सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओली

नेतत्ृ वको सरकारका दुई वर्ा छ महिनाको
अवधधमा अर्ा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका
प्रमुख कायािरु तर्ा उपलब्धधिरू

नेपाल सरकार

अर्ा मन्त्रालय
२०७७ भाद्र

सार सं क्षप
े
१.

हवगत लामो समय सम्मको राजनैधतक अब्थर्रता, धभन्न धभन्न
धसद्धान्त्त र आधर्ाक सोच बोकेका राजनैधतक दलिरुको
ु
सं यक्त

सरकार

तर्ा

दे शको

आधर्ाक

प्रणालीवारे

थपष्ट

ददशाबोधको अभावमा अर्ातन्त्रको सं रचनात्मक पररवतान,
आधर्ाक थर्ाहयत्व एवं आधर्ाक नीधतको धनरन्त्तरता रिने
अवथर्ा बनेको धर्एन। सरकारको धछटो धछटो पररवतानले

नीधतको धनरन्त्तरता निुदा धनजी क्षेरले लगानीका लाधग
हवश्वथत वातावरण पाउन सकेको धर्एन भने अन्त्तरााहिय
सियोग पधन तत्काधलन स्रोतको आवश्यकतामा बढी केन्त्द्रीत
रिे को धर्यो।
२.

अत्यधधक बिुमत सहित वतामान सरकार गठन भएसँगै
राजनैधतक

थर्ाहयत्व,

एउटै

सरकारको

धनरन्त्तरता,

सं घीयताको कायाान्त्वयन, सं हवधानमा उब्ललब्खत नागररकको
मौधलक िकिरुको प्राधि, सावाजधनक-धनजी-सिकारी क्षेरको
सिकाया

र

पररपूरक

भूधमकाबाट

तीव्र

आधर्ाक

वृहद्ध,

हवकासको प्रधतफलको न्त्याहयक हवतरण र नागररक सुरक्षाका
सबै पक्षमा सरकारको अधभभावकत्व रिने सुधनब्ित भएका
छन। यसकै जगमा दे शको अर्ातन्त्र तीव्र आधर्ाक हवकास,
सुशासन र समृहद्धको मागामा अब्घ बढे को छ।
३.

वतामान सरकार गठन भएको दुई वर्ामा कुल गािाथर्
उत्पादनमा औसत ७ प्रधतशतको वृहद्ध सहित दे श उच्च
(i)

आधर्ाक

वृहद्धको

मागामा

प्रवेश

सँगै

गरे

रोजगारीका

अवसरिरु र्हपएका छन्। कोधभड-१९ को सं क्रमणले गदाा
पधछललो समयमा यो अवथर्ामा केिी सं कुचन आएको छ।
मूलयवृहद्ध

५

प्रधतशतको

िारािारीमा

मार

रिे को

छ।

आयातको भन्त्दा धनयाातको वृहद्धदर उच्च िुदै लामो समय

दे ब्ख दे शले भोग्दै आएको व्यापार घाटामा सुधार भएको

छ। ठू लो व्यापार घाटाको कारण धबग्रन र्ालेको भ ुक्तानी
सन्त्तुलन बचत भएको छ भने हवदे शी मुद्रा सं ब्चधत बढ्न
र्ालेको छ। समग्रमा, दे शले समहष्टगत आधर्ाक थर्ाहयत्वसँगै
द्रतु आधर्ाक हवकासको मागा तय गरे को छ।
४.

वतामान सरकारका दुई वर्ा ६ महिनाको

cjlwमा

हवत्तीय

सं घीयता कायाान्त्वयन, कर तर्ा खचा प्रणाली, थवदे शी तर्ा
हवदे शी धनजी लगानी, अन्त्तरााहिय सिायता पररचालन एवं
सिकारी र सामुदाहयक क्षेरको हवकास र सुशासनका क्षेरमा
अर्ा

मन्त्रालयका

तफावाट

उललेखनीय

कायािरु

भएका

छन्। कर प्रणाली प्रगधतशील र पारदशी भएको छ भने

मूलय अधभवृहद्ध कर लगायतका कर छूट ददने हवगतका
हवकृत

अभ्यासिरुको

अन्त्त्य

गररएको

छ।

सावाजधनक

खचामा हवत्तीय उत्तरदाहयत्व कायम गराउने कानूनी प्रबन्त्ध
गररएको छ। राज्यको अधसधमत दाहयत्व बढाउने खचा
प्रणालीको अन्त्त्य गररएको छ भने आधर्ाक अनुशासन कायम
गररएको छ।

(ii)

५.

सरकारको आधर्ाक एवं सावाजधनक हवत्त नीधतको साख

बढे सँगै अन्त्तरााहिय हवकास साझेदारिरुबाट उललेख्य रुपमा

हवकास सिायता प्राि िुन र्ालेको छ। यस अवधधमा रू.

१६८ अवाको बजेटरी सिायता सहित कुल रू. ५ खवा
बराबरको हवकास सिायता प्रधतवद्धता प्राि भएको छ। र्प
रु.२ खवाको सिायता
छ।अन्त्तरााहिय

लगानी

सं झौता अब्न्त्तम चरणमा पुगेको
सम्मेलन

सफलतापूवक
ा

सम्पन्न

भएसँगै २ वर्ाको अवधधमा रू.२ खबा भन्त्दा बढीको बाह्य

लगानी थवीकृत भइसकेको छ भने रू.1४ खबा भन्त्दा
बढीको लगानी प्रधतवद्धता पधन प्राि भएको छ।
६.

यस अवधधमा अब्घ बढाइएका ब्शक्षा, थवाथ्य र सामाब्जक
सुरक्षाका कायाक्रमिरुबाट नागररक जीवनमा उललेख्य सुधार
आएको त्य हवधभन्न सभे क्षणिरुबाट प्राि भईरिे को छ।
चरम गररबीमा कमी आएसँगै आधर्ाक असमानतामा क्रमशः
सुधारका सं केतिरु दे ब्खदै छन्। दे शको अर्ातन्त्र सं धबधानले
पररकलपना गरे को बाटोतफा अग्रसर भइरिे को छ।

७.

हवगत दुई वर्ा ६ महिनाको अवधधमा दे शको बैंहकङ्ग, वीमा
तर्ा ग्रामीण क्षेरमा हवत्तीय पिूँच उललेख्य रुपमा हवथतार
भएको छ। बैहकङ्ग से वा, वीमा सेवा र थर्ानीय तिमा
बैंकिरुको उपब्थर्धत झण्डै दोधबर भएको छ। हवत्तीय तर्ा
सावाजधनक सेवामा सूचना प्रहवधधको प्रयोग ह्वात्तै बढे को छ।
नेपालको हवत्तीय प्रणाली थवथर् र सुदृढ िुँदै गएको छ।
(iii)

८.

दे शको द्रतु आधर्ाक हवकासको जगको रुपमा रिे को भौधतक
पूवााधार हवकासमा सावाजधनक र धनजी क्षेरवाट पयााि

लगानी जुटाउन सहकएको छ। अन्त्तरााहिय सिायताबाट
राजमागा र

टनेल,

ग्रामीण

सडक,

धबमानथर्ल,

रे लवे,

जलहवद्युत लगायतका क्षेरमा लगानी बढाउन सक्ने अवथर्ा
धसजाना भएको छ भने यथता कधतपय क्षेरमा र्प धनजी
लगानी

समेत

पररचाधलत

भएको

छ।

त्यसै ले

वतामान

सरकारको दुई वर्ा समृहद्धका क्रमश: आधार वर्ा र प्रथर्ान
वर्ाका रुपमा रिे भन्न सहकन्त्छ।
९.

अन्त्तरााहिय दातृ तर्ा धनयमनकारी धनकायिरुले नेपालको
अर्ातन्त्र र हवत्तीय प्रणाली सुदृढ ढं गले अब्घ बहढरिे को
हववरण आफ्ना प्रकाशनिरु माफात व्यक्त गरररिे का छन्।
नेपालको व्यवसाहयक वातावरणमा उललेख्य सुधार भएको
त्य पधन सावाजधनक भइरिे को छ।

१०.

समहष्टमा, िालसम्मको हवकास, सुशासन र समृहद्धको
यारालाई तीव्रता प्रदान गदै सरकार जनआंकाक्षा पुरा गने

प्रधतवद्धतामा सफल बन्त्दै जाने आधारशीला खडा भएको
छ। नेपालको अन्त्तरााहिय जगतमा प्रधतष्ठा उच्च िुदै

ु को रुपमा थर्ाहपत िुदै गएको
उदीयमान समाजबादी मुलक
छ।

(iv)

हवर्य सूची
हवर्य

पृष्ठ

(क)

पृष्ठभूधम

1

(ख)

समहष्टगत आधर्ाक क्षेर

3

(ग)

हवत्तीय क्षेर

1५

(घ)

राजथव प्रणाली

2६

(ङ)

बजेट प्रणाली

3९

(च)

हवकास सिायता पररचालन

४8

(छ)

कानून धनमााण

५२

(ज)

कोधभड १९को संक्रमण, रोकर्ाम र धनयन्त्रण

५४

(v)

वतामान

सरकारका

दुई

वर्ा

छ

महिनाको

अवधधमा

अर्ा

मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख काया तर्ा उपलब्धधिरु
(क)

पृष्ठभूधम

1.

वतामान सरकार गठन िुँदाको अवथर्ा

1.1

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शमाा ओलीको नेतत्ृ वमा

गदठत वतामान सरकारको अर्ामन्त्रीको िै धसयतमा मैले
ब्जम्मेवारी सम्िालदा अर्ातन्त्रका अधधकांश पक्ष कमजोर
ब्थर्धतमा रिे का धर्ए। आयातमा आधाररत राजथव र
हवप्रेर्णमा
रुमब्ललएको

आधाररत

उपभोगको

धर्यो।

अनौपचाररक

चक्रमा

अर्ातन्त्र

अर्ातन्त्रका

कारण

राजथवको दायरा सं कुब्चत धर्यो। बजेट प्रणाली र हवत्तीय
ु ले धान्नै नसक्ने गरी
अनुशासन कमजोर धर्यो। मुलक

व्यापार घाटा फराहकलो िुँदै हवदे शी मुद्रा सब्िधतमा चाप

परे को धर्यो। शोधनान्त्तर ब्थर्धत घाटामा धर्यो। हवत्तीय

ँ ीले आधर्ाक वृहद्धलाई अपेब्क्षत रुपमा सियोग
क्षेरको पूज

पुयााधउन सहकरिे को धर्एन। बाह्य तर्ा आन्त्तररक धनजी
लगानीको वातावरण असिज धर्यो भने हवकास सिायता र
वैदेब्शक

लगानी

पररचालन

वतामान

सरकारलाई

पधन

च ुनौतीपूणा

अवथर्ामा

धर्यो।
1.2

बजेट

प्रणाली

र

हवधनयोजनका

बेधर्धतिरुको अन्त्त्य गरी बजेट अनुशासन कायम गने,
अनौपचाररक आधर्ाक कारोबारलाई व्यवब्थर्त गने, राजथव
(1)

प्रणालीको सुधार माफात कर पररपालना बढाउने तर्ा

च ुिावट धनयन्त्रण गने, राजथव प्रशासनमा पारदशीता र
सदाचाररता कायम गने, बाह्य क्षेरको कारोबारमा रिे को
असन्त्तुलनलाई सुधार गने , हवकास सिायता पररचालन
अधभवृहद्ध गने, बजेट कायाान्त्वयन प्रभावकारी तुलयाउने,
पुनधनामााणको

काया

सम्पन्न

गना

र्प

स्रोत

जुटाउने,

लगानीको वातावरण सुदृढ गदै उच्च आधर्ाक वृहद्ध िाधसल

ु भ बनाउँदै हवत्तीय साधन
गने र हवत्तीय पिूँच सवासल
उत्पादनमुखी बनाउने लगायत च ुनौतीिरुका चाङ्ग धर्ए।
1.3

सं घीयता

कायाान्त्वयन

सिज

रुपमा

अब्घ

बढाउन

सावाजधनक सेवाप्रवािलाई प्रभावकारी तुलयाउनु, सामाब्जक
सुरक्षाको हवथतार गरी आधर्ाक क्षेरसँग सम्बब्न्त्धत मौधलक
िकिरुको कायाान्त्वयन गनु,ा चरम गररबी र अभावको
अवथर्ाबाट नागररकिरुलाई धछटो मुक्त गनुा सरकारको
प्रमुख दाहयत्व धर्यो।
1.4

हवत्तीय

सं घीयता

कायाान्त्वयनका

लाधग

धनतान्त्त

नयाँ

सं रचनागत, सं थर्ागत एवम् प्रणालीगत हवत्तीय व्यवथर्ा गरी
धनहवावाद ढं गले तीनवटै तिका सरकारमा हवत्तीय अधधकार,
साधन, स्रोत र ब्जम्मेवारी सहित सेवाप्रवािका काया अब्घ
बढाउनु पने ब्थर्धत धर्यो।
1.5

सरकारको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”

को राहिय

आकांक्षा प्राधिको आधारब्शला धनमााण गना सबै प्रकारका
(2)

पछौटे पनिरुको

अन्त्त्य

गदै

नेपाली

नागररकको

जीवनथतरमा सुधार, सामाब्जक न्त्याय सहितको तीब्र आधर्ाक
हवकास

र

समुन्नत

तर्ा

समृद्ध

समाजबाद

उन्त्मुख

ु लाई अब्घ बढाउनु
अर्ातन्त्रको धनमााणको ददशामा मुलक
धर्यो।
1.6

ु मा आधर्ाक
उपरोक्त पृष्ठभूधममा मुलक

समृहद्ध, हवकास,

थर्ाहयत्व र सुशासन कायम गना अर्ा मन्त्रालयले दुई वर्ा
छ महिनाको अवधधमा सम्पादन गरे का काया र िाधसल
गरे का मित्वपूणा उपलब्धधिरु सं क्षेपमा प्रथतुत गदाछु।
(ख)

समहष्टगत आधर्ाक क्षेर

2.

दीगो, फराहकलो र उच्च आधर्ाक वृहद्धको आधारब्शला
धनमााण भएको छ।

2.1

हवश्वव्यापी मिामारी कोधभड-19 को सं क्रमण जोब्खम

धसजाना िुन ु अब्घका दुई वर्ामा उत्पादक शब्क्तको हवकास,
लगानीमैरी
धनरन्त्तर

वातावरण

प्रयासले

धनमााण

समहष्टगत

र

शासकीय

आधर्ाक

सुधारको

पररसूचकिरु

उत्सािजनक िुँदै गएका धर्ए। वतामान सरकार गठन िुन ु
अब्घको १० वर्ाको अवधधमा औसत आधर्ाक वृहद्धदर ४.६
प्रधतशत रिे कोमा यो सरकार गठन भए यता आ.ब.
2074/75 मा 6.7 प्रधतशत, आ.ब. 2075/76 मा
7.0 प्रधतशतको आधर्ाक वृहद्ध िाधसल िुन सकेको धर्यो।

कोधभड-19 का कारण आ.ब. 2076/77 मा आधर्ाक
(3)

वृहद्ध 2.3 प्रधतशतमा खुब्म्चएको अनुमान छ। हवश्वव्यापी
रुपमा आधर्ाक वृहद्ध नकारात्मक भएको अवथर्ामा यो पधन
सन्त्तोर्कै हवर्य िो। यो वृहद्धदर िाधसलमा अर्ातन्त्रका
सबै आधर्ाक क्षेर र सबै प्रदे शिरुको मित्वपूणा योगदान

रिे को छ। अब िामी आधर्ाक वृहद्धको आयाधमक पररवतान
(Paradigm Shift) को चरणमा पुगेका छौं। िामी अब ४-

५ प्रधतशतको आधर्ाक वृहद्धदरबाट न्त्यूनतम ७ प्रधतशतको
आधर्ाक वृहद्धदर िाधसल गना सक्ने भएका छौं।
2.2

आधर्ाक वृहद्धमा आधर्ाक क्षेरगत र प्रादे ब्शक सुधार िुँदै
गएको छ। कोधभड-19 भन्त्दा अब्घका दुई बर्ामा सबै

आधर्ाक क्षेरिरुको वृहद्धदर ५ प्रधतशतभन्त्दा माधर् र सबै
प्रदे शिरुको आधर्ाक वृहद्धदर कररब ६ प्रधतशतभन्त्दा माधर्
रिन सकेको धर्यो। पधछललो समयमा आधर्ाक वृहद्धमा
प्रधतकूल असर परे पधन उच्च आधर्ाक वृहद्धको जग मजबूत
िुँदै गएको छ।
2.3

सबै

थर्ानीय

तिमा

भूगोल, जनसं ख्या

र

हवकासको

अवथर्ाका आधारमा समानुपाधतक ढं गले राजथव र हवत्तीय
िथतान्त्तरणको हवधध अपनाइएका कारण थर्ानीय तिमा
समेत लगभग समान ढं गबाट आधर्ाक हक्रयाकलाप हवथतार
भएको छ। आधर्ाक असमानता र क्षेरीय असन्त्तुलन घट्दै
गएको छ। हवकासको जग तलै बाट उठ्ने गरी थर्ानीय
तिलाई आधर्ाक हक्रयाकलाप धबथतारमा हक्रयाब्शल बनाउन
सहकएको छ।
(4)

2.4

वतामान सरकार गठन भए यता र मैले अर्ामन्त्रीको
वागडोर सम्िाली रिँदा उच्च आधर्ाक वृहद्धको बाबजुद
मुद्राथफीधत धनयब्न्त्रत अवथर्ामा रिे को छ। यो सरकार
गठन अब्घको एक दशकको औसत मुद्राथफीधत दर कररब
९

प्रधतशत

रिे कोमा

पधछलला

3

वर्ामा

औसत

5

प्रधतशतभन्त्दा तल नै धसधमत रिे को छ। यसमध्ये खाद्य
तर्ा पेय पदार्ाको मूलय वृहद्धदर औसतमा 4.5 प्रधतशतमा
नै सीधमत रिे को छ।
3.

वैदेब्शक व्यापार लगायत बाह्य क्षेर असन्त्तुलनमा उललेख्य
सुधार भएको छ।

3.1

आन्त्तररक उत्पादन बढाउन सरकारले अवलम्वन गरे को
ु ले धान्नै
औद्योधगक तर्ा कर नीधतको प्रभाव थवरुप मुलक

नसक्ने गरी लामो समयसम्म धनरन्त्तर वृहद्ध भइरिे को
आयात क्रमशः घट्न र्ालेको

छ। भूकम्प गएको वर्ा

बािे क

सम्मको

आ.ब.

२०७३/७४

एक

दशकमा

आयातको वृहद्ध वाहर्ाक औसत २० प्रधतशत रिे कोमा
पधछलला तीन वर्ामा क्रधमक सुधार आउदै आयात औसत
7.9 प्रधतशतले मार बढे को छ। गत दुई बर्ाको अवधधमा
पेट्रोधलयम पदार्ा, हवद्युतीय ऊजाा, धसमेन्त्ट, धागो, तयारी
पोशाक, और्धध, कोइला, सुनचाँदी, ब्चनी, दुग्धजन्त्य तर्ा
मासुजन्त्य

वथतु,

फलफूल,

तरकारी,

जीहवत

जनावर

लगायतको आयात उललेख्य रुपमा घटे को छ भने धान
चामलको आयात वृहद्ध पधछललो बर्ा 3 प्रधतशतमा सीधमत
(5)

रिे को छ। यसबाट आयात प्रधतथर्ापन िुँदै गएको प्रष्ट
िुन्त्छ।
3.2

धनयाातमा प्रदान गररदै आएको अनुदानमा गररएको वृहद्ध र
अन्त्य नीधतगत सुधारका पररणामथवरुप वतामान सरकार
गठन िुन ु अब्घको एक दशक सम्ममा औसत ६ प्रधतशतले

मार वृहद्ध भएको धनयाात पधछलला 3 वर्ामा औसत १0.5
प्रधतशतले वृहद्ध भएको छ। कोधभड-19 को मिामारी
अब्घ गत आधर्ाक वर्ाको ८ महिनामा २२ प्रधतशत भन्त्दा
बढीले धनयाात वृहद्ध भएकोमा पधछलला महिनामा वृहद्ध
खुब्म्चएको छ।
3.3

आयातको वृहद्धदरमा कमी र धनयाातमा भएको वृहद्धका

कारण वतामान सरकारका समयमा व्यापार घाटा कम िुँदै
गएको छ। आ.ब. 2074/75 मा व्यापार घाटा कुल
गािाथ्य

उत्पादनको

38

प्रधतशत

रिे कोमा

आ.ब.

2075/76 मा पधन 38 प्रधतशत र आ.ब. 2076/77
मा 29 प्रधतशतमा सीधमत रिन सकेको छ।
3.4

व्यापार घाटा धनयन्त्रण तर्ा सेवा असन्त्तुलनमा सुधार भई
वाह्य क्षेरको चालु खाता घाटामा उललेख्य सुधार भई
आ.ब.

2074/75

मा

8.1

प्रधतशत

पुगेकोमा

आ.ब.2075/76 मा सो घाटा कुल गािाथ्य उत्पादनको

7.7 प्रधतशत र आ.ब. 2076/77 मा 0.8 प्रधतशतमा
झरे को छ। वतामान सरकार गठन िुँदा (२०७४ माघमा)
(6)

रू.१८.३ अबा घाटामा रिे को शोधनान्त्तर ब्थर्धत २०७7
असारसम्ममा रू.282 अबाले बचत रिे को छ। ब्शक्षा,

थवाथ्य, पयाटन र मनोरञ्जनतफाको अनावश्यक बाह्य सेवा
भ ुक्तानी धनयन्त्रण िुँदै गएकोले सेवा व्यापार अनुकूल िुने
ददशातफा उन्त्मुख भएको छ।
3.५

धान, मकै, माछा, मासु, फलफूल, दूध, तरकारी लगायत

आधारभूत खाद्यान्न र और्धध, प्लाइउड, धसमेण्ट, हवथकुट,
जुत्ता, ब्क्लङ्कर, चाउचाउ लगायतका कररब दुई दजान
औद्योधगक वथतुिरुमा

3.६

ु आत्मधनभार िुँदै गएको छ।
मुलक

हवदे शी मुद्रा सं ब्चधतमा वतामान सरकार गठन भएको केिी

समयसम्म चाप परे को भए पधन त्यसमा उललेखनीय सुधार
िुन र्ालेको छ। पधछललो दुई वर्ा छ महिनामा हवदे शी
हवधनमय

सं ब्चधत

रू.349

अबाले

र्हपई

२०७7

असारसम्ममा रू.१4.02 खबा पुगेको छ। यो रकम
हवद्यमान सं ब्चधतमा 33 प्रधतशतको वृहद्ध िो। यो सं ब्चधतले

१ बर्ा भन्त्दा बढीको वथतु र सेवा आयात धान्न पयााि िुने

अवथर्ा छ। कररब दुई वर्ा यता हवधनमयदरमा थर्ाहयत्व
कायम छ भने समग्र बाह्य क्षेर थर्ाहयत्वले लगानी र
आधर्ाक वृहद्धका लाधग बधलयो आधार खडा गरे को छ।
4.

नागररकको जीवनथतरमा गुणात्मक सुधार आएको छ।

4.1

वतामान सरकारको कायाकालमा ब्शक्षा, थवाथ्य, सामाब्जक
सुरक्षा लगायतका क्षेरमा गररएको लगानीको सूचकमा
(7)

राम्रो प्रधतफल िाधसल िुन र्ालेको छ। यातायात, हवद्युत,
सं चार तर्ा सूचना प्रहवधध पूवााधारमा उललेख्य हवथतार
भएको

छ।

व्यावसाहयक

हवदे शी

हवधनमय

वातावरण

सुध्रक
े ो

सं ब्िधत
छ।

बढे को

छ।

औद्योधगक

श्रम

सम्बन्त्धमा सुधार आएको छ। अन्त्तरााहिय आवद्धता बढे को
छ। धनजी क्षेरको हवश्वास बढे को छ। उपयुक्त
ा
सबै
कारणले उच्च लगानी र तीव्र आधर्ाक वृहद्धको मागा प्रशथत
भएको छ। नागररकको औसत आयु वृहद्ध भइरिे को छ।
थवाथ्य बीमा तर्ा धनःशुलक थवाथ्य सेवाका कारण
थवाथ्य सम्बन्त्धी अरु पररसूचकिरुमा पधन सुधार आएको
छ। सबै नागररकमा सरसफाई र खानेपानीको स्रोतमा

पिुँच पुग्ने ब्थर्धत बनेको छ। नेपाल खुला ददशामुक्त
ु घोर्णा भई सकेको छ।
मुलक
4.2

गररबीको रे खामुनी रिे का जनसं ख्या १९.६ प्रधतशतबाट
कररव १७ प्रधतशतमा झरे को अनुमान छ भने भोकमरी
पूणरु
ा पमा अन्त्त्य भएको छ। कोधभड-19 को असर

नपरे को भए यस अवधधमा गररबीको दर 16 प्रधतशत रिने
अनुमान

धर्यो।

सडक

मानव

मुक्त

समाज

धनमााण

भइरिे को छ भने टु िरु ा, असिाय, अशक्त, वृद्धवृद्धािरुको

राज्यले सं रक्षण गने काया गरररिे को छ। श्रम कानूनको
कायाान्त्वयन

र

ज्यालामा

वृहद्ध

भएबाट

श्रधमकिरुको

जीवनथतर माधर् उठे को छ। सामाब्जक सुरक्षा भत्ता र
धनःशुलक

थवाथ्य

बीमाका
(8)

कारण

ज्येष्ठ

नागररकिरु

थवथ्य र सम्माधनत जीवन बाँच्न सक्ने भएका छन्।
बालबाधलका सं रक्षण अनुदानबाट गररब हवपन्न पररवारका
बालबाधलकालाई राज्यले सं रक्षण ददएको छ। ब्शक्षामा
समानता, राजनैधतक िै धसयतमा वृहद्ध र आधर्ाक क्षेरमा
भएका

कायाक्रमबाट

महिलािरुको

जीवनथतरमा

रुपान्त्तरणकारी प्रगधत भएको छ।
४.3

श्रधमकको माधसक ज्याला रु. १० िजारबाट वृहद्ध भई रु.
१४ िजार भन्त्दा बढी पुगेको छ। कररब १ लाख ७२

िजार श्रधमक सामाब्जक सुरक्षाको दायरामा समेहटएका
छन्।
काम

यो क्रम द्रतु रुपमा अगाधड बढे को छ। यसबाट

गरे र

पधन

जीवनको

उत्तराधामा

चरम

गररबीमा

रिनुपने अवथर्ाको अन्त्त्य िुने सुधनब्ितता प्रदान गररएको
छ।
4.4

नागररकमा इन्त्टरनेटको पिुँच दुई वर्ामा ६१ प्रधतशतबाट
कररब ७३ प्रधतशत पुगेको छ। आधुधनक सूचनायुक्त र
प्रहवधधमैरी समाज धनमााण भइरिे को छ।

4.5

दुई वर्ा छ महिनामा प्रधतव्यब्क्त हवद्युत खपत १६४
हकलोवाटबाट

२६७ हकलोवाट

पुगेको छ।

त्यसै गरी

नागररकमा हवद्युतको पिुँच ७६ प्रधतशतबाट बढे र ९२

ु
प्रधतशत पुगेको छ। लोडसेधडङ्गको अन्त्त्यसँगै धुवाँमक्त
च ुलिो र हवद्युतीय उपकरणको प्रयोग गने साम्याता बढे को
छ।
(9)

4.6

सबैको लाधग सुरब्क्षत आवास सुधनब्ित गने नीधत अनुरुप
यस अवधधमा सरकारी अनुदानबाट जनता आवास, सुरब्क्षत
आवास, मुक्त

कमैया

तर्ा

िधलया

पुनथर्ाापना, हवपद्

प्रभाहवत पररवार समेतका लाधग कररब १ लाख घर एवं
भूकम्प पीधडत पररवारिरुका लाधग धनजी आवास धनमााण
अनुदानबाट 7 लाख गरी ८ लाख घर धनमााण भई ३५
लाख व्यब्क्त लाभाब्न्त्वत भएका छन्।
4.7

सबैलाई साक्षर बनाउने नीधत अनुरुप ५३ ब्जलला पूणा
साक्षर भइसकेका छन्।

4.8

सन् २०१८ को त्याङ्कमा मानव हवकास सूचकाङ्कमा
नेपाल १४९ औ ं थर्ानबाट १४७ औ ं थर्ानमा रिन
सफल भएको छ। प्रधत व्यब्क्त आयमा भएको वृहद्ध र
ब्शक्षा तर्ा थवाथ्यको प्रधतफलबाट सो सूचकाङ्कमा र्प
सुधार भएको अनुमान छ।

4.9

हवश्व भोकमरी सू चकाङ्कमा नेपालको ब्थर्धत सुधध्रएर ७३ औ ं
थर्ानमा कायम भएको छ।

4.10 हवश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (ह्याप्पीनेश इन्त्डेक्स) मा
नेपाल अहिले ३ थर्ान माधर् उठ्न सकेको छ। केन्त्द्रीय

त्याङ्क हवभागबाट गररएको सभे क्षण अनुसार दुई धतिाई
भन्त्दा बढी व्यब्क्तिरु खुशी रिे को र आधा भन्त्दा बढी
जनताले अको वर्ा जीवन अझै सुखी िुने धारणा व्यक्त
गरे का छन्।
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4.11 हवश्व भ्रमण तर्ा पयाटनसम्बन्त्धी सूचक, लैहङ्गक समानता
सूचक, आधर्ाक-सामाब्जक कायासम्पादन सूचक, सं थर्ागत
मूलयाङ्कन

सम्बन्त्धी

हवश्व

सूचकमा

र

हवश्व

प्रधतथपधाा

सम्बन्त्धी सूचकमा नेपालको एक-एक थर्ान सुधार भएको

छ। यो सँगै नेपाल हवश्वको हवकासको मानब्चरमा तीव्र
हवकास भइरिे को छाप पाना सफल भएको छ।
5.

पूवााधार क्षेरमा आधर्ाक हक्रयाकलाप उत्सािजनक रुपमा
अब्घ बढे को छ।

5.1

दुई वर्ा छ महिनाको अवधधमा मार हवद्युत उत्पादन ३०
प्रधतशतले वृहद्ध भई १०३१ मेगावाटबाट १३९७ मेगावाट
पुगेको छ। आगामी ३ वर्ाधभर कब्म्तमा ५ िजार

जलहवद्युत उत्पादन िुने गरी धनमााण काया अब्घ बहढरिे को
छ। हवद्युत आपूधताको समथया पूणा रुपमा अन्त्त्य भएको

छ।भारतबाट आंब्शक रुपमा िुने गरे को हवद्युत आयात
घट्नुका सार्ै त्यसतफा हवद्युत धनयाात समेत िुन र्ालेकोले
खुद हवद्युत आयात घटे को छ।
5.2

यस अवधधमा सं घीय सरकारको तफाबाट मार कुल ३
िजार ६ सय ४९ हक.धम. कालोपरे सडक धनमााण भएको
छ।

समग्रमा दै धनक औसत ५.१ हक.धम.को दरले सडक

कालोपरे भइरिे को छ।
5.3

यस अवधधमा ४ सय ९९ पुल धनमााण सम्पन्न भएका
छन्।
(11)

5.4

आद्योधगक श्रम सम्बन्त्ध सुमधुर बनेको छ। औद्योधगक
क्षेरमा बन्त्द िडताल रोहकएको छ। औद्योधगक क्षेरको
लगानीमा उललेख्य वृहद्ध भएको छ। उद्योगमा हवद्युत
आपूधताको समथया पूणा रुपमा अन्त्त्य भएको छ।

5.5

पयाटन पूवााधारमा हवथतार भइरिे को छ। सन् २०१७ मा
पयाटक आगमन सं ख्या प्रधतमहिना औसत ७८ िजार
रिे कोमा २०१९ मा माधसक औसत १ लाख पुगेको छ।

पयाटन क्षेरको आय औसतमा ११ प्रधतशतले वृहद्ध भएको
छ।
6.

श्रम र रोजगारी व्यवब्थर्त तर्ा मयााददत रुपमा अब्घ
बढे को छ।

6.1

मयााददत श्रमको अवधारणा अनुरुप सरकारले धनजी क्षेरमा
कायारत श्रधमकिरुको न्त्यूनतम ज्यालामा २५ प्रधतशतले
वृहद्ध र सामाब्जक सुरक्षाका प्रावधानिरु लागू गरे पिात्
श्रधमकिरुको जीवनथतरमा सुधार िुन र्ालेको छ।

6.2

उच्च आधर्ाक वृहद्धसँगै वाहर्ाक कररब ४ लाख रोजगारी

धसजाना भएको अनुमान छ। अन्त्तरााहिय श्रम सं गठनको
अध्ययन (२००४-१५) अनुसार नेपालमा श्रमको आधर्ाक
वृहद्धदर सँगको लचकता ०.५७ छ। अर्ाात १ प्रधतशतले
आधर्ाक

वृहद्ध

िुँदा

०.५७

प्रधतशतले

रोजगारी

बढ्ने

दे ब्खन्त्छ। त्यसै ले ७ प्रधतशतको आधर्ाक वृहद्धबाट ४
प्रधतशतले रोजगारी वृहद्ध भएको अनुमान गररएको िो।
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६.३

लघुहवत्त र सिुधलयतपूणा कजाा कायाक्रमबाट थवरोजगारी

बढे को छ। थवदे शमा रोजगारीका अवसर बढे सँगै वैदेब्शक
रोजगारीमा जानेको सं ख्या घटे को छ। गत एक दशकमा
प्रधतवर्ा औसत ४ लाखका दरले नेपाली युवा वैदेब्शक

रोजगारीमा जाने गरे कोमा गत दुई वर्ामा औसत ३ लाख
मार हवदे श गएका छन्। गत वर्ा भने कोधभडका कारण
समेत यो सं ख्या घटे को छ। हवप्रेर्णमा आधाररत अर्ातन्त्र
अब क्रमशः आन्त्तररक उत्पादन र आयमा आधाररत
अर्ातन्त्रतफा उन्त्मुख िुन र्ालेको छ।
6.४

प्रचधलत

ज्यालादर,

तलब,

भत्ता

लगायतका

सुहवधामा

उललेख्य वृहद्धसँगै आधारभूत उपयोगका वथतुको मूलय
वृहद्धलाई औसत ५ प्रधतशत धभर धसधमत राख्न सहकएकोले

श्रधमकको वाथतहवक ज्याला वृहद्ध भई क्रयशब्क्तमा सुधार
र गररब कामदार (Working Poor) को अनुपात घट्दै
गएको छ।
7.

नेपाल हवदे शी लगानीको आकर्ाक गन्त्तव्य िुन र्ालेको
छ।

7.1

सरकारले व्यावसाहयक सुधार कायामा धतब्रता ददनुका सार्ै
नयाँ नीधतगत र कानूनी व्यवथर्ामा सुधार गरे पिात् धनजी
लगानीको आकर्ाण र्हपएको छ। गतवर्ा सफलतापूवक
ा
सम्पन्न गररएको लगानी सम्मेलनको कारण लगानी बोडा
माफात

हवद्युत

(माधर्ललो
(13)

मथयााङ्गदी,

मथयााङ्गदी

बेशी,

माधर्ललो धरशुली जलहवद्युत तर्ा ग्रीड कनेक्सन), भक्तपुर
र पोखरामा िोटल, सवारी साधन उत्पादन र झापामा
औद्योधगक पाका सहित ८ हवधभन्न आयोजनािरु धनमााणको
लाधग रू.२ खबा १० अबा बराबरको हवदे शी लगानी
थवीकृधत भएको छ।
7.2

एकीकृत कृहर् पररयोजना, बाहिरी चक्रपर् हवकास, धनजगढ
अन्त्तरााहिय धबमानथर्ल र जलहवद्युत (तमोर, सुनकोशी
पहिलो र दोश्रो, तललो अरुण, पब्िम सेती र एसआर-६)
गरी १४ आयोजनाको लाधग रु. १४ खबाभन्त्दा बढीको
हवदे शी लगानी प्रधतबद्धता प्राि भएको छ।

7.3

दुई दशकदे ब्ख प्रधतक्षा गररएको सावाजधनक धनजी साझेदारी
ऐन कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ। हवदे शी लगानी आकहर्ात
गने उद्देश्यले औद्योधगक व्यवसाय ऐन, हवशेर् आधर्ाक क्षेर
ऐन, हवदे शी लगानी तर्ा प्रहवधध िथतान्त्तरण ऐन लगायत
लगानी सम्बन्त्धी एक दजान भन्त्दा बढी ऐन धनयमिरु
तजुम
ा ा र पररमाजान गरी कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ।
लगानीकताालाई सिज र द्रतु सेवा प्रदान गने उद्देश्यले
एकद्वार सेवा

कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ। यसको

नधतजा लगानीको आकडाबाट दे ब्खन र्ालेको छ। वतामान
सरकार गठन िुदाँसम्मको एक वर्ाको अवधधमा रू.२१
अबाको प्रत्यक्ष हवदे शी लगानी प्रधतबद्धता प्राि भएकोमा यो
दुई वर्ा छ महिनाको अवधधमा उद्योग हवभाग माफात
रू.९५ अबा बराबरको प्रधतबद्धता प्राि भएको छ।
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7.4

हवदे शी लगानी प्रवािलाई सिजीकरण गना नेपालको क्रेधडट
रे हटङ्ग गने काया अब्न्त्तम चरणमा पुगेको छ।

7.५

सरकारले आधर्ाक प्रणाली र लगानीको वातावरणमा गरे को
सुधारको

रफ्तार

अन्त्तरााहिय

धनकायिरुको

प्रधतवेदनमा

समेत प्रधतधबब्म्बत िुन र्ालेको छ।हवश्व बैंकको व्यवसाय
सिजीकरण सम्बन्त्धी सू चाकाङ्क (डुइङ हवजनेश इन्त्डेक्स)
मा गत वर्ा नेपाल ११० औ ं थर्ानमा रिे कोमा यो वर्ा
१६ अं कले सुधार आई ९४ औ ं थर्ानमा उब्क्लएको छ ।
7.६

भ्रष्टाचार

धनयन्त्रण

र

पारदब्शाता

सम्बन्त्धी

सूचकाङ्क

(करप्सन पसे प्सन इन्त्डेक्स) मा नेपाल ११ थर्ानले बढी
१२४ औ ं थर्ानबाट ११३ औ ं थर्ानमा पुगेको छ ।

हवधधको शासनको सूचकमा नेपाल २ थर्ान माधर् उब्क्लन
सफल भएको छ।
7.७

हवश्व शाब्न्त्त सूचक (ग्लोबल पीस इन्त्डेक्स) मा नेपालले
यस वर्ा १२ धबन्त्दुले सुधार गरी १६५ दे शमध्ये नेपाल
७६ औ ं थर्ानमा कायम भएको छ ।

(ग)

हवत्तीय क्षेर

8.

नागररकमा हवत्तीय पिुँच उललेख्य बढे को छ।

8.1

२०७४ माघमा ३ सय ७४ थर्ानीय तििरुमा मार
वाब्णज्य बैंकिरुको शाखा रिे कोमा २०७७ भाद्रसम्म ७
सय ४७ थर्ानीय तिमा वाब्णज्य बैंकिरुका कब्म्तमा एक
(15)

शाखा पुगेको छ। प्रशासधनक केन्त्द्रको हववाद नभएका र
न्त्यूनतम भौधतक पूवााधार भएका बाँकी सबै थर्ानीय

तििरुमा यसै आधर्ाक वर्ाधभर बैंक शाखा पुर्याउने तयारी
भइरिे को छ।
8.2

दुई वर्ा अब्घ बैंक तर्ा हवत्तीय सं थर्ािरुको शाखा सं ख्या
५ िजार ७ सय ५१ रिे कोमा िालसम्ममा सो सं ख्या
१.७ गुणाले वृहद्ध भई ९ िजार ७ सय ६५ पुगेको छ।

एटीएम सं ख्या २ िजार ६ सय ३८ बाट ४९.५
प्रधतशतले बढी ३ िजार ९ सय ४५ पुगेको छ।
मोवाइल बैंहकङ्ग प्रयोगकताा ३ गुणाले बढी १ करोड
नाघेको छ।
8.3

िाल ६१ प्रधतशत नेपाली नागररकको वाब्णज्य बैंक,
हवकास बैंक र हवत्त कम्पनीमा गरी कम्तीमा एक धनक्षेप
खाता रिे को छ। लघुहवत्तीय सं थर्ा र बचत तर्ा ऋण
सिकारी

सं थर्ा

समेत

गदाा

कम्तीमा

नागररकमा बैंहकङ्ग पिुँच पुगेको छ।
8.४

८०

प्रधतशत

२०७४ माघमा बैंक धनक्षेप खाता सं ख्या २ करोड १५
लाख रिे कोमा यो िाल ४७ प्रधतशतले बढी ३ करोड
२४ लाख पुगेको छ। सार्ै कजाा खाता सं ख्या २०.५

प्रधतशतले वृहद्ध भई १२ लाख ६९ िजार बाट १५ लाख
३० िजार पुगक
े ो छ।
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८.५

२०७४ माघमा

कजााका औसत व्याज ११.९० प्रधतशत

रिे कोमा २०७७ असारमा १० प्रधतशत कायम भएको
छ। सार्ै २०७४ माघमा धनक्षेपको औसत धयाज ६.४
प्रधतशत रिे कोमा २०७७ असारमा ६ प्रधतशत कायम
भएको छ।
8.६

ँ ी बजारतफा िाल सम्ममा बजार पूज
ँ ीकरण १९ खबा
पूज
६५ अबा पुगेको छ। शेयर बजार सुधारोन्त्मुख एवम्
गधतशील बनेको छ।

8.७

कररब २२ प्रधतशत नागररक सिकारी सं थर्ामा र १४
प्रधतशत नागररक लघुहवत्त हवत्तीय सं थर्ामा आवद्ध भएका
छन्।

8.८

दुई वर्ा अब्घ १० प्रधतशत भन्त्दा कम नागररकमा बीमा
सेवाको पिुँच रिे कोमा अहिले कररब २३ प्रधतशत नेपाली
नागररकमा

बीमाको

पिुँच

पुगेको

छ।

वैदेब्शक

रोजगारीमा गएका नागररकको बीमा समेत समावेश गदाा

कब्म्तमा २७ प्रधतशत नेपाली नागररकमा वीमाको पिुँच
पुगेको ब्थर्धत छ।sf]/f]gf

jLdf ;d]t u0fgf ubf{ of]
cg'kft sl/j #) k|ltzt x'g cfp5 .
9.

व्याजदर र्प पारदशी र प्रधतथपधी िुँदै गएकोले वचत र
लगानी दुबै प्रोत्साहित भएका छन्।

9.1

ँ ीको लागत घट्दै गएको
लगानीका लाधग उपलधध िुने पूज
छ। २०७४ माघमा वाब्णज्य बैंकिरुको आधार दर
(17)

(Base Rate) औसत १०.२ प्रधतशत रिे कोमा २०७७
भाद्रमा ८.३१ प्रधतशतमा झरे को छ भने धनक्षेपको औसत
धयाजदर दुई वर्ा अब्घ ६.४ प्रधतशत रिे कोमा २०७७
भाद्रमा ५.७७ प्रधतशत पुगेको छ।
9.२

यसरी आधार दरमा सुधार माफात कजााको व्याजदर घट्ने
र धनक्षेपको व्याजदर बढ्ने प्रवृब्त्तले कजाा र धनक्षेप
बीचको औसत व्याजदर अन्त्तर २०७४ माघमा ५.५
प्रधतशत रिे कोमा िाल घटे र ४.३५ प्रधतशतमा धसधमत
भएको छ।

9.३

बचत तर्ा ऋण सिकारी सं थर्ा र लघुधबत्त सं थर्ािरुको
धयाजदरको सीमा धनधाारण गररएको छ।

10.

हवत्तीय साधन उत्पादनमुखी िुँदै गएको छ।

10.1 दुई वर्ामा नै वाब्णज्य बैंकिरुको कृहर् क्षेरमा गएको
कजाा रू.१३० अबाबाट िालसम्ममा रू.३०० अबा पुगेको
छ भने पयाटन क्षेरमा प्रवाहित कजाा रू.६५ अबाबाट रु.
१४८ अबा पुगेको छ। त्यसै गरी, उजाा क्षेरमा प्रवाहित
कजाा रू.६२ अबाबाट रू.१५५ अबा पुगेको छ।
10.2 उत्पादनशील

क्षेर

तर्ा

धनयाातलाई

प्रोत्साहित

गने

उद्देश्यले थर्ाहपत पुनकाजाा कोर् २०७४ माघमा रू.१०
अबा ८ करोड भएकोमा यसलाई २० गुणाले वृहद्ध गरी
रू. २ खवा पुर्याइएको छ। सबै प्रदे शिरुमा पुनकाजााको
पिुँच सुधनब्ित गररएको छ।
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10.3 साहवकमा कृहर् तर्ा पशुपालनमा मार सिुधलयतपूणा कजाा
प्रवाि िुने व्यवथर्ा रिे कोमा िाल हवधभन्न १० क्षेरमा
यथतो कजाा प्रवाि भइरिे को छ। २०७५ असारमा

व्यावसाहयक कृहर् तर्ा पशुपालनमा रु. १० अबा ६६
करोड

सिुधलयतपूणा कजाा

लगानी

रिे कोमा

२०७७

असारमा त्यथतो कजाा रु. ५४ अबा ११ करोड पुगेको
छ।२०७७ असारमा कुल रु. ५९ अबा ५६ करोड

सिुधलयतपूणा कजाा लगानीमा रहि सोको धयाज अनुदान
रु. २ अबा ९६ करोड प्रदान गररएको छ।
बैंक तर्ा हवत्तीय सं थर्ाका लाधग सिुधलयतपूणा कजाको
प्रधत शाखा लक्ष्य तोहकएको छ। वाब्णज्य बैंकले प्रधत
शाखा कब्म्तमा १० र हवकास बैंकले प्रधतशाखा कब्म्तमा
५ सिुधलयतपूणा कजाा ददनु पने व्यवथर्ा गररएको छ।
10.4 कृहर् क्षेरमा सिुधलयतपूणा कजााको शुरुवात गरे यता
२०७४ माघसम्ममा ६ िजार कृर्कले यथतो कजाा प्राि

गरे कोमा िालसम्मको अवधधमा सो कजाा ४ गुणाले वृहद्ध
भई २०७७ भाद्रमा झण्डै २३ िजारभन्त्दा बढी कृर्कले

कृहर्मा सिुधलयतपूणा कजाा प्राि गरे का छन्। यस वािे क
६ िजार १ सय व्यब्क्तले अन्त्य प्रकारका सिुधलयतपूणा
कजाा प्राि गरे का छन्।
१०.५ नेपाल सरकारले प्रदान गने सबै प्रकारका अनुदानलाई
५० प्रधतशत कायम गने नीधत धलइएको छ।
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11.

हवत्तीय क्षेर सुदृढ िुँदैछ।

11.1 बैंक तर्ा हवत्तीय सं थर्ािरु एकापसमा गाभ्ने र गाधभने
नीधतलाई

प्रोत्साहित

गररएको

कारण

िालसम्मको

अवधधमा ३५ बैंक तर्ा हवत्तीय सं थर्ािरु एक आपसमा
गाधभने

वा

प्राधि

गने

प्रहक्रयाबाट

२०

सं थर्ािरुको

इजाजत खारे ज भई ७ सं थर्ा बनेका छन्। ठू ला बैंकिरु
समेत एक आपसमा गाधभन र्ालेका छन्।
11.2 वाब्णज्य बैंकिरुको खराब कजाा अनुपात दब्क्षण एब्शयामै
सबैभन्त्दा न्त्यून रिे को छ। िाल यथतो अनुपात १.८९

ँ ी
प्रधतशत रिे को छ। बैं क तर्ा हवत्तीय सं थर्ािरुको पूज
पयाािता न्त्यूनतम ११ प्रधतशत िुन ु पनेमा २०७७ भाद्रमा
१४.१६ प्रधतशत भन्त्दा बढी रिे को छ।
11.3 उत्पादन अधभवृहद्ध र रोजगारी सृजना गने उद्धेश्यले
सरकारी

धनकायिरुबाट

थर्ाहपत

कोर्िरु

बैंक

तर्ा

हवत्तीय सं थर्ािरु माफात सिालन गने नीधत अनुरुप
ग्रामीण

थवावलम्बन

कोर्लाई

साना

हकसान

हवकास

लघुहवत्त हवत्तीय सं थर्ामा िथतान्त्तरण गरी सिालनमा
लयाइएको छ।
11.4 सरकार सं लग्न हवत्तीय सं थर्ाको कारोबार र मुनाफा
आजानमा

उललेख्य

अब्घसम्म

ऋणात्मक

सुधार

ँ ी
पूज

आएको

छ।

कोर्

भएका

केिी

वर्ा

सरकारको

थवाधमत्वमा रिे का वाब्णज्य वैंकिरुले उलले ख्य मुनाफा
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ु को
आजान गना र्ालेका छन्। राहिय वाब्णज्य बैंक मुलक
सबैभन्त्दा बढी नाफा कमाउने बैंकको रुपमा थर्ाहपत
भएको छ। वीमा कम्पनीिरुको लेखापरीक्षण अद्यावधधक
िुदैछ।

नागररक

कोर्िरुको

लगानी

काया ब्जम्मेवारी

कोर्
र

र

कमाचारी

सं रचना

सिय

पररमाजानको

क्रममा छ। धनक्षेप तर्ा कजाा सुरक्षण कोर् लगायत
अन्त्य सं थर्ािरुको सं थर्ागत र हवत्तीय क्षमता सुदृढ
बनाइएको छ।
11.5 बैंक

तर्ा

हवत्तीय

सं थर्ािरुमा

अन्त्तरााहिय

हवत्तीय

प्रधतवेदन मान (NFRS) लागू गररएको छ।
11.6 अन्त्तरााहिय जगतमा नेपालको हवत्तीय साख अधभवृहद्ध गना
२०७६ माघदे ब्ख ठू ला हवत्तीय कारोबारको अनुगमन
goAML Software माफात िुने व्यवथर्ा गररएको छ।
11.7 यस अवधधमा हवत्तीय सं थर्ाका पदाधधकारीिरुको लाधग
आचार सं हिता धनमााण, व्याजदर र से वा शुलक धनधाारणमा

र्प पारदशीता, लेखा पद्धधतमा सुधार, हवद्युतीय प्रहवधधको
उपयोगमा

वृहद्ध

लगायतका

नीधतगत

र

प्रहक्रयागत

ु ो सार्ै
सुधारले हवत्तीय क्षेरमा सुशासन पक्ष सुदृढ िुनक
नागररकमा सेवा गुणथतर अधभवृहद्ध भएको छ।
12.

भ ुक्तानी प्रणालीलाई हवद्युतीय प्रहवधधयुक्त बनाई हवद्युतीय
कारोबारलाई प्रोत्साहित गररएको छ।
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12.1 भ ुक्तानी प्रणाली सिज र सरल बनाउनुको सार्ै कारोवार
तत्काल फरफराक गराउने उद्देश्यले वाथतहवक समयको
भ ुक्तानी प्रणाली (Real Time Gross Settlement, RTGS)
कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ। धडब्जटल नेपाल फ्रेमवकाले

धनददाष्ठ गरे का रणनीधत अनुरुप आधर्ाक कारोबार हवद्युतीय
माध्यमबाट गना Connect IPS, मोवाइल बैंहकङ्ग, इन्त्टरनेट
बैंहकङ्ग,

लगायतका

QR Code

हवद्युतीय

भ ुक्तानीका

उपकरणिरु प्रयोगमा लयाइएको छ।
12.2 खानेपानी र हवद्युत से वा शुलक हवद्युतीय माध्यमबाट
भ ुक्तानी गना सहकने पद्धधतको शुरुवात गररएको छ।

12.3 भ ुक्तानी

प्रणालीमा

काडा

र

इन्त्टरनेटको

प्रयोगलाई

प्रोत्सािन गना हवद्युतीय माध्यमबाट गररने भ ुक्तानीको
सीमा बढाइएको छ।

12.4 नेशनल पेमेन्त्ट गेटवेको थर्ापना गरी भ ुक्तानी प्रणालीको

फरफारक नेपालमा नै िुने व्यवथर्ा सम्बब्न्त्ध काया
अब्न्त्तम चरणमा पुगेको छ।

13.

हवत्तीय क्षेरमा कानूनी सुधारले गधत धलएको छ।

13.1 नागररक लगानी कोर् ऐन सं शोधन गररएको छ। नेपाल
राि बैंक ऐन, बैंक तर्ा हवत्तीय सं थर्ा सम्बन्त्धी ऐन, बीमा
ऐन, धधतोपर
सम्बब्न्त्धत

बोडा

हवधभन्न

ऐन
ऐनिरु
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लगायतका

हवत्तीय

पररमाजानको

लाधग

क्षेरसँग

सं घीय

सं सदमा पेश गररएको छ।कजाा सूचना केन्त्द्र सम्बन्त्धी
ऐन तजुम
ा ा गरी सं घीय सं सदमा पेश गररएको छ।

13.2 सुरब्क्षत, थवथर् तर्ा सक्षम भ ुक्तानी प्रणालीको हवकास

गना भ ुक्तानी तर्ा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ कायाान्त्वयनमा
लयाइएको छ।

13.3 नेपालको बैंहकङ्ग क्षेरलाई अन्त्तरााहिय थतरमा तुलनायोग्य
र प्रधतथपधी बनाउन वासेल-३ लगायत धनयमन तर्ा
सुपररवेक्षणका क्षेरका अन्त्तरााहिय असल अभ्यासिरु लागू
गररएको छ। सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणाली (Supervisory
Inspection System, SIS) सं चालनमा लयाउने तयारी
अब्न्त्तम चरणमा पुगेको छ।
13.६ बैंक तर्ा हवत्तीय सं थर्ामा रिे को २ करोड ६६ लाख
जनताको ७ खबा १६ अबा धनक्षेप सुरक्षण गररएको छ।
13.७ बैंक तर्ा हवत्तीय सं थर्ाबाट लगानी भएको रु. ६४
करोडबाट खररद भएको १० िजार ३ सय १२ पशुधन
सुरक्षण गररएको छ।

13.८ लघुहवत्त तर्ा हवपन्त्न क्षेरमा ८ लाख ८४ िजार ७ सय
४४ जना ऋणीमा लगानी गररएको ६९ अबा ७३ करोड,
साना तर्ा मझौला कजाा क्षेरमा १ िजार ४ सय १५

जना ऋणीमा लगानी गररएको २ अबा ४४ करोड, कृहर्
कजाा क्षेरमा ३ िजार ८ सय ९७ जना ऋणीमा लगानी
गररएको २ अबा ७१ करोड र सिुधलयत कजाा क्षेरमा
(23)

लगानी गररएको ५ अबा ८७ करोड गरी ९ लाख ६
सय २२ जना ऋणीमा लगानी गररएको ८० अबा ७५
करोड कजाा सुरक्षण गररएको छ।
14.

लगानीको

आवश्यकता

पररपूधता

गना

र्प

साधन

पररचालनमा जोड ददइएको छ।
14.!

बैंक

तर्ा

हवत्तीय

सं थर्ािरुलाई

हवदे शी

सं थर्ागत

धनक्षेपकताा तर्ा गैह्रआवासीय नेपालीलाई हवदे शी मुद्रामा
धनक्षेप पररचालन गना प्रोत्साहित गररएको छ। यथतो
धनक्षेपको शत प्रधतशतसम्म कजाा प्रवाि गना सहकने
व्यवथर्ािरु कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ।

14.२ हवदे शी ऋण लगानीलाई प्रोत्साहित गना मौजुदा िे ब्जङ्ग
धनयमावलीमा

आवश्यक

सं शोधन

गरी

कायाान्त्वयनमा

लयाइएको छ।
१४.३ अन्त्तरााहिय हवत्त धनगमलाई २० धमधलयन अमेररकी डलर

बराबरको नेपाली मुद्रामा अं हकत वण्ड जारी गना थवीकृत
ददएको।

15.

ँ ी बजारको हवकासको लाधग कर प्रणालीले प्रोत्साहित
पूज
गरे को छ।

ँ ीगत लाभमा असुल िुँदै
15.1 धधतोपरको धबक्रीबाट प्राि पूज

ँ ीगत लाभकर ७.५ प्रधतशतबाट घटाई ५
आएको पूज
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प्रधतशत कायम गररएको र यो करलाई करदाताले माग
गरे मा अब्न्त्तम करकट्टी मान्त्ने व्यवथर्ा गररएको।
15.2 वाथतहवक क्षेरका कम्पनीलाई धधतोपर बजारमा सूब्चकृत
िुन प्रोत्साहित गना कर छु टको व्यवथर्ा गररएको छ।
ँ ी भएका
15.3 रू.५० करोड वा सोभन्त्दा बढी च ुक्ता पूज
प्राईभेट धलधमटे ड कम्पनीले पब्धलक धलधमटे ड कम्पनीमा
ु ानी गनुप
रुपान्त्तरण भएमा भक्त
ा ने आयकरमा केिी छु ट
ददने व्यवथर्ा गररएको छ।

ँ ी बजार व्यवसाय, धधतोपर व्यवसाय,
15.4 मधन ट्रान्त्सफर, पूज
मचे न्त्ट बैंहकङ्ग व्यवसाय, कमोधडटी फ्यूचर माकेट र
धधतोपर तर्ा कमोधडटी दलाल लगायतका हवत्तीय सेवामा
मूलय अधभवृहद्ध कर नलाग्ने व्यवथर्ा गररएको छ।
16.

ँ ी बजारको दायरा हवथतार िुनक
ु ो सार्ै
पूज

कारोबार

हवद्युत्तीकरण भएको छ।
16.1 २०७५

अनलाइन

काधताकदे ब्ख
प्रणाली

नेप्सेको दोस्रो

माफात

शुरु

बजार

गररएको

कारोबार

छ।

सबै

ब्जललािरुबाट आथवा प्रणाली माफात प्रार्धमक बजारमा
लगानी गना सक्ने व्यवथर्ा गररएको

छ। िाल कररब

९९ प्रधतशत कारोबार अनलाईन माफात भइरिे को छ।
धधतोपरको कारोबार गने समय दै धनक १ घण्टा र्प
गररएको छ।

(25)

16.2 धधतोपरको दोस्रो बजारमा र्ोक कारोबार गना रू.५
ँ ी भएको थटक धडलर कम्पनी दताा भई
अबाको च ुक्ता पूज

सञ्चालनमा आएको छ। ऋणपर बजार हवथतार भएको
छ।
16.3 धधतोपर

बजारमा

सावाजधनक

पिूँच

नागररकको

धनष्काशनमा

न्त्यूनतम

अधभवृहद्ध

१०

गना

हकत्तासम्मको

शेयरको लाधग आवेदन ददन पाउने व्यवथर्ा गररएको
छ।
16.$

कम्पनीिरुको

क्रेधडट

रे हटङ

पिात्

मार

धधतोपर

सावाजधनक धनष्कासन गनुा पने व्यवथर्ा गररएको छ।
थटाटा अप, प्राइभेट इब्क्वटी, भेन्त्चर क्याहपटल प्रवद्धान गना
वैकब्लपक

लगानी

कोर्को

व्यवथर्ा

कायाान्त्वयनमा

लयाइएको छ।
16.% यस

अवधधमा

धधतोपर

दताा

हवब्शहष्टकृत
तर्ा

लगानी

धनष्काशन

कोर्

धनयमावली,

धनयमावली, सामूहिक

लगानी कोर् धनयमावली, धधतोपर व्यवसायी (मचे न्त्ट
बैकर)

धनयामावली

र

धधतोपर

व्यवसायी

(धधतोपर

दलाल तर्ा धधतोपर धयापारी) धनयमावलीिरु सं शोधन
गररएको छ।
(घ)

राजथव प्रणाली

17.

करको दायरा, सेवाको पिुँच र कर कानूनको पररपालना
उललेख्य बढे को छ।
(26)

17.1 २०७४ माघसम्ममा थर्ायी लेखा नम्बर धलनेको सं ख्या
१६ लाख ९६ िजार रिे कोमा यस अहवधमा यो सं ख्या
दोधबरभन्त्दा बढीले बृहद्ध भई 2077 भाद्र 17 सम्ममा
३4 लाख 04 िजार पुगेको छ।
17.2 मूलय अधभवृहद्ध करमा दताा िुनेको सं ख्या २०७४ माघमा
१

लाख

६७

िजार

रिे कोमा

यस

अवधधमा

डेढ

गुणाभन्त्दा बढीले बृहद्ध भई 2077 भाद्र 17 सम्ममा 2
लाख 60 िजार पुगेको छ।
17.3 २०७४ माघ सम्म अन्त्तःशुलक इजाजत पर प्राि गने
करदाता

५६

िजार

रिे कोमा

यस

अवधधमा

73

प्रधतशतले वृहद्ध भई ९९ िजार पुगेको छ।
17.4 एक

व्यब्क्त

एक

थर्ायी

लेखा

नम्बरको

नीधतलाई

कायाान्त्वयन गना जुनसुकै सेवाग्रािीले जुनसुकै आन्त्तररक
राजथव

कायाालय

वा

करदाता

सेवा

कायाालयबाट

व्यब्क्तगत थर्ायी लेखा नम्बर धलन सहकने व्यवथर्ा
धमलाइएको छ।

17.5 कर बक्यौता नभएका करदातािरुको लाधग आन्त्तररक

राजथव

हवभागको

प्रणालीमाफात

थवतः

कर

च ुक्ता

प्रमाणपर जारी िुने गरी कम्प्युटर प्रणालीमा सुधार गरी
सो व्यवथर्ा कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ।

17.६ कोधभड १९ को सं क्रमणबाट प्रभाहवत-कारोबारमा कर

छु ट सिुधलयत प्रदान गरी व्यवसाय पुनरुत्र्ान गना दे िाय
(27)

बमोब्जमको व्यवथर्ा गररएको:


वाहर्ाक

बीस

लाख

रुपैयाँसम्मको

कारोबार

वा

दुई

लाखसम्म आय िुने करदातालाई आय वर्ा २०७६/७७
मा लाग्ने करमा पचित्तर प्रधतशत छु ट।


कारोबारको आधारमा कर बुझाउने वाहर्ाक बीस लाख
रुपैयाँदेब्ख पचास लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका

करदातालाई आय वर्ा २०७६/७७ मा लाग्ने करमा
पचास प्रधतशत छु ट।


वाहर्ाक

एक

करोड

रुपैयाँसम्मको

कारोबार

भएका

व्यब्क्तलाई आय वर्ा २०७६/७७ मा आयकर ऐन
२०५८ बमोब्जम लाग्ने करमा पच्चीस प्रधतशतले छु ट।


िोटल‚ ट्राभल‚ ट्रेहकङ्ग‚ यातायात वा िवाई से वाको वाहर्ाक

एक करोड रुपैयाँभन्त्दा बढी कारोबार गने व्यब्क्तलाई
आय वर्ा २०७६/७७ मा आयकर ऐन२०५८ बमोब्जम
लाग्ने करमा बीस प्रधतशतले छु ट।


कोधभड १९ रोकर्ाम,
आवश्यक

और्धध‚

धनयन्त्रण र उपचारका लाधग

थवाथ्य

समाग्री

तर्ा

उपकरणमा

भन्त्सार मिसुल तर्ा मूलय अधभवृहद्ध कर छु ट।


िवाई इन्त्धनमा पूवााधार हवकास कर िटाइएको छ।



आधर्ाक

वर्ा २०७६/७७ मा नेपाल सरकार‚ प्रदे श

सरकार वा थर्ानीय तिले थर्ापना गरे को कोरोना सं क्रमण
(28)

रोकर्ाम‚ धनयन्त्रण तर्ा उपचार कोर्मा योगदान गरे को
रकम उक्त वर्ाको करयोग्य आय गणना गदाा घटाउन
सक्ने व्यवथर्ा गररएको छ।


थवीकृत अवकाश कोर्मा जम्मा गरे को रकम २०७७
साल

चैर

मसान्त्तधभर

सामाब्जक

सुरक्षा

कोर्मा

िथतान्त्तरण गरे मा आयकर छु ट िुने व्यवथर्ा गररएको
छ।


और्धध उद्योगले और्धध उत्पादनको लाधग आवश्यक पने
कच्चा पदार्ा‚ सिायक कच्चा पदार्ा र प्याहकङ्ग मेटेररयल

थवदे शी उद्योगबाट खररद गरे मा उक्त खररदमा धतरे को
कर हफताा िुने व्यवथर्ा धमलाइएको छ।
17.7 आन्त्तररक राजथव हवभागको तेस्रो सुधार कायायोजना
(२०१९-२०२२) तजुम
ा ा गरी कायाान्त्वयनमा लयाईएको
छ।
17.* यस अवधधमा र्प ३३ करदाता सेवा कायाालय, 1
मध्यमथतरीय करदाता कायाालय, 2 आन्त्तररक राजथव
कायाालय

थर्ापना

गररएको

र

9

करदाता

सेवा

कायाालयलाई आन्त्तररक राजथव कायाालयमा रूपान्त्तरण
गररएको। सार्ै ७ छोटी भन्त्सार कायाालयिरुलाई मूल
भन्त्सार कायाालयमा थतरोन्नधत र गौतम बुद्ध अन्त्तरााहिय
हवमानथर्लमा नयाँ भन्त्सार कायाालय थर्ापना गने धनणाय
गररएको छ।
(29)

१७.9 राजथव पररचालन तर्ा व्यवथर्ापनका सम्बन्त्धमा धनयधमत
रुपमा अध्ययन‚

अनुसन्त्धान

र

हवश्लेर्ण

गरी नेपाल

सरकारलाई आवश्यक सुझाव ददन तर्ा धसफाररश गना
नेपाल राजथव परामशा हवकास सधमधत (गठन) आदे श,
2076 बमोब्जम थर्ायी सं रचनाको रुपमा नेपाल राजथव
परामशा सधमधतको गठन गरी काया आरम्भ गररएको छ।
18.

आयातमा

आधाररत

राजथव

उत्पादनमुखी िुँदै गएको छ।

प्रणाली

आन्त्तररक

18.1 २०७४ माघमा कुल कर राजथवमा आयातबाट सं कलन
िुने राजथवको अं श ४९ प्रधतशत रिे कोमा यस अवधधमा
37.72 प्रधतशतमा झरे को छ भने आन्त्तररक राजथवको
अं श ५१ प्रधतशतबाट बढी 62.28 प्रधतशत पुगेको छ।
18.2 आधर्ाक वर्ा 2076/77 को पहिलो ८ महिनामा
आयकर गत वर्ाको सोिी अवधधको तुलनामा २९.३
प्रधतशतले

र

आन्त्तररक

मूलय

अधभवृहद्ध

कर

३६

प्रधतशतले वृहद्ध भएको धर्यो। आधर्ाक वर्ा २०७४/७५

को पहिलो ६ महिनामा यथता करिरुको वृहद्धदर क्रमशः
१२.५ प्रधतशत र २१.६ प्रधतशत रिे को धर्यो। 2076
चैर महिनादे ब्ख कोधभड-19 रोगको मिामारी धनयन्त्रण
रोकर्ाम तर्ा उपचारका लाधग चाधलएका कदमबाट
औद्योधगक, व्यापाररक, सेवा लगायत समग्र आधर्ाक क्षेर
प्रभाहवत

िुन

पुग्यो।

यसका

(30)

बाबजुद

आधर्ाक

वर्ा

2076/77 को सं शोधधत लक्ष्य बराबरको राजथव
सं कलन भएको छ। आधर्ाक वर्ा 2077/78 को
श्रावण

महिनाको

राजथव

लक्ष्यको

तुलनामा

110

प्रधतशत सं कलन भएता पधन पुन: कोधभड-19 रोगको
प्रभाव बढ्दै गएका कारण लगाइएको धनर्ेधाज्ञाले राजथव
सं कलन पुन: प्रभाहवत िुन पुगेको छ।
19.

राजथव प्रणालीलाई प्रगधतशील र समन्त्याहयक बनाइएको
छ।

ु ानी गनुप
19.1 प्राकृधतक व्यब्क्तको आयमा भक्त
ा ने १५ प्रधतशत
र २५ प्रधतशतको आयकरको दरलाई पररवतान गरी १०
प्रधतशत, २० प्रधतशत र ३० प्रधतशत गररएको छ।
19.2 आय कर छु टको सीमा वृहद्ध गरी व्यब्क्तको लाधग रू.४
लाख र दम्पधतको लाधग रू.४ लाख ५० िजार कायम
गररएको छ।
19.3 मौधलक

िकको

रुपमा

रिे को

गररएको

छ।

ब्शक्षालाई

ु भ
सवासल

बनाउने उद्देश्यले धनजी शैब्क्षक सं थर्ाले धतने ब्शक्षा सेवा
शुलक

खारे ज

सामुदाहयक

ब्शक्षण

सं थर्ािरुले हवद्यार्ी ओसारपसार गने प्रयोजनको लाधग
बस पैठारी गदाा लाग्ने भन्त्सार मिसुलमा ७५ प्रधतशत
छु ट ददने व्यवथर्ा गररएको छ।
19.4 थवाथ्य

सेवालाई

गुणथतरीय

र

पिूँचयोग्य

बनाउन

हवगतदे ब्ख असूल िुदै आएको थवाथ्य सेवा कर खारे ज
(31)

गररएको छ। थवाथ्य सेवामा लाग्दै

आएको मूलय

अधभवृहद्ध कर समेत खारे ज गररएको छ।
19.5 सामुदाहयक

सं थर्ाबाट

सं थर्ािरुको

करयोग्य

सिालन
आयमा

गररएका
लाग्ने

थवाथ्य

करमा

२०

प्रधतशतको छु ट ददने व्यवथर्ा गररएको छ।
19.6 जलस्रोत ऐन‚ २०४९ बमोब्जम दताा भएका खानेपानी
तर्ा

सरसफाई

सम्बन्त्धी

उपभोक्ता

सं थर्ाले

आफ्नो

उद्देश्य अनुरुप आजान गरे को रकममा आयकर छु ट िुने
व्यवथर्ा गररएको छ।

19.7 सिकारी ऐन बमोब्जमको छु ट सुहवधा प्रदान गना हवत्तीय
कारोबार

गने

सिकारीलाई

मिानगरपाधलकामा

10,

उपमिानगरपाधलकामा 7 र नगरपाधलकामा 5 प्रधतशतका
दरले

कर

लाग्ने

व्यवथर्ा

गररएको।

सार्ै,

गाउँपाधलकामा क्षेरमा सिाधलत हवत्तीय कारोबार गने
सिकारीलाई आयकर नलाग्ने व्यवथर्ा गररएको छ।

19.8 औद्योधगक व्यवसाय ऐन, 2076 मा रिे को कर छु ट
सम्बन्त्धी व्यवथर्ा र आयकर ऐनमा रिे का छु ट सम्बन्त्धी
व्यवथर्ाबीच तादाम्यता धमलाइएको छ।
20.

राजथव

प्रणालीले

उत्पादन

र

रोजगारी

धसजानालाई

रोजगारीको

धसजानाको

प्रोत्साहित गरे को छ।
20.1 उद्योगिरुलाई

उत्पादन

र

आधारमा आयकर छु टको व्यवथर्ा गररएको छ।
(32)

20.2 व्यावसाहयक
गनेलाई

खेती,

धनब्ित

पशुपंछीपालन

मापदण्डको

र

जधडवुटी

आधारमा

कर

खेती
छु टको

व्यवथर्ा गररएको छ।
20.3 थवदे शमा आत्मधनभार भएका वथतु उत्पादन गने उद्योगको
सं रक्षण

गरी

व्यापार

घाटा

क्रमश

घटाउं दै

लै जाने

सरकारको नीधत अनुरुप त्यथता वथतुको पैठारीमा लाग्ने
भन्त्सार मिसुल दर वढाइएको छ।
20.4 औद्योधगक सं रक्षणका लाधग तयारी वथतु भन्त्दा कच्चा
पदार्ाको भन्त्सार दर न्त्युनतम एक ति फरक िुने तर्ा
उद्योगका आधारभ ुत मेब्शनरीको मिसुल न्त्युनतम गने
नीधत धलइ भन्त्सारका दरिरू समायोजन गररएको छ।
20.5 थवदे शमा उत्पाददत वथतुको सं रक्षणका लाधग आधर्ाक ऐन,
2077 माफात १ दजान भन्त्दा बढी वथतुको आन्त्तररक
उत्पादनमा अन्त्त:शुलक िटाइएको छ। सार्ै, थवदे शमा
उत्पादन िुने

वाइनमा लाग्ने अन्त्त:शुलकमा पैधतस

प्रधतशत तर्ा साइडरमा लाग्ने अन्त्त:शुलकमा चाधलस
प्रधतशत छु ट िुने व्यवथर्ा गररएको र नेपालमा एसेम्बलड
िुने सवारी साधनमा पचास प्रधतशत छु ट िुने व्यवथर्ा
गररएको छ।

20.६ अनावश्यक र मानव थवाथ्यमा असर गने वथतुिरूको
पैठारी रोक्न खाद्य प्रहवधध तर्ा गुण धनयन्त्रण हवभाग
मातितका

प्रयोगशाला

र

(33)

अन्त्य

प्रयोगशाला

भन्त्सार

हवन्त्दुमा नै थर्ापना गरी गुणथतर एकीन गरी गुणथतर
जाँच गने गररएको छ।
20.७ नव प्रवतान गने प्रकृधतका व्यवसायलाई करको दायरामा
आउन प्रोत्साहित गना हवगतको कर दाहयत्व फरफारक
गने व्यवथर्ा धमलाइएको छ।
21.

कर प्रणाली पारदशी र अनुमानयोग्य बनाइएको छ।

21.1 मूलय अधभवृहद्ध करको थर्ाहपत मान्त्यता अनुरुप धबक्रीको
आधारमा उत्पादक र हवक्रेतालाई प्रदान गने गररएको
मूलय अधभवृहद्ध कर हफतााको व्यवथर्ा खारे ज गररएको
छ।
21.2 ठे क्का सम्झौता वा करार अन्त्तगात आपूधता भएको वथतु वा
सेवा

बापतको

आपूधताकताालाई

रकम

सम्बब्न्त्धत

भ ुक्तानी

गदाा

दाब्खला

ठे केदार
भएको

वा
५०

प्रधतशत मूलय अधभवृहद्ध कर लगातार चार महिनासम्म
धतनुप
ा ने करमा धमलान नभएमा हफताा ददने व्यवथर्ा
धमलाइएको छ।

2१.3 व्यवसायको हवत्तीय हववरण तयार गदाा र प्रयोग गदाा
बैंक र कर प्रयोजनका लाधग छु ट्टाछु ट्टै हववरण पेश गने
हवकृधतको

अन्त्त्य

गरी

हवत्तीय

हववरणमा

एकरुपता

लयाउने पद्धधतको हवकास गररएको छ।
21.4 वैदेब्शक लगानीलाई प्रोत्साहित गना बं गलादे शसँग दोिोरो
कर उन्त्मुब्क्त तर्ा हवत्तीय छल धनरोध सम्बन्त्धी सम्झौता
(34)

ु
भएको छ भने सं यक्त
अधधराज्य बेलायत, मलेब्शया र

धसं गापुरसँग यस प्रकारको सम्झौता गने प्रहक्रयामा रिे को
छ।
21.5

Belt

and

Road

Initiative

मा

आबद्ध

भएका

ु िरुबीचको कर प्रशासनबीच आवश्यक समन्त्वय र
मुलक
प्राहवधधक सियोग आदानप्रदानको लाधग थर्ापना गररएको
BRITACOM मा नेपाल सं थर्ापक सदथय रिे को छ।

ु ानी र
21.^ नेपाल सरकारको तफाबाट िुने सबै प्रकारको भक्त
रू.१०

लाखसम्मको

राजथव

सं कलन

हवद्युतीय

माध्यमबाट गना सहकने व्यवथर्ा गररएको छ। बैंकका
जुनसुकै शाखाबाट राजथव बुझाउन सहकने व्यवथर्ा
धमलाइएको छ।

२१.8 राजथव भ ुक्तानीका लाधग करदाता बैंकसम्म जान नपने र

ु ानी गना सहकने व्यवथर्ा सहित
हवद्युतीय माध्यमबाट भक्त

ु ानी सम्बन्त्धी सेवा प्रदायक सं थर्ालाई राजथव
हवद्युतीय भक्त
व्यवथर्ापन सूचना प्रणाली (RMIS) मा

आवद्ध गने

व्यवथर्ा धमलाइएको छ।
21.9 कर छलीको जोब्खम घटाउन धनब्ित प्रकृधतका कारोबार
गने करदाताले अधनवाया रुपमा हवद्युतीय माध्यमबाट
धबजक जारी गने व्यवथर्ा गररएको छ। िालसम्म 5
िजार

1

सय

भन्त्दा

बढी

समेहटएका छन्।
(35)

करदाता

यो

प्रणालीमा

21.10 हवकृधतको जडको रुपमा रिे को कर फर्छ्यौट आयोग
ऐन, २०३३ खारे ज गररएको छ। राजथव पररचालनमा
सं लग्न पदाधधकारी र कमाचारीिरुको सदाचाररता कायम
गररएको छ।
21.11 भन्त्सार

प्रशासनको कायालाइा

पारदशी, प्रहवधधमुखी,

व्यवसाहयक, व्यापार सिजीकरण मैरी र अन्त्तरााहिय
थतरको बनाउन सं सोधधत क्योटो अधभसब्न्त्ध को प्रावधान
र हवश्व व्यापार सं गठनको सहक्रयतामा भएको व्यापार
सिजीकरण सम्झौतामा भएको प्रावधानलाइा समेटी नयाँ
भन्त्सार हवधेयक सं घीय सं सदमा पेश गररएको छ।
22.

भन्त्सार प्रणाली थवचाधलत िुने पद्धधतको हवकास गररएको
छ।

22.1 भन्त्सारमा मालवथतुको घोर्णा, वगीकरण र मूलयाङ्कन
यर्ार्ापरक

बनाइएको

ASYCUDA World

छ।

नेपालमा

पहिलो

पटक

मा भन्त्सार मूलयाङ्कन प्रणालीको

हवकास गरी भन्त्सार मूलयाङ्कनलाई थवचाधलत बनाईएको
छ।
22.2 आधसकुडा प्रणाली माफात सेवाग्रािीले आफूले आयात र
धनयाात गना लागेको मालवथतुको हववरण तर्ा भन्त्सारमा
पेश गनुप
ा ने कागजात हवद्युतीय माध्यमबाट पेश गने र
जाँचपास सम्बन्त्धी जानकारी हवद्युतीय माध्यमबाट प्राि
गना सक्ने व्यवथर्ा धमलाइएको छ।
(36)

22.3 सबै मूल भन्त्सार कायाालयमा बैंक काउन्त्टरको थर्ापना
गरी भन्त्सार कायाालयमा िुने नगद कारोवारको अन्त्त्य
गररएको छ।

22.4 भन्त्सार जाँचपास प्रहक्रयाको लाधग २४ ठू ला भन्त्सार
कायाालयिरुमा आब्शकुडा प्रणाली हवथतार गररएको छ।
यो

सं गै

नेपालको

कुल

वैदेब्शक

व्यापारमा

९९.८

कायाालयिरुमा

आईपी

प्रधतशत व्यापार आब्शकुडा प्रणालीको दायरामा आएको
छ।

त्यसै गरी,

क्यामरा

माफात

१६

भन्त्सार

दै धनक

अनुगमन

गने

व्यवथर्ा

धमलाइएको छ।
22.5 लामो समय दे ब्ख धनमााणाधीन अवथर्ामा रिे का वीरगञ्ज

तर्ा हवराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी (ICP) धनमााण
सम्पन्न गरी सिालनमा लयाइएको छ। सार्ै तातोपानीको
लाचाामा सुख्खा बन्त्दरगाि धनमााण काया सम्पन्न गरी
सिालनमा लयाइएको तर्ा रसुवाको हटमुरेमा सुख्खा

बन्त्दरगाि तर्ा एकीकृत जाँच चौकी धनमााण भइरिे को
छ।
22.6 व्यापार सिजीकरण र ढु वानी लागत एवम् समय कम
गना कलकत्ता र हवशाखापट्टनम बन्त्दरगािबाट आयात िुने
मालवथतुमा हवद्युतीय मालवथतु ट्रयाहकङ्क प्रणाली लागू

गररएको छ। रे लवेबाट ढु वानी िुने मालवथतु छु टाउनका

(37)

लाधग कलकत्ता बन्त्दरगािमा हवगतमा आवश्यक पने
भन्त्सार एजेन्त्टको व्यवथर्ा आवश्यक नपने भएको छ।
22.7 नेपालको भन्त्सार प्रशासन र चीधनयाँ भन्त्सार प्रशासनबीच
भन्त्सार सियोग सम्झौता भएको छ।
22.8 गुणथतर नखुलेका, कमसल गुणथतर भएका र मानव
थवाथ्यमा

प्रधतकूल

असर

पाने

मालवथतुको

आयात

धनयन्त्रण गने नीधत धलइएको छ। आयाधतत वथतुको
प्याकेब्जङमा

ब्राण्ड,

लेवल

आदद

अधनवाया

रुपमा

खुलाउनुपने व्यवथर्ा गररएको छ।
22.9 अन्त्तरााहिय व्यापारसँग सम्बब्न्त्धत ४१ धनकायिरुको सेवा

एकै ठाउँबाट उपलधध गराई व्यापार सिब्जकरणको
लाधग Nepal National Single Window प्रणाली एक

वर्ाधभर सिालनमा लयाउने गरी तयारीको काम भइरिे को
छ।
23.

गैरकर राजथवलाई समसामहयक बनाइएको छ।

23.1 लामो

समयदे ब्ख

यर्ावत

रिे का

गैरकर

राजथवका

दरिरुमा समय सापेक्ष पररमाजान गररएको छ।
23.२ सब्ित कोर्मा जम्मा िुन ु पने राजथव हवधभन्न धनकायमा
कोर् खडागरी जम्मा गने प्रवृधतलाई धनरुत्साहित गररएको
छ।त्यथता

कोर्िरुमा

जम्मा

भएको

रकम

सरकारको सब्ित कोर्मा दाब्खला गररएको छ।
(38)

नेपाल

23.३ हवगतमा घाटामा रिी सरकारलाई दाहयत्व धसजाना गने
हवत्तीय सं थर्ािरु सुदृढ भई ती सं थर्ाबाट सरकारले
लाभांश प्राि गरे को छ।
24. राजथव च ुिावट धनयन्त्रण प्रभावकारी बन्त्दै गएको छ।
24.१ यस अवधधमा 18 िजार 7 सय 49 करदाताको
कारोवार थर्लमा बजार अनुगमन गररएको छ। यस
क्रममा दे ब्खएका कैहफयतिरुका आधारमा रु. 1 अबा
33 करोड कर धनधाारण गररएको छ।

24.२ आयातदे ब्ख खुद्रा तिसम्म वथतुको ओसारपसारमा धबजक
र प्रज्ञापनपरको दोिोरो प्रयोग िुने सम्भावनाको अन्त्त्य
गने धबक्री तिसम्मका मालवथतु ढु वानी ट्रयाहकङ्ग गने

प्रणालीको (VCTS) शुरुवात गरी यसको प्रभावकारी
कायाान्त्वयन गररएको छ। िालसम्म 90,000 भन्त्दा
वढी प्रयोगकतााले यस प्रणालीलाई प्रयोगमा लयाएको छ।
(ङ)

बजेट प्रणाली

2५.

बजेट प्रणाली पारदशी बनाइएको छ।

2५.1 आयोजनािरूमा स्रोत सुधनब्ित नभइकनै ठू लो आधर्ाक
दाहयत्व धसजाना गने पररपाटीको अन्त्त्य गदै धनददाष्ट समय,
लागत र गुणथतरमा आयोजनािरू सम्पन्न गना बिुवर्ीय
ठे क्का

सम्बन्त्धी

लयाइएको

मापदण्ड

छ। बिुवहर्ाय
(39)

तजुम
ा ा
ठे क्का

गरी

कायाान्त्वयनमा

व्यवथर्ापन

सम्बन्त्धी

मौजुदा मापदण्डलाई र्प व्यवब्थर्त गना पररमाजानको
चरणमा रिे को छ।
2५.2 वाहर्ाक लक्ष्य नघट्ने गरी हक्रयाकलपापमा कुनै सं शोधन
गना र एउटै खचा ब्शर्ाकको २५ प्रधतशत सम्म र्प/घट

रकमान्त्तर गना सम्बब्न्त्धत लेखा उत्तरदायी अधधकृतलाई
अधधकार ददइ कायाप्रहक्रया सरलीकरण बनाइएको छ।
2५.३ हवत्तीय उत्तरदाहयत्वलाई सं थर्ागत गना आवश्यक कानूनी
व्यवथर्ा गने दशकौं दे ब्खको प्रयासलाई मूतारुप ददँदै

आधर्ाक कायाहवधध तर्ा हवत्तीय उत्तरदाहयत्व सम्बन्त्धी ऐन,
२०७६ तजुम
ा ा गरी कायाान्त्वयनमा लयाइएको
२५.४ मन्त्रालयगत

बजेट

सूचना

प्रणालीलाई

छ।
थतरोन्नती

गररएको। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र एकल

कोर् प्रणालीलाई एहककृत गने क्रममा रिे को छ। बजेट
खचा प्रणालीलाई हक्रयाकलापमा आधाररत बनाइएको छ।
२५.५ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) लाई सुदृढ
बनाई

बजेट

तजुम
ा ा

प्रहक्रयालाई

पूणा

रूपमा

सूचना

प्रहवधधमा आधाररत बनाइएको छ। प्रदे श र थर्ानीय
तिमा बजेट तजुम
ा ा तर्ा कायाान्त्वयनमा सिजीकरण गना,
खचाको लेखाङ्कन, अधभलेखीकरण र एकीकृत हववरण तयार
पाना प्रदे शमा

PLMBIS

र

कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ।

(40)

थर्ानीय तिमा

SUTRA

2५.६ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा प्रहवहष्ट
भएका कायाक्रम र आयोजनािरु हवधनयोजन ऐन प्रारम्भ

भएको ददनदे ब्ख नै थवतः थवीकृत िुने व्यवथर्ा गररएको
छ।

2५.७ बजेट प्रणालीमा आन्त्तररक ऋणबाट खचा व्यिोररने स्रोत
अलग्गै दे ब्खने व्यवथर्ा धमलाई हवकास खचामा मार
आन्त्तररक ऋण पररचालन िुने व्यवथर्ा धमलाईएको छ।
बजेट कायाान्त्वयनको ब्थर्धत, खचाको आवश्यकता एवं
राजथव

पररचालनको

आन्त्तररक

ऋण

ब्थर्धत

समेत

पररचालन

गने

हवश्लेर्ण

गरे रमार

पररपाटीको

र्ालनी

गररएको छ। सो अनुसार गत आधर्ाक वर्ा बजेटमा
तोहकएको लक्ष्य भन्त्दा कम आन्त्तररक ऋण पररचालन
गररएको
सावाजधनक

धर्यो।

सरकारी

ऋण

ऋण

व्यवथर्ापन

व्यवथर्ापन

कायाालय

थर्ापना

गना
गरी

सिालनमा लयाइएको छ।
2६.

ँ ीगत खचाको गुणथतर र
चालू खचा धमतव्ययी बनाउदै पूज
प्रभावकाररता अधभवृहद्ध गना प्रणालीगत सुधार गररएको छ।

2६.1 मौसमी प्रधतकूलताका कारण हिमाली तर्ा उच्च पिाडी
ब्जललािरूमा

हवधनयोब्जत

बजेटमध्ये

आधर्ाक

वर्ाको

अन्त्त्यमा खचा िुन बाँकी रकम अको आधर्ाक वर्ाको
आरम्भदे ब्ख नै खचा गना पाउने व्यवथर्ा धमलाइएको छ।
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2६.2 तोक

आदे शबाट

आयोजना

पररपाटीको अन्त्य गदै

छनौट

गने

हवगतको

राहिय आयोजना बैं क माफात

आयोजना छनौट र प्रार्धमकरण गने कायाको शुरुवात

गररएको छ। आयोजना बैंकको थवीकृधत र मध्यकाधलन
खचा

सं रचनामा

समावेश

भएका

आयोजनािरु

मार

बजेटमा समावेश िुने प्रणालीको हवकास गररएको छ।
2६.3 हवगतदे ब्ख धनमााण आरम्भ भएका तर स्रोतको न्त्यूनताले
गदाा सम्पन्न िुन नसकेका अधुरा आयोजनािरू ब्शघ्र
सम्पन्न गना काया प्रगधतका आधारमा र रधनङ्ग धबलको
आधारमा धनकासा ददने व्यवथर्ा धमलाइएको छ।
2६.4 बजेटमाधर् पने धनवृत्तभरणको अधसधमत दाहयत्व धनयन्त्रण
गना

योगदानमा

आधाररत

धनवृत्तभरण

प्रणाली

लागू

प्रदान

गररने

गररएको छ।
2६.5 कृहर्,

सिकारी

लगायत

अन्त्य

क्षेरमा

अनुदानको दुरुपयोग धनयन्त्रण गना अनुदानको मापदण्ड
पररमाजान काया अब्न्त्तम चरणमा रिे को छ।
2६.6 सावाजधनक

खचामा

धमतव्यहयता

अपनाउन

धमतव्यहयता

सम्बन्त्धी नीधतगत मागादशान र वैदेब्शक भ्रमण व्यवथर्ापन
धनदे ब्शका

जारी

गरी

कायाान्त्वयनमा

लयाइएको

छ।

कायाालय भवन, कायाकक्ष र सवारी साधन उपयोगको
मापदण्ड तयार गने काया अब्घ बढे को छ। सावाजधनक
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खचामा

धमतव्यहयता

कायम

थवीकृधतको चरणमा रिे को छ।
2६.7 प्रधानमन्त्री
Action

तर्ा

गने

मब्न्त्रपररर्द्को
माफात

Room

सम्बन्त्धी

मापदण्ड

कायाालयमा

थर्ाहपत

राहिय

गौरव

र

ठू ला

आयोजनािरुको अनुगमन गरी काया सिजीकरण तर्ा
धनदे शन

ददने

व्यवथर्ाको

र्ालनी

भएको

छ।

मन्त्रालयगत र अन्त्तर मन्त्रालयगत नीधत तर्ा कायाक्रम
र

बजेट

कायाान्त्वयनको

अनुगमन

काया

प्रभावकारी

बनाइएको छ।
2७.

लेखा प्रणालीलाई सुदृढ गरी अन्त्तरााहिय थतरको बनाइएको
छ।

2७.1 लेखा ढाँचामा पुनरावलोकन गरी सं घ र प्रदे श सरकारका
धनकायिरूमा नेपाल सावाजधनक क्षेर लेखामान (Nepal
Public Sector Accounting Standards, NPSAS) लागू
गररएको छ। सबै केन्त्द्रीय धनकाय र प्रदे श सरकारले सो
अनुसारको

हवत्तीय

प्रधतवेदन

तयार

गरी

मिालेखा

परीक्षकको कायाालयमा पेश गने र्ालनी भएको छ।
2७.2 तीन तिका सरकारिरूको आम्दानी, खचा र सम्पब्त्त तर्ा
दाहयत्वलाई अन्त्तरााहिय मापदण्ड (GFS 2014) अनुरूप िुने
गरी आधर्ाक सं केत धनधाारण तर्ा वगीकरण गररएको छ।
सावाजधनक खचामा धमतव्यहयता कायम गने सम्बन्त्धी नयाँ
मापदण्ड तजुम
ा ा गरी थवीकृधतको चरणमा रिे को छ।
(43)

2७.3 सबै कोर् तर्ा लेखा धनयन्त्रक कायाालयबाट हवद्युतीय
भ ुक्तानी प्रणालीबाट धनकासा िुने व्यवथर्ा गररएको छ।

2७.4 सबै

थर्ानीय

Regulatory

तििरूमा

Sub-National

Application,

SuTRA

Treasury

कायाान्त्वयनमा

लयाइएको छ। िालसम्म ७ सय ५० थर्ानीय तििरु यो
प्रणालीमा आवद्ध भईसकेका छन्।
2७.५ Treasury Single Account- TSA र Line Ministry Budget
Information System- LMBIS लाई

एक आपसमा

आबद्ध गरर सावाजधनक खचाको अनुगमन गने प्रणाली
हवकास गररएको छ।
2७.६ सरकारी भ ुक्तानी प्रणालीमा Electronic Fund Transfer
(EFT) लागू भइसकेको छ भने सरकारी राजथव प्राि गना
Electronic Bill Presentation and Payment (EBPP) को
शुरूवात भएको छ।
2७.७ नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारिरूको राजथव सं कलनको

एकीकृत हववरण तयार पाना राजथव व्यवथर्ापन सूचना
प्रणाली (RMIS) लागू गररएको छ।

2७.८ कम्प्यूटरमा

आधाररत

सरकारी

लेखाङ्कन

प्रणाली

Computerised Government Accounting SystemCGAS नेपाल सरकारका सबै खचा गने इकाईमा लागू
भएको छ।
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2७.९ लेखा प्रणाली, आन्त्तररक लेखा परीक्षण र धनयन्त्रण
प्रणालीमा सुधार गरी सं घ, प्रदे श र थर्ानीय तिको
एकीकरण हवत्तीय प्रधतवेदन तयार गररएको छ। आधर्ाक
वर्ा

२०७४/७५

र

२०७५/७६

मा

तीनै

तिको

सरकारको एकीकृत आधर्ाक हववरण तयार गरी धनधााररत
समय धभरै मिालेखा परीक्षक समक्ष पेश भएको छ।
2८.

हवत्तीय सं घीयता पूणा कायाान्त्वयन भएको छ।

2८.1 सं वैधाधनक व्यवथर्ा अुनसार तीनै तिका सरकारिरुका
कराधधकार थपष्ट गनुक
ा ो सार्ै साझा अधधकार सूचीको

कर बाँडफाँट गना पारदशी सूर तर्ा कायाहवधध धनधाारण
गररएको छ।
2८.2 प्रदे श र थर्ानीय तिलाई साधनको न्त्यायोब्चत बाँडफाँड
गना हवत्तीय

समानीकरण, समपूरक, सशता र

हवशेर्

अनुदानलाई पारदशी र सूरबद्ध गरी गत वर्ादेब्ख नै
कायाान्त्वयमा लयाइएको छ।

२८.३ समानीकरण अनुदानबाट अब्घललो आधर्ाक वर्ामा भएको
खचाको हववरण कोर् तर्ा लेखा धनयन्त्रक कायाालयमा
बुझाएपधछ

पहिलो

हकथता

गररएको छ।

िथतान्त्तरण

िुने

व्यवथर्ा

२८.४ सशता अनुदान वापत िथतान्त्तरण िुने रकमको खचा गने

कायायोजना तर्ा सम्बब्न्त्धत सभाले पाररत गरे को बजेट
बुझाएपधछ कोर् तर्ा लेखा धनयन्त्रक कायाालयले सशता
(45)

अनुदानको

पहिलो

हकथता

िथतान्त्तरण

गने

व्यवथर्ा

गररएको छ।
2८.५ धबकास

आयोजना

कायाक्रममा

दे ब्खएका

दोिोरोपना

िटाउन तीनै तिका लाधग आयोजना बगीकरण मापदण्ड
कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ। प्रदे श र थर्ानीय तिको
क्षेराधधकारमा पने तर सं घबाट सं चाधलत अधुरा हवकास
आयोजनािरू आगामी दुई वर्ा धभर स्रोत सहित पूणा
रुपमा िथतान्त्तरण गररसक्ने गरी िथतान्त्तरणको कायामा
धतब्रता ददइएको छ।
२८.६ प्रदे श

तर्ा

थर्ानीय

तिको

बजेट

तर्ा

कायाक्रममा

ँ ीगत तफाको कुनै आयोजना कायाक्रम
समावेश भएको पुज
नेपाल सरकारको सम्बब्न्त्धत कायाालय माफात कायाान्त्वयन
गराउन सहकने तर यसको लाधग सम्बब्न्त्धत मन्त्रालय र
अर्ा मन्त्रालयको थवीकृधत धलनुपने व्यवथर्ा गररएको छ।

2८.७ प्रदे श र थर्ानीय तििरुलाई बजेट तजुम
ा ा र कायाान्त्वयन

गने कानून, मागादशान र एकीकृत बजेट तर्ा सूचना
प्रणालीको

हवकास

गररएको

छ।

तीनै

तिका

सरकारिरुको लाधग आन्त्तररक धनयन्त्रण ददग्दशान तजुम
ा ा
गरी लागू गररएको छ।
2८.८ प्रादे ब्शक सावाजधनक खचा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन
प्रादे ब्शक कोर् तर्ा लेखा धनयन्त्रक कायाालयिरूको
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थर्ापना गररएको छ। सं घ, प्रदे श र थर्ानीय तिको
हवभाज्य कोर्िरू सं चालनमा लयाइएका छन्।
2८.९ अन्त्तर सरकारी हवत्त पररर्द्को बैठक आवधधक रुपमा
आयोजना

गरी

अन्त्तर

सरकारी

हवत्त

व्यवथर्ापनमा

दे ब्खएका समथयािरू समाधान गने व्यवथर्ा धमलाइएको
छ।
2८.१० राहिय प्रकृधतक स्रोत तर्ा हवत्त आयोग गठन भई
आयोग माफात हवत्तीय िथतान्त्तरण र कर तर्ा रोयलटी
वाँडफाँट गने प्रणालीलाई व्यवब्थर्त गररएको छ।
2९.

सावाजधनक सं थर्ान सिालन व्यवथर्ा सुदृढ बनाइएको
छ।

2९.1 सावाजधनक सं थर्ान सिालन र व्यवथर्ापनको कायालाई
व्यवब्थर्त

गना

यस

सम्बन्त्धी

हवधेयकको

मथयौदा

तजुम
ा ाको काया अब्न्त्तम चरणमा रिे को छ।
2९.2

कजाा सुरक्षण धनयमावली २०७५ मा सं शोधन गररएको

छ।पुनबीमा

नीधत

थवीकृधतको

अब्न्त्तम

चरणमा

छ।ग्राधमण थवावलम्बन कजाा पहिलो सं शोधन कायाहवधध
२०७७ मा थवीकृत गररएको छ।नवप्रवतान सुरुवाती
ँ ी
पूज

अनुदान

कजाा

कायाहवधध

सं शोधन

थवीकृधतको

चरणमा रिे को छ।
२९.#

योगदानमा आधाररत धनबृब्त्तभरण कोर् ऐन २०७५
बमोब्जम थर्ापना गररएको कोर् सञ्चालन गना नेपाल
(47)

सरकार

मब्न्त्रपररर्दको

धनणायानुसार

कमाचारी

सञ्चयकोर्लाई तोहकएको छ।
(च)

हवकास सिायता पररचालन

३०.

हवकास सिायता नीधत र

पररचालन पद्धधतमा सुधार

गररएको छ।
ु मा पररचालन िुने वैदेब्शक सिायता व्यवब्थर्त गना
३०.1 मुलक
अन्त्तरााहिय हवकास सिायता पररचालन नीधत, २०७६
कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ। प्रदे श र थर्ानीय तिमा
हवकास

सिायता

पररचालनमा

थपष्टता

लयाउन

यस

सम्बन्त्धी मापदण्ड समेत कायाान्त्वयनमा लयाइएको छ।
३०.2 हवकास सिायता पररचालनमा परामशा खचा घटाउनुको
सार्ै सम्भव भएसम्म नेपाली परामशादातालाई छनौटमा
प्रार्धमकता ददने व्यवथर्ा गररएको छ।
३०.3 वैदेब्शक सिायताको गुणथतर अधभवृहद्ध गदै लगानीका

हवधभन्न सम्भावनािरुलाई उच्चतम उपयोग गना सब्म्मब्श्रत
हवत्त पररचालनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गररएको छ।

३०.४ दुधकोशी जलाशययुक्त जलहवद्युत आयोजनामा सब्म्मश्रीत
हवत्त तर्ा नेपाल हवद्युत प्राधधकरणको कपोरे ट ग्यारे न्त्टीमा
लगानी जुटाउने प्रकृया अगाडी वढे को छ।

(48)

३०.५ कर छु ट, प्रवेशाज्ञा, श्रम थवीकृधत तर्ा काया सिमधत
प्रदान गने हवर्यिरु सम्झौतामा नै थपष्ट िुने व्यवथर्ा
गररएको छ।

३०.६ गैर सरकारी सं थर्ािरुले पररचालन गने सबै प्रकारका
सिायता र प्राहवधधक सिायता पारदशी िुने प्रणालीको
हवकास गररएको छ।
3१.

हवकास सिायताको उललेखनीय अंश बजेटरी सिायता
माफात पररचालन गना सहकएको छ।

3१.1 वतामान

सरकार

हवश्वसधनयता

कायम

गठन

पिात

गना

बजेट

सहकएकोले

कुल

प्रणालीको
बैदेब्शक

सिायताको ३० प्रधतशत रकम वजेटरी सिायताको रुपमा

प्राि िुन सकेको छ। यस अवधधमा हवश्व बैंक, आई.
एम.

एफ.,

एब्शयाली

हवकास

बैंक

र

युरोहपयन

यूधनयनबाट रू. १ खवा ४४ अबा वजेट सिायता प्राि
भएको छ भने र्प रू.२४ अबा बरावरको बजेटरी
सिायता प्राि िुने चरणमा रिे को छ।

3१.२ हवकास साझेदारबाट उद्यमब्शलता हवकास र ग्राधमण तर्ा
लघु कजाा कायाक्रमको लाधग प्राि िुने ऋण हवत्तीय

सं थर्ा माफात पररचालन गरी नेपाल सरकारलाई आधर्ाक
दाहयत्व नपने व्यवथर्ा धमलाईएको छ।
३१.3 हवकास साझेदारको "प्राईभेट सेक्टर हवन्त्डो" वाट वाह्य
साधन पररचालन गना थर्ानीय मुद्रामा ऋण पर जारी गने
(49)

व्यवथर्ा लगायतका अन्त्य उपाय अवलम्वन गररएको
छ।
3२.

उत्पादन र रोजगारी अधभवृहद्ध गने तर्ा ठू ला पूवााधार
आयोजनािरुमा हवकास सिायता केब्न्त्द्रत गररएको छ।

3२.1 यस अवधधमा वैदब्शक अनुदान तफा रू ९१ अबा र ऋण
तफा रू.४ खबा ०१ अवा गरी जम्मा रू.४ खबा ९२ अबा
हवकास सिायता प्रधतवद्धता प्राि भएको छ।
3२.2 उजाा उत्पादन, धरभ ुवन हवमानथर्ल हवथतार, हवत्तीय क्षेर
सुधार, आधर्ाक पुनरत्र्ान, सं रक्षणमा आधाररत पयाटन
आयोजना, पूव ा पब्िम राजमागा हवथतार आयोजना, थर्ानीय
तिको केन्त्द्र जोड्ने सडक आयोजनािरु, समृहद्धका लाधग

वन, ग्राधमण उद्यम तर्ा आधर्ाक हवकास, शिरी पूवााधार
हवकास,

हवद्युत

हवतरण

हवथतार

लगायतका

आयोजनािरुमा रू.२ खबा भन्त्दा बढीको

अन्त्तरााहिय

हवकास सिायता पररचालनको प्रहक्रयामा रिे को छ।
3३.

अन्त्तरााहिय मििरुमा सिभाधगता बढे को छ।

3३.1 हवश्व

बैं कबाट

सियोग

धलने

राििरुमध्ये

IDA

19

Replenishment मा नेपालले दब्क्षण एब्शयाको तफाबाट
प्रधतधनधधत्व गरे को छ। ADB-ADF 13 Replacement मा
नेपालले प्रापक दे शको तफाबाट प्रधतधनधधत्व गरे को छ।
3३.२ Global

Partnemship

for

Effective

Development

Committee (GPEDC) को Steering Committee मा
(50)

नेपालले धनरन्त्तरता पाएको छ। GPEDC को उच्च
थतरीय बैठकमा एब्शयाली हवकासोन्त्मुख रािको तफाबाट
नेपालले प्रधतधनधधत्व गने अवसर प्राि गरे को छ।
3३.३ International Aid Transparency Initiative (ITAI) को
Steering Committee मा नेपालले Asia को Partner
Countires को तफाबाट प्रधतधनधधत्व गने अवसर प्राि
गरे को छ।
3३.4 Climate Finance को हवश्वव्यापी कोर्िरुमा नेपालको
पिूँच थर्ाहपत भएको छ।

3३.5 गत वर्ा सम्पन्न हवश्व आधर्ाक सम्मेलन, हवश्व बैं क
मुख्यालयमा नेपाल ददवस, हवश्व खाद्य कायाक्रम र हवश्व
बैंकको कायाकारी वैठक लगायतका अन्त्तरााहिय मििरु
र नेपाल सदथय भएको बिुपक्षीय धनकायको वाहर्ाक
बैठकमा

नेपालको

सहक्रय

र

नेतत्ृ वदायी

सिभागीता

जनाएको छ। उक्त मििरूमा नेपालको तफाबाट प्रथतुत
भएका हवर्यिरू हवश्वव्यापीरूपमा थर्ाहपत भई नेपालको
प्रधतष्ठा र गौरब अधभवृहद्ध भएको छ।
3३.६ कोधभड-१९

को

रोकर्ाम,

उपचार

तर्ा

सोबाट

प्रभाहवतलाई राित तर्ा सामाब्जक सुरक्षा प्रदान गना
आवश्यक

श्रोत

व्यवथर्ापन

तर्ा

अर्ातन्त्रमा

परे को

प्रभाव न्त्यूधनकरण गदै ब्शघ्र पुनरुत्र्ान गना बिुपक्षीय

(51)

तर्ा दद्वपक्षीय दातृ धनकायिरूसँग समन्त्वय र साझेदारी
अधभवृहद्ध िुँदै गएको छ।

३३.७ हवश्व बैंक, एधसयाली हवकास बैंक, एधसयाली पूवााधार
लगानी बैंक, आई एम एफका उच्च व्यवथर्ापन तिका
पदाधधकारीसँग हवधभन्त्न चरणमा बैठक सम्पन्त्न गरी र्प
सिायता पररचालन गना अनुरोध गररएको छ।
३३.८ बेलायतका हवदे श तर्ा कमनवेलर् अहफसका राज्यमन्त्री
लडा अिमदसँग धभधडयो कन्त्फ्रेन्त्स माफात बैठक गरी
कोधभड-१९

को

रोकर्ामकोलाधग

पाउन्त्ड

थटरधलङ

४५.८ धमधलयन अनुदन सिायता पररचालन गने सिमधत
भएको छ।
(छ)

कानून धनमााण

3४.

दुई

बर्ा

छ

महिनाको

अवधधमा

कानून

धनमााणमा

ऐधतिाधसक सफलता िाधसल भएको छ। मौधलक िक
कायाान्त्वयन

र

हवत्तीय

सं घीयता

सम्बन्त्धी

आधारभूत

कानूनिरु धनमााण भएका छन्। सं घ, प्रदे श र थर्ानीय
तिको ब्जम्मेवारी बाँडफाँट सुथपष्ट भएको छ।
3५.

लामो समय दे ब्ख र्ब्न्त्कएका औद्योधगक धयवसाय ऐन,
आधर्ाक कायाहवधध तर्ा हवब्त्तय उत्तरदाहयत्व ऐन, नागररक
लगानी

कोर्

ऐन

(सं शोधन),

भ ुक्तानी

फथयोट

ऐन

लगायतका कानूनिरुको धनमााणमा सफलता प्राि भएको
छ।
(52)

३६.

बीमा सम्बन्त्धी कानूनलाई एकीकरण र सं शोधन बनेको
हवधेयक, भन्त्सार प्रशासन सम्बन्त्धमा व्यवथर्ा गना बनेको
हवधेयक, कजाा सूचना सम्बन्त्धमा धयवथर्ा गना बनेको
हवधेयक सं घीय सं सदमा दताा भई हवचाराधीन रिे का
छन्।

३७.

धनवृत्तभरण कोर् धनयमावली तजुम
ा ा भई कायाान्त्वयनमा
आएको छ।

३८.

आधर्ाक हवधेयक, राि ऋण उठाउने हवधेयक, ऋण तर्ा
जमानत हवधेयक, हवधनयोजन हवधेयक जथता सालवसाली
ऐन समय सापेक्ष तजुम
ा ा भई कायाान्त्वयन भएका छन्।

३९.

आयकर धनयमावली, मूलय अधभवृद्धी कर धनयमावली,
अन्त्तःशुलक

धनयमावली,

भन्त्सार

धनयमावली,

िे ब्जङ्ग

सम्बन्त्धी धनयमावली लगायतका धनयमावलीिरुमा समय
सापेक्ष सं शोधन गररएको छ।
४०.

बैंहङ्कङ्ग कसुर तर्ा सजाय(दोस्रो सं शोधन) ऐन, 2077

४१.

अनुसूची-१ मा उललेख भए बमोब्जमका आधर्ाक काया

प्रथताव मब्न्त्रपररर्द्मा पेश गररएको छ।

प्रणाली र लगानी सम्बन्त्धी दजानौ कानून धनमााण भएका
छन् भने धनमााण भएका कानूनिरुको

कायाान्त्वयनका

लाधग दजानौ धनदे ब्शका, कायाहवधध र मापदण्ड तजुम
ा ा गरी
लागू गररएको छ।

(53)

(ज) कोधभड – १९ को सं क्रमण रोकर्ाम तर्ा धनयन्त्रण
42.

हवश्वव्यापी रुपमा फैधलएको कोधभड -१९ को रोकर्ाम,
धनयन्त्रण

न्त्यूधनकरण

र

उपचारका

गना

अधतररक्त

अबलम्बन

सं क्रमणको

गररएका

प्रभाव

हक्रयाकलापबाट

धसजाना भएको पररब्थर्धतलाइा सामना गना दे िाय बमोब्जम
राित, सिुधलयत, छु ट एंव अन्त्य हवधभन्न हवधतय तर्ा
मौदद्रक उपायिरु अवलम्बन गरी कायाान्त्वयन गररएको
छ।
४३. आधर्ाक पुनरूत्र्ान, रोजगारी धसजाना र राितका लाधग
गररएका प्रबन्त्ध
४३.१ कोधभड -१९ को सं क्रमण जोब्खम न्त्यूधनकरणका लाधग
नेपाल

सरकारले

धमधत

२०७६।११।११

दे ब्ख

बन्त्दाबन्त्दीको घोर्णा गरे पधछ २०७६।१२।१६ मा
कोधभड १९ को कारण प्रभाहवतिरुलाई प्रदान गररने
राित, कर छु ट तर्ा सुहवधा सम्बब्न्त्ध प्रथताव नेपाल

सरकार (मब्न्त्रपररर्द) बाट थवीकृत भई कायाान्त्वयनमा
आएको छ। त्यसै गरी २०७७।०१।१४ मा दोश्रो
चरणको राित, कर छु ट तर्ा सुहवधा थवीकृत भई
कायाान्त्वयनमा आएको छ।
४३.२ कोधभड -१९ बाट प्रभाहवत भएको घरे ल,ु साना तर्ा
मझौला उद्योग तर्ा कोरोना प्रभाहवत पयाटन व्यवसायीको
श्रधमक

तर्ा

कमाचारीको
(54)

पाररश्रधमक

भ ुक्तानी

तर्ा

व्यवसाय

सिालन

गना

सिुधलयतपूणा

व्याजमा

कजाा

उपलधध रु. ५० अबाको कोर् थर्ापना गररएको छ।
४३.३

कोरोना

प्रभाहवत

घरे ल ु साना

तर्ा

मझौला

उधोग

उत्पादनमूलक उद्योग, िोटल, पयाटन लगायतका क्षेरका
उद्योग

व्यवसायलाइा

५

प्रधतशत

सम्म

सिुधलयत

व्याजदरमा कजाा उपलधध गराउने व्यवथर्ा गररएको
छ।
४३.४ कोरोना प्रभाहवत व्यवसाय पुनरुत्र्ान गना

रु. २ खबा

सम्मको पुनक
ा जाा उपलधध गराउने व्यवथर्ा गररएको
छ।
४३.५ आम नागररकको लाधग रु. १ लाख सम्मको सामूहिक

ु ानी गनुप
कोरोना हवमा गदाा भक्त
ा ने हप्रधमयमको ५०
प्रधतशत

बराबरको रकम अनुदान ददने व्यवथर्ा गररएको

छ।
४३.६ सं गदठत क्षेरमा काम गने श्रधमकको योगदानमा आधाररत
सामाब्जक
तफाबाट

सुरक्षा

कोर्मा

श्रधमक

गनुप
ा ने

२०७६

चैर

र

रोजगारदाताको

महिनाको

२०७७

असारमसान्त्तसम्मको योगदान वापत रु. १ अबा ३ करोड
नेपाल सरकारले सामाब्जक सुरक्षा कोर्मा जम्मा गरे को
छ।
४३.७ नेपाली वायुसेवा कम्पधनले भ ुक्तानी गनुप
ा ने पाहकाङ्क शुलक,
वायुसेवा सिालन अनुमधत पर
(55)

नहवकरण दथतुर, उडान

योग्यता प्रमाणपर दथतुर र िवाई इन्त्धनमा असूल िुने
गरे को पूवााधार कर छु ट ददईएको छ।
४३.८ कोरोनाको

कारण

प्रभाहवत

भएका

धनमााण,

यातायत,

आमसिार, चलब्चर क्षेरमा इजाजत पर तर्ा उपकरण
नहवकरण दथतुरमा छु ट, बैक ग्यारे न्त्टीको म्याद र्प गने
व्यवथर्ा गररएको छ।
४३.९ कोधभड -१९ कारण श्रम हवहिन भएका र हवदे शबाट
फहकाएका श्रधमकालाई समेत समेटने गरी आधर्ाक वर्ा
२०७७/७८ मा र्प कररब १२ लाख नयाँ रोजगारी
सृजना गना प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रम, सिुधलयतपूणा
कजाा कायाक्रम, साना हकसान कजाा कायाक्रम, रोजगारी
सहितको ताधलम कायाक्रम लगायतका अन्त्य

कायाक्रम

सिालन गररएको छ।
४३.१० असङ्गदठत क्षेरका कायारत रहि िाल रोजगारी वा काम
हवहिन भएका श्रधमकलाई थर्ानीय तिमा थर्ाधनय ति वा

प्रदे श वा सं घीय कायाालयबाट सम्पादन िुने सावाजधनक

काममा लगाई काम वा श्रम गराँउदा धनजिरुलाई दै धनक
ज्याला नगद वा खाद्यान्नको रुपमा उपलधध गराउने
व्यवथर्ा गररएको छ।
४३.११ काममा नआउने वा नचािने व्यब्क्त राित माग गना
आएमा काममा आउने व्यब्क्तले पाएको पाररश्रधमकको

(56)

२५ प्रधतशतले िुन आउने रकम बराबरको खाद्यर मार
उपलधध गराउने व्यवथर्ा धमलाईएको छ।
४३.१२ सबै बैक तर्ा हवत्तीय सं थर्ा र सिकारी सं थर्ाका
कोरोना प्रभाहवत ऋणीले २०७६ चैर महिनाको बुझाउनु
पने माधसक व्याज वा माधसक िुन आउने व्याज रकममा
आधार दर भन्त्दा कम निुने गरी १० प्रधतशत छु ट
ददईएको छ।

४३.१३ वैदेब्शक रोजगारमा जाने अनुमधत धलई जान नपाएका

व्यब्क्तले सं क्रमणको जोब्खम समाि भएपछी सिुधलयतपूणा
कजाा धलई उधोग व्यवशाय सं चालन गना चािे मा धनवेदन
ददएको सात ददन धभर सिुधलयतपूणा कजाा उपलधध िुने
व्यवथर्ा धमलाईएको छ।

४३.१४

बैक

तर्ा

हवत्तीय

सं थर्ािरुले

आफ्ना

ग्रािकलाई

हवधुधतय माध्यमबाट से वा प्रदान गने र यस प्रकारको
सुहवधा

ददए

बापत

अको

धनदे शन

नभएसम्म

प्रकारको र्प शुलक नधलने व्यवथर्ा धमलाईएको छ।

कुनै

४३.१५ अधनवाया नगद मौज्दात चार प्रधतशत बाट तीन प्रधतशत
कायम गररएको छ।
४३.१६ २०७६/७७ को चौर्ो रैमासमा कजााको धयाजदर २
प्रधतशत धबन्त्दुले कम गररएको छ।
४३.१७ कोधभडवाट प्रभाहवत सेवा व्यवसायमा परे को प्रभावको
अवथर्ा

िे री

कजााको
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२०७६

चैतदे ब्ख

२०७७

असारसम्मको साँवा धयाज धतने अवधध ६ महिनादे ब्ख १
वर्ासम्म साने व्यवथर्ा गररएको छ।
४३.१८ पुनकाजााका लाधग छु ट्टयाइएको रकमको ५ गुणासम्म
पुनकाजाा ददन पाउने व्यवथर्ा गररएको छ। पुनकाजााको
धयाजदर घटाएर धनयाातजन्त्य तर्ा रुग्ण उद्योगका लाधग

३ प्रधतशत र घरे ल ु तर्ा साना उद्योग लगायतका अन्त्य
व्यवसायका लाधग ५ प्रधतशतमा पुनकाजाा उपलव्ध िुने
व्यवथर्ा धमलाइएको छ।

४३.१९ कोधभड -१९ को उपचारलाई समेत सियोग पुग्ने गरी
सेवा हवथतार र थतरोउन्नती गना चािने धनजी थवाथ्य
प्रदायक

सं थर्ािरुलाई

प्रवाि

गररने

कजाालाई

प्रार्धमकतक प्राि क्षेर अन्त्तगात समावेश गने व्यवथर्ा
गररएको छ।
४५.२० अत्यावश्यक और्धो थवाथ्य उपचारमा प्रयोग गररने
थवाथ्य सामाग्री तर्ा उपकरण एवम् खाद्यन्न लगायतका

दै धनक अत्यावश्यहकय वथतुको पैठारी हट.हट. माफात गदाा
िाल

कायम

रिे को

३०

िजार

अमेररकी

डलरको

सीमालाई १लाख पुयााईएको छ।
४३.२१ धबदे शमा रिे का नेपाली धबधार्ीलाई ब्शक्षा मन्त्रालयको
नो अधजेक्सन लेटर नभएपधन
आवश्यक

पने

न्त्यूनतम

हवदे शी

उपलधध गराउने व्यवथर्ा छ।
(58)

ब्जवन धनवाािको लाधग
मुद्रा

सटिी

सुहवधा

४३.२२ कोधभड - १९ सं क्रमण का कारण सृजना भएको
असमान्त्य पररब्थर्धतमा हवमा अवधध समाि भएको हवमा
लेखको

िकमा

माध्यमबाट

वीधमतको

प्राि

धलब्खत

समेत)

का

अनुरोध

आधारमा

(हवधुधतय

हवमा

लेख

नहवकरण गने व्यवथर्ालाई लकडाउन अवधी सहकएको
धमधतले १५ ददनसम्म कायम गने व्यवथर्ा धमलाईएको
छ।
४३.२३ लकडाउनको अवधध धभर सं कलन गनुप
ा ने जीवन धबमा
हप्रधमयम वापतबको रकम सं कलन गने अवधी र्प गरी
उक्त अवधीको व्याज नलाग्ने व्यवथर्ा धमलाईएको छ।
४३.२४ २०७६ चैर र २०७७ बैशाख महिनामा नहवकरण
गनुप
ा ने वीमा अधभकताा र सभे यरको ईजाजत नवीकरणको
म्याद र्प गरी सो वापतको जररवाना नलाग्ने व्यवथर्ा
धमलाईएको छ।
४३.२५

धनब्जावकले

वीमकले

तत्काल

धसजाना

िुने

दाबी

भ ुक्तानीको लाधग धबधुधतय माध्यमबाट समेत धनबेदन प्राि

भएमा अवथर्ा सामान्त्य भएपधछ तत्काल सभे यर खटाई

क्षधत यहकन गरी दाबी भ ुक्तानी गने व्यवथर्ा धमलाईएको
छ।
४३.२६ धधतोपर बजारमा कारोबार गरी राफसाफ गना बाँकी
रिे कािरुको

हिसाब

राफसाफ

गररएको छ।
(59)

गने

समयावधी

वृहद्ध

४३.२७ धधतोपर ऐन बमोब्जम सूब्चकृत कम्पधनले बुझाउनु पने
हववरणिरु बुझाउने म्याद वृहद्ध गररएको छ।
४४. कर सिुधलयत सुहवधा तर्ा छु ट
४४.१ थवाथ्य तर्ा जनसं ख्या मन्त्रालयले कोधभड - १९ को
सं क्रमण रोकर्ाम तर्ा धनयन्त्रण र उपचारका लाधग

सूब्चकृत गररएका थवीकृत मापदण्द अनुसारकको हवधभन्न

४४.२

प्रकारका और्धी,

थवाथ्य सामाग्री र थवाथ्य उपकरण

पैठारी गदाा लाग्ने

सम्पूणा मिशुल छु ट ददईएको छ।

थवाथ्य

तर्ा

मन्त्रालयले

जनसं ख्या

तोकेको

िथतान्त्तरण गने गरर

मन्त्रालयको

थवाथर्

सं थर्ा

धसफाररसमा

वा

थर्ानिरुमा

हवधभन्न सं घ सं थर्ा वा व्यब्क्तले

सियोग थवरुप उपलधध गराएका तोहकएको गुणथतर
अनुरुपमा कोधभड-१९ सं क्रमण रोकर्ाम धनयन्त्रण र
उपचारकालाधग

सूब्चकृत

भएका

और्धी,

थवाथ्य

उपकरणमा लाग्ने सम्पूणा मिशुल छु ट ददईएको छ।
४४.३ फेस माथक, सेधनटाईजर र सब्जाकल ग्लोभ्समा दरबन्त्दी
बमोब्जम लाग्ने मिशुल छु ट ददईएको छ।

४४.४ ईन्त्डक्सन चूलिोमा लाग्ने भन्त्सार मिशुल घटाईएको छ।
४४.५ और्धध उत्पादन गने उद्योगले उधवग हवभागको ब्थकम
(उत्पादन क्षमता )अनुसार थयाधनटाईजर उत्पादनको लाधग
आवश्यक पने कच्चा पदार्ा इर्ानोल (Ethanol-C2H5OH)
और्धो

व्यवथर्ा

हवभागको
(60)

धसफाररसमा

थवदे शी

उद्योगिरुबाट खररद गरी थयाधनटाईजर उत्पादन गरे मा
और्धी

व्यवथर्ा

हवभागले

धसफाररस

गरे को

पररमाणसम्मको इर्ानोल (Ethanol-C2H5OH)

खररदमा

अन्त्तःशुलक ऐन, २०५८ को अनुसूची बमोब्जम लाग्ने
अन्त्तःशुलक पूणरु
ा पमा छु ट ददईएको छ।
४४.६ उद्योगी तर्ा व्यवशायीिरुको आयात तर्ा धनयाातको

क्रममा रिे को कन्त्टे नर तर्ा ट्रकमा लाग्ने डेमरे ज तर्ा
धडटे न्त्शन चाजा नलाग्ने व्यवथर्ा गररएको छ।
४४.७ भन्त्सार ऐन, २०६४ बमोब्जम मूलयाङ्कन पुनरावलोकनका
लाधग धनबेदन ददन पाउने म्याद लकडाउन खुलला भएको
धमधतले १५ ददन र्प गने व्यवथर्ा गररएको छ।
४४.८ कुनै व्यब्क्तले आधर्ाक वर्ा २०७६/७७ मा नेपाल
सरकार, प्रदे श र थर्ाधनय तिले थर्ापना गरे को कोरोना
सं क्रमण रोकर्ाम धनयन्त्रण तर्ा उपचार कोर्मा योगदान
गरे को रकम उक्त वर्ाको आय गणना गदाा घटाउन
पाउने गरी खचा कट्टी गना ददने व्यवथर्ा धमलाइएको छ।

४४.९ कोरोना सं क्रमणको जोब्खम न्त्यूधनकरण गना सरकारले

घोर्णा गरे को बन्त्दाबदीको अवधधमा करदाताले भ ुक्तानी
गनुप
ा ने कर थर्गन गररएको छ।

४५. खचा व्यवथर्ापनमा गररएका प्रबन्त्ध
४५.१ कोधभड -१९ सं क्रमण जोब्खम धनयन्त्रण गना गररएको
बन्त्दाबन्त्दी र अन्त्तरााहिय नाकामा
(61)

आवागमन रोहकंदा

आधर्ाक हक्रयाकलापमा दे खा परे को सं कुचन िुँदािुँदै पधन

हवधभन्न कोर्मा मौज्दात रिे को धनब्ष्क्रय रकम पररचालन,
वैदेब्शक सिायता पररचालनमा गररएको अधधकतम प्रयास,
खचा प्रणालीमा अपनाइएको सावधानीका कारण आधर्ाक

वर्ा २०७७/७८ मा सरकारको मौज्दात कररब १६
अवाले बचतमा रिन सकेको छ।
४५.२ आधर्ाक वर्ाको २०७७/७८

पधछललो चौमाधसक अवधध

ु
मुलक
बन्त्दाबन्त्दीको अवथर्ामा रिे को समयमा समेत
आधर्ाक हक्रयाकलापलाई सुचारु गना सरकारी स्रोतको
अधधकतम

पररचालन

गररएको

छ।

आधर्ाक

वर्ा

२०७६/७७ मा कररब १११० अबा सरकारको खचा
रिे कोमा २०७७/७८ मा गत वर्ाकै िारािारीमा रु.
१०९४ अबा खचा भएको छ।

४५.३ कोधभड - १९ को सं क्रमणको धनशुलक परीक्षण तर्ा
धबरामीको सम्पूणा उपचार खचा धनशुलक गररएको छ।

व्यब्क्तगत सुरक्षा उपकरण धनशुलक गने गरी बजेट
व्यवथर्ा गररएको छ।
४५.४ कोधभड - १९ सं क्रमण जोब्खम धनयन्त्रण गना आधर्ाक
वर्ा २०७६/७७ र २०७७/७८ िालसम्ममा प्रदे श र
थर्ानीय तिमा समेत गरी जम्मा रु. १३ अवा खचा
भएको छ। नेपाल सरकारको बजेट र प्रधानमन्त्री तर्ा
मब्न्त्रपररर्दको कायाालयमा थर्ाहपत कोरोना रोकर्ाम,
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धनयन्त्रण तर्ा उपचार कोर्बाट धनकासा, रकमान्त्तर र
प्रदे श तर्ा थर्ानीय तिलाई हवत्तीय िथतान्त्तरण गररएको
छ।
४५.५

नेपाल

सरकारका

अथपतालिरु

र

प्रादे ब्शक

अथपतालिरुमा मेब्शन उपकरण खररद, ररएजेन्त्ट, हपधसआर
मेब्शन र हकट, बेड, माथक, सेधनटाइजर सहित व्यब्क्तगत
सुरक्षा उपकरणिरु,आइधसयु खररद गना बजेट धनकासा
गररएको छ। हवधभन्न थर्ानमा क्वारे न्त्टाइन धनमााण र
सं चालन खचा, हवदे शबाट उद्दार गररएका नागररकको
उद्धार खचा, क्वारे न्त्टाइन थर्लमा राब्खएको अवधधको
सम्पूणा खचा व्यिोररएको छ।
४५.६ सं क्रधमत धबरामीको अवथर्ा िे री और्धध, खाने वथने खचा,
ब्चहकत्सकको जोब्खम भत्ता सहित प्रधत धबरामी प्रधत ददन
खचा अथपतालिरुलाई उपलधध गराइएको छ।
४५.७ कोधभड - १९ उपचारमा अग्रपंब्क्तमा सं लग्न ब्चहकत्सक,
थवाथ्यकमी र प्रयोगशालामा काम गने कमाचारीलाई
जोब्खम

भत्ता

उपलधध

गराइएको

छ।

कोरोना

लगायतका अन्त्य सं क्रामक रोग हवरुद्ध कायारत सबै
थवाथ्य कमीलाई रु. ५ लाख सम्मको धनशुलक थवाथ्य
बीमा

गररएको

छ।

रु.१

लाख

सम्मको

सामुहिक

कोरोना बीमा गदाा लाग्ने बाहर्ाक शुलकमा सरकारले ५०
प्रधतशत अनुदान ददने व्यवथर्ा धमलाईएको छ।
(63)

४५.८ आधर्ाक वर्ा २०७७/७८ को बजेटबाट थवाथ्य क्षेरको
बजेट कररब एक धतिाई वृहद्ध गरी ९० अबा ७० करोड
पुयााइएको छ।
हवकासमा

उच्च

ु भरका
मुलक

प्रार्धमकता

गररएको छ।

(64)

अथपतालिरुको
ददइ

बजेट

पूवााधार

हवधनयोजन

