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पषृ्ठभरू्म 
1. नेपालको संववधानको धारा ७६(५) बमोजजम पााँच राजनीर्र्क दलहरुको 

सहकायतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवाको नेर्तृ्वमा र्नमातण भएको 
वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनर्ा र संववधानको रक्षा गने चनुौर्ीपूणत कायतभार 
प्राप्त भएको छ।ववकास र समवृिसवहर् समाजवाद उन्त्मखु अथतर्न्त्र र्नमातण गने 
संवैधार्नक मागतदशतनको आधारमा अगार्ि बढ्न ववगर्का कमी कमजोरीर गलर् 
अभ्यासबाट पाठ र्सक्दै जनर्ाप्रर्र् उत्तरदायी बन्त् न ु वर्तमान सरकार र 
गठबन्त्धनमा सहभागी दलहरुको जजम्मेवारी हनु पगेुको छ। 

2. असंवैधार्नक रुपमा प्रर्र्र्नर्ध सभा दोस्रो पटक समेर् भंग गरेर सरकार 
कामचलाउ अवस्थामा पररणर् भइसकेपर्छ समेर् संवैधार्नक व्यवस्था र 
लोकर्न्त्रको स्थावपर् मान्त्यर्ा ववपररर् अध्यादेशमार्त र् ् बजेट घोषणा गररएको 
र्थयो।जनप्रर्र्र्नर्धको अनमुोदन र्बना जनर्ा मार्थ कर लगाउन नपाइने 
लोकर्ाजन्त्रक मान्त्यर्ा ववपररर् गई सरकारको वावषतक आय-व्यय वववरणलाई 
सावतभौम संसदमा छलर्ल हनुबाट समेर् वजिर् गरी अध्यादेश मार्त र् बजेट 
प्रस्र्रु् गररएको ववषयमा यहााँहरु जानकार नै हनुहुनु्त्छ।  

3. सम्मार्नर् सवोच्च अदालर्, संवैधार्नक इजलासको र्मर्र् २०७८।०३।२८ को 
रै्सलाको बुाँदा नं. १०८ मा उल्लेख गररएको छवक उत्तरदायी शासन 
व्यवस्थाको अनादर हनेुगरी बजेट पेश गनुत भन्त्दा हप्ताददन अगार्ि हठार् 
प्रर्र्र्नर्ध सभाको र्बघटन गरेरअध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको 
अनमुानलाईकाननुी स्वरुप ददइन ु र्था कामचलाउ सरकारले अर्नवायत सरकारी 
खचतको लार्ग मार व्ययको व्यवस्था गनुतपनेमा दीघतकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्न े
प्रकृर्र्का नीर्र् र्था वावषतक कायतक्रमहरुको उद् घोष गनुत वाजछछर् कुरा हुाँदैन। 
साथै, यस्र्ो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थावपर् मूल्य र मान्त्यर्ा समेर् अवरुि 
भएको छ।यसबाट मलुकुको सीर्मर् स्रोर् साधनको अनजुचर्, अपारदशी र स्वाथत 
प्ररेरर् दोहन हनेु र्था स्वेच्छाचाररर्ाले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार र्यार 
भएको छ।अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायर्का ववववध ववषयमा काननुी 
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बन्त्दोबस्र् गररने हो भने जनप्रर्र्र्नर्धमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै साथतकर्ा वा 
प्रयोजन रहाँदैन। 

4. जनप्रर्र्र्नर्धमूलक संस्थाको हठार् ववघटन गरी अध्यादेश मार्त र् बजेट प्रस्र्रु् 
गररएको भएर्ापर्न सरकार एक अववजच्छन्न संस्था हनेु स्थावपर् मान्त्यर्ा र 
लोकर्ाजन्त्रक संस्कारअनरुुप आर्थतक वषत २०७८/७९ को आय र व्यय 
अनमुानको अध्यादेश प्रर्र्र्नर्ध सभा समक्ष पेश गररसवकएको छ।प्रस्र्रु् 
अध्यादेशलाई सत्ता सहयारी दलहरुबीचको साझा न्त्यूनर्म कायतक्रम, वर्तमान 
सरकारको नीर्र्रप्राथर्मकर्ा, जनचाहना र्थाकोर्भि-१९ महामारीको कारण 
र्सजजतर् चनुौर्ी समेर्को सम्बोधन हनेु गरीसधुार गनत र्छटै्ट नै प्रर्र्स्थापन ववधेयक 
प्रस्र्रु् गनेछु। 

5. कोर्भि-१९ महामारीको उत्कषत र यसले र्सजतना गरेको आर्थतक चनुौर्ीका बीच 
यो सरकारको कायत प्रारम्भ भएको छ।ववगर्को सरकारले  कोर्भि-१९ 
महामारीकोप्रारम्भमाववज्ञहरूकासल्लाहरसझुाव 
ववपररर्सामान्त्यरूघाखोकीकोरूपमामहामारीलाईपररभावषर्गनेजस्र्ाकायतलेयसको 
र्नयन्त्रणमाथपजवटलर्ापैदागर् यो।र्छमेकीदेशहरूमादेजखएकोअसररप्रभावकोसकु्ष्मवव
श् लेषणगरीस्वास्पयपूवातधारकोर्नमातण, परीक्षणकोदायराववस्र्ार, 
उपचारकोउजचर्प्रबन्त्ध, पयातप्तहोजल्िङ्गसेण्टरकोर्नमातण, क्वारेजण्टन, 
आइसोलेशनसेन्त्टर, आइसीयूर्थाएच. र्ि. यू. बेिकोथपव्यवस्था, भेजण्टलेटर, 
अजक्सजनकोअभावजस्र्ापक्षमागम्भीरर्ापूवतकध्यानददई समयमै 
पूवतर्यारीगनतसकेकोभएयर्र्ठूलो 
मानवीयक्षर्र्हनेुर्थएन।स्वास्पयमापदण्िकोकिाईकासाथपालनारजनचेर्नाअर्भववृिज
स्र्ासामान्त्यववषयमाध्याननपरु् याईराजनीर्र्कस्र्रबाटनैअनावश्यकरुपमागररएकाजशला
न्त्यास, उद् घाटन, सभा, 
प्रदशतनजस्र्ाभीिभािजन्त्यगर्र्ववर्धलेकोरोनाकोदोस्रोलहरर्ीब्ररुपमारै्लनसहयोगपरु् या
यो। 

6. कोर्भि-१९ महामारीको पीिा भोर्गरहेको जनजीवन र सोबाट जशर्थल बनेको 
अथतर्न्त्रलाई पनुउतत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक पररवर्तन र समवृि 
ल्याउनमावर्तमान सरकारको प्रयास केजन्त्िर् 
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रहनेछ।सबैनागररकलाईखोपददएरमारकोरोनासंक्रमणरोकथामएवंर्नयन्त्रणहनेुस्पष्ट
आधारदेजखएकोअवस्थामाववगर्मा शीघ्र खोप आपूर्र्त गने 
इमान्त्दारप्रयासहनुनसक्दाआम नागररकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन 
सवकएन।अकोर्र्त  अनदुानर्थाखरीदगरीप्राप्तखोपकोववर्रणरव्यवस्थापनकोउजचर् 
योजना हनुनसक्दापवहलो मारा खोपलगाईसकेकाकररब १३ लाख 
नागररकलामोसमयदेजखदोस्रो माराकोपखातइमा रहन ुपर् यो। 

7. वव.सं. २०७८ असार मसान्त्र्सम्म २६लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोर्भि-
१९ महामारी ववरुिको खोपको पवहलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले 
दोस्रो मारा लगाइसकेकोमा र्मर्र् २०७८ साउन २५ गरे्सम्म ४५ लाख २५ 
हजार ४३५ जनाले पवहलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूणत मारा खोप 
लगाइसकेका छन।्खोप लगाउन बााँकी व्यजिहरुलाई यथासमयमै खोप प्रदान 
गरी जनजीवनको रक्षा एवम ्अथतर्न्त्रलाई चलायमान बनाउने जजम्मेवारी हाम्रो 
साम ु रहेको छ।स्वास्पय र्था जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त र्पयाङ्क अनसुार 
हालसम्म कररब १ करोि मारा खोप नेपाल र्भर्रएको अवस्था छ।  

8. म सबैमाननीय सदस्य, नेपाली दददीबवहनी र्था दाजभुाइलाई यो पर्न स्मरण 
गराउन चाहन्त्छु वक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पवहलो 
प्राथर्मकर्ा खोप, दोस्रो प्राथर्मकर्ा खोप र रे्स्रो प्राथर्मकर्ा खोप भनेर प्रष्टसाँग 
राजखसक्न ुभएको छ भने मैले अथतमन्त्रीको कायतभार सम्हाल्दा पवहलो र्नणतयबाटै 
स्वास्पय र्था जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोर्भि-१९ र्बरुिको खोप खररदगनत थप 
रकम र्नकासा प्रदान गरेकोछु। 

9. यसै पषृ्ठभरू्ममा रहेर म यस सम्मानीर् सदन मार्त र् वर्तमान सरकारले कायतभार 
सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थतक अवस्थाको जानकारी प्रस्र्रु्गनत 
गइरहेकोछु।  

आर्थतक ववृि र्थाकुल गाहतस्पय उत्पादनको संरचना  
10. वव.सं.२०७२सालको भकूम्पबाट प्रभाववर् अथतर्न्त्र पनुर्नतमातण एवम ् अन्त्य 

प्रयासहरुबाट सकारात्मक ददशार्र्त  अजघ बविरहेको अवस्थामा कोर्भि-
१९महामारीले पनु: जशर्थल बन्न पगेुको छ।आर्थतक वषत२०७३/७४ र 
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२०७४/७५ मा क्रमश: ८.६ प्रर्र्शर् र ७.४ प्रर्र्शर्को उच्च आर्थतक ववृिदर 
हार्सल भएको पषृ्ठभरू्ममा अत्यन्त्र् सवुवधाजनक बहमुर्मा बनेको ववगर्को 
सरकारले आर्थतक वषत २०७५/७६ मा ८.० प्रर्र्शर्को आर्थतक ववृिदरहार्सल 
गने लक्ष्य राखेकोमा ववृिदर ६.४प्रर्र्शर्मा सीर्मर् हनुपगु्यो। 

11. आर्थतक वषत २०७६/७७ मा८.५ प्रर्र्शर्को आर्थतक ववृिको लक्ष्य राजखएकोमा 
यथाथतमा २.१ प्रर्र्शर्ले ऋणात्मक हनु पगु्यो।आर्थतक वषत२०७७/७८ मा पर्न 
अथतर्न्त्रमा उल्लेख्य सधुार हनु सकेको अवस्था छैन।बजेट मार्त र्आर्थतक 
ववृिदर ७.० प्रर्र्शर्रहने अनमुान गररएकोमा कोर्भि-१९ महामारीको दोस्रो 
लहरले अथतर्न्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उि ववृिदर हार्सल नहनेु 
देजखएको छ।  

12. आर्थतक वषत२०७३/७४ को कुल गाहतस्पय उत्पादनमा कृवष,उद्योग एवम ् सेवा 
क्षेरको योगदान क्रमशः २६.८ प्रर्र्शर्,१४.६ प्रर्र्शर् र ५८.६ प्रर्र्शर् 
रहेकोमा आर्थतक वषत२०७७/७८ मा यी क्षेरहरुको योगदान क्रमश:२५.८ 
प्रर्र्शर्, १३.१ प्रर्र्शर् र ६१.१ प्रर्र्शर् रहने अनमुान छ।यसबाट 
अथतर्न्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय पररवर्तन आएको देजखदैन।आर्थतक समवृिको 
प्रमखु आधारको रुपमा रहेको औद्योर्गक के्षरको योगदान कुल गाहतस्पय 
उत्पादनमा न्त्यून रहन ु र त्यसमा पर्न उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल 
५.१ प्रर्र्शर् मार हनुलेु अथतर्न्त्रको आधार कमजोर रहेको समेर् 
जनाउाँछ।ददगो आर्थतक ववृिको आधार उत्पादनमूलक औद्योर्गक के्षरको ववस्र्ार 
हनु ुपनेमा यसर्र्त  ठोस प्रगर्र् हनु सकेको छैन। 

13. उत्पादनशील क्षेरमा आन्त्र्ररक र्था बाह्य लगानीको अपयातप्तर्ा, उत्पादनमूखी 
भन्त्दा व्यापार केजन्त्िर् लगानी, उच्च उत्पादन लागर्, सरकारको प ुाँजीगर् खचत 
गने क्षमर्ामा कमी, आर्थतक ववृि र रोजगारी र्सजतनाबीचको कमजोर 
सम्बन्त्ध,आर्थतक ववृिको लाभका असमान ववर्रण, अनौपचाररक क्षेरको वहस्सा 
नघट्न ु जस्र्ासमस्या अथतर्न्त्रमा लामो समयदेजख रहाँदै आएको छन।्आर्थतक 
ववकास र समवृि हार्सल गनतका लार्ग यी समस्याहरुको सही सम्बोधनगनत जरुरी 
छ।  
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मूल्य जस्थर्र् 
14. पर्छल्ला वषतहरुमा उपभोग्य वस्र् ु र्था सेवाको मिुास्र्ीर्र् दर वाजछछर् 

सीमार्भरै रहाँदै आएको छ।ववगर् र्ीन आर्थतक वषतमा औसर् उपभोिा 
मिुास्र्ीर्र् ५.० प्रर्र्शर्रहेको छ।  आर्थतक वषत २०७३/७४ मा  औसर् 
उपभोिा मिुास्र्ीर्र् ४.४ प्रर्र्शर् रहेकोमा आर्थतक वषत २०७७/७८ को एघार 
मवहनामा उि मिुास्र्ीर्र् ३.६ प्रर्र्शर् रहेको छ।र्थावप, पर्छल्लो समयमा 
आर्थतक गर्र्ववर्धमा हुाँदै गरेको ववस्र्ार र्था अन्त्र्रातवष्ट्रय बजारमा पेरोलोर्लयम 
पदाथतमा भएको मूल्य ववृिका कारण नेपालको समग्र मिुास्र्ीर्र् बढ्ने जोजखम 
देजखन्त्छ।  

उपभोग, बचर् र्था पुाँजी र्नमातण 
15. ववगर् केही वषतदेजख नेपालीहरुको औसर् उपभोगदर उच्च रहाँदै आएको कारण 

पुाँजी र्नमातणले अपेजक्षर् गर्र् र्लन सकेको छैन।आर्थतक वषत २०७३/७४ को 
कुल गाहतस्पय उत्पादनमा उपभोगको अनपुार् ८७.० प्रर्र्शर् रहेकोमा आर्थतक 
वषत २०७७/७८ उि अनपुार् ९३.४ प्रर्र्शर् रहने अनमुान छ।त्यसैगरी 
आर्थतक वषत२०७३/७४ को कुल गाहतस्पय उत्पादनमा गाहतस्पय बचर्को 
अनपुार्१३.० प्रर्र्शर्रहेकोमा आर्थतक वषत २०७७/७८मा उि अनपुार् ६.६ 
प्रर्र्शर् रहने अनमुानछ।साथै,आर्थतक वषत२०७३/७४को कुल गाहतस्पय 
उत्पादनमा रावष्ट्रय बचर्को अनपुार् ४१.७ प्रर्र्शर्रहेकोमाआर्थतक वषत 
२०७७/७८ उि अनपुार् ३१.४प्रर्र्शर् रहने अनमुान छ।यसले अथतर्न्त्रमा 
बचर्को अंश अपेक्षाकृर् रुपले ववृि हनु नसकी पुाँजी र्नमातण ससु्र् भएको 
देखाउाँछ।   

16. नेपालको ववकास प्रयासमा प ुाँजी र्नमातणको न्त्यून दर र पुाँजीको उच्च लागर्ले 
समेर् प्रर्र्कूलर्ा र्सजतना गरेको छ।आर्थतक वषत २०७३/७४ मा कुल गाहतस्पय 
उत्पादनमा कुल जस्थर पुाँजी र्नमातणकोअनपुार्मा ३०.६ प्रर्र्शर्रहेकोमा आर्थतक 
वषत२०७७/७८मा उि अनपुार् २७.३ प्रर्र्शर् रहने 
अनमुानछ।त्यसैगरी,आर्थतक वषत२०७३/७४ मा कुल जस्थर पुाँजी 
र्नमातणमासरकारी के्षरको अनपुार् ७.९ प्रर्र्शर् रहेकोमा आर्थतक 



6 
 

वषत२०७७/७८ मा उि अनपुार् ४.९ प्रर्र्शर् रहने अनमुान छ।यस सन्त्दभतमा 
कुल गाहतस्थ बचर् र्था रावष्ट्रय बचर् ववृि गदै प ुाँजी र्नमातणलाई र्ीब्रर्ा ददन ु
सरकारको प्रमखु लक्ष्य हनेुछ।  

सरकारी खचत 
17. सरकारी खचत बढ्दै गएपर्न चालखुचतको र्लुनामा प ुाँजीगर् खचत बढ्न सकेको 

छैन।आर्थतक वषत २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खचत रू.१० खबत 
८७ अबत हुाँदा प ुाँजीगर् खचत २४.९ प्रर्र्शर् भएकोमा आर्थतक वषत २०७७/७८ 
मा संघीय सरकारको कुल खचत रू.११ खबत ८० अबत हुाँदा प ुाँजीगर् खचत १९.३ 
प्रर्र्शर्मा सीर्मर् हनु पगेुको छ।त्यसैगरी,आर्थतक वषत २०७४/७५ कोकुल 
खचतमा चाल ुखचतको अनपुार् ६४.१ प्रर्र्शर् रहेकोमा आर्थतक वषत २०७७/७८ 
मा उि खचत ७२.१ प्रर्र्शर् पगेुको छ।  

18. आर्थतक वषत २०७३/७४मा पुाँजीगर् खचत र्र्त  ववर्नयोजजर् रकमको६६.९ 
प्रर्र्शर् प्रगर्र् हार्सल भएकोमा आर्थतक वषत २०७५/७६ मा उि खचतमा 
७६.९ प्रर्र्शर् प्रगर्र् हार्सल भएको र्थयो।आर्थतक वषत २०७६/७७ मा 
प ुाँजीगर् खचतको प्रगर्र् घटेर ४६.३ प्रर्र्शर्मा सीर्मर् रह्यो भने आर्थतक वषत 
२०७७/७८ मा६४.७ प्रर्र्शर् मार खचत भएको अवस्थाछ।  

19. बजेट कायातन्त्वयन क्षमर्ासाँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक िङ्गले बजेटको आकार 
ववृि हुाँदै आएको छ।त्यसमा पर्न आर्थतक वषतको अजन्त्र्म मवहनामाउल्लेख्य खचत 
हनेु गरेबाट ववत्तीय अनशुासन कायम गनत कदठनाई उत्पन्न भईरहेको र्था 
बजेटको प्राथर्मकर्ा र कायतयोजनाअनरुुप खचत हनु नसकेको देजखन्त्छ।ववगर् 
पााँच आर्थतक वषतको असार मवहनामा औसर् खचत कुल खचतको २३.१० प्रर्र्शर् 
रहेकोमा आर्थतक वषत २०७७/७८ को असार मवहनामा त्यस्र्ो खचत २२.२३ 
प्रर्र्शर्  भएको छ। 

20. ववर्नयोजजर् बजेट खचत हनु नसकी अपेजक्षर् उपलजब्ध हार्सल हनु नसकेको 
अवस्था एकार्र्त  छ भने अकोर्र्त  वसेनी बजेट भन्त्दा बावहर गएर स्रोर् 
सरु्नजिर्र्ा सहमर्र् ददइएको छ।उदाहरणका लार्ग चाल ुआर्थतक वषतमा सिक 
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पूवातधार र्र्त  झण्िै रू.३ खबतकोर रेल पूवातधार र्र्त  रू. ५७ अबत  ववर्नयोजन 
बावहरको स्रोर् सरु्नजिर्र्ाको दावयत्व बााँकी रहेको छ।  

21. कोषको अवस्थामा ध्यान नददई बजेट र्नमातण गने गररएको कारण बजेटप्रर्र्को 
ववश्वसर्नयर्ामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वव.सं.२०७४ चैरमा र्ात्कार्लन 
सरकारले जारी गरेको श्वरे्परमा सो आर्थतक वषतको अन्त्त्यमा कोष रू.४८ 
अबतले सजिर् घाटामा रहेको उल्लेख छ र्र त्यसमा सधुार आउनकुो सट्टा यस्र्ो 
घाटा आर्थतक वषत २०७६/७७ मा रू.२ खबत १६ अबत पगु्न गएको 
र्थयो।आर्थतक वषत २०७७/७८ को अन्त्त्यमा बचर् हनु जान सक्ने देजखएको 
रू.७३ अबत मध्ये सम्पूणत रकम सजिर् घाटा घटाउनमा उपयोग गने हो भने 
पर्न कोष रू.१ खबत ४३ अबतले घाटामा रहने देजखन्त्छ।यसबाट बजेट योजना, 
ववत्तीय उत्तरदावयत्व र स्रोर्को पररचालनमा ववचलन आएको देजखन्त्छ। 

राजश्व पररचालन 
22. आर्थतक वषत २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खबत ३८ अबत संकलन 

भएकोमा,संघीय राजस्व रू. ८ खबत २९ अबत संकलन भएको देजखन्त्छ।जनु चाल ु
खचत धान्न समेर् पयातप्त देजखंदैन।ववगर् आर्थतक वषतहरुमा राजस्व संकलनमा 
ववृि भएपर्न यसलाई ददगो मान्न सवकने आधार छैन।नेपालको राजस्व मूलर्: 
आयार्मा आधाररर् रहेकोले आयार् बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयार् घट्दा राजस्व 
घट्ने प्रवजृत्त छ।ववगर् केही वषतदेजख कुल गाहतस्थ उत्पादनको अनपुार्मा कुल 
राजस्व पररचालन बढ्दै गएको भएर्ापर्न समग्र राजस्वमा आन्त्र्ररक राजस्वको 
अंश बढ्न नसक्दा राजस्व पररचालनमा ददगोपना कायम हनु सकेको छैन। 

23. आर्थतक वषत २०७३/७४को कुल गाहतस्थ उत्पादनको अनपुार्मा कुल राजस्व 
पररचालन१९.८ प्रर्र्शर् रहेकोमा आर्थतक वषत २०७७७८ मा उि अनपुार् 
२२.० प्रर्र्शर् रहेको छ।त्यसैगरी,आर्थतक वषत२०७३/७४ मा संकर्लर् कुल 
राजस्व मध्ये भन्त्सार ववन्त्दबुाट संकर्लर् राजस्वको अंश ४१.० प्रर्र्शर् रहेकोमा 
आर्थतक वषत२०७७/७८ उि अनपुार्४४.७ प्रर्र्शर्रहेको छ।उपभोग र्था 
आयार्मा आधाररर् राजस्वलाई उत्पादनमखुी राजस्व प्रणालीमा रुपान्त्र्रण गदै 
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र्रावकलो दायरा भएको, चहुावटरवहर्, सरल, सबल र ददगो बनाउने गरी स्रोर् 
पररचालन गदै जानपुने देजखन्त्छ।  

वैदेजशक व्यापार  
24. र्नयातर्को कमजोर आधार एवम ्उच्च आयार्का कारण व्यापार घाटा र्रावकलो 

हुाँदै गएको छ।आर्थतक वषत २०५७/५८ मा ४८.० प्रर्र्शर् रहेको र्नयातर्-
आयार् अनपुार् आर्थतक वषत २०७७/७८ मा ९.२ प्रर्र्शर्मा झरेको छ।यस 
र्पयले हाम्रो र्नयातर्को प्रर्र्स्पधातत्मक क्षमर्ा कमजोर हुाँदै गएको 
देखाउाँछ।आर्थतक वषत २०७३/७४ मा वस्र् ु र्नयातर् रू. ७३ अबत अथातर् ्कुल 
गाहतस्पय उत्पादनको २.४ प्रर्र्शर् रहेकोमा आर्थतक वषत २०७७/७८ मा उि 
र्नयातर् रू.१ खबत ४१ अबत अथातर् ् कुल गाहतस्पय उत्पादनको ३.३ प्रर्र्शर् 
पगेुको छ।पर्छल्लो समयमा आयार्र्र् कच्चा पदाथतमा आधाररर् र्नयातर्को 
वहस्सा बिेकोले समग्र र्नयातर्को ववृि उच्च देजखएको छ। 

25. आर्थतक वषत २०७३/७४ मा रू. ९ खबत ९० अबत अथातर् ् कुल गाहतस्पय 
उत्पादनको ३२.२ प्रर्र्शर् रहेको वस्र् ुआयार् आर्थतक वषत २०७७/७८ मा 
रू. १५ खबत ४० अबत अथातर् ्कुल गाहतस्पय उत्पादनको ३६.१ प्रर्र्शर् पगेुको 
छ।आर्थतक वषत २०७७/७८ को आयार्मा प ुाँजीगर् र्था औद्योर्गक वस्र्कुो 
अंश क्रमशः १४.८ प्रर्र्शर् र ३७.२ प्रर्र्शर् रहेको छ। खाद्यान्न, र्रकारी, 
र्लरू्ल, इन्त्धन लगायर्का वस्र्कुो स्वदेशमै उत्पादन बिाई आयार् कम गने 
र्था स्वदेशी कच्चा पदाथतमा आधाररर् र्नयातर्को वहस्सा बिाउाँदै यसको देशगर् 
एवम ्वस्र्गुर् ववववर्धकरण गनेर्र्त ठोस कदम चाल्न ुपने देजखन्त्छ। 

शोधनान्त्र्र जस्थर्र् र्था ववदेशी मिुा सजिर्र् 
26. आयार्, र्नयातर् र्था ववप्रषेणमा भएको अजस्थरर्ा मलुकुको शोधनान्त्र्र जस्थर्र्मा 

प्रर्र्र्बजम्वर् भएको छ।कोर्भि-१९महामारीका कारण उपभोग र्था आर्थतक 
गर्र्ववर्ध ससु्र् भएकाले आर्थतक वषत२०७६/७७ मा आयार्मा उल्लेख्य कमी 
आएबाट शोधानान्त्र्र जस्थर्र् रू.२ खबत ८२ अबतले बचर्मा रह्यो।र्र आयार्मा 
उच्च ववस्र्ार एवम ् सेवा आयमा संकुचन लगायर्का कारण आर्थतक वषत 
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२०७७/७८ को एघार मवहनामा शोधानान्त्र्र जस्थर्र्रू.१५ अबत १५ करोिले 
घाटामा रहेको छ। 

27. वव.सं.२०७४ असार मसान्त्र्मारू.१० खबत ७९ अबत ववदेशी मिुा सजिर्र् 
रहेकोमा२०७८ जेठमसान्त्र्माउि सजिर्र्रू.१३ खबत ६६ अबत कायम भएको 
छ।२०७८ जेठमा कायम रहेको  ववदेशी मिुा सजिर्र् १० मवहनाको वस्र् ु
र्था सेवाको आयार् धान्न पयातप्त रहेको छ।  

ववप्रषेण आप्रवाह  
28. आर्थतक वषत२०७३/७४ मा वैदेजशक रोजगारीबाट रु ६ खबत ९५ अबत ववप्रषेण 

आय प्राप्त भएकोमा आर्थतक वषत २०७७/७८ को एघार मवहनामा रु ८खबत ७१ 
अबत प्राप्त भएको छ।यद्यवप,ववप्रषेण आप्रवाहमा रहने अर्नियर्ाले गदात ववदेशी 
मिुा आजतनको भरपदो ववकल्प र्यार गनुतपने आवश्यकर्ा छ।ववप्रषेणबाट प्राप्त 
रकमको ठूलो वहस्सा उपभोगमा खचत हनेु प्रवजृत्त कायमै रहेको छ।यस्र्ो 
आयको ७० प्रर्र्शर् भन्त्दा बिी रकम उपभोगमा खचत हनेु गरेको अध्ययनले 
समेर् देखाएको छ।  

29. ववप्रषेण आप्रवाहबाट अथतर्न्त्रमा पगेुको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई 
उत्पादनशील के्षरमा आकवषतर् गनुतपने देजखएको छ।साथै, वैदेजशक रोजगारीमा 
रहेको उच्च र्नभतरर्ा क्रमश: न्त्यूनीकरण गदै नेपालको आर्थतक ववकासमा 
जनसांजख्यक लाभको उपयोग गनत आन्त्र्ररक रोजगारीका अवसरहरु र्सजतना 
गनुतपने देजखन्त्छ। 

अन्त्र्रातवष्ट्रय ववकास सहायर्ा पररचालन 
30. एकार्र्त  वैदेजशक सहायर्ाको खचत गने क्षमर्ा बिाउन र यसको पररचालनबाट 

प्रभावकारी नर्र्जा हार्सल गनत सवकएको छैन भने अकोर्र्त  वावषतक बजेटको 
आकार बिाउनमा पर्न यसलाई प्रयोग गररएको देजखन्त्छ।आर्थतक वषत 
२०७३/७४मा वैदेजशक सहायर्ाको अनमुानरू.३ खबत २ अबत गररएकोमा रू.१ 
खबत ४९ अबतअथातर् अनमुानको ४९.३ प्रर्र्शर् मार प्राप्त भएको र्थयो। 
आर्थतक वषत २०७७/७८ मा वैदेजशक सहायर्ार्र्त  कररब रू.३ खबत ६० 
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अबतको अनमुान रहेकोमा रू.१ खबत ६३ अबत अथातर् अनमुानको ४५.२ प्रर्र्शर् 
प्राप्त भएको छ।आर्थतक वषत २०७८/७९ को ववर्नयोजन अध्यादेशमा वैदेजशक 
सहायर्ाको स्रोर् अनमुान रू.३ खबत ७३ अबत गररएको छ, जनु अजघल्लो 
आर्थतक वषतमा वैदेजशक सहायर्ाको वास्र्ववक खचतको र्लुनामा दोब्बरभन्त्दा बिी 
रहेको छ। 

31. वैदेजशक सहायर्ा पररचालन गदात पयातप्त मारामा र्यारी गरी पररयोजनाहरुको 
गहन ववश्लषेण गनुतपने मान्त्यर्ा रहेपर्न सोको प्रभावकारी कायातन्त्वयन भएको 
देजखंदैन।यस्र्ा पररयोजनाहरुको ववकासमा आन्त्र्ररक क्षमर्ा कमजोर रहेका 
कारण सम्बजन्त्धर् साझेदारकोअर्धक संलग्नर्ा रहाँदै आएको एवम ् कायातन्त्वयन 
क्षमर्ा समेर् सन्त्र्ोषजनक नरहाँदा अपेजक्षर् उपलजब्ध हार्सल हनु सकेको 
छैन।साथै,अनतु्पादक के्षरमा समेर् सहायर्ा पररचालन हुाँदा वैदेजशक सहायर्ाको 
प्रभावकाररर्ा बढ्न सकेको छैन।वैदेजशक सहायर्ाको प्रभावकाररर्ा अर्भववृि गनत 
ववकास साझेदार र्था सरकार दवैु पक्षले थप प्रयास गनुतपने देजखन्त्छ।  

सावतजर्नक ऋण 
32. आर्थतक वषत २०७३/७४ मा कुल र्र्नत बााँकी सावतजर्नक ऋण रू.६ खबत ९८ 

अबत अथातर् कुल गाहतस्पय उत्पादनको २२.७ प्रर्र्शर् रहेकोमा आर्थतक वषत 
२०७७/७८ मा २५० प्रर्र्शर्ले ववृि भई रू.१७ खबत २९ अबत अथातर् कुल 
गाहतस्पय उत्पादनको४०.५ प्रर्र्शर् पगेुको छ।कुल र्र्नत बााँकी ऋणमध्ये रू.८ 
खबत १ अबत आन्त्र्ररक ऋण र रू.९ खबत २८ अबत बाह् य ऋण रहेको 
छ।आर्थतक वषत २०७७/७८ मा आन्त्र्ररक ऋण रू.२ खबत २४ अबत र 
वैदेजशक ऋण रू.१ खबत ४० अबत गरी जम्मा रू.३ खबत ६४ अबतअथातर् कुल 
संघीय खचतको ३०.८ प्रर्र्शर् पररचालन भएको छ।यसरी सावतजर्नक ऋण 
उल्लेख्य रुपमा ववृि हुाँदै गएर्ापर्न देशको आर्थतक ववृि र्था ववकासमा अपेजक्षर् 
प्रर्र्र्ल हार्सल हनु सकेको छैन। 

33. सावतजर्नक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील के्षरमा महत्तम 
पररचालन हनु नसक्ने अवस्थाले भववष्यमा ववकासका लार्ग स्रोर्को अभाव हनु 
सक्ने र ववकास ववत्त पररचालनका लार्ग उच्च लागर् पनत जाने देजखन्त्छ।साथै, 
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उच्च दरमा हनेु आन्त्र्ररक ऋण पररचालनले र्नजी के्षरको ववत्तीय साधनको 
उपलब्धर्ामा समेर् नकारात्मक प्रभाव पनत जाने देजखन्त्छ।बढ्दो सावतजर्नक 
ऋणको सााँवा र्था व्याज भिुानीका लार्ग राजस्वको ठूलो वहस्सा छुट्याउन ुपने 
पररजस्थर्र् र्नमातण हनेु खर्रा समेर् रहेको छ।  

ववत्तीय क्षरे 
34. वव.सं. २०७४ असार मसान्त्र्मा वाजणज्य बैंकहरुको कुल कजात लगानीमा कृवष, 

उजात, उद्योग लगायर्का प्राथर्मकर्ाप्राप्त के्षरमा प्रवावहर् कजातको अनपुार् १८.२ 
प्रर्र्शर् रहेकोमा २०७८ जेठमा उि अनपुार् २७.९ प्रर्र्शर् रहेको छ, 
जसमध्ये कृवष के्षरमा १२.७ प्रर्र्शर्, ऊजातमा ६.० प्रर्र्शर् र अन्त्य 
प्राथर्मकर्ाप्राप्त क्षरेमा ९.२ प्रर्र्शर् कजात प्रवाह भएको छ।र्ोवकएका 
प्राथर्मकर्ाप्राप्त के्षरका अर्र्ररि समग्र उत्पादनशील र्था पूवातधार 
ववकासमासमेर् थप लगानी ववस्र्ार गरी अथतर्न्त्रमा ववत्तीय क्षरेको योगदान 
बिाउाँदै जानपुने आवश्यकर्ा छ । 

35. ज्ञान, सीप, जशक्षा र व्यवसावयक पररयोजनामा आधाररर् कजात ववस्र्ारमा जोि 
ददनपुने देजखएको छ।ववत्तीय के्षरबाट प्रवाह हनेु कजातको अर्धक वहस्सा सीर्मर् 
स्थानका सीर्मर् व्यजिहरुमा केजन्त्िर् रहाँदै आएका कारण सबतसाधारणको ववत्तीय 
पहुाँच कमजोर भएको छ।बैंक र्था ववत्तीय संस्थाहरु शहर केजन्त्िर् हनुकुा साथै 
ववत्तीय साक्षरर्ा समेर् अपयातप्त रहेकाले सीमान्त्र्कृर् वगतले बैंवकङ्ग सेवाबाट 
अपेजक्षर् लाभ प्राप्त गनत नसकेको अवस्था छ।त्यसैगरी, सहकारी संस्था 
लगायर्का अन्त्य गैर–बैवकङ्ग ववत्तीय संस्थाहरुको थप क्षमर्ा अर्भववृि एवम ्
र्नयामकीय सधुार गदै उि संस्थाहरुबाट हनेु स्रोर् पररचालनलाई लागर् प्रभावी 
एवम ्प्रर्र्र्लमखुी बनाउनपुने आवश्यकर्ा छ।  

बीमा क्षरे 
36. जनसंख्याको ठूलो वहस्सा बीमा सेवाको पहुाँचबाट बावहर रहेको अवस्था 

छ।उपलब्ध पर्छल्लो र्पयाङ्कानसुार आर्थतक वषत२०७७/७८ को अन्त्र्सम्ममा 
२७.० प्रर्र्शर् जनसंख्यामा मार बीमाको पहुाँच पगेुको छ भने बीमा 
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कम्पनीहरुले बीमा वप्रर्मयम बापर् रू.१ खबत५३ अबत पररचालन गरेका 
छन।्आर्थतक वषत२०७७/७८मा कुल बीमामा लघबुीमाको अनपुार् ६.०प्रर्र्शर् 
रहेको छ।बीमाको के्षर र्था बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पयातप्त ववववर्धकरण 
भइनसकेका कारण साना मझौला र्था घरेल ु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लार्ग 
आवश्यकर्ानसुार लघबुीमा सेवा प्रदान गनत सवकएको छैन। 

पुाँजी बजार 
37. वव.सं. २०७६ असार मसान्त्र्मा १२५९.० ववन्त्दमुा पगेुको नेप्से पररसूचक 

वव.सं. २०७७ असार मसान्त्र्मा १३६२.४ ववन्त्द ु कायम रहेको 
र्थयो।वव.सं.२०७८ असार मसान्त्र्मा उि पररसूचक २८२२.७ ववन्त्द ुकायम 
भएको छ।पुाँजी बजारमा नयााँ लगानीकर्ातहरुको प्रवेश एवजम्वत्तीय स्रोर्को सहज 
उपलब्धर्ा लगायर्का कारण नेप्से सूचकाङ्कमा र्ीब्र ववृि भएकोछ।वव.सं. 
२०७७ असार मसान्त्र्मा बजार प ुाँजीकरणको कुल गाहतस्पय उत्पादनसाँगको 
अनपुार् ४५.८ प्रर्र्शर् रहेकोमा वव.सं.२०७८ जेठ मसान्त्र्मा उि अनपुार् 
९८.८प्रर्र्शर् कायम भएको छ। 

38. पुाँजी बजारमा सूचीकृर् कम्पनीहरुमा ववत्तीय संस्थाको संख्या अर्धक रहेको छ 
भने उत्पादन के्षरका कम्पनीहरुको उपजस्थर्र् न्त्यून रहेको छ।पुाँजी बजारमार्त र् 
उत्पादनमूलक के्षरको ववकासका लार्ग पुाँजी पररचालन गनत आवश्यक संस्थागर् 
र्था नीर्र्गर् सधुारको खााँचो रहेको छ।लगानीकर्ातको मनोबल उच्च पानत 
सम्बजन्त्धर् र्नकायबाट र्नयमन र अनगुमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुाँजी 
बजारलाई सशुासनयिु, पारदशी, प्रववर्धमैरी र जवार्देही बनाउनपुने भएको 
छ।साथै, पुाँजी बजारमा स्वचार्लर् प्रणाली प्रवितन गने र साना लगानीकर्ातको 
पहुाँच बिाउाँदै लगानीकर्ातको वहर् संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली ववकास गदै 
लानपुने देजखन्त्छ।  

सावतजर्नक संस्थान  
39. सरकारले सावतजर्नक संस्थानमा गरेको लगानीको अनपुार्मा प्राप्त प्रर्र्र्ल नगन्त्य 

रहेको छ।आर्थतक वषत२०७७/७८ को अन्त्र्मासावतजर्नक संस्थानमा सरकारको 
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लगानी रू.६ खबत५४अबत पगेुको छ।उि लगानीबाट २ प्रर्र्शर्को हाराहारीमा 
मार प्रर्र्र्ल प्राप्त हनु सकेको छ।सिालनमा रहेका सावतजर्नक संस्थानहरुमध्ये 
२४ वटा संस्थानहरुमार नार्ामा सिार्लर् छन ् भने १८ वटा संस्थानहरु 
घाटामा सिार्लर् छन।्नार्ामा रहेकामध्ये पर्न अर्धकांश संस्थानहरु सामान्त्य 
सिालन नार्ामा मार रहेकाछन।्प्रत्येक वषत सावतजर्नक संस्थानहरुको सजिर् 
नोक्सानी थवपदै आर्थतक वषत२०७६/७७ मा रू.३४ अबत २४ करोि पगेुको  
छ। 

40. सावतजर्नक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सधुार हनु नसक्ने हो भने संस्थान 
स्थापनाको उदे्दश्य र औजचत्य स्थावपर् गनत सवकने देजखदैन।कर्र्पय 
संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगररएको दावयत्व र्सजतना गरेका कारण नेपाल 
सरकारले वषेनी ठूलो रकम खजचतन ुपरेको छ।ववगर्मा संस्थान सधुारका लार्ग 
ववर्भन्न उपायहरु अवलम्वन गररएको भएर्ापर्न अपेजक्षर् नर्र्जा हार्सल गनत 
सवकएकोछैन।साथै,र्नजजकरण गररएका कर्र्पय सावतजर्नक संस्थानहरु थप 
प्रभावकारी रुपमा सिालन हनु ुपनेमा बन्त्द वा रुग्ण अवस्थामा पगेुकाछन।्  

41. रावष्ट्रय ध्वजाबाहक नेपाल वायसेुवा र्नगमलाई सरकारको जमानीमा ववत्तीय 
संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयााँ हवाईजहाज खररद गररएकोमा 
व्यवस्थापकीय असक्षमर्ा लगायर्का कारण व्यापार प्रवितन हनुकुो सट्टा ववत्तीय 
अवस्था झन ् कमजोर भई ऋणको दावयत्व बढ्दै गएको छ।अर्: नवीनर्म 
व्यवस्थापकीय र्सिान्त्र् र स्रोर्को समजुचर् उपयोगबीच सन्त्र्लुन कायम हनेु गरी 
सावतजर्नक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सधुार सवहर् आत्मर्नभतर बनाउाँदैलानपुने 
देजखन्त्छ। 

वैदेजशक लगानी  
42. उपयिु लगानीमैरी वार्ावरण र्सजतना हनु नसक्दा र्था प्रवक्रयागर् झछझट 

कायमै रहाँदा अपेजक्षर्रूपमा वैदेजशक लगानी र्भत्र्याउन सवकएको छैन।आर्थतक 
वषत २०७३/७४ मा रू.१३ अबत ५० करोि खदु वैदेजशक लगानी र्भर्रएकोमा 
आर्थतक वषत २०७७/७८ को एघार मवहनामा रू.१६ अबत २० करोि र्भर्रएको 
छ।बाह्य लगानी आकषतण गरी थप रोजगारी र्सजतना गने र्था व्यवस्थापकीय 
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एवम ् प्रववर्ध हस्र्ान्त्र्रणका माध्यमबाट मलुकुको समग्र औद्योर्गकरणको 
गर्र्लाई र्ीब्रर्ा ददनपुने आवश्यकर्ा छ।त्यसैगरी,मलुकुर्भर रहेको प ुाँजी 
पररचालन गनत र्नजी के्षरलाई प्रोत्सावहर् गने र सवतसाधारणसाँग रहेको स-साना 
बचर्लाई समेर् पुाँजी र्नमातणमा उपयोग गरी आर्थतक ववकासमा पररचालन गनुतपने 
देजखन्त्छ।  

गररबी र आर्थतक असमानर्ा 
43. अझैपर्नमलुकुका १८.७ प्रर्र्शर् नागररक गररबीको रेखामरु्न 

रहेकाछन।्कोर्भि-१९ महामारीबाट आर्थतक गर्र्ववर्ध र रोजगारीमा आएको 
संकुचनका कारण गररब र सीमान्त्र्कृर् समूह सबैभन्त्दा बिी जोजखममा परेको 
छ।कोर्भि-१९ महामारीको दोस्रो लहरले गररबी र बेरोजगारीको संख्या थप 
बढ्ने देजखन्त्छ। 

44. आर्थतक नीर्र्हरु गररब र्था सीमान्त्र्कृर् समूह केजन्त्िर्हनु नसकेका कारणर्था 
आर्थतक ववृि दरको र्लुनामा प ुाँजीमा आधाररर् आयको प्रर्र्र्ल दर उच्च 
रहेबाट आर्थतक असमानर्ा बढ्दै गएको आाँकलन गनत सवकन्त्छ।साथै, आर्थतक 
ववृिबाट प्राप्त लाभहरु समेर् र्ल्लो र्हमा पनुतववर्रण हनु सकेको 
छैन।सम्पजत्तमा आधाररर् जजर्न सूचकाङ्क०.३१रहेको छ भने आय समूहको 
मार्थल्लो १० प्रर्र्शर्र र्ल्लो ४०प्रर्र्शर्जनसंख्याको अनपुार्(पाल्मा सूचकाङ्क) 
१.३ रहेको छ।आर्थतक समवृि र सामाजजक न्त्याय सरु्नजिर् गरी संववधानले 
पररकल्पना गरेको समर्ामूलक समाज र्नमातण गनत गररबी र्नवारण र आय 
असमानर्ा अन्त्त्य गनेगरी नीर्र्गर् सधुार र्था साधन पररचालन गनुतपने 
आवश्यकर्ा रहेको छ।  

सामाजजक संरक्षण र सरुक्षा 
45. हाल ववर्भन्न समूहका गरी कररब ३२ लाख नागररकहरुले सामाजजक सरुक्षा 

भत्ता मार्त र् लाभ प्राप्त गरररहेका छन।्सो बापर् आर्थतक वषत २०७७/७८मा रु 
७६अबत भन्त्दा बिी रकम ववर्रण भएकोछ।साथै, सरकारले सिालन गरेका 
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सामाजजक सरुक्षाका कायतक्रमहरु छररएका र कर्र्पय कायतक्रमहरुमा दोहोरापना 
समेर् रहेकाले यसलाई पारदशी र छररर्ो बनाउन ुपने आवश्यकर्ा छ। 

रावष्ट्रय गौरवका र्था प्राथर्मकर्ा प्राप्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन 
46. हाल नेपालमा २२ वटा रावष्ट्रय गौरवका र्था १८ वटा रुपान्त्र्रणकारी 

आयोजनाहरु सिार्लर् छन।्यस्र्ा आयोजनाहरुको कायातन्त्वयनमा समस्याहरुको 
र्नरन्त्र्रर्ा देजखएकोछ।ववत्तीय प्रगर्र्को वहसाबले पर्न आर्थतक वषत२०७७/७८ 
मा रावष्ट्रय गौरवका आयोजनामा ववर्नयोजजर् रकमको ५८ प्रर्र्शर् मार खचत हनु 
सकेको छ।यी आयोजनाहरुमध्ये कुनैपर्न आयोजना पूवत र्नधातररर् समय, लागर् 
एवम ्गणुस्र्रमा सम्पन्न हनु सकेका छैनन।्संभाववर् समस्याहरुको सही ववश्लषेण 
नहुाँदा मेलम्ची खानेपानी जस्र्ो रावष्ट्रय महत्त्वको आयोजनामा पर्न प्रर्र्कूल 
प्रभावमा परेको छ।आयोजना कायातन्त्वयनमा रहेका ववववध कमजोरीका कारण 
मार्थल्लो र्ामाकोशी जस्र्ो बहपु्रर्र्जक्षर् आयोजना पर्न उद घाटनपर्छ र्त्काल 
बन्त्द गनुत परेको अवस्था छ।त्यसैगरी, अन्त्य धेरै आयोजनाहरुमा समेर्अपेजक्षर् 
प्रगर्र् हनु सकेको छैन। 

 अन्त्र्रसरकारी ववत्त व्यवस्थापन 
47. सरकारले रावष्ट्रय प्राकृर्र्क स्रोर् र्था ववत्त आयोगको र्सर्ाररसका आधारमा 

अन्त्र्रसरकारी ववत्त व्यवस्थापन गदै आएको छ।आर्थतक वषत२०७५/७६ मा 
प्रदेश र स्थानीय र्हलाई रू.३ खबत ८ अबत हस्र्ान्त्र्रण भएको र्थयो भने 
आर्थतक वषत२०७७/७८ मा रू.३ खबत ८७ अबत हस्र्ान्त्र्रण भएको छ।र्थावप, 
प्रदेश र स्थानीय सरकारको मागबमोजजम स्रोर्को व्यवस्थापन गनत सवकएको 
छैन। 

48. अन्त्र्रसरकारी ववत्त व्यवस्था अन्त्र्गतर् प्रदेश र स्थानीय र्हमा राजस्व वााँिर्ााँट 
मार्त र् कुल राजस्वको कररब ११.६ प्रर्र्शर्र ववत्तीय अनदुानमा कुल बजेटको 
कररब २४.० प्रर्र्शर् रकम हस्र्ान्त्र्रण भएको छ।अनदुानबाट सिार्लर् हनेु 
कर्र्पयआयोजना छनौट समेर् संघीयस्र्रबाट हनेु भएकाले ववत्तीय स्वायत्तर्ा 
संकुजचर् भएको छ।साथै,कर्र्पय अवस्थामा एउटै पररयोजनामा र्ीनै र्हका 
सरकारबाट रकम ववर्नयोजजर् भएका कारण स्रोर्को दोहोरोपना र दरुुपयोग 
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समेर् हनु सक्ने देजखन्त्छ।केही स्थानीय र्हहरुमा संवैधार्नकर्था कानूनी 
प्राबधानबमोजजम र्ोवकएको समयमा बजेट पेश नगररएको र्था बजेट पाररर् नै 
नगरी खचत समेर् गररएको हुाँदा ववत्तीय अनशुासन पालना सरु्नजिर् हनु सकेको 
छैन। 

सशुासन र प्रशासन 
49. संघीय र्नजामर्ी सेवा ऐन ववगर् र्ीन वषतदेजख संसदमा ववचाराधीन रहेको 

छ।पररणामस्वरुप, प्रदेश र स्थानीयर्हको कमतचारी व्यवस्थापनमा समेर् 
अन्त्यौलर्ा छाएको छ।चसु्र्, उत्प्ररेरर् र सेवामूखी कमतचारी प्रशासन र्बना 
ववकासमा नर्र्जा हार्सल गनत र जनर्ामा सेवा सवुवधा परु् याउन कदठन हनेु 
सन्त्दतभमा यसर्र्त  सबैको ध्यान जान ुजरुरी छ।  

50. भ्रष्टाचारमिु सावतजर्नक सेवा प्रवाह आजको प्रमखु आवश्यकर्ा हो।सावतजर्नक 
एवम ्समाजका अन्त्य ववववध के्षरहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेको भन्न ेआमधारणा 
रहनलेु सशुासनमा ठूलो चनुौर्ी खिा गरेको छ।महामारीको शरुुवार्ी चरणमै 
स्वास्पय सामाग्री खररदजस्र्ो संवेदनशील ववषयमा समेर् भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्न ु
पकै्क पर्न राम्रो होईन।भ्रष्टाचार र्नवारण र सशुासन प्रवितन गनत गम्भीर कदम 
चाल्न ुपने देजखन्त्छ। 

कोर्भि-१९ महामारीबाट प्रभाववर् क्षरे र पनुरुत्थान 
51. कोर्भि-१९ महामारीबाट अथतर्न्त्रका ववर्भन्न के्षरहरुमा परेको प्रभाव न्त्यूनीकरण 

गने उदे्दश्यले बजेट र्था मौदिक नीर्र् मार्त र् ववर्भन्न राहर् र्था 
सहरु्लयर्कायतक्रमहरु सिालन गररएका छन।्साथै, सावतजर्नक संस्थानहरुबाट 
र्बक्री ववर्रण हनेु उपभोग्य सामग्री र्था सेवाहरुमा अनदुान र्था छुट प्रदान 
गररएको छ। 

52. सरकारबाट घोषणा गररएको सवुवधा र्था छुटको उपयोग औपचाररक के्षरमा 
आवि व्यजि र्था समदुाय केजन्त्िर् भएका कारण गररबीको रेखामरु्न रहेका 
व्यजि, साना उद्यमी, वकसान र्था सीमान्त्र्कृर् समूह यो सवुवधा र अवसरबाट 
वजिर् भएको समेर् पाइएको छ।साथै, कोर्भि-१९ले आर्थतक र्था सामाजजक 
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रुपमा र्सजतना गरेको प्रभावको र्लुनामा राहर् र्था पनुरुत्थानका कायतक्रमहरु 
पयातप्त हनु सकेका छैनन।्अर्: राहर् र्था सवुवधाका ववद्यमान सहरु्लयर्हरुमा 
कमी हनु नददने गरी थप प्रभावकारी कायतक्रम सिालन गनुतपने देजखएको छ।  

 अन्त्त्यमा, कोर्भि-१९ महामारीबाट र्सजजतर् जनस्वास्पय मार्थको इर्र्हासकै 
गम्भीर संकटपूणत अवस्था र्था मलुकुको अथतर्न्त्रले भोर्गरहेको प्रर्र्कूल 
पररजस्थर्र्काबीच वर्तमान सरकारले कायतभार सम्हालेको छ।यर्र्बेला सरकारको 
पवहलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोर्भि -१९ ववरुिको खोप र अन्त्य 
आवश्यक स्वास्पय सवुवधा उपलब्ध गराई जनस्वास्पयको रक्षा गनुत र थप राहर् 
र पनुस्थातपनाका कायतक्रम एवं नीर्र्गर् सधुारको माध्यमबाट अथतर्न्त्रलाई नयााँ 
गर्र् प्रदान गनुत रहेको छ। 

 मैले मार्थ उल्लेख गरेका अथतर्न्त्रका समग्र पररसूचकहरुमा सधुार ल्याई 
जनर्ाको गमेुको  आशा र ववश्वास पनुस्थातवपर् गनुतपनेछ।सरकारी साधन स्रोर् 
मार्थको दोहन रोक्ने, आर्थतक र्था ववत्तीय अनशुासन कायम गरी सावतजर्नक 
खचतलाई पुाँजी र्नमातण र सेवा प्रवाह सधुारमा केजन्त्िर् गनेर जनर्ामार्थ पनत 
गएको ऋणभार कम गराउाँदै जान ववशेष प्रयास गनुतपने देजखएकोछ।यसका 
अर्र्ररि, मलुकुको र्लुनात्मक लाभको के्षरहरुमा बिी लजक्षर् रही त्यसमध्येको 
ववद्यरु् उत्पादन, व्यापार र्था आन्त्र्ररक खपर् बिाएर उत्पादनशील क्षेरलाई 
प्रवितन गदै आयार् र्नयातर्बीचको खािल कम गनेर्र्त  जोि ददइनेछ। 

 साथै, कृवष के्षरको आधरु्नकीकरण गरी यसलाई प्रर्र्स्पधी र व्यावसावयक 
बनाउाँदै कृवषजन्त्य एवं स्वदेशी स्रोर्साधनको महत्तम उपयोगबाट लघ,ु साना 
र्था मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवितन गररनेछ भने स्वदेशी प ुाँजीसवहर् वैदेजशक 
लगानीलाई समेर् आकवषतर् गनेगरी ठूला उद्योगको ववकासमा ववशेष जोि 
ददइनेछ।देशर्भरै स्वरोजगारी र्था रोजगारीका अवसरहरु र्सजतना गदै कृषक 
लगायर् सीमान्त्र्कृर् गररब र ववभेदमा परेका जनर्ाको महुार रे्री संववधानले 
लजक्षर् गरेअनरुुप ववकास र समवृि सवहर्को समाजवाद उन्त्मखु अथतर्न्त्र र्नमातण 
गनतमा सम्पूणत ध्यान केजन्त्िर् गररनेछ।यस कायतमा सरकारलाई सबैको साथ र 
सहयोग प्राप्त हनेुछ भन्न ेववश्वास र्लएको छु।  
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धन्त्यवाद 
 


