
 
 

प्रसे विज्ञप्ति 

आज प्तिप्ति 2075/06/12 गिे शकु्रिारका दिन िाननीय अर्थिन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाज्यूको सिपुस्थर्प्तििा सबै 
िन्त्रालयका सस्ििज्यूहरुसंग आप्तर्थक िर्थ 2075/76 को नेपाल सरकारको नीप्ति िर्ा कायथक्रि र बजेट कायाथन्त्ियनको 
दै्बिाप्तसक प्रगप्ति सिीक्षा सम्पन्न भयो।  

सो अिसरिा िाननीय अर्थिन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाज्यूले िाल ुआप्तर्थक िर्थको नेपाल सरकारको नीप्ति िर्ा कायथक्रि र 
बजेट िक्तव्यिा उल्लेस्खि विर्यहरुको कायाथन्त्ियनका लाप्तग ियार पाररएको कायाथन्त्ियन कायथयोजना अनरुुप आप्तर्थक िर्थको 
प्रर्ि िईु िवहनािा सबै िन्त्रालयहरुले हाप्तसल गरेको उपलस्धिका सम्िन्त्ििा प्तनिेशन दिन ुहुुँिै सिय आिद्द भएका िर 
उक्त सियप्तभर सम्पािन हनु नसकेका कािहरुलाई आगािी िवहना गने कािहरु संगसंगै सम्पन्न गने, नीप्ति िर्ा कायथक्रि 
र बजेट कायाथन्त्ियनिा सबै प्तनकायले र्प सवक्रयिा बढाउने, कायथ सम्पािनिा अन्त्िर िन्त्रालय सिन्त्ियलाई अझ बढी 
प्रभािकारी बनाउने, अर्थ िन्त्रालयले अन्त्य िन्त्रालयहरुबाट उठान भई आएका विर्यहरुिा सहयोग र सहजीकरणिा ध्यान 
दिने िर्ा िहगि सरकारबीिको सहकायथ र अन्त्िरवक्रयालाई र्प सदुृढ बनाई कायथसम्पािन गरेिा बजेटले राखेका उदे्बश्य 
परुा हनेु विर्यिा जोड दिनभुयो।  

कायथक्रििा विप्तभन्न िन्त्रालयका सस्ििज्यूहरुले िाल ुआप्तर्थक िर्थको सरकारको नीप्ति िर्ा कायथक्रि र बजेट कायाथन्त्ियन 
कायथयोजना अनरुुप आ-आफ्नो िन्त्रालयले भिौ िसान्त्िसम्ि हाप्तसल भएका पररिाणात्िक उपलस्धिहरु, बजेट खिथको 
अिथर्ा, बजेट कायाथन्त्ियनिा रहेका सिथया एिं आगािी रणनीप्तिको िारेिा प्रथिपु्ति गनुथ भयो । 

सो अिसरिा सस्िि (राजथि) श्री स्शस्शरकुिार ढुङ्गानाज्यूले अन्त्िर िन्त्रालय सहयोगिा िदृद्द गिै नीप्ति िर्ा कायथक्रि र 
बजेट कायाथन्त्ियनको गप्तिलाई अझ बढाउन, सूिना प्रविप्तििा आिाररि प्रप्तििेिन प्रणालीलाई सदुृढ गिै व्यिहारिा अिलम्िन 
गनथ, योजना अनगुिन िर्ा िूल्याुँकन िहाशाखा र बजेट कायाथन्त्ियन िहाशाखाबीि सूिना िर्ा प्रप्तििेिन सम्बन्त्िी काििा 
अन्त्िर आिद्बिा बढाउने गरी ियारी गनुथपने आिश्यकिािा जोड दिन ुभएको प्तर्यो।  

सिीक्षा कायथक्रिको शरुुिाििा अर्थ िन्त्रालय योजना, अनगुिन िर्ा िूल्यांकन िहाशाखा प्रिखु श्री िन्त्रकला पौडेलले िाल ु
आप्तर्थक िर्थ 2075/76 को भिौ िसान्त्िसम्िको खिथको िलुनात्िक वििरण, िन्त्रालयगि बजेट र खिथको अिथर्ा, राविय 
प्रार्प्तिकिा प्राि आयोजनाको खिथ प्रगप्ति, 2075 भिौ िसान्त्िसम्िको सोिभनाथको अिथर्ाको वििरण प्रथििु गनुथ हिैु भिौ 
िसान्त्िसम्िको प्तनम्नानसुारको खिथको आुँकडा पेश गनुथ भएको प्तर्यो।  

भिौ िसान्त्ि सम्िको खिथको अिथर्ा 

क्र.सं. खिथ स्शर्थक 2074/75 भिौ 
िसान्त्िसम्िको खिथ 
रकि 

2075/76 भिौ 
िसान्त्िसम्िको खिथ 
रकि 

2074/75 भिौ 
िसान्त्िसम्िको खिथ 
प्रप्तिशि 

2075/76 भिौ 
िसान्त्िसम्िको खिथ 
प्रप्तिशि 

1 िाल ुखिथ रु. 119.18 अिथ  रु. 96.25 अिथ  15  11  

2 पूुँजीगि खिथ रु. 4.27 अिथ  रु. 5.85 अिथ  1  2  

3 वित्तीय 
व्यिथर्ा रु. 0.82 अिथ  रु. 1.18 अिथ  1  1  

 जम्िा रु. 124.27 अिथ    रु. 103.28अिथ   10%  8%  

 

प्तिप्तििः 2075/06/12 

अर्थ िन्त्रालय, प्तसंहिरिार । 


