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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) 
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नेपालको अन्तरिम संवर्धान,२०६३ को धािा २७ ले सूचनाको हकलाई नागरिकका मौललक हकको रूपमा 

व्यर्जस्र्त गिेको छ। आफ्नो र्ा सार्थिननक सिोकािको कुनै पनन सूचना पाउने नागरिकको उक्त मौललक हकलाई 

प्रचललत गनथ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तर्ा सचूनाको हक सम्बन्धी ननयमार्ली,२०६५ कायाथन्र्यनमा 

िहेका छन ्. सार्थिननक महत्र्का सूचनामा आम नागरिकको सिल ि सहि पहंुच पुयाथई सूचनाको हकको संिक्षण 

गनुथ { तर्ा िाष्ट्र ि नागरिकको हहतमा प्रनतकूल असि पाने संर्ेदनशील सूचनाको संिक्षण गनुथ सार्थिननक ननकायको 

दानयत्र् हो . उजललखित दानयत्र्लाई आत्मसात गदै अर्थ मन्रालयले सो ऐनको दफा ५(३) तर्ा ननयमार्लीको 

ननयम ३ ले सार्थिननक गनुथपने भनी ककटान गिेका  सूचनाहरू हिेक तीन तीन महहनामा सार्थिननक गदै आएको 

छ । यो वर्र्िणमा आ. र्. २०७१।२०७२ sf]  र्ैशाि महहनादेखि असाि मसान्त सम्ममा  भएका महत्र्पूणथ 

कायथहरू, मुलुकको आर्र्थक कियाकलाप सम्बन्धी वर्र्िणहरू  ि  ऐन तर्ा ननयमार्लीले तोकेका अन्य वर्र्िणहरू  

समार्ेश गरिएको छ । प्रस्तुत सार्थिननक वर्र्िणले अर्थ मन्रालयबाट सम्पाहदत काम कािर्ाहीका सम्बन्धमा 

सबथसाधािणमा सूचना प्रर्ाह हुने ] तर्ा सुधािका सम्बन्धमा पषृ्ट्टपोषण प्राप्त हुने  वर्श्र्ास ललएको छु । सारै्, 

सूचनामा सर्थसाधािण नागरिकको हक सुननजश्चत गने  अर्थ मन्रालयको प्रनतबध्दता पुन: व्यक्त गदथछु ।  

 यो वर्र्िण तयाि गनथ सहयोग पुयाथउने  सबै कमथचािीहरूलाई धन्यर्ाद हदन चाहन्छु। 

 

 

२०७२, श्रार्ण         सुमन प्रसाद शमाथ 
                                                                      सर्चर्  
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1= अर्थ मन्त्रालयः 
(क) पषृ्ठभमू िः 

स ष्टिगत आमथिक नीमतहरुको तर्जि ा र कार्ािन्वर्नको  ाध्र् बाट  जलजकको 
आमथिक ष्टवकास ा अथि  न्रालर्को नेततृ्वदार्ी भमू का रहेको छ ।  जलजकको 
ष्टवत्तीर् तथा  ौद्रिक क्षेरसंग सम्वन्धीत सम्पूर्ि नीमत तर्जि ा कार्ािन्वर्न तथा अनजग न 
र व्र्वस्थापन गने दाष्टर्त्व अथि  न्रालर् ा रहेको छ।नेपाल सरकारको वाष्टषिक बरे्ट 
तर्जि ा साविर्मनक खर्ि व्र्वस्थापन, ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, आन्तररक रार्स्व 
व्र्वस्थापन तथा स्रोत पररर्ालन, स ष्टिगत आमथिक स्थाष्टर्त्व र आमथिक ष्टवकास, 

वैदेशिक सहार्ता पररर्ालन तथा व्र्वस्थापन, ष्टवदेिी ष्टवमन र् मनकार् तथा मनर् न, 
रार्स्व र् जहावट मनर्न्रर्, सम्पमत िजष्टिकरर् अनजसन्धान आद्रद  न्रालर्को 
कार्िक्षेर मभर पदिछ । त्र्सैगरी सा ान्र्  ूल्र् नीमत, साविर्मनक ऋर् व्र्वस्थापन, 
साविर्मनक संस्थान व्र्वस्थापन तथा आमथिक प्रिासनको शर्म् ेवारी पमन र्ही 
 न्रालर्को हो । ष्टवत्तीर् नीमत  ार्ि त अथि  न्रालर्ले  जलजकको सम्पूर्ि आमथिक 
क्षेरलाई गमतिील बनाउँदछ ।  

(ख) दृष्टिकोर्िः 

सबल ष्टवत्तीर् र आमथिक व्र्वस्थापनको  ाध्र् बाट द्रदगो, र्राष्टकलो तथा उच्र् 
दरको आमथिक वषृ्टि हामसल गरी स ग्र अथितन्रको क्ष ता अमभवषृ्टि गने। 

(ग) ध्रे्र्िः 

आन्तररक रार्स्वको आधारलाई सजदृढ गदै उपलव्ध ष्टवत्तीर् स्रोतको प्रभावकारी र 
स जशर्त उपर्ोगबाट स ष्टिगत आमथिक स्थाष्टर्त्व कार्  गनि ा सहर्ोग पजर् र्ाउने। 

(घ) रर्नीमतिः 
(१) स ष्टिगत लक्ष्र्िः 

 जलजक ा उपर्जक्त आमथिक नीमत तर्जि ा गनि र्ोगदान गने र आमथिक नीमत 
व्र्वस्थापनको कार्ि गने।  
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(२) कार्िरन्ीमतक लक्ष्र्हरुिः 
 

 रार्स्व प्रर्ालीलाई सरल बनाउने, करका आधार र्राष्टकलो गने र 
उपर्जक्त करका दरहरु तोक्ने। 

 कर प्रिासनको दक्षता र प्रभावकारीता ा सजधार गने। 

 प्राथम कता प्राप्त क्षेरहरुको लामग बढी दक्ष, प्रभावकारी र 
न्र्ार्ोशर्तरुप ा साधनको बाँडर्ाँड गने नीमत अवलम्वन गने। 

 ष्टवत्तीर् संस्था र ष्टवत्तीर् उपकरर्हरुको  ाध्र् बाट उत्पादन र 
बर्ारको सजदृढीकरर् गदै सक्ष  ष्टवत्तीर् प्रर्ालीको ष्टवकास गने। 

 सरकारी स्वाम त्वका संस्थानहरुलाई कज िल बनाउनका लामग मनर्ीकरर् 
नीमतका साथै आवश्र्क अन्र् नीमतहरु अवलम्वन गने। 

 पारदिी र उत्तरदार्ी आमथिक तथा ष्टवत्तीर् सूर्ना प्रर्ाली अवलम्वन 
गने। 

 साविर्मनक क्षेरका क िर्ारीहरुको लामग प्रभावकारी र उशर्त प्रोत्साहन 
प्रर्ाली अवलम्वन गने। 

 प्रभावकारी साविर्मनक खर्ि नीमतहरुको तर्जि ा र कार्ािन्वर्न गने। 

 वैदेशिक सहार्ताबाट प्राप्त स्रोतहरुको व्र्वस्थापनको लामग प्रभावकारी 
अनजग न र  ूल्र्ाङ्कन प्रर्ालीलाई संस्थागत गने। 

 साविर्मनक र मनर्ी क्षेरवीर् ष्टवश्वासको वातावरर् कार्  गदै स ग्र 
आमथिक ष्टवकास ा मनर्ी क्षेरको संलग्नताको लामग अनजकूल 
वातावरर्को सरृ्ना ा सहर्ोग गने। 

(ङ) रर्नीमतक उद्दशे्र्हरुिः 
 आमथिक व्र्वस्थापन सजधार कार्ि ा र्ोगदान द्रदने। 

 प्राथम क स्वास््र् सेवा, प्राथम क शिक्षा र ग्रा ीर् पूवािधार ष्टवकास र्स्ता 
सा ाशर्क–आमथिक पूवािधार र बढी  ारा ा गरीबी मनवारर्ोन् जख क्षेर अनजकूल 
हजन ेगरी साविर्मनक खर्िको प्राथम कीकरर् गने। 

 बढी भन्दा बढी रार्स्व वषृ्टि हजने उपार् अपनाउने। 

 प्रभावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्र्ाभमूतको लामग बरे्ट सहर्ोग उपलव्ध गराउने। 
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  ाग ा आधाररत वैदेशिक सहर्ोग पररर्ालन गने र वैदेशिक सहर्ोगको 
प्रभावकारीता ा सजधार गने। 

 साविर्मनक संस्थानहरु ा प्रभावकारी ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन अभ्र्ासहरुको प्रत्र्ाभमूत 
गने र मतनीहरुले प्रदान गने सेवाहरु ा सजधारगने। 

 ष्टवमभन्न  न्रालर्, ष्टवभाग र मनकार्हरुको लामग भएको बरे्ट ष्टवमनर्ोर्न र 
मतनीहरुले प्रदान गने सेवा प्रवाह प्रर्ाली वीर् ा प्रभावकारी सम्वन्ध स्थाष्टपत 
गने। 
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x=;=rf=      ! 

sf=;=     ! 

2= संगठनात्मक स्िरुपः 
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3= कमथचारी दरबन्त्दी र पदपरू्त थको अिस्र्ा 
 

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

b/jGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

k'lt{ l/Qm 

1 ;lrj ljlzi6 k|zf;g – – 1 1 0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 sDKo'6/ O{lGhlgo/ /f=k=t[tLo ljljw   – 3 3 0  



9 
 

16 n]vf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g n]vf – 1 1 0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37 dfnL ljlxg k|zf;g  – 2 2 0  

38 uf8{ ljlxg k|zf;g  – 3 3 0  

 hDdf  237 237 0  
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4= कायथ क्षेरः 

नेपाल सिकाि(कायथवर्भािन) ननयमार्ली, २०६९ ले अर्थ मन्रालय ि अन्तथगथतका ननकायहरुको कायथ 
सम्पादनका लार्ग ननहदथष्ट्ट गिेका कायथक्षरेहरुननम्न बमोजिम िहेका छन््ः 

1= आर्र्थक तर्ा िािस्र् नीनत, आर्र्थक प्रशासन ि ननयन्रण सम्बन्धी योिना तर्ा 
कायथिमको तिुथमा, कायाथन्र्यन, अनगुमन ि मलूयाङ्कन, 

2= आर्र्थक वर्श्लेषण,  
3= आर्र्थक साधनको बााँडफााँड, 
4= मदु्रा, मौहद्रक नीनत ननधाथिण ि कायाथन्र्यन, 
5= नेपाल िाष्ट्र बैंक, बैंककङ्ग (नेपाल औद्योर्गक वर्कास ननगम समेत), वर्त्तीय ससं्र्ा तर्ा 

र्ीमा, 
6= आय ि व्यको वर्र्िण (बिटे), 
7= िािस्र् नीनत ि योिना, 
8= िािस्र् प्रशासन तर्ा िािस्र् सकंलन, 
9= िािस्र् अनसुन्धान, 
10= सामान्य मलूय नीनत, 
11= सामाजिक तर्ा आर्र्थक वर्कासको लार्ग अन्तिाथजष्ट्रय सम्पथकथ  ि समन्र्य, 
12= आर्र्थक, बैंककङ्ग तर्ा मदु्रा वर्षयक अन्तिाथजष्ट्रय सम्पथकथ  समन्र्य, 
13= र्देैलशक ऋण, अनदुान तर्ा अन्य द्वर्पक्षीय ि बहुपक्षीय सहायता, 
14= वर्देशी मदु्रा वर्ननमय तर्ा ननयन्रण, 
15= साथर्थिननक ऋण तर्ा ननयन्रण, 
16= तलब, भत्ता, दैननक तर्ा भ्रमण भत्ता, ननर्तृ्तभिण, उपदान लगायत आर्र्थक दानयत्र् ि सेर्ा 

सवुर्धा सम्बन्धी वर्षय, 
17= सिकािी स्र्ालमत्र्मा िहेका ससं्र्ानको ननयमन, ननयन्रण, समन्र्य ि ननदेशन तर्ा तलब, 

भत्ता, र्ोनस, लागनी ि लाभांश सम्बन्धी नीनत ननधाथिण, 
18= वर्श्र् बैंक, अन्तिाथजष्ट्रय मदु्रा कोष, एलशयाली वर्कास बैंक, अन्तिाथजष्ट्रय वर्कास ससं्र्ा 

तर्ा अन्य अन्तिाथजष्ट्रय वर्त्तीय ससं्र्ा, 
19= सिकािी कोषको व्यर्स्र्ापन, सञ्चालन तर्ा प्रशासन, 
20= लेिा ननयन्रण तर्ा व्यर्स्र्ापन, 
21= साथर्थिननक प्रनतष्ट्ठानको ननिीकिण, अनगुमन ि ननयमन, 
22= साथर्थिननक ससं्र्ान प्रशासन, नीनत ननमाथण ि समन्र्य, 
23= िािस्र् आर्र्थक प्रशासन ताललम, 
24= पूाँिी बिाि, 
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25= साथर्थिननक लगानी, 
26= महालेिा पिीक्षकको कायाथलय, 
27= कमथचािी सञ्चय कोष, 
28= नागरिक लगानी कोष, 
29= साथर्थिननक ससं्र्ान ननदेशन बोडथ, 
30= सम्पवत्त शदु्धीकिण, 
31= यरु्ा स्र्िोिगाि सम्बन्धी, 
32= अर्काश कोष, 
33= नेपाल लेिा पिीक्षण सेर्ाको सञ्चालन। 

5= अर्थ मन्त्रालयले गने कायथ र सेिाः 

(क)  मार्र् बुदंा न.ं (६) मा उजललखित कायथ क्षरे अन्तिगतका नीनतगत कायथहरु ि 

(ि)  मन्रालयको दैननक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कायथहरु। 

6= सचचिालय, महाशाखा, जजम्मेिार अचिकारी र सम्पूर्थ टेसलफोन नम्िरः 
सस.नं. सचचिालय/महाशाखा जजम्मेिार अचिकारी फोन नं. 
१. माननीय अर्थमन्री डा. िामशिण महत ४२११३९० 
२. सर्चर् अर्थ श्री समुनप्रसाद शमाथ ४२११३३२ 
३. सर्चर् िािस्र् श्री नर्िाि भण्डािी ४२११७७० 
४. बिेट तर्ा कायथिम महाशािा सहसर्चर् श्री र्कुैण्ठ अयाथल ४२११४०१ 
५. अन्तिाजष्ट्रय आर्र्थक सहयोग 

समन्र्य महाशािा 
सहसर्चर् श्री मधुकुमाि मिालसनी ४२११३७१ 

६. िािस्र् व्यर्स्र्ापन महाशािा सहसर्चर् श्री लक्ष्मण अयाथल ४२११३१५ 
७. आर्र्थक नीनत वर्श्लेषण महाशािा सहसर्चर् श्री सयूथ प्रसाद आचायथ ४२११३२६ 
८. ससं्र्ान समन्र्य महाशािा सहसर्चर् श्री ननमथलहरि अर्धकािी  ४२११३७७ 
९. काननू तर्ा पिामशथ महाशािा सहसर्चर् श्री मखणिाम ओझा ४२११८१३ 
१०. वर्त्तीय क्षेर व्यर्स्र्ापन महाशािा सहसर्चर् श्री मधुसदून पोििेल ४२११३०६ 
११. अनगुमन तर्ा मलूयाङ्कन महाशािा सहसर्चर् श्री िामशिण पडुासनैी ४२००४१८ 
१२. प्रशासन महाशािा सहसर्चर् श्री ननमथलहरि अर्धकािी ४२११३०० 

 

7= सेिा प्राप्त गनथ लाग्ने दस्तुर र अिचिः 
(क) सचूना ददिँदा सलनपुने शलु्क 

 सूचना मागको ननर्ेदन हदाँदा कुनै शुलक र्ा दस्तुि लाग्दैन। 

सामान्य आकािको (आठ दशमल बतीस इन्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात 
इन्च लम्बाइ सम्म साइि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश पषृ्ट्ठ 
सम्मको सूचना नन्ःशुलक उपलव्ध गिाइनछे । 
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 दश पषृ्ट्ठ भन्दा धेिै सूचना हदाँदा ननम्न अनुसाि शुलक ललइनेछ । 

सामान्य आकािको (आठ दशमलब तीन इन्च चौडाइ ि एघाि दशमलब सात 
इन्च लम्बाइसम्म साइि भएको) कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको दश 
पषृ्ट्ठभन्दा बढी सूचनाको लार्ग प्रनत पषृ्ट्ठ पााँच रूपैंयााँ लाग्नेछ। 

मार्र् उललेि भए भन्दा ठूलो आकािको कागिमा तयाि गरिएको र्ा िहेको 
सूचनाको लार्ग प्रनत पषृ्ट्ठ दश रूपैयााँ लाग्नेछ। सुरुका दश पेि नन्ःशुलक 
हदनुपने र्ाध्यता यसमा िहने छैन । 

डडस्केट, सीडी ि अन्य यस्तै प्रकािका डडजिटल माध्यम ि प्रवर्र्धद्र्ािा प्रदान 
गरिने सूचनाको लार्ग प्रनत डडस्केट, सीडी र्ापत पचास रूपैयााँ लाग्नेछ । 

 कुन ैसूचना तयाि गदाथ मार्र् लेखिए भन्दा बढी िचथ लाग्ने भएमा र्ास्तवर्क 
लागतको आधािमा दस्तुि ललइनेछ। 

प्रचललत कानुनमा सूचना माग गदाथ लाग्ने दस्तुिको सम्बन्धमा छुट्टै व्यर्स्र्ा 
भएकोमा भने सोही बमोजिम दस्तुि लाग्नेछ । 

मूलय िािी वर्िी वर्तिण गने मुहद्रत र्ा कुनै पनन माध्यमको सूचना सामग्रीको 
दस्तुि त्यसमा अकंकत र्ा ननधाथरित मूलयब मोजिम नै हुनेछ। 

ति अर्थ मन्रालयको उद्देश्य ि कामको प्रर्थद्धनका लार्ग वर्तिण गरिने 
सूचना-सामग्रीको शुलक लाग्ने छैन । 

(ख) सचूना उपलब्ि गराए बापत शलु्क सलने तररका 
(१) नगद ललएि िािस्र् िातामा िम्मा गनथ सककन्छ। 
(२) कुनै बैकंमा िम्मा गनथ लगाई सो को भौचि पेश गनथ लगाउन सककन्छ। 
(३) सो िकम बिाबिको हुलाक हटकट ननर्देनमा टास्ाँन लगाउन पनन सककन्छ। 

(ग) सेिा प्राप्त गनथ लाग्ने अिचि 
(१) सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अर्र्ध लभर, ननरे्दन 

प्राप्त भएपनछ सचूना अर्धकािीले तत्काल उपलव्ध गिाउन सककने प्रकृनतको सचूना 
भए तत्काल ि तत्काल उपलव्ध गिाउन नसककने प्रकृनतको सचूना भए ननरे्दन 
प्राप्त भएको लमनतल ेपन्र हदनलभर ननरे्दकलाई उपलव्ध हुनेछ । कुन ैव्यजक्तको 
िीउ ज्यानको सिुक्षासगं सम्बजन्धत सचूना माग गिेको पाइएमा २४ घण्टालभर 
उपलव्ध गिाइने छ। 
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(२) अन्य वर्शषे ऐन ननयमले अर्र्ध तोकेकोमा सोही बमोजिम । 
8= र्नर्थय गने प्रक्रिया र अचिकारीः 

(क) र्नर्थय प्रक्रिया सम्बन्त्िमाः 
(१) मन्रालयले उपलव्ध गिाउन ेसेर्ा सम्बन्धमा्ः 

 सिकािी ननणथय प्रकिया सिलीकिण ननदेलशका, २०६५ बमोजिम । 
(२) सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिने सचूना सम्बन्धमा्ः 

 सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम । 
(ख) र्नर्थय गने अचिकारी सम्बन्त्िमाः 

(१) मन्रालयले सम्पादन गने नीनतगत एर् ंअन्य कायथहरु सम्बन्धमा्ः  
 मजन्रपरिषदमा प्रस्तार् पठाएि 
 माननीय अर्थ मन्रीस्तिबाट 
 अर्थ सर्चर्स्तिबाट 

 माननीय अर्थ मन्रीबाट प्रत्यायोजित अर्धकाि बमोजिम 
 सशुासन (व्यर्स्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त 

अर्धकाि बमोजिम, ि 
 अन्य वर्शषे ऐन, ननयमले सर्चर्ले गने भनी तोककएका कामहरु । 

 सर्चर्ले प्रत्यायोिन गिेको अर्धकाि र्मोजिम तोककएको कमथचािील े। 
(२) सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सचूना सम्बन्धमा 

 अर्थ सर्चर्ल े। 
9= र्नर्थय उपर उजुरी सुन्त्ने अचिकारीः 

(क) अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ि गराउन ेसेिा सम्बन्त्िमाः- 
 प्रचललत ऐन काननूमा तोककएको व्यर्स्र्ा बमोजिम 

(ख) सचूनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ िमोजजम परेको उजुरी सम्बन्त्िमाः-  

 िाजष्ट्रय सचूना आयोग 
10= सम्पादन गरेको मुख्य मुख्य कामको वििरर्ः 

(१). रार्स्व पररर्ालनिः  आमथिक वषि २०७१।०७२ को लामग रार्स्वको कूल लक्ष्र् रु ४२२ अबि ९० 
करोड प्रके्षपर्   गररएको  ध्रे् २०७२ असार  ष्टहनाको लक्ष्र् ५६ अबि ४७ करोड ३० लाख भएको ा रु 
५७ अबि ५० करोड १४ लाख संकलन भई लक्ष्र्को तजलना ा १०१.८२ प्रमतित प्रगमत भएको छ । त्र्स्तै 
आमथिक वषि २०७१।०७२ को असार  सान्त सम्  ा रु ४२२ अवि ९० करोड रार्स्व संकलन गने लक्ष 
रहेको ा  रु ४०३ अबि ७३ करोड ३८ लाख संकलन भई लक्षको ९५.३० प्रमतित प्रगमत भएको छ । 
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(२). बैदेशिक सहार्ताको प्रमतवध्दता:  आ.व २०७१/७२ को असार  ष्टहनासम्  ा मबमभन्न ३१ वटा 
परर्ोर्नाहरुको लामग रु ३ खवि ४१ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहार्ताको प्रमतविता प्राप्त भएको छ । 
र्स ध्रे् रू. १ खवि  ३४ अवि २१ करोड ६२ लाख ऋर् र रू. १ खवि ६६ अवि २० करोड २० लाख 
अनजदान सहार्ता रहेको छ। गत बषिको र्स अवमध ा रु १११ अवि २० करोड वैदेशिक सहार्ताको 
प्रमतविता प्राप्त भएको मथर्ो, र्स ध्रे् रू ४२ अवि ३५ करोड ऋर् र रू ६८ अवि ८५ करोड अनजदान 
सहार्ता रहेको मथर्ो।दारी  जलजकहरू तथा संघ संस्थाहरु ा र्ीन, भारत, र्ाइका, र्जसएआइडी ,एमडष्टव, 
र्जरोष्टपर्न र्जमनर्न, ष्टवश्वबैंक, स्वीटर्रल्र्ाण्ड, नवे, ष्टर्नल्र्ाण्ड, मडएर्आइडी, ओपेक र्ण्ड लगार्तका द्वीपक्षीर् 
तथा वहजपक्षीर् दाताहरु  जख्र् छन ्। 

(३). सारव्र्मनक खर्िको अवस्था :- २०७२ असार  सान्त  सम्  ा नगद प्रवाह ा आधाररत र्ालू खर्ि तर्ि  
रु. ३२४ अवि ६३ करोड ७३ लाख, पजरँ्ीगत खर्ि रु ६५ अवि ३९ करोड १२ लाख र ष्टवत्तीर् व्र्वस्था 
तर्ि  रु. ९१ अवि ७२ करोड १४ लाख स ेत र्म् ा रु. ४८१ अबि ७४ करोड ९९ लाख खर्ि भएको छ । 
२०७२ असार  ३१ गते सम्  ा संशर्त कोष ा गत वषि र्ो अवमध ा रु. ४७ अबि ९९ करोड २४ लाख 
रहेको ा र्स वषिको बर्त रु २६ अबि १० करोड ७८ लाख बर्त रहेको छ । गत वषिको ष्टिर् रक  रु 
२३ अबि ५० करोड ०८ लाख र्ोड्दा कज ल बर्त रु ४९ अबि ६० करोड ८६ लाख पजगेको छ । 

(४).बरे्ट कार्ािन्वर् र अनजग निः  आमथिक वषि ०७१।७२ को लामग रु. ६१८ अबि १० करोडको बरे्ट 
व्र्वस्थाष्टपका-संसदबाट अनज ोदन भै कार्ािन्वर्न ा आएको ा बरे्टको  ध्र्ावमध स ीक्षा गदाि र्ालज  आ.व. ा 
कूल ५५८ अबि ४३ करोड १३ लाख खर्ि हजने संिोमधत अनज ान गररएको मथर्ो। र्सको लामग नेपाल 
सरकारको स्रोतबाट रू ४७७ अबि ४३ करोड ५३ लाख,वैदेशिक अनजदान सहार्ताबाट रू. ५४ अबि ९७ 
करोड ५२ लाख र वैदेशिक ऋर् सहार्ताबाट रू. २६ अबि ०२ करोड ०८ लाखको स्रोत पररर्ालन हजन े
िंसोमधत अनज ान रहेको मथर्ो।आ.व. ०७१।७२ को असार  सान्त ा साधारर् तर्ि  रु. ३२४ अवि ६३ 
करोड ७३ लाख, पंूर्ीगत खर्ि रु ६५ अवि ३९ करोड १२ लाख र मबत्तीर् व्र्वस्था तर्ि  रु. ९१ अवि ७२ 
करोड १४ लाख स ेत र्म् ा रु. ४८१ अबि ७४ करोड ९९ लाख खर्ि भएको छ अथि  न्रालर्बाट मबमभन्न 
 न्रालर्हरुलाई द्रदएको थप मनकासा तथा रक ान्तरको ष्टववरर्  न्रालर्को वेभसाइट ा प्रकािन गने 
गररएको छ। 

(५). ष्टवत्तीर् के्षर सजधारका लामग कानून मन ािर्/परर ार्िन:  मनम्नमलशखत ष्टवधेर्कहरू व्र्वस्थाष्टपका संसद ा  
पेि गररसष्टकएको छ: 

 बैंष्टकङ कसजर तथा सर्ार् ऐन २०६४ लाई संिोधन गनि बनेको ष्टवधेर्क २०७१।  
 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संिोधन गनि बनकेो ष्टवधेर्क २०७१ । 
 लेखापररक्षर् ऐनलाई संिोधन गनि बनेको ष्टवधेर्क २०७१ । 
 क िर्ारी संर्र्कोष ऐनलाई संिोधन गनि बनकेो ष्टवधेर्क २०७१ । 
 मनके्षप तथा कर्ाि सजरक्षर् कोषको स्थापना र संर्ालन गने सम्वन्ध ा व्र्वस्था गनि बनेको 

ष्टवधेर्क २०७१ ।       
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अन्र् ष्टवधेर्क: बैंक तथा वशत्तर् संस्था सम्वन्धी ऐनलाई संिोधन गनि बनकेो ष्टवधेर्क २०७१ तर्जि ा 
सह मतको लामग कानून न्र्ार् संष्टवधानसभा तथा संसदीर्  ाम ला  न्रालर् ा पठाइएको छ। 

(६). रार्स्व प्रर्ाली सजधार:  कर प्रर्ाली सजधारका लामग सजझाव पेि गनि गद्रठत उच्र्स्तरीर् कर प्रर्ाली 
पजनरावलोकन आर्ोग २०७१ ले नेपाल सरकार स क्ष प्रमतवेदन बजझाएको छ ।नेपाल सरकारको म मत 
२०७१।१०।२२ को मनर्िर्ानजसार गद्रठत कर र्र्छ्यौट आर्ोग २०७१ ले आर्ोगलाई तोष्टकएको कार्ािदेि 
अनजसार का  गरररहेको छ। आ.व. २०७२/०७३ को रार्स्व नीमत तथा कार्िक्र को घोषर्ा भई 
कार्ािन्वर्न ा आइसकेको छ। 

(७). गजनासो सजन जवाई कक्षको व्र्वस्थापन:  अथि  न्रालर् र  ातहतका मनकार्हरुबाट भईरहेका का  तथा 
गमतष्टवमधका सम्बन्ध ा सेवाग्राहीको गजनासो ग्रहर् र व्र्वस्थापन गने उद्देश्र्ले अनजग न तथा  ूल्र्ाकंन 
 हािाखा अन्तगित ष्टवगजल ना को गजनासो व्र्वस्थापन कक्षको स्थापना गरीएको छ । र्स ा १११८ 
नम्बरको टोल िी नम्बर, ०१-४२००४१८ नम्बरको साधारर् टेमलर्ोन, इ ेल bigool@mof.gov.np, 
०१-४२००४६८ नम्बरको फ्र्ाक्स, कार्ािलर् बाहेकको स र् ा स्वत रेकडि गनि म ल्ने भ्वाइस  ेल मसस्ट  
तथा हजलाक  ार्ि त परार्ार गरी २४सै घण्टा र आरै् उपशस्थत भई व्र्होरा ष्टटपाएर स ेत सेवा मलन सष्टकन े
व्र्वस्था गरीएको छ । साथै गजनासोकतािले आर्नो ना , ठेगाना साविर्मनक गरे ा र्रक नपने भनेको ा 
बाहेक मनर्को व्र्शक्तगत ष्टववरर् गोप्र् राशखने व्र्वस्था गररएको छ । २०७२ असार  सान्तसम्  र्स 
कक्ष ा र्म् ा १०७ वटा गजनासो/उर्जरी प्राप्त भएको र ित प्रमतित र्छिर्ौट भएको अवस्था छ 

(८).  ूल्र् शस्थमत:  २०७२ रे्ष्ठ  ष्टहना ा वाष्टषिक ष्टवन्दजगत उपभोक्ता  जिाशस्र्मत ७.४ प्रमतित रहेको छ । 
अशघल्लो वषि सोही अवमध ा त्र्स्तो  जिाशस्र्मत ९.५ प्रमतित मथर्ो ।आ. व. ०७१।७२ को बाष्टषिक औसत 
 जिास्र्ीत ७.५ प्रमतित रहेको अनज ान छ । 

(९). वैदेशिक लगानी:- आ.व. २०७१/०७२  ा उद्योग ष्टवभाग ा मबमभन्न  जलजकबाट र्म् ा ३५९ 
पररर्ोर्नाहरुको को लामग रू. ६७ अवि २५ करोडको लगानी प्रस्ताव आएको छ। र्ो लगानीबाट १२७११ 
र्नाले रोर्गारीको अवसर पाँउने छन।् । आ.व २०७०/०७१  ा र्स्तो लगानी प्रस्ताव करीव २९ अवि 
 ार मथर्ो । र्सरी वैदेशिक लगानीको प्रमतबिता ा गत वषिभन्दा २३५ प्रमतितले बषृ्टि भएको छ । भारत, 
र्ीन, दशक्षर् कोररर्ा, हंङकङ(र्ीन), टकी, र्जके, अ ेररका, र्ापान, बंगलादेि,  लेमसर्ा आद्रद प्र जख लगानी 
प्रस्तावक देि रहेका छन ्। 

(१०). वैदेशिक व्र्ापार:  र्ालू आ.ब. को रे्ष्ठ  सान्तसम्  आर्ात रु. ६ खबि ९० अबि ७० करोड भएको 
छ भन ेमनर्ाित ७७ अबि ८३ करोड  ार भएको छ । र्सरी ११  ष्टहना ा व्र्ापार घाटा ६ खबि १२ अबि 
८७ करोड पजगेको छ । भन्सार ष्टवभागको प्रारशम्भक अनज ान अनजसार २०७२ असार  ष्टहनासम्  ा आर्ात 
रू. ८ खबि ०१ अबि २१ करोड र मनर्ाित रू. ८४ अबि ८३ करोड भई व्र्ापार घाटा रू. ७ खबि १६ अबि 
३८ करोड पजगेको छ। 
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(११). ष्टवदेिी  जिा संशर्मत:  २०७१ असार  सान्त सम् को रु ६६५ अबि ४१ करोड ष्टवदेिी  जिाको 
संशर्मतको तजलना ा २०७२ रे्ष्ठ  सान्तसम्  ा  ा २१.७ प्रमतितले वषृ्टि भई ८०९ अवि ४८ करोड पजगेको 
छ । उक्त ष्टवदेिी  जिाको संशर्मतले १३.१  ष्टहनाको बस्तज आर्ात र ११.३  ष्टहनाको बस्तज तथा सेवा 
आर्ात धान्नसक्न ेअबस्था छ । 

(१२).प्रधान न्री तथा दैवी प्रकोप उिार कोष ा रक  मनकासा:- अथि  न्रालर्बाट २०७२ असार सम्  ा 
प्रधान न्री तथा दैवी प्रकोप उिार कोष ा रू.९ अबि ५० करोड मनकासा भएको छ। 

(१३). मधतोपर बर्ार: २०७२ असारको अन्त ा नपे्से पररसजर्क ९६१.२३ ष्टवन्दू ा रहेको छ । 

(१४).स्तरोन्नमत सूर्क :- अमत क  ष्टवकसीत  जलजकबाट ष्टवकासिील  जलजक ा स्तरोन्नती लामग संर्जक्त राष्ट्र 
संघले तोकेका प्रमत ब्र्शक्त कज ल राष्टष्ट्रर् आर् (Gross National Income-GNI per capita),  ानव 
सम्पशत्त सूर्क (Human Asset Index-HAI) र आमथिक र्ोशख  सूर्क (Economic Vulnerability 
Index-EVI) हरु  ध्रे् प्रमतब्र्शक्त कज ल राष्टष्ट्रर् आर् बाहेकका अन्र् सूर्कहरुको अवस्था सकारात् क 
रहेको छ । तथापी ष्टवनासकारी भकूम्पबाट भएको र्न, धन, भौमतक, पजराताशत्वक तथा प्राकृमतक 
स्रोतहरुको क्षमतको कारर्बाट पनि सक्न े र्ोशख लाई भने उच्र् प्राथम कताका साथ व्र्वस्थापन गनि 
र्रुरी छ । 

(१५).आमथिक वषि २०७०/७१  ा सञ्चालन ा रहेका ३७ वटा साविर्मनक संस्थानहरु ध्रे् १८ वटा खजद 
नार्ा ा तथा १५ वटा खजद नोक्सानी ा सञ्चामलत छन ्। साबिर्मनक संस्थानहरुको शस्थमत प्रमतवेदन छज टै्ट 
प्रकािन गररएको छ।   

(१६).आगा ी आमथिक वषि २०७२/०७३ का नीमत तथा  कार्िक्र हरु कार्ािन्वर्न गनि का लामग रु. ८ खवि 
१९ अवि ४६ करोड ८८ लाख ८४ हर्ारको बरे्ट २०७२ असार  ष्टहना ा नै व्र्वस्थाष्टपका संसद ा 
प्रस्तजत गररएको छ ।  

१७.सजिासन सूर्कको प्रगमत ष्टववरर् २०७१।०७२ 

क्र.सं.  जख्र् सूर्क कूल 
भार 

सहार्क सूर्क एकाई आमथिक 
लक्ष्र् 

भार असारको 
प्रगमत 

असारसम् को 
प्रगमत 

वाष्टषिकरुप ा  ापन गररन े
१ स ष्टिगत आमथिक 

पररसूर्क 

२० (क) आमथिक वषृ्टि प्रमतित ६ ४  3.0४ 
(ख)  जिास्र्ीमत प्रमतित ८ ४  7.५ 

(ग) िोधनान्तर बर्त रु. करोड ४००० ४  12720 

(घ) रार्स्वको बृष्टिदर प्रमतित १८.५ ४  १३ 

(ङ) रार्स्व र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनजपात 
(वाष्टषिक) 

प्रमतित १९ ४  १९ 

 ामसकरुप ा  ापन गररन े
२ नीमतगत कानूनी 

तथा संस्थागत 
सजधार 

१० (क) बरे्ट व्र्वस्थापन तथा र्वार्देष्टहता सम्बन्धी 
मनवशृत्तभरर् सम्बन्धी सम्पमत अमभलेखीकरर् 
सम्बन्धी र मनके्षप तथा कर्ाि सजरक्षर् सम्बन्धी 
कानूनको  स्र्ौदा तर्ार गरी  शन्रपररषद्मा पेि गने 
। 

वटा ४ ४ मनके्षप तथा कर्ाि सजरक्षर् ऐन 
संिोधनका लामग 
व्र्वस्थाष्टपका संसद ा पेि 
भएको । अन्र् कानूनहरु 
 शन्रपररषद स क्ष पेि गने 
प्रष्टक्रर्ा ा रहेको । 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,; बैंक ष्टवत्तीर् संस्था सम्बन्धी 
ऐन, २०६३; बैष्टङ्कङ कसजर सम्बन्धी ऐन, २०६४; 

वटा ४ ४ बैंक ष्टवत्तीर् संस्था सम्बन्धी 
ऐन, २०६३  शन्रपररषद 
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वी ा ऐन, २०६४; मनर्ीकरर् ऐन, २०५०  ा 
स सा ष्टर्क संिोधनको लामग  स्र्ौदा तर्ार गरी 
 शन्रपररषद ा पठाउने । 

स क्ष पेि भएको ।नेपाल 
राष्ट्र बैंक ऐन  २०५८ र 
बैष्टङ्कङ कसजर सम्बन्धी ऐन, 
२०६४ को संिोधन ष्टवधेर्क 
व्र्वस्थाष्टपका संसद ा पेि 
भएको । मनर्ीकरर् ऐन, 
२०५० को संिोधन  स्र्ौदा 
 शन्रपररषद स क्ष पेि गने 
प्रष्टक्रर्ा ा रहेको । 

(ग) कर प्रर्ाली पजनरावलोकन आर्ोग कार्िदल तर्ा 
तलब सजष्टवधा सजझाव आर्ोग गठन गरी २०७२ 
रे्ठ मभर प्रमतवदेन प्राप्त गने । 

वटा २ २ कर प्रर्ाली पजनरावलोकन 
आर्ोगको अन्तरर  प्रमतवदेन 
प्राप्त भएको । 

३ आमथिक पररसूर्क १० (क) ष्टवदेिी ष्टवमन र् सशन्र्मतको पर्ािप्तता (वस्तज तथा 
सेवा) 

 ष्टहना 
आर्ात 

८ ५ 11.3 11.3 

(ख) नेप्से पररसूर्क अंक ८०० ५ 961.23 961.23 

४ स्रोत 
व्र्वस्थापन/रार्स्व 
वषृ्टि 

१० (क) एकीकृत करदाता सूर्ना प्रर्ाली ष्टवकास गने । वटा १ ५ सम्पन्न सम्पन्न 
(ख) वैदेशिक सहार्ता पररर्ालन (प्रामप्तको ८० प्रमतित) रु. करोड ९८३४ ५ १०९१ ६३२० 

५ बरे्ट व्र्वस्थापन २५ (क) ष्टवत्तीर् व्र्वस्था खर्ि (वरे्टको ८५ प्रमतित) रु. करोड ८७०३ १० 2672.92 9172.1 

(ख) रु. ५० करोड  ामथका आर्ोर्ानहरुको स्थलगत 
अनजग न गने । 

संख्र्ा २५ १० 16 25 

(ग) पंूशर्गत खर्ि (वरे्टको ८५ प्रमतित) रु. करोड ९९२५ ५ 1928.37 6539.1 

६ आमथिक सजधार ५ (क) मनकासा (कार्ािलर्ले को.ले.मन.का.  ा भ जक्तानी 
आदेि दताि गरेपमछ सोही द्रदन रे्क र्ारी गने) । 

प्रमतित १०० २ १०० १०० 

(ख)  हालेखा परीक्षकको कार्ािलर् ा केशन्िर् आमथिक 
ष्टववरर् २०७१  ंमसर मभर पेि गने । 

प्रमतित १०० २ सम्पन्न सम्पन्न 

(ग) वैदेशिक सहार्ताको सोधभनाि प्राप्ती (खजद िोधभनाि 
र्ोग्र् खर्िको प्रमतित) । 

प्रमतित ८५ १ ४८.३९ ४८.३९ 

७ गजनासो व्र्वस्थापन १० (क) गजनासो र्छिर्ौट गने । प्रमतित ८० १० 87.5 99.59 

८ बेरुर्ज र्छिर्ौट १० (क) आ.व. २०६९।७० सम् को बरेुर्ज ५० 
प्रमतित र्छिर्ौट गने । 

प्रमतित ५० ५ 14.14 52.53 

(ख) आ.व. २०७०।७१ को कूल खर्िको त जलना ा 
बेरुर्ज ५ प्रमतित भन्दा बढी नहजन े(वाष्टषिक) 

प्रमतित ५ ५  ०.८६ 

 र्म् ा १००    १००   
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१८.आमथिक वषि २०७१/0७२  ा रार्स्व संकलनको प्रगमत ष्टववरर् 

           k|f/lDes -?=xhf/df_ 

l;=g+= s/ lzif{s jflif{s nIo              

-@)&!÷)&@_ 

@)&)÷&! sf] c;"nL @)&!÷&@ 

c;f/sf]  

 @)&!÷&@ c;f/ ;Ddsf] jflif{s  

nIosf] 

t'ngfdf   

Ü  

rfn' cf=a=sf] c;f/ 

dlxgfsf] nIosf 

t'ngfdf 

rfn' cf=j=sf]  

c;f/ 

dlxgf;Ddsf] 

nIosf 

t'ngfdf 

ut aif{sf] o; 

cjlwsf] t'ngfdf 

   c;f/sf] c;f/;Ddsf] nIo c;"nL nIo c;"nL      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
!= e+;f/ dxz'n 80669256 6564151 67882009 7926547 7012665 80669256 74671022 92.56 88.47 92.56 10.00 
    k}7f/L 76619484 6140880 62389750 7589066 6695495 76619484 70487070 92.00 88.23 92.00 12.98 
    lgsf;L 878589 146455 1038160 73216 17580 878589 309245 35.20 24.01 35.20 -70.21 
   eG;f/sf] cGo cfo 645290 52078 2113047 53774 36405 645290 643636 99.74 67.70 99.74 -69.54 
    s[lif ;'wf/ z'Ns 2525893 224738 2341052 210491 263185 2525893 3231071 127.92 125.03 127.92 38.02 
@= d"No clea[l4 s/ 121730739 9825649 100966880 12276140 11642350 121730739 112377395 92.32 94.84 92.32 11.30 
  pTkfbg, ljqmL, ;]jf 41153004 3811027 34395138 4454250 4557795 41153004 39555262 96.12 102.32 96.12 15.00 
    k}7f/L 80577735 6014622 66571742 7821890 7084555 80577735 72822133 90.38 90.57 90.38 9.39 
#= cGtMz'Ns 55331167 4810959 45395355 5767531 7416008 55331167 53524950 96.74 128.58 96.74 17.91 
 cfGtl/s pTkfbg 32379687 2981828 27386294 3408180 5049272 32379687 31052216 95.90 148.15 95.90 13.39 
    k}7f/L 22951480 1829131 18009061 2359351 2366736 22951480 22472734 97.91 100.31 97.91 24.79 
$ :jf:Yo ;]jf z'Ns 508547 24075 440533 27854 24247 508547 562917 110.69 87.05 110.69 27.78 
% lzIff ;]jf z'Ns 502355 35715 434906 46940 38794 502355 461616 91.89 82.65 91.89 6.14 
^ cfos/ 94017366 16296125 77927541 20345649 19335693 94017366 88459090 94.09 95.04 94.09 13.51 
    cfos/ 80932992 15261722 69384255 18757719 18223272 80932992 79671096 98.44 97.15 98.44 14.83 
    3/hUuf jxfns/ 5351640 528125 2380835 997880 584770 5351640 2660094 49.71 58.60 49.71 11.73 
    Jofhs/ 7732734 506278 6162451 590050 527651 7732734 6127900 79.25 89.42 79.25 -0.56 
& /lhi6«]zg b:t'/ 5368775 1092881 7813653 505425 1150000 5368775 10650000 198.37 227.53 198.37 36.30 
* ;jf/L ;fwg s/ 5503259 319500 4090000 304030 481673 5503259 6217373 112.98 158.43 112.98 52.01 
( cGo s/ 11074534 378987 6850123 598024 400000 11074535 11016301 99.47 66.89 99.47 60.82 
 hDdf s/ /fhZj 374705998 39348042 311801000 47798139 47501430 374705999 357940664 95.53 99.38 95.53 14.80 

!) hDdf u}/ s/ /fhZj 48194002 7075600 45045000 8674920 10000000 48194000 45093200 93.57 115.27 93.57 0.11 
 s"n /fhZj 422900000 46423642 356846000 56473059 57501430 422899999 403033864 95.30 101.82 95.30 12.94 

!= ljefux?af6 k|fKt ljj/0f cg';f/ .          
@= s"n c;"nL g]kfn /fi6« a}+ssf] tYof+saf6 lnOPsf] .         
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१९. आ.व.207१/07२ को बरे्ट बक्तव्र् ा उशल्लशखत अथि  न्रालर्संग सम्बशन्धत नीमत तथा कार्िक्र हरुको प्रगमत ष्टववरर्िः 

मस.नं ब.ब.को बजदा नं. ष्टक्रर्ाकलाप नीमत तथा कार्िक्र  २०७२ असारसम् को प्रगमत ष्टववरर् 

1 52 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा ष्टवत्तीर् संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंष्टकङ्ग 
कसजर सम्वन्धी ऐन, २०६४ संिोधन ष्टवधेर्कहरु व्र्वस्थाष्टपका - संसदको र्सै 
अमधवेिन ा पेि गने । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंष्टकङ्ग कसजर सम्वन्धी 
ऐन , २०६४को संिोधन ष्टवधेर्कहरु व्र्वस्थाष्टपका-
संसद ा पेिभएको छ। बैंक तथा ष्टवत्तीर् संस्था सम्बन्धी 
ऐन, २०६३को संिोधन ष्टवधेर्क तर्जि ा सह मतका लामग 
कानून  न्रालर् ा पठाइएको छ। 

2 53 बैंक तथा ष्टवत्तीर् संस्थाहरु र वी ा कम्पनीलाई एक अकािसंग  गाभ्ने  र्िर तथा 
एशक्वशर्सन नीमतलाई मनरन्तरता द्रदने । 

 र्िर तथा एशक्वशर्सन नीमतलाई मनरन्तरता द्रदइएको 
छ। 

 

3 48 बरे्ट व्र्वस्थापन तथा ष्टवत्तीर् र्वार्देष्टहता सम्वन्धी कानजन तर्जि ा गने । ष्टवत्तीर् र्वार्देहीता सम्बन्धी कानूनको  स्र्ौदा तर्ार 
भईरहेको छ । 

4 54 मनके्षप तथा कर्ाि सजरक्षर्  ष्टवधेर्क व्र्वस्थाष्टपका-संसदको र्सै अमधवेिन ा पेि गने । मनक्षेप तथा कर्ाि सजरक्षर् कोषको स्थापना र संर्ालन 
गने सम्वन्ध ा व्र्वस्था गनि बनेको ष्टवधेर्क, २०७१ 
व्र्वस्थाष्टपका संसद स क्ष प्रस्तजत गनि स्वीकृमतका लामग 
 शन्रपररषद ा पेि गररएको छ । 
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5 55 क ोमडटी बर्ारलाई व्र्वशस्थत गनि र्स सम्वन्धी कानजन तर्जि ा गने । बस्तज कारोबार ऐन तर्जि ा गरी तर्जि ा सह मतका लामग 
कानून, न्र्ार् संष्टवधानसभा तथा संसदीर्  ाम ला 
 न्रालर् पठाईएको छ। 

6 78 कृष्टष, पिजपालन तथा  स्त्र् उत्पादनलाई व्र्वसार्ीकरर् गनि त्र्स्ता व्र्वसार् ा प्रर्ोग हजने 
हाते ट्याक्टर, पावरष्टटलर, ष्टर्डर ेशिन, म मलङ्ग  ेशिन लगार्तका ष्टवमभन्न उपकरर्हरु ा १ 
प्रमतित  ार भन्सार  हसजल लाग्न ेगने।साथै गाई वा भैंसी पाल्ने पिजर्ा िले पैठारी गने 
एउटा ढजवानी साधन ा लाग्ने भन्सार  हसजल ा पर्ास प्रमतित छजट हजने।र्सैगरी म शल्कङ 
 ेमसन तथा  ासजर्न्र् पदाथिको ढजवानी ा प्रर्ोग हजन े रेष्टिरे्रेटेड भ्र्ानको आर्ात ा पूरै 
भन्सार छूट गने। 

कार्ािन्वर्न भएको छ। 

7 80 शर्र्ा उद्योगलाई प्रोत्साहन गनि र्स्ता उद्योगले मतरेको  ूल्र् अमभवृष्टि करको ५० प्रमतित 
छूट द्रदने।  

कार्ािन्वर्न भएको छ। 

 

 

8 161 पेट्रोमलर्  पदाथिको अन्तरािष्टष्ट्रर्  ूल्र् ा हजने उतारर्ढावलाई स ार्ोर्न गनि नेपाल आर्ल 
मनग को लागत साझेदारी ा  ूल्र् शस्थररकरर् कोष स्थापना गने।  

पेट्रोमलर्  पदाथि तथा ग्र्ाँस  ूल्र् शस्थरीकरर् कोष 
(सञ्चालन) मनर् ावली, २०७१ म मत २०७१ रै्र २३ 
बाट लागू भएको छ। 

9 243 आगा ी वषि पाँर्वटा ग्रा ीर् ष्टवकास बैकलाई गाभेर राष्टष्ट्रर् स्तरको ग्रा ीर् ष्टवकास बैंक 
सञ्चालन ा ल्र्ाउने।  

पाँर्वटा ग्रा ीर् ष्टवकास बैंकहरू  र्ि भई राष्टष्ट्रर् स्तरको 
नेपाल ग्रा ीर् ष्टवकास बैंक मलम टेड गठन भैसकेको छ। 
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10 247 कृष्टष, पिज तथा बाली संरक्षर् लगार्तको क्षेर ा बी ा कारोवारलाई ष्टवस्तारगरी ग्रा ीर् 
के्षरसम्  बी ाको पहजँर् पजर् र्ाउन लघज बी ा सम्बन्धी नीमत बनाई कार्ािन्वर्न ा ल्र्ाउने। 

ष्टव ा ऐन ा स सा ष्टर्क संिोधन गने  स्र्ौदा ष्टव ा 
सम मतबाट तर्ार भैरहेको छ । 

11 248 बी ा कम्पनीहरूसँगको साझेदारी ा आकशस् क बी ा कोषलाई रू= ५ अबिको अमधकृत 
पूरँ्ी रहने गरी पजनबी ा कम्पनी ा रुपान्तरर् गने।  

पजनष्टवि ा कम्पनीको स्थापना भैसकेको छ। 

१२ 43 एक अबिभन्दा बढीको पूरँ्ी लगानी ा स्थापना हजने उत्पादन ूलक उद्योग र दजई अबिभन्दा 
बढीको पूरँ्ी लगानी ा स्थापना हजने पर्िटन के्षरसंग सम्बशन्धत उद्योग तथा हवाई 
कम्पनीलाई कारोवार िजरु गरेको म मतले पाँर् वषिसम्  पजर्ि रुप ा र त्र्सपमछको तीन 
वषिसम्  पर्ास प्रमतित आर्कर छजट गने। 

आमथिक ऐन, २०७१  ार्ि त कार्ािन्वर्न भइरहेको छ। 

 

 

 

 

१३ 250 मनर्ीकरर् ऐन, २०५०  ा सा ष्टर्क संिोधन गने।  

 

मबधेर्क तर्ार गरी आन्तररक छलर्लको क्र  ा रहेको 
छ।  
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११.मनकार्गत उपलशब्धहरु 

(१). प्रिासन  हािाखा 

 रार्स्व स ूह ा कार्  रहेको िैशक्षक र्ोग्र्ता परर ार्िनका लामग अवधारर्ा पर तर्ार गरी सा ान्र् 
प्रिासन  न्रालर् ा पठाउन ेक्र  ा रहेको छ। 

  न्रालर् ा रहेका पजराना कागर्हरु धजल्र्ाउने कार्ि सम्पन्न गररएको छ।शर्न्सी मनरीक्षर् कार्ि स ाप्त 
गरी प्रमतवेदन तर्ार गररएको छ ।प्रर्ोगहीन शर्न्सी सा ाग्रीहरु मलला  गररएको छ रपजस्तकालर्को 
सजदृढीकरर् कार्ि सम्पन्न गररएको छ। 

  न्रालर्को ष्टवद्यजतीर् हाशर्र प्रर्ालीको स्तरोन्नतीको कार्ि प्रारम्भ गररएको छ। 

  न्रालर् ा दताि,र्लानी र पर व्र्वस्थापन ा Automation प्रर्ाली सञ्चालन गनि परीक्षर् (Live 

Testing)को कार्ि सजरु भएको छ। 

 अशख्तर्ार दजरुपर्ोग अनजसन्धान आर्ोगबाट र्स  न्रालर्लाई भएका मनदेिनहरु मनर्म त रुप ा 
कार्ािन्वर्न गररएको छ। 

 मनर्ा ती सेवा ऐन (तेश्रो संिोधन) २०७० व ोशर्  वढजवा स ार्ोर्न भएका क िर्ारीहरुको 
पदस्थापनाका मनम त्त संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् सम्पन्न गरी पदस्थापना गररएको छ। 

  न्रालर् ा प्राप्त हजने वैदशिक छारवृशत्तलाई व्र्वशस्थत र पारदिी वनाउन  नोनर्न मनदेशिका 
छारवृशत्तलाई व्र्वशस्थत र पारदिी वनाउन  नोनर्न मनदेशिका ा आवश्र्क परर ार्िन र संिोधन 
गरी कार्ािन्वर्न ा ल्र्ाइएको छ। 

  न्रालर्का गमतष्टवमधहरु साविर्मनक गनि रेमडर्ो नेपाल र नेपाल टेमलमभर्नबाट मनर्म त कार्िक्र  
सञ्चालन गररएको छ। 

 रार्स्व स ूहलाई सेवाको रुप ा रुपान्तरर् गरी व्र्ावसाष्टर्क सेवाको रुप ा ष्टवकास गने मसलमसला ा 
अवधारर्ा पर तर्ार गररएको छ। 

 अथि  न्रालर् र अन्तगितका मनकार् ा कार्  रहेको वेरुर्ज र्र्छ्यौट गने मसलमसला ा  न्रालर्को 
वेरुर्ज िजन्र् रहेको र  ातहतका मनकार् ा कार्  रहेको कूल वेरुर्ज  ध्रे् २०७१ आषाढ 
 सान्तसम्  ५२.५३ % वेरुर्ज र्छर्ौट भएको छ ।  

  न्रालर् ा कार्  रहेको सूर्ना प्रष्टवमधलाई व्र्वशस्थत गने मसलमसला ा मसंहदरवार सशर्वालर् ा 
प्रदान गररएको Internet सेवालाई NITC  ार्ि त ष्टवतरर् गने व्र्वस्था गररएको छ। 

 सम् ाननीर् राष्ट्रपमतज्रू् स क्ष पेि भएका अशख्तर्ार दजरुपर्ोग अनजसन्धान आर्ोग,  हालेखा 
परीक्षकको कार्ािलर् तथा लोक सेवा आर्ोगको वाष्टषिक प्रमतवेदन ा उशल्लशखत र्स  न्रालर्संग 
सम्वशन्धत ष्टवषर्हरु कार्ािन्वर्न गररएको छ। 

 नेपाल सरकारको National Portal  ा अथि  न्रालर्को तर्ि बाट स ावेि गनजिपने ष्टवषर्हरु स ावेस 
गने व्र्वस्था म लाइएको छ। 

 भ्रिार्ार ष्टवरुिको अन्तरािष्टष्ट्रर्   हासन्धी एवं राष्टष्ट्रर् कार्िर्ोर्ना व ोशर्  र्स  न्रालर्का तर्ि बाट 
सम्पादन गनजिपने कार्िहरु र्थास र् ा नै पजरा गररएको छ। 
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  न्रालर्को दैमनक कार्िसंर्ालन ा Online System िजरुवात गररएको छ। 

 

(२). रार्स्व व्र्वस्थापन  हािाखा 

 आमथिक वषि २०७१/७२  ा १ लाख ७१ हर्ार ९ सर् ६८ नर्ा ँकरदाता दताि भई हालसम्  कूल 
१२ लाख ९० हर्ार ९ सर् ९२ करदाता करको दार्रा ा आएका छन ् । र्स ध्रे् ब्र्शक्तगत 
स्थार्ी लेखा नम्वर (PIT) तर्ि  ९२ हर्ार ९ सर् ३६ करदाता दताि भई हालसम्  ा र्स ा दताि 
हजनेको कूल संख्र्ा ५लाख २६ हर्ार  ०२ पजगेको छ। त्र्स्तै व्र्ावसाष्टर्क स्थार्ी लेखा नम्वर 
(PAN) तर्ि  ७९ हर्ार ३२ करदाता दताि भइ हालसम्  र्स ा दताि हजनेको कूल संख्र्ा ७लाख ६४ 
हर्ार ९सर् ९०पजगेको छ ।  

  ूल्र् अमभवृष्टि करतर्ि  र्ालज आमथिक वषि ा२०हर्ार ४सर् ४१ दताि भइ हालसम्  ा र्स ा 
दतािहजनेको कूल संख्र्ा १लाख ५३हर्ार ६सर् १९पजगेको छ ।  

 अन्त:िजल्क (अनज ती) तर्ि  आमथिक वषि २०७१/७२ ा ४२हर्ार ६सर् ५७ करदाता करको दार्रा ा 
रहेका छन ्।  

 रार्स्व प्रर्ालीको वति ान अवस्थाको ष्टवस्ततृ अध्र्र्न गरी आगा ी द्रदन ा रार्स्व प्रर्ाली ा गनजिपने 
स ग्र सजधारका लामग आवश्र्क मसर्ाररस गनि गद्रठत उच्र्स्तरीर् कर प्रर्ाली पजनरावलोकन आर्ोग 
बाट ष्टवस्ततृ प्रमतवेदन प्राप्त भएको छ।  

 ष्टववाद्रदत र बक्र्ौता कर र्र्छ्यौंट गनि कर र्र्छ्यौंट आर्ोग गठन भई सो आर्ोगले कार्ि गरररहेको 
छ।  

  जख्र्  जख्र् भन्सार कार्ािलर्हरुबाट मसलवन्दी कन्टेनर  ार्ि त सा ान ढजवानी गने कार्िष्टवमध स्वीकृत 
भएको छ।  

 तातोपानी नाकाबाट हजने मतब्बत मनकासीलाई सरलीकरर् गनि मरभ जवन ष्टव ानस्थल भन्सार कार्ािलर् ा 
शिलछाप लगाई मनकासी गने ब्र्वस्था कार्ािन्वर्न गररएको छ।  

 भन्सार प्रिासनलाई ष्टवद्यजतीर् भन्सार ा रुपान्तरर् गने क्र  ा ASYCUDA World लागू गनि 
UNCTADसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ। 

 बंगलादेिसँग दोहोरो कर  जशक्त तथा ष्टवत्तीर् छल मनरोध सम्झौताको लामग अशन्त  र्रर्को वाताि 
सम्पन्न भई सम्झौता गने र्रर् ा पजगेको छ। मसंगाप जरसगँ दोहोरो कर  जशक्त तथा ष्टवत्तीर् छल मनरोध 
सम्झौताको लामग प्रथ  र्रर्को वाताि सम्पन्न भएको छ।  

 रार्स्व परा िि सम मत अन्तगित ९ वटा उपसम मतहरु गठन भई आमथिक ऐन ा स ावेि गनजि पने 
ष्टवषर्हरुको सजझाव प्राप्त गरी रार्स्व नीमत ा र्थासक्र् स ावेि गररएको छ ।  

 ष्टवमभन्न  न्रालर्हरु  ार्ि त संकलन गररने गैरकरका दरहरु पजनरावलोकन गनि  ाग भइ आए 
अनजसार सह मत प्रदान गररएको छ ।  

 रार्स्व छजट सम्बन्धी कार्िष्टवमध संिोधन गरी सा जदाष्टर्क र गजठीद्वारा सञ्चामलत 
ष्टवद्यालर्/ हाष्टवद्यालर्ले आफ्नो वाष्टषिक कार्िक्र  अनजसार पैठारी गने एउटा बस तथा म मनवस ा १% 
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भन्सार  हिजल मलई बाँकी भन्सार  हसजल,  ूल्र् अमभवृष्टि कर र अन्र् कर  हिजल छजट द्रदन े
ब्र्वस्था गररएको छ।  

 रार्स्व प्रिासन सजधारलाई अझ प्रभावकारी नेततृ्व प्रदान गनि रार्स्व सशर्वको पद मसर्िना भएको 
छ।  

 सबै ष्टवभागहरु ा ष्टवद्यजतीर् सूर्ना प्रर्ालीको कार्ािन्वर्न गरी रार्स्व संरक्षर् र र्ोशख  न्रू्नीकरर् ा 
र्ोड द्रदइएको छ।  

 रार्स्व लेखांकन र सूर्ना प्रर्ालीलाई ब्र्वशस्थत गनि उपत्र्का शस्थत रार्स्व कार्ािलर्हरु ा रार्स्व 
ब्र्वस्थापन सूर्ना प्रर्ाली (RMIS) लागू गररएको छ।  

 ष्टवनासकारी भकूम्पपमछ ष्टवदेिबाट पैठारी हजने उिार तथा राहत सा ाग्रीलाई करछजट सजष्टवधा द्रदई 
शिघ्र र्ारँ्पासको ब्र्वस्था म लाइएको मथर्ो।  

 ष्टवनासकारी भकूम्प पमछ कर  हिजल छजट सजष्टवधा ा पैठारी भएका उिार तथा राहत सा ग्रीहरुको 
ष्टवभागगत/कार्ािलर्गत सूर्ी दैमनक रुप ा  न्रालर्को वेभसाइट ा साविर्मनक गररएको छ।  

 रार्स्व प्रिासनसँग सम्बशन्धत ष्टवभाग/कार्ािलर्हरुको स र् स र् ा अनजग न/मनरीक्षर् गरी आवश्र्क 
मनदेिन द्रदइएको छ।  

 भन्सार प्रष्टक्रर्ा सरलीकरर् सम्बन्धी संिोमधत क्र्ोटो अमभसशन्धको पक्ष राष्ट्र बने्न प्रस्ताव अनज ोदनका 
लामग  शन्रपररषदबाट स्वीकृत भई ब्र्वस्थाष्टपका संसद ा पेि गररएको छ।  

 

(3). आमथिक नीमत ष्टवश्लषेर्  हािाखािः 
 पूरँ्ी वर्ार ष्टवकास, साविर्मनक ऋर् व्र्वस्थापन तथा साविर्मनक-मनर्ी साझेदारी ा पररर्ोर्ना 

ष्टवकास सम्वन्ध ा एशिर्ाली ष्टवकास बैंकको सहर्ोग ा सञ्चालन ा रहेको पूरँ्ी वर्ार तथा पूवािधार 
क्ष ता सहर्ोग आर्ोर्ना (Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project) 
कार्ािन्वर्न ा रहेको छ।आमथिक वषि २०७१/०७२  ा र्स आर्ोर्ना अन्तरगत मनम्न कार्िहरु 
सम्पन्न गररएका छन ्। 

 पूरँ्ी वर्ारको ष्टवकास र साविर्मनक ऋर् व्र्वस्थापनका लामग छज टै्ट  संगठन तर्ार गने क्र  ा 
नेपालको पूरँ्ी वर्ार ष्टवकास र साविर्मनक ऋर् व्र्वस्थापन सम्वन्धी  ौर्जदा व्र्वस्थाहरुको  जल्र्ाङ्कन 
गरी परा ििदाताबाट मनम्न प्रमतवेदनहरु प्राप्त भएको छ। 

 As is Assessment and Recommendation Report on Public Debt Management in Nepal, 

 Institutional Structure  of Public Debt Management Office in Nepal 

 Legal and Regulatory Framework Assessment & Recommendation for Public Debt 

Management and Securities Market in Nepal  

 IT Procurement Plan for Public Debt Management Office 

 

परा ििदाताहरुवाट प्राप्त  ामथ उल्लेशखत प्रमतवेदनहरु ा उल्लेख भएका ष्टवषर् र द्रदइएका सजझावहरुका 
वारे ा परा ििदाता र सम्वन्धीत सरोकारवाला मनकार्हरु वीर् ष्टवमभन्न र्रर् ा छलर्ल गररएको छ।  
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 भौमतक पूवािधार ष्टवकास ा साविर्मनक-मनर्ी साझेदारी अमभबषृ्टिका लामग उपर्जक्त नीमत तथा संस्थागत 
व्र्वस्था गने सम्वन्ध ा नेपालको  ौर्जदा कानून तथा संस्थागत व्र्वस्थाहरुको अध्र्र्न गरी 
परा ििदाताले मनम्न प्रमतवेदनहरु पेि गरेका छन:्- 
 Legal, Regulator and Policy Inventory, Assessment and Recommendation Report on Public 

Private Partnership, 

 Draft  of Public Private Partnership Policy,  

 Draft of Public Private Partnership Act, 

 Institutional  Structure of Public Private Partnership Cell, 

परा ििदाताहरुवाट प्राप्त  ामथ उल्लेशखत प्रमतवेदनहरु ा उल्लेख भएका ष्टवषर् र द्रदइएका सजझावहरुका 
वारे ा परा ििदाता र सम्वशन्धत सरोकारवाला मनकार्हरु वीर् ष्टवमभन्न र्रर् ा छलर्ल आर्ोर्ना 
गररएकोछ ।  

 साविर्मनक-मनर्ी साझेदारी ा संर्ालन हजनसक्ने प्रदििनीर् पररर्ोर्ना तर्ार गने सन्दभि ा ष्टवमभन्न 
सरोकार वाला मनकार्हरुवाट सम्भाष्टवत आर्ोर्नाहरुको ना  संकलन गररएको र प्राप्त भएका 
आर्ोर्नहरु  ध्रे् अथि सशर्वको संर्ोर्कत्व ा रहेको मनदेिक सम मतले मनम्न आर्ोर्नाहरुलाई छनौट 
गरी अध्र्र्न गराउने मनर्िर् गरेको छ।  
 Paid Parking at Kathmandu Municipal Corporation  

 Cable Car Project at Swargadwari  

 Exhibition Centre at Butwal  

 Mass Transit Service (Tram/Trolley/Mono Rail) in Kathmandu Ring Road  

 National Institute of Technology (NIT)  

 सम्पशत्त िजिीकरर् तथा आतंङ्कवादी ष्टक्रर्ाकलाप ा ष्टवत्तीर् लगानी मनवारर् गने सम्वन्ध ा पाँर् वषे 
रर्नीमत तथा कार्िर्ोर्ना (२०६८-७३) व ोशर्  र्स अवमध ा सम्पन्न गनजि पनि कार्ि सम्पादन 
गररएका छन ्।  

 सम्पशत्त िजिीकरर् तथा आतङ्कवादी ष्टक्रर्ाकलाप ा ष्टवत्तीर् लगानी गने कार्िहरुलाई आपरामधक गनि र 
र्स्ता ष्टक्रर्ाकलापहरूको मनवारर्का लामग आवश्र्क संस्थागत व्र्वस्था गनि ष्टवमभन्न स र् ा र्ारी 
भएका अध्र्ादेिहरु व्र्वस्थाष्टपका संसदबाट स्वीकृत भएको र र्ी अध्र्ादेिहरुलाई प्रमतस्थापन गनि 
पेि भएका मनम्न ष्टवधेर्कहरु संसदबाट पाररत भई र्ारी भएका छन ्। 

 सम्पशत्त िजिीकरर् ( नी लाउण्डररङ्) मनवारर् (दोश्रो संिोधन)  ऐन, २०७०  
 कसजरर्न्र् सम्पशत्त तथा साधन (रोक्का, मनर्न्रर् र र्र्त) सम्वन्धी ऐन, २०७०  
 पारस्पररक कानूनी सहार्ता सम्वन्धी ऐन, २०७०  
 सजप जदिगी ऐन , २०७०  
 सगद्रठत अपराध सम्वन्धी ऐन, २०७०  

 पारस्पररक कानूनी सहार्ता सम्वन्धी मनर् ावली, २०७० र कसजरर्न्र् सम्पशत्त तथा साधनलाई (रोक्का, 
मनर्न्रर् र र्र्त गने) सम्वन्धी मनर् ावली, २०७० र्ारी गररएको छ। 

 पारस्पररक कानूनी सहार्ताका लामग कानून, न्र्ार्, संष्टवधानसभा तथा संसदीर्  ाम ला  न्रालर्लाई 
Competent Authority को रुप ा तोष्टकएको छ।  
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 मडसेम्वर १२-१३,२०१३  ा FATF/ICRG बाट नेपालले सम्पशत्त िजिीकरर् तथा आतङ्कवादी 
ष्टक्रर्ाकलाप ा ष्टवत्तीर् लगानी मनवारर्का लामग गररएको कानूनी तथा संस्थागत व्र्वस्था सम्वन्ध ा 
अध्र्र्न गनि On-site visit  ा आएको म सनले तत ्सम्वन्ध ा नेपालले गरेको कानूनी तथा संस्थागत 
व्र्वस्था अन्तराष्टष्ट्रर्  ापदण्ड अनजसारको रहेको प्रमतवेदन द्रदएको छ। 

 कज ल आन्तररक ऋर् ा छोटो अवमध ा नै भ जक्तानी गनजि पने टे्रर्री ष्टवलको  ारा अत्र्मधक रहेकोले 
र्सलाई क्र ििः क  गदै र्ाने प्रर्ास गररएको छ । 

 अन्तरािष्टष्ट्रर् संस्थाहरुले ठूला पूवािधारहरु ा लगानी गनि स्थानीर्  जिा ा ऋर्पर र्ारी गने सम्बन्धी 
कार्िष्टवमध तर्ार गरी र्ारी गररएको छ। IFC ले र्स्तो ऋर्पर र्ारी गनि अनज मतको लामग प्रस्ताव 
पेि गरेको र  नेपाल सरकार,  शन्रपररषदवाट उक्त संस्थालाई ५० अवि वरावरको र्स्तो ऋर्पर 
र्ारी गनि स्वीकृती द्रदने मनर्िर् भएको छ। 

 दात ृ मनकार्हरुले ष्टवमभन्न आर्ोर्ना सर्ालन गनि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋर् तथा 
अनजदान रक  आर्ोर्ना संर्ालन गनि शर्म् ेवारी पाएका मनकार्हरुलाई उपलब्ध गराउन नेपाल 
सरकारको मनर्िर्ानजसार ष्टवमभन्न मनकार्हरुसग सहार्क ऋर् तथा अनजदान संझौता सम्पन्न भएको छ। 

 

 

(4). संस्थान स न्वर्  हािाखािः 
 नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई खारेर् गरी सम्पूर्ि क िर्ारीहरुलाई अवकाि द्रदन भौमतक तथा र्ातार्ात 

व्र्वस्था  न्रालर् ा लेखी पठाइएको छ। 

 नेपाल ष्टवद्यजत प्रामधकरर्लाई उत्पादन, प्रसारर् र ष्टवतरर् गरी तीन वटा संरर्ना ा पररवतिन गने 
क्र  ा राष्टष्ट्रर् प्रसारर् ग्रीड कम्पनी मल. ना को छज टै्ट स्विामसत संस्था गठन गनि रार्का लामग 
प्रबन्ध पर र मनर् ावलीको  स्र्ौदा प्राप्त भएको ा सो उपर रार् ऊर्ाि  न्रालर् ा पठाइएको छ। 

 नेपाल वार्ज सेवा मनग ले थप र्हार् मभत्र्र्ाउने क्र  ा ५ वषिसम्  मनरन्तर र्मलरहने तथा २८ वटा 
अन्तरािष्टष्ट्रर् वार्जसेवाहरुको भमू स्थ सेवा संर्ालनका लामग ष्टवमभन्न पद ा थप क िर्ारीहरु आवश्र्क 
पने भई सह मतका लामग लेखी आएको मबषर् ा संस्कृमत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न  न्रालर् र 
नेपाल वार्ज सेवा मनग का पदामधकारीसँग छलर्ल गरर ष्टवमभन्न आमथिक वषिहरु ा का का आधार ा 
दरबन्दी थप गने सम्बन्ध ा लेखी पठाइएको छ। 

 काठ ाडौंको र्ोभार ा अन्तरािष्टष्ट्रर् स्तरको प्रदििनीस्थल र काठ ाडौं प्रवेि गने ढजवानी साधनहरुलाई 
व्र्वशस्थत गनि ष्टह ाल मस ेन्टको रु.१० करोडको िेर्र नेपाल सरकारको ना  ा ल्र्ाउन 
 शन्रपररषदबाट मनर्िर् भई िेर्र कार्  गराउनका लामग NIDC Development Bank, 
उद्योग/वाशर्ज्र् तथा आपूमति  न्रालर् ा पठाइएको र ष्टह ाल मस ेन्टको र्ग्गा खररद गने 
सम्बन्ध ा  शन्रपररषदबाट मनर्िर् भई उक्त र्ग्गा नेपाल सरकारको ना  ा ल्र्ाइसष्टकएको छ। 

 ष्टवमभन्न ७ वटा उद्योगहरुको मनशर्करर्का लामग गहृकार्ि भैरहेको छ। 

 नेिनल टे्रमडङ मल. को दीघिकामलन व्र्वस्थापन एवं संर्ालनका लामग वाशर्ज्र् तथा आपूमति 
 न्रालर्सँग रार्  ाग भएको छ। 
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 हाल बन्द अवस्था ा रहेको नेपाल औषमध मलम टेडलाई आगा ी द्रदन ा सञ्चालन/व्र्वस्थापन 
गनिसष्टकन ेउपर्जक्त ढाँर्ाका बारे ा उद्योग  न्रालर्सँग छलर्ल गरी मनर्िर् हजने प्रष्टक्रर्ा ा रहेको 
छ। 

 साविर्मनक संस्थानका ष्टवमभन्न पदहरु ा मनर्जशक्त, सजष्टवधा र्स्ता कार्िहरु ा अनजशर्त आमथिक भार 
सरृ्ना नहोस ्भमन आमथिक दाष्टर्त्व वृष्टि गनजिपने भए ा अथि  न्रालर्को पूवि स्वीकृती मलएर  ार 
मनर्िर् गनि सबै संस्थान र सम्बि  न्रालर्हरुलाई पररपर गररएको छ। 

 साविर्मनक संस्थान अनजग न रे्कमलि तर्ार गरररएको छ। 

 पाँर् वटा क्षेरीर् स्तरका ग्रा ीर् ष्टवकास बैंकहरुलाई  र्िर गरी एउटै ग्रा ीर् ष्टवकास बैंक र 
पजनबी ा कम्पनी स्थापना भएको छ। 

 राष्टष्ट्रर् वाशर्ज्र् बैंकको ३० प्रमतित िेर्र सविसाधारर्लाई मबक्री गने प्रष्टक्रर्ाको थालनी गररएको 
छ ।  

 नेपाल बैंक मलम टेडको पजरँ्ी वृष्टि गरी नेपाल सरकारको िेर्र अंि ६२ प्रमतित पज-र्ाइएको छ। 

  नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मलम टेड ा रर्नीमतक साझेदार मनर्जशक्तका लामग परा ििदाता छनौट 
गररएको छ। 

 

 

(५). अन्तरािष्टष्ट्रर् आमथिक सहार्ता स न्वर्  हािाखािः 
 

 वैदेशिक सहार्ताको प्रमतविता :- आ.व २०७१/७२ को असार  ष्टहनासम्  ा मबमभन्न ३१ वटा 
परर्ोर्नाहरुको लामग रु ३ खवि  ४१ करोड ८३ लाख बैदेशिक सहार्ताको प्रमतविता प्राप्त भएको 
छ । र्स ध्रे् रू. १ खवि  ३४ अवि २१ करोड ६२ लाख ऋर् र रू. १ खवि ६६ अवि २० करोड 
२० लाख अनजदान सहार्ता रहेको छ। गत बषिको र्स अवमध ा रु १११ अवि २० करोड बैदेशिक 
सहार्ताको प्रमतविता प्राप्त भएको मथर्ो, र्स ध्रे् रू ४२ अवि ३५ करोड ऋर् र रू ६८ अवि ८५ 
करोड अनजदान सहार्ता रहेको मथर्ो।दारी लजकहरू तथा संघ संस्थाहरु ा र्ीन, भारत, र्ाइका, 
र्जसएआइडी ,एमडष्टव, र्जरोष्टपर्न र्जमनर्न, ष्टवश्वबैंक, स्वीटर्रल्र्ाण्ड, नवे, ष्टर्नल्र्ाण्ड, मडएर्आइडी, 
ओपेक र्ण्ड लगार्तका ष्टिपक्षीर् तथा बहजपक्षीर् दाताहरु  जख्र् छन ्। 

 Donor Profile  प्रकािन । 

नेपाललाइि ष्टवकास सहार्ता प्रदान गने वैदेशिक बहजपक्षीर् तथा द्रद्वपक्षीर् ष्टवकास साझेदारहरुका ष्टववरर्हरु 
स ावेि भएकोDonor Profile प्रकािन भएको छ।  

  Local Donor Meeting सम्पन्न  

 नेपाल सरकार र स्थानीर् रुप ा कार्िरत ष्टवकास साझेदारहरु बीर् ष्टवकास सहार्ता नीमत कार्ािन्वर्न एवं    
सहार्ता पररर्ालन सम्वन्ध ा आइपने स स्र्ाका ष्टवषर् ा मनर्म त मनरन्तर सम्वाद र स न्वर्नको  
 न्र्को रुप ा रहेको Local Donor Meeting सम्पन्न भर्ो । सो वैठक ा ष्टवकास सहार्ता नीमत २०७१ 
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को कार्ािन्वर्नका ष्टवषर् ा छलर्ल हजनजका साथै वैदेशिक सहार्ताको उपर्ोग ा देशखएका  जद्दाहरुको 
ष्टवषर् ा छलर्ल सम्पन्न भएको मथर्ो। 

 हाभ जकम्प पश्चातको पजनिस्थापना र पजनिसंरर्नाका सम्बन्ध ा छलर्ल गनि र्ही  े १५,२०१५ 
बजधवारका द्रदन मबकाि साझेदारहरुसंग बैठक सम्पन्न गररर्ो। सो बैठक ा भ जकम्पले पज-र्ाएको क्षमत, 
भ जकम्पपमछको अथितन्रको द्रदिा र  हाभ जकम्प पश्चातको पजनिस्थापना ा दात ृराष्ट्रहरुसंग अपेक्षाका मबषर् ा 
छलर्ल भएको र ष्टवकास साझेदार  जलजकका प्रमतमनमधहरुले आफ्नो राष्ट्रको तर्ि बाट गनि सष्टकने सहर्ोगको 
प्रमतबिता ब्र्क्त गरेका मथए। 

 ष्टवश्ववैकको सहर्ोग ा संर्ामलत ष्टवकास आर्ोर्नाहरुको प्रगमत स ीक्षा   

ष्टवश्व बैकको सहर्ोग ा नपेाल ा संर्ामलत पररर्ोर्नाहरुको कार्ािन्वर्नको वति ान अवस्थाको स ीक्षा  
तथा भावी कार्िद्रदिा पष्टहर्ान गने उद्देश्र्का साथ नपेाल सरकार अथि  न्रालर् र नेपालशस्थत ष्टवश्व 
वैंकको कार्ािलर्को संर्जक्त आर्ोर्ना ा दजइ पटक स ीक्षा वैठक सम्पन्न भएको । स ीक्षा वैठक ा 
नेपाल सरकारका ष्टवमभन्न  न्रालर्का पदामधकारीहरु, ष्टवश्ववैकका नेपाल शस्थत कार्ािलर्का राष्टष्ट्रर् 
व्र्वस्थापक लगार्त वैकका अन्र् अमधकारीहरु एवं आर्ोर्ना/ पररर्ोर्नाहरुका ब्र्वस्थापकहरु 
लगार्तको उपशस्थमत रहेको मथर्ो ।  

 ष्टवकास सहार्ता नीमत कार्ािन्वर्न कार्िर्ोर्ना (Matrix) तर्ार गने कार्ििाला सम्पन्न   

नेपाल ा वैदेशिक सहार्ता पररर्ालनाको  जख्र् नीमतगत  ागिदििनको रुप ा रहेको ष्टवकास   सहार्ता नीमत 
२०७१ को कार्ािन्वर्न कार्िर्ोर्ना (Matrix) तर्ार गरी नीमत कार्ािन्वर्नलाइि थप प्रभावकारी बनाउन े
उद्देश्र्ले Development Cooperation Policy Matrix Preparation Workshop सम्पन्नभर्ो।  

  नेपाल AIIB को संस्थापक सदस्र्   

नेपाल Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) कोसंस्थापक सदस्र् भएको छ। सो सम्वन्धी 
स झदारी पर ा अक्टजवर २४, २०१४  ा  ाननीर् अथि न्री रा िरर्  हतवाट वेइशर्ङ ा हस्ताक्षर 
सम्पन्न भएको मथर्ो । २४ राष्ट्र सदस्र् रहने उक्त वैक स्थापनाका सम्वन्ध ा ष्टवमभन्न र्रर् ा 
ConsultationMeeting आर्ोर्ना भएका मथए । वैक स्थापनाको  जख्र् उद्दशे्र् एमसर्न राष्ट्रहरु ा 
पूवािधारहरु ा लगानीको लामग नपजग पूर्ी र्जटाउन सदस्र् राष्ट्रहरुलाइि आवश्र्क सहार्ता प्रदान गनजि रहेको 
छ । २०१५ को अन्त्र्मतर संर्ालन ा आउने उक्त वैक प्रधान कार्ािलर् र्ीनको वेइशर्ङ ा रहने छ । 

 

 ष्टवश्ववैकको वाष्टषिक वैठक ा सहभामगता   

ष्टवश्ववैक तथा अन्तराष्टष्ट्रर्  जिाकोषको संर्जक्त वाष्टषिक वैठक ा वैकका गभनिरको हैमसर्तले  ाननीर् 
अथि न्रीको नेततृ्वको नेपाली प्रमतमनमध ण्डलले सहभामगता र्नाएको मथर्ो । संर्जक्त वैठकलाइि संवोधन 
गदै  ाननीर् अथि न्री तथा वैकका गभनिर डा. रा िरर्  हतले र्र  गररवीको अन्त्र् तथा साझा 
सम्वृष्टिको प्रवधिन गनि नेपाल प्रमतवद्ब रहेको उल्लेख गदै राष्टष्ट्रर् प्राथम कता अनजरुप नेपालले िजरु गरेको 
आमथिक सजधारका शृ्रखलाहरु ा सहर्ोग गनि ष्टवश्ववैक तथा अन्तरर्ाष्टष्ट्रर् स जदार्हरुलाइि आग्रह गनजि भर्ो । 
नेपालले भारतसँग  ामथल्लो कर्ािली र्लष्टवद्यजत आर्ोर्नाको ऊर्ाि ष्टवकास संम्झौता तथा ऊर्ाि ब्र्ापार 
सम्झौता गरेको पषृ्ठभमू  ा नपेालको र्लष्टवद्यजत ा लगानी खोज्न अन्तराष्टष्ट्रर् स जदार् ा आग्रह गनजि भर्ो ।  
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 Line of Credit को संर्जक्त प्रगमत पजनरावलोकन वैठक सम्पन्न   

भारतीर् आर्ात मनर्ाित वैकको सहजमलर्तपूर्ि ऋर् सहार्ता ा नेपाल ा संर्ामलत ष्टवकास आर्ोर्नाहरुको 
संर्जक्त प्रगमत स ीक्षा वैठक भारतको नर्ाँ द्रदल्ली ा सम्पन्न भर्ो। सो वैठक ा कार्ािन्वर्न ा रहेका 
आर्ोर्नाहरुको प्रगमत स ीक्षा हजन जको साथै Line of Credit III अन्तरगत संर्ालन हजने नर्ाँ आर्ोर्नाहरुको 
छनौट गने प्रारशम्भक कार्ि सम्पन्न भर्ो । वैठक ा नेपाल पक्षले प्रस्तजत गरेको सरलीकृत र संशक्षप्त 
पररर्ोर्ना कार्ािन्वर्न रे्कमलिलाइि संर्जक्त वैठकले अनज ोदन गरेको मथर्ो ।  

 AMP Best Practice Workshop सम्पन्न   

नेपालको सह आर्ोर्ना ा 7th Aid Management Platform Best Practice Workshop  मडसेम्वर १० देशख 
१२, २०१४  ा काठ ाडौं ा सम्पन्न भर्ो ।  Development Gateways Foundation  जख्र् आर्ोर्क र 
अथि  न्रालर् सह आर्ोर्क रहेको उक्त Workshop  ा AMP प्रर्ोग गने ११ वटा देिका कररव ३० 
र्ना सहभागीहरुको उपशस्थमत रहेको मथर्ो ।   

 नेपाल र्ीन संर्जक्त आमथिक तथा व्र्ापार सम मतको वैठक  

नेपाल र्ीन संर्जक्त आमथिक तथा ब्र्ापार सम मतको ११ औ वैठक १७ देशख १८ मड ेम्वर २०१४  ा 
र्ीनको रार्धानी वेइशर्ङ ा सम्पन्न भर्ो । वैठक ा द्रद्वपक्षीर् ब्र्ापार, आमथिक तथा प्राष्टवमधक सहार्ताका 
ष्टवषर् ा छलर्ल भएको मथर्ो । नेपाली पक्षले नेपालका प्राथम कताका के्षर ा अरु बढी लगानी गनि  
र्ीनलाइि आग्रह गनजिका साथै र्ीनसँग बढ्दै गएको ब्र्ापार घाटा क  गनि नेपालवाट मनर्ाित हजने वस्तजहरु ा 
सहजमलर्त प्रदान गनि अनजरोध गरेको मथर्ो । शर्मनर्ा पक्षले तातोपानी र रसजवागढी भन्सार नाका ा पूवािधार 
सजधार तथा भन्सार कार्ािलर्हरु खजल्ने स र् ा एकरुपता कार्  गने लगार्तका ष्टवषर् ा सकरात् क 
धारर्ा ब्र्क्त गरेको मथर्ो । 

 

 नेपाल र र् िन सरकार वीर् द्रद्वपक्षीर् सहार्ता वाताि सम्पन्न   

नेपाल र र् िन सरकार वीर् सरकारी स्तर ा द्रद्वपशक्षर् ष्टवकास सहार्ता वाताि १-२ मडसेम्वर २०१४  ा 
काठ ाडौं ा सम्पन्न भर्ो । नेपालको  जख्र् गरी द्रदगो आमथिक ष्टवकास तथा ब्र्ापार, नवीकरर्ीर् उर्ाि, 
तथा स्वास््र् के्षर ा र् िन सरकारले सहार्ता प्रदान गने स झदारी वैठक ा भएको मथर्ो । र्ी 
कार्िक्र हरु कार्ािन्वर्नका लामग र्जरो ४८ म मलर्न वरावरको आमथिक तथा प्राष्टवमधक सहार्ता प्रदान गने 
र् िन पक्षवाट प्रमतविता ब्र्क्त स ेत भएको मथर्ो । 

 NPPR को पष्टहलो स ीक्षा वैठक सम्पन्न ।  

Nepal Portfolio Performance Review Action Plan 2014 को पष्टहलो स ीक्षा वैठक अथि  न्रालर् ा 
सम्पन्न भर्ो। वैठक ा  जख्र् गरी ५ वटा Thematic Group हरू साविर्मनक ष्टवशत्तर् ब्र्वस्थापन,  ानव 
संसाधन ब्र्वस्थापन, साविर्मनक खररद, ष्टवकास नमतर्ाका लमग ब्र्वस्थापन तथा पारस्पाररक 
र्वार्देष्टहताका ष्टवषर् ा कार्िपर प्रस्तजत भएको मथर्ो । वैठक ा ष्टवश्ववैक, एमसर्ाली ष्टवकास वैक, 
वेलार्त सरकारको अन्तराष्टष्ट्रर् सहर्ोग मनर्ोग, संर्जक्त राष्ट्रसंघीर् ष्टवकास कार्िक्र , अषे्ट्रमलर्ा लगार्तका 
ष्टवकास साझेदारहरुका प्रमतमनमधहरुको उपशस्थमत रहेको मथर्ो ।  
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 एमसर्ाली मबकाि बैकको ४८ औ बाष्टषिक बैठक ा सहभागी 
 े २-५,२०१५ सम्   बाकज  ा आर्ोर्ना भएको एमसर्ाली मबकाि  ४८ औ बैठक ा  ा. अथि न्री 
डा.रा िरर्  हतको नेततृ्व ा एक प्रमतमनधी  ण्डलको सहभामगता रहेको मथर्ो ।  

 Development Co-operation Report प्रकािन   

 े २०१५  ा  ा. अथि न्री डा. रा िरर्  हतबाट मबकाि सहार्ता प्रमतबेदन साविर्मनक गदै बैदेशिक 
सहार्ता तथा र्सको प्रभावकाररता र हालसम् को अवस्था तथा पररर्ालन लगार्तका ष्टवषर् ा प्रकाि 
पानजिभएको मथर्ो। 

 राष्टष्ट्रर् तथा अन्तराष्टष्ट्रर् गैरसरकारी सहर्ोग पररर्ालन मनदेशिका, २०७२ प्रकािन  

वैिाख १२,२०७२ नेपाल ा गएको ष्टवनािकारी भ जकम्प तथा त्र्स पमछका पराकम्पनहरुले पजर् र्ाएको 
क्षमत पश्चात नेपालको पजनिस्थापना र पजनिमन ािर्का लामग सहर्ोग गनि इच्छजक राष्टष्ट्रर् तथा अन्तराष्टष्ट्रर् गैर 
सरकारी संस्था,परोपकारी सस्था,कम्पनी तथा व्र्शक्त लाई स न्वर्ात् क एवं व्र्वशस्थत रुपले पररर्ालन 
गनि  मनदेशिका तर्ार गररएको छ।  

 

(6).ष्टवत्तीर्क्षरे व्र्वस्थापन  हािाखािः 
 

 पाँर् ग्रा ीर् ष्टवकास बैंकहरूलाई एक आपस ा गाभी नेपाल ग्रा ीर् ष्टवकास बैंक गठन भएको छ।  

 आकशस् क बी ा कोषलाई नेपाल पजनबी ा कम्पनी मलम टेड ा पररर्तगररएको छ। 

 ष्टवगत द्वन्दका क्र  ा सरकारी स्वाम त्वका बैंकहरूबाट ऋर् मलई क्षमत ब्र्होने िष्टहद र ष्टपमडत व्र्शक्तका 
पररवारलाई राहत सजष्टवधा द्रदने व्र्वस्था म लाइएको छ।  

 बैंष्टकङ्ग कसूर तथा सर्ार् ऐन, २०६४ लाई संिोधन गनि बनेको ष्टवधेर्क, मनके्षप तथा कर्ाि सजरक्षर् 
कोषको स्थापना र सञ्चालन गने सम्बन्ध ा व्र्वस्था गनि बनेको ष्टवधेर्क, क िर्ारी सञ्चर्कोष ऐनलाई 
संिोधन गनि बनकेो ष्टवधेर्क, नेपाल राष्ट्र बैक, २०५८ लाई संसोधन गनि वनकेो ष्टवधेर्क व्र्वस्थाष्टपका 
संसद ा पेि गररएको छ।  

 र्जवाहरूलाई व्र्वसाष्टर्क कृष्टष कर्ाि ा प्रदान गररने व्र्ार् अनजदान सम्बन्धी कार्िष्टवमध, २०७१ तर्ार गरी  
कार्ािन्वर्न ा ल्र्ाइएको छ। कार्िष्टवमध ा ष्टवमभन्न मनकार्हरूबाट प्राप्त सजझावहरूलाई स ेत स ावेि गरी 
संिोधन गररएको छ।  

 ष्टवत्तीर् के्षर ष्टवकाि रर्नीमत तर्जि ा भई  ाननीर् अथि न्रीज्रू्को अध्र्क्षता ा भएको Steering Committee 

बाट स्वीकृत भएको छ।  

 बैंक तथा ष्टवत्तीर् संस्था सम्वन्धी कानजन ा संिोधन र एकीकरर् गनि बनकेो ष्टवधेर्क, 207२ स्वीकृमतका 
लामग  शन्रपररषद्  ा पेि भएको छ। 

 बस्तज कारोबार ऐन, २०७१ तर्जि ा गरी तर्जि ा सह मतका लामग कानून, न्र्ार् संष्टवधानसभा तथा संसदीर् 
 ाम ला  न्रालर् पठाइएको छ।  
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(7).कानून तथा परा िि  हािाखािः  

 ष्टवमभन्न ष्टवधेर्कहरु, मनर् ावलीहरु, मनदिशिकाहरु, ष्टवमनर् ावलीहरु, सहार्क सम्झौताहरु,  हसूल तथा कर 
छजटका ष्टवषर्हरु ा कानूनी रार् उपलव्ध गराईएको छ।  

 रार्स्व सम्वन्धी ष्टवमभन्न मनर्  कानून अन्तगित मनर्िर् भएका ष्टवषर्हरु ा सूर्नाहरु आवश्र्क सम्पादन 
गरी  जिर् ष्टवभाग ा प्रकािनको लामग पठाइएको छ। 

 आवश्र्कता अनजसार ष्टवमभन्न अदातलहरुबाट  न्रालर् तथा ष्टवमभन्न पदामधकारीसँग  ाग भएका मलशखत 
र्वार्हरु प्रस्ताव  स्र्ौदा गरी पेि गररएको छ।  

 ष्टवमभन्न अदालतबाट भएका मनदेिनात् क आदेिहरु कार्ािन्वर्नको व्र्वस्थाका लामग सम्वशन्धत  हािाखा 
तथा  ातहतका मनकार्हरु ा अनजरोध गने गररएको छ।  

 घर, र्ग्गाको  ूल्र्ांकन गने सम्वन्धी ष्टवधेर्क, २०७१ को  स्र्ौदा उपर रार् प्रमतष्टक्रर्ाको लामग र्स 
 न्रालर्को सवै  हािाखा र  ातहतका मनकार् ा अनजरोध गररएको छ।  

 ष्टवमभन्न अदालतबाट र्स  न्रालर्का नाउँ ा र्ारी भएका म्र्ाद सूर्ना लगार्तका कागर्ातहरु मसधै र्स 
 हािाखा ा दताि गने गराउने व्र्वस्था हजने व्र्वस्था म लाईएको छ ।  

 औद्योमगक व्र्वसार् ऐन, २०४९ का व्र्वस्था व ोशर्  ष्टवर्र्दीप लेवोरेटोररर् मल., लमलतपजरले उद्योग 
सञ्चालन भएको म मतले पाँर् वषिका लामग आर्कर छजट पाएको ा सोही ऐनको व्र्वस्था व ोशर्  थप दजई 
वषिको लामग आर्कर छजट  ाग गरेको तर आर्कर ऐन, २०५८ ले उक्त व्र्वस्था शझकेकोले आर्कर 
छजट सम्वन्ध ा द्रद्वष्टवधा उत्पन्न भएकोले सो सम्वन्धी कानूनी रार्का लामग  हान्र्ार्ामधवक्ताको कार्ािलर् ा 
अनजरोध गररएको र उक्त कार्ािलर्बाट सो सम्वन्ध ा प्राप्त कानूनी रार् पर आन्तररक रार्स्व ष्टवभाग ा 
पठाइएको छ। 

 भमू सजधार तथा व्र्वस्था  न्रालर्वाट प्रस्ताव गररएको र्ग्गा प्राप्ती ऐन, २०६४ लाई संिोधन गनि तर्ार 
गररएको  स्र्ौदाको ष्टवषर् र र्स  न्रालर्वाट तर्ार गररएको घर र्ग्गा  ूल्र्ांकन सम्वन्धी ऐनको 
ष्टवधेर्क, २०७१ को  स्र्ौदा ा प्रस्ताव गररएको आधारभतू ष्टवषर् स ान भएकोले स न्वर्ात् करुप ा 
 स्र्ौदा तर्ार गनि उपर्जक्त भएको व्र्होरा सो  न्रालर् स क्ष मनर्िर्ानजसार अनजरोध गररएको छ। 

 व्र्वस्थाष्टपका–संसद, साविर्मनक लेखा सम मतले पक्राउ भइ रार्स्व अनजसन्धान ष्टवभाग ा दाशखला भएको 
सजन सजराकी वापत प्राप्त गरेको रक  र सजराकीको ना  ना ेसी सष्टहतको ष्टववरर् उपलब्ध गराउन गरेको 
अनजरोधका सम्बन्ध ा  हान्र्ार्ामधवक्ताको कार्ािलर् ा रार्  ाग गररएको र सो कार्ािलर्बाट प्राप्त कानूनी 
रार् पर आवश्र्क कारवाहीको लामग रार्स्व अनजसन्धान ष्टवभाग ा पठाएको छ।  

  हालेखा मनर्न्रक कार्ािलर् ा लेखापाल पद ा कार्िरत श्री गोष्टवन्द कोईराला र्जमनटी लाईर् कम्पनीको 
सदस्र् बन ेबापत नेपाल सरकारले कारवाही गने क्र  ा पक्राउ परी थजना ा रहे पमछ मनर्ा ती सेवा ऐन, 

२०४९ को दर्ा ६४(१) ब ोशर्  मनलम्वन ा परी ऐ= ऐनको दर्ा ३०(१) व ोशर्   जद्दाको ष्टकनारा 
नहजँदा सम् को आधा तलव भ जक्तानी हजँदै आएको ा शर्ल्ला अदालत, लमलतपजरबाट म मत २०७०।१२।७० 
 ा “........संकमलत सबजद प्र ार्बाट र्ी प्रमतवादी कसूरदार देशखन नआएको हजँदा अमभर्ोग दावीबाट सर्ाई 
पाउन ेठहछि ।”  भनी रै्सला भएको हजँदा मनर्लाई मनलम्वन अवमधको बाँकी आधा तलव भत्ता द्रदन 
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म ल्न े वा नम ल्न े सम्वन्ध ा आवश्र्क मनदेिन उपलव्ध गराई द्रदन र्स  न्रालर् स क्ष  हालेखा 
मनर्न्रक कार्ािलर्बाट अनजरोध भई आएको सम्वन्ध ा  हान्र्ार्ामधवक्ताको कार्ािलर् स क्ष कानूनी रार् 
 ाग गररएको र उक्त कार्ािलर्बाट सो सम्वन्ध ा प्राप्त कानूनी रार् पर आवश्र्क कारवाहीको लामग 
 हालेखा मनर्न्रक कार्ािलर् ा पठाइएको छ। 

 नेपाल राष्ट्र बैंक, बालजवाटार, काठ ाडौंको र्ाहेरीले नपेाल सरकार वादी र शर्ल्ला धनजषा, गोष्टवन्दपजर 
गा.ष्टव.स., वडा नं. ३ घर भई  ध्र् ाञ्चल ग्रा ीर् ष्टवकास बैंकका सदस्र् एवं प्रवन्ध मनदेिक रा देव 
र्ादव प्रमतवादी रहेको ष्टवना इर्ार्त बैंक सञ्चालन गरी ष्टवत्तीर् कारोवार गरेको  जद्दा ा लमलतपजर शर्ल्ला 
अदालतबाट सम्वत ्२०६७।२०६८ सालको स.वा.र्ौ. ३०५, ०६६-CR-०२०७, मनर्िर् नं. २३०, म मत 
२०७०।१२।१७ को रै्सला उपर शर्ल्ला सरकारी वष्टकलको कार्ािलर्, पाटनबाट दार्र गररएको 
पजनरावेदन परको प्रमतमलष्टप र्स  न्रालर्को प्रर्ोर्नको लामग पठाई द्रदन शर्ल्ला सरकारी वष्टकलको 
कार्ािलर्, पाटन, लमलतपजरलाई अनजरोध गररएको छ।  

 

 

(8).अनजग न तथा  ूल्र्ाङ्कन  हािाखािः 
 

  ा. अथि न्रीज्रू्को अध्र्क्षता ा र्स  न्रालर् र अन्तगित मनकार्हरुबाट आ=व २०७०/७१  ा 
संर्ामलत आर्ोर्नाहरुको वाष्टषिक स ीक्षा बैठक(MDAC) को आर्ोर्ना गररर्ो । 

  ा. अथि न्रीज्रू्को अध्र्क्षता ा आ.व. २०७१/७२ को बरे्ट वक्तव्र् ा उल्लेशखत नीमत तथा 
कार्िक्र  र ठूला आर्ोर्नाहरुको कार्ािन्वर्न सम्वन्धी छलर्ल कार्िक्र को आर्ोर्ना गररर्ो ।  

  ा. अथि  न्रीज्रू्को स जपशस्थमत ा र्ालज आमथिक वषि २०७१/७२ को बरे्टको हालसम् को पूरँ्ीगत 
खर्िको अवस्था सम्वन्ध ा छलर्ल कार्िक्र को आर्ोर्ना गररर्ो । 

  ा. अथि  न्रीज्रू्को आव्हान ा देिको वति ान आमथिक शस्थमत तथा स सा ष्टर्क ष्टवषर् ा र्ानकारी 
द्रदन परकार सम् ेलन को आर्ोर्ना गररर्ो । 

 अथि  न्रालर् र अन्तगितका ष्टवभाग तथा कार्ािलर्हरुको का  कारवाहीलाई प्रभावकारी रुप ा 
कार्ािन्वर्न गरी सेवा प्रवाह ा पारदशििता र् जस्तता र मछटो छररतो कार्  गनिका लामग ष्टवगजल ना क 
गजनासो सजन जवाइ कक्ष (Grievance Handling Desk) संर्ालन ा ल्र्ाइर्ो । 

  न्रालर् स्तरीर् ष्टवकास स स्र्ा स ाधान सम मतको बैठक आर्ोर्न गरी आ.ब. २०७१।०७२ को 
दोस्रो र्ौ ामसक अवमध ा अथि  न्रालर् अन्तगित संर्ामलत ष्टवकास आर्ोर्नाहरुको प्रगमत स ीक्षा 
गररएको मथर्ो। 

 र्ालू आ.ब.  ा संर्ामलत ष्टवकास आर्ोर्नाहरुको २०७१ रै्र सम् को कार्ािन्वर्न अवस्था र बरे्ट 
खर्िको शस्थमतको स ीक्षा गने क्र  ा संस्कृमत पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न  न्रालर्, शिक्षा 
 न्रालर्, स्वास््र् तथा र्नसंख्र्ा  न्रालर्, संशघर्  ाम ला तथा स्थानीर् ष्टवकास  न्रालर्, कृष्टष 
ष्टवकास  न्रालर् तथा उर्ाि  न्रालर् संग सम्बशन्धत आर्ोर्नाहरुका सम्बन्ध ा  न्रालर्का सशर्व 
तथा सम्बशन्धत आर्ोर्ना प्र जखहरु संग ष्टविषे अन्तरष्टक्रर्ा तथा छलर्लको आर्ोर्ना गररएको 
मथर्ो। 
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 र्ालज आ.ब.को बरे्ट कार्ािन्वर्नलाई तीव्रता द्रदने सम्बन्ध ा अथि सशर्वको अध्र्क्षता ा ष्टवमभन्न 
 न्रालर्हरुका र्ोर्ना  हािाखा प्र जख तथा आर्ोर्ना प्र जखहरुसंग छलर्ल गरी र्ालज आ.ब.को 
बाँकी अवमध ा बरे्टको ष्टवशत्तर् र भौमतक लक्ष्र् प्राप्त गनिका लामग सबै  न्रालर्हरुलाई  मनदेिन 
र्ारी गरीएको छ। 

 ष्टवकास आर्ोर्नाहरुको स्थलगत अनजग न गने कार्ि अन्तगित गौत बजि के्षरीर् ष्टव ानस्थल लजशम्बनी 
ष्टवकास कोष, को स्थलगत मनरीक्षर् गरी प्रमतवेदन द्रदइएको छ। 

  न्रालर् अन्तगितका  हािाखाहरु तथा ष्टवभागहरुबाट प्रत्रे्क  ष्टहना सम्पन्न गररन ेप्रस्ताष्टवत २ बजदेँ 
ष्टविेष कार्िक्र हरुको प्रस्ताव र स ीक्षा बैठक गने कार्िलाई मनरन्तरता द्रदइएको छ। 

 

(9). वरे्ट तथा कार्िक्र   हािाखा 

 आमथिक सहार्ता/क्षमतपूमति र प्रमतमनमध ण्डल खर्िको ष्टववरर् web site  ा राख्न े कार्िलाई मनरन्तरता 
द्रदईएको छ । 

 ष्टवत्तीर् र्वार्देहीता सम्बन्धी कानूनको  स्र्ौदा तर्ार भइरहेको छ । 

 वरे्ट तर्जि ा द्रदग्दििन, २०७२ प्रकाशित गररएको छ।  

 सरकारी गाडीको उपर्ोगको  ापदण्ड र ताली  कार्िक्र  ा एकरुपता गराउने ष्टवषर्को  स्र्ौदा तर्ार 
भएको छ । 

 र्ोगदान ा आधाररत मनवृतभरर् ष्टवधेर्कको  स्र्ौदा तर्ार भइरहेको छ । 

 वरे्टको  ध्र्ावमध स ीक्षा सम्पन्न गरी प्रकािन गररएको छ । 

 सूर्ना प्रष्टवमध ा आधाररत वरे्ट मन ािर् गने कार्िलाई मनरन्तरता द्रदन LMBISEntry गने व्र्बस्थालाई 
अमनवार्ि गररएको छ । 

 भ्र र् खर्ि मनर् ावली,२०७१ को अशन्त   स्र्ौदा तर्ार भएको छ। 

 म मत २०७२/१/१२ को भकूम्पपमछ राहत, उिार तथा पजन:स्थापनाको कार्िलाई प्रभावकारी त जल्र्ाउन 
नेपाल सरकार ( .प.) को मनर्िर्को  आधार ा रु. ९ अवि ५० करोड प्रधान न्री तथा दैवीप्रकोप 
उिार कोष ा मनकासा गररएको छ। 

 राष्टष्ट्रर् पजनमनि ार् कोष ा तत्काललाई रु. १० अवि र्म् ा गरी सो कोष संर्ालन गररएको छ।  

 साउन भदौको बाढीबाट भएको क्षमतग्रस्त सरर्नाको पजनमनि ार् र पजनस्थािपना कार्िको लामग सघीर् 
 ाम ला तथा स्थानीर् ष्टवकास  न्रालर्को लामग रु 41 करोड 31 लाख,  कृष्टष ष्टवकास  न्रालर्को 
लामग रु.28 करोड 96 लाख, सहरी ष्टवकास  न्रालर्को लामग रु.10 करोड 38 लाख, शिक्षा 
 न्रालर्को लामग रु ११ करोड ९ लाख ५० हर्ार र मसर्ाई  न्रालर्को लामग रु= 18 करोड 41 
लाख थप मनकासा उपलब्ध गराइएको छ। 

 नेपाल सरकारबाट अनजदानको रुप ा बरे्ट ष्टवमनर्ोर्न हजने बोडि/ सम मत/ कोष/ प्रमतष्ठानको वगीकरर् 
र बरे्ट प्रर्ाली ा गनजि पने सजधार सम्बन्ध ा गद्रठत कार्िदलको प्रमतवेदनको  स्र्ौदा तर्ार गररएको छ। 
स्थानीर् मनकार् तथा बोडि /सम मत/कोष/ प्रमतष्ठानलाई प्रदान गररने र्ालज तथा पूरँ्ीगत अनजदानलाई 
र्ालज खर्िको रुप ा  ार प्रमतवेदन गने गररएकोले र्ी मनकार्हरुबाट भएको पूशँर्गत खर्ि एष्टकन हजन 
नसकी कूल राष्टष्ट्रर् पूरँ्ी लगानीको र्थाथि अवस्थाको ष्टवत्तीर् प्रमतवेदन बनाउन कद्रठनाई भएको ा 
कार्िदलको प्रमतवेदन कार्ािन्वर्न हजन सके ा सो  ा सजधार हजने देशखएको छ । 
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 वरे्ट प्रर्ालीसंग सम्बशन्धत ष्टवमभन्न उपप्रर्ालीहरुको एकीकरर् गनि लामगएको छ। हाल FMIS-BMIS 
ष्टवर् त्र्ाङ्क आदान प्रदान गनि सष्टकने व्र्वस्था गररएको छ। RMIS, TSA र AMP  ष्टवर् एकीकरर्को 
गहृकार्ि भैरहेको छ । र्सबाट अनलाईन बरे्ष्टटङ ा प्रभावकाररता आउन,े LMBIS  बाट बरे्ट तर्ार हजन,े 

कार्िक्र  स्वीकृत गनजि नपने र अशख्तर्ारी द्रदनज पने प्रकृर्ा ा पमन सरलीकरर् गररएको छ । 

             

१२ सूचना अचिकारी र प्रमुखको नाम तर्ा सम्पथकथ  टेसलफोन नम्िरः 
प्रमिु : अर्थ सर्चर् समुनप्रसाद शमाथ  ४२११३३२ 
प्रर्क्ता तर्ा सचूना अर्धकािी : सहसर्चर् िामशिण पडुासनैी ४२००४६९ 
सहायक प्रर्क्ता तर्ा सहायक सचूना अर्धकािी : उपसर्चर् िािेन्द्र पौडले ४२००४२६ 

 
१३ ऐन, र्नयम र र्नदेसशकाको सूचीः 

अर्थ मन्रालयलाई ननहदथष्ट्ट गरिएका कायथहरु सम्पादन गने लसललसलामा मन्रालय ि अन्तथगतका 
ननकायहरुले ननम्नानसुािका काननू प्रयोग गिी आफनो कायथ सम्पादन गने गिेका छन।् 
 नेपालको अन्तरिम सवंर्धान २०६३ को आर्र्थक कायथ प्रणाली सम्र्न्धी वर्षयमा उजललखित 

धािाहरु 
 आय कि ऐन, २०५८ 
 मलूय अलभर्दृ्र्ध कि ऐन,२०५२ 
 अन्त शलुक ऐन, २०५८ 
 भन्साि ऐन, २०६४ 
 िािस्र् चुहार्ट (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ऐन, २०५२ 
 सम्पवत्त शदु्धीकिण ननयन्रण ऐन, २०६४ 
 वर्देशी वर्ननमय (ननयलमत) गने ऐन, २०१९ 
 ननकासी पठैािी ननयन्रण ऐन, २०१३ 
 महदिा ऐन, २०३१ 
 उपभोक्ता सिंक्षण ऐन, २०५४ 
 सम्पवत्त शदु्धीकिण (मनन लाउण्डरिङ्ग) ननर्ािण ननयमार्ली, २०६६ 
 औषधी ऐन, २०३५ 
 िानी तर्ा िाद्य पदार्थ ऐन, २०४२ 
 िाद्य ऐन, २०२३ 
 िािस्र् न्यायार्धकिण ऐन, २०३१ 
 र्न ऐन, २०४९ 
 िाजष्ट्रय ननकुञ्ि तर्ा र्न्य िन्त ुसिंक्षण ऐन, २०२९ 
 लाग ूऔषध (ननयन्रण) ऐन, २०३३ 
 हात हनतयाि िि ििाना ऐन, २०१९ 
 सर्ािी तर्ा यातायात व्यर्स्र्ा ऐन, २०४९ 
 वर्ष्ट्फोटक पदार्थ ऐन, २०१९ 
 पेटेन्ट, डडिाइनि रेड माकथ  ऐन, २०१९ 
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 भन्साि ननयमार्ली, २०६४ 
 मलूय अलभबदृ्र्ध कि ननयमार्ली, २०५३ 
 आयकि ननयमार्ली, २०५९ 
 अन्त शलुक ननयमार्ली, २०५९ 
 महदिा ननयमार्ली ,२०३३ 
 िासायननक मल ननदेलशका, २०५७ 
 िासायननक मल ननयन्रण आदेश, २०५५ 
 नेपाल सर्ािी प्रदषुण मापदण्ड, २०५६ 
 र्ाखणज्य तर्ा आपनूत थ मन्रालयको लमनत२०६६/७/१६ को सचूना 
 ननिीगणु्टा, खझटी भािी सम्बन्धी सचूना 
 सालर्साली आर्र्थक ऐन 
 िािस्र् चुहार्ट (अनसुन्धान तर्ा ननयन्रण) ननयमार्ली, २०७० 
 नेपाल सिकािका ननणथयहरु 
 आर्र्थक कायथवर्र्ध ऐन, २०५५ 
 आर्र्थक कायथवर्र्ध ननयमार्ली, २०६४ 
 साथर्थिननक िरिद ऐन, २०६३ 
 साथर्थिननक िरिद ननयमार्ली, २०६४ 
 भ्रमण िचथ ननयमार्ली, २०६४ 
 ऐन सम्बद्ध ननदेलशकाहरु (आयकि, मलूय अलभर्दृ्र्ध कि, अन्त्ःशलुक, भन्साि ऐन 

र्मोजिम) 
 WTO/WCO को र्डापर 
 SAARC/SAFTA को र्डापर 
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11= १४.cfDbfgL vr{ tyf cflYfs sf/f]jf/ ;DjlGw ljj/0f 

       -s_   cf=a=@)&!.&@ sf] आषाढsf] cfly{s ljj/0f -k"+hLut tkm{+_ 

                ah]6 cg'bfg jf  ah]6 pk  lzif{s g+= 3050114 

         

             

of] dlxgfsf] vr{ of] dlxgf sf] lgsfzf 
o; dlxgf ;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ . ljQLo 

;+s]t g+= 
vr{ . ljQLo lzif{s clGtd ah]^ 

o; dlxgf 

;Ddsf] vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

1074683.00 1074683.00 2073719.00 29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 3004000.00 2073719.00 930281.00 0.00 

0.00 0.00 16523853.00 29411 ;jf/L ;fwg 17500000.00 16523853.00 976147.00 0.00 

537954.00 537954.00 12403409.00 29511 d]lzg/L cf}hf/ 18005000.00 12403409.00 5601591.00 0.00 

1105096.00 1105096.00 1423096.00 29221 ejg lgdf{)f 4799254.00 1423096.00 3376158.00 0.00 

0.00 0.00 535558.00 29621 k+"hLut ;'wf/ vr{ 2000000.00 535558.00 1464442.00 0.00 

275833.00 275833.00 275833.00 29712 ;km\̂ j]/ lgdf{)f 12000000.00 275833.00 11724167.00 0.00 

2993566.00 2993566.00 33235468.00   hDdf 57308254.00 33235468.00 24072786.00 0.00 
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v=   cf=a=@)&!.&@ अषाढsf] cfly{s ljj/0f -rfn'tkm{_ 

 

ah]6 cg'bfg jf ah]6 pk zif{s 

g+=  3050113 
          ah]6 lzif{s jf pklzif{ssf] 

gfd cy{ dGqfno 

 

 

          

of] dlxgfsf] vr{ 
of] dlxgf sf] 

lgsfzf 

o; dlxgf ;Ddsf] 

lgsfzf 

vr{ . ljQLo 

;+s]t g+= 
vr{ . ljQLo lzif{s clGtd ah]^ 

o; dlxgf 

;Ddsf] vr{ 

af+sL 

ah]^ lgsf;f 

5564507.10 5564507.10 74536360.94 21111 tnj 74991000.00 74536360.94 454639.06 0.00 

210323.00 210323.00 2620326.20 21113 dx+uL eQf 2724003.20 2620326.20 103677.00 0.00 

6188126.00 6204476.00 18535412.00 21119 cGo eQf 22427000.00 18535412.00 3891588.00 0.00 

0.00 0.00 1627500.00 21121 kf]zfs 1770000.00 1627500.00 142500.00 0.00 

588966.00 588966.00 2853063.04 22111 kfgL tyf ljh'nL 3300000.00 2853063.04 446936.96 0.00 

111023.60 111023.60 1055775.73 22112 ;+rf/ dx;'n 1700000.00 1055775.73 644224.27 0.00 

224644.00 224644.00 1347864.00 22122 cGo ef*f 1440000.00 1347864.00 92136.00 0.00 

1370368.00 1370368.00 10350065.00 22211 O{Gwg 10685000.00 10350065.00 334935.00 0.00 

1727019.00 1727019.00 13070982.00 22212 ;+rfng tyf dd{t ;+ef/ 13100000.00 13070982.00 29018.00 0.00 

0.00 0.00 217519.35 22213 ladf 985000.00 217519.35 767480.65 0.00 

4700091.85 4700091.85 31433683.05 22311 sfof{no ;DjGwL 34700000.00 31433683.05 3266316.95 0.00 

1005.00 1005.00 71025.00 22313 k':ts tyf ;fdfu|L vr{ 500000.00 71025.00 428975.00 0.00 

4860.00 4860.00 34020.00 22314 OGwg cGo k|of]hg 335000.00 34020.00 300980.00 0.00 

146667.00 146667.00 815365.00 22321 
lgld{t ;fj{hlgs ;DkQLsf] dd{t 

;+ef/ vr{ 
1250000.00 815365.00 434635.00 0.00 

126240.00 126240.00 1532351.00 22411 ;]jf / k/fdz{ vr{ 2010000.00 1532351.00 477649.00 0.00 

mailto:cf=a=@)&!.&@%20अषाढsf]%20cfly%7bs%20ljj/0f
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1049231.00 1049231.00 7484728.00 22412 cGo ;]jf z'Ns 7684000.00 7484728.00 199272.00 0.00 

0.00 0.00 292100.00 22511 sd{rf/L tfnLd 900000.00 292100.00 607900.00 0.00 

1783395.00 1783395.00 5663400.00 22522 sfo{s|d vr{ 10308000.00 5663400.00 4644600.00 0.00 

-1104881.00 -1104881.00 2609608.00 22611 cg'udg d"Nof+sg vr{  7000000.00 2609608.00 4390392.00 0.00 

34305.00 34305.00 313672.00 22612 e|d)f vr{ 750000.00 313672.00 436328.00 0.00 

3037012.00 3037012.00 8952436.00 22711 ljjw vr{ 9450000.00 8952436.00 497564.00 0.00 

700000.00 700000.00 15400000.00 26411 
;/sf/L lgsfo,;ldtL Pj+ 

af]*{x?nfO{ lgzt{ rfn' cg'bfg 
15400000.00 15400000.00 0.00 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 

26462902.55 26479252.55 200817256.31   hDdf 223409003.20 200817256.31 22591746.89 0.00 

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

    480132.00 27313 6010143 ;+lrt labf 480132.00 480132.00 0.00 0.00 

16200000.00 16200000.00 37875000.00 26412 6010153 d[t sd{rf/L ;xfotf 37875000.00 37875000.00 0.00 0.00 

1812958.00 1812958.00 1812958.00 26412 6020153 cfly{s ;xfotf 1812958.00 1812958.00 0.00 0.00 

    1250083.00 21123 
6010183 cf}iflw pkrf/ 

1250083.00 1250083.00 0.00 0.00 

    567943.00 27314 567943.00 567943.00 0.00 0.00 

8480585.74 8480585.74 20671595.70 22612 6020123 k|ltlgwL d)*n e|d)f 20797439.00 20671595.70 125843.30 0.00 

26493543.74 26493543.74 62657711.70   cy{ ah]^sf] hDdf 62783555.00 62657711.70 125843.30 0.00 

52956446.29 52972796.29 263474968.01   s'n hDdf 286192558.20 263474968.01 22717590.19 0.00 
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ग. klxnf] k|fyldstfqmd (P1) cGt{utsf cfof]hgfx?sf] bf]>f] rf}dfl;sk|ult k|ltj]bg 

cf=a= M  २०७१।२०७२ 

dGqfno÷If]qsf] gfd M– cy{ dGqfno 

dGqfno:t/Lo  ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldlt (MDAC) sf] a}7s a;]sf]ldltM   २०७१।१२।२७ 

qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 
cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

rf}dfl;s÷aflif{s 

k|ult l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo d'Vo 

pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ ePsf 

k|of; / ;'emfj 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

१. ३०५१०५-३ लघुर्ीमा सहयोग कायथिम 

(पशु, र्ाली, स्र्ास््य) कृवष 
वर्कास बैक  

   ५६ ६२ ६३६० गोटा पशु ४६६ हेक्टि 
िग्गामा लगाइएको बालीको 
सुिक्षणका लार्ग अनुदान 
उपलधध गिाइएको । 

सीलमत बिेटको 
कािणले धेिैलाइ 
समेट्न 
नसककएको 

   

२. ३०५१०५-३ पशुधन सुिक्षण (पशु वर्मा) 
(साना ककसान वर्कास बैंक) 

   ११५ ८२  १६ हिाि पशकुो र्ीमा गन े लक्ष 
िहेकोमा १८३२५ को र्ीमा भएको 

    

३. ३०५१०५-३ लघु वर्त्त किाथ सुिक्षण  

(किाथ सुिक्षण ननगम) 

   १८१.२० १९७.७६  लक्ष्य १६६६६ िना ऋणी ि 
रु.५३ किोड ३३ लाि भएकोमा  
प्रगती ३०२०१ िना ऋणीको 
रु.१ अर्थ ५ किोड ४७ लाि को 
किाथ सुिक्षा भएको । 

कानूनी समस्या 
छ। 

 कानूनको 
डाफ्टको 
मस्यौदा तयाि 
गिी 
मन्रालयमा 
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qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 
cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

rf}dfl;s÷aflif{s 

k|ult l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo d'Vo 

pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ ePsf 

k|of; / ;'emfj 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

पठाएको । 
४. ३०५१०५-३ साना तर्ा मझौला उध्दम 

किाथ सुिक्षण  

(किाथ सुिक्षण ननगम) 

   ११५.७३ ८४.२१  लक्ष्य २६७ िना ऋणी ि रु.२० 
किोड भएकोमा  प्रगती ३०९ 
िना ऋणीको १६ किोड  ८४ 
लाि ३४ हिाि को किाथ सुिक्षा 
भएको । 

कानूनी समस्या 
छ। 

 कानूनको 
डाफ्टको 
मस्यौदा तयाि 
गिी 
मन्रालयमा 
पठाएको । 

  

५. ३०५१०५-३ पशुधन सुिक्षण कायथिम 
(किाथ सुिक्षा ननगम)  

  २०७१ 

फागुन 

मसान्त 

सम्म 

८०.७८ ९०.१५  लक्ष्य पशकुो सख्या १०१६५ ि 
वर्त्तीय  ३३ किोड ३३ लाि 
िहेकोमा यस अर्र्धमा ८२११ पशकुो 
सख्या ि ३० किोड ५ लाि किाथ 
िकमबाट िरिद सुिक्षण भएको । 

कानूनी समस्या 
छ। 

 कानूनको 
डाफ्टको 
मस्यौदा तयाि 
गिी 
मन्रालयमा 
पठाएको । 

  

६. ३०५१११-३ यूर्ा स्र्िोिगाि कोष     १०.६९ २८.८०  ३०००० िनालाई िोिगाि बनाउने 
लक्ष्य िहेकोमा ३२०९ िना िोिगाि 
बनाउन रु. १६ किोड ९३,लाि िकम 
प्रर्ाह भएको । 

    

७. ३०५११३ ग्रामीण वर्त्त क्षेर क्लस्टि 
कायथिम  

   ९६.० ८४  १३ हिाि साना ककसानलाई वर्त्तीय 
पहुाँच २५०० िनालाई बैककङ ताललम 
ADBL को ९ र्टा शािामा CBS 
प्रणाली लागु ि ३० र्टा लधुवर्त्तसाँग 
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qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 
cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

rf}dfl;s÷aflif{s 

k|ult l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo d'Vo 

pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ ePsf 

k|of; / ;'emfj 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

CIB को सम्झौता 

८. ३०५११५-४ आर्र्थक प्रशासन सुधाि 
कायथिम  

   ४०.० १२.०  दोश्रो PEFA Assessment भएको 
। RMIS को तयािी भैिहेको । 
Accounting Manual तयाि 
भैिहेको । PFM को सुधाि कायथ 
अगाडड बढीिहेको । 

    

९. ३०५११७-३ 
ि  
३०५११७-४ 

पूंिीबिाि तर्ा पूर्ाथधाि 
क्षमता सहयोग कायथिम  

   ८५.५८ १८.६८ PPP नीनत ि ऐनको मस्यौदा 
तयािी DMO को अध्ययन  
भैिहेको । Consultant बाट 
प्रनतर्ेदन आएको ति भुक्तानी हुन 
नसकेको हुाँदा वर्त्तीय प्रगनत कम 
देखिएको । 

    

१०. ३०५३२० वर्त्तीय पहंुच अलभर्दृ्र्ध 
कायथिम  

   ०० ००       

११ ५०११६६ कृवष तर्ा पशुपालन धयाि 
अनुदान  

   ०० ००       

१२ ३०५३२१-४ भन्साि सुधाि कायथिम     १६.० १२.३  सलाथही, नेपालगंि ि त्रर.अ.वर् 
भन्साि कायाथलयहरुमा भर्न 
ननमाथण कायथ भैिहेको, िग्गा 
िरिद, भन्साि परिसिमा 

िग्गाको 
र्ास्तवर्क बिाि 
मूलय ि 
मालपोत 

आर्श्यक 
िग्गा 
पहहचान गिी 
िग्गा 
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qm=;++= 

ah]6 

pklzif{s g+= 
cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd 

cfof]hgfsf] z'?b]lv 

xfn;Ddsf] k|ult 

l:ylt -Ü_ 

rf}dfl;s÷aflif{s 

k|ult l:ylt -Ü_ 

o; cjlwdf ePsf d'Vo d'Vo 

pknlJw÷lqmofsnfkx? 

cfof]hgf 

sfof{Gjogdf b]vf 

k/]sf k|d'v 

;d:ofx? 

;d:of 

;dfwfgfy{ ePsf 

k|of; / ;'emfj 

;d:of 

;dfwfgfy{ 

;'emfjx? 

/flj;;; 

a}7sdf 

k|:t't 

ug'{kg]{ 

;d:ofx? 

ef}lts ljQLo Joltt 

;do 

ef}lts ljQLo 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ 

सुधािका कायथहरु भैिहेको । कायाथलयको 
मूलयबीच 
असमानताका 
कािण िरिद 
गनथ    

नसककएको । 

धनीसग 
छलफल 
भैिहेको । 

१३ ५०११६६-५ पशुपालन (मासुिन्य ि 
दगु्धिन्य) किाथ लगानी  

   १३६.० १३२.०  ७००० ककसानलाई रु. ७० किोड 
लगानी गने लक्ष्य िहेकोमा ९४९६ 
ककसानलाई रु. ९२ किोड १६ लाि 
लगानी भएको । 

    

 

  



44 

 

घ.MADC को पर्िल्लो बठैकका र्नर्थयहरुको कायथन्त्ियन जस्र्र्त 

lg0f{o  sfof{Gjogsf] cj:yf 

प्रथ  र्ौ ामसक अष्टवध ा पंूर्ीगत खर्ि, कूल खर्िको ६ प्रमतित  ार भएकोले सम्बशन्धत सबै मनकार्ले 
वाष्टषिक लक्ष्र् पजरा हजनेगरी कार्ि र्ोर्ना बनाई का  गने । 

सम्बशन्धत सबै मनकार्हरुलाई मनदेिन द्रदईएको । हालसम्  २५ प्रमतित खर्ि 
भएको ।  

अथि  न्रालर् आरै्ले पमन पंूर्ीगत खर्ि गने क्ष ता (Absorption Capacity) बढाउन सजधार गने ।  न्रालर्ले क्ष ता सजधार गरी पंूर्ीगत खर्ि बढाउने प्रर्ास गरीरहेको ।  

आशन्तरक रार्स्व कार्ािलर्हरु, करदाता सेवा कार्ािलर्हरु, रार्स्व अनजसन्धान कार्ािलर्हरु तथा भन्सार 
कार्ािलर्हरुले र्ग्गा खररद तथा मन ािर् सम्बन्धी कार्ि गनजिपने भए ा तोष्टकएको स र् ै सम्पन्न गने । 

र्ग्गाको वास्तष्टवक बर्ार  ूल्र् र  ालपोत कार्ािलर्को  ूल्र्बीर् अस ानताका 
कारर् खररद गनि नसष्टकएको ।  

सजन तस्करी तथा अवैधामनक  ागिबाट रेम ट्यान्स ल्र्ाउने सम्भाष्टवत स्थल ा रार्स्व अनजसन्धान ष्टवभाग 
लगार्तका मनर् क मनकार्ले छापा  ारी अनजसन्धान गने । 

रार्स्व अनजसन्धान ष्टवभागबाट गस्ती गने र छापा  ाने का  भैरहेको ।  

वैधामनक  ागिबाट सजन तथा रेम ट्यान्स ल्र्ाउदां Incentive को व्र्वस्था गनि सष्टकन्छ ष्टक भन्ने ष्टवषर् ा 
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने । 

अध्र्र्न भैरहेको । आगा ी आ.ब. को बरे्टको नीमत तथा कार्िक्र  ा र्सबारे 
व्र्वस्था गररने तर्ारी भैरहेको । 

कृष्टष तथा पिज ऋर् द्रदने मनकार्ले ष्टव ा नभएको क्षेर ा ऋर् प्रवाह गनि अप्ठेरो  ान्ने गरेकोले ष्टव ा 
क्षेरको coverage बढाउन ष्टव ा सम मतले पहल गने । 

सबै ष्टव ा कम्पनीहरुलाई ७५ वटै शर्ल्लाहरु ा िाखा खोल्न मनदेिन द्रदईएको । 
िाखा कार्ािलर् खोल्ने क्र  ा रहेको ।  

र्ालज आमथिक वषिलाई आमथिक सजधारको वषि घोषर्ा गररएकोले आमथिक सजधारका कार्िक्र  अन्तगित बरे्ट 
 ार्ि त सजधार गने घोषर्ा गररएका ऐन, मनर्  तथा कार्िष्टवमधहरु दजई हप्तामभरै सम्बशन्धत मनकार्ले 
 न्रालर्को मनर्िर्को लामग पेि गने । 

क िर्ारी संर्र् कोष ऐन २०१९, लेखा पररक्षर् ऐन, नपेाल राष्ट्र बैंक ऐन 
२०५८ र बैष्टकङ कसजर तथा सर्ार् ऐन २०६४ लाई संिोधन गनि बनेको 
ष्टवधेर्कहरु व्र्वस्थाष्टपका संसद ा पेि गररएको । अन्र् कानूनहरु 
तर्जि ा/संिोधनको लामग  व्र्वस्थाष्टपका संसद ा पठाउने तर्ारी भैरहेको । 

गजनासो व्र्वस्थापन कक्ष "ष्टवगजल"  ा प्राप्त भएका गजनासोहरु ित प्रमतित र्छिर्ौट गने ।  गजनासो व्र्वस्थापन कक्ष "ष्टवगजल"  ा प्राप्त भएका गजनासोहरु सम्बशन्धत 
मनकार्हरु ा र्छिर्ौटका लामग लेखी पठाइएको र त्र्स्को follow-up भैरहेको । 
ष्टवगजलको प्रर्ार प्रसार भैरहेको । गजनासो/उर्जरीको Tracking गने Software 
मन ािर् भैरहेको । 
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MADC  ा भएका प्र जख मनर्िर्हरु 

(१) अथि  न्रालर् अन्तगितका ष्टवमभन्न मनकार्हरुले स्वीकृत कार्िक्र  ब ोशर्  सम्पन्न गनजिपने 
कार्िहरु स र् ै पजरा गरी वाष्टषिक लक्ष्र् हामसल गने ।  

(२)  न्रालर् र अन्तगितका ष्टवभागहरुले वाष्टषिक बरे्ट ा ष्टवमनर्ोशर्त पूशँर्गत खर्िको लक्ष्र् 
पजरा गनि कार्िक्र  कार्ािन्वर्न र बरे्ट खर्िलाई मतव्रता द्रदने ।  

(३) केही आर्ोर्नाहरुको दोश्रो र्ौ ामसक स ीक्षा ा ष्टवत्तीर् लक्ष्र् र भौमतक लक्ष्र्को 
प्रगमतबीर् तादाम्र्ता नदेशखएकोले बरे्ट खर्ि अनजसारको भौमतक उपलशब्ध हामसल गने र 
प्रमतवेदन ा एकरुपता कार्  गने । अनजग न तथा  ूल्र्ाकंन  हािाखाले र्सको 
स न्वर् र अनजग न गने ।  

(४) वैदेशिक सहार्ता अन्तगित Direct Payment प्रर्ालीबाट भएका सबै खर्ि कोष तथा लेखा 
मनर्न्रक कार्ािलर्  ार्ि त  ामसकरुप ा अथि  न्रालर् अनजग न तथा  ूल्र्ाकंन 
 हािाखा ा उपलब्ध हजने व्र्वस्था  हालेखा मनर्न्रक कार्ािलर्ले गने ।  

(५) बरे्ट वक्तव्र्  ार्ि त घोषर्ा भएका नर्ाँ नीमत र कार्िक्र हरुको उपलशब्ध र प्रभाव 
र्नस्तर ा पजर्ािउन सम्बशन्धत  हािाखाहरुले पमन  ातहत मनकार्हरुको अनजग न  गने । 

(६) बरे्ट वक्तव्र् ा उल्लेख भएका अथि  न्रालर्संग सम्बशन्धत नर्ां तर्जि ा वा संिोधन गनि 
बांष्टक रहेका  ऐन  मनर्  र  नीमतहरु २०७२ बैिाख १५   गतेमभर  शन्रपररषद ा        
पठाउने । 

(७) दैमनक भ्र र् भत्ता मनर् ावलीको संिोधन प्रस्ताव बैिाखको पष्टहलो हप्तामभर 
 शन्रपररषद ा पेि गने व्र्वस्था म लाउने। 
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१५ .अन्त्य वििरर्ः 
(क)  मन्रालय ि अन्तथगथत वर्भागहरुको र्ेभसाईथट्ः 

  
l; g+ gfd pkof]u 

! www.mof.gov.np अर्थ मन्रालयका प्रकाशन तर्ा अन्य सचूनामलुक 
िानकािी 

@ www.fcgo.gov.np महालेिा ननयन्रकका प्रकाशन तर्ा अन्य सचूनामलुक 
िानकािी  

# www.ird.gov.np आन्तरिक िािस्र् वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य 
सचूनामलुक िानकािी 

$ www.dri.gov.np िािस्र् अनसुन्धान वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य 
सचूनामलुक िानकािी  

% www.customs.gov.np भन्साि वर्भागका प्रकाशन तर्ा अन्य सचूनामलुक 
िानकािी  

^ www.ratc.gov.np िािस्र् प्रसाशन तालीम केन्द्रका प्रकाशन तर्ा अन्य 
सचूनामलुक िानकािी 

& www.dmli.gov.np सम्पवत्त शदु्धीकिण अनसुन्धान वर्भागका प्रकाशन तर्ा 
अन्य सचूनामलूक िानकािी  

(ग) अर्थ मन्रालयका प्रकाशनहरु:- 
 अर्थ मन्रालयले आफुसगं सम्बजन्धत कामहरूको प्रगनत वर्र्िण  तर्ा प्रनतरे्दनहरू मन्रालयको 
रे्भसाइटमा िाख्नकुा सार् ैछपाई गिेि प्रकाशन गिी सर्थसाधािणलाई उपलधध गिाउाँ दै आएको छ। यसगैिी 
बिेट सम्बन्धी दस्तारे्िहरू सार्थिननक गिी सर्थसाधािणको सहि पहुाँचको व्यर्स्र्ा गिेको छ। मन्रालयका 
प्रकाशनहरू ननम्न बमोजिम छन:्- 

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

प्रनतरे्दन सम्बन्धी पसु्तक प्रकाशन, 
१२.सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा५(३) बमोजिम प्रस्ततु गरिएको अर्थ 

मन्रालयसगं सम्बजन्धत आ.र्. २०७१।०७२ आषाढको साथर्थिननक वर्र्िण 
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१३.आर्र्थक र्षथ २०७१।७२ को र्िेटको मध्यार्र्ध मलूयांकन प्रनतरे्दन, 
१४.िेडडयो नेपालमा प्रत्येक शननर्ाि वर्हान ८:२५ देखि ८:४० सम्म आर्र्थक नेपाल कायथिम 

प्रशािणको माध्यमबाट । 
१५.नेपाल टेलललभिनबाट "आचर्थक समदृ्चिको" कायथिम प्रशारित भइिहेको,  
१६.अर्थ पत्ररका,  
१७.लङै्र्गक उत्तिदायी बिटे तिुथमा हदग्दथशथन, २०६९ 
१८.डभेलपमेन्टको-अपिेशन रिपोटथ, २०१४ 

 

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

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

का.म.ुमहालेिा 
ननयन्रक 

िािेन्द्रप्रसाद नेपाल dxfn]vf lgoGqs sfof{no    $!$^%! 4414325 

महाननदेशक >L afns[i0f l3ld/] /fh:j cg';Gwfg ljefu    %$@)@# 5527885 

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

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

नन.तालीम प्रमिु >L अवर्नार् िाई /fh:j k|zf;g tfnLd s]Gb|    %@$(*( 5523171 

महाननदेशक >L s]jnk|;fb e08f/L ;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 437776 438863 

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 

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 
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-ª_ eG;f/ ljefu / cGtu{tsf sfof{nox?sf] 6]lnkmf]g / k\mofS; gDa/x? M 

 

l;=g++= ljefu÷ sfof{nosf] gfd 

sf]8 g++ 

6]lnkmf]g g+= k\mofS; g+= 

1 eG;f/ ljefu 01 4259793 4259808 

2 kz'kltgu/ eG;f/ 027 550004 550004 

3 d]rL eG;f/ 023 562034 562004 

4 lj/f6gu/ eG;f/ 021 435843 436297 

5 ;'g;/L eG;f/ 025 460030 460030 

6 /fhlj/fh eG;f/ 031 520196 520196 

7 l;/fxf eG;f/ 033 520322 520156 

8 hgsk'/ eG;f/ 041 520166 520850 

9 hn]Zj/ eG;f/ 044 520202 520202 

10 ;nf{xL eG;f/ 046 520154 520154 

11 uf}/ eG;f/ 055 520110 520220 

12 jL/u+h eG;f/ 051 522220 528700 

13 ;'Vvf jGb/ufx eG;f/ 051 621162 533322 

14 e}/xjf eG;f/ 071 520124 520834 

15 s[i0fgu/ eG;f/ 076 520030 520073 

16 sf]Onfjf; eG;f/ 076 520030 520073 

17 g]kfnuGh eG;f/ 081 520279 520276 

18 /fhfk'/ eG;f/ 084 420933 460150 

19 s}nfnL eG;f/ 091 521142 521142 

20 s+rgk'/ eG;f/ 099 521236 522314 

21 dxfsfnL eG;f/ 095 690863 690863 

22 tftf]kfgL eG;f/ 011 480131 480134 

23 lq=lj=:yn eG;f/ 01 4470110 4474426 

24 eG;f/ hfFrkf; k/LIf0f 01 4462381 4462385 

25 /;'jf eG;f/ 010 670182  

 

 

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 

 

 


