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बनूभका 

नेऩारको सॊवर्धान को धाया २७ रे सूचनाको हकराई नागरयकका भौनरक हकको रूऩभा स्थावऩत गयेको छ। 

आफ्नो र्ा सार्थजननक सयोकायको कुनै ऩनन सूचना ऩाउने  नागरयकको उक्त भौनरक हकराई  प्रचनरत गनथ  

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभार्री, २०६५ कामाथन्र्मनभा यहेका 

छन ्. सार्थजननक भहत्र्का सूचनाभा आभ नागरयकको सयर य सहज ऩहुॊच ऩमुाथई सूचनाको हकको सॊयऺण गनुथ { 

तथा याद्स य नागरयकको वहतभा प्रनतकूर असय ऩाने सॊरे्दनशीर सूचनाको सॊयऺण गनुथ  सार्थजननक ननकामको 

दावमत्र् हो . उजलरजित दावमत्र्राई आत्भसात गदै अथथ भन्रारमरे सो ऐनको दपा ५(३) तथा ननमभार्रीको 

ननमभ ३ रे सार्थजननक गनुथऩने बनी वकटान गयेका  सूचनाहरू हयेक तीन तीन भवहनाभा सार्थजननक गदै आएको 

छ ।  मो वर्र्यणभा आ. र्. २०७२/७३ को आसाय  भसान्त सम्भभा   बएका भहत्र्ऩूणथ कामथहरू, भरुकुको 

आनथथक विमाकराऩ सम्फन्धी वर्र्यणहरू  य  ऐन तथा ननमभार्रीरे तोकेका अन्म वर्र्यणहरू  सभारे्श 

गरयएको छ ।  प्रस्ततु सार्थजननक वर्र्यणरे अथथ भन्रारमफाट सम्ऩाददत काभ कायर्ाहीका सम्फन्धभा 

सफथसाधायणभा सूचना प्रर्ाह हनुे ] तथा सधुायका सम्फन्धभा ऩदृ्शऩोषण प्राद्ऱ हनुे   वर्द्वास नरएको छु ।  साथै, 

सूचनाभा सर्थसाधायण नागरयकको हक सनुनजद्ळत गने  अथथ भन्रारमको प्रनतफध्दता ऩनु: व्मक्त गदथछु ।  

 

श्रार्ण, २०७३ ।                      रोकदशथन येग्भी 
                                                       सजचर् 
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1= अथथ भन्रारम् 
(क) ऩदृ्षबनूभ  ्

सभवद्शगत आनथथक नीनतहरुको तजुथभा य कामाथन्र्मनको भाध्मभफाट भरुकुको आनथथक वर्कासभा अथथ 
भन्रारमको नेततृ्र्दामी बनूभका यहेको छ । भरुकुको आनथथक,वर्त्तीम तथा भौदिक ऺेरसॊग सम्र्न्धीत 

सम्ऩूणथ नीनत तजुथभा कामाथन्र्मन तथा अनगुभन य व्मर्स्थाऩन गने दावमत्र् अथथ भन्रारमभा  यहेको छ।नेऩार 
सयकायको र्ावषथक फजेट तजुथभा सार्थजननक िचथ व्मर्स्थाऩन, वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन, आन्तरयक याजस्र् 
व्मर्स्थाऩन तथा स्रोत ऩरयचारन , सभवद्शगत आनथथक स्थावमत्र् य आनथथक वर्कास, रै्देजशक सहामता 
ऩरयचारन तथा व्मर्स्थाऩन, वर्देशी वर्ननभम ननकाम तथा ननमभन , याजस्र् चहुार्ट ननमन्रण , सम्ऩनत 
शवुिकयण अनसुन्धान आदद भन्रारमको कामथऺ ेर नबर ऩदथछ । त्मसैगयी साभान्म भूलम नीनत , 
सार्थजननक ऋण व्मर्स्थाऩन , सार्थजननक सॊस्थान व्मर्स्थाऩन तथा आनथथक प्रशासनको जजम्भेर्ायी ऩनन 
मही भन्रारमको हो । वर्त्तीम नीनत भापथ त अथथ भन्रारमरे भरुकुको सम्ऩूणथ आनथथक ऺेरराई 
गनतशीर फनाउॉदछ ।  

(ि) दृवद्शकोण  ्

सफर वर्त्तीम य आनथथक व्मर्स्थाऩनको भाध्मभफाट ददगो, पयावकरो तथा उच्च दयको आनथथक र्वृि 
हानसर गयी सभग्र अथथतन्रको ऺभता अनबर्वृि गने। 

(ग) ध्मेम  ्

आन्तरयक याजस्र्को आधायराई सदुृढ गदै उऩरव्ध वर्त्तीम स्रोतको प्रबार्कायी य सभजुचत उऩमोगफाट 
सभवद्शगत आनथथक स्थावमत्र् कामभ गनथभा सहमोग ऩमुाथ उने। 

(घ) यणनीनत  ्

(१) सभवद्शगत रक्ष्म  ्

भरुकुभा उऩमकु्त आनथथक नीनत तजुथभा गनथ मोगदान गने य आनथथक नीनत व्मर्स्थाऩनको कामथ गने।
  

 

 

(२) कामथनॉनतक रक्ष्महरु  ्
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 याजस्र् प्रणारीराई सयर फनाउन,े कयका आधाय पयावकरो गने य उऩमकु्त कयका दयहरु तोक्ने। 

 कय प्रशासनको दऺता य प्रबार्कायीताभा सधुाय गने। 

 प्राथनभकता प्राद्ऱ ऺेरहरुको रानग फढी दऺ, प्रबार्कायी य न्मामोजचत रुऩभा साधनको फाॉडपाॉड गने 
नीनत अर्रम्र्न गने। 

 वर्त्तीम सॊस्था य वर्त्तीम उऩकयणहरुको भाध्मभफाट उत्ऩादन य फजायको सदुृढीकयण गदै सऺभ 
वर्त्तीम प्रणारीको वर्कास गने। 

 सयकायी स्र्ानभत्र्का सॊस्थानहरुराई कुशर फनाउनका रानग ननजीकयण नीनतका साथै आर्श्मक 
अन्म नीनतहरु अर्रम्र्न गने। 

 ऩायदशॉ य उत्तयदामी आनथथक तथा वर्त्तीम सूचना प्रणारी अर्रम्र्न गने। 

 सार्थजननक ऺेरका कभथचायीहरुको रानग प्रबार्कायी य उजचत प्रोत्साहन प्रणारी अर्रम्र्न गने। 

 प्रबार्कायी सार्थजननक िचथ नीनतहरुको तजुथभा य कामाथन्र्मन गने। 

 रै्देजशक सहामताफाट प्राद्ऱ स्रोतहरुको व्मर्स्थाऩनको रानग प्रबार्कायी अनगुभन य भूलमाङ्कन 
प्रणारीराई सॊस्थागत गने। 

 सार्थजननक य ननजी ऺेरर्ीच वर्द्वासको र्ातार्यण कामभ गदै सभग्र आनथथक वर्कासभा ननजी 
ऺेरको सॊरग्नताको रानग अनकूुर र्ातार्यणको सजृनाभा सहमोग गने। 

 

(ङ) यणनीनतक उद्देश्महरु  ्

 आनथथक व्मर्स्थाऩन सधुाय कामथभा मोगदान ददने। 

 प्राथनभक स्र्ास््म सेर्ा, प्राथनभक जशऺा य ग्राभीण ऩूर्ाथधाय वर्कास जस्ता साभाजजक–आनथथक 
ऩूर्ाथधाय य फढी भाराभा गरयफी ननर्ायणोन्भिु ऺेर अनकूुर हनु ेगयी सार्थजननक िचथको प्राथनभकीकयण 
गने। 

 फढी बन्दा फढी याजस्र् र्वृि हनु ेउऩाम अऩनाउने। 

 प्रबार्कायी य दऺ सेर्ाको प्रत्माबनूतको रानग फजेट सहमोग उऩरव्ध गयाउने। 

 भागभा आधारयत रै्देजशक सहमोग ऩरयचारन गने य रै्देजशक सहमोगको प्रबार्कायीताभा सधुाय 
गने। 

 सार्थजननक सॊस्थानहरुभा प्रबार्कायी वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन अभ्मासहरुको प्रत्माबनूत गने य नतनीहरुरे 
प्रदान गने सेर्ाहरुभा सधुायगने। 

 वर्नबन्न भन्रारम, वर्बाग य ननकामहरुको रानग बएको फजेट वर्ननमोजन य नतनीहरुरे प्रदान गने 
सेर्ा प्रर्ाह प्रणारी र्ीचभा प्रबार्कायी सम्र्न्ध स्थावऩत गने। 
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                                          २.सॊगठनात्भक स्र्रुऩ् 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३ कभथचायी दयफन्दी य ऩदऩूनतथको अर्स्था 
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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 35 5  

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  

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  
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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 – 5 5 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  

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  
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 hDdf  234 229 5  
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४ कामथ ऺेर् 

नेऩार सयकाय(कामथवर्बाजन) ननमभार्री, २०६९ रे अथथ भन्रारम य अन्तथगथतका ननकामहरुको कामथ 
सम्ऩादनका रानग ननददथद्श गयेका कामथऺ ेरहरु ननम्न फभोजजभ यहेका छन््  

1= आनथथक तथा याजस्र् नीनत, आनथथक प्रशासन य ननमन्रण सम्फन्धी मोजना तथा कामथिभको तजुथभा, 
कामाथन्र्मन, अनगुभन य भूलमाङ्कन, 

2= आनथथक वर्द्ऴषेण,  
3= आनथथक साधनको फाॉडपाॉड, 
4= भिुा, भौदिक नीनत ननधाथयण य कामाथन्र्मन, 
5= नेऩार याद्स फैंक, फैंवकङ्ग (नेऩार औद्योनगक वर्कास ननगभ सभेत), वर्त्तीम सॊस्था तथा र्ीभा, 
6= आम य व्मको वर्र्यण (फजेट), 
7= याजस्र् नीनत य मोजना, 
8= याजस्र् प्रशासन तथा याजस्र् सॊकरन, 
9= याजस्र् अनसुन्धान, 
10= साभान्म भूलम नीनत, 
11= साभाजजक तथा आनथथक वर्कासको रानग अन्तयाथवद्सम सम्ऩथकथ  य सभन्र्म, 
12= आनथथक, फैंवकङ्ग तथा भिुा वर्षमक अन्तयाथवद्सम सम्ऩथकथ  सभन्र्म, 
13= रै्देजशक ऋण, अनदुान तथा अन्म दद्रऩऺीम य फहऩुऺीम सहामता, 
14= वर्देशी भिुा वर्ननभम तथा ननमन्रण, 
15= साथर्थजननक ऋण तथा ननमन्रण, 
16= तरफ, बत्ता, दैननक तथा भ्रभण बत्ता, ननर्ृत्तबयण, उऩदान रगामत आनथथक दावमत्र् य सेर्ा सवुर्धा 

सम्फन्धी वर्षम, 
17= सयकायी स्र्ानभत्र्भा यहेका सॊस्थानको ननमभन, ननमन्रण, सभन्र्म य ननदेशन तथा तरफ, बत्ता, र्ोनस, 

रागनी य राबाॊश सम्फन्धी नीनत ननधाथयण, 
18= वर्द्व फैंक, अन्तयाथवद्सम भिुा कोष, एजशमारी वर्कास फैंक, अन्तयाथवद्सम वर्कास सॊस्था तथा अन्म 

अन्तयाथवद्सम वर्त्तीम सॊस्था, 
19= सयकायी कोषको व्मर्स्थाऩन, सञ्चारन तथा प्रशासन, 
20= रेिा ननमन्रण तथा व्मर्स्थाऩन, 
21= साथर्थजननक प्रनतद्षानको ननजीकयण, अनगुभन य ननमभन, 
22= साथर्थजननक सॊस्थान प्रशासन, नीनत ननभाथण य सभन्र्म, 
23= याजस्र् आनथथक प्रशासन तानरभ, 
24= ऩूॉजी फजाय, 
25= साथर्थजननक रगानी, 
26= भहारेिा ऩयीऺकको कामाथरम, 
27= कभथचायी सञ्चम कोष, 
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28= नागरयक रगानी कोष, 
29= साथर्थजननक सॊस्थान ननदेशन फोडथ, 
30= सम्ऩजत्त शिुीकयण, 
31= मरु्ा स्र्योजगाय सम्फन्धी, 
32= अर्काश कोष, 
33= नेऩार रेिा ऩयीऺण सेर्ाको सञ्चारन। 

 
५ अथथ भन्रारमरे गने कामथ य सेर्ा् 

(क)  भानथ फुॊदा नॊ. (६) भा उजलरजित कामथ ऺेर अन्तयगतका नीनतगत कामथहरु य 

(ि)  भन्रारमको दैननक प्रशासन सञ्चारन सम्फन्धी कामथहरु। 

 

६ सजचर्ारम, भहाशािा, जजम्भेर्ाय अनधकायी य सम्ऩूणथ टेनरपोन नम्र्य  ्
नस.नॊ. सजचर्ारम/भहाशािा जजम्भेर्ाय अनधकायी पोन नॊ. 
१. भाननीम अथथभन्री श्री वर्ष्ण ुप्रसाद ऩौडेर ४२११३९० 
२. भाननीम अथथयाज्मभन्री श्री दाभोदय बण्डायी ४२११८५४ 
३. सजचर्  श्री रोकदशथन येग्भी ४२११३३२ 
४. सजचर् (याजस्र्) श्री याजन िनार ४२११७७० 
५. फजेट तथा कामथिभ भहाशािा सहसजचर् श्री याभशयण ऩडुासैनी ४२११४०१ 
६. अन्तयावद्सम आनथथक सहमोग सभन्र्म 

भहाशािा 
सहसजचर् श्री रै्कुण्ठ अमाथर ४२११३७१ 

७. याजस्र् व्मर्स्थाऩन भहाशािा सहसजचर् श्री रक्ष्भण अमाथर ४२११३१५ 
८. आनथथक नीनत वर्द्ऴषेण भहाशािा सहसजचर् श्री कृष्ण प्रसाद देर्कोटा ४२११३२६ 
९. सॊस्थान सभन्र्म भहाशािा सहसजचर् श्री हरयशयण ऩडुासैनी ४२११३७७ 
१०. कानून तथा ऩयाभशथ भहाशािा सहसजचर् श्री जचयञ्जीर्ी िनार ४२११८१३ 
११. वर्त्तीम ऺेर व्मर्स्थाऩन भहाशािा सहसजचर् श्री सूमथ प्रसाद आचामथ ४२११३०६ 
१२. अनगुभन तथा भूलमाङ्कन भहाशािा सहसजचर् श्री भकुुन्द प्रसाद ऩौड्यार ४२००४१८ 
१३. प्रशासन भहाशािा सहसजचर् श्री आनन्दयाज ढकार ४२११३०० 

 
 

७ सेर्ा प्राद्ऱ गनथ राग्न ेदस्तयु य अर्नध् 
(क) सूचना ददॉदा नरनऩुने शलुक 

 सूचना भागको ननरे्दन ददॉदा कुनै शलुक र्ा दस्तयु राग्दैन। 

साभान्म आकायको (आठ दशभर फतीस इन्च चौडाइ य एघाय दशभरफ सात इन्च रम्फाइ 
सम्भ साइज बएको) कागजभा तमाय गरयएको र्ा यहेको दश ऩदृ्ष सम्भको सूचना नन्शलुक 
उऩरव्ध गयाइनेछ । 
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 दश ऩदृ्ष बन्दा धेयै सूचना ददॉदा ननम्न अनसुाय शलुक नरइनेछ । 

साभान्म आकायको (आठ दशभरफ तीन इन्च चौडाइ य एघाय दशभरफ सात इन्च रम्फाइसम्भ 
साइज बएको) कागजभा तमाय गरयएको र्ा यहेको दश ऩदृ्षबन्दा फढी सूचनाको रानग प्रनत 
ऩदृ्ष ऩाॉच रूऩैंमाॉ राग्नेछ। 

भानथ उलरेि बए बन्दा ठूरो आकायको कागजभा तमाय गरयएको र्ा यहेको सूचनाको रानग प्रनत 
ऩदृ्ष दश रूऩैमाॉ राग्नेछ। सरुुका दश ऩेज नन्शलुक ददनऩुने र्ाध्मता मसभा यहने छैन । 

नडस्केट, सीडी य अन्म मस्तै प्रकायका नडजजटर भाध्मभ य प्रवर्नधद्राया प्रदान गरयने सूचनाको 
रानग प्रनत नडस्केट, सीडी र्ाऩत ऩचास रूऩैमाॉ राग्नेछ । 

 कुनै सूचना तमाय गदाथ भानथ रेजिए बन्दा फढी िचथ राग्न े बएभा र्ास्तवर्क रागतको 
आधायभा दस्तयु नरइनेछ। 

प्रचनरत काननुभा सूचना भाग गदाथ राग्ने दस्तयुको सम्फन्धभा छुटै्ट व्मर्स्था बएकोभा बन ेसोही 
फभोजजभ दस्तयु राग्नेछ । 

भूलम यािी वर्िी वर्तयण गने भदुित र्ा कुनै ऩनन भाध्मभको सूचना साभग्रीको दस्तयु त्मसभा 
अॊवकत र्ा ननधाथरयत भूलमफ भोजजभ नै हनुेछ। 

तय अथथ भन्रारमको उदे्दश्म य काभको प्रर्थिनका रानग वर्तयण गरयने सूचना-साभग्रीको शलुक 
राग्ने छैन । 

(ि) सूचना उऩरधध गयाए फाऩत शलुक नरने तरयका 
(१) नगद नरएय याजस्र् िाताभा जम्भा गनथ सवकन्छ। 
(२) कुनै फैकॊ भा जम्भा गनथ रगाई सो को बौचय ऩेश गनथ रगाउन सवकन्छ। 
(३) सो यकभ फयाफयको हरुाक वटकट ननर्देनभा टास्ॉन रगाउन ऩनन सवकन्छ। 

 

(ग) सेर्ा प्राद्ऱ गनथ राग्न ेअर्नध 
(१) सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ रे तोकेको अर्नध नबर, ननरे्दन प्राद्ऱ बएऩनछ 

सूचना अनधकायीरे तत्कार उऩरव्ध गयाउन सवकन ेप्रकृनतको सूचना बए तत्कार य तत्कार 
उऩरव्ध गयाउन नसवकन े प्रकृनतको सूचना बए ननरे्दन प्राद्ऱ बएको नभनतरे ऩन्र ददननबर 
ननरे्दकराई उऩरव्ध हनुेछ । कुनै व्मजक्तको जीउ ज्मानको सयुऺासॊग सम्फजन्धत सूचना भाग 
गयेको ऩाइएभा २४ घण्टानबर उऩरव्ध गयाइन ेछ। 

(२) अन्म वर्शेष ऐन ननमभरे अर्नध तोकेकोभा सोही फभोजजभ । 
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८ ननणथम गने प्रविमा य अनधकायी  ्
(क) ननणथम प्रविमा सम्फन्धभा  ्

(१) भन्रारमरे उऩरव्ध गयाउन ेसेर्ा सम्फन्धभा् 
 सयकायी ननणथम प्रविमा सयरीकयण ननदेजशका, २०६५ फभोजजभ । 

(२) सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोजजभ भाग गरयने सूचना सम्फन्धभा् 
 सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ फभोजजभ । 

(ि) ननणथम गने अनधकायी सम्फन्धभा  ्
(१) भन्रारमरे सम्ऩादन गने नीनतगत एर्ॊ अन्म कामथहरु सम्फन्धभा्  

 भजन्रऩरयषदभा प्रस्तार् ऩठाएय 
 भाननीम अथथ भन्रीस्तयफाट 
 अथथ सजचर्स्तयफाट 
 सजचर्(याजस्र्) स्तयफाट 

 भाननीम अथथ भन्रीफाट प्रत्मामोजजत अनधकाय फभोजजभ 
 सशुासन (व्मर्स्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ फभोजजभ प्राद्ऱ अनधकाय फभोजजभ, य 
 अन्म वर्शेष ऐन, ननमभरे सजचर्रे गने बनी तोवकएका काभहरु । 

 सजचर्रे प्रत्मामोजन गयेको अनधकाय र्भोजजभ तोवकएको कभथचायीरे । 
(२) सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोजजभ भाग गने सूचना सम्फन्धभा 

 अथथ सजचर्रे । 
९ ननणथम उऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी  ्

 
(क) अथथ भन्रारमरे उऩरव्ध गयाउन ेसेर्ा सम्फन्धभा -् 
 प्रचनरत ऐन कानूनभा तोवकएको व्मर्स्था फभोजजभ 
(ि) सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ र्भोजजभ ऩयेको उजयुी सम्फन्धभा -्  

 यावद्सम सूचना आमोग 
 

१०. सम्ऩादन गयेका भखु्म भखु्म काभको वर्र्यण  ्

१०.१द्वतेऩर जायी  
 देशको र्तथभान आनथथक अर्स्था य नेऩार सयकायको तत्कारको कामथददशा सम्फन्धी द्वतेऩर जायी गरयएको। 

वर्नासकायी बकूम्ऩ य आऩूनतथ प्रणारीभा नसजथना बएको असहजतारे अथथतन्रभा ऩायेका प्रनतकूर प्रबार्हरु, 
नतनफाट नसजजथत सभस्माको सभाधान गनथका रानग तत्कार गरयन ु ऩने सधुाय कामथ मोजना  य सधुाय 
कामाथन्र्मनको कामथमोजना सभेत तमाय गयी व्मर्जस्थत रुऩभा कामाथन्र्मन गरयएको ।  
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1. बकूम्ऩ वऩनडतका रानग न्मानो कऩडा य ऩनुननभाथणको रानग यकभ ननकासा  
 नेऩार सयकायको ननणथम फभोजजभ बकूम्ऩ ऩीनडतका रानग प्रनत ऩरयर्ाय दशहजाय रुऩैमाॊ नगद अनदुान 

उऩरधध गयाउन २०७२ भॊसीय १५ भा रु. ६ अर्थ २ कयोड ५६ राि ७० हजाय य २०७२ पागनुभा 
रु. १ अर्थ १२ गयी जम्भा रू. ७ अर्थ १४ कयोड ननकासा गरयएको।  

 बकूम्ऩऩनछको ऩनुननथभाथण कामथराई अगानड फढाउन यावद्सम ऩनुननथभाथण प्रानधकयणराई रू. ७० अर्थ ननकासा 
ददइएको।  

2. आनथथक ऩनुरुद्दाय कोषको व्मर्स्था  
 बकूम्ऩफाट बएको ऺनत, सीभा नाकाभा बएको अर्योध तथा आऩूनतथ प्रणारीको असहज ऩरयजस्थनतफाट कृवष, 

ऩमथटन, उद्योग, व्मर्सामरगामत अथथतन्रभा ऩनथ गएको प्रनतकूर असयराई न्मूनीकयण गने, कृवष, ऩमथटन, 
उद्योग व्मर्सामको सचुारु सॊचारनभा सहमोग ऩयु ्माउन,े आनथथक कृमाकराऩभा वर्स्ताय लमाउन सहमोग 
ऩमुाथउन,े रगानीको वर्द्वसनीम र्ातार्यण फढाउन मोगदान गने, योजगायी फवृि य उत्ऩादन र्ृवि गनथ सहमोग 
ऩमुाथउन,े अथथतन्रभा गनतशीरता लमाउन,े असहज ऩरयजस्थनतभा उद्योग व्मर्साम य उद्यभशीर नागरयकराई 
याज्मको तपथ फाट सम्फोधन गयी आत्भवर्द्वास फढाउने उदेश्मरे धमाज अनदुान य ऩनुकजाथको सवुर्धा उऩरव्ध 
गयाउन एकसम अर्थ रुऩैमाॉको आनथथक ऩनुरुद्दाय कोषको व्मर्स्था गरयएको। कोषभा नेऩार सयकायका 
तपथ फाट रु. ५ अफथ जम्भा गरयएको। 
 

3. याजस्र् सॊकरन य याजस्र् प्रशासनभा सधुाय  
 र्तथभान सयकाय गठन ऩूर्थ नै शरुु बएको तयाई-भधेश आन्दोरन य सीभा नाकाहरुभा बएका अर्योधरे 

आऩूनतथ प्रणारी य आनथथक विमाकराऩभा ऩयेको प्रनतकूर प्रबार्का र्ाफजूद २०७३ असाय भसान्तसम्भ 
र्ावषथक रऺ ४७५ अर्थ ०१ कयोडको तरुनाभा  रु. ४८२ अर्थ ७४ कयोड याजस्र् सॊकरन गयी रऺको 
१०२ प्रनतशत प्रगनत हानसर बएको। मसफाट याजस्र् य कुर गाहथस्थ उत्ऩादनको अनऩुात गत र्षथको १९ 
प्रनतशतफाट फवृि बई  २१.५ प्रनतशत ऩगेुको। 

 वर्द्यभान असहज अर्स्थाफाट न्मनु बएको याजस्र् ऩरयऩूयण गयी याजस्र् सॊकरनको रक्ष्म हानसर गनथ याजस्र् 
ऩरयचारनको रै्कजलऩक कामथमोजना स्र्ीकृत गयी कामाथन्र्मनभा लमाइएको।  

 याजस्र् सम्फन्धी रेिा य त्माङ्कराई प्रबार्कायी य वर्द्वसनीम फनाउन याजस्र् सॊकरनको एकीकृत त्माङ्क 
प्रणारी स्थाऩना गने िभभा काठभाडौं उऩत्मका र्ावहय ११ जजलराभा याजस्र् व्मर्स्थाऩन सूचना प्रणारी 
प्रायम्ब बएको ।  

 याजस्र् प्रशासनभा सॊयचनागत सधुाय गने उद्देश्मरे केजन्िम याजस्र् फोडथको अर्धायणा, एकीकृत कय सॊवहता 
तजुथभाको अर्धायणाऩर, वर्द्यतुीम व्माऩाय य कय प्रणारी फीचको अन्तयसम्फन्ध अध्ममन वर्षमक अर्धायणा 
स्र्ीकृत गयी फहृत्तय सधुायको िाका अगानड फढाइएको।  

 एकीकृत वर्द्यतुीम कय प्रणारीको स्थाऩनाको कामथ प्रायम्ब बएको।  
 याजस्र् छुटराई ऩायदशॉ य व्मर्जस्थत तलुमाउन कम््मटुय प्रवर्नधभा आधारयत प्रणारी स्थाऩना गयी 

ऩरयऺणको रुऩभा राग ुगरयएको।  
 वर्बागीम प्रभिुहरुराई थऩ जजम्भेर्ाय य उत्तयदामी फनाउन आन्तरयक याजस्र् वर्बाग, बन्साय वर्बाग, याजस्र् 

अनसुन्धान वर्बाग य याजस्र् प्रशासन तानरभ केन्िका प्रभिुहरुका साथै याजस्र् कामाथरमहरुका प्रभकुहरूसॊग 
कामथ सम्ऩादन सम्झौता गरयएको।  

 याजस्र् प्रशासन य आनथथक प्रशासनभा काभ गने कभथचायीको दऺता य सीऩ अनबर्ृवि गने उदेश्मरे सॊघीम 
सॊयचनाभा वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन, सहामता व्मर्स्थाऩन सूचना प्रणारी, तानरभ आर्श्मकता ऩवहचान, आमोजना 
रेिा, बन्साय भूलमाङ्कन, सार्थजननक िरयद य कय सम्फन्धी २६ र्टा तानरभ सञ्चारन गयी ८१० जना 
कभथचायीराई तारीभ प्रदान गरयएको।  
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 सेर्ा प्रर्ाहराई सयरीकृत एर्ॊ प्रबार्कायी फनाउन ेय याजस्र् सॊकरन र्ृवि गने उदेश्म अनरुुऩ जग्गा तथा 
घय जग्गा नन:सगथभा ऩूॊजीगत राबकय सम्फन्धी ननदेजशका, २०७२ य क्मानसनोको आकजस्भक राबकय 
सम्फन्धी ननदेजशका, २०७२ स्र्ीकृत गयी राग ुगरयएको।  

4. अन्तयाथवद्सम आनथथक सहामता ऩरयचारन  
 वर्नबन्न २७ र्टा ऩरयमोजना कामाथन्र्मनको रानग रु १ िर्थ ९५ अर्थ ६० कयोड फयाफयको रै्देजशक 

सहामता सम्झौता बएको। मसभध्मे रु. ७९ अर्थ २० कयोड ३७ राि अनदुान (४०.४९%) य रु. १ िफथ 
१६ अर्थ ३९ कयोड ५० राि र्यार्यको सहनुरमत ऋण सहामता (५९.५१%) यहेको।  

 बकूम्ऩ ऩनछको ऩनुननथभाणको रानग अन्तयाथवद्सम सहामता ऩरयचारनराई प्रबार्कायी फनाउन स्थानीम वर्कास 
साझेदायहरुसाॉगको फैठक सम्ऩन्न बएको।  

 फैदेजशक सहामता अन्तगथत वर्गत र्षौंदेजिको सोधबनाथ हनु फाॉकी यकभ भध्मे रु. ३७ अर्थ ८५ कयोडबन्दा 
फढी शोधबनाथ प्राद्ऱ बएको।  

६ सार्थजाननक िचथ व्मर्स्थाऩन 
 । चार ुआ . फ . को असाय भसान्त सम्भ कुर रु.५८५ अफथ ६५ कयोड सार्थजाननक िचथ बएको  , 

जसभध्मे चारतुपथ  रु . ३६६ अफथ ४९ कयोड य ऩुॉजीगत तपथ  रु . ११७ अर्थ ६० कयोड य वर्त्तीम 
व्मर्स्थातपथ  रु.१०५ अर्थ ५६ कयोड िचथ बएको ।  

 ऩूर्ाथधाय आमोजनाहरु ऩवहचान गनथ, प्राथनभकता ननधाथयण गनथ, कार्ाथन्मनका रागी सभन्र्म, सहजीकयण, स्रोत 
व्मर्स्थाऩन य ननदेशन गनथका रागी  "ऩूर्ाथधाय आमोजना अनगुभन तथा ननदेशन उच्चस्तयीम सनभती ” गठन 
गरयएको। मस सनभनतफाट ऩूर्ाथधायसॉग सम्फजन्धत वर्नबन्न ननणथमहरू गयी भजन्रऩरयषदभा प्रस्तार् रैजान सहभती 
प्रदान गरयएको।  
 

७. व्मार्साम तथा व्माऩाय सहजीकयण 
• बकूम्ऩवऩनडतको कजाथ ऩनुताथनरवककयण गने कामथ सम्ऩन्न बएको।  
• फन्द, हडतार य सीभा नाकाहरुको अफयोधका कायण ननजी ऺेरभा ऩनथ गएको प्रनतकुर प्रबार्राई न्मून गयी 
तत्कार वर्त्तीम सहनुरमत प्रदान गने उद्देश्मरे  नेऩार  याद्स  फैंकरे फैंक त था वर्त्तीम सॊ स्थाहरु भापथ त उद्यभी 
व्मार्सामीहरुराई क जाथ नोक्सानी व्मर्स्थाभा सयरीकयण , कजाथ ऩनुताथनरकीकयण फा ऩनुसंयचनाको सवुर्धा , 
आम्दानी िचथ रेिाङ्कन गने अफनध थऩ , वकस्ता बकु्तानी शरुु हनुे ग्रसे अफनध,  ट्रद्श रयनस्ट कजाथ असूर गने 
अफनध थऩ  रगामतका वर्नबन्न ननमभनकायी छुट तथा वर्त्तीम उत्प्रयेणाहरु प्रदान गरयएको।  
• वर्द्यभान असहज अर्स्थाभा ननजी ऺेररे बोगेका सभस्माका सम्फन्धभा अध्ममन गयी सझुार् ऩेश गनथ ननजी 
ऺेर सभेतको सहबानगताभा याजस्र् सजचर्को अध्मऺताभा उच्चस्तयीम सनभनत गठन गयी सम्र्ाद , सहकामथ य 
सहभती जटुाई सभस्मा सभाधान गने प्रणारी स्थाऩना गरयएको।  
• राभो सभमसम्भ बन्साय नाकाभा योवकएका भारस्तहुरुराई यीरुवटङ गने , फण्डेड रे्मयहाउसको सवुर्धा 
अन्तयगत ननकासी गनथ ऩाउने अफनध थऩ गने , कोरकाता फन्दयगाहभा रागेको नफरम्फ शलुक , नडभयेज शलुक 
रगामतका शलुकहरु नभनाहा र्ा छुटका रानग सम्फजन्धत ननकामभा अनयुोध गने , सखु्िा फन्दयगाहा य वर्यगञ्ज 
बन्साय कामाथरमका गोदाभभा यहेका साभानभा राग्ने नफरम्र् शलुक य ऩावकथ ङ शलुक नभन्हा गने रगामतका 
कामथहरु गयी व्माऩाय सहजीकयण गरयएको।  
• बन्साय जाॉचऩास प्रविमाराई अनराइनभा आधारयत फनाई व्मासावमक रागत न्मून गने उद्देश्मरे  ASYCUDA 
World प्रणारी तमाय गयी भेची बन्साय कामाथरमफाट ऩयीऺण शरुुफात गरयएको।  
• याजस्र् छुटको वर्यणराई व्मर्जस्थत गनथ अनराइनभा आधारयत छुटको सफ्टरे्मय तमाय गयी कामाथन्र्मनभा 
लमाइएको।  
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 सखु्िा फन्दगाथह, कृष्णनगय, नेऩारगञ्ज बन्साय कामाथरमहरुभा वर्स्ताय गयी बन्साय वर्बाग य अथथ भन्रारमफाट 
अनगुभन गने व्मर्स्था गरयएको।  
• नेऩारभा आमात हनुे वर्बीन्न भारस्तहुरूभा राग्ने बन्साय भहसरु , भूलम अनबफवृि कय, अन्त:शलुक तथा अन्म 
दस्तयुहरूको जानकायी SMS प्रणारीफाट प्रदान गने व्मर्स्था गरयएको।  
•फैदेजशक व्माऩायको नसरनसराभा बन्साय जाॉचऩास प्रकृमाराई नछटो छरयतो य व्मर्जस्थत फनाउन , यहेको कभी 
कभजोयी ऩवहचान गयी बन्साय नफन्दभुा प्ररे्श गयी जाॉचऩास बई फवहगथभन सम्भको सभम अध्ममन गनथ  Time 

Release Study (TRS) को कामथ भेची बन्साय कामाथरमफाट शरुुर्ात गरयएको । 
• नर वर् स्थर कामाथरमभा मारहुरूरे लमाई धयौटीभा यहेका भारस्तहुरूको अनबरेि व्मर्जस्थत गनथ अनराइनभा 
आधारयत सफ्टरे्मय तमाय गयी कामाथन्र्मनभा लमाइएको।  
 केजन्िम याजस्र् फोडथ गठन गने नसरनसराभा प्रस्तावर्त फोडथको काननुी , सॊगठनात्भक य काथथ प्रविमाको 
ऩवहचान गनथ वर्ऻ सभहुफाट ऩयाभशथ नरने प्रविमा थारनी गरयएको।  
 

८. याजस्र् चहुार्ट ननमन्रण 
• याजस्र् चहुार्ट ननमन्रण गने सन्दबथभा वर्नबन्न ऺेरहरुका २८१ र्टा कयदाताहरूको कायोर्ायको अनसुन्धान 
गरयएको। १११७ र्टा भारर्ाहक गानडहरुको बौनतक चेकजाॉच सम्ऩन्न गरयएको ।  
• वर्देशी भिुा अऩचरनका ६० फटा अनसुन्धान सम्ऩन्न गयी सम्फजन्धत अदारतभा भदु्दा दामय गरयएको छ।  
 याजस्र् चहुार्ट अनसुन्धान प्रविमाराई सभमानकूुर व्मर्जस्थत गने सम्फन्धभा याजस्र् चहुार्ट ननमन्रण ऐनभा 

सॊशोधनको प्रायजम्बक प्रविमा अगाडी फढाइएको ।साथै, याजस्र् चहुार्ट अनसुन्धान कामथवर्नधको भस्मौदा 
तमायीको चयणभा यहेको ।  Risk Profile ऩवहचान गयी सो को आधायभा अनसुन्धानको प्रविमा थारनी 
गरयएको ।  
 

९. सम्ऩत्ती शदु्दीकयण ननर्ायण  
 वर्नबन्न ननकामहरुभा काथथयत जनशजक्तको ऺभता अनबर्ृविका रागी  Anti Money Laundering/Combating for 

Financing of Terrorism (AML/CFT) सम्फन्धी Asia Pacific Group को ३८ देश तथा १० अन्तयाथवद्सम सॊघ सस्था 
सहबागी बएको APG Typologies and Capacity Building Workshop सम्ऩन्न गरयएको ।  

 सम्ऩती शदु्दीकयण अनसुन्धान वर्बागफाट ३२ र्टा सम्ऩत्ती शदु्दीकयण सम्फन्धी भदु्दा वर्शेष अदारतभा अनबमोजन 
गरयएको ।  

 याजरट्रम भिुा ननभथरीकयण तथा आतङ्कर्ादभा वर्त्तीम रगानी सम्फन्धी जोिीभ भूलमाङ्कन  (२०१४-१६) को 
प्रनतेरे्दन तमाय गरयएको।  

 सम्ऩती शदु्दीकयण अनसुन्धान वर्बागभा उजयुीहरूराई व्मर्जस्थत गनथ य अनसुन्धानको अर्स्था जानकायी हनुे गयी 
Anti-Money Laundering Case Management Information System सम्फन्धी सफ्टरे्मय तमायी अजन्तभ चयणभा 
ऩगेुको।  

 सम्ऩजत्त शदु्दीकयण अनसुन्धान वर्बागरे अनसुन्धानको नसरनसराभा अनसुन्धा न गने ननकामहरूफीचभा आऩसी 
सभन्र्म कामभ गयी सझुार्हरू आदानप्रदान गयी अनसुन्धान कामथ सशक्त फनाउन ऩने ४ ननकामहरूसॉग MOU 
गने कामथ अगानड फढाइएको।  

 
१०. काननु तजुथभा तथा सॊशोधन  

• नेऩारको सॊवर्धान जायी बएऩद्ळात ्सॊवर्धानसॉग फाजझएका कानूनहरुराई सॊशोधन गने नसरनसराभा बन्साय ऐन , 
२०६४ भा सॊशोधनको प्रस्तार् गयी केही नेऩार ऐन सॊशोधन सम्फन्धी वर्धेमकको रुऩभा व्मर्स्थावऩका -सॊसदभा 
ऩेश बएको ।  



18 

 

• नेऩार याद्स फैक ऐन  (दोश्रो सॊशोधन ) वर्धेमक २०७१ , फैवङ्कङ कसूय तथा सजाम  (ऩवहरो सॊशोधन ) वर्धेमक 
२०७१, फैंक तथा वर्त्तीम सस्था सम्फन्धी कानूनभा सॊशोधन य एकीकयण गनथ फनेको वर्धेमक, २०७२ , 
कभथचायी सॊचम कोष (नर्ौ सॊशोधन) वर्धेमक, २०७१, ननऺेऩ तथा कजाथ सयुऺण कोषको स्थाऩना य सञ्चारन 
गने सम्फन्धभा व्मर्स्था गनथ फनेको वर्धेमक, २०७२ य रेिाऩयीऺण  (ऩवहरो सॊशोधन ) वर्धेमक, २०७१ 
व्मर्स्थावऩका सॊसदभा टेफरु गरयएको ।  

 नेऩारको सॊवर्धान , २०७२ अनसुाय तजुथभा गनुथऩने यावद्सम प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आमोग सम्फन्त्धी , सॊघ, 
प्रदेश य स्थानीम तहको फजेट घाटा व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी  वर्त्तीम अनशुासन सम्फन्धी सॊघीम आकजस्भक कोष 
सम्फन्धी काननुहरू तजुथभाको  रागी काननु , न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमफाट सैद्दाजन्तक सहभनत प्राद्ऱ 
गरयएको।  

 
११. वर्देश भ्रभण  

• चीनको फेइजजङभा एनसमारी ऩूर्ाथधाय नफकास फैंकको जनर्यी १६ , २०१६ भा बएको उद्घाटन सभायोहभा 
बाग नरनकुा साथै चीननमाॉ उच्चस्तयीम नेततृ्र् सॉग बेटघाट गयी नेऩारभा इन्धन आऩूनतथ , ऩूर्ाथधाय नफकास य 
नेऩारभा रगानी गने सम्बार्नाका सम्फन्धभा छरपर बएको।  साथै, एनसमारी ऩूर्ाथधाय वर्कास फैंकका 
अध्मऺसॉग ऩनन बेटघाट बई नेऩारभा जरवर्द्यतु , प्रसायण राइन य ऩूर्ाथधाय वर्कास आददभा रगानी गने 
सम्फन्धभा ऩनन छरपर बएको।  
• नभरयाद्स बायतको भ्रभण गयी बायतका वर्त्तभन्री अरुण जेट्री य नफदेश भन्री सषुभा स्र्ायाजसॉग बेटघाट गयी 
ददऩऺीम सम्फन्ध सधुायका सम्फन्धभा छरपर हनुकुा साथै नेऩार बायत दद्रऩऺीम सम्फन्ध सधुाय का फायेभा 
वर्स्ततृ छरपर बएको।  
सम्भाननीम प्रधानभन्रीको बायत भ्रभणका अर्सयभा हरुाकी याजभागथ ननभाथण सम्फन्धी य बकूम्ऩ ऩनछको 
ऩनुस्थाथऩना ऩनुननथभाथण सम्फन्धी सम्झौताभा हस्ताऺय बएको।  

 
१२. आ.र्. २०७३/७४ को फषथको फजेट प्रस्ततु 
   • सॊवर्धान फभोजजभ २०७३ जेठ १५ गते १० िफथ ४८ अफथ ९२ कयोड को फजेट व्मर्स्थावऩका-   सॊसदभा ऩेश 

बई कामाथन्र्मनभा आएको।  
   • उच्च आनथथक र्ृवि हानसर गयी भरुकुराई आनथथक सम्र्ृविको भागथभा रैजाने तपथ  फजेट केजन्ित गरयएको।  

• फजेट भापथ त बकूम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण प्रबावर्त अथथतन्रराई ऩनुरुत्थान गने रक्ष्म नरइएको। 
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१०.१३ cf=j= @)&२÷&३असार dlxgf;Ddsf] /fh:j c;"nL ljj/0f 
 

नस
.
नॊ 

 शीषथक 

र्ावषथक रक्ष्म 

२०७१।७२को असरुी २०७२।७३ असायको २०७२।७३ असाय सम्भको तरुनात्भक असरुी प्रनतशत 

  असायको असाय सम्भको रक्ष्म असरुी रक्ष्म असरुी 
र्ावषथक 
रक्ष्मको 

असाय 
भवहनाको 

असाय 
भवहना 
सम्भको 

गत आ र् को 
मसै 
अर्नधसम्भको 

!= बन्साय भहशरु  7012665 74671022        

  
ऩैठायी  6695495 70487070        

  
ननकासी  17580 309245        

  

बन्सायको अन्म 
आम  36405 643636        

  
कृषष सुधाय शुल्क  263185 3231071        

@= मूल्य अभिबदृ्धि कर  11642350 112377395        

  
उत्ऩादन, बफक्री सेवा  4557795 39555262        

  
ऩैठायी  7084555 72822133        

#= अन्तशुल्क  7416008 53524950        

  आन्तरयक उत्ऩादन  5049272 31052216        

  ऩैठायी  2366736 22472734        

$ स्वास््य सेवा कर  24247 562917        

% भशऺा सेवा शुल्क  38794 461616        

^ आयकर  19335693 88459090        

  
आमकय  18223272 79671096        

  
घयजग्गा फहार कय  584770 2660094        

  
ब्माज कय  527651 6127900        

& यजजष्ट्रेषन दस्तुय           
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* सवायी साधन कय           

( अन्म कय           

  जम्भा कय याजस्व           

!) 

जम्भा गैय कय 
याजस्व           

  कूर याजस्व           

 
 

               



21 

 

११.   ननकामगत उऩरजधधहरु 
११.1.   सार्थजननक व्मर्स्थाऩन एर्ॊ साभान्म प्रशासन  ्

 याजस्र् सभूहभा कामभ यहेको शैजऺक मोग्मता ऩरयभाजथनका रानग अर्धायणा ऩर तमाय गयी साभान्म प्रशासन 
भन्रारमभा ऩठाइएको । 

 जजन्सी ननयीऺण कामथ सभाद्ऱ गयी प्रनतरे्दन तमाय गरयएको । 
 ऩसु्तकारमको सदुृढीकयण कामथ सम्ऩन्न गरयएको । 
 भन्रारमको वर्द्यतुीम हाजजय प्रणारीको स्तयोन्ननतको कामथ प्रायम्ब गरयएको । 
 भन्रारमभा दताथ ,चरानी य ऩर व्मर्स्थाऩनभा Office Automation System सञ्चारन गनथ ऩयीऺण (Live 

Testing) को कामथ सरुु बएको । 
 केन्िीम आनथथक वर्र्यण तमाय गयी भहारेिा ननमन्रक कामाथरमभा ऩठाउने कामथ सम्ऩन्न बएको । 
 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट प्राद्ऱ वर्नबन्न उजयुीहरूको छाननफन कायफाहीका सम्फन्धभा तदारुकता 

देिाइएको साथै भन्रारमराई बएका ननदेशनहरू ननमनभत रुऩभा कामाथन्र्मन गरयएको । 
 भन्रारमभा कामथयत जनशजक्तको ऺभता वर्कासका रानग आर्श्मक वर्नबन्न तानरभ सॊचारन  

गरयएको ।  
 भन्रारमका गनतवर्नधहरू सार्थजननक गनथ नेऩार टेनरनबजनफाट अथथको अथथ कामथिभ सञ्चारन  

गरयएको । 

 भन्रारमभा कामभ यहेको सूचना प्रवर्नधराई व्मर्जस्थत गने नसरनसराभा नेटर्कथ  सबथय स्तयोन्ननत, सूचना प्रवर्नध 
उऩकयणका सम्फन्धभा Reduntant Internet, VMware Vcentre राइसेन्स िरयद य एन्टीबाइयस क्मास्ऩयस्की  
सफ्टरे्मय िरयद गयी सेर्ाराई सचुारु, शसक्त एर्ॊ स्तयोन्ननत गरयएको साथै आनथथक नीनत वर्द्ऴषेण भहाशािासॉग 
सम्फजन्धत Public Debt Operations & Managent Software (DOMS) अन्तयाथवद्सम फोरऩर आह्वानफाट प्रस्तावर्त 
फोरऩरहरूको प्रावर्नधक वर्षमभा भूलमाॊकन गने कामथ बै यहेको ।  

 भन्रारमको सूचना प्रवर्नध प्रणारीभा सधुाय गयी भहाशािा प्रभिुफाट अनगुभन गने प्रणारीको वर्कास गरयएको 
। 

 सम्भाननीम याद्सऩनतज्मू सभऺ ऩेश बएका अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग, भहारेिा ऩयीऺकको कामाथरम 
तथा रोक सेर्ा आमोगको र्ावषथक प्रनतरे्दनभा उजलरजित मस भन्रारमसॉग सम्फजन्धत वर्षमहरू कामाथन्र्मन 
गरयएको । 

 नेऩार सयकायको National Portal भा अथथ भन्रारमको तपथ फाट सभारे्श गनुथऩने वर्षमहरू सभारे्स गने 
व्मर्स्था नभराइएको । 

 भ्रद्शाचाय वर्रुिको अन्तयाथवद्सम भहासन्धी एर्ॊ यावद्सम कामथमोजना फभोजजभ मस भन्रारमका तपथ फाट सम्ऩादन 
गनुथऩने कामथहरू मथासभमभा नै ऩूया गरयएको । 

 भन्रारमको दैननक कामथ सॊचारनभा Online System शरुुर्ात गरयएको । 

 भन्रारम य भातहतका ननकामभा कामथयत कभथचायीहरूको सरुर्ा काज तथा ऩदस्थाऩनाका रानग भाऩदण्ड 
स्र्ीकृत गरयएको । 

 भन्रारमभा काभ नराग्ने बएका ऩयुाना कम््मटुय, पननथचय रगामतका ऩूॉजजगत सम्ऩजत्तहरूको नरराभीका रानग 
अन्म प्रकृमा ऩूया गयी सूचना प्रकाशन गरयएको । 

 सूचना प्रवर्नध सम्फन्धी उऩकयण िरयदका रानग िरयद प्रकृमा अगानड फढाइएको साथै नफगरु सॊचारनको रानग 
Software िरयदको सम्झौता गरयएको । 

 अथथ भन्रारमभा ऋण व्मर्स्थाऩन भहाशािा गठन गनथको रानग सॊगठन तथा व्मर्स्थाऩन सरे्ऺण कामथ 
गरयएको । 
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 भन्रारमको बर्नभा ऩमाथद्ऱ स्थानको अबार्राई ऩरयऩूनतथ गनथ नमाॉ सॊयचना वप्रपेफ ननभाथण गनथ प्रकृमा अगानड 
फढाइएको । 

 आनथथक प्रशासन सम्फन्धी Software भा आनथथक प्रशासनका आम्दानी एर्ॊ िचथ वर्र्यणराई प्रवर्वद्श गयी वर्त्तीम 
अनशुासन य कुशरताराई प्रफिथन गरयएको । 

 

११.2 याजस्र् व्मर्स्थाऩन भहाशािा 

 देशको र्तथभान आनथथक अर्स्था य नेऩार सयकायको तत्कारको कामथददशा सम्फन्धी स्रे्तऩरको कामाथन्र्मन तथा 
सीभा नाका अर्योधका कायण हनु गएको याजस्र् ऺनतको ऩरयऩूयणका रानग अथथ भन्रारम एर्ॊ भातहतका 
वर्बागहरूरे सभम सारयणी सवहतको कामाथन्र्मन तथा रै्कजलऩक कामथमोजना फनाई कामाथन्र्मनभा लमाएको । 

 सीभा नाका अर्योध तथा आऩूनतथ असहजताका कायण नसजथना बएका सभस्माका सम्फन्धभा ननजी ऺेरका प्रनतनननध 
सॊस्था एर्ॊ उद्यभी व्मर्सामी य सयकायी ननकामहरूफाट अथथतन्रको सफरीकयणका रानग वर्नबन्न भाग एर्ॊ सझुार्हरू 
प्रस्ततु बएका नथए । नेऩार सयकाय (भा. अथथभन्रीस्तय) को नभनत 2072/08/28 को ननणाथमानसुाय तत्कानरन 
अर्स्थाको वर्द्ऴषेण गयी उऩमकु्त सझुार् ददन ननजी ऺेर सभेतको प्रनतनननधत्र् यहने गयी श्री  सजचर् (याजस्र्) को 
सॊमोजकत्र्भा गदठत उच्चस्तयीम याहत नसपारयस सनभनतरे नभनत 2072/09/12 भा वर्नबन्न सझुार्सवहत ऩेश 
गयेको प्रनतरे्दनभा नसपारयश गरयएका सझुार्हरू कामाथन्र्मन य सहजीकयणका रानग वर्नबन्न ननकामहरूभा ऩठाइएको 
तथा कनतऩम सझुार्हरूका हकभा अथथ भन्रारमफाट सभेत कामाथन्र्मन य सहजीकयण व्मर्स्था गरयएको । 

 अथथ भन्रारमका सजचर् य भातहत वर्बागहरूका भहा-ननदेशकहरूफीच मस आनथथक र्षथका रानग रजऺत याजस्र् 
असरुी ऩूया गनथ, सम्बावर्त याजस्र् चहुार्ट ननमन्रण कामथभा सविम यहन य कामाथत्भक रक्ष्महरू प्राद्ऱ गनथ कामथ 
सम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न गरयएको ।  

 याजस्र् असरुी कामथ य याजस्र् चहुार्ट ननमन्रण कामथभा सॊरग्न अथथ भन्रारम अन्तगथतका आन्तरयक याजस्र् 
वर्बाग, बन्साय वर्बाग य याजस्र् अनसुन्धान वर्बागका प्रभिुरे  आ-आफ्ना भातहत कामाथरमका कामाथरम 
प्रभिुहरूसॉग तत ्तत ्कामाथरमहरूका रानग तोवकएका सफै प्रकायका र्ावषथक रक्ष्म हानसर गनेगयी कामथ सम्ऩादन 
सम्झौता सम्ऩन्न गरयएको।  

 आनथथक र्षथको प्रायम्बभै याजस्र् व्मर्स्थाऩन भहाशािारे अथथ भन्रारम य भातहतका सफै वर्बागहरूरे चार ु
आनथथक र्षथभा सम्ऩादन गने प्रस्तावर्त नीनत तथा कामथिभ कामाथन्र्मन गनथ भखु्म भखु्म कृमाकराऩहरू सभम-
सारयणी सवहतको कामाथन्र्मन कामथमोजनाको तमाय गरयएको ।  

 अथथ भन्रारम अन्तयगत स्र्ामत्त ननकामको रुऩभा यहनेगयी केन्िीम याजस्र् फोडथको गठनका रानग काननुको 
तजुथभा गनथ ऩयाभशथदाताको छनौट बई कामथ  

बइयहेको । 

 याजस्र् सम्फन्धी ऐनहरूराई अद्यार्नधक गयी एकीकृत कय सॊवहता (Tax Code) तमाय गने सम्फन्धभा अन्तयाथवद्सम 
भान्मता प्राद्ऱ वर्ऻ सजम्भनरत कामथटोरीरे भस्मौदा तमाय गने  

कामथ बइयहेको ।  

 E-commerce य कय प्रणारी  सम्फन्धी अर्धायणाऩर स्र्ीकृत बई अध्ममनको चयणभा  

यहेको । 

 सयकायरे याजस्र् छुट प्रदान गनथ गयेका ननणथमहरू वर्द्यतुीम भाध्मभभा अनबरेजिकयण गयी सयुजऺत  याख्न,े 
सार्थजननकीकयण गने एर्ॊ जन प्रनतनननधहरू सभऺ मथा सभमभा प्रस्ततु गनथ सयर हनुे गयी याजस्र् छुट सम्फन्धी 
सफ्टरे्मय तमाय बई ऩयीऺणको चयणभा यहेको ।  
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 याजस्र् सॊकरनको एकीकृत त्माङ्क प्रणारी स्थाऩना गने िभभा काठभाण्डौ उऩत्मका फावहय ११ जजलराभा 
Revenue Management Information System रागू बइसकेको । 

 भन्रारमभाका उच्च नेततृ्र् तहफाट  याजस्र् असरुी तथा चहुार्ट ननमन्रण कामथभा कामथयत कामाथरमहरूको 
स्थरगत अनगुभन , अर्रोकन तथा ननयीऺण भ्रभण गयी याजस्र् असरुी तथा कामाथत्भक रक्ष्महरू रक्ष्मानसुाय 
हानसर गनथ भौजिक एर्ॊ नरजित ननदेशन प्रदान गरयएको ।  

 भूलम अनबर्ृवि कयभा दताथ बई र्ावषथक रु. ५ कयोड बन्दा फढी कायोर्ाय गने कयदाताहरूरे रु. १ राि बन्दा 
फढीको िरयद वर्िीको वर्र्यण कय वर्र्यण दाजिरा गदाथकै अर्स्थाभा ऩेश गनुथऩने व्मर्स्थाराई कामाथन्र्मनभा 
लमाइएको ।  

 र्ावषथक रु. ४० राि बन्दा फढी आम आजथन गनेरे अननर्ामथ रुऩभा आम वर्र्यण ऩेश गनुथऩने प्रार्धानका 
सम्फन्धभा आम वर्र्यणको ढाॉचा तमाय बई कामाथन्र्मनभा आएको।  

 कयदाताहरूरे ऩेश गनुथ ऩने कय वर्र्यण, आम वर्र्यण य सोका सहमोगी वर्र्यण तथा पायाभहरूभा सभमानकूुर 
ऩरयभाजथन गयी कयदाता भैरी, सयर एर्ॊ याजस्र् सॊयजऺत ऩारयएको।   

 कय र्क्मौता व्मर्स्थाऩन गनथ गत आनथथक र्षथभा गठन बएको कय पर्छ्यौट आमोग सभऺ १७२६ ननरे्दनहरू 
फक्मौता पर्छ्यौटका रानग दताथ बएकाभा १०६९ ननरे्दन उऩय कायफाही गयी रु. ९ अफथ ५५ कयोड यकभ 
दाजिरा गयाउने अजन्तभ ननणथम गयी आमकय भूलम अनबर्ृवि कय य अन्त:शलुक सम्फन्धी फक्मौताको सभामोजन 
गरयएको ।  

 कय प्रणारीराई सयरीकृत गनथ मस आनथथक र्षथभा जग्गा तथा घयजग्गा ननसगथभा ऩूॉजीगत राब कय सम्फन्धी 
ननदेजशका य क्मानसनोको आकजस्भक राबकय सम्फन्धी ननदेजशका जायी गरयएको । 

 आनथथक ऐन, २०७२ रे व्मर्स्था गयेको २०६० सार असाय भसान्तसम्भ रगत कामभ बई असरु उऩय हनु 
नसकेका आमकय, होटर कय , भनोयञ्जन कय , ठेक्का कय य वर्िीकय  फक्मौता भध्मे प्रनत रगत रु. २० हजाय 
सम्भको फक्मौता अऩरेिन गने प्रार्धान फभोजजभ कुर ३६०१६ र्टा रगतफाट रु. १५ कयोड ७८ राि ३९ 
हजाय ५४५ फयाफयको  र्क्मौता अऩरेिन गरयएको ।  

 कय र्क्मौता व्मर्स्थाऩन गनथका रानग स्थामी प्रकृनतको वर्र्ाद ननरुऩण सॊमन्र गठन गने सम्फन्धभा एक अध्ममन 
कामथदर गठन गयी अध्ममन बई यहेको य प्रनतरे्दन ऩेश गने िभभा यहेको । 

 भूलम अनबर्ृवि कय ऐन, २०५२ याजस्र् चहुार्ट ननमन्रण ऐन २०५२, आमकय ऐन २०५८, अन्त:शलुक ऐन 
२०५८, तथा बन्साय ऐन, २०६४ फभोजजभ तजुथभा गनुथऩने ननदेजशका एर्ॊ कामथवर्नधहरू तजुथभा गने तथा जायी 
बैसकेका ननदेजशकाहरू तथा कामथवर्नधहरूभा सभमानकूुर ऩरयभाजथन गने कामथ बइयहेको ।  

 आनथथक ऐनरे प्रदान गयेका छुट सवुर्धा एर्ॊ सहनुरमतका मोजना (Scheme) हरूको कामाथन्र्मन  

गरयएको ।  

 गत आनथथक र्षथभा गठन बएको उच्चस्तयीम कय प्रणारी ऩनुयार्रोकन आमोगरे ददएका सझुार्हरू कामाथन्र्मन 
गने सम्फन्धभा कामथटोरी गठन बई कामाथन्र्मनको सभमफिता सवहतको प्रनतरे्दन ऩेश बएको ।  

 कयदाताहरूरे फझुाउन ुऩने कय यकभ वर्द्यतुीम भाध्मभफाट बकु्तानी गने , आम वर्र्यण फझुाउने म्माद थऩको 
सूचना तथा आम वर्र्यण फझुाउने सम्फन्धी सन्देश य कय चकु्ता प्रभाण ऩर जायी सम्फन्धी व्मर्स्था एकीकृत कय 
प्रणारीफाटै हनुे गयी ऩूर्ाथधाय तमाय ऩायी कयदाताको कय ऩरयऩारना रागत कभ गयाउने कामथ बइयहेको ।  

 अथथ भन्रारम य भातहतका वर्बागहरूको सॊगठन तथा व्मर्स्थाऩन सबेऺण गयी सॊगठनात्भक ऩनुसंयचना गने 
कामथ बइयहेको । 

 वर्नबन्न भरुकुहरूसॉग दोहोयो कय भजुक्त सम्झौता गयी रगानी आकवषथत गने िभभा नभरयाद्स फॊगरादेशसॉगको 
त्मस्तो सम्झौता प्रकृमा अजन्तभ चयणभा यहेको । 
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 आनथथक र्षथ 2072।73 को शरुुदेजि सफै बन्साय कामाथरमहरूको कामथभूरक कामथप्रणारी (Functional System) 

रागू गरयएको ।  

 अन्तयाथवद्सम व्माऩायभा सहजीकयण लमाउन स्र्चानरत अनगुभन प्रणारीको वर्कास , आनसकुडा ++ फाट आनसकुडा 
र्लडथभा स्तयोन्ननत जस्ता आधनुनकतभ प्रवर्नधको वर्कास य वर्स्ताय गयी बन्साय प्रशासनराई अन्तयाथवद्सम भाऩदण्ड 
अनरुुऩको फनाउने कामथ बइयहेको ।  

 बन्साय कामाथरमफाट आमात ननमाथत हनु ेभारर्स्तकुो सॊकेत नम्फय, भहशरुदय आददको जानकायी ददन Mobile 

Apps को ननभाथण बई कामाथन्र्मनभा लमाइएको ।  

 भेची य वर्याटनगय बन्साय कामाथरमभा Time Release Study सम्ऩन्न बएको । 

 बन्साय भूलमाङ्कन ननदेजशका, २०६८ राई सॊशोधन गयी नभनत २०७२।०८।०१ देजि कामाथन्र्मनभा लमाइएको छ 
य PCA Guidelines ऩरयभाजथन गयी कामाथन्र्मनभा लमाइएको ।  

 Nepal National Single Window कामाथन्र्मनका रानग ऩूर्ाथधाय तमाय बइयहेको  । 

 आमातकताथ य ननमाथतकताथहरूराई आमात य ननमाथतभा ननमन्रण य सहजजकयण गनथको रानग IE code को ननभाथण 
बइयहेको । 

 

११.3 आनथथक नीनत वर्द्ऴषेण भहाशािा  ्
 

 ADB को अनदुान सहमोगभा सॊचानरत Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project सॊचारनभा 
यही कामाथन्र्मनभा यहेको ।  

 सार्थजननक ननजी साझेदायी नीनत नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषदफाट नभनत 2072 असोज भवहनाभा स्र्ीकृत बई रागू 
गरयएको । 

 सार्थजननक ननजी साझेदायी ऐन ननभाथणको कामथ अगानड फढाइएको । 

 सार्थजननक ननजी साझेदायी नीनत, 2072 कामाथन्र्मनको नसरनसराभा ऺभता अनबर्ृविको रानग फॊगरादेश य 
वपनरवऩन्सको अध्ममन भ्रभण सम्ऩन्न बएको । 

 सार्थजननक ननजी साझेदायी केन्ि (PPP Centre) को स्थाऩना य उक्त केन्िको सॊयचना य कभथचायी व्मर्स्थाऩन 
सम्फन्धभा सॊगठन तथा व्मर्स्थाऩन सरे्ऺण बइयहेको । 

 सार्थजननक ऋण व्मर्स्थाऩन भहाशािा PDMU स्थाऩनाको रानग आर्श्मक सॊयचना य कभथचायीको व्मर्स्थाऩनको 
रानग सॊगठन तथा व्मर्स्थाऩन सरे्ऺण बइयहेको ।  

 सार्थजननक ऋण व्मर्स्थाऩन (PDMU) भहाशािाको रानग आर्श्मक ऩने सफ्टरे्मय िरयद गनथ अन्तयाथवद्सम 
प्रनतस्ऩधाथफाट प्रस्तार् भाग गयी सोको भूलमाङ्कनको कामथ बइयहेको । 

 ऩरयमोजनाको ऩयाभशथदाताफाट सार्थजननक ननजी साझेदायी य सार्थजननक ऋण व्मर्स्थाऩन सम्र्न्धभा सॊयचनागत, 
कानूनी य प्रकृमागत सझुार् सवहतको प्रनतरे्दन प्राद्ऱ बई सोभा सम्फजन्धत सयोकायर्ारा ननकामहरू फीच 
अन्तयविमात्भक छरपर गरयएको य अजन्तभ प्रनतरे्दन प्राद्ऱ हनुे अर्स्थाभा यहेको । 

 फेरामत सयकायको सहमोग ननकाम (DFID) द्राया सॊचानरत वर्त्तीम ऩहुॉच कामथिभ  (Access to Finance Programe) 
अन्तगथत वर्त्तीम ऩहुॉच रगामत आनथथक नीनतका सम्र्न्धभा सयोकायर्ारा र्ीच अन्तयविमा कामथिभ सम्ऩन्न  
गरयएको । 

 AML-CFT सम्फन्धी Asia Pacific Group (APG) को 38 र्टा देश तथा 10 र्टा अन्तयाथवद्सम सॊघ सॊस्था 
सहबागी बएको APG Typologies and Capacity Bulding Workshop (16-20 November 2015)  भा सम्ऩन्न 
गरयएको । 
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 सम्ऩजत्त शिुीकयण अनसुन्धानको पोकर भहाशािाको हैनसमतरे यावद्सम जोजिभ भलुमाङ्कन, सम्ऩजत्त शिुीकयण 
ननर्ायण ननमभार्रीको भस्मौदा तमाय गनथ सहजीकयण  गरयएको य अन्म सभन्र्मात्भक बनूभका र्हन गरयएको । 

 प्रस्तावर्त ऩूर्ाथधाय वर्कास फैंकको स्थाऩना सम्फन्धी अध्ममन प्रनतरे्दन तमाय गयी भाननीम अथथभन्रीज्मू सभऺ ऩेश 
गरयएको । 

 दात ृननकामहरूरे वर्नबन्न आमोजनाहरू सॊचारन गनथ उऩरधध गयाएको ऋण तथा अनदुान यकभ उक्त आमोजना 
सॊचारन गनथ जजम्भेर्ायी ऩाएका ननकामहरूराई उक्त यकभ उऩरधध गयाउन नेऩार सयकायको ननणथमानसुाय ननम्न 
ननकामहरूर्ीच सहामक ऋण तथा अनदुान सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ । 

 कारे्री ए जरवर्द्यतु आमोजनाको बाग 1 कामाथन्र्मनको रानग नभनत 2072/12/04 भा नेऩार सयकाय य 
नेऩार जरवर्द्यतु वर्कास कम्ऩनी फीच सहामक ऋण सम्झौता सम्ऩन्न बएको । 

 नभनत 2072/08/18 भा नेऩारका केही जरवर्द्यतु आमोजनाहरू ऩनु्स्थाथऩना गनथका रानग नेऩार वर्द्यतु 
प्रानधकयणसॉग सहामक ऋण सम्झौता सम्ऩन्न बएको ।  

 नभनत 2072/08/18 भा यावद्सम ग्रानभण तथा नवर्कयणीम उजाथ कामथिभ आमोजना कामाथन्र्मनका रानग  
फैकजलऩक उजाथ प्रर्िथन केन्िसॉग सहामक ऋण सम्झौता सम्ऩन्न । 

 

११.4 सॊस्थान सभन्र्म भहाशािा  ्
 

 सार्थजननक सॊस्थान हरूराई व्मार्सावमक ननकामको रुऩभा  प्रनतस्ऩधॉ, ददगो य अथथतन्रभा मथोजचत मोगदान ददन 
सक्ने फनाउन  एउटै कामथ प्रकृनतका सॊस्थानहरूराई एकआऩसभा गाभ्ने तथा सभानप्रकृनतको सेर्ा वर्तयण गने 
सॊस्थानहरूराई होजलडङ कम्ऩनी अथर्ा छाता सॊगठनको रूऩभा एकीकयण गयी सञ्चारन ग ने सम्फन्धभा वर्नबन्न 
सॊस्थानका तारकु भन्रारमहरूसॉग याम/प्रनतविमा नरइएको । 

 सार्थजननक सॊस्थानहरू को स्र्ामत्तता तथा त्मस उऩय सयकायी ननमन्रणको स्ऩद्श रक्ष्भणयेिा कोयी सयकायको 
स्र्ानभत्र् तथा व्मर्स्थाऩकीम ननमन्रणभा सञ्चारन गरयनऩुने सॊस्थानहरूभा व्मर्स्थाऩन, भूलम ननधाथयण, वर्तयण जस्ता 
कामथभा स्र्ामत्तता य ननमन्रणको सीभा  सम्फन्धी स्ऩद्श नीनत अर्रम्फन ग यी सञ्चारन गने  काभ अगानड फढाइएको 
। 

 फजायभा प्रनतष्ऩधाथ गनथ असऺभ , ननजी ऺेर आकवषथत नहनुे  य तरफबत्ता  सभेत ऋण नरएय वर्तयण गने अर्स्थाभा 
ऩगेुका सॊस्थानका कभथचायीहरूरे ऩाउने सवुर्धा ददएय अर्काश (Pay-off)  गने नीनत नरई मस्ता सॊस्थानहरू वर्घटन 
गने नीनत नरइए अनरुुऩ काभ अगानड फढेको । 

 फजाय अनगुभन , भूलम ननमन्रण य एकानधकाय व्माऩायभा ननमभन गने कामथभा सयकाय केजन्ित यही  सयकायरे 
सञ्चारन गनथ आर्श्मक नबएका तथा ननजी ऺेर  आकवषथत हनुे सॊस्थानहरूराई उऩमकु्त वर्नध य तरयका अऩनाई 
ननजी ऺेरराई सञ्चारन गनथ ददन ेनीनत भतुावर्क सयकायको सेमय स्र्ानभत्र् िभश: घटाउने काभ बएको । 

 सार्थजननक सॊस्थानहरूको ऩनुसंयचना तथा व्मर्स्थाऩकीम सधुाय गयी व्मार्सावमक नसिान्तको आधायभा सॊगठन य 
व्मर्स्थाऩन सरे् ऺण गयी कभथचायीको सॊख्मा दठक्क आकायभा याख्न  सॊस्थानको कामथप्रकृनत , हार सम्ऩाददत 
कामथसम्ऩादनस्तय, प्राद्ऱ प्रनतपरको वर्द्ऴषेण गयी अननर्ामथ अर्काश य स्रै्जच्छक अर्काश कामथिभहरू अर्रम्फन 
गनथ ननदेशन गरयएको । 

 कभथचायी बनाथ य फढुर्ाभा रोकसेर्ा आमोगको सॊरग्नता अननर्ामथ बएकारे सॊस्थानहरूको मस  सम्फन्धी काननु 
तरुुन्तै अद्यार्नधक फनाउन रेिी ऩठाइएको । 

 नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) फाट फोनस ऐन , २०३० को दपा ५ (३) फभोजजभ देहामका शतथहरू ऩारना गयेको 
अर्स्थाभा भार फोनस वर्तयण गने ननणथम गयाई सम्फि सफै सार्थजननक सॊस्थानहरूराई जानकायी ददइएको ।  
• प्रोदबार्ी आधाय (Accrual basis) भा िचथ रेजिएको यकभ अको आनथथक र्षथ नबरभा नतरयसकेको हनुऩुने । 
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• हयेक आनथथक र्षथको सम्बावर्त दावमत्र् (Contingent Liabilities) मवकन गयेय कोष िडा गयी यकभ जम्भा गयेको 
हनुऩुने । 

• नेऩार सयकायसॉग नरएको ऋण र्ा नेऩार सयकाय जभानत फसी नरएको ऋण यकभ ऋण नरॊदा गयेको 
तभसूकको बकु्तानी तानरका फभोजजभ चकु्ता गरयसकेको हनुऩुने । 

 सार्थजननक सॊस्थानहरूका कभथचायीहरूराई उऩरधध गयाइएका सेर्ासवुर्धाको वर्र्यण भाग गरयएको तथा 
सार्थजननक सॊस्थानभा कभथचायी ननमजुक्त, सेर्ाको शतथ, ऩारयश्रनभक य सवुर्धा सम्फन्धभा अऩनाउनऩुने नसिान्त तथा 
नीनत तम गनथ आधाय (TOR) तोकी अध्ममन गनथ सार्थजननक सॊस्थान ननदेशन फोडथभा ऩठाइएको । 

 सार्थजननक सॊस्थान ननदेशन फोडथको वर्द्यभान काननुी ऩऺ , सॊयचनागत व्मर्स्था य कामथऺ ेर , गठन वर्नध रगामतका 
वर्षमभा गनुथऩने सधुाय सम्फन्धभा सझुार् ददन अथथ भन्रारमफाट गदठत सनभनतफाट सझुार् नरइएको, जसभा भखु्म 
सझुार्हरू देहामानसुाय यहेका छन ्:- 

• सार्थजननक सॊस्थान ननदेशन फोडथको काननुी ऩऺभा गनुथऩने सधुाय - फोडथको काभ , कतथव्म य अनधकायको फायेभा 
सभम-सभमभा काननुी प्रद्ल उठ्ने गयेको य गठन आदेशरे सॊस्थान सञ्चारन  सम्फन्धी वर्षमगत ऐनको व्मर्स्था 
बन्दा ऩथृकढङ्गरे काभ गनथ नसक्ने बएकोरे फोडथ गठन  सम्फन्धी छुटै्ट ऐन तजुथभा गने । तत्कार ऐन फनाउन 
नसवकएभा कुनै ऐनभा आधारयत बएय गठन आदेश जायी गयी वर्द्यभान गठन आदेशभा बएका व्मर्स्थाहरूराई 
ख्मार गयी सॊशोधन गने । 

• सार्थजननक सॊस्थान ननदेशन फोडथको कामथऺ ेरभा गनुथऩने सधुाय –फोडथफाट िासगयी सार्थजननक सॊस्थानको 
व्मर्स्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकायराई नीनतगत ऩदृ्षऩोषण ददने ।  

• फोडथको प्रणारीगत ऩऺभा गनुथऩने सधुाय  - नेऩार सयकायका वर्नबन्न ननकामभा अभ्मास गरयए जस्तै Public 

Corporation Information System (PCIS) को व्मर्स्था गयी सयोकायर्ारारे गयेका कामथहरू प्रवर्वद्श गनुथऩने 
व्मर्स्था रागू गने । 

• सार्थजननक सॊस्थान ननदेशन फोडथफाट गरयने ननमजुक्तका ऩऺभा गनुथऩने सधुाय  - सार्थजननक सॊस्थानहरूको सञ्चारक 
सनभनतभा फहभुत सदस्म य कामथकायी प्रभिु फोडथको नसपारयशभा भार ननमजुक्त गने ऩिनत रागू गने । 

११.५ अन्तयाथवद्सम आनथथक सहामता सभन्र्म भहाशािा  ्

 रै्देजशक सहामताको प्रनतफिता् वर् नबन्न २७ र्टा ऩरयमोजना कामाथन्र्मनको रानग रु १ िर्थ ९५ अर्थ ६० 
कयोड फयाफयको रै्देजशक सहामता सम्झौता बएको। मसभध्मे रु. ७९ अर्थ २० कयोड ३७ राि अनदुान 
(४०.४९%) य रु. १ िफथ १६ अर्थ ३९ कयोड ५० राि र्यार्यको सहनुरमत ऋण सहामता (५९.५१%) 
यहेको।  

 बकूम्ऩ ऩनछको ऩनुननथभाणको रानग अन्तयाथवद्सम सहामता ऩरयचारनराई प्रबार्कायी फनाउन स्थानीम वर्कास 
साझेदायहरुसाॉगको फैठक सम्ऩन्न बएको।  

 फैदेजशक सहामता अन्तगथत वर्गत र्षौंदेजिको सोधबनाथ हनु फाॉकी यकभ भध्मे रु. ३७ अर्थ ८५ कयोडबन्दा 
फढी शोधबनाथ प्राद्ऱ बएको।  

 रै्देजशक सहामताभा सॊरग्न आमोजनाहरूको प्रगनत सभीऺा फैठक ्

  

रै्देजशक सहामताभा स ञ्चानरत आमोजनाहरूको कामाथन्र्मनको र्तथभान अर्स्थाको सभीऺा य बार्ी कामथददशाको 
ऩवहचान गने प्रभिु उद्देश्मका साथ २०७२ बाि २५ (११ से्टेम्फय, २०१५) भा Nepal Portfolio Performance 

Review (NPPR) को फैठक  भा.अथथ भन्रीको उऩजस्थनतभा सम्ऩन्न बमो । फैदेजशक सहामता यकभराई ननतजा 
उन्भिु य प्रबार्कायी रुऩभा ऩरयचारन गने सयकायी प्रमास स्र्रुऩ हयेक र्षथ अथथ भन्रारमरे मस वकनसभका 
फैठकहरू आमोजना गने गयेको छ । फैठकभा कृवष, उजाथ, जशऺा, स्थानीम वर्कास य मातामातराई भखु्म ऺेरको 
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रुऩभा छनौट गयी ती ऺेरको सार्थजननक नफत्तीम व्मर्स्थाऩन , िरयद, भानर् सॊसाधन व्मर्स्थाऩन, वर्कास ननतजाको 
रानग व्मर्स्थाऩन य साभूवहक उत्तयदावमत्र् वर्षमभा सम्फ जन्धत वर्षम वर्ऻहरूको प्रस्ततुीकयण सवहत चारू र्षथभा 
हानसर गनथ सवकने ननतजा (Result Achievable) कामथ मोजना ऩारयत गयी फैठक सम्ऩन्न बएको नथमो । 

 

 वर्द्व फैंक य अन्तयाथवद्सम भिुा कोषको र्ावषथक फैठक सम्ऩन्न : 

सन २०१५ को वर्द्व फैकका सभूह य अन्त याथवद्सम भिुा कोषको सॊमकु्त र्ावषथक फैठक २०७२ आजद्वन २२-२४ 
(९-११ अक्टुर्य ,२०१५) भा ऩेरुको याजधानी नरभाभा सम्ऩन्न बमो । वर्द्वका १८८ र्टा देशका 
प्रनतनननधहरूको उऩजस्थनत यहेको उक्त फैठकभा नेऩाररे भौसभ ऩरयर्तथनका ऺेरभा गयेका भहत्र्ऩूणथ प्रमासहरूका 
र्ायेभा V-20 सभूहराई जानकायी गयाउॉदै आगाभी ददनभा नेऩाररे सविम रुऩभा बनूभका ननर्ाथह गने  कुयाको 
जानकायी गयाइएको नथमो । वर्द्वफैंकको सॊमकु्त र्ावषथक फैठकरे ग रयफीको अन्त्म गने य सभनु्ननत आऩसभा फाॉड्ने 
वर्द्वफैंकका दईु प्रभिु उ द्देश्महरू प्रानद्ऱभा बएका प्रगनतहरू य आगाभी यणनीनतहरूभा छरपर बएको नथमो । 
मसका अनतरयक्त नेऩाररे वर्नबन्न दात ृभरुकु तथा सॊस्थाहरूसॉग बएका दईुऩऺीम फैठकहरू भापथ त वर्नाशकायी 
बकूम्ऩ य दजऺण नाकाभा बएको अर्योध को कायण आऩूनतथ व्मर्स्थाभा देिाऩयेको असहज अर्स्था य सो को 
प्रबार्को वर्षमभा  अन्तयाथवद्सम सभदुामराई मथाथथ जानकायी ददने अर्सय साथै वर्द्व फैंक सभूह  रगामत जाऩान 
अभेरयका जस्ता भरुकुहरूफाट सभेत ऩनुननथभाथण सहामताभा अझ फढी सहमोग गने आद्वासन प्राद्ऱ बमो । 

 

 स्थानीम दाता सभूह फैठक (Local Donor Meeting ) सम्ऩन्न : 

नमाॉ सॊवर्धान जायी बएको वर्षमभा जानकायी ददने उिेश्मरे अथथ भन्रारमभा नभनत २०७२ आजद्वन ७ (२४ 
से्टेम्फय २०१५) भा स्थानीम दात ृसभूह सॉग फैठक सम्ऩन्न बमो । फैठकभा तत्कारीन अथथ भन्री भाननीम श्री 
याभशयण भहतरे सॊवर्धानको भखु्म वर्शेषताहरूको फायेभा जानकायी ददनबुएको  
नथमो । भाननीम अथथभन्रीरे धभथननयऩेऺता , सभारे्शी, सॊघीम सॊयचनामकु्त सॊवर्धान जायी बएको जानकायी ददॊ दै 
मसको कामाथन्र्मनराई थऩ प्रबार्कायी फनाइने प्रनतफिता व्मक्त गनुथबएको नथमो । फैठकभा दात ृसभूहका 
प्रनतनननधहरूफाट नेऩारी जनताको राभो सभमदेजिको ऩिाथइभा यहेको रोकताजन्रक सॊवर्धान जायी बएकोभा िसुी 
व्मक्त गदै अफ नेऩाररे सॊवर्धानको कामाथन्र्मनभा जोड ददॊ दै आनथथक वर्कासको गनतराई ती व्रता ददई जनताको 
जीर्नस्तय उकास्ने काभभा विमाशीर हनुऩुने सझुार् ददॊ दै मसको रानग दात ृसभूहको तपथ फाट सहमोगको 
प्रनतफिता धमक्त बएको नथमो । 

 

त्मसैगयी भरुकुको र्तथभान अर्स्था तथा ऩेट्रोनरमभ ऩदाथथ रगामत अत्मार् श्मक र्स्तहुरूको आऩूनतथ व्मर्स्थाभा 
देजिएको सभस्मा , त्मसफाट वर्कास आमोजना कामाथन्र्मनभा ऩनथ गएको प्रनतकूर अर्स्थाको सम्फन्धभा स्थानीम 
दात ृसभूहहरूराई जानकायी गयाउने उद्देश्मरे अथथ भन्रारमभा नभनत २०७२ भॊनसय ९ (२५ नोफेम्फय , २०१५) 
भा वर्शेष स्थानीम दाता फैठक सम्ऩन्न बमो । फैठकभा भाननीम अथथ भन्री श्री नफष्ण ुप्रसाद ऩौडेररे हारै देशभा 
जायी बएको सॊवर्धान , तत्ऩद्ळात तयाई भधे सभा देजिएको असन्तवुद्शफाट आऩूनतथ व्मर्स्थाभा  ऩनथ गएको असवुर्धा 
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तथा सो फाट सभग्र अथथतन्र य सम्ऩूणथ नेऩारी जनतारे धमहोनुथ  ऩयेको असहज ऩरयजस्थनतको फायेभा स्थानीम दात ृ
सभूहहरूराई अर्गत गयाउन ु  
बमो । फैठकभा दात ृसभूहका प्रनतनननधहरूरे नेऩारभा हारै जायी बएको सॊवर्धान , नेऩारको शाजन्त, स्थावमत्र् य 
सभवृिका रानग कोशे ढुॊगाको रुऩभा यहेको वर्चाय धमक्त गदै भरुकुभा देजिएको असहज ऩरयजस्थनत चाॉडै अन्त्म 
बई बकूम्ऩ ऩनछको ऩनुननथभाथण तथा वर्कास आमोजनाको कामाथन्र्मनभा तीव्रता आउने वर्द्वास व्मक्त गनुथ बएको 
नथमो । 

 

 नेऩार य चीन सयकायफीच दिऩऺीम फैठक सम्ऩन्न : 
नेऩार सयकाय तथा जनर्ादी गणतन्र चीन सयकायफीच  २०७२ श्रार्ण ७ (२३ जरुाई २०१५ ) भा अथथ 
भन्रारमभा दिऩऺीम फैठक सम्ऩन्न बमो । नेऩारको वर्ऩ द् ऩद्ळातको ऩनु ननथभाथणको मोजनासॉग सम्फजन्धत उक्त 
फैठकभा भूरत नेऩारभा बकूम्ऩ ऩद्ळातको ऩनुननथभाथण कामाथन्र्मन गनथ चीन सयकायिाया २०७२ आषाढ १० (२५ 
जनु २०१५) भा बएको नेऩारको ऩनुननथभाथण सम्फन्धी अन्तयाथवद्सम सम्भेरनभा घोषणा गये अनरुुऩ जचननमाॉ अनदुान 
सहामता (२०१६-२०१८)  सम्फन्धभा छरपर  

गरयमो । सो फैठकभा वर्ऩत ऩद्ळातको ऩनु ननथभाथणको मोजनाको सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय सवहत अभेरयकी डरय 
१० नभनरमन अथाथत करयफ १ अफथ नेऩारी रुऩैमाॉ फयाफयको नगद सहामता साथै नफ .ऩी. कोइयारा क्मान्सय 
अस्ऩतारको रानग स्र्ास््म साभग्री हस्तान्तयणको ऩर ऩनन आदान प्रदान गरयमो । 

 

 साकथ  अथथभन्री तथा अथथ सजचर्हरूको सातौं फैठक सम्ऩन्न : 

साकथ  सद स्म याद्सहरूका र्ीचभा आऩसी आनथथक सहमोग अनबर्ृवि गने , दजऺण एजशमारी ऺेरको सभसाभवमक 
आनथथक तथा वर्त्तीम सहमोगको अर्स्थाको सभीऺा गने , छैठौं साकथ  अथथभन्री तथा अथथ सजचर्हरूको फैठकफाट 
नसपारयस गरयएका वर्षमको कामाथन्र्मनको प्रगनत सभीऺा गने , साकथ  सदस्म याद्सहरूफीच अनधकतभ ऩूॉजी प्रर्ाह य 
ऺेरीम तहभा दीघथकारीन रगानी फढाउने , सदस्म याद्सहरू र्ीच स्थानीम भिुाभा व्माऩारयक कायोफाय गने वर्षमभा 
भिुा सटे्टर्ाजी प्रफन्ध (Currency Swap Arrangement) भा छरपर गने , साकथ  वर्कास कोष सु दृढीकयण गयी 
साभाजजक, आनथथक तथा ऩूर्ाथधायसॉग सम्फजन्धत ऺेरभा उऩमोग गने य साकथ  रगानी प्रर्िथन तथा रगानीको सयुऺा 
सम्फन्धी वर्षमहरूभा छरपर गयी ननणथम नरन २०७२ बाि २-३ (१९-२० अगद्श २०१५) भा साकथ  अथथभन्री 
तथा अथथ सजचर्हरूको सातौं फैठक काठभाडौंभा सम्ऩन्न बमो । उक्त फैठकभा South Asian Economic Union 

सम्फन्धी अर्धायणाराई प्रबार्कायी ढॉगरे अगानड सानथ आर्स्मक ऩहर गने य साकथ  ऺेरको ऩूर्ाथधाय वर्कास य 
SAARC Development Fund(SDF)  अन्तगथत हारसम्भ Social Windows भार विमाजशरयहेकोभा अन्म दईु 

Economic रInfrastructureWindows राई ऩनन विमाजशर गनथ भौजदुा SDF Charter भा मस कोष अन्तयगत 
सॊचारन गरयने ऩरयमोजना  दईु देशबन्दा र्ढी सदस्म याद्सभा कामाथन्र्मनहनु ुऩने प्रर्धान यहेकारे ऩरयमोजना छनौट 
गयी रगानी गनथ सभस्मा बएको हुॉदा भौजदुा व्मर्स्थाभा सॊशोधन गयीकुनै एक देश र्ा एक बन्दा र्ढी देशभा 
कामाथन्र्मन हनु ेय त्मसको प्रत्मऺ पाईदा एकबन्दा र्ढी सदस्म याद्सराई ऩगु्ने ऩरयमोजनाभा कोषको यकभ रगानी 
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गनथ सवकन े व्मर्स्था गने सहभनत बमो । मो सॊशोधन अनकुुर हनुे गयी Economic य InfrastructureWindows 

अन्तयगत ऩरयमोजना छनौट गयी रगानीगने कामथ तत्कार अगानड र्ढाउन कोषराई ननदेशन सभेत ददएको नथमो । 

 

 साकथ  वर्कास कोषको फैठक सम्ऩन्न ् 

साकथ  वर्कास कोषको सदुृढीकयण गयी साभाजजक, आनथथक तथा ऩूर्ाथधायसॉग सम्फजन्धत ऺेरभा उऩमोग गने य साकथ  
रगानी प्रर्िथन तथा रगानीको सयुऺा सम्फन्धी वर्षमहरूभा छरपर गयी ननणथम नरन २०७२ बाि २ -३ (१९-
२० अगद्श २०१५) भा साकथ  वर्कास कोषको फैठक सम्ऩन्न बमो ।  

 

 Line of Credit  को सॊमकु्त प्रगनत ऩनुयार्रोकन फैठक सम्ऩन्न : 
बायतीम ननमाथत -आमात फैकको सहनुरमतऩूणथ ऋण सहामताभा नेऩारभा स ञ्चानरत वर्कास आमोजनाहरूको 
कामाथन्र्मन अर्स्थाको सभीऺा गनथ नेऩार य बायत सयकायका प्रनतनननधहरूको सहबानगताभा  LOC Third Review 

Meeting  २०७२ श्रार्ण १८ (३ अगद्श २०१५) भा काठभाण्डौंभा सम्ऩन्न बमो । उक्त फैठकभा बायतीम ननमाथत 
आमात फैंकको ऋण सहामताको प्रबार्कायी ऩरयचारनको रानग प्रविमागत सयरीकयण गने वर्षमभा दईु ऩऺ फीच 
छरपर गरयएको नथमो । अजघलरो फैठकरे ऩारयत गयेको प्रकृमा सयरीकयणको सूचीराई अझै सधुाय गने 
सहभनत मो फैठकभा बमो । मसफाट बायतीम ननमाथत-आमात फैकको सहनुरमतऩूणथ ऋण सहामताभा सञ्चानरत 
वर्कास आमोजनाहरूको कामाथन्र्मनभा तीव्रता आएको छ । 

 

 Global Monitoring Survey 2015 Kick Off Meeting सम्ऩन्न : 
फैदेजशक सहामताराई कसयी अझ फढी प्रबार्कायी फनाउने बने्न सम्फन्धभा १७ नडसेम्फय २०१५ (०२ ऩौष 
२०७२) भा मस भन्रारभा Global Monitoring Survey, 2015  Kick Off Meeting को दोस्रो चयणको फैठक 
सम्ऩन्न बमो । जसभा मस भन्रारम रगामत DFID, UNDP, FNCCI, साथै NGOs, का ऩदानधकायीहरूको उऩजस्थनत 
यहेको नथमो।  

 

 Nepal- Japan Policy Dialogue Meeting  सम्ऩन्न  ्

जाऩान सयकायको सहमोगभा नेऩारभा सञ्चानरत वर्नबन्न ऩरयमोजनाहरूको कामाथन्र्मन अर्स्थाको फायेभा छरपर 
गनथको रानग अथथ भन्रारम , अन्तयाथवद्सम आनथथक सहामता सभन्र्म भहाशािाका प्रभिु तथा सहनसचर् श्री भध ु
कुभाय भयानसनी य जाऩानी याजदूतार्ासका Deputy Chief of Mission Mr. Shiniya Machida को सॊमकु्त 
अध्मऺताभा २६ नोफेम्फय २०१५ (६ ऩौष २०७२ ) भा अथथ  भन्रारमभा Nepal- Japan Policy Dialogue 

Meeting  सम्ऩन्न बमो ।  फैठकभा जाऩान सयकायको सहमोगभा सञ्चानरत ऩरयमोजनाहरूको प्रगनत,भखु्म भखु्म 
सभस्माहरू य अझ प्रबार्कायी रुऩभा कसयी सञ्चारन गनथ सवकन्छ बन्ने वर्षमभा छरपर बएको नथमो । फैठकरे 
सम्फि भन्रारमहरूराई तोवकएको सभमभै ऩरयमोजना कामाथन्र्मन गनथ आग्रह गयेको नथमो । 
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 NPPR First Progress review फैठक सम्ऩन्न : 
 

आमोजना कामाथन्र्मन प्रगनत सभीऺा  (NPPR) को र्ावषथक फैठकरे ऩारयत गयेको कामथ मोजनाको प्रथभ 
ऩनुयार्रोकन फैठक ३ पेब्रअयी , २०१६ (२० भाघ, २०७२) भा अथथ भन्रारमभा सम्ऩन्न बमो । सो फैठकरे 
वर्नबन्न ५ र्टा छाननएका भन्रारमहरू कृवष , जशऺा, उजाथ, बौनतक ऩूर्ाथधाय तथा मातामात य सॊघीम भानभरा तथा 
स्थानीम वर्कासरे तमाय गयेका कामथ मोजनाको प्रगनतको सूक्ष्भ ऩनुयार्रोकन गयेको नथमो । उक्त फैठकभा दात ृ
ऩऺ य अन्म सम्फि ननकामका ऩदानधकायीहरूको सहबानगता यहेको नथमो । प्रगनत सभीऺारे आगाभी फैठकहरूभा 
स्र्ीकृत कामथमोजनाभा यहेका ऩरयसूचकहरूभा भार सीनभत यही सकेसम्भ ऩूणथ तमायीका साथ प्रगनतराई अॊकभा 
प्रस्ततु गनथ सबागीहरूराई अनयुोध गरयमो । आगाभी ददनहरूभा प्रणारी नबरैफाट अनगुभन गने प्रमासस्र्रुऩ यावद्सम 
वर्कास सभस्मा सभाधान सनभनतका फैठकहरूभा ऩनन वमनै कामथमोजनाराई अगानड यािेय छरपर गरयने कुया 
सहबागीहरूराई जानकायी गयाइमो । 

 

 फेरामतको अन्तयाथवद्सम वर्कास वर्बाग (DFID) को नेऩार सहामता यणनैनतक मोजना २०१६ –२०२१ सम्फन्धी 
छरपर सम्ऩन्न : 
फेरामत सयकायरे नेऩारराई प्रदान गदै आ इयहेको सहामता यकभको प्राथनभकीकयण गने वर्षमभा २०७२ भाघ 
१३ गते दिऩऺीम छरपर काठभाडौंभा सम्ऩन्न बमो । फैठकभा फेरामत सयकायरे नेऩार सयकायराई ऩनुननथभाथण, 

जरर्ाम ुऩरयर्तथनको जोजिभ न्मूनीकयण , आनथथक र्ृवि य वर्कास , स्थानीम स्तयभा योजगायी य ऩूर्ाथधायको वर्कास , 

शासकीम सधुाय तथा सॊस्थागत सदुृढीकयण रगामतका वर्नबन्न ऺेरहरूभा र्ावषथक क रयफ १०० नभनरमन ऩाउण्ड 
अनदुान सहामता उऩरधध गयाउने य उक्त सहामता सयकायी कोष प्रणारी अन्तगथत एर्ॊ DFID स्र्मॊरे प्रावर्नधक 
सहामताको नभजश्रत रुऩभा प्रर्ाह गने वर्षमभा छरपर एर्ॊ जानकायी गयाइएको नथमो । 

 

 Second ADF12 Replenishment Meeting सम्ऩन्न : 

अथथ भन्रारम , अन्तयाथवद्सम आनथथक सहामता सभन्र्म भहाशािाको आमोजनाभा पालगणु १२ देजि १५ , २०७२ 
तदनसुाय 24-27 February, 2016 सम्भ काठभाडौंभा Second ADF12 Replenishment Meeting  सम्ऩन्न बमो । 
एनसमारी वर्कास फैंक रगामत अन्म अन्त याथवद्सम सॊघ सॊस्थाका प्रनतननधीहरूको उऩजस्थनत यहेको उक्त कामथिभभा 
स्र्ागत भन्तधम दददै भाननीम अथथ भन्री श्री वर्ष्ण ुप्रसाद ऩौडेररे Asian Development Fund को सहमोग एनसमा 
तथा प्रशान्त ऺेरको गरयफी न्मूनीकयण , आनथथक तथा साभाजजक वर्कास तथा जरर्ाम ुऩरयर्तथन य सो को प्रबार् 
न्मूनीकयणका रानग सान्दनबथक यहेको जानकायी गयाउन ुबमो । उहाॉरे नेऩारको बकूम्ऩ ऩनछको ऩनु ननथभाथण तथा 
ऩनुस्थाऩनाको रानग Asian Development Fund को थऩ सहमोग को आर् श्मकता यहेको फायेभा सभेत चचाथ 
गनुथबएको नथमो । 

 

 अन्तयाथवद्सम गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई AMP ऩनुताथजगी तानरभ : 
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अथथ भन्रारम, अन्तयाथवद्सम आनथथक सहामता सभन्र्म भहाशािाको आमोजनाभा २०७२ आजद्वन ४, ६ य ७ (२१, 

२३-२४ से्टेम्फय २०१५) भा अन्तयाथवद्सम गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई AMP ऩनुताथजगी तानरभ सॊचारन गरयमो । 
७५ जना सहबागीरे सहबानगता जनाएको उक्त तानरभभा वर्र्यण प्रवर्वद्श गने तथा प्रनतरे्दन तमाय गने तरयका फाये 
जानकायी प्रदान गरयएको नथमो । सो अर्सयभा अथथ भन्रारम द्राया प्रकाजशत वर्कास सहामताको प्रनतरे्दनफाट 
अन्तयावद्सथम गै यसयकायी सॊस्था हरूरे देश वर्कासको रानग ददएको मोगदानहरूको फायेभा वर्द्ऴषेणात्भक प्रस्तनुत 
गरयएको नथमो ।  

   

 वर्कास सहामता प्रनतरे्दन (Development Cooperation Report,DCR) प्रकाशन 

सहामता सूचना व्मर्स्थाऩनका सम्फन्धभा  नेऩार सयकायराई आनथथक र्षथ २०१4/२०१5 भा रै्देजशक सहामता 
प्रदान गने दिऩऺीम तथा र्हऩुऺीम दात ृननकाम , रै्देजशक सहामता ऩरयचारनको ऺेरगत वर्र्यण , सहामता यकभ 
भध्मे अनदुान तथा ऋण यकभको तरुनात्भक वर्र्यणका साथै रै्देजशक सहामता ऩरयचारनको अर्स्था रगामतका 
रै्देजशक सहामता सम्फन्धी  वर्द्ऴषेणात्भक वर्र्यण सभारे्श बएको  वर्कास सहामता प्रनतरे्दन  (Development 

Cooperation Report, DCR) प्रकाशन गरयएको छ । वर्कास सहामता ऩरयचारनको सभग्र अर्स्थाफाये जचरण गने 
वर्द्ऴषेणात्भक प्रनतरे्दन वर्गत चाय र्षथ देजि प्रकाशन हुॉदै आएको छ । मस वकनसभको प्रनतरे्दन प्रकाशनफाट 
रै्देजशक सहामता र्ाऩत प्राद्ऱ बएको यकभ कहाॉ य कसयी उऩमोग बैयहेको छ बने्न वर्षमभा रै्देजशक सहामता 
ऩरयचारनभा चासो याख्न ेऩरकाय , अनसुन्धानकताथ, वर्द्ऴषेक य सर्थसाधायणको ऩहुॉच फढन गई सहामता प्रबार्कारयता 
य ऩायदजशथताभा सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा गरयएको छ । 

 

 एनसमन ऩूर्ाथधाय रगानी फैंकको सॊस्थाऩक सदस्म 
वर्कासको आधायस्तम्ब भाननने ऩूर्ाथधायको वर्कास वर्शेषत: एजशमारी भरुकुहरुभा अऩेजऺत रुऩभा हनु नसकेको य 
ऩूर्ाथधायभा रगानीको थऩ आर्श्मकता यहेको ऩरयप्रके्ष्मभा चीन सयकाय रगामत ऺेरीम तथा गैय ऺेरीम ५७ 
देशको अग्रसयताभा फहऩुऺीम एनसमन ऩूर्ाथधाय रगानी फैंक (Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) को मही 
जनर्यी १५, २०१६ (भाघ२ , २०७२) भाचीनको फेइजजङ्गभा औऩचारयक उद् घाटन सम्ऩन्न बै सोही ददन देजि 
फैकको वर्नधर्त स्थाऩना तथा कायोर्ाय प्रायम्ब बएको नथमो । उक्त कामथिभभा नेऩारफाट भाननीम अथथभन्री 
वर्ष्ण ुप्रसाद ऩौडेरज्मूको नेततृ्र्भा गएको टोरीरे बाग नरएको नथमो । उक्त फैक स्थाऩना गनै नसरनसराभा 
नेऩाररे प्रायम्बदेजि नै स्थाऩना प्रकृमाभा सहबागी बएको नथमो । अनधकृत ऩूॉजी एक िफथ अभेरयकी डरय य हार 
जायी ऩूॉजी तथा चकु्ता ऩूॉजी कुर फीस अफथ अभेरयकी डरय यहेको उक्त फैंकभा नेऩाररे सॊस्थाऩक सदस्मको 
हैनसमतरे जम्भा ८०९ शेमय प्राद्ऱ गयी  हारको जायी ऩूॉजीको आधायभा नेऩाररे १० वकस्ताभा १० र्षथभा एक 
कयोड एकसठ्ठी राि असी हजाय अभेरयकी डरय फझुाउन ुऩने हनु्छ । मस फैंकको स्थाऩनाफाट नेऩाररे आनथथक 
तथा ऩूर्ाथधाय वर्कासभा रानग साभना गरययहेको ऩूॉजीको आर्श्कमताको य ऩूतॉ फीचको िाडर व्मर्स्थाऩन गनथ 
सहज हनुे अऩेऺा गरयएको छ । मस फैकको वर्धान सम्झौता ( Articles of Agreement) व्मर्स्थावऩका सॊसदफाट 
नभनत २०७२।०९।१३ भा अनभुोदन बै नेऩार उक्त फैकको फोडथ अप डाईयेक्टयभा ननर्ाथजचत हनु सपर बमो 
। 
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११.6 वर्त्तीम ऺेर व्मर्स्थाऩन भहाशािा  ्

 वर्नासकायी बकूम्ऩ २०७२ फाट ऩीनडत ऋणीको रु. ५०  हजायसम्भको ऋण नभनाहा सम्र्न्धी कामथर्ीध तमाय    
बएको । 

 प्रस्तावर्त फीभा ऐनको भस्मौदा उऩय छरपर बैयहेको। 

 वर्देशी वर्ननभम ननमनभत गने ऐन य वर्देशभा रगानी गनथ प्रनतर्न्ध रगाउने ऐन सॊशोधन गने सम्फन्धी अर्धायणा ऩर 
तमाय बई काननु , न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमफाट सैिाजन्तक सहभती प्राद्ऱ बई भॊ.ऩ. भा प्रस्तार् ऩठाउने 
प्रकृमाभा यहेको । 

 ऩूर्ाथधायभा रगानी र्वृि गनथ सऺभ हनुे गयी एन.्आई. नड. सी. फैंक य जर वर्द्यतु रगानी तथा वर्कास कम्ऩनी 
नरनभटेडको ऩूनसंयचना गने सम्फन्धभा सॊजऺद्ऱ प्रनतरे्दन प्राद्ऱ बएको ।  

 ऩूर्ाथधाय वर्कास फैंक स्थाऩना गने सम्फन्धी अध्ममन गनथ कामथदर गठन गयी प्रनतरे्दन प्राद्ऱ गयी सो फैंक स्थाऩना गनथ 
कायर्ाही अगाडी फढाइथएको। 

 नधतोऩर दताथ तथा ननष्काशन ननमभार्री ऩरयभाजथन गयी स्र्ीकृनतको प्रविमाभा यहेको ।  

 आनथथक ऩनुरूिाय कोष (स्थाऩना य सञ्चारन) कामथवर्नध, २०७२ भजन्रऩरयषिा्ट नभनत २०७२/०९/२१ भा स्र्ीकृनत 
बएको । 

 यावद्सम वर्त्तीम साऺयता नीनत , २०७२ को भस्मौंदाभा आर्श्मक ऩरयभाजथन गयी भजन्रऩरयषद्माष प्रस्तार् ऩठाउने प्रविमाभा 
यहेको । 

 वर्त्तीम ऺेर वर्कास यणनीनत , २०७२/७३-०७७/७८ को भस्मौंदाभा आर्श्मक ऩरयभाजथन गयी भजन्रऩरयषद्माक प्रस्तार् 
ऩठाउने प्रविमाभा यहेको । 

 नधतोऩर व्मर्सामी (नधतोऩर दरार, नधतोऩर व्माऩायी तथा फजाय ननभाथता) ननमभार्री, २०६४ भा सॊशोधन  बएको ।  

 

११.7 कानून तथा ऩयाभशथ भहाशािा्  

 मस भन्रारमफाट नमाॉ तथा सॊशोधन भस्मौदा तमाय बई व्मर्स्थावऩका सॊसदभा ऩेश बएका वर्धेमकहरू:  
 फैंक तथा वर्त्तीम सॊस्था सम्फन्धी काननुभा सॊशोधन य एकीकयण गनथ फनेको वर्धेमक , २०७२ (व्मर्स्थावऩका–

सॊसदको अथथ सनभनतभा वर्चायाधीन) 
 नेऩार याद्स फैंक (दोस्रो सॊशोधन) वर्धेमक, २०७१ (व्मर्स्थावऩका–सॊसदको अथथ सनभनतभा वर्चायाधीन) 
 ननऺेऩ तथा कजाथ सयुऺण कोषको स्थाऩना य सञ्चारन गने सम्फन्धभा व्मर्स्था गनथ फनेको वर्धेमक , २०७२ 

(व्मर्स्थावऩका–सॊसदको अथथ सनभनतभा वर्चायाधीन) 
 फैंवकङ्ग कसूय तथा सजाम (ऩवहरो सॊशोधन) वर्धेमक , २०७१ (व्मर्स्थावऩका –सॊसदको अथथ सनभनतभा 

वर्चायाधीन) 
 कभथचायी सॊचमकोष (नर्ौं सॊशोधन) वर्धेमक, २०७१ (व्मर्स्थावऩका–सॊसदको अथथ सनभनतभा वर्चायाधीन) 
 रेिाऩयीऺण (ऩवहरो सॊशोधन) वर्धेमक, २०७१ (व्मर्स्थावऩका–सॊसदको अथथ सनभनतभा वर्चायाधीन) 

 

 नेऩारको सॊवर्धान जायी बएको सन्दबथभा मसको प्रबार्कायी कामाथन्र्मनको रानग आर्श्मक ऩने नमाॉ ऐन तजुथभाको 
रानग नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद् भा) सैिाजन्तक स्र्ीकृनतको रानग प्रस्तार् ऩेश गरयएका वर्धेमकहरू:  
 सॊघीम आनथथक कामथवर्नध सम्फन्धी वर्धेमक, २०७२; 
 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको फजेट घाटा व्मर्स्थाऩन तथा वर्त्तीम अनशुासन सम्फन्धी वर्धेमक, २०७२; 
 प्रदेश तथा स्थानीम तहको फजेट ऩेश गने सभम सम्फन्धी वर्धेमक, २०७२; 
 यावद्सम प्राकृनतक स्रोत तथा वर्त्त आमोग वर्धेमक, २०७२; 
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 ऋण तथा जभानत सम्फन्धी वर्धेमक, २०७२; 
 सॊघीम आकजस्भक कोष सम्फन्धी  वर्धेमक, २०७२; 
 सॊघीम रेिाऩयीऺण ऐन, २०७२; य 
 अन्तय सयकायी वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन वर्धेमक, २०७२;  

 

 काननुी याम उऩरधध गयाइएको  ्
बक्तऩयु कटु न्जे जस्थत  गणेशभान नसॊहको प्रनतभा सॊग्रारम , भ्मूटार्य नन भाथण य  भनोय ञ्जन स्थरको प्ररे्श शलुक 
सम्फन्धी स्र्ीकृनत रे्गय शलुक ननधाथयण गने रगामतका वर्वर्ध वर्षमभा काननुी याम प्रदान गरयएको ।  

 सूचना सम्ऩादन तथा प्रकाशन्  
भ्रभण िचथ (चौथो सॊशोधन) ननमभार्री, २०७२ को भस्मौदा, कय पर्छ्यौट आमोग, २०७१ को कामथ अर्नध सॊर्त ्
२०७२ सार असोज भसान्तसम्भ थऩ गने नन णथम, कय वर्र्यण तथा कय फझुाउने म्माद थऩ , नसरर्न्दी कन्टेनय 
रगामत वर्नबन्न प्रकायका  बन्साय भहसरु,  कय भहसरु तथा शलुक छुट रगामतका वर्वर्ध वर्षमभा सूचना 
सम्ऩादनका रानग काननु , न्माम, तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा य प्रकाशनका रानग भिुण वर्बागभा अनयुोध 
गरयएको । 

 

 आ. र्. २०७२।७३ को र्जेट र्क्तव्म फभोजजभ भस्मौदा तमाय गनथ नेऩार सयकायफाट ( भजन्रऩरयषद् भा) फाट 
सैिाजन्तक स्र्ीकृनत प्राद्ऱ बएका वर्षमहरू : 
 मोगदानभा आधारयत ननर्ृतबयण कोष सम्फन्धी वर्धेमक, २०७२,  
 याजद्व फोडथ गठन वर्धेमक, २०७२, 
 कय सॊवहता (Tax Code) को वर्धेमक, २०७२  

    
११.8 अनगुभन तथा भूलमाङ्कन भहाशािा  ्
 

 भा.अथथभन्रीज्मूको अध्मऺताभा मस भन्रारम य अन्तगथत ननकामहरूफाट आ .र्.०७1/७2 भा सॊचानरत 
आमोजनाहरूको र्ावषथक सभीऺा फैठक (MDAC) सम्ऩन्न गरयएको । 

 आ.र्.२०७2/७3 को फजेटको नीनत तथा कामथिभहरूको कामाथन्र्मन मोजना  तमाय गयी वर्षमगत 
भन्रारमहरूभा ऩठाइएको। 

 आ.र्.२०७२/७३ को नेऩार सयकायको प्रस्तावर्त नीनत तथा कामथिभको कामाथन्र्मन मोजना तमाय गयी 
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाथरमभा ऩठाइएको। 

 सशुासन (व्मर्स्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ को दपा (४१) को व्मर्स्था अनसुाय आनथथक र्षथ 
२०७१/०७२ को शासकीम सधुाय य सशुासन सम्फन्धी प्रनतरे्दन तमाय गयी प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को 
कामाथरमभा ऩठाइएको। 

 भा.अथथभन्रीज्मूको अध्मऺताभा मस भन्रारम य अन्तगथत ननकामहरूफाट आ.र्.२०७२/७३ भा सॊचानरत 
आमोजनाहरूको प्रथभ तथा दोस्रो चौभानसक सभीऺा फैठक (MDAC) सम्ऩन्न गरयएको । 

 नेऩार सयकायद्राया जायी स्रे्तऩर, तत्कार सधुाय कामथमोजना रगामतका कामथिभहरूको कामाथन्र्मन कामथमोजना 
तमाय गयी सम्फजन्धत ननकामहरूभा ऩठाइएको। 

 मस भहाशािाफाट छनौट गरयएका रु.२५ कयोड बन्दा फढी वर्ननमोजन बएका २० र्टा  आमोजनाहरूको 
सयोकायर्ाराहरूसॉग सभीऺात्भक छरपर सम्ऩन्न गरयएको। 
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 छाननएका आमोजनाहरू भध्मे १० र्टा आमोजनाहरूको स्थरगत ननयीऺण गरयएको। 

 चार ुआ.र्.को फजेट र्क्तव्मभा उजलरजित कामथिभहरूको प्रगनत वर्र्यण online entry गने सम्फन्धभा नफनबन्न 
भन्रारमका कभथचायीहरूराई orientation training  ददइएको। 

 तत्कार सधुाय कामथमोजनाको भानसक प्रगनत वर्र्यण तमाय गयी प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाथरमभा 
ऩठाउने गरयएको। 

 आगाभी चौधौं मोजनाको अर्धायणाऩरभा सभारे्श गनथका रानग याजस्र्, अथथ नीनत, वर्त्तीम ऺेर व्मर्स्थाऩन य 
सॊस्थानसॉग सम्फजन्धत नीनतगत आर्धायणा तमाय गयी यावद्सम मोजना आमोगभा  

ऩठाइएको । 

 

११.9 फजेट तथा कामथिभ भहाशािा ्

 रगानी य अनदुान नीनत, वर्त्तीम जर्ापदेहीता य मोगदानभा आधारयत ननर्ृत्तबयण सम्फन्धी काननुको भस्मौदा तमाय 
बइयहेको । 

 आनथथक कामथनफनध ऐन य ननमभार्रीभा गनुथऩने  सभसाभवमक सधुायका कामथ बई यहेको ।  
 सूचना प्रवर्नधभा आधारयत फजेट ननभाथण गने कामथराई भूतथरुऩ ददन ऩणुथ रुऩभा LMBIS भापथ त फजेट तमायी 
बइयहेको । 

 भ्रभण िचथ सम्फन्धी सभसामनभक नफषमराई सम्फोधन गने गयी भ्रभण िचथ ननमभार्री, २०64 भा सभसाभवमक 
सॊशोधन गरयएको ।  

 फजेट कामथन्र्मन र्षथ प्रबार्कायी फनाउन कामथिभ स्र्ीकृती य सॊशोधन LMBIS भापथ त गने व्मर्स्था नभराइएको य 
अजख्तमायी ददने व्मर्स्था सयरीकयण गनथ आर्श्मक काननुभा सॊशोधनको तमायी बइयहेको । 

 फजेट प्रणारीसॉग सम्फजन्धत वर्नबन्न उऩप्रणारीहरूको एकीकयण गनथ रानगएको छ। FMIS-BMIS-RMIS-TSA य 

AMP  र्ीच एकीकयणको गहृकामथ बैयहेको छ।मसर्ाट अनराइन फजेवटङभा प्रबार्कारयता आउने,  LMBIS फाट 
फजेट तमाय हनु,े कामथिभ स्र्ीकृत गनुथ नऩने य अजख्तमायी ददन ुऩने प्रकृमाभा ऩनन सयरीकयण गरयएको । 

 वर्नाशकायी बकूम्ऩफाट प्रबावर्तहरूराई न्मानो कऩडा िरयद गनथ नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) को ननणथमको 
आधायभा रु. ७ अफथ १४ कयोड ९6 राि १0 हजाय ननकासा गरयएको ।  

 यावद्सम ऩनुननथभाथण प्रानधकयणराई रु.७० अफथ िचथ गने अजख्तमायी सवहत यकभ ननकासा उऩरधध गयाइएको । 

 यावद्सम गौयर्का आमोजना य ठूरा आमोजनाहरूराई श्रोतको सनुनजद्ळतता प्रदान गरयएको य आर्श्मकता अनसुाय 
यकभ ननकासा उऩरधध गयाइएको । 

 देशको र्तथभान आनथथक अर्स्था य नेऩार सयकायको तत्कारको कामथददशा सम्फन्धी द्वतेऩर जायी गरयएको । 

 

११.10 बन्साय वर्बाग 

 नेऩार य चीन बन्साय प्रशासनका र्ीच काठभाण्डौभा सम्ऩन्न उऩभहाननदेश क स्तयीम फैठकरे भरुकुका उत्तय 
तपथ का ९ र्टा नाकाहरू सॊचारन गनथ आर्श्मक ऩूर्ाथधाय सेर्ाको वर्कास गनुथका साथै यसरु्ा बन्साय कामाथरमभा 
सखु्िा फन्दयगाह ननभाथण गयी सॊचारनभा लमाउने वर्षमभा सम्झौता सम्ऩन्न  

बएको ।   

 दजऺण एनसमारी ऺेरीम आनथथक सहमोग कामथिभ अन्तगथतको बन्साय सहमोग अनबर्ृवि कामथिभ फभोजजभ बायत 
तथा फॊगरादेशफाट ऩैठायी हनुे भारर्स्तहुरूको ननकासी /ऩैठायी सम्फन्धी कागजात य सूचना आदान प्रदान गने 
कामथ थारनी गरयएको ।  
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 भेची बन्साय कामाथरमभा जनर्यी २६ , २०१६ देजि ASYCUDA WORLD कामाथन्र्मनभा लमाइएको य अन्म 
बन्साय कामाथर महरूभा सभेत ASYCUDA WORLD िभश कामाथन्र्मन गने गहृकामथ बईयहेको साथै 
ASYCUDA WORLD रे नसभेट्ने Revenue Exemption System य Deposit Management  को Sub modules 
तमाय गरयएको ।  

 बन्साय प्रशासनका कामथहरूराई सूचना प्रवर्नधभैरी फनाउॉदै वर्द्यतुीम बन्सायभा रुऩान्तयण गने उद्देश्मरे ५ र्टा 
बन्साय कामाथरम (सखु्िा, भेची, बैयहर्ा, कृष्णनगय य नेऩारगॊज) को अनगुभन वर्बाग फाट गनथ आई. वऩ. क्माभेया 
जडान गरयएको । साथै थऩ ५ र्टा बन्साय कामाथरमभा आई.वऩ. क्माभेया जडान गनथ िरयद प्रविमा अजन्तभ 
चयणभा यहेको ।  

 बन्साय एजेन्ट ननमजुक्त सम्फन्धी प्रविमा थारनी गनथ ऩाठ्यिभ य कामथवर्नध तमाय गरयएको ।  
 र्तथभान सॊवर्धान जायी बएऩनछ सॊवर्धानको प्रार्धान र्भोजजभ हारको बन्साय ऐनभा सॊ शोधन  

गरयएको । 

 ननकासीभूरक उद्योगराई प्रदान गरयएको फण्डेडको सवुर्धाको म्माद सीभा ऺेरभा बएको असहजताका अर्स्थाभा 
थऩ गने नीनतगत ननणथम गरयएको । 

 बन्साय दयफन्दी सम्फन्धी Mobile Apps तमाय गयी कामाथन्र्मनभा लमा इएको । उक्त Apps, Apps Center र्ा 
www.customs.gov.np फाट Download गनथ सवकने व्मर्स्था  नभराइएको ।  

 नेऩारको बन्साय प्रविमा एर्ॊ प्रचरनहरूराई अन्तयाथवद्सम भाऩदण्ड अनरुुऩ फनाउॉदै रैजाने उ द्देश्मरे भेची बन्साय 
कामाथरमभा Time Release study गनथ Environmental Scanning य Test Run को कामथ सम्ऩन्न गरयएको । 

 बन्साय भूलमाॊकनराई थऩ सयर , व्मर्जस्थत, रै्ऻाननक तथा ऩायदशॉ फनाउॉदै रैजाने उ द्देश्मरे बन्साय भूलमाॊकन 
ननदेजशका, २०६८ राई सॊशोधन एर्ॊ अद्यार्नधक गयी कामाथन्र्मनभा लमाइएको । 

 बन्साय वर्बागभा डाटा सेन्टय स्थाऩना गने कामथ बैयहेको । 

 वर्ऩद् य वर्ऩद्जन्म अर्स्थाभा भरुकुभा प्राद्ऱ हनुे िोज , याहत तथा उिाय सम्फन्धी , भारर्स्तकुो बन्साय जाॉचऩास 
सम्फन्धी प्रविमाराई सयर सहज फनाउन िोज, याहत तथा उिाय साभग्री जाचॉऩास सम्फन्धी कामथवर्नधको भस्मौदा 
तमाय बई स्र्ीकृनतको अजन्तभ चयणभा यहेको । 

 २०७२ सार श्रार्ण भवहनादेजि सफै बन्साय कामाथरमभा कामथभूरक कामथप्रणारी रागू गरयएको । 

 National Single Window कामाथन्र्मनका रानग ६२ बन्दा फढी सयकायी तथा गैयसयकायी ननकामहरूको ऩवहचान गयी 
ती ननकामहरूको बनूभका सभेत ननधाथयण गरयएको । 

 आमात/ननमाथत सॊकेत नॊ. रागू गनथ प्रणारी वर्कासका रानग ऩयाभशथदाता छनौट बई व्माऩाय तथा ननकासी प्र र्थिन 
केन्िर्ाट कामथ बैयहेको । 

 आमात/ननमाथत कोडको कामथवर्धी स्र्ीकृत बएको । 

 वर्बागका उऩभहाननदेशक, ननदेशक तथा बन्साय कामाथरमका प्रभिुहरूसॉग कामथ सम्ऩादन सम्झौता गरयएको  
 वर्बागरे चार ुआ.र्.भा १७ र्टा र्ण्डेड रे्मय हाउसको इजाजतऩर नर्ीकयण गरयएको तथा १२ र्टा फण्डेड रे्मय 
हाउसको नमाॉ इजाजतऩर वर्तयण गरयएको । 

 सीभा ऺेरभा बएको असहज अर्स्थाराई भध्मनजय यािी र्ीयगॊज बन्साय कामाथरमभा आएका साभाग्रीको वर्रम्फ 
शलुक नभन्हा गरयएको । साथै, अन्म बन्साय कामाथरमहरूको हकभा ऩनन सोही व्मर्स्थाका रानग ऩहर गरयएको । 

 वर्बागरे चार ुआ.र्.भा ऩयुाना भारर्स्तहुरूको (सर्ायी साधन तथा अन्म कामाथरम सभान) नरराभ नफिी फाट रु.२ 
राि ७ हजाय ९ सम याजस्र् असरु गयेको । 

 

११.11 आन्तरयक याजस्र् वर्बाग ्
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 आन्तरयक याजस्र् वर्बागका भहाननदेशक य अथथ सजचर् फीच कामथसम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न बएको य सोही फभोजजभ 
भहाननदेशक य भातहत कामाथरमका कामाथरम प्रभिुहरूफीच कामथसम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न बएको । 

 कय प्रणारीराई सयरीकृत गनथ मस आनथथक र्षथभा जग्गा तथा घयजग्गा नन्सगथभा ऩूॉजीगत राब कय सम्फन्धी 
ननदेजशका य क्मानसनोको आकजस्भक राबकय सम्फन्धी ननदेजशका जायी गयी २०७२ असोजदेजि कामाथन्र्मनभा 
लमाइएको ।  

 भूलम अनबर्ृवि कय ननदेजशका ऩरयभाजथन गयी अथथ भन्रारमभा ऩेश गरयएको ।  
 आमकय ननदेजशका ऩरयभाजथन गयी भागथदशथनका रानग अथथ भन्रारमभा ऩठाइएको ।   

 GIZ को सहमोगभा ICAN, FNCCI सॉग Piloting को रुऩभा ५ जजलराभा १० जनाराई प्रजशऺक प्रजशऺण तानरभ 
ददने कामथ सम्ऩन्न बएको । 

 दोहोयो कय भजुक्त सम्झौताको रानग फॊगरादेशराई अजन्तभ भस्मौदा तमाय गयी ऩठाइएको । 

 मस वर्बागफाट कय अनधकृतहरूको रानग कय ऩयीऺण तथा अनसुन्धान सम्फन्धी तानरभ सम्ऩन्न  

गरयएको । 

 वर्बाग य भातहत कामाथरमहरूको १ अफथ २५ कयोड ९४ राि फेरुज ुपर्छ्यौट गरयएको । 

 बैयहर्ाभा Disaster Recovery Center सॊचारनभा लमाइएको । 

 अन्त्शलुक सफ्टरे्मय ऩरयभाजथन गयी रागू गरयएको। 

 आन्तरयक याजस्र् कामाथरम काठभाण्डौ ऺेर नम्फय १ , २ य ३ भा र्ावषथक ५ कयोड बन्दा फढी कायोर्ाय गने 
भूलम अनबर्ृवि कयभा दताथ बएका कयदातारे १ राि बन्दा फढीको िरयद नफिीको वर्र्यण कय वर्र्यण दाजिरा 
गदाथकै अर्स्थाभा अननर्ामथ रुऩभा ऩेश गनुथऩने व्मर्स्था रागू गरयएको । 

 

११.12 याजस्र् प्रशासन तानरभ केन्ि  ्

 तानरभ ननदेजशका तमाय गरयएको । 

 सभसाभवमक आनथथक वर्षमभा सम्फजन्धत वर्ऻहरूका र्ीचभा सभम सभमभा फहस कामथिभ (Talk Program) 

सॊचारन गरयएको । 

 तानरभ केन्िको सॊगठन सॊयचना ऩनुयार्रोकन गने सम्फन्धभा कामथदर गठन बई कामथ शरुु बएको । 

 तानरभ केन्िका रानग नमाॉ बर्न तथा वप्रपेर्  बर्न सभेत नबएको हुॉदा  कभथचायी सॊचम कोषसॉग घय बाडा 
सम्झौता बएको साथै तानरभ केन्िको बर्नराई बत्काउन/ेहटाउने सम्फन्धभा प्रावर्नधक अध्ममन बई यहेको । 

 आनथथक प्रशासन, याजस्र् प्रशासन साथै अन्म सेर्ा सभूहका कभथचायीहरूराई आधायबतू, सेर्ाकारीन, अलऩकारीन 
रगामतका तानरभ ८१० जनाराई प्रदान गरयएको । 

 

११.13. सम्ऩजत्त शिुीकयण अनसुन्धान वर्बाग 

 

 छाऩा भाध्मभफाट सम्ऩजत्त  शिुीकयण  ननर्ायण सम्फन्धी जनचेतनाभूरक प्रचाय प्रसाय ७० ऩटक  

गरयएको । 
 येनडमोफाट सम्ऩजत्त शिुीकयण ननर्ायण सम्फन्धी जनचेतनाभूरक श्रव्म दृश्म साभग्री प्र सायण सॊख्मा ७२५० ऩटक 
गरयएको । 

 वर्नबन्न स्थानभा सम्ऩजत्त शिुीकयण ननर्ायण सम्फन्धी सचेतना अनबर्ृवि कामथिभ सम्ऩन्न बएको । 
 नेऩार सभनु्िऩाय ननकासी ऩैठायी सॊघको आमोजनाभा सॊघका ऩदानधकायी तथा सदस्म रगामत अन्म व्मर्सामी 
सभेतको सहबानगताभा अन्तयविमा कामथिभ सम्ऩन्न बएको ।  
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 वर्बाग य वर्त्तीम जानकायी इका इ, नेऩार याद्स फैंक , नेऩार नधतोऩर फोडथ, वर्भा सनभनत रगामतको सहबानगताभा 
२०७२ सार भाघ २४ गते काठभाडौंभा सम्ऩजत्त शिुीकयण सम्फन्धी यावद्सम जोजिभ भूलमाङ्कन सम्फन्धी 
अन्तयविमा सम्ऩन्न गरयएको । 

 वर्बागको आमोजनाभा काठभाडौंभा अनसुन्धान अनधकृतहरू (Compliance Officers) हरूसॉग उच्च ऩदस्थ 
अनधकायीहरू (PEPS) को कायोफायको अनगुभन तथा जोजिभ भूलमाङ्कन सम्फन्धी अन्तयविमा सम्ऩन्न गरयएको । 

 नभनत २०७२ कानतथक ३० गते देजि ऐ भॊनसय ४ गतेसम्भ वर्बागको आमोजनाभा APG Typolgies & Capacity 

Bulding सम्फन्धी अन्तयाथवद्सम  कामाथशारा सपरताऩूर्थक सम्ऩन्न गरयमो ।  
 वर्बागका कभथचायीहरूराई सकायात्भक  सोच सम्फन्धी एक ददने तानरभ तथा  Art of  Living सम्फन्धी १ हदे्ऱ 
तानरभ प्रदान गरयएको । 

 सम्ऩजत्त शिुीकयण तथा आतॊकर्ादी विमाकराऩ ननर्ायण सम्फन्धी ५ र्षथ यणनीनत (२०६८-०७३) अन्तगथत 
वर्नबन्न सनभनत तथा उऩसनभनतहरूको फैठक सञ्चारन गने नसरनसराभा अनसुन्धान उऩसनभनतको फैठक १ ऩटक 
सम्ऩन्न बएको। 

 सम्ऩजत्त शिुीकयण तथा आतङ्कर्ादी विमाकराऩ ननर्ायणका रानग सभेत ऩाॉच र्टा साझेदाय ननकामहरूसॉग 
अन्तयननकाम सभन्र्मका रानग सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय गरयएको । 

 

११.14 याजस्र् अनसुन्धान वर्बाग  ् 

 २८१ र्टा कयदाताको कायोर्ाय छार्ीन गरयएको। । 

 ११७ र्टा भारर्ाहक गाडीहरुको बौनतक चेकजाॉच गरयएको। 

 ननमनभत याजभागथ अनगुभन य ितुगजस्त ऩरयचारन गरयएको। 

 याजस्र् जोजिभ सम्फन्धी ऩरयसूचकका  सूचनाहरु वर्द्ऴषेण गयी अनसुन्धान गने कामथ प्रायॊम्ब गरयएको। 

  याजस्र् चहुार्ट अनसुन्धान तथा ननमन्रण ऐन,२०५२ भा साभवमक सॊशोधन गरयएको। 

 याजस्र् अनसुन्दान ननदेजशका तमाय गरयएको। 

 ७९ प्रनतशत रे्रुज ुपर्छ्यौट गरयएको। 

 भदु्दाको िभभा यहेका फाहेक गोदाभभा यहेका अन्म सफै भारर्स्त ुनरराभ गरयएको। 

 वर्देशी वर्ननभम अऩचरन सम्फन्धी ६० र्टा भदु्दा दामय गरयएको। 

 अनसुन्धान कामथको अनबरेि Automation  को कामथ शरुु गरयएको। 

११.15. भहारेिा ननमन्रक कामाथरम ्

 दोस्रो चयणको सार्थजननक वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन सधुाय यणनीनत (Second Phase PFM Reform Strategy) तमाय गयी 
स्र्ीकृत गरयएको । 

 रेिाऩयीऺण तथा रेिा सभूहका ३० जना अनधकृत स्तयका कभथचायीहरूराई Advanced Diploma in Public 

Financial Management Course को रानग ACCA England तथा Nepal Administrative Staff Collage सॉग सम्झौता 
गयी अध्ममन गनथ ऩठाइएको । 

 नेऩार सयकायका 39 र्टा केन्िीम ननकामहरू  (भन्रारम, सजचर्ारम , आमोग) राई ती ननकामहरूसॉग सम्फजन्धत 
FMIS प्रनतरे्दनहरूभा Online ऩहुॉच हनुे गयी अनबभिुीकयण कामथिभ सॊचारन गयी User Name तथा Pass word प्रदान 
गरयएको। 

 International Public Sector Accounting Standard-IPSAS अनसुाय Nepal Public Sector Accounting Standard 

NPSAS अनसुायको केन्िीम आनथथक वर्र्यण १४ र्टा केन्िीम ननकामरे तमाय गयी रेिाऩयीऺणका रानग 
भहारेिाऩयीऺकको कामाथरमभा ऩेश गरयएको । 
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 कोष तथा रेिा ननमन्रक कामाथरमहरूभा कामथयत कभथचायीहरूराई TSA, FMIS, RMIS रगामत सूचना प्रवर्नध 
सम्फन्धभा तानरभहरू प्रदान गरयएको। 

 TSA सॉग सयोकायर्ारा ननकामहरूको अन्तयविमा तथा १२ जजलराभा Revenue Management Information System-

RMIS सम्फन्धी ऩनुताथजकीकयण तानरभ सम्ऩन्न । 

 14 फुॉदे सधुाय कामाथन्र्मन घोषणाऩर सवहत भहारेिा ननमन्रक कामाथरम तथा कोष तथा रेिा ननमन्रक 
कामाथरमका प्रभिुहरूको प्रथभ यावद्सम गोद्षी सम्ऩन्न गरयएको। 
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12. सूचना अनधकायी य प्रभिुको नाभ तथा सम्ऩथकथ  टेनरपोन नम्र्य  ्
 

प्रभिु : सजचर् रोकदशथन येग्भी  ४२११३३२ 
प्रर्क्ता तथा सूचना अनधकायी : सहसजचर् भकुुन्द प्रसाद ऩौड्यार ४२००४६९ 
सहामक प्रर्क्ता तथा सहामक सूचना अनधकायी : उऩसजचर् याजेन्ि ऩौडेर ४२००४२६ 

 
१३  ऐन, ननमभ य ननदेजशकाको सूची् 

 
अथथ भन्रारमराई ननददथद्श गरयएका कामथहरु सम्ऩादन गने नसरनसराभा भन्रारम य अन्तथगतका ननकामहरुरे 
ननम्नानसुायका कानून प्रमोग गयी आपनो कामथ सम्ऩादन गने गयेका छन।् 
 नेऩारको सॊवर्धान २०७२ को आनथथक कामथ प्रणारी सम्र्न्धी वर्षमभा उजलरजित धायाहरु 
 आमकय ऐन, २०५८ 
 भूलम अनबर्ृवि कय ऐन, २०५२ 
 अन्त्शलुक ऐन, २०५८ 
 बन्साय ऐन, २०६४ 
 याजस्र् चहुार्ट (अनसुन्धान तथा ननमन्रण) ऐन, २०५२ 
 सम्ऩजत्त शिुीकयण ननमन्रण ऐन, २०६४ 
 वर्देशी वर्ननभम (ननमनभत) गने ऐन, २०१९ 
 ननकासी ऩैठायी ननमन्रण ऐन, २०१३ 
 भददया ऐन, २०३१ 
 उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०५४ 
 सम्ऩजत्त शिुीकयण (भनन राउण्डरयङ्ग) ननर्ायण ननमभार्री, २०६६ 
 औषधी ऐन, २०३५ 
 िानी तथा िाद्य ऩदाथथ ऐन, २०४२ 
 िाद्य ऐन, २०२३ 
 याजस्र् न्मामानधकयण ऐन, २०३१ 
 र्न ऐन, २०४९ 
 यावद्सम ननकुञ्ज तथा र्न्म जन्त ुसॊयऺण ऐन, २०२९ 
 रागू औषध (ननमन्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहनतमाय िय िजाना ऐन, २०१९ 
 सर्ायी तथा मातामात व्मर्स्था ऐन, २०४९ 
 वर्ष्पोटक ऩदाथथ ऐन, २०१९ 
 ऩेटेन्ट, नडजाइनय टे्रड भाकथ  ऐन, २०१९ 
 बन्साय ननमभार्री, २०६४ 
 भूलम अनबफवृि कय ननमभार्री, २०५३ 
 आमकय ननमभार्री, २०५९ 
 अन्त्शलुक ननमभार्री, २०५९ 
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 भददया ननमभार्री ,२०३३ 
 यासामननक भर ननदेजशका, २०५७ 
 यासामननक भर ननमन्रण आदेश, २०५५ 
 नेऩार सर्ायी प्रदषुण भाऩदण्ड, २०५६ 
 र्ाजणज्म तथा आऩूनतथ भन्रारमको नभनत२०६६/७/१६ को सूचना 
 ननजीगणु्टा, जझटी बायी सम्फन्धी सूचना 
 सारर्सारी आनथथक ऐन 
 याजस्र् चहुार्ट (अनसुन्धान तथा ननमन्रण) ननमभार्री, २०७० 
 नेऩार सयकायका ननणथमहरु 
 आनथथक कामथवर्नध ऐन, २०५५ 
 आनथथक कामथवर्नध ननमभार्री, २०६४ 
 सार्थजननक िरयद ऐन, २०६३ 
 सार्थजननक िरयद ननमभार्री, २०६४ 
 भ्रभण िचथ ननमभार्री, २०६४ 
 ऐन सम्फि ननदेजशकाहरु (आमकय, भूलम अनबर्ृवि कय, अन्त्शलुक, बन्साय ऐन र्भोजजभ) 
 WTO/WCO को र्डाऩर 
 SAARC/SAFTA को र्डाऩर
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१४  आम्दानी िचथ तथा आनथथक कायोर्ाय सम्फन्धी वर्र्यण 
 
१४.१ आम्दानी िचथ सम्फन्धी वर्र्यण 
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1368808.44 1368808.44 3537397.44 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 3537397.44 208602.56 0.00 

455995.00 455995.00 7812235.43 22412 cGo ;]jf z'Ns 7812235.43 178764.57 0.00 

347502.00 347502.00 601752.00 22511 sd{rf/L tfnLd 601752.00 898248.00 0.00 

2146241.00 2146241.00 5581305.00 22522 sfo{s|d vr{ 5581305.00 8118695.00 0.00 

-2867773.84 -2867773.84 2090404.00 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  2090404.00 1109596.00 0.00 

17963.00 17963.00 563445.00 22612 e|d)f vr{ 563445.00 26555.00 0.00 

8139918.00 8139918.00 24194231.00 22711 ljjw vr{ 24194231.00 9769.00 0.00 

700000.00 700000.00 13400000.00 26411 

;/sf/L lgsfo, 

;ldtL Pj+ af]*{x?nfO{ lgzt{ 

rfn' cg'bfg 

13400000.00 2000000.00 0.00 

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 

32250252.27 32250252.27 242795351.31   hDdf 242795351.31 14498148.69 0.00 

        cy{ d+qfno ljljw-cy{ ah]^_   0.00 0.00 

      27313 6010143 ;+lrt labf   0.00 0.00 
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      26412 
6010153 d[t sd{rf/L 

;xfotf 
  0.00 0.00 

            0.00   

      21123 
6010183 cf}iflw pkrf/ 

  0.00 0.00 

      27314   0.00 0.00 

      22612 
6020123 k|ltlgwL d)*n 

e|d)f 
  0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00   cy{ ah]^sf] hDdf 0.00 0.00 0.00 

32250252.27 32250252.27 242795351.31   s'n hDdf 242795351.31 14498148.69 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 
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१४.२ऩवहरो प्राथनभकतािभ (P1) अन्तगथतका आमोजनाहरुको दोस्रो चौभानसक प्रगनत प्रनतरे्दन  

आ.फ. २०७२/७३ 

      भन्रारम/ऺेरको नाभ  ् अथथ भन्रारम 

      भन्रारमस्तयीम वर्कास सभस्मा सभाधान सनभनत (MDAC) को रै्ठक फसेको  नभनत् २०७२/१२/२४ 

नस.नॊ. 

र्जेट उऩशीषथक 
नॊ. 

आमोजना/कामथिभको नाभ  

2072।७३ दोस्रो 
चौभानसक सम्भको प्रगनत 

र्ावषथक प्रगनत 
जस्थनत (%) मस अर्नधभा बएका भखु्म भखु्म 

उऩरजधध/विमाकराऩहरु 

बौनतक वर्त्तीम 
धमनतत 
सभम 

बौनतक वर्त्तीम 

       

 – 

रघवुर्भा सहमोग कामथिभ 
(ऩश,ु र्ारी, स्र्ास््म) कृवष 
वर्कास फैंक  

६३ ६४ 

      

6211 ऩशहुरुको सयुऺण वप्रनभमभ 
अनदुान उऩरधध गयाइएको 

817 हेक्टय जग्गाको फारी सयुऺण 
अनदुान उऩरधध गयाइएको 

 –
ऩशधुन सयुऺण 
(ऩशवुर्भा)(साना वकसान फैंक) 

७५ ७५ 

      

२६६६६ ऩश ुवर्भा गने रक्ष्म 
यहेकोभा २०००० ऩशकुो वर्भा 
बएको 

 – साना वकसान फैंक (वर्वर्ध) १४६ ७१       

२७० र्टा कामथिभ गने रक्ष्म 
बएकोभा ३९३ र्टा कामथिभ सम्ऩन्न 
गरयएको 

 –
जशतघय ननभाथण धमाज अनदुान 
कृवष वर्कास फैंक 

55 ५१ 

      

नरु्ाकोटभा 5000 भे.ट.को शीतघयको 
रानग धमाज अनदुान प्रदान गरयएको 

 –
साना तथा भझौरा उद्यभकजाथ 
सयुऺा (कजाथ सयुऺण ननगभ) 

१५९ १९६ 

      

८५१ जना ऋणीको रु५२ कयोड 
३४ रािको कजाथ सयुऺण बएको 

 –
ऩशधुन सयुऺण कामथिभ 
(कजाथ सयुऺण ननगभ) 

८० १०७ 

      

९७५७ ऩश ुसॊख्माको  रु ४२ कयोड 
४५ रािको ऩशधुन  सयुऺण बएको 

 –
रघवुर्त्त कजाथ सयुऺा (कजाथ 
सयुऺण ननगभ) 

३१६ ३२९ 

      

६५३४१ जना ऋणीको रु २४१ 
कयोडको कजाथ सयुऺण बएको 

 – मरु्ा स्र्योजगाय कोष २५ ६१ 

      

८००० जनाराई योजगाय फनाउने 
रक्ष्म यहेकाभा 459 जनाराई 
स्र्योजगाय कजाथ प्रर्ाह बएको 

 –
फजेट तथा ननफतृ्तीबयण सधुाय 
आमोजना 

0 0 0 0 0   

 –
आनथथक प्रशासन सधुाय 
कामथिभ 

10 ११ 

      

ऩेपा तपथ को कामथिभ बकुम्ऩको 
कायण सम्ऩन्न गनथ कदठन बएको 



–
ऩूॉजीफजाय तथा ऩूर्ाथधाय 
ऺभता सहमोग कामथिभ 

37 0.2 

      

वऩवऩवऩ ऩोनरनस छऩाइ, वऩनडएसओ 
सफ्टरे्मय आयएपवऩ पाइनर, 

वऩनडएनडको ओ एण्ड एभ रयऩोटथ –
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अनरु्ादको कामथ बएको।वर्र बकु्तानी 
हनु फाॉकी । 

 –३ वर्त्तीम ऩहूॉच अनबर्वृि 
कामथिभ 

0 0         

 –३ कृवष तथा ऩशऩुारन धमाज 
अनदुान 

0 0         

 ३०५१०३-३ कृवष वर्कास फैंक वर्वर्ध १२३ १२५       
688 र्टा  तानरभ कामथिभहरु सम्ऩन्न 
बएको 

 – बन्साय सधुाय कामथिभ   २८       
पननथचय, वपक्चय, भेनसनयी औजायभा 
आॊजशक प्रगनत बएको 

 –३ सार्थजननक सॊस्थान सधुाय 
कामथिभ 

  ०.४       

ननजी रगानी प्रर्िथन सम्र्न्धी 
कृमाकराऩहरुको सभीऺा य भलुमाङ्कन 
प्रनतरे्दन तमाय बएको, ननजीकृत 
कम्ऩनीहरुको प्रबार् अध्ममन 
बइयहेको 

 –

ऩशऩुारन (भासजुन्म य 
दगु्धजन्म) कजाथ रगानी, 
सा.वक.वर्.फैंक 

७९ ८८       
४६८०९ ऩशरु्स्त ुऩारना गनथ  ८८ 
कयोड ४६ राि कजाथ रगानी बएको 
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१४.३ भमतत २०७२।१२ २४ मा सम्पन्न MDAC  बैठकका तनर्णयहरू  

१. नमाॉ बफन ननभााण,ऩुजीगत सुधाय य ऩुवााधाय ननभााण जस्ता कामाका रागग ऩुजीगत फजेटफाट 
बफननमोजजत यकभको हारसम्भको खर्ाको जस्थनत उत्साहजनक देखखएन। अन्म ननकामहरुफाट 
सहमोग नबएको बन्ने कायण देखाउनुको सट्टा षवबागीम प्रभुखहरुरे  आफ्नो कामाऺ भताभा सुधाय 
गयी कामाऺ ेत्रभा केजन्ित बई जजम्भेवायी ऩूया गनुाऩने। 

२. २०७२ सारको षवनासकायी बूकम्ऩफाट ससजजात ऩुनननाभााणको कामाराई साभान्म अवस्थाभा रागू 
गरयॉदै आएको प्रर्सरत सावाजननक खयीद ऐनको औऩर्ारयक प्रकृमाको सट्टा निटो कामाषवगधद्वाया 
सम्ऩन्न गने गयी नमाॉ कामाषवगध ननभााण गयी रागु गने सम्फन्धभा थऩ िरपर गनुाऩने । 

३. अथा भन्त्रारम अन्तगात याखखएका ऩुॉजीवजाय तथा ऩुवााधाय ऺभता सहमोग, षवत्तीम ऩहुॉर् 
असबफषृि,कृषष तथा ऩशुऩारन ब्माज अनुदान जस्ता अन्म ननकामहरुभापा त सॊर्ारन गनुाऩने 
अनुदानभुखी कामाक्रभहरु ननस्प्रबावी देखखएकोरे आगाभी फषाको फजेट ननभााण गदाा मस्ता 
कामाक्रभहरु याखी फजेट ओगट्ने ऩरयऩाटी हटाउने। 

४.  फजेट तथा ननफजृत्तबयण सुधाय, आगथाक प्रशासन सुधाय य बन्साय सुधाय जस्ता ऩूवााधाय ननभााण 
तथा सुधायका कामाक्रभहरु कुनै ऩनन वहानाभा नयोकी ऩुया गनुाऩने।  

५. फजेट कामाान्वमन वषा घोषणा गरयए अनुरुऩ कामाान्वमनको तरयकाभा ऩरयवतान गना य कामाान्वमन 
ऺभताभा सुधाय  गना आगथाक वषाको फाॉकी सभमभा सफैरे ऩहर गने। 

 
६. आगाभी सभीऺा वैठकहरुभा सभस्माहरु प्रस्तुत गदाा स्ऩष्ट्ट य वस्तुगत रुऩभा ऩेश गनुाऩने। साथ ै

सभस्मा सभाधानका उऩामहरु बए तीनको षवकल्ऩ सभेत सम्फजन्धत षवबागीम एवॊ कामाारम 
प्रभुखहरुफाट प्रस्तुत गनुाऩने। 
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१४.४ कामथसम्ऩादन सूचकको प्रगनत वर्र्यण २०७३।०७४ 

 
ि.सॊ. भखु्म  

विमाकराऩ 

कूर 
बाय 

सहामक विमाकराऩ एकाई बाय र्ावषथक 
रक्ष्म 

र्ावऩथक प्रगनत 

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

र्ावषथकरुऩभा भाऩन गरयने 
१ सभवद्शगत 

आनथथक 
ऩरयसूचक 

३० आनथथक र्वृि प्रनतशत ४ ६ ०.७ 

भिुास्पीनत प्रनतशत ४ ८ ९.९ 

शोधनान्तय फचत रु. कयोड ४ २५०० १७११५ 

याजस्र्को फवृिदय प्रनतशत ४ १७ १९.६ 

याजस्र् य कूर गाहथस्थ उत्ऩादनको अनऩुात (र्ावषथक) प्रनतशत ४ १९ २१.५ 

वर्देशी वर्ननभम सजन्चनतको ऩमाथद्ऱता (र्स्त ुतथा सेर्ा 
आमात) 

भवहना  ५ ८ १४.३ 

ने्से ऩरयसूचक  ५ ८०० १६९०.४ 
भानसकरुऩभा भाऩन गरयने 

२ नीनतगत, कानूनी 
तथा सॊस्थागत 
सधुाय 

१० फजेट व्मर्स्थाऩन तथा जर्ापदेवहता सम्फन्धी 
कानून, मोगदानभा आधारयत ननर्जृत्तबयण सम्फन्धी 
कानून य सार्थजननक ननजी साझेदायी सम्फन्धी 
कानूनको भस्मौदा तमाय गयी भजन्रऩरयषदभा ऩेश गने 
। 

र्टा ४ ३ फजेट व्मर्स्थाऩन तथा जर्ापदेवहता सम्फन्धी कानून 
य मोगदानभा आधारयत ननर्जृत्तबयण सम्फन्धी 
कानूनको भ.ऩ. फाट सैिाजन्तक स्र्ीकृनत प्राद्ऱ 
बएको। सार्थजननक ननजी साझेदायी सम्फन्धी 
कानूनको भस्मौदा तमाय बैयहेको। 

वर्त्तीम ऺेर वर्कास यणनीनत तजुथभा गयी स्र्ीकृनतका 
रानग भजन्रऩरयषदभा ऩेश गने , Startup 

Fund/Challenge Fund ऩरयचारन सम्फन्धी कामथवर्नध 
तजुथभा गने । 

र्टा ३ २ वर्त्तीम ऺेर वर्कास यणनीनत तमाय गयी भ.ऩ. भा 
ऩेश गयेको,  StartupFund  ऩरयचारन कामथवर्नध 
तमाय गयी स्रोत प्रर्ाह गनथ थानरएको ।  

याजस्र् सम्फन्धी वर्नबन्न ऐन ननमभभा बएका 
व्मर्स्थाराई एकीकृत गयी कय सॊवहता (Tax Code)य 
याजस्र् फोडथ गठन सम्फन्धी अर्धायणाऩर तमाय  
गने । 

र्टा ३ २  कय सॊवहता तथा  याजस्र् फोडथ गठन सम्फन्धी 
अर्धायणाऩर स्र्ीकृतबई नफधेमक भस्मौदा 
बइयहेको। । 

३ स्रोत व्मर्स्थाऩन 
तथा फजेट 
व्मर्स्थाऩन 

३५ रै्देजशक सहामता ऩरयचारन (प्रानद्ऱको ८० प्रनतशत) रु. कयोड ५ १६४७१ ६९५५ 

याजस्र् ऩरयचारन (फजेटको) रु. कयोड ५ ४७५०१ ४८२७४ 

वर्त्तीम व्मर्स्था िचथ (र्जेटको ९० प्रनतशत) रु. कयोड १० ११३७० १०१५६ 

रु. ५० कयोडभानथका आमोजानहरुको  अनगुभन ।  सॊख्मा १० १० १० 

ऩ ुॊजीगत िचथ (र्जेटको ८५ प्रनतशत) रु. कयोड ५ १७७५४ ११७६० 

४ आनथथक प्रशासन 
सधुाय 

५ ननकासा (कामाथरमरे को.रे.नन.का. भा बकु्तानी 
आदेश दताथ गयेऩनछ सोही ददन चेक जायी गने) । 

प्रनतशत १ १०० औषत ३० नभनेटभा जायी बएको ।  

भहारेिा ऩयीऺकको कामाथरमभा केजन्िम आनथथक 
वर्र्यण २०७१ भॊनसय नबर ऩेश गने । 

 १ १००  ऩेश बएको। 

याजस्र् व्मर्स्थाऩन सूचना प्रणारी (RMIS) राग ुगने 
(१५ जजलराभा) 

प्रनतशत २ १०० 15 जजलराभा रागू बईसकेको । 

कम््मूटयभा आधारयत  रेिा प्रणारी (CGAS) राग ु
गने । 

प्रनतशत १ ८५ 115 बन्दा र्ढी ननकामभा रागू बएको ।  

५ गनुासो 
व्मर्स्थाऩन 

१० गनुासो पछथमौट गने । प्रनतशत १० ८० 100 

६ फेरुज ुपछथमौट 

(२०७३ 
रै्शाि) 

१० फेरुज ुपछथमौट गने । प्रनतशत ५ ५०  
आ.र्. २०६९।७० सम्भको फेरुजु    २२.१३ 
आ.र्. २०७०।०७१ को फेरुज ुपर्छ्यौट    ८१.४९ 
२०७३ असायसम्भको कुर फेरुज ुपर्छ्यौट    ५६.६४ 
आ.र्. २०७०।७१ को कूर िचथको तरुनाभा 
फेरुज ु५ प्रनतशत बन्दा फढी नहनेु (र्ावषथक) 

प्रनतशत ५ ५ 0.87 

 जम्भा १००   १००   
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१५ .अन्म वर्र्यण  ्

(क)  भन्रारम य अन्तथगथत वर्बागहरुको रे्बसाईथट् 
  

l

;

 

g+ 

gfd pkof]u 

! www.mof.gov.np अथथ भन्रारमका प्रकाशन तथा अन्म सूचनाभरुक 
जानकायी 

@ www.fcgo.gov.np भहारेिा ननमन्रकका प्रकाशन तथा अन्म 
सूचनाभरुक जानकायी  

# www.ird.gov.np आन्तरयक याजस्र् वर्बागका प्रकाशन तथा अन्म 
सूचनाभूरक जानकायी 

$ www.dri.gov.np याजस्र् अनसुन्धान वर्बागका प्रकाशन तथा अन्म 
सूचनाभरुक जानकायी  

% www.customs.gov.np बन्साय वर्बागका प्रकाशन तथा अन्म सूचनाभरुक 
जानकायी  

^ www.ratc.gov.np याजस्र् प्रसाशन तारीभ केन्िका प्रकाशन तथा अन्म 
सूचनाभरुक जानकायी 

& www.dmli.gov.np सम्ऩजत्त शिुीकयण अनसुन्धान वर्बागका प्रकाशन 
तथा अन्म सूचनाभूरक जानकायी  

(क) अथथ भन्रारमका प्रकाशनहरु:- 
 अथथ भन्रारमरे आपुसॊग सम्फजन्धत काभहरूको प्रगनत वर्र्यण  तथा प्रनतरे्दनहरू भन्रारमको रे्बसाइटभा 
याख्नकुा साथै छऩाई गयेय प्रकाशन गयी सर्थसाधायणराई उऩरधध गयाउॉदै आएको छ। मसैगयी फजेट सम्फन्धी 
दस्तारे्जहरू सार्थजननक गयी सर्थसाधायणको सहज ऩहुॉचको व्मर्स्था गयेको छ। भन्रारमका प्रकाशनहरू ननम्न 
फभोजजभ छन:्- 

१ फजेट कामाथन्र्मनको फावषथक प्रनतरे्दन,  
२ फजेट तजुथभा ददग्दशथन, 
३ भन्रारमहरूको प्रगनत वर्र्यण, 
४ प्रावर्नधक सहामता सम्फन्धी वर्र्यण’, 
५वर्ननमोजन ऐन य यातो वकताफ, 
६आनथथक ऐन य याजस्र्को नीनत तथा कामथिभ, 
७याद्सऋण उठाउने ऐन य ऋण तथा जभसनत ऐन, 
८आनथथक सथरे्ऺण 
९र्जेट र्क्तव्म  
१०सार्थजननक सॊस्थानहरूको स्थनत प्रनतरे्दन, 
११.सशुासन (व्मर्स्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा ४१ फभोजजभको र्ावषकथ  प्रनतरे्दन 

, 
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१२.सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा५(३) फभोजजभ प्रस्ततु गरयएको अथथ 
भन्रारमसॊग सम्फजन्धत आ.र्. २०७२।०७३ आषाढको साथर्थजननक वर्र्यण 
  
 

१३.आनथथक र्षथ २०७२।७३ को र्जेटको भध्मार्नध भूलमाॊकन प्रनतरे्दन, 
१४.येनडमो नेऩारभा प्रत्मेक शननर्ाय वर्हान ८:२५ देजि ८:४० सम्भ आनथथक नेऩार कामथिभ 

प्रशायणको भाध्मभफाट । 
१५.नेऩार टेनरनबजनफाट "आनथथक सभवृिको" कामथिभ प्रशारयत बइयहेको,  
१६.अथथ ऩनरका,  
१७.रैवङ्गक उत्तयदामी फजेट तजुथभा ददग्दथशथन, २०६९ 
१८.डेबरऩभेन्टको-अऩयेशन रयऩोटथ, २०१६ 

 

-u_ dGqfno cGtu{t ljefuLo k|d'vx? M 

kb gfd,y/ sfof{no Fax No. kmf}g g+= 

.भहारेिा 
ननमन्रक 

श्री याजेन्िप्रसाद नेऩार dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

भहाननदेशक >L ननभथरहरय अनधकायी /fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

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

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

तारीभ प्रभिु >L गणेश ऩाण्डे /fh:j k|zf;g tfnLd s]Gb|    %@$(*( 5523171 

भहाननदेशक श्री वकशोयजॊग काकी ;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 



50 

 

-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 

 


