
 
 

नेऩार सयकाय 

अथथ भन्त्रारम, 

प्रसे विऻप्ती 

काठभाडौं २६ चैर, २०७४। नेऩार सयकायको २०७४/१२/२० गतेको ननणथमानसुाय अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान 
आमोगको सख्चिभा कामथयत डा.याजन खनार अथथ सख्चिभा सरुिा हनु ुबएकोभा आज एक सभायोहका िीच उहाॉरे अथथ 
भन्त्रारमभा, अथथ सख्चिको ऩद िहारी गनुथ बमो। 

भरुकुको अथथतन्त्र चनुौनतऩूणथ अिस्थाभा यहेकोरे सभदृ्ध नेऩार तथा सखुी नेऩारी बन्ेो सयकायको नायाराई सपर िनाउन सिैरे 
सविम, ननष्ठाऩूिथक य कुनै ऩनन वकनसभको भोरावहजा नयाखी काभ गनुथ ऩने कुयाभा जोड ददन ुबमो। 

आगाभी आ.ि.को फजेट तजुथभा गने कामथभा केही वढरो हनु गएकोरे फजेट तजुथभाको काभभा कुनै ऩनन खारको वढराससु्ती नगयी 
काभभा राग्न ऩनन सख्चि खनाररे ननदेशन ददन ुबमो। 

सयकायको कोष भजिदु िनाउन याजस्ि ऩरयचारनराई प्रबािकायी फनाउने, याजस्ि चहुािट ननमन्त्रण गने, फढ्दै गएको 
अनौऩचारयक अथथतन्त्रराई प्रबािकायी रुऩभा ननमभन गने, सािथजननक खचथभा देख्खएको आनथथक अननमनभतता, अनशुासनवहनताभा 
कडाई गने, अनािश्मक विदेश भ्रभणराई ननमन्त्रण गने य 
सािथजननक सॊस्थानको रगानीराई उत्ऩादनभूरक 
िनाउन सािथजननक सॊस्थान सञ्चायरनको भाऩदण्ड 
ननधाथयण गयी रागू गनुथ ऩने कुयाभा उहाॉरे जोड ददन ु
बमो। 

ऩूॉजी फजाय य आनथथक विमाकराऩरे सभग्र 
अथथतन्त्रराई प्रनतनननधत्ि गनुथ ऩनेभा सो हनु सकेको 
छैन।ऩूॉजी िजायभा बएको रगानीराई उत्ऩादनशीर 
ऺेरभा रगानी गनथ चावहने ऩूॉजीको रुऩभा विकास गनुथ 
ऩने हनु्त्छ। मसका रानग ऩनन ऩूॉजी िजायको ननमभन गने ननकामरे प्रबािकायी रुऩभा आफ्नो बनूभका ननिाथह गनुथ ऩने ननदेशन गनुथ  
बमो। 

सभविगत आनथथक ऩरयसूचकहरु सोचे भतुाविक हाख्शर हनु सकेका छैनन।् व्माऩाय घाटा िढ्दै गएको छ। सयकायी कोषको 
अिस्था भजिदु हनु सकेको छैन। भरुकु सॊघीम सॊयचनाभा रुऩान्त्तयण बईसकेको सन्त्दबथभा नागरयकको िढ्दो अऩेऺाहरुराई 
सम्िोधन गनथ िढी बन्त्दा िढी स्रोत ऩरयचारन गनुथ ऩने हनु्त्छ। स्थानीम तहको ऺभता अनबिवृद्ध गनथ ऩनन ऩमाथप्त स्रोत जटुाउन ुऩने 
हनु्त्छ। फजेट बन्त्दा िावहयको स्रोतराई फजेट नबर नै सभािेश गयी काभ गनुथ ऩने हनु्त्छ। सयकायको खचथको बायराई कभ गनथ 
मोगदानभा आधारयत ऩेन्त्सन प्रणारी सम्िन्त्धी कानूनी व्मिस्थाराई रागू गनुथ ऩछथ।  

सो ऩदिहारी कामथिभभा सख्चि खनाररे भ्रिाचायभा शनु्त्म सहनशीरता अिरम्िन गने, सिै कभथचायीरे ऩायदशी, उत्तयदामी, 
ख्जम्भेिाय य नैनतकिान बई कामथ सम्ऩादन गने, आफ्नो सेिा सवुिधा बन्त्दा ऩनन भरुकु य नागरयकको वहतराई केन्त्रभा याखी काभ 
गने, कुनै ऩनन कभथचायीरे व्मिहाय, शैरी, स्िबािफाट अशदु्धताको गन्त्ध आउने गयी काभ नगनथ ननदेशन ददन ुबमो। उक्त 
ऩदिहारी कामथिभभा याजस्ि सख्चि ख्शख्शय कुभाय ढुङ्गानारे सख्चि खनारराई स्िागत गनुथ बएको नथमो बने अथथ भन्त्रारम 
भातहतका उच्च ऩदस्थ अनधकायीहरुको सभेत उऩख्स्थनत यहेको नथमो ।       


