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पषृ्ठभमूम 

1. नेपालको संमवधानको धारा ७६(५) बमोमजम पााँच राजनीमतक दलहरुको 

सहकायतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादरु दईेवाको नेतृत्वमा मनमातण भएको 

वततमान सरकारलाइ राष्ट्र, जनता र संमवधानको रक्षा गने चुनौतीपूणत कायतभार 

प्राप्त भएको छ।मवकास र समृमिसमहत समाजवाद ईन्त्मुख ऄथततन्त्र मनमातण गने 

संवैधामनक मागतदशतनको अधारमा ऄगामड बढ्न मवगतका कमी कमजोरी र 

गलत ऄभ्यासबाट पाठ मसक्द ैजनताप्रमत ईत्तरदायी बन् ्नु वततमान सरकार र 

गठबन्त्धनमा सहभागी दलहरुको मजम्मेवारी हुन पुगेको छ। 

2. ऄसंवैधामनक रुपमा प्रमतमनमध सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार 

कामचलाई ऄवस्थामा पररणत भआसकेपमछ समेत संवैधामनक व्यवस्था र 

लोकतन्त्रको स्थामपत मान्त्यता मवपररत ऄध्यादशे मार्त त् बजटे घोषणा गररएको 

मथयो। जनप्रमतमनमधको ऄनुमोदन मबना जनता मामथ कर लगाईन नपाआन े

लोकतामन्त्रक मान्त्यता मवपररत गइ सरकारको वार्थषक अय-व्यय मववरणलाइ 

सावतभौम संसदमा छलर्ल हुनबाट समेत वमित गरी ऄध्यादशे मार्त त बजेट 

प्रस्तुत गररएको मवषयमा यहााँहरु जानकार नै हुनुहुन्त्छ।  

3. सम्मामनत सवोच्च ऄदालत, संवैधामनक आजलासको मममत २०७८।०३।२८ को 

रै्सलाको बुाँदा नं. १०८ मा ईल्लखे गररएको छ कक ईत्तरदायी शासन 

व्यवस्थाको ऄनादर हुने गरी बजेट पेश गनुत भन्त्दा हप्ताकदन ऄगामड हठात 

प्रमतमनमध सभाको मबघटन गरेर ऄध्यादशेको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको 

ऄनुमानलाइ कानुनी स्वरुप कदआनु तथा कामचलाई सरकारले ऄमनवायत सरकारी 

खचतको लामग मार व्ययको व्यवस्था गनुतपनेमा दीघतकालीन महत्त्व र प्रभाव राखे्न 

प्रकृमतका नीमत तथा वार्थषक कायतक्रमहरुको ईद्् घोष गनुत वामछछत कुरा हुाँदनै। 

साथ,ै यस्तो ऄभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थामपत मूल्य र मान्त्यता समेत ऄवरुि 

भएको छ। यसबाट मुलुकको सीममत स्रोत साधनको ऄनुमचत, ऄपारदशी र 

स्वाथत प्रेररत दोहन हुने तथा स्वेच्छाचाररताले प्रोत्साहन पाईने ऄवस्था र 

अधार तयार भएको छ। ऄध्यादशेकै माध्यमबाट बजेट लगायतका मवमवध 

मवषयमा कानुनी बन्त्दोबस्त गररने हो भने जनप्रमतमनमधमूलक शासन व्यवस्थाको 

कुनै साथतकता वा प्रयोजन रहाँदनै।  

4. जनप्रमतमनमधमलूक संस्थाको हठात मवघटन गरी ऄध्यादशे मार्त त बजेट प्रस्तुत 

गररएको भएतापमन सरकार एक ऄमवमच्छन्न संस्था हुने स्थामपत मान्त्यता र 

लोकतामन्त्रक संस्कारऄनुरुप अर्थथक वषत २०७८/७९ को अय र व्यय 

ऄनुमानको ऄध्यादशे प्रमतमनमध सभा समक्ष पेश गररसककएको छ। प्रस्तुत 

ऄध्यादशेलाइ सत्ता सहयारी दलहरुबीचको साझा न्त्यूनतम कायतक्रम, वततमान 

सरकारको नीमत र प्राथममकता, जनचाहना तथा कोमभड-१९ महामारीको 
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कारण मसर्थजत चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गनत मछटै्ट नै 

प्रमतस्थापन मवधेयक प्रस्तुत गनेछु।  

5. कोमभड-१९ महामारीको ईत्कषत र यसले मसजतना गरेको अर्थथक चुनौतीका बीच 

यो सरकारको कायत प्रारम्भ भएको छ। मवगतको सरकारले  कोमभड-१९ 

महामारीको प्रारम्भमा मवज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव मवपररत सामान्त्य 

रूघाखोकीको रूपमा महामारीलाइ पररभामषत गने जस्ता कायतले यसको 

मनयन्त्रणमा थप जरटलता पैदा गर् ्यो। मछमेकी दशेहरूमा दमेखएको ऄसर र 

प्रभावको सुक्ष्म मवश् ्लेषण गरी स्वास््य पूवातधारको मनमातण, परीक्षणको दायरा 

मवस्तार, ईपचारको ईमचत प्रबन्त्ध, पयातप्त होमल्डङ्ग सेण्टरको मनमातण, 

क्वारेमण्टन, अआसोलशेन सेन्त्टर, अआसीयू तथा एच. मड. यू. बेडको थप 

व्यवस्था, भेमण्टलटेर, ऄमक्सजनको ऄभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूवतक ध्यान 

कदइ समयमै पूवततयारी गनत सकेको भए यमत ठूलो मानवीय क्षमत हुने मथएन। 

स्वास््य मापदण्डको कडाइकासाथ पालना र जनचेतना ऄमभवमृि जस्ता सामान्त्य 

मवषयमा ध्यान नपुर् ्याइ राजनीमतक स्तरबाट नै ऄनावश्यक रुपमा गररएका 

मशलान्त्यास, ईद्् घाटन, सभा, प्रदशतन जस्ता भीडभाडजन्त्य गमतमवमधल े

कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा रै्लन सहयोग पुर् ्यायो। 

6. कोमभड-१९ महामारीको पीडा भोमगरहकेो जनजीवन र सोबाट मशमथल बनेको 

ऄथततन्त्रलाइ पुनईत त्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक पररवततन र समृमि 

ल्याईनमा वततमान सरकारको प्रयास केमन्त्ित रहनेछ। सबै नागररकलाइ खोप 

कदएर मार कोरोना संक्रमण रोकथाम  एवं मनयन्त्रण हुने स्पष्ट अधार दमेखएको 

ऄवस्थामा मवगतमा शीघ्र खोप अपूर्थत गने आमान्त्दार प्रयास हुन नसक्दा अम 

नागररकलाइ यथासमयमै खोप ईपलब्ध गराईन सककएन। ऄकोतर्त ऄनुदान तथा 

खरीद गरी प्राप्त  खोपको मवतरण र व्यवस्थापनको ईमचत योजना हुन नसक्दा 

पमहलो मारा खोप लगाइ सकेका कररब १३ लाख नागररक लामो समयदमेख 

दोस्रो माराको पखातआमा रहन ुपर् ्यो। 

7. मव.सं. २०७८ ऄसार मसान्त्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाल े

कोमभड-१९ महामारी मवरुिको खोपको पमहलो र ११ लाख १२ हजार १६६ 

जनाल ेदोस्रो मारा लगाआसकेकोमा मममत २०७८ साईन २५ गतेसम्म ४५ लाख 

२५ हजार ४३५ जनाल ेपमहलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूणत मारा 

खोप लगाआसकेका छन्। खोप लगाईन बााँकी व्यमिहरुलाइ यथासमयमै खोप 

प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवम् ऄथततन्त्रलाइ चलायमान बनाईने मजम्मेवारी 

हाम्रो सामु रहकेो छ। स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त त्याङ्क 

ऄनुसार हालसम्म कररब १ करोड मारा खोप नेपाल मभमरएको ऄवस्था छ।  

8. म सबै माननीय सदस्य, नेपाली कददीबमहनी तथा दाजुभाआलाइ यो पमन स्मरण 

गराईन चाहन्त्छु कक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वततमान सरकारको पमहलो 
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प्राथममकता खोप, दोस्रो प्राथममकता खोप र तेस्रो प्राथममकता खोप भनेर 

प्रष्टसाँग रामखसकु्न भएको छ भने मैले ऄथतमन्त्रीको कायतभार सम्हाल्दा पमहलो 

मनणतयबाटै स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ कोमभड-१९ मबरुिको खोप 

खररद गनत थप रकम मनकासा प्रदान गरेको छु। 

9. यसै पृष्ठभूमममा रहरे म यस सम्मानीत सदन मार्त त वततमान सरकारले कायतभार 

सम्हाल्दाको ऄवस्थामा दशेको वततमान अर्थथक ऄवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गनत 

गआरहकेो छु।  

अर्थथक वमृि तथा कुल गाहतस््य ईत्पादनको सरंचना  

10. मव.सं.२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभामवत ऄथततन्त्र पुनर्थनमातण एवम ् ऄन्त्य 

प्रयासहरुबाट सकारात्मक कदशातर्त ऄमघ बकढरहकेो ऄवस्थामा कोमभड-१९ 

महामारीले पुन: मशमथल बन्न पुगेको छ।अर्थथक वषत २०७३/७४ र 

२०७४/७५ मा क्रमश: ८.६ प्रमतशत र ७.४ प्रमतशतको ईच्च अर्थथक वृमिदर 

हामसल भएको पृष्ठभूमममा ऄत्यन्त्त सुमवधाजनक बहुमतमा बनेको मवगतको 

सरकारले अर्थथक वषत २०७५/७६ मा ८.० प्रमतशतको अर्थथक वृमिदर हामसल 

गने लक्ष्य राखेकोमा वृमिदर ६.४ प्रमतशतमा सीममत हुन पुग्यो। 

11. अर्थथक वषत २०७६/७७ मा ८.५ प्रमतशतको अर्थथक वृमिको लक्ष्य 

रामखएकोमा यथाथतमा २.१ प्रमतशतले ऊणात्मक हुन पुग्यो। अर्थथक वषत 

२०७७/७८ मा पमन ऄथततन्त्रमा ईल्लेख्य सुधार हुन सकेको ऄवस्था छैन।बजेट 

मार्त त अर्थथक वृमिदर ७.० प्रमतशत रहन ेऄनुमान गररएकोमा कोमभड-१९ 

महामारीको दोस्रो लहरले ऄथततन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण ईि वृमिदर 

हामसल नहुन ेदमेखएको छ।  

12. अर्थथक वषत २०७३/७४ को कुल गाहतस््य ईत्पादनमा कृमष, ईद्योग एवम् सेवा 

क्षेरको योगदान क्रमशः २६.८ प्रमतशत, १४.६ प्रमतशत र ५८.६ प्रमतशत 

रहकेोमा अर्थथक वषत२०७७/७८ मा यी क्षेरहरुको योगदान क्रमश: २५.८ 

प्रमतशत, १३.१ प्रमतशत र ६१.१ प्रमतशत रहने ऄनुमान छ। यसबाट 

ऄथततन्त्रको संरचनामा ईल्लेखनीय पररवततन अएको दमेखदनै। अर्थथक समृमिको 

प्रमुख अधारको रुपमा रहकेो  औद्योमगक क्षेरको योगदान कुल गाहतस््य 

ईत्पादनमा न्त्यून रहन ु र त्यसमा पमन ईत्पादनमूलक ईद्योगको योगदान हाल 

५.१ प्रमतशत मार हुनुले ऄथततन्त्रको अधार कमजोर रहकेो समेत जनाईाँछ। 

कदगो अर्थथक वृमिको अधार ईत्पादनमूलक औद्योमगक क्षेरको मवस्तार हुनु 

पनेमा यसतर्त ठोस प्रगमत हुन सकेको छैन। 

13. ईत्पादनशील क्षेरमा अन्त्तररक तथा बाह्य लगानीको ऄपयातप्तता, ईत्पादनमूखी 

भन्त्दा व्यापार केमन्त्ित लगानी, ईच्च ईत्पादन लागत, सरकारको पुाँजीगत खचत 
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गने क्षमतामा कमी, अर्थथक वृमि र रोजगारी मसजतनाबीचको कमजोर सम्बन्त्ध, 

अर्थथक वृमिको लाभका ऄसमान मवतरण, ऄनौपचाररक क्षेरको महस्सा नघट्न ु

जस्ता समस्या ऄथततन्त्रमा लामो समयदमेख रहाँद ैअएको छन्। अर्थथक मवकास र 

समृमि हामसल गनतका लामग यी समस्याहरुको सही सम्बोधन गनत जरुरी छ।  

मलू्य मस्थमत 

14. पमछल्ला वषतहरुमा ईपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुिास्र्ीमत दर वामछछत 

सीमामभरै रहाँद ै अएको छ।मवगत तीन अर्थथक वषतमा औसत ईपभोिा 

मुिास्र्ीमत ५.० प्रमतशत रहकेो छ।  अर्थथक वषत २०७३/७४ मा  औसत 

ईपभोिा मुिास्र्ीमत ४.४ प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ को 

एघार ममहनामा ईि मुिास्र्ीमत ३.६ प्रमतशत रहकेो छ। तथामप, पमछल्लो 

समयमा अर्थथक गमतमवमधमा हुाँद ै गरेको मवस्तार तथा ऄन्त्तरातमष्ट्रय बजारमा 

पेट्रोमलयम पदाथतमा भएको मूल्य वृमिका कारण नेपालको समग्र मुिास्र्ीमत 

बढ्ने जोमखम दमेखन्त्छ।  

ईपभोग, बचत तथा पुाँजी मनमातण 

15. मवगत केही वषतदमेख नेपालीहरुको औसत ईपभोगदर ईच्च रहाँद ैअएको कारण 

पुाँजी मनमातणले ऄपेमक्षत गमत मलन सकेको छैन। अर्थथक वषत २०७३/७४ को 

कुल गाहतस््य ईत्पादनमा ईपभोगको ऄनुपात ८७.० प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक 

वषत २०७७/७८ ईि ऄनुपात ९३.४ प्रमतशत रहने ऄनुमान छ। त्यसैगरी 

अर्थथक वषत २०७३/७४ को कुल गाहतस््य ईत्पादनमा गाहतस््य बचतको ऄनुपात 

१३.० प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ मा ईि ऄनुपात ६.६ 

प्रमतशत रहने ऄनुमान छ। साथै, अर्थथक वषत २०७३/७४ को कुल गाहतस््य 

ईत्पादनमा रामष्ट्रय बचतको ऄनुपात ४१.७ प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत 

२०७७/७८ ईि ऄनुपात ३१.४ प्रमतशत रहने ऄनुमान छ। यसले ऄथततन्त्रमा 

बचतको ऄंश ऄपेक्षाकृत रुपले वृमि हुन नसकी पुाँजी मनमातण सुस्त भएको 

दखेाईाँछ।   

16. नेपालको मवकास प्रयासमा पुाँजी मनमातणको न्त्यून दर र पुाँजीको ईच्च लागतल े

समेत प्रमतकूलता मसजतना गरेको छ। अर्थथक वषत २०७३/७४ मा कुल गाहतस््य 

ईत्पादनमा कुल मस्थर पुाँजी मनमातणको ऄनुपातमा ३०.६ प्रमतशत रहकेोमा 

अर्थथक वषत २०७७/७८ मा ईि ऄनुपात २७.३ प्रमतशत रहने ऄनुमान 

छ।त्यसैगरी,अर्थथक वषत २०७३/७४ मा कुल मस्थर पुाँजी मनमातणमा सरकारी 

क्षेरको ऄनुपात ७.९ प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ मा ईि 

ऄनुपात ४.९ प्रमतशत रहन ेऄनुमान छ। यस सन्त्दभतमा कुल गाहतस्थ बचत तथा 
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रामष्ट्रय बचत वृमि गद ैपुाँजी मनमातणलाइ तीब्रता कदनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य 

हुनेछ।  

सरकारी खचत 

17. सरकारी खचत बढ्द ैगएपमन चालु खचतको तुलनामा पुाँजीगत खचत बढ्न सकेको 

छैन। अर्थथक वषत २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खचत रू. १० खबत 

८७ ऄबत हुाँदा पुाँजीगत खचत २४.९ प्रमतशत भएकोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ 

मा संघीय सरकारको कुल खचत रू. ११ खबत ८० ऄबत हुाँदा पुाँजीगत खचत 

१९.३ प्रमतशतमा सीममत हुन पुगेको छ। त्यसैगरी, अर्थथक वषत २०७४/७५ 

को कुल खचतमा चालु खचतको ऄनुपात ६४.१ प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत 

२०७७/७८ मा ईि खचत ७२.१ प्रमतशत पुगेको छ।  

18. अर्थथक वषत २०७३/७४ मा पुाँजीगत खचत तर्त मवमनयोमजत रकमको ६६.९ 

प्रमतशत प्रगमत हामसल भएकोमा अर्थथक वषत २०७५/७६ मा ईि खचतमा 

७६.९ प्रमतशत प्रगमत हामसल भएको मथयो।अर्थथक वषत २०७६/७७ मा 

पुाँजीगत खचतको प्रगमत घटेर ४६.३ प्रमतशतमा सीममत रह्यो भने अर्थथक वषत 

२०७७/७८ मा ६४.७ प्रमतशत मार खचत भएको ऄवस्था छ।  

19. बजेट कायातन्त्वयन क्षमतासाँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गल े बजेटको 

अकार वृमि हुाँद ैअएको छ।त्यसमा पमन अर्थथक वषतको ऄमन्त्तम ममहनामा 

ईल्लेख्य खचत हुने गरेबाट मवत्तीय ऄनुशासन कायम गनत करठनाइ ईत्पन्न 

भइरहकेो तथा बजेटको प्राथममकता र कायतयोजना ऄनुरुप खचत हुन नसकेको 

दमेखन्त्छ। मवगत पााँच अर्थथक वषतको ऄसार ममहनामा औसत खचत कुल खचतको 

२३.१० प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ को ऄसार ममहनामा त्यस्तो 

खचत २२.२३ प्रमतशत  भएको छ। 

20. मवमनयोमजत बजेट खचत हुन नसकी ऄपेमक्षत ईपलमब्ध हामसल हुन नसकेको 

ऄवस्था एकातर्त छ भने ऄकोतर्त वसेनी बजेट भन्त्दा बामहर गएर स्रोत 

सुमनमितता सहममत कदआएको छ। ईदाहरणका लामग चालु अर्थथक वषतमा सडक 

पूवातधार तर्त झण्ड ै रू. ३ खबतको र रेल पूवातधार तर्त रू. ५७ ऄबत  

मवमनयोजन बामहरको स्रोत सुमनमितताको दामयत्व बााँकी रहकेो छ।  

21. कोषको ऄवस्थामा ध्यान नकदइ बजेट मनमातण गने गररएको कारण बजेटप्रमतको 

मवश्वसमनयतामा प्रश्न ईठ्ने गरेको छ। मव.सं. २०७४ चैरमा तात्कामलन 

सरकारले जारी गरेको श्वेतपरमा सो अर्थथक वषतको ऄन्त्त्यमा कोष रू.४८ 

ऄबतले समित घाटामा रहकेो ईल्लेख छ तर त्यसमा सुधार अईनुको सट्टा यस्तो 

घाटा अर्थथक वषत २०७६/७७ मा रू. २ खबत १६ ऄबत पुग्न गएको मथयो। 

अर्थथक वषत २०७७/७८ को ऄन्त्त्यमा बचत हुन जान सके्न दमेखएको रू.७३ 
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ऄबत मध्ये सम्पूणत रकम समित घाटा घटाईनमा ईपयोग गने हो भने पमन कोष 

रू.१ खबत ४३ ऄबतल े घाटामा रहने दमेखन्त्छ।यसबाट बजटे योजना, मवत्तीय 

ईत्तरदामयत्व र स्रोतको पररचालनमा मवचलन अएको दमेखन्त्छ। 

राजश्व पररचालन 

22. अर्थथक वषत २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खबत ३८ ऄबत संकलन 

भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खबत २९ ऄबत संकलन भएको दमेखन्त्छ।जुन 

चालु खचत धान्न समेत पयातप्त दखेखदनै। मवगत अर्थथक वषतहरुमा राजस्व 

संकलनमा वृमि भएपमन यसलाइ कदगो मान्न सककने अधार छैन।नेपालको 

राजस्व मूलत: अयातमा अधाररत रहकेोले अयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र 

अयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृमत्त छ। मवगत केही वषतदमेख कुल गाहतस्थ 

ईत्पादनको ऄनपुातमा कुल राजस्व पररचालन बढ्द ै गएको भएतापमन समग्र 

राजस्वमा अन्त्तररक राजस्वको ऄशं बढ्न नसक्दा राजस्व पररचालनमा कदगोपना 

कायम हुन सकेको छैन।  

23. अर्थथक वषत २०७३/७४ को कुल गाहतस्थ ईत्पादनको ऄनुपातमा कुल राजस्व 

पररचालन १९.८ प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत २०७७७८ मा ईि ऄनुपात 

२२.० प्रमतशत रहकेो छ। त्यसैगरी, अर्थथक वषत२०७३/७४ मा संकमलत कुल 

राजस्व मध्ये भन्त्सार मवन्त्दबुाट संकमलत राजस्वको ऄंश ४१.० प्रमतशत 

रहकेोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ ईि ऄनुपात ४४.७ प्रमतशत रहकेो छ। 

ईपभोग तथा अयातमा अधाररत राजस्वलाइ ईत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा 

रुपान्त्तरण गद ैर्राककलो दायरा भएको, चुहावटरमहत, सरल, सबल र कदगो 

बनाईने गरी स्रोत पररचालन गद ैजानुपन ेदमेखन्त्छ।  

वदैमेशक व्यापार  

24. मनयाततको कमजोर अधार एवम ्ईच्च अयातका कारण व्यापार घाटा र्राककलो 

हुाँद ैगएको छ। अर्थथक वषत २०५७/५८ मा ४८.० प्रमतशत रहकेो मनयातत-

अयात ऄनुपात अर्थथक वषत २०७७/७८ मा ९.२ प्रमतशतमा झरेको छ।यस 

त्यल े हाम्रो मनयाततको प्रमतस्पधातत्मक क्षमता कमजोर हुाँद ै गएको 

दखेाईाँछ।अर्थथक वषत २०७३/७४ मा वस्तु मनयातत रू. ७३ ऄबत ऄथातत् कुल 

गाहतस््य ईत्पादनको २.४ प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ मा ईि 

मनयातत रू.१ खबत ४१ ऄबत ऄथातत् कुल गाहतस््य ईत्पादनको ३.३ प्रमतशत 

पुगेको छ। पमछल्लो समयमा अयामतत कच्चा पदाथतमा अधाररत मनयाततको 

महस्सा बढेकोले समग्र मनयाततको वृमि ईच्च दमेखएको छ।  

25. अर्थथक वषत २०७३/७४ मा रू. ९ खबत ९० ऄबत ऄथातत् कुल गाहतस््य 

ईत्पादनको ३२.२ प्रमतशत रहकेो वस्तु अयात अर्थथक वषत २०७७/७८ मा 
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रू. १५ खबत ४० ऄबत ऄथातत् कुल गाहतस््य ईत्पादनको ३६.१ प्रमतशत पुगेको 

छ। अर्थथक वषत २०७७/७८ को अयातमा पुाँजीगत तथा औद्योमगक वस्तुको 

ऄंश क्रमशः १४.८ प्रमतशत र ३७.२ प्रमतशत रहकेो छ। खाद्यान्न, तरकारी, 

र्लरू्ल, आन्त्धन लगायतका वस्तुको स्वदशेमै ईत्पादन बढाइ अयात कम गने 

तथा स्वदशेी कच्चा पदाथतमा अधाररत मनयाततको महस्सा बढाईाँ द ैयसको दशेगत 

एवम ्वस्तुगत मवमवमधकरण गनेतर्त ठोस कदम चाल्न ुपने दमेखन्त्छ। 

शोधनान्त्तर मस्थमत तथा मवदशेी मिुा समिमत 

26. अयात, मनयातत तथा मवप्रेषणमा भएको ऄमस्थरता मुलुकको शोधनान्त्तर 

मस्थमतमा प्रमतमबमम्वत भएको छ। कोमभड-१९ महामारीका कारण ईपभोग तथा 

अर्थथक गमतमवमध सुस्त भएकाले अर्थथक वषत २०७६/७७ मा अयातमा 

ईल्लेख्य कमी अएबाट शोधानान्त्तर मस्थमत रू.२ खबत ८२ ऄबतले बचतमा 

रह्यो। तर अयातमा ईच्च मवस्तार एवम् सेवा अयमा संकुचन लगायतका कारण 

अर्थथक वषत २०७७/७८ को एघार ममहनामा शोधानान्त्तर मस्थमत रू.१५ ऄबत 

१५ करोडले घाटामा रहकेो छ। 

27. मव.सं.२०७४ ऄसार मसान्त्तमा रू.१० खबत ७९ ऄबत मवदशेी मिुा समिमत 

रहकेोमा २०७८ जेठ मसान्त्तमा ईि समिमत रू.१३ खबत ६६ ऄबत कायम 

भएको छ। २०७८ जेठमा कायम रहकेो  मवदशेी मुिा समिमत १० ममहनाको 

वस्तु तथा सेवाको अयात धान्न पयातप्त रहकेो छ।  

मवप्रेषण अप्रवाह  

28. अर्थथक वषत २०७३/७४ मा वैदमेशक रोजगारीबाट रु ६ खबत ९५ ऄबत मवप्रेषण 

अय प्राप्त भएकोमा अर्थथक वषत २०७७/७८ को एघार ममहनामा रु ८ खबत 

७१ ऄबत प्राप्त भएको छ। यद्यमप, मवप्रेषण अप्रवाहमा रहन ेऄमनियताले गदात 

मवदशेी मिुा अजतनको भरपदो मवकल्प तयार गनुतपने अवश्यकता छ।मवप्रेषणबाट 

प्राप्त रकमको ठूलो महस्सा ईपभोगमा खचत हुने प्रवृमत्त कायमै रहकेो छ। यस्तो 

अयको ७० प्रमतशत भन्त्दा बढी रकम ईपभोगमा खचत हुने गरेको ऄध्ययनले 

समेत दखेाएको छ।  

29. मवप्रेषण अप्रवाहबाट ऄथततन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाइ 

ईत्पादनशील क्षेरमा अकर्थषत गनुतपने दमेखएको छ। साथै, वैदमेशक रोजगारीमा 

रहकेो ईच्च मनभतरता क्रमश: न्त्यूनीकरण गद ै नेपालको अर्थथक मवकासमा 

जनसांमख्यक लाभको ईपयोग गनत अन्त्तररक रोजगारीका ऄवसरहरु मसजतना 

गनुतपन ेदमेखन्त्छ। 



8 

 

ऄन्त्तरातमष्ट्रय मवकास सहायता पररचालन 

30. एकातर्त वैदमेशक सहायताको खचत गने क्षमता बढाईन र यसको पररचालनबाट 

प्रभावकारी नमतजा हामसल गनत सककएको छैन भने ऄकोतर्त वार्थषक बजेटको 

अकार बढाईनमा पमन यसलाइ प्रयोग गररएको दमेखन्त्छ। अर्थथक वषत 

२०७३/७४ मा वैदमेशक सहायताको ऄनुमान रू. ३ खबत २ ऄबत गररएकोमा 

रू. १ खबत ४९ ऄबत ऄथातत ऄनुमानको ४९.३ प्रमतशत मार प्राप्त भएको 

मथयो। अर्थथक वषत २०७७/७८ मा वैदमेशक सहायता तर्त कररब रू. ३ खबत 

६० ऄबतको ऄनुमान रहकेोमा रू. १ खबत ६३ ऄबत ऄथातत ऄनुमानको ४५.२ 

प्रमतशत प्राप्त भएको छ। अर्थथक वषत २०७८/७९ को मवमनयोजन ऄध्यादशेमा 

वैदमेशक सहायताको स्रोत ऄनुमान रू. ३ खबत ७३ ऄबत गररएको छ, जुन 

ऄमघल्लो अर्थथक वषतमा वैदमेशक सहायताको वास्तमवक खचतको तुलनामा 

दोब्बरभन्त्दा बढी रहकेो छ। 

31. वैदमेशक सहायता पररचालन गदात पयातप्त मारामा तयारी गरी पररयोजनाहरुको 

गहन मवशे्लषण गनुतपने मान्त्यता रहपेमन सो को प्रभावकारी कायातन्त्वयन भएको 

दखेखदनै। यस्ता पररयोजनाहरुको मवकासमा अन्त्तररक क्षमता कमजोर रहकेा 

कारण सम्बमन्त्धत साझेदारको ऄमधक संलग्नता रहाँद ैअएको एवम ्कायातन्त्वयन 

क्षमता समेत सन्त्तोषजनक नरहाँदा ऄपेमक्षत ईपलमब्ध हामसल हुन सकेको छैन। 

साथ,ै ऄनुत्पादक क्षेरमा समेत सहायता पररचालन हुाँदा वैदमेशक सहायताको 

प्रभावकाररता बढ्न सकेको छैन। वैदमेशक सहायताको प्रभावकाररता ऄमभवृमि 

गनत मवकास साझेदार तथा सरकार दवुै पक्षले थप प्रयास गनुतपने दमेखन्त्छ।  

सावतजमनक ऊण 

32. अर्थथक वषत २०७३/७४ मा कुल मतनत बााँकी सावतजमनक ऊण रू.६ खबत ९८ 

ऄबत ऄथातत कुल गाहतस््य ईत्पादनको २२.७ प्रमतशत रहकेोमा अर्थथक वषत 

२०७७/७८ मा २५० प्रमतशतले वृमि भइ रू.१७ खबत २९ ऄबत ऄथातत कुल 

गाहतस््य ईत्पादनको ४०.५ प्रमतशत पुगकेो छ।कुल मतनत बााँकी ऊणमध्ये रू.८ 

खबत १ ऄबत अन्त्तररक ऊण र रू.९ खबत २८ ऄबत बाह ्य ऊण रहकेो 

छ।अर्थथक वषत २०७७/७८ मा अन्त्तररक ऊण रू.२ खबत २४ ऄबत र वैदमेशक 

ऊण रू.१ खबत ४० ऄबत गरी जम्मा रू.३ खबत ६४ ऄबत ऄथातत कुल संघीय 

खचतको ३०.८ प्रमतशत पररचालन भएको छ। यसरी सावतजमनक ऊण ईल्लेख्य 

रुपमा वृमि हुाँद ै गएतापमन दशेको अर्थथक वृमि तथा मवकासमा ऄपेमक्षत 

प्रमतर्ल हामसल हुन सकेको छैन।  

33. सावतजमनक ऊणको भार बढ्द ै जाने र त्यसको ईत्पादनशील क्षेरमा महत्तम 

पररचालन हुन नसके्न ऄवस्थाले भमवष्यमा मवकासका लामग स्रोतको ऄभाव हुन 

सके्न र मवकास मवत्त पररचालनका लामग ईच्च लागत पनत जाने दमेखन्त्छ। साथै, 
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ईच्च दरमा हुने अन्त्तररक ऊण पररचालनले मनजी क्षेरको मवत्तीय साधनको 

ईपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पनत जाने दमेखन्त्छ। बढ्दो सावतजमनक 

ऊणको सााँवा तथा व्याज भुिानीका लामग राजस्वको ठूलो महस्सा छुट्याईनु 

पने पररमस्थमत मनमातण हुने खतरा समेत रहकेो छ।  

मवत्तीय क्षरे 

34. मव.सं. २०७४ ऄसार मसान्त्तमा वामणज्य बैंकहरुको कुल कजात लगानीमा 

कृमष, ईजात, ईद्योग लगायतका प्राथममकताप्राप्त क्षेरमा प्रवामहत कजातको 

ऄनुपात १८.२ प्रमतशत रहकेोमा २०७८ जेठमा ईि ऄनुपात २७.९ प्रमतशत 

रहकेो छ, जसमध्ये कृमष क्षेरमा १२.७ प्रमतशत, उजातमा ६.० प्रमतशत र 

ऄन्त्य प्राथममकताप्राप्त क्षेरमा ९.२ प्रमतशत कजात प्रवाह भएको छ। तोककएका 

प्राथममकताप्राप्त क्षेरका ऄमतररि समग्र ईत्पादनशील तथा पूवातधार मवकासमा 

समेत थप लगानी मवस्तार गरी ऄथततन्त्रमा मवत्तीय क्षेरको योगदान बढाईाँ द ै

जानुपन ेअवश्यकता छ । 

35. ज्ञान, सीप, मशक्षा र व्यवसामयक पररयोजनामा अधाररत कजात मवस्तारमा 

जोड कदनुपने दमेखएको छ। मवत्तीय क्षेरबाट प्रवाह हुने कजातको ऄमधक महस्सा 

सीममत स्थानका सीममत व्यमिहरुमा केमन्त्ित रहाँद ैअएका कारण सबतसाधारणको 

मवत्तीय पहुाँच कमजोर भएको छ। बैंक तथा मवत्तीय संस्थाहरु शहर केमन्त्ित 

हुनुका साथै मवत्तीय साक्षरता समेत ऄपयातप्त रहकेाले सीमान्त्तकृत वगतल ेबैंककङ्ग 

सेवाबाट ऄपेमक्षत लाभ प्राप्त गनत नसकेको ऄवस्था छ।त्यसैगरी, सहकारी संस्था 

लगायतका ऄन्त्य गैर–बैककङ्ग मवत्तीय संस्थाहरुको थप क्षमता ऄमभवृमि एवम ्

मनयामकीय सुधार गद ै ईि संस्थाहरुबाट हुने स्रोत पररचालनलाइ लागत 

प्रभावी एवम ्प्रमतर्लमुखी बनाईनुपने अवश्यकता छ।  

बीमा क्षरे 

36. जनसंख्याको ठूलो महस्सा बीमा सेवाको पहुाँचबाट बामहर रहकेो ऄवस्था 

छ।ईपलब्ध पमछल्लो त्याङ्कानुसार अर्थथक वषत २०७७/७८ को ऄन्त्तसम्ममा 

२७.० प्रमतशत जनसंख्यामा मार बीमाको पहुाँच पुगेको छ भने बीमा 

कम्पनीहरुल ेबीमा मप्रममयम बापत रू. १ खबत  ५३ ऄबत पररचालन गरेका छन्। 

अर्थथक वषत २०७७/७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको  ऄनुपात ६.० प्रमतशत 

रहकेो छ।बीमाको क्षेर तथा बीमा सेवाका ईपकरणहरुमा पयातप्त मवमवमधकरण 

भआनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लामग 

अवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गनत सककएको छैन। 
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पुाँजी बजार 

37. मव.सं. २०७६ ऄसार मसान्त्तमा १२५९.० मवन्त्दमुा पुगेको नेप्से पररसूचक 

मव.सं. २०७७ ऄसार मसान्त्तमा १३६२.४ मवन्त्द ु कायम रहकेो मथयो। 

मव.सं.२०७८ ऄसार मसान्त्तमा ईि पररसूचक २८२२.७ मवन्त्द ुकायम भएको 

छ।पुाँजी बजारमा नयााँ लगानीकतातहरुको प्रवेश एवम् मवत्तीय स्रोतको सहज 

ईपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीब्र वृमि भएको छ। मव.सं. 

२०७७ ऄसार मसान्त्तमा बजार पुाँजीकरणको कुल गाहतस््य ईत्पादनसाँगको 

ऄनुपात ४५.८ प्रमतशत रहकेोमा मव.सं.२०७८ जेठ मसान्त्तमा ईि ऄनुपात 

९८.८ प्रमतशत कायम भएको छ। 

38. पुाँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा मवत्तीय संस्थाको संख्या ऄमधक रहकेो छ 

भने ईत्पादन क्षेरका कम्पनीहरुको ईपमस्थमत न्त्यून रहकेो छ। पुाँजी बजार मार्त त 

ईत्पादनमूलक क्षेरको मवकासका लामग पुाँजी पररचालन गनत अवश्यक संस्थागत 

तथा नीमतगत सुधारको खााँचो रहकेो छ। लगानीकतातको मनोबल ईच्च पानत 

सम्बमन्त्धत मनकायबाट मनयमन र ऄनुगमनलाइ थप प्रभावकारी बनाइ पुाँजी 

बजारलाइ सुशासनयिु, पारदशी, प्रमवमधमैरी र जवार्दहेी बनाईनुपन ेभएको 

छ।साथै, पुाँजी बजारमा स्वचामलत प्रणाली प्रवितन गने र साना लगानीकतातको 

पहुाँच बढाईाँ द ैलगानीकतातको महत संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली मवकास 

गद ैलानुपने दमेखन्त्छ।  

सावतजमनक ससं्थान  

39. सरकारले सावतजमनक संस्थानमा गरेको लगानीको ऄनुपातमा प्राप्त प्रमतर्ल नगन्त्य 

रहकेो छ।अर्थथक वषत २०७७/७८ को ऄन्त्तमा सावतजमनक संस्थानमा सरकारको 

लगानी रू.६ खबत ५४ ऄबत पुगेको छ। ईि लगानीबाट २ प्रमतशतको 

हाराहारीमा मार प्रमतर्ल प्राप्त हुन सकेको छ।सिालनमा रहकेा सावतजमनक 

संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मार नार्ामा सिामलत छन् भने १८ वटा 

संस्थानहरु घाटामा सिामलत छन्। नार्ामा रहकेामध्ये पमन ऄमधकांश 

संस्थानहरु सामान्त्य सिालन नार्ामा मार रहकेा छन्। प्रत्येक वषत सावतजमनक 

संस्थानहरुको समित नोक्सानी थमपद ैअर्थथक वषत २०७६/७७ मा रू. ३४ 

ऄबत २४ करोड पुगकेो  छ। 

40. सावतजमनक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसके्न हो भने संस्थान 

स्थापनाको ईद्देश्य र औमचत्य स्थामपत गनत सककन ेदमेखदनै।कमतपय संस्थानहरुल े

कोषमा व्यवस्था नगररएको दामयत्व मसजतना गरेका कारण नेपाल सरकारल े

वषेनी ठूलो रकम खर्थचनु परेको छ। मवगतमा संस्थान सुधारका लामग मवमभन्न 

ईपायहरु ऄवलम्वन गररएको भएतापमन ऄपेमक्षत नमतजा हामसल गनत सककएको 



11 

 

छैन।साथै, मनमजकरण गररएका कमतपय सावतजमनक संस्थानहरु थप प्रभावकारी 

रुपमा सिालन हुनु पनेमा बन्त्द वा रुग्ण ऄवस्थामा पुगेका छन्।  

41. रामष्ट्रय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा मनगमलाइ सरकारको जमानीमा मवत्तीय 

संस्थाहरुबाट ऊण ईपलब्ध गराइ नयााँ हवाइजहाज खररद गररएकोमा 

व्यवस्थापकीय ऄसक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रवितन हुनुको सट्टा मवत्तीय 

ऄवस्था झन ्कमजोर भइ ऊणको दामयत्व बढ्द ै गएको छ। ऄत: नवीनतम 

व्यवस्थापकीय मसिान्त्त र स्रोतको समुमचत ईपयोगबीच सन्त्तुलन कायम हुने 

गरी सावतजमनक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार समहत अत्ममनभतर बनाईाँद ै

लानपुने दमेखन्त्छ।  

वदैमेशक लगानी  

42. ईपयुि लगानीमैरी वातावरण मसजतना हुन नसक्दा तथा प्रकक्रयागत झछझट 

कायम ै रहाँदा ऄपेमक्षतरूपमा वैदमेशक लगानी मभत्र्याईन सककएको छैन।अर्थथक 

वषत २०७३/७४ मा रू.१३ ऄबत ५० करोड खुद वैदमेशक लगानी मभमरएकोमा 

अर्थथक वषत २०७७/७८ को एघार ममहनामा रू.१६ ऄबत २० करोड 

मभमरएको छ। बाह्य लगानी अकषतण गरी थप रोजगारी मसजतना गने तथा 

व्यवस्थापकीय एवम ् प्रमवमध हस्तान्त्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र 

औद्योमगकरणको गमतलाइ तीब्रता कदनुपने अवश्यकता छ। त्यसैगरी, मुलुकमभर 

रहकेो पुाँजी पररचालन गनत मनजी क्षेरलाइ प्रोत्सामहत गने र सवतसाधारणसाँग 

रहकेो स-साना बचतलाइ समेत पुाँजी मनमातणमा ईपयोग गरी अर्थथक मवकासमा 

पररचालन गनुतपने दमेखन्त्छ।  

गररबी र अर्थथक ऄसमानता 

43. ऄझैपमन मुलुकका १८.७ प्रमतशत नागररक गररबीको रेखामुमन रहकेा छन्। 

कोमभड-१९ महामारीबाट अर्थथक गमतमवमध र रोजगारीमा अएको संकुचनका 

कारण गररब र सीमान्त्तकृत समूह सबैभन्त्दा बढी जोमखममा परेको छ।कोमभड-

१९ महामारीको दोस्रो लहरल े गररबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्न े

दमेखन्त्छ।   

44. अर्थथक नीमतहरु गररब तथा सीमान्त्तकृत समूह केमन्त्ित हुन नसकेका कारण तथा 

अर्थथक वृमि दरको तुलनामा पुाँजीमा अधाररत अयको प्रमतर्ल दर ईच्च रहबेाट 

अर्थथक ऄसमानता बढ्द ैगएको अाँकलन गनत सककन्त्छ। साथै, अर्थथक वृमिबाट 

प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुनतमवतरण हुन सकेको छैन। सम्पमत्तमा 

अधाररत मजमन सूचकाङ्क ०.३१ रहकेो छ भने अय समहूको मामथल्लो १० 

प्रमतशत र तल्लो ४० प्रमतशत जनसंख्याको ऄनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ 

रहकेो छ। अर्थथक समृमि र सामामजक न्त्याय सुमनमित गरी संमवधानले 
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पररकल्पना गरेको समतामूलक समाज मनमातण गनत गररबी मनवारण र अय 

ऄसमानता ऄन्त्त्य गनेगरी नीमतगत सुधार तथा साधन पररचालन गनुतपने 

अवश्यकता रहकेो छ।  

सामामजक सरंक्षण र सरुक्षा 

45. हाल मवमभन्न समूहका गरी कररब ३२ लाख नागररकहरुल े सामामजक सुरक्षा 

भत्ता मार्त त लाभ प्राप्त गरररहकेा छन्। सो बापत अर्थथक वषत २०७७/७८ मा 

रु ७६ ऄबत भन्त्दा बढी रकम मवतरण भएको छ।  साथै, सरकारले सिालन 

गरेका सामामजक सुरक्षाका कायतक्रमहरु छररएका र कमतपय कायतक्रमहरुमा 

दोहोरापना समेत रहकेाले यसलाइ पारदशी र छररतो बनाईनु पने अवश्यकता 

छ। 

रामष्ट्रय गौरवका तथा प्राथममकता प्राप्त अयोजनाहरुको व्यवस्थापन 

46. हाल नेपालमा २२ वटा रामष्ट्रय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्त्तरणकारी 

अयोजनाहरु सिामलत छन्। यस्ता अयोजनाहरुको कायातन्त्वयनमा समस्याहरुको 

मनरन्त्तरता दमेखएको छ। मवत्तीय प्रगमतको महसाबले पमन अर्थथक वषत 

२०७७/७८ मा रामष्ट्रय गौरवका अयोजनामा मवमनयोमजत रकमको ५८ प्रमतशत 

मार खचत हुन सकेको छ। यी अयोजनाहरु मध्ये कुनै पमन अयोजना पूवत 

मनधातररत समय, लागत एवम ्  गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संभामवत 

समस्याहरुको सही मवशे्लषण नहुाँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो रामष्ट्रय महत्त्वको 

अयोजनामा पमन प्रमतकूल प्रभावमा परेको छ। अयोजना कायातन्त्वयनमा रहकेा 

मवमवध कमजोरीका कारण मामथल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रमतमक्षत अयोजना 

पमन ईद ्घाटनपमछ तत्काल बन्त्द गनुत परेको ऄवस्था छ। त्यसैगरी, ऄन्त्य धेरै 

अयोजनाहरुमा समेत ऄपेमक्षत प्रगमत हुन सकेको छैन। 

 ऄन्त्तरसरकारी मवत्त व्यवस्थापन 

47. सरकारले रामष्ट्रय प्राकृमतक स्रोत तथा मवत्त अयोगको मसर्ाररसका अधारमा 

ऄन्त्तरसरकारी मवत्त व्यवस्थापन गद ैअएको छ। अर्थथक वषत २०७५/७६ मा 

प्रदशे र स्थानीय तहलाइ रू. ३ खबत ८ ऄबत हस्तान्त्तरण भएको मथयो भने 

अर्थथक वषत २०७७/७८ मा रू. ३ खबत ८७ ऄबत हस्तान्त्तरण भएको 

छ।तथामप, प्रदशे र स्थानीय सरकारको मागबमोमजम स्रोतको व्यवस्थापन गनत 

सककएको छैन। 

48. ऄन्त्तरसरकारी मवत्त व्यवस्था ऄन्त्तगतत प्रदशे र स्थानीय तहमा राजस्व वााँडर्ााँट 

मार्त त कुल राजस्वको कररब ११.६ प्रमतशत र मवत्तीय ऄनुदानमा कुल 

बजेटको कररब २४.० प्रमतशत रकम हस्तान्त्तरण भएको छ। ऄनुदानबाट 

सिामलत हुने कमतपय अयोजना छनौट समेत संघीयस्तरबाट हुने भएकाले 
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मवत्तीय स्वायत्तता संकुमचत भएको छ। साथै, कमतपय ऄवस्थामा एईटै 

पररयोजनामा तीनै तहका सरकारबाट रकम मवमनयोमजत भएका कारण स्रोतको 

दोहोरोपना र दरुुपयोग समेत हुन सके्न दमेखन्त्छ। केही स्थानीय तहहरुमा 

संवैधामनक तथा कानूनी प्राबधानबमोमजम तोककएको समयमा बजेट पशे 

नगररएको तथा बजेट पाररत नै नगरी खचत समेत गररएको हुाँदा मवत्तीय 

ऄनुशासन पालना सुमनमित हुन सकेको छैन। 

सशुासन र प्रशासन 

49. संघीय मनजामती सेवा ऐन मवगत तीन वषतदमेख संसदमा मवचाराधीन रहकेो 

छ।पररणामस्वरुप, प्रदशे र स्थानीय तहको कमतचारी व्यवस्थापनमा समेत 

ऄन्त्यौलता छाएको छ। चुस्त, ईत्प्रेररत र सेवामूखी कमतचारी प्रशासन मबना 

मवकासमा नमतजा हामसल गनत र जनतामा सेवा सुमवधा पर्ु ्याईन करठन हुने 

सन्त्दतभमा यसतर्त सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।  

50. भ्रष्टाचारमुि सावतजमनक सेवा प्रवाह अजको प्रमुख अवश्यकता हो। सावतजमनक 

एवम ्समाजका ऄन्त्य मवमवध क्षेरहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहकेो भने्न अमधारणा 

रहनुल ेसुशासनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। महामारीको शुरुवाती चरणम ै

स्वास््य सामाग्री खररदजस्तो संवदेनशील मवषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न ईठ्न ु

पकै्क पमन राम्रो होइन। भ्रष्टाचार मनवारण र सुशासन प्रवितन गनत गम्भीर कदम 

चाल्न ुपने दमेखन्त्छ। 

कोमभड-१९ महामारीबाट प्रभामवत क्षरे र पनुरुत्थान 

51. कोमभड-१९ महामारीबाट ऄथततन्त्रका मवमभन्न क्षेरहरुमा परेको प्रभाव न्त्यूनीकरण 

गने ईद्देश्यल े बजेट तथा मौकिक नीमत मार्त त मवमभन्न राहत तथा सहुमलयत 

कायतक्रमहरु सिालन गररएका छन्। साथै, सावतजमनक संस्थानहरुबाट मबक्री 

मवतरण हुने ईपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरुमा ऄनुदान तथा छुट प्रदान गररएको 

छ। 

52. सरकारबाट घोषणा गररएको सुमवधा तथा छुटको ईपयोग औपचाररक क्षेरमा 

अवि व्यमि तथा समुदाय केमन्त्ित भएका कारण गररबीको रेखामुमन रहकेा 

व्यमि, साना ईद्यमी, ककसान तथा सीमान्त्तकृत समूह यो सुमवधा र 

ऄवसरबाट वमित भएको समेत पाआएको छ। साथ,ै कोमभड-१९ले अर्थथक तथा 

सामामजक रुपमा मसजतना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका 

कायतक्रमहरु पयातप्त हुन सकेका छैनन्। ऄत: राहत तथा सुमवधाका मवद्यमान 

सहुमलयतहरुमा कमी हुन नकदने गरी थप प्रभावकारी कायतक्रम सिालन गनुतपन े

दमेखएको छ।  
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 ऄन्त्त्यमा, कोमभड-१९ महामारीबाट मसर्थजत जनस्वास््य मामथको आमतहासकै 

गम्भीर संकटपूणत ऄवस्था तथा मुलकुको ऄथततन्त्रले भोमगरहकेो प्रमतकूल 

पररमस्थमतकाबीच वततमान सरकारले कायतभार सम्हालेको छ। यमतबेला सरकारको 

पमहलो कततब्य नै सबै नेपालीलाइ कोमभड -१९ मवरुिको खोप र ऄन्त्य 

अवश्यक स्वास््य समुवधा ईपलब्ध गराइ जनस्वास््यको रक्षा गनुत र थप राहत 

र पुनस्थातपनाका कायतक्रम एवं नीमतगत सुधारको माध्यमबाट ऄथततन्त्रलाइ नयााँ 

गमत प्रदान गनुत रहकेो छ। 

 मैल े मामथ ईल्लेख गरेका ऄथततन्त्रका समग्र पररसूचकहरुमा सुधार ल्याइ 

जनताको गुमेको  अशा र मवश्वास पनुस्थातमपत गनुतपनेछ। सरकारी साधन स्रोत 

मामथको दोहन रोके्न, अर्थथक तथा मवत्तीय ऄनुशासन कायम गरी सावतजमनक 

खचतलाइ पुाँजी मनमातण र सेवा प्रवाह सुधारमा केमन्त्ित गने र जनतामामथ पनत 

गएको ऊणभार कम गराईाँ द ैजान मवशषे प्रयास गनुतपने दमेखएको छ। यसका 

ऄमतररि, मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेरहरुमा बढी लमक्षत रही त्यसमध्येको 

मवद्युत ईत्पादन, व्यापार तथा अन्त्तररक खपत बढाएर ईत्पादनशील क्षेरलाइ 

प्रवितन गद ैअयात मनयाततबीचको खाडल कम गनेतर्त जोड कदआनेछ। 

 साथ,ै कृमष क्षेरको अधुमनकीकरण गरी यसलाइ प्रमतस्पधी र व्यावसामयक 

बनाईाँद ै कृमषजन्त्य एवं स्वदशेी स्रोत साधनको महत्तम ईपयोगबाट लघु, साना 

तथा मझौला ईद्योग व्यवसायको प्रवितन गररनेछ भने स्वदशेी पुाँजीसमहत 

वैदमेशक लगानीलाइ समेत अकर्थषत गने गरी ठूला ईद्योगको मवकासमा मवशेष 

जोड कदआनेछ। दशेमभरै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका ऄवसरहरु मसजतना गद ै

कृषक लगायत सीमान्त्तकृत गररब र मवभेदमा परेका जनताको मुहार रे्री 

संमवधानले लमक्षत गरेऄनुरुप मवकास र समृमि समहतको समाजवाद ईन्त्मुख 

ऄथततन्त्र मनमातण गनतमा सम्पूणत ध्यान केमन्त्ित गररनेछ। यस कायतमा सरकारलाइ 

सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भने्न मवश्वास मलएको छु।  

धन्त्यवाद 

 


