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बनूभका 

नेऩारको संवर्धान को धाया २७ रे सूचनाको हकराई नागरयकका भौनरक हकको रूऩभा स्थावऩत गयेको छ। 

आफ्नो र्ा सार्थजननक सयोकायको कुनै ऩनन सूचना ऩाउने  नागरयकको उक्त भौनरक हकको प्रचरनका रानग 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभार्री, २०६५ कामाथन्र्मनभा यहेका 

छन ् . सार्थजननक भहत्र्का सूचनाभा  आभ नागरयकको सयर य सहज ऩहुंच ऩमुाथनई  सूचनाको हकको संयऺण 

गनुथ { तथा याष्ट्र य नागरयकको वहतभा प्रनतकूर असय ऩाने संरे्दनशीर सूचनाको संयऺण गनुथ सार्थजननक ननकामको 

दावमत्र् हो . उजलरजित दावमत्र्राई आत्भसात गदै अथथ भन्रारमरे सो ऐनको दपा ५(३) तथा ननमभार्रीको 

ननमभ ३ रे सार्थजननक गनुथऩने बनी वकटान गयेका  सूचनाहरू हयेक तीन तीन भवहनाभा सार्थजननक गदै आएको 

छ ।  मो वर्र्यणभा आ. र्. २०७३/७४ को कानतथक  भसान्त सम्भभा   बएका भहत्र्ऩूणथ कामथहरू, भरुकुको 

आनथथक विमाकराऩ सम्फन्धी वर्र्यणहरू  य  ऐन तथा ननमभार्रीरे तोकेका अन्म वर्र्यणहरू  सभारे्श 

गरयएको छ ।  प्रस्ततु सार्थजननक वर्र्यणरे अथथ भन्रारमफाट सम्ऩाददत काभ कायर्ाहीका सम्फन्धभा 

सफथसाधायणभा सूचना प्रर्ाह हनुे ] तथा सधुायका सम्फन्धभा ऩषृ्टऩोषण प्राप्त हनुे   वर्श्वास नरएको छु ।  साथै, 

सूचनाभा सर्थसाधायण नागरयकको हक सनुनजित गने  अथथ भन्रारमको प्रनतफध्दता ऩनु: व्मक्त गदथछु ।  

 

2073 भंनसय 30 गते ।                      शान्तयाज सफेुदी 
                                                                    सजचर् 
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1= अथथ भन्त्रारमको ऩरयचम य उदे्धश्म  
(क) ऩषृ्ठबमूभ  ्

सभष्टिगत आमथथक नीमतहरुको तजजथभा य कामाथन्त्वमनको भाध्मभफाट भजरजकको आमथथक ष्टवकासभा अथथ 
भन्त्रारमको नेततृ्वदामी बमूभका यहेको छ । भजरजकको आमथथक,ष्टवत्तीम तथा भौद्रिक ऺेरसॊग सम्वन्त्धीत 

सम्ऩूणथ नीमत तजजथभा , कामाथन्त्वमन तथा अनजगभन य व्मवस्थाऩन गने दाष्टमत्व अथथ भन्त्रारमभा  यहेको 
छ।नेऩार सयकायको वाष्टषथक फजेट तजजथभा य फजेटको कामथन्त्वमन , सावथजमनक खचथ व्मवस्थाऩन, 

सावथजमनक  ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन, आन्त्तरयक याजस्व व्मवस्थाऩन तथा स्रोत ऩरयचारन , सभष्टिगत आमथथक 
स्थाष्टमत्व , अन्त्तयाथष्टिम आमथथक सहामता ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन, ष्टवदेशी ष्टवमनभम मनमन्त्रण तथा 
मनमभन, याजस्व च जहावट मनमन्त्रण , सम्ऩमत शजष्टद्धकयण अनजसन्त्धान आद्रद मफषमहरु अथथ भन्त्रारमको 
कामथऺ ेर मबर ऩदथछ । त्मसैगयी साभान्त्म भूल्म नीमत , सावथजमनक ऋण व्मवस्थाऩन , सावथजमनक 
सॊस्थान व्मवस्थाऩन तथा नेऩार सयकायको आमथथक प्रशासनको जजम्भेवायी ऩमन मही भन्त्रारमको हो 
साथै ष्टवजत्तम ऺेर व्मवस्थाऩन , ष्टवभा य ऩजॊजी फजाय ऩमन अथथ भन्त्रारमको कामथ ऺेर मबर ऩदथछ । 
ष्टवत्तीम नीमत भापथ त अथथ भन्त्रारमरे भजरजकको सम्ऩूणथ आमथथक ऺेरराई गमतशीर फनाउॉदछ ।  

(ख) दृष्टिकोण  ्
सफर ष्टवत्तीम य आमथथक व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट द्रदगो, पयाष्टकरो तथा उच्च दयको आमथथक वषृ्टद्ध 
हामसर गयी सभग्र अथथतन्त्रको ऺभता अमबवषृ्टद्ध गने। 

(ग) ध्मेम  ्

आन्त्तरयक याजस्वको आधायराई सजदृढ गदै उऩरव्ध ष्टवत्तीम स्रोतको प्रबावकायी य सभजजचत 
उऩमोगफाट सभष्टिगत आमथथक स्थाष्टमत्व कामभ गनथभा सहमोग ऩजमाथ उने। 

(घ) यणनीमत  ्

 

(१) सभष्टिगत रक्ष्म  ्

भजरजकभा उऩमजक्त आमथथक नीमत तजजथभा गनथ मोगदान गने य आमथथक नीमत व्मवस्थाऩनको कामथ गने। 

 

(२) कामथनॉमतक रक्ष्महरु  ्

 याजस्व प्रणारीराई सयर फनाउने, कयका आधाय पयाष्टकरो गने य उऩमजक्त कयका दयहरु 
तोक्ने। 

 कय प्रशासनको दऺता य प्रबावकायीताभा सजधाय गने। 

 प्राथमभकता प्राप्त ऺेरहरुको रामग फढी दऺ, प्रबावकायी य न्त्मामोजचत रुऩभा साधनको फाॉडपाॉड 
गने नीमत अवरम्वन गने। 

 ष्टवत्तीम सॊस्था य ष्टवत्तीम उऩकयणहरुको भाध्मभफाट उत्ऩादन य फजायको सजदृढीकयण गदै 
सऺभ ष्टवत्तीम प्रणारीको ष्टवकास गने। 
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 सयकायी स्वामभत्वका सॊस्थानहरुराई कज शर फनाउनका रामग मनजीकयण नीमतका साथै 
आवश्मक अन्त्म नीमतहरु अवरम्वन गने। 

 ऩायदशॉ य उत्तयदामी आमथथक तथा ष्टवत्तीम सूचना प्रणारी अवरम्वन गने। 

 सावथजमनक ऺेरका कभथचायीहरुको रामग प्रबावकायी य उजचत  तरफभान एवॊ प्रोत्साहन प्रणारी 
अवरम्वन गने। 

 प्रबावकायी सावथजमनक खचथ नीमतहरुको तजजथभा य कामाथन्त्वमन गने। 

 वैदेजशक सहामताफाट प्राप्त स्रोतहरुको व्मवस्थाऩनको रामग प्रबावकायी अनजगभन य भूल्माङ्कन 
प्रणारीराई सॊस्थागत गने। 

 सावथजमनक य मनजी ऺेरवीच ष्टवश्वासको वातावयण कामभ गदै सभग्र आमथथक ष्टवकासभा मनजी 
ऺेरको सॊरग्नताको रामग अनजकूर वातावयणको सजृनाभा सहमोग गने। 

 

(ङ) यणनीमतक उद्देश्महरु  ्

 आमथथक व्मवस्थाऩन सजधाय कामथभा मोगदान द्रदने। 

 प्राथमभक स्वास््म सेवा , प्राथमभक जशऺा य ग्राभीण ऩूवाथधाय ष्टवकास जस्ता साभाजजक –आमथथक 
ऩूवाथधाय य फढी भाराभा गरयफी मनवायणोन्त्भजख ऺेर अनजकूर हजने गयी सावथजमनक खचथको 
प्राथमभकीकयण गने। 

 फढी बन्त्दा फढी याजस्व वषृ्टद्ध हजने उऩाम अऩनाउने। 

 प्रबावकायी य दऺ सेवाको प्रत्माबमूतको रामग फजेट सहमोग उऩरव्ध गयाउने। 

 भागभा आधारयत वैदेजशक सहमोग ऩरयचारन गने य वैदेजशक सहमोगको प्रबावकायीताभा 
सजधाय गने। 

 सावथजमनक सॊस्थानहरुभा प्रबावकायी ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन अभ्मासहरुको प्रत्माबमूत गने य 
मतनीहरुरे प्रदान गने सेवाहरुभा सजधायगने। 

 ष्टवमबन्न भन्त्रारम , ष्टवबाग य मनकामहरुको रामग बएको फजेट ष्टवमनमोजन य मतनीहरुरे प्रदान 
गने सेवा प्रवाह प्रणारी वीचभा प्रबावकायी सम्वन्त्ध स्थाष्टऩत गने। 
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३ कभथचायी दयफन्त्दी य ऩदऩूमतथको अवस्था 
 

l;=g+= kb >]0fL ;]jf ;d"x pk;d"x 
df}h'bf 

b/jGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

k'lt{ l/Qm 

1 ;lrj ljlzi6 k|zf;g – – 1 1 0  

2 ;lrj -/fh:j_  ljlzi6 k|zf;g – – 1 1 0  

3 ;x ;lrj  /f=k=k|yd k|zf;g ;f=k|= – 8 8 0  

4 ;x ;lrj /f=k=k|yd Gofo sfg"g  1 1 0  

5 pk ;lrj /f=k=låtLo k|zf;g /fh:j – 32 32 0  

6 pk ;lrj /f=k=låtLo k|zf;g ;f=k|= – 1 1 0  

7 pk ;lrj /f=k=låtLo k|zf;g n]vf – 4 3 1  

8 pk ;lrj /f=k=låtLo Gofo sfg"g – 1 1 0  

9 sDKo'6/ lgb]{zs /f=k=låtLo ljljw – – 1 1 0  

10 jl/i7 tYofÍzf:qL /f=k=låtLo /f=of]=t= tYofÍ – 1 1 0  

11 zfvf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g /fh:j – 40 37 3  

12 zfvf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g ;f=k|= – 4 4 0  

13 zfvf clws[t /f=k=t[tLo Gofo sfg"g – 1 1 0  

14 tYofÍ clws[t /f=k=t[tLo ljljw tYofÍ – 1 1 0  

15 sDKo'6/ O{lGhlgo/ /f=k=t[tLo ljljw   – 3 3 0  

16 n]vf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g n]vf – 1 1 0  

17 cy{zf:qL /f=k=t[tLo ljljw – – 1 1 0  

18 sDKo"6/ clws[t /f=k=t[tLo ljljw   11 11 0  

19 k':tsfno clws[t /f=k=t[tLo lzIff k'=lj1fg – 1 1 0  

20 gfoj ;'Jjf /f=k=c=k|yd k|zf;g /fh:j – 40 33 7  

21 gfoj ;'Jjf /f=k=c=k|yd k|zf;g ;f=k|+ – 3 3 0  

22 n]vfkfn /f=k=c=k|yd k|zf;g n]vf – 5 5 0  

23 sDKo'6/ ck/]6/ /f=k=c=k|yd ljljw – – 3 3   

24 sf6f]{u|fkm/ /f=k=c=k|yd ljljw – – 1 1 0  

25 l;= KnDj/ /f=k=c=k|yd OlGh= ;]g]6/L – 1 1 0  

26 l;= ckm;]6 k|];Dofg /f=k=c=k|yd lzIff d'b|0f – 1 1 0  

27 vl/bf/ /f=k=c=låtLo k|zf;g /fh:j – 11 11 0  

28 n]vfkfn /f=k=c=låtLo k|zf;g n]vf – 5 5 0  

29 O{n]S6«Ll;og /f=k=c=låtLo OlGh O{n]= – 1 1 0  

30 6]lnkmf]g ck/]6/ /f=k=c=låtLo ljljw  – 1 1 0  

31 6fOlki6 j]u cg';f/ k|zf;g  – 6 6 0  

32 x]8uf8{ /f=k=c=låtLo k|zf;g  – 1 1 0  

33 l;lgo/ ckm;]6 k|]; Dofg /f=k=c=låtLo lzIff d'b|0f – 1 1 0  

34 lnyf] ;xfos /f=k=c=t[= ljljw  – 1 1 0  

35 xn'sf ;jf/L rfns ljlxg k|f=  – 14 14 0  

36 sfof{no ;xof]uL ljlxg k|zf;g  – 25 25 0  

37 dfnL ljlxg k|zf;g  – 2 2 0  

38 uf8{ ljlxg k|zf;g  – 3 3 0  

 hDdf  234 223 11  
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४ कामथ ऺेर् 

नेऩार सयकाय(कामथष्टवबाजन) मनमभावरी, २०६९ रे अथथ भन्त्रारम य अन्त्तथगथतका मनकामहरुको कामथ 
सम्ऩादनका रामग मनद्रदथि गयेका कामथऺ ेरहरु मनम्न फभोजजभ यहेका छन ्  

1= आमथथक तथा याजस्व नीमत, आमथथक प्रशासन य मनमन्त्रण सम्फन्त्धी मोजना तथा कामथक्रभको तजजथभा, 
कामाथन्त्वमन, अनजगभन य भूल्माङ्कन, 

2= आमथथक ष्टवश्लषेण,  
3= आमथथक साधनको फाॉडपाॉड, 
4= भजिा, भौद्रिक नीमत मनधाथयण य कामाथन्त्वमन, 
5= नेऩार याि फैंक, फैंष्टकङ्ग (नेऩार औद्योमगक ष्टवकास मनगभ सभेत), ष्टवत्तीम सॊस्था तथा वीभा, 
6= आम य व्मको ष्टववयण (फजेट), 
7= याजस्व नीमत य मोजना, 
8= याजस्व प्रशासन तथा याजस्व सॊकरन, 
9= याजस्व अनजसन्त्धान, 
10= साभान्त्म भूल्म नीमत, 
11= साभाजजक तथा आमथथक ष्टवकासको रामग अन्त्तयाथष्टिम सम्ऩकथ  य सभन्त्वम, 
12= आमथथक, फैंष्टकङ्ग तथा भजिा ष्टवषमक अन्त्तयाथष्टिम सम्ऩकथ  सभन्त्वम, 
13= वैदेजशक ऋण, अनजदान तथा अन्त्म द्रिऩऺीम य फहजऩऺीम सहामता, 
14= ष्टवदेशी भजिा ष्टवमनभम तथा मनमन्त्रण, 
15= साथवथजमनक ऋण तथा मनमन्त्रण, 
16= तरफ, बत्ता, दैमनक तथा भ्रभण बत्ता, मनवृत्तबयण, उऩदान रगामत आमथथक दाष्टमत्व य सेवा सजष्टवधा 

सम्फन्त्धी ष्टवषम, 
17= सयकायी स्वामभत्वभा यहेका सॊस्थानको मनमभन, मनमन्त्रण, सभन्त्वम य मनदेशन तथा तरफ, बत्ता, वोनस, 

रागनी य राबाॊश सम्फन्त्धी नीमत मनधाथयण, 
18= ष्टवश्व फैंक, अन्त्तयाथष्टिम भजिा कोष, एजशमारी ष्टवकास फैंक, अन्त्तयाथष्टिम ष्टवकास सॊस्था तथा अन्त्म 

अन्त्तयाथष्टिम ष्टवत्तीम सॊस्था, 
19= सयकायी कोषको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन तथा प्रशासन, 
20= रेखा मनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन, 
21= साथवथजमनक प्रमतष्ठानको मनजीकयण, अनजगभन य मनमभन, 
22= साथवथजमनक सॊस्थान प्रशासन, नीमत मनभाथण य सभन्त्वम, 
23= याजस्व आमथथक प्रशासन तामरभ, 
24= ऩूॉजी फजाय, 
25= साथवथजमनक रगानी, 
26= भहारेखा ऩयीऺकको कामाथरम, 
27= कभथचायी सञ्चम कोष, 
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28= नागरयक रगानी कोष, 
29= साथवथजमनक सॊस्थान मनदेशन फोडथ, 
30= सम्ऩजत्त शजद्धीकयण, 
31= मजवा स्वयोजगाय सम्फन्त्धी, 
32= अवकाश कोष, 
33= नेऩार रेखा ऩयीऺण सेवाको सञ्चारन। 
34= नगय मफकास कोष 

 

५ अथथ भन्त्रारमरे गने कामथ य सेवा् 

(क)  भामथ फजॊदा नॊ. (६) भा उजल्रजखत कामथ ऺेर अन्त्तयगतका नीमतगत कामथहरु य 

(ख)  भन्त्रारमको दैमनक प्रशासन सञ्चारन सम्फन्त्धी कामथहरु । 

६ सजचवारम, भहाशाखा, जजम्भेवाय अमधकायी य सम्ऩूणथ टेमरपोन नम्वय  ्
मस.नॊ. सजचवारम/भहाशाखा जजम्भेवाय अमधकायी पोन नॊ. 
१. भाननीम उऩ-प्रधानभन्त्री तथा 

अथथभन्त्री 
श्री कृष्ण फहादजय भहया ४२११३९० 

2. सजचव  श्री शान्त्तयाज सजफेदी ४२११३३२ 
3. सजचव (याजस्व) श्री याजन खनार ४२११७७० 
4. फजेट तथा कामथक्रभ भहाशाखा सहसजचव श्री भधजकज भाय भयामसनी ४२११४०१ 
5. अन्त्तयाष्टिम आमथथक सहमोग सभन्त्वम 

भहाशाखा 
सहसजचव श्री वैकज ण्ठ अमाथर ४२११३७१ 

6. याजस्व व्मवस्थाऩन भहाशाखा सहसजचव श्री मफष्णजप्रसाद नेऩार ४२११३१५ 
7. आमथथक नीमत ष्टवश्लषेण भहाशाखा सहसजचव श्री रक्ष्भणप्रसाद अमाथर ४२११३२६ 
8. सॊस्थान सभन्त्वम भहाशाखा सहसजचव श्री गणेशप्रसाद ऩाण्डे ४२११३७७ 
9. कानून तथा ऩयाभशथ भहाशाखा सहसजचव श्री जचयञ्जीवी खनार ४२११८१३ 
10. ष्टवत्तीम ऺेर व्मवस्थाऩन भहाशाखा सहसजचव श्री आनन्त्दयाज ढकार ४२११३०६ 
11. अनजगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा सहसजचव श्री याभशयण ऩजडासैनी ४२००४१८ 
12. प्रशासन भहाशाखा सहसजचव श्री याभकृष्ण सजवेदी ४२११३०० 

 
 

७ सेवा प्राप्त गनथ राग्न ेदस्तजय य अवमध् 
(क) सूचना द्रदॉदा मरनजऩने शजल्क 

 सूचना भागको मनवेदन द्रदॉदा कज नै शजल्क वा दस्तजय राग्दैन। 
 साभान्त्म आकायको (आठ दशभर फतीस इन्त्च चौडाइ य एघाय दशभरफ सात इन्त्च रम्फाइ 

सम्भ साइज बएको) कागजभा तमाय गरयएको वा यहेको दश ऩषृ्ठ सम्भको सूचना मन्शजल्क 
उऩरव्ध गयाइनेछ । 

 दश ऩषृ्ठ बन्त्दा धेयै सूचना द्रदॉदा मनम्न अनजसाय शजल्क मरइनेछ । 
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 साभान्त्म आकायको (आठ दशभरफ तीन इन्त्च चौडाइ य एघाय दशभरफ सात इन्त्च 
रम्फाइसम्भ साइज बएको) कागजभा तमाय गरयएको वा यहेको दश ऩषृ्ठबन्त्दा फढी सूचनाको 
रामग प्रमत ऩषृ्ठ ऩाॉच रूऩैंमाॉ राग्नेछ। 

 भामथ उल्रेख बए बन्त्दा ठूरो आकायको कागजभा तमाय गरयएको वा यहेको सूचनाको रामग 
प्रमत ऩषृ्ठ दश रूऩैमाॉ राग्नेछ। सजरुका दश ऩेज मन्शजल्क द्रदनजऩने वाध्मता मसभा यहने छैन 
। 

 मडस्केट, सीडी य अन्त्म मस्तै प्रकायका मडजजटर भाध्मभ य प्रष्टवमधिाया प्रदान गरयने सूचनाको 
रामग प्रमत मडस्केट, सीडी वाऩत ऩचास रूऩैमाॉ राग्नेछ । 

 कज नै सूचना तमाय गदाथ भामथ रेजखए बन्त्दा फढी खचथ राग्न े बएभा वास्तष्टवक रागतको 
आधायभा दस्तजय मरइनेछ। 

 प्रचमरत कानजनभा सूचना भाग गदाथ राग्ने दस्तजयको सम्फन्त्धभा छज टै्ट व्मवस्था बएकोभा बन े
सोही फभोजजभ दस्तजय राग्नेछ । 

 भूल्म याखी ष्टवक्री ष्टवतयण गने भजद्रित वा कज नै ऩमन भाध्मभको सूचना साभग्रीको दस्तजय त्मसभा 
अॊष्टकत वा मनधाथरयत भूल्मफभोजजभ नै हजनेछ। 

 तय अथथ भन्त्रारमको उदे्दश्म य काभको प्रवथद्ध नका रामग ष्टवतयण गरयन े सूचना-साभग्रीको 
शजल्क राग्ने छैन । 

(ख) सूचना उऩरब्ध गयाए फाऩत शजल्क मरने तरयका 
(१) नगद मरएय याजस्व खाताभा जम्भा गनथ सष्टकन्त्छ । 
(२) कज नै फैकॊ भा जम्भा गनथ रगाई सो को बौचय ऩेश गनथ रगाउन सष्टकन्त्छ । 
(३) सो यकभ फयाफयको हजराक ष्टटकट मनवदेनभा टाॉस्न रगाउन ऩमन सष्टकन्त्छ । 

(ग) सेवा प्राप्त गनथ राग्न ेअवमध 
(१) सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ रे तोकेको अवमध मबर, मनवेदन प्राप्त बएऩमछ 

सूचना अमधकायीरे तत्कार उऩरव्ध गयाउन सष्टकन ेप्रकृमतको सूचना बए तत्कार य तत्कार 
उऩरव्ध गयाउन नसष्टकन े प्रकृमतको सूचना बए मनवेदन प्राप्त बएको मभमतरे ऩन्त्र द्रदनमबर 
मनवेदकराई उऩरव्ध हजनेछ । कज नै व्मजक्तको जीउ ज्मानको सजयऺासॊग सम्फजन्त्धत सूचना भाग 
गयेको ऩाइएभा २४ घण्टामबर उऩरव्ध गयाइन ेछ। 

(२) अन्त्म ष्टवशेष ऐन मनमभरे अवमध तोकेकोभा सोही फभोजजभ । 
८ मनणथम गने प्रष्टक्रमा य अमधकायी  ्

(क) मनणथम प्रष्टक्रमा सम्फन्त्धभा  ्
(१) भन्त्रारमरे उऩरव्ध गयाउन ेसेवा सम्फन्त्धभा् 

 सयकायी मनणथम प्रष्टक्रमा सयरीकयण मनदेजशका, २०६५ फभोजजभ । 
(२) सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ फभोजजभ भाग गरयने सूचना सम्फन्त्धभा् 

 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ फभोजजभ । 
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(ख) मनणथम गने अमधकायी सम्फन्त्धभा  ्
 भन्त्रारमरे सम्ऩादन गने नीमतगत एवॊ अन्त्म कामथहरु सम्फन्त्धभा्  

 भजन्त्रऩरयषदभा प्रस्ताव ऩठाएय 

 भाननीम अथथ भन्त्रीस्तयफाट 
 अथथ सजचवस्तयफाट 
 सजचव(याजस्व) स्तयफाट 
 भाननीम अथथ भन्त्रीफाट प्रत्मामोजजत अमधकाय फभोजजभ 
 सजशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ फभोजजभ प्राप्त अमधकाय फभोजजभ, य 
 अन्त्म ष्टवशेष ऐन, मनमभरे सजचवरे गने बनी तोष्टकएका काभहरु । 
 सजचवरे प्रत्मामोजन गयेको अमधकाय वभोजजभ तोष्टकएको कभथचायीरे । 
 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ फभोजजभ भाग गने सूचना सम्फन्त्धभा अथथ सजचवरे । 

९ मनणथम उऩय उजजयी सजन्न ेअमधकायी  ्
 

क) अथथ भन्त्रारमरे उऩरव्ध गयाउन ेसेवा सम्फन्त्धभा -् 
प्रचमरत ऐन कानूनभा तोष्टकएको व्मवस्था फभोजजभ 
ख) सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ वभोजजभ ऩयेको उजजयी सम्फन्त्धभा -्  

याष्टिम सूचना आमोग 

१०. सम्ऩादन गयेका भजख्म भजख्म काभको ष्टववयण  ्
10.१.सभष्टिगत आमथथक ऩरयसूचक  

 चारज आमथथक वषथ 2073/74 को रजऺत आमथथक वृष्टद्धदय 6.5 प्रमतशत यहेको छ । मस आमथथक वषथको 
प्रथभ 4 भष्टहनाका आमथथक ऩरयसूचकहरुको ष्टवश्लषेणका आधायभा सयकायको ष्टवकास खचथभा त जरनात्भक रुऩभा 
मफस्ताय हजन,े औद्योमगक उत्ऩादनरे गमत मरन थारेको, ऩमथटकीम गमतष्टवमधभा चहरऩहर फढ्नजका साथै ष्टवजत्तम य 
सञ्चाय रगामतका सभग्र सेवा ऺेरभा मफस्ताय हजने देजखएको, अनजकूर भौसभी अवस्थारे सभेत कृष्टष ऺेरतपथ  वषे 
वारीहरुको उत्ऩादन उत्साहजनक हजने देजखएको य बकूम्ऩ ऩश्चात  ऩ जन :मनभाथणको कामथरे गमत मरदै गएकोरे 
रजऺत आमथथक वृष्टद्धदय हामसर हजनसक्ने देजखएको छ । 

 मस आमथथक वषथको बाि भष्टहनाभा भजिाजस्पती 7.9 प्रमतशत यहेकोभा असोज भष्टहनाभा 6.7 प्रमतशतभा यहेको छ 
। भौद्रिक उऩकयणको प्रबावकायी प्रमोगका  साथै आऩूमतथ प्रणारीभा सहजता कामभ गदै फजाय अनजगभनराई 
सभेत सघन फनाउॉदै रमगएकोरे वाष्टषथक  औसत उऩबोक्ता भजिाजस्पमत रक्ष्मअनजरुऩ नै सीभामबर यहने देजखएको 
छ। 

 कामतथक भष्टहनासम्भ अन्त्म आमथथक ऩरयसूचकहरु मनम्नानजसाय यहेका छन  । 

याजस्व ऩरयचारन : रक्ष्मको 107 % 

नेप्से ऩरयसूचक (2073 कामतथक) :  1701.91 

शोधनान्त्तय फचत (2073 असोज) : रु . 19 अफथ ७० कयोड 

सयकायी कोषको अवस्था : रु 193 अफथ ७४ कयोड फचत 

ष्टवप्रषेण (असोज) : रु. 171 अफथ ८० कयोड 

मनमाथत (असोज) :  रु. 18 अफथ 93 कयोड 
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आमात (असोज) :   रु 220 अफथ 68 कयोड 

व्माऩाय घाटा (असोज) :   रु 201 अफथ ७५ कयोड 

10.२.फजेट कामाथन्त्वमन तथा सावथजमनक खचथ व्मवस्थाऩन  

 चारज आमथथक फषथको कज र फजेट रु १० खफथ ४८ अफथ ९२ कयोड भध्मे 2073 भॊमसय 26 गते सम्भ रु 2 
खवथ 1 अफथ 67 कयोड   खचथ बएको छ । सो भध्मे चारज खचथ रु. 1 खफथ 65 अफथ 75 कयोड , ऩजॊजीगत 
खचथ रु 21 अफथ ४७ कयोड य ष्टवत्तीम व्मवस्था अन्त्तयगत रु 14 अफथ 43 कयोड खचथ बएको छ । 
जसअनजसाय फजेको तजरनाभा चारज खचथ 26.86% , ऩजॊजीगत खचथ 6.88% य ष्टवत्तीम व्मवस्था अन्त्तयगत 
१२.05% खचथ  बएको छ । 

  चारज आ.फ. को फजेट 2073 जेठ 15 भा व्मवस्थाष्टऩका सॊसदभा प्रस्तजत गयी असाय मबर ऩारयत बएको य 
अथथ भन्त्रारमफाट साउन 1 गते अगावै खचथको अजख्तमायी ऩठाइएको मथमो । तथाष्टऩ हारसम्भका खचथको 
प्रफजृत्त हेदाथ आ.फ. शजरु हजन जबन्त्दा 45 द्रदन अगामड नै फजेट आएको सकायात्भक प्रबाव ऩयेको देजखदैन । 

 चारज आमथथक फषथको फजेटभा रु 111 अफथ आन्त्तरयक ऋण उठाउने अनजभान गरयएकोभा हारसम्भ आन्त्तरयक 
ऋण उठाइएको छैन । 

 हारसम्भ अथथ भन्त्रारम ष्टवष्टवध जशषथकफाट तथा यकभान्त्तय गयी ष्टवमबन्न भन्त्रारम तथा ऩरयमोजनाहरुभा रु 22 
अफथ 42 कयोड 82 राख थऩ मनकासा द्रदइएको छ । 

 भाननीम उऩप्रधानभन्त्री तथा अथथ भन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा फढी फजेट ष्टवमनमोजन बएका भन्त्रारमहरु बौमतक 
ऩूवाथधाय तथा मातामात भन्त्रारम , मसॊचाइ भन्त्रारम ,  सॊघीम भामभरा तथा स्थामनम ष्टवकास भन्त्रारम , जशऺा 
भन्त्रारम , स्वास््म भन्त्रारम,  कृष्टष ष्टवकास भन्त्रारम य ऩशजऩॊऺी ष्टवकास भन्त्रारमका सजचवहरुसॊग ऩष्टहरो ४ 
भष्टहनाको ऩजॊजीगत य ष्टवकास खचथको अजख्तमायी कामथक्रभ स्वीकृमत ठेक्का ऩट्टा रगामत सभग्र फजेट कामथन्त्वमनको 
अवस्था फाये ष्टवस्ततृ छरपर गरयएको । छरपरका क्रभभा सभस्मा ऩष्टहचान गयी सभाधानको रामग सकृम 
यही रक्ष्म फभोजजभ खचथको प्रगमत हामसर गनथ उऩ-प्रधानभन्त्री तथा अथथभन्त्रीज्मूरे मनदेशन द्रदनजबएको । 

 याष्टिम गौयवका य प्राथमभकता प्राप्त २५ कयोडबन्त्दा फढी ऩरयमोजना रागत बएका मनभाथणामधन ऩरयमोजनाहरुको 
सभग्र फजेट मफमनमोजन , ठेक्काऩट्टाको जस्थमत , खचथको अवस्था त्मसको सफर य दजफथर ऩऺसभेतको स्थरगत 
अनजगभन गयी ऩषृ्ठऩोषण एवभ  कामथमोजना ऩरयभाजथन सभेत गनथ अनजगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाका 
सहसजचवको सॊमोजगत्वभा  ५ सदस्मीम अनजगभन टोरीको गठन बै अनजगभन शजरु बएको  ।  मसैक्रभभा 
उऩत्मका सडक सजधाय आमोजना (सडक मफबाग  ) य व्मवसाष्टमक कृष्टष तथा व्माऩाय आमोजनाको अनजगभन 
गरयएको । 

 रगानी आकषथण गयी आमोजना कामाथन्त्वमनभा ल्माउन आमोजना फैक तमाय गने  मसरमसराभा सम्फजन्त्धत 
भन्त्रारमहरुसॉग छरपर गयी सम्बाष्टवत आमोजनाको सूची तमाय बैयहेको । 

 सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूरे व्मवस्थाष्टऩका-सॊसदभा मभमत 2073 बाि 23 गते गनजथबएको सम्फोधनको 
कामाथन्त्वमन कामथमोजनाको रागत अनजभान सष्टहतको कामथक्रभ कामाथन्त्वमन तामरका मनभाथण गयी कामाथन्त्वमन 
बइयहेको । 

 नेऩार सयकायको उच्च प्राथमभकताभा यहेका आमोजना/कामथक्रभहरुराई आमथथक स्रोतको अबाव हजन नद्रदने गयी 
स्रोतको सजमनश्चतता प्रदान गरयएको ।  

10.३. बकूम्ऩ ऩमछको ऩजनमनभाथण य नवमनभाथणका रामग फजेट व्मवस्थाऩन 

 बकूम्ऩफाट ऺमतग्रस्त बएका मफद्यारम, स्वास््म सॊ स्था , भहत्वऩणथ सयकायी बवन रगामतका सावथजमनक 
सॊयचनाहरु, ष्टवश्व सम्ऩदासूचीभा यहेका ऐमतहामसक  एवभ  ऩ जयाताजत्वक भहत्वका स्थर तथा ऩशजऩमत ऺेरका 
सॊयचनाहरुको ऩजनमनथभाथणका रामग रु. २1 अवथ 56 कयोड 48 राख थऩ यकभ  मनकासा द्रदइएको । 
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 बकूम्ऩ ऩीमडतहरूराई घय मनभाथणका रामग २ प्रमतशतको व्माजदयभा कजाथ उऩरव्ध गयाउने व्मवस्था अन्त्तगथत 
२०७३ कामतथक भसान्त्तसम्भ रु. १५ कयोड ३८ राख कजाथ प्रवाह बएको । 

 

10.4. याजश्व ऩरयचारन य याजस्व च जहावट मनमन्त्रण  

 आ.व. 2073/74 को फाष्टषथक कज र याजस्व रु ५ खफथ ६५ अवथ ८९ कयोड ६५ राख रक्ष्म यहेको भध्मे 
२०७३ कामतथक सम्भको रक्ष्म रु १५६ अफथ ६० कयोड यहेकोभा असजरी १६8 अफथ 3 कयोड बई रक्ष्मको 
तजरनाभा १०7 प्रमतशतरे प्रगती बएको छ  । मो असजरी अजघल्रो वषथको मसै अवमधको असजरीको तजरनाभा  
81  प्रमतशतरे फढी हो । अजघल्रो वषथको मो अवमधभा अथथतन्त्र असहज अवस्थाभा यहेको कायणरे याजस्व 
असजरी न्त्मून यहेको हजॉदा गत वषथको याजस्व असजरीको तजरनाभा मस वषथको याजस्व असजरीको फषृ्टद्ध फढी देजखएको 
हो ।  

 मस अवमधभा व्वस्थाष्टऩका सॊसदफाट आमथथक ऐन , 2073 ऩारयत बई सम्भाननीम यािऩमत ज्मूफाट प्रभाजणकयणा 
बैसकेको छ । 

 आमथथक वषथ 2073/74 को वजेट फक्तब्मभा उजल्रजखत याजस्व नीमत तथा कामथक्रभहरुको कामथन्त्वमन 
कामथमोजना फनाई कामाथन्त्वमनभा ल्माईएको । 

 "बन्त्साय कामथष्टवमधहरुको सयमरकयण तथा साभञ्जस्मीकयण सम्वजन्त्ध अन्त्तयाथष्टिम भहासजन्त्ध सॊशोधन गने प्रोटोकर 
(International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, as Amended) " 
व्मवस्थाष्टऩका-सॊसदफाट अनजभोदन  बएको । 

 याजस्व छजट सम्वन्त्धी ष्टवषमराई व्मवजस्थत गनथ याजस्व छजट सम्फन्त्धी ष्टवद्यजतीम प्रणारी (software) 
कामाथन्त्वमनभा ल्माईएको । 

 व्माऩाय सहजीकयण गनथ य व्माऩाय रागत न्त्मजमनकयण गनथ वेबभा आधारयत ASYCUDA  प्रणारी कामाथन्त्वमन 
गने कामथराई मफस्ताय गरयएको । 

 बन्त्साय मफन्त्दज तथा आन्त्तरयक फजायभा हजनसक्ने न्त्मजनमफजकीकयण मनमन्त्रण गनथ न्त्मून ष्टवजकीकयण बएका 
साभाग्रीहरु खरयद गने कामथ प्रायम्ब गरयएको । 

 याजस्व च जहावट मनमन्त्रणराई प्रबावकायी फनाउन मस अवमधभा १४१० कयदाताको फजाय अनजगभन तथा ३४७ 
ऩटक याजस्व गजस्त ऩरयचारन गयी थऩ ६० कयोड ४० राख कय मनधाथयण गरयएको । 

 कयको दामया फढाई याजस्व सङ्करनराई प्रबावकायी फनाउन आमकय तपथ  75886 य भजल्म अमबवृष्टद्ध कय तपथ  
5126 थऩ कयदाताराई कयको दामयाभा ल्माईएको । 

 फाष्टषथक रु ४० राख बन्त्दा फढी व्मजक्तगत आमआजथन गनेहरुरे अमनफामथ रुऩभा आमष्टववयण दाजखरा गने 
मफद्यजतीम प्रणारीको मफकास गयी कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको । 

 भजल्म अमबवृष्टद्ध कयभा दताथ बएका कयदाताहरुरे रु 1 राख बन्त्दा फष्टढको खरयद / मफक्री कायोवायको ष्टववयण 
कय ष्टववयणका साथ ऩेश गनजथऩने व्मवस्था कामाथन्त्वमन गरयएको ।  

10.5. अन्त्तयाथष्टिम आमथथक सहामता ऩरयचारन  
 ष्टवमबन्न दातमृनकामहरुसॊग ष्टवमबन्न 8 वटा आमोजनाका रामग रु १ खवथ ९ अवथ ३० कयोड ९१ राख वयावयको 

वैदेजशक सहामता प्राप्त गने गयी सॊझौता बएको । सो सम्झौताअनजसाय कज र प्राप्त हजने सहामताभा अनजदानको अॊश 
२७.२७ प्रमतशत यहेको । 

 गत वषथको बकूम्ऩका कायणरे भामथल्रो मरशजरी ३ए जरष्टवद्यजत आमोजनाको काभ सभमभा सम्ऩन्न हजन नसकेको 
य ऋण प्रदान गने सभम (loan availability period) सभेत सभाप्त हजन रागेको अवस्था यहेकोरे ऩरयमोजना मनभाथण 
कामथराई मनममभत गनथ सो ऋणको Availability period, Grace Period, Maturity Period को म्माद थऩ गनथ 
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सभन्त्वम गरयएको तथा भामथल्रो मरशजरी जरमफद्यजत आमोजनाको आमोजना मफकास सम्झौता (PDA) भा सहभमत 
द्रदइएको । 

 भाननीम उऩ प्रधानभन्त्री तथा अथथ भन्त्री श्री कृष्ण वहादजय भहया रे ष्टवश्व फैंक य IMF को Governing Council 

को फैठकभा सहबागी बई बकूम्ऩ ऩमछको ऩजनमनथभाथणको प्रगमत सम्फन्त्धभा ष्टवश्व फैंकका उऩाध्मऺ सष्टहतको 
टोरीसभऺ नेऩारको तपथ फाट प्रस्तजमतकयण गरयएको य मसफाट दात ृमनकामहरु सकायात्भक बइ मस ऺेरभा 
सहमोग गनथ तत्ऩयता देखाएका  । 

  10.६. भौद्रिक तथा मफजत्तम ऺ ेर व्मवस्थाऩन 

 वाजणज्म फैंकहरूरे ष्टवऩन्न वगथभा प्रवाह गने कजाथभध्मे २ प्रमतशत कजाथ फैक स्वमभरे प्रत्मऺ रुऩभा मफऩन्न 
वगथभा रगानी गनजथ ऩने व्मवस्था कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको छ । त्मसैगयी, व्मावसाष्टमक कृष्टष ऩरयमोजनाको 
मधतोभा फैंक तथा ष्टवत्तीम सॊस्थाहरूफाट प्रवाह हजने रु. १० राखसम्भको कजाथराई ष्टवऩन्न वगथ कजाथभा गणना 
गने व्मवस्था मभराइएको । 

 सभष्टिगत ष्टववेकशीर मनमभनभापथ त ष्टवत्तीम स्थाष्टमत्व कामभ गनथ वाजणज्म वैंकहरूरे कज र मनऺेऩभा सॊस्थागत 
मनऺेऩको अॊश घटाउन,े शेमयको मधतोभा प्रवाह हजने भाजजथन प्रकृमतको कजाथको सजयऺण वाऩत शेमयको भूॊल्माङ्कन 
कभ गने, रयमर स्टेट कजाथ य त्मसको सजयऺणफीचको अनजऩात घटाउने, नगद कायोफायको सीभा कभ गने जस्ता 
व्मवस्था कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको छ । 

 २०७२ फैशाखको बकूम्ऩफाट अमत प्रबाष्टवत काठभाडौं उऩत्मका फाहेकका जजल्राहरूभा यहेका फैक तथा मफजत्तम 
सॊस्थाका शाखा स्वीकृत स्थानभा यहन असजष्टवधा हजन गएभा सोही जजल्राको उऩमजक्त स्थानभा स्थानान्त्तयण गनथ 
याि फैंकको स्वीकृत मरनज नऩने व्मवस्था मभराइएको  ।  

 फैंक तथा ष्टवत्तीम सॊस्थारे रु. ३० राख वा सोबन्त्दा फढीको यकभ ब जक्तानी गदाथ अमनवामथ रुऩभा एकाउन्त्टऩेमी 
चेक भापथ त ब जक्तानी गनजथ ऩने व्मवस्था मभराइएको । साथै, पभथ, कम्ऩनी, सॊस्था वा कामाथरमको नाभभा जायी 
गरयएका चेकहरूको ब जक्तानी सभेत एकाउन्त्टऩेमी हजन जऩने व्मवस्था गरयएको ।  

 फीभकको सॊस्थागत सजशासन मनदेजशका, २०73 रागज बएको, रघज फीभाराई मनम्न आमस्तय बएका जनता सभऺ 
ऩजमाथभउनका रामग ७५ यै जजल्राभा रघज मफभा कामथक्रभ ष्टवस्ताय गने कामथ प्रायम्ब हजनाका साथै फीभा व्मवसाम 
सम्फन्त्धी एष्टककृत त्माङ्क सॊकरनका रामग एष्टककृत सूचना प्रणारी सभेत रागू गरयएको ।  

 सावथजमनक ऋण व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी त जल्माउन सावथजमनक ऋण व्मवस्थाऩन भहाशाखा गठन गनथ O & M 

Survey गयी Software खरयदको प्रष्टक्रमा अगामड फढाइएको । 

 ष्टवजत्तम ऩहजॉचको अमबवृष्टद्ध गनथ भध्मऩजश्चभ तथा सजदूयऩजश्चभ ऺेरका साथै बकूम्ऩफाट अमत प्रबाष्टवत ऺेरभा फैंक 
तथा ष्टवजत्तम सॊस्थाका शाखा खोल्ने, मफस्तारयत कऺ (Extension Counter) य  शाखायष्टहत फैष्टकङ्क (Branchless 

Banking) सजष्टवधा ऩज-माउने कामथराई तीव्रता द्रदइएको छ ।  
 

  10.७. कानजन तजजथभा तथा सॊशोधन 
     
 मनऺेऩ तथा कजाथ सजयऺण कोष ष्टवधेमक , २०७२, फैंष्टकङ्ग कसूय तथा सजाम (ऩष्टहरो सॊशोधन) ष्टवधेमक , २०७१, 

कभथचायी सॊचमकोष (नवौं सॊशोधन) ष्टवधेमक, २०७१, रेखाऩयीऺण (ऩष्टहरो सॊशोधन) ष्टवधेमक, २०७१,  आमथथक 
ष्टवधेमक,  २०७३ , याि ऋण उठाउने ष्टवधेमक , २०७३ , ऋण तथा जभानत (एक्काइसौं सॊशोधन) ष्टवधेमक , 
२०७३,  नेऩार याि फैंक (दोस्रो सॊशोधन) ष्टवधेमक, २०७१ व्मवस्थाष्टऩका सॊसदफाट ऩारयत बएको । 
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 फोनस (ऩाॊचौं सॊशोधन) ष्टवधेमक , २०७३, भजन्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत बइ व्मवस्थाष्टऩका सॊसदभा ऩेश गने प्रष्टकमाभा 
यहेको तथा सॊऩजत्त शजद्धीकयण (भमन राउण्डरयङ्ग ) मनवायण मनमभावरी , २०७३ भजन्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत बइ 
कामाथन्त्वमको चयणभा यहेको । 

 मोगदानभजरक मनवृजत्तब यण सम्फजन्त्ध कानजनको भस्मौ दा तजजथभा गयी सहभमतको रामग कानजन भन्त्रारमभा 
ऩठाइएको । 

 सॊघीम आमथथक कामथष्टवमध सम्फन्त्धी ष्टवधेमक(धाया १२५) को भसौदा तमाय बैसकेको । 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको फजेट घाटा व्मवस्थाऩन तथा ष्टवत्तीम अनजशासन सम्फन्त्धी ष्टवधेमक(धाया ६० (६)  ,  
अन्त्तय सयकायी ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन ष्टवधेमक , नेऩार सयकायरे सॊघीम सॊजचत कोषफाट प्रदान गने सशतथ , सभऩूयक 
य ष्टवशेष अनजदान सम्फन्त्धी ष्टवधेमक  (धाया ६०(६)  ,  प्रदेश य स्थानीम तहको फजेट ऩेश गने सभम सम्फन्त्धी 
ष्टवधेमक (धाया ५९ (३)  ,  ष्टवत्तीम अनजशासन सम्फन्त्धी ष्टवधेमक (धाया ६० (६)  , कय सॊष्टहता ( Tax Code) 
ष्टवधेमक (फजेट वक्तव्म २०७३ ÷०७४) , याजस्व फोडथ गठन ष्टवधेमक (फजेट वक्तव्म २०७३ ÷०७४) भसौदा 
तजजथभा बैयहेको । 

 

10.८. सावथजमनक सॊस्थान व्मवस्थाऩन  
 कज नै मफजत्तम सॊस्थारे रगानी गनथ इच्छजक बएको अवस्थाभा ऋण तथा जभानत ऐन , २०२५ को ऩरयमधमबर यही 

नेऩार फामजसेवा मनगभराइ २ थान wide Body वामजमान खयीद गनथ सहभमत प्रदान गरयएको ।  

 मनजजकयण समभमतको फैठक फसी हेटौडा कऩडा उद्योग , फजटवर धागो कायखाना , फीयगन्त्ज जचनी कायखाना जस्ता 
फन्त्द बएका उद्योगहरु ऩजनथ सॊचारन गने य रुग्ण अवस्थाभा यहेको गोयखकारी यफय उद्योगको सजधाय सम्फन्त्धभा 
प्रष्टक्रमा अगामड फढाइएको । 

 सावथजमनक सॊस्थानको व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन य सॊस्थानहरुफाट ष्टवतयण हजने सेवा प्रवाहराइ च जस्त दजरुस्त य 
थऩ प्रबावकायी फनाउने सम्फन्त्धभा अथथ भन्त्रारमरे प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषदको कामाथरम +, उद्योग +, फाजणज्म +, 
आऩजमतथ+, कृष्टष भन्त्रारम य भहारेखा मनमन्त्रकको कामाथरम रगामत अन्त्म सयोकायवारा मनकाम सभेतको सहकामथ 
य सभन्त्वमभा अध्ममन गयी प्रमतफेदन ऩेश गनथ एक कामथदर गठन गयी अध्ममन कामथ बइयहेको । 

10.9 अन्त्म   

 वृजत्त ष्टवकासराई कामथसम्ऩादनसॉग आवद्ध गने सम्फन्त्धभा ष्टवबा गीम प्रभजख तथा कामाथरम प्रभजखहरुसॊग कामथ 
सम्ऩादन सम्झौता गयी एको य सोही  वभोजजभ ती ऩदामधकायीहरुको कामथ सम्ऩादन भूल्माॊकन गने प्रणारीको 
ष्टवकास गयीएको । 

 गरयवका रागी सयकाय सम्फजन्त्ध अवधायणाऩर तमाय गरय याष्टिम मोजना आमोगभा ऩठाईएको छ । 

 सम्ऩजत्त शजष्टद्धकयण मनवायणको कामथराई अन्त्तयाथष्टिम भाऩदण्ड अनजरुऩ तजल्माउने क्रभभा आगाभी द्रदनभा मस 
सम्फन्त्धी हजने सम्ऩाद्रदत कामथको भूल्माङ्कन परू्व न ैनेपालको अर्स्थाको स्र् -मलु्ाांकन गनव बिष्गत सममतत 
िनाई का्व अगाडि िढाइएको । 

 प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषदको कामाथरमफाट मस अवमधभा प्राप्त हेरो सयकायसॉग सम्फजन्त्धत 224 वटा 
गजनासाहरु भध्मे 221 वटा पछथमौट गरयएको । 
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10.13 आ.फ. २०७३/७४ कामतथक भष्टहनासम्भको याजस्व असजरीको अवस्था  

           

k|f/lDes 

-

?=xhf/df_ 

l;=g+= s/ lzif{s jflif{s nIo              

-@)&#÷)&$_ 

@)&@÷&# sf] c;"nL @)&#÷&$ sflt{ssf]  @)&#÷&$ sflt{s;Ddsf] jflif{s  

nIosf] 

t'ngfdf   

Ü  

rfn' cf=a=sf] 

sflt{s 

dlxgfsf] 

nIosf 

t'ngfdf 

rfn' cf=j=sf]  

sflt{s 

dlxgf;Ddsf] 

nIosf t'ngfdf 

ut aif{sf] 

o; 

cjlwsf] 

t'ngfdf 

sflt{s sf] sflt{s ;Ddsf] nIo c;"nL nIo c;"nL  

!= e+;f/ dxz'n 
104,740,068 2926733 16556298 8,379,205 9527823 31,422,020 37095745 35.42 113.71 118.06 124.06 

     k}7f/L 
91,873,021 2710553 15595269 7,349,842 8463219 27,561,906 33322266 36.27 115.15 120.90 113.67 

     lgsf;L 
989,413 6189 100657 79,153 5439 296,824 27267 2.76 6.87 9.19 -72.91 

  k'jf{wf/ s/ 
7,361,306 0 0 588,904 721749 2,208,392 2497329 33.93 122.56 113.08   

     eG;f/sf] cGo cfo 
609,777 12160 282947 48,782 28790 182,933 115026 18.86 59.02 62.88 -59.35 

     s[lif ;'wf/ z'Ns 
3,906,551 197831 577425 312,524 308626 1,171,965 1133857 29.02 98.75 96.75 96.36 

@= d"No clea[l4 s/ 
164,720,380 5630437 29213212 12,584,343 13093112 50,009,402 50899887 30.90 104.04 101.78 74.24 

     pTkfbg, ljqmL, ;]jf 
59,328,754 2939330 14780124 4,153,013 4629375 18,391,914 19261060 32.46 111.47 104.73 30.32 

     k}7f/L 
105,391,626 2691107 14433088 8,431,330 8463737 31,617,488 31638827 30.02 100.38 100.07 119.21 

#= cGtMz'Ns 
80,942,626 2347826 12563388 6,025,158 7702857 23,832,536 29575200 36.54 127.84 124.10 135.41 

  cfGtl/s pTkfbg 
45,025,232 1767170 7558642 3,151,766 3800673 13,057,317 13093770 29.08 120.59 100.28 73.23 

     k}7f/L 
35,917,394 580656 5004746 2,873,392 3902184 10,775,218 16481430 45.89 135.80 152.96 229.32 

$ :jf:Yo ;]jf z'Ns 968,943 11979 199078 19,379 19745 310,062 261421 26.98 101.89 84.31 31.32 

% lzIff ;]jf z'Ns 756,248 28979 159626 37,812 32660 219,312 206745 27.34 86.37 94.27 29.52 

^ cfos/ 127,522,340 3840152 18696903 8,667,627 5553817 24,336,491 22787511 17.87 64.08 93.64 21.88 

     cfos/ 114,189,830 2472341 13670185 6,851,390 4105340 19,412,271 18456668 16.16 59.92 95.08 35.01 

     3/hUuf jxfns/ 3,752,410 149819 957016 187,621 200576 900,578 1087752 28.99 106.91 120.78 13.66 

     Jofhs/ 9,580,100 1217992 4069702 1,628,617 1247901 4,023,642 3243091 33.85 76.62 80.60 -20.31 

& /lhi6«]zg b:t'/ 14,042,397 692194 2006994 1,123,392 1370886 3,370,175 5850508 41.66 122.03 173.60 191.51 

* ;jf/L ;fwg s/ 7,540,876 262700 1374743 829,496 755395 3,242,577 3113884 41.29 91.07 96.03 126.51 

( cGo s/ 9,357,954 0 666858 842,216 223882 3,275,284 3411800 36.46 26.58 104.17 411.62 

  hDdf s/ /fhZj 
510,591,832 15741000 81437100 38,508,629 38280177 140,017,858 153202701 30.00 99.41 109.42 88.12 

!) hDdf u}/ s/ /fhZj 
55,304,668 1167900 11133100 3,318,280 2014100 16,591,400 14836500 26.83 60.70 89.42 33.26 

  s"n /fhZj 
565,896,500 16908900 92570200 41,826,909 40294277 156,609,259 168039201 29.69 96.34 107.30 81.53 
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११.   भहाशाखागत उऩरजब्धहरु 
११.1.   सावथजमनक व्मवस्थाऩन एवॊ साभान्त्म प्रशासन्  

 भहाशाखाको आ.व. 2073/074 का रामग भामसक एवॊ वाष्टषथक कामथमोजना तमाय गयी सो अनजसाय  
कामाथन्त्वमनतपथ  अग्रसय । 

 मनजाभती सेवा मनमभावरी, २०५० फभोजजभ तोष्टकएको क्मारेण्डय एवॊ सरुवा मनदेजशका अनजसाय ष्टवमबन्न 
ऩदहरुको सरुवा तथा ऩदस्थाऩन व्मवस्थाऩन गरयएको । 

 ष्टवमबन्न ऩदहरुको  आ.व. 2072/073 को का.स.भू. को कामथ सम्ऩन्न गयी सम्फजन्त्धत मनकामहरुभा 
ऩठाइएको ।  

 सजरुची ट्राबल्स एण्ड टजसथ एण्ड ट्राबल्ससॉग हवाइ ष्टटकट खरयद रगामत अन्त्म वस्तज तथा सेवा खरयदका  
रामग सावथजमनक खरयद ऐन 2063 तथा मनमभावरी 2064 फभोजजभका प्रष्टक्रमाहरु अवरम्फन गयी  
आ.व.2073/074 का आऩूमतथ गनथ आवश्मक व्मवस्था मभराईएको ।  

 आ.व. 2072/073 को सम्ऩजत्त ष्टववयण सॊकरन गयी सम्फजन्त्धत मनकामभा ऩठाइएको ।  
 मस भन्त्रारम वा अन्त्तयगत ष्टवबागहरुको ष्टवमबन्न रयक्त ऩदहरुको ऩूमतथ गनथका रामग श्री साभान्त्म 

प्रशासन भन्त्रारम भापथ त रोकसेवा आमोगभा भाग आकृमत पायाभ बयी भाग गरयएको ।   
 भन्त्रारमको बवनभा ऩमाथप्त स्थानको अबावराई ऩरयऩूमतथ गनथ कज नै भहाशाखाराई नमाॉ सॊयचना ष्टप्रपेव 

मनभाथण गयी स्थानान्त्तय गनथ आवश्मक प्रकृमा अगामड फढाइएको ।  
 जजन्त्सी साभानको मनयीऺण अवरोकन गयी वास्तष्टवक वस्तजगत ष्टववयणसष्टहतको प्रमतवेदन तमाय गरयएको 

।  
११.2 याजस्व व्मवस्थाऩन भहाशाखा 

 आमथथक वषथ २०७३।७४ को याजस्वको रक्ष्म रु ५६५ अफथ ८९ कयोड यहेको छ । मो रक्ष्म अजघल्रो 
वषथको रक्ष्मको तजरनाभा १९.२ प्रमतशत य असजरीको तजरनाभा १७.३  प्रमतशतरे फढी हो ।  

 २०७३ कामतथक सम्भको रक्ष्म रु १५६ अफथ ६० कयोड यहेकोभा असजरी १६९ अफथ ६ कयोड बई 
रक्ष्मको तजरनाभा १०८ प्रमतशतरे प्रगती बएको छ  । मो असजरी अजघल्रो वषथको मसै अवमधको रक्ष्मको 
तजरनाभा २९.४ प्रमतशत य असजरीको तजरनाभा  ८२.७  प्रमतशतरे फढी हो ।अजघल्रो वषथको मो अवमधभा 
अथथतन्त्र असहज अवस्थाभा यहेको कायणरे याजस्व असजरी न्त्मून यहेको हजॉदा गत वषथको याजस्व असजरीको 
तजरनाभा मस वषथको याजस्व असजरीको फषृ्टद्ध फढी देजखएको हो ।  

 भन्त्रारम अन्त्तगथतका ५ वटै ष्टवबागका ष्टवबामगम प्रभजखहरु सॊग कामथसम्ऩादन सम्झौता गरयएको,  
 याजस्व च जहावट मनमन्त्रणका रामग फजाय अनजगभन तथा गजस्त ऩरयचारन कामथराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन 

गरयएको,  
 बन्त्साय कामाथरमहरुभा Asycuda World system ष्टवस्तायको क्रभभा भेची बन्त्सायको अमतरयक्त सजख्खा 

फन्त्दयगाह बन्त्साय कामाथरम  फीयगॊजभा सभेत कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको, 
 न्त्मून ष्टवजीकयण बएका वस्तजहरु खयीद सम्फन्त्धी  कामथष्टवमध तमाय बई खरयद प्रष्टक्रमा सजरु हजने अवस्थाभा 

यहेको, हारसम्भ मर.ष्टव. बन्त्साय कामाथरमफाट मूयो २० ,१७६। य बा. रु.  १,१३,७००। फयाफयको साभान 
खयीद बएको 

 मस अवमधभा आमकय तपथ  75886 य भजल्म अमबवृष्टद्ध कय तपथ  5129 थऩ कयदाताराई कयको दामयाभा 
ल्माईएको,  
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११.3 आमथथक नीमत ष्टवश्लषेण भहाशाखा  ्
 

 नेऩारको सभष्टिगत आमथथक नीमतको भस्मौदा तमाय गनथ अवधायणा ऩर तमाय बएको । 
 सावथजमनक मफत्तभा सावथजमनक खचथको प्रबावको अध्ममन गनथ अवधायणा ऩर तमाय बएको  
 मफप्रषेणको आप्रवाह य अथथतन्त्रभा मसको प्रबाव सम्फन्त्धी ऩमछल्रो जस्थमतको मफश्लषेण गरय सजझाव प्रमतवेदन 

उऩय छरपर बएको  । 
 प्रस्ताष्टवत Public Debt Mobilization का रामग Issue Calender  फनाउने कामथ बईयहेको ।  
 आमथथक सवेऺणको प्रस्तजतीको खाकाभा स्तयीकयण गरय तमाय गने कामथ बईयहेको ।  
 Macroeconomic Indicators का बाि सम्भका सूचना एवॊ त्माॉक सॊकरन गरय Dash Board भा 

अध्मावमधक गरयएको ।  
 Economic and Financial Monitoring System  को अवधायणा ऩर तमाय बएको । 
 A Study on Foreign Direct Investment in Nepal, Opportunities and Challenges मफषमक 

अध्ममनको रामग अवधायणा ऩर तमाय बएको । 
 सावथजमनक नीजज साझेदायी ऐनको भस्मौदा बैयहेको , सावथजमनक ऋण ब्मवस्थाऩन गनथ PDMO सञ्चारनको 

रामग चाष्टहने DOMS Software को फोरऩरको आमथथक प्रस्ताव खोल्ने कामथको रामग स्वीकृती प्राप्त बएको । 
 नेऩार सयकायफाट रगानी हजने ऋणको रामग 6 (छ) वटा तभसजक गने कामथ सम्ऩन्न बएको  नेऩार 

सयकायफाट रगानी हजने फैदेजशक ऋणभा 3 (तीन) वटा सहामक ऋण सम्झौता य अनजदान सहामताभा 2 
(दजई) वटा सहामक अनजदान सम्झौता सम्ऩन्न बएको ।  

 सम्ऩजत्त शजष्टद्धकयण ( भमन राउणडरयङ् ) मनवायण मनमभावरी, 2073 नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बएको । 
 

११.4 सॊस्थान सभन्त्वम भहाशाखा  ्

 

 

 मस भन्त्रारमको मभमत २०७३।५।२४ को मनणथमानजसाय नेशनर टे्रमडङ्ग मर., कृष्टष साभाग्री सॊस्थान, नेऩार 
खाद्य सॊस्थान य द्रद ष्टटम्फय कऩोयेशन अप नेऩार मर. राई गाबी याष्टिम आऩूमतथ कम्ऩनी गठन गनथ सम्फजन्त्धत 
भन्त्रारमहरुको सभेत प्रमतमनमधत्व हजने गयी एक समभमत गठन गयी उक्त समभमतभापथ त कामथ बईयहेको ।  

 मस भन्त्रारमफाट प्रकाजशत हजने सावथजमनक सॊस्थानहरुको वाष्टषथक जस्थमत समभऺा (ऩॉहेरो ष्टकताफ) य भहारेखा 
मनमन्त्रक कामाथरमको ष्टववयणभा शेमय तथा ऋण यकभभा पयक ऩयेको सम्फन्त्धभा कायण ऩत्ता रगाई  
ष्टहसाफ मभरान गनथ एक समभमत गठन गरयएको  ।  

 गोयखकारी यफय उद्योगराई रु ३ कयोड ऋण रगानी गरयएको ।  
 नेऩारको सॊष्टवधान २०७२ को कामाथन्त्वमन सम्फन्त्धभा सावथजमनक सॊस्थानको व्मवस्थाऩन , सञ्चारन तथा 

सॊस्थानहरुफाट ष्टवतयण हजने सेवा प्रवाहराई च जस्त , दजरुस्त य थऩ प्रबावकायी फनाउने सम्फन्त्धभा अथथ 
भन्त्रारमरे प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामाथरम , उद्योग, वाजणज्म, आऩूमतथ य कृष्टष भन्त्रारम , भहारेखा 
मनमन्त्रकको कामाथरम रगामत अन्त्म सयोकायवारा तथा सहमोगी भन्त्रारम/मनकाम सभेतको सहकामथ य 
सभन्त्वमभा अध्ममन गयी प्रमतवेदन तमाय  गनथ मस भहाशाखाका सहसजचवज्मूको नेततृ्वभा एक समभमत गठन 
बएको  । 

 उद्योग भन्त्रारमफाट प्रस्ताष्टवत ७ वटा सावथजमनक सॊस्थानहरु (वीयगॊज जचनी कायखाना मर., हेटौडा कऩडा 
उद्योग मर., फजटवर धागो कायखाना मर., गोयखकारी यफय उद्योग मर., कृष्टष औजाय कायखाना मर., नेऩार 
भेटर कम्ऩनी मर. य नेऩार ओरयण्ड म्माग्नेसाडट प्रा.मर.) भा सयकायरे थऩ रगानी नगयी हारसम्भ बएका  
बौमतक तथा भेजशनयी सम्ऩजत्त य ऋण रगानी रगामतका दाष्टमत्वहरु नेऩार सयकायभा नै यहने गयी मनजीकयण 
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ऐन २०५० का प्रावधान तथा सॊचारनका Modalityराई सभेत अवरम्फन गयी उऩमजक्त प्रकृमा अजघ फढाउन 
मभमत २०७३।७।१० भा मनजीकयण समभमतको ८५ औॊ फैठक फसी मनणथम गरयएको । 
 

११.५ अन्त्तयाथष्टिम आमथथक सहामता सभन्त्वम भहाशाखा  ्

ष्टवमबन्न दातमृनकामहरुसॊग ष्टवमबन्न आमोजनाका रामग १ खवथ ९ अवथ ३० कयोड ९१ राख वयावयको वैदेजशक 
सहामता प्राप्त गने गयी सॊझौता बएको छ ।कज र प्राप्त हने सहामताभा अनजदानको अॊश २७.२७ प्रमतशत यहेको छ 
। ष्टवमबन्न दातमृनकामहरुवाट प्राप्त सहमोगको ष्टववयण मस प्रकाय यहेको छ । 

मस.नॊ. आमोजनाको नाभ सॊझौता बएको 
मभमत 

दात ृमनकाम सहामता
को 
प्रकाय 

/sd -

ljb]zLd'b|fbznf

vdf_ 

यकभ-
?=bznfvdf_ 

1= Nepal Climate Change 

Support Program 
2073.05.07 फेरामत -

मडएपआइमड_ 
cg'bfg Pound  3 422=82 

2= Project for Improvement 

of Aviation Safety 

Facilities in Major 

Airports of Nepal 

2073.05.15 जाऩान अनजदान JPY  1452 1505=60 

School Sector 

development Program 
2073.05.15 जाऩान अनजदान JPY  300 303=30 

3= Support to Post 

Earthquake 

Reconstruction in Nepal 

2073.05.16 फेरामत-
मडएपआइमड_ 

अनजदान Pound  71.5 10100  

4= Integrated Program for 

Strengthening Security 

and Justice 

2073.05.24 फेरामत-
मडएपआइमड_ 

अनजदान Pound  10 1409=41 

5= Nepal Health Sector 

Program(NHSPIII) 
2073.05.29 फेरामत-

मडएपआइमड_ 
अनजदान Pound  85 11980 

6= Support to Post 

earthquake 

Reconstruction in Nepal 

2073.05.29 sf]l/of cg'bfg US$  8.4 900 

7= USAID Foreign 

Assistance Program 
2073.06.10 cd]l/sf-

o'P;PcfO{l*_ 

cg'bfg US$  29.8 3188 

8= Line of Credit  2073.05.31 Eff/t ¥)f US$  750 79500 

hDdf  109309=13 

 

 भाननीम उऩ प्रधानभन्त्री तथा अथथ भन्त्री श्री कृष्ण वहादजय भहयारे ऩाष्टकस्तानको इश्लागभाफादभा मभमत 
२०७३/५/१० भा आमोजजत साकथ  अथथ भन्त्रीहरुको आठौं फैठकभा बाग  मरनज बएको । साकथ  अथथ 
भन्त्रीस्तरयम फैठकरेसाकथ  अथथ सजचवको फैठकभा बएका मनणथमहरुराइथ अनजभोदन गयेको । 

 भाननीम उऩ प्रधानभन्त्री तथा अथथ भन्त्री श्री कृष्ण वहादजय भहयारे साकथ  ऺेरको आमथथक साभाजजक ष्टवकासका 
रामग श्रोत उऩरब्ध गयाउन स्थाष्टऩत साकथ  ष्टवकाश कोषको Governing Council को ऩाचौं फैठकभा बाग मरनज 
बएको ।  
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 भाननीम उऩ प्रधानभन्त्री तथा अथथ भन्त्री श्री कृष्ण वहादजय भहया रे ष्टवश्व फैंक य IMF को Governing 

Council को फैठकभा सहबागी बई बकूम्ऩ ऩमछको ऩजनमनथभाथणको प्रगमत सम्फन्त्धभा ष्टवश्व फैंकका 
ऩदामधकायीहरुराई जानकायी गयाउनज बएको । 

 २०७३ कामतथक ४ गते एमसमारी ष्टवकास फैंक य अथथ भन्त्रारमको सॊमजक्त आमोजनाभा फैंकको सहमोगभा 
नेऩारभा सॊचारनभा यहेका ष्टवमबन्न आमोजनाहरुको कामाथन्त्वमनका सम्वन्त्धभा देजखएका सभस्मा तथा सभाधानका 
उऩामहरु सजझाउन एमडवी , अथथ भन्त्रारम य आमोजना कामाथन्त्वम गने मनकामका फीचभा Tripartite Portfolio 

Review Meeting आमोजना  गरय कामथन्त्वमन तहका सभस्मा सभाधान गनथ ऩहर गरयएको । 

११.6 ष्टवत्तीम ऺेर व्मवस्थाऩन भहाशाखा  ्

 बकूम्ऩ ऩीमडतको कजाथ ऩ जनताथमरष्टककयण गने कामथ सम्ऩन्न बएको।   
 आमथथक ऩजनरुद्धाय कोष (स्थाऩना य सञ्चारन) कामथष्टवमध, 2072 को सॊशोधन भजन्त्रऩरयषद्बाnट स्वीकृत बएको 

। 
 नेऩार याि फैंक ऐन, फैंष्टकङ्ग कसूय सम्फन्त्धी ऐन, कभथचायी सञ्चम कोष ऐन, मनऺेऩ तथा कजाथ सजयऺण कोष 

ऐन स्वीकृत बई कामाथन्त्वमनभा आएको । 
 मधतोऩर दताथ तथा मनष्काशन मनमभावरी, २०७३ स्वीकृमत गरयएको । 

 

११.7 कानून तथा ऩयाभशथ भहाशाखा  ्  

 मनऺेऩ तथा कजाथ सजयऺण कोष ष्टवधेमक , २०७२, फैंष्टकङ्ग कसूय तथा सजाम (ऩष्टहरो सॊशोधन) ष्टवधेमक , 
२०७१, कभथचायी सॊचमकोष (नवौं सॊशोधन) ष्टवधेमक , २०७१, रेखाऩयीऺण (ऩष्टहरो सॊशोधन) ष्टवधेमक , 
२०७१,  आमथथक ष्टवधेमक,  २०७३ , याि ऋण उठाउने ष्टवधेमक , २०७३, ऋण तथा जभानत (एक्काइसौं 
सॊशोधन) ष्टवधेमक , २०७३ ,  नेऩार याि फैंक (दोस्रो सॊशोधन) ष्टवधेमक , २०७१ व्मवस्थाष्टऩका सॊसदफाट 
ऩारयत बएको । 

 फोनस (ऩाॊचौं सॊशोधन) ष्टवधेमक , २०७३, भजन्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत बइ व्मवस्थाष्टऩका सॊसदभा ऩेश गने 
प्रष्टकमाभा यहेको तथा सॊऩजत्त शजद्धीकयण (भमन राउण्डरयङ्ग ) मनवायण मनमभावरी , २०७३ भजन्त्रऩरयषदफाट 
स्वीकृत बइ कामाथन्त्वमनभा यहेको । 

 मोगदानभजरक मनवृजत्तब यण सम्फजन्त्ध कानजनको भस्मौ दा तजजथभा गयी सहभमतको रामग कानजन भन्त्रारमभा 
ऩठाइएको । 

 सॊघीम आमथथक कामथष्टवमध सम्फन्त्धी ष्टवधेमक(धाया १२५) को भस्मौदा तमाय बैसकेको । 
 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको फजेट घाटा व्मवस्थाऩन तथा ष्टवत्तीम अनजशासन सम्फन्त्धी ष्टवधेमक(धाया ६० 

(६) ,  अन्त्तय सयकायी ष्टवत्तीम व्मवस्थाऩन ष्टवधेमक , नेऩार सयकायरे सॊघीम सॊजचत कोषफाट प्रदान गने 
सशतथ, सभऩूयक य ष्टवशेष अनजदान सम्फन्त्धी ष्टवधेमक  (धाया ६०(६)  ,  प्रदेश य स्थानीम तहको फजेट ऩेश 
गने सभम सम्फन्त्धी ष्टवधेमक (धाया ५९ (३)  ,  ष्टवत्तीम अनजशासन सम्फन्त्धी ष्टवधेमक (धाया ६० (६)  , कय 
सॊष्टहता (Tax Code) ष्टवधेमक (फजेट वक्तव्म २०७३÷०७४) , याजस्व फोडथ गठन ष्टवधेमक (फजेट वक्तव्म 
२०७३÷०७४) भसौदा तजजथभा बैयहेको  
 

    
११.8 अनजगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा  ्
 

 याष्टिम गौयवका य प्राथमभकता प्राप्त २५ कयोडबन्त्दा फढी ऩरयमोजना रागत बएका मनभाथणामधन 
ऩरयमोजनाहरुको सभग्र फजेट मफमनमोजन , ठेक्काऩट्टाको जस्थमत , खचथको अवस्था त्मसको सफर य दजफथर 
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ऩऺसभेतको स्थरगत अनजगभन गयी ऩषृ्ठऩोषण एवभ  कामथमोजना ऩरयभाजथन सभेत गनथ अनजगभन तथा भूल्माङ्कन 
भहाशाखाका सहसजचवको सॊमोजगत्वभा  ५ सदस्मीम अनजगभन टोरीको गठन बै अनजगभन शजरु बएको  । 
मसैक्रभभा उऩत्मका सडक सजधाय आमोजना (सडक मफबाग ) य व्मवसाष्टमक कृष्टष तथा व्माऩाय आमोजनाको 
अनजगभन गरयएको । 

 

12. भन्त्रारम अन्त्तगथतका ष्टवबागहरुको कामथसम्ऩादन ष्टववयण 
12.1 बन्त्साय ष्टवबाग 

 मस ष्टवबागफाट  आमातको त्माॊक आन्त्तरयक याजस्व ष्टवबाग य याजस्व अनजसन्त्धान ष्टवबागभा मनममभत रुऩभा 
द्रदनजका साथै कज नै मनद्रदथि आमातकताथको आमात ष्टववयण सभेत भाग फभोजजभ मनममभत रुऩभा आदानप्रदान गने 
गरयएको । 

  ष्टवबागफाट आमात हजने वस्तजको अवस्था , ष्टवगतको प्रवृजत्त , भूल्म स्त्तय सभेत भामसक रुऩभा ष्टवश्लषेण गने 
गरयएको ।  

 प्रत्मेक भष्टहनाको आमातको त्माॊक ष्टवबागको website भा सावथजमनक गनजथका साथै भहत्वऩूणथ य 
अस्वाबाष्टवक ऩरयवतथन बएका वस्तजहरुको प्रवृजत्त य कायण ष्टवश्लषेण गने गरयएको । 

 WAN, IP Camera फाट मनममभत अनजगभन बइयहेको य सो फाट प्रत्मऺ अनजगभनफाट कामतथक  भष्टहनाभा 
छजट याजस्व सभेत  रु.३ ,६२,४६१ असजरी गरयएको य मस आ.व.को काथज तथक भष्टहना सम्भ 
रु.५७,९३,००३ असजर बएको छ । 

 मस.आ.व.को कामतथक भष्टहना सम्भ  LED BULB  को हाभोनाइज्ड कोड ९४०५४०००   फाट रगाउनज 
ऩनेभा ष्टवमबन्न शीषथक उऩशीषथकभा रगाई जाॉचऩास बएकोभा System Audit गदाथ रु.३२ ,५४,५४९ छजट  
ऩष्टहचान बएकोरे सो यकभ असजर गने कामथ बईयहेको ।  

 आऩूमतथ व्मवस्थाऩन ष्टवबागको नेततृ्वभा हजने मनममभत फजाय अनजगभनफाट प्राप्त फजाय भूल्मको ष्टववयणका 
आधायभा बन्त्साय भूल्माॊकन गने प्रणारी ष्टवकास गरयएको । 

 रु. १ राख ५० हजाय बन्त्दा फष्टढ वस्तजको खजिा भूल्म सॊकरन गयी उक्त भूल्म सूचीका आधायभा बन्त्साय 
भूल्माॊकन गने गयी प्रणारीभा भूल्म सूची आफद्घ गने गयी कामथ बइयहेको ।  

 कामथष्टवमध अद्यावमधक गयी स्वीकृमत बईसकेको  ।  
 बन्त्साय कामाथरमहरु न्त्मून मफजकीकयण गरयएका भारवस्तज खरयद गनथ मनदेशन द्रदइएको । 
 ष्टवबागराई ऩष्टहरो चयणभा रु.५ कयोड फजेट मनकासा बएको । 
 मर.ष्टव.स्थर बन्त्साय कामाथरमफाट न्त्मून मफजकीकयणका मजयो २०१७६.५० फयाफयको Electric Goods य 

बारु १,१३,७०० फयाफयको Medical Goods  खरयद गरयएको । 

 

 

११.11 आन्त्तरयक याजस्व ष्टवबाग ्
 आन्त्तरयक याजस्व ष्टवबागका भहामनदेशक य अथथ सजचव फीच कामथसम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न बएको य सोही 

फभोजजभ भहामनदेशक य भातहत कामाथरमका कामाथरम प्रभजखहरूफीच कामथसम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न बएको । 
 आमातको त्माॊक आम ष्टववयणको अनजसूची 13 भा प्रष्टवष्टि गनजथऩने व्मवस्थाको कामथन्त्वमन बैसकेको य कय 

ऩयीऺणको क्रभभा उक्त त्माॊकराई ASUCUDA को त्माॊकसॊग मबडान गयी मष्टकन गने गरयएको छ । 
 कयदाताराई रु 1 राख बन्त्दा फढीको ष्टववयण कय ष्टववयणसाथ ऩेश गनथ रगाउने कामथको शजरुवात बैसकेको 

छ । भूल्म अमबवृष्टद्ध कय मनदेजशका ऩरयभाजथन गयी अथथ भन्त्रारमभा ऩेश गरयएको । 
 मस अवमधभा आमकय तपथ  75886 य भजल्म अमबवृष्टद्ध कय तपथ  5129 थऩ कयदाताराई कयको दामयाभा 

ल्माईएको छ । 
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११.12 याजस्व प्रशासन तामरभ केन्त्ि  ्

 Challenge Fund य equity को उऩमोग य सॊचारन सम्फन्त्धी नीमतगत य कानजनी व्मवस्था सम्फन्त्धभा अन्त्तयष्टक्रमा 
कामथक्रभ गरयएको । 

 अमधकृतस्तयीम सेवाकामरन तामरभ 1 वटा सहामक स्तयीम सेवाकामरन तामरभ 3 वटा य अल्ऩकामरन तामरभ 
5 वटा सॊचारन गयी जम्भा 398 जनाराई तामरभ प्रदान गरयएको । 

 सभस्मा ऩष्टहचान सम्फन्त्धभा 3 वटा तामरभ प्रदान गरयएको । 

 

११.13. सम्ऩजत्त शजद्धीकयण अनजसन्त्धान ष्टवबाग 

 २०७३।०७।२९ देजख ३ द्रदने -कभथचायीहरुको अनजसन्त्धान सम्वन्त्धी दऺता अमबवृष्टद्धका रामग सम्ऩजत्त 
शजद्धीकयण सम्वन्त्धी अमबभजखीकयण कामथक्रभ सम्ऩन्न । 

 छाऩा भाध्मभफाट जनचेतना भूरक प्रचाय प्रसाय -५० ऩटक 
 येमडमोफाट श्रव्म साभग्री प्रसायण - १ वटा जसभा ३०द्रदन १२० ऩटक प्रसायण बएको । 
 टेमरमबजनफाट श्रव्म दृष्म ष्टवऻाऩन २ वटा जसभा जम्भा २५५ ऩटक प्रसायण बएको 
 सम्ऩजत्त शजद्धीकयण तथा आतॊककायी ष्टक्रमाकराऩभा हजने ष्टवत्तीम रगानीको जोजखभ भूल्माॊकनसम्वन्त्धी अध्ममन 

याि वैंकको सभन्त्वमभा सम्ऩन्न बएको । 
 सम्ऩजत्त शजद्धीकयण तथा आतॊककायी कृमाकराऩभा ष्टवत्तीम रगानीको कसूय मनवायण सम्वजन्त्ध  याष्टिम यणनीमत 

२०६८-७३ को सभीऺा सम्ऩन्न । 
 मस अवधीभा प्राप्त उजजयीहरु भध्मे ३३ उजजयीहरुराई प्रायजम्बक अनजसन्त्धानभा रमगएको । 
 मस अवमधभा अनजसन्त्धान कामथ सम्ऩन्न गरय २ वटा भजद्दा ष्टवशेष अदारतभा दामय गरयएको 

 
 ११.14 याजस्व अनजसन्त्धान ष्टवबाग  ् 

 ष्टवबागरे गयेको अनजसन्त्धानफाट कामतथक भसान्त्तसम्भ रु ६७ कयोड ४ राख कय मनधाथयण बएको । 
 ष्टवबागको कज र फेरुजज यकभ रु २७ कयोड ७० राख भध्मे  रु ७ कयोड ८२ राख पर्छ्यौट बएको । 
 उच्चस्तयीम याजस्व च जहावट मनमन्त्रण अनजगभन समभमतको फैठक सम्ऩन्न । 
 बन्त्साय त्माॊक प्रणारीभा ऩहजॊच कामभ गनथ बन्त्साय ष्टवबाग सॊग MOU सम्ऩन्न । 
 एकीकृत कय सूचना प्रणारी भा ऩहजॊच कामभ गनथ बन्त्साय ष्टवबागसॊग MOU  सम्ऩन्न । 
 याजस्व च जहावट बएका ५६  वटा कयदाताको अनजसन्त्धान गरयएको । 

 

११.15 भहारेखा मनमन्त्रक कामथरम  

 आ.व. २०७२।७३ को वाष्टषथक ष्टहसाव मबडान कामथ सम्ऩन्न बएको छ । 
 नेऩार सयकायरे आजथन गने सवै प्रकायका याजस्वहरुको ष्टववयण कम्प्मजटय प्रणारीभा अमबरेखन गने गयी 

चारू आ.व भा थऩ ३५ जजल्राहरु गरय कूर ५० जजल्राहरु य ष्टवदेश जस्थत सवै कज टनीमतक मनमोगहरुभा 
कम्प्मजटय प्रणारीभा आधारयत याजस्व ब्मवस्थाऩन प्रणारी (Revenue Management Information 
System-RMIS) प्रणारी रागज गरयएको छ। कज र याजस्वको ९१ प्रमतशत याजस्व प्रणारीभा अमबरेखन 
बएको छ। मो प्रणारी रागज बए  ऩश्चात नेऩार सयकायको याजस्व आजथनको अवस्था तत्कारै थाह ऩाउन 
सष्टकने बएको छ। 
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 आमथथक प्रशासन सजधाय कामथक्रभ SPFM-2 अन्त्तगथत भरेमनकाको नेटवष्टकथ ङ्ग सजधाय गने सम्फजन्त्ध फोरऩर 
Contract for:  Supply, Delivery, Installation and Commissioning Of Network Cabling for 
FCGO Building (SPFM2-FCGO-G-NCB-XX) जस्वकृत बई ठेक्का सम्झौंता सभेत सम्ऩन्न बईसकेको छ 
।  

 आमथथक प्रशासन सजधाय कामथक्रभ SPFM-2 अन्त्तगथत भरेमनकाको डाटा सेन्त्टय सजधाय सम्फजन्त्ध फोरऩर  
Contract for: Supply, Delivery, Installation and commissioning of Accessories for up 
gradation of Existing Data Centre (DC) (SPFMII-7-NCB-B-(SPFM2-FCGO-G-NCB-37) 
जस्वकृत बई ठेक्का सम्झौंता सभेत सम्ऩन्न बईसकेको छ ।  

 आमथथक प्रशासन सजधाय कामथक्रभ SPFM-2 अन्त्तगथत भरेमनका य देशै बरयका कोष तथा रेखा मनमन्त्रक 
कामाथरम-७९ को नेटवष्टकथ ङ्ग सजधाय गने सम्फजन्त्ध फोरऩर Procurement of Accessories for up-
gradation of existing Network System of FCGO towards proficient and smart solution 
for FCGO and DTCOs. Contract No: FCGO-SPFMII-ICB-Network-07-2073/074 को 
फोरऩरहरु भूल्माङ्कनको चयणभा यहेको छ।  

 भहारेखा मनमन्त्रक कामाथरमफाट सॊचारन गरयने ष्टवमबन्न तामरभहरु सॊचारन गनथको रामग तामरभ हरभा 
आवश्मक कम्प्मूटय खरयदको फोरऩर Procurement of Desktop Computers and Accessories for 
Training Hall (Contract No.: FCGO-SPFMII-NCB-COMP.-06-2073/074) को ठेक्का सम्झौंता 
सम्ऩन्न बईसकेको छ ।  

 ष्टवमबन्न १० वटा कोष तथा रेखा मनमन्त्रक कामाथरमहरुको रामग आवश्मक चाय ऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधन थान- 
१० खरयद गने कामथ सम्ऩन्न बएको ब जक्तानी हजन फाॉकी यहेको छ । 

 सवै (७९) कोष तथा रेखा मनमन्त्रक कामाथरमहरु तथा अन्त्म केही कामाथरमहरुभा कम्प्मजटय प्रणारीभा 
आधारयत सयकायी रेखा प्रणारी (Computerized Government Accounting System-CGAS) सजधायको 
रामग ऩयाभशथदाता भापथ त कामथ बईयहेको छ । 

  नेऩार सावथजमनक ऺेर रेखाभान Nepal Public Sector Accounting Standard NPSAS अनजसायको 
केजन्त्िम आमथथक ष्टववयण तमाय थऩ १6 वटा केजन्त्िम मनकामका कभथचायीहरुको ऺभता ष्टवकासका रामग 
तामरभ सॊचारन गरय अनजरुऩको ष्टवजत्तम ष्टववयण तमाय गनथको रामग Selection of consulting Firm for 
Training and Facilitation regarding Preparation of NPSAS based Financial based 
financial statement preparation ऩयाभशथदाता छनौट गरय कामाथदेश प्रदान गरयएको छ। 

  भहारेखा मनमन्त्रक कामाथरमभा सॊचारनभा यहेका ष्टवमबन्न सफ्टवेमयको दैमनक सॊचारनको रामग 
ऩयाभशथदाताफाट कामथ गयाउन  Procurement of Consultancy Service for consulting firm for 
operational support of FCGO systems को रामग प्रकाजशत आशमऩरको भूल्माङ्कनको चयणभा यहेको 
छ । 

  अन्त्तयाष्टिम सदस्मता शजल्क तथा सहमोग यकभ भन्त्रारमफाट मसपारयस बए फभोजजभको यकभ ब जक्तानी 
गरयएको छ। 

 नजवाकोट य याभेछाऩ जजल्राभा मनभाथणामधन कोष तथा रेखा मनमन्त्रक कामाथरमका बवन मसै आमथथक वषथ 
2073/074 को दोस्रो चौभामसक अवमध मबर सम्ऩन्न हजने गरय कामथ बईयहेको छ । साथै मसयाहा , 
मसन्त्धजरी, बोजऩजय य ओखरढजङ्गा जजल्राभा मसै आ.व. मबर सम्ऩन्न हजने गरय कामथ बईयहेको छ । 
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12. सूचना अमधकायी य प्रभजखको नाभ तथा सम्ऩथकथ  टेमरपोन नम्वय  ्
 

प्रभजख : सजचव शान्त्तयाज सफेदी  ४२११३३२ 
प्रवक्ता तथा सूचना अमधकायी : सहसजचव याभशयण ऩजडासैनी ४२००४६९ 
सहामक प्रवक्ता तथा सहामक सूचना अमधकायी : उऩसजचव सजशीर कज भाय शभाथ नेऩार ४२००४२६ 

 
१३ सूचनाको हक सम्फजन्त्ध ऐन, 2064 को दपा ३ य ७(१) फभोजजभ भाग गरयएको सूचना य उऩरब्ध 

गयाइएको सूचना सॊख्मा : 
 भाग गरयएको सूचना सॊख्मा : 2 
         उऩरब्ध गयाइएको सूचना सॊख्मा : 2 
 
१४  ऐन, मनमभ य मनदेजशकाको सूची् 

 
अथथ भन्त्रारमराई मनद्रदथि गरयएका कामथहरु सम्ऩादन गने मसरमसराभा भन्त्रारम य अन्त्तथगतका मनकामहरुरे 
मनम्नानजसायका कानून प्रमोग गयी आपनो कामथ सम्ऩादन गने गयेका छन । 

 नेऩारको सॊष्टवधान २०७२ को आमथथक कामथ प्रणारी सम्वन्त्धी ष्टवषमभा उजल्रजखत धायाहरु 
 आमकय ऐन, २०५८ 
 भूल्म अमबवृष्टद्ध कय ऐन, २०५२ 
 अन्त्त्शजल्क ऐन, २०५८ 
 बन्त्साय ऐन, २०६४ 
 याजस्व च जहावट (अनजसन्त्धान तथा मनमन्त्रण) ऐन, २०५२ 
 सम्ऩजत्त शजद्धीकयण मनमन्त्रण ऐन, २०६४ 
 ष्टवदेशी ष्टवमनभम (मनममभत) गने ऐन, २०१९ 
 मनकासी ऩैठायी मनमन्त्रण ऐन, २०१३ 
 भद्रदया ऐन, २०३१ 
 उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०५४ 
 सम्ऩजत्त शजद्धीकयण (भमन राउण्डरयङ्ग) मनवायण मनमभावरी, २०६६ 
 औषधी ऐन, २०३५ 
 खानी तथा खाद्य ऩदाथथ ऐन, २०४२ 
 खाद्य ऐन, २०२३ 
 याजस्व न्त्मामामधकयण ऐन, २०३१ 
 वन ऐन, २०४९ 
 याष्टिम मनकज ञ्ज तथा वन्त्म जन्त्तज सॊयऺण ऐन, २०२९ 
 रागू औषध (मनमन्त्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहमतमाय खय खजाना ऐन, २०१९ 
 सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०४९ 
 ष्टवष्पोटक ऩदाथथ ऐन, २०१९ 
 ऩेटेन्त्ट, मडजाइनय टे्रड भाकथ  ऐन, २०१९ 
 बन्त्साय मनमभावरी, २०६४ 
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 भूल्म अमबफषृ्टद्ध कय मनमभावरी, २०५३ 
 आमकय मनमभावरी, २०५९ 
 अन्त्त्शजल्क मनमभावरी, २०५९ 
 भद्रदया मनमभावरी ,२०३३ 
 यासाममनक भर मनदेजशका, २०५७ 
 यासाममनक भर मनमन्त्रण आदेश, २०५५ 
 नेऩार सवायी प्रदजषण भाऩदण्ड, २०५६ 
 वाजणज्म तथा आऩूमतथ भन्त्रारमको मभमत२०६६/७/१६ को सूचना 
 मनजीगजण्टा, जझटी बायी सम्फन्त्धी सूचना 
 सारवसारी आमथथक ऐन 
 याजस्व च जहावट (अनजसन्त्धान तथा मनमन्त्रण) मनमभावरी, २०७० 
 नेऩार सयकायका मनणथमहरु 
 आमथथक कामथष्टवमध ऐन, २०५५ 
 आमथथक कामथष्टवमध मनमभावरी, २०६४ 
 सावथजमनक खरयद ऐन, २०६३ 
 सावथजमनक खरयद मनमभावरी, २०६४ 
 भ्रभण खचथ मनमभावरी, २०६४ 
 ऐन सम्फद्ध मनदेजशकाहरु (आमकय, भूल्म अमबवृष्टद्ध कय, अन्त्त्शजल्क, बन्त्साय ऐन वभोजजभ) 
 WTO/WCO को वडाऩर 
 SAARC/SAFTA को वडाऩर 
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आम्दानी खचथ तथा आमथथक कायोवाय सम्फन्त्धी ष्टववयण 

   
 

     

आ.ब. 2073.74 कार्तिक सम्मको  चालु खचि 
 

 
    

ah]^ cg'bfg jf pk lzif{s gDa/M 
  

3050113 -rfn'_ 

    
ah]^ lzif{s jf pk lzif{ssf] gfdM 

 

cy{ dGqfno 

    

of] dlxgfsf] vr{ of] dlxgfsf] lgsfzf 
o; dlxgf ;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t g+= 

vr{ . ljQLo lzif{s clGtd ah]^ 
o; dlxgf ;Ddsf] 

vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

7781779.78 7781779.78 38940645.15 21111 tnj 81271000.00 38940645.15 42330354.85 0.00 

239700.00 239700.00 981409.32 21113 dx+uL eQf 2916000.00 981409.32 1934590.68 0.00 

861863.40 861863.40 3820353.60 21119 cGo eQf 32508000.00 3820353.60 28687646.40 0.00 

0.00 0.00 15000.00 21121 kf]zfs 1823000.00 15000.00 1808000.00 0.00 

298309.95 298309.95 1682127.43 22111 kfgL tyf ljh'nL 7560000.00 1682127.43 5877872.57 0.00 

101463.20 101463.20 490434.77 22112 ;+rf/ dx;'n 2080000.00 490434.77 1589565.23 0.00 

112322.00 112322.00 336966.00 22122 cGo ef*f 1560000.00 336966.00 1223034.00 0.00 

778805.00 778805.00 2930757.00 22211 O{Gwg 9374000.00 2930757.00 6443243.00 0.00 

17000.00 17000.00 5336704.00 22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 12600000.00 5336704.00 7263296.00 0.00 

0.00 0.00 390878.30 22213 ladf 520000.00 390878.30 129121.70 0.00 

61251.00 61251.00 9335785.00 22311 sfof{no ;DjGwL 30200000.00 9335785.00 20864215.00 0.00 

0.00 0.00 16396.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000.00 16396.00 483604.00 0.00 

0.00 0.00 6400.00 22314 OGwg cGo k|of]hg 75000.00 6400.00 68600.00 0.00 

0.00 0.00 97272.00 22321 
lgld{t ;fj{hlgs ;DkQLsf] dd{t 

;+ef/ vr{ 
300000.00 97272.00 202728.00 0.00 

140628.00 140628.00 411528.55 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 3195000.00 411528.55 2783471.45 0.00 

235080.00 235080.00 1924592.55 22412 cGo ;]jf z'Ns 8458000.00 1924592.55 6533407.45 0.00 

0.00 0.00 48025.00 22511 sd{rf/L tfnLd 1200000.00 48025.00 1151975.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 22522 sfo{s|d vr{ 71450000.00 0.00 71450000.00 0.00 

1474205.00 1474205.00 3919775.00 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  6020000.00 3919775.00 2100225.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 22612 e|d)f vr{ 840000.00 0.00 840000.00 0.00 
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372410.00 372410.00 921514.00 22711 ljjw vr{ 9037000.00 921514.00 8115486.00 0.00 

1400000.00 1400000.00 4900000.00 26411 

;/sf/L lgsfo, 

;ldtL Pj+ af]*{x?nfO{ lgzt{ rfn' 

cg'bfg 

12100000.00 4900000.00 7200000.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 26423 
cGo ;+:yf tyf JolQmnfO k"+hLut 

cg'bfg 
  0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 28212 Goflos lkmtf{   0.00 0.00 0.00 

13874817.33 13874817.33 76506563.67   hDdf 295587000.00 76506563.67 219080436.33 0.00 

        cy{ d+qfno ljljw-cy{ ah]^_     0.00 0.00 

      27313 6010143 ;+lrt labf     0.00 0.00 

      26412 6010153 d[t sd{rf/L ;xfotf     0.00 0.00 

                  

      21123 
6010183 cf}iflw pkrf/ 

    0.00 0.00 

      27314     0.00 0.00 

      22612 6020123 k|ltlgwL d)*n e|d)f     0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00   cy{ ah]^sf] hDdf 0.00 0.00 0.00 0.00 

13874817.33 13874817.33 76506563.67   s'n hDdf 295587000.00 76506563.67 219080436.33 0.00 

   
  

    
sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

  

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

76506563.67 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

76506563.67 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 

 

2188592.00 

  

hDdfM 

   Dofb ggf#]sf]M 

    

s/ bflvnf af+sL 

  Dofb gf#]sf]M 

        k]ZsL afx]s v'b 

vr{M 

 

74317971.67 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  
 

    

o; dlxgf ;Ddsf] 0.00 

  

         
cfly{s aif{M २०७३/०७४ कार्त िक सम्मको पुुंजीगत खचि 
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ah]^ cg'bfg jf pk lzif{s gDa/M 

  

3050114 -k+"hLut_ 

    ah]^ lzif{s jf pk lzif{ssf] gfdM 

  

cy{ dGqfno 

    
of] dlxgfsf] 

vr{ 
of] dlxgf sf] lgsfzf o; dlxgf ;Ddsf] lgsfzf 

vr{ . 

ljQLo 

;+s]t g+= 

vr{ . ljQLo lzif{s clGtd ah]^ 
o; dlxgf ;Ddsf] 

vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

0.00 0.00 535217.00 29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 4409000.00 535217.00 3873783.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29411 ;jf/L ;fwg   0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 3029756.00 29511 d]lzg/L cf}hf/ 16980000.00 3029756.00 13950244.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29221 ejg lgdf{)f   0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 154979.00 29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 1900000.00 154979.00 1745021.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 

0.00 0.00 3719952.00   hDdf 24289000.00 3719952.00 20569048.00 0.00 

   
  

    

   
  

    

   
  

    
sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

  

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

3719952.00 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

3719952.00 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 

 

0.00 
  

hDdfM 

   

 

Dofb ggf#]sf]M 

   

s/ bflvnf af+sL 

  
 

Dofb gf#]sf]M 

       k]ZsL afx]s 

v'b vr{M 

 

3719952.00 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  

 

    

o; dlxgf 

;Ddsf] 0.00 
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१४ .अन्त्म ष्टववयण  ्
(क)  भन्त्रारम य अन्त्तथगथत ष्टवबागहरुको वेबसाईथट् 

  
l

;

 

g+ 

Gfd pkof]u 

! www.mof.gov.np अथथ भन्त्रारमका प्रकाशन तथा अन्त्म सूचनाभजरक 
जानकायी 

@ www.fcgo.gov.np भहारेखा मनमन्त्रकका प्रकाशन तथा अन्त्म 
सूचनाभजरक जानकायी  

# www.ird.gov.np आन्त्तरयक याजस्व ष्टवबागका प्रकाशन तथा अन्त्म 
सूचनाभूरक जानकायी 

$ www.dri.gov.np याजस्व अनजसन्त्धान ष्टवबागका प्रकाशन तथा अन्त्म 
सूचनाभजरक जानकायी  

% www.customs.gov.np बन्त्साय ष्टवबागका प्रकाशन तथा अन्त्म सूचनाभजरक 
जानकायी  

^ www.ratc.gov.np याजस्व प्रसाशन तारीभ केन्त्िका प्रकाशन तथा अन्त्म 
सूचनाभजरक जानकायी 

& www.dmli.gov.np सम्ऩजत्त शजद्धीकयण अनजसन्त्धान ष्टवबागका प्रकाशन 
तथा अन्त्म सूचनाभूरक जानकायी  

(क) अथथ भन्त्रारमका प्रकाशनहरु:- 
 अथथ भन्त्रारमरे आपज सॊग सम्फजन्त्धत काभहरूको प्रगमत ष्टववयण  तथा प्रमतवेदनहरू भन्त्रारमको वेबसाइटभा 
याख्नजका साथै छऩाई गयेय प्रकाशन गयी सवथसाधायणराई उऩरब्ध गयाउॉदै आएको छ। मसैगयी फजेट सम्फन्त्धी 
दस्तावेजहरू सावथजमनक गयी सवथसाधायणको सहज ऩहजॉचको व्मवस्था गयेको छ। भन्त्रारमका प्रकाशनहरू मनम्न 
फभोजजभ छन :- 
 फजेट कामाथन्त्वमनको फाष्टषथक प्रमतवेदन,  
 फजेट तजजथभा द्रदग्दशथन, 
 भन्त्रारमहरूको प्रगमत ष्टववयण 
 प्राष्टवमधक सहामता सम्फन्त्धी ष्टववयण’, 
 ष्टवमनमोजन ऐन य यातो ष्टकताफ, 
 आमथथक ऐन य याजस्वको नीमत तथा कामथक्रभ, 
 यािऋण उठाउने ऐन य ऋण तथा जभसनत ऐन, 
 आमथथक सथवेऺण 
 वजेट वक्तव्म  
 सावथजमनक सॊस्थानहरूको स्थमत प्रमतवेदन, 
 सजशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा ४१ फभोजजभको वाष्टषकथ  प्रमतवेदन , 
 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा५(३) फभोजजभ प्रस्तजत गरयएको अथथ भन्त्रारमसॊग सम्फजन्त्धत 

आ.व. २०७२।०७३ आषाढको साथवथजमनक ष्टववयण 
 आमथथक वषथ २०७२।७३ को वजेटको भध्मावमध भूल्माॊकन प्रमतवेदन, 

http://www.mof.gov.np/
http://www.fcgo.gov.np/
http://www.ird.gov.np/
http://www.dri.gov.np/
http://www.ratc.gov.np/
http://www.dmli.gov.np/
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 येमडमो नेऩारभा प्रत्मेक शमनवाय ष्टवहान ८:२५ देजख ८:४० सम्भ आमथथक नेऩार कामथक्रभ प्रशायणको 
भाध्मभफाट । 

 नेऩार टेमरमबजनफाट "आमथथक सभषृ्टद्धको" कामथक्रभ प्रशारयत बइयहेको,  
 IECCD News Letter 
 रैष्टङ्गक उत्तयदामी फजेट तजजथभा द्रदग्दथशथन, २०६९ 
 डेबरऩभेन्त्टको-अऩयेशन रयऩोटथ, २०१६ 

 

-u_ dGqfno cGtu{t ljefuLo k|d'vx? M 

kb gfd,y/ sfof{no Fax No. kmf}g g+= 

.भहारेखा 
मनमन्त्रक 

श्री याजेन्त्िप्रसाद नेऩार dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

भहामनदेशक >L मनभथरहरय अमधकायी /fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

भहामनदेशक >L r'8fdl0f zdf{ cfGtl/s /fh:j ljefu     $!!&** 4410340 

भहामनदेशक >L lzlz/s'df/ 9'Ëfgf eG;f/ ljefu              @%(*)* 4259793 

भहामनदेशक श्री जीवनप्रकाश मसटौरा ;DklQ z'4Ls/0f cg';Gwfg ljefu  $@$^%%! 4246554 

तारीभ प्रभजख >L अजजथन प्रसाद ऩोखयेर /fh:j k|zf;g tfnLd s]Gb|    %@$(*( 5523171 
 

-3_ cfGtl/s /fh:j ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

l;=g++= sfof{nosf] gfd sf]8 g++ 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 cfGtl/s /fh:j ljefu 01 4415802 4411788 

2 7"nf s/bftf sfof{no 01 5010050 5010051 

3 cfGtl/s /fh:j sfof{no, eb|k'/ 023 455012 455019 

4 cfGtl/s /fh:j sfof{no, w/fg 025 520982 528283 

5 cfGtl/s /fh:j sfof{no, lj/f6gu/ 021 530166 522717 

6 cfGtl/s /fh:j sfof{no, nfxfg 033 560188 560449 

7 cfGtl/s /fh:j sfof{no, hgsk'/ 041 520136 520297 

8 cfGtl/s /fh:j sfof{no, l;d/f 053 520930 520713 

9 cfGtl/s /fh:j sfof{no, jL/u+h 051 522066 522112 

10 cfGtl/s /fh:j sfof{no, x]6f}+8f 057 523101 520308 

11 cfGtl/s /fh:j sfof{no, e/tk'/ 056 520106 526778 

12 cfGtl/s /fh:j sfof{no, kf]v/f 061 464363 464449 

13 cfGtl/s /fh:j sfof{no, e}/xjf 071 520857 521763 

14 cfGtl/s /fh:j sfof{no, j'6jn 071 550524 550523 

15 cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/ 076 520632 520032 

16 cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª 082 522109 520009 

17 cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu+h 081 520026 526209 

18 cfGtl/s /fh:j sfof{no, wgu9L 091 521206 521206 

19 cfGtl/s /fh:j sfof{no, dx]Gb|gu/ 099 521118 521106 

20 cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/ 01 501009 5010010 

21 cfGtl/s /fh:j sfof{no, eQmk'/ 01 6612226 6614795 

22 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ ! 01 4241301 4229873 

23 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ @ 01 4221966 4222608 

24 cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf7df8f}+ # 01 4415970 4410285 

25 s/bftf ;]jf sfof{no, rfjlxn 01 4484340  4484340 

26 s/bftf ;]jf sfof{no, sf]6]Zj/ 01 4489247  4489247 
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-ª_

 eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 4259808 

2 kz'kltgu/ eG;f/ 027 550004 550004 

3 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

4 lj/f6gu/ eG;f/ 021 435843 436297 

5 ;'g;/L eG;f/ 025 460030 460030 

6 /fhlj/fh eG;f/ 031 520196 520196 

7 l;/fxf eG;f/ 033 520322 520156 

8 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

9 hn]Zj/ eG;f/ 044 520202 520202 

10 ;nf{xL eG;f/ 046 520154 520154 

11 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

12 jL/u+h eG;f/ 051 522220 528700 

13 ;'Vvf jGb/ufx eG;f/ 051 621162 533322 

14 e}/xjf eG;f/ 071 520124 520834 

15 s[i0fgu/ eG;f/ 076 520030 520073 

16 sf]Onfjf; eG;f/ 076 520030 520073 

17 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

18 /fhfk'/ eG;f/ 084 420933 460150 

19 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

20 s+rgk'/ eG;f/ 099 521236 522314 

21 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

22 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

23 lq=lj=:yn eG;f/ 01 4470110 4474426 

24 eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f 01 4462381 4462385 

25 /;'jf eG;f/ 010 670182  

 

-r_ /fh:j cg';Gwfg ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

l;=g++= ljefu÷sfof{nosf] gfd sf]8 g++= 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 /fh:j cg';Gwfg ljefu 01 5010085 5542023 

27 s/bftf ;]jf sfof{no,  k'tnL;8s 01 4243176  4242176 

28 s/bftf ;]jf sfof{no, jlQ;k'tnL 01 4485590  4113690 

29 s/bftf ;]jf sfof{no, afg]Zj/ 01 4484671 4485543 

30 s/bftf ;]jf sfof{no, lqk'/]Zj/ 01 4230563  4230563 

31 s/bftf ;]jf sfof{no,  gofF;8s 01 4266572 4266653 

32 s/bftf ;]jf sfof{no,  7d]n 01 4218953  4218953 

33 s/bftf ;]jf sfof{no, dxf/fhu+h 01 4419264  4419264 

34 s/bftf ;]jf sfof{no,  afnfh' 01 4389791 4389794 

35 s/bftf ;]jf sfof{no,  sn+sL 01 4289952 4285951 

36 s/bftf ;]jf sfof{no, sflndf6L 01 4283658  4282812 

37 s/bftf ;]jf sfof{no,  6+ufn 01 4439477 4439476 
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2 dWodf~rn If]qLo sfof{no, kyn}of, jf/f 053 520458 520288 

3 jlb{jf; r]skf]i6   
 

4 
dWo tyf ;'b'/ klZrdf~rn If]qLo sfof{no, 

sf]xnk'/, afFs] 
081 540004 540239 

5 cQl/of r]skf]i6 091 551200  

6 k"jf{~rn If]qLo sfof{no, O{6x/L, ;'g;/L 025 580835 580835 

7 rf/cfnL r]skf]i6 023 460644  

8 klZrdff~rn If]qLo sfof{no, a'6jn, ?kGb]xL 071 541017 541017 

9 /fdgu/ r]skf]i6 071 551229  

10 jb{3f6 r]skf]i6 078 580771  

-5_ dGqfno cGtu{tsf ljleGg lgsfox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

l;=g++= ljefu÷sfof{nosf] gfd 6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 g]kfn /fi6|\ a}+s -s]lGb|o sfof{no_  4410386 4410159 

2 /fli6|\o jfl0fHo a}+s 4252595 4252931 

3 s[lif ljsf; a}+s -s]lGb|o sfof{no_ 4262690 4262929 

4 C0f cz'nL k'g/fj]bg Gofoflws/0f 4224891 4224911 

5 C0f cz'nL Gofoflws/0f 4441419 4441418 

6 gful/s nufgL sf]if 4785784 4784945 

7 jLdf ;ldlt 4811057 4810490 

8 /fli6«o jLdf ;+:yfg 4262520 4262610 

9 sd{rf/L ;~ro sf]if 5010165 5010230 

10 o'jf :j/f]huf/ sf]if 4102782 4102789 

11 ;fgf ls;fg ljsf; a}+s -ljQLo ;+:yfg_ 4111828 4111901 

12 lgIf]k tyf shf{ ;'/If0f lgud 4421241 4410127 

13 lwtf]kq jf]8{ 5541057 5541058 

14 g]kfn :6s PS;r]Gh 4250735 4262538 

15 /fli6«o jLdf sDkgL lnld6]8 4258866 4258721 

16 gu/ lasf; sf]if 4493866 4471227 

 


