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अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवद
े ी

2069/7/2 दे चख 2070 िैर मसान्त सम्म
2073/5/20 दे चख 2074 कानतथक 1 सम्म
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ुँ ाका वखत अर्थ मन्रालयलाई हस्तान्तरण
अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवद
े ीले सेवा निवृत्त हुद
गिुथ भएको सं स्र्ागत सं स्मरण ।

निजामती सेवाको कररब २5 वर्थको अवनिमा दुई पटक अर्थ सचिवको है नसयतले कायथ
सम्पादि गरे को अविी समेत कररब १5 वर्थ अर्थ मन्रालयमा रही दे शको समग्र आनर्थक
ववकास र समृविमा आफ्िो सेवा समवपथत गरी भोलीदे चख निजामती सेवाबाट सचिवको पाुँि
वर्े कायथकाल पुरा गरी अवकाश हुुँदैछु। यस अवसरमा मैले अर्थ मन्रालयको प्रशासनिक
िेतत्ृ व सम्हाल्दा मन्रालयले अगानड बढाएका सुिारका प्रयासहरु र अर्थ सचिवको है नसयतले
दे खेका अर्थतन्रका ि ुिौतीहरु एवं आगामी ददिमा सहकारीज्यूले प्रार्नमकतामा राख्दा उचित
हुिे महत्वपूण थ पक्षहरु सं स्र्ागत सं स्मरण (Institutional Memory) को लानग समेत जािकारी
गराउि उचित ठािेर यहाुँ उल्ले ख गिे प्रयास गरे को छु ।
ु सं घीय शासि प्रणालीमा रुपान्तरण भै सकेको छ । सं वविािले निदृष्ट गरे अिुरुप
मुलक
सं घीय बजेट तजुम
थ ा भई कायाथन्वयिमा आइसकेको छ । यसै अिुरुप अन्य प्रशासनिक तर्ा
कािूिी व्यवस्र्ा तर्ा सं रििाहरु क्रमश:कायाथन्वयिको िरणमा छि् । यी सवै कायथको
लानग सािि र स्रोतको व्यवस्र्ापिको िेतत्ृ वदायी भूनमका अर्थ मन्रालयले नलिु पिे छ ।
त्यसै गरी सि् १९९० को दशक दे चख िेपालले शुरु गरे का आनर्थक सुिारका कायथहरुलाई
पररवनतथत सन्दभथ र ववश्वव्यापीकरणको गनतसुँग मेल खािे वकनसमले निरन्तरता दददै ववश्वमा
हाल दोस्रो िरणको आनर्थक सुिार (Second Generation Reform) का कायथक्रमहरु
कायाथन्वयि भै रहेकाले िेपालले पनि यस िरणका सुिारका कायथक्रमहरुलाई अगानड वढाउिु
पिे दे चखन्छ। यसको लानग उदार अर्थव्यवस्र्ालाई र्प पररस्कृत गदै राज्य, निजीक्षेर र
सहकारीको भूनमका स्पष्ट विाई राज्यले नियमिकारी र सहजकताथको भूनमकामा जोड ददिे र
ुँ ीको उच्ितम पररिालि,
निजीक्षेर र सहकारीक्षेरलाई अझ बढी चजम्मेवार विाई स्वदे शी पूज
पूवाथिार ववकास, लगािी अनभवृवि र समावेशी ववकासको माध्यमबाट रोजगारी नसजथिा र
गररबी निवारण गरी उच्ि आनर्थक वृवि हानसल गिे वकनसमका िीनतहरु अवलम्वि गिुथ
जरुरी छ।
कृवर् क्षेरको आिुनिकीकरण, सेवा क्षेरको ववस्तार, ठू ला पूवाथिारमा पयाथप्त लगािी र
औद्योनगक पूवाथिार निमाथण वविा उच्िदरको आनर्थक वृवि र रोजगारीका अवसरहरु सृजिा
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गिथ िसवकिे र सरकारले मार सीनमत सािि र स्रोतबाट आवश्यक लगािी जुटाउि िसक्िे
हुिाले वैदेचशक लगािी आकर्थण गिथ केही हदसम्म कर सम्वन्िी र ववशेर् गरी गैरकर
अवरोिहरु (Tariff and Non-tariff Barriers) हटाउदै लगािी मैरी वातावरण नसजथिा गिथ
आवश्यक कदम िाल्िु पदथछ िै। श्रम ऐिमा भएको सं शोिि अिुरुप रोजगारदाता र मजदू र
दुवैको वहतमा हुिे श्रम सम्वन्ि प्रणालीको ववकास िगरे सम्म र वैदेचशक लगािी सम्वन्िी
सम्पूण थ प्रवक्रयाहरु एकद्वार प्रणालीबाट कायाथन्वयि गिे व्यवस्र्ा िगररएसम्म लगािीकताथको
मि चजत्न सवकिे अवस्र्ा छै ि। कनतपय ठू ला आयोजिाहरु सावथजनिक-निजी साझेदारी
(Public-Private Partnership) को माध्यमबाट कायाथन्वयि गिथ पनि लगािीको उचित
वातावरण विाई निजीक्षेरलाई ववश्वासमा नलिु आवश्यक छ। त्यसै गरी सरकारले िालु
खिथमा नमतव्ययीता कायम गरी पूुँजीगत खिथ माफथत लगािी वढाउिे तफथ वजेटले ददशा नलिु
आवश्यक छ। यसका सार्ै अर्थतन्रको वतथमाि अवस्र्ा, ि ुिौतीहरु एवं अर्थ मन्रालयले
सम्पादि गरे का महत्वपूण थ कायथहरु र र्ानलएका निम्िािुसारका कदमहरुमा आगामी ददिमा
ध्यािाकर्थण हुिेछ भन्ने अपेक्षा गरे को छु ।
1.

ु को अर्थतन्र र आनर्थक वृवि
मुलक
ु को अर्थतन्र अवहले सकारात्मक ददशामा अगानड बवढरहे को छ। आनर्थक वर्थ
मुलक
2073/74 मा आनर्थक वृविदर 6.9 प्रनतशत रहे को प्रारचम्भक अिुमाि गररएको
छ। यो वृविदर ववगत 24 वर्थमा सबैभन्दा उच्ि हो। ववगत एक दशकको आनर्थक
वृविदर और्त 3.8 प्रनतशत मार रहे को र आनर्थक वर्थ 2072/73 मा 0.01
प्रनतशत मार रहेको अवस्र्ामा आनर्थक वर्थ 2073/74 को आनर्थक वृवि अत्यन्त
उत्साहप्रद हो। अिुकूल मौसमले गदाथ कृवर् उत्पादिमा भएको वृवि, उजाथ सं कटबाट

मुचि, पुिनिथमाथणको कायथले नलएको गनत एवं औद्योनगक तर्ा सेवा क्षेरमा भएको
ववस्तार र ववकासले आनर्थक वृवि सकारात्मक रहे को हो।
2.

आनर्थक वृवि र गररबी
िेपालको पवहलो घर पररवार सवेक्षण अिुसार 2033/34 मा िेपालमा 33
प्रनतशत जिता गररबीको रे खामुिी रहे का नर्ए। वव.सं .2046 को राजिैनतक
पररवतथिसम्म आइपुग्दा यो सं ख्या 49 प्रनतशत पुगक
े ोमा त्यसपनछ क्रमश: घट्दै गई

2052/53 मा 42 प्रनतशत, 2060/61 मा 31 प्रनतशत र 2072/73 मा
21 प्रनतशत जिता गररबीको रे खामुनि रहे को दे चखएको छ। ववगत 21 वर्थको
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अवनिमा आनर्थक वृविदर मुचश्कलले और्त 5 प्रनतशत हुुँदा पनि गररबी 21 प्रनतशत
ववन्दुले घटे को छ। जुि दचक्षण एचशयाका अन्य दे शको तुलिामा नतब्रदरमा घटे को
मानिएको छ। अवहलेकै गनतमा आनर्थक वृविदर कायम रहिे र गररबी घट्दै गएमा
ु समृविको मागथमा अगानड बढ्िे छ।
सवल अर्थतन्रको ववकास भै मुलक
3.

वैदेचशक व्यापार घाटा
वैदेचशक व्यापार घाटा ददि प्रनतददि बवढरहे को छ। आनर्थक वर्थ 2071/72 मा
रु. 6 खबथ 89 अबथ घाटा रहे को बैदेचशक व्यापार 2072/73 मा रु. 7 खबथ 3

अबथ पुग्यो। आनर्थक वर्थ 2073/74 मा यो घाटा 30.4 प्रनतशतले बढे र रु. 9
खबथ 17 अबथ पुगेको छ। यसै गरी व्यापार घाटा वढ्दै जािे हो भिे आगामी वर्थमा

यो घाटा भयावह चस्र्नतमा पुग्िे छ। यसमा पनि झण्डै दुई नतहाई वहस्सा ओगटे को
ु े िेपालले व्यापार
भारतसुँगको व्यापार घाटा 35 प्रनतशत भन्दा बवढले वृवि हुिल

घाटा कम गिे ववर्यमा अत्यन्त गम्भीर भएर सोँच्िु पिे अवस्र्ा आएको छ।
व्यापार घाटा कम गिथ आन्तररक उत्पादि बढाउिे, आयात प्रनतस्र्ापि र निकासी

प्रविथि गिे उद्योगहरुलाई सुवविा उपलव्ि गराउिे, कृवर् उत्पादिमा आत्म निभथर हुि
ववनभन्ि सहुनलयत तर्ा अिुदािको व्यवस्र्ा गिे , निकासी प्रोत्साहि रकम उपलव्ि
गराउिे जस्ता सहुनलयत तर्ा सुवविाको व्यवस्र्ा गरे को भए तापनि अपेचक्षत रुपमा
यो घाटा कम गिथ सवकएको छै ि।यसको प्रत्यक्ष असर शोिािान्तर चस्र्नतमा पिथ
जान्छ । अवहले ववप्रेर्ण र वैदेचशक सहायता पररिालिबाट प्राप्त ववदे शी मुद्राले

वैदेचशक व्यापारको आवश्यकता सम्वोिि भएको भए तापनि यो ददगो र भरपदो
छै ि। त्यसै ले आयात प्रनतस्र्ापि गिे गरी आन्तररक उत्पादि बढाउि मार सवकयो
भिेपनि िेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गिथ सवकन्छ।
4.

अिौपिाररक अर्थतन्र
ववश्व अर्थतन्रमा अिौपिाररक अिौपिाररक अर्थतन्रको वहस्सा क्रमश: वढ्दै गएको
ववनभन्न अध्ययिहरुले दे खाएका छि्।यसलाई समान्तर अर्थतन्र (Parallel Economy)
वा Black Economy पनि भन्ने गररन्छ । सूििा प्रववनिमा भएको ववकास र ववस्तारले

ुँ ी पलायि
यसको आकार ददिािुददि वढ्दै गएको छ । कर छली, हुन्डी कारोवार, पूज
(Capital Flight) लगायतका कारणबाट अिौपिाररक अर्थतन्रको आकार र्प वढ्दै
गएको छ । सि् 1999 दे चख 2006 सम्म भएको एक अध्ययिले ववकासोन्मूख
राष्ट्रहरुमा 35.5, पूववथ र मध्य एचशयाली दे शहरुमा 36.7 र उच्ि आय भएका
ु हरुमा 15.5 प्रनतशत और्त अिौपिाररक अर्थतन्र रहे को र सोही
OECD मुलक
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समयमा िेपालको अिौपिाररक अर्थतन्र 38.8 प्रनतशत रहेको दे खाएको नर्यो ।
दुई वर्थ अचघ िेपालले सामिा गरे को आपूनतथको असहज अवस्र्ा र वढ्दो भ्रष्टािार

ुँ ी पलायिको कारण यो प्रनतशत अझै वढ्ि सक्िे दे चखन्छ । अत: बावहर
एवं पूज
आएका ववनभन्न तथ्यहरु समेतलाई ध्यािमा राखी यसको ववस्तृत अध्ययि आवश्यक
भै सकेको छ ।
5.

भ ुकम्प पनछको पुिनिथमाथण
2072 बैशाख 12 गते को वविासकारी भ ुकम्पबाट भएको क्षनतको पुिनिथमाथणमा
झण्डै 943 अबथ रुपैयाुँ लाग्िे अिुमाि Post Disaster Reconstruction Framework
(PDRF) ले गरे को छ। पाुँि वर्थमा पुिनिथमाथण सम्पन्ि गररसक्िे गरी कायथ अगानड
बढाइएको भए तापनि यस कायथले गनत नलि सकेको छै ि। पुिनिथमाथणको लानग रकम

ववनियोजि हुिे तर खिथ िहुिे अवस्र्ा यस आनर्थक वर्थमा पनि दोहोररिे दे चखएको
छ। प्रभाववत सबैलाई आवास अिुदाि ववतरण गिथ समेत सवकएको छै ि। क्षनत

भएका शैचक्षक तर्ा स्वास्थ्य सं स्र्ाहरु, सरकारी सं रििाहरु, पूवाथिारका क्षेर (नसं िाई,
जलववद्युत केन्द्र, सडक) को पुिनिथमाथण, जोचखमयुि वस्ती स्र्ािान्तरणजस्ता कायथले
अपेचक्षत रुपमा गनत नलि सकेको छै ि। यसै वीिमा गत श्रावण, भाद्रमा तराईमा
आएको बाढीले पुरयाएको क्षनत पनि अत्यन्त भयावह छ। बाढीबाट भएको क्षनतको

पुिनिथमाथण र क्षनतपूनतथको लानग समेत ठू लो ििराशीको आवश्यकता पिे दे चखन्छ।

एकानतर स्रोत साििको प्रयोग गरी पुिनिथमाथणको कायथले गनतनलि सकेको छै ि भिे
अकोतफथ बाढी पैह्रोबाट भएको क्षनतको पुिनिथमाथणको लानग र्प स्रोतको व्यवस्र्ा
ि ुिौती पूणथ बन्दै गएको छ।यी सवै पक्षलाई अर्थ मन्रालयले सुँिै िचजकबाट
नियाल्िु पिे र आवश्यक सािि र स्रोतको व्यवस्र्ापि गररददिु पिे हुन्छ ।
6.

संघीयता कायाथन्वयि
ु सं घीय शासि प्रणालीमा रुपान्तरण भै सकेको छ। स्र्ािीय तहको
सं वविाित: मुलक
निवाथिि पश्िात जिप्रनतनिनिहरुले चजम्मेवारी सम्हाली स्र्ािीय सरकारको अिुभनू त
ददिे प्रयास गरररहेका छि। सं वैिानिक अनिकार र दावयत्व अिुरुप केन्द्र सरकारले

बजेट माफथत ववत्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलव्ि गराएको भए तापनि
स्र्ािीय तहमा सो अिुरुप बजेट तजुम
थ ा, आयोजिा कायाथन्वयि र खिथ व्यवस्र्ापि

िगरी साववकमा िगरपानलका र गाउुँववकास सनमनतकै ढाुँिामा स्र्ािीय तह सञ्िालि
गरे को पाइएको छ। ठू लो रकम ववत्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्र्ािीय तहमा

गएको भए तापनि यसको वववेकपूण थ उपयोग हुिेमा ववश्वस्त हुिे ठाउुँ छै ि। अको
6

तफथ प्रदे श तहको निवाथिि हुुँदैछ। निवाथिि पश्िात प्रदे श सरकार गठि हुिे र

यसको सं गठि सं रििा र भौनतक पूवाथिारको व्यवस्र्ा गिुप
थ िे हुिाले यस तहको
व्यवस्र्ापिको लानग ठू लो रकमको आवश्यकता पछथ। स्रोत सािि पररिालिको
वहसावले हे दाथ प्रदे शलाई राजस्व सं कलिको अनिकार र क्षेर तुलिात्मक रुपमा कम
छ तर चजम्मेवारी र दावयत्व भिे अत्यन्त बढी छ। यस तहको खिथको आवश्यकता
ुँ लि (Need Assessment) गिथ सवकएको छै ि।
र स्रोत पररिालिको क्षमता आक

जसले गदाथ तत्काललाई केन्द्र सरकारको अिुदािमै बढी आचश्रत हुिपु छथ। केन्द्रको

क्षमता सोही अिुसार बृवि िभएमा सबै तहको स्रोत पररिालि समस्यामा पिथ
सक्छ ।
अवहले केन्द्रको सं गठि सं रििा ि ुस्त विाउिे, अिावश्यक मन्रालय तर्ा ववभागहरु

घटाउिे, कमथिारी दरवन्दी समायोजि गरी तीिै तहमा नमलाि गिुप
थ िे जस्ता कायथलाई
प्रार्नमकताका सार् कायाथन्वयि गिुप
थ िे समयमा कुिैपनि मन्रालय तर्ा निकायहरुले

आफ्िो सं गठिलाई सं कुिि गिथ ििाहिे, केन्द्रदे चख स्र्ािीयस्तरसम्म िै सं गठि

ववस्तार गरी उपचस्र्ती दे खाउि खोज्िे एवं आफ्िो मातहतको कायथचजम्मेवारी र
सािि स्रोत हस्तान्तरण गिथ ििाहिे प्रवृनतले सं घीयता कायाथन्वयि आनर्थक वहसावले
अत्यन्त जवटल र महं गो हुिे दे चखन्छ। राजस्वका केही महत्वपूण थ स्रोत र क्षेरहरु

कािूिी रुपमै प्रदे श र स्र्ािीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट सं कलि हुिे राजस्व
मध्ये मूल्य अनभबृवि कर र आन्तररक अन्त:शुल्कको 30 प्रनतशत रकम प्रदे श र
स्र्ािीय तहमा वाुँडफाुँड (Sharing), केचन्द्रय बजेटबाट समािीकरण, सशतथ, ववशेर् र

समपुरक अिुदािको माध्यमबाट पुि: रकम हस्तान्तरण जस्ता कायथले केचन्द्रय
बजेटमा निकै ठू लो िाप पिे दे चखन्छ।

केन्द्र सरकारको अनिवायथ दावयत्वको रुपमा रहे का रावष्ट्रय सुरक्षा, न्याय प्रशासि,
ु ािी, निवृत्तीभरण तर्ा
सं घीय प्रशासि, परराष्ट्र मानमला, आन्तररक तर्ा वाह्य ऋण भि

ु ािी, समाचजक सुरक्षा, सेयर तर्ा ऋण लगािी, उच्ि चशक्षा व्यवस्र्ापि,
अवकाश भि
पुिनिथमाथण, रावष्ट्रय गौरवका आयोजिा कायाथन्वयि एवं निवाथिि, प्राकृनतक प्रकोप र
अन्य आकचस्मक कायथको लानग मार कूल बजेटको झण्डै 59 प्रनतशत खिथ हुन्छ।
यो

दावयत्वलाई

घटाउि

सवकिे

अवस्र्ा

छै ि।आन्तररक

ऋण

कूल

गाहथस्र्

उत्पादिको बढीमा 5 प्रनतशतसम्म मार सं कलि गिथ पाइन्छ। अकोतफथ नियनमत
खिथका अनतररि स्र्ािीय तहको पूवाथिार ववकास र क्षमता अनभवृविको लानग कररव
रु.8 खबथ 20 अबथ लाग्िे प्रारचम्भक अध्ययिले दे खाएको छ भिे प्रदे शको पूवाथिार
ववकास र क्षमता अनभवृविमा यसभन्दा ववढ खिथ हुिे अवस्र्ा दे चखन्छ । यी सवै
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पक्षहरुलाई ववश्ले र्ण गदाथ सं घीयता कायाथन्वयि स्रोत साििको दृवष्टकोणबाट अत्यन्त
जवटल र महं गो पिे दे चखन्छ। अत: अर्थ मन्रालयको लानग यो पक्ष ज्यादै
सं वेदिशील र ि ुिौतीपूण थ छ।
बजेट व्यवस्र्ापि
7.

दे शको अर्थतन्रको वागडोर सम्हाल्िे चजम्मेवारी पाएको अर्थ मन्रालयले समग्र
आनर्थक, सामाचजक र राजिैनतक ववकासको समेत चजम्मा नलएर अगानड बढ्िु
परररहे को छ।बजेट तयारीदे चख कायाथन्वयि र सो को अिुगमि तर्ा आन्तररक
ले खापरीक्षणसम्मको कायथ अर्थ मन्रालय र अन्तरगतका निकायहरुबाट सम्पादि

ु को सावथजनिक ववत्तीय व्यवस्र्ाको
गररन्छ। आनर्थक अिुशासि कायम गराउिे, मूलक
बारे मा सवथसािारणलाई जािकारी गराई जवाफदे हीता एवं पारदशीता अनभबृविमा
सघाउ पुरयाउिे एवं जिताले नतरे को करको रकम जिताकै लागी वववेकशील र

नमतव्ययी ढं गले खिथगिे पररपाटी वसाल्ि अर्थ मन्रालय िै सिैं अग्रसर हुि ु पछथ।
यी सव कायथहरुका लागी मन्रालयबाट मध्यकालीि खिथ सं रििा, िेपाल सावथजनिक
ले खामाि, सावथजनिक खररद ऐि एवं खररद प्रवक्रया, एकल खाता कोर् प्रणाली
(Treasury Single Account System), Line Ministry Budget Information System,
सावथजनिक खिथ व्यवस्र्ापि प्रणाली एवं आनर्थक प्रशासि र राजस्व प्रशासिमा
सुिारका कायथक्रमहरु कायाथन्वयिमा ल्याइएको छ ।
8.

ुँ ी सचजलै पररिालि गिथ र स्र्ािीय
ठू ला आयोजिाहरुको लानग आवश्यक पिे पूज

स्तरमा छररएर रहे को रकमलाई Basket Fund मा जम्मा गरी पूवाथिार, कृवर् र
पयथटि क्षेरमा लगािी गिथ स्र्ािीय मुद्रामा ऋणपर (Local Currency Bond) जारी

गिथ अन्तराथवष्ट्रय ववत्त निगम (IFC) र एचशयाली ववकास बैंक (ADB) लाई स्वीकृनत
ददिे िेपाल सरकारले निणथय गरी सकेको छ।यी दुवै सं स्र्ाले तोवकएको समयाविी
नभर

50/50अबथ वरावरको स्र्ािीय ऋणपर जारी गरी रकम सं कलि गिेछि र

निजीक्षेरद्वारा निमाथण गररिे आयोजिाहरुमा लागिी गिेछि। जुि पूवाथिार ववकासमा

लगािीको लानग कोशेढं ु गा साववत हुिेछ।नबप्रेर्ण (Remittance) लाई उत्पादिमूलक
क्षेरमा पररिालि गिथ र वैदेचशक रोजगारबाट कमाएको रकम वित गिे वािी

वसाल्ि ९ प्रनतशत व्याजदरमा वैदेचशक रोजगार वित पर जारी गररएको छ।

ुँ ीगत खिथमा वृविको लानग अर्थ मन्रालयले सम्वचन्ित मन्रालयहरुसुँग समन्वय र
पूज
सहकायथ गरर हरसम्भव प्रयास गरररहे को छ । ठू ला आयोजिाहरु अर्थ मन्रालय
स्वयं ले अिुगमि गरररहे को छ । बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाहरुको निक्षेप र कजाथ
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प्रवाहको अवस्र्ा क्रमशः सकारात्मक वन्दै गएको छ । ववदे शी ववनिमयको सचन्िती
12 मवहिाको वस्तु तर्ा सेवालाई िान्न सक्िे रहे को र मुद्रा स्फीनत 2.3 को न्यू ि
ववन्दु (Lower Digit) मा रहे कोले पनि अवहले व्यापार घाटा वाहे क अर्थतन्रका समग्र
पररसूिकहरु सकारात्मक ददशामा अग्रसर छि् भन्ने दे खाउछ ।
9.

ववनियोचजत वजेट खिथ गिे क्षमतामा वृवि गिथ सवकएको छै ि। यस वर्थ आनर्थक वर्थ
शुरु हुि भन्दा अगावै सं सदबाट बजेट स्वीकृत भएको, जेठ 16 गते िै बजेट
कायाथन्वयि मागथदशथि पठाइएको, कायथक्रम स्वीकृत गिथ िपिे, ठू ला तर्ा रावष्ट्रय

गौरवका आयोजिाहरुको वहुववर्थय ठे क्का तर्ा सम्झौता ववगतमै सम्पन्न भएको,
आयोजिा प्रमुखहरुसुँग कायथसम्पादि सम्झौता गररएको र वजेट कायाथन्वयिको लानग

ुँ ीगत खिथ वढ्िे
सम्वचन्ित निदे चशका र मागथदशथिहरु समेत जारी भै सकेकोले पूज
अपेक्षा गिथ सवकन्छ । तर गत वर्थको प्रयास र खिथलाई हे दाथ भिे आशानतत िनतजा
प्राप्त गिथ कदठि दे चखन्छ । ववगतमा भएको खिथको तथ्यांकलाई हेदाथ सम्वचन्ित
मन्रालयहरुले खिथ गिे प्रनतविताका सार् अग्रसर िभएसम्म अर्थ मन्रालयको
ुँ ीगत खिथ बढाउि िसवकिे कटु सत्यलाई आत्मसात गिै पिे
एक्लो प्रयासले मार पूज
दे चखयो।
10.

यसैगरी वजेट प्रस्ताव गदाथ सम्वचन्ित मन्रालयहरुले पयाथप्त छलफल िगिे, MTEF
को ढाुँिामा नरववर्थय वजेट प्रस्ताव िगिे, आयोजिा कायाथन्वयि पूब थ पुरा गिुप
थ िे

सम्भाव्यता अध्ययि, स्र्ािीय जिताको अपेक्षा र माग, जग्गा प्राप्ती तर्ा मुआब्जा र
क्षनतपूनतथ एवं आयोजिा कायाथन्वयिमा आइपिे स्र्ािीयस्तर लगायतका समस्याको
ववश्लेर्ण, ववस्तृत पररयोजिा प्रनतवेदि, आयोजिा कायाथन्वयि मोडानलटी जस्ता कायथ
सम्पन्न िगरी सोझै आयोजिाको लानग वजेट प्रस्ताव गिे कायथले तोवकएको लागत र
समयमा आयोजिा कायाथन्वयि हुि सकेका छै िि्। रावष्ट्रय गौरबका रुपमा पवहिाि
गररएका आयोजिाहरुको कायाथन्वयिमा दे चखएका समस्या र कदठिाई वयिै कारणका
उपज हुि।त्यसैले रावष्ट्रय गौरवका र प्रार्नमकता प्राप्त ठू ला आयोजिा कायाथन्वयिमा

आईपिे समस्या समािाि गिथ एवं समन्वय र सहजीकरण एवं उच्ि प्रार्नमकताका
सार् नियनमत प्रवक्रया भन्दा फरक र नसघ्र निमाथण हुिे गरी छु ट्टै कािूिी र सं स्र्ागत
सं रििा निमाथण गिे प्रवक्रया अगानड बढे को छ। यसमा अर्थ मन्रालयबाट र्प
सवक्रयता दे खाउिु आबश्यक छ।
11.

वजेट तजूम
थ ा गदाथ गररबी निवारण र लैं नगक मैरी वजेटलाई प्रार्नमकता राख्ने गररएको
भएता पनि यसको प्रभाव मूल्यांकि गरी यी क्षेरलाई Support गिे चशक्षा, स्वास्थ्य,
9

ुँ ी निमाथण हुिे क्षेरमा र्प वजेट पररिालि हुिे गरी
कृवर्, पूवाथिार ववकास र पूज

कायथक्रमहरु समावेश गिथ सवकयो भिे गररबी निवारण, रोजगारी वृवि र लैं नगक
समािताको उद्देश्य पनि पुरा गिथ सवकन्छ र राष्ट्रको ववकासमा पनि टे वा पुग्छ।
त्यसै ले सािा सािा आयोजिाहरुमा वजेट छिे प्रवृत्तीलाई निरुत्सावहत गरी पूवाथिार

ुँ ी निमाथण हुिे क्षेरमा वजेट पररिालि गिे तफथ ध्याि जािु आवश्यक
ववकास र पूज
छ।
12.

ुँ ीगत खिथ बढाउिेतफथ सवक्रयता दे खाउिुको
सम्वचन्ित मन्रालय तर्ा निकायहरुले पूज
सट्टा ियाुँ आयोजिाहरुको लानग र्प वजेट माग गिे प्रवृचत्त ववगतको तुलिामा झिै
वढ्दै गएको छ ।आ.व.2073/74 मा मार झण्डै 300 अबथ र्प बजेट माग
भएको तथ्यले यही दे खाउुँछ । तर ववनियोजि बजेट खिथ गिे तफथ अर्थ मन्रालयले

ुँ ीगत खिथ 65 प्रनतशत भन्दा बढी हुि सकेि ।
निकै प्रयास गदाथ पनि गतवर्थ पूज

सहज तररकाले खिथ गिथ सवकिे क्षेरमा र्प वजेट माग गिे र ववनियोचजत वजेट खिथ
ु कै लानग डरलाग्दो र जवटल समस्याको रुपमा
गिेतफथ िासो िदे खाउिे प्रवृचत्त मुलक

दे चखएको छ। अकोतफथ सं घ सं स्र्ालाई अिुदाि, ववदे श भ्रमण, गोष्ठी, सेनमिार तर्ा
कायाथलय सं िालि जस्ता अिुत्पादक खिथको लानग र्प रकम मागलाई अर्थ
मन्रालयले निरुत्साहि गिे प्रयास गरे को भएतापनि मागमा कमी आएको छै ि।
चजम्मेवार पदमा आनसि पदानिकारीहरुले समेत पुरस्कार, प्रोत्साहि, सेवा, सुवविा
लगायतका दावयत्वका ववर्यहरु आफ्िै निणथयबाट उपलब्ि गराउि सक्िे जसरी

घोर्णा गिे र सरकारलाई र्प आनर्थक दावयत्व बढाउिे, कमथिारीहरुलाई र्पभत्ता,
खािाखाजा खिथ, दै निक भ्रमण खिथ लगायत अन्य ववनभन्न पाररश्रनमकहरु आनर्थक
दावयत्वको वविार िै िगरी र अर्थ मन्रालयको सहमती समेत िनलई उपलब्ि
गराउिे जस्ता प्रिलिले आनर्थक अिुशासि कायम गिथ र्प ि ुिौनत खडा भएको छ।
निवाथिि आयोग र व्यवस्र्ावपका सं सद् यसका ज्वलन्त उदाहरण हुि।
13.

प्रत्येक वर्थ राष्ट्रसेवक कमथिारीहरुलाई उपलब्ि गराउिे निवृचत्तभरणको दावयत्व
ज्यानमनतय रुपमा बवढरहे को छ। यस वर्थ झण्डै रु.62 अबथ रकम यस प्रयोजिको
लानग ववनियोजि भएको छ । त्यसै गरी सामाचजक सुरक्षातफथ जेष्ठ िागररक, असहाय,
वपछनडएको जानत, क्षेर, एकल मवहला लगायतका िागररकलाई ववतरण गिे रकमको
दावयत्व पनि ददि प्रनतददि बवढरहे को छ।आ.व.2073/74 मा मार यस प्रयोजिमा
35.64 अबथ रकम ववतरण भएको छ भिे यस वर्थ 39.26 अबथ ववनियोजि भएको
छ । आगामी वर्थहरुमा यो दावयत्व अझ बढ्िे निचित छ। लोकवप्रयताको लानग
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सािि स्रोतको उपलव्िता, राज्यले िान्न सक्िे क्षमता एवं यसबाट ददघथकालमा पिथ
ुँ लि िगरी राजिैनतक दल वयिका चजम्मेवार पदानिकारीहरुबाट
सक्िे प्रभावको आक
सामाचजक सुरक्षा भत्ता वृवि गिे गरी घोर्णा गिे प्रिलि बढ्दो छ। जसका कारण
यसको दावयत्व वर्ेिी बवढरहे को छ। ववगत लामो समयदे चख भत्ता बढाउिु पिे र
जेष्ठ िागररकको पररभार्ानभर हालको ७० वर्थको उमेर हदलाई ६० वर्थमा झािुप
थ िे
गरी माग भइरहे को छ । यो माग स्वीकार गिे हो भिे राज्यलाई कररब रु 50
अबथ र्प दावयत्व बढ्छ। यसतफथ राज्यले समयमै ध्याि ददई योगदािमा आिाररत
निवृचत्तभरण प्रणाली र सामाचजक सुरक्षा सम्वन्िी सम्पूण थ व्यवस्र्ाहरुलाई एउटै छाता
मुिी राखी सञ्चालि गिे व्यवस्र्ा नमलाउिु जरुरी छ ।
राजस्व प्रशासिमा सुिार
14.

राजश्व प्रशासिमा ववगतमा अत्यन्त िेरै र महत्वपूण थ सुिारहरु भएका छि्। कर

सम्वन्िी सम्पूणथ कायथहरु Online प्रणालीबाट स्विानलत भैसकेका छि। करको
दायरा ववस्तार, कर कािूिको पररपालिा र ि ुहावट नियन्रणमा सवक्रयताको कारण
कर सं कलि प्रभावकारीता बढे को छ। आन्तररक स्रोत पररिालिको प्रमुख वहस्सा
राजस्व सं कलि क्रमश: सुदृढ हुुँदै गएको छ । आनर्थक वर्थ 2052/53 मा कूल
गाहथस्र्

उत्पादिमा

यसको

वहस्सा

11.23

प्रनतशत

रहे कोमा

आनर्थक

वर्थ

2063/64 सम्म चस्र्र रहयो । 2064/65 मा यो वहस्सा केही वढे र 12.5

प्रनतशत पुगेकोमा 2069/70 मा 17.5 प्रनतशत र 2073/74 मा 23.4
प्रनतशत पुगेको छ । यो वृविदर दचक्षण एचशयाकै उच्ि हो । कूल गाहथस्र् उत्पादि

भएको वृविसुँगै राजस्वको अिुपात यसरी वढ्िु अत्यन्त सकारात्मक र उत्साहजिक

सं केत हो । आनर्थक वर्थ 2073।74 मा रु 609 अबथ राजस्व सं कलि भई लक्ष्य

भन्दा बढी सं कलि भएको छ । तर अझै पनि राजस्व सं कलिमा सं भाववत क्षेरहरु
प्रशस्त छि । त्यसै ले यस क्षेरमा र्प सुिारको आवश्यकता अझै बाुँकी िै छ।

खासगरी राजस्वमा मूल्य अनभबृवि कर र आयकरको वहस्सालाई बढाउिे वकनसमका
िीनत तर्ा कायथक्रमहरु आवश्यक छि। यसै गरी कर छली र ि ुहावट नबरुि

निरन्तर खवरदारी र स्वेच्छीक कर सहभानगताको माध्यमबाट करको आिार ववस्तार
र करकािूिको पररपालिा तफथ जोड ददि सकेमा राजस्व सं कलिमा र्प वृवि भई
कूल गाहथस्र् उत्पादिमा यसको वहस्सा अझ बढ्िे छ ।
15.

राजस्व प्रशासि छु ट्टै प्रकृनतको ववशेर्ज्ञ सेवा भएको र राजस्व समूहमा उपसचिवसम्म
मार रहेकोले समूह ववस्तार गरी से वामा पररणत गिथ र सहसचिवसम्म सेवामा राख्न
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तत्काल कदम िाल्िु पिेछ। ववभागीय प्रमुख मार िभई कायाथलय प्रमुखको
भूनमकामा समेत सहसचिव रहिे तर यो पद समूह नभर िरहिे भएकोले वारम्वार
सरुवा भै ववज्ञता हानसल गिथ समेत िपाउिे अवस्र्ाले राजस्व प्रशासि दीगो र समक्ष
हुि सकेको छै ि। त्यसैले निजामती सेवा नभर राजस्व सेवा गठि गरी राजश्व

प्रशासि सं िालि गिे र क्रमश स्वायत्त राजश्व वोडथ माफथत राजश्व प्रशासि सं िालि
गिे गरी सं रििात्मक सुिार गिे कायथ अगानड बढाइएको छ । सं घीय निजामती
सेवामा िेपाल राजस्व सेवा गठि गिथ अिुरोि गररएको छ । केन्द्रीय राजश्व वोडथ

गठि वविेयकको मस्यौदा कािूि आयोगले तयार गरी रहे को छ । यस कायथलाई
अचघ बढाउि वढला गिुथ हुुँदैि ।
16.

राजश्व अिुसन्िाि ववभागको पुिःसं रििा गरी उपत्यका हे िे छु ट्टै कायाथलय खोल्िे
र्ालिी भएको छ । O&M Survey Team गठि भई प्रनतवेदि तयार भै रहे को छ ।
Report प्राप्त गरी अगानड बढ्िु उपयुि हुन्छ। आन्तररक राजश्व ववभाग अन्तगथत
ठू ला करदाता कायाथलय, आन्तररक राजस्व कायाथलय र करदाता सेवा कायाथलयहरुको
कायथक्षेर र कारोवार सीमामा पुिरावलोकि गिुथ पिे वेला भएको छ । त्यसै गरी
अवहले उपत्यका नभर रहेका आन्तररक राजश्व कायाथलय क्षेर िं. 1, 2 र 3 लाई
MLTO (मध्यस्तरीय करदाता कायाथलय) र प्रदे श समन्वय कायाथलयले प्रनतस्र्ापि
गिुथ पिे छ । यसको लानग राज्य पुिःसं रििाको अवस्र्ालाई समेत ध्यािमा राखी

अगानड बढ्िु उचित हुन्छ। कर परीक्षण र अिुसन्िाि प्रवक्रयालाई र्प बैज्ञानिक र
अिुसन्िािमूलक बिाउिु पिे छ।अन्तःशुल्क स्टीकरको मौज्दात हे री यसको आपूनतथ
व्यवस्र्ा सहज विाउि आवश्यक छ।अन्यर्ा मौज्दातमा रहे का स्टीकर समाप्त हुिे
तर आपूनतथकताथले आपूनतथ िगिे अवस्र्ा आउि सक्छ।
17.

भन्सार तफथ सिै वववाददत नबर्य वस्तुको सही घोर्णा र मूल्याुँकि िै हो। तर यस
क्षेरमा क्रमश सुिार हुुँदै गएको छ। र्प सुिारको आवश्यकता छ । वतथमाि
ASYCUDA++

लाई

ASYCUDA WORLD

मा

रुपान्तरण

गिे

काम

केवह

भन्सारहरुमा भैरहेको छ । यसलाई सवै भन्सार कायाथलयहरुमा ववस्तार गरी

अिलाईि घोर्णा र अिुगमि गिथ सक्िे विाउिे कायथ सम्पन्न गिुथ आवश्यक छ ।
भन्सार

सुिार

तर्ा

आिुनिकीकरण

सम्वन्िी

अन्तराथवष्ट्रय

अनभसन्िी

(क्वोटो

अनभसन्िी) व्यवस्र्ावपका सं सादबाट अिुमोदि भई िेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ ।

यसलाई प्रभावकारी रुपमा कायाथन्वयि गिथ अग्रसर हुि ु पछथ । त्यसैगरी नसलवन्दी

12

कन्टे िर माफथत मालवस्तु ढु वािी गिे व्यवस्र्ा लागु गिथ भिे मन्रालयले ववशेर्
िासो नलिु आवश्यक छ।
18.

ववशेर् लगािी आकर्थण गिथ र करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुचि ददलाउि
हालसम्म १० वटा दे शसुँग दोहोरो करमुचि तर्ा ववत्तीय छल निरोिक सम्झौता

भै सकेको छ भिे वंगलादे श र मले नसयासुँग सम्झौताको लानग अचन्तम िरणमा पुगेको

अवस्र्ा छ। यसैगरी व्राजील र क्यािाडासुँग दोहोरो करमुचि सम्झौता गिथ 3 वर्थ
अगानड िै िेपालको तफथबाट मस्यौदा पठाइएको छ भिे हाल आएर जापाि,
अमेररका, वेलायत र नसं गापुरलाई पनि मस्यौदा पठाई दोहोरो करमुचि सम्झौताको

लानग प्रस्ताव गररएको छ। यी दे शहरुसुँग दोहोरो करमुचि सम्झौता गिथ सकेमा र्प
ववदे शी लगािी नभत्र्याउि सहज हुिेछ।
19.

मूल्य अनभबृवि करमा उद्योगी, व्यवसायीहरुको बहुदरको माग छ। यसमा र्प
अध्ययिको आवश्यकता छ। VAT को सफल कायाथन्वयिको लानग मालसामाि
खररद ववक्रीमा ववलववजक नलिे ददिे प्रर्ालाई र्प प्रभावकारी बिाउिु पिे
छ।प्रत्येक ववक्रेताले ववक्री गरी ववल ववजक जारी गदाथ सोको अनभले ख अिलाइि

प्रणाली माफथत स्वत: आन्तररक राजस्व ववभागमा रहे को केचन्द्रय सभथरमा अनभले खि
हुिे प्रणाली लागु गिथ वढला भै सकेको छ । यसको तयारी ववभागले गरररहे को

छ । आन्तररक राजस्व ववभागको बजार अिुगमिलाई अझ बवढ सवक्रय बिाउिे,
राजश्व अिुसन्िाि ववभागका महानिदे शकको सं योजकत्वमा रहे को केन्द्रीय अिुगमि

टोलीलाई सवक्रयतापूवक
थ पररिालि गिे र मा.अर्थ मन्रीको सं योजकत्वमा नियनमत

रुपमा केन्द्रीय ि ुहावट नियन्रण सनमनतको बैठक बस्िे कायथलाई निरन्तरता ददिु
जरुरी छ। सार्ै कूल जिसं ख्याको न्यूितम ५ प्रनतशत दताथवाल करदाताको सं ख्या

पुरयाउि दायरा ववस्तारमा र्प जोड ददिु पदथछ। अवहले कररव16 लाख 20 हजार
दताथवाल करदाता छि् । आगामी २ वर्थमा 20 लाख पुरयाउिे लक्ष्यका सार्
आन्तररक राजस्व ववभागलाई पररिालि गिुथ आवश्यक छ। राजश्व बक्यौता सं कलि
र

बेरुजु फछ्र्यौटमा

अर्थ

मन्रालयले

ववगतमा

अत्यन्त

राम्रो

प्रगनत

गरे को

छ।यसलाई निरन्तरताको खाुँिो छ ।
20.

आनर्थक वर्थ २०६८/६९ र २०६९/७० को अवनिमा िक्कली VAT ववल प्रयोग
गरी कर छल्िे ५१८ करदाताको अिुसन्िािबाट ६ अवथ ९७ करोड कर नििाथरण
भएको नर्यो। त्यसै गरी र्प ४९५ करदाताको अिुसन्िािबाट ४ अवथ १६ करोड
कर नििाथरण भएको नर्यो। यो छािववि र अिुसन्िािले तत्कालीि सावथजनिक ले खा
13

सनमनतमा पनि अत्यन्त महत्वका सार् प्रवेश पाई छलफल भएको नर्यो। यसवर्थको
शुरुमै राजस्व अिुसन्िाि ववभागले िक्कली VAT ववल प्रयोग गरी कर छली गरे को
ववर्यमा अिुसन्िाि र छािववि गरी रहे को छ । यसलाई व्यापक रुपमा अगानड
वढाउिु पछथ । सार्ै राजस्व ि ुहावट तर्ा छलीका ियाुँ ियाुँ क्षेरहरु पवहिाि गरी
कारबाही गदाथ सकारात्मक सन्दे श जािे र कर सं कलि प्रभावकारीता पनि वढ्िे
हुिाले ि ुहावटका सम्भाववत क्षेरहरुको पवहिाि गरी अिुसन्िाि तर्ा कारबाहीमा
सवक्रयता आवश्यक छ।
21.

यसैगरी उच्िस्तरीय कर प्रणाली पुिरावलोकि कायथदल कर छु टको प्रभावकारीता
अध्ययि र गैरकर राजस्वका दरहरु पुिरावलोकि सम्बन्िमा अध्ययि गिथ गदठत
कायथदलहरुले पेश गरे का प्रनतवेदिहरुमा ददइएका सुझावहरु अध्ययि गरी उपयुि र
कायाथन्वयि गिथ सवकिे सुझावहरु आगामी आनर्थक ऐि तजूम
थ ा गदाथ समावेश गिथ
उपयुि हुन्छ। मूल्य अनभबृवि कर ऐिमा िै व्यवस्र्ा गरी चििी उद्योगहरु,
मोवाइल, विस्पती घ्यू तर्ा तेल उद्योगहरुलाई ददएको Rebate बाट ठू लो ििराशी
वफताथ गएको छ । यसको सकारात्मक प्रभावकाररता दे चखएको छै ि । चििीमा
ददइएको सहुनलयतबाट उखु वकसाि र घ्यूतेल तर्ा मोबाईलमा ददएको सहुनलयतबाट

उपभोिाले राहत पाउिु पछथ। अध्ययि कायथदलको प्रनतवेदि अध्ययि र ववश्लेर्ण
गरी छु टको प्रभाव सकारात्मक रहे का वस्तुहरुमा मार यो सुवविालाई निरन्तरता ददिे
र छु टको औचित्य िभएकाको हकमा पुिरावलोकि गिथ उचित हुन्छ।
बैदेचशक सहायता पररिालि
22.

बैदेचशक सहायता िेपाल जस्तो ववकासोन्मूख र आन्तररक स्रोतको न्यू ि पररिालि

ु का लानग आनर्थक, सामाचजक र पूवाथिारको ववकास गिे महत्वपूण थ
भएको मुलक
स्रोतको रुपमा रहेको छ। तर यसको अर्थपूण थ उपयोग गिथ भिे अझै िेरै प्रयास
गिुप
थ िे छ। सम्बचन्ित मन्रालयहरुले दातृ निकायहरुसं ग सोझै सम्पकथ गरी सािा

ुँ ी
आयोजिा र र्ोरै रकम पनि स्वीकार गिे, बैदेचशक सहायताको रकमलाई पूज
निमाथणको काममा भन्दा अध्ययि भ्रमण, सवारी सािि खररद, सेनमिार, गोष्ठी जस्ता
कायथक्रम सं िालि र परामशथ सेवामा ठू लो अं श खिथ गिे पररपाटी अद्यावप कायमै

छ। अध्ययिबाट बैदेचशक सहायतामा सं िानलत आयोजिाहरुको कुल आयोजिा
लागतको 4.4 दे चख 24.50 प्रनतशतसम्म परामशथ सेवामा खिथ गरे को पाइएको छ।
सम्बचन्ित ववभागीय जिशचिबाट सम्पादि गिथ सवकिे कामको लानग परामशथदाता
िराख्ने र आयोजिाको लानग आवश्यक न्यूितम र िभै िहुिे मारामा मार
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परामशथदाता राख्ने, अत्यावश्यक र न्यूितम सं ख्यामा सवारी सािि खररद गिे , गोष्ठी
सेनमिारहरु अत्यावश्यक र न्यू ि मारामा मार गिे , अध्ययि भ्रमणलाई निरुत्साहि
गिे जस्ता महत्वपूणथ कायथहरुको शुरुवात भै सकेको छ। सम्बचन्ित मन्रालयहरुको
िाहिा र इच्छा ववपररत पनछल्ला सम्झौताहरुमा यस्ता नबर्यहरुले प्रवेश पाइसकेका
छि्। अतः यी महत्वपूण थ पक्षहरुलाई निरन्तरता ददई बैदेचशक सहायताको समुचित
पररिालि रावष्ट्रय वहत अिुकूल गिुथ अपररहायथ भै सकेको छ ।
23.

कूल बैदेचशक सहायता रकमको दुई नतहाई मार Budgetary Framework (रातो
वकताव) बाट पररिानलत हुिे गरे को छ भिे बाुँकी Budgetary Framework बावहरबाट

पररिालि भएको छ। दातृ निकायहरु सकभर NGO/INGOs माफथत कायथक्रम
सं िालि गिथ िाहन्छि्। सरकारी सं यन्रबाट समयमा कायथक्रम सं िालि िहुि,े
कामको गुणस्तरमा ध्याि िददिे, ववनभन्न झन्झवटला कािूिी प्रवक्रया पूरा गिुप
थ िे एवं

Recipient Optimistic भएर काम िगिे जस्ता कारणहरुले गैर सरकारी क्षेर प्रनत

आकवर्थत हुि ु परे को दाताहरुको गुिासो छ। त्यसै ले यी नबर्यहरुलाई सम्बोिि गिथ
र बैदेचशक सहायतालाई एकद्वार प्रणालीबाट नभत्र्याउि सं घीयता अिुकूल ियाुँ
बैदेचशक सहायता िीनत (Foreign Aid Policy) जारी गिथ सवकयो भिे बैदेचशक
सहायता पररिालि दीगो, प्रभावकारी र दक्षतापूण थ हुिेछ। आफूखुसी सािो नतिो
कामको लानग पनि अकाथको मुख ताक्िे गरी परनिभथरता तफथ उन्मुख हाम्रो प्रबृचत्तमा
पररवतथि ल्याउि पनि तत्काल ियाुँ बैदेचशक सहायता िीनत जारी गरी कायाथन्वयिमा
ल्याउिु अपररहायथ भैसकेको छ।
24.

बैदेचशक सहायताको समग्र वस्तुचस्र्नत झचल्किे र यसको प्रभाव समेत दे चखिे गरी

प्रत्येक वर्थ Development Cooperation Report प्रकाशि गिे गररएको छ । बैदेचशक

सहायता पररिालि Paris Declaration- 2005, ACCRA Agenda for Action-2008, र
Effective Development Co-operation-2011 अिपुरुप गिे िीनतको नलइएको छ र
Aid Management Platform (AMP) तयार गरी Online system माफथत बैदेचशक
सहायताको

समग्र

चस्र्नत

अवलोकि

गिथ

सवकिे

बिाईएकोले

यी

महत्वपूण थ

पक्षहरुलाई र्प सुिार र पररस्कृत बिाई निरन्तरता ददिु पनि उचत्तकै आवश्यक छ।
25.

बैदेचशक सहायतामा सं िानलत आयोजिाहरुले समयमै शोिभिाथ निकासा िमाग्िे, अर्थ
मन्रालयको पूव थ स्वीकृनत वविा स्रोतान्तर गरी खिथ गिे, प्राववनिक तर्ा वस्तुगत
सहायताको महालेखा परीक्षकबाट ले खा परीक्षण िगराउिे, समयमै सम्बचन्ित
निकायहरुमा लेखा परीक्षण, प्रगनत वववरण लगायतका वववरण र प्रनतवेदिहरु पेश
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िगिे, अर्थ मन्रालयको सं लग्िता वविा आयोजिाहरु छिौट गरी दातृ निकायसं ग
सहायता माग गिे जस्ता कायथहरुलाई निरुत्साहि गिथ अर्थ मन्रालयबाट भएका
प्रयासहरुमा निरन्तरताको खाुँिो छ।
26.

ठू ला पूवाथिार आयोजिाहरु खासगरी जलनबद्युत, सडक, एअरपोटथ, टिेल जस्ता
वैदेचशक सहायतामा सञ्चालि हुिे आयोजिाहरुको लानग आवश्यक ववत्तीय व्यवस्र्ा
सवहत आयोजिा कायाथन्वयि गिथ Engineering, Procurement, Construction र

Financing (EPCF) समेतको कायथ एकै प्याकेजमा ददिसक्िे गरी EPCF कायथववनि
तजुम
थ ा भइरहे को छ । यसलाई अचन्तम रुपददई कायाथन्वयिमा ल्याउि सकेमा
आयोजिा कायाथन्वयिमा सहजता आउिे छ ।
ुँ ीवजार
बैंक, ववत्तीय संस्र्ा, वीमा तर्ा पूज
27.

बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाहरुको नियमि िेपाल राष्ट्र बैंक ऐि, २०५८ र बैंक तर्ा
ववत्तीय सं स्र्ा सम्वन्िी ऐि, २०७४ को अनििमा रही िेपाल राष्ट्र बैं कले गदै
आएको छ। मौदद्रक िीनत तजूम
थ ा, कायाथन्वयि र अिुगमि गिे चजम्मेवारी पाएको
िेपाल राष्ट्र बैंकले २८ बाचणज्य बैंक, ४४ ववकास बैंक, ३० ववत्त कम्पिी र ५१
लघुववत्त सं स्र्ाहरु गरी १५३ बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाहरुको नियमि तर्ा सुपररवेक्षण
गदै आएको छ भिे हालै जारी भएको सहकारी ऐि, २०७४ ले समेत िेपाल राष्ट्र
बैंकलाई वावर्थक 50 करोड भन्दा वढी कारोवार गिे सहकारीहरुको अिुगमि गिे
चजम्मेवारी तोकेकोले केचन्द्रय बैंकको भूनमका झि बढे को छ।

28.

बैंक तर्ा ववत्तीय क्षेरमा दे चखएका समस्याहरु समािाि गिथ िेपाल राष्ट्र बैंक ऐि,
२०५८, बैक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ा सम्बन्िी ऐि, २०६३ र बैंवकंग कसूर तर्ा सजाय

ऐि, २०६४ मा समसामवयक सं शोिि भइसकेका छि्। बैंक तर्ा ववत्तीय

सं स्र्ाहरुको कारोवारलाई सुरचक्षत बिाउि सुरचक्षत कारोवार ऐि, २०६३ लाई
कायाथन्वयिमा ल्याउि सुरचक्षत कारोवार रचजष्टार तोवक सवकएको भए तापनि कारोवार
अनभले खि चजम्मेवारी पाएको कजाथ सूििा केन्द्रको क्षमता अनभबृवि, सफ्टवयेर
निमाथण लगायतका कायथहरु भखथर शुरु गररएकोले कािूि कायाथन्वयिमा मन्रालयले

िै सवक्रय भूनमका खेल्िु आवश्यक छ। त्यस्तै निक्षेप तर्ा कजाथ सुरक्षण कोर् ऐि
तजुम
थ ा भई कायाथन्वयिमा आइसकेको छ।यसबाट सािा निक्षेप र कजाथ सुरक्षणमा
सहज हुिे छ ।
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29.

सरकारी स्वानमत्वमा रहेको रावष्ट्रय वाचणज्य बैंक र एि आइ नड सी ववकास बैंकवीि
एक आपसमा गानभिे प्रवक्रया अगानड बवढसकेको छ। मजथर पिात एक सशि
वाचणज्य बैंकको रुपमा स्र्ावपत भई निजी क्षेरका बैंकसं ग प्रनतस्पिाथ गिथ सक्िे सक्षम

सरकारी वाचणज्य बैंकको रुपमा यो बैंक स्र्ावपत हुिे छ। कृवर् ववकास बैंकमा
रणिैनतक साझेदार नभत्र्याउिे प्रवक्रया अगानड बवढसकेको छ। हाल िेपाल सरकारको

स्वानमत्वमा रहेको सेयर मध्ये निचित प्रनतशत शेयर ववदे शी साझेदारलाई ववनिवेश
गरी बैंक व्यवस्र्ापि समेत साझेदारबाट सं िालि गिे प्रवक्रयालाई गनत ददि सकेमा

यो बैंक पनि सक्षम र प्रनतष्पिाथत्मक क्षमतामा खरो उरि सक्िे छ।यसै गरी िेपाल
बैंक नलनमटे डमा रहेको िेपाल सरकारको सेयरको निचित वहस्सा ववनिवेश गिे प्रवक्रया
अगानड वढाउि निजीकरण सनमनतबाट निणथय भै सकेको छ ।
30.

ववत्तीय क्षेर ववकास रणिीनत तजूम
थ ा भई कायाथन्वयिमा आइसकेको छ।मा.अर्थ
मन्रीको सं योजकत्वमा रहे को उच्िस्तरीय ववत्तीय क्षेर समन्वय सनमनतलाई सवक्रय

बिाई यस क्षेरमा दे चखएका समस्याहरु सम्बोिि गिुथ आवश्यक छ।बैंक तर्ा
ववत्तीय सं स्र्ाहरुको सं ख्यात्मक बृविलाई निरुत्साहि गिथ र सेवाको गुणस्तरमा
अनभवृवि गिथ यी सं स्र्ा एक आपसमा गानभिे िीनतलाई निरन्तरता ददइएको छ।
१५५ बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाहरु एक आपसमा गानभई २०७४ असारसम्ममा ४३
वटा सं स्र्ामा सीनमत भएका छि्। हाल बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाको सं ख्या २६५
बाट १५३ कायम भएका छि्। सबै स्र्ािीय तहसम्म वाचणज्य बैंकमा शाखा
पुरयाउिे र ग्रानमण जिता समक्ष ववत्तीय पहुुँि पुरयाउि बैंकका शाखा ववस्तार गदाथ

शहरी क्षेर भन्दा ग्रानमण क्षेरमा शाखा ववस्तार गिे िीनतलाई जोड ददइएको छ।
यसको कायाथन्वयि पक्षमा जोड ददिुपिे दे चखन्छ। त्यसैगरी द्वन्दको समयमा
ववस्र्ावपत बैंक शाखाहरु औचित्य, आवश्यकता र स्र्ािीयको माग समेतको आिारमा
क्रमशः पुि स्र्ापिा गदै जािे कायथलाई निरन्तरता दददैं जािु पिे छ।
िगद कारोवारलाई निरुत्साहि गिे प्रयास

31.

भ्रष्टािार नियन्रण, िक्कली िोटको कारोवार नियन्रण, अिौपिाररक कारोवारलाई
ुँ ी पलायि एवं कागजी िोटको आिावश्यक
औपिाररक दायरामा ल्याउिे, हुन्डी, पूज

प्रयोग र नियन्रण रोक्ि िोट मुद्रा (कागजी िोट) को सट्टा बैवकङ्ग प्रणाली (ववद्युतीय
ट्रान्सफर एवं डे ववट काडथ तर्ा क्रेनडट काडथको प्रयोग) माफथत कारोवार गिे बािी
वसाल्िु अपररहायथ भै सकेको छ । िेपालमा िोट आपूनतथ (Circulation) को अवस्र्ा
हे दाथ 2074 अशोजसम्म 4 खवथ 78 अबथ िोट बजारमा आपूनतथ भएको छ । यसले
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िपुगहुिे दे चख यसको सीमालाई वढाएर अवहले 5 खबथ पुरयाइएको छ। यसै वीि 10

लाखभन्दा ववढको कारोवार अनिवायथ रुपमा बैंवकङ्ग प्रणाली माफथत गिे व्यवस्र्ा लागु
गररएको छ । यदद िगद कारोवारलाई निरुत्सावहत िगिे हो भिे यो िोट आपूनतथको
सीमा वढाउदै लग्िु पिे र वजारमा गैरकािूिी रुपमा िगदको कारोवार वढ्दै सम्पत्ती
सुविकरण, िक्कली िोटको कारोवार र अन्ततोगत्वा अिौपिाररक कोरोवारमा वृवि भई
भ्रष्टािारजन्य कायथलाई प्रोत्साहत गिे हुिाले कागजी मुद्रा (Paper Money) को प्रयोग
क्रमश: घटाउि अर्थ मन्रालयले गचम्भरतापूबक
थ ध्याि ददिुपिे हुन्छ ।
32.

ववत्तीय क्षेरको ि ुिौनतको रुपमा रहे को अको महत्वपूण थ क्षेर सहकारी हो। अवहले
झण्डै ३5 हजार सहकारी सं स्र्ाहरुमा 61 लाख भन्दा बवढ सदस्यहरु आवि
छि् । साठी हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाइरहे का छि । यी मध्ये १७ हजार
सहकारी सं स्र्ाहरुले ववत्तीय कारोवार गिे गरे कोमा १5 हजारले बित तर्ा ऋण
सहकारीको रुपमा काम गरररहे का छि्। सहकारी क्षेर 2 खबथ 98 अबथ रकम
बित पररिालि भएको छ भिे 2 खबथ 92 अबथ रकम ऋण लगािी छ । यसै गरी
यी सं स्र्ाहरुसुँग 76 अबथ बराबरको शेयर र Reserve Capital रहे को र यो क्षेरले
कुल ववत्तीय क्षेरको १७ प्रनतशत वहस्सा ओगटे को छ।

33.

अकोतफथ बित तर्ा ऋण सहकारीहरु सदस्यहरुको रकम ठगी गरी भाग्िे,
सहकारीको उद्देश्य भन्दा वावहर गएर कारोवार गिे , शहर केचन्द्रत, कमजोर ले खा

तर्ा नियन्रण प्रणाली, सं िालक आफैले वा पररवारको िाममा ऋण नलिे, कमजोर
नितोमा ऋण प्रवाह गिे, सं िालक तर्ा कायथकारीले सं स्र्ाको क्षमता भन्दा बवढ

सुवविा नलिे एवं बित र ऋणको व्याजदरमा ठू लो अन्तर गरी नछटै िाफा कमाउि
खोज्िे, सं िालकले अप्रत्यक्ष दोश्रो, ते श्रो व्यचि खडा गरी कारोवार गिे र सं स्र्ालाई
निचित समुहको पकडमा राख्ने जस्ता गलत प्रबृचत्तले सहकारी क्षेर समस्याग्रस्त बन्दै

गइरहेको ववनभन्न अध्ययिबाट दे चखएको छ। यस क्षेरमा दे चखएका ववकृतीहरु
निराकरण गिथ सहकारी ऐि, २०४८ लाई प्रनतष्र्ापि गरी हालै सहकारी ऐि,
२०७४ जारी गररएको छ। यसको प्रभावकारी कायाथन्वयि गिथ सवकएमा सहकारी

क्षेरमा दे चखएका समस्या तर्ा ववकृनतहरु क्रमशः निराकरण हुुँदै जािे छि्। जसको
लानग सक्षम अिुगमि तर्ा नियमि निकायको खाुँिो छ।
34.

ववमा क्षेरमा दे चखएका ववकृतीहरुलाई हटाउि ववमा सनमनतलाई सवक्रय र सक्षम
नियमिकारी निकायको रुपमा ववकास गिथ छु ट्टै

वीमा ऐिको मस्यौदा तयार

भइसकेको छ। यसलाई नछटो भन्दा नछटो व्यवस्र्ावपका सं सद्बाट पास गराई
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कायाथन्वयिमा ल्याउिु आवश्यक छ। सार्ै जीवि तर्ा निजीवि वीमा कम्पिीहरुको
सं ख्यात्मक वृवि भन्दा गुणत्मक सेवालाई प्रविथि गिथ एक आपसमा गानभिे
(Merger) िीनत कायाथन्वयि गिुथ जरुरी छ।
35.

नितोपर

बजारको

नियमिकारी

निकाय

नितोपर

वोडथलाई

सक्षम

नियमिकारी

निकायको रुपमा ववकास गिे र कमोनडटी बजारको नियमि गिे चजम्मा ददिे कायथको
र्ालिी भै सकेको छ। कमोनडटी बजारको नियमि गिथ वस्तु ववनिमय कािूि तजुम
थ ा
भइसकेको छ। यस सम्बन्िी नियमावली नछटो तयार गरी कायाथन्वयिमा ल्याउिु
आवश्यक छ।
36.

कमथिारी सं िय कोर् र िागररक लगािी कोर्ले ठू लो रकम पररिालि गिे, सो रकम
ऋणको रुपमा लगािी गिे एवं बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाहरुले जस्तै ववत्तीय कारोवार
पनि गिे तर यी निकायहरुको नियमि र अिुगमि गिे छु ट्टै निकाय िभएकोले अर्थ
मन्रालय स्वयमले यी सं स्र्ाको अिुगमि गिथ र्ाले को छ। अतः प्रत्येक वर्थ यी दुई
सं स्र्ाको कायथ सम्पादिको अिुगमि मन्रालयबाट गिे पररपाटी बसाल्िु पदथ छ।

सावथजनिक सं स्र्ािको व्यवस्र्ापि
37.

निजी क्षेरको ववकास िभै सकेको अवस्र्ामा सरकारले िुि, ते ल ववतरणदे चख
हवाईजहाज उडाउिे सम्मका काममा हात हाल्िु स्वभाववकै नर्यो। सार्ै जितालाई
अत्यावश्यक सेवा उपलव्ि गराउिे, रोजगारी पनि नसजथिा गिे र आनर्थक ववकास एवं
राजश्व पररिालिमा समेत टे वा उरयाउिे उद्देश्यले

तत्कालीि आवश्यकता र

औचित्यको आिारमा स्र्ापिा गररएका सावथजनिक सं स्र्ािहरु मध्ये अवहले निजी
क्षेरको प्रवेश, एकानिकारको अन्त्य तर्ा एकानिकार प्राप्त सं स्र्ािमा पनि सरकारी
नियन्रण र लागत लाभको आिारमा मूल्य समायोजि गिथ िपाउुँदा अनिकांश सं स्र्ाि
उठ्िै िसक्िे गरी र्ला परे का छि्। आनर्थक वर्थ २०72/73 सम्म सरकारले
सावथजनिक सं स्र्ािमा शेयर लगािी 1 खबथ 26 अबथ
1 खबथ 29

अबथ

16 करोड र ऋण लगािी

96 करोड गररसकेको छ। तर यसबाट सरकारले अपेचक्षत

प्रनतफल पाउि सकेको छै ि।35

मध्ये 12 वटा सं स्र्ािहरु खुद घाटामा रहे का

छि् । त्यसैले सावथजनिक सं स्र्ािहरुको उचित व्यवस्र्ापिको लानग तत्काल कदम
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िाल्िु पिे आवश्यकता छ । त्यसैगरी सालमा अर्थ मन्रालयले वैदेचशक

2066

सहायता स््वरुप प्राप्त रकम साल्ट ट्रेनडङ्ग कपोरे शि नलनमटे डको सेयरमा पररणत गिथ
गरे को निणथय कायाथन्वय अझै बाुँकी िै छ । यो निणथय कायाथन्वयि भएमा साल्ट
ट्रेनडङ्ग कपोरे शिको कूल सेयरमा िेपाल सरकारको सेयर स्वानमत्व वहुमत हुिेछ ।
38.

िेपाल और्नि नल .सं िालिमा आएपनि ददगो निरन्तरता ददि कदठि छ । वुटवल
िागो कारखािा र ववरगं ज चििी कारखािा सं िालि निजी क्षेरबाट गिथ सवकिे गरी
Lease वा अन्य प्रकृयाद्वारा हस्तान्तरण गिथ सक्िे गरी निजीकरण सनमनतबाट निणथय
भै सकेको छ । वन्द तर्ा रुग्ण सं स्र्ािहरुलाई कसरी सं िालि गिे भन्ने नबर्यमा
गहि अध्ययि गरी उपयुि
थ
वविी तय गिे र यी सं स्र्ािहरु सं िालि गिे वा िगिे
ववर्यमा स्पष्ट निणथय हुि अपररहायथ छ । त्यहाुँ कायथरत कमथिारीहरुलाई सरकारले
राज्यकोर्बाट नियनमत तलव भत्ता उपलव्ि गराउिु पिे अवस्र्ाको अन्त्य गिुथ पछथ।

39.

अवहले िेपाल ववद्युत प्रानिकरणको आनर्थक अवस्र्ा अत्यन्त कमजोर छ। यसको
सुिारको लानग अर्थ मन्रालयले व्याजदरमा कटौती, सरकारलाई अिुदाि प्राप्त
रकमलाई

ऋणबाट

सेयरमा

पररणत

लगायतका

ववर्यमा

सहमती

ददइसकेको

छ ।सं चितघाटा कम गिथ यस अचघ सं चित घाटालाई अपले खि गरे को भएतापनि यस
पटक घाटा अपले खि (Write-up) गिथ सहमती ददइएको छै ि । यसको सुिारको
लानग अन्य उपायहरु अवलम्वि गिुथ उचित हुन्छ । सं चित घाटा अपलेखि गरे र
िाफामा गएको दे खाउिु उचित होइि ।
40.

यसैगरी उत्पादि, प्रसारण र ववतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी विाउि िेपाल ववद्युत
प्रानिकरणको कायथलाई छु ट्टाई उत्पादि तर्ा प्रसारण सम्वन्िी छु ट्टै कम्पिीहरु
स्र्ापिा भै सकेका छि । समयमा प्रसारण लाइि निमाथण गिथ सवकएि भिे उत्पाददत
ववद्युत खेर जािे निचित छ। त्यसैले प्रसारण लाईि निमाथणमा हुिे अवरोिहरुलाई
हटाउि र आयोजिा सहज रुपमा कायाथन्वयि गिथ ियाुँ कम्पिीको स्र्ापिा भएको
हो। यी कायथहरु सम्पादि गिथ छु ट्टै कािूिी व्यवस्र्ा गिुप
थ िे हुन्छ। यसको लानग
उजाथ मन्रालयसं ग समन्वय गिुथ पिे दे चखन्छ। त्यसैले यस ववर्यलाई प्रार्नमकतामा
राख्नु जरुरी भै सकेको छ।
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41.

यसैगरी िेपाल आयल निगमको आनर्थक अवस्र्ालाई ददगो विाउि अन्तराथवष्ट्रय
मूल्यमा हुिे उतार िढाव अिुसार वैज्ञानिक ढं गबाट मूल्य समायोजि हुिेगरी मूल्य
नििाथरण गिथ एवं यसको भण्डारण क्षमता बृवि गिथ अर्थ मन्रालयले ववशेर् भूनमका
खेल्िु पिे अवस्र्ा छ ।

42.

सावथजनिक सं स्र्ािहरुमा दे चखएका यी र यस्तै प्रकारका समस्याहरुलाई सम्वोिि गिथ
अर्थ मन्रालयले ३७ वटै सावथजनिक सं स्र्ािहरुको समग्र पक्षको अध्ययि गरी कुि
सं स्र्ालाई कसरी सं िालि गिे र कुि सं स्र्ालाई निजीकरण वा खारे जी गिे भन्ने
वारे मा दुईवर्थ अचघ एउटा अविारणा पर तयार गरे को नर्यो । त्यसलाई र्प
पररमाजथि सवहत कायाथन्वयिमा ल्याउि सवकएमा सं स्र्ािहरुका समस्या िेरै हदसम्म
समािाि हुिेछि्।

सम्पत्ती सुविकरण निवारण
43.

सम्पत्ती शुविकरण निवारण र आतं ककारी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगािीका क्षेरमा
कािूिी रुपमा िेपालले प्रशस्त प्रगनत हानसल गरे को छ।सि 2018/19 मा हुिे
APG को प्लेिरी वैठक िेपालमा आयोजिा गिे निणथय भै सकेको छ । सम्पत्ती
शुविकरण दोस्रो सं शोिि ऐि, २०७०, सम्पत्ती जफत रोक्का तर्ा नियन्रण ऐि,
२०७०, सं गदठत अपराि निवारण ऐि, २०७०, सपुदथगी ऐि, २०७० र पारस्पररक
कािूिी

सहायता

सम्बन्िी

ऐि,

२०७०

व्यवस्र्ावपका

सं सदबाट

स्वीकृत

भै

कायाथन्वयिमा आइसकेका छि्। यसै वीि सम्पत्ती सुविकरण नियमावली, 2073
तजुम
थ ा भई लागु भै सकेको छ । अवको मूख्य उद्देश्य कायाथन्वयि तहमा
सवक्रयताका सार् अचघ बढ्िु र िेपालको छवव अन्तराथवष्ट्रय मञ्चमा उच्ि विाउिु िै
हो । यसको लानग िेपाल राष्ट्र बैंक, ववमा सनमनत, नितोपर वोडथ र िेपाल िाटथडथ
एकाउन्टे ण्ट

सं स्र्ा

जस्ता

नियमिकारी

निकायले

जारी

गरे का

बाध्यकारी

निदे शिहरुको कायाथन्वयि र प्रभावकारी अिुगमिको भिे उचत्तकै खाुँिो छ। त्यसै गरी
सम्पत्ती शुविकरण अिुसन्िाि ववभागले हाल अिुसन्िािको क्रममा रहे का उजुरी तर्ा
Issue हरुलाई प्रार्नमकताका सार् अिुसन्िाि तर्ा तहवककात गरी िनतजा दे खाउिु
आवश्यक छ। यसका सार्ै सि 2019 दे चख 2021 सम्म हुिे प्रभावकाररतामा
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आिाररत मूल्यांकि (Mutual Evaluation) को तयारीको लानग गदठत स्वमूल्याङ्कि
(Self Evaluation) सनमनतहरुको सवक्रयताको

उचत्तकै खाुँिो छ ।

ुँ समन्वय र लगािी मैरी वातावरण
निजीक्षेरसग
44.

पूवाथिार ववकास र वढ्दो लोडसेनडङ्ग न्यू िीकरणको लागी जलववद्युत र पूवाथिारका
ु
क्षेरमा ववदे शी लगािी आकर्थण गिथ िेपाल सरकार र निजी क्षेरको सं यि
आयोजिामा

स्वदे शी

तर्ा

ववदे शी

लगािीकताथहरुको

सहभागीतामा

Investment

Summit सम्पन्न भएको र त्यसबाट कररव 14 खवथ ववदे शी लगािी प्राप्त हुिे भनिएको
भएतापनि प्रनतविता अिुरुप लगािी आउिे सम्भाविा न्यू ि छ ।त्यसै ले Fast Track,
दोस्रो अन्तराथवष्ट्रय ववमािस्र्ल र जलाशययुि ववद्युत आयोजिाहरुको निमाथणमा
स्वदे शी लागिीलाई िै प्रोत्साहि गिुप
थ िे दे चखन्छ । बुढी गण्डकी, मानर्ल्लो कणाथली,
मानर्ल्लो मस्याथङ्गदी, पचिम सेती जस्ता जलववद्युत आयोजिाहरुको कायाथन्वयिमा
दे चखएका समस्याहरुको सम्वोिि गिथ सवकएमा निजी क्षेरको ववश्वास चजत्न सवकिे र
आयोजिा कायाथन्वयि समयमै हुि सक्िेछ। यसका लानग लगािी मैरी वातावरण
निमाथण, लगािी बोडथलाई सवक्रय बिाई अन्य मन्रालय र वोडथ वीिको अनिकार
क्षेरमा स्पष्टता, ववदे शी लगािी आकवर्थत गिथ ववदे शी लगािी तर्ा प्रववनि हस्तान्तरण
ऐिमा सं शोिि गरी लगािी मैरी वातावरण विाउिु आवश्यक छ। सार्ै स्वदे शी
उद्योगको उत्पादिलाई सं रक्षण र प्रविथि गिथ एन्टी डचम्पङ कािूि तजुम
थ ा (मस्यौदा
तयार छ) गिे कायथलाई प्रार्नमकताका सार् अगानड बढाउिु आवश्यक छ । यसका
सार्ै िेपालको निजीक्षेर सािो, पाररवाररक घेरानभर र सं कूचित भएकोले निजीक्षेरसुँग
ठू लो लगािीलाई पररिालि गिथ निजी क्षेरलाई ववश्वव्यापी प्रनतष्पिाथमा उरि सक्िे
गरी सक्षम विाउिु पनि त्यतीकै आवश्यक छ ।
45.
क.

मन्रालयबाट सम्पादि भएका केही महत्वपूण थ कायथहरु
ुँ ीगत खिथमा दे चखएको समस्यालाई सम्बोिि गिथ कायथक्रम
ववगत लामो समयदे चख पूज
स्वीकृती, अचख्तयारी र निकासा प्रणालीमा यस वर्थदेचख ठोस शब्दमा भन्दा आमूल

पररवतथि गररएको छ। सम्बचन्ित मन्रालय तर्ा ववभागहरुले बजेट अवण्डामा राख्िे,
समयमा निकासा िददिे, रावष्ट्रय योजिा आयोगबाट कायथक्रम स्वीकृत गराउि लामो

समय लाग्िे, मातहतका निकायहरुलाई खटाई खटाई अचख्तयारी र निकासा ददिे
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जस्ता प्रवृत्तीको अब अन्त्य हुिे छ। बजेट पुचस्तकामा उल्ले चखत कायथक्रम र सोको

लानग ववनियोजि भएको रकम स्वत: कायथक्रम स्वीकृती र अचख्तयारी प्राप्त भएको
मािी सम्वचन्ित कोर् तर्ा ले खा नियन्रक कायाथलयले निकासा ददिे, एकमुष्ठ रकम
जािे निकायहरुले पनि साउि 15 गते नभर ववनियोजि भएको सम्पूण थ रकम खिथ
गिे निकायहरुलाई अनिवायथ रुपमा वाुँडफाुँड गिुप
थ िे व्यवस्र्ा ववनियोजि ऐिमैं
गररएको छ। यो व्यवस्र्ा सम्वचन्ित मन्रालय तर्ा निकायहरुको असहमतीका
बावजूद पनि कािूिी रुपमै सम्वोिि गिथ सकेकोमा अर्थ सचिवको िाताले मैले

महत्वपूणथ उपलव्िीको रुपमा नलएको छु । बजेटको इनतहासमै यो ठू लो पररवतथि
हो। यस पररवतथिबाट यस वर्थदेचख बजेट कायाथन्वयिमा दे चखिे समस्याहरु समािाि
भै बजेट कायाथन्वयिमा निश्िय पनि सहजता आउिे छ।
ख.

बजेटसुँग

सम्वचन्ित

सम्पूण थ

जािकारी

मोवाइलबाट

हे ि थ

सक्िे

गरी

Mobile

Application (Mobile App) तयारी गरी उपयोगमा ल्याइएको छ। यसबाट बजेट
सम्वन्िी सम्पूण थ जािकारी (Budget Speech Visual समेत) हातमै रहे को मोवाइलमा
पाउि सवकन्छ। यसैगरी सम्पूण थ बैदेचशक सहायतालाई Online Aid Management
Portal माफथत हेि थ सवकिे गरी Update गिे गररएको छ।
ग.

बजेट

कायाथन्वयिलाई

सहज

र

सरल

बिाउि, समयमै

ववकास

आयोजिाहरु

कायाथन्वयि गिथ एवं चजम्मेवारी वहि िगिेलाई आफ्िो दावयत्वप्रनत चजम्मेवार र

उत्तरदायी विाउि बजेट कायाथन्वयि तर्ा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सम्वन्िी कािूि र
आयोजिा व्यवस्र्ापि सम्वन्िी कािूिको मस्यौदा तयार भइरहे को छ।
घ.

पयाथप्त पूव थ तयारी वविा िै बजेटमा आयोजिा प्रस्ताव गिे तर आयोजिा कायाथन्वयि
िहुिे प्रवृत्तीलाई निरुत्सावहत गिथ आयोजिा तयारी छिौट (Project Readiness Filter)

को आिारमा मार आयोजिा छिौट गिथ Project Readiness Filter को मापदण्ड
बिाई कायाथन्वयिको िरणमा रहे को छ।
ङ.

सं घीय प्रणाली अिुरुपको बजेट तजुम
थ ा र कायाथन्वयिको शुरुवात भएको छ। बजेट
निमाथणको समयमा ववनभन्ि ववर्यगत मन्रालयबाट ववत्तीय हस्तान्तरणमा रुिी
िदे खाएको भएतापनि अर्थ मन्रालयको जवरजस्त प्रयासबाट स्र्ािीय तहमा 225
अबथ रुपैयाुँ हस्तान्तरण भएको छ। यसै वीि ववत्तीय सं घीयता कायाथन्वयिको अत्यन्त
महत्वपूणथ औ ंजारको रुपमा रहे का अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्र्ापि वविेयक, 2074
र रावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तर्ा ववत्त आयोग वविेयक, 2074 व्यवस्र्ावपका सं सदबाट
पाररत भएका छि।
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ि.

सरकारी भ ुिािी प्रणालीलाई व्यवचस्र्त र पारदशी बिाउि पवहलो िरणमा काठमाडौं

उपत्यकामा नसं हदरबार नभरका कायाथलयहरुबाट हुिे जुिसुकै भ ुिािी e-Payment को

माध्यमबाट हुिे व्यवस्र्ा नमलाइएको छ। यसको ववस्तारबाट आगामी ददिमा िेक
िसावटिे, वढलो सावटिे एवं वर्थको अन्त्यमा िेक काटे र सम्बचन्ितलाई िददई राख्िे

प्रवृत्तीको अन्त्य हुिेछ।त्यसै गरी अनिकांश स्र्ािीय तहमा बाचणज्य बैंकको शाखा
स्र्ापिा गिे कायथको र्ालिी भएको छ ।
छ.

अमेररकी सरकारले कम ववकनसत दे शमा गररबी निवारण र ववकासमा मद्दत पुरयाउि
सि् 2004 मा स्र्ापिा गरे को Millennium Challenge Corporation (MCC) मा
िेपालले प्रवेश पाएको छ। आनर्थक, सामाचजक तर्ा शासकीय सुिारका ववनभन्ि
सूिकहरुको आिारमा यो अिुदाि सहायता प्राप्तीको लानग छानििे दे शमा िेपाल
दचक्षण एचशयामै पवहलो हो। यसबाट िेपालले कररब 271 वक.मी.प्रसारण लाईि
निमाथण र 300 वक.मी. रावष्ट्रय राजमागथ ममथत तर्ा स्तरबृवि गिथ 500 नमनलयि
अमेररकी डलर (कररब 51 अबथ रुपैया) अिुदाि प्राप्त गिे छ। आयोजिा निमाथण
शुरु गरे को 5 वर्थमा अनिवायथ रुपमा सम्पन्ि गिुप
थ िे वाध्यात्मक शतथ भएकोले
यसको उपयोगबाट िेपालले अन्य आयोजिा समयमा सम्पन्ि गिथ समेत ववशेर् सजग
हुिेछ।

ज.

बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाको नियमि, सुपररवेक्षण तर्ा नियन्रण प्रणालीलाई र्प
व्यवचस्र्त र यी सं स्र्ाहरुलाई ग्राहकप्रनत उत्तरदायी विाई जिताको निक्षेप सुरक्षण र
लगािी सुरचक्षत गिथ एवं िेपाल राष्ट्र बैंकको सुपररवेक्षण क्षमतामा वृवि गिथ बैं क तर्ा
ववत्तीय सं स्र्ा सम्वन्िी कािूि र नितोपर बजारलाई व्यवचस्र्त गिथ नितोपर
नियमावली जारी गररएको। यसै गरी सम्पत्ती शुविकरण निवारणका क्षेरमा दे चखएका
समस्याहरु सम्वोिि गिथ सम्पत्ती शुविकरण निवारण नियमावली जारी गररएको छ।

झ.

िगद कारोबारलाई निरुत्साहि गिथ एवं बैंवकङ्ग कारोबारलाई प्रोत्साहि गिथ एवं अवैि
िगद कारोवार (हुन्डी) जस्ता कायथलाई नियन्रण गिथ रु.10 लाख भन्दा बढीको
कारोवार अनिवायथ रुपमा बैंवकङ्ग सािि (िेक, काडथ आदद) माफथत गिे व्यवस्र्ा यही
2074 साउि 1 गते बाट लागु गररएको छ।

ञ.

कुिै व्यचिको बैंक खातामा निजवाहे क अन्य व्यचिले पवहिाि र स्रोत वविा रकम
जम्मा गदाथ सम्पत्ती शुविकरण गिथ सक्िे एवं कसै लाई वविा स्रोत र सूििा उसको

खातामा रकम जम्मा गरी फसाउि सक्िे जस्ता ववकृतीहरुलाई नियन्रण गिथ रु.1
लाख भन्दा बवढ रकम अको व्यचि वा सं स्र्ाको खातामा जम्मा गदाथ अनिवायथ
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पवहिाि खुलाउिु पिे व्यवस्र्ा लागु गररएको छ। प्रत्येक स्र्ािीय तहमा एउटा
बाचणज्य बैंक स्र्ापिा गिे िीनत अिुरुप अनिकांश स्र्ािीय तहमा बाचणज्य बैंकका
शाखा स्र्ापिा भै सकेका छि ।
ट.

बैंक, ववमा, नितोपर (सेयर) बजार लगायत बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाको ववकास, ववस्तार

एवं नियमि गरी यस क्षेरमा सवै जिताको सहज र सुलभ पहू ुँिको सुनिचितता गिथ
ववत्तीय क्षेर ववकास रणिीनत तजुम
थ ा गरी लागु गररएको छ।

ठ.

ववशाल बजार कम्पिीको सम्पूण थ िल अिल सम्पत्ती वहसाव गरी त्यसको कूल

ुँ ीको सम्पूणथ िल अिल सम्पत्ती वहसाव गरी त्यसको कूल पूज
ुँ ी रु.4 अवथ 1
पूज
करोड मध्ये रु.3 अवथ 96 करोड वरावरको सेयर िेपाल सरकारको िाममा
िामसारी भै सकेको छ । अव यस कम्पिीमा िेपाल सरकारको सेयर अव 98.75
प्रनतशत पुगेको छ ।

ड.

बैंक, ववमा तर्ा ववत्तीय क्षेर, बजेट कायाथन्वयि एवं सावथजनिक ववत्तीय व्यवस्र्ापिमा
भएको सुिारको आिारमा ववश्व बैकबाट वविाशतथ जुिसुकै क्षेरमा खिथ गिथ सक्िे

गरी Budgetary Support को रुपमा पवहलो िरणमा 3 अबथ, दोस्रो र ते स्रो िरणमा
10/10 अबथ रुपैयाुँ शुन्य व्याजदरमा ऋण सहायता प्राप्त भएको छ। िौर्ो िरणमा
र्प 15 अबथ प्राप्त हुिेगरी अचन्तम िरणको तयारी भइरहे को छ भिे Fiscal
Development Policy Credit अन्तरगत र्प 10 अबथ रुपैयाुँ प्राप्त हुिे क्रममा छ ।
ढ.

वस्तु ववनिमय बजारको आकार बढ्दै

गएको, ियाुँ-ियाुँ प्रववनिको माध्यमबाट

कारोवार भइरहे को, ियाुँ र नछटो प्रनतफल प्राप्त गिथ सवकिे क्षेर भएकोले आम
मानिसको आकर्थण बवढरहे को तर नियमि र अिुगमिको अभावमा ददि प्रनतददि ठनग,
छनल र ववकृती बवढरहेकोले यसलाई नियमि र नियन्रण गिथ लामो प्रयास पश्िात
वस्तु ववनिमय कािूि जारी भएको छ।
ण.

सचञ्ित घाटाको मारा अत्यनिक हुुँदा पनि कुिै निचश्ित वर्थमा िाफा आजथि गरे मा
ठू लो

मारामा

वोिस

उपलव्ि

गराउिे

सावथजनिक

सं स्र्ािहरुलाई

उिीहरुको

ु ािी लगायतलाई ध्यािमा राखेर तोवकएको
कारोवार, आनर्थक अवस्र्ा, साुँवाव्याज भि
मारामा मार बोिस उपलव्ि गराउि सवकिे गरी वोिस ऐिमा सं शोिि भएको छ।
त.

ववमा व्यवसायको ववकास, ववस्तार र प्रविथि एवं यसको समुचित नियमि, सुपररवेक्षण
एवं अिुगमिलाई प्रभावकारी विाउि र नियामक निकाय ववमा सनमनतलाई सुदृढ र
सक्षम विाउि ववमा ऐिको मस्यौदालाई अचन्तम रुप ददइएको छ।
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र्.

िान्िै िसवकिे गरी बवढरहे को सरकारी अनिवायथ दावयत्वको निवृत्तीभरणलाई आगामी
ददिमा

योगदािमा

आिाररत

प्रणालीबाट

व्यवचस्र्त

गिथ

योगदािमा

आिाररत

निवृत्तीभरण कोर् वविेयक मचन्रपररर्द्बाट स्वीकृत भै व्यवस्र्ावपका सं सदमा पेश गिे
अवस्र्ा रहेको छ।
द.

हाल आन्तररक ऋणको व्यवस्र्ापि िेपाल राष्ट्र बैं कबाट र बैदेचशक ऋण अनभले खि
तर्ा व्यवस्र्ापि महालेखा नियन्रक कायाथलयबाट भइरहे कोले एउटै सं स्र्ाबाट

सावथजनिक ऋणको व्यवस्र्ापि गिथको लानग सं स्र्ागत सं रििा तयार गिे कायथ
भइरहे को छ । यस सं स्र्ाले अर्थ मन्रालयको िीनत, निदे शि र समन्वयमा सम्पूण थ
सरकारी ऋणको व्यवस्र्ापि गिे छ ।
ि.

वैदेचशक लगािी प्रविथिका लानग ववनभन्ि क्षेर (जलस्रोत, सडक, हवाई यातायात,

टिेल, केवलकार, पयथटि, उद्योग, कृवर्, पशुपालि लगायतका क्षेर) मा गररएका कािूिी
व्यवस्र्ा एवं उपलव्ि गराईएका छु ट सुवविा र सहुनलयतहरुको वववरण तयार गरी

जािकारीको लानग साबथजनिक गिे कायथ भइरहे को छ।यस्तै सावथजनिक निजी
साझेदारी कािूिको मस्यौदा तयार गररएको छ ।
ि.

भूकम्पबाट क्षनतग्रस्त व्यचिगत आवास निमाथणका लानग सामुवहक जमािी वा
निमाथणानिि घर िै नितोमा राखी रु.3 लाखसम्म निव्याथजी ऋण उपलब्ि गराउिे
िीनतगत व्यवस्र्ा गररएको छ ।

प.

बैदेचशक व्यापारलाई व्यवचस्र्त, पारदशी र व्यवस्र्ापियोग्य बिाउि आयात-नियाथत
सं केत िम्वर (EXIM Code) प्रणाली यही 2074 साउि 1 गते बाट लागु गररएको
छ। सामान्य व्यवसाय दताथ गरी स्र्ािीय स्तरमा स-सािा कारोवार गिे ले समेत

निकासी पैठारीको कायथ गदाथ अिनिकृत व्यापार व्यवसाय नियन्रण, राजस्व छली,
आयात नियाथतकताथहरुको पवहिाि, अनभले खि, नियमि तर्ा अिुगमि गिथ सहज हुिे र

आयात नियाथतकताथको इजाजत प्राप्त व्यचि एवं फमथले मार अन्तराथवष्ट्रय व्यापार गिथ
पाउिे छि्।
फ.

लामो समयदे चख वववाददत ववर्यको रुपमा रहे को NCell को 80 प्रनतशत सेयर
ुँ ीगत लाभकरको ववर्य टु ङ्गोमा पुगेको
ववक्रीको पूज

छ। NCell ले पटक-पटक गरी

रु.23 अबथ 57 करोड कर दाचखला गरे को र टे नलयासोिेरालाई रु.60 अबथ 71
करोड 24 लाख कर नििाथरण भएको छ। यसका सार्ै बाुँकी 20 प्रनतशत सेयर
ववक्रीमा समेत 3 वटा सं स्र्ाको कररव रु.15 अबथ कर नििाथरण भएको छ ।
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ब.

राजस्व प्रशासिलाई व्यवस्र्ापकीय रुपमा स्वायत्त, सुदृढ व्यवसावयक र पारदशी
विाउि केचन्द्रय राजस्व वोडथ गठि कािूिको मस्यौदा तयार गररएको छ। राजस्व
सं कलिलाई प्रभावकारी बिाउि र ि ुहावट नियन्रण गरी लक्ष्य अिुरुप राजस्व
सं कलि गिथ सचिव र ववभागीय प्रमुख एवं ववभागीय प्रमुख र कायाथलय प्रमुख वीि
कायथ सम्पादि सम्झौता गररएको छ।

भ.

सरुवा

प्रणालीलाई

व्यवचस्र्त

विाइएको

छ।

सरुवा

मापदण्ड

तयार

गरी

कायाथन्वयिमा ल्याइएको छ। ववर्यगत मन्रालय तर्ा निकायसुँग जोनडएर ववदे श
भ्रमणमा सहभागी हुिे प्रवृत्तीलाई निरुत्साहि गररएको छ। छारवृत्ती सनमनतको
नसफाररशमा मार ववदे श मिोियि गिे गररएको छ।

46.

अर्थतन्रका ि ुिौतीहरु
कािूिी, िीनतगत तर्ा कायाथन्वयि स्तरमा भएका सुिारबाट अर्थतन्रले सकारात्मक
ददशा

नलएको

भए

तापनि

सं घीयता

कायाथन्वयिबाट

आगामी

ददिमा

राज्यले

अत्यावश्यक खिथ व्यवस्र्ापि गिथ समेत कदठि हुिे दे चखन्छ। समग्रमा हे दाथ मैले
िेपालको अर्थतन्रका प्रमुख ि ुिौतीहरु निम्िािुसार दे खेको छु ।
क.

राजस्व ि ुहावट नियन्रण, अिौपिाररक अर्थतन्रलाई औपिाररक दायरामा ल्याउिे,
करको दायरा ववस्तार एवं अिावश्यक र फजुल खिथ नियन्रणको माध्यमबाट
आन्तररक स्रोतको अनिकतम पररिालि गरी सं घ, प्रदे श र स्र्ािीय तहलाई आवश्यक
पिे स्रोत व्यवस्र्ापि गरी ववत्तीय सं घीयता कायाथन्वयि गिे ।

ख.

आनर्थक वर्थ 2073/74 को 6.9 प्रनतशतको आनर्थक वृविले मार सि् 2030
सम्म मध्यम आय भएको दे शमा स्तरोन्ती हुि सवकदै ि। हरे क वर्थ और्त 7.5

प्रनतशत भन्दा मानर्को आनर्थक वृविबाट मार यो लक्ष्य हानसल गिथ सवकिे हुुँदा
उच्ि र ददगो आनर्थक बृविदर हानसल गिे ।
ग.

औद्योनगक

उत्पादिमा

जोड, कृवर्को

व्यवसावयकरण

एवं

आिुनिकीकरणबाट

उत्पादकत्व बढाउिे, उत्पादि लागत कम गदै गुणस्तरीय उत्पादिमा केचन्द्रत,
तुलिात्मक लाभकर वस्तुहरुको उत्पादि एवं व्यापार वववविीकरणको माध्यमबाट
आन्तररक उपभोगमा आत्मनिभथर वन्दै क्रमश: आयात प्रनतस्र्ापि र नियाथत प्रविथिको
माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम गदै जािे।
घ.

जिताको प्रत्यक्ष सरोकार र आनर्थक ववकासको मेरुदण्डको रुपमा रहे को उजाथ
क्षेरको समस्या ददगोरुपमा समािाि गरी औद्योनगक र व्यवसावयक वक्रयाकलापलाई
उजाथ सं कट मुि बिाउिे।
27

ङ.

आयातमा आिाररत अर्थतन्र (Import Based Economy) लाई उत्पादिमा आिाररत

अर्थतन्र (Production Lead Economy) मा रुपान्तरण गिथ औद्योनगक र कृवर्
उत्पादिमा जोड ददं दै अगानड बढ्िे।

ि.

रावष्ट्रय वहतका ववर्य र क्षेरमा वैदेचशक सहायता पररिालि र प्रत्यक्ष वैदेचशक लगािी

छ.

सेवा क्षेर खासगरी पयथटि, यातायात, सञ्िार, ववत्तीय क्षेर, होटल तर्ा रे ष्टुरे न्ट,

बढाई भ ुिािी सन्तुलि कायम गिे।

ररयलस्टे ट तर्ा व्यवसावयक सेवा एवं चशक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाचजक सेवाका

क्षेरमा सरकारी तर्ा निजीक्षेरको लगािी बढाउदै कूल गाहथस्र् उत्पादिमा यी
क्षेरको वहस्सा बढाउिे।
ज.

अर्थतन्रको महत्वपूण थ खम्वाको रुपमा रहे को सहकारी क्षेरको नियमि, अिुगमि तर्ा
यस प्रनतको जिववश्वास वढाई अर्थतन्रमा यसको योगदाि बढाउिे।

झ.

ववत्तीय क्षेरमा स्र्ावयत्व ल्याउदै ववत्तीय पहुुँिमा अनभबृवि गिे। यस क्षेरको नियमि
तर्ा अिुगमि प्रभावकारी विाई निक्षेपकताथको निक्षेपको सुरक्षण र निजीक्षेरको
लगािी सुनिचश्ित गिे।

ञ.

खाद्य तर्ा गैर खाद्य पदार्थमा हुिे मूल्य वृविको उतार िढावलाई निचश्ित सीमानभर
राख्िे। (हाल दे चखएका खाद्य तर्ा पेय पदार्थको ऋणात्मक मूल्य वृविदर पनि
उपयुि होइि, अत: यसलाई एक निचश्ित सीमानभर राख्िु ि ुिौतीपूण थ छ)

ट.

ु म्पबाट भएको क्षनत र हालै बाढी पवहरोबाट भएको क्षनतको
वविाशकारी भक
पुिनिथमाथणको लानग आवश्यक स्रोतको व्यवस्र्ा गरी समयमैं पुिनिथमाथणको कायथ
सम्पन्ि गिु।
थ

ठ.

ुँ ीगत खिथमा वृवि, भौनतक पूवाथिारको नििाथररत समय र लागतमा निमाथण, निमाथणमा
पूज

ुँ आवि गरी सरकारी खिथको
गुणस्तरीयता एवं यसलाई आनर्थक कृयाकलापसग
प्रभावकारीता बृवि गिे।

ड.

रुग्ण, वन्द

तर्ा

सरकारले

सञ्िालि

गिथ

आवश्यक

िभएका

सावथजनिक

सं स्र्ािहरुको सञ्िालि तर्ा व्यवस्र्ापि गिे।
ढ.

निजीक्षेरलाई सािो सं कूचित पाररवाररक घेरा (Family Run) बाट मानर् उठाई
ववश्वव्यापी प्रनतष्पिाथमा उरि सक्िे समूहको Institutional Group रुपमा ववकास गरी
लगािी प्रोत्साहि गिथ लगािी अिुकूल वातावरण सृजिा गिे।
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ण.

ुँ ी पलायि (Capital Flight) र जिशचि पलायि (Brain Drain) लाई रोकी
पूज
स्वदे शमै लगािी र रोजगारीका अवसरहरु सृजिा गिे।

त.

सम्पत्ती शुविकरण र आतं कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगािी नियन्रण गिे ।

र्.

सं घीयता

सुहाुँउदो

जिसहभानगतामा

आिाररत,

निजीक्षेर

मैंरी

ववकास

मोडल

अवलम्वि गदै सरकारलाई नियमि र सहजकताथको रुपमा उभ्याउिे।
47.

कायाथन्वयि गिथ प्रयास गररएको तर बाुँकी रहेका ववर्यहरु

क.

ुँ ीगत खिथ बढाउि आनर्थक वर्थको शुरुदे चखिै आयोजिाको अिुगमि, सम्वचन्ित
पूज

सचिवहरुसुँग परामशथ, खिथ िहुिे बजेट Surrender गरी खिथ हुि सक्िे आयोजिाहरुमा
रकमान्तर, रावष्ट्रय गौरबका आयोजिा र पुिनिथमाथण प्रानिकरणलाई बजेटको अभाव
ुँ ीगत खिथ हुि िसकेको।
िहुिे व्यवस्र्ा नमलाइएको भए तापनि अपेचक्षत पूज

ख.

ववनियोचजत बजेट खिथ िगिे तर वर्थको शुरु दे चखिै बजेटमा समावेश िभएका
आयोजिा तर्ा कायथक्रमहरुलाई र्प रकम माग गिे प्रवृत्तीलाई निरुत्साहि गिे
प्रयास गररएको भए तापनि यो प्रवृचत्त िरोवकएको।

ग.

कृवर् उपजको भण्डारणको लानग सावजथनिक गोदाम निमाथण र उपयोग वववहि रुपमा
रहेका साझा सहकारी सं स्र्ाका गोदामहरुको उपयोग गिथ सावथजनिक गोदाम
व्यवस्र्ापि कािूि जारी गिे प्रयास गररएको तर सो कायथ अझै बाुँकी िै रहे को।

घ.

ववनभन्न क्षेरका लानग उपयोगी हुिे श्रनमकहरुको सू िी तयार गरी तानलम समेत प्रदाि
गिे र सूिी अिुसार उपलव्ि श्रनमकहरु सम्वचन्ित क्षेरले उपयोग गिे गरी श्रनमक

बैंक (Labour Bank) स्र्ापिा गिे कायथ अगानड साररए पनि कायाथन्वयि गिथ
िसवकएको।
ङ.

सावथजनिक सं स्र्ािहरुको उचित व्यवस्र्ापिको लानग िीनतगत व्यवस्र्ा, बन्द तर्ा
रुग्ण सं स्र्ािहरुमा रहे का कमथिारीहरुलाई नियमािुसार पाउिे सुवविा सवहत अवकाश
एवं यस्ता सं स्र्ािहरुमा लगािी रोक्ि िसवकएको।

ि.

राजस्व प्रशासिलाई व्यवसावयक, पारदशी र दक्षतायुि बिाउि निजामती सेवानभर
राजस्व से वा गठि गिे र यसलाई क्रमश: केचन्द्रय राजस्व वोडथमा रुपान्तरण गिे।

छ.

राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहे को उपभोिामा आिाररत वस्तु तर्ा सेवामा लाग्िे
मूल्य अनभवृवि कर सं कलिमा आशानतत प्रभावकारीता ल्याउि िसवकएको ।
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ज.

सरकारको बढ्दो आनर्थक दावयत्वलाई सम्वोिि गिथ योगदािमा आिाररत निवृत्तीभरण
प्रणाली 2074 साउि 1 गते बाट िै लागु गिे प्रयास गररएको भए तापनि कािूिको
मस्यौदा सम्म निमाथण गिथ सवकएको ।

झ.

कूल गाहथस्र् उत्पादि (GDP) मा सवै क्षेर, वस्तु र सेवाको ले खाङ्कि र सही
मूल्याङ्कि गरी अर्थतन्रको वास्तववक आकार नििाथरण गिे ।

ञ.

मािवीय क्षमता अनभवृविका लानग रहे का कायथक्रमहरु छररएर रहे का र अपेचक्षत

उपलचव्ि हानसल हुि िसवकरहे काले नतिलाई एकीकृत गिुक
थ ा सार्ै तालीम प्राप्त
व्यचिलाई उपयुि ववत्तीय औजार उपलव्ि गराउिे ववर्य ।

ट.

समय समयमा भएका अध्ययि अिुसन्िािबाट अिौपिाररक अर्थतन्रको आकारका
सम्वन्िमा ववनभन्न तथ्यहरु बावहर आएकोले यसको वास्तववकता अध्ययि गरी
औपिाररक दायरामा ल्याउिे ।

ठ.

मूल्य अनभबृि करको अिुसूिीमा उचल्लचखत छु टको सूिी घटाई अत्यावश्यक वस्तु
तर्ा सेवालाई मार छु ट सुवविा उपलब्ि गराउि र निकासी प्रविथि, उद्योगको
प्रनतष्पिी क्षमता वढाउिे, स्वदे शी उद्योगलाई सं रक्षण गिे, उपभोिालाई सुवविा पुग्िे
गरी मूल्य समायोजि गिे लगायतका उिेश्यका सार् उपलब्ि गराइएको विस्पती
घ्यू, तेल उद्योग, चििी उद्योग, मोवाइल आयात तर्ा उत्पादि लगायतमा ददइएको
सं कलि गरे को मूल्य अनभवृवि कर समायोजिको सुवविा (Rebate) पुिरावलोकि गिे
ववर्य ।

ड.

बजेट विव्यमा उल्ले ख भएको सरकारी खिथ र ववकास आयोजिाको पुिरावलोकि
गरी उपलव्ि सीनमत सािि र स्रोतबाट अनिकतम उपलव्िी हानसल गिथ सक्िे र
सं घीयता कायाथन्वयिको लानग स्रोत पररिालि गिे ववर्यमा ठोस सुझाव ददि
सावथजनिक खिथ पुिरावलोकि आयोग गठि गिे ववर्य ।

ढ.

िेपालको सं वविािले कररकल्पिा गरे अिुरुपको समाजवाद उन्मूख अर्थतन्रको
निमाथणको लानग निजी, सहकारी र सरकारी क्षेरकमो स्पष्ट भूनमका सवहतको आनर्थक
क्षेरका सवै ववर्यहरुलाई समेटेको वृहद आनर्थक िीनत (Umbrella Economic Policy)
तजुम
थ ा गिे

48.

कायथ ।

अर्थ मन्रालयका प्रत्येक महाशाखा र ववभागीय प्रमुखहरुसुँग प्रत्येक आईतवार नबहाि
9

बजेदेचख

11

बजेसम्म

नियनमत

रुपमा

उच्ि

व्यवस्र्ापि

तह

(Senior

Management Team - SMT) को वैठक वसी अिुभव गररएका समस्या समािाि गिथ
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छलफल तर्ा ियाुँ र सृजिशील कायथहरु गिे प्रिलि छ । यो अन्य मन्रालय र
निकायहरुको

भन्दा

फरक

शैली

हो।

यसै गरी

प्रत्येक

मवहिा

मा.मन्रीज्यूकै

उपचस्र्नतमा सम्पूणथ महाशाखा प्रमुख, ववभागीय प्रमुख र उपत्यका नभरका कायाथलय
प्रमुखहरुको उपचस्र्नतमा राजस्व सं कलि सनमक्षा गिे प्रिलि छ। सार्ै समग्र वजेट
कायाथन्वयिको

स्र्ीनत

र

ुँ ीगत
पूज

खिथमा

दे चखएका

समस्याको

बारे मा

पनि

मा.मन्रीज्यूकै उपचस्र्तीमा सम्वचन्ित मन्रालयका सचिवहरुसुँग प्रत्येक 2 मवहिामा
छलफल गिे परम्पराको पनि र्ालिी गररएको छ। यी कायथहरुबाट मन्रालयको
कायथसम्पादिमा सहजता र कायाथन्वयि स्तरमा दे चखएका समस्या समािाि गिथ सघाउ
पुग्िे गरे को छ।
४9.

अर्थ मन्रालयमा हाल कायथरत कमथिारीहरुको समूह सक्षम, व्यवसावयक र अिुभवी
छ। उपसचिव स्तर सम्म राजश्व समूह नभरकै कमिारी रहिे भए तापनि सहसचिव
स्तरका कमथिारीहरु भिे समूह बावहरका भएकोले सरकार पररवतथि हुुँिासार्
सरुवाको रास हुिे, लामो समय काम गरे र प्राप्त गरे को अिुभव र ववज्ञता त्यागेर
सरुवा भएको स्र्ािमा जािु पिे एवं सरुवा भै आउिे ियाुँ जिशचिलाई सक्षम र
सम्बचन्ित क्षेरमा ववज्ञ बिाउि लामो समय पखथिपु िे हुुँदा ववज्ञता, दक्षता र
व्यवसावयकतालाई उच्ि प्रार्नमकता ददई राजिीनतक प्रनतशोिको आिारमा सरुवा र
पदस्र्ापिा गिे पद्दतीलाई निरुत्सावहत गिथ सवकयो भिे सं स्र्ाको उच्ितम वहत
हुिसक्छ भन्ने मेरो निजामती सेवामा कायथरत रहुँदाको लामो अिुभवको निष्कर्थ हो।
अतः यी महत्वपूणथ पक्षलाई समेत ध्यािमा राखी अर्थ मन्रालयले हालका ददिमा
अगानड बढाएका महत्वपूण थ सुिारका कायथहरुले निरन्तरता पाउिे छि् र अर्थ
मन्रालयले र्प गनत नलिे छ भन्ने ववश्वास गरे को छु ।

शान्तराज सुवेदी, वप.एि.डी.
सचिव

नमनत २०७४/०7/01
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