लाख ४ 

हजार २ सय ५९ जनालाई �व.,स.िज. jयािqसन Kदान ग>रएको, ३ लाख ३६ 

हजार ९ सय ६० जनालाई �ड.�प.%ट., हेपाटाई%टस �ब (त-ेो मा�ा) Kदान 

ग>रएको, २ लाख २८ हजार ९ सय ५२ जनालाई पो,लयो (त-ेो मा�ा) Kदान 

ग>रएको र 2यसगैर<, ५ लाख ९५ हजार जना म%हलालाई %टटनास खोप 

%दईनकुा साथै आइरन चqक� �वतरण ग>रएको छ । पोषण काय�̂ म अ�तग�त 

समदुायमा आधा>रत गaभीर कुपोषण !यव�थापन  काय�̂ मलाई  नर�तरता 

%दइएको छ । सरकार< तथा  नजी �वoयालयका कMा १० सaमका 

�वoयाथWहBलाई अ\वेEडाजोल 6या�लेट �वतरण ग>रएको छ। चाल ु आ�थ�क 

वष�मा ७ लाख ८९ हजार ४ सय ९२ जना झाडापखालाका रोगीहB दता� भएकामा 

७ लाख ३६ हजार ४ सय ९२ लाई िजकं र जीवनजलबाट तथा ३६ हजार ४ सय 

२ लाई �लाइनबाट उपचार ग>रएको छ । 2यसगैर<, सोह< काय�̂ ममा 

�वासK�वास रोगको उपचारको ला�ग ७ लाख ३६ हजार १ सय ९ जना  (९३ 

K तशत) को उपचार ग>रएको छ । बाल �वा�tय काय�̂ ममा उपरोqतानसुार न ै

�व,भ�न खोप, पोषण, झाडा पखाला, �वासK�वास तथा पोषण काय�̂ महB 

 नय,मत अ,भयानको Bपमा सचंालन ग>रएको छ । 

प#रवार �नयोजन, , , , सुर~Fत मातHृव एवं मiहला वाAय वयंसे�वका काय
xम    

१३.५६ Kजननदरलाई K त�थापन तह र मातमृ2ृयदुरलाई १ सय ३४ K त लाख जी�वत 

ज�ममा \याउने लyय स%हत काय�̂ म सचंालन ग>ररहेको छ । Kजनन 

�वा�tय काय�̂ मबाट गत आ�थ�क वष� २०६९/७० मा प>रवार  नयोजन तफ�  ५ 
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लाख ९९ हजार ४ सय २० जनालाई अ�थायी साधन तथा ५२ हजार १ सय ८१ 

जनालाई �थायी ब�Vयाकरण सेवा उपल�ध गराईएको �थयो । साथ,ै यस ै

अव�धमा २४ लाख ७८ हजार  नर�तर Kयोगकता�लाई यो सेवा देश!यापी Bपमा 

Kदान ग>रएको �थयो । दगु�म M�ेबाट ज%टलतायqुत Kस ुत सेवाका ला�ग 

,सफा>रस ग>रएकाको स]ंया ९९ रहेको छ । आमा सरुMा काय�̂ मबाट  नःश\ुक 

Kस ुत सेवा Kदान ३ लाख १७ हजार, गभ�वती उ2Kेरणा वापतको रकम ,लनेको 

स]ंया ५५ हजार ६ सय ५०, चौ�वस ैघEटा अ2याव�यक Kस ुत सेवा Kदान गनw 

काय�̂ म माफ� त २६ िज\लावाट सेवा Kदान भएको, पाठेघर ख�ने रोगको 

ि�^ न{ग तथा >र{गपेशर< लगाउने र अKेशन गनु�पनwको लगत तयार गनw 

काय�मा ४८ हजार १७ जनाको ि�^ न{ग ग>रएको तथा ४ हजार ७ सय ५१ 

जनाको पाठेघर ख�ने रोग उपचारको श\यf^या ग>रएको छ । 

१३.५७ यसगैर<, चाल ुआ�थ�क वष� २०७०।७१ को Kथम ८ म%हनामा प>रवार  नयोजनको 

नयाँ Kयोगकता� (अ�थायी साधन) Kयोग गनwको स]ंया ४ लाख १८ हजार ५ 

सय पगेुको छ । यसगैर<, प>रवार  नयोजनको नयाँ Kयोगकता� (�थायी 

ब�Vयाकरण) ३३ हजार १ सय २०  रहेको छ । दगु�म M�ेहBबाट ज%टलतायqुत 

Kसतुी सेवाका ला�ग स�ुवधा सaप�न अ�पतालमा ,सफा>रस ग>रएको स]ंया १ 

सय ९४ जना, नेपालभर क>रब १ हजार ६ सय व�थ�{ग से�टरहBवाट आमा 

सरुMा काय�̂ मबाट  नःश\ुक सेवा ,लएका तथा यातायात खच� पाएकाहBको 

स]ंया २ लाख ७ हजार ३३ जना, २४ घEटा अ2याव�यक सेवा Kदान ग>रएका 

थप िज\लाहBको स]ंया ३२, पाठेघर ख�ने रोगको ि�^ न{ग तथा >र{ग Kेशर< 

लगाउने र ३७ हजार २ सय जनाको अKेशन गनु� पनw ,लि*ट{ग गरेको र 

पाठेघर ख�ने रोगको उपचार तथा अपरेशन गनwहBको स]ंया ४ हजार ५ सय 

पगेुको छ ।  
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ता�लका १३ (F) :  जनन ्वाAय काय
xमको �ववरण    

सुचककहB 
एकाई 

 

आ�थ�क वष� 

२०६७।६८ २०६८।६९ २०६९।७० २०७०।७१* 

Kग त K तशत Kग त K तशत Kग त K तशत Kग त K तशत 

प>रवार  नयोजनको 

नयाँ Kयोगकता� 

(अ�थायी साधन) 

जना ६४२५३३ - ५९८६०४ - ५९९४२० - ४१८५०० - 

प>रवार  नयोजनको 

नयाँ Kयोगकता� 

(�थायी 

ब�धयाकरण) 

जना ६२६०० - ५११८५ - ५२१८१ - ३३१२० - 

प>रवार  नयोजनको 

लगातार Kयोगकता� 

जना २४२५५२१ ९४.०१ २४४६२८६ ९४.८२ २४७८००० ९५.१ १६२०००० ६५.३८ 

दगु�म Mे�बाट 

ज%टलतायqुत 

Kसु त सेवाका ला�ग 

Kेषण ग>रएको  

जना ५५ ९२ १६५ ८३ ९९ ६० १९४ २३ 

आमा सुरMा 

काय�̂ मबाट 

 नःशु\क Kसु त 

सेवा Kदान 

जना २४५४३९ ९७ २९९९०१ ९०.६९ ३१७००० ८८ २०७०३३ ५६ 

सु2केर< सेवा Kदान 
(PNC) 

जना ३८७२०१ ५०.५ ४४१५८० ५३.५ ५५६५० ४२ ७४२५० ३० 

चौ�वस ैघEटा 

अ2याव�यक Kसु त 

सेवा Kदान ग>रएका 

िज\लाहB 

िज\ला २४ १०० २६ ९२ २६ १०० ३२ ९७ 

पाठेघर ख�ने 

रोगको ि�  ̂नड 

तथा >र{गपेशर< 

लगाउने र अKेशन 

गनु�पनwको लगत 

तैयार गनw 

जना २५३७४ ८९ ९४९९२ ७९.१६ ४८०१७ ९६ ३७२९६ ७० 

पाठेघर ख�ने 

रोगको उपचार तथा 

अपरेशन 

जना १२२४३ ९४ ९०८१ ६५ ४७५१ १४२ ४५०० ४५ 

* फागुण मसा�तसaमको �ववरण    
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Fयरोग काय
xम    

१३.५८ आ�थ�क वष� २०६९।७० मा सचंा,लत काय�̂ मबाट सaभा!य  MयरोगीहBको 

खकार पर<Mण गर< DOTS K�व�धबाट  नःश\ुक औष�ध उपचार, १ लाख ९३ 

हजार ५ सय ७० जना शकंा*पद �वरामीको खकार पर<Mण, ५ लाख ८० हजार ७ 

सय १० वटा नयां खकारको �लाइड पर<Mण, ८६ हजार १ सय २९ वटा �लोअप 

खकार पर<Mण, २ सय २५ जनालाई MDR TB सaब�धी ता,लम रोकथामका 

ला�ग �व,भ�न माVयम�ारा स�देशमलुक र चेतनामलुक सामLीहB Kशारण, 

�वा�tयकमWलाई  ता,लम Kदान गनw ज�ता काय�̂ म र MDR TB �बरामीको 

ला�ग हो�टेलको �थापना तथा सचंालन ग>रएको, �वा�tयकमWहBको ला�ग TB 

आधारभतू ता,लम सचंालन ग>रएको छ । उपरोqत सेवाले गदा� ७८ K तशत 

नयाँ Mयरोगका �बरामी दता� भई ९० K तशतको उपचार सफल भएको छ । 

यसका साथै, गत आ�थ�क वष�को काय�̂ मलाई यस आ�थ�क वष�मा प न 

 नर�तरता %दइएको छ । आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा १ लाख ८७ हजार ४० जना 

शकंा*पद �वरामीको खकार पर<Mण, ५ लाख ६१ हजार १ सय २० वटा नया ँ

�लाइड खकार पर<Mण र ८३ हजार २ सय ३३ वटा फलोअप खकार पर<Mण 

तथा �वा�tयकमWहBलाई ड6स ता,लम %दइने लyय राQखएको छ ।  

इ�प�ड�मयोलोजी, , , , औलो तथा कालाजार �नय��ण, , , ,  ाकृ�तक  कोप Cयवथापन 

काय
xम    

१३.५९ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा १५ पटक महामार< रोग तथा Kाकृ तक Kकोपवाट 

पी�डतहBको ला�ग उपचारा2मक ,श�वर सचंालन ग>रएको, ३ पटक महामार< तथा 

Kकोप !यव�थापन गन� RRT प>रचालन ग>रएको, ४ हजार ९ सय वटा 

�लाइडहBको ¥�के जाँच ग>रएको, महामार<, सBवा रोग, परजीवीबाट लाzने औलो 

तथा कालाजार रोग  नय��ण र Kाकृ तक Kकोपबाट उ2प�न हुने �व,भ�न 

खालका रोगहBको !यव�थापन लगायतका काय�हBलाई  नर�तरता %ददl सBवा 

रोगहBको स,भ�ले�स, हा2तीपाइले, औलो, कालाजार  नय��णका ला�ग fकटनाशक 

औष�ध छनw काय�, झुल �वतरण, रे�वज रोग  नय��ण र सप�दंश पी�डत मVये 

६५ हजारलाई ARV खोप सेवा Kदान गनw ज�ता सेवाहB उपल!ध गराइएको 

�थयो । १ करोड ६५ लाख मा नसलाई हाि2तपाइले रोग  नय��ण र रोकथामको 

ला�ग औष�ध खुवाइएको छ । 2यसगैर<, ड¦ग ुभाइरसको  नदानको ला�ग �वशषे 
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काय�̂ म सचंालन ग>रएको �थयो भने वड� �लबुाट हुने मानव सं̂ मण रोगको 

रोकथामको ला�ग �वषशे काय�̂ म सचंालन ग>रएको �थयो । आ�थ�क बष� 

२०७०/७१ मा �चfक2सक नस� तथा �वा�tयकमWहBलाई रे�वज jयािqसनको 

उ�चत Kयोग तथा �वषाल ुसप�को टोकाई� !यव�थापन सaव�धी अ,भमखुीकरण 

ता,लम %दइएको र २ हजार जना रे�वज रोगी र सप�दंश पी�डतको उपचार, 

हाि2तपाइले रोग  नवारण अ,भयान सचंालन भएका २० िज\लाहBमा माइ^ो 

फाइले>रया फलोअप सभw तथा २० िज\लाहBमा पो*ट MDA सभw र बहुऔषधी 

!यव�थापन तथा ढुवानी ग>रएको छ । 

कु9ठरोग �नय��ण काय
xम    

१३.६० आ�थ�क बष�  २०६९/७० मा कु*ठरोग  नय��ण काय�̂ म अ�तग�त १ लाख ७२ 

हजार १ सय १२ जना �बरामी तथा  छमेक�को पा>रवा>रक पर<Mण ग>रएको, ३ 

हजार ३ सय ७३ जना कु*ठरोगका �बरामीलाई K त !यिqत B. १ हजारका दरले 

यातायात खच� �वतरण ग>रएको र १६ पटक चम�रोग ,श�वर सचंालन ग>रएको 

�थयो । 2यसगैर<, आ�थ�क बष� २०७०/७१ मा कु*ठरोग Kभा�वत िज\लाहBमा 

�थलगत अVययन तथा �थानीय�तरमा !यव�थापन तथा पर<Mण ग>रएका 

�बरामी तथा  छमेक�को पा>रवा>रक पर<Mण ग>रएको, ७ सय जना  नय,मत 

उपचार गनw �बरामीलाई B. १ हजारका दरले यातायात खच� �वतरण ग>रएको 

छ। आ�थ�क बष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा २ हजार ९५ जना नया ँ

�बरामी प2ता लागेका छन ्भने हाल २ हजार १ सय ९५ जना �बरामी उपचारको 

^ममा रहेका छन ्। 

राि9:य जनसlsया काय
xम     

१३.६१ जनस]ंया सaव�धी २० वषw द<घ�काल<न योजना Population Prospective Plan 

(PPP) को मापदEडमा रह< जनस]ंया !यव�थापन सaव�धी काय�̂ महB 

 नर�तर Bपमा सचंालन ग>रएको छ । ल{ै�गक %हसंा अ�2य सaव�धी राि*Gय 

काय�योजना, २०६८ अनसुार अ�पतालमा आधा>रत एक�ार सकंट !यव�थापन 

के�� सचंालन  नदw,शका, २०६७ बमोिजम �व,भ�न १६ वटा अ�पतालहBमा 

एक�ार सकंट !यव�थापन के�� सचंालनमा रहेका छन । पाटन अ�पताल, 

आयवुwद ,शMण अ�पताल, ��.�व. ,शMण अ�पताल, भरतपरु अ�पताल, 
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पि�चमा}चल M�ेीय अ�पताल र �व.पी.कोइराला �वा�tय �व�ान K त*ठानमा 

जे*ठ नाग>रकको उपचारका ला�ग vया>रया%Gक वाड�को �थापना तथा स}चालन 

ग>रएको छ । 2यसगैर< ८ वटा के��<य तथा अ}चल�तरका अ�पतालहBमा 

सामािजक सेवा इकाई माफ� त सेवा Kवाह ग>रएको छ । ७५ वटै िज\लाहBमा 

"�थानीय�तरको जनस]ंया काय�̂ म" अ�तग�त २२ वटा काय�̂ महB सचंालन 

भई रहेका छन ् । नेपालको जनस]ंया K तवेदन २०६९ अनBुप अ�य 

अनसु�धानमलूक काय�̂ महB सचंालनमा \याइएको छ । राि*Gय जनस]ंया 

नी त, २०७१ को म�यौदा तयार भएको छ ।  

राि9:य वाAय �शFा, , , , सूचना तथा सQचार काय
xम    

१३.६२ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा राि*Gय �वा�tय सचंार नी त, २०६९ मि��प>रषदबाट 

�वीकृत भएको छ । गत आ�थ�क वष�मा आम नाग>रकहBले अ�धक Bचाएको 

�वा�tय सaब�धी टे,ल,भजन काय�̂ म 'जीवनच^' ५२ भाग, 'आमा' २६ भाग र 

'थोरै भए प�ुगसर<' २६ भाग नेपाल टे,ल,भजनबाट Kशारण भएको, 2यसका साथ ै

नेपाल टे,ल,भजनबाटै जन�वा�tय बहस काय�̂ म २ पटक र १ हजार ६ सय 

८० पटक (१ सय ६८ %दन) समाचार अ घ �व,भ�न �वा�tय स�देशहB Kशारण 

ग>रएको �थयो ।  रे�डयो नेपालबाट 'जन�वा�tय रे�डयो काय�̂ म' १ सय ५६ 

भाग, 'चेतनाका �वरहB' २६ भाग, 'आमा' २६ र �व,भ�न �वा�tय स�देशहB 

K2येक समाचार अ घ ३ हजार ६ सय ५० पटक (३ सय ६५ %दन) Kशारण 

ग>रएको �थयो । �वा�tय स�देशहB िज\लाका �व,भ�न एफ.एम.रे�डयोहBबाट 

८७ हजार पटक Kशारण र १ हजार ५० �थानमा आम नाग>रक सहभागी गराई 

अ�तरf^या काय�̂ म सचंालन ग>रएको �थयो । के�� र िज\लाबाट उ2पादन 

भएका �वा�tय ,शMा शiैMक सामाLीहB ७५ िज\ला र समदुायहBमा �वतरण 

ग>रएको �थयो । �वा�tय ,शMामा �नातको2तरको पाNय^म �वकास र सो 

काय�̂ म सचंालन गनw सहम त Kदान भएको छ । 2यसगैर<, लोपो�मखु राउटे 

जाती र चेपा{गहBको ला�ग  नजहB रहेकै �थानमा गई जनचेतना काय�̂ महB 

सचंालन ग>रएको �थयो । १५ िज\लामा िज\ला �तर<य काया�लय KमखुहBलाई 

स ूत �ज�य पदाथ�  नय��ण काननू बारे अ,भमखुीरण काय�̂ म सचंालन ग>रएको 

�थयो । चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ को दो-ो चौमा,सकसaम �वा�tय सaब�धी 

स�देशहB नेपाल टे,ल,भजनबाट १ हजार ९ पटक र रे�डयो नेपालबाट १ हजार 

पटक Kशारण भईरहेका छन ् भने समदुाय �तर<य सचेतना काय�̂ महB ६० 
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पटक सचंालन भयो । स ूत �ज�य पदाथ�को �यकेटमा �च� र स�देश अfंकत गनw 

काय� भएको छ । २ सय ४०  नवा�चन Mे�मा १/१ जना गर< २ सय ४० जना 

समदुाय �वा�tय  नर<Mक परामश� सेवामा ,लने काय� भएको छ ।  

सामािजक सुरFा काय
xम    

१३.६३ “सवलैाई  नःश\ुक �वा�tय” भ�ने अवधारणा अनBुप उप�वा�tय चौक�बाट 

२५, �वा�tय चौक�बाट ३५,  र Kाथ,मक �वा�tय के�� र िज\ला अ�पतालबाट 

४० Kकारका औष�धहB  नःश\ुक �वतरण गनु�का साथ ै२५ शयैासaमको िज\ला 

अ�पताल सरहका �वा�tय स�ंथाबाट  नःश\ुक उपचार सेवा, २ हजार ५४ वटा 

औषधी पसलहBको  नर<Mण, ९९ वटा औषधी उoयोगहBको  नर<Mण गर< 

अ नय,मता देQखएका पसललाई कारबाह<को ला�ग ,सफा>रस, २ वटा �वदेशी 

औषधी उoयोगको  नर<Mण, सब ैसरकार< �वा�tय स�ंथाबाट  नश\ुक Kस ुत 

सेवा र स2ुकेर< हुने म%हलालाइ तोfकए बमोिजम यातायात खच� उपल�ध 

गराइएको छ । शह<द गगंालाल राि*Gय �दय रोग के�द र मनमोहन का�ड �यो 

भा�कुलर के�� ,शMण अ�पताल माफ� त ्१५ वष� म ुनका बालबा,लका तथा ७५ 

वष� मा�थका ज*ेठ (लोपो�मखु जा त) नाग>रकलाई मटुुरोगबाट बचाउन  नःश\ुक 

मटुु तथा मगृौला रोगको उपचार गनw लyय अनBुप सेवा %दइदै आएको छ । 

साथै, १ लाख १२ हजार ६ सय जना मटुुरोगीको पर<Mण ग>रएको, १५ वष� 

म ुनका १ हजार ३ सय ८० जना र ७५ वष� मा�थका ४ सय ५० जना 

मटुुरोगीहBको उपचार ग>रएको र PTMC गनw �बरामीहBका ला�ग  नःश\ुक 

�वा�tय सेवा उपल!ध गराइएका छ । अ�पतालमा आउने बालबा,लका ब�ृ, 

लोपो�मखु जा त, म%हला �वा�tय �वयसें�वका स%हत क>रव एक करोड २७ 

लाख !यिqतले  नःश\ुक उपचारको सेवा ,लएका छन ्। नेपाल ने�vयोती सघं 

माफ� त २५ वटा Kाथ,मक आँखा उपचार के�� �थापना तथा सचंालन ग>रएको, 

४ हजार ३ सय जना आँखाका रोगीको मो त�ब�दकुो श\यf^या ग>रएको, 

कणा�ल<, सदुरू तथा मVय पि�चमका १९ िज\लाहBमा ५० वष� मा�थका ५ हजार 

जनालाई  नःश\ुक च�मा �वतरण, आखंा उपचार के�� नभएको १३ वटा 

िज\लामा आखंा उपचार के�� �थापना, ५० वष� मा�थका ४ हजार ५ सय 

जनालाई  नःश\ुक च�मा �वतरण भएको साथै आखा अ�पतालबाट ५ सय जना 

गर<ब �बरामीको उपचार ग>रएको, ३६ पटक ने�दान ,श�वर सचंालन ग>रएको, 

क>रव १७ हजार जनालाई �व�ता>रत सेवा Kदान ग>रएको छ । 



324 

 

ता�लका १३ (�) : सामािजक सरुFा काय
xमको �ववरण    

सचुकांक 

 

आ�थ�क वष� 

२०६८।६९ 

आ�थ�क वष� 

२०६९।७० 

आ�थ�क वष� 

२०७०।७१* 

Kग त Kग त Kग त 

औष�ध �वतरणः उप �वा�tय चौक� 

(Kकार) 
२५ २५ २५ 

औष�ध �वतरणः �वा�tय चौक� (Kकार) ३५ ३५ ३५ 

औष�ध �वतरणः Kाथ,मक �वा�tय के�� 

(Kकार) 
४२ ४२ ४२ 

अ�पतालबाट बालबा,लका, ब�ृ, लोपो�मुख 

जा त, म%हला �वा�tय �वयंसे�वका 

समेतलाइ  नःशु\क उपचार 

१७५७७८०२ ८५२१९९९ १२७५७३०२ 

अ�पतालबाट अ त ग>रब तथा ग>रबहBको 

 नःशु\क उपचार 
३०८९४३१ १२५५७९७ ९६८२५८८ 

अ�पतालबाट अपा{गहरको  नःशु\क 

उपचार 
१०३८३ ९७११ ५०६० 

अ�पतालबाट ब�ृब�ृाहBको  नःशु\क 

उपचार 
८५४०७ ५१५७२ ३९३८८ 

१५ वष� मु नका बालका,लकाहBको 

 नशु\क मुटुरोगको श\यf^या स%हतको 

उपचार 

८६० ७७१ ६०८ 

७५ वष� मा�थका जे*ठ नाग>रकको 

 नशु\क मुटुरोगको श\यf^या स%हतको 

उपचार 

२१० १९६ २५५ 

५० वष� मा�थका नाग>रकलाइ  नःशु\क 

च�मा �वतरण 
१५००० ५००० ४५०० 

* फा\गुन मसा�त सaमको �ववरण  

राि9:य ए�स तथा यौन रोग �नय��ण काय
xम    

१३.६४ आ�थ�क वष� २०६९।७० मा १० िज\लाका २ सय जनालाई AIT !यव�थापन 

K,शMक K,शMण तथा ता,लम Kदान ग>रएको, २ सय पटक म%हला �वा�tय 

�वयसें�वकाहBलाई HIV सेवा तथा Kेषण वारे ता,लम Kदान ग>रएको, १ सय 
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७२ जनालाइ �वा�tयकमWहBलाई PMTCT ता,लम Kदान ग>रएको साथ ै

एच.आइ.भी./ए�स तथा यौनज�य सं̂ ,मत रोग �वB� चेतना फैलाउन �व,भ�न 

(छापा र �वoयतुीय माVयम) स}चार माVयमको Kयोग, �वा�tयकमWहBलाई 

सaवि�धत �वषयमा ता,लम Kदान, एच.आइ.भी सं̂ ,मत आमाबाट वpचामा 

एच.आइ.भी भाइरस नसरोस ्भ�नाका ला�ग  नगरानी र एच.आइ.भी. सं̂ ,मत 

भएकाहBलाई ए�ट<रेटोभाइरल (ARV) उपचार गराईएको �थयो । 2य�त,ै  नश\ुक 

औष�धको उपल!धता, १३ �थानमा समदुायमा आधा>रत CB PMTCT सेवा 

�व�तार ग>रएको, ४ हजार २ सय पटक ARV औषधी सेवन ग>ररहेका सं̂ ,मत 

तथा PMTCT काय�̂ ममा आव� गभ�वती म%हला तथा ARV मा रहेका १५ वष� 

म ुनका बालबा,लकाहBलाई पौि*टक आहार �वतरण ग>रएको �थयो । 2य�त ै१ 

सय ८ पटक �व,भ�न तहका �वा�tयकमWहBलाई �व,भ�न Kकारका �वा�tय 

सaब�धी अ,भमखुीकरण तथा ता,लम Kदान, १ सय १३ वटा ARV Center बाट 

औष�ध �वतरण र िज\ला जन�वा�tय काया�लयमा DACC गठन गर< 

HIV/AIDs  नय��ण सaब�धी �ब,भ�न काय�̂ महBलाई �वगत वष�हBमा ज�त ै

आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा प न  नर�तरता %दइएको छ । कैद<ब�द<हBलाई 

HIV/AIDS सaब�धी Comprehensive Programme सचंालन ग>रएको, पBुष 

सम,ल{गीहBको ला�ग HIV/AIDS सaब�धी Comprehensive Programme 
सचंालन ग>रनकुा साथ,ै यस वष� पBुष सम,लगंी, यौन !यवसायी, सईु�ारा लाग ू

पदाथ� ,लनेहB, माइLे�टहB तथा कैद< ब�द<हBको ला�ग समेत गरैसरकार< 

स�ंथासगं सेवा करारमा ,लई Comprehensive Programme र सघन उपचार 

काय�̂ म स}चालन ग>रएको छ ।  

जनशि3त �वकास, , , , अRययन तथा अनसु�धान     

१३.६५ आ�थ�क वष� २०६९/७०  मा आकि�मक सेवा, सरुiMत Kस ूत सेवा, गभ�पतन सेवा, 

प>रवार  नयोजन सेवा, �तरो�नती ता,लम तथा पनु�ताजगी ता,लम अ�तग�त १ 

सय ८० जना ,स नयर अहेब तथा अहेब �तरव�ृ� ता,लम, ९० जना अ.न.मी. 

तथा ,स नयर अ.न.मी.लाई �तरव�ृ� ता,लम, १ सय जना नस�लाइ दM 

Kस ूतसेवा ता,लम, १६ जना एने�थिे�टक अ,स�टे�टलाई र २० जना 

बायोमेडीकल टेिqन,सयनहBलाइ ता,लम लगायत २ सय ५० जना �वा�tयकमW 

एव ं५ हजार जना म%हला �वा�tय �वयसें�वकाहBलाई आधारभतू ता,लम Kदान 

ग>रएको �थयो । साथै, आ�थ�क वष� २०७०।७१ मा १ सय ४४ जना 
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अ�धकृत�तरको सेवा Kवेश ता,लम, १ सय २५ जना सहायक�तरको त,लम ६० 

जनालाई इaपला�ट ता,लम, ८० जनालाई सरुiMत गभ�पतनसेवा ता,लम, ८० 

जनालाई सशुासन सaब�धी ता,लम र ८० जनालाई K,शMक K,शMण ता,लम 

Kदान ग>रएको छ । २ सय २५ जना �वा�tयकमWहBलाई MDR TB 

!यव�थापन सaब�धी ता,लम %दइएको, २० पटक समदुायमा आधा>रत मान,सक 

�वा�tय  सaब�धी ता,लम  %दइएको, १ सय ८० जना �वा�tयकमWहBलाई दाँत 

 नका\ने आधारभतू ता,लम Kदान ग>रएको, एक पटक नयाँ तथा परुाना 

कम�चार<हBलाई HMIS सaब�धी ता,लम %दइएको, ८२ जना �वा�tयकमWहBलाई 

प}चकम�/योगा/तtयांक सaव�धी ता,लम %दइएको, २४ पटक सरुiMत गभ�पतन 

सaव�धी ता,लम %दइएको, दM Kस ुत सेवा ता,लम Kा�त २३ जना 

�वा�tयकमWहBलाई पनुता�जगी ता,लम %दइएको, नसनw रोगहB, रोगको भार तथा 

परaपरागत औषधी सaव�धी �वषयमा अVययन अनसु�धान ग>रएको, �वा�tय 

Mे�को �वकासका ला�ग पाइलट �टडीको Bपमा अVययन तथा अनसु�धान 

ग>रएको,  नःश\ुक �वा�tय काय�̂ म, आमा सरुMा काय�̂ म, ड¦गरुोग, वड� �ल,ु 

सBवारोग, परaपरागत औष�ध, बीमा काय�̂ म, नसनw रोगहBको बारेमा 

अनसु�धान का�य सचंालन भएका छन ्।  

राि9:य जनवाAय  योगशाला काय
xम    

१३.६६ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �ब,भ�न िज\ला, अ}चल अ�पतालहBमा 

�याqटोरोलोजी Kयोगशाला सेवाको ला�ग औजार उपकरण ख>रद ग>रएको, ६० 

जना नव नयqुत \याव टेिqन,सयन र \याव अ,स*टेEटहBलाई ३ ह�ताका 

सेवाकाल<न ता,लम  Kदान ग>रएको, १ सय जना �याथालोजी सेवाका 

कम�चार<लाई Kयोगशाला सaब�धी ता,लम Kदान ग>रएको छ । पाँचवटा 

िज\लामा रqत सचंार सेवा स}चालन ग>रएको �थयो भने आ�थ�क वष� २०७०/७१ 

को फागनु म%हना सaममा \याव टेिqन,सयन तथा \याव अ,स*टेEटहBलाई 

VCT/STI सaब�धी ता,लम %दइएको, \याव अ,स*टेEट तथा \याव 

टेिqन,सयनको ला�ग १५ %दने मले>रया माइ�^ोपीक पनुता�जगी ता,लम 

%दइएको, Kयोगशालाको सव ै शाखाहBमा Kयोगशाला  नमा�ण तथा सचंालन 

ग>रएको, ५० वटा �वा�tय चौक�मा Kयोगशाला �थापना, Bio Safety Level त�ेो 

�थापना तथा स}चालन, १५ बटा अ�पतालमा Electrolight मे,शन स}चालन 



327 

 

एव ं १ सय ३५ जना �वा�tय स�ंथामा का�यरत �याथोलोजी सेवाका 

कम�चार<हBलाई गणु�तर सaब�धी ता,लम Kदान ग>रएको छ ।  

आयवुpiदक वाAय सेवा     

१३.६७ आ�थ�क बष� २०६९/७० मा आयवुw%दक, यनूानी र हो,मयो�याथी �व�ध�ारा उपचार 

एव ं परामश� गनw काय�̂ मलाई  नर�तरता %ददl आयवुwद M�ेमा आव�यक दM 

जनशिqत उ2पादन एव ंMमता �वकास गनw उ�े�यले fक त �परु ि�थत राि*Gय 

आयवुwद ता,लम एव ंअनसु�धान के�� माफ� त काय� स}चालन ग>रएको छ । 

यस आ�थ�क वष�मा ,सहंदरबार वoैयखाना र आयवुwद �चfक2सालय, नरदेवीबाट 

जडीबटु< सकंलन, उ2पादन तथा औषधी  नमा�ण (का*ठाद<, रसाद<, तलैाद<) हँुदै 

आएको छ भने आयवूwद �वभागबाट आयवूw%दक स�ंथाहBको  नमा�ण र 

आयवूw%दक स�ंथाहBलाई आव�यक पनw औष�ध, उपकरणहBको  नय,मतBपमा 

लyय अनसुार आप ूत � ग>रएको छ । 2यसगैर< देशभरमा रहेका २ सय ९१ 

आयवूw%दक �वा�tय स�ंथाहBबाट १० जनालाई प}चकम�/योगा K,शMक K,शMण 

काय�̂ म सचंालन ग>रएको, ५६ जना �वा�tयकमWहBलाई प}चकम�/योगा/तtयांक 

सaब�धी ता,लम %दइएको, ५ पटक आयवुwद �वशषे� �वा�tय ,श�वर सचंालन 

ग>रएको, आयवूwद आचार स%ंहता तयार ग>रनकुा साथै ६ वटा आयवूw%दक 

�वा�tय ,श�वर सaप�न ग>रएको र ७५ िज\लाका जे*ठ नाग>रकलाई  नःश\ुक 

आयवुw%दक �वा�tय सेवा Kदान ग>रएको छ । ,सहंदरबार वoैयखाना �वकास 

स,म तमाफ� त कु*ठाद< म}जन लेव,ल{ग, �याfक{ग सधुार ग>रएको, pवयनKास 

तथा वािजगर शिqतको  नया�तयोzय �याfक{ग सधुार ग>रएको साथ ै

के��<य�तरमा हो,मयो�याथी र यनूानी �व�ध�ारा �वा�tय सेवा Kदान भइरहेको 

छ । 2य�त ै कम�चार<हBलाई �व,भ�न ता,लम तथा अ,भमQुखकरणका साथ ै

�थानीय तहमा आयवुw%दक सेवाको मह2व बझुाउन आमा समहू तथा म%हला 

�वा�tय �वयसें�वकाBलाई  अ,भमखुीकरण ता,लम Kदान ग>रएको छ । 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा १ सय ४५ जनालाई आयवूwद तथा आध ुनक �चfक2सा 

सaव�धी �व,भ�न Kकारका अ,भमखुीकरण तथा ता,लम Kदान ग>रएको, १० 

जना आयवुwद �चfक2सकहBलाई आयवुwद सaव�धी �व�वध ता,लम %दइएको, 

क�वराजहBलाई प}चकम�/योगा सaब�धी ता,लम Kदान ग>रनकुा साथ ै

परaपरागत �वा�tयकमW, धामी, झां^�, लामा, आaचीसगं आयवूwद सेवा वारेमा 

छलफल ग>रएको, ७५ िज\लामा िज\ला�तरबाट १/१ पटक  नःश\ुक आयवुwद 
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,श�वर राQखएको, िज\लामा नमनूा ज�डबटु< उoयान सचंालन ग>रएको, १ पटक 

समदुायमा देQखने ढाड खु�कने र गदुाज�य रोगको ला�ग क%ट�नान, ब�ती तथा 

योग सaब�धी �वशषे� ,श�वर सचंालन ग>रएको, ४५ िज\लामा ज*ेठ 

नाग>रकलाई  नःश\ुक �वा�tय सरंMण, Kवध�ना2मक प}चकम� रसायन योग 

सaब�धी ता,लम Kदान ग>रएको छ । नरदेबी आयवुwद �चfक2सालयबाट 

प}चकम� सaब�धी सेवा �व�तार ग>रएको छ।  

    

नेपाल मे�डकल काउि�सल     

१३.६८ नेपाल मे�डकल काउि�सल �वा�tय Mे�को एक �वाय2त स�ंथा हो । यसले 

नेपाल मे�डकल काउि�सल ऐन २०२०, तथा  नयमावल< २०२४, बमोिजम �वदेश 

तथा �वदेशबाट �चfक2साशा��मा �डLी/�ड�लोमा गरेका �चfक2सकह|को दता� 

गनw, मलुकु,भ� खो,लने नयाँ मे�डकल/डEेटल कलेजह|को �तर हेर< स}चालनको 

मा�यता %दने र �वoयाथW भना�को �वीकृ त, �यनूतम योzयता  नधा�रण गनw 

ज�ता काय�ह| गनw गद�छ । साथ,ै काउि�सलले ऐन  नयम �वप>रत काय� गनw 

�चfक2सक तथा् मे�डकल/डEेटल कलेजह|लाई कारवाह< गनु�का साथै गरैकाननुी 

त>रकाले �चfक2सा !यवसाय स}चालन गनw काय�लाई प न रोqने काय� गद�छ । 

2यसगैर<,  नय,मत|पमा दता� Kमाणप� पर<Mा (Licensing Exam) स}चालन, 

�व,भ�न खालका �वा�tय तथा �चfक2सा !यवसायसँग सaबि�धत 

उजुर<ह|मा�थ छानवीन र �वदेशी �चfक2सकह|को योzयता हेर< अ�थायी दता� 

गनw लगायतका काय�ह| गद� आएको छ ।     

ता�लका १३ (�) : नेपाल मे�डकल काउि�सलमा दता
 भएका डा3टरह+ (मे�डकल र डOेटल)    

�वषय पु|ष म%हला जaमा 

Dental (BDS) ५९७ ८४३ १,४४० 

Medical (MBBS) ८,६१३ ३,९१५ १२,५२८ 

Medical and Dental(Total) ९,२१० ४,७५८ १३९६८ 

३१ �डसेVबर २०१३,,,, (२०७०।९।१६) सVम    
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१३.६९ �वदेशमा एम.�व.�व.एस./�ब.�ड.एस. वा सो सरहको अVययन गन� जान ु अ घ 

काउि�सलबाट Eligibility Certificate अ नवाय� ,लनपुनw  नयम २०६५ सालदेQख 

लाग ू भएप�चात २०७० पौष १६ सaम कुल ३ हजार ८ सय ५० जना 

�वoयाथWह|लाई  Eligibility Certificate र १ हजार २ सय ७१ जनालाई Post 

Graduate Eligibility Certificate Kदान ग>रएको छ ।  

१३.७० नेपाल मे�डकल काउि�सलबाट हालसaम मा�यता Kा�त गरेका मे�डकल 

कलेजह| मVये डEेटलतफ�  �पप\ुस डEेटल  कलेज, काि�तपरु डEेटल कलेज र 

ए.�ब. के�डया डEेटल कलेज समेत ३ र मे�डकल तफ�  ईि�*टpयटु अफ मे�ड,सन 

(IOM), �ब.�प. कोईराला ईि�*टpयडू अफ हे\थ एEड साई�स, मनीपाल कलेज 

अफ मे�डकल साई�स, कलेज अफ मे�डकल साई�सेस, नेपाल मे�डकल कलेज, 

काठमाडौ मे�डकल कलेज, नेपालग}ज मे�डकल कलेज, य ुनभस�ल कलेज अफ 

मे�डकल साई�सेस, नेशनल मे�डकल कलेज, जानक� मे�डकल कलेज, नेशनल 

एकेडमेी अफ मे�डकल साई�सेस, नोबल मे�डकल कलेज, fक�ट मे�डकल कलेज, 

लिुaबनी मे�डकल कलेज एEड >रसच� से�टर, �चतवन मे�डकल कलेज, पाटन 

एकेडमेी अफ हे\थ साई�सेस, गEडक� मे�डकल कलेज समेत १८ गर< कुल २१ 

वटा मे�डकल कलेजह| स}चालमा रहेका छन ्।  

१३.७१ नेपाल मे�डकल काउि�सलमा २०७० पषु १६ गतसेaम ३ हजार ३ जना �वशषे� 

�चfक2सकह| दता� भएका छन ्। यसको �ववरण  नaनबमोिजम रहेको छ :     

ता�लका १३ (कक) : नेपाल मे�डकल काउि�सलमा दता
 भएका �वशषे� 

�च\कHसकहUको �ववरण    

,स.नं �वषय पूBष म%हला जaमा 

१ General Practice १२३ ३४ १५७ 

२ E.N.T. ७५ २२ ९७ 

३ Psychiatry ६२ ९ ७१ 

४ Anaesthesiology १२७ ५७ १८४ 

५ Radiology&Imaging १३७ २४ १६१ 

६ Pediatrics १८३ ७३ २५६ 

७ Nephrology ९ ४ १३ 

८ M.D.S. ९२ ७४ १६६ 
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,स.नं �वषय पूBष म%हला जaमा 

९ T.B.&Respiratory ७ १ ८ 

१० Community Medicine &Public 

Health 
५१ २१ ७२ 

११ Pharmacology २० ३ २३ 

१२ Obst&gyne ९७ २३० ३२७ 

१३ M.S.(general surgery) २९६ १४ ३१० 

१४ Orthopaedic २३८ २ २४० 

१५ Cardiology ७९ ५ ८४ 

१६ Ophthalmology ९० ७८ १६८ 

१७ InternalMedicine २९० २५ ३१५ 

१८ Clinical Pathology ५५ ५५ ११० 

१९ Dermatology&venerology ६५ ३५ १०० 

२० Neurology १९ ३ २२ 

२१ Gastroenterology २१ ० २१ 

२२ Urology २१ ० २१ 

२३ Surgical Oncology १५ ० १५ 

२४ Forensic Medicine ८ ० ८ 

२५ Microbiology १० ८ १८ 

२६ Nuclear Medicine ५ ० ५ 

२७ Physiology ४ १ ५ 

२८ Family Medicine ० ० ० 

२९ Anatomy ५ ० ५ 

३० Pulmonology ५ ० ५ 

३१ Hepatology १ ० १ 

३२ Bio chemistry २ ० २ 

३३ Radio therapy २ १ ३ 

३४ Endocrinology ३ ० ३ 

३५ Neurosurgery ४ १ ५ 

३६ Ctvs १ ० १ 

३७ Pediatrics Surgery १ ० १ 
 जaमा २२२३ ७८० ३००३ 

�ोत : नेपाल मे�डकल काउि�सल 

नोट : २०७० पौष १६ गते सaमको 
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१३.७२ नेपालको अ�तर<म स�ंवधान २०६३ ले �वा�tयलाई जनताको आधारभतू 

अ�धकारको Bपमा �था�पत गरेको स�दभ�मा गणु�तरयqुत �वा�tय सेवा 

उपल�ध हुने अव�था ,सज�ना गर< सब ैनागर<कहBको �वा�tय सेवामा समान 

अवसर र पहँुच व�ृ� गन�का ला�ग नेपालमा २०७० पौष १६ सaम पBुष २ हजार 

२ सय २३ र म%हला ७ सय ८० जना गर< जaमा ३ हजार ३ जना �वशषे� 

�चfक2सकको स]ंया रहेको छ । नेपालको जनस]ंयाको तलुनामा उपयु�qत 

स]ंयालाई पया��त मा�न सfकने अव�था देQखदैन । 

वाAय सVबि�धत काय
xम सQचालनबाट वाथ F�ेमा परेको  भाव �व�लेषणः    

१३.७३ प>रवार  नयोजन, सरुiMत मात2ृव, बाल �वा�tय, पोषण ज�ता काय�̂ महBको 

सकारा2मक Kभावले गदा� आम जनताको औसत आयमुा व�ृ�, ज�मदरमा 

^,मक सधुार, मात ृतथा बाल म2ृयदुरमा क,म आई काय�शिqतमा व�ृ� हुनकुा 

साथै पा>रवा>रक खच�मा क,म आएकोले Lाह�थ उ2पादनमा व�ृ� हुन गई 

अथ�त��मा सकारा2मक Kभाव पन� गएको छ । 2यसगैर<, �व�थ जनशिqत न ै

अथ�त��को मलू आधार हो भ�ने मा�यतालाई आ2मसाथ गनु� पदा� हाल 

�वा�tय Mे� माफ� त ग>रदै आएको प>रवार �वा�tय, बाल �वा�tय लगायत 

अ�य अ2याव�यक �वा�tय सेवाको  नय,मत Kवाहले  न�चय न ैदेशको आ�थ�क 

�वकासमा K2यM अK2यM योगदान प¥ुयाएको छ । गणु�तर<य �व�थ 

जनशिqतको उ2पादनका ला�ग उनीहBको Mमता �वकासका �ब,भ�न काय�̂ म 

एव ं भौ तक पवूा�धारको �वकासले गदा� भ�व�यमा समेत देशको अथ�त��का 

स(ुढ<करणमा सकारा2मक Kभाव पानw कुरामा �व�वास गन� सfक�छ । 

सामािजक सरुMा काय�̂ म अ�तग�त बालबा,लका, असहाय, अपा{ग, जे*ठ 

नाग>रक, ,समा�तकृत र दगु�म M�ेमा प¥ुयाएको �वा�tय सेवाको Kवाह र 

सचेतना काय�̂ मले गदा� आमनाग>रकको !यिqतगत खच� �यनूीकरण भई 

राvयको दा य2व र िजaमेवार<बोधको दरु< कम हुदै गएको खEडमा ग>रबी 

�यनूीकरण भई अथ�त��को स(ुढ<करण गन�मा रा�ो सहयोग प¥ुयाउने देQख�छ। 

साथ,ै �वा�tय M�ेमा चा,लएका नी तगत एव ं स�ंथागत !यव�थाले समेत 

�वा�tय M�ेमा सकारा2मक उपलि�धहB हा,सल भएका छन ्।  
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मiहला, बालबा�लका तथा समाजक.याण  

१३.७४ म%हला बाल–बा,लका, जे*ठ नाग>रक तथा अपा{गता भएका !यिqतह|का 

सaब�धमा नेपालले अ�तरा�ि*Gय �तरमा गरेका K तव�ताह|को सफल 

काया��वयन र म%हलाह|को हालको ि�थ तमा सधुारको ला�ग नी तगत, 

स�ंथागत र काननुी !यव�था गर< �व�वधकाय�̂ मको माVयमबाट सधुारका 

Kयासह| भएका छन ्र यी काय�̂ महBले  नर�तरता पाइरहेका छन ्।  

१३.७५ म%हला सशिqतकरण, ल{ै�गक मलूKवा%हकरण र ल{ै�गक समानताको 

अवधारणालाई आ2मसात गद� राि*Gय �वकासको हरेक M�ेमा म%हलाको 

सहभा�गता अ,भव�ृ� गनw, म%हला हक%हत अ�धकारको सरंMण तथा Kवµधन 

गनw, बालबा,लकाको नसै�ग�क अ�धकारलाई सरंMण गनw vये*ठ नाग>रक, 

अपा{गता भएका !यिqतहBको हक%हतलाई स ुनि�चत गनw ज�ता उ�े�यहB 

हा,सल गन�का ला�ग  म��ालय र मातहतका  नकायहB माफ� त नेपालभर लाग ू

हुने गर< नी त, ऐन र काननूमा आव�यक सधुारको ^मसँग ैआव�धक योजना 

वमोिजम काय�̂ महB स}ंचालन भई रहेका छन ्। चाल ुआ�थ�क वष� २०७०।७१ 

मा म%हला सशिqतकरणका ला�ग नेपाल Kशासन सेवामा Kवेश गन� चाहने 

मVये राजप� त ृतय -ेणीका ला�ग १ सय २० जना म%हलालाई तयार< कMा 

सचंालन ग>रएको छ । घरेल ु %हसंा पी�डत र Kभा�वतका ला�ग १५ िज\लामा 

सेवा के��बाट काय�̂ म सचंालन ग>रएको छ । 2यस ै गर< रे�डयो नेपाल र 

नेपाल टे,ल,भजन मफ� त ल�ैगक %हसंा �वB�को जनचेतना काय�̂ म सचंालन 

भरैहेको छ । 

१३.७६ म%हलाह| सामािजक तथा आ�थ�कBपले तलुना2मक|पमा पछा�ड परेको हालको 

ि�थ तबाट पार पाउन सामािजक तथा आ�थ�क सशqतीकरण ग>रनपुनw 

आव�यकता ट�कारो|पमा देQखएकोले ल{ै�गकसमानताको लM हा,सल गन� 

�व,भ�न नी त तथा काय�̂ म तजु�मा गर< काया��वयनमा \याईएका छन ् र 

य�ता काय�̂ महBले  नर�तरता समेत पाईरहेका छन।् म%हला �वकास काय�̂ म 

अ�तग�त Kव�ध�त समहू, स,म त, स�ंथा न ै काय�̂ मका म]ुय सवंाहक हुन ् । 

उनीह|को भ,ूमका सf^य सहभागीबाट सf^य साझदेारको है,सयतमा बढाउन 

�वगत देQख न ै गाउँ�तरका ता,लमलगायतका f^याकलाप स}चालन गनw 

िजaमेवार< म%हला स,म त, स�ंथाहBलाई %दइएको छ । �वकेि��त �वकास 
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Kf^यामा ल{ै�गक मलूKवाह<करणका ला�ग िज\ला तथा गा�वस�तरसaम 

अ�धवाचन, अन,ुशMण, स}चाल<करण लगायतमा जोड %दइएको छ ।  

kये9ठ नाग#रक 

१३.७७ ५ वटा �वकास Mे�मा नमनुाको Bपमा व�ृा-म/आरोzय आ-म �थापना भई 

असहाय (कोह< र केह< नभएका) vये*ठ नाग>रकहBले �वशषे स�ुवधा (व�ृा-म) 

Kा�त गर< सहज Bपमा जीवन यापन ग>रहेका छन ्। vये*ठ नाग>रक सaब�धी 

काय� गनw �व,भ�न सघं/स�ंथाहBलाई व�ृा-म  नमा�णाथ� पुँजीगत अनदुान %दई 

 नमा�ण काय� सaप�न तथा सचंालन भईरहेको छ । vये*ठ नाग>रकहBको 

हेरचाहका ला�ग �व,भ�न सघं/स�ंथाहBलाई चाल ु अनदुान उपल�ध गराई 

�व,भ�न  िज\लामा व�ृा-म सचंालनमा रहेको छ । �व,भ�न िज\लामा %दवा 

सेवा के�� माफ� त vये*ठ नाग>रकहBले उपलि�धमलूक सेवा Kा�त ग>ररहेका 

छन ् । अ�तर प�ुता सीप ह�ता�तरण काय�̂ मबाट नयाँ प�ुतामा vये*ठ 

नाग>रकहB K त सaमानपणू� भावनाको �वकास भएको छ । व�ृव�ृालाई सेवा 

Kदान गन�को ला�ग काठमाEडौ िज\लामा दईु वटा vये*ठ नाग>रक Lाम  नमा�ण 

भईरहेका छन ्। 

अपाlगता भएका Cयि3त  

१३.७८ अपा{गता भएका !यिqतहBलाई उनीहBको प>रवार र समदुायमा न ै रह< 

समाजको अ,भ�न अ{गका Bपमा अ�धकार Kयोग गन� सहज प¥ुयाउने उ�े�यले 

�वा�tय, ,शMा, जीवन  नवा�ह, सामािजक�करण र सशिqतकरण अ�तग�तका 

�व,भ�न काय�̂ मका ला�ग अपा{गता सaब�धी काम गनw स�ंथाहB माफ� त न ै

समदुायमा आधा>रत पनु�था�पना काय�̂ म (CBRP) आ�थ�क वष� २०६६/६७ देQख 

७५ वटै िज\लामा �व�तार ग>रएको छ । जसबाट अपा{गता भएका 

!यिqतहBको प%हचान गर< सहायक सामाLी  नश\ुकBपमा %दनकुा अ त>रqत 

उनीहBमा सीप Mमताको व�ृ� भई के%ह गन� सqने आ2म�व�वास अ,भव�ृ� 

भएको छ । अपा{गता भएका !यिqतहBको प>रचय प� छा�ने र �वतरण गनw 

काय�̂ मलाई  नर�तरता %दइएको छ । अपा{गताको शार<>रक ि�थ त हेर< 

उनीहBलाई आव�यक पनw Assistive Devices अ,भव�ृ� ज�तःै सेतो छडी, .वील 

�चयर, Gाईसाईकल, कृ��म हात, खु�ा आ%द अनदुान Kा�त सहायक सामाLी 
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�वतरण गनw स�ंथाहB (४ �वकास M�ेमा) बाट �व,भ�न िज\लाहBमा  नश\ुक 

�वतरण भरैहेको छ । अपा{गता सaब�धी राि*Gय नी त तथा काय�योजना, २०६३ 

को पनुरावलोकन काय� Kारaभ ग>रएको छ । अपा{गता भएका !यिqतहBका 

ला�ग पहँुचयqुत भौ तक सरंचना तथा स}चार सेवा  नदw,शका, २०६९ 

काया��वयनमा आएको छ । अपा{गता भएका !यिqतहBको प%हचान गनw, 

समाजमा सaमानजनक िजउने वातावरण तयार गनw, �व,भ�न आ�थ�क, 

सामािजक अवसर %दई पहँुच अ,भव�ृ� गर< समाजमा सहज जीवनयापन गराउन 

र Mमता अ,भव�ृ�का काय�̂ म माफ� त सशिqतकरण गन� यस आ�थ�क वष�मा 

५४ भ�दा बढ< स�ंथाहBलाई अनदुान %दईएको छ ।  

बाल अ�धकार 

१३.७९ बालअ�धकारको सरंMण, स ुनि�चतता एव ंसव�पर< �वकासका ला�ग सवधैा नक, 

काननुी, नी तगत एव ंस�ंथागत K तव�ता र KयासहB भरैहेका छन ्। 

१३.८० राि*Gय काननुी तथा नी तगत !यव�था बमोिजम बालबा,लकाको हक%हत र 

अ�धकारलाई Kाथ,मकताका साथ काया��वयनमा \याउनका ला�ग बाल 

अ�धकारका म]ुय �वषयहB बाल बचाउ, सरंMण र �वकाससaब�धी �वषयमा 

केि��त भ ै बालबा,लका र �वकासको ला�ग  आ�थ�क वष� २०६१।६२ देQख 

आ�थ�क वष� २०७१।०७२ सaमका ला�ग १० बषw राि*Gय काय�योजना तयार भ ै

काया��वयन भरैहेकोमा यसको मVयाव�ध म\ूयाकंन गर< सो म\ूयांकनको आधार 

तथा यस M�ेमा देखा परेका नवीन आव�यकताका साथै राvयको िजaमेवार<का 

आधारमा यस काय�योजनालाई प>रमाज�न गर< नेपाल सरकारबाट �वीकृत भ ै

२०६९ भा� म%हनादेQख प>रमािज�त Bपमा काय��वयन भरैहेको छ । बालबा,लका 

सaबि�ध ऐन, २०६८ तयार<को ^म परुा भ ै �वीकृ तको Kकृयामा रहेको छ । 

बालगहृ स}चालन र !यव�थापनका ला�ग  मापदEडहB, २०६९ �वीकृत गर< 

लाग ूग>रएको छ । सरकार< वfकलहBका ला�ग बाल�यायसaव�धी अनसु�धान 

तथा अ,भयोजन %दzदश�न, २०६६ जार< ग>रएको छ । बालबा,लका सaब�धी 

राि*Gय नी त, २०६९ �वीकृत भ ै लाग ू ग>रएको छ । आपतकाल<न बालउ�ार 

कोष (स}चालन)  नयमावल<, २०६७ तयार गर< लाग ूग>रएको छ । 

१३.८१ स�ंथागत, सरंचनागत सयं��हB तफ�  म%हला �वकास �वभागलाई म%हला तथा 

बालबा,लका �वभागको Bपमा र िज\ला म%हला �वकास काया�लयलाई म%हला 



335 

 

तथा बालबा,लका काया�लयमा प>रणत गर< ७५ िज\लाका म%हला �वकास 

अ�धकृतलाई अक� !यव�था नभएसaमका ला�ग बालक\याण अ�धकृत समेत 

तोfकएको छ । बाल अ�धकार सरंMण तथा Kवध�नका ला�ग द<गो सरकार< 

सवल<करण काय�̂ मलाई ७५ वटै िज\लामा �व�तार ग>रएको छ । के��मा 

बाल�याय सम�वय स,म तको गठन र बाल�याय सaब�धी काय�̂ म सचंालन 

भएका ४० िज\लामा बाल�याय सम�वय स,म त गठन ग>रएको छ भने यस ै

स]ंयाका िज\ला अदालतहBमा बाल ईजलास प न गठन भ ैबाल�याय सaबि�ध 

काय�हB सaपादन भरैहेका छन ् । आगामी बष�मा थप ८ िज\लामा गठन गनw 

लyय रहेको छ । South Asia Initiative to End Violence Against Children 

(SAIEVAC) �थापना गर< �थायी स�चवालय नेपालमा �थापना भई 

बालबा,लकासँग सरोकार रा]ने ५ वटा Kाथ,मकताका �वषयका M�े (बाल�ववाह, 

बाल-म, यौनज�य शोषण र द!ुय�बहार ,शार<>रक सजाय बालबा,लकाको 

वेच�वखन) मा काय�̂ महB सचंालन भईरहेका छन ् । हराएका बालबा,लकाको 

खोजी गनw र प>रवारमा पनु,म�लन गराउने काय�का ला�ग  नःश\ुक टे,लफोन न.ं 

१०४ (एक सय चार) स%हतको बालबा,लका खोजतलास तथा सम�वय  के�� 

 नर�तर स}चालनमा रहेको छ । यस बष� हराएका ८ सय १६ र वेवा>रस फेला 

परेका १ सय ७४ जना गर< जaमा ९ सय ९० बालबा,लका मVये ६ सय २० 

जना प>रवारमा पनु�था�पना ग>रएको छ । 2यस ैगर< �व,भ�न २८ बालगहृमा 

सरंMणका ला�ग पठाउने काम भएको छ ।  बालअ�धकार हननका घटनालाई 

त2काल सaबोधन गर< आव�यक काय�वाह< गन�का ला�ग बाल हे\पलाइन १०९८ 

दश–नौ–आठ (टोल g� न.ं) लाई १४ िज\लामा स}चालनमा \याइएको छ । 

म%हला  नजाम त कम�चार<का ,शशहुBका  निaत ,सहंदरबार प>रसर ,भ� %दवा 

,शश ु�याहार के��  नर�तर सचंालनमा रहेको छ । उqत के��बाट क>रब ५० 

जना भ�दा बढ<  नजाम त कम�चार<का ,शशहुBलाई %दवा �याहार सेवा उपल!ध 

गराइएको छ । 

१३.८२ �वपदमा परेका, अनाथ वेवा>रस, असहाय बालबा,लकाको सहयोग एव ंसरंMणका 

ला�ग ७५ िज\लाका म%हला तथा बालबा,लका काया�लयहB माफ� त िज\ला 

बालक\याण स,म तलाई  नदw,शका स%हत अनदुान उपल!ध गराइएको छ । 

अ�तरदेशीय धम�प�ु, धम�प�ुी !यव�थापन �वकास स,म त माफ� त आ�थ�क वष� 

२०६७।६८ मा ५२ जना,  आ�थ�क वष� २०६८।६९ मा २४ जना, आ�थ�क वष� 
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२०६९।७० मा ७ जना र आ�थ�क वष� २०७०।७१ मा २ जना नेपाल< 

बालबा,लकाहB �व,भ�न मलुकका �वदेशी नाग>रकलाई धम�प�ु, धम�प�ुी Lहण 

गन� ह�ता�तरण ग>रएको छ । 

१३.८३ समदुाय, �वoयालय, र �व,भ�न सघंस�ंथाहBमा आधा>रत ७० िज\लामा १७ 

हजार ८ सय ६४ वटा बालqलबहB  नमा�ण भ ै ४ लाख भ�दा बढ< 

बालबा,लकाहB य�ता qलबहBमा आव� रहेका छन ्।  

मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार (�नय��ण)  

१३.८४ आ�थ�क वष� २०७०।७१ को फा\गनु म%हनासaम ४ सय २९ जना !यिqतहBलाई 

मानव वेच�वखन हुनबाट उ�ार ग>रएको छ । यसर< उ�ार ग>रएको स]ंया गत 

वष� जaमा १ हजार ४ सय ५८ रहेको �थयो । मानव वेच�वखन तथा 

ओसारपसार ( नय��ण) गन� िज\ला स,म तहBलाई B. ३७ लाख ५० हजार र ८ 

वटा पनु�था�पना गहृलाई B. ३० लाख अनदुान Kदान ग>रएको  छ । 

मiहला सशि3तकरण  

१३.८५ म%हला �वकास काय�̂ म अ�तग�त ल{ै�गक समानता, म%हला सशqतीकरण एव ं

सामािजक समावेशीकरणका पMमा सामािजक प>रचालन, लiMत �वप�न 

म%हलाको समहू गठन तथा स�ंथागत �वकास, आधारभतू एव ं �वषयगत 

K,शMणका माVयमबाट अ,भकाय� (Agency) Kवध�न, आ�थ�क सशqतीकरण, 

fकशोर< �वकासज�ता f^याकलापह| स}चा,लत छन ्। िज\ला�तरमा ल{ै�गक 

सaपक�   नकाय (Focal Agency) को |पमा म%हला �वकास काया�लयह|बाट 

अ�धवाचन, सम�वय एव ं स}जाल<करणको माVयमबाट �वकेि��त �वकास 

Kf^याअन|ुप Mे�गत �वषयह|मा ल{ै�गक मलूKवाह<करण गनw ,सल,सलामा 

प न उ\लेखनीय योगदान प�ुगरहेको छ । स�ंथागत �वकासको माVयमबाट 

छ>रएर रहेका म%हलाह|लाई स{ग%ठत गद�  छमेकमा समहू, वडा�तरमा स,म त 

र गा�वस�तरमा स�ंथा गठन गर< काय�̂ मलाई  नर�तरता %दने Kयास भएको 

छ । हाल देशका ७५ वटै िज\लाका ३ हजार ६ सय ३६ गा�वस तथा ४३ वटा 

नगरपा,लकाहBमा म%हला �वकास काय�̂ म काया��वयन भइरहेको छ । म%हला 
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�वकास काय�̂ ममा हालसaम १ लाख ३२ हजार ९ सय २८ समहू अ�तग�त ८ 

लाख ७ हजार ९ सय ७६ सद�यह|को K2यM सहभा�गता रहेको छ । ती 

समहूह| १५ हजार २ सय ११ स,म त तथा १ हजार ७ सय ६८ स�ंथामा 

एकाकार रहेका छन ्।  

१३.८६ नी तगत !यव�था अनसुार म%हला �वकास काय�̂ मको रणनी त–प�, २०६८ 

तजु�मा गर< काया��वयन ग>रएको छ । �वकेि��त �वकास Kf^यामा ल{ै�गक 

मलूKवाह<करणका ला�ग िज\ला तथा गा�वस�तरसaम अ�धवाचन, अन,ुशMण, 

स}चाल<करण लगायतमा जोड %दइएको छ । साथै M�ेगत काय�̂ मको 

सहभा�गता2मक ल{ै�गक लेखाजोखा गर< ल{ै�गक मलूKवाह<करण सयंqुत 

काय�योजना तजु�मा एव ंकाया��वयन गनw प>रपाट< सBु ग>रएको छ । लiMत 

म%हलाका आ�थ�क f^याकलापको !यवसायीकरणका ला�ग �थानीय  

सaभा!यताका आधारमा व�त–ु�वशषेका (Commodity-specific) !यवसा यक 

समहूहBको �वकास एव ंसाझा उपयोगका बजार पहँुच स�ुवधाहBको �व�तारमा 

Kाथ,मकता %दइएको छ । �वoयालय�वमखु fकशोर<हBको बहुआया,मक 

�वकासका ला�ग जीवनोपयोगी सीप, सचूना तथा परामश� सेवा एव ं

जी�वकोपाज�नका एक�कृत f^याकलापहB स}चालन गनw !यव�था ,मलाइएको 

छ। िज\लाको समि*टगत अव�था झ\कने गर< केह< िज\लाको ल{ै�गक �वकास 

K तवेदन तयार पानwकाय� Kारaभ ग>रएको छ ।  

१३.८७ स�ंथागत !यव�था बमोिजम लiMत समहूको स�ंथागत �वकासलाई Kाथ,मकता 

%दएर काय�̂ ममा %दगोपना \याउने नी त ,लइएको छ ।  नजामती सेवा ऐन, 

२०४९ (ससंोधन स%हत) तथा  नयमावल<, २०५० (ससंोधन स%हत) मा भएको 

!यव�थाबमोिजम म%हला �वकास काय�̂ ममा सलंzन म%हला कम�चार<को सेवा 

 नय,मतीकरण Kf^या परुा भइसकेको छ । म%हला तथा बालबा,लका 

काया�लयको काय�बोझ अनBुप मौजुदा दरब�द< पनुरावलोकन एव ं �तरव�ृ�का 

ला�ग Kf^या Kारaभ ग>रएको छ । 
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ता�लका १३ (कख) : मiहला �वकास काय
xमको �ववरण 
^.स. f^याकलापको नाम एकाइ आ�थ�क वष�{ 

२०६७/६८ २०६८/६९ २०६९/७० 

फैलावट 

१. काय�̂ म स}चा,लत 

िज\ला 

सं]या 
७५ ७५ ७५ 

२. काय�̂ म स}चा,लत गाउँ 

�वकास स,म त 

सं]या 
३,३६० ३,५७० ३,६३६ 

३. काय�̂ म स}चा,लत 

नगरपा,लका 

सं]या 
३७ ४१ ४३ 

४. काय�̂ म स}चा,लत वडा  सं]या 
१९,५०७ २१,३६२ 

२२,४२१ 
(नगरपा,लका समेत) 

सं�थागत �वकास 

५. गठन भएका म%हला 

समूह 

सं]या 
१०७,९५८ १२३,५७३ १३२,९२८ 

६. 

६.१ 

६.२ 

६.३ 

समूहमा सिaम,लत 

म%हला  

द,लत 

जनजा त 

अ�य 

जना 

जना 

जना 

जना 

जना 
 

६५३,०८३ 

१०६,३६९ 

(१६.२९%) 

२१९,९५२ 

(३३.६८%) 

३२६,७६२ 

(५०.०३%) 

७३६,०४६ 

१२४,५१६ 

(१६.९१%) 

२५८,९१२ 

(३५.१८%) 

३५२,६१८ 

(४७.९१%) 

८०७,९७६ 

१३१,७३५ 

(१६.३०%) 

२९२,६१५ 

(३६.२२%) 

३८३,६२६ 

(४७.४८%) 

७. गठन भएका म%हला 

स,म त 

सं]या 
५,५४८ १३,११६ १५,२२१ 

८. दता� भएका म%हला 

सं�था 

सं]या 
१,३२३ १,४३९ १,५६८ 

९. तदथ� म%हला सं�था सं]या १०७ २२९ २०० 

�ोत प>रचालन 

१०. म%हलाह|को सामु%हक 

बचत 
B. हजारमा १२,१६,२३३ १६,८५,७०८ २२,७०,९२१ 

११. 
जaमा लगानीमा रहेको B. हजारमा १४,१९,३४४ १५,७७,४७७ २१,७५,१६८ 

१२. 

१२.१ 

१२.२ 

चालुकोष 

मूलधन 

!याज 

B. हजारमा 

B. हजारमा 

B. हजारमा 

१,१९,८७४ 

१,११,७८० 

८,०९४ 

१,२५,३४६ 

१,१६५,२७ 

८,८१९ 

१३०,७६७ 

११८,८६४ 

१२,४०५ 

�ोतः म%हला, बालका,लका तथा समाज क\याण म��ालय ।   
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१३.८८ �ोत प>रचालन तफ�  साम%ुहक म%हलाहBको साम%ुहक वचत आ�थ�क वष� 

२०६७/६८ को तलुनामा आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा ३८.६० K तशतले व�ृ� भ ैB. 

१ अब� ६८ करोड ५७ लाख ८ हजार रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा उqत 

बचतमा गत वष�को तलुनामा ३४.७२ K तशत व�ृ� भ ैB. २ अब� १७ करोड ५१ 

लाख ६८ हजार पzुन गएको छ ।  

समाज क.याण (गै� सरकारY संथा) 

१३.८९ ग~ै सरकार< M�ेमा हाल देखा परेका सम�याहBलाई समय सापेM र Kभावकार< 

ढंगवाट अगा�ड बढाउन वत�मान समाज क\याण ऐन २०४९ लाई समयानकुुल 

सशंोधन, प>रमाज�न गर< समाज �वकास ऐन  नमा�ण गनw Kयासलाई यस बष� 

प न  नर�तरता %दईएको छ । 

ता�लका १३ (कग) : समाज क.याण प#रषJबाट वीकृत काय
xम 

�ववरण 

 

एकाई 

 

आ�थ�क वष� 

२०६९/७० २०७०/७१* 

गैर सरकार< सं�था  वटा ५७३ ५३३ 

अ�तरा�ि*Gय गैर सरकार< सं�था  वटा ७५ ३१ 

�वीकृत काय�̂ म  वटा ११३८ ६५६ 

�वीकृत रकम  

(क) गैर सरकार< सं�था 

(ख) अ�तरा�ि*Gय गैर सरकार< 

सं�था 

 

B. 

हजारमा 

 
८७,३५,९९० 

२६,०१,७५३ 

 
५१,६०,६०४ 

२६,२९,२२८ 

   * Kथम आठ म%हनाको । 
      �ोतः म%हला, बालका,लका तथा समाज क\याण म��ालय । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

खानेपानी तथा सरसफाइ, �ामीण एवं साना शहरY खानेपानी काय
xम 

१३.९० यस अ�तग�त ४६ वटा ^मागत आयोजनाका �क�महB चाल ु आ�थ�क वष�को 

Kथम आठ म%हना सaममा सaप�न भएका छन ्र य�ता आयोजनाहBबाट १५ 

हजार १ सय जना !यिqतहB लाभाि�वत भएका छन ्। गत वष� १ सय ९६ वटा 

आयोजनाहB सaप�न भई कुल ५३ हजार !यिqतहB लाभाि�वत भएका �थए ।  
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ता�लका १३ (कघ) : खानेपानी तथा सरसफाइ, �ामीण एव ंसाना शहरY खानेपानी 

काय
xमको िथ�त 

^. सं. �ववरण इकाई 
आ�थ�क वष� 

२०६९/७० २०७०/७१* 

१ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना वटा ११२ - 

लाभाि�वत सं]या जना २,८६,००० - 

२ ^मागत आयोजनाका सaप�न भएका 

�क�म  

वटा १९६ ४६ 

 लाभाि�वत सं]या जना ५३,००० १५,१०० 

३ खानेपानी Kशोधन Kणाल< सaप�न वटा ७ - 

लाभाि�वत सं]या जना ६३,७४६ - 

४ 

 

बषा�तको पानी संकलन आयोजना वटा आयोजना ४ 

र �वoयालय 

२० वटा 

१ 

लाभाि�वत सं]या (�वoयाथW र 

 तथा�लुसमेत) 

जना ९,४९६ ३०० 

५ खुला %दसामुqत Mे� घोषणा    - 

(क) गाउँ �वकास स,म त वटा ४५२ १८२ 

(ख) नगरपा,लका वटा २ ४ 

(ग) िज\ला वटा ५ ५ 

* Kथम आठ म%हनाको । 
�ोतः शहर< �वकास म��ालय । 

शहरY खानेपानी  णालY 

१३.९१ आ�थ�क वष� २०६९/७० को उ2पादन ब�ु� काय�̂ म अ�तग�त भ�परु, �वराटनगर, 

राज�वराज, लाहान, जनकपरु, मलगंवा, गौर, कलयैा, बटुवल, तौ,लहवा, कृ*णनगर, 

नेपालगजं र महे��नगरमा जaमा १३ गोटा डीप 6यबुवेलह|  नमा�ण गनw लyय 

रहेकोमा ती 6यबेुलहB चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा सचंालनमा \याइएको 

हँुदा १ करोड ५० लाख ,लटर पानी दै नक उ2पादन ग>रएकोले क>रब ८० हजार 

जनस]ंया लाभाि�वत भएका छन ्। 2यसगैर< आ�थ�क वष� २०६६/६७ मा  नमा�ण 
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स|ु ग>रएको बटुवल खानेपानी स(ुढ<करण आयोजनाको दो�ो चरणको काय�को 

ला�ग आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा बजेट तथा काय�̂ म �वीकृत भई टेEडर 

आ.वान भए प न चाल ुआ�थ�क वष� २०७०/७१ मा सामान (२०" डी.आइ.पाइप) 

Kा�त भएको छ । सो आयोजना यस ै आ�थ�क वष�मा सaप�न गनw लyय 

रहेकोले दै नक १ करोड ,लटर पानी थप हुने र कर<ब ६० हजार थप जनस]ंया 

लाभाि�वत हुने अपेMा ग>रएको छ । 

युवा तथा खेलकुद  

१३.९२ म��ालयले राि*Gय खेलकुद प>रषo र नेपाल �काउटसगं सम�वय गर< यवुा, 

खेलकुद तथा �काउट सaब�धी अVययन, अनसु�धान र अ�तरा�ि*Gय सaब�धको 

�वकास लगायतका काय�हB गद� आएको छ ।  

राि9:य युवा प#रचालन काय
xम 

१३.९३ यवुाहBको समL �वकासका ला�ग सशqतीकरण, Mमता अ,भव�ृ� तथा सीप 

�वकासका ला�ग ता,लम स}चालन ज�ता काय�̂ महB स}चालन गर< रा*G 

 नमा�णमा यवुाहBलाई सf^य Bपमा सहभागी गराउने उ�े�य अनBुप राि9:य 

यवुा प#रचालन काय
xम �वगतका वष�देQख स}चालन हँुदै आएको छ । राि*Gय 

यवुा नी त, २०६६ ले तय गरेका १८ �बषय M�ेहBमा िज\ला �वकास स,म तको 

काया�लय र िज\लाि�थत यवुा सचूना के�� माफ� त ् �थानीय�तरमा यवुा 

साझेदार<का काय�̂ महB स}चालन हँुदै आएका छन ्।  

१३.९४ यवुा सचूना के�� ७५ वटै िज\लामा �थापना ग>रएको छ र सव ै सचूना 

के��हBलाई ^,मक Bपमा स(ुढ<करण गनw काय�̂ म अनसुार यस आ�थ�क 

वष�मा १५ वटा सचूना के��लाई �तरो�न त गनw काय� स}चालन भई रहेको छ । 

यवुाहBका ला�ग उपयोगी सचूना Kवाह गन�का ला�ग रे�डयो नेपालबाट K2येक 

ह�ताको आइतवार �वहान ८:१५ देQख ८:४० सaम यवुा प�ुता रे�डयो काय�̂ म 

स}चालन हँुदै आएको छ । बेरोजगार यवुाहBलाई Mमता �वकास, उoयमशीलता 

�वकास र सीप �वकास सaव�धी ता,लम Kदान गर< �वरोजगार<का अवसरहB 

-जृना गनw उ�े�यले ६ सय ८० जना यवुाहBलाई ता,लम Kदान गन� �व,भ�न 

ता,लम Kदायक स�ंथाहBसगं सहकाय� गर< काय�̂ म स}चालन भईरहेको छ । 
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ता�लका १३ (कङ) : राि9:य यवुा प#रचालन काय
xमको �ववरण 

^.सं काय�̂ म इकाई 
आ�थ�क वष�{ 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

(क) युवा प>रचालन सaब�धी काय�̂ महB 

१ �थानीय युवा साझदेार< 

काय�̂ म 

सं]या 
६४० ६५३ स}चालन भैरहेका 

२ अ�तरा�ि*Gय युवा %दवस पटक १ १ १ 

३ क) o�वपMीय सaझौता 

अ�तग�त स}चालन हुन ेयुवा 

अनुभव आदानKदान काय�̂ म 

जना 

९९ ५० — 

 ख) आ�त>रक युवा अनुभव 

आदानKदान काय�̂ म 

जना 
२५ ३२ ४८ 

४ युवा सaपक�  �व�दहुBको 

काय�शाला गो*ठ¢ 

पटक 
२ २ — 

५ युवा सचूना के�� स}चालनका 

ला�ग अनुदान 

िज\ला 
७५ ७५ ६४ 

६ युवा सचूना के�� सु(ढ<करण िज\ला 
— ५ १५ 

७ युवा वुले%टन/म��ालयको 

ग त�वधी Kकाशन 

पटक 
१ १ — 

ख) युवा सशिqतकरण तथा Mमता अ,भव�ृ� सaब�धी काय�̂ महB 

१ युवाहBको Mमता तथा रोजगार 

अ,भव�ृ�का ला�ग सीपमलूक 

ता,लम  

जना 

० ५७ — 

२ युवा K तभा सaमान तथा 

सहयोग काय�̂ म 

पटक 
१ १ १ 

३ युवा स}चार रे�डयो तथा 

टे,ल,भजन काय�̂ म 

पटक 

१ १ 
रे�डयो नेपालबाट युवा 

पु�ता स}चार काय�^म 

Kशारण भैरहेको 

४ युवा उ2तरदायी बजेटको खाका 

 नमा�ण 

के�� 
१ १ — 

५ युवा सचूना के��का 

कम�चार<हBका ला�ग  

अ,भमुखीकरण गो*ठ¢  

के�� 

— १ १ 

* Kथम आठ म%हनाको । 
�ोत: यवुा तथा खेलकुद म��ालय । 
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१३.९५ आ�थ�क वष� २०६८/६९ सaम यवुा साझेदार< काय�̂ म के�� र िज\लामा सचंालन 

हँुदै आएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० देQख िज\लामा मा� सो काय�̂ म 

स}चालन भरैहेको छ । 

खेलकुद तथा अ�त#र3त \xयाकलाप  

१३.९६ खेलकुद �वकासका ला�ग Kारिaभक थलोको Bपमा रहेका �वoयालयहBलाई 

के���व�द ु बनाई K तभाको खोजी, प%हचान, सaमान र सरंMण गनw उ�े�यले 

एथले%टqस, भ,लबल, उस,ु तqेवा�डो र कराँत ेखेल समावेश भएको िज\ला, Mे� र 

के���तर<य रा*Gप त र नङ,श\ड K तयो�गता, माVय,मक �वoयालय �तर<य 

छा�/छा�ा फुटबल र f^केट K तयो�गताहB स}चालन हँुदै आएका छन ् । यी 

K तयो�गताहBमा सहभागी हुने �वoयाथWहBलाई K,शMण Kदान गर< सहभागीको 

स]ंयामा व�ृ� गराई खलेकुद K तयो�गतालाई �तर<य वनाउन सामदुा यक 

�वoयालयमा काय�रत खेलकुद ,शMकहBलाई पाचँै �वकास M�ेमा ता,लम Kदान 

गनw काय� भई रहेको छ ।  

१३.९७ फरक Mमता भएका !यिqतहBलाई खेलK त आक�ष�त गर< उनीहBलाई �व�थ 

वनाउने तथा सवकैा ला�ग खेलकुदको अवधारणालाई आ2मसात गनw अ,भKायले 

पारा ओलिaपक र �पेशल खेलकुद K तयो�गता स}चालन हँुदै आएको छ । 

K तभावान खेलाडीहB तथा खेलकुदको Mे�मा �वशषे योगदान प¥ुयाउने 

स�ंथालाई K2येक बष� सaमान ग>रदैं आएको छ । अ�तरा�ि*Gय खेलकुद 

K तयो�गताहBमा सहभा�गता व�ृ� गन� र खेलकुदसँग सaबि�धत वदेै,शक 

सहयोगमा वढो2तर< \याउन �व,भ�न वदेै,शक खेलकुद K तयो�गताहBमा 

उpच�तर<य K त न�धहBको सहभा�गता एव ंअVययनको काय� समेत हँुदै आएको  

छ । नेपाल �काउटका काय�̂ महBलाई Kभावकार< वनाउन र �काउट सaव�धी 

f^याकलापहB स}चालन गन�का ला�ग उqत स�ंथालाई आ�थ�क अनदुान Kदान 

ग>रदै आएको छ । 
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ता�लका १३ (कच) : खेलकुद तथा अ�त#र3त \xयाकलापको �ववरण 
^ स ं काय�̂ म इकाई आ�थ�क वष� 

कैfफयत 
२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

१. �वJयालय खेलकुद �वकास  �तयो�गता (छा�/छा�ा) 

१.१ रा*Gप त र न{ग ,श\ड K तयो�गता  

 क) िज\ला�तर<य िज\ला ६८ ६८ ६८  

 ख) Mे��तर<य Mे� 

५ ५ - 
२०७१ 

वैशाखमा 

स}चालन हूने 

 ग) के���तर<य के�� १ १ -  

 १.२ मा.�व. �तर<य फुटवल K तयो�गता 

(छा�/छा�ा) 
पटक १ १ १  

१.३ मा.�व. �तर<य f^केट K तयो�गता 

(छा� /छा�ा) 
पटक - १ -  

२ खेलकुद सहयोग तथा �वकास काय
xम    

२.१ खेलकुद सaब�धी राि*Gय K तभा 

सaमान  
जना १ १ १  

२.२ पारा खेलकुद सहयोग काय�̂ म (पारा 

ओलिaपक, ने�%हन f^केट, ब%हरा 

f^केट, अपांग फुटवल, एथले%टqस, 

बा�केटवल र टेवलटे नस स%हत) 

के�� १ १ -  

२.३ �पेसल ओलिaपक काय�̂ म के�� १ १ -  

२.४ अ�तरा�ि*Gय खेलकुद K तयो�गताको 

अVययन एवम ्सहभा�गता 
के�� १ १ २  

२.५ खेलकुद ऐेन,  नयम,  नदw,शका  

संशोधन तथा खेलकुद सं%हता  नमा�ण 
के�� १ १ -  

३. ता�लम, सचेतना तथा अ�य काय
xम 

३.१ �वoयालय खेलकुद ,शMक ता,लम  जना ९४ ५७ १३५  

३.२ खेलकुदमा K तबि�धत औष�ध सेबन 

�बB�को सचेतना काय�̂ म 
जना ० ३२ १२०  

३.३ नेपाल �काउटको दो-ो राि*Gय 

vयाaबोर< काय�̂ म 
के�� - १ -  

३.४ नेपाल �काउट स}चालन अनदुान पटक १ १ १  

  *Kथम आठ म%हनाको । 
  �ोत: यवुा तथा खेलकुद म��ालय । 

१३.९८ “�वा�tयका ला�ग खेलकुद, रा*Gका ला�ग खेलकुद” भ�ने मलू नारालाई साकार 

पान�का ला�ग राि*Gय खलेकुद प>रषदबाट खेलकुदको पवूा�धार  नमा�ण तथा 

सधुार, राि*Gय/अ�तरा�ि*Gय K तयो�गताहBको आयोजना तथा सोमा सहभा�गता, 

खेलाडीहBलाई  नय,मत Bपमा K,शMण Kदान र Kो2साहनका काय�̂ महB 
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स}चालन हँुदै आएको छ । खलेाडीहBलाई आजीवन भ2ता, वीमा तथा 

दघु�टनामा परेका खेलाडीको उपचारमा सहयोग प�ु याउने ज�ता काय�हBसमेत 

राि*Gय खेलकुद प>रषदबाट स}चालन हँुदै आएको छ । चाल ु आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ मा साफ (SAF) फुटवल K तयो�गता काठमाEडौमा सफलतापवू�क 

सaप�न भएको छ। 2यसगैर< चाल ु आ�थ�क वष�मा माउ�टे नय>र{ग खेलकुद 

K तयो�गता समेत आयोजना ग>रएको छ ।  

संकृ�त 

१३.९९ मलुकु ,भ� रहेका मतु� तथा अमतु� सaपदाह| सरंMण र सaवद�न गद� 

सां�कृ तक पय�टक (Cultural Tourism) को �वकास गन� 2य�ता ऐ तहा,सक, 

धा,म�क तथा सां�कृ तक सaपदा�थलहBको सरंMणको स�दभ�मा अमत� 

सां�कृ तक सaपदा सरंMणका ला�ग ल,लतपरुको �याङ गाँउमा परaपरागत सीप 

सरंMणको ला�ग बाँसबाट  न,म�त हुने ह�तकला सaब�धी ता,लम स}चालन 

ग>रएको छ । का£ेको खोपासीमा पहर< अमतु� सा�ंकृ तक सaपदाको Inventory 

तयार< काय� सaप�न ग>रएको छ । यसगैर< ७ िज\लाको अभौ तक सां�कृ तक 

सaपदाहBको Inventory तयार गनw काय� सaप�न ग>रएको छ । पशपु त, 

रामजानक�, ,भमे�वर र वाि\मक� आ-मको धा,म�क पदया�ा सaब�धी अVययन 

र मनाङको चामेदेQख मिुqतनाथसaम थोरा{गपास माग�मा पनw मतू� एव ंअमतू� 

सaपदाहरBको अVययन एव ंव2ृत�च� तयार< काय� सaप�न ग>रएको छ । 

१३.१००मतू� सaपदा अ�तग�त देश ,भ� रहेका �व,भ�न ६० िज\लाका ६ सय ६१ वटा 

मठमि�दर, मि�जद, गaुबा आ%दको सरंMणको ला�ग अनदुान उपल�ध 

गराईनकुा साथै देश ,भ� रहेका K,श� एव ंमह2वपणु� �मारकहBको सरंMण गनw 

^ममा म�ुताङि�थत मिुqतनाथ मि�दर, जनकपरुि�थत राम मि�दर लगाएतका 

१० भ�दा बढ< मह2वपणु� मि�दर �मारकको जीण��ार काय� सaप�न भएको छ। 

2यसगैर<, मह2वपणु� परूाताि2वक �थलहB क�पलव�त ु ( तलौराकोट) भवानीपरु, 

पिEडतपरुको परुाताि2वक उ2खनन ्काय� आरaभ भएको छ । 

थानीय �नकायबाट सामािजक �वकासमा भएका काय
हU 

१३.१०१समाजका ज*ेठ नाग>रक, एकल म%हला, द,लत वग�, लोपो�मखु आ%दवासी 

जनजा त एव ं अशqत अपा{गता भएका नाग>रकह|को सामािजक सरुMा 
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सaव�धी !यव�थालाई स ुनि�चत गन� तथा सहज जीवनयापनका ला�ग सहयोग 

प�ु याउने लyय ,लई यस म��ालयबाट सामािजक �वकासका  नaन काय�̂ मह| 

स}चा,लत छन ्        

पंिQजकरण काय
xम  

१३.१०२गाउँ �वकास स,म तको काया�लय र नगरपा,लकाको वडा काया�लयका �थानीय 

पि}जका�धकार<को काया�लय माफ� त, ज�म, म2ृय,ु �ववाह, सaब�ध �वpछेद र 

वसाइसराइका !यिqतगत घटनाहB पि}जकृत ग>रने काय� हँुदै आएको छ । 

!यिqतगत घटना दता� काय�̂ मलाई Kभावकार< वनाउन र सव�साधारण 

नाग>रकलाई सरल र सहज fक,समले !यिqतगत घटना दता�का Kमाणप�हB 

उपल�ध गराउने उ�े�य अनBुप �थानीय  नकायवाट न ै नेपाल< र अLेंजी, दवु ै

भाषामा Kमाणप� उपल�ध गराउन, ज�म, म2ृय ुतथा अ�य !यिqतगत घटना 

दता� सaव�धी अनसूचुी फारामहB सशंोधन गर< गत आ�थ�क वष� २०६९/७० वाट 

दवु ैभाषामा Kमाणप� %दने काय� ग>रएको छ ।  

ता�लका १३ (कछ) : Cयि3तगत घटना दता
 सVब�धी �ववरण 
^.सं. !यिqतगत घटना �ववरण २०६९/७० आ.व.२०७०/७१* 

१ ज�म दता� 

म%हला ३८५५३६ १३४२१४ 

पुBष ४२९४८५ १४८०४६ 

जaमा ८२२४२९ २८२२६० 

२ म2ृयु दता� 

म%हला ४३०४५ ११७१३ 

पुBष ६९८२३ १९८०४ 

जaमा ११३३६८ ३१५१७ 

३ �ववाह दता�  २०८२११ ७३२६० 

४ सaब�ध �वpछेद दता�  ५५७ २१० 

५ बसाइ सराइ दता�  ८१९४६ २३१८१ 

 

६ 

वसाइ सर< गएको सं]या  १३७४९९ ३४६६६ 

बसाइ सर< आएको सं]या  १५८९०१ ४७२९७ 

बसाइ सराई गनw जaमा सं]या  २९६२५१ ८१९६३ 

*Kथम आठ म%हनाको । 
�ोतः सं{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय 

नोटः – ज�म, म2ृयकुो दता�मा क तपय िज\लावाट म%हला र प|ुषको सं]या नछु6याई एकमु*ट Kा�त हुने हँुदा 
जaमामा फरक देQखएको । 
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सामािजक सुरFा (जे9ठ नाग#रक, अश3त, अपाlग, लोपो�मुख जा�त तथा 

एकल मiहला सुरFा Cयवथा) 

१३.१०३सामािजक सरुMा काय�̂ म काय��व�धले  न%द�*ट गरे बमोिजम ज*ेट नाग>रक ९ 

लाख २९ हजार १ सय ८० जना, �वधवा तथा ६० वष� मा�थका एकल म%हला ६ 

लाख ५४ हजार ७ सय १९ जना, लोपो�मखु आ%दवासी जनजा त १९ हजार २ 

सय २३ जना, पणू� अशqत अपांग २५ हजार ४ सय ९२ जना, आं,शक अशqत 

अपांग ६ हजार ८ सय ६३ जना र ५ वष� म ुनका �वप�न द,लत प>रवारका 

तथा कणा�ल< अ}चलका वालवा,लका ५ लाख ३७ हजार १ सय १८ जना समेत 

जaमा २१ लाख ७२ हजार ५ सय ९५ जनालाई �व,भ�न दरमा मा,सक भ2ता 

�वतरण ग>रदै आएको छ । य�तो भ2ता व{ैfक{ग Kणाल< माफ� त �वतरण गद� 

जाने नी त अनसुार हाल सव ै नगरपा,लका तथा २६ िज\लाका १ सय ४४ 

गा�वसहBमा �व,भ�न वाQणvय वlकहB माफ� त �वतरण ग>रदैं आएको छ । चाल ु

आ�थ�क वष� देQख बाँके, सखुwत तथा बाzल{ुग िज\लामा शाखार%हत व{ैfक{ग 

Kणाल<बाट भ2ता �वतरण काय� Kारaभ ग>रएको छ । साथै, डडलेधुरा तथा 

क}चनपरु िज\लाका �वप�न प>रवारका �वoयालय जाने बालबा,लकालाइ 

पर<Mणका Bपमा शाखा र%हत व{ैfक{ग Kणाल<बाट बाल ,शMा अनदुान Kदान 

गनw काय� Kारaभ ग>रएको छ । 

ता�लका १३ (कज) : सामािजक सरुFा काय
xम अ�तग
त भHता वा विृHत �ववरण 

लiMत समूह 

 

मा,सक 

दर (B.) 

आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१* 

सं]या सं]या सं]या 

जे*ठ नाग>रक 500 ६०५०२१ ६६३६९३ ६५५७३७ 

जे*ठ नाग>रक (द,लत) 500 १३०९१७ १७०८२५ २४४६४६ 

जे*ठ नाग>रक (कणा�ल<) 500 १४०५६ २९६२६ २८७९७ 

६० वष� मा�थका एकल म%हला 500 २५८११३ ३६१३५० ३४११०६ 

६० वष� मु नका एकल म%हला (�वधवा) 500 ५३६३१२ २१९९३३ ३१३६१३ 

पणु� अपा{गता भएका !यिqत 1000 १८२५२ २२१३८ २५४९२ 

आ,शकं अपा{गता भएका !यिqत 300 ६८७५ ६७७४ ६८६३ 

लोपो�मुख आ%दवासी/जनजाती 1000 १९२९९ १८८२५ १९२२३ 

बालबा,लका 200 ४५८१३५ ५५१९१६ ५३७११८ 

कुल जaमा  २०४६९८० २०४५०८० २१७२५९५ 

   * Kथम आठ म%हनाको । 
     �ोतः सं{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय । 
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चालु आ�थ
क वष
मा भHता पाउने ल~Fत Cयि3तह+को संsयाHमक �ववरण 

सुनौला हजार iदन आयोजना  

१३.१०४Kजनन उमेर समहुका म%हला र २ बष� म ुनका बालबा,लकाह|मा पोषण 

सaब�धी वानी !यवहार, धारणामा सधुार गनw लyय ,लई ओखलढु{गा, खोटाङ, 

उदयपरु, स�तर<, सनुसर<, ,सरहा, ,स�धुल<, रामेछाप, धनषुा, महो2तर<, मकवानपरु, 

बारा, पसा�, रौतहट, र सला�ह< (१५) िज\लाह|का २५ K तशत (कुल २ सय ९२) 

गाउँ �वकास स,म तह|मा सनुौला हजार %दन आयोजना काया��वयनमा आएको 

छ ।  

वातावरण Cयवथापन  

१३.१०५वातावरण र �वकासबीचको अ�यो�या�-त सaब�धलाई मVयनजर गर< 

वातावरणीय स�तलुन कायम रा]दै �वकास f^याकलापलाई वातावरणम�ैी ढंगले 

अगा�ड बढाउन फोहरमलैा !यव�थापन काय�̂ म, जलवाय ू प>रवत�न अनकूुलन 

काय�̂ म, �वकास आयोजना सचंालन गनु� अ घ Kारिaभक वातावरणीय पर<Mण, 

�थानीय  नकायबाट सँचालन ग>रने काय�̂ महBलाई वातावरणम�ैी त\ुयाउन 

ऐन,  नयमावल<मा वातावरण सरंMणका �वषयहBलाई �प*ट ग>रएको छ । 

�थानीय�तरमा वातावरण सरंMण, जलवाय ु प>रवत�न अनकूुलन, �वपo 

!यव�थापन, फोहरमलैा !यव�थापन, जै�वक �व�वधता सरंMणको M�ेमा सबकैो 

भ,ुमका र िजaमेवार< �प*ट ग>रएको सरल र मापनयोzय सचूक स%हतको 

वातावरणम�ैी �थानीय शासन KाBप नेपाल सरकार म��ीप>रषदबाट २०७० साल 

असोज २३ गत े जार< भएको छ । आ�थ�क वष� २०५८।५९ देQख सBु भएको 

�थानीय�तरमा वातावरणीय !यव�थापन स(ु%ढकरण काय�̂ म हाल पवूा�}चल 

Mे�का �वराटनगर उपमहानगरपा,लका, धनकुटा, धरान, इटहर<, इनBवा, दमक, 

झापा, भ�परु, मेचीनगर, इलाम नगरपा,लका लगायत पाँचथर, इलाम, झापा, 

धनकुटा, सनुसर< र मोर{ग िज\लामा सचंालनमा रहेका छन ।  

१३.१०६IEE K तवेदनको काया��वयनमा Kभावकार<ता \याउन आ�थ�क वष� २०६७।६८ 

देQख ��भवुन �व�व�वoयालय र काठमाड� �व�व�वoयालयका वातावरण 

�वभागसगं समझदार< प� (MOU) मा ह�ताMर गर< सालबसाल< Bपमा 

वातावरण �वषयका �वoयाथW एव ं ,शMकहBको सलंzनतामा त-ेोपM 
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अनगुमनलाई स�ंथागत गद� आएको छ । चाल ु आ�थ�क वष�को बशैाख 

म%हनासaममा यी दवु ै �व�व�वoयालयबाट चुरे M�ेका �व,भ�न ९ िज\लाको 

ढंु{गा, �ग�ी तथा बालवुा सकंलन/उ2खनन ्सaब�धी IEE K तवेदनको अनगुमन 

सBु ग>रएको छ । 

समावेशी �वकास 

१३.१०७ समावेशी �वकासको अवधारणा अन|ुप आ%दवासी र जनजा त, उपेiMत, 

उि2प�डत र द,लत, मधेशी, मिु�लम, �पछडा बग�का अ त>रqत दगु�म एव ं�वशषे 

Mे�, गaुबा !यव�था �वकास काय�̂ म र म%हला तथा बालबा,लकाका ला�ग 

�वकेि��त काय� योजना ज�ता काय�̂ मह| स�चालनमा \याइएको छ । यसगैर< 

म%हलाम�ैी र लl�गक समानतामखुी काय�̂ मह|लाई अ नवाय� ग>रएको छ ।  

लोपो�मुख आiदवासी/जनजा�त उHथान र चपेाङ �वकास काय
xम  

१३.१०८ देशका �व,भ�न भौगा,लक �थानमा बसोबास गनw आ%दवासी जनजा त तथा 

चेपा{ जा तको सामािजक, आ�थ�क, साँ�कृ तक तथा शiैMक �वकास एव ंउ2थान 

गर< उनीह|लाई राि*Gय �वकासको मलूधारमा सहभागी गराउने उ�े�यले आ�थ�क 

वष� २०५३/५४ देQख के��देQख �थानीय�तरमा �व�वध काय�̂ मह| स}चालन हँुदै 

आएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा २४ वटा आ%दवासी जनजा तह|को 

साँ�कृ तक सaपदाह| सरंMण र सaवध�न काय�̂ म सaप�न भएको छ भने 

साँ�कृ त महो2सव ५३ वटा, मातभृाषा साMरता कMा २३ वटा, चेतना अ,भव�ृ� 

काय�̂ म ५६ वटा र सीपमलूक काय�̂ म १६ वटा सaप�न भएका �थए । चाल ु

आ�थ�क वष� को Kथम ८ म%हनामा २४ वटा चेतनामलूक काय�̂ म, ५ वटा 

�वoयतुीय स}चार माVयमoवारा आ%दवासी जनजा तहBको सवालमा काय�̂ म 

Kसारण, पय�टन पदमाग� �थलहBमा आ%दवासी जनजा तहBलाई पय�टन पदमाग� 

सaब�धी ६ वटा काय�̂ म, २४ वटा मातभृाषा साMरता तथा ,शMक K,शMण 

काय�̂ म सaप�न भएका छन ्। 2य�त ैअ�तरा�ि*Gय मातभृाषा %दवस तथा रा*G 

मातभृाषा सेवा परु�कार ६ वटा  �वतरण, मातभृाषा चल�च� महो2सव ३ वटा 

स�ंथाले ३–३ %दनसaम स}चालन गर< आ%दवासी जनजा त चल�च�को सरंMण 

Kवध�न गद� चल�च�कमWहBलाई Kो2साहन ग>रएको छ । 
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उपे~Fत, उHपी�डत    र    द�लत    वग
    उHथान    �वकास    काय
xम     

१३.१०९सामािजक एव ंआ�थ�क |पले अ2य�त ै �पछ�डएको अव�थामा रहेको द,लत 

समदुायको समL �वकास गर< उनीह|लाई �वकासको मलू Kवाहमा \याउन 

२०५४ देQख यो काय�̂ म स}चालनमा आएको हो ।  

ता�लका १३ (कझ) : उपे~Fत, उHपी�डत र द�लत वग
 उHथान �वकास काय
xम  

,स.नं. मु]य काय�̂ महB इकाई 
२०६९/७० २०७०/७१* 

भौ तक भौ तक 

१ उpच,शMा छा�विृ2त  जना ६२४ ४७३ 

२ खानेपानी तथा शौचालय  नमा�ण वटा १५ २१ 

३ रोजगारमूलक ता,लम  जना १५ ७०  

४ लोक सेवा तयार< कMा  जना २०० ६० 

५ रे�डयो तथा टे,ल,भजन  पटक ६४ ६६ 

६ कृ�ष तथा पशु सेवा वटा ४ ५ 

७ आयमूलक तथा ,सपमूलक  िज\ला ७५ ७५ 

  * Kथम आठ म%हनाको । 
      �ोतः सं{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय 

�पछ�डएको समुदाय उHथान �वकास काय
xम  

१३.११०मधेशी, मिु�लम एव ंपछा�ड परेका वग� र अ�य अ\पस]ंयकह|को %हत अनकूुल 

नी त  नमा�ण गर< उनीह|को आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ तक ि�थ तमा सधुार 

गनw हेतलेु नेपाल सरकारको आपm्न ै �ोतमा आ�थ�क वष� २०६४/६५ देQख २६ 

िज\लामा यो काय�̂ म स}चालनमा आएको हो । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

काय�शाला गो*ठ¢ ३ वटा सaप�न ग>रएका �थए भने  �पछडा वग� उ2थान 

काय�̂ म ३ र मिु�लम वग� उ2थान काय�̂ म १ वटा ग>रएका �थए । आ�थ�क 

वष� २०७०/७१ को Kथम ८ म%हनामा प न १ वटा काय�शाला गो*ठ¢, १ वटा 

�पछडा वग� एकल म%हला उ2थान काय�̂ म र १ वटा �पछ�डएको समदुाय 

सaब�धी टे,ल,भजन Kसारण, भोजपरु< र मगह< भाषा सaब�धी २ वटा ता,लम 

तथा गो*ठ¢ सaप�न हुनकुा साथै २ सय ५ जना �पछ�डएको समदुायका जे*ठ 

नाग>रकह|लाई सaमान ग>रएको छ ।   
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राि9:य द�लत आयोग  

१३.१११द,लतह|को हक %हत सरंMण र समL �वकासको ला�ग गठन भएको राि*Gय 

द,लत आयोगले म]ुयतः द,लत सaव�धी नी त  नमा�ण गनw, द,लतह|को 

परaपरागत सीपको अVययन गनw भ,ूमह<न द,लतको तtयांक सकंलन एव ं

�व�लेषण गनw, सामािजक जागरण र �याय सaव�धी काय�̂ म स}चालन गनw, 

द,लत सaव�धी काय�̂ मह|को सम�वय र सयंोजन गनw तथा द,लत तtयाकं 

�ोत के��को �वकास गनw ज�ता काय�ह| २०५८ सालदेQख गद� आएको छ । 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सaब�धी अ�तरf^या 

तथा छलफल काय�̂ म १७ वटा, द,लत समदुायको परaपरागत पेशा सरंMण र 

आध ुनक�करण गनw सaब�धी काय�̂ म ५ वटा र सम�याL�त अ�तरजातीय 

जो�डलाई Kारिaभक सहयोग काय�̂ म ५ वटा सaप�न ग>रएका �थए । चाल ु

आ�थ�क वष� २०७०/७१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसरु र सजाय) ऐन, 

२०६८ को Kचार Kसार ग>रएको छ ।  

राि9:य मुिलम आयोग 

१३.११२नेपाल सरकार म��ीप>रषदको २०६८ साल  च�ै २३ गतकेो बठैकको  नण�यबाट 

" राि*Gय मिु�लम आयोगको गठन र सचंालन !यव�था २०६८” �वीकृत भई 

आ�थ�क वष� २०६८।६९ देQख आयोग f^याशील हँुदै आएको छ । मिु�लम 

समदुायको धा,म�क, सां�कृ तक, >र त>रवाज, भाषा एव ं इ�ला,मक ,शMालाई 

अ,भव�ृ� र स(ुढ गर< मिु�लम समदुायको आ�थ�क सवल<करण समेतका ला�ग 

काननूी, जागरणका Mे�हBको प%हचान तथा �व�लेषण गन�, राvयलाई प*ृठपोषण 

%दन एव ं सम�वया2मक Bपमा नेत2ृव Kदान गनw काय�मा आयोग Kय2न,शल 

रहेको छ । 

दगु
म एवं �वशषे Fे� �वकास काय
xमः  

१३.११३नेपालको उ2तर< सीमावतW िज\लाह| र भौगो,लक (ि*टकोणले अ2य�त �वकट 

एव ंआ�थ�क (ि*टकोणले �पछ�डएका २२ िज\लाह|मा ग>रवी  नवारणलाई सघाउ 

प¥ुयाउने गर< लiMत काय�̂ मको |पमा दगु�म Mे� �वकास काय�̂ म 

स}चालनमा रहेको छ । यस काय�̂ म अ�तग�त आ�थ�क वष� २०६९/७० मा १३ 

वटा झोल{ुगेपलु  नमा�ण, २ वटा ,सचंाइ आयोजना, ५५ fक.,म. घोडटेो वाटो 
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 नमा�ण, ८ वटा खानेपानी र ८ वटा �वoयतुीकरण आयोजना सaप�न भएकोमा 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम ८ म%हनामा ५ वटा झोल{ुगेपलु  नमा�ण, ३ वटा 

�वoयतुीकरण आयोजना, २ वटा ,सचंाई आयोजना, ३ वटा खानेपानी, ९ fक.मी. 

वाटो / सडक  नमा�ण र ६ वटा सामदुा यक पवूा�धार आयोजना सaप�न भएका 

छन ्। 

बौ� दश
न  वध
न तथा गुVवा �वकास काय
xम  

१३.११४देश,भ� छ>रएर रहेका गaुवा तथा गaुवामा रहेका मह2वपणू� परुाताि2वक ब�त ु

तथा साव�ज नक सaपि2तह|को सरंMण, सaवध�न र �व�तार गन� यो काय�̂ म 

स}चालन भएको हो । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यस काय�̂ म अ�तग�त १ 

पटक बौ� दश�न सaब�धी अVययन £मण काय�̂ म, २ पटक धम� देशना 

काय�̂ म र १ सय ७५ वटा Kाचीन गaुवा सरंMण काय�̂ म सaप�न भएकोमा 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम ८ म%हनामा २० वटा गaुबाहBलाई सोलार 

�वतरण, बौ� दश�न अVययन £मण, डकुमेि�G  नमा�ण तथा धा%दङ र 

मकवानपरु िज\लामा धम� देशना (Kवचन काय�̂ म) सaप�न भएको छ ।  

बादY समुदाय उHथान �वकास स�म�त  

१३.११५देशका �व,भ�न भौगा,लक �थानमा बसोबास गनw  द,लत ,भ�को प न 

उ2पी�डत बाद< समदुायको सामािजक, आ�थ�क, साँ�कृ तक तथा शiैMक �वकास 

एव ं उ2थान गर< उनीह|लाई राि*Gय �वकासको मलूधारमा सहभागी गराउने 

उ�े�यले नेपाल सरकार म��ीप>रषदको २०६८ साल च�ै २३ गतकेो   नण�यबाट 

बाद< समदुाय उ2थान �वकास स,म तको गठन भई आ�थ�क वष� २०६८/६९ देQख 

के�� तथा �थानीय �तरमा �व�वध काय�̂ मह| स}चालन हँुदै आएका छन।् 

आ�थ�क वष� २०७०/७१ को Kथम आठ म%हनामा २१ जना बाद< समदुायका 

यवुाह|लाई लोक सेवा तयार< कMा स}चालन, २४ जना यवु तह|लाई 

!य%ुटपाल�र ता,लम स}चालन र १४ जना यवुाह|लाइ वक� शप ता,लम Kदान 

ग>रएको छ ।  
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थानीय वायHत शासन तथा सामुदा�यक �वकास काय
xम 

१३.११६स{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालयको नेत2ृव तथा दात ृ

 नकायह|को सयंqुत सहयोगमा सब ै िज�वस, नगरपा,लका र गा�वसमा लाग ू

भएको यो काय�̂ म �थानीय  नकाय, सामदुा यक तथा ग~ै सरकार< स�ंथा 

माफ� त काया��वयन ग>रएको छ । यस काय�̂ मको लyय �थानीय सशुासन तथा 

सामदुा यक �वकास माफ� त ग>रबी �यनूीकरणमा योगदान प�ु याउन ुरहेको छ ।    

ता�लका १३ (कञ) : सामािजक प#रचालनको िथ�त 
(सं]यामा) 

^.सं. �ववरण 
आ�थ�क वष� 

२०७०/७१ सaम*
 

१ सामािजक प>रचालन काया��वयन भएको गाउँ �वकास स,म त ३,९१५ 

२ सामािजक प>रचालन काया��वयन भएको नगरपा,लका ४०३ 

३ वडा नाग>रक म}च �थापना भएको स]ंया ३५६३८ 

४ वडा नाग>रक म}चका सद�य सं]या (४३ K तशत म%हला) ८१०८३५ 

५ नाग>रक सचेतना के�� �थापना भएको सं]या ६३१८ 

६ 
गा�वस स�चव र वडा स�चवह|लाई |पा�तरणीय सामािजक प>रचालन 

सaब�धी अन,ुशMण 
४३१८ 

७ नाग>रक सचेतना के��का सद�य सं]या (६८ K तशत म%हला) ११६०७७ 

८ 
वडा नाग>रक म}च/नाग>रक सचेतना के��का सद�यह|लाई �थानीय 

योजना तजु�मा सaब�धी ता,लम 
१२९५४० 

 * Kथम आठ म%हनाको । 
 �ोतः सं{घीय मा,मला तथा �थानीय �वकास म��ालय 

समया तथा चुनौतीह+ः    
    

समL सामािजक M�ेमा देQखएका चुनौतीहB  नaनानसुार भएको पाइ�छः 

१३.११७हालको समयमा समदुायले �वoयालय स}चालनमा अ नpछा Kकट गनु� र 

�थानीय जनK त न�ध नहुन ु ज�ता कारणबाट समदुायलाई �वoयालय 

ह�ता�तरण गनw काय�मा चनुौती रहेको छ । 

१३.११८सामदुा यक �वoयालयहBमा न तजामखुी अनदुान Kणाल< �था�पत गर< 

�वoयालयहBमा �वoयाथW %टकाउने, गणु�तर<य ,शMा Kदान गर< तोfकएको 

�तर कायम गनw ज�ता चनुौ त ,शMा M�ेमा देQखएका छन ्।  
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१३.११९�वoयालयहBमा कायम हुनपुनw �यनुतम ,शMक �वoयाथW अनपुात कायम गर< 

सो बमोिजम ,शMक दरब�द< र 2यसको पदप ुत � गनु� चुनौ तपणू� देQख�छ । 

१३.१२०�वoयालय ,शMामा सलंzन जनशिqतको Mमता अ,भव�ृ�मा !यापकता \याई 

दM र सMम जनशिqत �वकास भएमा मा� गणु�तर<य ,शMा Kदान गन� 

सfकने भएकाले सो M�ेमा थप Kयास हुनपुनw देQख�छ । 

१३.१२१,शMा म��ालय अ�तग�त सचंा,लत आयोजनाहB एकआपसमा सaबि�धत रहेका 

र एउटाको सफलता/असफलता अक� आयोजनाको सफलता/असफलतासँग 

सaबि�धत भएकाले ती काय�̂ महBका बीचमा सम�वय कायम गर< काय�̂ म 

अ घ बढाउन चुनौ तपणू� रहेको छ ।  

१३.१२२लiMत वग� K त केि��त क तपय काय�̂ महB सचंालन गदा� लiMत वग�को 

प%हचान गर< सोह< अनBुप काय�̂ म सचंालन गनु�पनw हु�छ । 2यसलेै लiMत 

वग�को स%ह प%हचान गर< काय�̂ म स}चालन गनु� चुनौ तपणू� रहेको छ । 

१३.१२३�व,भ�न रोगहBको Kकोपसँग ै आम नाग>रकहBको �वा�tय सेवाको पहँुचमा 

व�ृ� गनु�, Lामीण Mे�मा �चfक2सक तथा अ�य �वा�tयकमWहBको सेवाको 

स ुनि�चतता गनु�, आव�यक �ोतको प ूत � गनु� �वा�tय Mे�का चुनौती रहेका 

छन।् 

१३.१२४ नजी Mे�बाट Kदान ग>रने �वा�tय सेवालाई सामािजक दा य2वको भावना 

अनकूुल सेवामखूी बनाउन ुर 2य�ता स�ंथाहBलाई  नयमन गनु� चुनौती रहेको 

छ ।  

१३.१२५oव�दवाट �ब�था�पत जनताले भोzन ु परेको �वशषेतः मान,सक �वा�tय, 

अपा{गता, आ�थ�क पीडावाट ,सिज�त �वा�tय सaब�धी सम�याहB समाधान 

गनु� ज%टल एव ंचुनौतीपणू� रहेको छ ।  

१३.१२६�पछ�डएको M�े र वग�मा रहेको परaपरागत सोचका कारणले छोर<लाई 

�वoयालय नपठाउने, चाँडो �ववाह ग>र%दने र कम उमेरमा वpचा ज�माउने 

Kविृ2त �वoयमान ् रहेको स�दभ�मा मात ृ म2ृयदुर तथा ,शश ु म2ृयदुरमा 

अपेiMतBपमा कमी \याउन ुचुनौती रहेको छ ।  
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१३.१२७असं̂ मणज�य एव ं असाVय रोगहBको व�ृ� भरैहेको प>रKेMमा य�ता 

रोगहBबाट पी�डत �यनु आय भएका तथा सीमा�तकृत वग�हBलाई लiMत गर< 

आव�यक काय�̂ म �व�तार गनु� चुनौती रहेको छ ।    

१३.१२८सन ्२०२२ सaममा जनस]ंयालाई K त�थापन तहमा प�ु यायन काय� चुनौतीपणू� 

रहेको छ । 

१३.१२९ %दनान%ुदन अ2य�धक मा�ामा व�ृ� भएका सामािजक सघं स�ंथाहB�ारा 

सचंा,लत काय�̂ ममा दोहोरोपना हटाउने तथा ती  नकायवीच सम�वय र 

सहयोगको अ त>रqत काय�̂ मको उपयो�गता, Kभावकार<ता र सलंzन 

 नकायहBलाई जवाफदेह< बनाउने �वषय चुनौ तपणू� रहेको छ । 

१३.१३० Lामीण�तरसaम खेलकुदको पहँुचलाई �व�तार गन�, खेलकुद M�ेलाई 

राजनी तक ग त�व�धबाट मqुत गन�, यवुा सaब�धी f^याकलापहBको एक�कृत 

Bपमा अ,भलेख तयार पान�, सव ैMे� जात, जा तका यवुाहBलाई समे6ने गर< 

यवुासगं सaबि�धत काय�̂ महBको तजु�मा गनw काय� चनुौतीपणू� भएको पाइ�छ। 
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१४. साव
ज�नक संथानह+ तथा �नजीकरण 

१४.१ सव�साधारण नेपाल< जनतालाई आधारभतू व�त ु तथा सेवा सव�सलुभ Bपमा 

उपल�ध गराउने, �वकासको आधारभतू सरंचना  नमा�ण गनw, व�त ु र सेवा 

उ2पादन तथा �ब^�मा !यवसा यक ,स�ा�त अवलaबन गर< ती काय�मा दMता 

एव ं Kभावकार<ता बढाई नाफा समेत आज�न गर< आ�थ�क |पले आ2म नभ�र 

रहने, पवूा�धार  नमा�ण एव ं आ�थ�क व�ृ�मा योगदान प�ु याउने आ%द उ�े�यले 

साव�ज नक स�ंथानहB �थापना ग>रएको हो ।  नजी Mे�को अपेiMत �तरमा 

उoयमशीलता �वकास भइनसकेको, Kा�व�धक �ान, !यवसा यक र पुँजी लगानी 

गनw Mमता र ठूला पवूा�धार �वकासमा अनभुव समेत नभएको अव�थामा 

सरकारoवारा देश �वकासका ला�ग आधारभतू सरंचना  नमा�ण गन�पनw तtयलाई 

मनन ्गर< साव�ज नक स�ंथानहBको �थापना भएको हो ।  

१४.२ �व.स.ं १९९३ सालमा साव�ज नक स�ंथानका |पमा नेपाल बlक ,ल,मटेडको 

�थापनाप�चात ् साव�ज नक स�ंथानको औपचा>रक सBुवात भई �व.स.ं२०४९ 

सaममा पzुदा मलुकुमा ६६ वटा साव�ज नक स�ंथानहB अि�त2वमा रहेका �थए। 

उ2पादन, �वतरण र सेवालाई Kभावकार< बनाई !यवसा यक ,स�ा�त अनसुार 

च\न सकुन ् भनी सोह<अनसुारको नी तगत !यव�था, लगानीमा लचकता र 

स}चालनमा यथो�चत सरंMण %दइएका साव�ज नक स�ंथानहBले सBुवातमा केह< 

रा�ो काम गरे ताप न प छ  यनको Kभावकार<ता �यनू हँुदै आएको छ । 

सरकारले लामो समयसaम सरंMण %दँदा प न साव�ज नक स�ंथानहBले 

!यवसा यक काय�कुशलता र उoयमशीलता हा,सल गन� सकेनन,् बB सरकार< 

सरंMणवाद< नी त र अनदुानकै भरमा स}चा,लत हँुदाहँुदै प न ठूलो नोqसानीमा 

रहेको ि�थती छ । �व.स.ं २०४६ सालको राजनी तक प>रवत�नप छ सरकारले 

अवलaवन गरेको खुलाबजारमखुी अथ�!यव�थाको कारण स�ंथानहBमा सरकारको 

लगानी घटाई  नजीकरण गनw नी त ,लई ३० वटा स�ंथानहB  नजीकरण समेत 

ग>रए । स�ंथानहBको समL काय�कुशलतामा सधुार \याउने तथा  तनको 

!यवसा यकतामा अ,भव�ृ� गन�का ला�ग स�ंथानका काय�कार< KमखुहB योzयता, 

दMता र Mमताका आधारमा  नयिुqत गनw र कामको अनगुमन तथा 

म\ूया{कन गनw उ�े�यले २०६८ सालमा गठन ग>रएको साव�ज नक स�ंथान 

 नदwशन बोड�ले यस M�ेमा काय� अगा�ड बढाएको छ । 
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१४.३ नेपाल सरकारको पणू� वा अ�धकाशं �वा,म2वमा सचंा,लत ३७ वटा साव�ज नक 

स�ंथानहBको कुल स}चालन आय आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.२ खब� २३ अब� 

२६ करोड ३९ लाख पगेुको छ । यो रकम अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा 

२०.१७ K तशतले बढ< हो । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा यी स�ंथानहBको कुल 

स}चालन आय B.१ खब� ८५ अब� ७९ करोड २७ लाख रहेको �थयो । 

१४.४ नेपाल सरकारको पणू� वा अ�धकाशं �वा,म2वमा स}चालनमा रहेका ३७ वटा 

साव�ज नक स�ंथानहBमVये आ�थ�क वष� २०६९/७० मा १९ वटा स�ंथानहB खुद 

नाफामा र १६ वटा स�ंथानहB खुद नोqसानीमा स}चा,लत छन।् नेपाल 

इि�ज नय>रङ क�स\टे�सी सेवा के�� ,ल.को कारोवार नभएको र जनकपरु 

चुरोट कारखाना ,ल.का कम�चार<हBको अवकाश (Pay-off) भई तtया{क Kा�त 

नभएको ि�थ त छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा स�ंथानहBको खुद नोqसान 

B.३ अब� ४९ करोड ६० लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.११ अब� ४० 

करोड ५ लाख खदु नाफा भएको छ। नेपाल �वoयतु Kा�धकरण र नेपाल आयल 

 नगमको खुद नोqसान उ\ले]य मा�ामा घटेको तथा नेपाल वायसेुवा  नगम, 

कृ�ष �वकास बlक, कृ�ष सामLी कaपनी ,ल,मटेड,  नMेप तथा कजा� सरुMण 

 नगम ,ल. लगायतका स�ंथानहBको खदु नाफा ब:नाले यो अव�था देQखएको 

हो ।  

१४.५ नेपाल दरूस}चार कaपनी ,ल.को खुद नाफा B.११ अब� ३० करोड, कृ�ष �वकास 

बlक ,ल,मटेडको खुद नाफा B.२ अब� २९ करोड, राि*Gय वाQणvय बlक 

,ल,मटेडको खुद नाफा B.१ अब� ३१ करोड, नेपाल नाग>रक उ�डयन 

Kा�धकरणको खुद नाफा B.१ अब� ९ करोड र %द %टaबर कप�रेशन अफ नेपाल 

,ल.को खुद नाफा B.३७ करोड रहेकाले आ�थ�क वष� २०६९/७० मा स�ंथानहBको 

ि�थ तमा सधुार भई खुद नाफा B.११ अब� ४० करोड पगेुको हो ।  

१४.६ आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा नेपाल �वoयतु Kा�धकरणको खुद नोqसान B.९ अब� 

९५ करोड रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो नोqसान घटेर B.४ अब� ६३ 

करोड रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �वoयतु ्महसलु २० K तशतले व�ृ� 

हुन,ु �व नमय दर प>रवत�नका कारणले भएको नोqसान (Exchange rate loss)  

घ6न ु र कम�चार< खच� !यव�था (Employee provision) मा गत आ�थ�क वष� 

भ�दा B.७४ करोड कम !यव�था (Provisioning) गनु�परेकाले नेपाल �वoयतु 
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Kा�धकरणको खदु नोqसान ठूलो अ{कले कमी आएको हो । 2य�त,ै आ�थ�क 

वष� २०६८/६९ मा नेपाल आयल  नगमको B.९ अब� ५३ करोड खुद नोqसान 

रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.२ अब� ५ करोड मा� खदु नोqसान रहेको 

छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा अ�तरा�ि*Gय बजारमा कpचा तले (Crude oil)  

को म\ूय घ6न गएकोले खदु नोqसान ठूलो अ{कले घटेको हो ।   

१४.७ आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा ३७ वटा साव�ज नक स�ंथानहBमा नेपाल 

सरकारको कुल सेयर लगानी B.१ खब� ७ अब� ६६ करोड ३८ लाख पगेुको छ 

भने सोह< अव�धसaममा कुल ऋण लगानी B.१ खब� ६ अब� ५० करोड १७ लाख 

पगेुको छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा यी स�ंथानहBमा सेयर लगानी B.१ खब� 

२ अब� ४१ करोड ३७ लाख र ऋण लगानी B.१ खब� १ अब� २३ करोड ६७ लाख 

रहेको �थयो । यसर< स�ंथानहBमा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी अ घ\लो 

वष�को तलुनामा ^मशः ५.१३ र ५.२० K तशतले बढेको छ । 

१४.८ ३७ वटा साव�ज नक स�ंथानहBको कुल सेयरधनी कोष आ�थ�क वष� २०६९/७० 

सaममा कुल  B.९७ अब� ८४ करोड १५ लाख रहेको छ । अ घ\लो आ�थ�क 

वष�मा उqत सेयरधनी कोष B.९७ अब� ५९ करोड ८७ लाख रहेको �थयो । 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ को तलुनामा प छ\लो आ�थ�क वष�मा स�ंथानहBको 

सेयरधनी कोष ०.२५ K तशतले व�ृ� भएको छ । 2यसगैर<, आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ सaममा स�ंथानहBको खदु ि�थर सaपि2त B.१ खब� २० अब� ४१ 

करोड ६१ लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा उqत रकम B.१ खब� १८ 

अब� ५६ करोड ८६ लाख पगेुको छ। 

१४.९ नेपाल सरकारलाई साव�ज नक स�ंथानहBबाट आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा B.६ अब� 

२६ करोड २३ लाख लाभांश Kा�त भएकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा केह< व�ृ� 

भई B.६ अब� ९९ करोड २ लाख Kा�त भएको छ । यो रकम सरकार< सेयर 

लगानीको ६.४९ K तशत हो । नेपाल सरकारलाई यस अव�धमा नेपाल दरू 

स}चार कaपनी ,ल., नेपाल �टक एqसचे}ज ,ल., औoयो�गक M�े !यव�थापन 

,ल. र जल�वoयतु लगानी तथा �वकास कaपनी ,ल.बाट मा� लाभांश Kा�त 

भएको छ। 
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राजव र कुल गाह
थ उHपादनमा साव
ज�नक संथानको योगदान  

१४.१० नेपाल सरकारले आ�थ�क वष� २०६९/७० मा सकंलन गरेको कुल राज�व B.२ खब� 

९६ अब� १ करोडमा साव�ज नक स�ंथानहBबाट Kा�त लाभांशको अशं २.३६ 

K तशत (B.६ अब� ९९ करोड २ लाख) रहेको छ । नेपाल सरकारले स�ंथानमा 

गरेको सेयर लगानीको अनपुातमा सरकारलाई Kा�त K तफल अथा�त लाभाशं 

६.४९ K तशत मा� भएकाले यो K तफल दर Kच,लत �याज दरभ�दा �यनू 

देQख�छ ।  

१४.११ आ�थ�क वष� २०६९/७० को कुल गाह��tय उ2पादन B.१६ खब� ९३ अब� मा 

साव�ज नक स�ंथानहBको कुल स}चालन आयको योगदान १३.१७ K तशत (B.२ 

खब� २३ अब�) रहेको  छ । साव�ज नक स�ंथानहBमVये सबभै�दा बढ< !यापा>रक 

Mे�को स}चालन आय कुल गाह��tय उ2पादनको ७.१० K तशत (B.१ खब� २० 

अब� ३६ करोड) रहेको छ भने सबभै�दा �यनू अशं सामािजक M�ेको ०.०७ 

K तशत (B.१ अब� २१ करोड) मा� रहेको छ । 

१४.१२ सरकारले साव�ज नक स�ंथानहBमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा Kवाह गरेको ऋण 

(B.१२ अब� ५५ करोड २१ लाख) को %ह�सा सोह< वष�को कुल सरकार< खच� B.३ 

खब� २ अब� ५ करोड ३९ लाखमा ४.१६ K तशत रहेको छ भने पुँजीगत खच� 

B.५४ अब� ५९ करोड ८४ लाखमा साव�ज नक स�ंथानहBमा Kवाह भएको ऋणको 

%ह�सा २२.९९ K तशत रहेको छ । 

१४.१३ साव�ज नक स�ंथानमा काय�रत कम�चार<हB सेवा  नव2ृत भएप छ उपदान, 

 नव2ृतभरण, औषधी उपचार, बीमा, �वदाको रकम ज�ता �व,भ�न शीष�कहBबाट 

%दइने स�ुवधाको कारण हरेक स�ंथानहBको कोषमा !यव�था नग>रएको 

दा य2वमा वषwनी व�ृ� भरैहेको छ । आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा साव�ज नक 

स�ंथानहBको कोषमा !यव�था नग>रएको दा य2व B.२१ अब� २० करोड २१ 

लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा उqत रकममा २५.०३ K तशतले व�ृ� 

भई B.२६ अब� ५० करोड ९९ लाख पगेुको छ । स�ंथानहBको कोषमा !यव�था 

नग>रएको दा य2वमा वषwनी व�ृ� भरैहेको ि�थ तले अि�तममा नेपाल सरकार 

उपर न ैभार पनw हँुदा यसलाई समयम ै नय��ण गनु� जBर< छ ।   
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१४.१४ आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा ३७ वटा साव�ज नक स�ंथानहBको खुद सि}चत 

नोqसान B.२१ अब� १७ करोड १५ लाख पगेुको छ । सि}चत नोqसान B.१ 

अब�भ�दा बढ< भएका स�ंथानहBमा नेपाल आयल  नगम (B.२४ अब� ५४ करोड), 

नेपाल �वoयतु Kा�धकरण (B.१४ अब� ४३ करोड), राि*Gय वाQणvय ब{ैक (B.११ 

अब� ५३ करोड), नेपाल खाoय स�ंथान (B.१ अब� १८ करोड) र नेपाल वायसेुवा 

 नगम (B.१ अब� १० करोड) रहेका छन ् । सि}चत नाफा B.१ अब�भ�दा बढ< 

भएका स�ंथानहB अ�तग�त नेपाल दरूस}चार कaपनी ,ल. (B.३८ अब� ६४ 

करोड), नेपाल नाग>रक उ�डयन Kा�धकरण (B.१ अब� ८० करोड), नाग>रक 

लगानीकोष (B.१ अब� २५ करोड), कृ�ष  �वकास ब{ैक ,ल,मटेड (B.१ अब� १९ 

करोड) रहेका छन ् । सि}चत नोqसानीको ठूलो अ{क हेदा� नेपाल सरकारले 

स}चालन गरेका क तपय साव�ज नक स�ंथानहBबाट सरकारलाई उपलि�ध भ�दा 

दा य2व थप गनw काम भइरहेको छ ।  

साव
ज�नक संथानह+को Fे�गत �व�लेषण 

औJयो�गक Fे�ः  

१४.१५ औoयो�गक M�ेमा �वगतमा सातवटा स�ंथानहB स}चालनमा रहेकोमा जनकपरु 

चुरोट कारखाना ,ल.का कम�चार<हBलाई स�ुवधास%हत अवकाश (Pay-off) 

गरेप�चात उqत स�ंथानबाट कुन ैकारोबार नभएको ि�थ त छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा औoयो�गक M�े अ�तग�त स}चा,लत साव�ज नक स�ंथानहBले B.५ 

अब� ७४ करोड ३९ लाख बराबरको स}चालन आय आज�न गरेका छन ् जुन 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ को तलुनामा १७.८३ K तशत बढ< हो । जनकपरु चुरोट 

कारखाना ,ल. का साथै नेपाल ओ>रEड aयाzनेसाइट Kा.,ल.को स}चालन आय 

श�ूय न ैरहेको छ भने नेपाल औषधी ,ल.को स}चालन आय अ घ\लो वष�को 

तलुनामा ~ास भएको छ । उदयपरु ,समेEट उoयोग ,ल., हेटौडा ,समेEट उoयोग 

,ल., दzुध �वकास स�ंथान र ज�डबटु< उ2पादन तथा Kशोधन कaपनी ,ल. ले 

^मशः ५१.१४ K तशत, १७.७७ K तशत, १२.०८ K तशत र ६.५१ K तशतले 

स}चालन आय व�ृ� गन� सफल भएका छन ्।  

१४.१६ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यस M�ेका स�ंथानहBको खुद नोqसान गत वष�को 

तलुनामा ५४.९० K तशतले घ6न गई B.५६ करोड ९८ लाख पगेुको छ । यो 

Mे�को कुल सि}चत नोqसान B.९ अब� ६९ करोड ५० लाख पगेुको छ । यसर< 
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ठूलो रकम अझै प न सि}चत नोqसानी रहेको  आधारमा औoयो�गक Mे�का 

स�ंथानहB सम�याL�त रहेको �प*ट हुन आउँदछ । औoयो�गक M�ेका 

स�ंथानहBको खदु ि�थर सaपि2त गत वष�को B.३ अब� ७९ करोड ८३ लाख बाट 

B. १८ करोड २७ लाख �य ूनकरण भ ैB.३ अब� ६१ करोड ५६ लाख पगेुको छ ।  

१४.१७ औoयो�गक Mे�मा स}चा,लत स�ंथानहBले  तन� बाँक� ऋण आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ को तलुनामा B.३ करोड ३१ लाखले व�ृ� भ ैआ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

B. ४ अब� २४ करोड ३९ लाख पगेुको छ । ठूलो रकम ऋण ,लनेमा उदयपरु 

,समेEट उoयोग ,ल,मटेड (B.१ अब� ७२ करोड) र नेपाल ओ>रEड aयाzनेसाइट 

Kा.,ल. (B.१ अब� २९ करोड) रहेका छन ्। 2य�त,ै सेयरधनी कोष B. ३ अब� ७९ 

करोड ६३ लाख ऋणा2मक रहेको छ जुन गत वष�को तलुनामा B.६७ करोड ४ 

लाखले बढ< हो । औoयो�गक M�ेका स�ंथानहBमा सरकारले आ�थ�क वष� 

२०६९/७० सaममा सेयर लगानी B.५ अब� ३६ करोड ५६ लाख गरेको भएताप न 

लाभांश भने Kा�त गन� सकेको छैन ।  

१४.१८ औoयो�गक Mे�का स�ंथानहBमा जaमा २ हजार ६ सय ९ जना कम�चार<हB 

काय�रत रहेका छन ्भने कुल Kशास नक खच� वा�ष�क B. ४१ करोड ९९ लाख 

तथा कम�चार< अवकाशको  न,म2त कोषमा !यव�था नगरेको दा य2व B. २ अब� 

८४ करोड ४१ लाख रहेको छ । सातवटा स�ंथानहBमVये ५ वटा स�ंथानहB 

(दzुध �वकास स�ंथान, ज�डबटु< उ2पादन तथा Kशोधन कaपनी ,ल., हेटौडा 

,समेEट उoयोग ,ल,मटेड, उदयपरु ,समेEट उoयोग ,ल,मटेड र नेपाल औषधी 

,ल.) ले आ�थ�क वष� २०६९/७० सaमको लेखापर<Mण गराएका छन ्भने अ�यको 

लामो समयदेQख लेखापर<Mण हुन नसकेको अव�था छ । 

Cयापा#रक Fे�  

१४.१९ !यापा>रक M�ेमा रहेका छ वटा स�ंथानहBले आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.१ 

खब� २० अब� ३६ करोड ४७ लाख स}चालन आय आज�न गरेका छन ्भने खुद 

नोqसान  B.१ अब� ५५ करोड ३४ लाख रहेको छ । यस Mे�का स�ंथानहBको 

स}चालन आय  आ�थ�क वष� २०६८/६८ मा B.९५ अब� ३१ करोड ४१ लाख र 

खुद नोqसान B.९ अब� ७६ करोड ५० लाख रहेको �थयो । नेपाल आयल 

 नगमको आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा B.९ अब� ५३ करोड खुद नोqसान भएकोमा 

आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.२ अब� ५ करोड मा� खुद नोqसान भएको छ। 
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आ�थ�क वष� २०६९/७० मा अ�तरा�ि*Gय बजारमा कpचा तलेको म\ूय घ6न ुतथा  

आ�त>रक बजारमा पेGो,लयम पदाथ�को म\ूय ब:न ु ज�ता कारणले खुद 

नोqसान ठूलो अ{कले घटेको हो ।  

१४.२० आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा यस Mे�मा स}चा,लत स�ंथानहBको कुल ऋण B.२५ 

अब� ७५ करोड ६८ लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/६९ मा B.२६ अब� ५० करोड 

६१ लाख पगेुको छ । यस Mे�का स�ंथानहBमVये नेपाल आयल  नगमले 

सबभै�दा बढ< B.२५ अब� ७७ करोड ९ लाख ऋण ,लएको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० सaममा नेपाल आयल  नगम ,ल,मटेडलाई नेपाल सरकारको 

जमानतमा कम�चार< स}चयकोष र नाग>रक लगानीकोषबाट B.१३ अब� १३ करोड 

ऋण उपल�ध गराइएको छ ।   

१४.२१ !यापा>रक M�ेका स�ंथानहBको खुद ि�थर सaपि2त B.२ अब� २ करोड २७ लाख 

रहेको छ । खुद सaपि2त सबभै�दा बढ< कृ�ष सामLी कaपनी ,ल,मटेडको B.७७ 

करोड २५ लाख रहेको छ भने सबभै�दा �यनू नेशनल Gे�डङ ,ल,मटेडको B.२ 

करोड ९२ लाख रहेको छ । यस Mे�मा सचंा,लत स�ंथानहBको समL सेयरधनी 

कोष B.२३ अब� १२ करोड ४५ लाख ऋणा2मक रहेकोछ । नेपाल आयल  नगम 

,ल,मटेडको पुँजीकोष B.२४ अब� २४ करोड ७४ लाख ऋणा2मक रहेको कारण 

यस Mे�को पुँजीकोष उ\ले]य Bपमा ऋणा2मक रहन गएको हो । यस M�ेका 

६ वटा स�ंथानहBमVये ४ वटाले आ�थ�क वष� २०६९/७० सaमको लेखापर<Mण 

गराएका छन ् भने नेपाल खाoय स�ंथानले आ�थ�क वष� २०६६/६७ र नेशनल 

Gे�डङ ,ल,मटेडले आ�थ�क वष� २०६८/६९ सaमको मा� लेखापर<Mण गराएका 

छन।्  

१४.२२ यस Mे�का स�ंथानहBमा १ हजार ९ सय ३९ जना कम�चार< काय�रत रहेका र 

कोषमा !यव�था नग>रएको दा य2व B.८२ करोड ५१ लाख रहेको छ । 2य�त,ै 

Kशास नक खच� वा�ष�क B.१ अब� ३८ करोड ६४ लाख रहेको छ ।  यस Mे�का 

स�ंथानहBमा सरकारले आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा ऋण लगानी B.१२ अब� 

७९ करोड ५२ लाख तथा सेयर लगानी B.१ अब� ९९ करोड ९३ लाख गरेको 

भएताप न लाभांश भने श�ूय रहेको अव�था छ । 
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सेवा Fे�  

१४.२३ सेवा Mे�मा �वगतमा सातवटा स�ंथानहB स}चालनमा रहेकोमा नेपाल 

ईि�ज नय>र{ग क�स\टे�सी सेवा के��का कम�चार<हBलाई स�ुवधास%हत 

अवकाश (Pay-off) गरेप�चात उqत स�ंथानबाट कुन ैकारोबार नभएको ि�थ त 

छ । यस Mे�का स�ंथानहBको स}चालन आय आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा B.९ 

अब� ७५ करोड ३१ लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा उqत आयमा ९.५९ 

K तशतले व�ृ� भई B.१० अब� ६८ करोड ८९ लाख पगेुको छ । सबभै�दा बढ< 

नेपाल वायसेुवा  नगम र नेपाल नाग>रक उ�डयन Kा�धकरणले ^मशः B.६ अब� 

८३ करोड ६८ लाख र B.३ अब� २३ करोड ८२ लाख स}चालन आय Kा�त गरेका 

छन ्।  

१४.२४ सेवा Mे�का स�ंथानहBको आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा B.१ अब� ७ करोड ५८ लाख 

खुद नाफा रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा मनुाफा रकम व�ृ� भई B.१ अब� 

४४ करोड ३० लाख पगेुको छ। नेपाल नाग>रक उ�डयन Kा�धकरण, नेपाल 

वायसेुवा  नगम, औoयो�गक Mे� !यव�थापन ,ल., नेपाल पारवहन तथा गोदाम 

!यव�था कं.,ल.ले खदु मनुाफा आज�न गरेका छन ् भने नेशनल क��Gqसन 

कaपनी नेपाल ,ल.र राि*Gय उ2पादक2व तथा आ�थ�क �वकास के�� ,ल.घाटामा 

स}चा,लत छन ् । अ घ\लो आ�थ�क वष�मा नोqसानमा रहेको नेपाल वायसेुवा 

 नगमले आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.३१ करोड नाफा गरेको छ । नेपाल 

सरकारबाट आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा सेवा Mे�का स�ंथानहBमा B.१४ अब� 

९ करोड ७२ लाख सेयर लगानी तथा B.२ अब� ४६ करोड ९३ लाख ऋण लगानी 

भएको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा औoयो�गक Mे� !यव�थापन ,ल.बाहेक 

यस Mे�का अ�य स�ंथानहBबाट नेपाल सरकारलाई लाभांश Kा�त भएको छैन ।   

१४.२५ यस Mे�का स�ंथानहBको खुद ि�थर सaपि2त आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा 

कुल B.१० अब� ११ करोड ३४ लाख र सेयरधनी कोष B.१४ अब� २ करोड २० 

लाख रहेको छ । नेपाल वायसेुवा  नगमको मा� ैसेयरधनी कोष B.७२ करोड ५२ 

लाखले ऋणा2मक रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा सेवा M�ेको ऋण 

दा य2व B.३ अब� ७५ लाख पगेुको छ । उqत ऋणमVये नेपाल वायसेुवा 

 नगमको B.२ अब� १८ करोड १२ लाख, नेपाल नाग>रक उ�डयन Kा�धकरणको 
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B.७९ करोड १५ लाख र नेपाल पारवहन तथा गोदाम !यव�था कं.,ल.को B.३ 

करोड ४८ लाख रहेको छ ।  

१४.२६ आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा यस M�ेका स�ंथानहBको कोषमा !यव�था 

नभएको दा य2व B.५० करोड १६ लाख पगेुको छ । यस मVये सबभै�दा बढ< 

नेपाल वायसेुवा  नगमको B.४४ करोड ६७ लाख रहेको छ । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा नेपाल वायसेुवा  नगमलाई दईुवटा �यारोबडी एयरबस जहाज 

ख>रद गन�का ला�ग नेपाल सरकारको जमानतमा कम�चार< स}चयकोषबाट B.१० 

अब� ऋण उपल�ध गराउने गर< कोष र  नगमबीच सaझौता भएको छ ।  

१४.२७ औoयो�गक M�े !यव�थापन ,ल., नेपाल वायसेुवा  नगम र नेपाल नाग>रक 

उ�डयन Kा�धकरणले मा� आ�थ�क वष� २०६९/७० सaमको लेखापर<Mण सaप�न 

गरेका छन ्। नेशनल क��Gqसन कaपनी नेपाल ,ल,मटेड र नेपाल पारवहन 

तथा गोदाम !यव�था कं.,ल.ले आ�थ�क वष� २०६८/६९ सaमको तथा राि*Gय 

उ2पादक2व तथा आ�थ�क �वकास के�� ,ल.ले आ�थ�क वष� २०६३/६४ सaमको 

मा� लेखापर<Mण सaप�न गरेका छन ् । सेवा Mे� अ�तग�तका स�ंथानहBमा 

काय�रत कम�चार<हBको स]ंया आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा कुल २ हजार ७ 

सय आठ पगेुको छ । साथै, कुल Kशास नक खच� वा�ष�क B.२ अब� ४७ करोड 

३३ लाख रहेको छ । 

सामािजक Fे� 

१४.२८ सामािजक Mे�मा स}चालनमा रहेका पाँचवटा स�ंथानहB (सां�कृ तक स�ंथान, 

गोरखाप� स�ंथान, जनक ,शMा सामLी के�� ,ल., नेपाल ट,ल,भजन र राि*Gय 

आवास कaपनी ,ल.) मVये आ�थ�क वष� २०६९/७० मा राि*Gय आवास कaपनी 

,ल.बाहेक अB चारवटै स�ंथानहB खदु घाटामा स}चा,लत छन ्। आ�थ�क वष� 

२०६८/६९ मा यस M�ेका स�ंथानहBको B. २८ करोड ६८ लाख खुद नोqसान 

रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा उqत स�ंथानहBको खुद नोqसान B. १८ 

करोड ५६ लाख रहेको छ । यस Mे�का स�ंथानहBको आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

कुल स}चालन आय B. १ अब� २१ करोड ६ लाख रहेको छ । 

१४.२९ यस Mे�का स�ंथानहBको खुद ि�थर सaपि2त अ घ\लो आ�थ�क वष� २०६८/६९ 

मा B.८७ करोड ७८ लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा य�तो सaपि2त 
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घटेर B.८० करोड ९ लाख पगेुको छ । नेपाल सरकारले आ�थ�क वष� २०६९/७० 

सaममा यस Mे�का स�ंथानहBमा कुल B.२ अब� ३६ करोड २० लाख सेयर 

लगानी तथा B.४४ करोड ९३ लाख ऋण लगानी गरेको भएताप न लाभांश भने 

Kा�त भएको छैन । सामािजक Mे�का स�ंथानहBको कुल सेयरधनी कोष 

अ घ\लो आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा B.९१ करोड ९९ लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा य�तो कोष घटेर B.७६ करोड ७ लाख पगेुको छ । 

१४.३० यस Mे�मा काय�रत कम�चार<हBको स]ंया आ�थ�क वष� २०६८/६९ को 

अ�2यसaममा कुल १ हजार ८ सय ६९ रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा ३३ 

जना कम�चार< स]ंया ब:न गई कुल १ हजार ९ सय २ जना पगेुको छ । साथै, 

स�ंथानहBको कोषमा !यव�था नगरेको दा य2व आ�थ�क वष� २०६९/७० को 

अ�2यसaममा B.६७ करोड २७ लाख पगेुको छ । यसमVये सबभै�दा बढ< 

गोरखाप� स�ंथानको B.५१ करोड रहेको छ। नेपाल टे,ल,भनज, राि*Gय आवास 

कaपनी ,ल., गोरखाप� स�ंथान र सां�कृ तक स�ंथानले आ�थ�क वष� २०६९/७० 

सaमको लेखापर<Mण सaप�न ग>रसकेका छन ्भने जनक ,शMा सामLी के�� 

,ल,मटेडले आ�थ�क वष� २०६८/६९ सaमको लेखापर<Mण सaप�न गरेको छ । 

जनोपयोगी Fे�  

१४.३१ जनपयोगी Mे� अ�तग�त सचंा,लत तीनवटा स�ंथानहB (नेपाल दरू स}चार 

कaपनी ,ल., नेपाल �वoयतु Kा�धकरण र नेपाल खानेपानी स�ंथान) को कुल 

स}चालन आय आ�थ�क वष� २०६८/६९ को B.५३ अब� २४ करोड २६ लाखमा B.८ 

अब� ५ करोड ५९ लाखले व�ृ� भई आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.६१ अब� २९ 

करोड ८५ लाख पगेुको छ । सबभै�दा बढ< नेपाल दरू स}चार कaपनी ,ल.ले 

B.३५ अब� ६१ करोड २१ लाख स}चालन आय Kा�त गरेको छ ।  

१४.३२ यस Mे�का स�ंथानहBको खुद ि�थर सaपि2त आ�थ�क वष� २०६८/६९ को 

अ�2यसaममा B.९९ अब� ४ करोड ९१ लाख रहेको छ भने कुल सेयरधनी कोष 

B.७८ अब� २ करोड ३२ लाख धना2मक रहेको छ । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

सबभै�दा बढ< नेपाल दरू स}चार कaपनी ,ल.ले B.११ अब� २९ करोड ९१ लाख 

खुद नाफा आज�न गन� सफल भएको छ । नेपाल �वoयतु Kा�धकरणको खुद 

नोqसान B.४ अब� ६३ करोड ३६ लाख (जुन गत वष� B.९ अब� ९५ करोड रहेको) 

र नेपाल खानेपानी स�ंथानको खुद नोqसान B.१५ करोड ५० लाख (जुन गत 
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वष�मा B.२४ करोड ३३ लाख रहेको) कायम भई यस Mे�का स�ंथानहBको 

समLमा खुद नाफा B.६ अब� ५१ करोड ५ लाख रहन गएको छ । नेपाल 

�वoयतु Kा�धकरणले आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �वoयतु ्महसलु २० K तशतले 

व�ृ� गरेको कारण K�धकरणको खदु नोqसान घ6न गएको हो । आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा नेपाल �वoयतु Kा�धकरणको सि}चत नोqसानी B.२७ अब� ५३ 

करोड अपलेखन ग>रएकोमा प छ\लो दईु वष�मा सि}चत नोqसान B.१४ अब� 

४३ करोड पzुनलेु K�धकरणको सम�या ज%टल रहेको देQख�छ । ठूलो रकम 

सि}चत नोqसानमा स}चा,लत नेपाल �वoयतु Kा�धकरणको बqयौता मा� 

कर<ब B.८ अब� पzुन गएकोले !यव�थापनमा सधुारको आव�यकता देQखएको 

छ।  

१४.३३ जनपयोगी Mे�का स�ंथानहBको कुल ऋण दा य2व आ�थ�क वष� २०६९/७० मा 

B.७६ अब� १६ करोड ७५ लाख पगेुको छ जुन अ घ\लो आ�थ�क वष�मा B.७० 

अब� २० करोड ६२ लाख रहेको �थयो । सबभै�दा बढ< नेपाल �वoयतु 

Kा�धकरणको B.७४ अब� ६८ करोड ५ लाख ऋण दा य2व रहेको छ भने नेपाल 

दरू स}चार कaपनी ,ल.ले कुन ैऋण ,लएको छैन । 

१४.३४ यस M�ेका स�ंथानहBमा काय�रत कुल कम�चार< स]ंया आ�थ�क वष� २०६९/७० 

को अ�2यसaममा जaमा १५ हजार २ सय ३८ जना रहेका छन ् । सबभै�दा 

बढ< नेपाल �वoयतु Kा�धकरणमा ९ हजार १५ जना कम�चार<हB काय�रत रहेका 

छन ् । यस Mे�का स�ंथानहBको कुल Kशासक�य खच� वा�ष�क B.१७ अब� ११ 

करोड १९ लाख रहेको छ । जनोपयोगी M�ेका तीनवटा स�ंथानहBको मा� ै

कोषमा !यव�था नग>रएको दा य2व आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.२० अब� ७५ 

करोड १३ लाख पगेुको छ जसमा नेपाल �वoयतु Kा�धकरणको B.१४ अब� ८ 

करोड ४३ लाख, नेपाल दरू स}चार कaपनी ,ल.को B.६ अब� २२ करोड ९० लाख 

र नेपाल खानेपानी स�ंथानको B.४३ करोड ८० लाख रहेको छ । जनोपयोगी 

Mे�का स�ंथानहBमा नेपाल सरकारले आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा कुल B.६३ 

अब� ३४ करोड ९५ लाख सेयर लगानी र B.८२ अब� ७१ करोड ५६ लाख ऋण 

लगानी गरेको छ । यस Mे�का स�ंथानहB मVये नेपाल दरु स}चार कaपनी 

,ल,मटेडबाट आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B. ६ अब� ९८ करोड ७५ लाख लाभाशं 

नेपाल सरकारलाई Kा�त भएको छ । 



367 

 

�वHतीय Fे�  

१४.३५ �व2तीय M�े अ�तग�त नौवटा स�ंथानहB स}चालनमा रहेका छन ्। आ�थ�क वष� 

२०६९/७० मा यस Mे�को कुल स}चालन आय B.२३ अब� ९५ करोड ७४ लाख 

पगेुको छ, जुन अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा १२ K तशतले बढ< हो । 

�व2तीय M�ेका ९ वटै स�ंथानहBले आ�थ�क वष� २०६९/७० मा खदु नाफा आज�न 

गरेका छन ्। आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा यी M�ेका स�ंथानहBको खुद नाफा B.५ 

अब� ३२ करोड ९३ लाख रहेकोमा आ�थ�क वष� २०६९/७० मा केह< व�ृ� भई B.५ 

अब� ७५ करोड ५८ लाख पगेुको छ । यस M�ेका बढ< नाफा आज�न गनw 

स�ंथानहBमा कृ�ष �वकास बlक ,ल,मटेड (B.२ अब� २८ करोड ९६ लाख) र 

राि*Gय वाQणvय बlक ,ल,मटेड (B.१ अब� ३१ करोड १ लाख) रहेका छन ्। 

१४.३६ आ�थ�क वष� २०६९/७० मा यस M�ेका स�ंथानहBको खदु ि�थर सaपि2त 

आ�थ�क वष� २०६८/६९ को तलुनामा ३.०९ K तशतले व�ृ� भई B.२ अब� ९६ 

करोड ६९ लाख पगेुको छ जुन अ घ\लो आ�थ�क वष�मा B.२ अब� ८७ करोड ८० 

लाख रहेको �थयो । यस M�ेको सेयरधनी कोष आ�थ�क वष� २०६९/७० मा B.३१ 

अब� ९५ करोड ६४ लाख धना2मक रहेको छ । 

१४.३७ यस Mे�का स�ंथानहBको कजा�/लगानी रकम व�ृ� भई आ�थ�क वष� २०६९/७० 

सaममा B.१ खब� ९३ अब� ९९ करोड ८९ लाख पगेुको छ । अ घ\लो आ�थ�क 

वष�मा उqत कजा�/लगानी रकम B.१ खब� ६१ अब� २२ करोड ६३ लाख रहेको 

�थयो । आ�थ�क वष� २०६९/७० मा कृ�ष �वकास बlक, राि*Gय वाQणvय बlक, 

एन.आई.�ड.सी. डभेलपमेEट बlक, नाग>रक लगानी कोष र  नMेप तथा कजा� 

सरुMण  नगम ,ल.को कजा�/लगानी अ घ\लो आ�थ�क वष�को तलुनामा अ2य�धक 

व�ृ� भएको छ। 

१४.३८ �व2तीय M�ेका स�ंथानहBमा नेपाल सरकारले आ�थ�क वष� २०६९/७० सaममा 

कुल B.२० अब� ४९ करोड २ लाख सेयर लगानी र B.३ अब� ९ करोड ७१ लाख 

ऋण लगानी गरेको छ । सेयर लगानीवापत आ�थ�क वष� २०६९/७० मा �व2तीय 

Mे�का स�ंथानहBमVये नेपाल �टक एqसचे}ज ,ल. बाट B. १९ लाख र 

जल�वoयतु लगानी तथा �वकास कaपनीबाट B. ३ लाख गर< जaमा B.२२ लाख 

लाभांश Kा�त भएको छ ।  नMेप तथा कजा� सरुMण  नगम ,ल,मटेडको पुँजी 

व�ृ� गन� B.१ अब� थप सेयर लगानी ग>रएको छ । यसबाट साना  नMेपकता�को 
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 नि�चत रकमसaमको  नMेप सरुiMत रहने भएकोले �व2तीय M�ेमा 

सव�साधारणको �व�वास ब:न गएको छ । 

१४.३९ �व2तीय M�ेका स�ंथानहBमा कुल ६ हजार २ सय ९६ जना कम�चार<हB 

काय�रत रहेका छन ् । जसमVये सबभै�दा बढ< कृ�ष �वकास बlक ,ल,मटेड र 

राि*Gय वाQणvय बlक ,ल,मटेडमा ^मशः ३ हजार २६ जना र २ हजार ७ सय 

४१ जना कम�चार<हB काय�रत रहेका छन ् । यस M�ेका स�ंथानहBको कुल 

Kशास नक खच� वा�ष�क B.६ अब� १० करोड ६ लाख रहेको छ । यी स�ंथानहB 

मVये राि*Gय बीमा स�ंथानको आ�थ�क वष� २०६३/६४ सaमको मा� लेखापर<Mण 

भएको छ । 2य�त,ै नाग>रक लगानी कोषले आ�थ�क वष� २०६८/६९ सaमको 

लेखापर<Mण सaप�न गरेको छ भने अ�य सब ै स�ंथानहBले आ�थ�क वष� 

२०६९/७० सaमकै लेखापर<Mण सaप�न गरेका छन ् । राि*Gय वाQणvय बlक 

,ल,मटेडको कोषमा !यव�था नभएको दा य2व B.९१ करोड ४७ लाख र सभंा�वत 

दा य2व B.९ अब� १३ करोड १८ लाख गर< जaमा B.१० अब� ४ करोड ६५ लाख 

तथा  नMेप तथा कजा� सरुMण  नगमको कोषमा !यव�था नभएको दा य2व B. 

४ लाख रहेको छ भने अ�य स�ंथानहBको कोषमा !यव�था नग>रएको दा य2व 

रहेको छैन ।  

साव
ज�नक संथानह+को Cयवथापक(य पF 

१४.४० नेपाल सरकारको पणू� वा अ�धकाशं �वा,म2वमा सचंा,लत ३७ वटा साव�ज नक 

स�ंथानहBको गठन �व,भ�न पाँच Kकारका ऐनहBoवारा भएको छ । कaपनी 

ऐन अनसुार २३ वटा, स�ंथान ऐन अनसुार २ वटा, सaबि�धत स�ंथानसaब�धी 

�वशषे ऐन अनसुार ७ वटा, स}चार स�ंथान ऐन अनसुार २ वटा र बlक तथा 

�व2तीय स�ंथासaब�धी ऐन अनसुार ३ वटा स�ंथान स}चा,लत छन ् । यी 

स�ंथानहBका स�ंथापनासaब�धी ऐन बेzलाबेzल ै भएको हँुदा स�ंथानहBको 

स}चालनका आधार प न छु�ाछु�ै रहेका छन ्। फरकफरक ऐनoवारा स�ंथा�पत 

यी स�ंथानहBको काय�स}चालन/!यव�थापनका ला�ग  नमा�ण ग>रएका 

 नयमावल</�व नयमावल<हBमा प न एक|पता नभएकाले साव�ज नक 

स�ंथानहBमा हुने  नयिुqत Kf^यादेQख स�ंथानहBका जनशिqतलाई उपल�ध 

गराउने सेवा स�ुवधाका �वषयहBमा समेत एक|पता कायम हुन सकेको छैन ।  
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१४.४१ नेपाल सरकारले योzय, दM, !यवसा यक एव ं पेशा�वoहBलाई मा� स�ंथानको 

स}चालक स,म तमा K त न�ध2व गराउने र स�ंथानका काय�कार< KमखुहBको 

 नयिुqत !यव�थापक�य Mमता भएका योzय !यिqतहBवीच K त�पधा�को 

माVयमबाट ,सफा>रश भएका �यिqतहB मVये नेपाल सरकारले  नयqुत गरेको 

!यिqतसँग काय�सaपादन करार गनw नी त अनBुप �व.स.ं २०६८ सालमा 

साव�ज नक स�ंथान  नदwशन बोड�को गठन भई उqत बोड�ले �व,भ�न 

स�ंथानहBमा खुला K त�पधा�को माVयमबाट छनौट गर< ,सफा>रश गरेका 

!यिqतहB मVयेबाट नेपाल सरकारले काय�कार< Kमखु  नयिुqत गर<  नजको 

काय�सaपादन म\ूया{कनको आधारमा तलब स�ुवधा एव ं परु�कार %दने 

Kणाल<को सBुवात ग>रएको छ । सMम !यव�थापक�य नेत2ृव चयन गर< 

स�ंथानलाई न तजामखुी, K त�पधW र !यवसा यक बनाउन सBु ग>रएको K�ततु 

प� त सकारा2मक भएताप न  नयqुत भएका काय�कार< KमखुहBलाई लM 

हा,सल हेत ु  नवा�ध ढ{गले आ�ना कम�चार<हB प>रचा,लत गरेर काम गनw 

!यवसा यक वातावरणको  नमा�ण हुनसकेको छैन । अक�तफ� , काय�कार< 

अ�धकृत  नयिुqतको ,सफा>रश गनw अ�धकारK त काननुी K�न उठेको र यो 

�बषय सaमा नत सव�pच अदालतमा �वचारा�धन रहेकाले हाल  नयिुqत 

,सफा>रश Kf^या प न रोfकएको अव�था छ । गठन आदेश बमोिजम 

साव�ज नक स�ंथानहBको  नय,मत अनगुमन/म\ूया{कन  र अVययन गर< 

नी तगत र पनुसÄरचनाका �बषयमा नेपाल सरकारलाई सझुाव उपल�ध गराई 

साव�ज नक स�ंथानको सधुारको %दशामा अपेiMत न तजा हा,सल गन�का ला�ग 

साव�ज नक स�ंथान  नदwशन बोड� अझ ैf^याशील हुनपुनw अव�था छ ।   

१४.४२ कुल ३७ वटा साव�ज नक स�ंथानहBमा काय�स}चालन �तरमा काय�रत 

कम�चार<हBको स]ंया आ�थ�क वष� २०६९/७० मा कुल ३० हजार ६ सय ९२ जना 

रहेको छ । अ घ\लो आ�थ�क वष� २०६८/६९ मा य�तो स]ंया ३१ हजार ७ सय 

५५ �थयो । 2य�त ैKकृ तको  नजी M�ेको !यवसा यक स�ंथासँग तलुना गनw हो 

भने साव�ज नक स�ंथानमा अ2य�धक बढ< कम�चार< (Overstaffing) रहेको 

अव�था छ। गणुा2मक तथा दMतायqुत जनशिqतको कमीको कारण �वoयमान 

जनशिqतलाई न तजामलूक Bपमा प>रचालन गन� सfकएको छैन ।  

१४.४३ लोकताि��क शासनKणाल<मा स�ंथानको उ�े�य Kाि�तमा रचना2मक भ,ूमका 

 नवा�हका साथै कम�चार<को हक%हतका ला�ग Gेड य ुनयनको अहं भ,ूमका रहेको 
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हु�छ । तर हा�ा साव�ज नक स�ंथानहBमा देशका Kमखु राजनी तक दलहBको 

स]ंयाको हाराहार<मा Gेड य ुनयन र पेशागत सघं सगंठनहB खुलेका छन ्। तर 

आ�धका>रक Gेड य ुनयन  नवा�चन नहुने र हरेक सघं सगंठनहBबाट समाना�तर 

|पमा कम�चार<हBको सेवा स�ुवधा व�ृ�सँग सaबि�धत मागहBलाई ,लएर दबाब 

%दने गरेको ि�थती छ । स�ंथानहBमा यस Kकारका f^याकलापले अ�ततोग2वा 

सरकारको राvयकोषमा ठूलो दबाब -जृना गराउने  नि�चत छ । स�ंथानसaब� 

तालकु म��ालय र स}चालक स,म त Gेड य ुनयनको मागमा वाता� र 

सहम तबाट टु{गोमा नपगुी 2यसलाई ,सध ै अनमुोदन गर< �वीकृ तका ला�ग 

अथ� म��ालयमा पठाउने Kविृ2तले गदा� अथ� म��ालयमा अनाव�यक काय�चाप 

र दबाब ब%ढरहेको छ । समLमा साव�ज नक स�ंथानहBमा उ2प�न हुनसqने 

�ववाद समाधानको ला�ग  नवा�चनoवारा एउटा स�ंथानमा एउटा मा� Gेड 

य ुनयन रहने !यव�था गनु�पद�छ । 2यसगैर<, तालकु म��ालय, स�ंथान 

!यव�थापन र आ�धका>रक Gेड य ुनयनको K त न�ध रहेको ��पMीय �ववाद 

समाधान सयं�� गठन गर< एउटा �प*ट काय�Kणाल< र काय��व�धमाफ� त �ववाद 

समाधान गनw �थायी उपाय अवलaबन गनु� आव�यक देQख�छ । यसबैाट 

साव�ज नक स�ंथानहBमा कम�चार<को स�ुवधासँग सaबि�धत �ववादको -जृनशील 

समाधान हुन गई �वpछ र सहज काय�वातावरणको  नमा�ण हुने अपेMा गन� 

सfक�छ ।  

१४.४४ साव�ज नक स�ंथानहBले K2येक आ�थ�क वष�को समाि�तप छ  नि�चत 

समयाव�ध ,भ� लेखापर<Mण गराउनपुनw !यव�था काननुले तोकेको छ । 

जसअनसुार स�ंथानहBको लेखापर<Mणको अव�था हेदा� कुल ३७ मVये २४ वटा 

स�ंथानहBले आ�थ�क वष� २०६९/७० सaमको लेखापर<Mण सaप�न गरेका छन ्। 

७ वटा स�ंथानहBले आ�थ�क वष� २०६८/६९ सaमको लेखापर<Mण सaप�न गरेका 

छन ्भने राि*Gय बीमा स�ंथानले आ�थ�क वष� २०६३/६४ प छको लेखापर<Mण 

सaप�न गरेको छैन । साथ,ै नेपाल ओ>रEड aयाzनेसाइट Kा.,ल.ले आ�थ�क वष� 

२०६१/६२ सaमको र राि*Gय उ2पादक2व तथा आ�थ�क �वकास के�� ,ल.ले 

आ�थ�क वष� २०६३/६४ सaमको मा� लेखापर<Mण सaप�न गरेका छन ् भने 

जनकपरु चुरोट कारखाना ,ल. ले आ�थ�क वष� २०६५/६६ सaमको लेखापर<Mण 

सaप�न गरेको छ । 
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१४.४५ साव�ज नक स�ंथानहBले आ�नो स�ंथानको उ�े�य, (ि*टकोण, रणनी त र 

काय�नी तअन|ुप �प*ट|पले !यवसा यक काय�योजना तजु�मा गर< लाग ू

गनपुनwमा अ�धकांशले सो अन|ुप नगरेको ि�थती छ । जनशिqत !यव�थापन, 

पुँजीको प>रचालन, माग र आप ूत �को अनमुान, म\ूय नधा�रण, बजार !यव�थापन, 

ख>रद !यव�था, �ववाद !यव�थापन लगायत स�ंथाको जीवनसँग जो�डएका 

मह2वपणू� आयामहBको दै नक, सा�ता%हक, मा,सक, �मैा,सक, अध�वा�ष�क र 

वा�ष�क स}चालन काय�योजना बनाउन ु आव�यक भएको छ । साथ,ै आ�नो 

स�ंथानलाई K त�पधW तथा !यवसा यक बनाउन द<घ�काल<न सधुार योजनाको 

तजू�मा गर< 2यसलाई काया��वयनमा लजैानपुनw खाँचो प न ट�कारो |पमा रहेको 

छ । 

१४.४६ साव�ज नक स�ंथान  नदwशन बोड�माफ� त Kमखु काय�कार< अ�धकृतहB  नयqुत 

गदा� काय�सaपादन सचूक र सaबि�धत स�ंथानको !यवसा यक योजनाको 

आधारमा काय�सaपादन करारको सBुवात ग>रएताप न !यवसा यक योजना 

तजु�मा गनw र सो मतुा�वक रणनी तहB बनाई स�ंथानहBको  नधा�>रत उ�े�य 

हा,सल गनw काय� हुन सकेको छैन । 2यसलेै साव�ज नक स�ंथानहBमा 

काय�सaपादन करारलाई स�ंथागत गर< यसलाई काय�स�ंकृ तकै |पमा �वकास 

गनw र सaपा%दत काय�Kग तको आधारमा मा� तलब स�ुवधा उपल�ध गराउने 

प� तको �वकास गनु�पनw आव�यकता छ ।  

१४.४७ साव�ज नक स�ंथानहBको K त�पधा�2मक Mमता तथा !यवसा यकता अ,भव�ृ� 

गद� सम�वया2मक ढ{गबाट स}चालन गनw उ��ेयले नेपाल सरकारको 

 नण�यानसुार �व.स.ं २०६८ सालमा साव�ज नक स�ंथान  नदwशन बोड� गठन भई 

बोड�ले काय�स}चालन गद� आइरहेको छ । साव�ज नक स�ंथानहBलाई Kशास नक 

र आ�थ�क  नण�यहBमा �वाय2तता Kदान गर< ग~ै !यवसा यक Kभावबाट 

�वत�� रा]ने उ�े�यले साव�ज नक स�ंथानहBमा  नयqुत हुने Kमखु 

काय�कार<हB खु\ला K तयो�गताबाट छनौट गर< ,सफा>रश गनw !यव�था यस 

गठन आदेशको मह2वपणू� पM हो । यसगैर< साव�ज नक स�ंथान  नदwशन 

बोड�लाई काय�कार< Kमखुको  नयिुqतका ला�ग ,सफा>रश गनw काय�का अ त>रqत 

साव�ज नक स�ंथानको नी त, योजना तथा लगानी सaब�धी नी त बनाउने, 

साव�ज नक स�ंथानको पनुसÄरचना, �व नवेश, खारेजी तथा Mमता �वकास 

सaब�धमा योजना बनाउने तथा जनशिqत �वकास सaब�धी साव�ज नक 
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स�ंथानका कम�चार<को सेवा, शत� र स�ुवधा लगायत साव�ज नक स�ंथानको 

अनगुमन, म\ूया{कन तथा सचूना Kणाल< सaब�धी काम गनw िजaमेवार< समेत 

%दइएको छ । साव�ज नक स�ंथान  नदwशन बोड� गठन प�चात ् बोड�को 

,सफा>रशमा ११ वटा स�ंथानहBमा काय�कार< KमखुहB  नयqुत गनw  नण�य 

भएको छ ।   

१४.४८ साव�ज नक स�ंथानहBको सम�वय र अनगुमन गनw काय�मा अथ� म��ालय, 

साव�ज नक स�ंथान  नदwशन बोड� र तालकु म��ालयसमेत गर< तीनवटा 

 नकायको उपि�थ त रहेको छ । साव�ज नक स�ंथान स}चालनसaब�धी 

नी तगत !यव�था र सेवा स�ुवधाको सम�वय र अनगुमन गनw म]ुय भ,ूमकामा 

अथ� म��ालय रहेको छ । 2य�त,ै स�ंथानहBको दै नक काय�स}चालन, Kवाह 

हुने व�त ु तथा सेवाको �वतरण, सम�वय र अनगुमन गनw काय� तालकु 

म��ालयहBबाट हँुदै आएको छ भने साव�ज नक स�ंथानहBको समL 

काय�सaपादनको सम�वय र अनगुमन गन� साव�ज नक स�ंथान  नदwशन बोड� 

माफ� त हुने गरेको छ । समीMा अव�धमा साव�ज नक स�ंथानहBको भौ तक, 

�व2तीय र !यव�थापक�य �व�लेषण गदा� साव�ज नक स�ंथानहBमा आ�त>रक र 

बा.य सम�वय र अनगुमन Kणाल< कमजोर देQखएकोले यसमा सधुारको 

आव�यकता रहेको छ ।  

१४.४९ साव�ज नक स�ंथानहBबाट गरै बजेटर< रकम मागको चापले गदा� अथ� 

म��ालयको स�ंथान सम�वय महाशाखा, बजेट तथा काय�̂ म महाशाखा तथा 

आ�थ�क नी त �व�लेषण महाशाखामा आ�थ�क वष�भ>र न ै सaबि�धत 

म��ालयहBसँग ऋण लगानी र कम�चार<हBको स�ुवधासँग सaबि�धत �वषयको 

प�ाचार लगायतका काय�मा Bम,लइ रहन ुपनw प>रि�थ त सजृना भएको छ । 

,स�ा�ततः सम�याको प%हचान गर< समाधानको खाका कोन� सaब�  नकायहB 

सMम रहेताप न काया��वयनको तहमा अपेMाकृत K तब� र सf^य हुन 

नसकेको ि�थ त छ । य�तो सम�याको समाधानका ला�ग सरोकारवाला सब ै

 नकायहBवीच उ�चत सम�वया2मक सf^यताको खाचँो रहेको छ। 

 
 


