माननीय उप�धान तथा अथर्मन्�ी कृष्णबहादुर महराको
कायर्कालमा अथर् मन्�ालयबाट सम्पा�दत
कायर् र उपलिब्धहरूको
सं िक्ष� झलक

नेपाल सरकार

अथर् मन्�ालय
२०७४, जेठ

१.

पृ�भू�म
•

मैले २०७३ साउन २० गते उप�धान तथा अथर्मन्�ीको िजम्मेवार�

ँ यसै �ममा २०७४ साल जे� १५ गते
सम्हाल्ने अवसर पाएको �थए।
आ�थर्क

वषर्

को

2074/75

बजेट

�स्तुत

गर�

आज

�म�त

2074/2/23 गतेसम्म मेरो कायर्कालको १० म�हना भन्दा बढ�

ँ
अव�ध अथर् मन्�ालयमा �वताए।
•

अथर् मन्�ालयको कायर्भार सम्हाल्दा �वगतको सरकारले �स्तुत गरे को
आ.व.

२०७३/७४

को

बजेटसम्बन्धी

�व�नयोजन

�वधेयक

मा�

सं सदबाट पा�रत भएको �थयो। यसका साथै अिघल्लो सरकारले ल्याएको
बजेट कायार्न्वयनको च ुनौ�त प�न मेरो सामु �थयो। व्यवस्था�पका-सं सदमा
आ�थर्क �वधेयक, रा� ऋण उठाउने �वधेयक, ऋण तथा जमानत
�वधेयक �वचाराधीन �थए, जसलाइर् पा�रत गराउनुपन� िजम्मवार� मेरो
काँधमा आएको �थयो।
•

ु को अथर्तन्� ज�टल मोडमा �थयो। दै �नक
मैले कायार्रम्भ गदार् मुलक
जीवन यापन र औ�ो�गक क्षे�मा चरम ऊजार् सं कट �थयो। आ�थर्क वृ��
दर लगभग शून्यको अवस्थामा �थयो। लगानीको वातावरण उत्साहपूणर्
�थएन। मु�ािस्फ�त ९.९ ��तशतको उच्चतम �बन्दुमा �थयो।अन्तरार्��य
व्यापारमा आएको सं कुचनमा सुधार आएको �थएन। औ�ो�गक उत्पादन
घट्दो �थयो। बजेटमा नवीन कायर्�महरू घोषणा ग�रएको भए ताप�न
त्यसलाइर् व्यवस्थापन गन� �वषय सहज �थएन। पुन�नमार्णको काम र
�वकास

आयोजनाहरूको

कायार्न्वयनले

अपेिक्षत

ग�त

�लन

सकेका

�थएनन्।
•

अिघल्लो सरकारले बजेट �स्तुत गरे को हुँदा नयाँ सरकारले आफ्ना
कायर्�म र घोषणाहरू लागु गनर् पुरक बजेट ल्याउनु राजनी�तक दृ��ले
सान्द�भर्क नै भएप�न �व�ीय अनुशासन, अथर्तन्�मा स्थीरता, नी�तगत
�नरन्तरता र �न�यको ला�ग मैले सा�वककै नी�त तथा कायर्�महरूलाइर्
�नरन्तरता �दइर् उपलब्ध �ोत र साधनको उच्च�म �योगको माध्यमबाट
अिघ बढ्ने �नणर्य गर� जसले चालु आ�थर्क वषर्मा सम� अथर्तन्�मा
अत्यन्त उत्साह�द र सकारात्मक ��तफल �दयो।
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२.

अढाई दशकको उच्च आ�थर्क वृ�� र सकारात्मक आ�थर्क प�रसूचक
•

आ�थर्क वषर् 2073/74 मा आ�थर्क वृ��दर अत्यन्त उत्साहजनक
र�ो। अनुकुल मौसम, समयमै मल र �बउको आपू�तर्, पुँजीगत खचर्मा
सुधारका �यास, ऊजार्को उपलब्धता, वािञ्छत व्यवस्थापक�य सुधार र
लगानीको वातावरण लगायत आपू�तर् �णाल�मा सुधारबाट चालु आ�थर्क
वषर्मा 6.94 ��तशतको आ�थर्क वृ��दर हाँ�सल हुने �क्षेपण छ। यो
आ�थर्क वृ��दर आ�थर्क वषर् 2050/51 यताकै उच्च हो। �वनासकार�
भूकम्प र सीमा नाका अवरोधबाट सं कुिचत भएको अथर्तन्� �मशः
ु लाई समृ��को मागर्मा अगा�ड बढ्न
पुनरुत्थान भएको छ।यसले मुलक
�दशा �नद� श गरे को छ ।

•

आ�थर्क वषर् 2073/74 मा उच्च आ�थर्क वृ��का कारण ��तव्यि�
रा��य आय अमे�रक� डलर 8 सय 62 पुग्न गएको छ। गत वषर् यो
आय अमे�रक� डलर 7 सय 57 रहेको �थयो।

•

चालु आ�थर्क वषर्मा कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा उपभोगको अं श 89.7
��तशत रहने अनुमान छ। यो अं श अिघल्लो वषर् 96.18 ��तशत रहे को
�थयो। साथै, कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा बचतको अं शमा वृ�� भई 10.25
��तशत पुग्न गएको छ।

•

आ�थर्क वषर् 2072/73 को कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा पुँजी �नमार्णको
अं श 33.7 ��तशत रहे कोमा चालु आ�थर्क वषर्को अन्त्य सम्ममा 42.5
��तशत रहने अनुमान छ।

•

बा� क्षे�को स्था�यत्वको सम� अवस्था सन्तोषजनक र�ो।आयातमा
अ�धक वृ�� भएता प�न चालु आ�थर्क वषर्को �थम आठ म�हनासम्ममा
सम� सोधनान्तर रु. 50 अबर् 6 करोड बचतमा रहेको छ ।

•

चालु आ�थर्क वषर्मा रु. 1 खबर् 11 अबर् आन्त�रक ऋण उठाउने ल�य
रहेकोमा �थम 10 म�हनासम्ममा रु. 58 अबर् 25 करोड उठाई

स�कएको छ। साथै, कुल गाहर्स्थ उत्पादनसँग कुल सावर्ज�नक ऋणको
अनुपात गत वषर्को तुलनामा 3 ��तशत �वन्दुले कमी आई 24.1
��तशत रहन गएको छ।
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•

चालु आ�थर्क वषर्को मध्य�तर ब� �क� �णाल�मा तरलता अभाव भन्दा
कजार्योग्य लगानीको अभाव दे िखएको �थयो। यो समस्यालाई सम्वोधन
गनर् �व�ीय एवं मौ��क नी�तका उपकरणहरूको �योगको माध्यमबाट
कजार्योग्य लगानीको अवस्थामा सुधार गर� �व�ीय स्था�यत्व कायम
ग�रएको छ।

•

अथर्तन्�मा �व�ेपण आयको योगदान बढ� रहेको छ। कुल गाहर्स्थ

उत्पादनसँग �व�ेषणको अनुपात क�रब 29 ��तशत रहेको छ।
•

सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापनलाई च ुस्त एवं दुरुस्त बनाउन आवश्यक
�णाल�को

�वकास

गन�

काम

�ारम्भ

भइसकेको

छ।यसको

ला�ग

मध्यमकाल�न ऋण व्यवस्थापन रणनी�त तयार भएको छ।
•

सम्पि�

शु�ीकरण

�नवारणसम्बन्धी

पारस्पा�रक

मूल्या�नको

सन्

२०१९/२० को पूव र् तयार�को ला�ग रा��य जोिखम मूल्या�न गन�
कायर्को थालनी भएको छ।
•

सम��गत आ�थर्क प�रसूचकहरूलाई �व�ुतीय �णाल�बाट �स्तुत गन�
�णाल� �ारम्भ भएको छ।

•

चालु आ�थर्क वषर्को बजेटले मु�ास्फ��त दर 7.5 ��तशत कायम गन�
ल�य �लएकोमा �थम 9 म�हनासम्ममा मु�ास्फ��त दर 5 ��तशत रहे को
छ भने यो वषर्को अन्त्य सम्ममा सोह� हाराहार�मा रहने अनुमान छ।
गत वषर्मा यो दर 9.९ ��तशत रहन गएको �थयो।

३.

संघीय स्वरूप अनुकुलको सम��गत आ�थर्क नी�तको मस्यौदा तयार�
•

सं �वधानले प�रकल्पना गरे को समाजवाद उन्मुख आ�थर्क उ�ेश्य हाँ�सल
गनर् सरोकारवाला �नकायहरू र �बु� अथर्शा�ीहरूको सुझाव समेतको
आधारमा सं घीय नेपालको रा��य आ�थर्क नी�तको �ारिम्भक मस्यौदा तयार
भएको छ।

•

सावर्ज�नक-�नजी-साझेदार� नी�त तथा कायर्�महरूको सं स्थागत �वकासका
ला�ग यस सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ।

•

औपचा�रक अथर्तन्�को आकार बढाउन र �व�ीय अपराध न्यूनीकरण
गनर्का ला�ग 2074 साल साउन 1 गते दे िख लागू हुने गर� नगद
कारोबारको सीमा रु. 10 लाख तो�कएको छ।
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४.

संघीय स्वरूपको बजेट �नमार्ण
•

आ�थर्क

वषर्

2074/075

को

बजेट

जेठ

15

गते

नै

मैले

व्यवस्था�पका-सं सद्मा आगामी आ�थर्क वषर्का ला�ग कुल रु. 12 खवर्
78 अवर् 99 करोडको बजेट �स्तुत ग�रसकेको छु । �स्तुत बजेटले
सं �वधान कायार्न्वयनमा सहयोग गन�, �दगो समावेशी र उच्चदरको आ�थर्क
वृ�� हा�सल गन�, सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम गन� र राज्य�ारा
�दान ग�रने सेवामा आम नाग�रकको पहुँच वृ�� गन� उ�ेश्य �लएको छ।

यस बजेटमा चालुतफर् रु. ८ खबर् ३ अबर् ५३ करोड अथार्त ६२.८
��तशत, पुँजीगत तफर् रु. ३ खबर् ३५ अबर् १७ करोड अथार्त २६.२

��तशत र �व�ीय व्यवस्थातफर् रू. १ खबर् ४० अबर् २८ करोड अथार्त ्
११.0 ��तशत रहे को छ।
•

भखर्रै गठन भएका र गठन हुने �ममा रहेका स्थानीय तहहरूको ला�ग
आवश्यक �व�ीय हस्तान्तरणको व्यवस्था �मलाइएको छ जसअनुसार
समा�नकरण अनुदान रु. 1 खबर् 48 अबर् 63 करोड र सशतर् अनुदान
तफर् रु. 76 अबर् 41 करोड गर� स्थानीय तहमा जम्मा रु. 2 खबर् 25
अबर् 5 करोड रकम हस्तान्तरण ग�रएको छ। जनसं ख्या, �वकासको
अवस्था र लागत समायोिजत क्षे�फललाई मानक मानी यस्तो अनुदान
ू गन� र आफ्नो
हस्तान्तरण ग�रएको छ। सं घीयताको वास्त�वक अनुभत
�वकास �नमार्णको छनौट आफ�ले

गन�

गर� गाउँपा�लकाले

न्यूनतम

रू. १० करोड र अ�धकतम रू. ३९ करोड, नगरपा�लकाले न्यूनतम रू. १५
करोड

र अ�धकतम रू. ४३ करोड, उपमहानगरपा�लकाले न्यूनतम

रू. ४० करोड र अ�धकतम रू. ६३ करोड तथा महानगरपा�लकाले
न्यूनतम रू. ५६ करोड र अ�धकतम रू. १ अबर् २४ करोड अनुदान �ा�
गन� छन्।
•

यसै गर� सशतर् अनुदान तफर् रु. ७६ अबर् ४१ करोडमध्ये गाउँपा�लकाले
न्यूनतम रू. १ करोड २० लाख र अ�धकतम रु. १७ करोड २२ लाख,
नगरपा�लकाले न्यूनतम रु. ३ करोड ९५ लाख र अ�धकतम रु ३१
करोड ३७ लाख उप-महानगरपा�लकाले न्यूनतम रु. १४ करोड ८०
लाख र अ�धकतम रु. ३१ करोड तथा महानगरपा�लकाले न्यूनतम रु.
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२८ करोड १२ लाख र अ�धकतम रु. ७८ करोड ३९ लाख रकम �ा�
गन� छन्।
•

स्थानीय

तहको

अ�धकार

सूची�भ�

पन�

तर

हाल

�वषयगत

मन्�ालयहरूबाट कायार्न्वयन भइरहे का आयोजना तथा कायर्�म मध्ये

गाउँपा�लका �भ�को रू. ५० लाखसम्म, नगरपा�लका �भ�को रु. १
करोडसम्म र उपमहानगरपा�लका तथा महानगपा�लका �भ�को रु. २
करोडसम्म रकम �व�नयोजन भएका आयोजनाहरू सम्बिन्धत �वषयगत
मन्�ालयहरूले साउन मसान्त�भ� तत् तत् स्थानीय तहमा बजेट स�हत
हस्तान्तरण गनुप
र् न� र आवश्यक �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउनुपन�
व्यवस्था ग�रएको छ।

•

आगामी आ�थर्क वषर् गठन हुने �दे श सरकारको सं स्थागत, �ा�व�धक र
�ोत प�रचालन क्षमता वृ�� गनर् तथा �यनको पूवार्धार �नमार्णका ला�ग
सं �मणकाल�न व्यवस्थापन स्वरुप ��त �दे श न्यूनतम रु. 1/1 अबर्
गर� जम्मा रु. 7 अबर् �व�नयोजन ग�रएको छ। मैले �स्तुत गरे को
आ�थर्क वषर् 2074/75 को बजेट सं घीयता कायार्न्वयनको मागर्मा
कोशेढु�ा सा�वत भएको छ।

५.

बजेट व्यवस्थापन र �ोत प�रचालनमा सुधार
•

सं घीयतामा

�व�ीय

हस्तान्तरणबाट

समृ�

नेपालको

आधार

समृ�

गाउँ/नगर, समृ� गाउँ/नगरको आधार समृ� समाज, भ�े मूल नाराका
ु को �दगो र �छटो आ�थर्क �वकासमा अिघ बढने अठोटकासाथ
साथ मुलक

बजेट ब्यवस्थापन र सम� आ�थर्क ��याकलापहरूलाई केिन्�त गरे र
समृ� नेपालको ला�ग �दगो आ�थर्क �वकासको तात्काल�न कायार्न्वयन
कायर्योजना, 2073 जार� गर� अथर्तन्�लाई ग�त �दन आवश्यक �ोत
साधन प�रचालन ग�रएको छ।
•

रा��य

गौरवका

आयोजनाहरूलाई

�ोतको

कमी

हुन

न�दई

बजेट

सु�नि�तता र थप �नकासा उपलव्ध गराइएको छ।
•

भूकम्पबाट क्ष�त�स्त व्यि�गत आवास पुन�नर्मार्णलाई उच्च �ाथ�मकतामा
राखी �कस्ता �वतरणको ला�ग चालु आ�थर्क वषर्मा रु. 52 अबर् 16
करोड 91 लाख थप �ोतको व्यवस्था ग�रएको छ। व्यि�गत आवास
पुन�नर्मार्ण तथा क्ष�त�स्त सम्पदाहरूको पुन�नर्मार्णका ला�ग रकम अभाव
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हुन न�दन आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग रु. 1 खबर् 46 अबर् 18 करोड
बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ।यसै अव�धमा भूकम्प �प�डतलाई उपलव्ध
गराउने �नजी आवास अनुदान रु. 1 लाख थप गर� रु. 3 लाख
पुर्याइएको छ।
•

ँ ीगत खचर् वृ�� गनर् �वषयगत मन्�ालयहरूलाई
चालु आ�थर्क वषर्को पुज
ँ े �वशेष �नद� शन पठाई पुज
ँ ीगत खचर् वृ�� गनर् उत्�े�रत ग�रएको
१० बुद

ँ ीगत खचर् बढ� �व�नयोजन भएका �वकास �नमार्णका कायर् गन�
छ।पुज

ँ एक एक गर� छलफल गर� �वकास खचर् ल�यअनुरुप
मन्�ालयहरूसग
गनर् अथर् मन्�ालयको तफर्बाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण ग�रएको
छ।

•

खचर् गन� अिख्तयार�को अभावमा बजेट कायार्न्वयनमा हुने �ढलाइलाई रोक्न
कायर्�म स्वीकृ�त र अिख्तयार� �दने �णाल�मा प�रवतर्न ग�रएको छ। अथर्
मन्�ालयमा रहेको �वषयगत मन्�ालय बजेट सूचना �णाल� (एल एम बी
आई एस) बाट �ाप्त हुने चौमा�सक �वभाजन स�हतको कायर्�मलाई नै
स्वीकृत कायर्�म र खचर् गन� अिख्तयार� मानी
�नयन्�क कायार्लयहरूले

सम्बिन्धत कोष तथा लेखा

कायार्न्वयन इकाईलाई बजेट �नकासा

�दने

व्यवस्था �मलाइएको छ।
•

बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत �नकाय, आम स�ार र जनता बीचमा
समन्वय, सं चार, जानकार� र सहयोगको वातावरण �नमार्ण, बजेटसम्बन्धी
सम्पूणर् जानकार� मोवाइलबाट हेन र् सक्ने वनाउन र बजेट सुशासन कायम
गनर् Mobile Application (Mob App) उपयोगमा ल्याइएको छ।

•

आगामी साउन १ गते उ�ान्त �नयु� हुने �नजामती, नेपाल� सेना, नेपाल
�हर�, सशस्� �हर� बल लगायत सरकार� कोषबाट पा�र��मक पाउने
राष्�सेवक कमर्चार�हरूको ला�ग योगदानमा आधा�रत �नवृि�भरण �णाल�
लागु गन� नी�तगत व्यवस्था उद्घोष ग�रएको छ।यससम्बन्धी कानूनको
मस्यौदा तयार� भै सकेको छ।

•

बजेट तजुम
र् ा र कायार्न्वयनलाई सहज तुल्याउनको ला�ग बजेट तजुम
र् ा
�दग्दशर्न र कायर् स�ालन �नद� िशका प�रमाजर्न ग�रएको छ।

•

आ�थर्क वषर् 2073/74 को बजेटको मध्याव�ध समीक्षा र आ�थर्क वषर्
2072/73 को वा�षर्क ��तवेदन �काशन ग�रएको छ।
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स्थानीय तहको �नवार्चनको ला�ग �नवार्चन आयोगलाई रु. 10 अबर् 29

•

करोड र सुरक्षातफर् रु. 8 अबर् 84 करोड �नकासा �दइएको छ।

६.

शािन्त �कृयाको बाँक� काम पूरा गनर् �ोत व्यवस्थापन
नेपाल

•

सरकार

(मिन्�प�रषद्)

को

�म�त

2073/11/25

को

�नणर्यबमोिजम �न्दका �ममा मृत्यु भएका र बेप�ा पा�रएका व्यि�का
हकदारलाई रु. 10 लाख पुर्याउने नी�तगत व्यवस्थाअनुसार थप रु. 5
(पाँच) लाख आ�थर्क सहायता उपलव्ध गराउन र �वस्था�पत व्यि� तथा
प�रवारलाई रु. 25 (पिच्चस) हजार उपलव्ध गराउन शािन्त तथा
पुन�नर्मार्ण मन्�ालयलाई रु. 8 अबर् 45 करोड 45 लाख �नकासा
उपलव्ध गराइएको छ।

७.

उत्साह�द राजस्व संकलन
•

चालु आ�थर्क वषर् २०७३/७४ को बैशाख म�हनासम्मको राजस्व
सं कलन ल�य रु. ४ खबर् ४७ अबर् ९० करोड रहे कोमा रु. ४ खबर्
६४ अबर् ४१ करोड सं कलन भइ ल�यको तुलनामा 104 ��तशतले
�ग�त भएको छ। यो असूल� गत वषर्को यसै अव�धको ल�यको
तुलनामा 23 ��तशतले वृ�� हो। चालु आ�थर्क वषर्का ला�ग रु. ५
खबर् ६५ अबर् राजस्व सं कलनको ल�य रहे कोमा रु. ५ खबर् ८१ अबर्
सं कलन हुने सं शो�धत अनुमान रहेको छ।

८.

राजस्व �शासनमा सुधार र दक्षता अ�भवृ��
•

�व� भन्सार सं गठन�ारा ��तपा�दत भन्सार कायर्�व�धहरूको सरल�करण
तथा सामान्जस्यीकरण सम्बन्धी सं शो�धत अन्तरार्��«य महासिन्ध
(International Convention on the Simplification and Harmonization of
Customs Procedures, RKC) को Instrument of Accession �व� भन्सार
सं गठनलाई हस्तान्तरण गर� नेपाल सो महासिन्धको पक्ष रा� भएको
छ।

•

पाँच�

चरणको

भन्सार

सुधार

तथा

आधु�नक�करण

रणनी�त

तथा

कायर्योजना, 2017-2021 कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।
•

मुल्य अ�भबृ�� कर �नद� िशका, 2068 को प�हलो सं शोधन, 2073
स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।
7

•

व्यापा�रक वस्तुहरूको आन्त�रक ओसारपसारसम्बन्धी �नयमन �नद� िशका,
2065 प�रमाजर्न गर� लागू ग�रएको छ।

•

�नकासी पैठार� व्यापारलाई व्यविस्थत गनर् 2074 साउन 1 गतेदेिख
लागु हुने गर� आयात �नयार्त सं केत नम्बर (EXIM CODE) �दान गन�
काम शुरु ग�रएको छ।

•

मेची, सुख्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज, भैरहवा, �वराटनगर र कृष्णनगर भन्सार
कायार्लयहरूमा वेभमा आधा�रत भन्सारको आधु�नक सूचना �णाल�
(ASYCUDA World) �णाल� लागू ग�रएको छ।

•

वस्तु वग�करण �णाल�को छै ठौ सं स्करण (२०१७) अनुरूप वस्तु
वग�करण

शीषर्क

तथा

उपशीषर्क

अ�ाव�धक

गर�

कायार्न्वयनमा

ल्याइएको छ।
•

मेची, �वराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालग� र क�नपुर भन्सार
कायार्लयहरूमा Whole Baggage X-Ray Machine यसै आ�थर्क वषर् �भ�
जडान गन� गर� ख�रद सम्झौता गन� कायर् सम्प� भएको छ।

•

मूल्य अ�भवृ�� करमा दतार् भएका सबै करदाताले रु. १ लाख भन्दा
बढ�को ख�रद �ब��को �ववरण कर �ववरणसाथ पेश गनुप
र् न� व्यवस्था
कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।

•

सबैका ला�ग स्थायी लेखा नम्बर (PAN for All) भ�े नारा अन्तगर्त
हालसम्म थप १,३५,९४८ करदातालाई करको दायरामा ल्याइएको
छ। Know Your Taxpayer (KYT) कायर्�म स�ालन ग�रएको छ।

•

िशक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करको सफ्टवेयर �वकास गर�
एक�कृत सूचना �णाल�मा आव� गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।

•

SMS

तथा

मोवाइल

app

को

�वकास

गर�

सूचनाहरूमा करदाताको पहुँचमा पुर्याइएको छ।
•

करसम्बन्धी

�व�वध

आयकर �नद� िशका, अन्तःशुल्क �नद� िशका, द�घर्काल�न करार (Long
Term Contract) �नद� िशका

तथा कर पर�क्षण �दग्दशर्न अ�ाव�धक गर�

�काशन ग�रएको छ।
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•

�नि�त समय र �नि�त उमेर समूहका व्यि�लाई मा� छु �ै �ब��
कक्षबाट म�दरा �ब�� गन� व्यवस्थालाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयनमा
ल्याइएको छ।

•

जोिखममा आधा�रत प�रसूचकहरूको आधारमा राजस्व च ुहावट �नयन्�ण
गन� �णाल� शुरु ग�रएको छ।

९.

ब�क तथा �व�ीय क्षे�को �वकास र स्था�यत्व
•

ँ ीबजार, �व�ीय सहकार� र गैर ब� �कङ �व�ीय सं स्थाहरूको
ब� क, बीमा, पुज
�वकास, �तनको �भावका�रता र दक्षता अ�भवृ��, �व�ीय सुशासन र सम�
�व�ीय क्षे�को �वकास र स्था�यत्व कायम गनर्का ला�ग �व�ीय क्षे�
�वकास रणनी�त (2073/74-2077/78) कायार्न्वयनमा ल्याइएको
छ।

•

ँ ीमा नेपाल सरकारको 10 ��तशत लगानी गन� गर� �नजी
कुल पुज
क्षे�को

सहभा�गतामा

पूवार्धार

�वकास

ब� क स्थापना

कायर् अगा�ड

बढाइएको छ। यसबाट पूवार्धार �नमार्णका ला�ग आवश्यक �ोतको
सु�नि�तता भई पूवार्धार �वकासको कामले ती�ता पाउने अपेक्षा ग�रएको
छ।
•

भूकम्प पी�डतहरूलाई �दान ग�रने कजार्को पुनतार्�ल�ककरण गन� कायर्
सम्प� भएको छ।

•

बीमा व्यवसायलाई ��तस्पध� बनाउँदै बीमा सेवालाई स्थानीय तहसम्म
�वस्तार गन� उ�ेश्यले थप 10 वटा नयाँ बीमा कम्पनीहरू स्थापना गनर्
बीमा स�म�तलाई अनुम�त �दान ग�रएको छ।

•

ँ ीबजारको �वकास र �वस्तारसँगै पुज
ँ ीबजार से वालाई ��तस्पध� र
पुज

पहुँचयोग्य बनाउन �नजी क्षे�मा स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गनर्
सै �ािन्तक स्वीकृ�त �दइएको छ।
•

�ामीण

स्वावलम्बन

कोष

नी�त,

2073

को

मस्यौदा

तयार

भई

स्वीकृ�तको �कृयामा रहेको छ। आ�थर्क पुनरू�ार कोष (स्थापना र
स�ालन) कायर्�व�ध, 2072 लाई सं शोधन गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको
छ।
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•

व्यावसा�यक कृ�ष तथा पशुपन्छ� कजार्मा �दान ग�रने व्याज अनुदान
सम्बन्धी कायर्�व�ध, 2073 कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।

•

�न्�को समयमा �वस्था�पत �व�भ� ब� कहरूका 21 वटा शाखा पुनस्थार्पना
भइर् थप शाखाहरू आवश्यकताअनुसार पुनस्थार्पना गन� कायर् �नरन्तर
रूपमा अिघ बढाइएको छ। साथै, एक स्थानीय तह एक ब� क शाखा
स्थापना गन� ���या अगा�ड बढाइएको छ।

•

एन.आई.डी.सी. डेभलपमेन्ट ब�कलाई रा��य वािणज्य ब�क �ल�मटे डमा
गाभ्ने ���या शुरु भइ सकेको छ।यसको ला�ग कायर्दल गठन गर�
कायर् �ारम्भ ग�रएको छ।

१०. संघीयता कायार्न्वयन र आ�थर्क क्षे�मा सुधारसम्बन्धी नयाँ कानून तजुम
र् ा
र संशोधन
(क)

(ख)

दे हायका ऐनहरू सं शोधन भई कायार्न्वयनमा रहेका छन् :

नेपाल रा� ब� क (दो�ो सं शोधन) ऐन, २०७३



कमर्चार� स�य कोष (नव� सं शोधन) ऐन, २०७३



�नक्षेप तथा कजार् सुरक्षण ऐन, २०७३



ब� क तथा �व�ीय सं स्था सम्बन्धी ऐन, २०७३



बै�कङ् कसूर तथा सजाय (प�हलो सं शोधन) ऐन, २०७३



लेखा पर�क्षण (प�हलो सं शोधन) ऐन, २०७३

दे हायका �नयमावल�/कायर्�व�ध स्वीकृत भई कायार्न्वयनमा रहेका छन:

सम्प�ी शु�ीकरण �नयमावल�, 2073



सुरिक्षत कारोबार �नयमावल�, २०७३



नेपाल �धतोप� वोडर् (प�हलो सं शोधन) �नयमावल�, २०७४



�े�डट रे �टङ (प�हलो सं शोधन) �नयमावल�, 2074



न्यून �वजक�करणका वस्तु ख�रद गन� कायर्�व�ध, २०७३



सावर्ज�नक सं स्थान �नद� शन वोडर् ( गठन तथा कायर् स�ालन)
आदे श, २०६९ को अनुसूचीमा सं शोधन



अन्तशुल्क �नयमावल�, २०५९ को अनुसूची–३ मा सं शोधन



भूकम्प �प�डतहरूको घर �नमार्णका ला�ग सामु�हक जमानीमा
�नब्यार्जी ऋण उपलव्ध गराउने कायर्�वधी, 2074
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(ग)

(घ)

दे हायका �वधेयकहरू व्यवस्था�पका-सं सदमा पेश ग�रएको छ:


सं घीय आकिस्मक कोष �वधेयक



वस्तु �व�नमय बजारसम्बन्धी �वधेयक



आ�थर्क �वधेयक



�व�नयोजन �वधेयक



रा� ॠण उठाउने �वधेयक



लेखा पर�क्षण �वधेयक



बोनस (पाँच� सं शोधन) �वधेयक



अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन �वधेयक



रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग �वधेयक

दे हायका �वधेयकहरू तजुम
र् ा गर� कानून, न्याय तथा सं सद�य मन्�ालयमा
पठाइएको छ:-

(ङ)



योगदानमा आधा�रत �नवृि�भरण कोष सम्बन्धी �वधे यक



वीमा �वधेयक

राजप�मा सूचना �काशन


भौगो�लक सहजता र स्थानीयको राय सुझावलाई ध्यानमा राखी
बेलौर� भन्सार कायार्लय कैलाल� भन्सार कायार्लयको क्षे� अन्तगर्त
रािखएको।



वुटवल धागो कारखाना �ल�मटे ड र वीरगंज िचनी कारखाना
�ल�मटे डको �नजीकरण सम्बन्धी।

 सम्पि� शु�ीकरण �नवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ को
उपदफा १ बमोिजम नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने सम्बन्धी।

११. �व�ीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कायर्को थालनी
•

नेपाल सरकारले 744 स्थानीय तहको घोषणा ग�रसकेप�छ �तनीहरूको
�ारिम्भक कायर् र पूवार्धार �वकासका ला�ग रु. १ करोडका दरले रु. ७
अबर् ४४ करोड �नकासा �दइएको छ।

•

सं घ, �दे श र स्थानीय तहको �व� व्यवस्थापनका �वषयमा कायर् गनर् अथर्
मन्�ालयमा छु �ै अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना
ग�रएको छ।
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१२. सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन र सरकार� लेखा �णाल�मा सुधार
•

नेपाल सरकारको राजस्व सं कलन, लेखांकन तथा ��तवेदन �णाल�लाइर्
वास्त�वक समय (Real time) मा आधा�रत बनाई एक�कृत रूपमा
कायार्न्वयन गनर् �ारम्भ ग�रएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना �णाल�
(RMIS) थप ३५ िजल्लामा �वस्तार भइर् ५० िजल्लामा कायार्न्वयनमा
रहेको छ। यस �णाल�बाट नेपाल सरकारले �ा� गन� राजस्वको ९५
��तशतभन्दा बढ� अं शको वास्त�वक तथ्यांक केन्��य तहमा अनलाइन
उपलब्ध भइरहे को छ।

•

एकल खाता कोष �णाल�मा सुधार तथा प�रमाजर्न गर� सरकार� भ ु�ानी
�ा� गन� व्यवसायी (Vendor) को खातामा सोझै रकम भ ु�ानी गन� �णाल�
लागु

ग�रएको

छ।

यसको

शुरुवात

�सं हदरबार

प�रसरमा

रहेका

कायार्लयहरूबाट पर�क्षणको रूपमा ग�रएको छ। यो �णाल�लाइर् पूणर्
रूपमा कायार्न्वयनमा लै जाँदा सरकार� भ ु�ानी �व�ुतीय ��व�धबाट हुने
भ ु�ानी �णाल� (E-payment) मा रूपान्तरण गनर् महत्वपूणर् आधारको
रूपमा स्था�पत हुनेछ।
•

नेपाल सरकारको आ�थर्क कायर्�णाल�लाइर् व्यविस्थत गन� महत्वपूणर्
आधारको रूपमा रहने नेपाल सरकारको लेखा �नद� िशका (Accounting
Manual), २०७३ कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।

•

�दे श आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ (नमुना कानुन) र स्थानीय आ�थर्क
कायर्�व�ध ऐन, २०७४ (नमुना कानुन) को मस्यौदा तयार ग�रस�कएको
छ।

•

नेपाल

सरकारको

दो�ो

चरणको

सावर्ज�नक

�व�ीय

व्यवस्थापन

सुदृ�ढकरण रणनी�त �व�भ� १३ वटा �नकायहरूमा एक�कृत रूपमा
कायार्न्वयन हुने गर� आयोजना तयार� र बजेट व्यवस्थापन ग�रएको छ।
आगामी वषर्देिख कायार्न्वयन शुरू हुने उ� आयोजना नेपाल सरकारको
सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन सुधार कायर्का ला�ग �वशेष महत्वको
हुनेछ।
•

नेपाल सावर्ज�नक क्षे� लेखामान अनुरूपको �व�ीय ��तवेदन तयार� गन�
कायर् थप १६ वटा केन्��य �नकायमा सम्प� भइर् यस्तो ��तवेदन गन�
�नकायको सं ख्या ३१ पुगेको छ।
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•

नेपाल सरकारको सबै �कारको ऋण तथा लगानीको व्यवस्थापन एकै
�नकायबाट गन� गर� स्थापना गनर् ला�गएको सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन
कायार्लय तत्कालका ला�ग महालेखा �नयन्�क कायार्लयमा स्थापना गन�
व्यवस्था �मलाइएको छ।

१३. अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता प�रचालन
•

चालु आ�थर्क वषर्को बैशाखसम्म २१ आयोजना तथा कायर्�महरूका
ला�ग रू. २ खबर् २२ अबर् ७४ करोड बराबरको वैदेिशक सहायताको
��तब�ता �ा� भएको छ। यसमध्ये रू. १ खबर् ७७ अबर् १३ करोड
बराबर ऋण सहायता र रू. ४५ अबर् ६१ करोड अनुदान सहायता रहेको
छ। यो ��तब�ता अिघल्लो आ�थर्क वषर्को दश म�हनाको तुलनामा
२०.६ ��तशतले बढ� हो।

•

नेपालका मुख्य �वकास साझेदारहरू �वश्व ब� क, अन्तरार्िष्�य मु�ाकोष र
एिशयाल� �वकास ब� कहरूको वा�षर्क बैठकमा सहभागी भई नेपालको
आवश्यकता र �ाथ�मकताका बारे मा छलफल गर� नेपाललाई थप
आ�थर्क सहायता जुटाउन पहल ग�रएको छ। �वश्व ब� कको वसन्त
बैठकमा

(Spring

Meeting)

सहभा�गता

जनाई

सहायता

�व�र्नका

सम्बन्धमा छलफल ग�रएको छ। फलस्वरूप �वश्व ब� क र एिशयाल�
�वकास ब� कले नेपालका ला�ग वस� नी उपलब्ध गराइने सहायताको राशी
बढाउने सं केत गरे का छन्।
•

दिक्षण एिशयाल� क्षे�ीय सहयोग सं गठन साकर् राष्�का अथर्मन्�ीहरूको
आठ� बैठकमा सहभागी भई क्षे�ीय सहयोग आदान �दान, क्षे�ीय
�वकासका ला�ग गनर् स�कने सहकायर् र क्षे�ीय व्यापार �व�र्न गन�
�वषयमा �वस्तृत छलफल ग�रएको छ।

•

वैदेिशक सहयोगमा स�ा्�लत आयोजना/कायर्�महरूको अथर् मन्�ा लय,
ु
सम्बिन्धत �नकाय र सम्बिन्धत दातृपक्षबाट सं य�
रूपमा �वस्तृत
आव�धक �ग�त समीक्षा ग�रएको छ। यसबाट आयोजना तथा कायर्�म
कायार्न्वयनमा दे िखएका समस्याहरूलाई �छटोछ�रतो ढ�बाट समाधान गनर्
म�त पुगेको छ।

•

एिशयाल� �वकास ब� कको सहयोगमा स�ाढ�लत आयोजनाहरूको ठे �ाब
व्यवस्थापनमा ल�यको तुलनामा ९४ ��तशत र सहायता प�रचालनमा
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ल�यको तुलनामा ९१ ��तशत �ग�त भएको छ, जुन एिशयाल� �वकास
ब� कको सहयोगको इ�तहासमा उच्चतम् हो। �व� ब� कको सहयोगमा
स�ास�लत

आयोजनाहरूको

सहायता

प�रचालनमा

अिघल्लो

वषर्को

तुलनामा वृ�� भएको छ।
•

जलवायु प�रवतर्नसँग सम्बिन्धत सहायता प�रचालनका ला�ग स्था�पत
Green Climate Fund मा National Implementing Entity को रूपमा कायर्
गनर् वैकिल्पक ऊजार् �व�र्न केन्� र रा��य �कृ�त सं रक्षण कोषलाई
छनौट गनर् �सफा�रस ग�रएको छ। साथै, कृ�ष �वकास ब� क र �नजी
ब� कको ला�ग �ारिम्भक छलफल शुरु ग�रएको छ। यसबाट जलवायु
�व�का ला�ग थप सहायता प�रचालन गनर् सघाउ पुग्नेाछ।

•

केह� ठू ला प�रयोजनाहरूका ला�ग सहायता �ा�

गनर् सम्झौता भएका

छन्। यीमध्ये �व�भ�स दातृ�नकायहरूबाट सहयोग हुने �व�ालय क्षे�
�वकास कायर्�म, जापानको सहयोग हुने नागढु �ा-नौ�बसे सुरुङ मागर्, �व�ा
ब� कको सहयोग हुने सामािजक सुरक्षाको �णाल� सुदृढ�करण र स्वास्थ्य
क्षे� �वकास कायर्�म �मुख रूपमा छन्। यसका साथै वन, वातावरण,

सडक तथा �व�ुतसँग सम्बिन्धत अन्य कायर्�महरूका ला�ग सहयोग
�ा�थ भएका छन्।

•

जमर्नी, जापान, �फनल्याण्ड, बेलायत र को�रया सरकारसँग आगामी �दनमा
ु हरूको थप सहयोग �वस्तार गन� सम्बन्धमा ��पक्षीय छलफल
यी मुलक

ग�रएको छ। बेलायत सरकारको �वकास सहयोग �नयोग DFID सँग
सहायतासम्बन्धी पाँच वषर्को �ेमवकर्मा हस्ताक्षर भएको छ।

•

ु को आ�थर्क �वकासलाई �छमेक� दे शहरूको अथर्व्यवस्था र अन्य
मुलक
क्षे�ीय तथा �व� अथर् व्यवस्थाको समेत �त्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध हुने
ु को सम्बन्ध खासगर�
भएकोले मेरो कायर्कालमा मैले दुई �छमेक� मुलक
आ�थर्क दृ��कोणले मह�वपूणर् चीनको �मण र OBOR को सम्मेलनमा
सहभा�गता, अमे�रकामा �व�बै कको वैठक, जापानमा सम्प� एिशयाल�
�वकास

ब� कको

50

औ ं वा�षर्क

वैठक

र

सोह�

समयमा

साकर्

अथर्न्�ीहरूको म�को वैठकको अध्यक्षता गर� यस क्षे�को आ�थर्क
�वकासको सम� पक्षमा भएका छलफलहरू अत्यन्त फलदायी भएको
ठानेको छु ।
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१४. सावर्ज�नक सं स्थान सुधार
•

कृ�ष �वकास बैक र नेपाल टे �लकममा रणनै�तक साझेदार �भ�ाई सक्षम
��तष्पध� र च ुस्त सं स्था वनाउने कायर्को थालनी भइ सकेको छ।

•

वीरग� िचनी कारखाना र बुटवल धागो कारखानालाई ��तस्पधार्त्मक
���याबाट

(Lease Modality) मा

स�ालन

गनर् तो�कएका

�व�भ�

�वषयलाई आधार मानी ��तवेदन तयार गर� नीिजकरण स�म�तमा पेश गनर्
र सोको सुचना �काशन गनर् उ�ोग मन्�ालय माफर्त ���या अगा�ड
बढाइएको छ।
•

नेपाल वायुसेवा �नगमलाई हवाईजहाज ख�रद गनर् नेपाल सरकार जमानी
बसी कमर्चार� स�य कोष र नाग�रक लगानीकोषबाट रु. 12/12 अबर्
रुपैया ऋण �दान गन� �नणर्य भइ सकेको छ।

१५. न�तजामूलक अनुगमन
•

रा��य गौरवका र �ाथ�मकता �ा� २५ करोडभन्दा बढ� प�रयोजना
लागत भएका �नमार्णाधीन प�रयोजनाहरूको सम� बजेट �व�नयोजन,
र् पक्षसमेतको
ठे �ाप�ाको िस्थ�त, खचर्को अवस्था, त्यसको सबल र दुबल
स्थलगत अनुगमन गर� पृ�पोषण एवं कायर्योजना प�रमाजर्न समेत गनर्
अनुगमन टोल�को गठन भई गौतम बु� क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल,
बुटवल-बेल�हया

व्यापा�रक मागर् आयोजना,

बबई

�सँचाइ आयोजना

ब�दर्या, रानी जमरा कुल�रया �सँचाइ आयोजना कैलाल�, भेर� बबई
वहुउ�े श्यीय आयोजना सुख�त, साना �कसान �वकास ब� क�ारा स�ा�लत
कायर्�महरू, व्यावसा�यक कृ�ष आयोजना, सडक �वभाग, शहर� �वकास
�वभाग, लुिम्बनी क्षे� �वकास कोष, उ�र दिक्षण कोशी राजमागर्
ु ासभा, एवं मा�थल्लो तामाकोशी जल�व�ुत आयोजनाको
आयोजना सं खव
अनुगमन ग�रएको छ।
•

�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायार्लयका सिचवको नेतत्ृ वमा ग�ठत
यस मन्�ालयका सहसिचव सदस्य रहेको केन्��य अनुगमन टोल�बाट धेरै
बजेट �व�नयोजन भएका ६ वटा मन्�ालयहरू भौ�तक पूवार्धार तथा
यातायात, सहर� �वकास, सं घीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास, खानेपानी
तथा सरसफाई, स्वास्थ्य र सं स्कृ�त पयर्टन तथा नाग�रक उ�ययन
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मन्�ालय तथा सडक �वभाग र सहर� �वकास �वभागको अनुगमन
ग�रएको छ।
•

�थम तथा दो�ो चौमा�सक अव�धको मन्�ालयस्तर�य �वकास समस्या
समाधान स�म�त MDAC को बैठकमा दे हायबमोिजम �नणर्य गर� सम्बिन्धत
�नकायहरूलाई कायार्न्वयन गनर् �नद� शन �दइएको:
•

ु न� ऋण तथा
वैदेिशक सहायता तफर् सोधभनार् �कृयाबाट �ा� हुनप
अनुदानको शोधभनार् �ा� हुन बाँक� दे िखएकोले अन्तरार्��य आ�थर्क
सहायता समन्वय महाशाखा, बजेट तथा कायर्�म महाशाखा र
महालेखा �नयन्�क कायार्लयले समन्वयात्मक ढं गबाट काम गर�
यथािश� शोधभनार् �ा� गन�।

•

�वगत वषर् र चालु आ�थर्क वषर्को हालसम्म वहुब�षर्य ठे �ाको ला�ग
सहम�त �दइएका आयोजनाहरूको कुल दा�यत्व य�कन गनर् बजेट
तथा कायर्�म महाशाखाले रा��य योजना आयोग, भौ�तक पूवार्धार

तथा यातायात मन्�ालय र अन्य मन्�ालयसँग समेत समन्वय गर�
त्यस्ता आयोजनाहरूको एक�कृत �ववरण तयार गन�।
•

ठू ला आयोजनाहरूको अनुगमन कायर्लाई �नरन्तरता �दने।

•

चालु आ�थर्क वषर्को बजेट खचर् र भौ�तक �ग�तको आधारमा
आगामी आ.ब. को बजेट �व�नयोजन गन�। चालु आ�थर्क वषर्मा
50% भन्दा कम रकम खचर् गन� �नकाय/आयोजनाको बजेट

छु �ाउँदा खचर् हुने भरपद� आधार�बना �व�नयोजन नगन� व्यवस्थाको
थालनी गन�।
•

कृ�ष तथा पशु बीमा तफर् �व�भ� बीमा कम्पनीहरूले पाउनु पन�
���मयम अनुदान यथाशी� �नकासा गन� व्यवस्था �मलाउने। बीमा

क्षे�मा सबैको पहुँच बढाउन बीमा कम्पनीको �बस्तार गन� ।
•

भूकम्पपी�डतलाई घर �नमार्ण गनर् �दने 2% व्याजदरको सहु�लयतपूणर्
कजार्को कायर्�व�धलाई सरल बनाई भूकम्प पी�डतको पहुंचयोग्य
बनाउने

व्यवस्था

नेपाल

रा�

ब� कले

�मलाउने

साथै

जमानीमा ऋण �दने सम्बन्धी कायर्�व�ध बनाई लागु गन�।
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सामू�हक

•

कृ�ष कजार् व्याज अनुदान कायर्�व�धमा सं शोधन भइसकेकाले यसलाई

आम �कसानको पहुँचमा पुर्याउने एवं यस्तो कजार्

�वस्तारमा जोड

�दने।
•

धेरै

बजेट

�व�नयोजन

भएका

मन्�ालयका

सिचवहरूको

उपिस्थ�तमा

अधर्वा�षर्क अव�धको पुँजीगत खचर्को समीक्षा बैठक गर� �नम्नबमोिजमका
�नणर्यहरू गर� कायार्न्वयन ग�रएकोः
•

ँ ीगत बजेट बढ� भएका मन्�ालयहरूले �नय�मत रूपमा आफू
पुज
अन्तरगतका आयोजनाहरूको कायार्न्वयन िस्थ�तको गहन समीक्षा गर�
दे िखएका समस्याहरू तत्काल समाधान गर� आयोजना कायर्न्वयनलाई
अिघ बढाउने।

•

मन्�ालयहरूले आयोजना कायार्न्वयनलाई ती�ता �दई ल�यअनुसार

ँ ीगत खचर् गन�। २०७३ फागुन मसान्तसम्म प�न काम शुरु
पुज

नभएका आयोजनाहरूको बजेट र काम शुरु भए प�न ल�यअनुसार
खचर् हुन नसकेको रकम २०७३ चै � १ गते �भ� अ�नवायर् रुपमा
अथर् मन्�ालयमा समपर्ण गन�।
•

मन्�ालयहरूले �व�नयोिजत बजेटलाई नै व्यवस्थापन गर� अ�धकतम
न�तजा हा�सल गन� गर� कायर् गन�।

•

चालु खचर्मा �मतव्य�यतता अपनाउने।

•

पुन�नर्मार्णको कायर्लाई उच्च �ाथ�मकता �दई �छटो सम्प� गन�।

•

केह� मन्�ालय अन्तगर्त 2073 माघसम्म प�न कायर्स्थलमा पूरै
बजेटको अिख्तयार� नपुगेको दे िखएकोले ७ �दन �भ� सबै बजेटको
अिख्तयार� �दइसक्ने। स्वीकृत हुन बाँक� कायर्�म प�न ७ �दन �भ�ै
स्वीकृत गन�।

•

रा��य �वकास समस्या समाधान स�म�त NDAC ले �नद� िशत गरे को
समयसीमा �भ� ठु ला आयोजनाहरूको �नमार्ण कायर्�व�ध र ढाँचा
�नधार्रण गर� कायार्न्यवनमा लै जाने।

•

�वस्तृत प�रयोजना ��तवेदन (DPR) तयार भएका आयोजनाहरूमा�
आगामी आ.ब.को बजेटमा समावेश गन�।

•

�त्येक मन्�ालयले बजेट खचर्को �भावकार� ढं गबाट अनुगमन गन�।
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•

स्थानीय

स्तरमा

नद�जन्य

�नमार्ण

सामा�ीमा

दे िखएका

समस्या

सम्बिन्धत �नकायहरूले समन्वय गर� तत्काल समाधान गन�।
•

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनबमोिजम सावर्ज�नक गनुप
र् न� �ववरणहरू समयमै
सावर्ज�नक ग�रएको। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोिजम सूचना माग गन�
12 जनालाई �नयमानुसार सूचना उपलब्ध गराइएको।

•

हेलो सरकारबाट �ा� 511 वटा गुनासाहरू मध्यै सबै गुनासाहरूको
उपयु� सम्बोधन गर� फ��ट ग�रएको।

•

अथर् मन्�ालयको गुनासो सुनवाई कक्ष (�बगुल) मा �ा� गुनासाहरूको
उिचत सम्बोधन स�हत फ��ट ग�रएको।

•

बजेट व�व्यमा परे का नी�त तथा कायर्�महरूको कायार्न्वयनको अवस्था
तथा कायर्�म स्वीकृ�त, �नकासा र अिख्तयार�को अवस्थाका बारे मा
�नय�मत रूपमा अनुगमन ग�रएको।

१६. �शासक�य सुधार र सुशासन
•

अथर् मन्�ालय र मातहतका �वभागहरूमा मानव सं शाधन योजना, क्षमता
�वकास, कायर्सम्पादन करार सम्झौता र त्यसको मूल्या�न, पुरस्कार
तथा सजाय व्यवस्थापन जस्ता मह�वपूणर् कायर्हरूलाइर् �ाथ�मकताकासाथ
�नधार्�रत समय�भ�,

गुणात्मक र

न�तजामूलकरूपमा

सम्पादन

सावर्ज�नक �शासनबाट सम्पादन ग�रने कायर्लाइर् उ�त,

गर�

प�रष्कृत,

नव�वतर्नशील बनाउने �य� ग�रएको।
•

राजनी�तक

प�रवतर्न

प�ात्

ु मा
मुलक

आ�थर्क

सामािजक

प�रवतर्न

अप�रहायर् रहेको प�रवेशमा नाग�रकको आ�थर्क समु��त र समृ��को
आकांक्षालाइर् प�रपू�तर् गनर् राजस्व प�रचालनका थप �ोतहरूको प�हचान,
राजस्वको आधार एवं दायरा �वस्तार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, सं घीय
व्यवस्थामा स�ार क्षे�को भू�मका �वषयमा �वषय �वज्ञहरूबाट अध्ययन
गराइ �ा� ��तवेदन कायार्न्वयन अगा�ड बढाइएको।
•

मन्�ालय अन्तगर्त �दान ग�रने सेवालाइर् पारदिशर्, जनउ�रदायी र
�भावकार� बनाउन सुशासनमा जोड �दइएको। सिचव र �वभागीय
�मुखहरूसँग कायर्सम्पादन करार गर� �नय�मत रूपमा कायर्सम्पादन
मूल्या�न ग�रएको। यसै गर� �वभागीय �मुख र कायार्लय �मुखहरू बीच
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समेत कायर्सम्पादन करार गर� कायर्सम्पादनलाई वस्तु�न�, पारदिशर् र
सूचकमा आधा�रत बनाइएको।

अन्त्यमा
•

ु मा
मैले दश म�हना प�हले अथर् मन्�ालयको कायर्भार सम्हाल्दा मुलक
अ�धकांश आ�थर्क प�रसूचकहरू अनुकुल �थएनन्। खासगर� गत आ�थर्क
वषर्को आ�थर्क वृ�� �नराशाजनक र मूल्य वृ�� उच्च दरमा �थयो।
व्यवस्था�पका-सं सदमा

�स्तुत

भएको

बजेटको

�व�नयोजन

�वधेयक

स्वीकृत भए प�न सोसँग आि�त आ�थर्क �वधे यक, रा� ऋण उठाउने
�वधेयक र ऋण तथा जमानत �वधेयक सं सदबाट अस्वीकृत भएको
अवस्था �थयो।साम�यक कर असूल ऐनले �दएको अ�धकार �योग गर�

जार� आदे शको �ावधान बमोिजम गत आ�थर्क वषर्को कर सं कलन
भइरहे को �थयो। भूकम्पप�छको पुन�नमार्णले ग�त �लन सकेको �थएन।
आयात �नयार्त व्यापार शी�थल अवस्थामा �थयो। दश म�हनाको अव�धमा
बजेट कायार्न्वयनमा �दएको �ाथ�मकता, अवलम्बन ग�रएका नी�तहरू,
पुन�नर्मार्णले �लएको ग�त, आयोजना कायार्न्वयनको सहजीकरण, कुशल
बजेट व्यवस्थापन, राजस्व �शासनमा ग�रएका सुधार, आ�थर्क समृ��का
ला�ग �दगो आ�थर्क �वकासको तत्काल�न कायर्योजनाको कायार्न्वयन,
वैदेिशक सहायता प�रचालनमा दक्षता, सुधा�रएको लगानीको वातावरण र
�नजी क्षे�मा थप भएको उत्साहको स�ारबाट अथर्न्�का �मुख आ�थर्क
सूचकहरूमा

उल्लेख्य

सुधार

आएको

छ।मूलतः

आ�थर्क

वृ��मा

ऐ�तहा�सक सफलता �मलेको छ भने जनताको दै �नक जीवनयापन सँग
सम्बिन्धत मूल्य वृ�� अनुमान भन्दा तल झरे को छ।
•

चालु आ�थर्क वषर्मा अिघल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै कायार्न्वयन
गन� या पूरक बजेट ल्याउने भ�े बहस प�न चौतफ� रूपमा उठे का �थए
तर बजेटको कुशल कायार्न्वयनबाट �भावकार� �ोत प�रचालनमा जोड
�दएकाले पूरक बजेट ल्याउने आवश्यकता परे न।

•

सं घीयता कायार्न्वयन सँगै नवग�ठत स्थानीय तहलाइर् �व�ीय �ोत
हस्तान्तरण गन� च ुनौती र अवसर दुबै �थयो। स्थानीय तहको घोषणा
हुनासाथै

�त्येक

तहलाइर्

तत्कालका

ला�ग

केह�

रकम

उपलब्ध

गराइयो। आ.व. २०७४/७५ को बजेट �नमार्ण गदार् सं घीय स्वरुपको
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बजेटको खाका तयार गर� स्थानीय तह र �दे शलाइर् �नि�त शु�को
आधारमा अथर् मन्�ालयबाट सोझै बजेट हस्तान्तरण हुने गर� कुल
बजेटको झण्डै १८ ��तशत रकम हस्तान्तरण ग�रएको छ। बजेट
कायार्न्वयनको

क्षे�मा

ठू लो

नी�तगत

सुधार

ग�रएको

छ।

अब

व्यवस्था�पका-सं सदबाट �व�नयोजन �वधेयक पास हुनासाथ खचर् गन�
�नकायहरूलाइर् स्वतः अिख्तयार� �ा� हुनेछ। मन्�ालयगत बजेट सूचना
�णाल� LMBIS मा ��व�� भएका कायर्�महरूलाइर् फेर� रा��य योजना
आयोग र सम्बिन्धत मन्�ालयको सिचवले स्वीकृत गनुप
र् न� व्यवस्थाको
अन्त्य ग�रएको छ। LMBIS मा भएका कायर्�म नै स्वीकृत कायर्�म
हुन र त्यह� बमोिजम सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नय�क कायार्लयबाट
�नकासा हुनेछ।
•

चालु आ�थर्क वषर्को आ�थर्क उपलिब्धहरूलाइर् थप मजबुत बनाउँदै
सं घीय ढाँचाको बजेट कायार्न्वयनको माध्यमबाट समृ� नेपाल �नमार्णको
ला�ग आ�थर्क क्षे�मा अ�हलेका उपलिब्धहरू सं स्थागत हुनछ
े न्। सुधारका
यी सकारात्मक सूचकहरूले अथर्तन्�को सब�लकरण र स्थीर अथर्तन्�
�नमार्ण तफर्को या�ामा अिघ बढ्दै सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम
ु हुनेछ भ�े �व�ास गद� अथर्तन्�लाई
स्तरको अथर्व्यवस्था भएको मुलक

थप सुदृढ र सबल बनाउँदै समृ� नेपाल �नमार्ण गन� मागर्मा सफलता
�मलोस भनी नयाँ सरकारलाइर् शुभकामना �दन चाहन्छु ।
•

मेरो कायर्कालमा मलाई हर तरहले सहयोग गन� अथर् मन्�ालयका सबै
कमर्चार�हरू, सिचवालयका सदस्यहरू, नेपाल रा� ब� क, नेपाल �धतोप�
बोडर्,

बीमा

स�म�त

लगायतका

ब� क

तथा

�व�ीय

सं स्थाका

पदा�धकार�हरू, अथर्शा�ीहरू, पूव र् अथर्मन्�ी तथा पूव र् अथर् सिचवहरू,
नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घ, नेपाल उ�ोग पर� सं घ, नेपाल चेम्वर
अफ कमसर् लगायतका अरु सं घ सं स्था, आम करदाता र स�ारजगत
��त हा�दर् क आभार व्य� गदर् छु।
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