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भनूमका 

नेपालको संवर्धान को धािा २७ ले सूचनाको हकलाई नागरिकका मौनलक हकको रूपमा स्र्ावपत गिेको छ। 

आफ्नो र्ा सार्थिननक सिोकािको कुनै पनन सूचना पाउने नागरिकको उक्त मौनलक हकको प्रचलनका लानग 

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

छन ् . सार्थिननक महत्र्का सूचनामा आम नागरिकको सिल ि सहि पहुंच परु् याई  सूचनाको हकको संिक्षण 

गनुथ { तर्ा िाष्ट्र ि नागरिकको वहतमा प्रनतकूल असि पाने संरे्दनशील सूचनाको संिक्षण गनुथ सार्थिननक ननकायको 

दावयत्र् हो . उजललजखत दावयत्र्लाई आत्मसात गदै अर्थ मन्रालयले सो ऐनको दफा ५(३) तर्ा ननयमार्लीको 

ननयम ३ ले सार्थिननक गनुथपने भनी वकटान गिेका सूचनाहरू  ननयनमत रुपमा सार्थिननक गदै आएको छ । यो 

वर्र्िणमा आ. र्. २०७३/७४ को मंनसि देजख चैरमसान्त सम्ममा  भएका महत्र्पूणथ कायथहरू, मलुकुको 

आनर्थक वियाकलाप सम्बन्धी वर्र्िणहरू ि ऐन तर्ा ननयमार्लीले तोकेका अन्य वर्र्िणहरू  समारे्श गरिएको 

छ । प्रस्ततु सार्थिननक वर्र्िणले अर्थ मन्रालयबाट सम्पाददत काम कािर्ाहीका सम्बन्धमा सबथसाधािणमा 

सूचना प्रर्ाह हनुे] तर्ा सधुािका सम्बन्धमा पषृ्टपोषण प्राप्त हनुे  वर्श्वास नलएको छु । सारै्, सूचनामा सर्थसाधािण 

नागरिकको हक सनुनजित गने  अर्थ मन्रालयको प्रनतबध्दता पनु: व्यक्त गदथछु ।  

 

2074 बैशाख 10 गते ।                      शान्तिाि सबेुदी 
                                                                    सजचर् 
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1= अर्थ मन्त्रालयको परिचय ि उदे्धश्य  
(क) पषृ्ठभमूमिः 

समष्टिगत आमर्थक नीमतहरुको तर्जथमा ि कायाथन्त्वयनको माध्यमबाट मजलजकको आमर्थक ष्टवकासमा अर्थ 
मन्त्रालयको नेततृ्वदायी भमूमका िहेको छ । मजलजकको आमर्थक,ष्टवत्तीय तर्ा मौद्रिक क्षेरसंग सम्वन्त्धीत 

सम्पूर्थ नीमत तर्जथमा, कायाथन्त्वयन तर्ा अनजगमन ि व्यवस्र्ापन गने दाष्टयत्व अर्थ मन्त्रालयमा  िहेेको 
छ।नेपाल सिकािको वाष्टषथक बरे्ट तर्जथमा ि बरे्टको कायथन्त्वयन, सावथर्मनक खचथ व्यवस्र्ापन, 

सावथर्मनक  ष्टवत्तीय व्यवस्र्ापन, आन्त्तरिक िार्स्व व्यवस्र्ापन तर्ा स्रोत परिचालन, समििेगत 
आमर्थक स्र्ाष्टयत्व , अन्त्तिाथष्टिय आमर्थक सहायता परिचालन तर्ा व्यवस्र्ापन, ष्टवदेशी ष्टवमनमय मनयन्त्रर् 
तर्ा मनयमन, िार्स्व च जहावट मनयन्त्रर्, सम्पमत शजष्टद्धकिर् अनजसन्त्धान आद्रद मबषयहरु अर्थ 
मन्त्रालयको कायथक्षेर मभर पदथछ । त्यसैगिी सामान्त्य मूल्य नीमत, सावथर्मनक ऋर् व्यवस्र्ापन, 
सावथर्मनक संस्र्ान व्यवस्र्ापन तर्ा नेपाल सिकािको आमर्थक प्रशासनको िर्म्मेवािी पमन यही 
मन्त्रालयको हो सारै् बैंष्टकङ्क तर्ा ष्टवित्तय क्षेर व्यवस्र्ापन, बीमा ि पजंर्ी बर्ाि पमन अर्थ मन्त्रालयको 
कायथ क्षेर मभर पदथछ । ष्टवत्तीय नीमत मार्थ त अर्थ मन्त्रालयले मजलजकको सम्पूर्थ आमर्थक क्षेरलाई 
गमतशील बनाउँदछ ।  

(ख) दृष्टिकोर्िः 
सबल ष्टवत्तिेय ि आमर्थक व्यवस्र्ापनको माध्यमबाट द्रदगो, र्िाष्टकलो तर्ा उच्च दिको आमर्थक वषृ्टद्ध 
हामसल गिी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अमभवषृ्टद्ध गने। 

(ग) ध्येयिः 
आन्त्तरिक िार्स्वको आधािलाई सजदृढ गदै उपलव्ध ष्टवत्तीय स्रोतको प्रभावकािी ि समजिचत 
उपयोगबाट समष्टिगत आमर्थक स्र्ाष्टयत्व कायम गनथमा सहयोग पजर् याउने। 

(घ) िर्नीमतिः 
 

(१) समष्टिगत लक्ष्यिः 
मजलजकमा उपयजक्त आमर्थक नीमत तर्जथमा गनथ योगदान गने ि आमर्थक नीमत व्यवस्र्ापनको कायथ गने। 

 

(२) कायथिन्ीमतक लक्ष्यहरुिः 
➢ िार्स्व प्रर्ालीलाई सिल बनाउन,े किका आधाि र्िाष्टकलो गने ि उपयजक्त किका दिहरु 

तोक्ने। 

➢ कि प्रशासनको दक्षता ि प्रभावकािीतामा सजधाि गने। 

➢ प्रार्ममकता प्राप्त क्षेरहरुको लामग बढी दक्ष, प्रभावकािी ि न्त्यायोिचत रुपमा साधनको बाँडर्ाँड 
गने नीमत अवलम्वन गने। 
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➢ ष्टवत्तीय संस्र्ा ि ष्टवत्तीय उपकिर्हरुको माध्यमबाट उत्पादन ि बर्ािको सजदृढीकिर् गदै 
सक्षम ष्टवत्तीय प्रर्ालीको ष्टवकास गने। 

➢ सिकािी स्वाममत्वका संस्र्ानहरुलाई कज शल बनाउनका लामग मनर्ीकिर् नीमतका सारै् 
आवश्यक अन्त्य नीमतहरु अवलम्वन गने। 

➢ पािदशी ि उत्तिदायी आमर्थक तर्ा ष्टवत्तीय सूचना प्रर्ाली अवलम्वन गने। 

➢ सावथर्मनक क्षेरका कमथचािीहरुको लामग प्रभावकािी ि उिचत  तलबमान एवं प्रोत्साहन प्रर्ाली 
अवलम्वन गने। 

➢ प्रभावकािी सावथर्मनक खचथ नीमतहरुको तर्जथमा ि कायाथन्त्वयन गने। 

➢ वैदेिशक सहायताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्यवस्र्ापनको लामग प्रभावकािी अनजगमन ि मूल्याङ्कन 
प्रर्ालीलाई संस्र्ागत गने। 

➢ सावथर्मनक ि मनर्ी क्षेरवीच ष्टवश्वासको वाताविर् कायम गदै समग्र आमर्थक ष्टवकासमा मनर्ी 
क्षेरको संलग्नताको लामग अनजकूल वाताविर्को सरृ्नामा सहयोग गने। 

 

(ङ) िर्नीमतक उद्दशे्यहरुिः 
➢ आमर्थक व्यवस्र्ापन सजधाि कायथमा योगदान द्रदने। 

➢ संमबधान कायाथन्त्वयन, आधािभतू स्वास््य सेवा ि िशक्षा ि ग्रामीर् पूवाथधाि ष्टवकास र्स्ता 
सामािर्क–आमर्थक पूवाथधाि ि बढी मारामा गरिबी मनवािर् तर्थ  केिन्त्ित हजने ि पूनमनथमाथर्लाई 
मतब्रता द्रदने गिी सावथर्मनक खचथको प्रार्ममकीकिर् गने। 

➢ बढी भन्त्दा बढी िार्स्व वषृ्टद्ध हजन ेउपाय अपनाउने। 

➢ प्रभावकािी ि दक्ष सेवाको प्रत्याभमूतको लामग बरे्ट सहयोग उपलव्ध गिाउने। 

➢ मागमा आधारित वैदेिशक सहयोग परिचालन गने ि वैदेिशक सहयोगको प्रभावकािीतामा 
सजधाि गने। 

➢ सावथर्मनक संस्र्ानहरुमा प्रभावकािी ष्टवत्तीय व्यवस्र्ापन अभ्यासहरुको प्रत्याभमूत गने ि 
मतनीहरुले प्रदान गने सेवाहरुमा सजधाि गने। 

➢ ष्टवमभन्न मन्त्रालय, ष्टवभाग ि मनकायहरुको लामग भएको बरे्ट ष्टवमनयोर्न ि मतनीहरुले प्रदान 
गने सेवा प्रवाह प्रर्ाली वीचमा प्रभावकािी सम्वन्त्ध स्र्ाष्टपत गने
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कमथचािी दिबन्त्दी ि पदपूमतथको अवस्र्ा 
अनजसूची- 2 

 

क्रम पद शे्रर्ी/तह सेवा समूह 
मौर्जदा 
दिवन्त्दी र्प घट खजद 

कायम 
पद 
संकेत कैष्टर्यत 

१ सिचव ष्टविशि प्रशासन 
 

१   १   
२ सिचव (िार्स्व) ष्टविशि प्रशासन 

 
१   १   

३ सहसिचव िा.प.प्र. प्रशासन सा.प्र. ८   ८   
४ सहसिचव िा.प.प्र. न्त्याय कानून १   १   
५ उपसिचव िा.प.द्रि. प्रशासन िार्स्व ३२   ३२   
६ उपसिचव िा.प.द्रि. प्रशासन सा.प्र. १   १   
७ उपसिचव िा.प.द्रि. प्रशासन लेखा ४   ४   
८ उपसिचव िा.प.द्रि. न्त्याय कानून १   १   
९ कम््यजटि मनदेशक िा.प.द्रि. ष्टवष्टवध 

 
१   १   

१० वरिष्ठ त्यांक शास्त्री िा.प.द्रि. यो.त. त्याङ्क १   १   
११ शाखा अमधकृत िा.प.त.ृ प्रशासन िार्स्व ४०   ४०   
१२ शाखा अमधकृत िा.प.त.ृ प्रशासन सा.प्र. ४   ४   
१३ शाखा अमधकृत िा.प.त.ृ न्त्याय कानून १   १   
१४ त्याङ्क अमधकृत िा.प.त.ृ ष्टवष्टवध त्याङ्क १   १   
१५ कम््यजटि इिन्त्र्मनयि िा.प.त.ृ ष्टवष्टवध 

 
३   ३   

१6 कम््यजटि अमधकृत िा.प.त.ृ ष्टवष्टवध 
 

११   ११   
१7 लेखा अमधकृत िा.प.त.ृ प्रशासन लेखा १   १   
१8 अर्थ शास्त्री िा.प.त.ृ ष्टवष्टवध 

 
१   १   

१९ पजस्तकालय अमधकृत िा.प.त.ृ िशक्षा पज.ष्टवज्ञान १   १   
२० नायव सजव्वा िा.प.अनं. प्रर्म प्रशासन िार्स्व ४०   ४०   
२१ नायव सजव्वा िा.प.अनं. प्रर्म प्रशासन सा.प्र. ३   ३   
२२ लेखापाल िा.प.अनं. प्रर्म प्रशासन लेखा ५   ५   
२३ कम््यजटि अपिेटि िा.प.अनं.प्र.प्रा. ष्टवष्टवध 

 
३   ३   

२४ काटोग्रार्ि िा.प.अनं. प्रर्म ष्टवष्टवध 
 

१   १   
२५ लाइवेरियन िा.प.अनं. प्रर्म िशक्षा पज.ष्टवज्ञान ०   ०   
२६ मस.्लम्वि िा.प.अनं. प्रर्म इिन्त्र्. इले. 1   1   
२७ मस.अर्सेट प्रसेम्यान िा.प.अनं. प्रर्म िशक्षा मजिर् १   १   
२८ खरिदाि िा.प.अनं. द्रि. प्रशासन िार्स्व ११   ११   
२९ सह लेखापाल िा.प.अनं. द्रि. प्रशासन लेखा ३   ३   
३० इलेिक्िमसयन िा.प.अनं. द्रि. इिन्त्र्. इले. १   १   
३१ टेमलर्ोन अपिेटि िा.प.अनं. द्रि. ष्टवष्टवध 

 
१   १   

३२ टाइष्टपि वेग अनजसाि प्रशासन 
 

६   ६   
३३ ्लम्बि िा.प.अनं. द्रि. इिन्त्र्. सेनेटिी ०   ०   
३४ हेडगाडथ िा.प.अनं. द्रि. प्रशासन 

 
१   १   

३५ अर्सेट प्रसेम्यान िा.प.अनं. द्रि. िशक्षा मजिर् ०   ०   
३६ मलर्ो सहायक िा.प.अनं.त.ृ ष्टवष्टवध 

 
१   १   

३७ हलजका सवािी चालक शे्रर्ी ष्टवष्टहन 
  

१४   १४   
३८ कायाथलय सहयोगी शे्रर्ी ष्टवष्टहन 

  
२५   २५   

३९ माली शे्रर्ी ष्टवष्टहन 
  

२   २   
४० गाडथ शे्रर्ी ष्टवष्टहन 

  
३   ३   

र्म्मा २३6   २३6   
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३ कायथ क्षरेिः 

नेपाल सिकाि(कायथष्टवभार्न) मनयमावली, २०६९ ले अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तथगथतका मनकायहरुको कायथ 
सम्पादनका लामग मनद्रदथि गिेका कायथक्षरेहरु मनम्न बमोिर्म िहेका छनि्ः 

1= आमर्थक तर्ा िार्स्व नीमत, आमर्थक प्रशासन ि मनयन्त्रर् सम्बन्त्धी योर्ना तर्ा कायथक्रमको तर्जथमा, 
कायाथन्त्वयन, अनजगमन ि मूल्याङ्कन, 

2= आमर्थक ष्टवश्लषेर्,  
3= आमर्थक साधनको बाँडर्ाडँ, 
4= मजिा, मौद्रिक नीमत मनधाथिर् ि कायाथन्त्वयन, 
5= नेपाल िाि बैंक, बैंष्टकङ्ग (नेपाल औद्योमगक ष्टवकास मनगम समेत), ष्टवत्तीय संस्र्ा तर्ा वीमा, 
6= आय ि व्यको ष्टवविर् (बरे्ट), 
7= िार्स्व नीमत ि योर्ना, 
8= िार्स्व प्रशासन तर्ा िार्स्व संकलन, 
9= िार्स्व अनजसन्त्धान, 
10= सामान्त्य मूल्य नीमत, 
11= सामािर्क तर्ा आमर्थक ष्टवकासको लामग अन्त्तिाथष्टिय सम्पकथ  ि समन्त्वय, 
12= आमर्थक, बैंष्टकङ्ग तर्ा मजिा ष्टवषयक अन्त्तिाथष्टिय सम्पकथ  समन्त्वय, 
13= वैदेिशक ऋर्, अनजदान तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय ि बहजपक्षीय सहायता, 
14= ष्टवदेशी मजिा ष्टवमनमय तर्ा मनयन्त्रर्, 
15= साथवथर्मनक ऋर् तर्ा मनयन्त्रर्, 
16= तलब, भत्ता, दैमनक तर्ा भ्रमर् भत्ता, मनवृत्तभिर्, उपदान लगायत आमर्थक दाष्टयत्व ि सेवा सजष्टवधा 

सम्बन्त्धी ष्टवषय, 
17= सिकािी स्वाममत्वमा िहेका संस्र्ानको मनयमन, मनयन्त्रर्, समन्त्वय ि मनदेशन तर्ा तलब, भत्ता, वोनस, 

लागनी ि लाभांश सम्बन्त्धी नीमत मनधाथिर्, 
18= ष्टवश्व बैंक, अन्त्तिाथष्टिय मजिा कोष, एिशयाली ष्टवकास बैंक, अन्त्तिाथष्टिय ष्टवकास संस्र्ा तर्ा अन्त्य 

अन्त्तिाथष्टिय ष्टवत्तीय संस्र्ा, 
19= सिकािी कोषको व्यवस्र्ापन, सञ्चालन तर्ा प्रशासन, 
20= लेखा मनयन्त्रर् तर्ा व्यवस्र्ापन, 
21= साथवथर्मनक प्रमतष्ठानको मनर्ीकिर्, अनजगमन ि मनयमन, 
22= साथवथर्मनक संस्र्ान प्रशासन, नीमत मनमाथर् ि समन्त्वय, 
23= िार्स्व आमर्थक प्रशासन तामलम, 
24= पूरँ्ी बर्ाि, 
25= साथवथर्मनक लगानी, 
26= महालेखा पिीक्षकको कायाथलय, 
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27= कमथचािी सञ्चय कोष, 
28= नागरिक लगानी कोष, 
29= साथवथर्मनक संस्र्ान मनदेशन बोडथ, 
30= सम्पित्त शजद्धीकिर्, 
31= यजवा स्विोर्गाि सम्बन्त्धी, 
32= अवकाश कोष, 
33= नेपाल लेखा पिीक्षर् सेवाको सञ्चालन। 
34= नगि मबकास कोष 

 
४ अर्थ मन्त्रालयले गने कायथ ि सेवािः 

(क)  मामर् बजंदा नं. (६) मा उिल्लिखत कायथ क्षेर अन्त्तिगतका नीमतगत कायथहरु ि 

(ख)  मन्त्रालयको दैमनक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्त्धी कायथहरु । 

५ सिचवालय, महाशाखा, िर्म्मेवाि अमधकािी ि सम्पूर्थ टेमलर्ोन नम्वििः 
मस.नं. सिचवालय/महाशाखा िर्म्मेवाि अमधकािी र्ोन नं. 
१. माननीय उप-प्रधानमन्त्री तर्ा 

अर्थमन्त्री 
श्री कृष्र् बहादजि महिा ४२११३९० 

2. सिचव  डा. श्री शान्त्तिार् सजबेदी ४२११३३२ 
3. सिचव (िार्स्व) श्री िार्न खनाल ४२११७७० 
4. बरे्ट तर्ा कायथक्रम महाशाखा सहसिचव श्री मधजकज माि मिामसनी ४२११४०१ 
5. अन्त्तिाष्टिय आमर्थक सहयोग समन्त्वय 

महाशाखा 
सहसिचव श्री वैकज ण्ठ अयाथल ४२११३७१ 

6. िार्स्व व्यवस्र्ापन महाशाखा सहसिचव श्री मबष्र्जप्रसाद नेपाल ४२११३१५ 
7. आमर्थक नीमत ष्टवश्लषेर् महाशाखा सहसिचव श्री लक्ष्मर्प्रसाद अयाथल ४२११३२६ 
8. संस्र्ान समन्त्वय महाशाखा सहसिचव श्री गरे्शप्रसाद पाण्डे ४२११३७७ 
9. कानून तर्ा पिामशथ महाशाखा सहसिचव श्री उदयिार् सापकोटा ४२११८१३ 
10. ष्टवत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापन महाशाखा सहसिचव श्री आनन्त्दिार् ढकाल ४२११३०६ 
11. अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन महाशाखा सहसिचव श्री िामशिर् पजडासैनी ४२००४१८ 
12. प्रशासन महाशाखा सहसिचव श्री हरि बस्याल ४२११३०० 

 
 

६ सेवा प्राप्त गनथ लाग्न ेदस्तजि ि अवमधिः 
(क) सूचना द्रदँदा मलनजपने शजल्क 

➢ सूचना मागको मनवेदन द्रदँदा कज नै शजल्क वा दस्तजि लाग्दैन। 
➢ सामान्त्य आकािको (आठ दशमल बतीस इन्त्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात इन्त्च लम्बाइ 

सम्म साइर् भएको) कागर्मा तयाि गरिएको वा िहेको दश पषृ्ठ सम्मको सूचना मनिःशजल्क 
उपलव्ध गिाइनेछ । 
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➢ दश पषृ्ठ भन्त्दा धेिै सूचना द्रदँदा मनम्न अनजसाि शजल्क मलइनेछ । 

➢ सामान्त्य आकािको (आठ दशमलब तीन इन्त्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात इन्त्च 
लम्बाइसम्म साइर् भएको) कागर्मा तयाि गरिएको वा िहेको दश पषृ्ठभन्त्दा बढी सूचनाको 
लामग प्रमत पषृ्ठ पाँच रूपैंया ँलाग्नेछ। 

➢ मामर् उल्लेख भए भन्त्दा ठूलो आकािको कागर्मा तयाि गरिएको वा िहेको सूचनाको लामग 
प्रमत पषृ्ठ दश रूपैयाँ लाग्नेछ। सजरुका दश पेर् मनिःशजल्क द्रदनजपने वाध्यता यसमा िहने छैन 
। 

➢ मडस्केट, सीडी ि अन्त्य यस्तै प्रकािका मडिर्टल माध्यम ि प्रष्टवमधिािा प्रदान गरिने सूचनाको 
लामग प्रमत मडस्केट, सीडी वापत पचास रूपैयाँ लाग्नछे । 

➢ कज नै सूचना तयाि गदाथ मामर् लेिखए भन्त्दा बढी खचथ लाग्न े भएमा वास्तष्टवक लागतको 
आधािमा दस्तजि मलइनेछ। 

➢ प्रचमलत कानजनमा सूचना माग गदाथ लाग्न े दस्तजिको सम्बन्त्धमा छज टै्ट व्यवस्र्ा भएकोमा भन े
सोही बमोिर्म दस्तजि लाग्नेछ । 

➢ मूल्य िाखी ष्टवक्री ष्टवतिर् गने मजद्रित वा कज नै पमन माध्यमको सूचना सामग्रीको दस्तजि त्यसमा 
अंष्टकत वा मनधाथरित मूल्यबमोिर्म नै हजनेछ। 

➢ ति अर्थ मन्त्रालयको उदे्दश्य ि कामको प्रवथद्धनका लामग ष्टवतिर् गरिन े सूचना-सामग्रीको 
शजल्क लाग्ने छैन । 

(ख) सूचना उपलब्ध गिाए बापत शजल्क मलन ेतरिका 
(१) नगद मलएि िार्स्व खातामा र्म्मा गनथ सष्टकन्त्छ । 
(२) कज नै बैकंमा र्म्मा गनथ लगाई सो को भौचि पेश गनथ लगाउन सष्टकन्त्छ । 
(३) सो िकम बिाबिको हजलाक ष्टटकट मनवदेनमा टाँस्न लगाउन पमन सष्टकन्त्छ । 

(ग) सेवा प्राप्त गनथ लाग्न ेअवमध 
(१) सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दर्ा ७ ले तोकेको अवमध मभर, मनवेदन प्राप्त भएपमछ 

सूचना अमधकािीले तत्काल उपलव्ध गिाउन सष्टकने प्रकृमतको सूचना भए तत्काल ि तत्काल 
उपलव्ध गिाउन नसष्टकने प्रकृमतको सूचना भए मनवेदन प्राप्त भएको मममतले पन्त्र द्रदनमभर 
मनवेदकलाई उपलव्ध हजनेछ । कज नै व्यिक्तको र्ीउ ज्यानको सजिक्षासंग सम्बिन्त्धत सूचना माग 
गिेको पाइएमा २४ घण्टामभर उपलव्ध गिाइने छ। 

(२) अन्त्य ष्टवशषे ऐन मनयमले अवमध तोकेकोमा सोही बमोिर्म । 
७ मनर्थय गने प्रष्टक्रया ि अमधकािीिः 

(क) मनर्थय प्रष्टक्रया सम्बन्त्धमािः 
(१) मन्त्रालयले उपलव्ध गिाउन ेसेवा सम्बन्त्धमािः 

• सिकािी मनर्थय प्रष्टक्रया सिलीकिर् मनदेिशका, २०६५ बमोिर्म । 
(२) सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोिर्म माग गरिने सूचना सम्बन्त्धमािः 
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• सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दर्ा ७ बमोिर्म । 
(ख) मनर्थय गने अमधकािी सम्बन्त्धमािः 

➢ मन्त्रालयले सम्पादन गने नीमतगत एवं अन्त्य कायथहरु सम्बन्त्धमािः  

➢ मिन्त्रपरिषदमा प्रस्ताव पठाएि 

➢ माननीय अर्थ मन्त्रीस्तिबाट 
➢ अर्थ सिचवस्तिबाट 
➢ सिचव(िार्स्व) स्तिबाट 
➢ माननीय अर्थ मन्त्रीबाट प्रत्यायोिर्त अमधकाि बमोिर्म 
➢ सजशासन (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोिर्म प्राप्त अमधकाि बमोिर्म, ि 
➢ अन्त्य ष्टवशषे ऐन, मनयमले सिचवले गने भनी तोष्टकएका कामहरु । 
➢ सिचवले प्रत्यायोर्न गिेको अमधकाि वमोिर्म तोष्टकएको कमथचािीले । 
➢ सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोिर्म माग गने सूचना सम्बन्त्धमा अर्थ सिचवले । 

९. मनर्थय उपि उर्जिी सजन्न ेअमधकािीिः 
क) अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ध गिाउन ेसेवा सम्बन्त्धमािः- 
प्रचमलत ऐन कानूनमा तोष्टकएको व्यवस्र्ा बमोिर्म 
ख) सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ वमोिर्म पिेको उर्जिी सम्बन्त्धमािः-  

िाष्टिय सूचना आयोग 
१०. सम्पादन गिेका मजख्य मजख्य कामको ष्टवविर्िः 
10.१.समष्टिगत आमर्थक परिसूचक  

➢ समग्र आमर्थक िस्र्मत सजदृढ भई 6.5 प्रमतशतको आमर्थक बषृ्टद्धदि को लक्ष्य हामसल हजने प्रके्षपर्।  

➢ मजिा स्र्ीमत : 2.9% (बाष्टषथक लक्ष्य 7.5 प्रमतशतमा मसममत गने) 

➢ िार्स्व परिचालन : 3 खबथ 54 अबथ 15 किोड (लक्ष्यको तजलनामा 104.17 %)  

➢ ने्से परिसूचक (2073 र्ागजन) :  1355.23 

➢ ने्से परिसूचक (2073 माघ) : 1479.86  

➢ शोधनान्त्ति बचत (2073 र्ागजन) : रु . 50 अबथ 6 किोड 

➢ सिकािी कोषको अवस्र्ा(2073 र्ागजन 30 गते)  : रु 195 अबथ 71 किोड बचत  

➢ सिकािी कोषको अवस्र्ा(2073 माघ 29 गते)  : रु 201 अबथ 61 किोड बचत  

➢ मबप्रषेर् : रु. 449 अबथ 99 किोड (अिघल्लो बषथको तजलनामा 5.3% ले बषृ्टद्ध)  

➢ मनयाथत :  रु. 48 अबथ 22 किोड (अिघल्लो बषथको तजलनामा १२.८% ले बषृ्टद्ध)  

➢ आयात (2073 र्ागजन) :   रु 628 अबथ 56 किोड (अिघल्लो बषथको तजलनामा 44.2% ले बषृ्टद्ध)  

➢ मबदेशी मबमनमय संिचमत: रु 1074 अबथ 27 किोड (अिघल्लो बषथको तजलनामा 3.4% ले बषृ्टद्ध) 13.9 
मष्टहनाको वस्तज ि 12 मष्टहनाको बस्तज तर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथप्त िहेको ।  
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10.२.बरे्ट कायाथन्त्वयन तर्ा सावथर्मनक खचथ व्यवस्र्ापन  

➢ चालज आमर्थक बषथको कज ल बरे्ट रु १० खबथ ४८ अबथ ९२ किोड मध्ये 2073 र्ागजन मसान्त्तसम्म सम्म रु 
3 खवथ 96 अबथ 95 किोड  खचथ भएको छ । सो मध्ये चालज खचथ रु. 2 खबथ 91 अबथ 16 किोड , पजंर्ीगत 
खचथ रु 66 अबथ 87 किोड ि ष्टवत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तिगत रु 38 अबथ 91 किोड खचथ भएको छ । 
र्सअनजसाि बरे्को तजलनामा चालज खचथ 47%, पजंर्ीगत खचथ 21% ि ष्टवत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तिगत 32% खचथ  
भएको छ । 

➢ चालज आमर्थक बषथको अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तगथतका मनकायहरुको बरे्ट रु 15 अबथ 50 किोड मध्ये 2073 
र्ागजन मसान्त्तसम्म सम्म रु 6 अबथ 9 किोड  खचथ भएको छ । सो मध्ये चालज खचथ रु. 2 अबथ 50 किोड , 
पजंर्ीगत खचथ रु 55 किोड 74 लाख ि ष्टवत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तिगत रु 3 अबथ 2 किोड खचथ भएको छ । 
र्सअनजसाि बरे्को तजलनामा चालज खचथ 26%, पजंर्ीगत खचथ 28% ि ष्टवत्तीय व्यवस्र्ा अन्त्तिगत 76% खचथ  
भएको छ । 

➢ अर्थ मन्त्रालयबाट समदृ्ध नेपालको लामग द्रदगो ष्टवकासको तत्कामलन कायथयोर्ना 2073 तर्जथमा गिी 
कायाथन्त्वयनमा ल्याइएको छ । यसमा समष्टिगत आमर्थक के्षर, िोर्गािी मसर्थना, भ जकम्पपमछको पजनमनथमाथर्, 
सिकािी के्षर, बैदेिशक सहायता ि लगानी, मौद्रिक ि ष्टवित्तय क्षेर, बाह्य के्षर , मनर्ी के्षर ष्टवकास, पूवाथधाि 
मनमाथर्, सावथर्मनक संस्र्ान ि अन्त्तिमन्त्रालय समन्त्वय तर् अनजगमन मा संचालन गने मनमत तर्ा कायथक्रम उल्ले 
गरिएको छ । 

 

➢ िाष्टिय गौिवका ि प्रार्ममकता प्राप्त २५ किोडभन्त्दा बढी  लागत भएका मनमाथर्ामधन परियोर्नाहरुको समग्र 
बरे्ट मबमनयोर्न, ठेक्कापट्टाको िस्र्मत, खचथको अवस्र्ा त्यसको सबल ि दजबथल पक्षसमेतको स्र्लगत अनजगमन गिी 
पषृ्ठपोषर् एवम ्कायथयोर्ना परिमार्थन समेत गनथ अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन महाशाखाका सहसिचवको संयोर्गत्वमा  
५ सदस्यीय अनजगमन टोलीको गठन भै अनजगमन शजरु भएको ।यसैक्रममा गौतम बजद्ध के्षरीय मबमास्र्ल 
,बजटवल- बेलष्टहया व्यापारिक मागथ आयोर्ना, ववई मसंचाई आयोर्ना वद्रदथया , िानी र्मिा कज लरिया मसंचाई 
आयोर्ना कैलाली ,भेिी ववई वहजउदे्बश्यीय आयोर्ना सजखेत ,साना ष्टकसान ष्टवकास वैंक िािा संचामलत 
कायथक्रमहरु, व्यवसाष्टयक कृष्टष आयोर्ना सडक ष्टवभाग, शहिी ष्टवकास ष्टवभाग, लजिम्वनी के्षर ष्टवकास कोष , 
उत्ति दिक्षर् कोशी िार्मागथ आयोर्ना संखजवासभा ,आ.िा.का. नेपालगञ्ज ,नेपालगञ्ज भन्त्साि कायाथलय,सजदजि तर्ा 
मध्यपििमाञ्चल िार्स्व अनजसन्त्धान के्षरीय कायाथलय कोहलपजि ,आ.िा.का. ष्टविाटनगि, लामावगि भन्त्साि 
कायाथलय ,आ.िा.का. भैिहवा ,आ.िा.का. बजटवल ,भैिहवा भन्त्साि कायाथलय ,िार्स्व अनजसन्त्धान पििमाञ्चल क्षरेीय 
कायाथलय को अनजगमन गरिएको । 

➢ लगानी आकषथर् गिी आयोर्ना कायाथन्त्वयनमा ल्याउन आयोर्ना बैक तयाि गने मसलमसलामा सम्बिन्त्धत 
मन्त्रालयहरुसँग छलर्ल गिी सम्भाष्टवत आयोर्नाको सूची तयाि भैिहेको । 

➢ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यवस्र्ाष्टपका-संसदमा मममत 2073 भाि 23 गते गनजथभएको सम्बोधनको 
कायाथन्त्वयन कायथयोर्नाको लागत अनजमान सष्टहतको कायथक्रम कायाथन्त्वयन तामलका मनमाथर् गिी कायाथन्त्वयन 
भइिहेको । 

➢ माननीय उप-प्रधान तर्ा अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ठजलो बरे्ट हजने मन्त्रालयका सिचवहरुको उपिस्र्मतमा 
अधथबाष्टषथक बरे्ट खचथको अवस्र्ाको समीक्षा गिीएको । 
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10.३. भकूम्प पमछको पजनमनमाथर् ि नवमनमाथर्का लामग बरे्ट व्यवस्र्ापन 

➢ भकूम्पबाट क्षमतग्रस्त भएका मबद्यालय, स्वास््य संस्र्ा , महत्वपर्थ सिकािी भवन लगायतका सावथर्मनक 
संिचनाहरु, ष्टवश्व सम्पदासूचीमा िहेका ऐमतहामसक एवम ् पजिाताित्वक महत्वका स्र्ल तर्ा पशजपमत के्षरका 
संिचनाहरुको पजनमनथमाथर्का लामग र्ागजन मसान्त्तसम्म  रु. २२ अवथ 56 किोड 48 लाख र्प िकम  मनकासा 
द्रदइएको । 

➢ भकूम्प पीमडतहरूलाई घि मनमाथर्का लामग २ प्रमतशतको व्यार्दिमा कर्ाथ उपलव्ध गिाउने व्यवस्र्ा अन्त्तगथत 
२०७३ र्ागजन मसान्त्तसम्म रु. 52 किोड 62 लाख कर्ाथ प्रवाह भएको । 

 

10.4. िार्श्व परिचालन ि िार्स्व च जहावट मनयन्त्रर्  

➢ आ.व. 2073/74 को बाष्टषथक कज ल िार्स्व रु ५ खबथ ६५ अवथ ८९ किोड ६५ लाख लक्ष्य िहेकोमध्ये 
२०७३ र्ागजन सम्मको लक्ष्य रु 339 अबथ 97 किोड िहेकोमा असजली 3 खबथ 54 अबथ 15 किोड किोड 
भई लक्ष्यको तजलनामा 104.17 प्रमतशतले प्रगती भएको छ  ।  

➢ "भन्त्साि कायथष्टवमधहरुको सिमलकिर् तर्ा सामञ्जस्यीकिर् सम्विन्त्ध अन्त्तिाथष्टिय महासिन्त्ध संशोधन गने प्रोटोकल 
(International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, as Amended) " 
व्यवस्र्ाष्टपका-संसदबाट अनजमोदन  भएको । 

➢ िार्स्व छजट सम्वन्त्धी ष्टवषयलाई व्यविस्र्त गनथ िार्स्व छजट सम्बन्त्धी ष्टवद्यजतीय प्रर्ाली (software) 
कायाथन्त्वयनमा ल्याईएको । 

➢ व्यापाि सहर्ीकिर् गनथ ि व्यापाि लागत न्त्यजमनकिर् गनथ वेभमा आधारित ASYCUDA  प्रर्ाली कायाथन्त्वयन 
गने कायथलाई मबस्ताि गरिएको । 

➢ भन्त्साि मबन्त्दज तर्ा आन्त्तरिक बर्ािमा हजनसक्न े न्त्यजनमबर्कीकिर् मनयन्त्रर् गनथ न्त्यून ष्टवर्कीकिर् भएका 
सामाग्रीहरु खरिद गने कायथ प्रािम्भ गरिएको । 

➢ किको दायिा बढाई िार्स्व सङ्कलनलाई प्रभावकािी बनाउन आयकि तर्थ  143802 ि मजल्य अमभवृष्टद्ध कि 
तर्थ  11990 र्प किदातालाई किको दायिामा ल्याईएको । 

➢ बाष्टषथक रु ४० लाख भन्त्दा बढी व्यिक्तगत आयआर्थन गनेहरुले अमनबायथ रुपमा आयष्टवविर् दािखला गने 
मबद्यजतीय प्रर्ालीको मबकास गिी कायाथन्त्वयनमा ल्याइएको । 

➢ मजल्य अमभवृष्टद्ध किमा दताथ भएका किदाताहरुले रु 1 लाख भन्त्दा बष्टढको खरिद/ मबक्री कािोवािको ष्टवविर् 
कि ष्टवविर्का सार् पेश गनजथपने व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन गरिएको ।  

➢ पांचौ भन्त्साि सजधाि तर्ा आधजमनकीकिर् िर्नीमत तर्ा कायथयोर्ना परिमार्थन भएको । 

➢ आयात मनयाथत संकेत नं. र्ािी गने प्रर्ालीको शजरुवात गरिएको । 

10.5. अन्त्तिि्ेाष्टिय आमर्थक सहायता परिचालन  

➢ आ .ब. 2073/74 र्ागजन मसान्त्त सम्ममा कज ल रु. 2 खबथ 12 अबथ बिाविको प्रमतबद्धता प्राप्त 
भएको छ। र्समध्ये ऋर् रु. 1 खवथ 66 अवथ बिाविको िहेको छ।  

  10.६. मौद्रिक तर्ा मबित्तय क्षरे व्यवस्र्ापन 

➢ वािर्ज्य बैंकहरूले ष्टवपन्न वगथमा प्रवाह गने कर्ाथमध्ये २ प्रमतशत कर्ाथ बैक स्वयमले प्रत्यक्ष रुपमा मबपन्न 
वगथमा लगानी गनजथ पने व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगिी, व्यावसाष्टयक कृष्टष परियोर्नाको 
मधतोमा बैंक तर्ा ष्टवत्तीय संस्र्ाहरूबाट प्रवाह हजने रु. १० लाखसम्मको कर्ाथलाई ष्टवपन्न वगथ कर्ाथमा गर्ना 
गने व्यवस्र्ा ममलाइएको । 
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➢ समष्टिगत ष्टववेकशील मनयमनमार्थ त ष्टवत्तीय स्र्ाष्टयत्व कायम गनथ वािर्ज्य वैंकहरूले कज ल मनके्षपमा संस्र्ागत 
मनके्षपको अंश घटाउने, शयेिको मधतोमा प्रवाह हजने मािर्थन प्रकृमतको कर्ाथको सजिक्षर् वापत शयेिको मंूल्याङ्कन 
कम गने, रियल स्टेट कर्ाथ ि त्यसको सजिक्षर्बीचको अनजपात घटाउने, नगद कािोबािको सीमा कम गने र्स्ता 
व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयनमा ल्याइएको छ । 

➢ २०७२ बैशाखको भकूम्पबाट अमत प्रभाष्टवत काठमाडौं उपत्यका बाहेकका िर्ल्लाहरूमा िहेका बैक तर्ा मबित्तय 
संस्र्ाका शाखा स्वीकृत स्र्ानमा िहन असजष्टवधा हजन गएमा सोही िर्ल्लाको उपयजक्त स्र्ानमा स्र्ानान्त्तिर् गनथ 
िाि बैंकको स्वीकृत मलनज नपने व्यवस्र्ा ममलाइएको  ।  

➢ बैंक तर्ा ष्टवत्तीय संस्र्ाले रु. ३० लाख वा सोभन्त्दा बढीको िकम भ जक्तानी गदाथ अमनवायथ रुपमा एकाउन्त्टपेयी 
चेक मार्थ त भ जक्तानी गनजथ पने व्यवस्र्ा ममलाइएको । सारै्, र्मथ, कम्पनी, संस्र्ा वा कायाथलयको नाममा र्ािी 
गरिएका चेकहरूको भ जक्तानी समेत एकाउन्त्टपेयी हजन जपने व्यवस्र्ा गरिएको ।  

➢ बीमकको संस्र्ागत सजशासन मनदेिशका, २०73 लागज भएको, लघज बीमालाई मनम्न आयस्ति भएका र्नता समक्ष 
पजर् याउनका लामग ७५ िै िर्ल्लामा लघज मबमा कायथक्रम ष्टवस्ताि गने कायथ प्रािम्भ हजनाका सारै् बीमा व्यवसाय 
सम्बन्त्धी एष्टककृत त्याङ्क संकलनका लामग एष्टककृत सूचना प्रर्ाली समेत लागू गरिएको ।  

➢ सावथर्मनक ऋर् व्यवस्र्ापनलाई प्रभावकािी त जल्याउन सावथर्मनक ऋर् व्यवस्र्ापन महाशाखा गठन गनथ O & M 

Survey  गिी Software खरिदको प्रष्टक्रया अगामड बढाइएको । 

➢ ष्टवित्तय पहजचँको अमभवृष्टद्ध गनथ मध्यपििम तर्ा सजदूिपििम के्षरका सारै् भकूम्पबाट अमत प्रभाष्टवत के्षरमा बैंक 
तर्ा ष्टवित्तय संस्र्ाका शाखा खोल्ने, मबस्तारित कक्ष (Extension Counter) ि शाखािष्टहत बैष्टकङ्क (Branchless 

Banking) सजष्टवधा पज-याउने कायथलाई तीव्रता द्रदइएको छ ।  

 

  10.७. कानजन तर्जथमा तर्ा संशोधन 

     
➢ मनके्षप तर्ा कर्ाथ सजिक्षर् कोष ष्टवधेयक, २०७२, बैंष्टकङ्ग कसूि तर्ा सर्ाय (पष्टहलो संशोधन) ष्टवधेयक, २०७१, 

कमथचािी संचयकोष (नवौं संशोधन) ष्टवधेयक, २०७१, लेखापिीक्षर् (पष्टहलो संशोधन) ष्टवधेयक, २०७१,  आमर्थक 
ष्टवधेयक,  २०७३ , िाि ऋर् उठाउने ष्टवधेयक, २०७३, ऋर् तर्ा र्मानत (एक्काइसौं संशोधन) ष्टवधेयक, 
२०७३,  नेपाल िाि बैंक (दोस्रो संशोधन) ष्टवधेयक, २०७१ व्यवस्र्ाष्टपका संसदबाट पारित भएको । 

➢ बोनस (पांचौं संशोधन) ष्टवधेयक, २०७३, मिन्त्रपरिषदबाट स्वीकृत भइ व्यवस्र्ाष्टपका संसदमा पेश गने प्रष्टकयामा 
िहेको तर्ा संपित्त शजद्धीकिर् (ममन लाउण्डरिङ्ग) मनवािर् मनयमावली, २०७३ मिन्त्रपरिषदबाट स्वीकृत भइ 
कायाथन्त्वयको चिर्मा िहेको । 

➢ योगदानमजलक मनवृित्तभिर् सम्बिन्त्ध कानजनको मस्यौदा तर्जथमा गिी सहममतको लामग कानजन मन्त्रालयमा 
पठाइएको । 

➢ संघीय आमर्थक कायथष्टवमध सम्बन्त्धी ष्टवधेयक(धािा १२५) को मसौदा तयाि भई कानजन मन्त्रालयमा पठाइएको । 

➢ संघ, प्रदेश ि स्र्ानीय तहको बरे्ट घाटा व्यवस्र्ापन तर्ा ष्टवत्तीय अनजशासन (धािा ६० (६) ,  अन्त्ति सिकािी 
ष्टवत्तीय व्यवस्र्ापन , नेपाल सिकािले संघीय संिचत कोषबाट प्रदान गने सशतथ, समपूिक ि ष्टवशेष अनजदान (धािा 
६०(६) ,  प्रदेश ि स्र्ानीय तहको बरे्ट पेश गने समय (धािा ५९ (३)  ि  ष्टवत्तीय अनजशासन (धािा ६० 
(६)  ष्टवषयहरु समाबेश भएको अन्त्तिसिकािी ष्टवित्तय व्यवस्र्ापन ऐनको मस्यौदा तयाि गिी कानजन मन्त्रालयमा 
पठाइएको । सारै् िाष्टिय प्राकृमतक स्रोत तर्ा ष्टवत्त आयोग सम्बिन्त्ध ऐनको मस्यौदा कानजन मन्त्रालयमा 
पठाइएको । कि संष्टहता (Tax Code) ष्टवधेयक (बरे्ट वक्तव्य २०७३÷०७४) , िार्स्व बोडथ गठन ष्टवधेयक 
(बरे्ट वक्तव्य २०७३÷०७४) मसौदा तर्जथमा भैिहेको । 
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10.८. सावथर्मनक संस्र्ान व्यवस्र्ापन  
➢ कज नै मबित्तय संस्र्ाले लगानी गनथ इच्छजक भएको अवस्र्ामा ऋर् तर्ा र्मानत ऐन, २०२५ को परिमधमभर िही 

नेपाल बायजसेवा मनगमलाइ २ र्ान wide Body वायजयान खिीद गनथ सहममत प्रदान गरिएको ।  

➢ मनिर्किर् समममतको बैठक बसी हेटौडा कपडा उद्योग, बजटवल धागो कािखाना, बीिगन्त्र् िचनी कािखाना र्स्ता 
बन्त्द भएका उद्योगहरु पजनथसंचालन गने ि रुग्र् अवस्र्ामा िहेको गोिखकाली िबि उद्योगको सजधाि सम्बन्त्धमा 
प्रष्टक्रया अगामड बढाइएको । 

➢ सावथर्मनक संस्र्ानको व्यवस्र्ापन तर्ा संचालन ि संस्र्ानहरुबाट ष्टवतिर् हजने सेवा प्रवाहलाइ च जस्त दजरुस्त ि 
र्प प्रभावकािी बनाउने सम्बन्त्धमा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तर्ा मिन्त्रपरिषदको कायाथलय +, उद्योग+, बािर्ज्य +, 
आपजमतथ+, कृष्टष मन्त्रालय ि महालेखा मनयन्त्रकको कायाथलय लगायत अन्त्य सिोकािवाला मनकाय समेतको सहकायथ 
ि समन्त्वयमा अध्ययन गिी प्रमतबेदन पेश गनथ एक कायथदल गठन गिी अध्ययन कायथ भइिहेको । 

 

10.9 अन्त्य   

➢ वृित्त ष्टवकासलाई कायथसम्पादनसँग आवद्ध गने सम्बन्त्धमा ष्टवभागीय प्रमजख तर्ा कायाथलय प्रमजखहरुसंग कायथ 
सम्पादन सम्झौता गिीएको ि सोही  वमोिर्म ती पदामधकािीहरुको कायथ सम्पादन मूल्यांकन गने प्रर्ालीको 
ष्टवकास गिीएको । 

➢ गरिवका लागी सिकाि सम्बिन्त्ध अवधािर्ापर तयाि गरि िाष्टिय योर्ना आयोगमा पठाईएको छ । 

➢ सम्पित्त शजष्टद्धकिर् मनवािर्को कायथलाई अन्त्तिाथष्टिय मापदण्ड अनजरुप तजल्याउने क्रममा आगामी द्रदनमा यस 
सम्बन्त्धी हजन ेसम्पाद्रदत कायथको मूल्याङ्कन पूवथ नै नेपालको अवस्र्ाको स्व-मजल्यांकन गनथ मबषयगत समममत बनाई 
कायथ अगामड बढाइएको । 

➢ प्रधानमन्त्री तर्ा मिन्त्रपरिषदको कायाथलयबाट यस अवमधमा प्राप्त हेलो सिकािसगँ सम्बिन्त्धत 511 वटा 
गजनासाहरु मध्ये 511 वटा र्छथयौट गरिएको । 
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10.13 आ.ब. २०७३/७४ र्ागजन मष्टहनासम्मको िार्स्व असजलीको अवस्र्ा 

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

-@)&#÷)&$_ 

@)&@÷&# sf] c;"nL @)&#÷&$ kmfu'gsf]  @)&#÷&$ kmfu'g;Ddsf] jflif{s  

nIosf] 

t'ngfdf   

Ü  

rfn' cf=a=sf] 

kmfu'g 

dlxgfsf] 

nIosf 

t'ngfdf 

rfn' cf=j=sf]  

kmfu'g 

dlxgf;Ddsf] 

nIosf 

t'ngfdf 

ut aif{sf] 

o; 

cjlwsf] 

t'ngfdf 

kmfu'g sf] kmfu'g ;Ddsf] nIo c;"nL nIo c;"nL  

!= e+;f/ dxz'n 104,740,068 9384881 44495454 9,426,606 8880006 65,986,243 73171918 69.86 94.20 110.89 64.45 
     k}7f/L 91,873,021 8959409 42130565 8,268,572 7616277 57,880,003 64426999 70.13 92.11 111.31 52.92 
     lgsf;L 989,413 7198 151115 89,047 7029 623,330 78243 7.91 7.89 12.55 -48.22 
  k'jf{wf/ s/ 7,361,306 0 0 662,518 873362 4,637,623 5715430 77.64 131.82 123.24   
     eG;f/sf] cGo cfo 609,777 46353 188386 54,880 28271 384,159 250322 41.05 51.51 65.16 32.88 
     s[lif ;'wf/ z'Ns 3,906,551 371921 2025388 351,590 355067 2,461,127 2700924 69.14 100.99 109.74 33.35 
@= d"No clea[l4 s/ 164,720,380 11913010 69430133 14,231,547 12607849 104,367,127 101791476 61.80 88.59 97.53 46.61 
     pTkfbg, ljqmL, ;]jf 59,328,754 3632509 30110541 4,746,300 4074806 37,970,403 37480944 63.18 85.85 98.71 24.48 
     k}7f/L 105,391,626 8280501 39319592 9,485,246 8533043 66,396,724 64310532 61.02 89.96 96.86 63.56 
#= cGtMz'Ns 80,942,626 7064335 34989659 7,284,836 5559455 50,093,350 55151866 68.14 76.32 110.10 57.62 
  cfGtl/s pTkfbg 45,025,232 3481641 19833468 4,052,271 3628918 27,465,392 27930807 62.03 89.55 101.69 40.83 
     k}7f/L 35,917,394 3582694 15156191 3,232,565 1930537 22,627,958 27221059 75.79 59.72 120.30 79.60 
$ :jf:Yo ;]jf z'Ns 968,943 19071 435031 29,068 17448 639,502 565503 58.36 60.02 88.43 29.99 
% lzIff ;]jf z'Ns 756,248 23796 352067 30,250 34778 506,686 464804 61.46 114.97 91.73 32.02 
^ cfos/ 127,522,340 3254239 51353782 4,946,816 4008182 69,215,457 72487187 56.84 81.03 104.73 41.15 
     cfos/ 114,189,830 2829441 44553883 4,567,593 3583571 60,520,610 64593303 56.57 78.46 106.73 44.98 
     3/hUuf jxfns/ 3,752,410 211439 1921662 187,621 237569 1,988,777 2451902 65.34 126.62 123.29 27.59 
     Jofhs/ 9,580,100 213359 4878237 191,602 187042 6,706,070 5441982 56.81 97.62 81.15 11.56 
& /lhi6«]zg b:t'/ 14,042,397 1015650 5657191 1,544,664 1535807 9,970,102 13209236 94.07 99.43 132.49 133.49 
* ;jf/L ;fwg s/ 7,540,876 597221 4457766 527,861 499573 5,731,066 6135989 81.37 94.64 107.07 37.65 
( cGo s/ 9,357,954 1218660 2708017 748,636 29500 6,363,409 4523121 48.33 3.94 71.08 67.03 
  hDdf s/ /fhZj 510,591,832 34490863 213879100 38,770,284 33172598 312,872,942 327501100 64.14 85.56 104.68 53.12 
!) hDdf u}/ s/ /fhZj 55,304,668 1849300 19263900 2,212,187 1825400 27,099,287 26649100 48.19 82.52 98.34 38.34 

  s"n /fhZj 565,896,500 36340163 233143000 40,982,471 34997998 339,972,229 354150200 62.58 85.40 104.17 51.90 
!= 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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११.   महाशाखागत उपलिब्धहरु 

११.1. बरे्ट तर्ा कायथक्रम महाशाखा 
➢ िाष्टिय योर्ना आयोगमा आगामी आ.व.को बरे्ट तर्जथमा सम्बन्त्धमा ष्टवषयगत मन्त्रालयहरुसंग LMBIS मा प्रष्टवष्टि 

भएका कायथक्रमहरुमा चालू तर्ा पूरँ्ीगत खचथको  सीमा, प्रस्ताष्टवत आयोर्ना/कायथक्रमहरुको औिचत्य एवं मसमा 
भन्त्दा बढी बरे्ट मागका कािर्हरु लगायत आगामी आ.व. मा समावेस गनजथ पने आयोर्नाहरुको लागत लाभ 
ष्टवश्लषेर्, सामािर्क आमर्थक के्षरमा पाने दूिगामी प्रभाव लगायतमा Sector wise प्रमतमनमधत्व भै छलर्ल भएको,    

➢ अर्थ सिचवज्यूको संयोर्कत्वमा गद्रठत बरे्ट वक्तव्य मस्यौदा लेखन समममत मातहत िहने गिी बरे्ट तर्ा 
कायथक्रम महाशाखाका प्रमजखज्यूको संयोर्कत्वमा ष्टवमभन्न ष्टवज्ञहरु, संघ संस्र्ाहरुसंग छलर्ल गने लगायतका 
TOR सष्टहत पांच सदस्यीय मस्यौदा तयाि गनथ समममत गठन गरिएको,  

➢  मनर्ामती कमथचािीहरुको आमधकािीक िेड यजमनयनलाई रु. 1 किोड 50 लाख अनजदान मनकासा द्रदइएको, 
➢ सशस्त्र प्रहिी बल गजहेश्विी गर् दजवाकोट भक्तपजिमा मजआव्र्ा ष्टवतिर् गनथ रु. 30 किोड 94 लाख 90 हर्ाि 

मनकासा द्रदइएको, 
➢ खानेपानी तर्ा सिसर्ाई मन्त्रालय अन्त्तगथत ष्टवमभन्न िर्ल्लाहरुमा संचामलत आयोर्नाहरुको लामग रु. 2 अवथ 84 

किोड बिाबिको स्रोतको सजमनिितता द्रदइएको, 
➢ संघीय माममला तर्ा स्र्ानीय ष्टवकास मन्त्रालय अन्त्तगथत स्र्ानीय पूवाथधाि मनमाथर् तर्ा ष्टवकास कायथक्रम संचालन 

गनथको लामग  रु. 2 अवथ 84 किोड बिाबिको स्रोतको सजमनिितता द्रदइएको, 
➢ भौमतक पूवाथधाि तर्ा यातायात मन्त्रालय अन्त्तगथत ष्टवमभन्न िर्ल्लाहरुमा संचामलत सडक आयोर्नाहरुको लामग 

बहजवष्टषथय ठेक्का संझौताको लामग रु. 7 अवथ 4 किोड ि यसै आमर्थक वषथमा कायथ सम्पन्न गने गिी सडक 
आयोर्नाहरुको लामग रु. 7 अवथ 24 किोड बिाबिको स्रोतको सजमनिितता द्रदइएको, 

➢ िाष्टिय पजनमनथमाथर् प्रामधकिर्को भकूम्पबाट अमत प्रभाष्टवत 14 िर्ल्लाहरुमा स्र्ापना हजने समन्त्वय समममतको 
कायाथलयहरुको लामग रु. 3 किोड ८४ लाख 60 हर्ाि मनकासा गरिएको ।  

➢ मतदाता नामावली संकलन तर्ा अद्यावमधक कायथक्रम संचालनको लामग मनवाथचन आयोगलाई रु. 4 किोड 84 
लाख 78 हर्ाि 5 सय मनकासा द्रदइएको ।     

➢ नेपाल सिकाि (मिन्त्रपरिषद्) को मममत 2073/06/20 को मनर्थयानजसाि नयाँ खोमलएका 10 वटा मालपोत 
तर्ा नापी कायाथलयहरु संचालनको लामग रु. 3 किोड 51 लाख 78 हर्ाि मनकासा द्रदइएको । 

➢ ऐमतहामसक र्न आन्त्दोलन, मधेश आन्त्दोलका घाइते, अपाङ्ग, 78 र्ना भ जकम्पका घाइतेहरुको लामग िकम 
मनकासा गरिएको,  

➢ वैदेिशक िोर्गािमा र्ाने कामदािको सवास््य पिीक्षर् गने, स्वास््य संस्र्ा सजदृद्दीकिर् नष्टवकिर् तर्ा अनजगमन 
सम्वन्त्धी पष्टहलो संशोधन कायथष्टवमध‚ २०७३ मा सहममत द्रदईएको । 

➢ मानव वन्त्यर्न्त्तज द्धन्त्द व्यवस्र्ापन कोष संचालन कायथष्टवमध‚ २०७३ मा सहममत द्रदईएको । 

➢ ष्टवद्यजत उत्पादन कंम्पनीको कायाथलय संचालनमा शयेि लगानी वापद रु१७ किोड िकम मनकासाभएको। 

➢ िचतवन िर्ल्लाको नवलपजिमा ष्टवशेष आमर्थक के्षर Special Economic Zone स्र्ापनाको संभाव्यता अध्ययनको 
लामग सहममत द्रदईएको । 

➢ नागरिक उड्यन प्रमधकिर्मा सेयि लगानी वापतको िकम मनकासाको लामग सहममत द्रदईएको । 
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➢ संयजक्त आवासको स्वाममत्व सम्वन्त्धी पष्टहलो संशोधन ष्टवधेयक‚ २०७३ को मस्यौदामा सहममत द्रदईएको । 

➢ मनर्ाममत सेवा ऐन‚ २०४९ लाई संशोधन गनथ वनकेो मनर्ाममत सेवा पांचौ संशोधन ष्टवधेयक २०७३ को 
मस्यौदामा सहममत द्रदईएको । 

➢ AFC Solidiarity Cup र्ज टवल प्रमतयोमगतामा नेपालको तर्थ वाट सहभागी भई प्रर्म स्र्ान हामसल गने िाष्टिय 
ष्टटमलाई प्रोत्साहन वापत पजिस्कािको लामग रु. ७५ लाख ५० हर्ाि मनकासा द्रदईएको । 

➢ ठूला आयोर्नाहरुको लामग रु. १ अवथ ७२ किोड विाविको वहजवषीय ठेक्का सम्झौताको लामग सहममत द्रदइएको 
।प्रदेशका मजख्य मन्त्री तर्ा मन्त्रीहरुको पारिश्रममक ि सजमबधा सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा गनथ बनेको ष्टवधेयक मा 
सहममत द्रदएको । 

➢ द्धन्त्द ष्टपमडतको त्यहरु उपि पूनािावलोकन गनथ पाँचौ कायथदल गठन गनथ सहममत द्रदएको । 
➢ खेलकूद ष्टवकास ष्टवधेयक, २०७३ मा सहममत द्रदएको । 
➢ िशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल कानूनलाइथ संशोधन गनथ बनकेो मबधेयकमा सहममत द्रदएको । 
➢ िशक्षा (आठौ स्शोधन) ऐन, २०७३ अनजसाि िशक्षा मनयमावली मा आवश्यक संशोधन मा सहममत प्रदाग 

गिीएको । 
➢ स्र्ानीय शासन(संचालन तर्ा ब्यवस्र्ापन) ष्टवधेयक,२०७३को प्रस्ताष्टवत मस्यौदामा िाय/प्रमतकृया उपलब्ध 

गिाएको । 
➢ प्रस्ताष्टवत र्ामतय भेद भाव तर्ा छजवाछजत( कसजि ि सर्ाय) पष्टहलो संशोधन ऐन,२०७३को मस्यौदामा सहममत 

प्रदान गरिएको । 
➢ CTVT fund ( िशक्षा तर्ा व्यवसाष्टयक तामलम कोषको स्र्ापना गिी एष्टककृत रुपमा तामलम संचालन गनथ 

सहममत दएको । 
➢ गा.ष्टव.स. सिचवहरुलाइथ ५० प्रमतशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गिाउन मिन्त्रपरिषदमा प्रस्ताव पेश गनथ  सहममत 

प्रदान गरिएको । 
➢ काठमाण्डौ उपत्यका लगाएत ष्टवमभन्न प्रमजख शहिमा नगिपामलका मार्थ त संचालन गने गिी ५० वटा ठूला बस 

खरिद गनथ सहममत द्रदएको । 
➢ वरे्ट तर्ा कायथक्रम महाशाखाको कायथ संचालन मनदेिशका २०  मा परिमार्थन गरि कायथ संचालन मनदेिशका 

२०७३ प्रकाशन गरिएको । 
➢ धनगढी, नेपालगन्त्र्, पोखिा तर्ा मबिाटनगि िस्र्त मबमभन्न कायाथलयका २५० र्ना कमथचािीहरुलाइ LMBIS 

तामलम द्रदएको 
➢ आ.ब. २०७२/७३ को बाष्टषथक प्रगमत ष्टवविर् तयाि गिी प्रकाशन गरिएको । 
➢ काठमाण्डौ उपत्यका सडक सजधाि तर्ा सावथर्मनक र्ग्गा संिक्षर् गने कायथको लामग रु १५ किोड र्प मनकासा  

। 
➢ नमजना एष्टककृत बस्ती ष्टवकास कायथक्रम (तिाइ मधेश ष्टहमाल पाहाड) अन्त्तिगत ३ वटा कायथक्रमका लामग िकम 

मनकासा गरिएको । 
➢ लघज घिेलज तर्ा साना उद्योगके्षरको सजधाि ष्टवकास तर्ा पूवाथधािका लामग िका मनकासा तर्ा श्रोतको सजमनिितता 

गरिएको । 
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➢ संमदृ्ध तिाइ मधेश मसचाइ ष्टवकास कायथक्रमलाइथ अपजग हजने िकम व्यवस्र्ा गरिएको । 
➢ रुकज म िोल्पा ढोिपाटन बाग्लजङ म्याग्दी गजरिल्ला िेक मनमार्थका लागी श्रोतको सजमनिितता द्रदएको । 
➢ शष्टहद गंगालाल िाष्टिय हृदय िाग केन्त्िलाइथ मसटी स्क्यान खरिद गनथ रु २० किोडको श्रोत सजमनिितता द्रदएको 

। 
➢ ष्टवमभन्न अञ्चल अस्पतालहरुलाइथ स्वास््य उपकिर् खिीद गनथ रु.३३किोड िकमान्त्ति गरिएको । 
➢ ष्टवमभन्न िर्ल्लाहरुमा सडक तर्ा पजल मनमाथर्का लागी रु.२अवथ ६२ किोडको श्रोत सजमनिितता द्रदएको  

 

11.2   सावथर्मनक व्यवस्र्ापन एवं सामान्त्य प्रशासनिः  

➢ कमथचािीहरुको वैयिक्तक ष्टवविर् तयाि पाने  मसलमसलामा ष्टवभागहरुसँग र्ानकािी माग गरिएको । 

➢ मनयममतरुपमा बगैँचा संिक्षर् ि व्यवस्र्ापन गरिएको । 

➢ भन्त्साि ऐन, 2064 बमोिर्म र्र्त भएका सवािी साधनहरु प्र.मं. तर्ा मं.प ्को कायाथलयमा 4 र्ान 
मोटिसाइकल, अर्थ मन्त्रालयलाई 1 र्ान मोटिसाइकल, म.ले.मन.कायाथलयलाई 1 र्ान मोटिसाइकल, 
श्री शहिी ष्टवकास तर्ा भवन मडमभर्न कायाथलय लमलतपजिलाई 1 र्ान हजण्डाइ सेन्त्िो काि, श्री उद्योग 
मन्त्रालयलाई 1 र्ान मारुती सजर् जकी काि  नेपाल सिकािले प्रयोग गने गिी हस्तान्त्तिर् गरिएको । 

➢ मामसकरुपमा सिचव बैठकको प्रगमत श्री प्र. मं. तर्ा मं. प. को कायाथलयमा पठाइएको 
➢ िार्परांष्टकत कमथचािीहरुको चालज आ.व.2073/074 को अधथवाष्टषथक कायथ सम्पादन मूल्याङ्कन संकलन 

तर्ा मूल्याङ्कन कायथ सम्पन्न गरिएको । 

➢ मन्त्रालयको ऋर् व्यवस्र्ापन शाखाको संगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सभेक्षर् कायथ सम्पन्न गिी नेपाल सिकाि 
मिन्त्रपरिषदमा प्रस्ताव स्वीकृमतको लामग सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन े प्रष्टक्रयामा िहेको । 
त्यसैगिी अन्त्तिसिकािी ष्टवत्तीय व्यवस्र्ापन महाशाखा स्र्ापनार्थ संगठन तर्ा सवेक्षर्को कायथ भई िहेको 
।  

➢ मोटिसाईकल तर्ा कम््यजटि मललामीका लामग दोश्रोपटक सूचना प्रकािशत गरिएको ।   

➢ बरे्ट ए्स मनमाथर्का लामग प्राष्टवमधक लगायतका अन्त्य प्रकृयाहरु अगामड बढाइएको ।  

➢ ल्यापटप, डेस्कटप, ष्टप्रण्टि खरिदका लामग बोलपर आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको । 

➢ Firewall, San, Server, Switches खरिद प्रकृयाका लामग बोलपर आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको ।   

   
११.3 िार्स्व व्यवस्र्ापन महाशाखा 

➢ न्त्यून ष्टवर्ष्टककिर् भएका वस्तजहरु खिीदको लामग आवश्यक वरे्ट ष्टवमनयोर्न गरिएको ि खरिद कायथ भैिहेको, 
सारै् न्त्यजन ष्टवर्ष्टककिर् भएका बस्तज खरिद सम्बिन्त्ध कायथष्टवमध िस्वकृमत हजने अवस्र्ामा िहेको,  

➢ मजल्य अमभवृष्टद्ध किमा दताथ भएका किदाताहरुले 1 लाख भन्त्दा बष्टढको कािोवािको ष्टवविर् कि ष्टवविर्मा 
उल्लेख गने व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन गरिएको,  

➢ केिन्त्िय िार्स्व वोडथ सम्बन्त्धी कानूनको मस्यौदा तयाि भई  छलर्लको क्रममा िहेको, 
➢ एष्टककृत कि संष्टहताको प्राििम्भक मस्यौदा तयाि भएको,  
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➢ िार्स्व च जहावट मनयन्त्रर्का लामग आयात ि ष्टवक्रीको त्यांक मभडाउने प्रर्ाली ष्टवकास गनथ आन्त्तरिक िार्स्व 
ष्टवभाग, भन्त्साि ष्टवभाग ि िार्स्व अनजसन्त्धान ष्टवभागहरुमा प्रयोगमा िहेका ष्टवधजमतय प्रर्ालीहरुलाई अन्त्ति 
आवध्दता हजन ेगिी एकीकृत ष्टवद्यजतीय प्रर्ालीमा परिर्त गनथ अध्ययन कायथ सम्पन्न भई प्राििम्भक प्रमतवेदन प्राप्त 
भएको ।  

➢ भन्त्साि मजल्याकन ि वस्तज वमगथकिर्को अनजगमन गनथ WAN system ि IP Camera  को प्रयोगलाई ष्टवस्ताि 
गरिएको,  

➢ पांचौ भन्त्साि सजधाि तर्ा आधजमनकीकिर् िर्नीमत तर्ा कायथयोर्ना परिमार्थन भईसकेको 
➢ आयात मनयाथत संकेत नं र्ािी गने प्रर्ालीको  सजरुवात गरिएको 
➢ ष्टविाटनगिमा वरे्ट पिातको सममक्षा कायथक्रम मममत 2073.07.26 मा सम्पन्न भएको । 

➢ िार्स्व पिामशथ समममतको प्रर्म बैठक 2073 पौष 26 मा सम्पन्न भएको । 

➢ मनकासी पैठािी संकेत नम्वि प्रदान गने सम्वन्त्धमा प्रचािप्रसाि गनथ ि र्ानकािी गिाउने उद्देश्यले वीिगञ्ज िस्र्त 
उद्योग वािर्ज्य संधको सभाहलमा सिोकािवालाहरुवीच अन्त्तिकृया सम्पन्न गिीएको । 

➢ EXIM Code Software सम्वन्त्धी र्ानकािी गिाउन े उदेश्यले भन्त्साि ष्टवभाग ि अन्त्तगथतका कायाथलयहरुका 
कमथचािीहरुलाई Software वाट Online र्ािम भने ि पठाउने सम्विन्त्ध Training For Trainers (ToT) प्रदान 
गरिएको  

➢ वीिगर् भन्त्साि कायाथलमा Asycuda world को Testing कायथ सर्ल भए पिात Asycuda World को Live सजरुवात 
गरिएको । 

➢ कन्त्चनपजि ि सजनसिी भन्त्साि कायाथलयमा Connectivity व्यवस्र्ापन गिी IP Camara संञ्चालनमा ल्यईएको । 

➢ िार्स्व पिामशथ समममतको दोस्रो वैठक मममत 2073 माघ 2८ गते नेपालगन्त्र्मा सम्पन्न भएको । 
➢ िार्स्व पिामशथ समममतको तेस्रो वैठक मममत 2073 माघ 29 गते धनगढीमा सम्पन्न भएको । 
➢ आमर्थक वषथ 2073/74 को वरे्ट बक्तब्यमा उिल्लिखत िार्स्व नीमत तर्ा कायथक्रमहरुको कायथयोर्ना तर्जथमा 

गरि कायाथन्त्वयनमा ल्याईएको, 
➢ सम्मानमनय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यवस्र्ाष्टपका संसदमा प्रस्तजत भएका ष्टवषयहरु मध्ये िार्स्व व्यवस्र्ापन 

महाशाखासँग सम्बिन्त्धत ष्टवषयको कायथयोर्ना बनाइ कायाथन्त्वयन सजरु गरिएको,  
➢ िार्स्व छजट सम्वन्त्धी ष्टवषयलाई व्यविस्र्त गनथ िार्स्व छजट सम्बन्त्धी ष्टवधजतीय प्रर्ाली पूर्थ रुपले कायाथन्त्वयनमा 

ल्याईएको, 
➢ मन्त्रालय अन्त्तगथतका ५ वटै ष्टवभागका ष्टवभामगय प्रमजखहरु संग कायथसम्पादन सम्झौता गरिएको,  
➢ िार्स्व च जहावट मनयन्त्रर्का लामग बर्ाि अनजगमन तर्ा गिस्त परिचालन कायथलाई प्रभावकािी रुपमा संचालन 

गरिएको,  
➢ भन्त्साि कायाथलयहरुमा Asycuda World system ष्टवस्तािको क्रममा मेची,  ष्टविाटनगि, मबिगन्त्र्, सजख्खा 

वन्त्दिगाह, भैिहवा भन्त्सािमा कायाथन्त्वयनमा ल्याइएको ि अन्त्य भन्त्सािमा कायाथन्त्वयनमा ल्याउने क्रममा िहेको, 
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११.4 आमर्थक नीमत ष्टवश्लषेर् महाशाखािः 
 

➢ आगामी आमर्थक वषथको बरे्टका लामग आमर्थक नीमत सम्बन्त्धी सजझाव समममत गठन गरिएको ।  

➢ मबप्रषेर्को आप्रवाह ि अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव सम्बन्त्धमा आमर्थक नीमत मबश्लषेर् महाशाखा, अर्थ मन्त्रालयबाट ि 
मध्यपूवथमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको मगिावटले नपेालको अर्थतन्त्र एवं िोर्गािीमा पने प्रभावको अध्ययन 
ने.िा.बैंकबाट गिाई अिन्त्तम प्रमतवेदन उपि मा.उपाध्यक्ष, िाष्टिय योर्ना आयोग ि श्रीमान सिचवज्यूहरुको 
उपिस्र्मतमा छलर्ल गरिएको । 

➢ आमर्थक वषथ 2073/074 को आमर्थक सवेक्षर्को कायथयोर्ना स्वीकृत गिी आमर्थक सवेक्षर्को प्रस्तजतीको 
खाकामा स्तिीकिर् गरि तयाि गने कायथ शूरु गरिएको ।  

➢ सम्पित्त शजष्टद्धकिर् मनवािर् िर्नीमत अनजरुपको ( AML/CFT )  बाष्टषथक प्रमतवेदन तयाि गरि कायाथन्त्वयन समममतमा 
प्रस्तजत गरिएको ।  

➢ मोबाईल बैंष्टङ्कङबाट मबित्तय सेवा सञ्चालन सम्बन्त्धमा सूझाव प्रमतवेदन प्राप्त गरि कायाथन्त्वयनका लामग सम्बिन्त्धत 
मनकायमा पठाईएको ।  

➢ Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project  अन्त्तगथत DOMS Software  खरिद गनथका लामग 
बोलपरको आमर्थक ि प्राष्टवमधक प्रस्तावको मूल्यांकन सम्पन्न गरि Contract Award का लामग पराचाि गरिएको 
। 

➢ आमर्थक नीमत तर्जथमाको लामग अर्थ मन्त्रालयका प्रमूख आमर्थक सल्लाहकािज्यूको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय 
मनदेशक समममतको गठन गरिएको ।आमर्थक नीमत प्रामबमधक समममतको गठन भइथ नीमत तर्जथमा प्रष्टक्रया अगाडी 
बढेको। 

➢ आमर्थक सवेक्षर्को तयािीको लामग सिोकािवाला मनकायसंग पिामशथ भएको ि Focal Person हरुको सूिच प्राप्त 
गरिएको ।Focal Person  हरुसँग अन्त्तिष्टक्रया कायथक्रम सम्पन्न भएको। 

➢ चालज आमर्थक बषथ 2073।74 को बरे्ट बक्तब्य तर्ा िाि ऋर् उठाउने ऐन, 2073 बमोिर्म रु. एक खबथ 
एघाि अबथ आन्त्तरिक ऋर् उठाउन आन्त्तरिक ऋर् मनष्कासन तामलका ि बोलकबोल तामलका स्वीकृत गिी 
नेपाल िाि बैंकमा पठाइएको ि सो बैंकबाट आन्त्तरिक ऋर् उठाउन ेकायथ भैिहेको। 

➢ समष्टिगत आमर्थक परिसजचकको का पौष सम्मका सूचना एवं त्याँक संकलन गरि Dash Board मा अध्यावमधक 
गरिएको । 

➢ सावथर्मनक मनर्ी साझेदािी सम्बन्त्धी ऐन तर्ा मनयमावली तयाि गने कायथ भैिहेको । 

➢ नगद कािोवािको मसमा मनधाथिर् सम्बन्त्धमा मिन्त्रपरिषादबाट २०७३।११।०९ मा मनर्थय भै सोको सूचना 
नेपाल िार्परमा प्रकाशनका लामग पठाइएको ।   

 

११.5 संस्र्ान समन्त्वय महाशाखािः 
➢ बजटवलधागो कािखाना सञ्चालनका लामग मनर्ी के्षरलाई प्रस्ताव आव्हान गनथ सूचना प्रकाशन गने क्रममा िहेको 

। 

➢ संघीयता कायाथन्त्वयनका क्रममा सावथर्मनक संस्र्ानहरुको व्यवस्र्ापन तर्ा मतनको सेवा प्रवाह च जस्त, दजरुस्त ि 
प्रभावकािी बनाउने सम्बन्त्धमा प्रमतवेदन पेश गने सम्बन्त्धमा गद्रठत समममतबाट प्रमतवेदनको पष्टहलो मस्यौदा 
मनमाथर्को अिन्त्तम चिर्मा िहेको । 
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➢ िाष्टिय आपूमतथ कम्पनी गठनका सम्बन्त्धमा यस मन्त्रालयको संस्र्ान समन्त्वय महाशाखाका सहसिचवको 
संयोर्कत्वमा एक समममतमा सम्बिन्त्धत मन्त्रालयहरुको समेत प्रमतमनमनधत्व िहन े गिी समममत मनमाथर् गिी 
प्रकृया अिघ बष्टढ िहेको । 

सावथर्मनक प्रसािर् संस्र्ा सम्बन्त्धी मनमतगत ि संस्र्ागत व्यवस्र्ा हजने क्रममा िहेको  

➢ संघीयता कायाथन्त्वयनका क्रममा सावथर्मनक संस्र्ानहरुको व्यवस्र्ापन तर्ा मतनको सेवा प्रवाह च जस्त, दजरुस्त ि 
प्रभावकािी बनाउने सम्बन्त्धमा प्रमतवेदन पेश गने सम्बन्त्धमा गद्रठत समममतबाट प्रमतवेदनको पष्टहलो मस्यौदा 
मनमाथर्को अिन्त्तम चिर्मा िहेको । 

➢ िार्श्व पिामशथ समममतिािा गद्रठत गैि उपसमममतको पष्टहलो बैठक बसी सजझाव संकलनका लामग सम्बिन्त्धत 
मनकायमा पराचाि गरिएको । 

➢ सावथर्मनक संस्र्ान सजधाि कायथक्रम अन्त्तगथत कम््यजटि सफ्टवेयि मनमाथर्का लामग एभिेि मबट्स प्रा.मल. लाई 
कायाथदेश द्रदइएको । 

➢ नेपाल ष्टवद्यजत प्रामधकिर्को ष्टवित्तय पजनथसंिचना सम्बन्त्धमा माननीय उप्रप्रधानमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्री ज्यूको 
उपिस्र्मतमा छलर्ल कायथक्रम गरिएको। 

➢ ष्टविगञ्ज िचनी कािखाना ि वजटवल धागो उद्योगलाई प्रमतस्पधाथत्मक प्रष्टक्रयाबाट Lease Modality मा सञ्चालन गनथ 
तोष्टकएका ष्टवमभन्न ष्टवषयलाई आधाि मानी प्रमतवेदन तयाि गरि नीिर्किर् समममतमा पेश गनथ ि सो को सजचना 
प्रकाशन गनथ उद्योग मन्त्रालयलाई पराचाि गरिएको। 

➢ िार्स्व पिामशथ समममत अन्त्तगथतको गैह्रकि उप समममत अन्त्तगथत सदस्य तोष्टकएका सम्बिन्त्धत मन्त्रालय 
ि मनकायलाई प्रमतमनमध मनोनयनका लामग पराचाि गरिएको । 

 
११.6 अन्त्तिाथष्टिय आमर्थक सहायता समन्त्वय महाशाखािः 

➢ 22-23 नोभेम्बि 2016 (२०७३ मंसीि ७ ि ८) मा र्मथन सिकािले नेपाललाई उपलब्ध गिाउने सहायता 
सम्वन्त्धमा नेपाल ि र्मथन सिकाि बीच Negotiation मा सम्पन्न गरिएको । नेपाललाई र्मथन सिकािले ३६ 
मममलयन यजिो विाविको सहायता प्राप्त हजने ि यो सहायता Sustainable Economic Development and 
Trade, Health and Energy Efficiency/Renewable Energy गिी ३ वटा Thematic Area  मा 
प्रयोग गनथ समझदािी गरिएको । 

➢ 02 मडसेम्बि 2016 (२०७३ मंसीि १७) मा ADB ले नेपाल सिकािलाई School Sector 
Development Plan कायाथन्त्वयनका लामग १२० मममलयन यजएस डलि बिाबिको ऋर् सहायता ०.५ मममलयन 
यजएस डलि बिाबिको capacity development technical assistance उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा ADB  ि 
नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ 11 मडसेम्बि 2016 (२०७३ मंसीि २६) मा नवे सिकािले नेपाल सिकािलाई School Sector 
Development Program (SSDP) का लामग २३१ मममलयन नबेिर्यन क्रोनि बिाबिको अनजदान उपलब्ध 
गिाउने सम्बन्त्धी नवे सिकाि ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ 29 नोभेम्बि 2016 (२०७३ मंसीि १४) मा केन्त्याको नैिोबीमा सम्पन्न भएको Second High 

Level Meeting   on Aid Effectiveness मा नेपाली टोलीले सहभागी भई नेपालले आफ्ना मजद्दाहरु दात ृमनकायहरु 
समक्ष िाखेको । 

➢ CTF Board Meeting तर्ा यस सँग सम्बिन्त्धत SREP ि FIP र्स्ता कायथक्रमको Sub-Committee Meeting मा 
सहभामगता भई आफ्ना धािर्ाहरु िाखेको । 
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१९ मडसेम्बि २०१६ (२०७३ पौष ०४) मा मबश्व बैंकले नेपाल सिकािलाई Road Sector Development 

Project (RSDP) कायाथन्त्वयनका लामग र्प 55 मममलयन यजएस डलि बिाबिको ऋर् सहायता उपलब्ध गिाउने 
सम्बन्त्धमा मबश्व बैंक  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ २२ मडसेम्बि २०१६ (२०७३ पौष ०७) मा र्ापान सिकािले नेपाल नागढजंगा सजरुङ्गमागथ मनमाथर् आयोर्ना 
कायाथन्त्वयनका लामग र्प १६.६३६ र्ापानीर् यन बिाबिको ऋर् सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा मबश्व 
बैंक  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ २८ मडसेम्बि २०१६(१३ पौष २०७३ ) मा JICA ले Teaching Hospital मा Medical Equipment  

Improvement Project को सजधािका लामग ७५४ मममलयन र्ापानीर् यन ( लगभग ६ किोड ९२ लाख रुपैयाँ ) 
तर्ा Food Security Program का लामग ३५० मममलयन र्ापानीर् यन (लगभग ३ किोड २१ लाख रुपैयाँ ) 
अनजदान सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा  JICA  ि नेपाल सिकाि वीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ 23 र्नविी 2017  (२०७३ माघ १0) मा World Bank ले Strengthening System for Social Protection and 

Civil Registration Project का लामग 150 million US Dollar ऋर् सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा मबश्व 
बैंक  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ 18 र्नविी 2017 ( २०७३ माघ ५ )  मा  Asian Development Bank ले  SASEC Power System 

Expansion Project and SASEC Road Improvement Project अन्त्तगथत  Power system expansion project का 
लामग  २० million US Dollar अनजदान सहायता ि  Road Improvement Project  का लामग  186.8 million Us 

Dollar ऋर् सहायता गिी र्म्मा 206.8 million US dollar  सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा एमसयाली 
ष्टवकास बैंक  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ 20 र्नविी 2017  (२०७३ माघ ७) मा World Bank ले Nepal REDD+ Readiness Preparation Support 

Program : Forest Carbon Partnership Facility  (FCPF) का लामग ५२ million US dollar  अनजदान सहायता 
उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा मबश्व बैंक  ि नेपाल सिकाि बीच  सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ 15 रे्ब्रजविी  (२०७३ र्ागजन 4) मा  र्ापान सिकाि , Japan International Co-operation Agency (JICA) ले 

Improvement of Water Supply Project पोखिाको लामग 4813 millian Japanese Yen (रु. ४५३९ लाख 
बिाविको)  अनजदान सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा र्ापान सिकाि  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न 
गरिएको । 

➢ २ माचथ 2017  (२०७३ र्ागजन १९)  World Bank ले Implementation Of Health Sector Management 

Reform Program Results  को लामग 150 million US Dollor  (रु १५.93 अवथ बिाविको ) ऋर् सहायता 
उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धमा  ष्टवश्व बैंक  ि नेपाल सिकाि बीच सम्झौता सम्पन्न गरिएको । 

➢ 26-27 रे्ब्रजविी  (२०७३ र्ागजन १५-१६) मा अर्थ मन्त्रालय तर्ा ADB को संयजक्त आयोर्नामा Tripartite 

Portfolio Review Meeting काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो ।बैठकमा ADB सहयोगमा नेपालमा सञ्चामलत 
आयोर्नाहरुको कायथ प्रगमतको बािेमा छलर्ल गिीयो । सन ्२०१६ मा ADB को हालसम्मकै खचथ प्रगमतमा 
उच्च सर्लता प्राप्त भएकोमा बधाई एवं शजभकामना ब्यक्त गरियो ।आयोर्नाको ठेक्का लगाउन ेकायथमा समेत 
एमतहाँमसक सर्लता प्राप्त भएकोमा खजिश ब्यक्त गिीयो । बैठकमा ADB को सहयोगमा सञ्चामलत आयोर्ना 
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कायाथन्त्वनको मसलमसलामा देखापिेका ष्टवमभन्न समस्याका वािेमा छलर्ल गिी सजधाि सष्टहत आगामी द्रदनमा 
आयोर्ना तोकीएको समयमा सम्पन्न गने वािेमा प्रमतबद्धता ब्यक्त गरियो ।  

११.7 ष्टवत्तीय क्षरे व्यवस्र्ापन महाशाखािः 
➢ बीमा ऐन, २०७३ को ष्टवधेयक मस्यौदा तर्जथमा गरिएको । 

➢ नागरिक लगानी कोष तर्ा कमथचािी सञ्चय कोषको कमथचािी सेवा सतथ मनयमावलीको संशोधन तर्ा र्प मस्यौदा 
तर्जथमा गिी सम्बद्ध मनकायमा िाय/पिामशथका लामग पठाइएको । 

➢ मधतोपर बोडथको कमथचािी दिबन्त्दी संिचना र्प सम्बन्त्धी छलर्ल गिी बोडथलाई आवश्यक र्नशिक्त पूमतथ गनथ 
स्वीकृमत द्रदइएको ।  

➢ तत्काल सजधाि कायथ योर्नामा समावेश महाशाखासँग सम्बिन्त्धत कायथहरूको कायथयोर्ना संशोधन गरिएको 
अर्थ मन्त्रालय अन्त्तगथतका बैंक तर्ा ष्टवत्तीय संस्र्ाहरूको सञ्चालक समममतका पदामधकािीहरूको बैठक भत्ता 
समायोर्न गने सम्बन्त्धी छलर्ल ष्टवचाि ष्टवमशथ गिी एकरुपता कायम गने गिी स्वीकृमत द्रदइएको ।  

➢ बैंक तर्ा ष्टवत्तीय संस्र्ा सम्बन्त्धी ऐन, 2073 व्यवस्र्ाष्टपका-संसदबाट स्वीकृत भएको । 

➢ ष्टवत्तीय क्षरे ष्टवकास िर्नीमत (2073/74-2077/78) नेपाल सिकाि (मिन्त्रपरिषद ) बाट स्वीकृत भई 
कायाथन्त्वयनमा आएको । 

➢ वस्तज ष्टवमनमय बर्ाि सम्बन्त्धी ऐन, 2073को ष्टवदे्ययक व्यवस्र्ाष्टपका संसदमा पेश गनथ स्वीकृमतका लामग नेपाल 
सिकाि (मिन्त्रपरिषद ) मा प्रस्ताव पेश गरिएको । 

➢ बीमा ऐन, 2073 को मस्यौदा सहममतका लामग नेपाल सिकाि, कानजन, न्त्याय तर्ा संसदीय व्यवस्र्ा 
मन्त्रालयमा पठाउने कायथ अिघ बढाइएको । 

➢ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मलममटेडको कमथचािी सेवा शतथ ष्टवमनयमावली, 2073 कायाथन्त्वयनमा ल्याउन स्वीकृमत 
प्रदान गरिएको । 

➢ उच्चस्तिीय ष्टवत्तीय के्षर समन्त्वय समममतको मममत 2073/09/19 को बैठकबाट प्राप्त मनदेशनहरु आवश्यक 
कािवाहीका लामग सम्बिन्त्धत मनकायमा पठाइएको । 

➢ ग्रामीर् स्वावलम्बन कोष नीमत, 2073 को मस्यौदा तयाि भइथ स्वीकृमतका लामग प्रकृया अिघ बढाइएको। 

➢ नेपाल बैंक मलममटेडमा सिकािले हकप्रद शेयि खिीद गने वा नगने सम्बन्त्धी अध्ययन गनथ समममत गठन भइथ 
उक्त समममतले द्रदएको प्रमतवेदन बमोिर्म आवश्यक कािवाही अिघ बढाइएको  

➢ बैंष्टकङ्ग प्रर्ालीमार्थ त ष्टवप्रषेर् आप्रवाह गने सम्बन्त्धमा नीमतगत रुपमै सम्वोधन गनथका लामग अध्ययन गनथ समममत 
गठन गरिएको।  

➢ िाष्टिय बीमा कम्पनी मलममटेडको कमथचािी सेवा, सतथसम्बन्त्धी ष्टवमनयमाली स्वीकृमतको कािवाही अिघ बढाई 
लोकसेवा आयोगको सहममतका लामग पठाईएको । 

➢ नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गनथ बनेको ष्टवधेयकसम्बन्त्धी अध्ययन गिी अिन्त्तमरुप द्रदई 
प्रमतवेदन पेश गनथ उप-समममत गठन गिी कायथ अिघ बढाइएको ।  

➢ कमथचािी सञ्चयकोष कमथचािी सेवा सतथ (एघािौं संशोधन मनयमावली, २०७३ को स्वीकृमतका लामग लोकसेवा 
आयोग पिामशथका लामग पठाईएको । 

➢ एन.आई.मड.सी. डेभलेपमेण्ट बैंकलाई िाष्टिय वािर्ज्य बैकमा गाभ्नसेम्बन्त्धी नपेाल सिकाि (म.प  .ं) बाट 
२०७३/१०/१४ मा सैद्धािन्त्तक स्वीकृमत प्राप्त भएबमोिर्म आवश्यक प्रकृया अगामड बढाइएको । 
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➢ व्यवसाष्टयक कृष्टष तर्ा पशजपन्त्छी कर्ाथमा प्रदान गरिने व्यार् अनजदानसम्बन्त्धी कायथष्टवमध, २०७३ को स्वीकृमतको 
कािवाही अिघ बढाइएको । 

➢ िन्त्िको कािर् ष्टवस्र्ाष्टपत ष्टवमभन्न बैंकहरूका शाखा पजन:स्र्ापना गने कायथ मनिन्त्तिरुपमा अिघ बढाइएको ।  

➢ एन.आइथ.मड.सी. डेभलपमेन्त्ट बैंक ि िाष्टिय वािर्ज्य बैंक एक आपसमा गाभ्ने सम्बन्त्धी नेपाल सिकाि 
(मिन्त्रपरिषद ) को मममत २०७३।१०।२४ को मनर्थय कायाथन्त्वयनका लामग कायथदल गठन गिी कायथ प्रािम्भ 
गरिएको । 

➢ “बैंक, ष्टवत्तीय संस्र्ा, बीमा, सहकािी तर्ा पजरँ्ीबर्ाि उपसमममत” को बैठक मनिन्त्ति रुपमा भइिहेको। 

➢ Accelerating Infrastructure Investment in Nepal को Steering Committee को मनर्थयबमोिर्म ष्टवत्तीय 
क्षेरसम्बन्त्धी समममत गठन गरिएको । 

➢ पूवाथधाि ष्टवकास बैंक स्र्ापनाको कायथ अिघ बढाइएको । 

➢ ष्टवत्तीय साक्षिता िर्नीमत (२०७३/७४-२०७७/७८) तर्जथमा कायथ अिघ बढाइथएको । 

➢ व्यवसाष्टयक कृष्टष तर्ा पशजपन्त्छी कर्ाथमा प्रदान गरिन े व्यार् अनजदान सम्बन्त्धी कायथष्टवमध, २०७३ स्वीकृमतका 
लामग नेपाल सिकाि (मिन्त्रपरिषद ) मा प्रस्ताव पेश गरिएको  

 

११.8 कानेनू तर्ा पिामशथ महाशाखािः  

➢ संयजक्त आवासको स्वाममत्व सम्बिन्त्ध ऐन, २०५४ मा संशोधनको लामग प्रस्ताष्टवत ष्टवधेयकमा पिामशथ पठाएको, 
➢ कानून न्त्याय तर्ा संसदीय माममला मन्त्रालयबाटमसौदा िस्वकृत भएको सजििक्षत कािोबाि मनयमावली, २०७३ 

मिन्त्रपरिषदमा पेश गनथ प्रस्तावको मस्यौदा तयाि गिेको ।  
➢ खेलकूद ष्टवकास ष्टवधेयक‚ २०७३ को मस्यौदा सहममत सम्वन्त्धमा िाय द्रदईएको । 

➢ यजवाहरुलाई व्यवसाष्टयक कृष्टष कर्ाथमा प्रदान गरिने व्यार् अनजदान सम्वन्त्धी कायथष्टवधी‚ २०७१ का सम्वन्त्धमा 
िाय द्रदईएको। 

➢ NAYOGA Protocol लाई सहममत द्रदन ेस्मवन्त्धमा िाय द्रदईएको। 

➢ सावथर्मनक संस्र्ान मनदेशन वोडथ गठन तर्ा कायथ संचालन आदेश‚२०६९ को अनूसूची संसोधन, अन्त्तशजल्क 
मनयमावली २०५९ अनूसूची ३ मा संसोधन, सजििक्षत कािोवाि मनयमावली‚ २०७३ सम्वन्त्धी सूचना सम्पादनका 
लामग कानून, न्त्याय तर्ा संसद्रदय माममला मन्त्रालयमा अनजिोध गरिएको  

➢ िार्स्व छजट सम्वन्त्धी सूचना, सावथर्मनक संस्र्ान मनदेशन वोडथ गठन तर्ा कायथ संचालन आदेश‚ २०६९ को 
अनजसजची संसोधन सम्वन्त्धी सूचना प्रकाशनका लागी मिृर् ष्टवभागमा अनजिोध गरिएको । 

➢ के्रमडट िेष्टटङ मनयमावली, २०६८ संशोधन सम्बन्त्धमा (नेपाल मधतोपर बोडथ), नगद कािोबािमा सीमा तोक्न े
सम्बन्त्धी (आ. मन. ष्टव. महाशाखा)व्यवसाष्टयक कृष्टष तर्ा पशजपंक्षी कर्ाथमा प्रदान गरिने ब्यार् अनजदान सम्बन्त्धी 
कायथष्टवमध, नागरिक लगानी कोष ऐन,२०७३ संशोधन सम्बन्त्धमा , कृष्टष ष्टवकास बैंक मल.को हेटौडा ि झापाको 
र्ग्गा मबक्री सम्बन्त्धमा , व्यवसाष्टयक कृष्टष तर्ा पशजपन्त्छी कर्ाथमा प्रदान गरिने ब्यार् अनजदान सम्बन्त्धी 
कायथष्टवमध,२०७३ का सम्बन्त्धमा , िाि ऋर् व्यवस्र्ापन सम्बन्त्धी सम्झौतामा सजधाि सम्बन्त्धमा कानजनी िाय 
पिामशथ द्रदएको । 
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➢  सावथर्मनक संस्र्ान मनदेशन वोडथ ( गठन तर्ा कायथ सञ्चालन) आदेश, २०६९ को अनजसूची संशोधन सम्बन्त्धमा, 
अन्त्तशजल्क मनयमावली, २०५९ को अनजसूची–३ मा संसोधन सम्बन्त्धमा, सजििक्षत कािोबाि मनयमावली, २०७३ 
सम्बन्त्धी सूचना सम्पादनका सम्बन्त्धमा कानून, न्त्याय, तर्ा संसदीय माममला मन्त्रालयमा अनजिोध गरिएको । 

➢ अन्त्तिःशजल्क मनयमावलीको अनजसूची–३ संशोधन सम्बन्त्धमा, सूचना प्रकाशन सम्बन्त्धमा (NTV), सजििक्षत कािोबाि 
मनयमावली, २०७३ सम्बन्त्धमा, िार्स्व छजट सम्बन्त्धी सूचना, सावथर्मनक संस्र्ान मनदेशन वोडथ ( गठन तर्ा 
कायथ सञ्चालन) आदेश, २०६९ को अनजसूची संशोधन सम्बन्त्धी सूचना प्रकाशनका लामग मजिर् ष्टवभागमा अनजिोध 
गरिएको । 

➢ महालेखापिीक्षकको कायाथलयको संिक्षप्त संगठन तर्ा व्यस्र्ापन सवेक्षर् प्रमतवेदन                           
, अस्र्ायी, किाि तर्ा ज्यालादािी कमथचािीहरुको सेवा तर्ा सजष्टवधा, रै्सला कायाथन्त्वन प्रमतवेदन तयाि गने, 

के्रमडट िेष्टटङ्ग मनयमावली– २०६८ संशोधन (नेपाल मधतोपर वोडथ), योगदानमा आधारित मनविृत्तभिर् कोष 
सम्बन्त्धी ष्टवधेयकका लामग पिामशथदाता मनयजिक्त गने, कृष्टष ष्टवकास बैंक लघज ष्टवत्त सहयोग कायथक्रमको 
चौमामसक मनकासा र्ज कज वा, भन्त्साि महसजल ष्टर्ताथ खचथ बरे्ट मनकासा ि म्याद र्प सम्बन्त्धमा (मबिाटनगि 
भन्त्साि कायाथलय) लाई कानजनी िाय पिामशथ द्रदईएको । 

➢ सम्पित्त शजष्टद्धकिर् मनवािर् ऐन- २०६४ को दर्ा ४४ को उपदर्ा १ बमोिर्म नगदमा कािोवाि मसमा तोक्न े
सम्बन्त्धमा सजचना प्रकाशनका लामग मजिर् ष्टवभागमा अनजिोध गरिएको । 

➢ िार्स्व ऐन मनयम तर्ा प्रशासमनक सजधाि उप-समममतको वैठक आयोर्ना भएको । 
    

११.9 अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन महाशाखािः 
 

➢ प्रधानमन्त्री तर्ा मन्त्रीपरिषदको कायथलयका सिचवको नतेतृ्वमा गद्रठत यस महाशाखाका सहसिचव सदस्य िहेको  
केन्त्िीय अनजगमन टोलीले ठजलो बरे्ट भएका ६ वटा मन्त्रालयहरु भौमतक पजवाथधाि तर्ा यातायात, सहिी ष्टवकास, 
संिघय माममला तर्ा स्र्ानीय ष्टवकास, खानेपानी तर्ा सिसर्ाई, स्वास््य ि संस्कृमत पयथटन तर्ा नागरिक 
उड्डययन मन्त्रालय तर्ा 2 वटा ष्टवभागहरु सडक ष्टवभाग ि सहिी ष्टवकास ष्टवभागको अनजगमन गरिएको । 

➢ िाष्टिय गौिवका ि प्रार्ममकता प्राप्त २५ किोडभन्त्दा बढी परियोर्ना लागत भएका मनमाथर्ामधन परियोर्नाहरुको 
समग्र बरे्ट मबमनयोर्न, ठेक्कापट्टाको िस्र्मत, खचथको अवस्र्ा त्यसको सबल ि दजबथल पक्षसमेतको स्र्लगत 
अनजगमन गिी पषृ्ठपोषर् एवम ् कायथयोर्ना परिमार्थन समेत गनथ अनजगमन तर्ा मूल्याङ्कन महाशाखाका 
सहसिचवको संयोर्गत्वमा  ५ सदस्यीय अनजगमन टोलीको गठन भै अनजगमन शजरु भएको ।यसैक्रममा गौतम 
बजद्ध के्षरीय मबमास्र्ल ,बजटवल- बेलष्टहया व्यापारिक मागथ आयोर्ना, ववई मसंचाई आयोर्ना वद्रदथया , िानी र्मिा 
कज लरिया मसंचाई आयोर्ना कैलाली ,भेिी ववई वहजउदे्बश्यीय आयोर्ना सजखेत ,साना ष्टकसान ष्टवकास वैंक िािा 
संचामलत कायथक्रमहरु, व्यवसाष्टयक कृष्टष आयोर्ना सडक ष्टवभाग, शहिी ष्टवकास ष्टवभाग, लजिम्वनी के्षर ष्टवकास 
कोष , उत्ति दिक्षर् कोशी िार्मागथ आयोर्ना संखजवासभा ,आ.िा.का. नपेालगञ्ज ,नेपालगञ्ज भन्त्साि 
कायाथलय,सजदजि तर्ा मध्यपििमाञ्चल िार्स्व अनजसन्त्धान के्षरीय कायाथलय कोहलपजि ,आ.िा.का. ष्टविाटनगि, 
लामावगि भन्त्साि कायाथलय ,आ.िा.का. भैिहवा ,आ.िा.का. बजटवल ,भैिहवा भन्त्साि कायाथलय ,िार्स्व अनजसन्त्धान 
पििमाञ्चल के्षरीय कायाथलय को अनजगमन गरिएको । 

➢ प्रर्म चौमामसक अवमधको मन्त्रालयस्तिीय ष्टवकास समस्या समाधान समममत (MDAC) को बैठक सम्पन्न गरि 
मनम्न बमोिर्मका मनर्थयहरु गरिएको  । 
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• अर्थ मन्त्रालय तर्ा अन्त्तगथतका ष्टवभाग, कायाथलयको पजंर्ीगत खचथ तर्ा ष्टवकास आयोर्नाहरुको बरे्ट खचथ 
दोस्रो चौमामसक सम्ममा ८० प्रमतशतको हािाहािीमा पजयाथइ अर्थ मन्त्रालयलाई बरे्ट खचथमा Role Model को 
रुपमा प्रस्तजत गने  । 

• मन्त्रालय अन्त्तगथतका ष्टवकास आयोर्नाहरुको मबमनयोिर्त िकम र्जनसजकै स्रोतको भए पमन तजरुन्त्त र्ज कज वा 
द्रदन/े मनकासा द्रदने । 

• बैदेिशक सहायता तर्थ  सोधभनाथ प्रकृयाबाट प्राप्त हजन जपने ऋर् तर्ा अनजदानको किीब रु ५१ अबथ शोधभनाथ 
प्राप्त हजन बांकी देिखएकोले अन्त्तिाथष्टिय आमर्थक सहायता समन्त्वय महाशाखा, बरे्ट तर्ा कायथक्रम महाशाखा 
ि महालेखा मनयन्त्रक कायाथलयले समन्त्वयात्मक ढंगबाट काम गिी यर्ािशघ्र शोधभनाथ प्राप्त गने । 

• आगामी आमर्थक बषथ अगामड नै अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चिर्को आमर्थक सजधािको नीमत तर्ा कायथक्रमको 
खाका ल्याउने । 

• गत ष्टवगत बषथ ि चालज आमर्थक बषथको हालसम्म बहजबष्टषथय ठेक्काको लामग सहममत द्रदइएका आयोर्नाहरुको 
कज ल दाष्टयत्व यष्टकन गनथ बरे्ट तर्ा कायथक्रम महाशाखाले िाष्टिय योर्ना आयोग ,भौमतक पूवाथधाि तर्ा 
यातायात मन्त्रालय ि अन्त्य मन्त्रालयससंग समेत समन्त्वय गिी त्यस्ता आयोर्नाहरुको एकीकृत ष्टवविर् 
तयाि गने । 

• अर्थ मन्त्रालयले िार्स्व संकलन ि बरे्ट खचथमा मार ध्यान नद्रदई नीमत मनमाथर् ि कायाथन्त्वयनमा पमन 
नेततृ्वदायी भमूमका मनवाथह गने । 

• ठूला आयोर्नाहरुको अनजगमन कायथलाई मनिन्त्तिता द्रदने ।  

 

➢ दोस्रो चौमामसक अवमधको मन्त्रालयस्तिीय ष्टवकास समस्या समाधान समममत (MDAC) को बैठक गिी मनम्न 
बमोिर्मका मनर्थयहरु गरिएको  । 

• अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तगथतका अमधकांश मनकायहरुको दोस्रो चौमामसक अवमधसम्मको पजंर्ीगत खचथ ि ष्टवकास 
आयोर्नाहरुको प्रगमत सन्त्तोषर्नक नदेिखएकोले चालज आमर्थक बषथको बांकी अवमधमा आयोर्ना 
कायाथन्त्वयनलाई मतब्रता द्रदई पजंर्ीगत खचथ बरे्टको 80 प्रमतशत भन्त्दा मामर् पजयाथउन सम्बिन्त्धत सबै 
मबशेषरुपमा ष्टक्रयािशल िहन े। 

• ष्टवमनयोिर्त बरे्ट मध्ये र्जनसजकै स्रोतबाट व्यहोरिने िकम भएपमन आयोर्ना कायाथन्त्वयनमा सहिर्किर् हजन े
गिी यर्ािशघ्र मनकाशा द्रदने । 

• बैदेिशक सहायता तर्थ  सोधभनाथ प्रकृयाबाट प्राप्त हजन जपने ऋर् तर्ा अनजदानको किीब रु 30 अबथ शोधभनाथ 
प्राप्त हजन बांकी देिखएकोले अन्त्तिाथष्टिय आमर्थक सहायता समन्त्वय महाशाखा, बरे्ट तर्ा कायथक्रम महाशाखा 
ि महालेखा मनयन्त्रक कायाथलयले समन्त्वयात्मक ढंगबाट काम गिी यर्ािशघ्र शोधभनाथ प्राप्त गने ।  

• चालज आमर्थक बषथको बरे्ट खचथ ि भौमतक प्रगमतको आधािमा आगामी आ.ब. को बरे्ट ष्टवमनयोर्न गने । 
चालज आमर्थक बषथमा 50% भन्त्दा कम िकम खचथ गने मनकाय/आयोर्नाको बरे्ट छजट्ांउदा खचथ हजन े
भिपदो आधाि ष्टवना ष्टवमनयोर्न नगने व्यवस्र्ाको र्ालनी गने । 

• कृष्टष तर्ा पशज वीमा तर्थ  ष्टवमभन्न वीमा कम्पनीहरुले पाउनज पने ष्टप्रममयम अनजदान यर्ािशघ्र मनकासा गने 
व्यवस्र्ा ममलाउने । 
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• भ जकम्पपीमडतलाई घि मनमाथर् गनथ द्रदने 2% व्यार्दिको सहजमलयतपूर्थ कर्ाथको कायथष्टवमधलाई सिल बनाई 
भ जकम्पपीमडतको पहजंचयोग्य बनाउने व्यवस्र्ा नेपाल िाि बैंक ि ष्टवित्तय के्षर व्यवस्र्ापन महाशाखाले 
ममलाउने । सारै् सामूष्टहक र्मानीमा ऋर् द्रदने सम्बन्त्धी कायथष्टवमध बनाई लागज गने । 

• कृष्टष कर्ाथ व्यार् अनजदान कायथष्टवमधमा संशोधन भइ सकेकाले यसलाई आम ष्टकसानको पहजँचमा पजयाथई यस्तो 
कर्ाथ  ष्टवस्तािमा र्ोड द्रदने । 

 

➢ माननीय उप-प्रधान तर्ा अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ठजलो बरे्ट हजने मन्त्रालयका सिचवहरुको उपिस्र्मतमा 
अधथबाष्टषथक अवमधको पजंर्ीगत खचथको समीक्षा बैठक आयोर्ना गिी मनम्न बमोिर्मका मनर्थयहरु गरिएको । 

• पजंर्ीगत बरे्ट बढी भएका मन्त्रालयहरुले माघ मष्टहना मभर आन्त्तरिक रुपमा आयोर्नाहरुको कायाथन्त्वयन 
िस्र्मतको गहन समीक्षा गिी देिखएका समस्याहरु तत्काल समाधान गिी आयोर्ना कायथन्त्वयनलाई अिघ 
बढाउने । 

• मन्त्रालयहरुले र्ागजन मसान्त्तमभर आयोर्ना कायाथन्त्वयनलाई मतब्रता द्रदइ लक्ष्यअनजसाि पजंर्ीगत खचथ गने । 

२०७३ र्ागजन मसान्त्तसम्म पमन काम शजरु नभएका आयोर्नाहरुको वरे्ट ि काम शजरु भए पमन लक्ष्य 
अनजसाि खचथ हजन नसकेको िकम २०७३ चैर १ गते मभर अमनवायथ रुपमा समपथर् गने । 

• मन्त्रालयहरुले ष्टवमनयोिर्त बरे्टलाई नै व्यवस्र्ापन गिी अमधकतम नमतर्ा हामसल गने गिी कायथ गने । 

• चालज खचथमा ममतव्यष्टयतता अपनाउने । 

• पजनमनथमाथर्को कायथलाई उच्च प्रार्ममकता द्रदइ मछटो सम्पन्न गने । 

• केही मन्त्रालय अन्त्तगथत अष्टहलेसम्म पमन कायथस्र्लमा पजिै बरे्टको अिख्तयािी नपजगेको देिखएकोले ७ द्रदन 
मभर सबै बरे्टको अिख्तयािी द्रदइसक्ने ।स्वीकृत हजन बांकी कायथक्रम पमन ७ द्रदन मभरै स्वीकृत गने । 

• NDAC ले मनदेिशत गिेको समयमसमा मभर ठजला आयोर्नाहरुको मनमाथर् Modality मनधाथिर् गिी कायाथन्त्यवनमा 
लैर्ाने । 

• Detail Project Report (DPR) भएका आयोर्नाहरुमार आगामी आ.ब. को बरे्टमा समाबेश गने  । 

• प्रत्येक मन्त्रालयले बरे्ट खचथको प्रभावकािी ढंगबाट अनजगमन गने । 

• स्र्ानीय स्तिमा नद्रदर्न्त्य मनमाथर् सामाग्रीमा देिखएको समस्या संघीय माममला तर्ा स्र्ानीय ष्टवकास मन्त्रालयले 
समन्त्वय गिी तत्काल समाधान गने । 

➢ गत आमर्थक वषथ २०७२/७३ को वाष्टषथक ष्टवविर् तयाि गिी सावथर्मनक गरिएको । 

➢ प्रधानमन्त्री तर्ा मन्त्रीपरिषदको कायाथलय तर्ा योर्ना आयोगमा पठाउनजपने प्रमतबेदनहरु समयमा पठाईएको। 

➢ सूचनाको हकसम्बिन्त्ध ऐनबमोिर्म सावथर्मनक गनजथपने प्रर्म चौमामसक ष्टवविर् ि दोस्रो चौमामसक ष्टवविर् समयमै 
सावथर्मनक गरिएको  । 

➢ सूचनाको हकसम्बिन्त्ध ऐन बमोिर्म सजचना माग गने 12 र्नालाई मनयमानजसाि सूचना उपलब्ध गिाइएको । 

➢ हेलो सिकािबाट प्राप्त 511 वटा गजनासाहरु मध्यै सबै गजनासाहरु र्छथयौट गरिएको । 

➢ अर्थ मन्त्रालयको गजनासो सजनवाई कक्ष (ष्टवगजल) मा प्राप्त 3 वटा गजनासाहरु र्छथयौट गरिएको । 

➢ ष्टवमभन्न मन्त्रालयहरुमा भएका चौमामसक वैठकहरुमा यस महाशाखाबाट भाग मलइएको । 

➢ वरे्ट वक्तव्यमा पिेका नीमत तर्ा कायथक्रमहरुको कायाथन्त्वयन अवस्र्ाको मनयममत रुपमा अनजगमन गरिएको । 

➢ कायथक्रम स्वीकृमतको अवस्र्ा ि अिख्तयािीको वािेमा मनयममत रुपमा अनजगमन गरिएको । 

➢  
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12. सूचना अमधकािी ि प्रमजखको नाम तर्ा सम्पथकथ  टेमलर्ोन नम्वििः 
 

प्रमजख : सिचव शान्त्तिार् सबेदी  ४२११३३२ 
प्रवक्ता तर्ा सूचना अमधकािी : सहसिचव िामशिर् पजडासैनी ४२००४६९ 
सहायक प्रवक्ता तर्ा सहायक सूचना अमधकािी : उपसिचव सजशील कज माि शमाथ नेपाल ४२००४२६ 

 
१३ सूचनाको हक सम्बिन्त्ध ऐन, 2064 को दर्ा ३ ि ७(१) बमोिर्म माग गरिएको सूचना ि उपलब्ध गिाइएको 

सूचना संख्या : 
 माग गरिएको सूचना संख्या : 2 
         उपलब्ध गिाइएको सूचना संख्या : 2 
 
१४  ऐन, मनयम ि मनदेिशकाको सूचीिः 

 
अर्थ मन्त्रालयलाई मनद्रदथि गरिएका कायथहरु सम्पादन गने मसलमसलामा मन्त्रालय ि अन्त्तथगतका मनकायहरुले 
मनम्नानजसािका कानून प्रयोग गिी आर्नो कायथ सम्पादन गने गिेका छन।् 

➢ नेपालको संष्टवधान २०७२ को आमर्थक कायथ प्रर्ाली सम्वन्त्धी ष्टवषयमा उिल्लिखत धािाहरु 
➢ आयकि ऐन, २०५८ 
➢ मूल्य अमभवृष्टद्ध कि ऐन, २०५२ 
➢ अन्त्तिःशजल्क ऐन, २०५८ 
➢ भन्त्साि ऐन, २०६४ 
➢ िार्स्व च जहावट (अनजसन्त्धान तर्ा मनयन्त्रर्) ऐन, २०५२ 
➢ सम्पित्त शजद्धीकिर् मनयन्त्रर् ऐन, २०६४ 
➢ ष्टवदेशी ष्टवमनमय (मनयममत) गने ऐन, २०१९ 
➢ मनकासी पैठािी मनयन्त्रर् ऐन, २०१३ 
➢ मद्रदिा ऐन, २०३१ 
➢ उपभोक्ता संिक्षर् ऐन, २०५४ 
➢ सम्पित्त शजद्धीकिर् (ममन लाउण्डरिङ्ग) मनवािर् मनयमावली, २०६६ 
➢ औषधी ऐन, २०३५ 
➢ खानी तर्ा खाद्य पदार्थ ऐन, २०४२ 
➢ खाद्य ऐन, २०२३ 
➢ िार्स्व न्त्यायामधकिर् ऐन, २०३१ 
➢ वन ऐन, २०४९ 
➢ िाष्टिय मनकज ञ्ज तर्ा वन्त्य र्न्त्तज संिक्षर् ऐन, २०२९ 
➢ लागू औषध (मनयन्त्रर्) ऐन, २०३३ 
➢ हातहमतयाि खि खर्ाना ऐन, २०१९ 
➢ सवािी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐन, २०४९ 
➢ ष्टवष्र्ोटक पदार्थ ऐन, २०१९ 
➢ पेटेन्त्ट, मडर्ाइनि िेड माकथ  ऐन, २०१९ 
➢ भन्त्साि मनयमावली, २०६४ 
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➢ मूल्य अमभबषृ्टद्ध कि मनयमावली, २०५३ 
➢ आयकि मनयमावली, २०५९ 
➢ अन्त्तिःशजल्क मनयमावली, २०५९ 
➢ मद्रदिा मनयमावली ,२०३३ 
➢ िासायमनक मल मनदेिशका, २०५७ 
➢ िासायमनक मल मनयन्त्रर् आदेश, २०५५ 
➢ नेपाल सवािी प्रदजषर् मापदण्ड, २०५६ 
➢ वािर्ज्य तर्ा आपूमतथ मन्त्रालयको मममत२०६६/७/१६ को सूचना 
➢ मनर्ीगजण्टा, िझटी भािी सम्बन्त्धी सूचना 
➢ सालवसाली आमर्थक ऐन 
➢ िार्स्व च जहावट (अनजसन्त्धान तर्ा मनयन्त्रर्) मनयमावली, २०७० 
➢ नेपाल सिकािका मनर्थयहरु 
➢ आमर्थक कायथष्टवमध ऐन, २०५५ 
➢ आमर्थक कायथष्टवमध मनयमावली, २०६४ 
➢ सावथर्मनक खरिद ऐन, २०६३ 
➢ सावथर्मनक खरिद मनयमावली, २०६४ 
➢ भ्रमर् खचथ मनयमावली, २०६४ 
➢ ऐन सम्बद्ध मनदेिशकाहरु (आयकि, मूल्य अमभवृष्टद्ध कि, अन्त्तिःशजल्क, भन्त्साि ऐन वमोिर्म) 
➢ WTO/WCO को वडापर 
➢ SAARC/SAFTA को वडापर 
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आम्दानी खचथ तर्ा आमर्थक कािोवाि सम्बन्त्धी ष्टवविर् 
   

 
     

d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 
vr{sf] kmf+^jf/L 

   
 

2073 र्ागजन 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 

7912870.74 7912870.74 70679033.57 21111 tnj 81271000.00 70679033.57 10591966.43 0.00 

243933.32 243933.32 1964342.61 21113 dx+uL eQf 2916000.00 1964342.61 951657.39 0.00 

4980963.40 4980963.40 11237893.20 21119 cGo eQf 32508000.00 11237893.20 21270106.80 0.00 

0.00 0.00 15000.00 21121 kf]zfs 1823000.00 15000.00 1808000.00 0.00 

443916.75 443916.75 3380332.43 22111 kfgL tyf ljh'nL 7560000.00 3380332.43 4179667.57 0.00 

94919.20 94919.20 851138.40 22112 ;+rf/ dx;'n 2080000.00 851138.40 1228861.60 0.00 

112322.00 112322.00 786254.00 22122 cGo ef*f 1560000.00 786254.00 773746.00 0.00 

1435331.00 1435331.00 7041983.00 22211 O{Gwg 9374000.00 7041983.00 2332017.00 0.00 

955153.00 955153.00 10601676.00 22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 12600000.00 10601676.00 1998324.00 0.00 

0.00 0.00 496657.60 22213 ladf 520000.00 496657.60 23342.40 0.00 

4448237.00 4448237.00 25370687.00 22311 sfof{no ;DjGwL 30200000.00 25370687.00 4829313.00 0.00 

7500.00 7500.00 76825.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000.00 76825.00 423175.00 0.00 

7075.00 7075.00 13475.00 22314 OGwg cGo k|of]hg 75000.00 13475.00 61525.00 0.00 

31513.00 31513.00 272629.00 22321 
lgld{t ;fj{hlgs ;DkQLsf] dd{t ;+ef/ 
vr{ 

300000.00 272629.00 27371.00 0.00 

57780.00 57780.00 1445814.55 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 3195000.00 1445814.55 1749185.45 0.00 

977464.00 977464.00 5369795.55 22412 cGo ;]jf z'Ns 8458000.00 5369795.55 3088204.45 0.00 
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0.00 0.00 48025.00 22511 sd{rf/L tfnLd 1200000.00 48025.00 1151975.00 0.00 

1587100.00 1587100.00 2905090.00 22522 sfo{s|d vr{ 71450000.00 2905090.00 68544910.00 0.00 

1650651.00 1650651.00 3638849.40 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  6020000.00 3638849.40 2381150.60 0.00 

14932.00 14932.00 166199.00 22612 e|d)f vr{ 840000.00 166199.00 673801.00 0.00 

2096071.00 2096071.00 7444061.00 22711 ljjw vr{ 9037000.00 7444061.00 1592939.00 0.00 

400000.00 400000.00 8600000.00 26411 
;/sf/L lgsfo, 
;ldtL Pj+ af]*{x?nfO{ lgzt{ rfn' cg'bfg 

12100000.00 8600000.00 3500000.00 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 

27457732.41 27457732.41 162405761.31   hDdf 295587000.00 162405761.31 133181238.69 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 

27457732.41 27457732.41 162405761.31   s'n hDdf 295587000.00 162405761.31 133181238.69 0.00 

         sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s 
lnld ]̂* 

  
a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 
 

162405761.31 
  

a}+s df}HbftM 
   hDdf vr{ 

 

162405761.31 
  

gub df}HbftM 
   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 
 

3305378.00 
  

hDdfM 
   Dofb ggf#]sf]M 

    
s/ bflvnf af+sL 

   Dofb gf#]sf]M 
        k]ZsL afx]s v'b 

vr{M 
 

159100383.31 
  

o; dlxgfsf] 0.00 
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 d=n]=k=kmf=g+= 13 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ d+qfno 
vr{sf] kmf+^jf/L 

   
 

2073 र्ागजन dlxgfsf] 
  

         
cfly{s aif{M 

 

2073.74 र्ागजन 
     

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 

845541.00 845541.00 2512189.00 29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 4409000.00 2512189.00 1896811.00 0.00 

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

822075.00 822075.00 6748590.00 29511 d]lzg/L cf}hf/ 16980000.00 6748590.00 10231410.00 0.00 

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

0.00 0.00 481282.00 29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 1900000.00 481282.00 1418718.00 0.00 

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

1667616.00 1667616.00 9742061.00   hDdf 24289000.00 9742061.00 14546939.00 0.00 

sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 
 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 
  

a}+s vftf g+= 
   hDdf lgsf;f 

 

9742061.00 
  

a}+s df}HbftM 
   hDdf vr{ 

 

9742061.00 
  

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 

 

9742061.00 
  

o; dlxgfsf] 0.00 
  

 
    

o; dlxgf ;Ddsf] 0.00 
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१४ .अन्त्य ष्टवविर्िः 
(क)  मन्त्रालय ि अन्त्तथगथत ष्टवभागहरुको वेभसाईथटिः 

  
l

;

 

g

+ 

नाम 
pkof]u 

! www.mof.gov.np अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशन तर्ा अन्त्य सूचनामजलक 
र्ानकािी 

@ www.fcgo.gov.np महालेखा मनयन्त्रकका प्रकाशन तर्ा अन्त्य 
सूचनामजलक र्ानकािी  

# www.ird.gov.np आन्त्तरिक िार्स्व ष्टवभागका प्रकाशन तर्ा अन्त्य 
सूचनामूलक र्ानकािी 

$ www.dri.gov.np िार्स्व अनजसन्त्धान ष्टवभागका प्रकाशन तर्ा अन्त्य 
सूचनामजलक र्ानकािी  

% www.customs.gov.np भन्त्साि ष्टवभागका प्रकाशन तर्ा अन्त्य सूचनामजलक 
र्ानकािी  

^ www.ratc.gov.np िार्स्व प्रसाशन तालीम केन्त्िका प्रकाशन तर्ा अन्त्य 
सूचनामजलक र्ानकािी 

& www.dmli.gov.np सम्पित्त शजद्धीकिर् अनजसन्त्धान ष्टवभागका प्रकाशन 
तर्ा अन्त्य सूचनामूलक र्ानकािी  

(क) अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशनहरु:- 
 अर्थ मन्त्रालयले आर्ज संग सम्बिन्त्धत कामहरूको प्रगमत ष्टवविर्  तर्ा प्रमतवेदनहरू मन्त्रालयको वेभसाइटमा 
िाख्नजका सारै् छपाई गिेि प्रकाशन गिी सवथसाधािर्लाई उपलब्ध गिाउँदै आएको छ। यसैगिी बरे्ट सम्बन्त्धी 
दस्तावेर्हरू सावथर्मनक गिी सवथसाधािर्को सहर् पहजचँको व्यवस्र्ा गिेको छ। मन्त्रालयका प्रकाशनहरू मनम्न 
बमोिर्म छन:्- 
➢ बरे्ट कायाथन्त्वयनको बाष्टषथक प्रमतवेदन,  
➢ बरे्ट तर्जथमा द्रदग्दशथन, 
➢ मन्त्रालयहरूको प्रगमत ष्टवविर् 
➢ प्राष्टवमधक सहायता सम्बन्त्धी ष्टवविर्’, 
➢ ष्टवमनयोर्न ऐन ि िातो ष्टकताब, 
➢ आमर्थक ऐन ि िार्स्वको नीमत तर्ा कायथक्रम, 
➢ िािऋर् उठाउने ऐन ि ऋर् तर्ा र्मसनत ऐन, 
➢ आमर्थक सथवेक्षर् 
➢ वरे्ट वक्तव्य  
➢ सावथर्मनक संस्र्ानहरूको स्र्मत प्रमतवेदन, 
➢ सजशासन (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दर्ा ४१ बमोिर्मको वाष्टषकथ  प्रमतवेदन , 
➢ सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दर्ा५(३) बमोिर्म प्रस्तजत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बिन्त्धत 

आ.व. २०७२।०७३ आषाढको साथवथर्मनक ष्टवविर् 

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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➢ आमर्थक वषथ २०७२।७३ को वरे्टको मध्यावमध मूल्यांकन प्रमतवेदन, 
➢ िेमडयो नेपालमा प्रत्येक शमनवाि ष्टवहान ८:२५ देिख ८:४० सम्म आमर्थक नपेाल कायथक्रम प्रशािर्को 

माध्यमबाट । 
➢ नेपाल टेमलमभर्नबाट "आमर्थक समषृ्टद्धको" कायथक्रम प्रशारित भइिहेको,  
➢ IECCD News Letter 
➢ लैष्टङ्गक उत्तिदायी बरे्ट तर्जथमा द्रदग्दथशथन, २०६९ 
➢ डेभलपमेन्त्टको-अपिेशन रिपोटथ, २०१६ 

 

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

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

.महालेखा 
मनयन्त्रक 

श्री िारे्न्त्िप्रसाद नेपाल dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

महामनदेशक >L िामकृष्र् सजबेदी /fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

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

महामनदेशक >L िामशिर् िचमोरिया eG;f/ ljefu              @%(*)* 4259793 

महामनदेशक श्री र्ीवनप्रकाश मसटौला ;DklQ z'4Ls/0f cg';Gwfg ljefu  $@$^%%! 4246554 

तालीम प्रमजख >L अर्जथन प्रसाद पोखिेल /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 
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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  

 

 

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 
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-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 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 
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