
 1  

 

२०७८ असार २३ 

प्रेस नोट 

बजेट कार्ाान्वर्नमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुन्छु : उपप्रधान तथा अथामन्री मन्री पौडले 

काठमाडौं,  असार २३ 

उपप्रधान तथा अथथमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले आगामी आर्थथक िर्थको बजेट कार्ाथन्त्िर्नमा खरो 
रुपमा प्रस्ततु भई गततलो नततजा ल्र्ाउने बताउन ुभएको छ ।   

आगामी आर्थथक िर्थ २०७८/७९ को अथथ मन्त्रालर्सँग सम्बन्न्त्धत कार्थ सम्पादन सम्झौता 
हस्ताक्षर कार्थक्रममा उपप्रधान तथा अथथमन्त्री पौडलेले बजेट कार्ाथन्त्िर्नका लार्ग मन्त्रीका 
हैससर्तले गनुथ पने सब ैकाम र सहर्ोग गने बताउनभुर्ो ।  

सबसँैगको समन्त्िर्मा बजेट कार्ाथन्त्िर्नमा राम्रो नततजा ल्र्ाउने सककने भन्त्दै उहाँले बजेट 

प्रस्तुत हुन्त्छ, कार्ाथन्त्िर्न हँुदैन भन्त्न े विगतका मानकमा पररितथन गरी बजेट प्रस्ततु हुन्त्छ र 
कार्ाथन्त्िर्न पतन हुन्त्छ भन्त्न ेमानक स्थावपत हुने गरी काम गने प्रततबद्धता व्र्क्त गनुथभर्ो ।  

उपप्रधान तथा अथथमन्त्री पौडलेले आगामी िर्थको बजेट कार्ाथन्त्िर्नको अहहले तर्ारी भइरहेकाले 

साउनदेखख न ैबजेट कार्ाथन्त्िर्नले गतत सलने विश्िास व्र्क्त गनुथभर्ो ।  

उहाँल े कुन ै पतन प्रकारको कमजोरी हुन नहदने गरी न्जम्मेिारी तनिाथह गनथ कमथचारीहरुलाई 

तनदेशन हदनभुर्ो ।  

अथथ सर्चि सशसशरकुमार ढुङ्गानाले साउन १ गतेदेखख न ैआगामी िर्थको बजेट कार्ाथन्त्िर्नका 
लार्ग बसलर्ो आधार तर्ार भएको भन्त्दै आ-आफ्नो न्जम्मेिारी बोध गरेर काम गनथ जरुरी रहेको 
बताउनभुर्ो । उहाँल े कार्थ सम्पादन सम्झौताले अनगुमन गनथ पतन सहज बनाएको धारणा 
व्र्क्त गनुथभर्ो ।  
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राजस्ि सर्चि रामशरण पडुासनैीले कार्थ सम्पादन सम्झौताले उत्तरदार्ी र न्जम्मेिारी बढाएको 
भन्त्दै त्र्सले नततजा बढाउन सहर्ोग पगेुको बताउनभुर्ो । उहाँले कार्थसम्पादन सम्झौता 
देखाउन र प्रचार गनथका लार्ग नभएर प्रततष्पधाथको भािना बढाउन भएकाले सोही अनसुार प्रस्तुत 

हुन ुपनेमा जोड हदनभुर्ो ।  

महालेखा तनर्न्त्रक मध ुमराससनीले तल्लो तहसम्म कार्थ सम्पादन सम्झौता गरी बजेटमार्थ त 

घोवर्त कार्थक्रमहरु परूा गने बताउनभुर्ो ।  

अथथ मन्त्रालर्का प्रबक्ता महेश आचार्थले आगामी िर्थको बजेट कार्ाथन्त्िर्नका तर्ारीका 
सन्त्दभथमा विसभन्त्न मन्त्रालर्हरुसँग छलर्ल गररएको, आिश्र्क तनदेसशकाहरु तनमाथण भइरहेको 
जानकारी हदँदै कार्थ सम्पादन सम्झौताले उन्त्नत खालको पररणाम ल्र्ाउन सहर्ोग पगु्ने 

विश्िास व्र्क्त गनुथभर्ो । 

कार्थक्रममा उपप्रधान तथा अथथमन्त्रीसँग अथथ सर्चि, राजस्ि सर्चि र महालखेा तनर्न्त्रकले 

कार्थ सम्पादन सम्झौता गनुथ भएको र्थर्ो । र्स्तै सर्चिसँग महाशाखा प्रमखु र विभागीर् 

प्रमखुहरुले कार्थ सम्पादन सम्झौता गनुथ भएको र्थर्ो ।   

    


