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प्रसे विज्ञप्ति 

आज प्तिप्ति २०७५/0५/0७ गिे प्तिवििारका दिन आप्तथिक िर्ि २०७४/७५ को िावर्िक प्रगप्ति सिीक्षा एिं िन्त्रालय 
स्िरीय प्तिकास सिस्या सिाधान सप्तिप्ति (MDAC) को िैठक िाननीय अथििन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाज्यूको अध्यक्षिािा 
सम्पन्न भयो। उक्त अिसरिा नेपाल राष्ट्र िैंकका गभनिर श्री चिरचििी नेपालको सिेि उपचस्थप्ति रिेको प्तथयो । 

िैठकिा अथि िन्त्रालय र िािििका प्तनकायिरुिाट सम्पािन िनुे कायििरुलाई अझ िढी िक्ष, प्रभािकारी, गणुस्िरीय िथा 
िापनयोग्य िनाउने प्तिर्यिा जोड दिन ुििैु िाननीय अथििन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाज्यूले िजेट कायािन्त्ियनलाई प्रभािकारी 
िनाउन िाप्तसक रुपिा प्रगप्ति सिीक्षा गने, सरकारले उपलब्ध गराउन ुपने अनिुान एकद्बार प्रणालीिाट प्रिान गराउन ुपने, 
जनिािा वित्तीय पिुुँि स्थापना गराउन घचुम्ि िैंकिाट सिेि सेिा उपलब्ध गराउन ु पने, सरकारी खिि प्रणालीिा 
प्रभािकाररिा अप्तभिवृि गनि िाल गररएका सधुारिरुलाई अझ प्रभािकारी िनाउुँिै लैजान ु पने, िन्त्रालय र िािििका 
प्तनकायिरुले कायियोजना ििोचजिका चजम्िेिारीलाई पूरा गनि थप िीव्रिा दिन ेर नप्तिजा िाप्तसल िर्ि  केन्त्रीि रिन ुपने र 
विप्ररे्ण आयलाई औपिाररक िाध्यििाट प्तभत्र्याउन सरकारी ििरिाट थप प्रयास िनुे प्तिर्य औल्याउन ुभयो।    

उक्त कायिक्रििा नेपाल राष्ट्र िैंकका गभनिर डा. चिरचििी नेपालज्यूले नेपाल सरकारको नीप्ति िथा कायिक्रि र िजेट 
कायािन्त्ियन कायियोजना ििोचजिका कायििरुको कायािन्त्ियनिा नेपाल राष्ट्र िैंकले परुा गनुि पने चजम्िेिारी सियिा सम्पन्न 
गने प्रप्तििद्बिा व्यक्त गनुि भयो।  

सोिी कायिक्रििा अथि सचिि डा. राजन खनालले अथि िन्त्रालय र िािििका प्तनकायिरुले पूुँजीगि खिििा प्रभािकारीिा 
अप्तभिवृि गनुि पने कुरािा जोड दििै िेरुज ुर्र्छ्यौट िर्ि  थप प्रयास गनुि पने, खििको अप्तभलेचखकरण, प्रप्तििेिन र पारिचशििा 
कायि गने विर्यिा ििालेखा प्तनयन्त्रक कायािलयले थप सवक्रयिापूििक लाग्न ुपने विर्यिा जोड दिन ुभयो। उक्त अिसरिा 
सचिि (राजस्ि) श्री चशचशर कुिार ढुङ्गानाको सिेि उपचस्थप्ति रिेको प्तथयो। 

प्रस्िपु्तिको क्रििा प्तिभागीय प्रिखु/आयोजना प्रिखुिरुले आ-आफ्नो प्तनकायको प्रगप्ति अिस्था र कायािन्त्ियनको क्रििा िेखा 
परेका सिस्याको िारेिा संचक्षि प्रस्िपु्ति पेश गनुिका साथै िाल ुआ.ि. २०७५/७६ को नीप्ति िथा कायिक्रि र िजेट 
िक्तव्यिा उल्लेचखि कायिक्रििरुको कायियोजना ििोचजिको सूिकिा आधाररि भै श्रािण िविनाको प्रगप्ति अिस्थाको 
प्तििरण सिेि प्रस्ििु गनुि भएको प्तथयो । 

सोिी अिसरिा ििालेखा प्तनयन्त्रक श्री सरेुश प्रधानले संघीयिाको सन्त्िभििा ििगि सरकारका राजस्ि, खिि र वित्तीय 
प्रप्तििेिनलाई एकीकृि ढंगिाट प्रप्तििेिन गने एिं गराउने िर्ि  आिश्यक ियारी गनुिपने विर्यिा जोड दिन ुभएको प्तथयो। 

कायिक्रि सञ्चालन गनुि िुुँिै अथि िन्त्रालयका योजना, अनगुिन िथा िूल्याङ्कन ििाशाखा प्रिखु श्री िन्त्रकला पौडेलले 
विगििा MDAC ले गरेका प्तनणिय र कायािन्त्ियन चस्थप्ति, सिग्र िजेट खिि चस्थप्ति, अथि िन्त्रालय अन्त्िगििको खिि चस्थप्ति, 
प्रिखु आप्तथिक पररसूिकिरू, िावर्िक लक्ष्य र प्रगप्ति वििरण, P1 र P2  आयोजनािरुको उपलब्धी र सिस्यािरू िथा 
आयोजना⁄ कायिक्रि कायािन्त्ियनिा िेचखएका केिी िथ्य र प्रगप्ति िारे संचक्षि प्रस्िपु्ति गनुि भएको प्तथयो । प्रस्िपु्तिको क्रििा 
ििाशाखा प्रिखु पौडेलले गि आ.ि. २०७४/७५ िा अथि िन्त्रालय र अन्त्िगििका प्तनकायिा िाल ुखिि िर्ि  रु. ५ अिि 
१८ करोड र पूुँचजगि खिि िर्ि  रु. १ अिि ५ करोड गरी कूल खिि रु.६ अिि २२ करोड भएको वििरण पेश गनुि भयो। 
गि आप्तथिक िर्ििा  कर िथा गैरकर राजस्ि सिेि कूल लक्ष्य ७ खिि ३० अिि ६ करोड रिेकोिा रु. ७ खिि ३२ अिि 
२२ करोड असलुी िनु गई सि ् प्रप्तिशि प्रगप्ति िाप्तसल भएको, सरकारी ऋण िथा िैिेचशक सिायिा िर्ि  आ.ि. 
२०७४/७५ िा ऋण िर्ि  रु.४३ अिि ५३ करोड र अनिुान िर्ि  रु. ५१ अिि ८५ करोड गरी कूल रु. ९५ अिि ३८ 
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करोड पररिालन भएको र आन्त्िररक ऋण िर्ि  रु.१४४ अिि ७५ करोड पररिालन गररएको  वििरण सिेि प्रस्ििु गनुि 
भएको प्तथयो । सोिी अिसरिा अथि िन्त्रालय र िािििको कूल िेरुजू रु. ४४ अिि ९ करोड ४४ लाख रिेकोिा रु. १६ 
अिि ५१ करोड र्छयौट भै कूल िेरुजूको ३७.४ प्रप्तिशि प्रगप्ति भएको जानकारी सिेि दिईएको प्तथयो ।  

उक्त अिसरिा आ.ि. २०७४/७५ को प्रिखु आप्तथिक पररसूिक िारे पप्तन संचक्षि प्रकाश पाररएको प्तथयो । जस अनसुार 
उपभोक्ता िरुास्र्ीप्ति (िावर्िक विन्त्िगुि आधारिा) ४.२ प्रप्तिशि, कुल सरकारी खिि (नगि प्रिाििा आधाररि) रु.१०७३ 
अिि १६ करोड भएको, (जनु गि िर्िको िलुनािा २८.२ प्रप्तिशिले िढेको) िजेट घाटा/ििि (नगि प्रिाििा आधाररि) 
रु.३४१ अिि ७९ करोडले घाटािा रिेको, नेप्से सूिकांक प्तिन्त्िगुि आधारिा  १२१२.४ रिेको, प्तनयािि-आयाि अनपुाि 
६.५ प्रप्तिशि रिेको, कुल प्तनयािि रु. ८१ अिि १९ करोड रिेको (जनु गि आ.ि. को िलुनािा ११.१ प्रप्तिशिले 
िढेको), कुल आयाि रु.१२४२ अिि ८३ करोड भएको (जनु गि आ.ि. को िलुनािा २५.६ प्रप्तिशिले िढेको ) र 
सिग्र सोधानान्त्िर चस्थप्ति रु. ९६ करोडले ििि रिेको जानकारी सिेि प्रस्ििु गररयो । साथै ििाशाखा प्रिखु पौडेलले 
अथि िन्त्रालय र िािििका प्तनकायले िाल ुआ.ि. २०७५/७६ को नीप्ति िथा कायिक्रि र िजेट िक्तव्यिा उल्लेचखि 
कायिक्रििरुको सूिकिा आधाररि भै कायियोजना ििोचजिको श्रािण िविनाको प्रगप्ति अिस्थाको प्तििरण सिेि प्रस्ििु गनुि 
भएको प्तथयो । 

  

 


