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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) 
बमोजिम प्रस्ततु गरिएको अर्थ मन्रालयसंग 

सम्बजन्धत सार्थिननक वर्र्िण 
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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 

हकलाई प्रचनलत गनथ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तर्ा सूचनाको हक सम्बन्धी 

ननयमार्ली, २०६५ कायाथन्र्यनमा िहेका छन ् . सार्थिननक महत्र्का सूचनामा आम नागरिकको 

सिल ि सहि पहुंच पयुाथई सूचनाको हकको संिक्षण गनुथ { तर्ा िाष्ट्र ि नागरिकको वहतमा प्रनतकूल 

असि पाने संरे्दनशील सूचनाको संिक्षण गनुथ सार्थिननक ननकायको दावयत्र् हो . उजललजित 

दावयत्र्लाई आत्मसात गदै अर्थ मन्रालयले सो ऐनको दफा ५(३) तर्ा ननयमार्लीको ननयम ३ 

ले सार्थिननक गनुथपने भनी वकटान गिेका  सूचनाहरू हिेक तीन तीन मवहनामा सार्थिननक गदै 

आएको छ । यो वर्र्िणमा आ. र्. २०७२/७३ को पसु मसान्त 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 हनु े वर्श्वास नलएको छु । सारै्, सूचनामा सर्थसाधािण नागरिकको हक सनुनजित गने  अर्थ 

मन्रालयको प्रनतबध्दता पनु: व्यक्त गदथछु ।  

 यो वर्र्िण तयाि गनथ सहयोग पयुाथउने  सबै कमथचािीहरूलाई धन्यर्ाद ददन चाहन्छु। 

 

 

 

 

२०७२ माघ ।                      लोकदशथन िेग्मी 
                                                         सजचर् 
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1= अर्थ मन्रालयः 
(क) पषृ्ठभनूमः 

समवष्टगत आनर्थक नीनतहरुको तिुथमा ि कायाथन्र्यनको माध्यमबाट मलुकुको 
आनर्थक वर्कासमा अर्थ मन्रालयको नेततृ्र्दायी भनूमका िहेको छ । मलुकुको 
आनर्थक,वर्त्तीय तर्ा मौदिक क्षेरसंग सम्र्न्धीत सम्पूणथ नीनत तिुथमा कायाथन्र्यन तर्ा 
अनगुमन ि व्यर्स्र्ापन गने दावयत्र् अर्थ मन्रालयमा  िहेेको छ।नेपाल सिकािको 
र्ावषथक बिेट तिुथमा सार्थिननक िचथ व्यर्स्र्ापन, वर्त्तीय व्यर्स्र्ापन, आन्तरिक 
िािस्र् व्यर्स्र्ापन तर्ा स्रोत परिचालन, समष्टजेगत आनर्थक स्र्ावयत्र् ि आनर्थक 
वर्कास, रै्देजशक सहायता परिचालन तर्ा व्यर्स्र्ापन, वर्देशी वर्ननमय ननकाय तर्ा 
ननयमन, िािस्र् चहुार्ट ननयन्रण, सम्पनत शवुिकिण अनसुन्धान आदद मन्रालयको 
कायथक्षेर नभर पदथछ । त्यसैगिी सामान्य मूलय नीनत, सार्थिननक ऋण व्यर्स्र्ापन, 
सार्थिननक संस्र्ान व्यर्स्र्ापन तर्ा आनर्थक प्रशासनको जिम्मेर्ािी पनन यही 
मन्रालयको हो । वर्त्तीय नीनत माफथ त अर्थ मन्रालयले मलुकुको सम्पूणथ आनर्थक 
क्षेरलाई गनतशील बनाउँदछ ।  

(ि) दृवष्टकोणः 

सबल वर्त्तीय ि आनर्थक व्यर्स्र्ापनको माध्यमबाट ददगो, फिावकलो तर्ा उच्च 
दिको आनर्थक र्वृि हानसल गिी समग्र अर्थतन्रको क्षमता अनभर्वृि गने। 

(ग) ध्येयः 

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

(घ) िणनीनतः 
(१) समवष्टगत लक्ष्यः 

मलुकुमा उपयकु्त आनर्थक नीनत तिुथमा गनथ योगदान गने ि आनर्थक नीनत 
व्यर्स्र्ापनको कायथ गने।  
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(२) कायथिन्ीनतक लक्ष्यहरुः 
 

 िािस्र् प्रणालीलाई सिल बनाउन,े 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 संस्र्ा ि वर्त्तीय उपकिणहरुको माध्यमबाट उत्पादन ि 
बिािको सदुृढीकिण गदै सक्षम वर्त्तीय प्रणालीको वर्कास गने। 

 सिकािी स्र्ानमत्र्का संस्र्ानहरुलाई 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 प्रोत्साहन 
प्रणाली अर्लम्र्न गने। 

 प्रभार्कािी सार्थिननक िचथ नीनतहरुको तिुथमा ि कायाथन्र्यन गने। 

 रै्देजशक सहायताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्यर्स्र्ापनको लानग प्रभार्कािी 
अनगुमन ि मूलयाङ्कन प्रणालीलाई संस्र्ागत गने। 

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

 

(ङ) िणनीनतक उद्दशे्यहरुः 
 आनर्थक व्यर्स्र्ापन सधुाि कायथमा योगदान ददने। 

 प्रार्नमक स्र्ास््य सेर्ा, प्रार्नमक जशक्षा ि ग्रामीण पूर्ाथधाि वर्कास िस्ता 
सामाजिक–आनर्थक पूर्ाथधाि ि बढी मारामा गिजेबी ननर्ािणोन्मिु क्षेर अनकूुल 
हनुे गिी सार्थिननक िचथको प्रार्नमकीकिण गने। 

 बढी भन्दा बढी िािस्र् र्वृि हनु ेउपाय अपनाउने। 
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 प्रभार्कािी ि दक्ष सेर्ाको प्रत्याभनूतको लानग बिेट सहयोग उपलव्ध गिाउने। 

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

 सार्थिननक संस्र्ानहरुमा प्रभार्कािी वर्त्तीय व्यर्स्र्ापन अभ्यासहरुको प्रत्याभनूत 
गने ि नतनीहरुले प्रदान गने सेर्ाहरुमा सधुािगने। 

 वर्नभन्न मन्रालय, वर्भाग ि ननकायहरुको लानग भएको बिेट वर्ननयोिन ि 
नतनीहरुले प्रदान गने सेर्ा प्रर्ाह प्रणाली र्ीचमा प्रभार्कािी सम्र्न्ध स्र्ावपत 
गने। 
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३ कममचारी दरबन्दी र पदपरू्तमको अवस्था 
 

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

b/jGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

k'lt{ l/Qm 

1 ;lrj ljlzi6 k|zf;g – – 1 1 0  

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

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

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

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

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

7 pk ;lrj /f=k=låtLo k|zf;g n]vf – 4 4 0  

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

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

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

11 zfvf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g /fh:j – 40 40 0  

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

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

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

15 sDKo'6/ O{lGhlgo/ /f=k=t[tLo ljljw   – 3 3 0  
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16 n]vf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g n]vf – 1 1 0  

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

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

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

20 gfoj ;'Jjf /f=k=c=k|yd k|zf;g /fh:j – 40 40 0  

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

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

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

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

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

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

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

28 ;x n]vfkfn /f=k=c=låtLo k|zf;g n]vf – 3 3 0  

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

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

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

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

33 l;lgo/ ckm;]6 k|]; Dofg /f=k=c=låtLo lzIff d'b|0f – 1 1 0  
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34 lnyf] ;xfos /f=k=c=t[= ljljw  – 1 1 0  

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

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

37 dfnL ljlxg k|zf;g  – 2 2 0  

38 uf8{ ljlxg k|zf;g  – 3 3 0  

 hDdf  237 237 0  
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४ कायथ क्षरेः 

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

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

2= आनर्थक वर्श्लषेण,  
3= आनर्थक साधनको बाँडफाडँ, 
4= मिुा, मौदिक नीनत ननधाथिण ि कायाथन्र्यन, 
5= नेपाल िाष्ट्र बैंक, बैंवकङ्ग (नपेाल औद्योनगक वर्कास ननगम समेत), वर्त्तीय संस्र्ा तर्ा र्ीमा, 
6= आय ि व्यको वर्र्िण (बिेट), 
7= िािस्र् नीनत ि योिना, 
8= िािस्र् प्रशासन तर्ा िािस्र् संकलन, 
9= िािस्र् अनसुन्धान, 
10= सामान्य मूलय नीनत, 
11= सामाजिक तर्ा आनर्थक वर्कासको लानग अन्तिाथवष्ट्रय सम्पथकथ  ि समन्र्य, 
12= आनर्थक, बैंवकङ्ग तर्ा मिुा वर्षयक अन्तिाथवष्ट्रय सम्पथकथ  समन्र्य, 
13= रै्देजशक ऋण, अनदुान तर्ा अन्य दिपक्षीय ि बहपुक्षीय सहायता, 
14= वर्देशी मिुा वर्ननमय तर्ा ननयन्रण, 
15= साथर्थिननक ऋण तर्ा ननयन्रण, 
16= तलब, भत्ता, दैननक तर्ा भ्रमण भत्ता, ननर्ृत्तभिण, उपदान लगायत आनर्थक दावयत्र् ि सेर्ा सवुर्धा 

सम्बन्धी वर्षय, 
17= सिकािी स्र्ानमत्र्मा िहेका संस्र्ानको ननयमन, ननयन्रण, समन्र्य ि ननदेशन तर्ा तलब, भत्ता, र्ोनस, 

लागनी ि लाभांश सम्बन्धी नीनत ननधाथिण, 
18= वर्श्व बैंक, अन्तिाथवष्ट्रय मिुा कोष, एजशयाली वर्कास बैंक, अन्तिाथवष्ट्रय वर्कास संस्र्ा तर्ा अन्य 

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

 
५ अर्थ मन्रालयले गने कायथ ि सेर्ाः 

(क)  मानर् बुंदा नं. (६) मा उजललजित कायथ क्षरे अन्तिगतका नीनतगत कायथहरु ि 

(ि)  मन्रालयको दैननक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कायथहरु। 

 

६ सजचर्ालय, महाशािा, जिम्मेर्ाि अनधकािी ि सम्पूणथ टेनलफोन नम्र्िः 
नस.नं. सजचर्ालय/महाशािा जिम्मेर्ाि अनधकािी फोन नं. 
१. माननीय अर्थमन्री श्री वर्ष्ण ुप्रसाद पौडेल ४२११३९० 
२. माननीय अर्थिाज्यमन्री श्री दामोदि भण्डािी ४२११८५४ 
३. सजचर्  श्री लोकदशथन िेग्मी ४२११३३२ 
४. सजचर् (िािस्र्) श्री िािन िनाल ४२११७७० 
५. बिेट तर्ा कायथिम महाशािा सहसजचर् श्री िामशिण पडुासैनी ४२११४०१ 
६. अन्तिावष्ट्रय आनर्थक सहयोग समन्र्य 

महाशािा 
सहसजचर् श्री रै्कुण्ठ अयाथल ४२११३७१ 

७. िािस्र् व्यर्स्र्ापन महाशािा सहसजचर् श्री लक्ष्मण अयाथल ४२११३१५ 
८. आनर्थक नीनत वर्श्लषेण महाशािा सहसजचर् श्री कृष्णप्रसाद देर्कोटा ४२११३२६ 
९. संस्र्ान समन्र्य महाशािा सहसजचर् श्री आनन्द िाि ढकाल ४२११३७७ 
१०. कानून तर्ा पिामशथ महाशािा सहसजचर् श्री जचिञ्जीर्ी िनाल ४२११८१३ 
११. वर्त्तीय क्षरे व्यर्स्र्ापन महाशािा सहसजचर् श्री सूयथ प्रसाद आचायथ ४२११३०६ 
१२. अनगुमन तर्ा मूलयाङ्कन महाशािा सहसजचर् श्री मकुुन्दप्रसाद पौड्याल ४२००४१८ 
१३. प्रशासन महाशािा सहसजचर् श्री कृष्णप्रसाद देर्कोटा ४२११३०० 

 
 

७ सेर्ा प्राप्त गनथ लाग्न ेदस्तिु ि अर्नधः 
(क) सूचना ददँदा नलनपुने शलुक 

 सूचना मागको ननरे्दन ददँदा कुनै शलुक र्ा दस्तिु लाग्दैन। 

सामान्य आकािको (आठ दशमल बतीस इन्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात इन्च 
लम्बाइ सम्म साइि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश पषृ्ठ सम्मको सूचना 
ननःशलुक उपलव्ध गिाइनेछ । 
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 दश पषृ्ठ भन्दा धेिै सूचना ददँदा ननम्न अनसुाि शलुक नलइनेछ । 

सामान्य आकािको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात इन्च 
लम्बाइसम्म साइि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश पषृ्ठभन्दा बढी 
सूचनाको लानग प्रनत पषृ्ठ पाँच रूपैंयाँ लाग्नेछ। 

मानर् उललेि भए भन्दा ठूलो आकािको कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको सूचनाको 
लानग प्रनत पषृ्ठ दश रूपैयाँ लाग्नेछ। सरुुका दश पेि ननःशलुक ददनपुने 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 नलइनेछ। 

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

मूलय िािी वर्िी वर्तिण गने मदुित र्ा कुनै पनन माध्यमको सूचना सामग्रीको दस्तिु 
त्यसमा अंवकत र्ा ननधाथरित मूलयब मोजिम नै हनुेछ। 

ति अर्थ मन्रालयको उदे्दश्य ि कामको प्रर्थिनका लानग वर्तिण गरिने सूचना-सामग्रीको 
शलुक लाग्ने छैन । 

(ि) सूचना उपलधध गिाए बापत शलुक नलन ेतरिका 
(१) नगद नलएि िािस्र् िातामा िम्मा गनथ सवकन्छ। 
(२) कुनै बैकंमा िम्मा गनथ लगाई सो को भौचि पेश गनथ लगाउन सवकन्छ। 
(३) सो िकम बिाबिको हलुाक वटकट ननर्देनमा टास्ँन 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 सवकने प्रकृनतको सूचना भए तत्काल ि 
तत्काल उपलव्ध गिाउन नसवकने प्रकृनतको सूचना भए ननरे्दन प्राप्त भएको नमनतले पन्र 
ददननभर ननरे्दकलाई उपलव्ध हनुेछ । कुनै व्यजक्तको िीउ ज्यानको सिुक्षासंग सम्बजन्धत 
सूचना माग गिेको पाइएमा २४ घण्टानभर उपलव्ध गिाइन ेछ। 

(२) अन्य वर्शषे ऐन ननयमले अर्नध तोकेकोमा सोही बमोजिम । 
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८ ननणथय गने प्रविया ि अनधकािीः 
(क) ननणथय प्रविया सम्बन्धमाः 

(१) मन्रालयले उपलव्ध गिाउन े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 
(१) मन्रालयले सम्पादन गने नीनतगत एरं् अन्य कायथहरु सम्बन्धमाः  

 मजन्रपरिषदमा प्रस्तार् पठाएि 
 माननीय अर्थ मन्रीस्तिबाट 
 अर्थ सजचर्स्तिबाट 

 माननीय अर्थ मन्रीबाट प्रत्यायोजित अनधकाि बमोजिम 
 सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त अनधकाि बमोजिम, ि 
 अन्य वर्शषे ऐन, ननयमले सजचर्ले गने भनी तोवकएका कामहरु । 

 सजचर्ले प्रत्यायोिन गिेको अनधकाि र्मोजिम तोवकएको कमथचािीले । 
(२) 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 

१ िािस्र् परिचालनः   

आनर्थक र्षथ २०७२/७३ को लानग िािस्र्को कूल लक्ष्य रु ४७५ अबथ ०१ किोड प्रके्षपण गरिएको 
मध्ये २०७२ पौष मवहनासम्मको लक्ष्य २१६ अबथ ५९ किोड भएकोमा रु १६४ अबथ ३३ किोड 
संकलन भई लक्ष्यको तलुनामा किीर् ७६ प्रनतशतमार प्रगनत भएको छ ।आनर्थक र्षथ २०७१/७२ को 
पौष सम्ममा रु १८५ अर्थ ४८ किोड िािस्र् संकलन गने लक्ष िहेकोमा  रु १९० अबथ ५२ किोड 
संकलन भई लक्षको तलुनामा १०२.७२ प्रनतशतले प्रगनत भएको नर्यो । 
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चाल ुर्षथ को पौष मसान्तसम्म िािस्र् संकलनमा लक्षभन्दा किीर् ५२ अबथ कमी आएको छ।यो कमीका 
कािण प्रके्षवपत िचथका लानग स्रोतको अभार् हनु नददन रै्कजलपक स्रोत परिचालनका उपायहरु अर्लम्बन 
गरिएको छ।यसैमध्ये रे्देजशक सहायतातफथ  लामो समय सम्म सोधभनाथ हनु बाँकी िहेको िकममध्येबाट 
पौष मसान्तसम्म २३ अर्थ ५१ किोड सोधभनाथ प्राप्त गरिएको छ। 

2 बैदेजशक सहायताको प्रनतर्ध्दता:  

rfn' cfly{s jif{sf] >fj)f b]lv kf}if dlxgf;Dd 13 j^f ljsf; cfof]hgf sfof{Gjogsf] 

nflu ?=1 vj{ 19 cj{ 55 s/f]* 61 nfv a/fa/sf] j}b]lzs ;xfotf k|fKt ePsf] % . 

o; dWo] ?=14 cj{ 65 s/f]* 91 nfv -12=26%_ cg'bfg / ?= 1 vj{ 4 cj{ 89 

s/f]* 70 nfv -87=74%_ a/fa/sf] ;x'lnot ¥)f ;xfotf /x]sf] % . cl#Nnf] cfly{s 

jif{sf] ;f]xL cjwLdf 16 j^f ljsf; cfof]hgf sfof{Gjogsf] nflu j}b]lzs ;xfotfsf] 

k|ltj¢tf ?=1 vj{ 28 cj{ 7 s/f]* 18 nfv /x]sf] lyof] . 

To;}ul/ rfn' cfly{s jif{sf] >fj)f b]lv kf}if dlxgf;Dddf j}b]lzs cg'bfg tkm{ ?=2 cj{ 

92 s/f]* 24 nfv / j}b]lzs ¥)f tkm{ ?=5 cj{ 92 s/f]* 81 nfv u/L hDdf ?= 8 

cj{ 85 s/f]* 5 nfv vr{ ePsf] b]lvG% . ut cfly{s jif{sf] ;f]xL cjwLdf cg'bfg tkm{ 

?= 6 cj{ 17 s/f]* 12 nfv / ¥)f tkm{ ?= 2 cj{ 41 s/f]* 47 nfv u/L hDdf 

?=8 cj{ 59 s/f]* 10 nfv dfq vr{ ePsf] lyof] .   

g]kfnsf] k'glg{df)fsf] nflu cGt/f{li^<o ;xof]u ;Dd]ngsf] ;dodf laleGg lasf; 

;fem]bf/x?af^ cfZjf;g k|fKt ePsf] s'n 402 ca{ cd]l/sL *n/ -sl/a 4 va{ g]kfnL 

?k}of_ ;xof]u dWo] 2072 k'; d;fGt;Dd 856 s/f]* cd]l/sL *n/ -sl/a 85 ca{ 60 

s/f]* g]kfnL ?k}of_ sf] ;xfotf a/fa/sf] ;Demf}tf eO{ lasf; ;fem]bf/sf] k|ltj$tf k|fKt 

e};s]sf] / afsL ;xfotf k|lta$tfsf] nfuL ;DaGwLt lasf; ;fem]bf/x?;+u %nkmn 

eO/x]sf] % . 

3  सािेर््िननक िचथको अर्स्र्ा :-  

२०७२ पसु मसान्त  सम्ममा चालू तफथ  रु. १२६ अर्थ, पंूिीगत िचथ तफथ  रु १३ अर्थ ६३ किोड ि 
नबत्तीय व्यर्स्र्ा तफथ  रु.१९ अर्थ ७६किोड समेत िम्मा रु. १५९ अबथ ४० किोड िचथ भएको छ । 
२०७२पौष मसान्तमा  नेपाल सिकािको संजचत कोषमा रु.४८ अर्थ ०८ किोड बचत िहेको छ। गत 
र्षथको विि िकम रु ३३ किोड ८१ लाि िोड्दा कुल बचत रु ८१ अबथ ८९ किोड पगेुको छ । 
गत र्षथ यो अर्नधमा रु. ७२ अबथ १५ किोड बचत िहेको नर्यो। 
 
4  बिेट कायाथन्र्य ि अनगुमनः   

आनर्थक र्षथ ०७२/७३ को लानग रु. ८१९ अबथ ४६ किोड ८८ लािको बिेट व्यर्स्र्ावपका-संसदबाट 
अनमुोदन भै कायाथन्र्यनमा आएको छ।। अर्थ मन्रालयबाट नबनभन्न मन्रालयहरुलाई ददएको र्प ननकासा 
तर्ा िकमान्तिको वर्र्िण मन्रालयको रे्भसाइटमा प्रकाशन गने गरिएको छ।२०७२ पौष मवहनासम्मको 
वर्र्िण सार्थिननक भैसकेको छ।चाल ुआ.र्.को बिेटको मध्यार्नध मूलयांकन गने कायथ भैिहेको छ। 
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५  िािस्र् प्रणाली सधुाि:   

           कि प्रणाली सधुािका लानग सझुार् पेश गनथ गदठत उच्चस्तिीय कि प्रणाली पनुिार्लोकन आयोग २०७१ 
बाट नेपाल सिकाि समक्ष अजन्तम प्रनतरे्दन प्राप्त भएको छ । आ.र्. २०७२/०७३ को िािस्र् नीनत 
तर्ा कायथिमको घोषणा भई कायाथन्र्यन भइिहेको छ।नेपाल सिकािको नमनत २०७१/१०/२२    को 
ननणथयानसुाि गदठत कि फर्छ्यौट आयोग २०७१ को कायाथर्नध  २०७२ असोि मसान्तसम्म र्प 
भएकोमा आयोगले तोवकएको कायाथदेश अनसुाि काम गिी प्रनतरे्दन पेश गिेको छ ।  

६  मूलय जस्र्नत:   

२०७२ मंनसि मवहनामा र्ावषथक वर्न्दगुत उपभोक्ता मिुास्फीनत 11.6 प्रनतशत िहेको छ । अजघललो र्षथ 
सोही अर्नधमा त्यस्तो मिुाजस्फनत ७ प्रनतशत नर्यो ।बावषथक वर्न्दूगत आधािमा िाद्य तर्ा पेय पदार्थ 
समूहको मूलय सूचकाङ्क र्ृविदि १४.८ प्रनतशत िहेको छ भन ेगैि-िाद्य तर्ा सेर्ा समूहको मूलय सूचकाङ्क 
र्ृविदि ९.१ प्रनतशत िहेको छ । आ. र्. ०७२/७३ को बावषथक औसत मिुास्फीनत  ८.० प्रनतशतमा 
सीनमत िाख्न ेलक्ष  िाजिएकोमा यसमा बवृि हनु गएको छ। 
 

७ रै्देजशक व्यापाि:   

चालू आ.ब. को मंनसि मवहनासम्ममा आयात रु. 213 अबथ 83 किोड भएको छ भने ननयाथत 2६ अबथ 
१7 किोडमा सीनमत भएको छ । यसिी र्ाल ु आ.र्.को पाँच मवहनामा व्यापाि घाटा 187 अबथ ६6 
किोड पगेुको छ । 
 
८.  वर्देशी मिुा संजचनत:   

२०७२ असाि मसान्त सम्मको रु ८२4 अबथ 6 किोड वर्देशी मिुाको संजचतीको तलुनामा २०७२ 
मंनसि  मसान्तमा 19.6 प्रनतशतले र्ृवि भई 985 अर्थ 52 किोड पगेुको छ । उक्त वर्देशी मिुाको 
संजचतीले २3.4 मवहनाको बस्त ुआयात ि १8.7 मवहनाको बस्त ुतर्ा सेर्ा आयात धाने्न अबस्र्ा िहेको 
छ । 

       ९. नधतोपर बिाि:   

२०७२ पसु मसान्तमा नपे्से परिसचुक 1191 वर्न्दूमा िहेको छ ।२०७१ पसु मसान्तमा नपे्से 
परिसचुक 916.7 वर्न्दूमा िहेको नर्यो । 
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        10. प्रधानमन्री तर्ा दैर्ी प्रकोप उिाि कोषमा िकम ननकासा:- 

अर्थ मन्रालयबाट २०७२ पौष सम्ममा प्रधानमन्री तर्ा दैर्ी प्रकोप उिाि कोषमा रू.९ अबथ ५० 
किोड ननकासा भएको छ । 

  

                 ११   गनुासो सनुरु्ाई कक्षको व्यर्स्र्ापन:   

अर्थ मन्रालय ि मातहतका ननकायहरुबाट भईिहेका काम तर्ा गनतवर्नधका सम्बन्धमा सेर्ाग्राहीको गनुासो 
ग्रहण ि व्यर्स्र्ापन गने उद्देश्यले अनगुमन तर्ा मूलयांकन महाशािा अन्तगथत वर्गलु नामको गनुासो 
व्यर्स्र्ापन कक्षको स्र्ापना गिीएको छ । िसमा १११८ नम्बिको टोल िी नम्बि, ०१-४२००४१८ 
नम्बिको साधािण टेनलफोन, इमेल bi gool@mof .gov.np, ०१-४२००४६८ नम्बिको फ्याक्स, कायाथलय 
बाहेकको समयमा स्र्त िेकडथ गनथ नमलन े भ्र्ाइस मेल नसस्टम तर्ा हलुाक माफथ त पराचाि गिी २४सै 
घण्टा ि आफै उपजस्र्त भई व्यहोिा वटपाएि समेत सेर्ा नलन सवकने व्यर्स्र्ा गिीएको छ । सारै् 
गनुासोकताथले आफ्नो नाम, ठेगाना सार्थिननकगनथ चाहेको अर्स्र्ामा बाहेक ननिको व्यजक्तगत वर्र्िण गोप्य 
िाजिने व्यर्स्र्ा गरिएको छ । २०७२ पसु मसान्तसम्म यस कक्षमा िम्मा १३२ र्टा गनुासो/उििुी 
प्राप्त भएको ि शत प्रनतशत फर्छ्यौट भएको अर्स्र्ा छ। 
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१०.१२ cf=j= @)&@÷&# k'; dlxgf;Ddsf] /fh:j c;"nL ljj/0f 
 
नस
.
नं 

कि शीषथक र्ावषथक लक्ष्य २०७१।७२को असलुी २०७२।७३ पौषको २०७२।७३ पौष सम्मको तलुनात्मक असलुी प्रनतशत 

  पौषको पौष सम्मको लक्ष्य असलुी लक्ष्य असलुी र्ावषथक 
लक्ष्य
को 

पौष 
मवहना
को 

पौष 
मवहना 
सम्मको 

गत आ र् 
को यसै 

अर्नधसम्मको 
!= भन्साि महशलु 83291787 5953078 36320995 6663343 6689530 38314224 27521364 33 100 72 -24 

  पैठारी 78582516 5485114 34220806 6286601 6322713 36147956 25949384 33 101 72 -24 

  र्नकासी 846283 47299 185903 67703 10552 389292 121710 14 16 31 -35 

  भन्सारको अन्य 
आय 

521565 41558 202788 41725 23798 239920 111016 21 57 46 -45 

  कृषि सुधार शुल्क 3341423 379107 1711498 267314 332467 1537056 1339254 40 124 87 -22 

@= मूल्य अर्भबषृि कर 140891653 9162683 55668844 11207282 13086274 65881353 48530834 34 117 74 -13 

  उत्पादन, षबक्री सेवा 48180142 3129802 18920424 3790361 5602674 23234057 22944957 48 148 99 21 

  पैठारी 92711511 6032881 36748420 7416921 7483600 42647296 25585877 28 101 60 -30 

#= अन्तशुल्क 65811978 3889727 25098902 5400256 5834626 30211304 22122343 34 108 73 -12 

  आन्तररक उत्पादन 35945792 2469607 13513045 3010961 3301898 16472858 13173892 37 110 80 -3 

  पैठारी 29866186 1420120 11585857 2389295 2532728 13738446 8948451 30 106 65 -23 

$ स्वास््य सेवा कर 828774 27336 343161 39711 68535 505887 402984 49 173 80 17 

% र्शक्षा सेवा शुल्क 646848 55215 266628 74982 83511 367907 294545 46 111 80 10 

^ आयकर 109074744 19861828 39147473 24312124 22887912 48016581 42141899 39 94 88 8 

  आयकर 97670937 19176806 34881987 23517460 22102639 42687212 37168778 38 94 87 7 

  घरजग्गा बहाल कर 3209580 394221 1301138 409100 453811 1370638 1501410 47 111 110 15 
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  ब्याज कर 8194226 290801 2964348 385564 331462 3958731 3471711 42 86 88 17 

& रजजष्ट्रेिन दस्तुर 12011000 1650205 4625111 2134666 328776 5982934 3474850 29 15 58 -25 

* सवारी साधन कर 6450000 512218 3430991 592812 90091 3970836 2448292 38 15 62 -29 

( अन्य कर 8004217 4873810 9498195 667018 830395 4002108 1431489 18 124 36 -85 

  जम्मा कर राजस्व 427011001 45986100 174400300 51092194 4989965

0 

19725313

4 

14836860

0 

35 98 75.22 -15 

!) जम्मा गैर कर 
राजस्व 

48001099 2426000 16120300 2911034 2138100 19343255 15959100 33 73 82.50 -1 

  कूल राजस्व 475012100 48412100 190520600 54003228 52037750 21659638

9 

164327700 35 96 76 -14 

भन्सार तर्म को मू अ कर असलुीमा फर्ताम रकम ११२३८९० हजार घटाएर 
प्रर्तवेदन गररएको  

मंर्सर सम्मको       

लक्ष्यको तुलनामा कम असुली अङ्कमा -52268689     

  गत आ.व भन्दा कम असुर्ल अङ्कमा -26192900     
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११.   ननकायगत उपलजधधहरु 

11.१  प्रशासन महाशािा 

 ननिामती सेर्ा ननयमार्ली, २०५० बमोजिम तोवकएको क्यालेण्डि एव ंसरुवा र्नदेर्शका अनसुाि वर्नभन्न 
पदहरुको सरुर्ा तर्ा पदस्र्ापन व्यर्स्र्ापन गरिएको । सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट प्राप्त ननदेशन 
बमोजिम तीन मवहनाभन्दा बढी अर्नधको काि वफताथ गरिएको । 

 वर्नभन्न पदहरुको  आ.र्. 2071/072 को का.स.मू. को कायथ सम्पन्न गिी सम्बजन्धत ननकायहरुमा 
पठाइएको । िािपरांवकत तहका अनधकृतहरुको आ.व. 2072/073 को अधथर्ावषथक कायथसम्पादन 
मूलयांकन फािाम संकलन गरिएको ।  

 वर्गलु सञ्चालनार्थ सफ्टरे्यि िरिदका लानग सम्झौता गरिएको । सारै् सार्थिननक ऋण व्यर्स्र्ापन 
महाशािाको सफ्टरे्यि िरिदका लानग ग्लोबल टेण्डिको फािाम नबिी प्रािम्भ गरिएको । 

 

 सी नलंक ट्राभलस एण्ड टुसथ एण्ड ट्राभलससँग हर्ाइ वटकट िरिद मोटिपाटथस िरिदका लानग श्री अनग्रम 
इण्टिप्राइिेि/यनुनभसथल टे्रड एण्ड सप्लायसथ िे.भी. लगायत अन्य र्स्त ुतर्ा सेर्ा िरिदका लानग 
सार्थिननक िरिद ऐन, 2063 तर्ा ननयमार्ली, 2064 बमोजिमका प्रवियाहरु अर्लम्बन गिी 
आ.र्.2072/073 का आपूनतथ गनथ आर्श्यक व्यर्स्र्ा नमलाईएको । 

 

 आ.र्. 2071/072 को सम्पजत्त वर्र्िण संकलन गिी सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको । 
 

 मन्रालयको ऋण व्यर्स्र्ापन महाशािाको संगठन तर्ा व्यर्स्र्ापन सभेक्षण कायथ अजन्तम चिणमा िहेको 
। 

 

 यस मन्रालय र्ा अन्तिगत वर्भागहरुको वर्नभन्न रिक्त पदहरुको पूनतथ गनथका लानग लोकसेर्ा आयोगमा 
माग आकृनत फािाम भिी माग गरिएको एरं् आन्तरिक िािस्र् कायाथलय भिपिु, दाङ्ग ि महेन्िनगिको 
िरिदािबाट सधुबामा रुपान्तिण भएको नायर् सधुबाको दिबन्दीको पद दताथका लानग ननिामती 
वकताबिानामा पठाइएको ।   

 मन्रालयको भर्नमा पयाथप्त स्र्ानको अभार्लाई परिपूनतथ गनथ संस्र्ान समन्र्य महाशािा एरं् वर्जत्तय संस्र्ा 
व्यर्स्र्ापन महाशािालाई नयाँ संिचना वप्रफेर् ननमाथण गिी स्र्ानान्ति गनथ आर्श्यक प्रकृया अगानड 
बढाइएको । 

 AID MANAGEMENT PLATFORM  वर्षयको तीनददने तानलम िािस्र् प्रशासन तानलम केन्िमा सञ्चालनका 
लानग प्रजशक्षार्ी मनोनयन गिी सहभागी गिाइएको।िािस्र् समूहका िा.प.ततृीय शे्रणीका अनधकृतहरुको 
सेर्ाकालीन तानलममा २६ िना प्रजशक्षार्ी मनोनयन गिी पठाइएको । 

 

 मन्रालयका वर्वर्ध गनतवर्नधहलाई यर्ाशीघ्र मन्रालयको रे्भपेिमा िाख्न ेव्यर्स्र्ा नमलाई पािदशी कायथलाई 
उच्च प्रार्नमकता ददइएको । 

 

 आनर्थक प्रशासन सम्बन्धी सफ्टरे्यिमा आनर्थक प्रशासनका आम्दानी एर् िचथ वर्र्िणलाई प्रवर्वष्ट गिी 
वर्त्तीय अनशुासन तर्ा कुशलतालाई प्रर्िथन गरिएको। 
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 चाल ुआ.र्. मा रु.6,39,78,43 हिाि बेरुिू फर्छ्यौट गनथ बाँकी िहेकोमा हालसम्म रु.65,70,90 
हिाि फर्छ्यौट भै 10.27 प्रनतशत प्रगनत हानसल भएको । सारै् बाँकी बेरुिू िकम फर्छ्यौटका लानग 
तदारुकताकासार् कायथ भैिहेको । 

 

11.2 िािस्र् व्यर्स्र्ापन महाशािा 

 केन्िीय िािस्र् बोडथको गठन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदाको बािेमा सैिाजन्तक अर्धािणा-पर मा. 
अर्थमन्रीज्यूबाट स्र्ीकृत भइ प्रकृया अगाडी बढेको । 

  िािस्र् सम्र्जन्ध ऐनहरुको अद्यार्नधक गने ि एवककृत कि संवहता (Tax code) तयाि गने सम्बन्धी सैिाजन्तक 
अर्धािणा-पर मा. अर्थ मन्रीज्यूबाट स्र्ीकृत भइ श्रोत व्यर्स्र्ापनका लानग समन्र्य भैिहेको  

 कि प्रणाली पनुिार्लोकन आयोगले ददएका सझुार्हरु कायाथन्र्यनका लानग कायाथन्र्यन योिना बनाउन 
आन्तरिक िािस्र् वर्भाग, भन्साि वर्भाग ि िािस्र् अनसुन्धान वर्भागको प्रनतनननध सजम्मनलत कायथटोली गठन 
भइ टोली कायथित िहेको । 

 सूचना प्रणाली एवककिणका लानग अध्ययन गनथ वर्ज्ञ समेतको संलग्नतामा टोली गठन भइ टोलीले अध्ययनका 
िममा प्रािजम्भक चिणको प्रस्तनुतकिण गरिसकेको । 

 िािस्र् छुटका ननणथयहरु वर्द्यनुतय माध्यमबाट सार्थिननक गने सफ्टरे्यि ननमाथण भैिहेको ि सो िममा 
प्रािजम्भक चिणको प्रस्तनुतकिण गरिसकेको ।  

 वर्भागहरुको अनगुमन तर्ा मूलयांकन सूचकहरुको मस्यौदा तयाि गने काम भैिहेको।  

 कम्प्यूटि प्रणालीका सम्भाव्य िोजिमहरुको न्यूनीकिण गने ि कि सम्बन्धी सूचनाहरुको संिक्षण गने उद्देश्यले 
(   Data Recovery Center) सञ्चालनमा लयाइएको । 

 KYT को माध्यमबाट किदाताहरुको e-mail अध्यार्नधक गने कायथ र्ालनी गरिएको तर्ा वर्र्िण अध्यार्नधक 
भएका किदाताहरुको सम्बन्दमा e-mail  माफथ त सचुना सम्प्रषेण गने कायथ भैिहेको। 

 

11.3 आनर्थक नीनत वर्श्लषेण महाशािाः  

 सार्थिननक ननिी साझेदािी (PPP) नीनत, २०७२ मजन्रपरिषदर्ाट स्र्ीकृत भई कायाथन्र्यनमा आएको । 

 PPP अन्तगथत नमूना आयोिना छनौटका िममा रुपन्देहीको बटुर्लमा अन्तिाथवष्ट्रय प्रदशथनी केन्ि ननमाथणका लानग 
सम्भाव्यता अध्ययन कायथ अगाडी बढाईएको । 

 सार्थिननक ननिी साझेदािी ऐन तिुथमाको िममा कानून, न्याय तर्ा संसदीय मानमला मन्रालयबाट सहमनत प्राप्त 
भई वर्धेयक तयाि पानथ सैिाजन्तक सहमनतका लानग मजन्रपरिषदमा पेश गरिएको । 

 देहायका नीनतहरुमा सधुािका लानग यस महाशािाबाट िाय/सझुार् ददईएको । 

               -  िावष्ट्रय सञ्चाि तर्ा सूचना प्रवर्नध नीनत 

            -  कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनथ बनेको वर्धेयक २०७१ 

  बहृत आनर्थक परिसूचकहरु ( Macro economic Indicators ) लाई रे्भ साइटमा अध्यार्नधक गदै लनगएको ि 
आनर्थक     परिसूचकहरुको मानसक रुपमा वर्श्लषेण गरिएको । 
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   समसामवयक आनर्थक गनतवर्नध तर्ा हाल देजिएको असहि आपूनतथ अर्स्र्ा बािे मन्रालयगत तर्ा अन्य 
के्षरगत ननकायहरुसँग २ पटक अन्तविथ या तर्ा छलफल कायथिम सम्पन्न भै सो सम्र्न्धमा प्रािजम्भक प्रनतरे्दन 
तयाि गरिएको । 

 वर्नभन्न आठ र्टा सार्थिननक संस्र्ानहरु रु ५९ किोड ९६ लाि ९०    हिाि ६ सय ४७ बिार्िको ऋण 
तमसकु सम्पन्न गरिएको । 

 

11.४ अन्तिाथवष्ट्रय आनर्थक सहायता समन्र्य महाशािाः  

 नपेाल Portfolio Performance meeting सम्पन्न 

 सहायतामा संचानलत आयोिनाहरुको कायाथन्र्यनको र्तथमान अर्स्र्ाको समीक्षा ि भार्ी कायथददशाको पवहचान गने 
प्रमिु उद्देश्यका सार् २०१५ सेप्टेम्बि ११ मा Nepal Portfolio Performance Review (NPPR) को बैठक 
काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो । सिकािले यस बषथलाई “बिेट कायाथन्र्यन बषथ” को रुपमा घोषणा गिेको पषृ्ठभमूीमा 
रै्देजशक सहायतामा संचानलत आयोिनाहरुको कायाथन्र्यनलाई र्प िोड ददन यस बैठकले महत्र्पूणथ भनूमका ननर्ाथह 
गिेको नर्यो । रै्देजशक सहायता िकमलाई ननतिा उन्मूि वहसार्ले प्रभार्कािी रुपमा परिचालन गने सिकािी 
प्रयास स्र्रुप हिेक र्षथ अर्थ मन्रालयले यस वकनसमका रै्ठकहरु आयोिना गने गिेको छ । माननीय अर्थमन्रीको 
उपजस्र्तीमा सम्पन्न उक्त बैठकमा िावष्ट्रय योिना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सजचर्, अर्थ मन्रालय तर्ा अन्य क्षरेगत 
मन्रालयका सहसजचर्हरु, वर्कास साझेदाि संगठनका प्रमिु तर्ा प्रनतनननधहरु लगायतको उपजस्र्नत िहेको नर्यो । 
बैठकमा कृवष, उिाथ, जशक्षा, स्र्ाननय वर्कास ि यातायातलाई मखु्य के्षरको रुपमा छनौट गिी ती के्षरको सार्थिननक 
नबजत्तय व्यर्स्र्ापन, िरिद, मानर् संसाधन व्यर्स्र्ापन, वर्कास ननतिाको लानग व्यर्स्र्ापन ि सामूवहक उत्तिदावयत्र् 
वर्षयमा प्रस्तनुतकिण सम्पन्न भएको नर्यो । अन्त्यमा बैठकले २०१५।१६ को लानग ननतिा ननकालन सवकन े
(Result Achievable) कायथयोिना पारित गिेको नर्यो । 

 

 वर्श्व बैक ि अन्तिाथवष्ट्रय मिुा कोषको बावषथक बैठक सम्पन्न 

सन २०१५ को वर्श्व बैकका समूह ि अन्तिाथवष्ट्रय मिुा कोषको संयकु्त बावषथक बैठक अक्टुबि ९–११, २०१५ मा 
पेरुको िािधानी नलमामा सम्पन्न भयो । वर्श्वका १८८ र्टा देशका प्रनतनननधहरुको उपजस्र्ती िहेको उक्त बैठकमा 
बैकजलपक गभथनिको हैनसयतले अर्थ सजचब समुन प्रसाद शमाथले नेपाल प्रनतनननध मण्डलको नेततृ्र् गनुथ भएको नर्यो 
। बैठकमा मन्तव्य दददै अर्थ सजचर् समुन प्रसाद शमाथले नेपाली आफैले बनाएको प्रगनतजशल संवर्धान सेप्टेम्बि 
२० मा िािी भएको ि धमथ ननिपेक्षता, समारे्शी संसदीय प्रिातन्र ि स्र्तन्र न्यायपानलका सवहत नेपाल पूणथ संजघय 
संिचनामा रुपान्तिण भएको िानकािी ददन ुभयो । सारै् वर्श्व बैकले नेपालमा देजिएको उिाथ संकट समाधान गनथ 
उिाथ के्षरमा देिाएको लगानी अनभरुजचको सिाहना गनुथ भएको नर्यो । उक्त बैठकका अलार्ा दजक्षण पूर्ी 
एनसयाली भोवटङ समूहको Staff Rotation Scheme को रै्ठकमा सहसजचर् मधकुुमाि मिानसनीले ि Vulnerable 20 

Group (V-20) को बैठकमा उपसजचर् नािायण ढकालले सहभानगता िनाउन ुभएको नर्यो । उक्त बैठकमा वर्श्व 
बैकका उच्च व्यजक्तत्र्हरुसंग विपजक्षय छलफल समेत भएको नर्यो । 
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 संवर्धान िािीको वर्षयमा िानकािी ददन दाता बैठक सम्पन्न 

अर्थ मन्रालयमा सेप्टेम्बि २४, २०१५ मा भिथि िािी भएको नयाँ संवर्धानको िानकािी ददन वर्शषे दाता बैठक 
सम्पन्न भयो । बैठकमा माननीय अर्थ मन्री श्री िामशिण महतले संवर्धानको मखु्य वर्शेषताहरुको िानकािी 
ददनभुएको नर्यो । माननीय अर्थमन्रीले धमथननिपेक्षता, समारे्शी, संजघय संिचना यकु्त संवर्धान िािी भएको िानकािी 
दददै यसको कायाथन्र्यनलाई र्प प्रभार्कािी र्नाइने िानकािी ददन ुभएको नर्यो । 

 

 नपेाल ि चीन सिकाि बीच विपजक्षय बैठक सम्पन्न 

नेपाल सिकाि तर्ा िनर्ादी गणतन्र चीन सिकाि बीच िलुाई २३, २०१५ मा अर्थ मन्रालयमा विपजक्षय बैठक 
सम्पन्न भयो । नेपालको वर्पत पिातको पनुननथमाथणको योिनासंग सम्बजन्धत उक्त बैठकमा अर्थ सजचर् श्री समुन 
प्रसाद शमाथको नेततृ्र्मा नपेाली प्रनतनननधमण्डल तर्ा चीन सिकािको तफथ बाट त्यहाँको बाजणज्य मन्रालयका 
Deputy China Internation Trade Representative महामहीम Zhang Xiangche को नतेतृ्र्को प्रनतनननधमण्डल सहभागी 
िहेको नर्यो ।  

सो बैठकमा मूलत नेपालमा भकंूम्प पिातको पनुननथमाथण कायाथन्र्यन गनथ चीन सिकाििािा २५ िनु २०१५ मा 
भएको नेपालको पनुननथमाथण सम्बजन्ध अन्तिाथवष्ट्रय सम्मेलनमा घोषणा गिे अनरुुप जचनीया अनदुान सहायता (२०१६-

२०१८)  सम्बन्धमा छलफल गरियो । सारै् दरैु् पक्षले २५ अवप्रलमा आएको नबनासकािी भकुम्प पिात चीनको 
आकजस्मक िाहत सहायता तर्ा विपजक्षय धयापाि ि आनर्थक सहायताको पनुिार्लोकन पनन गरियो । सो बैठकमा 
वर्पत पिातको पनुननथमाथणको योिनाको MOU मा हस्ताक्षि सवहत US$ 10 million नगद सहायता सारै् नब.पी. 
कोइिाला क्यान्सि अस्पतालको लागी स्र्ास््य सामाग्री हस्तान्तिणको पर पनन आदान प्रदान गरियो । 

 

 साकथ  अर्थमन्री तर्ा अर्थ सजचर्हरुको सातौं रै्ठक सम्पन्न 

साकथ  सदश्य िाष्ट्रहरुका वर्चमा आपसी आनर्थक सहयोग अनभबवृि गने, दजक्षण एजशयाली क्षेरको समसामयीक 
आनर्थक तर्ा वर्त्तीय सहयोगको अर्स्र्ाको सनमक्षा गने, छैठौं साकथ  अर्थमन्री तर्ा अर्थ सजचर्हरुको रै्ठकबाट 
नसफारिस गरिएका वर्षयको कायाथन्र्यनको प्रगनत सनमक्षा गने, साकथ  सदश्य िाष्ट्रहरु वर्च अनधकतम पंूिी प्रर्ाह ि 
के्षरीय तहमा दीधथकालीन लगानी बढाउन,े सदश्य िाष्ट्रहरु र्ीच स्र्ानीय मिुामा व्यापारिक कािोबाि गने वर्षयमा 
मिुा सटे्टर्ािी प्रबन्ध (Currency Swap Arrangement) मा छलफल गने, साकथ  वर्कास कोष सढृुददकिण गिी 
सामाजिक, आनर्थक तर्ा पूर्ाथधािसंग सम्बजन्धत के्षरमा उपयोग गने ि साकथ  लगानी प्रर्िथन तर्ा लगानीको सिुक्षा 
सम्बजन्ध वर्षयहरुमा छलफल गिी ननणथय नलन १९-२० अगस्त २०१५ तदनसुाि २०७२ साल भाि २-३ गते 
साकथ  अर्थमन्री तर्ा अर्थ सजचर्हरुकेोसातौं रै्ठक काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो ।   

 साकथ  वर्कास कोषको बैठक सम्पन्नः  
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साकथ  वर्कास कोषको सढृुददकिण गिी सामाजिक, आनर्थक तर्ा पूर्ाथधािसंग सम्बजन्धत के्षरमा उपयोग गने ि साकथ  
लगानी प्रर्िथन तर्ा लगानीको सिुक्षा सम्बजन्ध वर्षयहरुमा छलफल गिी ननणथय नलन १९-२० अगस्त २०१५ 
तदनसुाि २०७२ साल भाि २-३ गते साकथ  वर्कास कोषको बैठक सम्पन्न भयो । 

 Line of Credit को संयकु्त प्रगनत पनुिार्लोकन रै्ठक सम्पन्न 

भाितीय ननयाथत-अयात रै्कको सहनुलयतपूणथ ऋण सहायतामा नेपालमा संचानलत वर्कास आयोिनाहरुको कायाथन्र्यन 
अर्स्र्ाको सनमक्षा गनथ नेपाल ि भाित सिकािका प्रनतनननधहरुको सहभानगतामा LOC Third Review Meeting  ३ 
अगस्त २०१५ मा काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो । 

 INGO हरुलाई AMP पनुताथिगी तानलम  

अर्थ मन्रालय/अन्तिाथवष्ट्रय आनर्थक सहयोग समन्र्य महाशािाको आयोिनामा २१,२३ ि २४ सेप्टेम्बि २०१५ मा 
INGO हरुलाई AMP पनुताथिगी तानलम संचालन गरियो । ७५ िना सहभागीले सो तानलममा सहभानगता िनाएको 
उक्त तानलममा डाटा इन्ट्री गने तर्ा प्रनतरे्दन तयाि गने तरिका नसलनसलेर्ि रुपमा प्रदान गरिएको नर्यो । सो 
अर्सिमा अर्थ मन्रालयिािा प्रकाजशत नबकास सहायताको प्रनतरे्दनबाट INGO हरुले देश नबकासको लानग ददएको 
योगदानहरुको बािेमा नबश्लषेणात्मक प्रस्ततुी गरिएको नर्यो ।  

 Development Cooperation Report प्रकाशन 

नेपाल सिकािलाई सहायता प्रदान गने विपक्षीय तर्ा र्हपुक्षीय दात ृननकाय, रै्देजशक सहायता परिचालनको के्षरगत 
वर्र्िण, सहायता िकम मध्ये अनदुान तर्ा ऋण िकमको तलुनात्मक वर्र्िणका सारै् रै्देजशक सहायता 
परिचालनको अर्स्र्ा लगायतका रै्देजशक सहायता सम्बजन्ध वर्र्िण समारे्श भएको Development Cooperation 

Report प्रकाशन गरिएको । 

 न्यिुलेटिको प्रकाशन 

यस महाशािाबाट प्रत्येक २ मवहनामा सम्पादन भएका कायथहरु, भएका प्रगनतहरुलाई  समेटी यस पवहलो  
रैमानसक अर्धीमा १ र्टा न्यूिलेटिको प्रकाशन गरियो । 

 

 

 AMP डाटाबेश म्यानिेमेन्ट प्लान प्रकाशन 

यस रैमानसक अर्नधमा AMP अन्तिगतका कायथहरुको पवहचान ि AMP का यूििहरु (Development Partner, 

Ministry of Finance & Line Ministries) को िोल पवहचान गने डाटाबेश म्यानिेमेन्ट प्लान प्रकाशन गरिएको । 

 AMP User Guide प्रकाशन 
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AMP मा प्रत्येक यूििले कसिी Data Entry गने ि रिपोट ननकालने भने्न िानकािी उपलधध गिाउने AMP User 

Guide  प्रकाशन गरिएको । 

 Global  Monitoring Survey 2015 Kick Off Meeting: 

 रै्देजशक सहसयतालाई अझ कसिी बढी प्रभार्कािी बनाउने भने्न सम्बन्धमा १७ ददसेम्बि ,२०१५(२०७२ पसु 
२गते) यस मन्रालयमा Global  Monitoring Survey 2015 Kick Off Meeting को दोस्रो चिणको रै्ठक सम्पन्न 
भयो।यसमा यस मन्रालय लगायत  DFID,UNDP,FNCCI का सारै् INGOs का पदानधकािीहरुको उपजस्र्नत िहेको 
नर्यो। 

11.५ कानून तर्ा पिामशथ महाशािाः  

 वर्नभन्न वर्धेयकहरु, ननयमार्लीहरु, ननदथजशकाहरु, वर्ननयमार्लीहरु, सहायक सम्झौताहरु, महसूल तर्ा कि 
छुटका वर्षयहरुमा माग भएका कानूनी िाय उपलव्ध गिाईएको छ।  

 िािस्र् सम्र्न्धी वर्नभन्न ऐन ननयम का संशोधन ि ननणथय भएका वर्षयहरुका सूचना सम्पादन गिी प्रकाशनको 
लानग मिुण वर्भागमा पठाइएको छ। 

 आर्श्यकता अनसुाि वर्नभन्न अदातलहरुबाट मन्रालय तर्ा वर्नभन्न पदानधकािीसँग माग भएका नलजित 
िर्ाफहरुका मस्यौदा गिी पेश गरिएको छ।  

 वर्नभन्न अदालतबाट भएका ननदेशनात्मक आदेशहरु कायाथन्र्यनको व्यर्स्र्ाका लानग सम्र्जन्धत महाशािा तर्ा 
मातहतका ननकायहरुमा अनिुोध गने गरिएको छ।  

 

11.६ अनगुमन तर्ा मूलयाङ्कन महाशािाः 
 

 मा. अर्थमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा यस मन्रालय ि अन्तगथत ननकायहरुबाट आ=र् २०७१/७२ मा संचानलत 
आयोिनाहरुको र्ावषथक समीक्षा बैठक(MDAC) सम्पन्न गरिएको । 

 आ.ब.२०७१/७२ को बिेटको नीनत तर्ा कायथिमहरुको कायाथन्र्यन योिना तयाि गिी वर्षयगत 
मन्रालयहरूमा पठाइएकेो। 

 आ.ब.२०७२/७३ को नेपाल सिकािको नीनत तर्ा कायथिमको कायाथन्र्यन योिना तयाि गिी प्रधानमन्री 
तर्ा मन्रीपरिषदको कायाथलयमा पठाइएको।  

सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा (४१) को व्यर्स्र्ाअनसुाि आनर्थक र्षथ 
२०७१/०७२ को शासकीय सधुाि ि सशुासन सम्बन्धी प्रनतरे्दन तयाि गिी प्रधामन्री तर्ा मन्रीपरिषदको 
कायाथलयमा पठाइएको। 

 मा. अर्थमन्रीज्यकुो  अध्यक्षतामा यस मन्रालय ि अन्तगथत ननकायहरुबाट आ=र् २०७२/७३ मा संचानलत 
आयोिनाहरुको प्रर्म चौमानसकसमीक्षा बैठक(MDAC) सम्पन्न गरिएको । 

 नेपाल सिकाििािा िािी स्रे्तपर, तत्काल सधुाि कायथयोिना लगायतका कायथिमहरुको  कायाथन्र्यन 
कायथयोिना तयाि गिी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको। 
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११.७ वर्त्तीय क्षरे व्यर्स्र्ापन महाशािा 

 पूर्ाथधाि वर्कास बैंक स्र्ापना गने सम्बन्धी  अध्यन गहनथ कायथटोली गठन गरिएको । 

 एन.आई.डी.सी. बैंक ि िलवर्द्यतु लगानी तर्ा  वर्कास कम्पनन नलनमटेडको पनुसंिचना गनथ अध्ययन गनथ 
गदठत कायथटोलीको लानग कायथसूची (TOR) तयाि गरिएको।  

 वर्देशी वर्ननमय ननयनमत गने ऐन ि वर्देशमा लगानी गनथ प्रनतर्न्ध लगाउने ऐन संशोधन गनथ  सैिाजन्तक 
स्र्ीकृनत प्राप्त भएको।  

 भकूम्पवपनडतको किाथ पनुताथलीकीकिण गने कायथ सम्पन्न भएको।  

 

 

११.८  संस्र्ान समन्र्य महाशािा 
 

 िनकपिु चिुोट काििाना नल.मा नेपाल बैंक नल. संग नलएको ऋण चकु्ता गनथ किीर् रू. ३६ किोड िकम 
ऋण लगानी गरिएको। 

 नेपाल औषनध ली. ि नेशनल टे्रनडङ नल. संचालन गने सम्बन्धमा नीनतगत ि प्रवियागत एरं् वर्नभन्न 
वर्कलपहरुको तालकु मन्रालयसंग माग गरिएको। 

 नेपाल आयल ननगम ली.को पुिँीको िकम बढाउने सम्बन्धमा पुिँी संिर्ना बवृि भएपनछ बिािमा इन्धन 
आपनुतथ,मूलयजस्र्नत ि वर्त्तीय स्र्ास््यमा सन्तलुन कायम गने स्पष्ट सूर्क सवहतको कायथयोिना तयाि गने 
सम्बन्धमा प्रनतविया माग गरिएको। 

 नेपाल टेनलकममा स्रै्जच्छक अर्कास योिना लाग ुगनथ सहमनत ददइएको। 

 सार्थिननक संस्र्ानहरुमा कायथित कमथचारिहरुको सवुर्धा बवृि गदाथ स्पष्ट नीनतको आधािमामार गने प्रविया 
आिम्भ गनथ हाल त्याहाँ उपलधध भइिहेका सवुर्धाहरुको आध्ययन भइिहेको । 

 सार्थिननक संस्र्ान( औद्योनगक के्षर) को अध्ययन गने कायथ आिम्भ गरिएको छ। 

 सार्थिननक संस्र्ान ननिीक्षण बोडथको कायथसम्पादनको अर्स्र्ा, बोडथको र्तथमान कानूनी संिचना तर्ा संस्र्ागत 
व्यर्स्र्ा लगायतका वर्षयमा सझुार् ददन सनमनत गठन गरिएको  

11.९ र्िेट तर्ा कायथिम महाशािा 

 आनर्थक सहायता/क्षनतपूनतथ ि प्रनतनननधमण्डल िचथको वर्र्िण web site मा िाख्न ेकायथलाई ननिन्तिता ददईएको । 

 सूचना प्रवर्नधमा आधारित र्िेट ननमाथण गने कायथलाई ननिन्तिता ददन LMBIS Entry गने व्यबस्र्ालाई अननर्ायथ 
गरिएको छ । 

 भकूम्पपनछ िाहत, उिाि तर्ा पनु:स्र्ापनाको कायथलाई प्रभार्कािी तलुयाउन नेपाल सिकाि (म.प.) को ननणथयको  
आधािमा रु. ९ अर्थ ५० किोड प्रधानमन्री तर्ा दैर्ीप्रकोप उिाि कोषमा ननकासा गरिएको छ। 

 िावष्ट्रय पनुननथमाण कोषमा तत्काललाई रु. १० अर्थ िम्मा गिी सो कोष संचालन गरिएको छ।  

 र्िेट प्रणालीसंग सम्बजन्धत वर्नभन्न उपप्रणालीहरुको एकीकिण गनथ लानगएको छ। हाल FMIS-BMIS वर्च त्याङ्क 
आदान प्रदान गनथ सवकन ेव्यर्स्र्ा गरिएको छ। RMIS, TSA ि AMP  वर्च एकीकिणको गहृकायथ भैिहेको छ । 
यसबाट अनलाईन बिेवटङमा प्रभार्कारिता आउने, LMBIS  बाट बिेट तयाि हनुे, कायथिम स्र्ीकृत गनुथ नपने ि 
अजख्तयािी ददन ुपने प्रकृयामा पनन सिलीकिण गरिएको छ ।  

 वर्त्तीय िर्ाफदेहीता सम्बजन्ध कानूनको मस्यौदा तयाि भईिहेको छ । 
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 आनर्थक कायथनबधी ऐन ि ननयमार्नलमा गनुथपने समसामवयक सधुािका सन्दभथमा सिोकािर्ाला ननकायसंग िाय 
पिामशथ माग गरिएको छ।  

 योगदानमा आधारित ननर्ृतभिण सम्बन्धी कायथवर्नधको मस्यौदा तयाि भईिहेको छ । 
 सूचना प्रवर्नधमा आधारित र्िेट ननमाथण गने कायथलाई मूतथरुप ददन LMBIS Entry गने व्यबस्र्ालाई अननर्ायथ लागू 

गरि सोमा समसायनमक सधुािको कायथयोिना तयािीको िममा िहेको छ । 
 भ्रमण िचथ ननयमार्ली, २०६४ मा चौर्ो संशोधन गिी  समसामवयक बनाइएको छ।  

 बिेट कायथन्र्यन बषथ प्रभार्कािी कायथन्र्यन गनथ कायथिम स्र्ीकृती ि संशोधन LMBIS माफथ त गने धयर्स्र्ा 
नमलाइएको  ि अजख्तयािी ददने धयर्स्र्ा सिलीकिण गनथ आर्श्यक कानूनमा संशोधनको तयािी भईिहेको छ। 

 र्िेट प्रणालीसंग सम्बजन्धत वर्नभन्न उपप्रणालीहरुको एकीकिण गनथ लानगएको छ।  FMIS-BMIS-RMIS-TSA ि 

AMP  वर्च एकीकिणको गहृकायथ भैिहेको छ। यसबाट अनलाईन बिेवटङमा प्रभार्कारिता आउने, LMBIS बाट 
बिेट तयाि हनुे, कायथिम स्र्ीकृत गनुथ नपने ि अजख्तयािी ददन ुपने प्रकृयामा पनन सिलीकिण गरिएको छ। 

 लगानी ि अनदुान नीनतको मस्यौदा तयािीको िमममा िहेको छ। 

 सार्थिननक िचथमा नमतव्यवयता कायम गने ननदेजशका तयाि भई स्र्ीकृनतको िमममा िहेको छ। 

 चाल ुआ.र्. २०७२/०७३ को बिेटको मध्यार्नध समीक्षा गने कायथ भैिहेको छ। 

        

12. सूचना अनधकािी ि प्रमिुको नाम तर्ा सम्पथकथ  टेनलफोन नम्र्िः 
 

प्रमिु : सजचर् लोकदशथन िेग्मी  ४२११३३२ 
प्रर्क्ता तर्ा सूचना अनधकािी : सहसजचर् मकुुन्द प्रसाद पौड्याल ४२००४६९ 
सहायक प्रर्क्ता तर्ा सहायक सूचना अनधकािी : उपसजचर् िािेन्ि पौडेल ४२००४२६ 

 
१३  ऐन, ननयम ि ननदेजशकाको सूचीः 

 
अर्थ मन्रालयलाई ननददथष्ट गरिएका कायथहरु सम्पादन गने नसलनसलामा मन्रालय ि अन्तथगतका ननकायहरुले 
ननम्नानसुािका कानून प्रयोग गिी आफनो कायथ सम्पादन गने गिेका छन।् 
 नेपालको संवर्धान २०७२ को आनर्थक कायथ प्रणाली सम्र्न्धी वर्षयमा उजललजित धािाहरु 
 आयकि ऐन, २०५८ 
 मूलय अनभर्ृवि कि ऐन, २०५२ 
 अन्तःशलुक ऐन, २०५८ 
 भन्साि ऐन, २०६४ 
 िािस्र् चहुार्ट (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ऐन, २०५२ 
 सम्पजत्त शिुीकिण ननयन्रण ऐन, २०६४ 
 वर्देशी वर्ननमय (ननयनमत) गने ऐन, २०१९ 
 ननकासी पैठािी ननयन्रण ऐन, २०१३ 
 मददिा ऐन, २०३१ 
 उपभोक्ता संिक्षण ऐन, २०५४ 
 सम्पजत्त शिुीकिण (मनन लाउण्डरिङ्ग) ननर्ािण ननयमार्ली, २०६६ 
 औषधी ऐन, २०३५ 
 िानी तर्ा िाद्य पदार्थ ऐन, २०४२ 



28 

 

 िाद्य ऐन, २०२३ 
 िािस्र् न्यायानधकिण ऐन, २०३१ 
 र्न ऐन, २०४९ 
 िावष्ट्रय ननकुञ्ज तर्ा र्न्य िन्त ुसंिक्षण ऐन, २०२९ 
 लागू औषध (ननयन्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहनतयाि िि ििाना ऐन, २०१९ 
 सर्ािी तर्ा यातायात व्यर्स्र्ा ऐन, २०४९ 
 वर्ष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१९ 
 पेटेन्ट, नडिाइनि टे्रड माकथ  ऐन, २०१९ 
 भन्साि ननयमार्ली, २०६४ 
 मूलय अनभबवृि कि ननयमार्ली, २०५३ 
 आयकि ननयमार्ली, २०५९ 
 अन्तःशलुक ननयमार्ली, २०५९ 
 मददिा 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 सम्बि ननदेजशकाहरु (आयकि, मूलय अनभर्वृि कि, अन्तःशलुक, भन्साि ऐन र्मोजिम) 
 WTO/WCO को र्डापर 
 SAARC/SAFTA को र्डापर 

 
 

१४  आम्दानी िचथ तर्ा आनर्थक कािोर्ाि सम्बन्धी वर्र्िण 
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 १४.१  vr{sf] kmf+^jf/L 

   

 

2072 पुस dlxgfsf] 
  

cfly{s aif{M 
 

2072.73 
 

 

    

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] 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 

7636090.82 7636090.82 40225017.79 21111 tnj 81271000.00 40225017.79 41045982.21 0.00 

280253.69 280253.69 1357624.44 21113 dx+uL eQf 2856000.00 1357624.44 1498375.56 0.00 

1549588.40 1549588.40 3606543.00 21119 cGo eQf 32233000.00 3606543.00 28626457.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 21121 kf]zfs 1778000.00 0.00 1778000.00 0.00 

1289391.31 1289391.31 2804573.48 22111 kfgL tyf ljh'nL 3360000.00 2804573.48 555426.52 0.00 

137010.20 137010.20 694835.88 22112 ;+rf/ dx;'n 1580000.00 694835.88 885164.12 0.00 

112322.00 112322.00 477368.00 22122 cGo ef*f 1560000.00 477368.00 1082632.00 0.00 

881262.92 881262.92 3943107.92 22211 O{Gwg 10710000.00 3943107.92 6766892.08 0.00 

1134304.00 1134304.00 5927585.00 22212 
;+rfng tyf 

dd{t ;+ef/ 
11395000.00 5927585.00 5467415.00 0.00 

0.00 0.00 214779.10 22213 ladf 1000000.00 214779.10 785220.90 0.00 

2966493.00 2966493.00 15167987.36 22311 sfof{no ;DjGwL 30020000.00 15167987.36 14852012.64 0.00 
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0.00 0.00 40992.00 22313 
k':ts tyf 

;fdfu|L vr{ 
550000.00 40992.00 509008.00 0.00 

0.00 0.00 9300.00 22314 
OGwg cGo 

k|of]hg 
75000.00 9300.00 65700.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 22321 

lgld{t ;fj{hlgs 

;DkQLsf] dd{t 

;+ef/ vr{ 

300000.00 0.00 300000.00 0.00 

323116.00 323116.00 1305986.00 22411 
;]jf / k/fdz{ 

vr{ 
2546000.00 1305986.00 1240014.00 0.00 

679023.00 679023.00 3814563.00 22412 cGo ;]jf z'Ns 7991000.00 3814563.00 4176437.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 22511 sd{rf/L tfnLd 1500000.00 0.00 1500000.00 0.00 

0.00 0.00 832499.00 22522 sfo{s|d vr{ 17000000.00 832499.00 16167501.00 0.00 

658132.00 658132.00 2659349.00 22611 
cg'udg d"Nof+sg 

vr{  
7700000.00 2659349.00 5040651.00 0.00 

146356.00 146356.00 344681.00 22612 e|d)f vr{ 840000.00 344681.00 495319.00 0.00 

884787.00 884787.00 7068707.00 22711 ljjw vr{ 8204000.00 7068707.00 1135293.00 0.00 

0.00 0.00 8000000.00 26411 

;/sf/L lgsfo, 

;ldtL Pj+ 

af]*{x?nfO{ lgzt{ 

rfn' cg'bfg 

15400000.00 8000000.00 7400000.00 0.00 
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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 

18678130.34 18678130.34 98495498.97   hDdf 239869000.00 98495498.97 141373501.03 0.00 

                0.00 

                0.00 

                0.00 

0.00 0.00 0.00   
cy{ ah]^sf] 

hDdf 
0.00 0.00 0.00 0.00 

18678130.34 18678130.34 98495498.97   s'n hDdf 239869000.00 98495498.97 141373501.03 0.00 

   
  

    
sf]ifsf] ca:yf 

a}+ssf] gfd 

 

Pe/]i^ a}+s lnld ]̂* 

  

a}+s vftf g+= 

   hDdf lgsf;f 

 

98495498.97 

  

a}+s df}HbftM 

   hDdf vr{ 

 

98495498.97 

  

gub df}HbftM 

   hDdf vr{ dWo] 

k]ZsL af+sLM 

 

1654314.00 

  

hDdfM 

   Dofb ggf#]sf]M 

    

s/ bflvnf af+sL 

   Dofb gf#]sf]M 

        k]ZsL afx]s v'b 

vr{M 

 

96841184.97 

  

o; dlxgfsf] 0.00 

  
 

    

o; dlxgf ;Ddsf] 0.00 
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१४.२ पवहलो प्रार्नमकतािम (P1) अन्तगथतका आयोिनाहरुको प्रर्म चौमानसक प्रगनत प्रनतरे्दन 

 आ.ब. २०७२/७३ 

      

 

मन्रालय/क्षरेको नामः  अर्थ मन्रालय 

       मन्रालयस्तिीय वर्कास समस्या समाधान सनमनत (MDAC) को रै्ठक बसेको नमनतः २०७२/०९/०६ 

 

नस.नं. 

र्िेट 
उपशीषथक नं. 

आयोिना/कायथिमको नाम  

आयोिनाको 
२०७२/०४/०१ देजि 
हाल सम्मको प्रगनत 

जस्र्नत (%) 

र्ावषथक प्रगनत 
जस्र्नत (%) यस अर्नधमा भएका मखु्य मखु्य 

उपलजधध/वियाकलापहरु 

आयोिना कायाथन्र्यनमा देिा पिेका प्रमिु 
समस्याहरु 

भौनतक वर्त्तीय 
धयनतत 
समय 

भौनतक वर्त्तीय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 305105-3 
लघवुर्मा सहयोग कायथिम (पश,ु 

र्ाली, स्र्ास््य) कृवष वर्कास बैंक  
100 50 

      

491 पशहुरुको सिुक्षण वप्रनमयम अनदुान उपलधध 
गिाइएको पिाकम्प तर्ा ढुर्ानी अर्िोधले काममा 

वढलाइ भएको 36 हेक्टि िग्गाको बाली सिुक्षण अनदुान उपलधध 

गिाइएको 

2 305105-3 
पशधुन सिुक्षण (पशवुर्मा)(साना 
वकसान बैंक) 

60 55 
      

13333 पश ुवर्मा गने लक्ष्य िहेकोमा 8060 पशकुो 
वर्मा भएको 

कानूनी िवटलता 

3 305104-3 साना वकसान बैंक (वर्वर्ध) 132 103       
110 र्टा कायथिम गने लक्ष्य भएकोमा 145र्टा 
कायथिम सम्पन्न गरिएको 

असहि परिजस्र्नतका कािण काममा 
कदठनाई भएको 

4 305106-3 
जशतघि ननमाथण धयाि अनदुान कृवष 
वर्कास बैंक 

55 18 
      

नरु्ाकोटमा 5000 मे.ट.को शीतघिको लानग धयाि 
अनदुान प्रदान गरिएको 
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5 305105-3 
साना तर्ा मझौला उद्यमकिाथ सिुक्षा 
(किाथ सिुक्षण ननगम) 

73 164 

      

389 िना ऋणीलाई रु 21 किोडको सिुक्षा भएको कानूनी समस्या 

6 305105-3 
पशधुन सिुक्षण कायथिम (किाथ 
सिुक्षण ननगम) 

64 100 
      

3913 पश ुसंख्या ि रु 20 किोड १३ लाि किाथ 
सिुक्षण भएको 

कानूनी समस्या 

7 305105-3 
लघवुर्त्त किाथ सिुक्षा (किाथ सिुक्षण 
ननगम) 

373 392 
      

38567 िना ऋणीको रु 143 किोडको किाथ सिुक्षण 
भएको 

कानूनी समस्या 

8 305111-3 यरु्ा स्र्िोिगाि कोष 39 65 

      

4000 िनालाई िोिगाि बनाउने लक्ष्य िहेकामा 459 

िनालाई स्र्िोिगाि किाथ प्रर्ाह भएको 
बैंकर्ाट ऋण प्रर्ाह हनु नसकेको 

9 305117-4 
बिेट तर्ा ननबतृ्तीभिण सधुाि 
आयोिना 

0 0 0 0 0   आयोिना शरुु नभएको 

10 305117-4 आनर्थक प्रशासन सधुाि कायथिम 10 7 
      

पेफा तफथ को कायथिम भकुम्पको कािण सम्पन्न गनथ 
कदठन भएको 

पूिँीगत िचथ कम भएको 

11 

305117-4 पूिँीबिाि तर्ा पूर्ाथधाि क्षमता 
सहयोग कायथिम 

37 0.2 

      

वपवपवप पोनलनस छपाइ, वपनडएसओ सफ्टरे्यि 
आिएफवप फाइनल, वपनडएनडको ओ एण्ड एम रिपोटथ 
अनरु्ादको कायथ भएको।वर्ल भकु्तानी हनु बाकँी । 

भकु्तानी हनु र्ाँकी 

305117-3   

12 305320- वर्त्तीय पहँूच अनभर्वृि कायथिम 0 0         दात ृननकायसँग सम्झौता गनथ वढलाई भएको 

13 501166- कृवष तर्ा पशपुालन धयाि अनदुान 0 0         
कायथवर्नध तिुथमा गनथमा वढलाई ि प्रचाि 
प्रसािको कमी 

14 305321-4 कृवष वर्कास बैंक वर्वर्ध 87 52       
143 र्टा कायथिम गने लक्ष्य भएकोमा १२८ र्टा 
सम्पन्न भएको 

  

15 305321-4 भन्साि सधुाि कायथिम   1       
फननथचि, वफक्चि, मेनसनिी औिािमा आंजशक प्रगनत 
भएको 

िग्गा ििीदमा समस्या 

16 305109- सार्थिननक संस्र्ान सधुाि कायथिम   0.2       

ननिी लगानी प्रर्िथन सम्र्न्धी कृयाकलापहरुको 
समीक्षा ि मलुयाङ्कन प्रनतरे्दन तयाि भएको, ननिीकृत 
कम्पनीहरुको प्रभार् अध्ययन भइिहेको 

  

17 501166-5 
पशपुालन (मासिुन्य ि दगु्धिन्य) 
किाथ लगानी, सा.वक.वर्.बैंक 

47 50       
5000कृषकलाई किाथ उपलधध गिाउने लक्ष्य 
िहेकोमा 2340 िनालाई उपलधध गिाइएको 

भकुम्प तर्ा र्न्द हडतालले अपके्षीत प्रगनत 
हानसल हनु नसकेको 
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 १४ .३ नमनत २०७२/०९/०६ मा सम्पन्न भएको आ.र्. २०७२/७३ को प्रर्म MDAC रै्ठकका ननणथयहरुः 

१. चौमानसक लक्ष्य ननधाथिण हिेक ननकाय स्र्यंले गिेकोमा चाल ुआनर्थक बषथको पवहलो चौमानसक प्रगनत अत्यन्त न्यून देजिएकोले  चौमानसक लक्ष्यको कजम्तमा 
९० प्रनतशत प्रगनत हानसल गने गिी सबैले आ आफ्नो तफथ बाट पहल गने । 

२. चाल ुआ. ब .को प्रर्म चौमानसकमा समग्र बिेट िचथको अर्स्र्ा १३.०६ प्रनतशत ि अर्थ मन्रालय ि अन्तगथतको समग्र िचथ बावषथक बिेटको १२.७७ 
प्रनतशत ि पंूिीगत िचथ बावषथक बिेटको ६.०३ प्रनतशत मार िहेको पाईएकोले अर्थ मन्रालय अन्तगथतका ननकायहरुले स्र्ीकृत कायथिम बमोजिम पंूिीगत 
िचथलाई नतव्रता ददन।े 

३. अनौपचारिक/छायाँ अर्थतन्रमा ननयन्रण हनु नसक्दा िािस्र्को लक्ष्य हानसल गनथ कदठनाई हनुकुा सारै् मूलय बजृध्दमा समेत चाप पनथ गएकोले त्यसतफथ  सिग 
िही िािश्व चहुार्ट ननयन्रण तर्ा बिाि अनगुमन प्रभार्कािी बनाउने ।यसका लानग सम्बजन्धत ननकायहरु सविय िहने । 

४. बिेट कायाथन्र्यन क्षमतामा बजृध्द गिी पंूिीगत िचथ बढाउन ठूला आयोिना तर्ा कायथिमहरुको ननिन्ति अनगुमन ि समीक्षा गिी सहिीकिण गने ।अर्थ 
मन्रालयको तफथ बाट गनुथपने ननणथयहरु तत्काल गने । 

५. लामो समयको बन्द हड्ताल ि आपूतीमा देजिएको असहि परिजस्र्तीका कािण िािस्र् संकलनमा कमी आएकोले िािस्र् संकलनको बैकजलपक योिना सवहत 
िािस्र् संकलनमा वर्शषे सवियता देिाई लक्ष्य हानसल गनथ प्रयत्नशील िहने । 

६. िािस्र् असलुीमा भएको कनम लाई परिपनुतथ गनथ बैदेजशक सहायताको सोधभनाथ महत्र्पूणथ श्रोत हनुसक्ने हुंदा आर्श्यक प्रमाणहरु िटुाई समयमा नै सोधभनाथ 
नलनतेफथ  िोड ददने । 

७. कृवषमा सहनुलयत ऋणको उपयोग अत्यन्त कम भएको देजिएकोले सो को प्रचाि प्रसािमा िोड ददने ।आर्श्यक पिे कायथवर्नधमा संसोधन गिी सरै्को लानग 
पहुंचयोग्य बनाउने ।सारै् कृवष तर्ा बाली बीमाको कायथिम वर्स्ताि गने । 

८. चाल ु बषथको स्र्ीकृत कायथिमहरुको संसोधन गनुथपने भएमा माघ मवहना नभरै कायथिम संसोधनका लानग िावष्ट्रय योिना आयोगमा अनिुोध गने ।
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१४.४ कायथसम्पादन सूचकको प्रगनत वर्र्िण २०७२।०७३ पौष 

 
 
ि.सं. मखु्य सूचक कूल 

भाि 

सहायक सूचक एकाई आनर्थक 
लक्ष्य 

भाि पसुको प्रगनत २०७२ पसु 
सम्मको 
प्रगनत 

र्ावषथकरुपमा मापन गरिन े
१ समवष्टगत आनर्थक 

परिसूचक 

३० आनर्थक र्वृि प्रनतशत ६ ४   

मिुास्फीनत प्रनतशत ८ ४   

शोधनान्ति बचत रु. किोड २५०० ४   

िािस्र्को बृविदि प्रनतशत १७ ४   

िािस्र् ि कूल गाहथस्र् उत्पादनको अनपुात (र्ावषथक) प्रनतशत १९ ४   

वर्देशी वर्ननमय सजन्चनतको पयाथप्तता (र्स्त ुतर्ा सेर्ा 
आयात) 

मवहना 
आयात 

८ ५   

नेप्से परिसूचक  ८०० ५ ११९१  
मानसकरुपमा मापन गरिन े

२ नीनतगत, कानूनी 
तर्ा संस्र्ागत 
सधुाि 

१० बिेट व्यर्स्र्ापन तर्ा िर्ाफदेवहता सम्बन्धी कानून, 
योगदानमा आधारित ननर्जृत्तभिण सम्बन्धी कानून ि 
सार्थिननक ननिी साझेदािी सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा 
तयाि गिी मजन्रपरिषदमा पेश गने । 

र्टा ३ ४ मस्यौदा तयाि गने कायथ 
भईिहेको छ । 

वर्त्तीय के्षर वर्कास िणनीनत तिुथमा गिी स्र्ीकृनतका 
लानग मजन्रपरिषदमा पेश गने,Startup Fund/Challenge 

Fund परिचालन सम्बन्धी कायथवर्नध तिुथमा गने । 

र्टा २ ३ वर्त्तीय के्षर वर्कास िणनीनत 
तिुथमा भईिहेको,  Startup 

Fund  परिचालन कायथवर्नध 
तयाि भईसकेको । 

िािस्र् सम्बन्धी वर्नभन्न ऐन ननयममा भएका व्यर्स्र्ालाई 
एकीकृत गिी कि संवहता (Tax Code)ि िािस्र् बोडथ 
गठन सम्बन्धी अर्धािणापर तयाि  गने । 

र्टा २ ३ एकीकृत गिी कि संवहता ि 
िािस्र् बोडथ गठन सम्बन्धी 
अर्धािणापर स्र्ीकृत भई 
कायाथन्र्यनमा आएको । 

३ स्रोत व्यर्स्र्ापन 
तर्ा बिेट 
व्यर्स्र्ापन 

३५ रै्देजशक सहायता परिचालन (प्रानप्तको ८० प्रनतशत) रु. किोड १६४७१ ५ ३५६ ३७३० 
िािस्र् परिचालन (बिेटको) रु. किोड ४७५०१ ५ ५२१२ १६४३३ 

वर्त्तीय व्यर्स्र्ा िचथ (र्िेटको ९० प्रनतशत) रु. किोड ११३७० १० ४८४ १९७६ 

रु. ५० किोड मानर्का आयोिानहरुको स्र्लगत 
अनगुमन गने । 

संख्या १० १०   

पुंिीगत िचथ (र्िेटको ८५ प्रनतशत) रु. किोड १७७५४ ५ ५११ १३६३ 

४ आनर्थक प्रशासन 
सधुाि 

५ ननकासा (कायाथलयले को.ले.नन.का. मा भकु्तानी आदेश 
दताथ गिेपनछ सोही ददन चेक िािी गने) । 

प्रनतशत १०० १ औषत ३० नमनेटमा िािी 
भएको । 

महालेिा पिीक्षकको कायाथलयमा केजन्िय आनर्थक वर्र्िण 
२०७१ मंनसि नभर पेश गने । 

 १०० १  

िािस्र् व्यर्स्र्ापन सूचना प्रणाली (RMIS) लाग ुगने 
(१५ जिललामा) 

प्रनतशत १०० २ 15 जिललामा लागू 
भईसकेको । 

कम्प्यूटिमा आधारित लेिा प्रणाली (CGAS) लाग ुगने 
। 

प्रनतशत ८५ १ 115 भन्दा र्ढी ननकायमा 
लागू भएको । 

५ गनुासो व्यर्स्र्ापन १० गनुासो फछथयौट गने । प्रनतशत ८० १० 100 100 

६ बेरुि ुफछथयौट 

(२०७२ मंनसि) 
१० आ.र्. २०६९।७० सम्मको बरेुि ु५० प्रनतशत 

फछथयौट गने । 
प्रनतशत ५० ५  2.49 

आ.र्. २०७०।७१ को कूल िचथको तलुनामा बरेुि ु५ 
प्रनतशत भन्दा बढी नहनु े(र्ावषथक) 

प्रनतशत ५ ५  0.87 

 िम्मा १००    १००   
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१५ .अन्य वर्र्िणः 
(क)  मन्रालय ि अन्तथगथत वर्भागहरुको रे्भसाईथटः 

  
l

;

 

g

+ 

gfd 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 शिुीकिण अनसुन्धान वर्भागका प्रकाशन 
तर्ा अन्य सूचनामूलक िानकािी  

(क) अर्थ मन्रालयका प्रकाशनहरु:- 
 अर्थ मन्रालयले आफुसंग सम्बजन्धत कामहरूको प्रगनत वर्र्िण  तर्ा प्रनतरे्दनहरू मन्रालयको रे्भसाइटमा 
िाख्नकुा सारै् छपाई गिेि प्रकाशन गिी सर्थसाधािणलाई उपलधध गिाउँदै आएको छ। यसैगिी बिेट सम्बन्धी 
दस्तारे्िहरू सार्थिननक गिी सर्थसाधािणको सहि पहुचँको व्यर्स्र्ा गिेको छ। मन्रालयका प्रकाशनहरू ननम्न 
बमोजिम छन:्- 

१ बिेट कायाथन्र्यनको बावषथक प्रनतरे्दन,  
२ बिेट तिुथमा ददग्दशथन, 
३ मन्रालयहरूको प्रगनत वर्र्िण, 
४ प्रावर्नधक सहायता सम्बन्धी वर्र्िण’, 
५वर्ननयोिन ऐन ि िातो वकताब, 
६आनर्थक ऐन ि िािस्र्को नीनत तर्ा कायथिम, 
७िाष्ट्रऋण उठाउने ऐन ि ऋण तर्ा िमसनत ऐन, 
८आनर्थक सथरे्क्षण 
९र्िेट र्क्तव्य  
१०सार्थिननक संस्र्ानहरूको स्र्नत प्रनतरे्दन, 
११.सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको र्ावषकथ  प्रनतरे्दन 

, 
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१२.सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा५(३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको अर्थ 
मन्रालयसंग सम्बजन्धत आ.र्. २०७२।०७३ आषाढको साथर्थिननक वर्र्िण 
  
 

१३.आनर्थक र्षथ २०७१।७२ को र्िेटको मध्यार्नध मूलयांकन प्रनतरे्दन, 
१४.िेनडयो नेपालमा प्रत्येक शननर्ाि वर्हान ८:२५ देजि ८:४० सम्म आनर्थक नेपाल कायथिम 

प्रशािणको माध्यमबाट । 
१५.नेपाल टेनलनभिनबाट "आनर्थक समवृिको" कायथिम प्रशारित भइिहेको,  
१६.अर्थ पनरका,  
१७.लैवङ्गक उत्तिदायी बिेट तिुथमा ददग्दथशथन, २०६९ 
१८.डेभलपमेन्टको-अपिेशन रिपोटथ, २०१५ 

 

-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 >L ननमथलहरि अनधकािी /fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

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

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

तालीम प्रमिु >L गणेश पाण्डे /fh:j k|zf;g tfnLd s]Gb|    %@$(*( 5523171 

महाननदेशक >L दामोदि िेग्मी ;DklQ z'4Ls/0f cg';Gwfg ljefu  $@$^%%! 4246554 
 

-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 
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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  

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 
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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_ cGo 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 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 

 

 


