
 

  



मन्तव्य 

प्रतततिति सभा तियमावली, २०७५ को तियम १७७ बमोजिम सम्वत ्२०७९ साल असार २२ गतेको 
प्रतततिति सभाको बैठकले गठि गरेको यस संसदीय छाितबि ववशेष सतमततलाई आतथिक वषि 
२०७९/०८० को आतथिक वविेयक, २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गिे सम्बन्िमा अिातिकृत 
व्यजि प्रवेश गरेको ववषय साविितिक सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशि भएको र सो ववषयलाई तलएर 
माििीय सदस्यहरूबाट समते सदिमा कुरा उठाइएको सम्बन्िमा सत्य तथ्य छािववि गरी सझुाव 
सवहतको प्रततवेदि तयार गरी सभा समक्ष पेश गिे कायिक्षेत्र ददइएको तथयो। सतमततलाई उि कायि 
सम्पन्न गिि दश ददिको कायािवति ददइएको तथयो। 

सतमततले २०७९ असार २८ गते पवहलो बैठक बसी कायि प्रारम्भ गर् यो। सोही बैठकबाट सतमततले 
आफ्िो कायिववति पाररत गर् यो। सतमततको कायिववतिमा सतमततले छाितबिका लातग सूचिा, तथ्याङ्क र 
प्रमाण सङ्कलि गिि सक्िे, जिम्मेवार पक्ष र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गिि सक्िे र स्थलगत 
तिरीक्षण गिि सक्िे व्यवस्था अिरुूप सतमततले अथि मन्त्रालयबाट बिेट तिमािण प्रवियासँग सम्बजन्ित 
कागिात तथा तमतत २०७९/२/१४ र २०७९/२/१५ को सीसीटीभी फुटेि माग गरेर छाितबिको 
सरुुवात गर् यो। सोही िममा सतमततको दोस्रो कायिददिमा अथि मन्त्रालयको सीसीटीभी िडाि र अतभलेख 
व्यवस्थापिको तिरीक्षण गिि स्थलगत अवलोकि गररयो। अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका कागिात र 
सूचिाहरूको अध्ययि गदै समािान्तर रूपमा मन्त्रालय र मातहत ववभागका पदातिकारीहरूसँग छलफल 
समेत गररयो।  

अथि मन्त्रालयबाट माग गररएको तमततको सीसीटीभी फुटेि प्राप्त िभएपतछ सीसीटीभी प्रणाली िै मगाएर 
अध्ययि गिे तिणिय अिसुार अथि मन्त्रालयबाट एिभीआर तसस्टम प्राप्त भयो। त्यसबाट समेत सतमततले 
खोिी गरेको तमततको फुटेि िभेवटएपतछ प्राववतिक ववज्ञहरूसँगको छलफलको तिष्कषि बमोजिम २०७९ 
साउि ४ गते िेपाल प्रहरीको तडजिटल फरेजन्सक ल्याबमा सीसीटीभी फुटेि ररकभर गििको लातग 
मन्त्रालयबाट प्राप्त एिभीआर तसस्टम र हाडि तडस्क पठाइयो।  

सतमततको तििािररत दश ददिको कायािवतितभत्र ररकभरको काम सम्पन्न हिुे अवस्था िरहेको र सीसीटीभी 
फुटेिको अध्ययि तबिा सतमततको छाितबि अिरुो हिुे भएकोले सतमततको कायािवति थप गररददि 
सम्माििीय सभामखुज्यूलाई सतमततले अिरुोि गर् यो। सतमततको कायािवति सात ददि थप गिि सम्माििीय 
सभामखुज्यूले राख्नभुएको प्रस्तावमा प्रतततिति सभाको २०७९ साउि ५ गतेको बैठकले सहमतत 
ििाएपतछ सतमततको कायािवति सात ददि थप भयो। थप गररएको समयतभत्र सतमततले अथि मन्त्रालयबाट 
प्राप्त कागिात, पदातिकारीहरूसँगको छलफल, िेपाल प्रहरीको तडजिटल फरेजन्सक ल्याबबाट प्राप्त 
प्रततवदेि र ररकभर भएका जक्लप लगायत कागिात र प्रमाणको ववश्लषेण गरी यो प्रततवेदि तयार गरेको 
छ। सतमततका तिणियलाई कायिववति अिरुूप सविसम्मत बिाउिे प्रयास भएको तथयो, तर कततपय 



ववषयमा सविसम्मत हिु िसकेकाले ती ववषयलाई फरक मतको रूपमा यसै प्रततवदेिमा समावशे गररएको 
छ। 

सतमततले थप गररएको समते १७ ददिको कायािवतिमा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टा सतमततको 
काममा व्यततत गरेको छ। सतमततलाई महत्त्वपूणि मागिदशिि प्रदाि गिुिहिुे सम्माििीय सभामखुज्यू, 
सतमततमा सविय सहभातगता ििाउिहुिुे सतमततका सबै माििीय सदस्यहरू, सतमततका छलफलमा 
सहभागी भई सतमततको छाितबिलाई सहयोग परु् याउिहुिुे आमजन्त्रत व्यजित्वहरू, अहोरात्र खवटई 
सतमततको कामकारवाहीलाई व्यवजस्थत बिाउि सहयोग गिुिहिुे सतमतत सजचव र सजचवालयका 
कमिचारीहरू, सतमततको काम कारबाहीको सूचिा तियतमत रूपमा िागररकसमक्ष प्रवाह गिुिहिुे सञ्चारकमी 
लगायत सतमततलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गिुिहिुे सबैलाई म हाददिक िन्यवाद ददन्छु। 

 

 

 

लक्ष्मणलाल कणि 
तमततिः २०७९ साउि १३       सभापतत 
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1 पररच्छेद १   

               प्रारजम्भक  

1.1 पषृ्ठभतूम 

िेपालको संवविािले राज्यको तिदेशक तसद्धान्त अन्तगित साविितिक, तििी र सहकारी क्षेत्रको 
सहभातगता तथा ववकास माफि त उपलब्ि सािि र स्रोतको अतिकतम पररचालिद्वारा तीव्र आतथिक 
वृवद्ध हातसल गदै ददगो आतथिक ववकास गिे तथा प्राप्त उपलजब्िहरूको न्यायोजचत ववतरण गरी 
आतथिक असमािताको अन्त्य गदै शोषणरवहत समािको तिमािण गिि राविय अथितन्त्रलाई 
आत्मतिभिर, स्वतन्त्र तथा उन्नततशील बिाउँदै समािवाद उन्मखु स्वतन्त्र र समदृ्ध अथितन्त्रको 
ववकास गिे राज्यको आतथिक उद्देश्य हिु ेव्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अथि, उद्योग र वाजणज्य 
सम्बन्िी िीततमा उपलब्ि सािि स्रोत तथा आतथिक ववकासको प्रततफलको न्यायोजचत ववतरण 
गिे, आतथिक क्षेत्रका सबै गततववतिमा स्वच्छता, िबाफदेही र प्रततस्पिाि कायम गिि तियमिको 
व्यवस्था गदै सवािङ्गीण राविय ववकासमा प्रोत्साहि र पररचालि गिे, तलुिात्मक लाभका के्षत्रको 
पवहचाि गरी उद्योगको ववकास र ववस्तारद्वारा तियाित प्रवद्धिि गदै वस्त ु तथा सेवाको बिार 
वववविीकरण र ववस्तार गिे, राविय अथितन्त्रको ववकासका लातग राविय उद्योगिन्दा र सािि 
स्रोतको संरक्षण र प्रवद्धिि गरी िेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदाथिमा आिाररत स्वदेशी लगािीलाई 
प्राथतमकता ददिे, राविय वहत अिकूुल आयात प्रततस्थापि, तियाित प्रवद्धििमा वैदेजशक पूिँी तथा 
प्रववतिको लगािीलाई आकवषित गदै पूवाििार ववकासमा प्रोत्साहि एवं पररचालि गिे लगायतका 
िीततगत व्यवस्था समते गरेको छ। 

यीिै तिदेशक तसद्धान्त र िीततगत मागिदशिितभत्र रही सङ्घीय आतथिक कायिप्रणाली अन्तगित िेपाल 
सरकारको अथिमन्त्रीले प्रत्यके आतथिक वषिको सम्बन्िमा रािस्वको अिमुाि, सङ्घीय सजञ्चत 
कोषमातथ व्ययभार हिु ेआवश्यक रकमहरू र सङ्घीय ववतियोिि ऐि बमोजिम व्यय हिु ेआवश्यक 
रकमहरू समेत खलुाई सङ्घीय संसदका दवैु सदिको संयिु बैठकमा रािस्व र व्ययको अिमुाि 
पेस गिुिपिे व्यवस्था रहेको छ।  

यसै व्यवस्था अिरुूप तत्कालीि अथिमन्त्री माििीय ििादिि शमािले सङ्घीय संसदको संयिु बैठक 
समक्ष आतथिक वषि २०७९/०८० को सम्बन्िमा रू. १७ खबि ९३ अबि ८३ करोडको 
ववतियोजित बिेट पेस गिुिभएको तथयो। उि खचि प्रस्तावको लातग रू. १२ खबि ४० अबि ४१ 
करोड रािस्वबाट, रू. ५५ अबि ४६ करोड वैदेजशक अिदुािबाट व्यहोिे र न्यूि हिु ेरकम रू. 
४ खबि ९८ अबि २६ करोडमध्ये वैदेजशक ऋणबाट रू. २ खबि ४२ अबि २६ करोड र 
आन्तररक ऋणबाट रू. २ खबि ५६ अबि स्रोत िटुाउि ेलक्ष्य राजखएको छ। उि रािस्व र 
व्ययको अिमुािसँगै ववतियोिि वविेयक, आतथिक वविेयक, राि ऋण उठाउिे वविेयक र ऋण 
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तथा िमाित वविेयकहरू पेस भएका तथए। आयातबाट उत्पादितफि , िोजखमबाट समविगत 
आतथिक जस्थरतातफि  र वजञ्चततकरणबाट समावेशीतातफि को प्रस्थाि बिेटको रूपमा यो बिेट 
प्रस्ततु गररएको तथयो। 

बिेटसँग सम्बद्ध वविेयकहरू प्रतततिति सभामा ववचारातिि रहेकै समयमा २०७९ िठे ३० 
गतेको अन्नपूणि पोि दैतिकमा “मध्यराती बिेटमा िब ‘चकुुल‘ लाग्यो...” भने्न शीषिकमा समाचार 
प्रकाशि भयो, समाचारको शीषि पषृ्ठको प्रमखु अंश यस्तो छ,- भन्सारका पवूि िायब सबु्बा रघिुाथ 
जघतमरेलाई िेठ १४ गते अबेला राती अथिमन्त्री ििादिि शमािले कायिकक्षमा बोलाए। साथमा 
अकाि अज्ञात व्यजि तथए, िसलाई मन्त्रीले ‘सीए साब‘ भिेर जचिाए। र कोठामा चकुुल लगाएर 
दईु सजचव, दईु सहसजचवलाई तिदेश ददए, उहाँहरू ववज्ञ हो, बिेटमा रािस्वका दर ‘उहाँहरूले 
भिे अिसुार तमलाउि‘ु। उच्च अथि अतिकारीहरू तिरीहतापवूिक मान्न बाध्य भए। तबहािी प्रहरमा 
रािस्वमातथ तिमिमतापवूिक चलखेल भयो, मन्त्रीका ‘ववज्ञ‘ बाट।  

त्यसपतछ अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा पति तियतमत रूपमा योसँग सम्बजन्ित ववषयहरू 
प्रकाशि/प्रसारण हुँदै गए। प्रतततिति सभामा माििीय सदस्यहरूले समते यो ववषयलाई 
गम्भीरतापूविक उठाउँदै सदि बवहष्कार गिे र अथिमन्त्रीको रािीिामा माग गिे सम्मका गततववति 
समेत भए। यो िम तिरन्तर रूपमा २०७९ असार २१ गतेसम्म चतलरह्यो। यस पषृ्ठभतूममा 
प्रतततिति सभा तियमावली, २०७५ को तियम १७७ बमोजिम प्रतततिति सभाले एक ११ सदस्यीय 
संसदीय छाितबि ववशषे सतमतत गठि गर् यो।  

1.2 सतमतत गठि र काम कारबाही 
तमतत २०७९ िठे १५ गते माििीय अथि मन्त्रीद्वारा टेबलु भएको आतथिक वषि २०७९/०८० 
को आतथिक वविेयक, २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गिे सम्बन्िमा अिातिकृत व्यजि प्रवशे 
गरेको ववषय साविितिक सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशि भएको र सो ववषयलाई तलएर माििीय 
सदस्यहरूबाट समेत सदिमा कुरा उठाइएको सम्बन्िमा सत्य तथ्य छािववि गिि एक संसदीय 
ववशेष सतमतत गठि गिि प्रतततिति सभा तियमावली, २०७५ को तियम १७७ बमोजिम प्रतततिति 
सभाको तमतत २०७९ असार २२ गतेको बैठकबाट देहायको संसदीय छािववि ववशषे सतमतत 
गठि भएको तथयो।  

१. ववशेष सतमततको गठििः (१) यस सतमततको िाम संसदीय छािववि ववशषे सतमतत रहेको छ।  

   (२) सतमततमा देहायका बमोजिमका माििीय सदस्यहरू रहिे छि।्  

१. माििीय श्री खगराि अतिकारी  

२. माििीय श्री देवप्रसाद गरुुङ्ग  

३. माििीय श्री पषु्पा भसुाल (गौतम)  
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४. माििीय श्री प्रददप कुमार ज्ञवाली  

५. माििीय श्री भािभुि ढकाल  

६. माििीय श्री तबमला तब.क.  

७. माििीय श्री लक्ष्मण लाल कणि  

८. माििीय श्री शजि बहादरु बस्िेत  

९. माििीय श्री सरला कुमारी यादव  

१०. माििीय श्री तसताराम महतो  

११. माििीय श्री सरेुन्र प्रसाद यादव  

२. सतमततको कायिक्षते्रिः आतथिक वषि २०७९/०८० को आतथिक वविेयक, २०७९ मा करका 
दरहरू हेरफेर गिे सम्बन्िमा अिातिकृत व्यजि प्रवेश गरेको ववषय साविितिक सञ्चारका 
माध्यमहरूमा प्रकाशि भएको र सो ववषयलाई तलएर माििीय सदस्यहरूबाट समते सदिमा 
कुरा उठाइएको सम्बन्िमा सत्य तथ्य छािववि गरी सझुाव सवहतको प्रततवदेि तयार गरी 
सभा समक्ष पेश गिे।  

३. सतमततको कायिववति 

(१) प्रचतलत कािूिको अतििमा रही सतमतत आफैं ले सभापततको चयि एवं आफ्िो कायिववति 
व्यवजस्थत गिि सक्िेछ।  

(२) सतमततले आवश्यक देखेमा सम्बजन्ित अन्य व्यजिको सहयोग तलि सक्िेछ।  

४. सतमततको कायािवतििः सतमततको कायािवति कायि प्रारम्भ गरेको तमततले १० ददिसम्मको लातग 
हिुेछ।” 

सतमतत हेरफेर र कायािवति थपिः 

तमतत २०७९ असार ३० गतेको प्रतततिति सभाको बैठकले सतमततमा रहिभुएका माििीय पषु्पा भसुाल 
(गौतम) को स्थािमा माििीय मािबहादरु ववश्वकमाि रहिे गरी हेरफेर गरेको तथयो। हेरफेर पश्चात 
सतमततमा देहाय बमोजिमका माििीय सदस्यहरू रहि ुभएको तथयो। 

1= मा. लक्ष्मणलाल कणि 
2= मा. खगराि अतिकारी 
3= मा. देवप्रसाद गरुुङ 

4= मा. प्रदीपकुमार ज्ञवाली 
5= मा. तबमला वव.क. 
6= मा. भािभुि ढकाल 
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7= मा. मािबहादरु ववश्वकमाि 
8= मा. शजिबहादरु बस्िते 

9= मा. सरलाकुमारी यादव 

10= मा. तसताराम महतो 
11= मा. सरेुन्रकुमार यादव 

त्यस्तै सतमततको कायािवति तमतत २०७९ साउि ५ गते समाप्त भएकोमा सोही ददिको प्रतततिति सभाको 
बैठकले ७ ददि कायािवति थप गरेको तथयो।  

सभापततको तिवािचि 

प्रतततिति सभाले ददएको कायािदेशमा सतमततले सभापततको चयि आफैँ ले गिि सक्िे अतिकार ददए 
बमोजिम र सतमततको कायिववतिको दफा ३ बमोजिम तमतत २०७९ साउि १२ गतेको बैठकमा 
सभापततको तिवािचि भएको तथयो। माििीय देवप्रसाद गरुुङले सतमततको सभापततमा सतमततका सदस्य 
माििीय लक्ष्मणलाल कणिलाई सभापततमा तिवािजचत गररयोस ् भिी प्रस्ताव राख्नभुएको तथयो। सो 
प्रस्तावलाई माििीय प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समथिि गिुिभएको तथयो। सभापतत तिवािजचत गररयोस ्भने्न 
एकमात्र प्रस्ताव दताि भएकोले माििीय लक्ष्मणलाल कणि सतमततको सभापतत पदमा तिवविरोि तिवािजचत 
हिुभुएको तथयो। सभापततको तिवािचि हिुअुजघका बैठकहरूको सभापततत्व कायिववतिको दफा ४ (३) 
बमोजिम सतमततका ज्येष्ठ सदस्य माििीय लक्ष्मणलाल कणिले गिुिभएको तथयो। 

सतमततले व्यतीत गरेको समय 

सतमततले तमतत २०७९ असार २८ गते पवहलो बैठक बसी कायि प्रारम्भ गरेको तथयो। सतमततको िम्मा 
१७ ददिको कायािवतिभर िम्मा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टा सतमततको काममा प्रत्यक्ष रूपमा 
व्यततत गरी कायि सम्पन्न गरेको छ।  

1.3 अध्ययिको सीमा 
1= छाितबि गिे िममा सतमततलाई ददइएको कायिक्षते्र तभत्र रही अथि मन्त्रालयमा िडाि 

गररएका मात्र सीसीटीभी प्रणालीको अध्ययि गररएको, 

2= अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रकाजशत र अप्रकाजशत दस्तावेिहरू र माग गररएका प्रमाण, कागिात 
र वववरणहरूमा मात्र आिाररत भई छाितबि गररएको, 

3= अथि मन्त्रालयका ववतभन्न तहका कमिचारीहरू, तिवतिमाि मन्त्री, र प्राववतिक ववज्ञ र 
पत्रकारहरूसँग मात्र छलफल गररएको, 

4= सतमततलाई सरुुमा प्राप्त भएको दश ददि र थप प्राप्त भएको सात ददि गरी िम्मा सत्र ददिमा 
छाितबि कायि सम्पन्न गररएको, 
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5= छाितबि प्रवियाको लातग अवलम्बि गिि सवकिे कल तडटेल लगायतका अन्य उपायहरू 
सतमततमा सहमतत िभएको र समय सीमाको कारणले अवलम्बि गिि िसवकएको,  

6= सीसीटीभी फुटेिको ववश्लषेण अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त तसस्टम र त्यसमातथ फरेजन्सक ल्याबमा 
गररएको परीक्षणको आिारमा तयार भएको प्रततवदेि र प्राप्त जक्लपहरूमा आिाररत भएर 
गररएको। 

1.4 छाितबिको िममा अवलम्बि गररएको प्रविया 

सतमततले छाितबिको िममा देहाय बमोजिम प्रविया अवलम्बि गरेको तथयोिः 

(क) कायिववति तिुिमा 

सतमततको काम कारबाहीलाई व्यवजस्थत गििको लातग सतमततले पवहलो बैठकबाट कायिववति 
बिाई पाररत गरेको तथयो। कायिववतिमा सतमततका बैठक सञ्चालिका ववतिहरू, सदस्यहरूले 
पालिा गिुिपिे आचार संवहता, सतमततको कायिक्षते्र, तिणिय प्रविया, छाितबिका लातग 
अपिाउि सवकि े ववति, प्रततवदेिमा समावेश गिुिपिे ववषयहरू लगायतका व्यवस्थाहरू 
समावशे गररएको तथयो। उि कायिववति अिसूुची ३ मा संलग्ि छ। 

(ख) सूचिा, तथ्याङ्क र प्रमाण सङ्कलििः  

१. सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाजशत/प्रसाररत सूचिाहरू, 

२. अथि मन्त्रालयका यस सम्बन्िी भएका काम कारबाही र अतभलेखहरूको सम्बन्िमा 
आवश्यक कागिात र िािकारी वा तलजखत िारणा, 

३. संवविाि, प्रतततिति सभा तियमावली, २०७५, राविय सभा तियमावली, २०७५, आतथिक 
कायिववति तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐि, २०७६, र तियमावली, २०७७, बिेट तिुिमा 
ददग्दशिि, अथि मन्त्रालयले िारी गरेका आन्तररक कायिववति लगायत बिेट तिमािणसगँ 
सम्बजन्ित कािूिी दस्ताविेहरू। 

(ग) जिम्मेवार पक्ष र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफलिः 

सतमततले छाितबिका िममा देहाय बमोजिमका व्यजि एवं पदातिकारीहरूलाई आमन्त्रण 
गरी छलफल गरेको तथयो। 

ि.सं. तमतत 
आमजन्त्रत 

व्यजि/पदातिकारी 
पद, सम्बद्ध तिकाय 

1  २०७९/०३/३२ श्री कमल प्रसाद भट्टराई महातिदेशक, भन्सार ववभाग 
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ि.सं. तमतत 
आमजन्त्रत 

व्यजि/पदातिकारी 
पद, सम्बद्ध तिकाय 

2  २०७९/०३/३२ श्री ररतेश कुमार शाक्य महातिदेशक, आन्तररक रािस्व 
ववभाग 

3  २०७९/०३/३२ श्री भपूाल बराल सहसजचव, अथि मन्त्रालय, रािस्व 
व्यवस्थापि महाशाखा 

4  २०७९/०३/३२ श्री गोपाल खत्री उपसजचव, अथि मन्त्रालय, रािस्व 
व्यवस्थापि महाशाखा 

5  २०७९/०३/३२ श्री शरद तिरौला 
उपसजचव, अथि मन्त्रालय, रािस्व 
व्यवस्थापि महाशाखा 

6  २०७९/०४/०१ श्री चि बहादरु बढुा सहसजचव, अथि मन्त्रालय 
7  २०७९/०४/०१ श्री केदारिाथ शमाि सहसजचव, अथि मन्त्रालय 
8  २०७९/०४/०१ श्री ठेकु शे्रष्ठ उपसजचव, अथि मन्त्रालय 
9  २०७९/०४/०१ श्री ििक राि शमाि उपसजचव, अथि मन्त्रालय 
10  २०७९/०४/०१ श्री मिकुुमार मरातसिी सजचव, अथि मन्त्रालय 
11  २०७९/०४/०१ श्री कृष्णहरी पषु्कर सजचव (रािस्व), अथि मन्त्रालय 
12  २०७९/०४/०२ श्री केदारिाथ शमाि सहसजचव, अथि मन्त्रालय 
13  २०७९/०४/०२ श्री ठेकु शे्रष्ठ उपसजचव, अथि मन्त्रालय 
14  २०७९/०४/०२ श्री मतिराम पौडेल तिदेशक, भन्सार ववभाग 
15  २०७९/०४/०३ प्रा.डा. शशीिर राम िोशी डीि, इन्िीतियररङ अध्ययि संस्थाि 
16  २०७९/०४/०३ ई. ददपेश िोशी प्राववतिक प्रहरी िायब उपरीक्षक 
17  २०७९/०४/०३ श्री मीिा काकी वररष्ठ प्रहरी हवल्दार 
18  २०७९/०४/०४ श्री जशजशर कुमार ढुङ्गािा पूवि अथि सजचव 
19  २०७९/०४/०४ श्री ममता थापा वररष्ठ संवाददाता, अन्नपूणि पोि 
20  २०७९/०४/०४ श्री सरेुन्र काफ्ले ववशेष संवाददाता, अन्नपूणि पोि 

21  २०७९/०४/०५ माििीय ििादिि शमाि 
प्रतततिति सभा सदस्य एवं तिवतिमाि 
अथिमन्त्री 

22  २०७९/०४/१० ई. मकेुश ततवारी 
प्राववतिक प्रहरी तिरीक्षक, तडजिटल 
फरेजन्सक ल्याब 

(घ) स्थलगत तिरीक्षणिः सतमततले तमतत २०७९ असार २९ गते अथि मन्त्रालय पररसर र अथिमन्त्री 
लगायत ववतभन्न पदातिकारीको कायिकक्षमा स्थलगत अवलोकि गरी सीसीटीभी क्यामराको 
अवस्थाको तिरीक्षण गरेको तथयो। 
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2 पररच्छेद २ 

   अध्ययिसँग सम्बजन्ित कािूिी, िीततगत र तथ्यगत आिारहरू 

2.1 प्रमखु कािूिी र िीततगत प्राविाि 

2.1.1 बिेट तिुिमाको कायिमा संलग्ि पदातिकारी/कमिचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्िी ववति  

अत्यन्त संवदेिशील र महत्वपूणि एवं संघीय संसद्को अग्रातिकार तथा ववशषेातिकारको 
रूपमा रहेको राविय बिेट सम्बन्िी तथ्याङ्कहरू तथा सूचिाहरू माििीय अथिमन्त्रीले संघीय 
संसद् मा प्रस्ततु गिुि भन्दा अगावै चहुावट हिु िददि, बिेट सम्बन्िी कागिातको सरुक्षा 
गिि, बिेट तिुिमाको तसलतसलामा मन्त्रालयमा प्राप्त भएका ज्ञापिपत्र, माग पत्र तथा सझुाव 
पत्रहरूको व्यवजस्थत अतभलेख राख्न, बिेट तिुिमा प्रवियामा प्रत्यक्ष संलग्ि हिुे 
पदातिकारीको जिम्मवेारी तथा आचारसंवहता तििािरण गिि र बिेट सम्बन्िी सूचिा तथा 
तथ्याङ्क साविितिक गिे Website मा राख्न े तथा Hard Copy ववतरण गिे, तििािरण गिे 
सम्बन्िमा िेपाल सरकारले तमतत २०६८/०८/२६ मा स्वीकृत गरी अथि मन्त्रालयले लागू 
गरेको बिेट तिुिमाको कायिमा संलग्ि पदातिकारी/कमिचारीहरूको जिम्मवेारी सम्बन्िी 
ववतिमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको देजखन्छ,-   

बिेट तिुिमामा संलग्ि पदातिकारी र गररिे प्रमखु कायि सम्बन्िी व्यवस्था : 

1. रािस्व र व्ययको वावषिक अिमुाि तयार गिि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्ि रहिे रािस्व 
व्यवस्थापि महाशाखा र बिेट तथा कायििम महाशाखाका सबै पदातिकारीहरूको 
कामको वववरण साथ बिेट तिमािणमा संलग्ि प्रत्यके पदातिकारी तथा कमिचारीले 
पालिा गिुि पिे आचार संवहता तोवकददि।े यस्तो आचार संवहता बिेट छलफल सरुु 
हिुभुन्दा अजघ स्वीकृत गिे। 

2. रािस्व र व्ययको वावषिक अिमुाि तथा सम्बद्ध दस्ताबेि छपाई सम्बन्िी सबै प्रविया 
र जिम्मेवारी तोक्िे। आचार संवहतासवहत बिेटको कायि ववभािि तातलका अिसूुची 
(१) मा सम्पन्न गिुि पिे कायिका लातग जिम्मेवार अतिकारी, सहयोगी कमिचारी र 
प्रततवदेि गिुि पिे पदातिकारी समेत खोली स्वीकृत गराई कायािन्वयि गिे। 

3. रािस्व र व्यय अिमुाि तथा बिेट विव्य लगायत सम्बद्ध दस्तावेिहरू कवहले कुि 
कुि अवस्थासम्म गोप्य रहिे हो र कुि समयमा कसको आदेशमा साविितिक गिे हो, 
सो उल्लेख गरी तातलका बिाई उि बुदँा २ अिसुार थप हिुे पररच्छेदमा गोप्यता 
सम्बन्िी व्यवस्था तभत्र राख्न।े 
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4. रािस्व र व्ययको वावषिक अिमुाि तयारीको तसलतसलामा कुि कुि पदातिकारीले कुि 
कुि र के, कतत वववरण, तथ्याङ्क एवं सामग्री हेिि सवकिे, सच्याउि सवकिे अतिकार र 
ततिीहरूको जिम्मवेारी समते सजचवबाट तिणिय गराई सोको िािकारी सम्बजन्ित 
पदातिकारीलाई गराउि।े 

5. बिेटसँग सम्बजन्ित तिम्ि दस्ताबेिहरू मन्त्रालयस्तरको तिणियले तोवकएको पररमाणमा 
मात्र छपाई गिे 

(क) बिेट विव्य िेपाली भाषामा,  

(ख) बिेट विव्य अंग्रिेी भाषामा, 
(ग) व्यय अिमुािको वववरण (रातो वकताब), 

(घ) अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण ( प्रदेश र स्थािीय तह) 

(ङ) आतथिक वविेयक 

6. रािस्व र व्यय अिमुाि तथा बिेट विव्य लगायत सम्बद्ध दस्ताबेिहरू छपाईको 
तसलतसलामा कुि, कुि दस्ताबेि छाप्ि कुि कुि पदातिकारी, छपाईको कुि कुि 
चरणमा रहिे हो, सोको िामावली, रहिे समय, उि दस्ताबेिहरू छाप्ि पठाउि अगातड 
िै मरुण ववभागमाफि त प्राप्त गिे। छपाईको िममा सो अिसुार भए िभएको अिगुमि 
प्रशासि महाशाखाले गिे। 

7. बिेट तिमािणको समयमा बिेट तथा कायििम महाशाखा र रािस्व व्यवस्थापि 
महाशाखामा बावहरका व्यजि/पदातिकारीहरूको प्रवेशको लातग पूवि स्वीकृत तलि ुपिे 
व्यवस्था गिे। यी महाशाखाहरूमा आउिे िािे व्यजि/पदातिकारीको प्रवेशको कारण 
र समय ििाई अतभलेख राख्नकुो साथै सोही अतभलेख वकताबमा प्रवेशको लातग स्वीकृतत 
प्रदाि गिे महाशाखाका पदातिकारीको दस्तखत गिे गराउिे।  

8. अथिमन्त्रीले बिेट विव्य वाचि गररसकेपतछ मात्र बिेट सम्बन्िी दस्ताबेिहरू 
माििीय सदस्यज्यूहरूलाई उपलब्ि गराउि।े संघीय संसद्को बैठकमा टेबलु भएपतछ 
मात्र वेबसाइटमा राख्न।े बिटे सम्बन्िी छावपएका पसु्तकहरू बिेट पेश भएको अको 
ददिबाट मात्र सविसािारणलाई ववतरण गिे।  

9. बिेट लेखिमा रहिे पदातिकारीहरू र ततिीहरूको जिम्मेवारीको सम्बन्िमा तलजखत 
तिणिय गरी अतभलेख राख्न ेव्यवस्था गिे।  
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10. अथि मन्त्रालय जस्थत कम्प्यूटर प्रणालीलाई दीघिकालीि दृविकोणले ददगो, चसु्त र 
भरपदो बिाउि अध्ययि गराई सो अध्ययिको आिारमा आवश्यक रणिीतत अजततयार 
गिे।  

11. बिेटसँग सम्बजन्ित दस्ताबेिहरू ओसार/पसार गदाि सतुलीले बाँध्िमेात्र िगरी 
प्यावकंगको व्यवस्था गिे।  

12. व्ययको वावषिक अिमुाि तयारीको तसलतसलामा सम्बजन्ित मन्त्रालयमाफि त प्राप्त बिेट 
माग उपर छलफल गदाि माईन्यूवटंग गिे व्यवस्थालाई अतिवायि गिे र एकरूपता 
कायम गिे।  

13. व्ययको वावषिक अिमुाि तयारीको लातग सम्बजन्ित मन्त्रालयबाट Line Ministry 

Budget Information System (LMBIS) माफि त आउिे प्रवियालाई आवश्यक 
तातलमको व्यवस्था गरी पूणि रूपमा कायािन्वयिमा ल्याउिे।  

14. व्ययको वावषिक अिमुाि सम्बन्िमा आवश्यक छलफलबाट टंुगो लागी अजन्तम 
गररसकेको व्ययको अङ्क मध्ये कायििम पसु्तकमा राख्न िरूरी रहेको अङ्कहरू मात्र 
बिेट तथा खचि शीषिकगत व्यय अिमुाि वववरण कसले, कवहले, कसलाई उपलब्ि 
गराएको हो सो भरपाई तलि ेददिे गरी राविय योििा आयोगलाई उपलब्ि गराउिे। 
राविय योििा आयोगले पति बिेट सम्बन्िी तथ्याङ्क र सूचिाहरूको गोप्यताको भरपदो 
व्यवस्था गरी जिम्मेवारी तोक्िे।  

15. रािस्वका दरहरू पररवतिि, खारेिी तथा ियाँ प्रस्ताब गरी आतथिक वविेयकलाई अजन्तम 
रूप ददिे छलफलमा अथिमन्त्री, अथि राज्यमन्त्री, अथि सजचव, सजचव (रािस्व), रािस्व 
व्यवस्थापि महाशाखा प्रमखु, भन्सार ववभाग तथा आन्तररक रािस्व ववभागका 
महातिदेशकहरू र रािस्व व्यवस्थापि महाशाखाका भन्सार र आन्तररक रािस्व हेिे 

उपसजचव बाहेक अन्य कुि ैपति पदातिकारीलाई संलग्ि िगराउिे।  

16. बिेट तिमािणको िममा ववतभन्न सझुाव तथा ज्ञापिपत्रको अलावा ववतभन्न कायििमहरू 
बिेट तभत्र पाििका लातग माििीय मन्त्री, सजचवहरू, बिेट तथा कायििम महाशाखा एवं 
रािस्व व्यवस्थापि महाशाखामा प्राप्त तिवदेिहरूलाई छुटै्ट वकताबमा दताि गरी अलग्गै 
फाइलमा राख्न।े सो कायिका लातग महाशाखागत रूपमा कमिचारीहरू तोकी जिम्मा 
ददि।े  
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2.1.2 सीसीटीभी िडाि तथा सञ्चालि सम्बन्िी कायिववति, २०७२ 

1= सरकारी/साविितिक तिकायले िागररकहरूको सरुक्षा, सरकारी सम्पजत्त सरुक्षा, 
कारागारहरूको तिगरािी, ववमािस्थलको सरुक्षा, सांस्कृततक सम्पदाको सरुक्षा, 
महत्वपूणि प्रततष्ठाि सरुक्षा, कुटिीततक तियोगको सरुक्षा, सवारी व्यवस्थापि आदद 
कायिको लातग CCTV िडाि तथा सञ्चालि गरेमा सो को तलजखत िािकारी अिसूुची  
(१)अिसुार १५(पन्र) ददि तभत्र िजिकको प्रहरी इकाई वा सम्बजन्ित जिल्ला प्रशासि 
कायािलयलाई अतिबायि रुपमा ददि ुपिेछ। 

2= सरुक्षा तिगरािीका लातग िडाि गररएका सीसीटीभीको तिरन्तर अिगुमि तथा 
सपुररवेक्षण गिे व्यवस्था सम्वजन्ित तिकाय आफैले तमलाउि ुपिेछ। 

3= सीसीटीभीबाट जखचेका दृश्यहरू गोप्य एवं सरुजक्षत राख्न ुपिेछ। 

4= सीसीटीभी फुटेिहरू अिसुन्िािको तसलतसलामा िेपाल प्रहरी लगायत अन्य सरकारी 
तिकायले माग गरेको खण्डमा तरुुन्त उपलब्ि गराउि ुपिेछ।  

5= सीसीटीभीबाट जखचेका दृश्यहरू कजम्तमा ३ (तीि) मवहिासम्म सरुजक्षत रहिे गरी 
राख्न ुपिेछ।  

6= Camera बाट Visualize गररएका Footage लाई Modify गरी Business Purpose मा 
उपयोग गिि पाइिे छैि। 

7= VVIP, VIP को तििी Footage हरू साविितिक हिुेगरी प्रयोग गिि गराउि पाइिे छैि। 

8= Human Rights Violation हिु ेगरी CCTV Camera िडाि गिि, Photo तलि पाइिे छैि। 

9= CCTV तबतग्रएर ममित गिुि पिे भएमा, हटाउि ुपिे भएमा वा पररवतिि/फेरबदल गिुि 
पिे भएमा सो को अतग्रम िािकारी िजिकको प्रहरी कायािलय वा स्थािीय प्रशासिलाई 
तलजखत रूपमा गराउि ुपिेछ। यसो गदाि CCTV बाट जखजचएका श्रव्यदृश्यहरू सरुजक्षत 
राख्न ेव्यवस्था तमलाउि ुपिेछ। 

10= मातथ उल्लेख भएका बुदँाहरूको पालिा िभए प्रचतलत कािूि बमोजिम सिाय हिुछे। 

2.1.3 ववद्यतुीय (इलेक्रोतिक) कारोबार ऐि, २०६३ मा भएका केही प्राविािहरू 

ववद्यतुीय सूचिा तथा अतभलेख सरुजक्षत राख्न ेसन्दभिमा ववद्यतुीय (इलेक्रोतिक) कारोबार 
ऐि, २०६३ को दफा ६ मा देहाय बमोजिम उल्लेख गररएको छ,- 
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  ववद्यतुीय अतभलेख सरुजक्षत राख्न ुपिे : प्रचतलत कािूिमा कुिै सूचिा, तलखत वा अतभलेख कुि ै
खास अवतिसम्म सरुजक्षत राख्न ुपिे भिी उल्लेख गररएको भए देहायका शतिहरू पूरा हिुे गरी 
त्यस्तो सूचिा, तलखत वा अतभलेख ववद्यतुीय स्वरुपमा सरुजक्षत राजखएमा त्यस्तो सूचिा, तलखत 
वा अतभलेखले कािूिी मान्यता प्राप्त गिेछ :- 

(क) पतछल्ला प्रसङ्गहरूमा प्रयोग गिि सवकिे गरी पहुँचयोग्य अवस्थामा राजखएको भएमा,  

(ख) सरुुमा तसिििा गरी सम्प्रषेण गररएको, प्राप्त गररएको वा िम्मा गररएको अवस्थाकै रूपमा 
पिुिः दरुुस्त रूपमा प्रस्ततु गिे गरी प्रदशिि गिि सवकिे ढाँचामा सरुजक्षत राजखएको भएमा,  

(ग) उत्पजत्त, गन्तव्य र सम्प्रषेण वा प्रातप्तको तमतत तथा समय पवहचाि गिि सवकि े वववरण 
उपलब्ि हिुे गरी राजखएको भएमा।  

तर कुिै अतभलेख सम्प्रषेण गिे वा प्राप्त गिे प्रयोििको लातग स्वचातलत रूपमा तसिििा 
हिुे कुिै सूचिाको सम्बन्िमा यो खण्डको व्यवस्था लागू हिुे छैि।  

ऐिको दफा ४६ मा कुिै व्यजिले कुिै संस्थालाई गलत तररकाले हाति िोक्सािी परु् याउि े
मिसाय राखी िािी-िािी कम्प्यटुर सम्पदामा रहेको कुि ैसूचिालाई कुि ैपति व्यहोराबाट िि 
गरेमा, क्षतत परु् याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम िलाग्ि ेबिाएमा वा त्यस्तो सूचिाको मूल्य 
र प्रयोगको महत्त्वलाई ह्रास गराएमा वा हातिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम 
गिि लगाएमा तििलाई दईु लाख रुपैयाँसम्म िररबािा वा तीि वषिसम्म कैद वा दवैु सिाय 
हिु ेव्यवस्था गरेको छ। 

ऐिको दफा ५७ मा सङ्गदठत संस्थाले गरेको कसूर सम्बन्िमा देहाय बमोजिम व्यवस्था गरेको 
छिः- 

  सङ्गदठत संस्थाले गरेको कसूर: (१) यस ऐि बमोजिम कसूर ठहिे कुिै कुरा सङ्गदठत संस्थाले 
गरेमा सो कसूर गदािका बखत सो सङ्गदठत संस्थाको सञ्चालिको लातग प्रमखु रूपमा जिम्मेवार 
व्यजिले सो कसूर गरेको मातििेछ।  

तर त्यस्तो सङ्गदठत संस्थाको सञ्चालिको लातग प्रमखु रूपमा जिम्मेवार व्यजिले त्यस्तो 
कसूर आफ्िो िािकारी तबिा भएको वा कसूर हिु िददि तििले मिातसब मावफकका सबै 
प्रयत्नहरू गरेको तथयो भिी प्रमाजणत गिि सकेमा तििलाई सो कसूरको लातग दोषी ठहर् याइि े
छैि।  

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापति कुिै सङ्गदठत संस्थाले यस 
ऐि बमोजिम गरेको कसूर सो सङ्गदठत संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सजचव वा अन्य जिम्मेवार 
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व्यजिको सहमततमा वा िािकारीमा वा लापरबाहीका कारणबाट हिु गएको भने्न प्रमाजणत 
भएमा सो सङ्गदठत संस्था र सो सङ्गदठत संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सजचव वा अन्य 
जिम्मेवार व्यजिले गरेको मातििेछ। 

यस ऐि वा ऐि बमोजिम बिकेा तियमहरूको उल्लङ्घि गरेको तर त्यस्तो अवस्थामा सिायको व्यवस्था 
िगरेको अवस्थामा ऐिको दफा ५८ मा त्यस्तो उल्लङ्घिकतािलाई त्यस्तो उल्लङ्घिको मात्रा हेरी पचास 
हिार रूपैयाँसम्म िररबािा वा छ मवहिासम्म कैद वा दवैु सिाय हिुे व्यवस्था गरेको छ।  

2.1.4 िेपाल रािस्व परामशि सतमततको प्रततवेदि, २०७९ ले गरेका केही तसफाररसहरू 

१. कोरोिा कहर तथा रूस-यिेुि यदु्धका कारण बदतलयो ववश्व पररवशेसँग एकीकृत भई रािस्व 
पररचालिलाई ददगो र भरपदो बिाउि स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, ववकास र ववस्तार, लगािीमैत्री 
वातावरण सिृिा, आयात तिरुत्साहि तथा तियाित प्रवद्धिि, सरल कर प्रणाली, करको दायरा 
ववस्तार, अिौपचाररक अथितन्त्रलाई औपचाररकीकरण गिि उपयिु संयन्त्रको ववकास र 
प्रगततशील कर प्रणाली िस्ता पक्षलाई आगामी आतथिक वषि २०७९/८० को प्रमखु रािस्व 
िीततको रूपमा तसफाररस गररएको छ। 

२. स्वदेशी उद्योगले पैठारी गिे कच्चा पदाथिको भन्सार महसलु दर तयारी वस्तमुा लाग्िे भन्सार 
महसलु दरभन्दा कततपय वस्तमुा िेरै वा बराबर रहेकोले यसलाई पिुवविचार गरी पैठारी हिु े
कच्चा पदाथिको महसलु दर तयारी वस्तकुो भन्दा औसत ५० प्रततशतले कम हिुे गरी तथा 
सबै स्वदेशी उद्योगहरूलाई समाि सवुविा र सहतुलयत ददिे गरी महसलु दर समायोिि गिि 
तसफाररस गररएको छ। 

३. िेपालमा भन्सार महसलुका दरहरू आतथिक ऐिबाट तोक्ि ेर संशोिि गिे अभ्यास कायािन्वयिमा 
रहेको छ। सालबसाली िारी हिुे आतथिक ऐिबाट भन्सार महसलुका दरहरू तोवकिे र सो को 
वैिातिकता सोही आतथिक वषिसम्मको लातग मात्र रहिे कािूिी व्यवस्था छ। अको आतथिक 
वषिको लातग पिुिः अको आतथिक ऐिबाट महसलु दर तय गररिे र पररवतिि भएका बाहेकका 
महसलु दरहरू र अन्य व्यवस्थाहरू अजघल्लो वषिको आतथिक ऐि बमोजिम हिुे भिी हरेक 
वषिको आतथिक ऐिमा उल्लेख गिे पररपावट रहेको छ। अतिः यस प्रकारको कािूिी िवटलता 
अन्त्य गरी कामकारबाहीमा सहिता प्रदाि गिि र िेपालको भन्सार महसलु सम्बन्िी कािूिी 
व्यवस्थालाई अन्तरािविय अभ्यास अिकूुल बिाउि िेपालले पति अलग्गै भन्सार महसलु ऐि 
तिुिमा गरी कायािन्वयिमा ल्याउि तसफाररस गररएको छ। 

४. आतथिक ऐिको दफा १८ बमोजिम ददइिे पटके कर छुटलाई सकेसम्म न्यूि सीमामा राख्न 
उपयिु देजखन्छ। कर छुटको ठूलो वहस्सा ववकास सहायताबाट सञ्चातलत पररयोििामा 
दददैआएको कर छुट रहेको र ववकास सहायता प्राप्त गिे अन्य रािहरूले पति यस्तो कर छुट 
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ददि छाडेकाले यसलाई पिुरावलोकि गिि उपयिु देजखन्छ। हाल मूल्य अतभवृवद्ध करमा 
व्यापक छुट ददइएको र त्यस छुटले रािस्व संकुचि हिुकुो साथै करको अिपुालिामा कमी 
आउिकुो साथै वस्त ुउत्पादि र तिकासी पति प्रततस्पिी हिुसकेको छैि। त्यसैले मूल्य अतभवृवद्ध 
कर ऐिको अिसूुची-१ मा उल्लेख भएका वस्त ुतथा सेवामध्ये केहीमा तत्काल र अन्यमा 
आगामी वषिहरूमा त्यस्तो छुट िमशिः हटाउँदै लैिाि उपयिु हिुे देखी सझुाव प्रस्ततु गररएको 
छ। 

५. आतथिक ऐिमा ववतभन्न तिकायको तसफाररसमा पैठारीमा लाग्िे भन्सार महसलुमा पूणि वा आंजशक 
छुट ददि सक्िे व्यवस्था गररएको छ। यसरी रािस्व छुट ददि ेव्यवस्था रािस्व व्यवस्थापिको 
दृविले संवदेिशील हिु ेर छुट ददइि ेरािस्वको आयति पति तिकै ठूलो हिुे भएकोले त्यसरी 
महसलु सवुविामा तसफाररस गररएका मालवस्तकुो स्पि रूपमा पररमाण, मूल्य, मालवस्त ुचलाि 
गिे मलुकु र त्यसता मालवस्त ु पैठारी हिुे भन्सार कायािलयसमेत खलुाई तसफाररस गिुिपिे 
व्यवस्था गिि तथा तसफाररसमा एकरूपता कायम गिि यसरी गररिे तसफाररसको ढाँचा िै तोक्ि 
उपयिु देजखन्छ। 

६. मलुकुको अतिकांश माग पूरा गिे गरी िेपालमा िै ठूलो पररमाणमा उत्पादि हिु ेबस्तहुरू 
िस्तै तिमािणमा प्रयोग हिुे इँटा र ब्लकहरू, पफ प्यािल, आल्मतुियम फे्रम स्रक्चर, स्टीलका 
भाडा, तसंचाईका पाइपहरू, अगरबत्ती, हेलमेट, खािे तेल, िस्तापाता, तसमेण्ट, तबस्कुट, कुखरुाको 
मास,ु दगु्ि उत्पादि, पशकुो तयारी दािा, कागि एवं प्लाजस्टकका मदुरत वस्तहुरू र प्यावकङ्ग 
गिे सामग्रीहरूको पैठारीमा महसलु दर वृवद्ध गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गिे िीतत 
अवलम्बि गिि तसफाररस गररएको छ। 

2.1.5 भन्सार ववभागको िीतत पत्र, २०७८  

भन्सार ववभागको िीतत पत्र, २०७८ मा भन्सार महसलुका दरहरू तथा महसलु छुटको 
पिुरावलोकिका ववषयमा देहायबमोजिम उल्लेख छिः-  

१. कच्चा पदाथि एवं तयारी उपभोग्य वस्त ुदवैुको रूपमा प्रयोग हिुे वस्तकुो महसलु दर 
सम्भव भएसम्म फरक फरक हिु प्रस्ताव गररिेछ, 

२. स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवद्धिि एवं लगािी आकवषित गिि सहयोग पगु्िे गरी 
तथा तयारी वस्तभुन्दा कच्चा पदाथिको भन्सार महसलु दर कम हिुे गरी भन्सार 
महसलु दर पररमाििि गिि प्रस्ताव गररिछे, 

३. एकै प्रकृततका मालवस्तकुो भन्सार महसलु दर सम्भव भएसम्म समाि कायम हिु े
गरी समायोिि गिि प्रस्ताव गररिेछ, 
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४. भन्सार महसलु दरहरूलाई तिकासी प्रवद्धिि र अन्तरािविय प्रततबद्धता अिरुूप हिुे गरी 
समायोिि गिि प्रस्ताव गररिछे, 

५. WTO र SAFTA मा िेपालले गरेको प्रततबद्धता बमोजिम भन्सार महसलुका दरहरूलाई 
समायोिि गिि प्रस्ताव गररिछे, 

६. आतथिक ऐिको अिसूुचीमा समावेश गरी ददइिे भन्सार महसलु छुटका प्राविािहरूलाई 
िमशिः हटाई सम्भव भएसम्म भन्सार दरबन्दीमा िै समायोिि गदै िािे िीततलाई 
तिरन्तरता ददि प्रस्ताव गररिछे, 

७. आतथिक ऐिको भन्सार सम्बन्िी अिसूुचीबाट छुट ददइएका मालवस्तहुरूको राविय 
उपशीषिक प्रस्ताव गरी Specific गररिेछ, 

८. आतथिक ऐिको अिसूुची १ को ववतभन्न दफाहरूमा भएको प्राविाि पररमािििका लातग 
प्रस्ताव गररिछे, 

९. चीिबाट पैठारी हिुे मालवस्तमुा लाग्िे कृवष सिुार शलु्क सम्बन्िी कािूिी 
व्यवस्थालाई थप स्पि गररिछे, 

१०. आतथिक ऐिको अिसूुची १ को ववतभन्न दफाहरूबाट ददइएको महसलु छुट सम्बन्िी 
व्यवस्थाको पिुरावलोकिका लातग प्रस्ताव गररिछे, 

११. भन्सार महसलु दरलाई व्यवजस्थत गिि Tariff Act को मस्यौदा तिुिमा गररिेछ। 

2.1.6 उद्योग वाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयबाट प्राप्त सझुाव 

आतथिक वषि २०७९/८० को आतथिक ऐिमा समावशे हिु उपयिु देजखएका कर, भन्सार 
छुट तथा सहतुलयत सम्बन्िी बुदँाहरूिः 

१. जचिी, फलाम पाता, काठ एवं िातकुा बोडि, प्यािल लगायतका वस्त ुििु उपभोिाको 
लातग अजन्तम उत्पादि (Finished Product) र उत्पादिमूलक उद्योगको लातग कच्चा 
पदाथिको रूपमा प्रयोग हिुे अवस्थामा उद्योगले औद्योतगक कच्चा पदाथिको रूपमा 
प्रयोग गिि आयात गदाि कच्चा पदाथिको स्ल्याबको न्यूि भन्सार दरमा आयात गिि 
ददिपुिे,  

२. कृषक वा अन्य लजक्षत समूह वा व्यजिलाई प्रदाि गररिे भन्सार छुट लगायतका 
सवुविा सोही वस्त ुउत्पादि गिि सक्षम स्वदेशी उद्योगलाई िै प्रदाि गरी स्वदेशी 
उद्योग माफि त िै छुटलाई प्रवद्धिि गिे, 
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३. तियाितमूलक वस्त ुउत्पादि गिे उद्योगहरूलाई स्वदेशी कच्चा पदाथिको उपयोग 
प्रततशतका आिारमा ववद्यतु महसलुमा छुट ददि सहतुलयतपूणि ववद्यतु महसलु तििािरण 
गरी सोही बमोजिम सवुविायिु ववद्यतु महसलु तमटर उपलब्ि गराउिे, 

४. बेबी डायपर र सेतिटरी प्याडको आयात तिवािि रूपले भइरहेको र तिरन्तर वृवद्ध 
भइरहेकोले स्वदेशमै उत्पादि क्षमता भएकोले व्यापार घाटालाई घटाउि र आयात 
प्रततस्थापि गििका तिजम्त बेबी डायपर र सेतिटरी प्याडको पैठारी भन्सार महसलु 
बढाएको खण्डमा रािस्व असलुी पति बढ्िे र िेपाली बिारमा स्वदेशी उद्योगहरूको 
प्रततस्पिाित्मक क्षमता बढ्ि िाि ेहुँदा देहाय बमोजिम हामोतिक कोड र पैठारी 
भन्सार महसलु कायम गिे 

a. न्यापकीि लाइिर ९६१९.००.२० 

b. डायपर ९६१९.००.३० 

c. सेिेटरी प्याड ९६१९.००.२० 

५. ितु्ता चप्पल उत्पादि सँग सम्बजन्ित मतेसिरी तथा पाटिपिुाि आयात गदाि हाल ५% 
लाग्दै आएको भन्सार महसलु १%  कायम गिुिपिे, 

६. ितु्ता चप्पलमा प्रयोग हिुे कपडा लगायत सम्पूणि कच्चा पदाथि उद्योगको िाममा 
आयात गदाि हाल लाग्दै आएको भन्सार महसलु १५ प्रततशतबाट घटाउिपुिे, 

७. उत्पादिमलुक उद्योगले कच्चा पदाथि आयात गदाि ततरेको भन्सार महसलु पासबकु 
भरेर रेकडि राख्न ेव्यवस्था गिुि पिे र उद्योगले खपत गरेको कच्चा पदाथि पासबकुको 
रेकडि हेरी ५०% भन्सार महसलु वफताि गिे व्यवस्था हिुपुिे, 

८. स्थािीय उद्योगहरूबाट कच्चा पदाथि, सहायक कच्चा पदाथि, Packing Material खररद 
गरी आफ्िो उत्पादि तियाित गिे गरेकोले कच्चा पदाथि, सहायक कच्चा पदाथि, 
Packing Material आपूतति गिे उद्योगहरूको Deemed export सरह सवुविा ददई 
VAT, भन्सार र अन्तशलु्क वफताि हिुपुिे, 

९. लघ ुघरेल ुतथा सािा उद्योगहरूमा प्रववति प्रततस्थापि गिे गरी आयात गररएका 
मेजशि औिारहरूमा १ प्रततशत भन्सार बाहेक अन्य कर पूणि रुपमा छुट हिुपुिे। 

१०. आत्मतिभिर हुँदै गएको कृवष वस्त ुआयातमा अततररि भन्सार लगाउिपुिे। 
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2.1.7 अन्य सान्दतभिक कािूिहरू 

मातथ बुदँाहरूमा उजल्लजखत कािूिी तथा िीततगत प्राविािहरूका अततररि बिेट तिमािणका 
चरणमा देहाय बमोजिम कािूि तथा िीततहरूका सान्दतभिक व्यवस्थाहरूको अवलम्बि 
गिुिपिे हनु्छ। 

1= िेपालको संवविािका सान्दतभिक िाराहरू, 

2= प्रतततितिसभा तियमावली, २०७५ का सान्दतभिक तियमहरू,  

3= राविय सभा तियमावली, २०७५ का सान्दतभिक तियमहरू, 

4= राविय प्राकृततक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐि, २०७४ का सान्दतभिक दफाहरू 

5= अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ का सान्दतभिक दफाहरू, 

6= आतथिक कायिववति तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐि, २०७६ का सान्दतभिक दफाहरू, 

7= आतथिक कायिववति तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व तियमावली, २०७७ का सान्दतभिक 
तियमहरू, 

8= साविितिक खररद ऐि, २०६३ का सान्दतभिक दफाहरू, 

9= साविितिक खररद तियमावली, २०६४ का सान्दतभिक तियमहरू,  

10= भ्रमण खचि तियमावली, २०६४ का सान्दतभिक तियमहरू, 

11= ववकास सहायता िीतत, २०७१ का सान्दतभिक खण्डहरू, 

12= ददगो ववकास लक्ष्य,  

13= पन्रौँ योििाका सान्दतभिक बुदँाहरू, 

14= लैवङ्गक उत्तरदायी बिेट, 

15= गररबी न्यूिीकरण उन्मखु बिेट,  

16= िलवाय ुपररवतिि बिेट, 

17= सामाजिक सरुक्षा कायििम सञ्चालि कायिववति, २०७५ का सान्दतभिक बुदँाहरू, 

18= मध्यमकालीि खचि संरचिा सम्बन्िी व्यवस्था, 
19= बिेट प्रस्ततुतको अवस्थामा एकैसाथ पेश हिुे वविेयकहरू, 

20= िेपाल राि बैंक ऐि, २०५८ का सान्दतभिक दफाहरू, 

21=  समपूरक अिदुाि सम्बन्िी कायिववति, २०७५ का सान्दतभिक बुदँाहरू,  

22= ववशेष अिदुाि सम्बन्िी कायिववति, २०७५ का सान्दतभिक बुदँाहरू, 
23= राविय प्राथतमकता प्राप्त आयोििा तििािरण गिे मापदण्ड, २०७५। 

2.2 सङ्कलि गररएका कागिात र प्रमाणहरू 

सतमततले कायिके्षत्रको ववषयमा छाितबि गिे िममा ववषयसगँ सम्बजन्ित देहाय बमोजिम कागिात 
र प्रमाणहरू सङ्कलि गरेको तथयोिः 
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1= अथि मन्त्रालयमा ितडत सीसीटीभी प्रणालीको एिभीआर र त्यसमा ितडत हाडि तडस्क ड्राइभ 
र उि प्रणाली खररद प्रवियाका कागिातहरूं, 

2= अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त एिभीआर र हाडि तडस्क ड्राइभलाई िेपाल प्रहरीको तडजिटल फरेजन्सक 
ल्याबमा गररएको परीक्षण प्रततवदेि र ररकभर गररएका जक्लपहरू, 

3= २०७९ िठे ३० गते अन्नपूणि पोिमा प्रकाजशत समाचार र त्यसपतछ ववतभन्न सञ्चार माध्यममा 
प्रकाजशत समाचारहरू, 

4= ASYCUDA System बाट Generate भएको Sponge iron, Billet लगायतका कच्चा पदाथि, 
अििप्रशोतित र तयारी फलामिन्य वस्तहुरू, सेतिटरी प्याड, पाम र पामोतलि आयल, ववद्यतुीय 
गातड (वकलोवाटका आिारमा), मोटरसाइकल (सीसी अिसुार), पेन्टस,् टायल, साबिु र 
ितु्ता चप्पलको आ.व. २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को भन्सार दरबन्दी सवहतको 
आयात वववरण, 

5= राविय योििा आयोगले ददएको बिेटको तसतलङ, 

6= िेपाल रािस्व परामशि सतमततको प्रततवदेि, २०७९, 

7= भन्सार दर हेरफेर सम्बन्िी उद्योग, वाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयको सझुाव, 

8= भन्सार ववभागको िीततपत्र, २०७८, 

9= आन्तररक रािस्व ववभागको ववभागीय िीततपत्र, २०७९। 

2.3 अथि मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसँग गररएको छलफलको सार संक्षपे 

संसदीय छाितबि ववशेष सतमततमा अथि मन्त्रालय र मातहत ववभागका पदातिकारीहरूसँग माििीय 
सभापतत र सदस्यहरूले रािस्वका दर तििािरण गिे समयमा अितिकृत व्यजिको प्रवशे 
भए/िभएको ववषयलाई ववशेष िोड ददएर प्रश्न राख्नभुएको तथयो। सोको िबाफमा दर तििािरणमा 
प्रत्यक्ष संलग्ि पदातिकारीहरूले अितिकृत व्यजिको प्रवशे िभएको दाबी गरे भिे दर तििािरणमा 
प्रत्यक्ष संलग्ि िभएका तर अन्य जिम्मेवारीमा सो ददि मन्त्रालयमा उपजस्थत भएका 
पदातिकारीहरूले आफू त्यहाँ रहेको समयमा कुिै अितिकृत व्यजि िदेखेको जिवकर गरे। दर 
तििािरण र हेरफेरका लातग तलइएको आिारको सम्बन्िमा दर तििािरणमा संलग्ि पदातिकारीहरूले 
ददएका िबाफको संके्षप कृवष के्षत्रको सबलीकरण, तियाित प्रवद्धिि, आयात तिरूत्साहि, स्वदेशी 
उद्योगको संरक्षण तथा कच्चा पदाथि, अिि तयारी र तयारी वस्तमुा तहगत दरबन्दीका िीततगत 
मागिदशिितभत्र रहेर दर तििािरण भएको भने्न रहेको छ।  

सेतिटरी प्याडमा िेपाल आत्मतिभिर रहेतापति भन्सार महसलुमा छुट ददइएको ववषयमा अथि 
मन्त्रालयका पदातिकारीहरूको स्पिीकरण मतुयतिः ३ ववषयमा केजन्रत रह्यो – “रातो कर” 
ववरुद्धको आन्दोलिको सन्दभि, स्वदेशी र आयाततत प्याडको गणुस्तरमा फरक भएको ववषय र 
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सरकारले छात्राहरूलाई ववतरण गिे सेतिटरी प्याड स्वदेशी उत्पादि िै खररद गिुिपिे व्यवस्थाले 
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र बिार सतुिजश्चत गरेको िारणा। 

फलाम उद्योगका सन्दभिमा तबलेटमा अन्तिःशलु्क बढाइएको र स्पन्ि आइरिमा छुट ददइएको 
ववषयमा पति छलफल गररएका पदातिकारीहरूको िबाफ तमल्दोिलु्दो छ। Sponge Iron उद्योगले 
ववद्यतु खपत बढाउिे भएकोले र िेपालमा भएका फलाम खािीहरूबाट उत्पादि सरुु भएपतछ 
मूल्य शृ्रङ्खलामा िोतडिे भएकाले यसलाई प्रोत्साहि गररएको पदातिकारीहरूको भिाइ रहेको 
तथयो। वपक पावर १०० वकलोवाट भन्दा बढीका ववद्यतुीय गाडीमा अन्तिःशलु्क र भन्सार 
बढाइएको सन्दभिमा ववदेशी मरुा सजञ्चततको अवस्थालाई ववचार गरी बढी डलर बावहररिे महँगा 
ववलासी गाडीबाट पति तिकै कम रािस्व सङ्कलि भइरहेको हुँदा त्यसलाई तिरुत्साहि गिि 
खोजिएको िबाफ प्राप्त भयो। 

सीसीटीभी अतभलेख सरुजक्षत िराजखएको सन्दभिमा सीसीटीभी व्यवस्थापिसँग प्रत्यक्ष पदीय 
जिम्मेवारी ििोतडएका पदातिकारीहरूले सो ववषय आफ्िो कायिके्षत्र िभएकोले िबाफ ददि िसक्ि े
आशय व्यि गरे भिे प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मवेारी भएका पदातिकारीहरूले सीसीटीभी सम्बन्िी 
तिदेजशका र मन्त्रालयको सीसीटीभीको सञ्चालि अवस्था र क्षमताबारे पूणि िािकारी िभएको 
िबाफ प्रस्ततु गरे। सतमततले माग गरेको भन्दा फरक तमततको सीसीटीभी फुटेि पठाएको र 
माग गरेको तमततको फुटेि िभएको तथ्य िखलुाएको ववषयमा राजखएको प्रश्नमा जिम्मवेार 
पदातिकारीहरूले सतमततको पत्रको िबाफ अथिमन्त्री समेतको जिम्मवेारीमा रहिभुएका सम्माििीय 
प्रिािमन्त्रीको तिणियबाट पठाइएको िबाफ ददए। 

बिेट तिमािणमा अितिकृत व्यजिको प्रवशे भएको ववषय सविप्रथम साविितिक सञ्चार माध्यममा 
प्रकाशि गिे संवाददाताहरूसगँ समेत सतमततले छलफल गरेको तथयो। संवाददाताहरूले आफूले 
लेखेको समाचारको सत्यतामा आफूहरू ववश्वस्त रहेको र आफूहरूसँग प्रमाण िै रहेको दाबी गरे, 

तर स्रोतको संरक्षण गिुिपिे पत्रकाररताको पेशागत मयािदाका कारणले स्रोत खलुाउि र प्रमाण 
सतमततलाई उपलब्ि गराउि िसक्िे अडाि तलए। 

सतमततले आमन्त्रण गरी छलफल गरेका पदातिकारीहरूसगँको छलफलको ववस्ततृ सारसंके्षप 
अिसूुची – ५ मा संलग्ि छ। 
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3 पररच्छेद ३ 
    छाितबिबाट देजखएका तथ्यहरू र ववश्लषेण 

3.1 अिातिकृत व्यजिको प्रवेश सम्बन्िमा  

तसंहदरबार पररसर तभत्र प्रवशे गिे र बावहररिे व्यजिहरूको व्यवजस्थत रूपमा अतभलेख राख्न े
पद्धततको कमीको कारणले कुि ददि के प्रयोििको लातग कुि व्यजि प्रवेश गर् यो भने्न यवकि 
गिि िसक्िे अवस्था देजखयो। यसले तसंहदरबार तभत्रको समग्र सरुक्षा प्रणालीमातथ समेत प्रश्न 
खडा गरेको छ। एउटा तिकायबाट िारी भएको पास वा अस्थायी पररचयपत्रले तसंहदरबार 
तभत्रका सबै तिकायमा तिबािि आवतिावत गिि सक्िे अवस्था छ। िेठ १४ गते रातत अथि 
मन्त्रालयमा सरुक्षाथि खवटएका पाँच ििा सरुक्षाकमी मध्य ेकमाण्डर सवहत दईु ििा कररब 
१०:३० बिे मन्त्रालयबाट बावहररएको र भोतलपल्ट तबहाि मन्त्रालय आएको िबाफ छलफलका 
िममा प्राप्त भयो। त्यसैगरी सीसीटीभी व्यवस्थापि समते तसंहदरबार मूल गेटदेजख प्राय सबै 
तिकायमा कमिोर अवस्थामा रहेको पाइयो। सीसीटीभी िडाि तथा सञ्चालि सम्बन्िी तिदेजशका, 
२०७२ अतिकांश सरकारी तिकायले पालिा गरेको पाइएि। आतथिक ऐि, २०७९ मा करका 
दरहरू हेरफेर गिे प्रयोििको लातग अिातिकृत व्यजि प्रवेश गरे िगरेको सम्बन्िमा यवकि गिि 
समेत व्यवजस्थत अतभलेखको अभावको कारणले सहि भएि। सीसीटीभी फुटेिको व्यवजस्थत 
अतभलेख िभएको कारणले अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त एिभीआर तसस्टम र हाडि तडस्क ड्राइभलाई 
फेला िपरेको िेठ १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेि ररकभर गिि िेपाल प्रहरीको तडजिटल 
फरेजन्सक ल्याबमा पठाइएकोमा उि ल्याबबाट ररकभर भई प्राप्त भएका सो तमततका  ५१ वटा 
सीसीटीभी फुटेिका तसंगल फे्रम जक्लप हेदाि चलायमाि फुटेि उपलब्ि हिु िसकेकोले बावहरबाट 
अिातिकृत व्यजि प्रवेश गरेको भन्न सवकिे अवस्था देजखएि। सतमततको बैठकमा छलफलका 
िममा आतथिक ऐि, २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गिे सम्बन्िमा अिातिकृत व्यजिको 
प्रवेश िभएको दातब अथि मन्त्रालयका सबै पदातिकारीहरूले गरे। यस ववषयमा सविप्रथम सञ्चार 
माध्यममा समाचार प्रकाशि गिे सम्बजन्ित सञ्चारकमीसगँको छलफलमा तििहरूले अिातिकृत 
व्यजि प्रवेश गरेको, सोको प्रमाण आफूसँग सरुजक्षत भएको र स्रोत संरक्षणको तसद्धान्त अिसुार 
उि प्रमाण साविितिक गिि िसवकि ेबताए।  

3.2 सीसीटीभी फुटेि सम्बन्िमा  

आतथिक ऐि, २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गिे समयमा मध्यराती अिातिकृत व्यजि प्रवेश 
गरेको भने्न सम्बन्िमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउि बतलयो प्रमाणको रूपमा सीसीटीभी फुटेिलाई 
तलि सवकन्छ। सोही आिारमा सतमततले पवहलो बैठकको तिणियािसुार अथि मन्त्रालयबाट तमतत 
२०७९ िेठ १४ गते ददिको १२:०० बिदेेजख १५ गते ददिको १२:०० बिेसम्मको 



20     ;+;bLo 5fglag k|lta]bg, @)&(      

सीसीटीभीको फुटेि माग गरेको तथयो र अथि मन्त्रालयमा रहेको सीसीटीभी क्यामेराहरूको 
तिरीक्षण गिि स्थलगत अवलोकि गरेको तथयो।  

सतमतत स्थलगत अवलोकिका लातग अथि मन्त्रालय गएको समयमा र सतमततमा भएका 
छलफलका िममा मन्त्रालयका जिम्मवेार अतिकारीहरूले सीसीटीभी प्रणाली वव.सं. २०७० 
सालमा खररद गररएको र त्यसपतछ ववतभन्न समयमा क्यामेराहरू थप र ममित गिे कायि मात्र 
गररएको बताएका तथए। सतमततले सीसीटीभी खररदसम्बन्िी कागिात मगाई अध्ययि 
गदाि  मन्त्रालयका त्यसअजघका भिाइहरूसँग ववरोिाभाष हिुे गरी  वव.सं. २०७० मा आइ.पी. 
क्यामेरा, २०७६ मा एिभीआर तसस्टम र हाडि तडस्क तथा वव.सं. २०७८ मा पिुिः अको 
एिभीआर खररद गरेको देजखयो। 

सतमततले माग गरे अिसुार अथि मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेिको अतभलेख रहेको २ टीबी 
क्षमताको हाडि तडस्क ड्राइभ उपलब्ि गराएको तथयो, िसमा सतमततले माग गरेअिसुारको तमतत 
र समयको िभई तमतत २०७९ असार १७ देजख ३० सम्मको सीसीटीभी फुटेि रहेको तथयो। 
अथि मन्त्रालयले असान्दतभिक फुटेि उपलब्ि गराएको र ववतभन्न सञ्चार माध्यमहरूमा 
प्रकाशि/प्रसारण भएका “अथि मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेि तडतलट...” यस्ता समाचारप्रतत 
सतमततको गम्भीर ध्यािाकषिण भई तमतत २०७९ असार ३१ गते माग गरेअिसुारकै सीसीटीभी 
फुटेि उपलब्ि गराउि तावकता गरेको तथयो। तत्पश्चात पति सीसीटीभी फुटेि प्राप्त िहुँदा 
सीसीटीभी एिभीआर प्रणाली िै माग गरी अध्ययि गररयो र उि एिभीआर प्रणालीमा समते 
तमतत २०७९ िेठ १४ र १५ को फुटेि िरहेकाले उि प्रणालीबाट हटेको फुटेि ररकभर गिि 
सवकिे सम्भाव्यताका सम्बन्िमा िेपाल प्रहरीको साइबर ब्यरुो र इन्िीतियररङ अध्ययि संस्थािका 
तडिसँग छलफल गररएको तथयो। छलफलका आिारमा िेपाल प्रहरीको तडजिटल फरेजन्सक 
ल्याबबाट ररकभर हिु सक्ि ेसम्भाविा रहेको सझुाव प्राप्त भएको र सोही सझुावका आिारमा 
फरेजन्सक ल्याबमा तमतत २०७८ साउि ४ मा सीसीटीभी एिभीआर प्रणाली पठाउँदा उि 
ल्याबबाट तमतत २०७९ साउि ९ मा फरेजन्सक ररपोटि प्राप्त भएको तथयो। िसमा तमतत २०७९ 
िेठ १४ र १५ मा रेकडि भएको तभतडयोको ५१ वटा तसङ्गल फे्रमहरू पति संलग्ि रहेका तथए। 
उि प्रततवदेिको ववस्ततृ रूपमा अध्ययि ववश्लषेण गिे आिार तयार गिि प्रततवदेिमा उजल्लजखत 
वववरणहरू र जक्लपहरूको सम्बन्िमा िािकारी तलि तडजिटल फरेजन्सक ल्याबका प्राववतिकलाई 
आमन्त्रण गरी सतमततले छलफल गरेको तथयो। सीसीटीभीको चलायमाि फुटेि ररकभर िभएको 
सम्बन्िमा जिज्ञासा रातदा प्राववतिकबाट हाडि तडस्कमा डाटा ओभरराइट भएकाले िेठ १४ र 
१५ गतेको चलायमाि सीसीटीभी फुटेि ररकभर िभएको र खाली ठाउको फ्रागमेण्टेड डाटा 
मात्र ररकभर भएको र त्यसमा तभतडयोको केही तसङ्गल फे्रमहरू मात्र ररकभर भई डीभीडीमा राखी 
पठाइएको िािकारी प्राप्त भएको तथयो। उि फे्रमहरू चलायमाि िरहेकोले सीसीटीभी फुटेि 
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अध्ययि गिि समस्या देजखएको तथयो। ती जक्लपहरूको अध्ययिको आिारमा अिातिकृत व्यजि 
प्रवेश गरेको भन्न सवकिे अवस्था देजखएि। उि जक्लपहरूमा देजखएको दृश्य िठे १४ र १५ 
गतेको तमततमा अथि मन्त्रालयमा ितडत सीसीटीभी क्यामरेाबाटै जखजचएको प्रि देजखन्छ। यसले 
सतमततमा उठाि भएको र सञ्चार माध्यमहरूमा चचाि भएको िस्तो मन्त्रालयले पठाएको 
एिभीआरमा सोही ददि प्रयोग भएकै हाडि तडस्क ड्राइभ छ वक छैि भने्न प्रश्नको तिरूपण गिि 
भिे सहयोग गरेको छ।   

अथि मन्त्रालयबाट सान्दतभिक फुटेि प्राप्त िभएपतछ तमतत २०७९ साउि ८ मा गहृ मन्त्रालयबाट 
तसंहदरबार प्रवेश गिे दजक्षण र पजश्चमतफि को गेटमा रहेको सीसीटीभी क्यामराको फुटेि माग 
गदाि उि मन्त्रालयले पति १६ ददिसम्म मात्र फुटेिको अतभलेख रहिे र त्यसपतछ िमशिः 
आफैँ  तडतलट हिुे व्यहोराको प्रत्यतु्तर पठाएको तथयो। 

सरकारी/साविितिक तिकायले CCTV िडाि तथा सञ्चालि गरेमा सो को तलजखत िािकारी 
१५(पन्र) ददि तभत्र िजिकको प्रहरी इकाई वा सम्बजन्ित जिल्ला प्रशासि कायािलयलाई अतिबायि 
रुपमा ददि ुपिे व्यवस्था सीसीटीभी िडाि तथा सञ्चालि सम्बन्िी कायिववति, २०७२ मा उल्लेख 
भए तापति अथि मन्त्रालयलाई उि कायिववतिको बारेमा िािकारी िै िभएको सम्बजन्ित 
पदातिकारीहरूसँगको छलफलबाट थाहा पाइयो।  

कायिववति अिसुार सीसीटीभी िडाि गिे हरेक तिकाय तथा व्यजिले कम्तीमा ३ मवहिासम्म 
सीसीटीभीको अतभलेख अतिवायि राख्नपुिे र कुिै सरकारी तिकायले अिसुन्िािको तसलतसलामा 
माग गरेमा तरुुन्त उपलब्ि गराउिपुिे व्यवस्था छ। उि कािूिी व्यवस्थाको पालिा अथि 
मन्त्रालयले मात्र िभई तिदेजशका िारी गिे गहृ मन्त्रालयले समते िगरेको पाइएको छ।  

3.3 रािस्वका दरमा भएको हेरफेर सम्बन्िमा  

आतथिक ऐि, २०७९ बाट ववववि मालवस्तहुरूमा भन्सार तथा अन्तशलु्कका दरहरू पररवतिि 
भएका छि।् भन्सार ववभागका अिसुार दरहरू पररवतिि भएका मतुय मालवस्तहुरू र भन्सार 
दर यसप्रकार छि:् 

आतथिक वविेयक २०७९ बाट भन्सार महसलु दर पररवतिि भएका मतुय मालवस्तहुरू र 
भन्सार दर 

तस.िं. मालवस्तकुो वववरण 
साववकको भन्सार 

दर 
हालको भन्सार दर 

१ शीषिक ०७१३.१० को केराउ १५ ३० 

२ शीषिक ०८०२.८० को सपुारी ४५/वकलो १००/वकलो 
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तस.िं. मालवस्तकुो वववरण 
साववकको भन्सार 

दर 
हालको भन्सार दर 

३ शीषिक २१०३.१० र २१०३.२० 
भटमासको सस तथा गोलभेडाको 
केचप र सस 

२० ३० 

४ शीषिक २१०३.९०.१० को ववववि 
खाद्य पररकार अन्तगित तमश्रीत मसला 
र ममिमसला 

१५ ३० 

५ शीषिक २१०३.९०.२० र 
२१०३.९०.९० को ववववि खाद्य 
पररकार अन्तगित अचार र अन्य 

१५ ३० 

६ भाग २२०२.९९.१० को इििी 
तड्रन्कस 

७५/तलटर १००/तलटर 

७ शीषिक २२०७ को अितडिचेडि र 
तडिचेडि इथायल अल्कोहल 

५०/तलटर ६०/तलटर 

८ शीषिक २४०२.१०, २४०२.९०.२० 
२२४०२.९०.९० का चरुोट तथा 
तसगार 

४५०० प्रतत हिार 
जखल्ली 

९००० प्रतत हिार 
जखल्ली 

९ शीषिक २६१८ र २६१९को 
िालमुलहरु ( Slag ) 

५०० प्रतत मे.टि  १००० प्रतत म.ेटि 

१० शीषिक २७१३.११ र २७१३.१२ 
पेरोतलयम कोक 

१० ५ 

११ शीषिक ३२०८, ३२०९ र ३२१० 
को तयारी पेन््सहरू 

३० ४० 

१२ उप शीषिक ३४०१.१९.००, 
३४०१.२०.९०, ३४०१.३०.००, 
३४०२.५०.१०, ३४०२.५०.९० 
का साबिु र साबिुिन्य पदाथि 

२० ३० 

१३ शीषिक ३९१८ र ३९१९ का 
प्लाविकका तसट तथा फ्लोर कभररङ्गस 

३० ४० सम्म 

१४ शीषिक ३९२० का प्लाविकका अन्य 
प्लेटहरु तसटहरु वफल्म फ्वाइल र 
जस्रपहरु 

१५ देजख २० ३० 
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तस.िं. मालवस्तकुो वववरण 
साववकको भन्सार 

दर 
हालको भन्सार दर 

१५ भाग ४२०२ का सटुकेशहरु 
लगायतका मालवस्त ु

२० ३० 

१६ भाग ६४ का ितु्ता चप्पलहरु ३० ४० 
१७ भाग ६९०७ का टायल्सहरु ३० ४० 
१८ भाग ७२११, १३, १६, १७, २५, २७ 

का फलाम र फलाम िन्य 
मालवस्तहुरु 

५ देजख २० १० देजख ३० 

१९ भाग ८५२८ को ४८ इञ्च भन्दा वढी 
साइिका टी. तभ 

२० ३० 

२० उप शीषिक ८७०३.८०. का 
वपकपावर १०० वकलोवाट भन्दा वढी 
तर २०० वकलोवाट ििाघेका 
ववद्यतुीय कार जिप 

१५ ३० 

२०० वकलोवाट भन्दा वढी ३०० 
वकलोवाट ििाघेका 

३० ४५ 

३०० वकलोवाट िाघेका ४० ६० 
२१ शीषिक ८७११.२० को २०० तसतस 

िाघेको २५० सी.सी ििाघेको 
मोटरसाइकल 

३० ४० 

२५० सी. सी ििाघेको तर ५०० 
तसतस ििाघेको 

३० ७० 

५०० तसतस भन्दा मातथका मोटर 
साइकल 

३० ८० 

२२ भाग ८७०४ को फोहर सङ्कलि तथा 
ढुवािी गिे गाडी 

३० १५ 

 

आतथिक वविेयक २०७९ बाट अन्तिःशलु्क दर पररवतिि भएका मतुय मालवस्तहुरू र दर 

तस.िं. मालवस्तकुो वववरण 
साववकको 
अन्तिःशलु्क 

हालको 
अन्तिःशलु्क 

१ भाग ३ को माछा र माछािन्य पदाथिहरु ०-५ १० 

२ शीषिक ०८०२ सपुारी वाहेक काष्ठफलहरु ५ १५ 
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उप शीषिक ०८०२.८० सपुारी २५/वक.ग्रा. १००/वक.ग्रा. 
३ शीषिक ०८०३ का प्लान्टि िातका केराहरु ० ५ 

४ उप शीषिक ०८०४. १० र ०८०४. २०.९० 
को छोकडा तथा अन्य काष्ठफलहरु 

५ १५ 

शीषिक ०८०४ अन्य भइुकटहर एभोकेडो आपँ 
तथा केरा 

० ५ 

५ उपशीषिक ०८०६.२० सकुाएको अंगरु 
०८०९.१० को खपुांिी शीषिक ०८१२ र 
०८१३ का काष्ठफल तथा सतुखा फलफुलहरु 

५ १० 

६ उप शीषिक ०९०४.११ र ०९०४.१२ को मररच 
वपपला र वटमरु 

० १५ 

७ शीषिक ०९०६ को दालजचिी ५ १० 

८ शीषिक ०९१० को अदवुा वसेार ० ५ 

९ शीषिक ११०६ को भाग ८ को उत्पादिहरूको 
वपठो मैदा िलुो 

० २० 

१० उप शीषिक १२०७.९१ र १२०७.९९ को 
अवफमको दािा 

० १५ 

११ उप शीषिक १४०४.२० कपासको मतसिो भवुा ० ५ 

१२ उपशीषिक १४०४.९०.४०, ५०, ६०, ७०, ८० र 
९० का पािको पात रुराक्षको दािा समेत 

० १० 

१३ भाग १६ का मास ुमाछाका तयारी पररकार १० १५ 

१४ उप शीषिक १७०४.१० को चइुगम १० १५ 

शीषिक १७०४.९० को जचिी तमठाई अन्य ५ १५ 

१५ शीषिक १८०६ को सवै चकलेट ५ १५ 

१६ उपशीषिक १९०५. १०, २०, ३१, ३२, ४० / 
१९०५.१०.१०, ५०, ६०, ७०/ ९० का तयारी 
खाद्यवस्तहुरू 

० १५ 

१७ भाग २० को शीषिक २००१ देजख २००८ 
सम्मका तयारी पररकारहरु (२००५.२०१० को 
आलजुचप्स वाहेक) 

५-१० १५ 

१८ उपशीषिक २१०६.३० को ससियकुो वपठो र मैदा ० १० 

१९ शीषिक २१०५ को आइसविम १० २० 

२० उप शीषिक २१०६.९०६० को सतुति रवहत 
सगुजन्ित सपुारी 

२८१/वकलो ३५०/वकलो 
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२१ उपशीषिक २२०२.९१ को अल्कोहल रवहत ववयर २०/तलटर ३०/तलटर 
उपशीषिक २२०२.९९.१० को इििी तड्रन्कस ३६/तलटर ५०/तलटर 
उपशीषिक २२०२.९९.९० को अन्य १४/तलटर २५/तलटर 

२२ उपशीषिक २२०७.१०.१० र २० को जस्प्रं्सहरू ७०/तलटर ८०/तलटर 
उप-शीषिक २२०७.१०.३०, ९० र 
२२०७.२०.९० को जस्प्र्सहरु 

७६/तलटर ८६/तलटर 

उप शीषिक २२०७.१०.४० को जस्प्र्सहरु ९/तलटर १२/तलटर 
उप-शीषिक २२०७.२०.१० को जस्पं्र्सहरु २०/तलटर ३०/तलटर 

२३ भाग २२०८ मददरा तथा मादक पेयहरु १९८ देजख 
१५९२ / 

तलटर 

२२८ देजख 
१७५० / 

तलटर 
२४ शीषिक २४०१ को अतितमित सतुति ११८/वकलो १३०/वकलो 
२५ उप शीषिक २४०२.१०.००, २४०२.९०.२० र 

२४०२.९०.९० का तसगारहरू 
२१ प्रतत 
जखल्ली 

३० प्रतत 
जखल्ली 

उप शीषिक २४०२.२०.१० का वफल्टर िभएको 
चरुोट 

प्रतत एम रु 
६१८ 

प्रतत एम रु 
७१० 

उप शीषिक २४०२.२० का अन्य वफल्टर 
िभएको चरुोट 

प्रतत एम रु 
१४१८ देजख 
३३९३ 

प्रतत एम रु 
१६३५ देजख 
३९६५ 

२६ उप शीषिक २४०३.११ र २४०३.१९.१० को 
तमाख ुर पाइप टोवाको 

१६६८/वकलो २०००/वकलो 

२७ शीषिक ३३०७ का शृ्रङ्गारका सामािहरु, अगरवत्ती ५ देजख १० १५ 

२८ भाग ४४ को शीषिक ४४०१ देखी ४४०७, 

४४०, र ४४१० का काठ र काठिन्य पदाथिहरु 
० ५ 

२९ शीषिक ४४१२, १३, १४, १८ र १९२० का 
काठिन्य पदाथिहरु 

० देजख ५ ५ देजख १० 

३० शीषिक ४८१८ का कागििन्य वस्तहुरु ० ५ 

३१ उप शीषिक ६४०४.११.१० र ६४०५.२०.१० 
का ितु्ता 

१० २० 

३२ उप शीषिक ६६०१.१०. का वगैचे छाता ० १५ 

३३ शीषिक ८५१७ को स्माटि फोि २.५ ५ 

३४ उप शीषिक ८७०३.८० का वपकपावर १०० 
वकलोवाट भन्दा वढी तर २०० वकलोवाट 
ििाघेका ववद्यतुीय कार जिप 

० ३० 



26     ;+;bLo 5fglag k|lta]bg, @)&(      

२०० वकलोवाट भन्दा वढी ३०० वकलोवाट 
ििाघेका 

० ४५ 

३०० वकलोवाट िाघेका ० ६० 

३५ शीषिक ८७०३ का १५०० तसतस िाघेको तर 
२००० तसतस ििाघेका कार जिप 

७० ७५ 

२००० तसतस िाघेको तर २५०० तसतस ििाघेका 
कार जिप 

८० ८५ 

२५०० तसतस िाघेको तर ३००० तसतस ििाघेका 
कार जिप 

९० ९५ 

३००० तसतस िाघेका कार जिप १०० १०५ 

३६ शीषिक ८७११ को २०० तसतस िाघेको २५० 
तसतस सम्मको अिएसम्बल्ड मोटर साइकल 

४० ८० 

शीषिक ८७११ को २०० तसतस िाघेको २५० 
तसतस अन्य मोटर साइकल 

६० ८० 

५०० तसतस सम्मको मोटर साइकल ८० ९० 
५०० तसतस भन्दा मातथका मोटर साइकल ८० १०० 

३७ शीषिक ९५०३ बच्चाहरूको खेलौिा ५ १० 

३८ शीषिक ९५०४ तास ५ १० 

  

3.4 बिेटमा करका दर तििािरण गिे प्रविया सम्बन्िमा  

आतथिक ऐि, २०७९ मा रािस्वका दर तििािरण गदाि आयात तिरुत्साहि, तियाित प्रवद्धिि, कृवष 
के्षत्रको सबलीकरण, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, आन्तररक ववद्यतु खपत र कच्चा पदाथि, अिि 
प्रशोतित वस्त ु र तयारी वस्तकुो आयातमा तहगत दरबन्दीको तसद्धान्त लगायतका िीततगत 
मागिदशिि अन्तगित रही रािस्वका दर हेरफेर गररएको यस कायिमा संलग्ि सबै पदातिकारीहरूको 
िबाफ प्राप्त भयो। उि कायि िठे १४ गते रातत भएको र सो मा अथि मन्त्री, अथि सजचव, 

रािस्व सजचव, आन्तररक रािस्व ववभागका महातिदेशक र भन्सार ववभागका महातिदेशक संलग्ि 
भएको भिाइ अथि मन्त्रालयका सबै पदातिकारीबाट आयो।  दरबन्दी कम्प्यटुरमा प्रववि गिे 
काम आन्तररक रािस्व ववभाग र भन्सार ववभागका महातिदेशकहरूबाट भएको सबैको साझा 
भिाइ रहेको छ। कायिववति अिसुार अथिमन्त्री, अथि सजचव, रािस्व सजचव, रािस्व व्यवस्थापि 
महाशाखाका प्रमखु (सहसजचव), आन्तररक रािस्व ववभाग र भन्सार ववभागका महातिदेशकहरू 
तथा रािस्व व्यवस्थापि महाशाखाका भन्सार र आन्तररक रािस्व हेिे उपसजचव समेत गरी 
िम्मा आठ ििासम्म संलग्ि हिु ेप्राविाि भएतापति रािस्व व्यवस्थापि महाशाखा प्रमखु र 
उपसजचवहरूलाई सहभागी गराएको देजखएि। आतथिक ऐिबाट लागू हिुे भन्सार र करका 
दरहरूको कायािन्वयिमा प्रमखु भतूमका हिुे महाशाखा प्रमखुलाई दर तििािरणको छलफल र 
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तिणिय प्रवियामा सहभागी गराइि ुिै मिातसब हिुे र सहभागी गराइि ेअभ्यास रहेको पूवि अथि 
सजचव जशजशर कुमार ढुङ्गािाको भिाई छ। रािस्व व्यवस्थापि महाशाखा प्रमखुलाई बिटे 
विव्य मस्यौदा सतमततको संयोिकको जिम्मवेारी तोवकएको रहेछ। सो जिम्मवेारी सामान्यतया 
मन्त्रालयका वररष्ठ सहसजचवलाई ददिे प्रचलि रहेको सबैको भिाइबाट बजुझन्छ। तिि 
सहसजचवभन्दा वररष्ठ सहसजचव मन्त्रालयमा हुँदाहुँदै पति आफूलाई सो जिम्मवेारी ददएको तििकै 
भिाइ रहेको छ।  

रािस्वका दर हेरफेर गिे आतथिक वविेयकमा रािस्व सजचवको हस्ताक्षर िभएको प्रसङ्गलाई 
छलफलका िममा माििीय सदस्यहरूले रात िभुएको प्रश् िमा मन्त्रालयमा दईु सजचव भएतापति 
सजचवको हस्ताक्षर आवश्यक पिे कुिै पति दस्तावेिमा एक ििा सजचवको मात्र हस्ताक्षर हिु े
र प्रस्तावको रूपमा मजन्त्रपररषद् मा िाि े दस्तावेिमा अथि सजचवको िै हस्ताक्षर हिुे प्रचलि 
रहेको आशयको िबाफ दवैु सजचवबाट प्राप्त भयो। 

आतथिक ऐि, २०७९ मा करको दर तििािरण गिे कायिमा संलग्ि सबै पदातिकारीको भिाइ 
अिसुार सबैको छलफल र राय सिुेर मन्त्रीले अजन्तम तिणिय गरेको बजुझन्छ। दर पररवतिि 
गिुिपिे कारण र औजचत्य पवुि हिुे कागिात, भएका छलफल र तिणियको माइन्यूट िस्ता तलखत 
तयार िगररएको िबाफ प्राप्त भएको छ।  
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4 पररच्छेद ४ 
      तिष्कषि र सझुाव 

4.1 छाितबिबाट सतमततले ठहर गरेको वा तिष्कषि तिकालेको ववषय 

सतमततले अथि मन्त्रालयका पदातिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका 
िबाफ र कागिात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेिको अध्ययि लगायत हालसम्म सतमततले गरेका 
छाितबि र सङ्कलि गरेका प्रमाणका आिारमा करका दर तििािरणमा अिातिकृत व्यजि प्रवेश 
गरेको देजखएि। सो िदेजखएपतछ करका दर हेरफेरमा अिातिकृत व्यजिको प्रभावको प्रसङ्ग 
सान्दतभिक रहेि। करका दरले अथितन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको तियतमत अध्ययि संसदको 
सम्बजन्ित ववषयगत सतमततले गिे िै हुँदा त्यसतफि  यस सतमततले थप केही गिुि पिे देजखएि। 

4.2 सझुावहरू 

सतमततले छाितबिका िममा अवलम्बि गरेका ववति प्रवियाहरू िस्तै सीसीटीभी फुटेिको 
ववश्लषेण, अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त कागिात, प्रमाणहरूको ववश्लषेण, अथि मन्त्रfलयका ववतभन्न 
तहका पदातिकारीहरूसँगको छलफल, ववतभन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशि/प्रसारण भएका 
समाचारहरू लगायतबाट प्राप्त तथ्यका आिारमा गररएको ववश्लषेण र तिकातलएको तिष्कषिका 
आिारमा देहाय बमोजिमका सझुाव तसफाररस गररएको छिः 

1= सीसीटीभी िडाि तथा सञ्चालि तिदेजशका, २०७२ लाई अथि मन्त्रालय र तिदेजशका िारी 
गिे गहृ मन्त्रालय समतेले पूणि रूपमा पालिा िगरेको देजखएकाले सीसीटीभी िडाि गिे 
सम्पूणि सरकारी तिकायले अतिवायि रूपमा पालिा गिुि पदिछ। 

2= तसंहदरबार पररसर तभत्र प्रवशे गिे र बावहर तिजस्कि ेव्यजिको व्यवजस्थत अतभलेख राख्न े
पद्धततको ववकास गिि, सबै तिकायमा सीसीटीभी प्रणाली व्यवजस्थत गिि र तसंहदरबार 
पररसरको समग्र सरुक्षा प्रणालीलाई व्यवजस्थत गिि छुटै्ट अध्ययि गिुिपिे देजखन्छ। 

3= अथि मन्त्रालयले संसद र संसदीय सतमततले माग गरेका कागिात प्रमाणहरू र गररएका 
पत्राचारको िबाफ र वववरण उपलब्ि गराउिे तसलतसलामा ववषयको गाम्भीयिलाई ध्याि 
िददई हलकुा ढङ्गले व्यवहार गरेको सतमततले छाितबिको िममा महससु गरेकाले अथि 
मन्त्रालयका जिम्मवेार अतिकारीहरूले आफ्िो जिम्मेवारी र िबाफदेही सही रूपमा बहि 
गिुिपिे हनु्छ। 

4= बिेट तिमािणको गोप्य कक्षमा काम गिे कमिचारीहरूले बिेट तिुिमाको कायिमा संलग्ि 
पदातिकारी / कमिचारीहरूको जिम्मवेारी सम्बन्िी ववति अिसुार उि कक्षतभत्र 
ल्याण्डलाइि फोि र मोबाइल प्रयोग गिि िपाउिे व्यवस्था भएकोमा सूचिा आदाि 
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प्रदािका अन्य माध्यमहरू (सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, मेसेन्िर, ह्वा्सएप आदद) लाई 
पति प्रयोग गिि िपाउिे गरी समयािकूुल पररमाििि गिुि पदिछ।  

5= बिेट तिुिमाको कायिमा संलग्ि पदातिकारी / कमिचारीहरूको जिम्मवेारी सम्बन्िी ववतिमा 
उल्लिखित रािस्वका दरहरू पररवतिि, खारेिी तथा ियाँ प्रस्ताब गरी आतथिक वविेयकलाई 
अजन्तम रूप ददिे छलफलमा अथिमन्त्री, अथि राज्यमन्त्री, अथि सजचव, सजचव (रािस्व), रािस्व 
व्यवस्थापि महाशाखा प्रमखु, भन्सार ववभाग तथा आन्तररक रािस्व ववभागका 
महातिदेशकहरू र रािस्व व्यवस्थापि महाशाखाका भन्सार र आन्तररक रािस्व हेिे 

उपसजचव बाहेक अन्य कुि ै पति पदातिकारीलाई संलग्ि िगराउि े व्यवस्था बमोजिम 
संलग्ि हिु पाउिे पदातिकारीलाई संलग्ि गराउि उजचत हनु्छ।  

6= अथि मन्त्रालयमा रािस्व सजचव र अथि सजचव गरी दईु सजचव रहिे व्यवस्था रहे तापति 
आतथिक वविेयक तिमािण र रािस्व व्यवस्थापिमा समेत रािस्व सजचवको भतूमका प्रि 
िभएको आशयको अतभव्यजि रािस्व सजचवबाटै आएकोले पद अिरुूपको पदातिकार 
कायम गररि ुपदिछ। 

7= रािस्वको दर सम्बन्िी प्रस्तावमा रािस्व िीतत कायािन्वयिमा प्रमखु जिम्मवेारी रहि े
रािस्व सजचव र रािस्व व्यवस्थापि महाशाखा प्रमखुको समेत हस्ताक्षर हिु ुपदिछ। 

8= सेतिटरी प्याड, फलाम, ववद्यतुीय गातड, पाम र पामोतलि तेल लगायतका वस्तमुा गररएको 
रािस्वका दर पररवतििले स्वदेशी उद्योगलाई समते मकाि परेको र समाि वकतसमको 
व्यवसाय गिे व्यवसायीहरू बीच असमाि व्यवहार गरेको भने्न गिुासो व्यापक रूपमा 
आएकोले यथाथि जस्थततको ववश्लषेण गरी आवश्यकता अिरुूप दररेटमा पिुरावलोकि 
गररिपुछि।  

9= सीतमत व्यजि वा समूहलाई फाइदा हिुे गरी रािस्वका दरहरूमा हेरफेर हिुे गरेको बहस 
ववगत देजख िै हुँदै आएकोमा रािस्व दर तििािरण र हेरफेर गिे कायिलाई व्यवजस्थत 
कसरी गिि सवकन्छ भने्न बारेमा छुटै्ट अध्ययिको आवश्यकता महससु भएको छ, िसले 
आगामी बिेटहरूका सन्दभिमा यस्ता बहस कम हुँदै िाि सकूि।्  

10= रािस्वका दर तििािरण र हेरफेर अथितन्त्रमा दूरगामी र बहआुयातमक प्रभाव पािे 
संवदेिशील ववषय भएकाले यस प्रवियामा संलग्ि हिु ेआन्तररक रािस्व ववभाग, भन्सार 
ववभाग, रािस्व व्यवस्थापि महाशाखा, रािस्व सजचव र अथि सजचवले गरेका काम 
कारबाहीहरूको तलजखत अतभलेख व्यवजस्थत गिुिपिे, तिणियहरूको अतभलेख राख्नपुिे, तल्लो 
तहबाट प्रस्ताव गररएका िीतत र दरहरूको तसफाररसको अतभलेख सरुजक्षत राख्नपुिे, करका 
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दरहरू हेरफेर गिे कारण र औजचत्य पवुि तथा रािस्व पररचालिमा पािे अिमुातित 
असरको प्रके्षपण गिे कागिातहरू गोपिीयता उल्लङ्घि िहिुे गरी सरुजक्षत राख्न ुपदिछ। 

11= रािस्वका दर तििािरण र हेरफेर गदाि मलुकुमा लगािीको वातावरण प्रवद्धिि हिुे र समग्र 
अथितन्त्रमा प्रततकूल प्रभाव िपिे गरी साथै िीततगत तिरन्तरतालाई समते ध्याि ददई तीव्र 
आतथिक वृवद्ध हातसल गदै ददगो आतथिक ववकास गिे तथा प्राप्त उपलजब्िहरूको न्यायोजचत 
ववतरण गरी आतथिक असमािताको अन्त्य गिे र राविय अथितन्त्रलाई आत्मतिभिर, स्वतन्त्र 
तथा उन्नततशील बिाउँदै समािवाद उन्मखु, स्वतन्त्र र समदृ्ध अथितन्त्रको ववकास गिे 
संवविािद्वारा तिददिि राज्यको आतथिक उद्दशे्य हातसल गिे ददशातफि  उन्मखु हिुे गरी 
वैज्ञातिक र वस्ततुिष्ठ आिारमा गिुि पदिछ। 
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5 पररच्छेद ५ 
     ववववि   

5.1 फरक मत
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अिसूुची १ 
सतमतमा रहिभुएका सदस्यहरूको िामावली 

ि.सं. िाम थर पद कैवफयत 

1  मा. लक्ष्मणलाल कणि सभापतत  

2  मा. खगराि अतिकारी सदस्य  

3  मा. देवप्रसाद गरुुङ सदस्य  

4  मा. पषु्पा भसुाल (गौतम) सदस्य 
तमतत २०७९/०३/३० 
सम्म 

5  मा. प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य  

6  मा. तबमला वव.क. सदस्य  

7  मा. भािभुि ढकाल सदस्य  

8  मा. मािबहादरु ववश्वकमाि सदस्य तमतत २०७९/०३/३० 
देजख 

9  मा. शजिबहादरु बस्िते सदस्य  

10  मा. सरलाकुमारी यादव सदस्य  

11  मा. तसताराम महतो सदस्य  

12  मा. सरेुन्रकुमार यादव सदस्य  
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अिसूुची २ 
सतमततमा कायिरत कमिचारीहरूको वववरण 

ि.सं. िाम थर पद 

1  डा. सरेुन्र अयािल सतमतत सजचव 

2  श्री प्रदीप गरुागाईँ उपसजचव 

3  श्री करिबहादरु भाट  कम्प्यटुर प्रोग्रामर 

4  श्री सतमर गौतम िायब सबु्बा 

5  श्री केशबबहादरु काकी माइक सञ्चालक 

6  श्री गणेश अतिकारी तभतडयोग्राफर 

7  श्री अस्मी बढुामगर कायािलय सहयोगी 
 

मरुणतफि  

ि.सं. िाम थर पद 

1  श्री बाबरुािा महििि मरुण अतिकृत 

2  श्री रोबि प्रिापतत मरुण अतिकृत 

3  श्री गम्भीरमाि तसंह तसतियर प्रसे टेजक्ितसयि 

4  श्री रािेन्रप्रसाद लातमछाि े तसतियर प्रसे टेजक्ितसयि 

5  श्री प्रमेबहादरु चन्द तसतियर प्रसे टेजक्ितसयि 

6  श्री कृष्णकला पौडेल तसतियर प्रसे टेजक्ितसयि 

7  श्री तबिोद न्यौपाि े प्रसे टेजक्ितसयि 

8  श्री तबमला बढुा प्रसे टेजक्ितसयि 

9  श्री मदि तगरी कायािलय सहयोगी 
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अिसूुची ३ 
सतमततको कायितबति 
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अिसूुची ४ 

सतमततका तिणियहरू 
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5= अिसूुची ५ 

अथि मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसँग गररएको छलफलको सार संके्षप 

5.1 भन्सार ववभागका महातिदेशक श्री कमल प्रसाद भट्टराई सँगको प्रश् िोत्तर र छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• आफ्िो पररचय ददिहुोस।् 

• बिेट तिमािणमा ववभागको र तपाईंको भतूमका के रहन्छ? 

• रािस्व दर हेरफेरमा ककसको संलग्िता हनु्छ? तपाईंको भतूमका के हनु्छ? 

• ववभागले रािस्वका दरहरू सम्बन्िमा के-के सझुाव ददएको तथयो? तीमध्ये कतत ववषय 
सझुाव अिसुार भयो र के-के सझुाव ददएभन्दा फरक भयो? 

• रािस्वका दरहरू हेरफेर गदाि आिार र मापदण्ड के-के हनु्छ? 

• बिेट प्रस्ततु हिु े अजघल्लो ददि सो प्रवियामा को-को संलग्ि तथए? के त्यहाँ कोही 
अिातिकृत व्यजि तथए? तथए भिे ततिको भतूमका के रह् यो? 

• रािस्वका दरहरू हेरफेर गदाि केही तिजश् चत व्यजि वा समूहलाई लजक्षत गरी हेरफेर 
गररएको हो? 

• सतमततले माग गरे बमोजिम सीसीटीभी फुटेि वकि उपलब्ि हिु सकेि? 

महातिदेशकको िबाफको सार संक्षपे 

• म कमल प्रसाद भट्टराई। ववगत ५ मवहिादेजख भन्सार ववभागको महातिदेशकको रूपमा 
कायिरत छु। 

• ववश् व भन्सार संगठिले ववश् वव्यापी रूपमा तिकासी पैठारी हिुे मालवस्तकुो संकेतीकरणको 
लातग प्रयोग गिे HS Code को ियाँ भसिि २०२२ ििवरीदेजख लागू भएकोले त्यसलाई 
अद्यावतिक गिे समतेका कायिमा ववभाग फागिुको अजन्तम हप् तादेजख िै गहृकायिमा तथयो। 

• रािस्व परामशि सतमतत अन्तगित भन्सार उपसतमतत गठि भएको तथयो। यसमा ववभागको 
महातिदेशक संयोिक र अन्य केही कमिचारी सदस्य तथयौँ। यसले भन्सार सम्बन्िी ववषयमा 
रािस्व परामशि सतमततलाई प्रततवदेि बझुायो। सो िममा हामीले तििी क्षेत्र समतेबाट 
सझुाव संकलि गरेका तथयौँ। 
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• अथि मन्त्रालयले िीतत पत्र माग गरेको तथयो। हामीले िीतत पत्र तयार गरी पठायौँ। 
त्यसमा भन्सार दरबन्दीका कुराहरू िभई िीततगत ववषयहरू र भन्सार ऐि तथा 
तियमावलीमा आवश्यक संशोििका कुराहरू तथए, ििु लागू भएकै छि।् 

• वैशाख देजख िै रािस्व सजचवज्यूसँग छलफल गरेका हौँ। कृवष उत्पादिलाई प्रोत्साहि 
गिे, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गिे, वातावरणमा प्रततकूल असर पािे वस्तहुरूको आयात 
तिरुत्सावहत गिे, वज चततकरणबाट समावेशीकरणतफि  िािे ववषयबाट मागिदजशित हिु 
माििीय मन्त्रीज्यू र सजचवज्यूबाट तिदेशि भएको तथयो। करका दर पररवतििको मापदण्ड 
पति यीिै हिु।् सामान्यतया कच्चा पदाथिको भन्दा तयारी वस्तकुो भन्सार दर मातथल्लो 
स्ल्याबमा हिु ुउजचत हिुे मापदण्डलाई पति ववचार गररएको हो। 

• बिेट प्रस्ततु हिुे अजघल्लो ददि मन्त्रीज्यू, अथि सजचवज्यू, रािस्व सजचवज्यू तथा आन्तररक 
रािस्व ववभाग र भन्सार ववभागका महातिदेशक मातै्र बसेर अजन्तम दरबन्दी तयार गररएको 
हो। दरबन्दी लेत ि ेस्थाि खाली भएको soft copy मा मन्त्रीज्यू र सजचवज्यूको तिदेशि 
अिसुार आन्तररक रािस्व ववभागका महातिदेशक र म बसेर दरबन्दी प्रवववि गरेका हौँ। 

• HS Code मा भएका १ देजख २ प्रततशत वस्तमुा मातै्र करका दर पररवतिि भएका छि।् 

• बिेट तिुिमा ददग्दशिि बमोजिम जिम्मेवार पदातिकारीकै संलग्ितामा सबै प्रविया भएको 
महससु गरेको छु। एउटा टोली ववतियोिि वविेयकमा अथि सजचवज्यूको कायिकक्षमा काम 
गरररहेको हनु्थ्यो। म र आन्तररक रािस्व ववभागका महातिदेशक रािस्व सजचवज्यूको 
कायिकक्षमा गई छलफल गथ्यौं। दरबन्दी पररवतिि गिे अजन्तम समयमा दवैु सजचवज्यू र 
दवैु महातिदेशक माििीय मन्त्रीज्यूको कायिकक्ष सँगैको गोप्य कक्षमा गएका हौँ, मन्त्रीज्यूकै 
समक्षमा अजन्तम काम भएको हो। 

• अिातिकृत व्यजिको ववषयमा मैले पति स चारमाध्यमबाटै पवहलो पटक सिुकेो हुँ। 
मन्त्रालयमा छलफल हुँदा कोही त्यस्तो अिातिकृत व्यजि देजखि।ँ 

• कुिै अमकु व्यजि वा समूहलाई मात्र फाइदा हिुे गरी हेरफेर भएको िस्तो महससु भएको 
छैि।  

• अथि मन्त्रालयको सीसीटीभीको सम्बन्िमा भन्सार ववभागले प्रततविया ददिे आिार िहोला। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• मन्त्री र सजचवले ददएको तिदेशि entry मात्र गिे हो वक त्यसमा केही अिजुचत लागेमा 
ववमतत रात िहुनु्छ? 
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• तपाईंले ददिभुएको सझुाव अिसुार ि ैदरहरू पररवतिि भएका छि ्वक सझुावभन्दा फरक 
छि?् 

• सेतिटरी प्याडमा िेपाली उद्योग िै माग िान् ि सक्षम भएकोले आयातमा भन्सार बढाउिपुिे 
उद्योग, वाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयको राय ववपरीत भन्सारमा ९० प्रततशत छुट वकि 
ददइएको हो? आयात गिे केही तिजश् चत व्यजिको फाइदालाई हेरेर गररएको हो? 

• Sponge iron मा भन्सार छुट ददिे र billet मा बढाउिे ववभेदकारी िीतत वकि? यही कारण 
ठूला उद्योगहरू िराशायी हिु लागेको र यसले रोिगारी गमु्िे समाचारहरू पति स चार 
माध्यममा आइरहेका छि।् 

• Palm oil मा ददइएको छुटले स्वदेशी तेल उद्योग मारमा परेका छि।्  

• बढी दूरी चल्ि ेववद्यतुीय गाडीमा वकि भन्सार बढाइयो? वातावरणीय वहसाबले झि ्प्रोत्साहि 
गिुिपिे होइि?  

• ५ मवहिा भयो भन् िभुयो महातिदेशक हिुभुएको। वकि बिेट बिाउिे बेलामै महातिदेशक 
पररवतिि हनु्छ? यसअजघ कहाँ हिुहुनु्थ्यो तपाईंभन्दा अजघको महातिदेशक अवकास हिुभुएको 
हो वक के हो? 

• आन्तररक रािस्व ववभाग यसमा संलग्ि हिुपुिे कारण के हो?  

• तपाईं र आन्तररक रािस्व ववभागका महातिदेशकले entry गररसकेपतछ ददिभुएको draft 

त्यही िै अजन्तम हो वक त्यसमा पररवतिि गििसक्िे अको authority हनु्छ? 

• के-के मा दर हेरफेर भयो त्यो पति हाइलाइट भए हनु्थ्यो। 

• िेठ १४ गते कतत बेला मन्त्रालय प्रवशे गिुिभयो र १५ गते कतत बेला बावहर तिस्किभुयो? 

थप प्रश्नमा महातिदेशकको िबाफको सार संक्षपे 

• ववतभन् ि चरणका छलफलमा हाम्रो बझुाइ यस्तो छ भिेर तकि सवहत हाम्रो राय हामी रातछौँ 
िै। तर कुि ैववषयमा हाम्रो बझुाइ र सजचवज्यूको बझुाइ फरक परेमा वा सजचवज्यूको 
बझुाइ र माििीय मन्त्रीज्यूको बझुाइ फरक परेमा त्यस्तो बेला हामी कमिचारीले hierarchy 

को सम्माि गिुिपछि। 

• आतथिक सामाजिक पररवेश, रािस्व लक्ष्य, ववदेशी मरुा सजञ्चततको अवस्था िस्ता कारणले 
केही ववषय तसफाररस गरेभन्दा फरक हनु्छ। ऐि र तियमावलीका सम्बन्िमा हामीले िीतत 
पत्रमा ददएको सझुाव बमोजिम िै भएको छ। 



  ;+;bLo 5fglag k|lta]bg, @)&(      77 

• Sponge iron र billet को सम्बन्िमा – कच्चा पदाथि र तयारी वस्तकुो शृ्रङ् खलामा billet 

को तलुिामा sponge iron को स्थाि मूल कच्चा पदाथि फलामखािीको बढी िजिक 
भएकोले billet लाई भन्दा sponge iron लाई प्रोत्साहि गररएको हो। यसले value chain 

मा पति योगदाि बढाउँछ। 

• सेतिटरी प्याड मवहलाको स्वास्थ्य र अतिकारसँग िोतडएको ववषय भएकोले यसमा भन्सार 
छुट हिुपुिे मागलाई सम्बोिि गररएको हो।  

• ववद्यतुीय गाडी १०० वकलोवाट सम्मकोमा पररवतिि गररएको छैि। बढी क्षमताका गाडीमा 
केही बढाइएको हो। ववदेशी मरुा सज चततमा चाप परररहेको समयमा बढी मरुा बावहररिे 
वस्तकुो आयात कम होस ्भन् िे उद्देश्य हो। बढी क्षमताका गाडी महँगो िै हिुे हुँदा त्यो 
खररद गिे व्यजि मातथल्लै आतथिक अवस्थाको हिुे भएकोले कम छुट ददइएको हो। 

• Palm oil चाउचाउ उद्योगमा कच्चा पदाथिको रुपमा प्रयोग हिुे गरेको छ। चाउचाउ आम 
उपभोिाले उपभोग गिे र तियाित पति हिु ेगरेकोले सो उद्योगलाई प्रोत्साहि िै गिुिपछि 
भिेर भन्सार छुट ददइएको हो।  

• म महातिदेशक भएको छोटो समय भएपति २४ वषिको अतिकृतस्तरको सरकारी सेवामा 
रही ववतभन् ि तिकायको अिभुव छ। ४ वषि हङकङमा महावाजणज्यदूत भएर पति काम 
गरेको छु। पतछल्लो समय प्रदेश तहमा सजचव भई मन्त्रालयको बिेट प्रवियामा पति 
संलग्ि भएको अिभुव छ। म भन्दा अजघको महातिदेशक सरुवा भई प्रदेश सजचवमा 
िािभुएको हो।  

• अन्तिःशलु्कको ववषय पति समावेश हिुे र अन्तिःशलु्क आन्तररक रािस्व ववभागको कायिके्षत्र 
पिे भएकोले सो ववभागको महातिदेशक पति संलग्ि हिु ु आवश्यक िै हो। यी दईु 
ववभागबीच अन्योन्याजश्रत सम्बन्ि छ। 

• हामीले तयार पारेको मस्यौदा print गरेर रुि ुपति गरेर सजचवज्यूलाई ददि ेहो, त्यसमा 
मन्त्रालयले आवश्यक ठािमेा पररमाििि गिि सक्छ। अजन्तम authority मन्त्रीज्यू ि ै
हिुहुनु्छ। 

• आतथिक ऐि पाररत भइसकेपतछ हामीले प्रकाशि गरेको भन्सार बलेुवटिमा मतुय पररवतिि 
देखाएका छौँ। त्यस्ता ३८ मालवस्त ुछि।् बलेुवटि ववभागको वभेसाइटमा उपलब्ि छ। 

• िेठ १४ गते तबहािैदेजख मन्त्रालयमै तथए।ँ १५ गते तबहाि ९/१० बिेततर रुि ुगरेर 
बझुाएपतछ म चावहँ मध्यान्हततर बावहररएको हुँ। 
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5.2 आन्तररक रािस्व ववभागका महातिदेशक श्री ररतेश कुमार शाक्य सँगको प्रश् िोत्तर र छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• आफ्िो पररचय ददिहुोस।् 

• बिेट तिमािणमा ववभागको र तपाईंको भतूमका के रहन्छ? 

• रािस्व दर हेरफेरमा कसकसको संलग् िता हनु्छ? तपाईंको भतूमका के हनु्छ? 

• रािस्वका दरहरू हेरफेर गदाि आिार र मापदण्ड के-के हनु्छ? 

• सेतिटरी प्याडमा िेपाली उद्योग िै माग िान् ि सक्षम भएकोले आयातमा भन्सार बढाउिपुिे 
उद्योग, वाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयको राय ववपरीत भन्सारमा ९० प्रततशत छुट वकि 
ददइएको हो? आयात गिे केही तिजश् चत व्यजिको फाइदालाई हेरेर गररएको हो? 

• Sponge iron मा भन्सार छुट ददिे र billet मा बढाउिे ववभेदकारी िीतत वकि? यही कारण 
ठूला उद्योगहरू िराशायी हिु लागेको र यसले रोिगारी गमु्िे समाचारहरू पति स चार 
माध्यममा आइरहेका छि।् 

• बिेट प्रस्ततु हिु े अजघल्लो ददि सो प्रवियामा को-को संलग् ि तथए? के त्यहाँ कोही 
अिातिकृत व्यजि तथए? तथए भिे ततिको भतूमका के रह् यो? 

• रािस्वका दरहरू हेरफेर गदाि केही तिजश् चत व्यजि वा समूहलाई लजक्षत गरी हेरफेर 
गररएको हो? 

महातिदेशकको िबाफको सार संक्षपे 

• म ररतेश कुमार शाक्य। ववगत ५ मवहिादेजख आन्तररक रािस्व ववभागको महातिदेशकको 
रुपमा कायिरत छु। त्यसअजघ ४ मवहिा अथि मन्त्रालयमा तथए।ँ २०६० सालमा तििामती 
सेवा प्रवशे गरी २०७३ सालदेजख सहसजचवको रुपमा ववतभन् ि तिकायमा काम गरेको छु। 

• ववभागले बिेटका लातग कररब ३ मवहिादेजख गहृकायि सरुु गरेको हो। अन्तिःशलु्क, 
मू.अ.कर, आयकर र संस्थागत सिुार – चार उपसतमततमाफि त रािस्व परामशि सतमततलाई 
राय ददएका तथयौँ।  

• ववभागको मतुय भतूमका आयकर ऐि, मू.अ.कर ऐि र अन्तिःशलु्क ऐिमा संशोिि गिुिपिे 
ववषयमा हनु्छ। यस पटक हामीले आयकरको स्ल्याब बढाएका छौँ, digital service tax 

लागू गरेका छौँ, िग्गाितमिमा पूिँीगत लाभ कर बढाएका छौँ (५ प्रततशत बाट हामीले 
प्रस्ताव गरेको १० प्रततशत, मन्त्रालयले final गरेको ७.५ प्रततशत), कोतभड प्रभाववत सािा 
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व्यवसायी र पयिटि व्यवसायलाई ५० देजख ९० प्रततशतसम्म आयकर छुट ददएका छौँ, 
चरुोट, मददरा र सतुीिन्य वस्तमुा अन्तिःशलु्क बढाएका छौँ। 

• बिेट तिमािणमा ५ वटा टोलीले काम गछि। पवहलो, ववतियोिि र बिेट बाँडपाँड LMBIS 

entry गिे। दोस्रो, आतथिक ऐिका भन्सार र अन्तिःशलु्क दरबन्दी बाहेकका ववषय तयार 
गिे। तेस्रो, सम्बद्ध वविेयकहरू तयार गिे। चौथो, बिेट विव्य तयार गिे। पाचौँ, 
भन्सार र करका दरबन्दी final गिे। 

• यस वषिको बिेटको कर िीतत  – कृवषलाई value chain मा िोड्िे, ववदेशी मरुालाई ध्याि 
ददई स्वदेशमै उत्पादि हिु सक्िे वस्तकुो आयात तिरुत्साहि, तियाित प्रोत्साहि, कच्चा 
पदाथि र तयारी वस्तमुा तहगत दरबन्दी 

• दरबन्दी अजन्तम गिे मन्त्रीज्यू, अथि सजचवज्यू, रािस्व सजचवज्यू तथा आन्तररक रािस्व 
ववभाग र भन्सार ववभागका महातिदेशक मातै्र बसेर हो। हामी (दईु महातिदेशक) ले 
तिदेशि अिसुार entry गछौँ। छलफल सबैले गछौँ तर अजन्तममा हामीले भिेको 
सजचवज्यूले का्ि सक्िहुनु्छ, उहाँले भिेको मन्त्रीज्यूले। chain of command अिसुार 
िै तिणिय हनु्छ। 

• Iron मा गत वषिकै िीततलाई तिरन्तरता ददइएको हो। यस ववषयमा पवहला पति कुरा 
उठेको हो। अध्ययि सतमतत बिेको छ तर त्यसको प्रततवेदि आइसकेको छैि। 

• सेतिटरी प्याडमा आउिे रािस्व १२ करोड रहेछ। मवहला अतिकारकमीहरूले “रातो कर” 
को ववरोिमा आन्दोलि गिुिभएको पति हो। मवहला मन्त्रालयले पति छुट ददि सझुाव 
ददएको तथयो। कर छुटको मागलाई सम्बोिि गदै भन्सारमा ९० प्रततशत छुट गररएको 
तर स्वदेशी उद्योगको वहत पति सन्तलुि गदै िेपालमै उत्पादि गिि आयात गररिे कच्चा 
पदाथिमा १ प्रततशत मात्र भन्सार लाग्ि ेव्यवस्था गररएको छ। सरकारले ववद्यालयहरूमा 
ववतरण गिे सेतिटरी प्याड िपेाली उत्पादि ि ैखररद गिुिपिे व्यवस्था गररएको छ, िसले 
अवहले १२० करोडको व्यापार गरररहेका स्वदेशी उद्योगलाई २०० करोडको बिार 
सतुिजश् चत गररददएको छ। 

• यसअजघ भिकेो ५ ििाले ि ैदर हेरफेरको काम गरेका हौँ। कोही अिातिकृत व्यजिको 
संलग्िता छैि। 

• कुिै अमकु व्यजि वा समूहलाई लजक्षत गरेको छैि। दर हेरफेर गदाि स्वाभाववक रूपमा 
कसैलाई फाइदा र कसैलाई िोक्साि स्वतिः हनु्छ िै।  



80     ;+;bLo 5fglag k|lta]bg, @)&(      

• करका दरहरूको असर अपेजक्षत भन्दा फरक भएमा त्यसमा फेरबदल गिे अतिकार िपेाल 
सरकारलाई रहेकै छ, त्यसबाट पति आवश्यकता अिसुार केही सिुार गिि सवकन्छ। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश्नहरूको सार संक्षपे 

• दर हेरफेर गदाि कसैलाई फाइदा कसैलाई घाटा हनु्छ भिेर भतिसक्िभुयो। कसलाई 
फाइदा हनु्छ भन् िे हेरेर गिुिभएको हो वक? 

• करका दर हेरफेरबाट लाभाजन्वत हिु ेव्यजिहरूसँग तपाई आफैँ  सम्पकि मा रहिभुएको भन् ि े
सतुिन्छ। यसमा खास के हो?  

• सेतिटरी प्याडको ववषयमा मवहला मन्त्रालयको छुट ददिपुछि भन् ि ेरायको कुरा गिुिभयो। 
करका ववषयमा अन्य मन्त्रालयको राय भन्दा उद्योग मन्त्रालयको रायको  औजचत्य बढी 
हिुे होइि र? वकि त्यसलाई बढी ध्याि ददइएि? कच्चा पदाथिमा १ प्रततशत र तयारी 
वस्तमुा १.५ प्रततशत – यतत कम अन्तरमा िेपाली उत्पादि प्रततष्पिाि गिि सक्छि ्त? 

• फलाममा लागू गररएको ववभेदकारी दरले गदाि कारण ठूला उद्योगहरू िराशायी हिु लागेका 
छि।् sponge iron मा ददइएको छुटको लाभ खै त उपभोिालाई? मूल्य त बढेकै छ। 

• Palm oil मा ददइएको छुटले स्वदेशी तेल उद्योग मारमा परेका छि।्  

• बढी दूरी चल्ि ेववद्यतुीय गाडीमा वकि भन्सार बढाइयो? वातावरणीय वहसाबले झि ्प्रोत्साहि 
गिुिपिे होइि?  

• भन्सार सम्बन्िी ववषयमा आन्तररक रािस्व ववभाग यसमा संलग्ि हिुपुिे कारण के हो?  

• िेठ १४ गते रातत को-को कहाँ बसेर दर अजन्तम गिुिभएको हो? त्यहाँ अिातिकृत व्यजि 
तथए वक तथएिि।् 

थप प्रश्नमा महातिदेशकको िबाफको सार संक्षपे 

• अतिकांश प्रश्नहरू भन्सार ववभागसँग सम्बजन्ित छि।् यद्यवप प्रवियामा संलग्ि भएको र 
केही समय अजघसम्म मन्त्रालयमा रहेको हुँदा उठेका प्रश् िको उत्तर ददिपुिे जिम्मवेारी 
मेरो पति हो। 

• बिेट तिमािण प्रवियामा तििी के्षत्रले पति िेरै सझुाव ददन्छ। उहाँहरू आफ्िा अिकूुलका 
सझुाव ददिहुनु्छ। हामीले उहाँहरूको कुरा सनु् िपुिे हनु्छ, भाग्ि तमल्दैि। त्यही भएर 
communication हनु्छ। तर हामी कसलाई फाइदा पगु्छ िहेरी समग्रमा मलुकुलाई 



  ;+;bLo 5fglag k|lta]bg, @)&(      81 

फाइदा हिुे गरी गछौँ। व्यवसायीहरूसँग संवाद भएपति हामी दरबन्दी अजन्तम गिे समयमा 
संवादमा रहँदैिौं र गोपिीयता पति भंग गदैिौं।    

• सेतिटरी प्याडमा कच्चा पदाथि र तयारी वस्तमुा भन्सार दरको अन्तर न्यूि भएको कुरा 
सही हो। यतत अन्तरले वास्तवमै िेपाली उत्पादिले प्रततष्पिाि गिि सक्दैि। तर गणुस्तर 
लगायतका कारणले यतत छुट ददँदा पति आयाततत प्याड िेपाली उत्पादिभन्दा महँगै छ।  

• िेपालमै पति billet उत्पादि हिुे हुँदा Billet को आयातमा कर वृवद्धले billet मा आिाररत 
उद्योग िराशायी िै हिुे अवस्था त िहुिुपुिे हो। कतै काटेतलङ पो भएको छ वक? 

सम्बजन्ित तिकायको ध्यािाकषिण होला। 

• ववद्यतुीय गाडीका िाममा साविितिक गाडी िभई ववलासी तििी गाडी आई डलर िेरै 
बावहररिे तर रािस्वमा योगदाि िहिुे देजखएकोले केही कर बढाइएको हो। अझै पति 
तडिले गाडीको तलुिामा एक चौथाइ मात्र कर छ। 

• Palm oil चाउचाउ र तबस्कुट उद्योगमा कच्चा पदाथिको रुपमा प्रयोग हिुे गरेको छ। 
स्वदेशी उत्पादिलाई सहयोग होस ्भिेर कर छुट ददइएको हो। 

• दरबन्दीमा भन्सार मात्र िभई अन्तिःशलु्कको ववषय पति समावशे हिुे र अन्तिःशलु्क 
आन्तररक रािस्व ववभागको कायिके्षत्र पिे भएकोले यस ववभागको महातिदेशक पति संलग्ि 
हिु ुआवश्यक िै हो। भन्सार र अन्तिःशलु्कमा तलइएको िीततमा तादम्यता तमलाउि र 
कततपय आयातमा अन्तिःशलु्क लाग्िे वस्तमुा स्वदेशी उत्पादिमा छुट ददिपुिे भएकोले सो 
समेत तमलाउि दवैु ववभाग एकैसाथ बस्ि ुआवश्यक हनु्छ। 

• िेठ १४ गते मन्त्रीज्यू, दवैु ििा सजचवज्यू, भन्सार ववभागका महातिदेशक र म तथयौँ 
टोलीमा। logistics मा सहयोग गिे मन्त्रालयका कमिचारीहरू मन्त्रालयमै भए पति गोप्य 
कक्षमा यतत ५ ििा बाहेक कसैको पहुँच तथएि। 

5.3 अथि मन्त्रालयका रािस्व व्यवस्थापि महाशाखा प्रमखु श्री भपूाल बराल सँगको प्रश् िोत्तर र 
छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• बिेट तिमािणमा के-के काम हनु्छ? त्यसमा महाशाखा र तपाईंको भतूमका के रहन्छ? 

• रािस्व दर हेरफेरमा कसकसको संलग् िता हनु्छ? तपाईंको भतूमका के हनु्छ? रािस्वका 
दर हेरफेर गिेमा अिातिकृत व्यजिको संलग्िता तथयो? 

• सतमततले माग गरे बमोजिम सीसीटीभी फुटेि वकि उपलब्ि हिु सकेि? 
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• सेतिटरी प्याडमा िेपाली उद्योग िै माग िान् ि सक्षम भएकोले आयातमा भन्सार बढाउिपुिे 
उद्योग, वाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयको राय ववपरीत भन्सारमा ९० प्रततशत छुट वकि 
ददइएको हो? आयात गिे केही तिजश् चत व्यजिको फाइदालाई हेरेर गररएको हो? 

• Sponge iron मा भन्सार छुट ददिे र billet मा बढाउिे ववभेदकारी िीतत वकि? यही कारण 
ठूला उद्योगहरू िराशायी हिु लागेको र यसले रोिगारी गमु्िे समाचारहरू पति स चार 
माध्यममा आइरहेका छि।् 

• बढी दूरी चल्ि ेववद्यतुीय गाडीमा वकि भन्सार बढाइयो? वातावरणीय वहसाबले झि ्प्रोत्साहि 
गिुिपिे होइि?  

महाशाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• बिेट तिमािण अन्तगित बिेट विव्य मस्यौदा, रकम बाँडफाँड र बिेट ववतियोिि, बिेट 
सम्बद्ध वविेयक सम्बन्िी, आवतिक समीक्षा, आतथिक सवेक्षण तयार पािे लगायत काम 
हनु्छि।् यी काम २-३ मवहिा अजघ देजख हनु्छि।् रािस्वका दर तििािरण गिे एउटा 
काम चावहँ बिेट संसदमा पेश हिुे अजघल्लो रात गिे प्रचलि छ। 

• मलाई माििीय मन्त्रीज्यूले बिेट विव्य मस्यौदा सतमततको संयोिकको जिम्मा 
ददिभुएकोले म त्यही काममा संलग्ि तथए।ँ 

• करको दर तििािरण गिे वटममा म तथइँि। मैले िािेबझेुसम्म मन्त्रीज्यू, दवैु सजचवज्यू र 
दईु ववभागका DG हिुहुनु्थ्यो। म त्यहाँ िभएकोले अिातिकृत व्यजिको बारेमा यवकि त 
भन् ि सजक्दि ँतर आफ्िो आखँाले कोही अिातिकृत व्यजि देजखि।ँ 

• सीसीटीभीको ववषय प्राववतिक ववषय भएकोले मलाई त्यतत िािकारी छैि। महाशाखाको 
वहसाबले पति प्रशासि महाशाखा अन्तगित पछि। 

• बिेट तिमािणको समयभन्दा अजघ देजख िै सेतिटरी प्याडमा “रातो कर” माफ गिुिपछि भन् ि े
र आयात तिरुत्साहि गिि कर बढाउिपुछि भन् िे दवैु पक्षका Delegation मन्त्रीज्यूलाई 
भे्ि आएका हिु।् मन्त्रीज्यूले दवैु पक्षको कुरा सनु् िभुएको र ववचार गरेर तिणिय तलन्छु 
भन् िभुएको िािकारी छ। 

•  ववद्यतुीय गाडी र फलामका सम्बन्िमा दर तििािरण सम्बन्िी कुि ैछलफलमा म सहभागी 
िभएकोले के भएको हो अिमुाि गरेर बोल्ि उपयिु िहोला। 
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सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• बिेट विव्य मस्यौदामा संलग्ि हिुभुएको रहेछ। senior सहसजचवले गिे हो वक कुि ै
खास महाशाखाले गिे हो वक मन्त्री र सजचवले चाहेको सहसजचवलाई जिम्मेवारी ददिे हो? 

• अथि वविेयक सम्बन्िी वटप्पणीमा तपाईंको हस्ताक्षर छैि भन् ि े सतुिएको छ। रािस्व 
महाशाखा प्रमखुकै हस्ताक्षर तबिा अजघ बढेको वविेयकको वैिातिकताको बारेमा तपाईंको 
िारणा के हो? 

• कसैलाई क्षतत पगु्िे र कसैलाई फाइदा हिुे गरी भएको दर हेरफेरलाई िीततगत भ्रिाचार 
भन् ि तमल्छ वक तमल्दैि? 

• बिेट तिुिमा ददग्दशििले करका दर तििािरण गिे कायिमा रािस्व महाशाखा प्रमखु र 
महाशाखाका आन्तररक रािस्व र भन्सार हेिे उपसजचव पति संलग्ि हिुे भिेको छ ति? 
वकि िहिुभुएको? 

• त्यहाँ िहिुभुएको भए अिातिकृत व्यजि प्रवेश गरेको समाचारको तपाईंले के आिारमा 
खण्डि गरेर ववज्ञतप्त तिकाल्िभुएको हो? 

थप प्रश्नमा महाशाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• बिेट विव्य लेखि रािस्व महाशाखाको पररतिमै पिे त होइि। सामान्यतया senior 

सहसजचवलाई ददि ेप्रचलि रहेछ। म भन्दा तसतियर एकििा हिुहुनु्छ। कुि वहसाबले 
मलाई ददिभुयो त थाहा भएि तर मन्त्रीज्यूले मलाई तोक्िभुएपतछ मेरो लातग जिम्मवेारी 
र अवसर दवैु हो। 

• आतथिक ऐिको कुिै प्रवियामा रािस्व महाशाखा प्रमखुले हस्ताक्षर गिे प्रचलि छैि। म 
आफू संलग्ि िभएकोमा गिे पति होइि। 

• ददग्दशििले तोकेको व्यजि यतत बाहेक अरू आउि ितमल्िे भन् ि ेहो, यतत सबै आउिपुिे 
भन् ि े होइि। मलाई बिेट विव्य मस्यौदाको जिम्मवेारी ददइएकोले म त्यसमै व्यस्त 
तथए।ँ 

• म मन्त्रालयको प्रविा पति भएकोले मन्त्रालयले िारी गिे ववज्ञतप्तमा प्रविाको हैतसयतले 
मैले ि ैसही गिे हो। मेरो तििी िभई मन्त्रालयको संस्थागत कुरा हो। 

5.4 अथि मन्त्रालयका बिेट तथा कायििम महाशाखा प्रमखु श्री चि बहादरु बढुा सँगको प्रश् िोत्तर 
र छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 
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• बिेट तिमािणमा तपाईं कुि कुि चरणमा कुि कुि काममा सहभागी हिुभुएको हो? 

• बिेट तिमािणमा बावहरी व्यजिको हस्तके्षप भएको हो वक होइि? 

• सेतिटरी प्याडमा िेपाली उद्योग िै माग िान् ि सक्षम हुँदाहुँदै भन्सारमा ९० प्रततशत छुट 
वकि ददइएको? 

• फलाम उद्योगमा वकि एक समूहलाई फाइदा पगु्िे िीतत तलइएको हो? 

• ववद्यतुीय गाडीमा वकि भन्सार बढाइयो? िेपालमा ववद्यतु surplus भएको अवस्था र 
वातावरणीय वहसाबले समेत झि ्प्रोत्साहि गिुिपिे होइि?  

महाशाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• बिेट तिमािण अन्तगित बिेट विव्य मस्यौदा सतमततको सदस्यको रुपमा संलग्ि तथए।ँ 

• महाशाखागत वहसाबले ववतभन् ि मन्त्रालयहरूलाई गररिे बिेट बाँडफाँड LMBIS प्रणालीमा 
entry गिे काम हनु्छ। कािूि महाशाखासँगको समन्वयमा अथि वविेयक बाहेकका बिेट 
सम्बद्ध बाँकी वविेयकको काम पति यस महाशाखाले गछि। 

• कर सम्बन्िी ववषयमा यस महाशाखाको कुिै संलग्िता हुँदैि। रािस्व व्यवस्थापि 
महाशाखा अन्तगित पिे ववषय हो। यो सम्बन्िी ववषयमा मैले बोल्ि ुउजचत िहोला। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• बिेट तिुिमा अन्तगित के-के पछिि?् यसमा को-को संलग्ि हिुपुिे हो र को-को संलग्ि 
भए? 

• गोपिीयता कायम हिुे सतुिजश्चत गिि के गररएको तथयो? 

• तपाईंकै जिम्माको काममा पति मन्त्रीज्यू र सजचवसँग छलफल गिुिपिे िै होला। त्यसरी 
मन्त्री र सजचवसँग भे्दा कोही अिातिकृत व्यजि देत िभुयो? 

• िेठ १४ गते करका दर हेरफेर गिे समयमा तपाईंको उपजस्थतत तथयो वक तथएि? त्यहा ँ
कोही अिातिकृत व्यजि तथए वक तथएिि?् 

थप प्रश्नमा महाशाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• बिेट तिमािणमा सरुुमा राविय योििा आयोगले मन्त्रालयगत र समग्र तसतलङ तििािरण गछि 
र मन्त्रालयहरूले entry गरेका कायििममा आयोग र अथि मन्त्रालयमै छलफल गछिि।् 
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प्रततबद्ध खचिमा पयािप्त रकम छु् याएको छ वक छैि, सीमातभत्र छ वक छैि भिेर हामी 
हेछौँ। 

• बिेट तिमािणका िममा गोपिीयता कायम गररएको हनु्छ। महाशाखामा सम्बजन्ित व्यजि 
बाहेक प्रवेश हुँदैि। lock गररएको हनु्छ, प्रहरी पति खटाइन्छ। 

• रािस्व सम्बन्िमा हाम्रो सहभातगता हुँदैि। हामीले खचिको ववषय हेिे हुँदा स्रोतको ववषय 
पति हामीलाई चावहन्छ, त्यसका लातग रािस्व महाशाखले रािस्व लक्ष्यको कूल अंक 
ददन्छ, त्यतत मातै्र थाहा हिुे हो। यस पटक िेठ १३ गते रातत कूल अंक ददिभुएको 
तथयो। 

• रािस्वका दरको छलफलमा हामी सहभागी हुँदैिौं, त्यहाँ के-के भयो थाहा हुँदैि। त्यहाँ 
हामीलाई प्रवेश गिे अिमुतत हुँदैि, भए पति हामी हाम्र ैकाममा यतत व्यस्त हनु्छौँ वक 
त्यहाँ िाि पति भ्याउँदैिौँ। 

5.5 अथि मन्त्रालयका प्रशासि महाशाखा प्रमखु श्री केदारिाथ शमाि र सूचिा प्रववति शाखा प्रमखु 
ठेकु शे्रष् ठ सँग प्रश् िोत्तर र छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• िेठ १४ गते ददउँसो १२:०० बिेदेजख िठे १५ गते ददउँसो १२:०० बिसेम्मको २४ 
घण्टाको फुटेि माग्दा असारको १४ ददिको फुटेि पठाएर सतमततलाई सहयोग गिि 
खोज्िभुएको वक असहयोग? 

• मागेको अवतिको फुटेि छैि भिे िबाफमा छैि भिेर वकि िलेखेको? 

• हामीले system िमागेको अवस्थामा system िै पठाउँछौँ भिेर दईुपटक लेत िकुो आशय 
के हो? 

• सीसीटीभी कवहलेदेजख िडाि भएको हो?  कवहले कवहले फेरबदल भएको छ? कततवटा 
क्यामेरा सञ्चालिमा छि?् क्षमता कतत छ? 

महाशाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• महाशाखाभन्दा मातथल्लो तहको तिणियले लेजखएको िबाफ हो।  

• System िै हेदाि सबै कुरा यवकि गिि सतमततलाई सहि होला वक भन् िे आशयले system 

उपलब्ि गराउछौँ भिेको हो। 

• २०७० सालदेजख CCTV िडाि भएको देजखन्छ। अवहले माग भए ितत अवतिको भण्डारण 
गिे क्षमता रहेिछ। 
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सूचिा प्रववति शाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• २०७० सालमा िडाि भएको हो, अवहलेसम्म त्यही चतलरहेको छ।  

• कुिैकुि ै क्यामेरा तबग्रदँा ममित गररि े गररएको छ, म सूचिा प्रववति शाखाको प्रमखु 
भइसकेपतछ रािस्व सजचवज्यूको कायिकक्षततर िािे प्यासेिमा २ वटा क्यामेरा थप गररएको 
छ। हाल १२ वटा क्यामेरा िडाि भएका छि।् 

• हामीसँग 2 TB को हाडि तडस्कमा भण्डारण हनु्छ। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• उपभोिा वहत संरक्षण म चलाई उि तमततको फुटेि छैि भिेर ददए ितत स्पष् ट िबाफ 
सतमततलाई वकि िददएको?  

• सूचिा प्रववति प्रमखुलाई त त्यो तमततको फुटेि छैि भिरे थाहा तथयो होला। सतमततबाट 
माग भइ आएपतछ िबाफ लेत ि ेिममा मातथल्ला पदातिकारीलाई छैि भिेर िािकारी 
ददिभुयो वक ददिभुएि? 

• उपभोिा वहत संरक्षण म चलाई बढीमा १३ ददिको रहिे भिेर उत्तर ददिभुएको छ। तर 
हामीलाई उपलब्ि गराउिभुएको hard drive मा १४ ददिको छ, अझ 2 TB मा 800 GB 

ितत भण्डारण क्षमता अझै बाँकी िै छ त? कतत ददिको रहिे हो स्पि पािुिहोस।् त्यततबेला 
१३ ददि के को आिारमा भन् िभुयो? 

• सीसीटीभी सम्बन्िी कायिववतिमा ३ मवहिाको फुटेि रात िपुिे व्यवस्था वकि पालिा 
िभएको?  

• मन्त्रालयको सीसीटीभीको तलङ्क अन्यत्र कतै पति िोतडएको छ? 

• मेवटएकै भए पति retrieve गिि सवकिे भिेर स चार माध्यममा आइरहेको छ। retrieve 

गिि सवकिे हो? 

• फुटेि आफैँ  तडतलट भएको हो वक कसैले गरेको हो? 

• िेठ १४ गते सरुक्षाको लातग कतत सरुक्षाकमी खटाइएको तथयो? त्यो ददि कतत पास 
ववतरण भएको तथयो? 
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थप प्रश्नमा महाशाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• उपभोिा वहत संरक्षण म चलाई सूचिाको हकसम्बन्िी ऐि बमोजिम सूचिा ददइएको हो। 
त्यसको तिणिय महाशाखा स्तरबाटै हनु्छ। सतमततलाई ददइएको िबाफ मन्त्रीस्तरबाटै 
भएको हो। हामीसँग िे ितत छ सबै ददिे तिणिय भएकाले त्यही अिसुार पठाइएको हो। 

• सीसीटीभी सम्बन्िी कायिववति खासगरी तििी तवरले रात िेका लातग लजक्षत हो। यद्यवप 
हामीले पति त्यसको पालिा गिुिपिे हो। २०७८ भदौदेजख प्रशासि महाशाखा प्रमखुको 
रूपमा रहँदा त्यसको पालिा गिि िसकेको जिम्मवेारी स्वीकाछुि। अवहले अद्यावतिक गिि 
लागेका छौँ। 

• सरुक्षाका लातग प्रहरी गणलाई अिरुोि गरेका हौँ। सरुक्षा संवदेिशीलता हेरेर कतत खटाउिे 
उसैले तिणिय गिे हो। 

• िेठ १४ र १५ गते साविितिक तबदा भएकोले कुि ैपति पास िारी भएको तथएि। 

• सूचिा प्रववति प्रमखुले भि ेअिसुार १३ ददि भतिएको हो। क्यामेराको गततववति अिसुार 
१-२ ददि घटीबढी हिु सक्िे रहेछ। 

थप प्रश्नमा सूचिा प्रववति शाखा प्रमखुको िबाफको सार संक्षपे 

• त्यो तमततको हामीसँग छैि भिेर मैले िािकारी गराएको तथए।ँ ििु पठाइयो त्यो पठाउिे 
वक िपठाउिे तिणिय मेरो तहबाट हिुे ववषय होइि। 

• सूचिाको हक अन्तगित सूचिा माग भएपतछ मलाई हेिि भतिएको तथयो। ३ ददिको डाटा 
ववश् लेषण गदाि १३ ददि सम्मको रहिे देजखएपतछ त्यसकै आिारमा िािकारी गराएको 
हुँ। १-२ ददि भेररएशि हिु ुसामान्य हो। 

• सतमततमा िततसक्दो तछटो पठाउिपुिे भएकाले Canteen  को ३ वटा क्यामरेाको 
िपठाएको हुँदा हाडि तडस्कको परैु स्पेस िभररएको हो।  

• सीसीटीभीको अन्यत्र कतै तलङ्क छैि। यसको छुटै्ट िेटवकि  छ। 

• Retrieve हिुे प्रववतिहरू छि।् हामीसँग त्यसको लातग चावहिे सफ्टवेयर र ििशजि 
छैि। 

5.6 रािस्व सजचव श्री कृष् णहरर पषु्कर सँगको प्रश् िोत्तर र छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• बिेटमा करको दर तििािरण गिे प्रवियाको बारेमा केही िािकारी ददिहुोस।्  
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• करका दर के का आिारमा हेरफेर गररएको हो? कुिै व्यजि वा समूहलाई फाइदा पगु्ि े
गरी गररएको भन् िे सतुिन्छ।  

• करको दर पररवतिि गिे समयमा अिातिकृत व्यजिको प्रवेश भएको र ततिको प्रभाव 
परेको कुरा सही हो? 

• रािस्वको दर हेरफेर गिे कायिमा को-को हिुहुनु्थ्यो? कुि प्रवियाबाट हनु्छ? 

• सतमततले पत्रमा माग गरेको भन्दा फरक तमततको फुटेि उपलब्ि गराइएको छ। उपभोिा 
वहत संरक्षण म चलाई त्यो तमततको फुटेि छैि भन् िभुएको रहेछ। सतमततलाई वकि छैि 
भिेर स्पि िबाफ ददिभुएि? 

सजचवको िबाफको सार संक्षपे 

• करका दरको सम्बन्िमा २ वकतसमको तयारी हनु्छ। हामी आन्तररक छलफल पति गछौँ 
र तििी के्षत्र तथा सरोकारवालाबाट आएका सझुावहरूलाई पति हेछौँ। 

• मन्त्रीज्यूको िेततृ्त्वमा रािस्व िीततका बारेमा हप् तौँ छलफल गररन्छ। आयात प्रततस्थापि 
गिे, स्वदेशी उत्पादिलाई प्रोत्साहि गिे, रोिगारी तसिििा गिे िीतत तथयो। कच्चा र 
तयारी पदाथिको आयातमा फरक तहमा महसलु लगाउिे पति हाम्रो िीतत तथयो। दर 
हेरफेरका आिार यीिै िीतत हिु।् 

• रािस्वका दर हेरफेर गिे टोलीमा मन्त्रीज्यू, अथि सजचवज्यू, म र दईु ववभागमा महातिदेशक 
गरी हामी ५ ििा तथयौँ। हामी सबैले छलफल गछौँ। अजन्तम तिणिय मन्त्रीज्यूको हनु्छ। 

• म त्यहाँ हनु्िले अिातिकृत व्यजि कोही पति देजखि।ँ तिरािार आरोप हो। रािस्वका 
दर तििािरणमा अिातिकृत व्यजि प्रवशे गिे कल्पिा पति गिि िसवकिे ववषय हो। 

• पत्रको िबाफ अथि मन्त्री समते रहिभुएका सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यूको तिणियबाट 
लेजखएको हो। त्यसमा मेरो केही भन् ि ुछैि। 

• सीसीटीभी मेरो कायिके्षत्रतभत्र िपिे हिुाले त्यस ववषयमा िबाफ ददँदा उजचत िहोला। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरू र त्यसमा सजचवको िबाफको सार संक्षपे 

प्रश् ि : उद्योग मन्त्रालयले सेतिटरी प्याडमा िेपाली उद्योगहरू िै माग िान् ि सक्षम भएकाले 
आयातमा भन्सार बढाउि सझुाव ददएको छ। तर आयातमा ९० प्रततशत भन्सार छुट 
ददइएको छ। सरकारका उच्च पदातिकारीका पररवारका सदस्य संलग्ि प्याड आयात गिे 
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कम्पिी भखिरै खलेुको भन् िे पति सतुिि आएको छ। कसैको स्वाथिबाट प्ररेरत भएर स्वदेशी 
उद्योगलाई िराशायी बिाउि खोजिएको हो? 

उत्तर : सेतिटरी प्याडमा िेरै गहि छलफल भएको हो। यसअजघ लाग्दै आएको करलाई 
मवहलाहरूले “रातो कर” भन्दै ववरोि गरररहिभुएको अवस्था तथयो। आन्दोलिहरू पति 
भएकै हिु।् उहाँहरूसँग छलफल हुँदा िेपाली उत्पादि र आयाततत प्याडको गणुस्तरमा 
फरक भएको र िेरैले ववदेशी िै रुचाउिे कुरा गिुिभएको हो। त्यसैले व्यापक छलफलपतछ 
छुट ददइएको हो। सरकारले छात्राहरूलाई तििःशलु्क ववतरण गिे प्याड स्वदेशी उत्पादि 
िै खररद गिुिपिे व्यवस्था पति हामीले गरेका छौँ। स्वदेशी उद्योगलाई यो प्राविािले संरक्षण 
गछि। 

प्रश् ि : Sponge Iron आयातमा भन्सार र अन्त:शलु्क दवैुमा छुट ददइएको छ भि ेBillet मा दर 
बढाइएको छ। एउटै Industry तभत्र यस्तो ववभेदकारी कर िीततले गदाि Billet मा आिाररत 
उद्योग िराशायी भई मिदरुहरू बेरोिगार हिुे अवस्था आएको छ। यसको के औजचत्य 
छ? 

उत्तर : कच्चा पदाथि, अिि तयारी र तयारी वस्तमुा तहगत कर लगाउिे िीतत हो। एउटा कारण 
उत्पादि शृ्रङ् खलामा billet भन्दा sponge iron एक तह पछातड हिुे भएकोले यसमा कम 
भन्सार लगाइएको हो। खेर गइरहेको ववद्यतु खपत गिे भएकोले पति प्रोत्साहि गररएको 
हो।  

प्रश् ि : पेरोतलयम पदाथिको खपत पति कम हिुे र वातावरणीय पक्षले पति प्रोत्साहि गिुिपिे 
ववद्यतुीय गाडीमा वकि भन्सार दर बढाइयो?  

उत्तर : मध्यम वगिले बढी वकन् ि े१०० वकलोवाट सम्मको गाडीमा भन्सार लगाइएको छैि। 
त्यसभन्दा मातथकोमा लगाइएको हो। अवहले ववदेशी मरुा सज चततको पति तयाल गिुिपिे 
भएकाले बढी डलर बावहररिे महँगो गाडीलाई तिरूत्सावहत गिि खोजिएको हो। 

प्रश् ि : ववभागहरू र रािस्व व्यवस्थापि महाशाखाबाट आएका दरका तसफाररस र अजन्तम तिणिय 
भएको दर कतत तमल्छ र कतत फरक छ? कतत दर अजन्तम गिे भन् ि ेतिणिय वा वटप्पणीमा 
क-कसको हस्ताक्षर छ? 

उत्तर : ववभाग र महाशाखाबाट आउिे document मा तििी क्षते्र, व्यवसायी र सरोकारवालाबाट 
के-के सझुाव प्राप्त भएका छि,् हालको दर के छ, WTO, SAFTA िस्ता सम्झौताबाट तसजिित 
अतिकतम सीमा के छ िस्ता ववषय उल्लेख हनु्छ, त्यसमा दर िै तसफाररस भएको चावहँ 
हुँदैि। अजन्तम दर सवहतको आतथिक ऐिको वविेयक िै क्यातबिेटमा प्रस्तावको रूपमा िाि े
भएकोले अरू वटप्पणी अतभलेख राजखँदैि। 
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प्रश् ि : तपाईंले दर तििािरण गिे अजन्तम समयमा ५ ििा सहभागी तथयौँ भतिरहि ुभएको छ। 
महातिदेशकहरूले पति त्यही भन् िभुयो। तर बिेट तिुिमा ददग्दशििमा रािस्व महाशाखा 
प्रमखु र रािस्व महाशाखाका आन्तररक रािस्व र भन्सार हेिे उपसजचवहरू पति रहि े
भिेको छ। उहाहँरूलाई वकि संलग्ि गराइएि? ५ ििा मातै्र हिुहुनु्थ्यो भिे टाइवपङ्ग ५ 
ििामध्ये कसले गर् यो? 

उत्तर : को-को संलग्ि हिु सक्िे भन् ि ेव्यवस्था हो। सबै हिु ुअतिवायि छैि। रािस्व महाशाखा 
प्रमखु बिेट विव्य मस्यौदा गिे सतमततको संयोिक हिुभुएको र मस्यौदा अजन्तम रूप 
ददिपुिे भएकोले त्यसमै व्यस्त हिुहुनु्थ्यो। दर बाहेक अरू सबै तयार भइसकेको फम्यािटमा 
२ ििा महातिदेशकले आ-आफ्िो ववषयका दरहरू entry गिुिभयो। 

प्रश् ि : दरमा अजन्तम तिणिय मन्त्रीज्यूको हनु्छ भन् िभुयो। तर तपाईंहरूले पति कुरा त रात िहुनु्छ 
होला ति? 

उत्तर : हामी सबैले छलफल गछौँ। व्यापक छलफल हनु्छ, feedback पति ददन्छौँ। बिेट 
राििीततक दस्ताविे भएकोले अजन्तम तिणिय त मन्त्रीकै हिुे गछि।  

प्रश् ि : बिेटमा तपाईंको हस्ताक्षर छ वक छैि? 

उत्तर : मन्त्रालयबाट क्यातबिेट िाि ेप्रस्तावमा रािस्व सजचवले हस्ताक्षर गिे प्रचलि छैि, अथि 
सजचवले गिुिहनु्छ। मेरो हस्ताक्षर छैि। 

प्रश् ि : बिेट आए लगतै्त वकि ववदेश िािभुएको? 

उत्तर : पूवितििािररत िै कायििम तथयो। मन्त्री र मतुयसजचवबाट स्वीकृतत तलएरै गएको हुँ। 

 

प्रश् ि : मन्त्रीज्यूले “११:३० बिेततर म तिजस्कए।ँ तबहाि  आउँदा सजचवहरू सोफामै तिदाइरहि ु
भएको तथयो ” भिेर अतभव्यजि ददिभुएको छ। मन्त्रीज्यू तिस्किभुएको हो? त्यो बीचमा 
के-के गिुिभयो? 

उत्तर : ठ्याक् कै समय त याद छैि। तर मन्त्रीज्यूले ददिपुिे ितत सबै तिदेशि ददइसक्ि ुभएपतछ 
तिस्किभुएको हो। DG हरूले entry गरेर रूि ुगररसकेपतछ कायिकक्षमै एकतछि आराम 
गरेको हो।  
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5.7 अथि सजचव श्री मि ुकुमार मरातसिी सँगको प्रश् िोत्तर र छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• बिेटमा करको दर तििािरण गिे प्रवियामा अिातिकृत व्यजि प्रवशे गरी प्रभाव पारेको 
भन् ि ेसमाचार स चार माध्यममा आए। अिातिकृत व्यजिको प्रवशे भएको हो? अिातिकृत 
व्यजिले कस्तो प्रभाव पारे?  

• कुिै व्यजि वा समूहलाई लजक्षत गरी फाइदा पगु्िे गरी करका दर तििािरण भए िस्तो 
देजखन्छ। फलाम उत्पादि गिे एक वकतसमका उद्योगलाई छुट र अको वकतसममा दर 
बढाइएको छ। ववद्यतुीय गाडीमा १०० वकलोवाटको थ्रसेहोल्ड लगाएर त्यसतभत्र पिे 
सीतमत कम्पिीलाई मात्र भन्सार छुट ददई अरूलाई भन्सार लगाइएको छ।  

• स्वदेशी उद्योग संरक्षण गिे पति भन् िे, अति िेपाल आन्तररक उत्पादिले िै आत्मतिभिर 
हिु सक्िे सेतिटरी प्याडको आयात गदाि लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रततशत छुट ददँदा 
स्वदेशी उद्योग िराशायी हुँदैिि?् 

• सतमततले मागेको फुटेि र कागिात उपलब्ि गराउिे प्रकृयागत ववषयमा पति वकि 
प्रिािमन्त्रीबाट तिणिय गराउि ुपरेको हो? जिम्मेवारी पन्छाउि हो? 

सजचवको िबाफको सार संक्षपे 

• करका दर तििािरण किे समयमा कोही अिातिकृत व्यजिको संलग्िता छैि। तमतडयामा 
त २ ििा सजचव र रािस्व महाशाखा र बिेट महाशाखाका सहसजचव भएको उल्लेख छ, 
िब वक रािस्व महाशाखाका सहसजचव बिेट विव्य मस्यौदालाई अजन्तम रूप ददिे 
कायिमा व्यस्त हिुहुनु्थ्यो र बिेट महाशाखाका सहसजचव LMBIS को काममा हिुहुनु्थ्यो। 
यसले पति तमतडयामा आएका कुरा आिारहीि हिु ्भन् ि ेदेखाउँछ।  

• िीततगत पररवतििले कसैलाई फाइदा र कसैलाई घाटा हिु सक्छ, त्यो कसैलाई लजक्षत 
गरेर गररएको होइि। गत वषि ववद्यतु खेर गयो। ववद्यतु खपत बढाउि ेउद्योगलाई केही 
प्रोत्साहि गिुिपछि भन् िे सझुावहरूलाई पति ध्याि ददइएको हो। 

• ववद्यतुीय गाडीमा िेरै डलर बावहररन्छ। अवहले िीतत बिाउँदा मरुा सज चततलाई पति ववशेष 
ध्याि ददिपुिे अवस्था छ। १०० वकलोवाट सम्मका गाडीमा छुट यथावत ् छ। 
सविसािारणले प्रयोग गिे गाडी त्यसैतभत्र पछिि।् ववलासी गाडीबाट केही रािस्व पति 
आउिपुछि भिेर हो। 
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•  सेतिटरी प्याडमा स्वदेशी उद्योगहरूको कुरा पति सतुिएको हो। तर रातो करको व्यापक 
ववरोि र आन्दोलि भएपतछ मवहलाको मागलाई सम्बोिि गररएको हो। यसमा स्वदेशी 
उद्योगलाई मकाि पिे अवस्था छैि। सरकारी तवरबाट छात्राहरूलाई ववतरण गररिे सेतिटरी 
प्याड स्वदेशी उत्पादि िै खररद गिुिपिे व्यवस्था पति यही बिेटमा गरेका छौँ। स्वदेशी 
उद्योगको ितत उत्पादि क्षमता छ त्यो सबै खपत हनु्छ। 

• ववशेष छाितबि सतमततलाई पठाउिे िबाफ राििीततक तहबाटै तिणिय हिु ुउपयिु हनु्छ 
भिेर मन्त्रीस्तरीय तिणिय गररएको हो। हाल सम्माििीय प्रिािमन्त्रीज्यूले िै अथि मन्त्रालय 
हेरररहिभुएकोले उहाँबाट तिणिय भएको हो। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरू र त्यसमा सजचवको िबाफको सार संक्षपे 

प्रश् ि : Sponge Iron आयातमा भन्सार र अन्त:शलु्क दवैुमा छुट ददइएको छ र तियाितमा पति ८ 
प्रततशत Incentive ददइएको छ। Billet मा दर बढाइएको छ। एउटै Industry तभत्र एक 
वकतसमका Production line लाई तेहेरो सवुविा र अको लाई भार थवपएको छ। यस्तो 
ववभेदकारी कर िीततले गदाि Billet मा आिाररत उद्योग िराशायी भई मिदरुहरू बेरोिगार 
हिुे अवस्था आएको छ। यसको के औजचत्य छ? 

उत्तर : अवहले ववदेशी मरुा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसैलाई हेरेर तियाित प्रवद्धिि गिि 
incentive ददइएको हो। तलुिात्मक लाभका के्षत्रमा तियाित प्रवद्धिि गिुिपछि भन् ि ेिीतत 
तलएका हौँ। यद्यवप फलाम व्यवसायीहरूसँग वाताि भइसकेको छ। मकाि पिे िै हो भि े
केही संशोिि गिि सवकन्छ भिेर मन्त्रीज्यूले भतिसक्ि ुभएको छ। अध्ययि गिुिपिे हनु्छ। 

प्रश् ि : के कच्चा पदाथि र के तयारी वस्त ुभिेर छुट्टाउिे मापदण्ड के छ? 

उत्तर : ववश् व भन्सार संगठिको HS Code छुट्टाउिे आिार हो। 

प्रश् ि : सतमततले मागेको भन्दा फरक तमततको सतमततलाई सान्दतभिक िै िहिु े फुटेि वकि 
पठाउिभुएको। एउटा NGO ले सूचिाको हक प्रयोग गरी फुटेि माग्दा उि तमततको 
फुटेि छैि भिेर लेत िभुएको रहेछ, सतमततलाई वकि छैि भिेर लेत िभुएि? 

उत्तर : एउटा तििी संस्थालाई ददएको िबाफभन्दा साविभौम संसदको सतमततलाई ददि ेिबाफ बढी 
ववस्ततृ हिुपुछि भिेर हामीसगँ िे छ त्यो सबै उपलब्ि गराएका हौँ।  

प्रश् ि : सीसीटीभी सम्बन्िी कायिववतिमा ३ मवहिाको अतभलेख सरुजक्षत हिुपुिे भतिएको छ। त्यो 
कायिववति पालिा िभएकोमा सजचवको हैतसयतले तपाईंले जिम्मेवारी तलिपुछि वक पदैि? 
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उत्तर : सीसीटीभी सम्बन्िी कायिववति छ, त्यो अिसुार मन्त्रालयको सीसीटीभीको क्षमता छ वक 
छैि भन् िे ववषयमा ध्याि पगेुको रहेिछ। पालिा गररिपुथ्यो। अन्य मन्त्रालयले पति पालिा 
गरेका छैिि।् 

प्रश् ि : ववभाग तथा रािस्व महाशाखाबाट तसफाररस भएको दरभन्दा अजन्तम तिणिय भएको दर के-
के मा कतत अन्तर छ? तिणियको वटप्पणी छ वक छैि? 

उत्तर : दरको अङ्क तसफाररस भएको हुँदैि। करका दर तििािरण हुँदा वटप्पणी उठाउि ेचलि छैि। 

प्रश् ि : आतथिक वविेयकमा रािस्व सजचवको हस्ताक्षर छ वक छैि? छैि भि ेवकि िभएको? रािस्व 
सजचवलाई भतूमका तिवािह गिि िददइएको हो? 

उत्तर : रािस्व सजचव सबै प्रवियामा पूणि रूपले संलग्ि हिुहुनु्छ। प्रस्तावको रूपमा मन्त्रीपररषद् 
िािे दस्ताविेमा एक ििा सजचवले हस्ताक्षर गिे हो, अथि सजचवले गिे अभ्यास छ। 
त्यसैले रािस्व सजचवको हस्ताक्षर िभएको हो। 

प्रश् ि : बिेट तिुिमा ददग्दशिि अिसुार करका दर तििािरण गिे कायिमा रािस्व महाशाखाका 
सहसजचव र २ ििा उपसजचव पति रहि सक्िे व्यवस्था छ। वहाहँरूलाई संलग्ि िगराई 
वकि ५ ििाले मात्र अजन्तम गिुिभएको? 

उत्तर : रािस्वका दरमा गोपिीयता अत्यन्त महत्त्वपूणि हनु्छ। त्यही भएर संलग्ि हिु सक्िे ८ 
ििा मध्ये पति ५ ििा मात्र बसेका हौँ। वहाँहरू अरू जिम्मेवारीमा हिुहुनु्थ्यो। 

प्रश् ि : तपाईं त यो ववषयमा वववाद आएपतछ तबदामा पति बस्िभुएको तथयो। ििादिि शमाि मन्त्री 
हुँदासम्म िफकि ि ेभन् िभुएको तथयो भिेर तमतडयामा सतुिएको तथयो। मन्त्रीले रािीिामा 
ददिभुएपतछ भोतलपल्टै फकि िभुयो फेरर। मन्त्रीले रािीिामा िददँदा तबदा बस्िपुिे र रािीिामा 
ददएपतछ फकि िे के कारण तथयो। 

उत्तर : ििु वकतसमको वववाद तमतडयामा आयो र त्यसपतछ सदिमा पति कुरा उठ्यो, तमतडया र 
सामाजिक सञ्जालमा व्यजिगत रूपमा मलाई पति िेरै िकारात्मक टीकावटप्पणी आए। 
माितसक रूपमा त्यो सबै थेग्ि िसकेर केही समय तबदा बस्छु भिेर बसेको हो। सम्माििीय 
प्रिािमन्त्रीले िै अथि मन्त्रालय सम्हाल्ि थाल्िभुएपतछ मलाई फकेर सहयोग गिि भन् िभुयो। 
देशको कायिकारी प्रमखुले त्यतत भन् िभुएपतछ िमान् िे कुरै भएि। 

5.8 पूवि अथि सजचव श्री जशजशर कुमार ढुङ्गािा सँगको छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• बिेट तिमािणमा तपाईंको अिभुव के छ? 
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• करको दर तििािरण गिे परम्परा कस्तो छ? मन्त्रीले ि ेभन्यो त्यही हिु ेहो? सजचवको 
भतूमका कतत हनु्छ? 

• तपाई सजचव हुँदा करका दर तििािरणमा को-को संलग्ि हिुहुनु्थ्यो? बिेट तिुिमा ददग्दशििले 
तििािरण गरेका व्यजिहरूको संलग्िता कस्तो हनु्थ्यो? सबैििा संलग्ि हिुे हो?  

पूविसजचवको िबाफको सार संक्षपे 

• २ वषि भन्सार ववभागको महातिदेशक हुँदा पवहलो पटक बिेट तिमािण प्रवियामा सहभागी 
भएको हुँ। त्यसपतछ १ पटक रािस्व सजचव र २ पटक अथि सजचवको रूपमा बिेट 
तिमािणमा सहभागी भएको छु। 

• िेरै छलफल सवहत दर तििािरण हनु्छ। रािस्व परामशि सतमतत हनु्छ िसमा तििी के्षत्र 
पति समावेश हनु्छ र व्यावसावयक सङ्घ सङ्गठिबाट सझुावहरू पति तलइन्छ। बिेट 
बिाउिभन्दा त्यस्तै ३-४ ददि अजघ मात्र त्यसले प्रततवदेि ददन्छ। त्यसमा िीततगत सझुाव 
हनु्छ, दर वकटाि गरेर सझुाव ददइएको हुँदैि। 

• करका दर तििािरण गदाि के-के पररवतिि गररयो भिे त्यसले रािस्वमा कस्तो असर पछि, 
बिेटले तलएका िीततमा सहयोग पगु्छ वक पगु्दैि, कुि के्षत्रलाई कस्तो प्रभाव पाछि भन् ि े
िस्ता ववषयहरू ववतभन् ि ववकल्पहरूको तीि महले बिाएर ववश्लषेण गररन्छ।  

• मन्त्रीको अजन्तम अतिकार भएपति छलफलमा सबैको input हनु्छ। मन्त्रीले भिेको कुि ै
कुरा ितमल्िे लाग्यो भिे यतत कारणले यो तमल्दैि भिेर convince गराउिपुछि, त्यो भतूमका 
सजचवले खेल्िपुछि। मेरो आफ्िै अिभुवमा तकि सवहत बताएपतछ मन्त्रीले मान् िहुनु्छ। 

• दर तििािरण गदाि मन्त्री र सजचव त हिुैपर् यो। रािस्व महाशाखाका सहसजचव पति बस्छि।् 
आन्तररक रािस्वको छलफलमा आन्तररक रािस्व ववभागका महातिदेशक र रािस्व 
महाशाखाका आन्तररक रािस्व हेिे उपसजचव पति संलग्ि हनु्छि।् भन्सारको छलफलमा 
भन्सार ववभागका महातिदेशक र रािस्व महाशाखाका भन्सार हेिे उपसजचव। म भन्सार 
ववभागको महातिदेशक हुँदा आन्तररक रािस्वको छलफलमा बजस्दिथेँ। म सजचव हुँदा 
पति त्यही ि ैअभ्यास तथयो। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरू र त्यसमा पूविसजचवको िबाफको सार 
संक्षपे 

प्रश् ि : फलाम उद्योगमा sponge iron मा भन्सार र अन्तिःशलु्क छुट ददइि ुर Billet मा दर 
बढाइि ुतपाईंको िारणामा कस्तो लागेको छ? 
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उत्तर : ववद्यतु खपत र तियाित सम्भाविाको कोणबाट sponge लाई प्रोत्साहि गिे िीतत ठीकै होला, 
तर एउटा प्रववतिलाई अको प्रववतिमा रूपान्तरण गिि समय ददएर त्यसका लातग चावहि े
उपकरणमा सहतुलयत ददिपुथ्यो। त्यसो िगदाि level playing field को अविारणा ववपरीत 
भयो भन् िे मलाई लाग्छ। 

प्रश् ि : सेतिटरी प्याडमा आयातमा ददइएको छुटको बारेमा तपाईंको िारणा के छ? 

उत्तर : स्वदेशी उद्योग कतत छि ्र ततिको उत्पादि क्षमता कतत छ, त्यसको  ववश् लेषण िपगेुको 
भन् िे लागेको छ। 

 

प्रश् ि : ववद्यतुीय गाडीमा भन्सार लगाइएको ववषयमा तपाईंको िारणा के छ?  

उत्तर : सविसािारणले खररद गिे एउटा range सम्म न्यूितम स्ल्याबमा राजखएको हनु्छ। पवहले 
१५० वकलोवाट तथयो, अवहले १०० वकलोवाट बिाइएछ। 

प्रश् ि : तीि महले अतिवायि हो? सरुजक्षत राजखन्छ? तियमिकारी तिकायले यो हेिि पाउँछ?  

उत्तर : बाध्यकारी होइि। तिणियकतािलाई सजिलो होस ्भिेर बिाउिे गररन्छ। 

प्रश् ि : फोि अफ गिुिपिे भतिएको छ कायिववतिमा। तपाईंको अिभुवमा पालिा गररन्छ यो तियम? 
Whatsapp, Viber िस्ता माध्यमको बारेमा के छ? अिातिकृत व्यजि प्रवेश गिे र प्रभाव 
पािे कुिै loopholes हनु्छि?् 

उत्तर : २०६८ सालमा बिटेको सूचिा चहुावट भएपतछ कायिववति बिकेो हो। कायिववतिको मूल 
ममि गोपिीयता िै हो।  मोबाइल अफ िै गररन्छ। ढोकाहरूमा डबल लक तसस्टम लागू 
गररएको छ। 

प्रश् ि : बिेट विव्य मस्यौदा कसले गिे परम्परा हो? 

उत्तर : विव्य मस्यौदा सतमततको ितेतृ्व तसतियर सहसजचवले गिे परम्परा छ। 

प्रश् ि : दर तििािरण गिे समयमा रािस्व महाशाखा प्रमखुलाई रात ि ुकजत्तको आवश्यक हो? 

उत्तर : पाररत भइसकेपतछ कायािन्वयि गराउि ेजिम्मेवारी खासगरी रािस्व महाशाखा प्रमखुकै हिु े
भएकोले रात ि ुिै उजचत हनु्छ। 

प्रश् ि : ३ मवहिाको सीसीटीभी फुटेि रात िपुिे प्राविािप्रतत तपाईं सजचव हुँदा ध्याि पगेुि? 
आफूपतछ आउिे सजचवलाई हस्तान्तरण गदाि यो ववषय िािकारीमा आएि? 
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उत्तर : कुिै वववाद िआउँदासम्म कुरा उठेि। भएको कायिववति पालिा िहिुमुा मरेो पति केही 
कमिोरी भएकै मान् िपुछि। सजचव पररवतिि हुँदा कामको वहसाबले गिुिपिे के-के छ, अभ्यास 
के-के छि ्भन् िे संस्थागत स्मतृत २४-२५ पािाको हस्तान्तरण गरेको हो, त्यसमा भौततक 
सम्पजत्तको बारेमा छैि। 

5.9 अन् िपूणि पोष् टका संवाददाता सरेुन्र काफ्ले र ममता थापा सँगको प्रश् िोत्तर र छलफल 

सभापतत र सदस्यरूले रात िभुएका प्रश् ि र त्यसमा संवाददाताहरूले ददिभुएको उत्तरको सार 
संक्षपे 

प्रश् ि : तपाईंहरूले िै अन् िपूणि पोष् टमा िेठ ३० गते प्रकाजशत गिुिभएको न्यूि ररपोटिकै आिारमा 
सदिमा पति कुरा उठेर यो सतमतत गठि भएको छ। समाचारमा लेत िभुएका ववषयहरूको 
स्रोत के हो? यस सम्बन्िमा तपाईंहरूसँग के प्रमाण छ? सतमततलाई बताइददिभुयो भि े
सतमततलाई िेरै सहयोग हिुे तथयो। 

उत्तर : हामीले हाम्रो समाचारको स्रोत खलुाउि तमल्दैि। स्रोतको संरक्षण गिुि पत्रकाररताको 
िमि िै मातिन्छ। हामीसँग भएको सूचिा बावहर ल्याउि ुहाम्रो काम तथयो, त्यो हामीले 
गररहाल्यौँ। यसलाई सतमततले िै तिष्कषिमा परु् याओस ्भन् िे हाम्रो चाहिा हो। 

प्रश् ि : अवहले पत्रकाररतामा िेरै प्रततष्पिाि छ। तपाईंहरूलाई चकुाउि कसैले गलत सूचिा त 
ददएको होइि? तपाईंहरू आफ्िो स्रोत प्रतत र आफूले लेखेको समाचार प्रतत कततको 
ववश् वस्त हिुहुनु्छ? 

उत्तर : हामी शतप्रततशत ववश् वस्त छौँ। हामीसँग यो सूचिा िेठ १५ गते ि ैआइसकेको तथयो। 
प्रमाणहरू सङ्कलि गिि र समाचारको भेररफाई गिि समय लागेकोले गदाि ३० गते मात्र 
प्रकाजशत भएको हो। हामीले लेखेको कुरा सत्य हो भन् िमेा हामी ढुक् क छौँ। 

प्रश् ि : यो ववषयलाई तिष्कषिमा परु् याउि सवकएि भिे तपाईंहरूकै पति ववश् वसिीयतामा प्रश् ि 
उठ्ि सक्छ। काल्पतिक कुरा लेखेर साविितिक ओहोदामा बसेका व्यजिहरूको बदिामी 
गराउि खोिेको आरोप पति लाग्ि सक्छ। स्रोत खलुाउि ितमल्िे पेशागत मयािदातभतै्र 
बसेर पति केही clue हरू ददि सवकन्छ भिे ददिहुोला। 

उत्तर : Clue हामीले लेखेका न्यूिहरूमै प्रशस्त छि।् िेठ ३० गते एक ददि मात्र होइि, 
हामीले यस ववषयमा पटकपटक लेखेका छौँ। अजघल्लो प्रततस्थापि वविेयकका ववषयमा 
पति लेखेका छौँ। हामीले ददिे clue पतत्रका माफि त िै ददिे हो। हामीलाई ववश् वास छ 
सतमततले यो ववषयलाई तिष्कषिमा परु् याउँछ। हामीले लेत ि े ववषय अझै बाँकी ि ैछ, 
समयिममा हामी लेतदै िाि ेछौँ। 
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प्रश् ि : सतमततले अवहले गरररहेका कामका ववषयमा त िािकार िै हिुहुनु्छ। तपाईंहरूको 
सझुावमा सतमतत सही बाटोमा वहँतडरहेको छ? हामी कसरी सत्यको िजिक पगु्ि सक्छौँ? 

उत्तर : हामीले हेदाि सतमतत सीसीटीभीमा िेरै केजन्रत भयो िस्तो लागेको छ। त्यो त तडतलट 
भयो भिेर कुरा आइसकेको छ। दर हेरफेरले कहाँ-कहा ँक-कसलाई प्रभाव पार् यो भन् ि े
ववषय हेिुिहोस।् कल तडटेलमा सतमतत प्रवेश गरेकै छैि। 

प्रश् ि : सजचव, महातिदेशक सबैले हामी ५ ििा मात्र तथयौँ, अिातिकृत व्यजि कोही तथएि 
भिेर statement ददिभुएको छ सतमततमा। 

उत्तर : रेतडमडे िबाफ ददिभुएि होला भिेर कसरी मान् िे? रािस्व सजचवले िेरै अतिकार छैि 
भन् िभुएको छ, रािस्व महाशाखा प्रमखु बिेट भाषण लेतदैहिुहुनु्थ्यो। मतुय व्यजिहरू 
संलग्ि िभएपतछ दर तििािरणको काम कसले चावहँ गर् यो होला त भन् िे कोणबाट पति 
सोच्िहुोस।् 

5.10  तिवतिमाि अथिमन्त्री माििीय ििादिि शमाि सँगको प्रश् िोत्तर र छलफल 

माििीय सभापततले सरुुमा रात िभुएका प्रश् िहरूको सार संक्षपे 

• यस वषि बिेट तिमािण प्रवियामा के-के काम कसरी भएका तथए? 

• बिेटमा करको दर तििािरण गिे प्रवियामा अिातिकृत व्यजि प्रवशे गरी प्रभाव पारेको 
भन् ि ेसमाचार स चार माध्यममा आए। अिातिकृत व्यजिको प्रवशे भएको हो? अिातिकृत 
व्यजिले कस्तो प्रभाव पारे?  

• सतमततले िठेको सीसीटीभी फुटेि मागेकोमा मन्त्रालयले असारको ददएको छ। िठेको 
फुटेि छैि पति भिेको छैि। कायिववति अिसुार रात िपुिे अवविको फुटेि राजखएको छैि। 
यस्तो वियाकलापले शङ्का उब्िाएको छ।  

• स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहि गिे र आयात तिरूत्साहि गिे िीतत छ भिेर सबै पदातिकारीले 
भन् िहुनु्छ। सेतिटरी प्याडमा िेपाल self sufficient छ। तर यसैको आयातमा ९० प्रततशत 
भन्सार छुट वकि? 

• Sponge Iron र Billet मा फरक िीतत तलइएको छ। एउटामा कर घटाइएको छ अकोमा 
बढाइएको छ। यसले गदाि उद्योगीहरू आन्दोलिमै उतत्रि ुपरेको अवस्था छ। यस्तो िीतत 
वकि तलइयो? 

• वातावरणीय वहसाबले प्रोत्साहि गिुिपिे ववद्यतुीय गाडीमा वकि भन्सार बढाइयो? 
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तिवतिमाि मन्त्रीको िबाफको सार संक्षपे 

• सरुुमा बिेट तिमािणका केही प्रवियागत कुरा रात ि चाहन्छु। बिेटमा आम 
सरोकारवालाका चासोका ववषय हुँदा रहेछि।् ४० भन्दा बढी सरोकारवाला समूहहरूसँग 
छलफल गररयो। ििस्तरमा पति व्यापक छलफल गररयो। मिेशका अत्यन्त गरीब 
समदुायदेजख कणािलीका दतलत समदुायसँग पति छलफल गररयो। ववतभन् ि क्षते्रका 
अथिववद्हरूसँग पति छलफल गररयो। पूवि अथिमन्त्रीहरू, राजष् रय योििा आयोगका पूवि 
सदस्यहरूसँग छलफल गररयो। मन्त्रालयमा आएका सरोकारवालाका मागहरूको अध्ययि 
गररयो। सजचवले ववभागीय प्रमखुहरूलाई प्रारजम्भक रूपमा तिदेशि ददिभुयो। ववभागहरूले 
आफ्िो तयारी गरे। विव्यको खाका तयार हिु थाल्यो। अजन्तम सातामा मात्र ती सबैको 
तिवफङ्ग सिुेँ।िठे १४ गतेका ददि मन्त्रालयका ववतभन् ि महाशाखाहरूमा अत्यन्त 
व्यस्तताका साथ काम हुँदै तथए। त्यसलाई “कारखािा” भतिदँो रहेछ। १४ गते साँझ २ 
ििा सजचव र २ ििा महातिदेशकलाई राखेर मैले िीततगत तिदेशि ददए।ँ तिदेशि 
ददइसकेर साढे ११ बिे ततर तिवास गएको तथए।ँ तबहाि लगभग ६ बिेततर फकेँ । 

• गररबी अन्त्य गिि सघाउ परु् याउिे, व्यापार घाटा कम गिे, अतत आवश् यक िहिुे वस्तमुा 
दर बढाउिे, तस्करी हिुे वस्तमुा तस्करी हिु िसक्िे गरी बढाउिे िीतत तलएका तथयौँ। 
तिकासी हिु सक्िे, ववद्यतु खपत गिे उद्योगलाई प्राथतमकता ददिे पति िीतत तथयो। 
आयातमा आिाररत अथितन्त्रबाट उत्पादिमा आिाररत अथितन्त्रतफि  िािे लक्ष्य तलइएको 
तथयो। यस पटक ववदेशी मरुा सज चततलाई पति ववशेष ध्याि ददिपुिे आवश्यकता तथयो। 
कच्चा पदाथि, अिितयारी र तयारी वस्तमुा तहगत फरक हिुपुिे िीतत तलइयो। 

• मन्त्रालयमा तभत्र बावहर िािे बाटोमा लक गररएको तथयो। सरुक्षाकमी पति खवटएका 
तथए। मन्त्रालयको पररचयपत्र भएका व्यजि बाहेक कोही आउि िाि सक्दैि। कोही 
बावहरी मान्छे, अिातिकृत मान्छे आउि सक्ि ेसम्भाविा िै हुँदैि। 

• सीसीटीभी सम्बन्िी कायिववति मलाई पति थाहा तथएि। क्षमता कतत छ भिेर प्राववतिक 
कुरा थाहा तथएि। म मन्त्री हुँदै एउटा संस्थाबाट माग भएको तथयो। सजचवले यस्तो 
आएको छ भिेर देखाउिभुएको तथयो। प्रविया परु् याएर ददिहुोस ्भिेर तिदेशि ददएको 
तथए।ँ सतमततले माग गरेको र त्यसमा मन्त्रालयले िबाफ ददएको सम्बन्िमा मैले रािीिामा 
ददइसेकपतछ मन्त्रालयबाट भएका कुराहरूको ववषयमा मलाई िािकारी छैि। 

• सरकारले बिेटमाफि त स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहि गिे र आयात तिरुत्साहि गिे िीतत 
तलएको हो। सेतिटरी प्याड चावहँ अपवाद ि ै हो। मवहला सरोकारवालाहरूको लामो 
समयदेजखको माग तथयो। मवहला माििीयज्यूहरूले सदिमा पति कुरा उठाउिभुएकै हो। 
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“रातो कर माफ गर” भिेर मवहिौँ आन्दोलि भएको हो। प्याडमा लगाउँदै आइएको 
भन्सारले मवहलाहरूलाई साँच्चै िै अन्याय भएको रहेछ िस्तो महससु भयो। यसबाट कतत 
रािस्व आउँदो रहेछ भिेर सजचवलाई सोिेँ, १२-१४ करोड आउँछ भन् िे तथ्याङ्क पेश 
गिुिभयो। त्यसोभए त्यतत रािस्व अरू स्रोतबाट make up गरेर यसमा हटाइददिहुोस ्भिेर 
तिदेशि ददएको हुँ। तर स्वदेशी उद्योगलाई पति मार पिि ददएको छैि। स्वदेशी उत्पादकले 
कच्चा पदाथि आयात गदाि लाग्िे भन्सार १ प्रततशतमा सीतमत गररएको छ। आयकरमा 
पति छुट ददइएको छ। अवहले १ अबि २४ करोडको व्यापार भएका स्वदेशी उत्पादकलाई 
सरकारी खररदमा स्वदेशी ि ैवकन् िपुिे प्राविािबाट २ अबिको बिार सतुिजश् चत गररददएका 
छौँ। 

• Sponge iron मा वातावरणका केही प्रश् ि उठेका छि ्तर ियाँ प्रववतिले त्यसलाई समािाि 
गदै आएका पति छि।् billet मा भन्दा sponge iron मा डलर कम बावहररन्छ। ववद्यतु 
खपत पति यसले बढाउि ेरहेछ। िेपालको फलाम खािीबाट उत्पादि सरुु भएपतछ त्यसैको 
कच्चा पदाथि उपयोग हिु सक्छ। तसमेन्टमा हामी आत्मतिभिर भइसक्यौँ, ढुङ्गा पति हामीसँगै 
छ। फलाममा आत्मतिभिर हिु सक्यौँ भिे हामी तिमािणमा आत्मतिभिर हनु्छौँ। ववस्ततृ 
अध्ययि गरौँ, म जिम्मवेारीका साथ भन् ि सक्छु, देशलाई फाइदा िै पगु्ि ेिीतत छ। 

• ववद्यतुीय गाडीमा तह तििािरण गर् यौँ। बाइकहरूमा CC भिेिस्तो के का आिारमा गिे 
भन्दा ववद्यतुीय गाडीमा वकलोवाटको आिारमा हुँदो रहेछ। १०० वकलोवाटसम्म वृवद्ध 
गररएि। त्यो भन्दा मातथको गाडीमा कर ववृद्ध गररयो। महँगो गाडीमा पति एकदम कम 
रािस्व उठ्िे अवस्था तथयो। अवहले डलर सज चतत कम भएको समयमा सस्ता िै आऊि ्
भिेर हो। िेपालमा कारोवार गिे कम्पिीहरूले एक वकतसमको मातै्र ल्याउँदैिि,् सबै 
वकतसमको ल्याउँछि।् कुिै कम्पिीलाई मकाि परेको छैि। 

• Palm Oil र Palmoline oil को पति िेरै कुरा उठेको छ। पवहला ितत िेपाल तभतत्रन्छ, 
सबै भारतततर िाँदो रहेछ, यहाँका उद्योगले िपाउि े रहेछि।् त्यही भएर यहाँका 
उद्योगहरूका लातग भिेर सहतुलयत ददइएको हो। अवहले भारतले िेपालबाट ितलि ेिीतत 
तलयो, त्यसपतछ यी ववषयहरू उठ्ि थालेका हिु।् चाउचाउ र तबस्कुट उद्योग िेरै छि ्
िेपालमा, फाइदा सबैलाई पगेुको छ। 

सतमततका माििीय सदस्यहरूले रात िभुएका थप प्रश् िहरू र त्यसमा तिवतिमाि मन्त्रीको िबाफको 
सार संक्षपे 

प्रश् ि : सभामखुज्यूको रोहवरमा सरकार पक्ष र प्रततपक्षबाट एक एक ििा बसेर फुटेि हेरौँ भिेर 
प्रततपक्षले पवहले िै प्रस्ताव गरेको तथयो। यसलाई वकि गम्भीर रूपमा तलइएि? 

उत्तर : सभामखुसवहत त्यसरी आउिभुएको भए हेिि िददि ेभन् िे कुरै हुँदैिथ्यो। आउिभुएि। 
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प्रश् ि : दरको हेरफेरको औजचत्य पजुष् ट गिे कागिातहरू छि?् 

उत्तर : के गदाि रािस्वमा कस्तो असर पछि भन् ि े ववश् लेषण सजचव र महातिदेशकहरूले 
presentation बिाएर screen मा देखाउिहुनु्थ्यो। छलफल हनु्थ्यो, केही पररमाििि गिुिपरे 
त्यहीीँ गिुिहनु्थ्यो। 

प्रश् ि : िीततगत तिदेशि गरेर बावहररए ँभन् िभुएको छ। तपाईंको अिपुजस्थततमा दर कसले अजन्तम 
गर् यो? तपाईंको अिपुजस्थततमा अिातिकृत व्यजिको प्रवेश भएि भिेर कसरी ववश्वस्त हिुे?  

उत्तर : मैले अजन्तम तिणिय गिुिपिे कुराहरू सवकएपतछ entry गिे मात्र काम बाँकी हुँदा तिजस्कएको 
हुँ। भोतलपल्ट संसदमा बिटे विव्य पति पढ्िपुिे भएकोले रातभरर बस्दा गाह्रो हनु्छ, 
केही आराम चावहन्छ भिेर सबैको सल्लाह अिसुार िै तिस्केको हुँ। बावहरी मान्छे प्रवेश 
गिि सक्ि ेसम्भाविा िै हुँदैि। कोही आएको भन् िे कुरा छुट हो। 

प्रश् ि : तिणिय प्रवियाका हस्ताक्षर सवहतका तलखतहरू के-के छि?् 

उत्तर : मन्त्रीपररषद् लािे प्रस्तावमा मात्र मेरो हस्ताक्षर छ। 

प्रश् ि : अथि मन्त्रालयको लामो अिभुव भएका शोभाकान्त पौडेल िस्ता कमिचारीहरूलाई बावहर 
पठाई कम अिभुव भएका वकि ल्याउिभुयो? अवहलेका िेरै सहसजचव अथिमा कम र अरू 
मन्त्रालयमा बढी अिभुव भएका हिुहुनु्छ। 

उत्तर : सजचवमा बढुवा हिुे बेला हिु लागेका सहसजचवलाई प्रदेशमा सजचवका रूपमा खटाइिे हुँदो 
रहेछ। त्यही कारण परुािाहरू प्रदेशमा सरुवा हिुभुयो। तियतमत प्रविया अिसुार िै सरुवा 
भएको हो। उपसजचव सम्म अथि मन्त्रालयकै ववजशष् टकृत कमिचारी हिुे भएकोले त्यसमा 
समस्या हुँदैि। 

प्रश् ि : सरकारको उच् च ितेतृ्वमा भएका पदातिकारीका पररवारका सदस्य संलग्ि भई सेतिटरी 
प्याड आयात गिे कम्पिी खलु्ि ु र आयातमा भन्सार ९० प्रततशत छुट हिुबुीच केही 
सम्बन्ि छ?  एक वकतसमका फलाम उद्योग बन्द िै हिु ेअवस्थामा पगु्िे गरी कर बढाएर 
अको वकतसममा छुट ददइएको छ। १५० वकलोवाट सम्मका ववद्यतुीय गाडीलाई न्यूितम 
दर तलिे गरेकोमा १०० वकलोवाट बिाइएको छ। तिजश्चत व्यजि र समूहको फाइदाको 
लातग दर हेरफेर गररएको िस्तो देजखन्छ। 

उत्तर : िीततले के गरे भन् िे ववषय महत्त्वपूणि हो। उत्पादिलाई िोड ददएको छ। कसैलाई लजक्षत 
गररएको छैि। रोिगारी र उत्पादि वृवद्ध भएको छ। राष् रको स्वाथिमा छ। भोतल पररणामले 
यो देखाउिे िै छ। सेतिटरी प्याडमा स्वदेशी उत्पादकमा मागहरू पति सम्बोिि भएका 
छि।् एउटा कच्चा पदाथि packing material मा उहाँहरूले माग्िभुएको छुट ददइएको 
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छैि, ३० प्रततशत भन्सार दर छ। त्यसको कारण के हो भि ेpacking material िपेालमै 
पयािप् त उत्पादि हिुे हुँदा िपेालकै वकन् िहुोस ्भिेर हो। ववद्यतुीय गाडीमा अवहले अतल िेरै 
तहमा वगीकरण गररएको हो। त्यतत गदाि पति यसबाट समाि मूल्यका पेरोतलयम गाडीको 
तलुिामा एक ततहाई मात्र रािस्व असलु हनु्छ। अजन्तम तिणियको जिम्मेवार म हुँ। बिेटका 
ववषयहरू संसदमा प्रस्ततु हिु ु अजघ कतै तलक भएको छैि। मन्त्रालयले संस्थागत 
मान्यतातभतै्र बसेर काम गरेको छ। 

 

प्रश् ि : अिातिकृत व्यजि भिरे रघिुाथ जघतमरेको िाम आएको छ पत्रपतत्रकामा। रघिुाथ जघतमरेलाई 
जचन् िहुनु्छ? 

उत्तर : परुािा कमिचारीहरूलाई पति कवहलेकाहीीँ ववभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछि।् 
मन्त्रालय आउििेाि े िममा सामान्य जचििाि छ। िजिकबाट जचजन्दि,ँ व्यजिगत सम्पकि  
छैि। 

प्रश् ि : तपाईंले काम गदाि team spirit कस्तो तथयो? अथि सजचव त तपाईंसँग काम गिि िसक्ि े
भिेर तबदा बस्िभुयो अति रािीिामा पतछ फकि िभुयो। 

उत्तर : team spirit मा मैले त केही समस्या अिभुतूत गरेको तथइँि। अरूले गिुिभएको भए थाहा 
भएि। मैले रािीिामा ददँदैछु भन् िे सजचवलाई थाहा पति तथएि। 
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अिसूुची ६ 

सतमतत र अन्य तिकायहरूबीच भएका पत्राचारहरू 
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अिसूुची ७ 

ररकभर भएका तभतडयो जक्लपका फे्रमहरू 
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अिसूुची ८ 

सतमततको बैठकका केही तस्वीरहरू  
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