नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय
१०० दिनमा सम्पािन भएका मुख्य मख्
ु य कामहरु

(माघ २८, २०७० िे खि जेठ ७, २०७१)

सि.नं.
1=

कार्यक्रम

उपलब्धि

आर्थयक नीतत


पूर्ाथधार, पयथटन तर्ा कृषि व्यर्साय सम्बन्त्धी ठुला आयोजना कायाथन्त्र्यन



गनथका लागग आर्श्यक पूंज
ू ी जट
ु ाउन अन्त्तराथष्ट्रिय षर्त्तीय सूंस्र्ाहरुलाई

गनथका लागग आर्श्यक पूंज
ू ी जट
ु ाउन अन्त्तराथष्ट्रिय षर्त्तीय सूंस्र्ा (IFC)

स्र्ानीय मुद्रामा ऋणपर (Local Currency Bond) जारी गने अनुमतत

लाई पाूंचर्िथका लागग ५० करोड अमेररकी डलर बराबरको ऋणपर स्र्ानीय

प्रिान गने ।


पूर्ाथधार लगायतका तनमाथण कायथ एर्ूं सेर्ा षर्तरणमा साथर्ज
थ तनक तनजी

मुद्रामा (Local Currency Bond) जारी गने अनुमतत प्रिान गररएको ।


साझेिारीको अर्धारणालाई कायथ रुपमा उतानथ यस सम्बन्त्धी समग्र ढाूंचा
बजेट व्र्वस्थापन


आगामी आगर्थक र्िथ २०७१।७२ को बजेट २०७१ जेठ भभर ल्याउने ।

पूर्ाथधार लगायतका तनमाथण कायथ एर्ूं सेर्ा षर्तरणमा साथर्ज
थ तनक तनजी
साझेिारीको नीतत र कानूनको मस्यौिा तयार भई छलफल भईरहे को ।

र नीतत तयार गने ।
2=

पूर्ाथधार, पयथटन तर्ा कृषि व्यर्साय सम्बन्त्धी ठुला आयोजना कायाथन्त्र्यन



आगामी आगर्थक र्िथ२०७१।७२ को बजेट २०७१ अिाढभभरै पाररत गनेगरी
काम कारर्ाही अतघ बढाईएको ।




योगिानमुलक तनर्त्त
ृ भरण व्यर्स्र्ा लागू गनथ कानूनी व्यर्स्र्ा गने ।



बजेट व्यर्स्र्ापन तर्ा षर्त्तीय जर्ाफिे दहता सम्बन्त्धी कानूनी व्यर्स्र्ा



मस्यौिा तयारीको लागग कायथटोली गठन गररएको ।

गने ।
3=

र्प िश हजार करिातालाई करहको िायरामा ल्याउने र घर र्हाल आय



१९११६ करिातालाई करको िायरामा ल्याएको र घर र्हाल आय हुने ६७०३
घरधनीहरुलाई स्र्ायी लेिा नम्बर (PAN) षर्तरण गररएको ।



प्रत्येक करिाता सेर्ा कायाथलयहरुबाट करमा िताथका लागग ५२ र्टा धुम्ती

हुने र्प िश हजार घरधनीहरुलाई स्र्ायी लेिा नम्बर (PAN) षर्तरण
गने ।


प्रत्येक करिाता सेर्ा कायाथलयहरुबाट करमा िताथका लागग २ र्टा धुम्ती
सेर्ा कायथक्रम सूंचालन गने ।

बजेट व्यर्स्र्ापन तर्ा षर्त्तीय जर्ाफिे दहता सम्बन्त्धी कानूनी व्यर्स्र्ा
गनथ मस्यौिा तयारीको कायथ भएको ।

आन्तरिक िाजस्व परिचालन


योगिानमुलक तनर्त्त
ृ भरण व्यर्स्र्ा लागू गनथ सो सम्बन्त्धी कानूनको

सेर्ा कायथक्रम सूंचालन गररएको ।

कैफिर्त



करको िायरा षर्स्तार गनथ काठमाण्डौं उपत्यकामा सप्ताहव्यापी कर मेला



(Tax Fair) आयेजना गने र काठामाण्डौं उपत्यका बादहरका ष्ट्जल्लाहरुमा

(Tax Fair) आयोजना गने तयारी पुरा भएको र मोफसलका

५० र्टा कर भशषर्र (Tax Clinic) सूंचालन गने ।


कायाथलयहरुबाट ५० र्टा कर भशषर्र (Tax Clinic) सूंचालन गररएको ।

कर सम्बन्त्धी कानूनको पररपालना गराउन िश हजार करिाताको षर्ल



सबै आन्त्तररक राजस्र् कायाथलयहरुले स्र्ानीय प्रशासन, प्रहरी, उपभोक्ता



षर्जक तर्ा कारोर्ारको चेक जाूंच गने ।




सभमतत, कोि तर्ा लेिा तनयन्त्रक कायाथलयहरुसूंग समन्त्र्य गरी

सूंयुक्तरुपमा अर्ैध मदिरा तनयन्त्रण अभभयान सूंचालन गने ।

सूंयुक्तरुपमा ७३ र्टा अर्ैध मदिरा तनयन्त्रण अभभयान सूंचालन गररएको ।

अन्त्तराथष्ट्रिय उडानबाट नेपाल आउने यारुहरुको सुषर्धाको लागग कन्त्भेयर



हाल जनकपुर रे लर्े सेर्ा अर्रुद्ध भएपतछ जनकपुर भन्त्सारको काम

मेभशन जडान गरी पररक्षण सूंचालन समेत भएको ।


चोरी तनकासी पैठारी अभभयोगमा पक्राउ परी िताथ भएका मद्
ु िा मध्ये



राजस्र् चुहार्ट तनयन्त्रणको लागग ९ र्टा षर्शेि अनुगमन टोली (Flying



चारर्टा मुलुकहरु (सूंयुक्त राज्य अमेररका, जापान, भसूंगापुर र सूंयुक्त



चारर्टा मुलुकहरु (सूंयुक्त राज्य अमेररका, जापान, भसूंगापुर र सूंयुक्त

अगधराज्य र्ेलायत) सूंग िोहोरो कर उन्त्मष्ट्ु क्त तर्ा छल तनरोध सम्बन्त्धी

सम्झौताका लागग प्रस्तार् पठाउने ।

सम्झौताका लागग प्रस्तार् पठाईएको ।

ववत्तीर् क्षेत्र व्र्वस्थापन

सरकारी स्र्ाभमत्र्मा रहे को राष्ट्रि्य षर्मा सूंस्र्ानको जीर्न र्ीमा र

राजस्र् चुहार्ट तनयन्त्रणको लागग ९ र्टा षर्शेि अनुगमन टोली (Flying
Squad) गठन गरी पररचालन गररएको ।

अगधराज्य र्ेलायत) सूंग िोहोरो कर उन्त्मष्ट्ु क्त तर्ा छल तनरोध सम्बन्त्धी



चोरी तनकासी पैठारी अभभयोगमा पक्राउ परी िताथ भएका मद्
ु िा मध्ये ८१
प्रततशत मुद्िा फछयौट गररएको ।

Squad) पररचालन गने ।

4=

उक्त भन्त्सारबाट सम्पािन हुने कायथहरु जटही छोटी भन्त्सारबाट सम्पािन
गनथ नेपाल र भारतका भन्त्सार महातनिे शक तहमा छलफल भएको र
सूंचालनको लागग भारतीय पक्षसूंग भलखित अनुरोध समेत गरी पठाईएको ।

कम्तीमा ७० प्रततशत मुद्िा फछयौट गने ।



अन्त्तराथष्ट्रिय उडानबाट नेपाल आउने यारुहरुको सुषर्धाको लागग कन्त्भेयर

र्ेल्टमा आउनु अगार्ै व्यागेज जाूंच गने प्रयोजनका लागग ३ र्ान एक्सरे

समेत सुचारु हुन नसकेको अर्स्र्ामा उक्त भन्त्सारबाट सम्पािन हुने
कायथहरु जटही छोटी भन्त्सारबाट सम्पािन गने गरी व्यर्स्र्ा भमलाउने ।



सबै आन्त्तररक राजस्र् कायाथलयहरुले स्र्ानीय प्रशासन, प्रहरी, उपभोक्ता

सभमतत, कोि तर्ा लेिा तनयन्त्रक कायाथलयहरुसूंग समन्त्र्य गरी

मेभशन जडान गने ।



कर सम्बन्त्धी कानूनको पररपालना गराउन ४३५८ करिाताको षर्ल षर्जक
तर्ा कारोर्ारको चेक जाूंच गररएको ।

र्ेल्टमा आउनु अगार्ै व्यागेज जाूंच गने प्रयोजनका लागग ३ र्ान एक्सरे


करको िायरा षर्स्तार गनथ काठमाडौं उपत्यकामा सप्ताहव्यापी कर मेला



तनष्ट्जर्
थ न र्ीमा व्यर्सायलाई अलग अलग छुट्टा छुट्टै सूंस्र्ा िडा गने ।

सरकारी स्र्ाभमत्र्मा रहे को राष्ट्रि्य षर्मा सूंस्र्ानको जीर्न र्ीमा र
तनष्ट्जर्
थ न र्ीमा व्यर्सायलाई अलग अलग सूंस्र्ागत व्यर्स्र्ा गनथ नेपाल
सरकार (म. प.) बाट तनणथय भई राष्ट्रिय र्ीमा सूंस्र्ानलाई कायाथन्त्र्यनको
लागग पठाई सककएको ।



पुनर्
थ ीमा कम्पनी स्र्ापना गने ।



पुनर्
थ ीमा कम्पनी स्र्ापना गने सम्बन्त्धी प्रकृया अतघ बढाईएको ।



बैंक तर्ा षर्त्तीय सूंस्र्ाहरुको प्रभार्कारी तनयमन, सूंचालन, व्यर्स्र्ापन



र सुपररर्ेक्षणका लागग नेपाल रारि बैंक ऐन, २०५८, बैंक तर्ा षर्त्तीय

सुपररर्ेक्षणका लागग नेपाल रारि बैंक ऐन, २०५८, बैंक तर्ा षर्त्तीय सूंस्र्ा

सूंशोधन गने ।

तयार गररएको ।

सूंस्र्ा ऐन, २०६३ र बैंककङ्ग कसुर तर्ा सजाय ऐन, २०६४ मा आर्श्यक


ऐन, २०६३ र बैंककङ्ग कसुर तर्ा सजाय ऐन, २०६४ को सूंशोधन मस्यौिा

ककसानलाई प्रत्यक्ष फाइिा पग्ु ने पशु तर्ा र्ाली र्ीमा र व्याज अनि
ु ान



द्र्न्त्िको समयमा षर्स्र्ाषपत नेपाल बैंक भल., राष्ट्रि्य बाखणज्य बैंक र



सम्बन्त्धी तनिे भशका तयार गने ।


छातनएका ठूला आयोजना मध्ये कष्ट्म्तमा १० बटा आयोजनाहरुको



षर्कास िचथ बढी हुने मन्त्रालयहरुको पूूंजीगत िचथमा प्रभार्काररता
ल्याउन प्रत्येक २ मदहनामा माननीय अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा समीक्षा



स्र्लगत अनुगमन गने ।


साथर्ज
थ तनक सूंस्र्ानहरुको सूंचालन/व्यर्स्र्ापन सम्बन्त्धी स्परट अर्धारणा



सदहतको नीतत ल्याउने ।


कृषि षर्कास बैंक र नेपाल टे भलकमको Divestment प्रकक्रया अतघ बढाउने

अन्तिायब्रिर् आर्थयक िहार्ता परिचालन


साषर्कको र्ैिेभशक सहायता नीतत पररमाजथन गरी नयाूं षर्कास सहायता





सम्पतत शुद्धीकरण तर्ा आतूंकर्ािी कक्रयाकलापमा षर्त्तीय लगानी
सम्बन्त्धमा परे को उजुरीलाई व्यर्ष्ट्स्र्त गनथ डाटार्ेस तयार गने ।

साषर्कको र्ैिेभशक सहायता नीतत पररमाजथन गरी नयाूं षर्कास सहायता
नीततको मस्यौिा तयार गररएको ।

िम्पतत शुद्र्िकिण तनवािण


कृषि षर्कास बैंक र नेपाल टे भलकमको Divestment प्रकक्रया अतघ
बढाईएको ।

नीतत जारी गने ।
8=

साथर्ज
थ तनक सूंस्र्ानहरुको सूंचालन/व्यर्स्र्ापन सम्बन्त्धी स्परट अर्धारणा
सदहतको नीततको मस्यौिा तयार गररएको ।

।
7=

षर्कास िचथ बढी हुने मन्त्रालयहरुको पूूंजीगत िचथमा प्रभार्काररता ल्याउन
प्रत्येक २ मदहनामा माननीय अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा तनयभमत रुपमा
समीक्षा गररएको ।

िायवज
य तनक िंस्थान व्र्वस्थापन ि तनजीकिण


छातनएका ठूला आयोजना मध्ये १२ बटा आयोजनाहरुको स्र्लगत
अनुगमन गररएको ।

गने ।
6=

द्र्न्त्िको समयमा षर्स्र्ाषपत नेपाल बैंक भल., राष्ट्रिय बाखणज्य बैंक र
कृषि षर्कास बैंकका पुनस्
थ र्ापना हुन बाूंकक शािाहरु आर्श्यकता र
औगचत्यका आधारमा पुनस्
थ र्ापना गने कायथ क्रभमकरुपमा भईरहे को ।

अनुगमन मूल्र्ाकंन


ककसानलाई प्रत्यक्ष फाइिा पग्ु ने पशु तर्ा र्ाली र्ीमा र व्याज अनि
ु ान
सम्बन्त्धी तनिे भशका तयार गररएको ।

कृषि षर्कास बैंकका पुनस्
थ र्ापना हुन बाूंकक शािाहरु आर्श्यकता र
औगचत्यका आधारमा पुनस्
थ र्ापना गने ।

5=

बैंक तर्ा षर्त्तीय सूंस्र्ाहरुको प्रभार्कारी तनयमन, सूंचालन, व्यर्स्र्ापन र



सम्पतत शुद्धीकरण तर्ा आतूंकर्ािी कक्रयाकलापमा षर्त्तीय लगानी

सम्बन्त्धमा परे को उजुरीलाई व्यर्ष्ट्स्र्त गनथ Manual Database तयार
गररएको । Electronic Database तयारी क्रममा रहे को ।



सम्पतत शुद्धीकरण तर्ा आतूंकर्ािी कक्रयाकलापमा लगानी सम्बन्त्धी



कसुरको प्रारष्ट्म्भक जाूंचबुझ एर्ूं अनुसन्त्धानका लागग आन्त्तररक कायथ

कसुरको प्रारष्ट्म्भक जाूंचबुझ एर्ूं अनुसन्त्धानका लागग आन्त्तररक कायथषर्गध

तनिे भशका तयार गरी लागु गने ।


तनिे भशकाको मस्यौिा तयारी गररएको ।

अनुसन्त्धान अगधकृतको क्षमता षर्कास गनथ आधारभूत एर्ूं षर्शेि ताभलम



सम्पतत शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) तनर्ारण ऐन, २०६४ मा भएको



व्यर्स्र्ा सूंचालन गने ।


िोश्रो सूंशोधन अनुरुप हुने गरी सम्पतत शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग)
तनर्ारण तनयमार्ली, २०६६ मा सूंशोधन गने ।

सम्पतत शुद्धीकरण तर्ा आतूंकर्ािी कक्रयाकलापमा लगानी सम्बन्त्धी

अनुसन्त्धान अगधकृतको क्षमता षर्कास गनथ आधारभूत ताभलम सम्पन्त्न
भएको ।

सम्पतत शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) तनर्ारण ऐन, २०६४ मा भएको

िोश्रो सूंशोधन अनुरुप हुने गरी सम्पतत शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग)
तनर्ारण तनयमार्ली, २०६६ मा सूंशोधनको मस्यौिा तयार गररएको ।

