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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  

बमोजिम प्रस्ततु गरिएको अर्थ मन्रालयसँग  

सम्बजन्धत सार्थिननक वर्र्िण 

 

 

 

 

 

अर्थ मन्रालय 

नसिंहदिर्ाि 

साउन २०७४ 
 



2 

 

भनूमका 
 

नेपालको सिंवर्धान को धािा २७ ले सूचनाको हकलार्थ नागरिकका मौनलक हकको रुपमा स्र्ावपत गिेको 

छ । आफ्नो र्ा सार्थिननक सिोकािको कुनै पनन सूचना पाउने नागरिकको उक्त मौनलक हकलार्थ प्रचनलत 

गनथ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तर्ा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमार्ली, २०६५ कायाथन्र्यनमा 

िहेका छन।् सार्थिननक महत्त्र्का सूचनामा आम नागरिकको सिल ि सहि पहुँच पयुाथर्थ सूचनाको सिंिक्षण 

गनुथ तर्ा िाष्ट्र ि नागरिकको वहतमा प्रनतकूल असि पाने सिंरे्दनशील सूचनाको सिंिक्षण गनुथ सार्थिननक 

ननकायको दावयत्र् हो। उल्लेजित दावयत्र्लार्थ आत्मसात गदै अर्थ मन्रालयले सो ऐनको दफा ५(३) तर्ा 

ननयमार्लीको ननयम ३ ले सार्थिननक गनुथपने भनी वकटान गिेका सूचनाहरु हिेक तीन तीन मवहनामा 

सार्थिननक गदै आएको छ । यो वर्र्िणमा आ.र्. २०७३/74 को असाि मसान्त सम्ममा भएका 

महत्र्पूणथ कायथहरु, मलुकुको आनर्थक वियाकलाप सम्बन्धी वर्र्िणहरु ि ऐन तर्ा ननयमार्लीले तोकेका 

अन्य वर्र्िणहरु समारे्श गरिएको छ । प्रस्ततु सार्थिननक वर्र्िणले अर्थ मन्रालयबाट सम्पातदत काम 

कािर्ाहीका सम्बन्धमा सर्थसाधािणमा सूचना प्रर्ाह हनुे तर्ा सधुािका सम्बन्धमा पषृ्टपोषण प्राप्त हनुे वर्श्वास 

नलएको छु। सारै्, सूचनामा सर्थसाधािण नागरिकको हक सनुनजित गने अर्थ मन्रालयको प्रनतबद्धता पनुः 

व्यक्त गदथछु । 

यो वर्र्िण तयाि गनथ सहयोग पयुाथउन ेसबै कमथचािीहरुलार्थ धन्यर्ाद तदन चाहन्छु। 

 

 

 

२०७४, साउन।             शान्तिाि सरेु्दी 
                                                       सजचर् 
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1= अर्थ मन्रालयको परिचय ि उद्धशे्य  
(क) पषृ्ठभनूमः 

िािस्र् परिचालन ि सार्थिननक िचथ व्यर्स्र्ापन लगायतका समवष्टगत आनर्थक नीनतहरुको तिुथमा 
ि कायाथन्र्यनको माध्यमबाट मलुकुको आनर्थक वर्कासमा अर्थ मन्रालयको नेततृ्र्दायी भनूमका 
ननर्ाथह गिी िहेको छ । मलुकुको आनर्थक,वर्त्तीय तर्ा मौतिक क्षेरसिंग सम्र्न्धीत सम्पूणथ नीनत 
तिुथमा, कायाथन्र्यन तर्ा अनगुमन ि व्यर्स्र्ापन गने दावयत्र् अर्थ मन्रालयमा  िहेको छ।नेपाल 
सिकािको र्ावषथक बिेट तिुथमा ि बिेटको कायथन्र्यन, सार्थिननक िचथ व्यर्स्र्ापन, सार्थिननक  

वर्त्तीय व्यर्स्र्ापन, आन्तरिक िािस्र् व्यर्स्र्ापन तर्ा स्रोत परिचालन, समवष्टगत आनर्थक स्र्ावयत्र् 
, अन्तिाथवष्ट्रय आनर्थक सहायता परिचालन तर्ा व्यर्स्र्ापन, वर्देशी वर्ननमय ननयन्रण तर्ा ननयमन, 
िािस्र् चहुार्ट ननयन्रण, सम्पनत शवुद्धकिण अनसुन्धान आतद नबषयहरु अर्थ मन्रालयको 
कायथक्षेर नभर पदथछ । त्यसैगिी सामान्य मूल्य नीनत, सार्थिननक ऋण व्यर्स्र्ापन, सार्थिननक 
सिंस्र्ान व्यर्स्र्ापन तर्ा नेपाल सिकािको आनर्थक प्रशासनको जिम्मेर्ािी पनन यही मन्रालयको 
हो सारै् बैंवकङ्क तर्ा वर्जत्तय क्षेर व्यर्स्र्ापन, बीमा ि पुिँी बिाि पनन अर्थ मन्रालयको कायथ 
क्षेर नभर पदथछ ।नेपालको सिंवर्धान र्मोजिम गठन भएका स्र्ानीय तहका लानग आर्श्यक 
स्रोतको प्रर्न्ध गने जिम्मेर्ािी पनन अर्थ मन्रालयको हो ।  

दृवष्टकोणः 
सबल वर्जत्तय ि आनर्थक व्यर्स्र्ापनको माध्यमबाट तदगो, फिावकलो तर्ा उच्च दिको आनर्थक 
र्वृद्ध हानसल गिी समग्र अर्थतन्रको क्षमता अनभर्वृद्ध गने। 

(ि) ध्येयः 
आन्तरिक िािस्र्को आधािलाई सदुृढ गदै उपलव्ध वर्त्तीय स्रोतको प्रभार्कािी ि समजुचत 
उपयोगबाट समवष्टगत आनर्थक स्र्ावयत्र् कायम गनथमा सहयोग परु् याउने। 

(ग) िणनीनतः 
 

(१) समवष्टगत लक्ष्यः 
मलुकुमा उपयकु्त आनर्थक नीनत तिुथमा गनथ योगदान गने ि आनर्थक नीनत व्यर्स्र्ापनको कायथ 
गने। 

 

(२) कायथिन्ीनतक लक्ष्यहरुः 
 िािस्र् प्रणालीलाई सिल बनाउने, किका आधाि फिावकलो गने ि उपयकु्त किका दिहरु 

तोक्ने। 

 कि प्रशासनको दक्षता ि प्रभार्कािीतामा सधुाि गने। 

 प्रार्नमकता प्राप्त क्षेरहरुको लानग बढी दक्ष, प्रभार्कािी ि न्यायोजचत रुपमा साधनको 
बाँडफाँड गने नीनत अर्लम्र्न गने। 

 वर्त्तीय सिंस्र्ा ि वर्त्तीय उपकिणहरुको माध्यमबाट उत्पादन ि बिािको सदुृढीकिण गदै 
सक्षम वर्त्तीय प्रणालीको वर्कास गने। 
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 सिकािी स्र्ानमत्र्का सिंस्र्ानहरुलाई कुशल बनाउनका लानग ननिीकिण नीनतका सारै् 
आर्श्यक अन्य नीनतहरु अर्लम्र्न गने। 

 पािदशी ि उत्तिदायी आनर्थक तर्ा वर्त्तीय सूचना प्रणाली अर्लम्र्न गने। 

 सार्थिननक क्षेरका कमथचािीहरुको लानग प्रभार्कािी ि उजचत  तलबमान एर्िं प्रोत्साहन 
प्रणाली अर्लम्र्न गने। 

 प्रभार्कािी सार्थिननक िचथ नीनतहरुको तिुथमा ि कायाथन्र्यन गने। 

 रै्देजशक सहायताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्यर्स्र्ापनको लानग प्रभार्कािी अनगुमन ि 
मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सिंस्र्ागत गने। 

 सार्थिननक ि ननिी क्षेरर्ीच वर्श्वासको र्ातार्िण कायम गदै समग्र आनर्थक वर्कासमा 
ननिी क्षेरको सिंलग्नताको लानग अनकूुल र्ातार्िणको सिृनामा सहयोग गने। 

 

(घ) िणनीनतक उद्दशे्यहरुः 
 आनर्थक व्यर्स्र्ापन सधुाि कायथमा योगदान तदने। 

 सिंनबधान कायाथन्र्यन, आधािभतू स्र्ास््य सेर्ा ि जशक्षा ि ग्रामीण पूर्ाथधाि वर्कास िस्ता 
सामाजिक–आनर्थक पूर्ाथधाि ि बढी मारामा गरिबी ननर्ािण तफथ  केजन्ित हनुे ि 
पूनननथमाथणलाई नतब्रता तदन ेगिी सार्थिननक िचथको प्रार्नमकीकिण गने। 

 बढी भन्दा बढी िािस्र् र्वृद्ध हनुे उपाय अपनाउने। 

 प्रभार्कािी ि दक्ष सेर्ाको प्रत्याभनूतको लानग बिेट सहयोग उपलव्ध गिाउने। 

 मागमा आधारित रै्देजशक सहयोग परिचालन गने ि रै्देजशक सहयोगको प्रभार्कािीतामा 
सधुाि गने। 

 सार्थिननक सिंस्र्ानहरुमा प्रभार्कािी वर्त्तीय व्यर्स्र्ापन अभ्यासहरुको प्रत्याभनूत गने ि 
नतनीहरुले प्रदान गने सेर्ाहरुमा सधुाि गने। 

 वर्नभन्न मन्रालय, वर्भाग ि ननकायहरुको लानग भएको बिेट वर्ननयोिन ि नतनीहरुले 
प्रदान गने सेर्ा प्रर्ाह प्रणाली र्ीचमा प्रभार्कािी सम्र्न्ध स्र्ावपत गि ्
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सार्थिननक ऋण व्यर्स्र्ापन 
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दिर्न्दीको वर्र्िण 
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िा.प.प्रर्म       ९ 

िा.प.तितीय      ४० 

िा.प.ततृीय      ६३ 

िा.प.अनिं.प्रर्म   54 
िा.प.अनिं.तितीय  २३ 

िा.प.अनिं.ततृीय  १ 

शे्रणी वर्वहन    ४४ 

कुल दिर्न्दी २३६  

 
 

नोट :- अर्थ मन्रालय नभर अन्ति सिकािी वर्त्त व्यर्स्र्ापन महाशािा र्प गने गिी O&M Survey भएि सिंगठन सिंिचना ि दिर्न्दी स्र्ीकृतीको प्रकृयामा िहेको छ । अवहले उक्त 
महाशािामा सह सजचर् समेत केही कमथचािीहिबाट कायथ सिंचालन भैिहेको छ । 
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कमथचािी दिबन्दी ि पदपूनतथको अर्स्र्ा 
अनसूुची- 2 

 

िम पद शे्रणी/तह सेर्ा समूह 
मौिदुा 
दिर्न्दी र्प घट िदु 

कायम 
पद 
सिंकेत कैवफयत 

१ सजचर् वर्जशष्ट प्रशासन 
 

१   १   
२ सजचर् (िािस्र्) वर्जशष्ट प्रशासन 

 
१   १   

३ सहसजचर् िा.प.प्र. प्रशासन सा.प्र. ८   ८   
४ सहसजचर् िा.प.प्र. न्याय कानून १   १   
५ उपसजचर् िा.प.ति. प्रशासन िािस्र् ३२   ३२   
६ उपसजचर् िा.प.ति. प्रशासन सा.प्र. १   १   
७ उपसजचर् िा.प.ति. प्रशासन लेिा ४   ४   
८ उपसजचर् िा.प.ति. न्याय कानून १   १   
९ कम््यटुि ननदेशक िा.प.ति. वर्वर्ध 

 
१   १   

१० र्रिष्ठ त्यािंक शास्त्री िा.प.ति. यो.त. त्याङ्क १   १   
११ शािा अनधकृत िा.प.त.ृ प्रशासन िािस्र् ४०   ४०   
१२ शािा अनधकृत िा.प.त.ृ प्रशासन सा.प्र. ४   ४   
१३ शािा अनधकृत िा.प.त.ृ न्याय कानून १   १   
१४ त्याङ्क अनधकृत िा.प.त.ृ वर्वर्ध त्याङ्क १   १   
१५ कम््यटुि र्जन्िननयि िा.प.त.ृ वर्वर्ध 

 
३   ३   

१6 कम््यटुि अनधकृत िा.प.त.ृ वर्वर्ध 
 

११   ११   
१7 लेिा अनधकृत िा.प.त.ृ प्रशासन लेिा १   १   
१8 अर्थ शास्त्री िा.प.त.ृ वर्वर्ध 

 
१   १   

१९ पसु्तकालय अनधकृत िा.प.त.ृ जशक्षा प.ुवर्ज्ञान १   १   
२० नायर् सवु्र्ा िा.प.अनिं. प्रर्म प्रशासन िािस्र् ४०   ४०   
२१ नायर् सवु्र्ा िा.प.अनिं. प्रर्म प्रशासन सा.प्र. ३   ३   
२२ लेिापाल िा.प.अनिं. प्रर्म प्रशासन लेिा ५   ५   
२३ कम््यटुि अपिेटि िा.प.अनिं.प्र.प्रा. वर्वर्ध 

 
३   ३   

२४ काटोग्राफि िा.प.अनिं. प्रर्म वर्वर्ध 
 

१   १   
२५ लार्रे्रियन िा.प.अनिं. प्रर्म जशक्षा प.ुवर्ज्ञान ०   ०   
२६ नस.्लम्र्ि िा.प.अनिं. प्रर्म र्जन्ि. र्ले. 1   1   
२७ नस.अफसेट प्रसेम्यान िा.प.अनिं. प्रर्म जशक्षा मिुण १   १   
२८ िरिदाि िा.प.अनिं. ति. प्रशासन िािस्र् ११   ११   
२९ सह लेिापाल िा.प.अनिं. ति. प्रशासन लेिा ३   ३   
३० र्लेजक्िनसयन िा.प.अनिं. ति. र्जन्ि. र्ले. १   १   
३१ टेनलफोन अपिेटि िा.प.अनिं. ति. वर्वर्ध 

 
१   १   

३२ टार्वपष्ट रे्ग अनसुाि प्रशासन 
 

६   ६   
३३ ्लम्बि िा.प.अनिं. ति. र्जन्ि. सेनेटिी ०   ०   
३४ हेडगाडथ िा.प.अनिं. ति. प्रशासन 

 
१   १   

३५ अफसेट प्रसेम्यान िा.प.अनिं. ति. जशक्षा मिुण ०   ०   
३६ नलर्ो सहायक िा.प.अनिं.त.ृ वर्वर्ध 

 
१   १   

३७ हलकुा सर्ािी चालक शे्रणी वर्वहन 
  

१४   १४   
३८ कायाथलय सहयोगी शे्रणी वर्वहन 

  
२५   २५   

३९ माली शे्रणी वर्वहन 
  

२   २   
४० गाडथ शे्रणी वर्वहन 

  
३   ३   

िम्मा २३6   २३6   
नोट :- सिंगठन सिंिचना ि दिर्न्दी स्र्ीकृनतको चिणमा िहेको अन्तिसिकािी वर्त्त व्यर्स्र्ापन महाशािामा सह सजचर् 

१, उप सजचर् ३, र्रिष्ट त्याङ्क अनधकृत िा.प.तितीय-१, शािा अनधकृत ३, िा.प.अ. प्रर्म ४, शे्रणी वर्वहन 
५ समेत िम्मा १७ िहनेछन।् 



8 

३ कायथ क्षरेः 

नेपाल सिकाि(कायथवर्भािन) ननयमार्ली, २०६९ ले अर्थ मन्रालय ि अन्तथगथतका ननकायहरुको 
कायथ सम्पादनका लानग ननतदथष्ट गिेका कायथक्षेरहरु ननम्न बमोजिम िहेका छनः् 

1= आनर्थक तर्ा िािस्र् नीनत, आनर्थक प्रशासन ि ननयन्रण सम्बन्धी योिना तर्ा कायथिमको 
तिुथमा, कायाथन्र्यन, अनगुमन ि मूल्याङ्कन, 

2= आनर्थक वर्श्लषेण,  
3= आनर्थक साधनको बाँडफाँड, 
4= मिुा, मौतिक नीनत ननधाथिण ि कायाथन्र्यन, 
5= नेपाल िाष्ट्र बैंक, बैंवकङ्ग (नेपाल औद्योनगक वर्कास ननगम समेत), वर्त्तीय सिंस्र्ा तर्ा र्ीमा, 
6= आय ि व्यको वर्र्िण (बिेट), 
7= िािस्र् नीनत ि योिना, 
8= िािस्र् प्रशासन तर्ा िािस्र् सिंकलन, 
9= िािस्र् अनसुन्धान, 
10= सामान्य मूल्य नीनत, 
11= सामाजिक तर्ा आनर्थक वर्कासको लानग अन्तिाथवष्ट्रय सम्पकथ  ि समन्र्य, 
12= आनर्थक, बैंवकङ्ग तर्ा मिुा वर्षयक अन्तिाथवष्ट्रय सम्पकथ  समन्र्य, 
13= रै्देजशक ऋण, अनदुान तर्ा अन्य तिपक्षीय ि बहपुक्षीय सहायता, 
14= वर्देशी मिुा वर्ननमय तर्ा ननयन्रण, 
15= साथर्थिननक ऋण तर्ा ननयन्रण, 
16= तलब, भत्ता, दैननक तर्ा भ्रमण भत्ता, ननर्तृ्तभिण, उपदान लगायत आनर्थक दावयत्र् ि सेर्ा 

सवुर्धा सम्बन्धी वर्षय, 
17= सिकािी स्र्ानमत्र्मा िहेका सिंस्र्ानको ननयमन, ननयन्रण, समन्र्य ि ननदेशन तर्ा तलब, 

भत्ता, र्ोनस, लागनी ि लाभािंश सम्बन्धी नीनत ननधाथिण, 
18= वर्श्व बैंक, अन्तिाथवष्ट्रय मिुा कोष, एजशयाली वर्कास बैंक, अन्तिाथवष्ट्रय वर्कास सिंस्र्ा तर्ा 

अन्य अन्तिाथवष्ट्रय वर्त्तीय सिंस्र्ा, 
19= सिकािी कोषको व्यर्स्र्ापन, सञ्चालन तर्ा प्रशासन, 
20= लेिा ननयन्रण तर्ा व्यर्स्र्ापन, 
21= साथर्थिननक प्रनतष्ठानको ननिीकिण, अनगुमन ि ननयमन, 
22= साथर्थिननक सिंस्र्ान प्रशासन, नीनत ननमाथण ि समन्र्य, 
23= िािस्र् आनर्थक प्रशासन तानलम, 
24= पूिँी बिाि, 
25= साथर्थिननक लगानी, 
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26= महालेिा पिीक्षकको कायाथलय, 
27= कमथचािी सञ्चय कोष, 
28= नागरिक लगानी कोष, 
29= साथर्थिननक सिंस्र्ान ननदेशन बोडथ, 
30= सम्पजत्त शदु्धीकिण, 
31= यरु्ा स्र्िोिगाि सम्बन्धी, 
32= अर्काश कोष, 
33= नेपाल लेिा पिीक्षण सेर्ाको सञ्चालन। 
34= नगि नबकास कोष 

 
४ अर्थ मन्रालयले गने कायथ ि सेर्ाः 

(क)  मानर् बुिंदा निं. (६) मा उजल्लजित कायथ क्षेर अन्तिगतका नीनतगत कायथहरु ि 

(ि)  मन्रालयको दैननक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कायथहरु । 

५ सजचर्ालय, महाशािा, जिम्मेर्ाि अनधकािी ि सम्पूणथ टेनलफोन नम्र्िः 
नस.निं. सजचर्ालय/महाशािा जिम्मेर्ाि अनधकािी फोन निं. 
१. माननीय अर्थमन्री श्री ज्ञानेन्ि बहादिु काकी ४२११३९० 
2. सजचर्  डा. श्री शान्तिाि सबेुदी ४२११३३२ 
3. सजचर् (िािस्र्) श्री जशजशि कुमाि ढुङ्गाना ४२११७७० 
4. बिेट तर्ा कायथिम महाशािा सहसजचर् श्री केर्ल प्रसाद भण्डािी ४२११४०१ 
5. अन्तिावष्ट्रय आनर्थक सहयोग 

समन्र्य महाशािा 
सहसजचर् श्री रै्कुण्ठ अयाथल ४२११३७१ 

6. िािस्र् व्यर्स्र्ापन महाशािा सहसजचर् श्री नबष्णपु्रसाद नेपाल ४२११३१५ 
7. आनर्थक नीनत वर्श्लषेण महाशािा सहसजचर् श्री उत्ति कुमाि िरी ४२११३२६ 
8. सिंस्र्ान समन्र्य महाशािा सहसजचर् श्री गणेशप्रसाद पाण्डे ४२११३७७ 
9. कानून तर्ा पिामशथ महाशािा सहसजचर् श्री उदयिाि सापकोटा ४२११८१३ 
10. वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापन महाशािा सहसजचर् श्री आनन्दिाि ढकाल ४२११३०६ 
11. अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन महाशािा सहसजचर् श्री िामशिण पडुासैनी ४२००४१८ 
12. प्रशासन महाशािा सहसजचर् श्री हरि बस्याल ४२११३०० 
13. अन्ति सिकािी वर्जत्तय व्यर्स्र्ापन 

महाशािा 
सहसजचर् श्री ननमथल हरि अनधकािी 4211316 
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६ सेर्ा प्राप्त गनथ लाग्न ेदस्तिु ि अर्नधः 
(क) सूचना तदँदा नलनपुने शलु्क 

 सूचना मागको ननरे्दन तदँदा कुनै शलु्क र्ा दस्तिु लाग्दैन। 
 सामान्य आकािको (आठ दशमल बतीस र्न्च चौडार् ि एघाि दशमलब सात र्न्च 

लम्बार् सम्म सार्ि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश पषृ्ठ सम्मको सूचना 
ननःशलु्क उपलव्ध गिार्नेछ । 

 दश पषृ्ठ भन्दा धेिै सूचना तदँदा ननम्न अनसुाि शलु्क नलर्नेछ । 

 सामान्य आकािको (आठ दशमलब तीन र्न्च चौडार् ि एघाि दशमलब सात र्न्च 
लम्बार्सम्म सार्ि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश पषृ्ठभन्दा बढी 
सूचनाको लानग प्रनत पषृ्ठ पाँच रूपैंयाँ लाग्नेछ। 

 मानर् उल्लेि भए भन्दा ठूलो आकािको कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको सूचनाको 
लानग प्रनत पषृ्ठ दश रूपैयाँ लाग्नेछ। सरुुका दश पेि ननःशलु्क तदनपुने र्ाध्यता यसमा 
िहने छैन । 

 नडस्केट, सीडी ि अन्य यस्तै प्रकािका नडजिटल माध्यम ि प्रवर्नधिािा प्रदान गरिन े
सूचनाको लानग प्रनत नडस्केट, सीडी र्ापत पचास रूपैयाँ लाग्नेछ । 

 कुनै सूचना तयाि गदाथ मानर् लेजिए भन्दा बढी िचथ लाग्ने भएमा र्ास्तवर्क लागतको 
आधािमा दस्तिु नलर्नेछ। 

 प्रचनलत काननुमा सूचना माग गदाथ लाग्ने दस्तिुको सम्बन्धमा छुटै्ट व्यर्स्र्ा भएकोमा भने 
सोही बमोजिम दस्तिु लाग्नेछ । 

 मूल्य िािी वर्िी वर्तिण गने मतुित र्ा कुनै पनन माध्यमको सूचना सामग्रीको दस्तिु 
त्यसमा अिंवकत र्ा ननधाथरित मूल्यबमोजिम नै हनुेछ। 

 ति अर्थ मन्रालयको उदे्दश्य ि कामको प्रर्द्धथनका लानग वर्तिण गरिने सूचना-सामग्रीको 
शलु्क लाग्ने छैन । 

(ि) सूचना उपलधध गिाए बापत शलु्क नलन ेतरिका 
(१) नगद नलएि िािस्र् िातामा िम्मा गनथ सवकन्छ । 
(२) कुनै बैकिं मा िम्मा गनथ लगाई सो को भौचि पेश गनथ लगाउन सवकन्छ । 
(३) सो िकम बिाबिको हलुाक वटकट ननर्देनमा टाँस्न लगाउन पनन सवकन्छ । 

(ग) सेर्ा प्राप्त गनथ लाग्न ेअर्नध 
(१) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अर्नध नभर, ननरे्दन 

प्राप्त भएपनछ सूचना अनधकािीले तत्काल उपलव्ध गिाउन सवकन ेप्रकृनतको सूचना 
भए तत्काल ि तत्काल उपलव्ध गिाउन नसवकने प्रकृनतको सूचना भए ननरे्दन प्राप्त 
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भएको नमनतले पन्र तदननभर ननरे्दकलाई उपलव्ध हनुेछ । कुनै व्यजक्तको िीउ 
ज्यानको सिुक्षासिंग सम्बजन्धत सूचना माग गिेको पार्एमा २४ घण्टानभर उपलव्ध 
गिार्ने छ। 

(२) अन्य वर्शेष ऐन ननयमले अर्नध तोकेकोमा सोही बमोजिम । 
७ ननणथय गने प्रविया ि अनधकािीः 

(क) ननणथय प्रविया सम्बन्धमाः 
(१) मन्रालयले उपलव्ध गिाउने सेर्ा सम्बन्धमाः 

 सिकािी ननणथय प्रविया सिलीकिण ननदेजशका, २०६५ बमोजिम । 
(२) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिने सूचना सम्बन्धमाः 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम । 
(ि) ननणथय गने अनधकािी सम्बन्धमाः 

 मन्रालयले सम्पादन गने नीनतगत एर्िं अन्य कायथहरु सम्बन्धमाः  

 मजन्रपरिषदमा प्रस्तार् पठाएि 

 माननीय अर्थ मन्रीस्तिबाट 
 अर्थ सजचर्स्तिबाट 
 सजचर्(िािस्र्) स्तिबाट 
 माननीय अर्थ मन्रीबाट प्रत्यायोजित अनधकाि बमोजिम 
 सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त अनधकाि बमोजिम, ि 
 अन्य वर्शेष ऐन, ननयमले सजचर्ले गने भनी तोवकएका कामहरु । 
 सजचर्ले प्रत्यायोिन गिेको अनधकाि र्मोजिम तोवकएको कमथचािीले । 
 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सूचना सम्बन्धमा अर्थ सजचर्ले । 

९. ननणथय उपि उििुी सनु्न ेअनधकािीः 
क) अर्थ मन्रालयले उपलव्ध गिाउन ेसेर्ा सम्बन्धमाः- 
प्रचनलत ऐन कानूनमा तोवकएको व्यर्स्र्ा बमोजिम 
ि) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र्मोजिम पिेको उििुी सम्बन्धमाः-  

िावष्ट्रय सूचना आयोग 
१०. सम्पादन गिेका मखु्य मखु्य कामको वर्र्िणः 
10.१. समवष्टगत आनर्थक व्यर्स्र्ापन 

(क) समवष्टगत आनर्थक परिसूचक 

 

गत आनर्थकको र्षथको प्रमिु आनर्थक परिसूचकहरु ननम्न र्मोजिम िहेका छन ्:- 

 आनर्थक बवृद्धदि 6.9 प्रनतशत।  

 मिुा स्फीनत : २.८% (२०७४ िेठ मवहनाको) 

 िािस्र् परिचालन : 6०९अबथ (लक्ष्यको तलुनामा 10७ %)  
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 ने्से परिसूचक (2074 असाि मसान्त) : 1582.67 

 शोधनान्ति बचत (207४ िेठ ) : 74 अबथ 26 किोड बचत 

 सिकािी कोषको अर्स्र्ा (2074 असाि 31 गते)  : रु 199 अबथ 83 किोड बचत  

 वर्प्रषेण 2074 िेठसम्म: रु. 633 अबथ 42 किोड (अजघल्लो बषथको तलुनामा 5.8% ले बवृद्ध)  

 ननयाथत 2074 िेठसम्म :  रु. 68 अबथ 62 किोड (अजघल्लो बषथको तलुनामा 10.4% ले बवृद्ध)  

 आयात 2074 िेठसम्म :   रु 896 अबथ 57 किोड (अजघल्लो बषथको तलुनामा 30.9% ले 
बवृद्ध)  

 नबदेशी नबननमय सिंजचनत 2074 िेठसम्म: रु 1070 अबथ 26 किोड (2073 असािको तलुनामा 
3% ले बवृद्ध) 

 उक्त सिंजचनतले 13.3 मवहनाको र्स्त ुि 11.5 मवहनाको बस्त ुतर्ा सेर्ाको आयात धान्न पयाथप्त 
िहेको ।  

 

(ि) आनर्थक नीनत:- सिंघीय नपेालको िावष्ट्रय आनर्थक नीनतको मस्यौदा तयाि भएको। हिेक र्षथ 
बिेट माफथ त ्वर्त्तीय नीनत (िचथ, िािस्र्, सार्थिननक ऋण) सार्थिननक हनुे गिेको। 

(ग) वर्कस सहायता नीनत, २०७१ कायाथन्र्यन भर्िहेको। 

(घ) सार्थिननक ननिी-साझेदािी नीनत स्र्ीकृत भर्थ कायाथन्र्यन भर्थिहेको। 

 

10.२.बिेट, तिुथमा, स्र्ीकृनत, कायाथन्र्यन तर्ा सार्थिननक िचथ व्यर्स्र्ापन  

 आनर्थक र्षथ 2074/075 को बिेट िेठ १५ गेत व्यर्स्र्ावपका-सिंसद् मा प्रस्ततु भई असाि 
मवहना नभरै र्िेटसँग सम्बजन्धत नबननयोिन वर्धेयक, आनर्थक नबधेयक, िाष्ट्र ऋण उठाउने 
वर्धेयक स्र्ीकृत भई साउन 1 गते देजि बिेट कायाथन्र्यनमा आईसकेको छ । 

  प्रस्ततु बिेटले सिंवर्धान कायाथन्र्यनमा सहयोग गने, तदगो समारे्शी ि उच्चदिको आनर्थक र्वृद्ध 
हानसल गने, समवि्गत आनर्थक स्र्ावयत्र् कायम गने ि िाज्यिािा प्रदान गरिने सेर्ामा आम 
नागरिकको पहुँच र्वृद्ध गने उदे्दश्य नलएको छ। आनर्थक र्षथ २०७४/७५ लानग कूल रु. 12 
िर्थ 78 अर्थ 99 किोड बिेट प्रस्ततु गिेकोमा चालूतफथ  रु ८ िबथ ३ अबथ ५३ किोड अर्ाथत ्
६२.८ प्रनतशत, पूिँीगत तफथ  रु. ३ िबथ ३५ अबथ १७ किोड अर्ाथत २६.२ प्रनतशत ि वर्त्तीय 
व्यर्स्र्ातफथ  रू १ िबथ ४० अबथ २८ किोड अर्ाथत ्११.0 प्रनतशत िहेको छ। िचथ बेहोने 
स्रोततफथ  िािस्र्बाट रु ७ िबथ 30 अबथ 5 किोड, साँर्ा वफताथ प्रानप्तबाट रु १५ अबथ, बैदेजशक 
अनदुानबाट रु 72 अबथ १६ किोड, बैदेजशक ऋणबाट रु 2 िबथ 14 अबथ ३ किोड, १ िबथ 
४५ अबथ आन्तरिक ऋणबाट ि १ िबथ २ अबथ ७३ किोड गत आ.ब. को नगद मौज्दातबाट 
व्यहोरिने छ । 

 ननर्ाथचन सम्पन्न भईसकेका ि ननर्ाथचन हनुे िममा िहेका िम्मा ७४४ स्र्ानीय तहहरुको लानग 
आर्श्यक वर्त्तीय हस्तान्तिणको व्यर्स्र्ा नमलाईएको छ। िस अनसुाि समाननकिण अनदुान रु. 
1 िबथ 48 अबथ 63 किोड ि सशतथ अनदुान तफथ  रु. 76 अबथ 41 किोड गिी स्र्ानीय 
तहमा िम्मा रु. 2 िबथ 25 अबथ 5 किोड स्र्ानीय तहमा हस्तान्तिण गने गिी र्िेट स्र्ीकृत 
भएको छ। िनसिंख्या, वर्कासको अर्स्र्ा ि लागत समायोजित क्षेरफललाई मानक मानी यस्तो 
अनदुान हस्तान्तिण भएको छ। सिंघीयताको र्ास्तवर्क अनभुतू गने ि आफ्नो वर्कास ननमाथणको 
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छनौट आफैं ले गने गिी गाउँपानलकाले न्यूनतम रू. १० किोड ि अनधकतम रू. ३९ किोड, 

नगिपानलकाले न्यूनतम रू. १५ किोड  ि अनधकतम रू. ४३ किोड, उप-महानगिपानलकाले 
न्यूनतम रू. ४०  किोड ि अनधकतम रू  ६३  किोड तर्ा महानगिपानलकाले न्यूनतम रू. ५६ 
किोड ि अनधकतम रू. १ अबथ २४ किोड अनदुान प्राप्त गने व्यर्स्र्ा नमलार्एको छ।  

 यसैगिी सशतथ अनदुान तफथ  रु. ७६ अबथ ४१ किोडमध्ये गाउँपानलकाले न्यूनतम रू. १ 
किोड  २० लाि ि अनधकतम रु. १७ किोड २२ लाि, नगिपानलकाले न्यूनतम रु ३ किोड 
९५ लाि ि अनधकतम रु ३१ किोड ३७ लाि उप-महानगिपानलकाले न्यूनतम रु १४ किोड 
८० लाि ि अनधकतम रु ३१ किोड तर्ा महानगिपानलकाले न्यूनतम रु २८ किोड १२ 
लाि ि अनधकतम रु ७८ किोड ३९ लाि प्राप्त गने छन।् 

 स्र्ानीय तहको अनधकाि सूचीनभर पने ति हाल वर्षयगत मन् रालयहरूबाट कायाथन्र्यन भर्िहेका 
आयोिना तर्ा कायथिम मध्ये गाउँपानलका नभरको रू.  ५० लािसम्म, नगिपानलका नभरको रु. 
१ किोडसम्म ि उप-महानगिपानलका तर्ा महानगपानलका नभरको रु. २ किोडसम्म बिेट 
भएका आयोिनाहरु सम्बजन्धत वर्षयगत मन् रालयहरूले साउन मसान्तनभर तत ् तत ् स्र्ानीय 
तहमा बिेट तर्ा कायथिम हस्तान्तिण गनुथपने ि आर्श्यक प्रावर्नधक सहयोग उपलधध 
गिाउनपुने व्यर्स्र्ा गरिएको छ। 

 आनर्थक र्षथ २०७४।७५ मा गठन हनुे प्रदेश सिकािको सिंस्र्ागत, प्रावर्नधक ि स्रोत 
परिचालन क्षमता र्वृद्ध गनथ तर्ा वयनको पूर्ाथधाि ननमाथणका लानग सिंिमणकानलन व्यर्स्र्ापन 
स्र्रुप प्रनत प्रदेश न्यूनतम रु. 1/1 अबथ गिी िम्मा रु. 7 अबथ वर्ननयोिन गरिएको छ। 

 स्र्ानीय तहमा वर्त्तीय हस्तान्तिण सम्र्न्धी वर्र्िण समारे्श गिी छुटै्ट वकतार् प्रकाशन 
गरिएको। 

 आ.र्. २०७४/७५ को र्िेट कायाथन्र्यन सम्र्न्धी मागथदशथन िािी गरिएको।  

 

10.३. आ.र्. २०७३/७४ को चाल ुप ुिँीगत ि वर्त्तीय व्यर्स्र्ा तफथ  (आषाढ मसान्तसम्म) को 
िचथको जस्र्नतः 

   

िचथ शीषथक िचथ िकम रु. (000) बिेटको 
प्रनतशत 

कैवफयत 

चालू िचथ 5,16,27,09,95 83.65  
पूिँीगत िचथ 2,04,39,72,08 65.52  

वर्त्तीय व्यर्स्र्ा 1,02,83,65,46 85.82  
िम्मा िचथः  8,23,50,47,49 78.51  

 

१०.४. भकूम्प पनछको पनुननमाथण ि नर्ननमाथणका लानग बिेट व्यर्स्र्ापन 

 भकूम्पबाट क्षनतग्रस्त भएका नबद्यालय, स्र्ास््य सिंस्र्ा , महत्र्पणथ सिकािी भर्न लगायतका 
सार्थिननक सिंिचनाहरु, वर्श्व सम्पदासूचीमा िहेका ऐनतहानसक एर्म ्पिुाताजत्र्क महत्र्का स्र्ल 
तर्ा पशपुनत क्षेरका सिंिचनाहरुको पनुननथमाथणका लानग िावष्ट्रय पनुननथमाथण प्रानधकिणलाई शरुुमा 
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नै अजख्तयािी तदएको िकमको अलार्ा असाढ मसान्तसम्म  रु. २९ अर्थ र्प िकम  ननकासा 
तदर्एको । 

 आनर्थक र्षथ २०७४/७५ का लानग रु १ िर्थ ४६ अर्थ वर्ननयोिन गरिएको। 

 भकूम्प पीनडतहरूलाई घि ननमाथणका लानग २ प्रनतशतको व्यािदिमा किाथ उपलव्ध गिाउने 
व्यर्स्र्ा अन्तगथत २०७३ िेठ मसान्तसम्म रु.81 किोड 65 लाि किाथ प्रर्ाह भएको । 

10.५. िािश्व परिचालन ि िािस्र् चहुार्ट ननयन्रण  

 आ.र्. २०७३।७४ को आषाढ मवहनासम्मको िािस्र् असूली लक्ष्य रु.565 अर्थ 89 किोड 
िहेकोमा रु. 60९ अर्थ १८ किोड असूली भर् लक्ष्यको तलुनामा 107.65 प्रनतशतले प्रगनत 
भएको ।िािस्र् सिंकलनको शीषथकगत वर्स्ततृ वर्र्िण अनूसूचीमा उल्लेि छ । 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट व्यर्स्र्ावपका सिंसदमा प्रस्ततु भएका वर्षयहरु मध्ये िािस्र् 
व्यर्स्र्ापन महाशािासिंग सम्बजन्धत वर्षयको कायथयोिना बनाई कायाथन्र्यन गरिएको । 

 सम्बदृ्ध नेपालको लानग तदगो आनर्थक वर्कासको तत्कानलन कायाथन्र्यन कायथयोिना 
2073,कायाथन्र्यनको चिणमा िहेको । 

 पाँचौं चिणको भन्साि सधुाि तर्ा आधनुनकीकिण िणनीनत तर्ा कायथयोिना,2017-2021 
स्र्ीकृत भई कायाथन्र्यनको िममा िहेको । 

 मलु्य अनभबवृद्ध कि ननदेजशका,2068 को पवहलो सिंशोधन,2073 स्र्ीकृत भर् कायाथन्र्यनमा 
ल्याईएको । 

 व्यापारिक र्स्तहुरुको आन्तरिक ओसािपसाि सम्बन्धी ननयमन ननदेजशका,2065 को पवहलो 
सिंशोधन स्र्ीकृत भई कायाथन्र्यनमा ल्याईएको । 

 न्यून वर्िकीकिण भएका र्स्तहुरु िरिद गने कायथ भन्साि कायाथलयहरुमा शरुुर्ात भएको ि  

आन्तरिक िािस्र् वर्भाग तफथ  सो सम्बन्धी कायथवर्नध तयाि भई छलफल भएको ।  

 वर्श्व भन्साि सिंगठनद्धािा प्रनतपातदत भन्साि कायथवर्नधहरुको सिलीकिण तर्ा सामान्िस्यीकिण 
सम्बन्धी सिंशोनधत अन्तिाथवष्ट्र«य महासजन्ध (International Convention on the Simplification and 

Harmonization of Customs Procedures) को Instrument of Accession सिंगठनका महासजचर्लाई 
सन ्2017 फे्रबअुिी मा बझुाईएको । 

 ननकासी पैठािी व्यापािलाई व्यर्जस्र्त गनथ सम्र्जन्धत व्यर्सावयहरुलाई आयात ननयाथत सिंकेत 
नम्बि (EXIM CODE) प्रदान गने काम शरुु गरिएको । 

 मेची, सखु्िा बन्दिगाह, र्ीिगन्ि, भैिहर्ा, वर्िाटनगि, कृष्णनगि भन्साि कायाथलयहरुमा रे्भमा 
आधारित ASYCUDA World  प्रणाली लागू  गरिएको । 

 Nepal National Single Window  को प्रणाली वर्कासका  लानग पवहलो चिणमा १६ वर्नभन्न 
ननकायहरु पवहचान गिी  िरिद प्रविया यवकन गने सम्र्न्धमा Two Stage Bidding  मा 
आधारित भई First Stage Bid को लानग सूचना प्रकाशन गरि प्राप्त भएका प्रस्तार्हरुको मूल्यािंकन 
भईिहेको  । 

 हामोनाईज्ड प्रणालीको छैठौ सिंस्किण (२०१७) अनरुुप र्स्त ुर्गीकिण जशषथक तर्ा उपजशषथक 
अद्यार्नधक गिी कायाथन्र्यनमा ल्यार्एको ।  
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 मेची, वर्िाटनगि, र्ीिगन्ि, भैिहर्ा, नेपालगञ्ज ि कञ्चनपिु भन्साि कायाथलयहरुमा Whole  Baggage 

X-Ray Machine िडान गरिएको ।  

 Time Release Study गिी सोको Report को आधािमा भन्साि कागिात तर्ा प्रकृयालाई 
व्यर्जस्र्त गिीएको। 

 वर्नभन्न मलुकुहरुसिंग दोहोिो कि मजुक्त सम्झौता गिी लगानी आकवषथत गने िममा नमरिाष्ट्र 
बिंगलादेशसिंग गनथ लानगएको सम्झौता सम्बन्धी कािर्ाही अजघ बढाउन पििाष्ट्र मन्रालयमा 
पठाईएको । 

 आ.र्.2072/73 मा 14,30,445 किदाताहरु किको दायिामा िहेकोमा 
आ.र्.2073/74 मा 1,92,786 र्प किदाता किको दायिामा आर् 2074 असाि 
मसान्तसम्ममा किको दायिामा आएका किदाताको सिंख्या 16,23,231 पगेुको । 

 अर्थ मन्रालय ि अन्तगथतका ननकायहरुमा कायथित कमथचािीहरुलाई िािस्र् ि आनर्थक प्रशासन 
सम्बन्धी तानलम तदने कायथिम अनसुाि वर्नभन्न तहका कमथचािीहरुलाई सेर्ाप्ररे्श, सेर्ाकानलन 
तर्ा अल्पकानलन तानलमहरु प्रदान गरिएको । 

10.६. अन्तिि्ावष्ट्रय आनर्थक सहायता परिचालन  

 आ .ब. 2073/74 श्रार्ण देिी अषाढ मसान्त सम्म वर्नभन्न आयोिनाहरुका लानग कुल रु. २ 
िबथ 56 अबथ बिार्िको प्रनतबद्धता प्राप्त भएको छ । िसमध्ये ऋण रु. 1 िर्थ 96 अर्थ 
(76.45%)तर्ा अनदुान रु 60 अबथ 42 किोड (23.55%) बिार्िको िहेको छ ।  

  10.७. नबजत्तय क्षरे व्यर्स्र्ापन 

 वर्त्तीय क्षेर वर्कास िणनीनतको कायाथन्र्यन भैिहेको। 

 बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाले रु. ३० लाि र्ा सोभन्दा बढीको िकम भकु्तानी गदाथ अननर्ायथ रुपमा 
एकाउन्टपेयी चेक माफथ त भकु्तानी गनुथ पने व्यर्स्र्ा नमलार्एको आ.र्. २०७४।७५ र्ाट नगद 
कािोर्ािको सीमा रु. १० लाि कायम गरिएको। सारै्, फमथ, कम्पनी, सिंस्र्ा र्ा कायाथलयको 
नाममा िािी गरिएका चेकहरूको भकु्तानी समेत एकाउन्टपेयी हनुपुने व्यर्स्र्ा गरिएको ।  

 र्ाजणज्य बैंकहरूले वर्पन्न र्गथमा प्रर्ाह गने किाथमध्ये २ प्रनतशत किाथ बैक स्र्यमले प्रत्यक्ष रुपमा 
नबपन्न र्गथमा लगानी गनुथ पने व्यर्स्र्ा कायाथन्र्यनमा ल्यार्एको छ । त्यसैगिी, व्यार्सावयक कृवष 
परियोिनाको नधतोमा बैंक तर्ा वर्त्तीय सिंस्र्ाहरूबाट प्रर्ाह हनुे रु. १० लािसम्मको किाथलाई 
वर्पन्न र्गथ किाथमा गणना गने व्यर्स्र्ा नमलार्एको । 

 समवष्टगत वर्रे्कशील ननयमनमाफथ त वर्त्तीय स्र्ावयत्र् कायम गनथ र्ाजणज्य र्ैंकहरूले कुल ननक्षपेमा 
सिंस्र्ागत ननक्षेपको अिंश घटाउने, शेयिको नधतोमा प्रर्ाह हनुे माजिथन प्रकृनतको किाथको सिुक्षण 
र्ापत शेयिको मूिंल्याङ्कन कम गने, रियल स्टेट किाथ ि त्यसको सिुक्षणबीचको अनपुात घटाउने, 
नगद कािोबािको सीमा कम गने िस्ता व्यर्स्र्ा कायाथन्र्यनमा ल्यार्एको छ । 

 २०७२ बैशािको भकूम्पबाट अनत प्रभावर्त काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरूमा िहेका बैक 
तर्ा नबजत्तय सिंस्र्ाका शािा स्र्ीकृत स्र्ानमा िहन असवुर्धा हनु गएमा सोही जिल्लाको उपयकु्त 
स्र्ानमा स्र्ानान्तिण गनथ िाष्ट्र बैंकको स्र्ीकृत नलन ुनपने व्यर्स्र्ा नमलार्एको  ।  
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 बीमकको सिंस्र्ागत सशुासन ननदेजशका, २०73 लाग ुभएको, लघ ुबीमालाई ननम्न आयस्ति भएका 
िनता समक्ष परु् याउनका लानग ७५ िै जिल्लामा लघ ु नबमा कायथिम वर्स्ताि गने कायथ प्रािम्भ 
हनुाका सारै् बीमा व्यर्साय सम्बन्धी एवककृत त्याङ्क सिंकलनका लानग एवककृत सूचना प्रणाली 
समेत लागू गरिएको ।  

 सार्थिननक ऋण व्यर्स्र्ापनलाई प्रभार्कािी तलु्याउन सार्थिननक ऋण व्यर्स्र्ापन महाशािा गठन 
गनथ O & M Survey  गिी Software िरिदको प्रविया अगानड बढार्एको । 

 वर्जत्तय पहुँचको अनभर्वृद्ध गनथ मध्यपजिम तर्ा सदूुिपजिम क्षेरका सारै् भकूम्पबाट अनत प्रभावर्त 
क्षेरमा बैंक तर्ा वर्जत्तय सिंस्र्ाका शािा िोल्ने, नबस्तारित कक्ष (Extension Counter) ि शािािवहत 
बैवकङ्क (Branchless Banking) सवुर्धा प-ुयाउने कायथलाई तीव्रता तदर्एको छ । 

 व्यार्सावयक कृवष तर्ा पशपुक्षी िं किाथमा प्रदान गरिने व्याि अनदुान सम्बन्धी कायथ वर्नध, २०७३ 
सिंशोधन गिी कायाथन्र्यनमा ल्यार्एको।  

 

  10.८. काननु तिुथमा तर्ा सिंशोधन 

     
 ननक्षेप तर्ा किाथ सिुक्षण कोष वर्धेयक, २०७२, बैंवकङ्ग कसूि तर्ा सिाय (पवहलो सिंशोधन) 

वर्धेयक, २०७१, कमथचािी सिंचयकोष (नर्ौं सिंशोधन) वर्धेयक, २०७१, लेिापिीक्षण (पवहलो 
सिंशोधन) वर्धेयक, २०७१,  आनर्थक वर्धेयक,  २०७३ , िाष्ट्र ऋण उठाउने वर्धेयक, २०७३, ऋण 
तर्ा िमानत (एक्कार्सौं सिंशोधन) वर्धेयक, २०७३,  नेपाल िाष्ट्र बैंक (दोस्रो सिंशोधन) वर्धेयक, 

२०७१ व्यर्स्र्ावपका सिंसदबाट पारित भएको । 

 बोनस (पािंचौं सिंशोधन) वर्धेयक, २०७३, मजन्रपरिषदबाट स्र्ीकृत भर् व्यर्स्र्ावपका सिंसदमा पेश 
भएकोमा २०७४ साउनमा पारित भएको, सम्पजत्त शदु्धीकिण (मनन लाउण्डरिङ्ग) ननर्ािण ननयमार्ली, 
२०७३ मजन्रपरिषदबाट स्र्ीकृत भर् कायाथन्र्यको चिणमा िहेको । 

 योगदानमलुक ननर्जृत्तभिण सम्बजन्ध काननुको मस्यौदा तिुथमा गिी सहमनतको लानग काननु 
मन्रालयमा पठार्एको । 

 सिंघीय आनर्थक कायथवर्नध सम्बन्धी वर्धेयक(धािा १२५) को मसौदा तयाि भई काननु मन्रालयमा 
पठार्एको । 

 सिंघ, प्रदेश ि स्र्ानीय तहको बिेट घाटा व्यर्स्र्ापन तर्ा वर्त्तीय अनशुासन (धािा ६० (६) ,  
अन्ति सिकािी वर्त्तीय व्यर्स्र्ापन , नेपाल सिकािले सिंघीय सिंजचत कोषबाट प्रदान गने सशतथ, 
समपूिक ि वर्शेष अनदुान (धािा ६०(६) ,  प्रदेश ि स्र्ानीय तहको बिेट पेश गने समय (धािा 
५९ (३)  ि  वर्त्तीय अनशुासन (धािा ६० (६)  वर्षयहरु समाबेश भएको अन्तिसिकािी वर्जत्तय 
व्यर्स्र्ापन ऐनको मस्यौदा तयाि गिी व्यर्स्र्ावपका सिंसदमा पेश भएको । सारै् िावष्ट्रय प्राकृनतक 
स्रोत तर्ा वर्त्त आयोग सम्बन्धी वर्धेयक व्यर्स्र्ावपका-सिंसदमा पेश गरिएको। कि सिंवहता (Tax 

Code) वर्धेयक (बिेट र्क्तव्य २०७३÷०७४) , िािस्र् बोडथ गठन वर्धेयक (बिेट र्क्तव्य 
२०७३÷०७४) मसौदा तिुथमा गिी कानून मन्रालयमा पठाईएको । 
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10.९. सार्थिननक सिंस्र्ान व्यर्स्र्ापन  

 कुनै नबजत्तय सिंस्र्ाले लगानी गनथ र्च्छुक भएको अर्स्र्ामा ऋण तर्ा िमानत ऐन, २०२५ को 
परिनधनभर िही नेपाल बायसेुर्ा ननगमलार् २ र्ान wide Body र्ाययुान ििीद गनथ सहमनत प्रदान 
गरिएकोमा कमथचािी सिंञ्चयकोष ि नागरिक लगानी कोषर्ाट ऋण लगानी गने गिी सम्झौता 
भईसकेको ।  

 ननजिकिण सनमनतको बैठक बसी हेटौडा कपडा उद्योग, बटुर्ल धागो काििाना, बीिगन्ि जचनी 
काििाना िस्ता बन्द भएका उद्योगहरु पनुथसिंचालन गने ि रुग्ण अर्स्र्ामा िहेको गोििकाली िबि 
उद्योगको सधुाि सम्बन्धमा प्रविया अगानड बढार्एको । 

 सार्थिननक सिंस्र्ानको व्यर्स्र्ापन तर्ा सिंचालन ि सिंस्र्ानहरुबाट वर्तिण हनुे सेर्ा प्रर्ाहलार् चसु्त 
दरुुस्त ि र्प प्रभार्कािी बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्रालयले प्रधानमन्री तर्ा मजन्रपरिषदको 
कायाथलय+, उद्योग +, बाजणज्य +, आपनुतथ+, कृवष मन्रालय ि महालेिा ननयन्रकको कायाथलय लगायत अन्य 
सिोकािर्ाला ननकाय समेतको सहकायथ ि समन्र्यमा अध्ययन गिी प्रनतबेदन पेश गनथ एक कायथदल 
गठन गिी अध्ययन कायथ भर्िहेको । 

10.१० अन्ति सिकािी वर्त्त व्यर्स्र्ापन 

 सिंघ, प्रदेश ि स्र्ानीय तहको वर्त्त व्यर्स्र्ापनका र्षयमा कायथ गनथ छुटै्ट अन्ति सिकािी वर्त्त 
व्यर्स्र्ापन महाशािा स्र्ापना गरिएको। 

 सिंघ, प्रदेश ि स्र्ानीय तहको वर्त्त व्यर्स्र्ापनको क्षेरानधकािलार्थ व्यर्जस्र्त गनथका लानग अन्ति 
सिकािी वर्त्त व्यर्स्र्ापन वर्धेयक तिुथमा गिी नेपाल सिकाि, मजन्रपरिषदबाट स्र्ीकृत भर्थ 
व्यर्स्र्ावपका सिंसदमा प्रस्ततु गरिएको। 

 िावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तर्ा वर्त्त आयोग वर्धेयक स्र्ीकृतार्थ नेपाल सिकाि, मन्रीपरिषदबाट स्र्ीकृत 
भर्थ व्यर्स्र्ावपका सिंसदमा पेश गरिएको। 

 आनर्थक र्षथ २०७४/७५ का लानग स्र्ानीय तहमा हस्तान्तिण हनुे समानीकिण तर्ा सशतथ 
अनदुानका आधाि ि मापदण्ड तयाि भर्थ स्र्ानीय तहलार्थ बिेट वर्ननयोिन भर्थसकेको। 

10.११ अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन 

 बिेट कायाथन्र्यनलाई प्रभार्कािी बनाउन ननतिामूलक अनगुमन कायथलाई ननिन्तिता तदर्एको । 

 माननीय मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा मन्रालयका सजचर्हरुसँग बिेट कायाथन्र्यनका नबषयमा छलफल 
गरिएको । 

 प्रधानमन्री तर्ा मजन्रपरिषदको कायाथलयबाट यस अर्नधमा प्राप्त हेलो सिकािसँग सम्बजन्धत 635 
र्टा गनुासाहरु मध्ये 635 र्टा फछथयौट गरिएको । 

 प्रधानमन्री तर्ा मन्रीपरिषदकार् कायाथलय तर्ा योिना आयोगमा पठाउनपुने वर्र्िणहरु समयमै 
पठार्एको । 

 मन्रालयको मानसक तर्ा चौमानसक प्रगनत वर्र्िण ननयनमत रुपमा तयाि गरिएको। 

 २०७४ बैशािमा मन्रालयस्तिीय वर्कास समस्या समाधान सनमनतको रै्ठक गिी समीक्षा गनुथका 
सारै् आयोिनाको लक्ष्य बमोजिम प्रगनत हानसल गनथ मातहत ननकायहरुलार्थ ननदेशन तदर्एको। 
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१०.१२ अन्य  

 र्जृत्त वर्कासलाई कायथसम्पादनसँग आर्द्ध गने सम्बन्धमा वर्भागीय प्रमिु तर्ा कायाथलय 
प्रमिुहरुसिंग कायथ सम्पादन सम्झौता गिीएको ि सोही  र्मोजिम ती पदानधकािीहरुको कायथ 
सम्पादन मूल्यािंकन गने प्रणालीको वर्कास गिीएको । 

 सम्पजत्त शवुद्धकिण ननर्ािणको कायथलाई अन्तिाथवष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप तलु्याउने िममा आगामी 
तदनमा यस सम्बन्धी हनुे सम्पातदत कायथको मूल्याङ्कन पूर्थ नै नेपालको अर्स्र्ाको स्र्-मलु्यािंकन गनथ 
नबषयगत सनमनत बनाई कायथ अगानड बढार्एको ।
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११. महाशािागत (ननकायगत) उपलजधधहरु 

११.१ बिेट तर्ा कायथिम महाशािा                       
  

 आनर्थक र्षथ 2074/75 को र्िेट व्यर्स्र्ावपका सिंसदबाट स्र्ीकृत भई वर्ननयोिन ऐन तर्ा िाष्ट्र 
ऋण उठाउने ऐन समेत पारित भईसकेको छ।  

 स्र्ानीय तहमा बिेट तिुथमा, कायाथन्र्यन, आनर्थक व्यर्स्र्ापन तर्ा सम्पजत्त हस्तान्तिण सम्बन्धी 
ननदेजशका, २०७४, स्र्ीकृत तर्ा प्रकाशन गिी 744 र्टा स्र्ानीय तहमा परु् याईनकुा सारै् 
सम्बजन्धत ननकायहरूमा समेत पठाईसवकएको छ। 

 यसैगिी आनर्थक र्षथ 2074/75 को र्िेट कायाथन्र्यनको लानग वर्ननयोिन ऐनको व्यर्स्र्ा 
बमोजिम हनुे गिी बिेट कायाथन्र्यन सम्बन्धी मागथदशथन सबै मन्रालय तर्ा ननकायहरूलाई आषाढ 
मवहननभर नै पठाईसवकएको छ। 

 744 र्टा स्र्ानीय तहलाई प्रनत स्र्ानीय तह रु. १ किोडका दिले रू. 7 अबथ 44 किोड 
ननकाशा गिी सो िकम वफ्रि नहनुे व्यर्स्र्ा नमलाईएको छ। 

 अन्तिावष्ट्रय मिुा कोषको व्याििवहत बण्ड ि एस.नड.आि. कोटा र्वृद्ध र्ापतको दावयत्र् भकु्तान गनथ 
रू. 7 अबथ 30 किोड 24 लाि 67 हिाि 4 सय 43 लगानी तर्ा साँर्ा भकु्तान गरिएको छ। 

 मनरपरिषदको ननणथय र्मोजिम द्धन्द्धमा मतृ्य ु भएका व्याजक्तका परिर्ािलाई रु. 5 लािका दिले 
आनर्थक सहायता प्रदान गनथ रु. ८ अर्थ ४५ किोड ननकासा गरिएको । 

 स्र्ानीय तहको ननर्ाथचनका लानग ननबाथचन आयोगलाई १० अर्थ २९ किोड ि सिुक्षा ननकायलाई 
रु. ८ अर्थ ८४ किोड गिी िम्मा रु. १९ अर्थ १३ किोड ननकासा तदईएको । 

 ननक्षेप तर्ा किाथ सिुक्षण कोष ऐन, 2073 को व्यर्स्र्ा बमोजिम ननक्षेप तर्ा किाथ सिुक्षण 
कोषमा रू. 1 अबथ लगानी गरिएको छ। 

 यस मन्रालयबाट स्रोतको सनुनजितता ि सहमनत तदईएका आयोिना तर्ा कायथिमको लानग कायथ 
प्रगनतका आधािमा सम्पन्न कायथको भकु्तानी गनथ ननकासा तदर्एको। 

 यरु्ा उद्यम कायथिम सिंचालन ननदेजशका, 2073 ,सामूदावयक माध्यानमक वर्द्यालयका लागी जशक्षक 
दिबन्दी र्प ननदेजशका, 2073, सप्तिी जिल्लाका बाढी वपनडत परिर्ािलाई प्रनत परिर्ाि रु 25 
हिाि ि घि ननमाथणका लागी बाजणज्य बैकबाट सहनुलयत ऋण उपलधध गिाउने गिी मजन्रपरिषदमा 
प्रस्तार् पेश गनथ सहमनत, ितु गनत मागथ (Fast Track) ननमाथणको कायथवर्नध मजन्रपरिषदमा प्रस्तार् 
पेश गनथ सहमनत, स्र्ानीय ननकाय वर्त्तीय आयोगको न्यूनतम शतथ/कायथसम्पादन प्रनतरे्दन अध्ययन/ 
पनुिार्लोकन गने वर्षयमा सहमनत  प्रदान गरिएको । 

 व्यर्स्र्ावपका सिंसदमा प्रस्ततु गरिएका र्िेटसँग सम्र्जन्धत वर्धेयक, िनेट र्क्तधय, िातो वकतार्, 
मन्रालयगत प्रगनत वर्र्िण ि प्रावर्नधक सहायता सम्र्न्धी वर्र्िण सबैको िानकािी एिंर् पहुँचका 
लानग तत्काल प्रकासन गरिएको । 
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11.2   सार्थिननक व्यर्स्र्ापन एर्िं सामान्य प्रशासनः 
 आनर्थक र्षथ 2073/74 को स्र्ीकृत र्ावषथक कायथिमअनसुाि मन्रालयमा कायाथित ४५ िना 

कमथचािीहरुलार्थ सर्ािी चालक तानलम, ६ िना कमथचािीहरुलार्थ अिंग्रिी भाषा तानलम ि २ िना 
कमथचािीहरुलार्थ It specialized तानलम तदने कायथ सम्पन्न गरिएको। 

 भन्साि ऐन, २०६४ बमोजिम िफत भएका सर्ािी साधनहरुका सारै् एउटा सिकािी ननकायको 
दताथ, स्र्ानमत्र्मा िहेको सर्ािी साधन आनर्थक कायथवर्नध ऐन, २०५५ ि ननयमार्ली २०६४ 
बमोजिम अको सिकािी ननकायले प्रयोग गने गिी वर्नभन्न सिकािी ननकायलार्थ हस्तान्तिण 
गरिएको। 

 अर्थ मन्रालयमा Enterprise Messaging Software िडान गरिएको, मन्रालयको सभथि रुपमा It 

Equipment (Server & Scan) िरिद तर्ा िडान सम्पन्न भएकर् ि Documentation Center को लानग 
बिेट तर्ा कायथब्रम महाशािामा High-End Photocompy लगायतका उपकिण िरिद तर्ा िडािन 
सम्पन्न भएको। 

 चाल ुआनर्थक र्षथको प्रािम्भमा यस मन्रालयको बेरुि ुिकम रु. ८ अर्थ ३४ किोड िहेको ि उक्त 
बेरुि ुिकममध्ये २०७४ अषाढ मसान्तसम्म रु.३ अर्थ 95 किोढ फर्छ्यौट भर्थ ४७.37 प्रनतशत 
प्रगनत हानसल गरिएको। 

 नेपालको सिंवर्धान कायाथन्र्यन अन्तगथत स्र्ानीय तहमा वर्त्तीय हस्तान्तिणको व्यर्स्र्ा नमलाउन 
अर्थ मन्रालयको सिंगनात्मक सधुाि गिी “अन्ति सिकािी वर्त्त व्यर्स्र्ापन” महाशािाको स्र्ापना 
गरिएको।  

 मन्रालय अन्तगथत प्रदान गरिने सेर्ालार्थ पािदजशथ, िनउत्तिदायी ि प्रभार्कािी बनाउन सशुासनमा 
िोड तदर्एको। 

  

११.3 िािस्र् व्यर्स्र्ापन महाशािा 
 यस आ.र्.को आषाढ मवहनासम्मको िािस्र् असूली लक्ष्य रु.565अर्थ 89 किोड िहेकोमा रु. 

609 अर्थ १८ किोड असूली भर् लक्ष्यको तलुनामा १०7.8 प्रनतशतले प्रगनत भएको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट व्यर्स्र्ावपका सिंसदमा प्रस्ततु भएका वर्षयहरु मध्ये िािस्र् 
व्यर्स्र्ापन महाशािासिंग सम्बजन्धत वर्षयको कायथयोिना बनाई ननिन्ति कायाथन्र्यन भईिहेको । 

 र्िेट र्क्तव्यमा उल्लेजित िाज्र् नीनत तर्ा कायथिमहरुको कायाथन्र्यन गरिएको। 

 सम्बदृ्ध नेपालको लानग तदगो आनर्थक वर्कासको तत्कानलन कायाथन्र्यन कायथयोिना 
2073,कायाथन्र्य भईिहेको । 
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 पाँचौं चिणको भन्साि सधुाि तर्ा आधनुनकीकिण िणनीनत तर्ा कायथयोिना,2017-2021 स्र्ीकृत 
भई कायाथन्र्यन भईिहेको । 

 मलु्य अनभबवृद्ध कि ननदेजशका,2068 को पवहलो सिंशोधन,2073 स्र्ीकृत भर् कायाथन्र्यनमा 
ल्याईएको । 

 व्यापारिक र्स्तहुरुको आन्तरिक ओसािपसाि सम्बन्धी ननयमन ननदेजशका,2065 को पवहलो 
सिंशोधन स्र्ीकृत भई कायाथन्र्यनमा ल्याईएको । 

 न्यून वर्िकीकिण भएका र्स्तहुरु िरिद गने कायथ भन्साि कायाथलयहरुमा शरुुर्ात भएको ि  

आन्तरिक िािस्र् वर्भाग तफथ  सो सम्बन्धी कायथवर्नध तयाि भएको।  

  वर्श्व भन्साि सिंगठनद्धािा प्रनतपातदत भन्साि कायथवर्नधहरुको सिलीकिण तर्ा सामान्िस्यीकिण 
सम्बन्धी सिंशोनधत अन्तिाथवष्ट्र«य महासजन्ध (International Convention on the Simplification and 

Harmonization of Customs Procedures) को Instrument of Accession सिंगठनका महासजचर्लाई 
सन ्2017 फे्रबअुिी मा बझुाईएको । 

 ननकासी पैठािी व्यापािलाई व्यर्जस्र्त गनथ आयात ननयाथत सिंकेत नम्बि (EXIM CODE) प्रदान गने 
काम शरुु गरिएको । 

 मेची, सखु्िा बन्दिगाह, र्ीिगन्ि, भैिहर्ा, वर्िाटनगि, कृष्णनगिमा भन्साि कायाथलय रे्भमा आधारित 
ASYCUDA World  प्रणाली लागू  गरिएको । 

 Nepal National Single Window  को प्रणाली वर्कासका  लानग पवहलो चिणमा १६ वर्नभन्न 
ननकायहरु पवहचान गिी  िरिद प्रविया यवकन गने सम्र्न्धमा Two Stage Bidding  मा आधारित 
भई First Stage Bid को लानग सूचना प्रकाशन गरि प्राप्त भएका प्रस्तार्हरुको मूल्यािंकन भईिहेको  
। 

 हामोनाईज्ड प्रणालीको छैठौ सिंस्किण (२०१७) अनरुुप र्स्त ु र्गीकिण जशषथक तर्ा उपजशषथक 
अद्यार्नधक गिी कायाथन्र्यनमा ल्यार्एको ।  

 मेची, वर्िाटनगि, र्ीिगन्ि, भैिहर्ा, नेपालगञ्ज ि कञ्चनपिु भन्साि कायाथलयहरुमा Whole  Baggage X-

Ray Machine िडान गने कायथ प्रकृयामा िहेको ।  

 Time Release Study गिी सोको Report को आधािमा भन्साि कागिात तर्ा प्रकृयालाई व्यर्जस्र्त 
गिीएको। 

 वर्नभन्न मलुकुहरुसिंग दोहोिो कि मजुक्त सम्झौता गिी लगानी आकवषथत गने िममा नमरिाष्ट्र 
बिंगलादेशसिंग गनथ लानगएको सम्झौता सम्बन्धी कािर्ाही अजघ बढाउन पििाष्ट्र मन्रालयमा 
पठाईएको । 

 आ.र्.2072/73 मा 14,30,445 किदाताहरु किको दायिामा िहेकोमा आ.र्.2073/74 मा 
1,92,786 र्प किदाता किको दायिामा आर् 2074 असाि मसान्तसम्ममा किको दायिामा 
आएका किदाताको सिंख्या 16,23,231 पगेुको । 
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 अर्थ मन्रालय ि अन्तगथतका ननकायहरुमा कायथित कमथचािीहरुलाई िािस्र् ि आनर्थक प्रशासन 
सम्बन्धी तानलम तदने कायथिम अनसुाि वर्नभन्न तहका कमथचािीहरुलाई सेर्ाप्ररे्श, सेर्ाकानलन तर्ा 
अल्पकानलन तानलमहरु प्रदान गरिएको । 

११.4 आनर्थक नीनत वर्श्लषेण महाशािाः 
 

 Debt Operation and Management Software (DOMS) को Design, Supply and Installation  को 
लानग Montran Corporation सिंग सम्झौता भई कायथ प्रािम्भ भएको । 

 सार्थिननक नीनत साझेदािी नबधेयकको मस्यौदा तयािी भएको । 

 आनर्थक नीनत तिुथमाको प्रािजम्भक मस्यौदा तयाि भएको । 

 आनर्थक नीनत तिुथमाको लानग छ र्टा प्रदेशहरुमा अन्तिविया कायथिम सिंचालन गरिएको । 

 Macroeconomic Indicators का पसु सम्मका सूचना एर्िं त्याँक सिंकलन गरि Dash Board मा 
अध्यार्नधक गरिएको । 

 आनर्थक सभेक्षण (२०७३/७४) तयाि गिी प्रकाशन गरिएको । आनर्थक सरे्क्षणको अङग्रिेी 
अनरु्ाद तयाि गिीएको। 

 Dash Board Upgrade  गने कायथ भईिहेको छ। 

 यस आ.ब. मा िम्मा रु.88 अबथ 33 किोड 78 लाि आन्तरिक ऋण उठार्एको छ। 

 
 

 
 

११.5 सिंस्र्ान समन्र्य महाशािाः 
 सार्थिननक सिंस्र्ानहरुको र्ावषथक जस्र्नत समीक्षा, २०७४ तयाि गिी प्रकाशन गिेको ि सिंसदमा पेश 

भई सार्थिननकीकिण गरिएको । 

 नेपाल नबद्यतु प्रानधकिणको आिन्र्क पनुिस्िंिचना सम्बन्धी वर्षयमा गतठत सनमनतको ननणथयहरुको 
बािेमा नेपाल वर्द्यतु प्रानधकिणलाई पराचाि गरिएको । 

 गैिकि उपसनमनतको बैठकबाट गैिकिको सम्बन्धमा वर्नभन्न ननकायहरुमा त्यािंक माग भएबमोजिम 
प्राप्त त्यािंक उपि वर्षयगत रुपमा छलफल भएको । 

 सार्थिननक सिंस्र्ानहरुको वर्जत्तय वर्र्िण लगायत सूचनाहरु व्यर्जस्र्त बनाउन ननमाथण गरिएको 
सफ्टरे्यिको सबै सिंस्र्ानका प्रनतनननध सिंलग्न गिाएि अनभमजुिकिण तर्ा सफ्टरे्यिको पषृ्ठपोषणको 
कायथिम सम्पन्न भएको । 

 सार्थिननक सिंस्र्ानको बावषथक जस्र्नत समीक्षा (पिंहेलो वकताब) 2074 को तयाि गिी प्रकाशन 
गिेको ि सिंसदमा पेश भर्थ सार्थिननकीकिण गरिएको।  

 कृवष वर्कास बैंक नलनमटेडको बोनस शेयि तर्ा लाभािंश वर्तिण गनथ यस मन्रालयको सहमती 
प्रदान गरिएको। 
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 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा (3) को उपदफा (3) बमोजिमको प्रयोिनको लागी 
यस महाशािासँग सम्बजन्धत सूचनाहरुको र्नगथकिण गिी पठाईएको । 

 नपेाल ऐन सिंशोधन गने सम्बन्धी वर्धेयकमा समारे्श गने प्रयोिनको लागी यस महाशािा सँग 
सम्बजन्धत “ननिीकिण ऐन 2050” मा सिंशोधन वर्धेयक तिुथमा प्रवियामा िहेको। 

 नेपाल आयल ननगमका कमथचािीलाई तदने भननएको स्रे्जच्छक अर्कास योिना सम्बन्धमा आपनुतथ 
मन्रालयको सहसजचर्को सिंयोिकत्र्मा  कायथटोली गठन भई प्रनतरे्दन प्राप्त भएको वर्षयमा आपनुतथ 
मन्रालय ि नेपाल आयल ननगमको र्प धािणा माग गिी आपनुतथ मन्रालयमा पराचाि गरिएको । 

 सम्माननत सर्ोच्च अदालतबाट नमनत 2068/11/14 मा 2067 सालको रिट निं. 0817 को 
फैसलामा कम्पनी ऐन, 2063 मा वर्नभन्न वर्षयहरु समायोिन गनथ उल्लेि अनसुाि उक्त ऐन 
सिंशोधनको लागी उद्योग मन्रालयमा लेजि पठाईएको । 

 लेिापरिक्षण बक्यौता िहेका सिंस्र्ानलाई यानर्जशघ्र लेिापरिक्षण सम्पन्न गिाउन सम्बजन्धत 
मन्रालयलाई पराचाि गरिएको । 

 Public Enterprises  Management information system (PEMIS) लाई प्रभार्कािी र्नाउन प्रत्येक 
सार्थिननक सिंस्र्ानका  वर्षयसँग सम्बजन्धत कमथचािीलाई व्यजक्तगत रुपमा प्रजशक्षण गने कायथ 
भएको । 

 नेशनल िेनडङ्ग नलनमटेडको स्र्नमत्र्मा िहेको िग्गा नेपाल आयल ननगमलाई वर्िी गनथ सहमनत 
तदईएको सारै् उक्त कम्पनीमा स्र्ोजच्छक अर्काश योिना सिंञ्चालन गनथ सहमनत तदईएको । 

 

 
११.6 अन्तिाथवष्ट्रय आनर्थक सहायता समन्र्य महाशािाः 

 चैर मवहनामा मार रु.  १०.70 अबथ बिार्िको अन्तिावष्ट्रय आनर्थक सहायता प्रनतबद्धता प्राप्त 
भएको छ। आ .ब. 2073/74 श्रार्ण देिी चैर मसान्त सम्ममा कुल रु. २ िबथ २२ अबथ 
बिार्िको प्रनतबद्धता प्राप्त भएको छ। िसमध्ये ऋण रु. 1 िर्थ ७७ अर्थ बिार्िको िहेको छ।  

 २०७३ चैर २९ (11 April 2117 ) मा  The International Development Association (IDA) ले 
Financial Sector Stability Development Policy Credit III को लानग 100 Million US Dollor ( 

रु 10.70 अर्थ बिाबिको )  ऋण सहायता उपलधध गिाउने सम्बन्धमा  वर्श्व बैंकको IDA  ि 
नेपाल सिकाि बीच  सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

 २०७३ चैर १७ गते (30 March 2017 ) होटल अन्नपणुथमा नेपाल सिकािका ननकायहरु ि 
दातसृिंस्र्ा/ ननकायहरुले  सिंजघयता कायाथन्र्यन सम्र्न्धमा हालसम्म गिेका कायथहरुको  सनमक्षा ि 
आगामी कायथिमहरुलाई समन्र्ात्मक ढिंगले अगानड बढाउने सम्र्न्धमा गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।  

 २१-२३  अवप्रल 2017  (२०७४ बैशाि ८ -१०)  मा  अमेिीकाको र्ासीङटन डीसीमा आयोजित 
World Bank तर्ा अन्तिावष्ट्रय मिुा कोषको Spring Meeting मा नेपाली प्रनतनननध मण्डल सहभागी 
भएको ।सो बैठकमा नेपालको आनर्थक तर्ा सामाजिक वर्कासका लानग गरिएका प्रयासको 
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िानकािी गिार्एको नर्यो ।वर्श्व बैंक तर्ा मिुाकोषको सिंयकु्त रै्ठककोमा भाग नलनकुा अलर्ा 
नेपालले Climate Action Peer Exchange Partnership (CAPE) को बावषथक बैठकमा समेत भाग 
नलएको नर्यो ।  

 ४-७ मे २०१७ (२०७४ बैशाि २१ -२४ ) मा िापानको योकोहामामा आयोजित Asian 

Development Bank  को ५० औिं बावषथक बैठकमा माननीय उप प्रधान तर्ा अर्थ मन्री कृण्ण 
बहादिु महिाको नेततृ्र्मा नेपाली प्रनतनननधमण्डलले भाग नलएको ।यस अर्सिमा नेपाली प्रनतनननध 
मण्डलले Constituency Senior Officials Meeting , साकथ  अर्थमन्रीहरुको ११ औिं अनौपचािजक 
बैठक, SASEC Nodal Officials को बैठकमा समेत सहभागीता भएको नर्यो ।सो अर्सिमा नेपाली 
प्रनतननधी मण्डलले एनसयाली नबकास बैंकका अध्यक्षसँग जशष्टाचाि भेटबाताथ गिेको नर्यो । त्यस्तै 
गिी यस बैठकको अर्नधमा नेपाली प्रनतनननध मण्डलले JICA, MCC, MIGA िस्ता वर्नभन्न वर्कास 
साझेदािहरुसँग Sideline रै्ठक गिेको नर्यो । सो बैठकले  वर्कास सहायतालाई प्रभार्कािी 
बनाउने कुिामा िोड तदएको नर्यो ।  

 11 मे 2017 (२०७४ बैशाि २८) मा लगानी अनभबवृद्ध तर्ा परु्ाथधाि वर्कास (Accelerating 

Investment and Infrastructure in Nepal, AIIB ) कायथिमको Steering Committee को बैठक 
सम्पन्न भएको ।  

 24 मे 2017  (२०७४ िेष्ठ १० )मा Department for International development (DFID) ले 
Strengthening Disaster Resilience and Responding to Humanitarian Emergencies in Nepal 
ि Climate Smart Development Program कायथिमका लानग  िमश £ 46 million ि £  45.5 

million गिी िम्मा £  91.5 million ( रु १२.19 वर्नलयन बिाबिको )  अनदुान सहायता 
उपलधध गिाउने सम्बन्धमा DFID  ि नेपाल सिकाि बीच  सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

 प्रावर्नधक सहायता (Technical Assistance) पजुस्तकाको प्रकाशन गरिएको।  

 6-9 िून 2017 ( २०७४ िेठ २३ - २६) मा अमेिीकाको बासीङटन डी सीमा  Climate 

Investment Fund ( CIF ) - Committee तर्ा SREP-Sub- Committee Meeting मा सहभानगता 
िनाउनकुा  सारै् 10 िून 2017  मा UNICEF Country Program Document  नबषयक 
छलफल कायथिममा समेत सहभानगता िनाएको ।  

 िनर्ादी गणतन्र चीन सिकािको आयोिनामा नमनत २०७४ बैशाि ३१ ि िेठ १ गते  ) तदनसुाि 
१४ ि १५ मे २०१७ (मा चीनको िािधानी बेर्जिङमा “The Belt and Road Forum for 

International Cooperation” नबषयक कायथिम सम्पन्न भयो । उक्त कायथिममा नेपालको 
तफथ बाट माननीय उपप्रधान तर्ा अर्थमन्रीको नेततृ्र्मा माननीय भौनतक पूर्ाथधाि तर्ा यातायात 
मन्री ,माननीय सूचना तर्ा सञ्चाि मन्री ,पििाष्ट्र मन्रालय ,उद्योग मन्रालय ,र्ाजणज्य मन्रालय ,
अर्थ मन्रालयका पदानधकािीहरु सवहतको एक प्रनतनननधमण्डलले भाग नलएको नर्यो । 

 आषाढ मवहनामा मार रु. २१ अबथ 67 किोड बिार्िको अन्तिावष्ट्रय आनर्थक सहायता प्रनतबद्धता 
प्राप्त भएको छ। िसमध्ये रु 19 अबथ बिाबिको ऋण सहायता ि रु २ अबथ ६1 किोड बिाबिको 
अनदुान सहायता प्राप्त भएको छ ।  
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 आ .ब. 2073/74 श्रार्ण देिी अषाढ मसान्त सम्ममा कुल रु. २ िबथ 56 अबथ बिार्िको 
प्रनतबद्धता प्राप्त भएको छ। िसमध्ये ऋण रु. 1 िर्थ 96 अर्थ (76.45%)तर्ा अनदुान रु 60 
अबथ 42 किोड (23.55%) बिार्िको िहेको छ ।  

 22 June 2017 (२०७४ आषाढ 08) मा International Development Association (IDA) ले 
School Sector Development Program का लानग US$ 185 million  ( रु 19 अर्थ बिार्िको)  
ऋण सहायता उपलधध गिाउने सम्बन्धमा IDA  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

 07 July 2017 (२०७4 आषाढ २३)  मा िापान सिकािले Human Resource Development 

Scholarship का लानग िापानी यान 282 million (रु 25 किोड बिाबिको) अनदुान सहायता 
उपलधध गिाउने सम्बन्धमा िापान सिकाि ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

 14 July 2017 (२०७4 आषाढ ३0) मा वफनल्याण्ड सिकािले School Sector Development 

Program का लानग Euro 20 million ( रु 2 अर्थ ३६ किोड बिार्िको)  अनदुान सहायता उपलधध 
गिाउने सम्बन्धमा वफनल्याण्ड सिकाि  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

 क्षेरीय सहिी वर्कास आयोिनाका लानग Asian Development Bank सिंग ७ िलुाई २०१७ मा 
ऋण र्ाताथ सम्पन्न भएको । 

 िनु १६ देि १८, २०१७ मा कोरियामा सम्पन्न Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB) को दोश्रो बावषथक बैठकमा माननीय अर्थमन्री श्री ज्ञानेन्ि बहादिु काकीको नेततृ्र्मा एक 
प्रनतनननध मण्डलले भाग नलएको । सो अर्सिमा नेपालका पूर्ाथधाि क्षेरमा लगानी गनथ बैंकलाई 
वर्शेष अनिुोध गरिएको । नेपालको अनिुोध बमोजिम दईु आयोिनालाई बैंकले पार्पलार्नमा 
िािेको िानकािी तदएको छ । 

 अर्थ मन्रालय ि Asian Development Bank, Nepal Resident Mission को सिंयकु्त आयोिनामा 
Second Tripartite Portfolio Review Meeting (TPRM) यही 21 िनु 2017 मा अर्थ सजचर् 
श्री शान्तिाि सरेु्दी तर्ा Deputy Director General SARD/ADB श्री तदर्श शिणको सिंयकु्त 
अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । यस Review Meeting को उदे्दश्य पनछल्लो पटक भएको Review 

Meeting मा सहमत भएको कायथहरुको प्रगनतको समीक्षा गने ि तोवकएका परियोिनाहरुको प्रमिु 
मदु्दाहरुमा छलफल गने सारै् अको अर्नधको लानग ती मदु्दाहरुको र्ािेमा छलफल गने िहेको नर्यो 
। 

 नेपाल सिकाि ि The Millennium Challenge Corporation (MCC) बीच िनु २६ देजि ३०, 
२०१७ सम्म अमेरिकाको र्ाजशङ्टन नड.सी.मा अर्थ मन्रालय,  अन्तिाथवष्ट्रय आनर्थक सहायता 
समन्र्य महाशािा प्रमिु श्री बैकुण्ठ अयाथलको नेततृ्र्मा र्ाताथ सम्पन्न भयो । MCC ले से्टेम्बि 
२०१७ सम्ममा हस्ताक्षाि गने गिी वर्द्यतु प्रशािण लार्न तर्ा सडक क्षेरका आयोिनाहरु 
कायाथन्र्यन गनथ करिर् ५०० नमनलयन अमेरिकी डलि अनदुान सहायता उपलधध गिाउने भएको 
छ । 
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११.7 वर्त्तीय क्षरे व्यर्स्र्ापन महाशािाः 
 Accelerating Infrastructure Investment in Nepal को Steering Committee को ननणथयबमोजिमका 

कायथहरू भर्िहेको ।   पूर्ाथधाि वर्कास बैंक स्र्ापनाको कायथ अगानड र्ढाईएको । 

 वर्त्तीय साक्षिता िणनीनत (2073/74-2077/78) तिुथमा कायथ भईिहेको। 

  “बैंक, वर्त्तीय सिंस्र्ा, बीमा, सहकािी तर्ा पुिँीबिाि उपसनमनत” को प्रनतरे्दन तयाि गिी िािस्र् 
पिामशथ सनमनतमा पेश गरिएको। 

 नधतोपर व्यर्सायी (नधतोपर दलाल, नधतोपर व्यापािी तर्ा बिाि ननमाथता) ननयमार्ली, २०६४ मा 
पवहलो सिंशोधन गिी कायाथन्र्यनमा ल्याउन नेपाल नधतोपर बोडथलाई स्र्ीकृनत प्रदान गरिएको । 

 िेनडट िेवटङ्ग ननयमार्ली, २०६८ मा पवहलो सिंशोधन गिी कायाथन्र्यनमा ल्याउन नेपाल नधतोपर 
बोडथलाई स्र्ीकृनत प्रदान गरिएको । 

 भकूम्प पीनडतहरूको घि ननमाथणका लानग सामवुहक िमानीमा ननधयाथिी ऋण उपलधध गिाउने 
कायथवर्नध, २०७४ नेपाल सिकाि मजन्रपरिषद् बाट स्र्ीकृत भएको । 

 एन.आर्थ.नड.सी. डेभलपमेन्ट बैंक ि िावष्ट्रय र्ाजणज्य बैंक एक आपसमा गाभ्ने सम्बन्धी नेपाल 
सिकाि (मजन्रपरिषद् ) को नमनत 2073/10/14 को ननणथय कायाथन्र्यनका लानग गतठत कायथ 
दलको बैठक ननिन्ति भर्िहेको । 

 नागरिक लगानी कोषलाई महोत्तिी जिल्लाको बतदथबास तर्ा बाँके जिल्लाको कोहलपिुमा शािा 
कायाथलय िोल्न सहमनत प्रदान गरिएको। 

 नेपाल सिकाि, मजन्रपरिषद् को नमनत २०७४/०२/०४ को ननणथयानसुाि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज 
नलनमटेडको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्षमा लक्ष्मण न्योपानेलाई ननयकु्त गरिएको । 

 वर्त्तीय क्षेर स्र्ावयत्र् कायथिम (FSSP)  अन्तगथत यस महाशािाको सह-सजचर्को सिंयोिकत्र्मा 
वर्त्तीय क्षेर स्र्ावयत्र् कायथिम उपसनमनत गठन गरिएको। 

 कृवष वर्कास बैंकको सिंञ्चालकमा क्षेर बहादिु सेिरु्ाल ि  तर्ा िावष्ट्रय र्ाजणज्य बैंकको सञ्चालकमा 
िवर्न्ि लाल शे्रष्ठलाई  ननयकु्त गरिएको । 

 नेपाल सिकाि, मजन्रपरिषद् को नमनत २०७४/०३/२९ को ननणथयानसुाि नपेाल िाष्ट्र बैंकको पुिँी 
र्वृद्धका लानग आर्श्यक र्प िकम रू. दईु अर्थ बैंकको साधािण िगेडा कोषको िकमबाट प्रयोग 
गनथ स्र्ीकृनत प्रदान गरिएको ।  

 

११.8 कानून तर्ा पिामशथ महाशािाः  

देहायका वर्षयहरुमा काननुी पिामशथ तर्ा िाय प्रदान गरिएको 

 फैसला कायाथन्र्यन प्रनतरे्दन तयाि गने, EPCF (आयोिना कायाथन्र्यन र्जन्िननयरिङ्ग, िरिद ननमाथण 
ि वर्जत्तय व्यर्स्र्ा सम्बन्धी ननदेजशका) िज्िमुागथ सञ्चालन तर्ा अनमुनतपर सम्बन्धी कायथवर्नध, 
2073, नेपाल वर्द्यतु प्रानधकिणको सहायक ऋण सम्झौताको मस्यौदा, योगदानमा आधारित 



27 

 

ननर्जृत्तभिण कोष स्र्ापना गने सम्बन्धी वर्धेयक, 2073, अन्ति सिकािी वर्त्त व्यर्स्र्ा 
वर्धेयक,2073, कमथचािी प्रजशक्षण प्रनतष्ठान आनर्थक प्रशासन वर्ननयमार्ली, अस्र्ायी कमथचािी 
सवुर्धा, नेपाल िानेपानी सिंस्र्ान सहायक ऋण अनदुान सम्झौता, नगि वर्कास ननयमार्ली, 
2073। 

 नेपाल सिकािले ननिीकिण ऐन, २०50 को दफा 6 ले तदएको अनधकाि प्रयोग गिी ऐनको दफा 
8 को िण्ड (घ) बमोजिम बटुर्ल धागो काििाना नलनमटेड ि र्ीिगिंि जचनी काििाना नलनमटेडको 
सम्पजत्त प्रनतस्पधाथमा भाडामा तदएि ननिीकिणमा िाने सम्बन्धमा ि नेपाल सिकािले भन्साि ऐन, 

२०६४ को दफा ३ ले तदएको अनधकाि प्रयोग गिी व्यापाि सहिीकिण तर्ा व्यर्स्र्ापनको लानग 
कन्चनपिु भन्साि कायाथलय मातहत िहेको बेलौिी भन्साि कायाथलयलाई कैलाली भन्साि कायाथलय 
मातहत िहने गिी भन्साि क्षेर कायम गने सम्बन्धमा नेपाल िािपरमा प्रकाजशत गने सूचना 
सम्पादन गरिएको। 

 नगद कािोबािमा सीमा तोक्ने  सम्बन्धमा सूचना प्रकाशनका लानग मिुण वर्भागमा अनिुोध गरिएको 
। 

 िािस्र् ऐन, ननयम तर्ा प्रशासननक सधुाि उप–सनमनतको रै्ठक आयोिना गिेको । 

 र्स्त ुवर्ननमय बिाि वर्धेयक, आनर्थक वर्धेयक,  वर्ननयोिन वर्धेयक,  िाष्ट्र ऋण उठाउने वर्धेयक, 

लेिापिीक्षण वर्धेयक, अन्ति सिकािी वर्त्त व्यर्स्र्ापन वर्धेयक, २०७३, िावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तर्ा 
वर्त्त आयोग वर्धेयक, २०७४, मूल्य अनभर्वृद्ध कि (उन्नार्सौं सिंशोधन) ननयमार्ली, २०७४, 

अन्तःशल्क (सरौं सिंशोधन) ननयमार्ली,      २०७४, भन्साि (आठौं सिंशोधन) ननयमर्ली, २०७४, 

आयकि (सातौं सिंशोधन) ननयमार्ली, २०७४ ि मतदिा (दोस्रो सिंशोधन) ननयमहरु, २०७४ को 
काननुी मस्यौदा तयाि गिेको । 

 किदाता कायाथलय गौिको कायाथलय भर्न ननमाथणको लानग लागत अनमुान स्र्ीकृतीका सम्बन्धमा ि 

हलुाकबाट महशलु भकु्तानी सेर्ा सम्बन्धी कायथवर्नध, २०७३ का सम्बन्धमा कानूनी िाय, पिामशथ 
तदएको । 

 मूल्य अनभर्वृद्ध कि (उन्नार्सौं सिंशोधन) ननयमार्ली, २०७४, अन्तःशलु्क (सरौं सिंशोधन) ननयमार्ली, 
२०७४, भन्साि (आठौं सिंशोधन) ननयमार्ली, २०७४, आयकि (सातौं सिंशोधन) ननयमार्ली, २०७४ 
ि मतदिा (दोस्रो सिंशोधन) ननयमहरु, २०७४ का सम्बन्धमा, सामवयक कि असलु ऐन, २०१२ को 
दफा ३ ले तदएको अनधकाि प्रयोग गिी िािी गरिएको आदेशका  सम्बन्धमा नेपाल िािपरमा 
प्रकाजशत गिी सूचना सम्पादन गिेको । 

 सामवयक कि असलु ऐन, २०१२ को दफा ३ ले तदएको अनधकाि प्रयोग गिी िािी गरिएका 
आदेशका सम्बन्धमा नेपाल िािपरमा सूचना प्रकाशनका लानग मिुण वर्भागमा अनिुोध गरिएको । 

 

 गस्ती परिचि िामिाि कटे्टलको ननयजुक्त नमनत वकटान सम्बन्धमा, सम्माननत सर्ोच्च अदालतको 
फैसला कायाथन्र्यन सम्बन्धमा, सडक उपभोग दस्तिु सिंकलन सहमनत सम्बन्धमा, कञ्चनपिु भन्साि 
कायाथलयको बेरुि ु ननयनमत गने सम्बन्धमा, नर्वकिण सनुतथ उद्योगको अन्तःशलु्क वफताथ सम्बन्धमा, 
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वर्िय मेटल र्न्रवष्ट्रिको आयकि वफताथ सम्बन्धमा, नमनाक्षी प्रोडक्स नेपाल प्रा.ली. को अन्तःशलु्क 
वफताथ सम्बन्धमा, आन्तरिक िािस्र् कायाथलय वर्िगञ्जका अननल कुमाि झाको का.स.मू. फािम 
सम्बन्धमा, शा.अ. नािायण प्रसाद िेग्मीको अध्ययन नबदा सम्बन्धमा, कायाथलय सहयोगी शेि ब. 
नलम्बकुो औषधी उपचाि िचथ सम्बन्धमा, नेपाल सिंस्कृत वर्श्ववर्द्यालय अनसुन्धान केन्िलाई सर्ािी 
साधन हस्तान्तिण सम्बन्धमा, भकूम्प प्रभावर्त चाि जिल्लामा ग्रानमण दूि सिंचाि पञु्याउन आयात 
गरिने उपकिणको स्र्ीकृनतका सम्बन्धमा कानूनी िाय/पिामशथ तदएको ।   

   ASYCUDA World लागू भएका भन्साि कायाथलयहरुमा कायाथन्र्यका ननजम्त Bar Code सवहतको 
(म.ले.प.फा.निं. ११ क) को नगदी िनसद परिमािथन गने सूचनाका सम्बन्धमा ि िा.वट.फा. ९(१), 

११(९), ११(११), ११(१२), ११(१३), ११(१४), १२(४), १२(५), १३(११), १४(९), १७(३), 

१९(८), १९(९), १९(१०), २९(३) ि ३६(१) र्ान–१६ बमोजिम ननणथय भएका िािस्र् छूट 
सूचना सम्पादनका सम्बन्धमा कानून न्याय तर्ा सिंसदीय मानमला मन्रालयलाईथ अनिुोध गरिएको ।  

 मूल्य अनभर्वृद्ध कि (उन्नार्सौं सिंशोधन) ननयमार्ली, २०७४, अन्तःशल्क (सरौं सिंशोधन) ननयमार्ली,      
२०७४, भन्साि (आठौं सिंशोधन) ननयमर्ली, २०७४, आयकि (सातौं सिंशोधन) ननयमार्ली, २०७४ 
ि मतदिा (दोस्रो सिंशोधन) ननयमहरु, २०७४ का सम्बन्धमा सूचना प्रकाशनका मिुण वर्भागलाई 
अनिुोध गरिएको । 

 

    
११.9 अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन महाशािाः 
 

 प्रधानमन्री तर्ा मन्रीपरिषदको कायथलयका सजचर्को नेततृ्र्मा गतठत यस महाशािाका सहसजचर् 
सदस्य िहेको  केन्िीय अनगुमन टोलीले ठुलो बिेट भएका ६ र्टा मन्रालयहरु भौनतक परु्ाथधाि 
तर्ा यातायात, सहिी वर्कास, सिंजघय मानमला तर्ा स्र्ानीय वर्कास, िानेपानी तर्ा सिसफाई, 
स्र्ास््य ि सिंस्कृनत पयथटन तर्ा नागरिक उड्डययन मन्रालय तर्ा 2 र्टा वर्भागहरु सडक वर्भाग ि 
सहिी वर्कास वर्भागको अनगुमन गरिएको । 

 िावष्ट्रय गौिर्का ि प्रार्नमकता प्राप्त २५ किोडभन्दा बढी परियोिना लागत भएका ननमाथणानधन 
परियोिनाहरुको समग्र बिेट नबननयोिन, ठेक्कापट्टाको जस्र्नत, िचथको अर्स्र्ा त्यसको सबल ि दबुथल 
पक्षसमेतको स्र्लगत अनगुमन गिी पषृ्ठपोषण एर्म ्कायथयोिना परिमािथन समेत गनथ अनगुमन तर्ा 
मूल्याङ्कन महाशािाका सहसजचर्को सिंयोिगत्र्मा  ५ सदस्यीय अनगुमन टोलीले अनगुमन 
गिेको।यसैिममा गौतम बदु्ध क्षेरीय नबमास्र्ल, बटुर्ल- बेलवहया व्यापारिक मागथ आयोिना, र्र्ई 
नसिंचाई आयोिना र्तदथया, िानी िमिा कुलरिया नसिंचाई आयोिना कैलाली, भेिी र्र्ई र्हउुदे्बश्यीय 
आयोिना सिेुत, साना वकसान वर्कास र्ैंक िािा सिंचानलत कायथिमहरु, व्यर्सावयक कृवष आयोिना 
सडक वर्भाग, शहिी वर्कास वर्भाग, लजुम्र्नी क्षेर वर्कास कोष, उत्ति दजक्षण कोशी िािमागथ 
आयोिना सिंिरु्ासभा, आ.िा.का. नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज भन्साि कायाथलय, सदुिु तर्ा मध्यपजिमाञ्चल 
िािस्र् अनसुन्धान क्षेरीय कायाथलय कोहलपिु, आ.िा.का. वर्िाटनगि, लामार्गि भन्साि कायाथलय, 
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आ.िा.का. भैिहर्ा, आ.िा.का. बटुर्ल, भैिहर्ा भन्साि कायाथलय, िािस्र् अनसुन्धान पजिमाञ्चल 
क्षेरीय कायाथलय को अनगुमन गरिएको । 

 दोस्रो चौमानसक अर्नधको मन्रालयस्तिीय वर्कास समस्या समाधान सनमनत (MDAC) को बैठक 
सम्पन्न  गिी ननम्नानसुाि ननणथय गरिएको ि यसको कायाथन्र्यन गनथ सम्र्जन्धत ननकायमा पठाईएको 
। 

 अर्थ मन्रालय ि अन्तगथतका अनधकािंश ननकायहरुको दोस्रो चौमानसक अर्नधसम्मको पुिंिीगत 
िचथ ि वर्कास आयोिनाहरुको प्रगनत सन्तोषिनक नदेजिएकोले चाल ुआनर्थक बषथको बािंकी 
अर्नधमा आयोिना कायाथन्र्यनलाई नतब्रता तदई पुिंिीगत िचथ बिेटको 80 प्रनतशत भन्दा 
मानर् पयुाथउन सम्बजन्धत सबै नबशेषरुपमा वियाजशल िहने । 

 वर्ननयोजित बिेट मध्ये िनुसकैु स्रोतबाट व्यहोरिने िकम भएपनन आयोिना कायाथन्र्यनमा 
सहजिकिण हनुे गिी यर्ाजशघ्र ननकाशा तदने । 

 बैदेजशक सहायता तफथ  सोधभनाथ प्रकृयाबाट प्राप्त हनुपुने ऋण तर्ा अनदुानको किीब रु 30 
अबथ शोधभनाथ प्राप्त हनु बािंकी देजिएकोले अन्तिाथवष्ट्रय आनर्थक सहायता समन्र्य महाशािा, 
बिेट तर्ा कायथिम महाशािा ि महालेिा ननयन्रक कायाथलयले समन्र्यात्मक ढिंगबाट 
काम गिी यर्ाजशघ्र शोधभनाथ प्राप्त गने ।  

 चाल ुआनर्थक बषथको बिेट िचथ ि भौनतक प्रगनतको आधािमा आगामी आ.ब. को बिेट 
वर्ननयोिन गने । चाल ु आनर्थक बषथमा 50% भन्दा कम िकम िचथ गने 
ननकाय/आयोिनाको बिेट छुट्ािंउदा िचथ हनुे भिपदो आधाि वर्ना वर्ननयोिन नगने 
व्यर्स्र्ाको र्ालनी गने । 

 कृवष तर्ा पश ुर्ीमा तफथ  वर्नभन्न र्ीमा कम्पनीहरुले पाउन ुपने वप्रनमयम अनदुान यर्ाजशघ्र 
ननकासा गने व्यर्स्र्ा नमलाउने । 

 भकुम्पपीनडतलाई घि ननमाथण गनथ तदने 2% व्यािदिको सहनुलयतपूणथ किाथको कायथवर्नधलाई 
सिल बनाई भकुम्पपीनडतको पहुिंचयोग्य बनाउने व्यर्स्र्ा नेपाल िाष्ट्र बैंक ि वर्जत्तय क्षेर 
व्यर्स्र्ापन महाशािाले नमलाउने । सारै् सामूवहक िमानीमा ऋण तदने सम्बन्धी कायथवर्नध 
बनाई लाग ुगने । 

 कृवष किाथ व्याि अनदुान कायथवर्नधमा सिंशोधन भर् सकेकाले यसलाई आम वकसानको 
पहुँचमा पयुाथई यस्तो किाथ  वर्स्तािमा िोड तदने । 
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12. सूचना अनधकािी ि प्रमिुको नाम तर्ा सम्पथकथ  टेनलफोन नम्र्िः 
 

प्रमिु : सजचर् शान्तिाि सबेदी  ४२११३३२ 
प्रर्क्ता तर्ा सूचना अनधकािी : सहसजचर् िामशिण पडुासैनी ४२००४६९ 
सहायक प्रर्क्ता तर्ा सहायक सूचना अनधकािी : उपसजचर् सशुील कुमाि शमाथ नेपाल ४२००४२६ 

 
१३ सूचनाको हक सम्बजन्ध ऐन, 2064 को दफा ३ ि ७(१) बमोजिम माग गरिएको सूचना ि उपलधध 

गिार्एको सूचना सिंख्या : 
 माग गरिएको सूचना सिंख्या : 2 
 उपलधध गिार्एको सूचना सिंख्या : 2 
 
१४  ऐन, ननयम ि ननदेजशकाको सूचीः 

 
अर्थ मन्रालयलाई ननतदथष्ट गरिएका कायथहरु सम्पादन गने नसलनसलामा मन्रालय ि अन्तथगतका ननकायहरुले 
ननम्नानसुािका कानून प्रयोग गिी आफनो कायथ सम्पादन गने गिेका छन।् 

 नेपालको सिंवर्धान २०७२ को आनर्थक कायथ प्रणाली सम्र्न्धी वर्षयमा उजल्लजित धािाहरु 
 आयकि ऐन, २०५८ 
 मूल्य अनभर्वृद्ध कि ऐन, २०५२ 
 अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ 
 भन्साि ऐन, २०६४ 
 िािस्र् चहुार्ट (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ऐन, २०५२ 
 सम्पजत्त शदु्धीकिण ननयन्रण ऐन, २०६४ 
 वर्देशी वर्ननमय (ननयनमत) गने ऐन, २०१९ 
 ननकासी पैठािी ननयन्रण ऐन, २०१३ 
 मतदिा ऐन, २०३१ 
 उपभोक्ता सिंिक्षण ऐन, २०५४ 
 सम्पजत्त शदु्धीकिण (मनन लाउण्डरिङ्ग) ननर्ािण ननयमार्ली, २०६६ 
 औषधी ऐन, २०३५ 
 िानी तर्ा िाद्य पदार्थ ऐन, २०४२ 
 िाद्य ऐन, २०२३ 
 िािस्र् न्यायानधकिण ऐन, २०३१ 
 र्न ऐन, २०४९ 
 िावष्ट्रय ननकुञ्ज तर्ा र्न्य िन्त ुसिंिक्षण ऐन, २०२९ 
 लागू औषध (ननयन्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहनतयाि िि ििाना ऐन, २०१९ 
 सर्ािी तर्ा यातायात व्यर्स्र्ा ऐन, २०४९ 



31 

 

 वर्ष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१९ 
 पेटेन्ट, नडिार्नि िेड माकथ  ऐन, २०१९ 
 भन्साि ननयमार्ली, २०६४ 
 मूल्य अनभबवृद्ध कि ननयमार्ली, २०५३ 
 आयकि ननयमार्ली, २०५९ 
 अन्तःशलु्क ननयमार्ली, २०५९ 
 मतदिा ननयमार्ली ,२०३३ 
 िासायननक मल ननदेजशका, २०५७ 
 िासायननक मल ननयन्रण आदेश, २०५५ 
 नेपाल सर्ािी प्रदषुण मापदण्ड, २०५६ 
 र्ाजणज्य तर्ा आपूनतथ मन्रालयको नमनत२०६६/७/१६ को सूचना 
 ननिीगणु्टा, जझटी भािी सम्बन्धी सूचना 
 सालर्साली आनर्थक ऐन 
 िािस्र् चहुार्ट (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ननयमार्ली, २०७० 
 नेपाल सिकािका ननणथयहरु 
 आनर्थक कायथवर्नध ऐन, २०५५ 
 आनर्थक कायथवर्नध ननयमार्ली, २०६४ 
 सार्थिननक िरिद ऐन, २०६३ 
 सार्थिननक िरिद ननयमार्ली, २०६४ 
 भ्रमण िचथ ननयमार्ली, २०६४ 
 ऐन सम्बद्ध ननदेजशकाहरु (आयकि, मूल्य अनभर्वृद्ध कि, अन्तःशलु्क, भन्साि ऐन र्मोजिम) 
 WTO/WCO को र्डापर 
 SAARC/SAFTA को र्डापर
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४ .अन्य वर्र्िणः 
(क)  मन्रालय ि अन्तथगथत वर्भागहरुको रे्भसाईथटः 

  
l

;

 

g+ 

नाम 
pkof]u 

! www.mof.gov.np अर्थ मन्रालयका प्रकाशन तर्ा अन्य 
सूचनामलुक िानकािी 

@ www.fcgo.gov.np महालेिा ननयन्रकका प्रकाशन तर्ा अन्य 
सूचनामलुक िानकािी  

# www.ird.gov.np आन्तरिक िािस्र् वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य 
सूचनामूलक िानकािी 

$ www.dri.gov.np िािस्र् अनसुन्धान वर्भागका प्रकाशन तर्ा 
अन्य सूचनामलुक िानकािी  

% www.customs.gov.np भन्साि वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य 
सूचनामलुक िानकािी  

^ www.ratc.gov.np िािस्र् प्रसाशन तालीम केन्िका प्रकाशन तर्ा 
अन्य सूचनामलुक िानकािी 

& www.dmli.gov.np सम्पजत्त शदु्धीकिण अनसुन्धान वर्भागका 
प्रकाशन तर्ा अन्य सूचनामूलक िानकािी  

(क) अर्थ मन्रालयका प्रकाशनहरु:- 
 अर्थ मन्रालयले आफुसिंग सम्बजन्धत कामहरूको प्रगनत वर्र्िण  तर्ा प्रनतरे्दनहरू मन्रालयको 
रे्भसार्टमा िाख्नकुा सारै् छपाई गिेि प्रकाशन गिी सर्थसाधािणलाई उपलधध गिाउँदै आएको छ। 
यसैगिी बिेट सम्बन्धी दस्तारे्िहरू सार्थिननक गिी सर्थसाधािणको सहि पहुँचको व्यर्स्र्ा गिेको छ।
 मन्रालयका प्रकाशनहरू ननम्न बमोजिम छन:्- 
 बिेट कायाथन्र्यनको बावषथक प्रनतरे्दन,  
 बिेट तिुथमा तदग्दशथन, 
 मन्रालयहरूको प्रगनत वर्र्िण 
 प्रावर्नधक सहायता सम्बन्धी वर्र्िण 
 वर्ननयोिन ऐन ि िातो वकताब, 
 आनर्थक ऐन ि िािस्र्को नीनत तर्ा कायथिम, 
 िाष्ट्र ऋण उठाउने ऐन  
 आनर्थक सरे्क्षण २०७३।७४ 
 र्िेट र्क्तव्य आ.र्. २०७४।७५ 
 सार्थिननक सिंस्र्ानहरूको स्र्नत प्रनतरे्दन, 
 सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको र्ावषथक प्रनतरे्दन , 

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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 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा५(३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको अर्थ मन्रालयसिंग 
सम्बजन्धत सार्थिननक वर्र्िण 

 आनर्थक र्षथ २०७३।७४ को र्िेटको मध्यार्नध मूल्यािंकन प्रनतरे्दन, 
 माननीय अर्थमन्री, सजचर् ि प्रर्क्तार्ाट समय समयमाप्रसे भेटघाट कायथिम बयोिना गिी सूचना 

प्रर्ाह भैिहेको  
 िेनडयो नेपालमा प्रत्येक शननर्ाि वर्हान ८:२५ देजि ८:४० सम्म आनर्थक नेपाल कायथिम 

प्रशािणको माध्यमबाट मन्रालयको गनतवर्नध िानकािी गिाउने िहेको ।। 
 नेपाल टेनलनभिनबाट "आनर्थक समवृद्धको" कायथिम प्रशािण भर्िहेको, अन्तिावष्ट्रय आनर्थक साहायता 

समन्र्य महाशािाको न्यूि लेटि ननयनमत रुपमा प्रकावहत भईिहेको । 
 IECCD News Letter 
 लैवङ्गक उत्तिदायी बिेट तिुथमा तदग्दथशथन, २०६९ 
 डेभलपमेन्टको-अपिेशन रिपोटथ, २०१६ (DCR, 2016) 
 मन्रालयमा प्राप्त र्ीलहरु भकु्तानी गनुथअनध िानकािीका लानग Website मा िाख्न ेगरिएको छ । 
 मन्रालयको सार्थिाननक सूचनाहरु Website मा िाख्न ेगरिएको छ । 

 

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

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

महालेिा ननयन्रक श्री िािेन्िप्रसाद नेपाल dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

महाननदेशक 
 

/fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

महाननदेशक >L lszf]/h+u sfsL{ cfGtl/s /fh:j ljefu     $!!&** 4410340 

महाननदेशक >L िामशिण जचमोरिया eG;f/ ljefu              @%(*)* 4259793 

महाननदेशक श्री िीर्नप्रकाश नसटौला ;DklQ z'4Ls/0f cg';Gwfg ljefu  $@$^%%! 4246554 

तालीम प्रमिु >L अिुथन प्रसाद पोििेल /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 
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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 

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 

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 



35 

 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

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

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 

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 कोष 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 

१७ नेपाल र्ैंक नलनमटेड   
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ि) अनसुचुीहरु 

१) आ.ब. 2073/74 को िािस्र् असलुीको तानलका 

2) आ.ब. 2073/74 को अर्थ मन्रालयको चाल ुतर्ा पुिंिीगत िचथको फािंटबािी 
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अनुसुची -१ 
g]kfn ;/sf/ 
cy{ dGqfno 

             cf=j= @)&#÷&$ c;f/ dlxgf;Ddsf] /fh:j c;"nL ljj/0f 

           

k|f/lDes -?=xhf/df_ 

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

-@)&#÷)&$_ 

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

nIosf] 

t'ngfdf   

Ü  

rfn' cf=a=sf] 

c;f/ dlxgfsf] 

nIosf 

t'ngfdf 

rfn' cf=j=sf]  

c;f/ 

dlxgf;Ddsf] 

nIosf 

t'ngfdf 

ut aif{sf] 

o; cjlwsf] 

t'ngfdf 
c;f/ sf] c;f/ ;Ddsf] nIo c;"nL nIo c;"nL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
!= e+;f/ dxz'n 

104,740,068 10363168 82159137 10,474,007 10766689 104,740,068 113184012 108.06 102.79 108.06 37.76 

     k}7f/L 
91,873,021 10043775 77822181 9,187,302 9350737 91,873,021 98920377 107.67 101.78 107.67 27.11 

     lgsf;L 
989,413 5670 113683 98,941 9640 989,413 112145 11.33 9.74 11.33 -1.35 

  k'jf{wf/ s/ 
7,361,306 0 0 736,131 877410 7,361,306 9495405 128.99 119.19 128.99   

     eG;f/sf] cGo cfo 
609,777 63319 810994 60,978 36300 609,777 388611 63.73 59.53 63.73 -52.08 

     s[lif ;'wf/ z'Ns 
3,906,551 250404 3412279 390,655 492602 3,906,551 4267474 109.24 126.10 109.24 25.06 

@= d"No clea[l4 s/ 
164,720,380 13095399 122411939 15,878,750 15172100 164,720,380 160316589 97.33 95.55 97.33 30.96 

     pTkfbg, ljqmL, ;]jf 
59,328,754 5993843 49520652 5,339,588 6906485 59,328,754 61120385 103.02 129.34 103.02 23.42 

     k}7f/L 
105,391,626 7101556 72891287 10,539,163 8265615 105,391,626 99196204 94.12 78.43 94.12 36.09 

#= cGtMz'Ns 
80,942,626 10865567 65776418 8,994,767 6812917 80,942,626 84678372 104.62 75.74 104.62 28.74 

  cfGtl/s pTkfbg 
45,025,232 2917840 36222112 5,403,028 3737511 45,025,232 47215423 104.86 69.17 104.86 30.35 

     k}7f/L 
35,917,394 7947727 29554306 3,591,739 3075406 35,917,394 37462949 104.30 85.62 104.30 26.76 

$ :jf:Yo ;]jf z'Ns 968,943 55933 724777 48,447 58750 968,943 863366 89.10 121.27 89.10 19.12 

% lzIff ;]jf z'Ns 756,248 58960 556320 75,625 69452 756,248 739725 97.82 91.84 97.82 32.97 

^ cfos/ 127,522,340 24817003 117407751 28,422,442 28169916 127,522,340 148236086 116.24 99.11 116.24 26.26 

     cfos/ 114,189,830 23785207 107197217 26,263,661 26835682 114,189,830 135584156 118.74 102.18 118.74 26.48 

     3/hUuf jxfns/ 3,752,410 687765 3358368 1,200,771 809200 3,752,410 4058792 108.16 67.39 108.16 20.86 

     Jofhs/ 9,580,100 344031 6852166 958,010 525034 9,580,100 8593138 89.70 54.80 89.70 25.41 

& /lhi6«]zg b:t'/ 14,042,397 1965903 13144297 702,120 1736673 14,042,397 19317902 137.57 247.35 137.57 46.97 

* ;jf/L ;fwg s/ 7,540,876 657163 7104760 377,044 1197067 7,540,876 8798581 116.68 317.49 116.68 23.84 

( cGo s/ 9,357,954 1218660 11811216 748,636 2049004 9,357,954 11351735 121.31 273.70 121.31 -3.89 

  hDdf s/ /fhZj 510,591,832 63097756 421096615 65,721,839 66032568 510,591,832 547486368 107.23 100.47 107.23 30.01 

!) hDdf u}/ s/ /fhZj 55,304,668 21585700 60865035 6,636,560 16006828 55,304,668 61693628 111.55 241.19 111.55 1.36 

  s"n /fhZj 565,896,500 84683456 481961650 72,358,399 82039396 565,896,500 609179996 107.65 113.38 107.65 26.40 

!= ljefux?af6 k|fKt ljj/0f cg';f/ . 
@= s"n g]]kfn /fi6\| a}ssf] tYof+saf6 lnOPsf] . 

         
 

#= d'= c= s/ k}7f/L tkm{ o; dlxgfsf] s/ lkmtf{ ?= ^#(@(# xhf/ ;dfof]hg ul/Psf] . 
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d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

         vr{sf] kmf+^jf/L 

   
 

2074 असार dlxgfsf] 
  

cfly{s aif{M 
 

2073.74 
 

 
    

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

3050113 -rfn'_ 

   

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 

7638828.68 7638828.68 103542452.00 21111 tnj 103542452.00 103542452.00 0.00 0.00 

235516.13 235516.13 2968231.02 21113 dx+uL eQf 2971000.00 2968231.02 2768.98 0.00 

4186563.40 4186563.40 28186296.80 21119 cGo eQf 29008000.00 28186296.80 821703.20 0.00 

0.00 0.00 1882500.00 21121 kf]zfs 1890000.00 1882500.00 7500.00 0.00 

1016202.44 1016202.44 5546044.72 22111 kfgL tyf ljh'nL 6060000.00 5546044.72 513955.28 0.00 

916519.66 916519.66 2079568.46 22112 ;+rf/ dx;'n 2080000.00 2079568.46 431.54 0.00 

224644.00 224644.00 1347864.00 22122 cGo ef*f 1348000.00 1347864.00 136.00 0.00 

975686.71 975686.71 11103656.71 22211 O{Gwg 11174000.00 11103656.71 70343.29 0.00 

4019738.00 4019738.00 19962936.00 22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 20100000.00 19962936.00 137064.00 0.00 

0.00 0.00 496657.60 22213 ladf 520000.00 496657.60 23342.40 0.00 

6546689.00 6546689.00 39161282.00 22311 sfof{no ;DjGwL 39700000.00 39161282.00 538718.00 0.00 

6910.00 6910.00 92485.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 100000.00 92485.00 7515.00 0.00 

0.00 0.00 13475.00 22314 OGwg cGo k|of]hg 75000.00 13475.00 61525.00 0.00 

8000.00 8000.00 299702.00 22321 
lgld{t ;fj{hlgs ;DkQLsf] 

dd{t ;+ef/ vr{ 
300000.00 299702.00 298.00 0.00 

554950.00 554950.00 2279012.58 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 3025000.00 2279012.58 745987.42 0.00 

1341480.00 1341480.00 8807802.55 22412 cGo ;]jf z'Ns 8848000.00 8807802.55 40197.45 0.00 
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1020535.00 1020535.00 1068560.00 22511 sd{rf/L tfnLd 1200000.00 1068560.00 131440.00 0.00 

10399255.00 10401247.00 22316678.00 22522 sfo{s|d vr{ 28549000.00 22316678.00 6232322.00 0.00 

-1233575.00 -1233575.00 4258998.25 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  6020000.00 4258998.25 1761001.75 0.00 

-58675.00 -58675.00 216736.00 22612 e|d)f vr{ 340000.00 216736.00 123264.00 0.00 

7491735.00 7491735.00 21270958.00 22711 ljjw vr{ 22537000.00 21270958.00 1266042.00 0.00 

1600000.00 1600000.00 12100000.00 26411 

;/sf/L lgsfo, 

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

rfn' cg'bfg 

12100000.00 12100000.00 0.00 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 

46891003.02 46892995.02 289001896.69   hDdf 301487452.00 289001896.69 12485555.31 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 

46891003.02 46892995.02 289001896.69   s'n hDdf 301487452.00 289001896.69 12485555.31 0.00 

   
  

    sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

  

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

289001896.69 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

289001896.69 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 

 

2696739.00 

  

hDdfM 
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Dofb ggf#]sf]M 

    

s/ bflvnf af+sL 

  Dofb gf#]sf]M 

        k]ZsL afx]s 

v'b vr{M 

 

286305157.69 

  

o; dlxgfsf] -1992.00 

  

 

    

o; dlxgf 

;Ddsf] 0.00 

  
 

        tof/ ug]{M 

   

l;kmfl/; ug]{M 
 

 

:jLs[t ug]{M 

 b:tvtM 

   

b:tvtM 
 

 

b:tvtM 

 gfdM 

   

gfdM 
 

 

gfdM 

 bhf{M 

   

bhf{M 
 

 

bhf{M 

 ldltM 

   

ldltM 
 

 

ldltM 

  



41 

 

 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 

         vr{sf] kmf+^jf/L 

   
 

2074 c;f/ dlxgfsf] 
  

         
cfly{s aif{M 

 

2073.74 c;f/ 
     

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

  

3050114 -k+"hLut_ 

   

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 

534970.00 534970.00 4005399.00 29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 4409000.00 4005399.00 403601.00 0.00 

0.00 0.00 371660.00 29411 ;jf/L ;fwg 371660.00 371660.00 0.00 0.00 

8881714.00 8881714.00 19304834.00 29511 d]lzg/L cf}hf/ 19380000.00 19304834.00 75166.00 0.00 

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

635783.00 635783.00 1605006.00 29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 1900000.00 1605006.00 294994.00 0.00 

841144.88 841144.88 841144.88 29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 1000000.00 841144.88 158855.12 0.00 

10893611.88 10893611.88 26128043.88   hDdf 27060660.00 26128043.88 932616.12 0.00 

   
  

    

   
  

    

   
  

    sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

  

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

26128043.88 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

26128043.88 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 

 

0.00 
  

hDdfM 
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Dofb ggf#]sf]M 

   

s/ bflvnf af+sL 

  
 

Dofb gf#]sf]M 

       k]ZsL afx]s v'b 

vr{M 

 

26128043.88 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  

 

    

o; dlxgf 

;Ddsf] 0.00 

  
 

        tof/ ug]{M 

   

l;kmfl/; ug]{M 
 

 

:jLs[t ug]{M 

 b:tvtM 

   

b:tvtM 
 

 

b:tvtM 

 gfdM 

   

gfdM 
 

 

gfdM 

 bhf{M 

   

bhf{M 
 

 

bhf{M 

 ldltM 

   

ldltM 
 

 

ldltM 

 
 

 


