1. अथथ भन्त्रारमको ऩङ्चयचम य उद्देश्म:
(क) ऩृष्ठबूङ्झभ्
ङ्ट को आङ्झथक
सभङ्जिगत आङ्झथक
थ नीङ्झतहरुको तजङ्टभ
थ ा य कामाथन्त्वमनको भाध्मभफाट भङ्टरक
थ
ङ्ट को आङ्झथक
ङ्जवकासभा अथथ भन्त्रारमको नेतत्ृ वदामी बूङ्झभका यहे को छ। भङ्टरक
थ ऺेर, सावथजङ्झनक
ङ्जवत्त, ङ्जवत्तीम तथा भौङ्छिक ऺेरसॊ ग सम्वङ्ञन्त्धत नीङ्झत तजङ्टभ
थ ा , कामाथन्त्वमन तथा अनङ्टगभन य
व्मवस्थाऩन गने दाङ्जमत्व अथथ भन्त्रारमभा यहे को छ।नेऩार सयकायको वाङ्जषक
थ फजेट तजङ्टभ
थ ा य
फजेटको कामाथन्त्वमन , सावथजङ्झनक खचथ व्मवस्थाऩन, सावथजङ्झनक ऋण व्मवस्थाऩन , याजस्व
व्मवस्थाऩन तथा स्रोत ऩङ्चयचारन , सभङ्जिगत आङ्झथक
थ
स्थाङ्जमत्व, अन्त्तयाथङ्जिम आङ्झथक
थ
सहामता
ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन, ङ्जवदे शी भङ्टिा ङ्जवङ्झनभम ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनमभन , याजस्व च ङ्टहावट
ङ्झनमन्त्रण, साभान्त्म भूल्म नीङ्झत , सावथजङ्झनक सॊ स्थानको सभग्र नीङ्झतगत ङ्जवषम तथा नेऩार
सयकायको आङ्झथक
थ प्रशासन , फैंङ्जकङ्क तथा ङ्जवङ्ञत्तम ऺेर व्मवस्थाऩन

ॉ ी फजायको
, फीभा य ऩङ्टज

व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन जस्ता ङ्जवषम अथथ भन्त्रारमको कामथ ऺेर ङ्झबर ऩदथछ।साथै ङ्जवत्तीम
सॊ घीमताको कामाथन्त्वमनको क्रभभा सॊ घ, प्रदे श तथा स्थानीम तहको सॊ ङ्जवधान प्रदत्त अङ्झधकायको
कामाथन्त्वमनको राङ्झग आवश्मक ऩने ङ्जवत्तीम स्रोतको ऩङ्चयचारन, याजस्व तथा योमल्टी वाॉडपाॉड
य अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त हस्तान्त्तयणको व्मवस्थाऩनको ङ्जवषम ऩङ्झन मस भन्त्रारमरे हे ने गदथछ।
ङ्ट को सम्ऩूण थ आङ्झथक
ङ्जवत्तीम नीङ्झत भापथत अथथ भन्त्रारमरे भङ्टरक
थ ऺेरराई गङ्झतशीर वनाउने
बूङ्झभका सभेत खेल्दै आएको छ।
(ख) दृङ्जिकोण्
सफर आङ्झथक
थ नीङ्झत, सावथजङ्झनक ङ्जवत्त तथा आङ्झथक
थ ऺेर

व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट ङ्छदगो,

पयाङ्जकरो तथा उच्च दयको आङ्झथक
थ वृङ्जि हाङ्झसर गयी सङ्टदृढ अथथतन्त्रको ङ्झनभाथण गयी सभृद्ब
नेऩार फनाउने अङ्झबमानभा सहमोग ऩङ्टमाथकउने।
(ग) ध्मेम्
आन्त्तङ्चयक याजस्वको आधायराई सङ्टदृढ गदै उऩरव्ध ङ्जवत्तीम स्रोतको प्रबावकायी य सभङ्टङ्ञचत
उऩमोगफाट सभङ्जिगत आङ्झथक
थ स्थाङ्जमत्व कामभ गनथभा सहमोग ऩङ्टमाथ उने।
(घ) यणनीङ्झत्
(१) याजस्व प्रशासनको सॊ यचनागत एवॊ सॊ स्थागत सङ्टधाय गने।

(२) कय च ङ्टहावट ङ्झनमन्त्रण एवॊ कय ऩङ्चयऩारनाको स्तय अङ्झबफृङ्छद्ब गने।
(३) ङ्जवङ्ञत्तम सङ्टशासन कामभ गने।
(१) सभङ्जिगत रक्ष्म्

ङ्ट को आङ्झथक
भङ्टरक
थ नीङ्झत तजङ्टभ
थ ा गनथ मोगदान गने य आङ्झथक
थ नीङ्झत व्मवस्थाऩनको कामथ
गने।
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(२) कामथनीङ्झतक रक्ष्महरु्
 याजस्व प्रणारीराई सयर फनाउने, कयाधाय पयाङ्जकरो गने य उऩमङ्टक्त कयका दयहरु
तोक्ने।
 कय प्रशासनको दऺता य प्रबावकाङ्चयताभा सङ्टधाय गने।
 प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेरहरुको राङ्झग प्रबावकायी य न्त्मामोङ्ञचत रुऩभा साधनको फाॉडपाॉड
गने नीङ्झत अवरम्वन गने।
 ङ्जवत्तीम सॊ स्था य ङ्जवत्तीम उऩकयणहरुको भाध्मभफाट उत्ऩादन य फजायको सङ्टदृढीकयण
गदै सऺभ ङ्जवत्तीम प्रणारीको ङ्जवकास गने।
 सयकायी स्वाङ्झभत्वका सॊ स्थानहरुराई प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग ङ्झनजीकयण नीङ्झतका
साथै आवश्मक अन्त्म नीङ्झतहरु अवरम्वन गने।
 ऩायदशॉ य उत्तयदामी आङ्झथक
थ तथा ङ्जवत्तीम सूचना प्रणारी अवरम्वन गने।
 सावथजङ्झनक ऺेरका कभथचायीहरुको राङ्झग उऩमङ्टक्त

तरफभान एवॊ प्रोत्साहन प्रणारी

अवरम्वन गने।
 सावथजङ्झनक खचथ सम्वन्त्धी नीङ्झतहरुको तजङ्टभ
थ ा य कामाथन्त्वमन गने।
 वैदेङ्ञशक सहामताफाट प्राप्त स्रोतहरुको व्मवस्थाऩनको राङ्झग प्रबावकायी अनङ्टगभन य
भूल्माङ्कन प्रणारीराई सॊ स्थागत गने।

 सावथजङ्झनक य ङ्झनजीऺेर वीच ङ्जवश्वासको वातावयण कामभ गदै सभग्र आङ्झथक
थ ङ्जवकासभा
ङ्झनजी ऺेरको सॊ रग्नताको राङ्झग अनङ्टकूर वातावयणको सृजनाभा सहमोग गने।

 नेऩार सयकाय, प्रदे श तथा स्थानीम तहवीच आङ्झथक
थ नीङ्झत, रगानी, ऋण व्मवस्थाऩन,
याजस्व वाॉडपाॉड य अनङ्टदानको ङ्जवषमभा सभन्त्वमकायी बूङ्झभका ङ्झनवाथह गने।
(ङ) यणनीङ्झतक उद्देश्महरु्
 आङ्झथक
थ व्मवस्थाऩन सङ्टधाय कामथभा मोगदान ऩङ्टमाथउने।
 सॊ ङ्झफधान कामाथन्त्वमन, आधायबूत स्वास््म सेवा य ङ्ञशऺा य ग्राभीण ऩूवाथधाय ङ्जवकास
ॉ ी ङ्झनभाथण य गङ्चयफी
जस्ता साभाङ्ञजक –आङ्झथक
थ ऩूवाथधाय , ऩूज

ङ्झनवायण य ऩूनङ्झनभ
थ ाथणराई

ङ्झतब्रता ङ्छदने गयी सावथजङ्झनक खचथको प्राथङ्झभकीकयण गने।
 याजस्वको ऺेर य दामया वृङ्जि हङ्टने उऩामको खोजी गने।

 प्रबावकायी य दऺ सेवाको प्रत्माबूङ्झतको राङ्झग फजेट सहमोग उऩरव्ध गयाउने।
 आवश्मकताभा आधाङ्चयत वैदेङ्ञशक सहमोग ऩङ्चयचारन गने य वैदेङ्ञशक सहमोगको
प्रबावकायीताभा सङ्टधाय गने।

 सावथजङ्झनक सॊ स्थानहरुभा प्रबावकायी ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन अभ्मासहरुको प्रत्माबूङ्झत गने य
ङ्झतनीहरुरे प्रदान गने सेवाहरुभा सङ्टधाय गने।
 ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम, ङ्जवबाग य ङ्झनकामहरुको राङ्झग बएको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य ङ्झतनीहरुरे
प्रदान गने सेवा प्रवाह प्रणारी वीचभा प्रबावकायी सम्वन्त्ध स्थाङ्जऩत गने ।
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२. सॊ गठनात्भक स्वरुऩ्

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

भन्त्री

क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.)१

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.) १

क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.)

1

१

अन्त्तयाथङ्जिम आङ्झथक
थ सहामता

प्रशासन भहाशाखा

सभन्त्वम भहाशाखा

स.स.,या.प्र.प्र.(प्र.) १

स.स.,या.प्र.प्र.(प्र.) १

क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.) १
कभथचायी प्रशासन

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(प्र.) १

ऩङ्टस्तका.अ.,या.ऩ.तृ.(ङ्जव.)1

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.) 2

ना.सङ्ट., या.ऩ.अनॊ.प्र.(या.)20

ङ्झस.ऩरम्फय, या.ऩ.अनॊ.प्र.(ङ्जव.)1
ङ्झस.अ.प्रे., या.ऩ.अनॊ.प्र.(ङ्ञश.)1
टे .अ., या.ऩ.अनॊ.प्र.(ङ्जव.)1
ह.स.चा., श्रै णीङ्जवङ्जहन 15
का.स., श्रे णीङ्जवङ्जहन 24

क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.)३

आङ्झथक
थ प्रशासन

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि. (रेखा) १

1

रे.ऩा. , या.ऩ.अनॊ.प्र.2

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.) 2
सॊ घीम भाङ्झभरा य ऩमथटन

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)१

बौङ्झतक ऩूवाथधाय ङ्जवकास

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)१

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.) 2

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)१

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.) 2

उ.स. ,या.ऩ.ङ्छि.(सू.प्र.) १
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आङ्झथक
थ नीङ्झत ङ्जवश्लेषण

भूल्माॊकन भहाशाखा

भहाशाखा

स.स.,या.प्र.प्र.(प्र.) १

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.) 1
जम्भा:

भहाशाखा

स.स.,या.प्र.प्र.(प्र.) १

क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.) १

याजस्व व्मवस्थाऩन
भहाशाखा
स.स.,या.प्र.प्र.(प्र.) १
क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.) १

क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.) १

कानून तथा पैसरा
आङ्झथक
थ ङ्जवकास
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१
2

कामाथनवमनशाखा

फजेट अनङ्टगभन

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(न्त्माम/कानून)१

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(न्त्माम/कानून)2

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

फैं ङ्जकङ्ग

१

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

1

आङ्झथक
थ ङ्जवश्लेषण

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१
2

फ.त.शा.,या.ऩ.ङ्छि.(त्माङ्क)१
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

१
2

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

केन्त्िीम वजेट व्मवस्थाऩन

ॉ ीवजाय
ङ्झफभा तथा ऩङ्टज

1

तथा सूयऺा य ऩययाि

साभाङ्ञजक ङ्जवकास
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१

याजस्व अनङ्टगभन

2

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

१
2

नीङ्झत अनङ्टसन्त्धान

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

१

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

2

अथथ शास्त्रीया.ऩ.तृ.(ङ्जवङ्जवध)१

अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१
2

सॊ वैधाङ्झनक ङ्झनकाम
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

सावथजङ्झनक ऋण

१
2

१
2

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

दयवन्त्दीको ङ्जववयण
या.ऩ.ङ्जवङ्ञशि श्रे णी

2

या.ऩ.प्रथभ

८

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

३

3

या.ऩ.तृतीम

७

2

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

30

या.ऩ.अनॊ.ङ्छितीम

१

का.स.

15
2

1

१
2

१
1

आन्त्तङ्चयक याजस्व
ऩङ्चयचारन
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१
1

सॊ स्थान ङ्जवङ्झनफेश
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

१
1

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१

गैय कय याजस्व
व्मवस्थान
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१
1

2

सूचना त्माॊक तथा
याजस्व वाडपाॉड

या.ऩ.ङ्छितीम

ह.स.चा.

१

सॊ स्थान सभन्त्वम

व्मवस्थाऩन

2

कृङ्जष,वन, वातावयण
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

हस्तान्त्तयण
शासकीम व्मवस्था

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

१
2

व्माऩाय सहङ्ञजकयण
शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

अथथ शास्त्रीया.ऩ.तृ.(ङ्जवङ्जवध)१

१

बन्त्साय सभन्त्वम तथा
उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

त.अ.या.ऩ.तृ.(त्माङ्क) 1

मोजना अनङ्टगभन

ऩङ्टवाथधाय ङ्जवकास

कृङ्जष तथा बूङ्झभ व्मवस्थाऩन

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)१

ङ्जवत्तीम ऺेर व्मवस्थाऩन तथा
सॊ स्थान सभन्त्वम

स.स.,या.प्र.प्र.(प्र.) १

क.अ, या.ऩ.तृ.(ङ्जव.) १

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)१

वन तथा वातावयण

सूचना प्रङ्जवङ्झध

मोजना, अनङ्टगभन तथा

स.स.,या.प्र.प्र.(का.) १

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.) 2

सङ्ट.गाडथ, श्रे णीङ्जवङ्जहन 1

रे.अ.,या.ऩ.तृ.

आङ्झथक
थ ऺेर

कानून तथा पैसरा
कामाथनवमन भहाशाखा

साभाङ्ञजक ङ्जवकास

ना.सङ्ट., या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्र.)3

क.अऩये टय, या.ऩ.अनॊ.प्र.(ङ्जव.) ३

स.स.,या.प्र.प्र.(प्र.) १

१

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)१

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(प्र.) 3

फजेट तथा कामथक्रभ भहाशाखा

शा.अ.या-1, क.अ(ङ्जव.)-1

सङ्ञचव (याजस्व)-1

सङ्ञचव-1

क.ई.(या.ऩ.तृ.)

१

4

श्रे णी ङ्जवङ्जहन

१

जम्भा
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3

उ.स.,या.ऩ.ङ्छि.(या.)

शा.अ.,या.ऩ.तृ.(या.)

१
1

(अनङ्टसूची ४)

अथथ भन्त्रारमको दयवन्त्दी ते ङ्चयज
क्रभ

ऩद

श्रे णी/तह

सेवा

सभूह

१

सङ्ञचव

ङ्जवङ्ञशि

प्रशासन

३

सहसङ्ञचव

या.ऩ.प्र.

प्रशासन

सा.प्र.

प्रशासन

याजस्व

२
४
५
६
७
८
९

१०
११
१२
१३

१४
१५
१6
१7

१8

१९

२०
२१
२२
२३

२४
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३४
३६
३७
३८
३९

४०

सङ्ञचव (याजस्व)
सहसङ्ञचव

उऩसङ्ञचव
उऩसङ्ञचव

उऩसङ्ञचवरेखा
उऩसङ्ञचव

उऩ सङ्ञचव सूचना प्रङ्जवङ्झध
वङ्चयष्ठ त्माॊकशास्त्री
शाखा अङ्झधकृत
शाखा अङ्झधकृत
शाखा अङ्झधकृत

त्माङ्क अङ्झधकृत

कम््मूटय इङ्ञन्त्जङ्झनमय
कम््मूटय अङ्झधकृत
रेखा अङ्झधकृत
अथथशास्त्री

ऩङ्टस्तकारम अङ्झधकृत
नामवसङ्टव्वा
नामवसङ्टव्वा
रेखाऩार

कम््मूटय अऩये टय
काटोग्रापय
ङ्झस.्रम्वय

ङ्झस.अपसेटप्रेसम्मान
खङ्चयदाय

सह रेखाऩार
इरेङ्ञक्िङ्झसमन

टे ङ्झरपोन अऩये टय
टाइङ्जऩि

प्र.हे डगाडथ

ङ्झरथो सहामक

हरङ्टकासवायी चारक
कामाथरमसहमोगी
भारी
गाडथ

ङ्जवङ्ञशि

या.ऩ.प्र.

या.ऩ.ङ्छि.
या.ऩ.ङ्छि.
या.ऩ.ङ्छि.
या.ऩ.ङ्छि.
या.ऩ.ङ्छि.
या.ऩ.ङ्छि.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.
या.ऩ.तृ.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ
या.ऩ.अनॊ.प्रथभ
या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

या.ऩ.अनॊ.प्र.प्रा.
या.ऩ.अनॊ.प्रथभ
या.ऩ.अनॊ.प्रथभ
या.ऩ.अनॊ.प्रथभ
या.ऩ.अनॊ.ङ्छि.
या.ऩ.अनॊ.ङ्छि.
या.ऩ.अनॊ.ङ्छि.
या.ऩ.अनॊ.ङ्छि.
वेग अनङ्टसाय

या.ऩ.अनॊ.ङ्छि.
या.ऩ.अनॊ.तृ.
श्रे णीङ्जवङ्जहन

प्रशासन
न्त्माम

प्रशासन
प्रशासन
न्त्माम

ङ्जवङ्जवध

कानून

सा.प्र.

ङ्जवङ्जवध
ङ्जवङ्जवध

१

1

४
१

याजस्व

इरे.

प्रशासन

याजस्व

ङ्ञशऺा

प्रशासन
इङ्ञन्त्ज.

ङ्जवङ्जवध

१

2

१

1

११

11

१

1

१

१४
२५

श्रे णीङ्जवङ्जहन

3

6
1
1

२

श्रे णीङ्जवङ्जहन

जम्भा

4

1

3

१

श्रे णीङ्जवङ्जहन

2

५

६

ङ्जवङ्जवध

1

20

१

प्रशासन

2

20

३

प्रशासन

3

४०

१

इरे.

48

1

1

1

रेखा

1

११

३

भङ्टिण

1

3

३

रेखा

इङ्ञन्त्ज.

1

११
१

1

1

३

१

7

1

कानून

सा.प्र.

ङ्जवङ्जवध

1

6

प्रशासन
ङ्जवङ्जवध

3

१

ऩङ्ट.ङ्जवऻान

प्रशासन

४

४२

ङ्ञशऺा

प्रशासन

28

याजस्व

रेखा

ङ्जवङ्जवध

5

१

प्रशासन

1

३३

१

त्माङ्क

कामभ

2

१

रेखा

खङ्टद

९

१

सा.प्र.

प्रशासन
ङ्जवङ्जवध

घट

1

१

कानून

त्माङ्क

न्त्माम

दयवन्त्दी

थऩ

१

मो.त.

प्रशासन

भौजङ्टदा

३

240

1
1

2
9

2

62

3
3

0
1
1

0
0
0
1

0
0
0

15

24
0
1
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कैङ्जपमत

कामथऺेर
नेऩार सयकाय (कामथ ङ्जवबाजन) ङ्झनमभावरी, 2074 रे अथथ भन्त्रारम अन्त्तगथतको ङ्झनकामहरुको कामथ
सम्ऩादनका राङ्झग ङ्झनङ्छदथि गये का कामथऺेरहरु ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ यहे का छन्
1.

आङ्झथक
थ अवस्थाको ङ्जवश्लेषण, आङ्झथक
थ तथा ङ्जवत्त सम्फन्त्धी नीङ्झतको तजङ्टभ
थ ा, कामाथन्त्वमन य ङ्झनमभन

2.

आङ्झथक
थ साधनको फाॉडपाॉड, कङ्टर याङ्जिम रगानी प्रऺेऩण य ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन

3.

सभङ्जिगत आङ्झथक
थ स्थाङ्जमत्व, भूल्म ङ्ञस्थयता सम्फन्त्धी नीङ्झत तजथभा, कामाथन्त्वमन य ङ्झनमभन

4.

ङ्जवकास सहामता नीङ्झतको तजङ्टभ
थ ा, कामाथन्त्वमन, अनङ्टगभन,भूल्माॊकन य ङ्झनमभन

5.

केन्त्िीम फैंक सञ्चारन, ङ्झनमभन य भौङ्छिक नीङ्झत

6.

फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरु सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, सभन्त्वम य ङ्झनमभन

7.

ङ्जवदे शी भङ्टिा ङ्जवङ्झनमभ तथा ङ्झनमन्त्रण

8.

आङ्झथक
थ तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास य भङ्टिा तथा फैंङ्जङ्कङ्ग सम्फन्त्धी ङ्छिऩऺीम अन्त्तयाथङ्जिम सॊ स्थाहरुसॉग
सम्ऩकथ य सभन्त्वम

9.

फैदेङ्ञशक ऋण, अनङ्टदान तथा अन्त्म ङ्छिऩऺीम य फहङ्टऩऺीम सहामता सम्वन्त्धी अन्त्तयाथङ्जिमसङ्ञन्त्ध,
सम्झौता य कामाथन्त्वमन

10.

सङ्घीम सङ्ञञ्चतकोष वा सङ्घीम सयकायी कोष सञ्चारन, याजस्व य व्ममको अनङ्टभान, ङ्जवङ्झनमोजन ऐन,
ऩङ्टयक अनङ्टभान,ऩेस्की खचथ, उधायो खचथ, आकङ्ञस्भक कोष य अन्त्मसयकायी कोष

11.

फजेट तजङ्टभ
थ ा, कामाथन्त्वमन य ङ्झनमभन

12.

सयकायी जभानत

13.

सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहको आन्त्तङ्चयक य फैदेङ्ञशक ऋण एव अनङ्टदान सम्वन्त्धी नीङ्झत, कानून य
ङ्झनमभन

14.

तरव, बत्ता, उऩदान, ङ्झनफृङ्ञत्तबयण रगामतका सेवा सङ्टङ्जवधा य आङ्झथक
थ दाङ्जमत्व सम्फन्त्धी ङ्जवषम

15.

सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहको सावथजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीको सङ्टङ्जवधा सम्वन्त्धी नीङ्झत, कानून य ङ्झनमभन

16.

सयकायी फाॉकी यकभको अङ्झबरे खीकयण य असङ्टरी

17.

याजस्व सम्वन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, प्रऺेऩण, कामाथन्त्वमन य ङ्झनमभन

18.

याजस्व प्रशासनको सञ्चारन य सङ्टदृढीकयण

19.

सावथजङ्झनक खचथ सम्फङ्ञन्त्ध नीङ्झत, कानून य ङ्झनमभन

20.

आङ्झथक
थ कामाथङ्जवधी सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून भाऩदण्ड, कामाथन्त्वमन य ङ्झनमभन

21.

भूल्म नीङ्झत

22.

रेखा तथा रेखाऩयीऺण प्रणारी

23.

सयकायी रगानी य राबाॊशको रे खा ब्मवस्थाऩन
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24.

सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहफीच ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून,कामाथन्त्वमन य ङ्झनमभन

25.

सड्घीम ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व,ङ्जवबाज्म कोष, धयौटी कामथ सञ्चारन कोष य अन्त्म सयकायी कोष तथा
सम्ऩङ्ञत्त

26.

बन्त्साय, अन्त्त्शङ्टल्क, भूल्म अङ्झबफृङ्जि कय, आमकय, याहदानी शङ्टल्क, ङ्झबसा शङ्टल्क, ऩमथटन दस्तङ्टय
एवॊ अन्त्म कय तथा गैयकय, सेवाशङ्टल्क दस्तङ्टय रगामतका सेवा शङ्टल्कहरुको रक्ष्म ङ्झनधाथयण,
प्रशासन, सङ्करन य फाॉडपाॉड

27.

कय तथा बन्त्साय याजस्व सम्फन्त्धी ङ्छिऩऺीम, फहङ्टऩऺीम सभन्त्वम, सन्त्धी, सम्झौता, सभझदायी,
कामाथन्त्वमन य ङ्झनमभन

28.

याजस्व सम्फन्त्धी त्माङ्क अङ्झबरे खन य सूचना आदानप्रदान

29.

ङ्झधतोऩर तथा कभोङ्झडटी फजाय सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन

30.

फीभा सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन

31.

सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहभा याजस्व य प्राकृङ्झतक स्रोत उऩमोग वा राबको फाॉडपाॉड

सम्वन्त्धी

नीङ्झत, कानून भाऩदण्ड य कामाथन्त्वमन
32.

याजस्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्त्रण

33.

भहारे खा ऩयीऺकको कामाथरम

34.

याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोग

35.

ङ्झनऺेऩ तथा कजाथ सङ्टयऺण कोष

36.

सयकायी स्वाङ्झभत्वभा यहे का सॊ स्थानको ङ्झनमभन, ङ्झनमन्त्रण, सभन्त्वम य ङ्झनदे शन तथा तरव, बत्ता,
फोनस, रगानी य राबाॊश सम्फन्त्धी नीङ्झत ङ्झनधाथयण

37.

याजस्व य आङ्झथक
थ प्रशासन सम्फन्त्धी ताङ्झरभ, अध्ममन य अनङ्टसन्त्धान

38.

कभथचायी सञ्चम कोष

39.

नागङ्चयक रगानी कोष

40.

अवकाश कोष

41.

सावथङ्ञजनक सॊ स्थानहरु य ङ्झनजीकयण सम्फन्त्धीय नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड अनङ्टगभन य ङ्झनमभन

42.

भन्त्रारम सम्फन्त्धी सावथङ्ञजनक सॊ स्थान, प्राङ्झधकयण, सङ्झभङ्झत, प्रङ्झतष्ठान, कम्ऩनी आङ्छदको सञ्चारन य
ङ्झनमभन

43.

नेऩार रे खा ऩयीऺण सेवाको सञ्चारन

3. अथथ भन्त्रारमरे गने कामथ य सेवा्
(क)

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत कामथ ऺेर अन्त्तयगतका नीङ्झतगत कामथहरु य

(ख)

भन्त्रारमको दै ङ्झनक प्रशासन सञ्चारन सम्फन्त्धी कामथहरु।
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4. सङ्ञचवारम, भहाशाखा, ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी य सम्ऩूणथ टे ङ्झरपोन नम्वय्
ङ्झस.नॊ. सङ्ञचवारम/भहाशाखा
१.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.

ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी

पोन नॊ.

भाननीम अथथभन्त्री

डा. मङ्टवयाज खङ्झतवडा

४२११३९०

सङ्ञचव

डा. याजन खनार

४२११३३२

सङ्ञचव (याजस्व)

श्री रारशॊकय ङ्ञघङ्झभये

४२११७७०

फजेट तथा कामथक्रभ भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री हङ्चयशयण ऩङ्टडासै नी

४२११४०१

अन्त्तयाङ्जिम आङ्झथक
थ सहमोग सभन्त्वम भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री श्रीकृष्ण नेऩार

४२११३७१

याजस्व व्मवस्थाऩन भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री ङ्झनभथरहङ्चय अङ्झधकायी

४२११३१५

आङ्झथक
थ नीङ्झत ङ्जवश्लेषण भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री भङ्टकङ्टन्त्द ऩौडे र

४२११३२६

कानून तथा पैसरा कामाथन्त्वमन भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री उदमयाज साऩकोटा

४२११८१३

ङ्जवत्तीम ऺेर व्मवस्थाऩन तथा सॊ स्थान सभन्त्वम भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री तोमभ यामा

4211377

मोजना, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री उत्तयकङ्टभाय खरी

४२००४१८

प्रशासन भहाशाखा

सहसङ्ञचव श्री सङ्टभन दाहार

४२११३००

5. सेवा प्राप्त गनथ राग्ने दस्तङ्टय य अवङ्झध्
(क) सूचना ङ्छदॉदा ङ्झरनङ्टऩने शङ्टल्क/दस्तङ्टय
 सूचना भागको ङ्झनवेदन ङ्छदॉदा कङ्टनै शङ्टल्क वा दस्तङ्टय राग्दै न।
 साभान्त्म आकायको (आठ दशभर तीन इन्त्च चौडाइ य एघाय दशभरफ सात इन्त्च रम्फाइ
सम्भ साइज बएको) कागजभा तमाय गङ्चयएको वा यहे को ऩाॉच ऩृष्ठ सम्भको सूचना ङ्झन्शङ्टल्क
उऩरव्ध गयाइनेछ।
 ऩाॉच ऩृष्ठ बन्त्दा धेयै सूचना ङ्छदॉदा ङ्झनम्न अनङ्टसाय दस्तङ्टय ङ्झरइनेछ।
 साभान्त्म आकायको (आठ दशभरफ तीन इन्त्च चौडाइ य एघाय दशभरफ सात इन्त्च
रम्फाइसम्भ आकाय बएको) कागजभा तमाय गङ्चयएको वा यहे को ऩाॉच ऩृष्ठबन्त्दा फढी
सूचनाको राङ्झग प्रङ्झत ऩृष्ठ ऩाॉच रूऩैंमाॉ राग्नेछ।
 भाङ्झथ उल्रे ख बए बन्त्दा ठू रो आकायको कागजभा तमाय गङ्चयएको वा यहे को सूचनाको
राङ्झग प्रङ्झत ऩृष्ठ दश रूऩैमाॉ दस्तङ्टय राग्नेछ। सङ्टरुका ऩाॉच ऩेज ङ्झन्शङ्टल्क ङ्छदनङ्टऩने
वाध्मता मसभा यहने छै न।
 ङ्झडस्केट, सीडी य अन्त्म मस्तै प्रकायका ङ्झडङ्ञजटर भाध्मभ य प्रङ्जवङ्झधिाया प्रदान गङ्चयने
सूचनाको राङ्झग प्रङ्झत ङ्झडस्केट, सीडी वाऩत ऩचास रूऩैमाॉ दस्तङ्टय,
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 कङ्टनै सूचना तमाय गदाथ भाङ्झथ रे ङ्ञखए बन्त्दा फढी खचथ राग्ने बएभा वास्तङ्जवक रागतको
आधायभा दस्तङ्टय ङ्झरइनेछ।
 सावथजङ्झनक ङ्झनकामभा यहेक कङ्टनै ङ्झरखत, साभग्री वा सो ङ्झनकामको काभ कायवाईको
अध्ममन वा अवरोकन वा सावथजङ्झनक भहत्वको ङ्झनभाथण कामथ बइयहे को स्थरको भ्रभण
वा अवरोकन आधा घण्टाबन्त्दा फढी सभम गने बएभा प्रङ्झतघण्टा प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ऩचास
रुऩैमाॉ दस्तङ्टय राग्नेछ। तय सावथजङ्झनक ऩङ्टस्तकारम य सावथजङ्झनक रुऩभा ङ्झन:शङ्टल्क
उऩरब्ध गयाइएको स्थानको अवरोकन वाऩत दस्तङ्टय राग्ने छै न।
 प्रचङ्झरत कानङ्टनभा सूचना भाग गदाथ राग्ने दस्तङ्टयको सम्फन्त्धभा छङ्ट ट्टै व्मवस्था बएकोभा
बने सोही फभोङ्ञजभ दस्तङ्टय राग्नेछ।
 भूल्म याखी ङ्जवक्री ङ्जवतयण गने भङ्टङ्छित वा कङ्टनै ऩङ्झन भाध्मभको सूचना साभग्रीको दस्तङ्टय
त्मसभा अॊङ्जकत वा ङ्झनधाथङ्चयत भूल्म फभोङ्ञजभ नै हङ्टनेछ।
 तय अथथ भन्त्रारमको

उद्देश्म य काभको प्रवथि नका राङ्झग ङ्जवतयण गङ्चयने सूचना-

साभग्रीको शङ्टल्क राग्ने छै न।
(ख)

(ग)

सूचना उऩरब्ध गयाए फाऩत दस्तङ्टय

ङ्झरने तङ्चयका

(१)

नगद ङ्झरएय याजस्व खाताभा जम्भा गनथ सङ्जकनेछ।

(२)

कङ्टनै फैकॊभा जम्भा गनथ रगाई सोको बौचय ऩेश गनथ रगाउन सङ्जकनेछ।

(३)

सो यकभ फयाफयको हङ्टराक ङ्जटकट ङ्झनवदे नभा टाॉस्न रगाउन ऩङ्झन सङ्जकनेछ।

सेवा प्राप्त गनथ राग्ने अवङ्झध
(१)

सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ रे तोकेको अवङ्झध ङ्झबर, ङ्झनवेदन प्राप्त
बएऩङ्झछ सूचना अङ्झधकायीरे तत्कार उऩरव्ध गयाउन सङ्जकने प्रकृङ्झतको सूचना बए
तत्कार य तत्कार उऩरव्ध गयाउन नसङ्जकने प्रकृङ्झतको सूचना बए ङ्झनवेदन प्राप्त बएको
ङ्झभङ्झतरे ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर ङ्झनवेदकराई उऩरव्ध गयाईनेछ। कङ्टनै व्मङ्ञक्तको जीउ ज्मानको
सङ्टयऺासॊ ग सम्फङ्ञन्त्धत सूचना भाग गये को ऩाईएभा २४ घण्टाङ्झबर उऩरव्ध गयाइने छ।

(२)

अन्त्म ङ्जवशेष ऐन ङ्झनमभरे अवङ्झध तोकेकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

6. ङ्झनणथम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी्
(क)
(१)

ङ्झनणथम प्रङ्जक्रमा सम्फन्त्धभा्
भन्त्रारमरे उऩरव्ध गयाउने सेवा सम्फन्त्धभा्


सयकायी ङ्झनणथम प्रङ्जक्रमा सयरीकयण ङ्झनदे ङ्ञशका, २०६५ फभोङ्ञजभ।
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(२)

सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयने सूचना सम्फन्त्धभा्


सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ फभोङ्ञजभ।

(ख) ङ्झनणथम गने अङ्झधकायी सम्फन्त्धभा्
 भन्त्रारमरे सम्ऩादन गने नीङ्झतगत एवॊ अन्त्म कामथहरु सम्फन्त्धभा्
 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभा प्रस्ताव ऩठाएय
 भाननीम अथथ भन्त्रीस्तयफाट
 अथथ सङ्ञचवस्तयफाट
 सङ्ञचव(याजस्व) स्तयफाट
 भाननीम अथथ भन्त्रीफाट प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ
 सङ्टशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ प्राप्त अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ, य
 अन्त्म ङ्जवशेष ऐन, ङ्झनमभरे सङ्ञचवरे गने बनी तोङ्जकएका काभहरु।
 सङ्ञचवरे प्रत्मामोजन गये को अङ्झधकाय वभोङ्ञजभ तोङ्जकएको कभथचायीरे ।
 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ भाग गने सूचना सम्फन्त्धभा अथथ सङ्ञचवरे ।

7. ङ्झनणथम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी्
क) अथथ भन्त्रारमरे उऩरव्ध गयाउने सेवा सम्फन्त्धभा्प्रचङ्झरत ऐन कानूनभा तोङ्जकएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ
ख) सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ वभोङ्ञजभ ऩये को उजङ्टयी सम्फन्त्धभा्याङ्जिम सूचना आमोग

8. सम्ऩादन गये का भङ्टख्म भङ्टख्म काभको ङ्जववयण्

8.१. सभङ्जिगत आङ्झथक
थ ऩङ्चयसूचक: (2075 चै र भसान्त्तसम्भ)

क्र.स

आङ्झथक
थ ऩङ्चयसूचकहरु

उऩरङ्ञब्ध/अवस्था

१.

आङ्झथक
थ फृङ्जि

८% (वाङ्जषक
थ प्रऺेङ्जऩत), 7.05% (स्थीय भूल्मभा, प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान)

२.

उऩबोक्ता भङ्टिास्पीङ्झत (पागङ्टनसम्भ)

4.2 %

3.

शोधनान्त्तय ङ्ञस्थङ्झत (पागङ्टनसम्भ)

रु. 58 अवथ 99 कयोड घाटा

4.

सयकायी कोषको अवस्था

रु. 144 अवथ 92 कयोड

5.

फैदेङ्ञशक ब्माऩाय (पागङ्टनसम्भ)
आमात

रु. 949 अवथ 11 कयोड

ङ्झनमाथत

रु. 61 अवथ 22 कयोड

6.

ङ्जवदे शी ङ्जवङ्झनभम सङ्ञञ्चती (पागङ्टनसम्भ)

रु. 1061 अवथ 71 कयोड

7.

ङ्जवप्रेषण (पागङ्टनसम्भ)

रु. 582 अवथ 19 कयोड
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कैङ्जपमत

8.

याजस्व ऩङ्चयचारन

आ.व. 207५/7६ को चै र भङ्जहनासम्भको याजस्व सॊ करनको
रक्ष्म रु. 674 अवथ 57 कयोड यहेकोभा रु. 588 अवथ 95
कयोड याजस्व सॊ करन बएको।

9.

ने्से ऩङ्चयसूचक

1184.02 ङ्जवन्त्दङ्ट (चै र भसान्त्तका ङ्छदनको)

स्रोत: केन्री६1म त्माङ्क ङ्जवबाग,नेऩार याष्र, फैङ्क

८.2 आङ्झथक
थ वषथ 2075/76 को फजेट्


नेऩार सयकायको कूर फजेट रु. 13 खवथ 15 अवथ 16 कयोड 17 राखभध्मे चारङ्टतपथ
ॉ ीगततपथ
खवथ 45 अवथ, ऩूज

रु. 3 अवथ 14 खवथ य ङ्जवत्तीम व्मवस्थातपथ

रु. 8

रु. 1 खवथ 56 अवथ

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत छ।


चारङ्ट वषथको फजेट भङ्टरत् उत्ऩादन वृङ्जि, आङ्झथक
थ तथा साभाङ्ञजक ऩूवाथधाय ङ्झनभाथण य व्माऩक
योजगायी ङ्झसजथनाभा केङ्ञन्त्ित छ। सडक, ये र मातामाततपथ रु. 1 खवथ 26 अवथ, उजाथतपथ रु. 85
अवथ, कृङ्जष, वनतपथ रु. 80 अवथ, उद्योगतपथ रु. 18 अवथ, आवास य साभङ्टदाङ्जमक सङ्टङ्जवधातपथ

रु.

67 अवथ, स्वास््मतपथ रु. 65 अवथ, ङ्ञशऺातपथ रु. 1 खवथ 34 अवथ ङ्जवङ्झनमोजन बएको छ।
8.३

. याजश्व ऩङ्चयचारन
१. आङ्झथक
थ वषथ 2075/76 को चै रसम्भभा रु. 674 अवथ 57 कयोड रक्ष्म यहेकोभा रक्ष्म
बन्त्दा 12.69 प्रङ्झतशत कभ अथाथत रु. 588 अवथ 95 कयोड याजस्व सॊ करन बएको छ।
मो याजस्व सॊ करन यकभ गत आङ्झथक
थ वषथको सोङ्जह अवङ्झधको तङ्टरनाभा 21.44 प्रङ्झतशतरे
फढी हो।
२. कय पर्छ्यौट ऐन खाये ज गयी आमोगको ब्मवस्था अन्त्त्म गङ्चयएको।
३. कयको दामया सङ्टदृढ य कय व्मवस्था ऩायदशॉ फनाउन
सॊ कङ्झरत भूल्म अङ्झबवृङ्जि कय ङ्जपताथ सम्फन्त्धी व्मवस्था

साङ्जवकभा कामभ यहेको ङ्जवक्रीभा

खाये ज गङ्चयएको। (जस्तै ्

ङ्ट य भोवाइर, घ्मू तेर, भैदा, ङ्ञचनी, ङ्ञचमा आङ्छद) खाये ज गङ्चयएको।
सेरर

कऩडा,

४. अन्त्तयाङ्जिम कायोवायभा शङ्टिता ल्माउन ङ्झभर याि फॊगरादे शसॉग दोहोयो कय भङ्टङ्ञक्त तथा ङ्जवत्तीम
छर ङ्झनयोध सम्फन्त्धी सम्झौताभा 2075 पागङ्टन 21 भा हस्ताऺय सम्ऩङ्ङ बएको।

मसै गयी

ङ्ट अङ्झधयाज्म वेरामतसॊ ग दोहोयो कय भङ्टङ्ञक्त तथा ङ्जवत्तीम छर ङ्झनयोध सम्फन्त्धी सम्झौता
सॊ मक्त
प्रङ्जक्रमाराई अगाडी फढाईएको।

५. कयको दामया ङ्जवस्ताय 1,58,758 कयदाताराई व्मावसाङ्जमक स्थामी रे खा नम्फय (B-PAN) य
1,10,831 कयदाताराई व्मङ्ञक्तगत स्थामी रे खा नम्फय

(P-PAN) ङ्जवतयण गङ्चयएको।

व्मावसाङ्जमक स्थामी रे खा नम्फय ङ्झरएकाभध्मे 28 ,273 कयदाता भूल्म अङ्झबफृङ्जि कयभा य
15,157 कयदाता अन्त्त्शङ्टल्कभा थऩ दताथ बएका छन। हारसम्भ व्मावसाङ्जमक स्थामी रे खा
10

नम्फय ङ्झरने कयदाता 11

,96,305, व्मङ्ञक्तगत स्थामी रेखा नम्फय ङ्झरने कयदाता

8,77,477, भूल्म अङ्झबफृङ्जि कयभा दताथ हङ्टने कयदाता 2,22,820 य अन्त्तशङ्टल्कभा दताथ हङ्टने
कयदाता 80,668 ऩङ्टगेको।

६. २०७५ साउन १ गते दे ङ्ञख याजस्व सॊ करनभा प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग वढाउन याजस्व सॊ करन गनथ
तोङ्जकएका सवै वैंकका जङ्टनसङ्टकै शाखाफाट याजस्व वङ्टझाउन सक्ने व्मवस्था (Any Branch Bank
System) शङ्टरु गङ्चयएको। सयकायराई प्राप्त हङ्टने सवै प्रकायको याजस्व य सयकायको तपथफाट
ङ्ट ानी ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीफाट गने ङ्झसरङ्झसराभा नेऩार सयकायको तपथफाट
हङ्टने सफै प्रकायका बक्त
ङ्ट ानी य रु. 1 राख सम्भको याजस्व
हङ्टने सवै बक्त

Digital Payment फाट गने प्रणारी

कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको ।

७. ङ्झफर ङ्झफजक ङ्झरनेङ्छदने प्रणारीभा सङ्टधाय गयी कायोफायभा ऩायदङ्ञशत
थ ा ल्माउन य कय प्रशासनको
ऩहङ्टॊच स्थाङ्जऩत गनथ ङ्झनङ्ञित प्रकृङ्झतका कायोफाय गने कयदातारे अङ्झनवामथ रुऩभा ङ्जवद्यङ्टतीम

भाध्मभफाट ङ्झफजक जायी गने व्मवस्था गङ्चयए अनङ्टरुऩ 2075 चै र सभान्त्तसम्भ 2 ,321 वटा
कयदाताहरुरे ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट ङ्जवजक जायी गने व्मवस्था ङ्झभराइएको। मी कयदाताभध्मे
67 कयदाता केन्त्िीम ङ्जवङ्झरङ्ग अनङ्टगभन प्रणारी (

Central Billing Monitoring System,

CBMS) भा आवि गङ्चयएको।

८. ङ्ञशऺा य स्वास््म जस्ता आधायबूत ऺेरभा साङ्जवकदे ङ्ञख राग्दै आएको ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क य
स्वास््म सेवा कय खाये ज गङ्चयएको। स्वास््म सेवाभा भूल्म अङ्झबवृङ्जि कय सभेत नराग्ने
व्मवस्था गङ्चयएको।

९. कय प्रणारीराई रगानी भैरी फनाई उत्ऩादनभूरक उद्योग तथा व्मवसामको प्रविथन गनथ ङ्झनम्न
फभोङ्ञजभ याजस्व छङ्ट ट तथा सहङ्टङ्झरमत प्रदान गङ्चयएको;
o स्वदे शी ङ्ञचमा उत्ऩादन य प्रशोधन

गने उद्योग, दङ्टग्ध ऩदाथथको कायोफाय गने डे यी उद्योग य

कऩडा उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको ङ्झफक्री गयी प्राप्त गये को आमभा राग्ने
आमकयको दयभा 50 प्रङ्झतशतरे,
o साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाफाट सञ्चारन गङ्चयएका स्वास््म सॊ स्थाहरुको कयमोग्म आमभा राग्ने
कयभा 20 प्रङ्झतशत,
o रघङ्ट उद्यभराई व्मवसाम वा कायोफाय शङ्टरु गये को ङ्झभङ्झतरे 5 वषथसम्भ राग्ने आमकय ऩूण थ
रुऩभा छङ्ट ट , त्मसैगयी मस्तो रघङ्ट उद्यभ भङ्जहरा उद्यभीफाट सञ्चारन बएभा थऩ 2 वषथ
राग्ने आमकय ऩूणथ रुऩभा,
o साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺण सॊ स्थाहरुरे ङ्जवद्याथॉ ओसाने प्रमोजनका राङ्झग आमात गने फसभा ७५
प्रङ्झतशत बन्त्साय भहसङ्टर तथा भङ्टल्म अङ्झबवृङ्जि कय य अन्त्तशङ्टल्क ऩूण थ रुऩभा, य

o परपूरका ङ्झफरुवा तथा फीउङ्जवजनको आमातभा राग्ने बन्त्साय भहसङ्टर य कृङ्जष सङ्टधाय
शङ्टल्क ऩूणथ रुऩभा।
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१०.

स्थानीम ङ्झनकामरे खङ्चयद गने

(भहानगयऩाङ्झरका य उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई फढीभा 3

थान, नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाराई फढीभा २ थान) एम्फङ्टरेन्त्सभा याजस्व छङ्ट टसम्फन्त्धी
भाऩदण्ड, 2075 नेऩार सयकायफाट स्वीकृत गयी सोही अनङ्टरूऩ छङ्ट ट ङ्छदइएको।

११.

आन्त्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागको दोस्रो यणनीङ्झतक मोजना

(2018/19-2022/23)

कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको।
१२.

बन्त्सायभा भारवस्तङ्टको घोषणा , वगॉकयण य भूल्माङ्कन प्रणारीभा सङ्टधाय गनथ

थऩ 7

बन्त्साय कामाथरमभा स्वचाङ्झरत प्रणारीफाट जाॉचऩास गने प्रणारी (आङ्झसकङ्टडा वल्डथ) रागङ्ट बई

मस प्रणारीफाट जाॉचऩास हङ्टने कामाथरमको सॊ ख्मा जम्भा 21 ऩङ्टगेको। मस प्रणारीरे नेऩारको
कङ्टर आमात ङ्झनमाथतको कयीफ 99 प्रङ्झतशतराई सभेटेको तथा 85 प्रङ्झतशत भारफस्तङ्ट बन्त्साय
ऩङ्चयसयभा प्रवेश गये कै ङ्छदन जाॉचऩास हङ्टने गये को। १६ बन्त्साय कामाथरमभा आईऩी क्माभेया
जडान गयी बन्त्साय ङ्जवबाग य भन्त्रारमफाट कामाथरमहरुको प्रत्मऺ ङ्झनगयानी गनथ सङ्जकने
व्मवस्था ङ्झभराइएको।
१३.

थऩ 7 वटा बन्त्साय कामाथरम फैंक काउन्त्टयको ब्मवस्था गङ्चयएको मसयी जम्भा 17

बन्त्साय कामाथरम ऩङ्चयसयभा फैंक काउन्त्टयको व्मवस्था गङ्चयएको।
१४.

बायत सयकायफाट ङ्झनभाथण बई नेऩार सयकायराई हस्तान्त्तयण बएको वीयगञ्जङ्ञस्थत

१५.

व्माऩाय सहजीकयण य ढङ्ट वानी रागत एवॊ सभम कभ गनथ करकत्ता य ङ्जवशाखाऩट्टनभ

एकीकृत बन्त्साय जाॉच चौकी सॊ चारनभा ल्माइएको ।

फन्त्दयगाहफाट आमात हङ्टने भारफस्तङ्टभा ङ्जवद्यङ्टतीम भारफस्तङ्ट िमाङ्जकङ्क प्रणारी रागू गङ्चयएको।
व्माऩायभा ढङ्ट वानी सभम य रागत कभ गनथ करकत्ता फन्त्दयगाहभा यहे को बन्त्साय एजेन्त्टको
व्मवस्था हटाइएको।
8.4 खचथ व्मवस्थाऩन
१. चारू आङ्झथक
थ वषथको 2075 चै र भसान्त्तसम्भको फजेट खचथको ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनम्नानङ्टसाय यहे को
छ।


कङ्टर खचथ रु. 622 अवथ = 47.3%



चारङ्ट खचथ रु. 466 अवथ 7 कयोड = 55.1%




ऩूॊजीगत खचथ रु. 109 अवथ 49 कयोड, = 34.9%
ङ्जवत्तीम व्मवस्थारु. 46 अवथ 44 कयोड = 29.8%

 कङ्टर खचथ गत आङ्झथक
थ वषथको सोङ्जह अवङ्झधको तङ्टरनाभा 8.8 प्रङ्झतशतरे कभ हो। जङ्टन
ङ्जवत्तीम व्मवस्था तपथ 6.6 प्रङ्झतशतरे फढी हो बने
ॉ ीगत खचथ तपथ बने 7.4 प्रङ्झतशतरे कभ हो।
ऩूज
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चारङ्ट खचथ तपथ 10.4 प्रङ्झतशत य

ॉ ीगत खचथ वृङ्जि गने अङ्झबप्रामरे
२. कामाथरम सञ्चाथरन य उऩबोग खचथ कभ गदै ऩूज

नेऩार

सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणथमानङ्टसाय सावथजङ्झनक खचथभा ङ्झभतव्मङ्जमता य प्रबावकाङ्चयता कामभ
गने सम्फन्त्धी नीङ्झतगत भागथदशथन,२०७५ कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको।
३. सावथजङ्झनक खचथ, ङ्जवकास य ङ्जवङ्झनमोजन

फीच साभञ्ज स्म कामभ गनथ आङ्झथक
थ कामथङ्जवङ्झध तथा

ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व सम्फन्त्धी कानङ्टन तजङ्टभ
थ ा गङ्चयएको। अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त ऩङ्चयषद्को फैठक
तथा अन्त्तयङ्जक्रमा भापथत सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहफीचका याजस्व य खचथको साझा अङ्झधकायको
सूचीराई थऩ व्मवङ्ञस्थत फनाइएको।
४. सङ्घीमम ङ्जवबाज्म कोषभापथत उऩरब्ध हङ्टने याजस्व, सॊ ङ्जवधान प्रदत्त याजस्वका स्रोतहरू भाङ्झथको
अङ्झधकाय कामाथन्त्वमन गनथ गङ्चयएका कानङ्टनी व्मवस्था य सङ्घेको फजेट भापथत ङ्जवङ्झबङ्ङत अनङ्टदान
(ङ्जवशेष, सभऩूयक, सशतथ य सभानीकयण) राई कामाथन्त्वमभा ल्माई न्त्माङ्जमक ढङ्गरे स्रोत
उऩरब्ध गयाउने कामथ बएको।
५. प्रादे ङ्ञशक सावथजङ्झनक खचथ प्रणारीराई सङ्टदृढ फनाउन प्रादे ङ्ञशक कोष तथा रे खा ङ्झनमन्त्रक

कामाथरमहरूको स्थाऩना गङ्चयएको।प्रदे श य स्थानीम तहको खचथको एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण
तमाय ऩाने, रे खाऩयीऺण गने य जफापदे ङ्जहता कामभ गने व्मवस्था ङ्झभराइएको।

६. सयकायी ङ्जवत्त त्माङ्क प्रणारी , 2014 भा आधाङ्चयत एकीकृत आङ्झथक
थ सॊ केत य वगॉकयण य
व्माख्मा अनङ्टसाय सयकायी खचथ रे खाॊकनका राङ्झग भन्त्रारम फजेट तजङ्टभ
थ ा सूचना प्रणारीभा
कामाथरम सॊ केत, फजेट उऩशीषथक, खचथ शीषथक जस्ता कोङ्झडङ्गराई सभावेश गङ्चयएको।

७. खचथ प्रणारीको ङ्ञस्थङ्झत तथा सभस्मा ऩङ्जहचान गयी खचथ प्रणारीराई सॊ घीम सॊ यचना भैरी

,

ऩायदशॉ य ङ्जवङ्झनमोजन कङ्टशरता अङ्झबवृङ्जि गनथ आमोग गठन बई प्रङ्झतवेदन ऩेश बएको।

८. ऩङ्जहरोऩटक नेऩार सयकायका सवै केन्त्िीम ङ्झनकाम

को नेऩार सावथजङ्झनक ऺेर रे खाभानभा

आधाङ्चयत ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयएको।

९. २०७५ ऩौष १० गते दे ङ्ञख सफै कोष तथा रे खा ङ्झनमन्त्रक कामाथरमफाट ङ्जवद्यङ्टतीम ब ङ्टक्तानी
प्रणारीफाट ङ्झनकासा हङ्टने व्मवस्था गङ्चयएको।

१०.

उखङ्ट ङ्जकसानराई प्रङ्झत क्वीन्त्टर रु. ६५।28 अनङ्टदान प्रदान गने प्रमोजनका राङ्झग कृङ्जष

तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास भन्त्रारमभापथत सम्फङ्ञन्त्धत कृषकहरूराइ अनङ्टदान ङ्जवतयण गनथ रु. 92
कयोड ७ राख ङ्झनकासा गङ्चयएको।

११.

चारू आङ्झथक
थ फषथको चै र भसान्त्त सम्भभा जम्भा रु. 90 अवथ 89 कयोड सोधबनाथ

ङ्झरनङ्टऩने यकभ ऩङ्टगेकोभा रु. 54 अवथ सोधबनाथ प्राप्त बएको। रु. 36 अवथ 90 कयोड
सोधबनाथ हङ्टन फाॉङ्जक यहेको।
१२.

आगाभी आङ्झथक
थ वषथ 2076/77 को राङ्झग याङ्जिम मोजना आमोगफाट प्राप्त भागथदशथन

सङ्जहतको फजेटको ङ्झसङ्झरङ्ग ऩठाइएको। आगाभी आङ्झथक
थ फषथको फजेट तमायीको राङ्झग
छरपरको कामथताङ्झरका सभेत तमाय बएको।
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8.5. आन्त्तङ्चयक ऋण
गत आङ्झथक
थ वषथको पाल्गङ्टण भसान्त्त सम्भ सयकायरे झण्डै रू

. १०९ अफथ आन्त्तङ्चयक ऋण

उठाईएको ङ्झथमो बने चारू आङ्झथक
थ वषथको आन्त्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारनको रक्ष्म रु. 1७२ अवथ
यहेकोभा चैरसम्भ आन्त्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारन गङ्चयएको छै न।
8.6. फाह्य सहामता ऩङ्चयचारन
१. 207५ साउनदे ङ्ञख चै र भसान्त्तसम्भ अनङ्टदान सहामता रु . 18 अफथ 44 कयोड

य ऋण

सहामता रु. 93 अफथ 69 कयोड ऋण सहामता गयी जम्भा रु. 112 अफथ 13 कयोडको
वैदेङ्ञशक सहामता प्रङ्झतफिता प्राप्त बएको । जङ्टन गत आङ्झथक
थ फषथको सोही अवङ्झधको तङ्टरनाभा
(MCC फाहेक) 13.11 प्रङ्झतशतरे फङ्जढ हो । गत आङ्झथक
थ फषथको सोही अवङ्झधभा रु. 99
अफथ 13 कयोड (MCC फाहेक) को प्रङ्झतफिता प्राप्त बएको ङ्झथमो।
२. फदङ्झरॉदो अन्त्तयाथङ्जिम ऩङ्चयवेश य सॊ घीम शासन प्रणारीको भभथ अनङ्टरूऩ प्रदे श तथा स्थानीम
तहसम्भ वैदेङ्ञशक सहामताको ऩङ्चयचारन हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउन अन्त्तयाथङ्जिम आङ्झथक
थ सहामता
ऩङ्चयचारन नीङ्झत तजङ्टभ
थ ा गयी नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभा ऩेश गङ्चयएको।
8.

7. ङ्जवत्तीम सॊ घीमता कामाथन्त्वमन
१. सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे सञ्चारन गने काभको वाॉडपाॉड , याजस्व वाॉडपाॉड तथा अनङ्टदान
ङ्जवतयण सम्वन्त्धी सङ्टर स्वीकृत गयी कामाथन्त्वमनभा ल्माईएको,

२. ङ्जवत्तीम सॊ घीमता कामाथन्त्वमनका राङ्झग सॊ घ , प्रदे श य स्थानीम तहको ङ्जवबाज्म कोषहरु २०७५
श्रावण दे ङ्ञख सॊ चारनभा ल्माइएको। साथै

, प्रदे श तथा स्थानीम ङ्जवबाज्म कोष सॊ चारनको

भागथदशथन सभेत तमाय गयी ऩठाइएको।
३. नेऩार सयकाय , प्रदे श य स्थानीम तह को खचथ य याजश्व ऩङ्चयचारनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरुराई
सम्वोधन गनथ अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त ऩङ्चयषदको 2075 भॊ ङ्झसय २० गते य चै र २8 गते फैठक
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको।
४. भूल्म अङ्झबवृङ्जि कय य आन्त्तङ्चयक उत्ऩादनभा राग्ने अन्त्त्शङ्टल्कको १५/१५ प्रङ्झतशत प्रदे श य
स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउने गयी याजस्व फाॉडपाॉटको ङ्जवस्तृत आधाय य ढाॉचा ङ्झनधाथयण
गङ्चयएको। प्रदे श य स्थानीम तहरे प्रत्मेक भङ्जहनाको १५ गते ङ्झबर याजस्व फाॉडपाॉट फाऩतको
यकभ प्राप्तद गने व्मवस्था ङ्झभराइएको।
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५. प्रदे श य स्थानीम तहको खचथको आवश्मकता य याजस्व ऺभताको आधायभा सूचक ङ्झनभाथण गयी
सङ्घीम सङ्ञञ्चनत कोषफाट प्रदे श य स्थानीम तहभा ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान उऩरब्ध
गयाइएको।
६. नेऩार सयकायरे प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहराई हस्तान्त्तयण गने सशतथ अनङ्टदानका
आधायहरू तमाय गयी प्रदे श य स्थानीम तहभा आङ्झथक
थ वषथ २०७५/७६ भा कामथक्रभ/
आमोजनाहरू कामाथन्त्वमनका राङ्झग हस्तान्त्तयण गङ्चयएको।
७. अन्त्तयसयकायी ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण फभोङ्ञजभ प्रदे श य स्थानीम तहराई सभऩङ्टयक अनङ्टदान
क्रभश् रु.

८ अफथ

६६ कयोड य ङ्जवशेष अनङ्टदान रु.५ अफथ ८९ कयोड हस्तान्त्तयण

बै सकेको।

८. प्रदे श तहभा सशतथ अनङ्टदानभा हस्तान्त्तयण बएका कामथक्रभहरुभा रु. ५८ अफथ ५० कयोड य
स्थानीम तहभा सशतथ अनङ्टदानभा हस्तान्त्तयण बएका कामथक्रभहरुभा रु. १ खफथ १७ अफथ ९६
कयोड हस्तान्त्तयण बएको।
९. आङ्झथक
थ वषथ २०७५ /७६ भा ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान य सशतथ अनङ्टदान यकभ ङ्झनमङ्झभत
रूऩभा खचथ प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएका आधायभा ङ्झनकासा गने व्मवस्था ङ्झभराइएको। आङ्झथक
थ वषथ
२०७४/७५ को सशतथ अनङ्टदानतपथ खचथ नबई फाॉकी यहे का यकभ सॊ घीम सॊ ङ्ञचत कोषभा ङ्जपताथ
गने व्मवस्था गङ्चयएको।
१०.

नेऩार सावथजङ्झनक ऺेर रे खाभान

(Nepal Public Sector Accounting Standard - NPSAS) अनङ्टरूऩ

प्रदे श य स्थानीम तहहरूका राङ्झग प्रङ्झतवेदन ढाॉचा भहारे खा ऩयीऺकको कामाथरमफाट स्वीकृत
गयाई कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको।

११.

सॊ घीमता कामाथन्त्वमनको ऩङ्जहरो वषथ बएको कायण सवै सॊ गठन सॊ यचना तमाय नबइ

सक्दा ऩङ्झन सभमभै नेऩार सयकाय , प्रदे श य स्थानीम तहको आङ्झथक
थ वषथ २०७४/७५ को
सङ्ञञ्चत कोष एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गयी भहारे खा ऩयीऺक सभऺ ऩेश गनङ्टक
थ ो साथै
सावथजङ्झनक सभेत गङ्चयएको।
१२.

स्थानीम तहको सङ्ञञ्चत कोषभा ("ग" सभूहका सम्ऩूण थ खाताहरुभा) जम्भा बएको सम्ऩूण थ

यकभको 50 प्रङ्झतशत यकभ स्थानीम तहभा यहे का फाङ्ञणज्म फैंकहरुभा ऩठाउने व्मवस्था
ङ्झभराइएको।
१३.

नेऩार सयकाय , प्रदे श य स्थानीम तहभा रागू हङ्टने गयी आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण दीग्दशथन

१४.

सॊ घीम तथा प्रदे श सयकायको याजस्वको कायोवाय सभेटी एकीकृत आङ्झथक
थ सॊ केत

स्वीकृत गयी कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको।

वगॉकयण तथा व्माख्मा अनङ्टरुऩ याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी तमाय गयी रागू गङ्चयएको।
१५.

प्रदे श य स्थानीम तहभा याजस्वको फाॉडपाॉट य ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदानको आधाय य

भाऩदण्ड नेऩार सयकाय भॊ ऩ फाट स्वीकृङ्झत बएको।
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ङ्जवत्तीम प्रणारी

१. ङ्जवत्तीम सेवा ङ्जवस्ताय गयी सवथसाधायणभा ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच ऩङ्टमाथीीउन नमाॉ ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरूको
स्थाऩना य ङ्जवद्यभान ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरूको ङ्जवस्ताय गङ्चयएको छ। फैक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरूको
शाखा २०७५ चैर भसान्त्तय सम्भ 8 हजाय 55 ऩङ्टगेको।

७१3 स्थानीम तहहरूभा वाङ्ञणज्म

फैङ्कहरूको उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टगेको। सफै स्थानीम ङ्झनकामसम्भ फैङ्कका शाखा ङ्जवस्ताय बएसॉगै फीभा
सेवा, रघङ्टङ्जवत्त सेवा, फचत तथा ऋण सहकायी सेवा तथा ङ्जवप्रेषण सेवाको ङ्जवस्ताय बएकारे
ङ्जवत्तीम सेवाभा सवथसाधायणको ऩहङ्टॉच फढे को।
२. साना ङ्झनऺेऩकताथको ङ्झनऺेऩ य साना कजाथ सङ्टयऺणको सीभा वृङ्जि गयी

ङ्झनऺेऩ सङ्टयऺण रु. २

राखफाट वृङ्जि गयी रु. ३ राख कामभ गङ्चयएको । रु. ३ राखसम्भको फचत सङ्टयऺण बई
ङ्झनऺेऩ सङ्टयऺण हङ्टने खाता सङ्खख्मा २ कयोड २३ राख ऩङ्टगेको।
३. नागङ्चयक रगानी कोष य कभथचायी सञ्च२म कोषभा यहेको फचतराई साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य
आङ्झथक
थ वृङ्जिभा सहमोगी फनाउन कानङ्टनी , नीङ्झतगत य सॊ गठनात्भक प्रावधानहरूराई ऩङ्चयभाजथन
गङ्चयएको।
४. स्वयोजगाय तथा अन्त्म योजगायी फढाउन ङ्झफदे शफाट पकेका मङ्टवा, भङ्जहरा, दङ्झरत ङ्ञशङ्ञऺत
व्मङ्ञक्तराई सहङ्टङ्झरमतऩूणथ ऋण तथा ब्माज अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था कामाथन्त्वमनभा
आएसॉगै हजायौँ मङ्टवा तथा वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जकथएका व्मङ्ञक्तहरू स्वदे शी योजगायीभा
आफि बएका छन। चारू आङ्झथक
थ फषथको फजेटभा व्मवस्था बएको

ङ्जवङ्झबङ्ङ ७ प्रकायका

कजाथहरूराई सहङ्टङ्झरमतऩूण थ ऋण तथा व्माज अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धी एकीकृत
कामथङ्जवङ्झध नेऩार सयकायफाट 2075 बाि 21 भा स्वीकृत बई ऋण प्रवाह शङ्टरु बएको।
मसफाट 14 ,226 जनाराई रु. २३ अवथ 46 कयोड ५७ राख ७५ हजाय ऋण प्रवाह
बएको।
५. आङ्झथक
थ गङ्झतङ्जवङ्झधभा ङ्जवस्ताय बएसॉगै फैङ्क कजाथको फढ्दो भागराई सम्फोधन गनथ वाङ्ञणज्म
फैङ्कहरूरे ङ्जवदे शी फैङ्क तथा त्मस्तै प्रकायका ङ्जवत्तीम सॊ स्थाफाट ऋण ङ्झरन ऩाउने व्मवस्था
ङ्झभराईएको।
६. आगाभी २ वषथङ्झबर सफै फीभा कम्ऩनीहरूरे कूर फीभा कायोफायभध्मे रघङ्ट

फीभाको कायोफाय

कङ्ञम्तभा १० प्रङ्झतशत ऩङ्टरमाउन रघङ्टफीभा ङ्झनदे ङ्ञशका, 207१ भा सॊ शोधन गयी कामाथन्त्वमनभा
ल्माइएको।
७. फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरूरे ऩङ्चयव

त्मथ ङ्जवदे शी भङ्टिारगामत बायतीम भङ्टिाभा सभेत आफ्नो

ॉ ीको ५० प्रङ्झतशतसम्भ ऋण ङ्झरन ऩाउने व्मवस्था गङ्चयएको।
प्राथङ्झभक ऩङ्टज
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८. दीघथकारीन कजाथ रगानीको भागराई सम्फोधन गनथका राङ्झग

फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थारे

ॉ ीको शत प्रङ्झतशतसम्भ दीघथकारीन ऋणऩरजायी गनथ ऩाउने व्मवस्था गङ्चयएको।
प्राथङ्झभक ऩूज
९. वाङ्ञणज्म फैङ्कहरूरे आफ्नो कङ्टर कजाथको न्त्मू नतभ २५ प्रङ्झतशत प्राथङ्झभकता प्राप्ता ऺेरभा प्रवाह
गनङ्टऩ
थ ने व्मवस्थाराई थऩ ङ्जवङ्ञशिीकृत गयी कृङ्जष ऺेरभा न्त्मू नतभ १० प्रङ्झतशत य ऊजाथ तथा
ऩमथटन ऺेरभा न्त्मू नतभ १५ प्रङ्झतशत कजाथ प्रवाह गनङ्टऩ
थ ने व्मवस्था गङ्चयए अनङ्टरूऩ फैङ्कहरूको मी
ऺेरभा उरे ख्म कजाथ ङ्जवस्ताय बएको।
१३.

कभथचायी सञ्चसमकोषफाट 2075 भङ्खङ्झसय 1 गते देङ्ञख रागङ्ट हङ्टने गयी सञ्च्मकताथको

राङ्झग औषधोऩचायभा रु. 1 राख तथा घातक (कडा) योगको उऩचायभा रु. 10
राखसम्भको फीभा मोजना कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको।मसफाट सञ्चमकताथहरू थऩ राबावाङ्ञन्त्वत
बएका छन।
१४.

यािसेवक कभथचायीहरुको सावङ्झधक फीभासम्फन्त्धी कामथङ्जवङ्झध नेऩार सयकायफाट 2075

१५.

फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरूरे रु. ५० कयोड वा सोबन्त्दा फढीको कजाथ उऩमोग गने

भॊङ्झसय 3 भा स्वीकृत बै कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको।

ऋणीराई कजाथ प्रवाह गदाथ वा कजाथ नवीकयण गदाथ सो सॊ स्थाको क्रेङ्झडट ये ङ्जटङ्ग एजेन्त्सीफाट
ये ङ्जटङ्ग गङ्चयएको हङ्टनऩङ्ट ने व्मवस्था गङ्चयएको।
१६.

ङ्जवदे शी रगानी प्रवाहराई सहजीकयण गयी नेऩारको फाह्य ऺेरभा साख अङ्झबवृङ्जि गयाउॉदै

ङ्ट को क्रेङ्झडट ये ङ्जटङ्ग गने प्रकृमाको शङ्टरूवात
रगानी ङ्झबत्र्माउन सङ्ञजरो तङ्टल्माउने दृङ्जिकोणरे भङ्टरक
गङ्चयएको।
१७.

रगानीकताथहरूरे वैदेङ्ञशक ऋण ऩङ्चयचारन गदाथ हङ्टने ङ्जवङ्झनभम दयको जोङ्ञखभ न्त्मू नीकयण

गनथ मस्तो ऋणको हे ङ्ञजङ्ग हङ्टने व्मवस्था गङ्चयएको छ। मसका राङ्झग हे ङ्ञजङ्ग ङ्झनमभावरी तजङ्टभ
थ ा
गयी रागू गङ्चयएको।
१८.

स्टाटथ अऩ, प्राइबेट इक्वीटी, बेन्त्चय क्माङ्जऩटरराई प्रविथन गयी व्मवसाङ्जमक तथा

औद्योङ्झगक ङ्जक्रमाकराऩभा रगानी ङ्जवस्तायका राङ्झग कानङ्टनी व्मवस्था गनथ वैकङ्ञल्ऩक रगानी
कोष ङ्झनमभावरी तजङ्टभ
थ ा गयी कामाथन्त्वमनभा ल्माइएको।
१९.

ॉ ीफजायभा रगानीकताथको प्रत्मऺ ऩहङ्टॉचका राङ्झग २०७५
सूचना प्रङ्जवङ्झधको भाध्मभिाया ऩङ्टज

काङ्झतक
थ 20 गते देङ्ञख

NEPSE को स्वचाङ्झरत प्रणारी भापथत शेमय खङ्चयद ङ्जवक्री शङ्टरू

गङ्चयएको।
२०.

ङ्ट ानी तथा पर्छ्यौट कायोफायराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी फनाउन ब ङ्टक्तानी तथा
बक्त

पर्छ्यौट कानङ्टन तजङ्टभ
थ ा गङ्चयएको।
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२१.

ॉ ी बएको
नेऩार सयकायको 10 प्रङ्झतशत स्वाङ्झभत्व यहने गयी रु. 20 अफथ अङ्झधकृत ऩङ्टज

नेऩार ऩूवाथधाय ङ्जवकास फैङ्क स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माईएको।
२२.

ङ्जवत्तीम सेवाभा नेऩारीको सहज ऩहङ्टॉच ऩङ्टमाथएउन सफै नेऩारीको फैङ्क खाता खोल्ने अङ्झबमान

ङ्झनयन्त्तय यहेको। २०७५ चै रभसान्त्तसम्भ फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको शाखा सॊ ख्मा 8,055
ऩङ्टगेको।
२३.

ङ्जवत्तीम ऺेरभा ङ्जवदे शी स्रोत ऩङ्चयचारन गनथ वाङ्ञणज्म फैंकहरूरे ङ्जवदे शी फैंक तथा त्मस्तै

ॉ ीराई ङ्झबत्र्माउने व्मवस्था कामाथन्त्वमनभा
प्रकायको ङ्जवत्तीम सॊ स्थाफाट कजाथको रूऩभा आउने ऩूज
ल्माईएको।

२४.

७० वषथ भाङ्झथका जेष्ठ नागङ्चयकको स्वास््म फीभा शङ्टल्क सयकायरे व्महोने व्मवस्था गनथ

स्वास््म फीभा ङ्झनमभावरीभा सभावेश गयी ङ्झनमभावरी स्वीकृत गङ्चयएको।
२५.

साना ङ्जकसानहरूरे तत्काङ्झरन साझा सहकायी सॊ स्थाहरूफाट ङ्झरएको सम्ऩूण थ ऋण ङ्झभनाहा

गनथ रु. 29 कयोड 39 राख 70 हजाय ङ्झनकासा गङ्चयएको।
२६.

साना ङ्जकसानहरूराई रङ्ञऺत गयी कृङ्जष कजाथ कामथक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाउन

नेऩार याि फैक

भापथत सञ्चाङ्झरत

ग्राङ्झभण स्वावरम्वन कोष कामथक्रभ

को

साना ङ्जकसान

ङ्जवकास रघङ्ट ङ्जवत्त सॊ स्था भापथत ऩङ्चयचारन गने सम्फन्त्धी कामथङ्जवङ्झध स्वीकृत बई कामाथन्त्वमनभा
आएको।
२७.

ङ्ट ानीहरूराई ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट गने कामथ
सफै प्रकायका बक्त

RTGS (Real Time Gross

Settlement) प्रणारीको कानूनी आधाय तजङ्टभ
थ ा गनथ नेऩार याि फैंक भापथत अङ्ञन्त्तभ चयणभा
ऩङ्टगेको।
२८.

ॉ ी फजायभा दे ङ्ञखएका प्रफृङ्ञत्तहरुको (व्माजदय , शेमय वजाय,
ऩङ्झछल्रो सभमभा भङ्टिा तथा ऩूज

दीघथकारीन ऋणऩर)

सभग्र भूल्माॊकन गयी ङ्जवत्तीम स्थाङ्जमत्व एवॊ रगानीका राङ्झग ङ्जवत्तीम

स्रोत व्मवस्थाऩनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु ऩङ्जहचान गयी

सङ्टझाव ऩेश गनथ गङ्छठत सङ्झभङ्झतको

प्रङ्झतवेदन तोङ्जकएको कामथमोजना अनङ्टरूऩ कामाथन्त्वमन बइयहे को।
8.9. कानून तथा कामथङ्जवङ्झध ङ्झनभाथण तपथ
प्रभाणीकयण बएका कानूनहरू्
(क) ङ्झनवृत्तबयण कोष सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनथ aनेको ङ्जवधेमक,
ङ्ट ानी तथा पर्छ्यौट सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनथ aनेको ङ्जवधेमक,
(ख) बक्त
(ग) रे खाऩयीऺण सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनथ फनेको ङ्जवधेमक,
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प्रदे श तथा स्थानीम तहराई ङ्जवत्तीम सॊ घीमता अनङ्टरुऩ ङ्झनम्न नभूना कानून/कामथङ्जवङ्झध/भागथदशथन तमाय
गयी ऩठाइएको्
(क) प्रदे श तथा स्थानीम तहको आङ्झथक
थ कामथङ्जवङ्झध ऐन,
(ख) प्रदे श तथा स्थानीम तहको कय तथा गैयकय याजस्व ऐन,
(ग) प्रदे श तथा स्थानीम तहको आङ्झथक
थ ऐन,
(घ) प्रदे श तथा स्थानीम तहको ङ्जवङ्झनमोजन ऐन,
(ङ) प्रदे श ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन,
(च) प्रदे श तथा स्थानीम तहको सॊ ङ्ञचतकोष सॊ चारन कामथङ्जवङ्झध, य
(छ) प्रदे श तथा स्थानीम तह फजेट कामाथन्त्वमन भागथदशथन।
सॊ घीम सॊ सदभा ऩेश बएका
(क) फीभा सम्फन्त्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनथ aनेको ङ्जवधेमक,
(ख) नागङ्चयक रगानी कोष ऐनराई सॊ शोधन गनथ फनेको ङ्जवधेमक,
(ग) सॊ घीम आङ्झथक
थ कामथङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्जवधेमक,
स्वीकृत ङ्झनमभावरीहरू्
(क) हे ङ्ञजङ्ग सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी,२०७५
(ख) ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत रगानी कोष ङ्झनमभावरी, २०७५
(ग) ङ्झधतोऩर दताथ तथा ङ्झनष्काशन (दोस्रो सॊ शोधन) ङ्झनमभावरी, 2075
(घ) कजाथ सङ्टयऺण (ऩङ्जहरो सॊ शोधन) ङ्झनमभावरी,२०७५
खाये ज गङ्चयएका ऐनहरु
(क) कय पछमौट आमोग ऐन,2033
(ख) ङ्जवदे शी रगानी कय ऐन, २०१९
(ग) घय जग्गा कय ऐन, २०१९
(घ) यकभ तथा सयकायी ठे क्का फन्त्दोफस्त ऐन, २०१९
(ङ) सवायी साधन कय ऐन, २०३१
(च) सम्ऩङ्ञत्त कय ऐन, २०४७
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभा ऩेश गङ्चयएको;
(क) ङ्जवदे शी ङ्जवङ्झनभम व्मवस्थाऩन ङ्जवधेमक,
(ख) अन्त्तयाङ्जिम आङ्झथक
थ सहामता नीङ्झत,
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भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभा ऩेश गनथ तमाय बएको;
(क) नेऩार याि फैंक ऐनभा सॊ शोधन ङ्जवधेमक,
(ख) फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्था सम्फन्त्धी ऐन सॊ शोधन ङ्जवधेमक,
ङ्झनम्न ङ्जवधेमकका भस्मौदा कानून, न्त्माम तथा सॊ सदीम भाङ्झभरा भन्त्रारमभा तजूभ
थ ा सहभङ्झतको राङ्झग
ऩठाइएको;
(क) ङ्झधतोऩर वोडथ ऐनभा सॊ शोधन गने ङ्जवधेमक,
(ख) सावथजङ्झनक ऋण व्मवस्थाऩन सावथजङ्झनक ऋण व्मवस्थाऩन ङ्जवधेमक
भस्मौदाको क्रभभा यहेका
(क) सावथजङ्झनक सॊ स्थान सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवधेमक,
(ख) याजस्व न्त्मामाङ्झधकयण सम्फन्त्धी ङ्जवधेमक।
कामथङ्जवङ्झध/ङ्झनदे ङ्ञशका्
(क) ङ्जवङ्झबङ्ङ ७ प्रकायका कजाथहरूराई सहङ्टङ्झरमतऩूण थ कजाथका राङ्झग व्माज अनङ्टदान उऩरब्ध
गयाउने सम्फन्त्धी एकीकृत कामथङ्जवङ्झध नेऩार सयकायफाट 2075 बाि 21 भा स्वीकृत बई
ऋण प्रवाह शङ्टरु बएको।
(ख) ग्राङ्झभण स्वावरम्फन कोष कामथङ्जवङ्झध, 2075 स्वीकृत गङ्चयएको।
(ग) यािसेवक कभथचायीहरुको सावङ्झधक फीभासम्फन्त्धी कामथङ्जवङ्झध , २०७५ स्वीकृत बएको।
8.10 मोजना, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन्
 याङ्जिम गौयवका य प्राथङ्झभकता प्राप्त २५ कयोडबन्त्दा फढी ऩङ्चयमोजना रागत बएका ङ्झनभाथणाङ्झधन
ऩङ्चयमोजनाहरुको सभग्र फजेट ङ्झफङ्झनमोजन , ठे क्काऩट्टाको ङ्ञस्थङ्झत , खचथको अवस्था त्मसको सफर य
दङ्टफर
थ ऩऺसभेतको स्थरगत अनङ्टगभन गयी ऩृष्ठऩोषण

प्रदान गनथ

अनङ्टगभन गने कामथराई

ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदईएको छ ।मस अवङ्झधभा ऩूङ्ञॉ जगत तपथका ङ्झनम्न आमोजनाहरुको अनङ्टगभन
गङ्चयएको।


बेयी फफई डाईबशथन सङ्टखेत,



हङ्टराकी याजभागथ फाॉके, फङ्छदथमा खण्ड,



गौतभ फङ्टि अन्त्तयाथङ्जिम ङ्जवभानस्थर,



ऩोखया अन्त्तयाथङ्जिम ङ्जवभानस्थर,



राईबस्टक ईनोबेसन प्रोजेक्ट, ङ्जवयाटनगय,
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याहङ्टघाट जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, म्माग्दी,



फृहत दाङ उऩत्मका ङ्झसॉचाईं आमोजना।

 ङ्झभङ्झत २०७५।०९।०८ गते भाननीम अथथभन्त्री डा. मङ्टवयाज खङ्झतवडाको अध्मऺताभा
आङ्झथक
थ वषथ 2075/76 भा अथथ भन्त्रारम य अन्त्तगथतका ङ्झनकामहरुफाट सॊ चाङ्झरत ङ्जवकास
कामथक्रभहरुको प्रथभ चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान
सङ्झभङ्झत(MDAC) को फैठक फसी दे हामका ङ्झनणथमहरु बएको य उक्त ङ्झनणथमहरु कामाथन्त्वमन
प्रङ्जक्रमाभा रङ्झगएको।
1. प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाथरमफाट हङ्टने फाङ्जषक
थ नीङ्झत तथा कामथक्रभ य

फजेट कामाथन्त्वमन कामथमोजनाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको तोङ्जकएको ढाॉचाभा भाङ्झसक
रुऩभा प्रगङ्झत सभीऺा गने।

ॉ ीगत खचथ फढाउन ऩूज
ॉ ीगत फजेट फढी बएका भन्त्रारमहरुसॉग सघनरुऩभा
2. ऩूज
अन्त्तयकृमा गने।

3. कानून तजङ्टभ
थ ा तथा सॊ शोधनका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामहरुरे भाग गये को 7(सात)
कामथ ङ्छदन ङ्झबर याम ऩठाउने।

4. आङ्झथक
थ गङ्झतङ्जवङ्झध फढे को, आङ्झथक
थ ऩङ्चयसङ्टचकहरु सकायात्भक बएको अवस्थाभा सभेत
याजस्व ऩङ्चयचारन रक्ष्म अनङ्टरुऩ सॊ करन नबएको हङ्टॉदा आन्त्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबाग य
भातहतका ङ्झनकामहरुरे स्थरगत फजाय अनङ्टगभन

तथा अनङ्टसन्त्धान कामथ प्रबावकायी

रुऩभा गने।
5. बन्त्साय जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩङ्चयऺणको कामथराई प्रबावकायी वनाई फजाय भूल्म दे ङ्ञख
बन्त्साय भङ्टल्माङ्कन तथा बन्त्साय ङ्जवन्त्दङ्ट सम्भको अध्ममन गयी ऩङ्चयऺण गने ऩद्दङ्झतको
अवरम्वन गने।
6. फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गने कामथराई भाङ्झसक कामथमोजना फनाई पर्छ्यौट गने।
7. सॊ ङ्जवधान सॊ ग वाङ्ञझएका कानङ्टनहरु तत्कार, वजेट वक्तव्मभा उल्रेख बएका कानङ्टन
तोङ्जकएको सभम ङ्झबर य रगानी सम्वन्त्धी कानङ्टन रगानी सम्भेरन ऩूव थ मथाङ्ञशघ्र
सॊ शोधन य ऩङ्चयभाजथन गयी ऩङ्टणत
थ ा ङ्छदने।
8. वैदेङ्ञशक सहामताभा सॊ चाङ्झरत

आमोजना य कामथक्रभहरुको सोधबनाथ ङ्झरन ङ्जढराई हङ्टॊदा

वजेटभा चाऩ ऩनथ सक्ने हङ्टॉदा भहारे खा ङ्झनमन्त्रक कामाथरमरे अथथ भन्त्रारम, आङ्झथक
थ

सहामता सभन्त्वम भहाशाखा य सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमको सभन्त्वमभा सोधबनाथ ङ्झरने तपथ
तदारुकताकासाथ ङ्झतव्रता ङ्छदने।
9. अधथफाङ्जषक
थ सभीऺाभा तोङ्जकएको रक्ष्म हाङ्झसर गने गयी कामथ सम्ऩादन गने।
10. याङ्जिम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको आगाभी फैठकका राङ्झग ङ्झनम्न ङ्जवषम
प्रेङ्जषत गने।
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क)
ख)

अङ्झनमङ्ञन्त्रत भङ्टआब्जा ङ्झनधाथयणको कायण श्रोत व्मवस्थाऩनभा च ङ्टनौती।

स्वीकृत वजेट तथा कामथक्रभ कामाथन्त्वमन नगयी सो बन्त्दा वाङ्जहयका कामथक्रभका

राङ्झग थऩ वजेट भाग गने प्रवृङ्झतरे अनङ्टशासन कामभ याख्न च ङ्टनौती।

 ङ्झभङ्झत २०७५।12।24 गते भाननीम अथथभन्त्री डा. मङ्टवयाज खङ्झतवडाको अध्मऺताभा
आङ्झथक
थ वषथ 2075/76 भा अथथ भन्त्रारम य अन्त्तगथतका ङ्झनकामहरुफाट सॊ चाङ्झरत ङ्जवकास
कामथक्रभहरुको दोस्रो चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सभीऺा तथा भन्त्रारमस्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान
सङ्झभङ्झत(MDAC) को फैठक फसी दे हामका ङ्झनणथमहरु बएको य उक्त ङ्झनणथमहरु कामाथन्त्वमन
प्रङ्जक्रमाभा रङ्झगएको।
1. ङ्जवशेषगयी याङ्जिम ऩङ्टनङ्झनभ
थ ाथण प्राङ्झधकयण रगामत राभो सभमदे ङ्ञख सोधबनाथ हङ्टन फाॉकी
यहेका फैदेङ्ञशक सहामताको यकभ प्राङ्झप्तका राङ्झग अथथ भन्त्रारम, भहारे खा ङ्झनमन्त्रक
कामाथरम य याङ्जिम ऩङ्टनङ्झनभ
थ ाथण प्राङ्झधकयणरे छरपर गयी मथाशीघ्र सोधबनाथ प्राप्त हङ्टने
ब्मवस्था ङ्झभराउने।

२. सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहवीच आमोजना फगॉकयण/फाॉडपाॉडको प्रारुऩ शीघ्र तमाय
गने य चारू आङ्झथक
थ फषथको फजेट अङ्ञघ मसको अङ्ञन्त्तभ टङ्ट ङ्गो रगाउन याङ्जिम मोजना
आमोगराई अनङ्टयोध गने।
३. नेऩार सयकायफाट प्रदान हङ्टने अनङ्टदानको ङ्जवश्लेषण गयी सो को आधायभा आगाभी
आङ्झथक
थ फषथको फजेट कामथक्रभ तम गने।

४. अथथ भन्त्रारम य अन्त्तगथतका सवै ङ्झनकामहरुफाट सम्ऩादन हङ्टने कामथहरु कामथमोजना

अनङ्टरुऩ सभम बै सम्ऩङ्ङ गनथ ङ्ञजम्भेवायीऩूवक
थ रुऩभा सम्फेदनशीर बई सम्ऩादन गने।

५. अन्त्तय प्रदे श ऩङ्चयषद य अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त ऩङ्चयषदको वैठकरे गये का ङ्झनणथमहरु
तोङ्जकएको सभम सीभा ङ्झबर कामाथन्त्वमन गने/गयाउने।
६. फहङ्टफषॉम ठे क्का सम्फन्त्धी ङ्झनदे ङ्ञशका 2073,आवश्मकता य औङ्ञचत्मताको आधायभा
ऩङ्टनयावरोकन गयी भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभा ऩेश गनथ याङ्जिम मोजना आमोगराई अनङ्टयोध गने।
७. फजेट तथा कामथक्रभ भहाशाखा भापथत ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम/ ङ्झनकामहरुफाट चारू आङ्झथक
थ
फषथभा खचथ हङ्टन नसक्ने फजेट सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमहरुफाट मथाशीघ्र

ङ्जपताथ गने

ब्मवस्था ङ्झभराउने।
८. याजस्व ऩङ्चयचारनराई प्रबावकायी फनाउन ङ्झफङ्झरङ्ग कामाथन्त्वमन, फजाय अनङ्टगभन तथा
सीभा गस्तीराई ङ्झतव्रता ङ्छदने।
९. नीङ्झत तथा कामथक्रभ य फाङ्जषक
थ फजेट

कामाथन्त्वमन कामथमोजना फभोङ्ञजभ तजङ्टभ
थ ा गनथ

फाॉकी यहेका कानूनहरु २०७६ फैशाख १५ गते ङ्झबर तजङ्टभ
थ ा गयी नेऩार सयकाय
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभा ऩेश गने।
१०. चारू आङ्झथक
थ फषथ तथा ङ्जवगत आङ्झथक
थ फषथहरुभा नेऩार सयकायको ङ्झनणथमफाट ङ्झसङ्ञजत
थ
दाङ्जमत्वराई फजेट तथा कामथक्रभ भहाशाखाफाट आवश्मक व्मवस्थाऩन गने।
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११. ङ्जवङ्झबङ्ङ सात प्रकायका सहू ङ्झरमतऩूण थ ऋण सवै ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरु भापथत सहज रुऩभा
उऩरब्ध हङ्टने ब्मवस्था गनथ नेऩार याि फैंकराई अनङ्टयोध गने।

१२. वेरुजू पर्छ्यौट गने कामथराई प्राथङ्झभकताका साथ कामथमोजना फनाई पर्छ्यौटको
तोङ्जकएको रक्ष्म सभमभै हाङ्झसरगने।
१३. स्थानीम ङ्झनकामराई

SuTRA को प्रबावकायी कामाथन्त्वमन गनथ, गयाउन भहारे खा

ङ्झनमन्त्रक कामाथरमफाट आवश्मक ऩहर गने।
१४. चारू आङ्झथक
थ फषथको फाॉकी अवङ्झधभा कङ्ञम्तभा ऩङ्झन अधथ फाङ्जषक
थ सभीऺाभा ङ्झरईएको
रक्ष्म प्राङ्झप्त हङ्टने गयी कामथ सम्ऩादन गने।
 अथथ भन्त्रारम य मस भन्त्रारमको भातहतका ङ्झनकामहरुका सम्वन्त्धभा सयोकायवाराहरुका
गङ्टनासो ब्मवस्थाऩनको कामथ मोजना, अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन भहाशाखारे गदै आएको
छ।मस अवङ्झधभा मस भन्त्रारमभा प्राप्त गङ्टनासोहरुराई गङ्टनासोसॊ ग सम्वङ्ञन्त्धत भहाशाखा तथा

ङ्ट ाईका राङ्झग ऩठाईएको य सो सम्वन्त्धभा गङ्चयएको कायवाहीको जानकायी मस
ङ्जवबागहरुभा सङ्टनव
भन्त्रारमभा उऩरब्ध गयाउने सॊ मन्त्रको ङ्जवकास गङ्चयएको छ। मस अवङ्झधभा अथथ भन्त्रारम य

ङ्ट ाईको अवस्था मसप्रकाय यहे को
भातहतका ङ्झनकामहरुको कामथसॊग सम्वङ्ञन्त्धत गङ्टनासोहरुको सङ्टनव
छ्

गङ्टनासोको भाध्मभ
हेरो सयकायफाट प्राप्त गङ्टनासो
ङ्जवगङ्टर

प्राप्त सॊ ख्मा

पछथमौट सॊ ख्मा

पछथमौट (%)

1002

1002

100%

13

13

100%

8.10 प्रशासङ्झनक तथा साॊगठङ्झनक सङ्टधाय
१. आन्त्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबाग अन्त्तगथत साङ्जवकभा ठङ्ट रा कयदाता कामाथरम 1

, आन्त्तङ्चयक याजस्व

कामथरमहरु 21 य कयदाता सेवा कामाथरमहरु 26 यहे कोभा कयदाताराई कय प्रशासनसॉग

सहज ऩहङ्टॉच ऩङ्टमाथ2ई, याजस्व सॊ करनको सॊ बावना बएका स्थान य ऺेरभा कामाथरम ङ्जवस्ताय गने
उद्देश्मरे साङ्जवकका काठभाडौंका 13 कयदाता सेवा कामाथरमहरु य दभक , धङ्टङ्झरखेर, दभौरी,
फाग्रङ्टङ्ग य सङ्टखेतभा यहे का कयदाता सेवा कामाथरमहरुराई स्तयोङ्ङती गयी आन्त्तङ्चयक याजस्व
कामाथरमहरु स्थाऩना गङ्चयएको। रङ्झरतऩङ्टयभा साङ्जवकभा एक आन्त्तङ्चयक याजस्व कामाथरम
यहेकोभा थऩ एक कामथरम स्थाऩना गङ्चयएको।ठू रा कयदाता कामाथरमको चाऩ व्मवस्थाऩन
गनथ एक भध्मभस्तयीम कयदाता कामाथरम स्थाऩना गङ्चयएको। कयदाताराई कय सम्फन्त्धी सेवा
स्थानीम स्तयभा नै उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मरे ङ्जपङ्छदभ

, ङ्जवयाटचोक, खाॉदवायी, रङ्टक्रा, ङ्छदक्तेर,

याजङ्जवयाज, भरॊ गवा, गल्छी, कावासोती, रम्की य डडे रधङ्टयाभा कयदाता सेवा कामाथरमहरु
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स्थाऩना गङ्चयएको। मसैगयी बिऩङ्टय

, ठाडी , भहे शऩङ्टय, सङ्टठौरी य सङ्ञत्त छोटी बन्त्साय

कामाथरमहरुराई भूर बन्त्साय कामाथरमभा स्तयोङ्ङती गङ्चयएको।
२. नेऩार सयकायरे ङ्झरएको आन्त्तङ्चयक ऋण उठाउने

, आन्त्तङ्चयक य वाह्य ऋणको अङ्झबरे ख

ङ्ट ानी य रेखाॊकन गने कामथ तथा नेऩार सयकायको आन्त्तङ्चयक य वाह्य स्रोतफाट सावथजङ्झनक
बक्त
सॊ स्थानहरुभा ऋण एवॊ शेमय रगानी गने य रगानी असङ्टरीको व्मवस्थाऩन गनथ सावथजङ्झनक
ऋण व्मवस्थाऩन कामाथरम स्थाऩना गङ्चयएको।

३. अथथ भन्त्रारम य अन्त्तगथतका कभथचायीहरुको आचायसॊ ङ्जहता

, 2075 स्वीकृत गयी रागू

गङ्चयएको।

४. चारू आङ्झथक
थ फषथभा अथथ भन्त्रारम य अन्त्तगथत कङ्टर फेरुजङ्ट रु. 44 अवथ 88 कयोड यहे कोभा
रु. 3 अवथ 59 कयोड अथाथत 8 प्रङ्झतशत फेरुजू पछथमौट बएको।
8.10 अन्त्म उऩरब्धीहरू
१. चारू आङ्झथक
थ फषथ २०७५/७६ फजेटको अधथफाङ्जषक
थ सभीऺा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको।
२. चारू आङ्झथक
थ फषथ २०७५ /७६ को भौङ्छिक नीङ्झतको अधथ फाङ्जषक
थ सभीऺा गयी सभग्र ङ्जवत्तीम

ॉ ी फजायभा ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झतगत सङ्टधाय
ऺेरभा भौङ्छिक तथा ङ्जवत्तीम उऩामहरू भापथत भङ्टिा तथा ऩूज
बएको।

३. दे शको िततय
आङ्झथक
थ ङ्जवकास गनथ ङ्झनजी ऺेर य प्रत्मऺ वैदेङ्ञशक रगानी ङ्झबत्र्माउने उद्देश्मरे
ङ्ट
मङ्जह 2075 चैर 15 य १६ गते काठभाडौंभा आमोजना गङ्चयएको नेऩार रगानी सम्भेरन
सपरताऩूवक
थ सम्ऩङ्ङ बएको।
४. सूचनाको हक कामाथन्त्वमनको ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन

, २०७५ फभोङ्ञजभ सूचना ऩयीऺणभा अथथ

भन्त्रारमरे १०० अॊक प्राप्त गयी प्रथभ बएको।

9. सूचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टखको नाभ तथा सम्ऩकथ टे ङ्झरपोन नम्वय्
प्रभङ्टख

: सङ्ञचव याजन खनार, ङ्जऩएच.डी.

प्रवक्ता तथा सूचना अङ्झधकायी

: सहसङ्ञचव उत्तयकङ्टभाय खरी

४२११३३२
४२००४६९

10. सूचनाको हक सम्फङ्ञन्त्ध ऐन , 2064 को दपा ३ य ७(१) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको
सूचना य उऩरब्ध गयाइएको
सूचना सॊ ख्मा :

भाग गङ्चयएको सूचना सॊ ख्मा : 8

उऩरब्ध गयाइएको सूचना सॊ ख्मा : 6
24

,

१1. ऐन, ङ्झनमभ य ङ्झनदे ङ्ञशकाको सूची्
अथथ भन्त्रारमराई ङ्झनङ्छदथि गङ्चयएका कामथहरु सम्ऩादन गने ङ्झसरङ्झसराभा भन्त्रारम य अन्त्तथगतका
ङ्झनकामहरुरे ङ्झनम्नानङ्टसायका कानून प्रमोग गयी आपनो कामथसम्ऩादन गने गये का छन।
 नेऩारको सॊ ङ्जवधान आङ्झथक
थ कामथप्रणारी सम्वन्त्धी ङ्जवषमभा उङ्ञल्रङ्ञखत धायाहरु
 आमकय ऐन, २०५८

 भूल्म अङ्झबवृङ्जिकय ऐन,२०५२
 अन्त्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८
 बन्त्साय ऐन, २०६४

 याजस्व च ङ्टहावट(अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्झनमन्त्रण) ऐन, २०५२
 सम्ऩङ्ञत्त शङ्टिीकयण अनङ्टसन्त्धान ऐन, २०६४
 ङ्जवदे शी ङ्जवङ्झनभम (ङ्झनमङ्झभत) गने ऐन, २०१९
 ङ्झनकासी ऩैठायी ङ्झनमन्त्रण ऐन, २०१३
 भङ्छदया ऐन, २०३१
 उऩबोक्ता सॊ यऺण ऐन, २०५४
 सम्ऩङ्ञत्त शङ्टिीकयण (भङ्झनराउण्डङ्चयङ्ग) ङ्झनवायण ङ्झनमभावरी, २०६६
 औषधी ऐन, २०३५

 खानी तथा खाद्य ऩदाथथ ऐन, २०४२
 खाद्य ऐन, २०२३
 याजस्व न्त्मामाङ्झधकयण ऐन, २०३१
 वन ऐन, २०४९

 याङ्जिम ङ्झनकङ्टञ्ज तथा वन्त्मजन्त्तङ्ट सॊ यऺण ऐन, २०२९
 रागू औषध (ङ्झनमन्त्रण) ऐन, २०३३
 हातहङ्झतमाय खयखजाना ऐन, २०१९
 सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०४९
 ङ्जवष्पोटक ऩदाथथ ऐन, २०१९
 ऩेटेन्त्ट, ङ्झडजाइन य िे डभाकथऐन, २०१९
 याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोगका सम्वन्त्धभा वनेको ऐन, 2074
 अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा वनेको ऐन, 2074
 बन्त्साय ङ्झनमभावरी, २०६४

 भूल्म अङ्झबफृङ्जिकय ङ्झनमभावरी, २०५३
 आमकय ङ्झनमभावरी, २०५९
 अन्त्त्शङ्टल्क ङ्झनमभावरी, २०५९
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 भङ्छदया ङ्झनमभावरी ,२०३३
 यासामङ्झनक भर ङ्झनदे ङ्ञशका, २०५७
 यासामङ्झनक भर ङ्झनमन्त्रण आदे श, २०५५
 नेऩार सवायी प्रदङ्टषण भाऩदण्ड, २०५६
 वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतथ भन्त्रारमको ङ्झभङ्झत२०६६/७/१६ को सूचना
 ङ्झनजीगङ्टण्टा, ङ्ञझटीबायी सम्फन्त्धी सूचना
 सारवसारी आङ्झथक
थ ऐन

 याजस्वच ङ्टहावट (अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्झनमन्त्रण) ङ्झनमभावरी, २०७०
 नेऩारसयकायका ङ्झनणथमहरु

 आङ्झथक
थ कामथङ्जवङ्झध ऐन, २०५५
 आङ्झथक
थ कामथङ्जवङ्झधङ्झनमभावरी, २०६४
 सावथजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३
 सावथजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०६४
 भ्रभण खचथ ङ्झनमभावरी, २०६४
 ऐन सम्फि ङ्झनदे ङ्ञशकाहरु (आमकय, भूल्मअङ्झबवृङ्जिकय, अन्त्त्शङ्टल्क, बन्त्सायऐन वभोङ्ञजभ)
 WTO/WCOको वडाऩर
 SAARC/SAFTAको वडाऩर
 BIMSTEC को फडाऩर

१2. अन्त्म ङ्जववयण्
(क)

भन्त्रारम य अन्त्तगथत ङ्जवबागहरुको वेबसाइट्

नाभ
www.mof.gov.np
!

उऩमोग
अथथभन्त्रारमका प्रकाशन तथा अन्त्म सूचनाभङ्टरक जानकायी

www.fcgo.gov.np
@

भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामाथरमका प्रकाशन तथा अन्त्म सूचनाभङ्टरक जानकायी

www.ird.gov.np
#

आन्त्तङ्चयकयाजस्व ङ्जवबागका प्रकाशन तथा अन्त्म सूचनाभूरक जानकायी

www.customs.gov.np
%

बन्त्साय ङ्जवबागका प्रकाशन तथा अन्त्म सूचनाभङ्टरक जानकायी

www.pfmtc.gov.np
^

सावथजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन तारीभ केन्त्िका प्रकाशन तथा अन्त्म
सूचनाभङ्टरक जानकायी

(ख) अथथ भन्त्रारमका प्रकाशनहरु:अथथ भन्त्रारमरे आपङ्टसॊ ग सम्फङ्ञन्त्धत काभहरूको प्रगङ्झत ङ्जववयण तथा प्रङ्झतवेदनहरू, फजेट सम्वन्त्धी दस्तावेजहरु
भन्त्रारमको वेबसाइटभा याख्नङ्टका साथै छऩाई गये य प्रकाशन गयी सवथसाधायणको सहज ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गङ्चयएको
छ। भन्त्रारमका प्रकाशनहरू ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ छन:

फजेट कामाथन्त्वमनको फाङ्जषक
थ प्रङ्झतवेदन,
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फजेट तजङ्टभ
थ ा ङ्छदग्दशथन,



कामथ सञ्चारन ङ्झनदे ङ्ञशका,



भन्त्रारमहरूको प्रगङ्झत ङ्जववयण



प्राङ्जवङ्झधक सहामता सम्फन्त्धी ङ्जववयण,



ङ्जवङ्झनमोजन ऐन य आ.व. 2075/76 को व्मम अनङ्टभानको ङ्जववयण,



आङ्झथक
थ ऐन य याजस्वको नीङ्झत तथा कामथक्रभ,



यािऋण उठाउने ऐन



ऋण तथा जभानत ऐन,



आङ्झथक
थ सवे ऺण



वजेट वक्तव्म



सावथजङ्झनक सॊ स्थानहरूको ङ्ञस्थङ्झत प्रङ्झतवेदन,



सङ्टशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा ४१ फभोङ्ञजभको वाङ्जषक
थ प्रङ्झतवेदन ,



सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको अथथभन्त्रारमसॊ ग



सम्फङ्ञन्त्धत आ.व. 2074/75 ऩौष भङ्जहनाको सावथजङ्झनक ङ्जववयण

 आङ्झथक
थ वषथ 2074/75को वजेटको भध्मावङ्झध भूल्माॉकन प्रङ्झतवेदन,
 नेऩार टे ङ्झरङ्झबजनफाट "अथथको अथथ" कामथक्रभ प्रशायण बइयहेको,

 ये ङ्झडमो नेऩारफाट प्रत्मेक शङ्झनवाय ङ्जवहान सात फजेको सभाचाय ऩङ्झछ आङ्झथक
थ नेऩार कामथक्रभ प्रशायण
बइयहेको,

 IECCD News Letter प्रकाशन

 रै ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट तजङ्टभ
थ ा ङ्छदग्दशथन, २०६९
 ङ्जवकास सहामता प्रङ्झतवेदन, २०१६

 सावथजङ्झनक खचथभा ङ्झभतव्मङ्जमता य प्रबावकाङ्चयता कामभ गने सम्फन्त्धी नीङ्झतगत भागथदशथन,२०७५

(ग) भन्त्रारम अन्त्तगथतका ङ्जवबागीम प्रभङ्टखहरु:
ऩद

नाभ, थय

कामाथरम

फ्माक्स नॊ.

टे ङ्झरपोन नॊ.=

भहारेखा ङ्झनमन्त्रक

श्री सूम थ प्रसाद गौतभ

भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामाथरम

4771290

4771290

भहाङ्झनदे शक

श्री ङ्जवष्णङ्टप्रसाद नेऩार

आन्त्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबाग

4411778

4410340

भहाङ्झनदे शक

श्री याभेश्वय दॊ गार

बन्त्साय ङ्जवबाग

4117218

4117223

तारीभ प्रभङ्टख

श्री दाभोदय ये ग्भी

सावथजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ताङ्झरभ केन्त्ि

5524989

5523171

कामाथरम प्रभङ्टख

श्री ङ्जवष्णङ्टयाज ढकार

सावथजङ्झनक ऋण व्मवस्थाऩन कामाथरम

4239303

4239273

-3_ cfGtl/s /fh:j ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M
l;=g++=
1
2
3
4

sfof{nosf] gfd
cfGtl/s /fh:j ljefu
7"nf s/bftf sfof{no
dWod:tl/o s/bftf sfof{no, jj/dxn
cfGtl/s /fh:j sfof{no, eb|k'/

sf]8 g++
01
01
01
023
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6]lnkmf]g g+=
4415802
5010050
4221966
455012

k\mofS; g+=
4411788
5010051
4222608
455019

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

cfGtl/s /fh:j sfof{no, bds
cfGtl/s /fh:j sfof{no, w/fg
cfGtl/s /fh:j sfof{no, lj/f6gu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, nfxfg
cfGtl/s /fh:j sfof{no, hgsk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, l;d/f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, jL/u+h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, x]6f}+8f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, e/tk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bdf}nL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, kf]v/f
cfGtl/s /fh:j sfof{no, afun'Ë
cfGtl/s /fh:j sfof{no, e}/xjf
cfGtl/s /fh:j sfof{no, j'6jn
cfGtl/s /fh:j sfof{no, s[i0fgu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª
cfGtl/s /fh:j sfof{no, g]kfnu+h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, ;'v]{t
cfGtl/s /fh:j sfof{no, wgu9L
cfGtl/s /fh:j sfof{no, dx]Gb|gu/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, nlntk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, eQmk'/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, w'lnv]n
cfGtl/s /fh:j sfof{no, rfjlxn
cfGtl/s /fh:j sfof{no, sf]6]Zj/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, k'tnL;8s
cfGtl/s /fh:j sfof{no, jlQ;k'tnL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, afg]Zj/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, lqk'/]Zj/
cfGtl/s /fh:j sfof{no, gofF;8s
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 7d]n
cfGtl/s /fh:j sfof{no, dxf/fhu+h
cfGtl/s /fh:j sfof{no, afnfh'
cfGtl/s /fh:j sfof{no, sn+sL
cfGtl/s /fh:j sfof{no, sflndf6L
cfGtl/s /fh:j sfof{no, 6+ufn
s/bftf ;]jf sfof{no, lj/f6rf]s, df]/Ë
s/bftf ;]jf sfof{no, dnËjf, ;nf{xL
s/bftf ;]jf sfof{no, /fhlj/fh, ;Kt/L
s/bftf ;]jf sfof{no, n'Snf, ;f]n'v'Dj'
s/bftf ;]jf sfof{no, nDsL
s/bftf ;]jf sfof{no, vf]6fË
s/bftf ;]jf sfof{no, 88]Nw'/f
s/bftf ;]jf sfof{no, uN5L, wflbË
s/bftf ;]jf sfof{no, wgs'6f
s/bftf ;]jf sfof{no, Onfd
s/bftf ;]jf sfof{no, O6x/L
s/bftf ;]jf sfof{no, pbok'/
s/bftf ;]jf sfof{no, kfNkf
s/bftf ;]jf sfof{no, h'Dnf
s/bftf ;]jf sfof{no, sfjf;f]tL, gjnk/f;L k"j{
28

023
025
021
033
041
053
051
057
056
065
061
068
071
071
076
082
081
083
091
099
01
01
011
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
021
046
031

585752
520982
530166
560188
520136
520930
522066
523101
520106
560135
464363
520029
520857
550524
520632
522109
520026
525172
521206
521118
501009
6612226
490796
4484340
4489247
4243176
4485590
4484671
4230563
4266572
4218953
4419264
4389791
4289952
4283658
4439477
545959
520453
520267

091

540455

096

410305

026
027
025
035
075
087
078

520140
520112
521655
521541
520117
520552
540501

585752
528283
522717
560449
520297
520713
522112
520308
526778
560135
464449
520129
521763
550523
520032
520009
526209
525172
521206
521106
5010010
6614795
4484340
4489247
4242176
4113690
4485543
4230563
4266653
4218953
4419264
4389794
4285951
4282812
4439476

410309

56
57
58
59

(ङ)

s/bftf
s/bftf
s/bftf
s/bftf

;]jf
;]jf
;]jf
;]jf

sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,
sfof{no,

alb{jf;
uf}/, /f}tx6
lkmlbd, kfFry/
vfFbjf/L, ;++v'jf;ef

044
055
024
029

550469
521429
521131
560817

eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M
l;=g++=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

sf]8 g++

ljefu÷ sfof{nosf] gfd
eG;f/ ljefu
cf]nfªr'ªuf]nf eG;f/, tfKn]h'Ë
kz'kltgu/ eG;f/
d]rL eG;f/
eb|k'/ eG;f/, eb|k'/
lj/f6gu/ eG;f/
lsdfyfÍf eG;f/, ;+v'jf;ef
;'g;/L eG;f/
/fhlj/fh eG;f/
l;/fxf eG;f/
hgsk'/ eG;f/
hn]Zj/ eG;f/
;nf{xL eG;f/
uf}/ eG;f/
jL/u+h eG;f/
;'Vvf jGb/ufx eG;f/
nfs]{ eG;f/, uf]/vf
d':tfË eG;f/, g]r'Ë
dx]zk'/ eG;f/, gjnk/f;L
e}/xjf eG;f/
;'7f}nL eG;f/, slknj:\t'
s[i0fgu/ eG;f/
sf]Onfjf; eG;f/
g]kfnuGh eG;f/
/fhfk'/ eG;f/
d'u' eG;f/, d'u'
ofl/gfsf eG;f/, x'Dnf
;tL eG;f/, s}nfnL
s}nfnL eG;f/
s+rgk'/ eG;f/
dxfsfnL eG;f/
nfdfau/ eG;f/ sfof{no, bf]nvf
29

6]lnkmf]g g+=

k\mofS; g+=

01

4259793

4259808

027

550004

550004

027

550004

550004

023

562034

562004

021

435843

436297

025

460030

460030

031

520196

520196

033

520322

520156

041

520166

520850

044

520202

520202

046

520154

520154

055

520110

520220

051

522220

528700

051

621162

533322

071

520124

520834

076

520030

520073

076

520030

520073

081

520279

520276

084

420933

460150

091
099

521142
521236

521142
522314

095

690863

690863

l;=g++=
33
34
35
36

-च_

sf]8 g++

ljefu÷ sfof{nosf] gfd
tftf]kfgL eG;f/
lq=lj=:yn eG;f/
eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f
/;'jf eG;f/

6]lnkmf]g g+=

k\mofS; g+=

011
01

480131
4470110

480134
4474426

01
010

4462381
670182

4462385

dGqfno cGtu{tsf ljleGg lgsfox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M
l;=g++=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ljefu÷sfof{nosf] gfd
g]kfn /fi6|\ a}+s -s]lGb|o sfof{no_
याङ्जिम jfl0fHo a}+s
s[lif ljsf; a}+s -s]lGb|o sfof{no_
C0f cस'nL k'g/fj]bg Gofoflws/0f
C0f cस'nL Gofoflws/0f
gful/s nufgL sf]if
jLdf ;ldlt
/fli6«o jLdf ;+:yfg
sd{rf/L ;~ro sf]if
;fgf ls;fg ljsf; a}+s -ljQLo ;+:yfg_

6]lnkmf]g g+=

k\mofS; g+=

4410386

4410159

4252595

4252931

4262690

4262929

4224891

4224911

4441419

4441418

4785784
4811057
4262520

4784945
4810490
4262610

5010165

5010230

4111828

4111901

4421241

4410127

5541057

5541058

4250735

4262538

14

lgIf]k tyf shf{ ;'/If0f lgud
lwtf]kq jf]8{
g]kfn :6s PS;r]Gh
/fli6«o jLdf sDkgL lnld6]8

4258866

4258721

15

नेऩार ऩङ्टनङ्जवभ
थ ा कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटे ड

4218458

4101593

16

ङ्झसङ्झडएस एण्ड ङ्ञक्रमङ्चयङ्ग ङ्झरङ्झभटे ड

4238008

4240357

11
12
13

30

२०७५ चैरसम्भको शीषथकगत याजस्व सॊ करनको अवस्था(रु.
शीषथक

आ.व.2074/75को चै रसम्भको सॊ करन

रक्ष्म
२०७५ चै र

हजायभा)

प्रगङ्झत %

सॊ करन

२०७५चै रसम्भ २०७५ चै र

२०७५चै रसम्भ

२०७५ चै र २०७५ चै रसम्भ

वृङ्जि दय

बॊ साय भहशङ्टर

96,063,858

15,886,030

11,838,900

127,129,510

115,517,616

74.52

90.87

20.25

ऩैठायी

84,486,465

13,934,066

10,362,764

111,513,797

102,063,375

74.37

91.53

20.80

ङ्झनकासी

86,134

150,076

5,165

1,200,607

143,042

3.44

11.91

66.07

ऩूवाथधाय कय

7,708,451

1,116,575

1,044,115

8,932,602

8,481,532

93.51

94.95

10.03

बन्त्सायको अन्त्म आम

315,146

92,761

35,649

742,086

355,515

38.43

47.91

12.81

कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क

3,467,663

592,552

391,208

4,740,418

4,474,152

66.02

94.38

29.02

भूल्म अङ्झबफृङ्जि कय

143,696,231

24,888,346

19,390,067

202,916,954

172,048,073

77.91

84.79

19.73

उत्ऩादन, ङ्जवक्री, सेवा

52,737,634

8,502,583

6,995,838

71,186,635

59,218,787

82.28

83.19

12.29

ऩैठायी

90,958,596

16,385,763

12,394,228

131,730,319

112,829,286

75.64

85.65

24.04

अन्त्त्शङ्टल्क

69,205,577

11,813,873

8,821,277

93,681,719

87,045,100

74.67

92.92

25.78

आन्त्तङ्चयकउत्ऩादन

39,876,415

6,487,184

5,893,912

51,395,931

50,378,549

90.85

98.02

26.34

ऩैठायी

29,329,162

5,326,689

2,927,365

42,285,788

36,666,551

54.96

86.71

25.02

ङ्ञशऺा सेवाशङ्टल्क

720,430

92,432

81,925

619,126

875,480

88.63

141.41

21.52

आमकय

107,554,527

37,314,464

31,331,062

159,744,761

136,896,912

83.96

85.70

27.28

31

आमकय

96,851,366

36,810,121

30,754,476

147,037,468

122,955,738

83.55

83.62

26.95

ब्माज कय

10,703,160

504,343

576,586

12,707,293

13,941,174

114.32

109.71

30.25

अन्त्म कय

14,537,488

1,286,243

1,658,071

12,219,306

17,154,246

128.91

140.39

18.00

कय याजस्व जम्भा

431,778,110

91,281,389

73,121,303

596,311,375

529,537,427

80.11

88.80

22.64

गैयकय जम्भा

53,204,067

25,730,401

8,207,225

78,263,302

59,409,978

31.90

75.91

11.66

कूर याजस्व जम्भा

484,982,177

117,011,789

81,328,529

674,574,677

588,947,404

69.50

87.31

21.44

स्रोत: भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामाथरम।
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d=n]=k=kmf=g+= 13
g]kfn ;/sf/

cy{ d+qfno

vr{sf] kmf+^jf/L
2075 r}q dlxgfsf]
cfly{s aif{M

2075.76

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

3050113 -rfn'_

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

cy{ dGqfno

o; dlxgf
;Ddsf] lgsfzf

vr{ .
ljQLo
;+s]t
g+=

8163652.70

85252657.18

21111

tnj

452000.00

4184911.37

21113

dx+uL eQf

4492653.40

8028581.10

21119

cGo eQf

2210000.00

2210000.00

21121

366649.54

3937994.33

10790.20
112322.00

of] dlxgfsf]
vr{

rf
n'

af+sL
vr{ . ljQLo lzif{s

clGtd ah]^

o; dlxgf
;Ddsf] vr{

ah]^

lgsf;f

110820000.00

85252657.18

25567342.82

0.00

4204000.00

4184911.37

19088.63

0.00

40998000.00

8028581.10

32969418.90

0.00

kf]zfs

2250000.00

2210000.00

40000.00

0.00

22111

kfgL tyf ljh'nL

7900000.00

3937994.33

3962005.67

0.00

758316.20

22112

;+rf/ dx;'n

2671000.00

758316.20

1912683.80

0.00

898576.00

22122

cGo ef*f

2000000.00

898576.00

1101424.00

0.00

33

912760.00

7414581.00

22211

O{Gwg

13291000.00

7414581.00

5876419.00

0.00

898801.00

12480646.00

22212

;+rfng tyf dd{t ;+ef/

15350000.00

12480646.00

2869354.00

0.00

0.00

374357.70

22213

ladf

900000.00

374357.70

525642.30

0.00

1695777.00

26069457.23

22311

sfof{no ;DjGwL

33930000.00

26069457.23

7860542.77

0.00

6000.00

50784.00

22313

k':ts tyf ;fdfu|L vr{

500000.00

50784.00

449216.00

0.00

0.00

30450.00

22314

OGwg cGo k|of]hg

100000.00

30450.00

69550.00

0.00

0.00

390984.00

22321

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

500000.00

390984.00

109016.00

0.00

0.00

475401.00

22411

;]jf / k/fdz{ vr{

5800000.00

475401.00

5324599.00

0.00

861890.00

9249631.00

22412

cGo ;]jf z'Ns

14100000.00

9249631.00

4850369.00

0.00

0.00

0.00

22511

sd{rf/L tfnLd

0.00

0.00

0.00

746360.00

3260949.00

22522

sfo{s|d vr{

23300000.00

3260949.00

20039051.00

0.00

1040792.30

4768459.30

22611

cg'udg d"Nof+sg vr{

7100000.00

4768459.30

2331540.70

0.00

0.00

253402.00

22612

e|d)f vr{

1000000.00

253402.00

746598.00

0.00

1287353.00

9386797.00

22711

ljjw vr{

10125000.00

9386797.00

738203.00

0.00

0.00

0.00

25111

u}/ ljlQo ;+:yfgx?nfO
rfn' ;xfotf

6000000.00

0.00

6000000.00

0.00

0.00

0.00

25112

u}/ ljlQo ;+:yfgx?nfO
k+h
" Lut ;xfotf

1000000.00

0.00

1000000.00

0.00

26411

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

13300000.00

9300000.00

4000000.00

0.00

2500000.00

9300000.00

34

25757801.14

188776935.41

hDdf

317139000.00

188776935.41

128362064.59

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

25757801.14

188776935.41

0.00

0.00

0.00

0.00

317139000.00

188776935.41

128362064.59

0.00

cy{ ah]^sf] hDdf

s'n hDdf

sf]ifsf] ca:yf
a}+ssf] gfd

Pe/]i^ a}+s
lnld^]*

a}+s vftf g+=

hDdf lgsf;f

188776935.41

a}+s df}HbftM

hDdf vr{

188776935.41

gub df}HbftM

hDdf vr{ dWo]
k]ZsL af+sLM

788777.00

hDdfM
s/ bflvnf af+sL

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

187988158.41

o; dlxgfsf]
o; dlxgf
;Ddsf]

0.00
0.00

tof/ ug]M{

l;kmfl/; ug]M{

:jLs[t ug]M{

b:tvtM

b:tvtM

b:tvtM

gfdM

gfdM

gfdM

bhf{M

bhf{M

bhf{M

ldltM

ldltM

ldltM

35

d=n]=k=kmf=g+= 13
g]kfn ;/sf/
cy{ d+qfno

vr{sf] kmf+^jf/L
2075 r}q dlxgfsf]

cfly{s aif{M

2075.76

r}q

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

3050114 -k+"hLut_

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

cy{ dGqfno

o; dlxgf
;Ddsf] lgsfzf

vr{ .
ljQLo
;+s]t
g+=

0.00

3040606.00

29311

0.00

0.00

0.00

of] dlxgfsf]
vr{

k+"hLut
af+sL

vr{ . ljQLo
lzif{s

clGtd ah]^

o; dlxgf
;Ddsf] vr{

kmlg{r/ tyf
lkmSr;{

4382000.00

3040606.00

1341394.00

0.00

29411

;jf/L ;fwg

1000000.00

0.00

1000000.00

0.00

4723037.00

29511

d]lzg/L cf}hf/

6736000.00

4723037.00

2012963.00

0.00

0.00

1617539.00

29621

k+h
" Lut ;'wf/
vr{

4400000.00

1617539.00

2782461.00

0.00

0.00

0.00

29712

;km\^j]/ lgdf{)f

2900000.00

0.00

2900000.00

0.00

36

ah]^

lgsf;f

0.00

9381182.00

hDdf

19418000.00

9381182.00

10036818.00

sf]ifsf] ca:yf
a}+ssf] gfd

Pe/]i^ a}+s lnld^]*

a}+s vftf g+=

hDdf lgsf;f

9381182.00

a}+s df}HbftM

hDdf vr{

9381182.00

gub df}HbftM

hDdf vr{ dWo]
k]ZsL af+sLM

0.00

hDdfM
s/ bflvnf af+sL

k]ZsL afx]s
v'b vr{M

9381182.00

o; dlxgfsf]
o; dlxgf
;Ddsf]

0.00
0.00

tof/ ug]M{

l;kmfl/; ug]M{

:jLs[t ug]M{

b:tvtM

b:tvtM

b:tvtM

gfdM

gfdM

gfdM

bhf{M

bhf{M

bhf{M

ldltM

ldltM

ldltM

37

0.00

