
नऩेार सयकाय 

अथथ भन्त्रारम 

प्रसे विऻप्ती । 
 

काठभाण्डौ,  २४ िैशाख २०७५ । 

अन्त्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन २०७४ को दपा ३३ भा बएको व्मिस्था अनसुाय 
आज अन्त्तय सयकायी वित्त ऩरयषदको ऩवहरो िैठक भाननीम अथथ भन्त्री एिॊ ऩरयषदका 
सॊमोजक डा. मिुयाज खततिडाज्मूको अध्मऺताभा ऩरयषदका सदस्महरु एिॊ अन्त्म आभन्त्न्त्रत 
व्मन्त्ित्िहरुको उऩन्त्स्थततभा अथथ भन्त्रारमभा सम्ऩन्न बमो । 

नेऩार सयकाय, प्रदेश य स्थानीम तहिीच अन्त्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन विषमभा 
आिश्मक ऩयाभशथ तथा सभन्त्िम गने उद्देश्मरे गठठत ऩरयषदको ऩवहरो िैठकभा अथथ 
भन्त्रारमको तपथ फाट आगाभी आ.ि.०७५।७६ को फजेट तथा कामथक्रभको स्िरुऩ एिॊ खचथ 
व्महोने स्रोतको सम्फन्त्धभा प्रस्ततुी गरयएको तथमो । याविम मोजना आमोगको तपथ फाट सॊघीम 
सॊयचनाभा स्रोत व्मिस्थाऩन तथा फाॉडपाॉटका आधायका तफषमभा य प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 
आमोगका तपथ फाट सॊघीम सॊन्त्चत कोषफाट प्रदेश य स्थानीम तहभा हनेु विन्त्त्तम हस्तान्त्तयण,  
याजस्ि य योमल्टी फाॉडपाॉटका आधायका सम्फन्त्धभा प्रस्ततुत गरयएको तथमो ।  

फैठकभा प्रदेश नॊ ५ का भखु्मभन्त्री एिॊ अन्त्म छिटा प्रदेशका आतथथक भातभरा तथा 
मोजनाभन्त्रीहरु रगामत ऩरयषदका सिै सदस्म एिॊ विऻहरुरे वित्तीम सॊघीमता कामाथन्त्िमनको 
सम्फन्त्धभा आ-आफ्ना धायणा प्रस्ततु गनुथबएको तथमो ।  

 अन्त्तय सयकायी वित्त ऩरयषदको फैठक सञ्चारन सम्फन्त्धी कामथवितध २०७५ को 
भस्मौदा ऩरयभाजथन सवहत ऩारयत गरयमो । 

 सॊघ प्रदेश य स्थानीम तहभा वित्तीम सॊघीमता कामाथन्त्िमनका रातग अत्मािश्मक 
सॊगठन सॊयचना, कभथचायी व्मिस्थाऩन  य याजस्ि सॊकरन प्रकृमाको फायेभा जानकायी 
गयाइमो। 



 अन्त्तय सयकायी वित्त ऩरयषदभा उठेका तफषमिस्तरुाई कामाथन्त्िमनभा ल्माउने तफषमभा 
ऩरयषदराई आिश्मक सझुाि ऩेश गनथ विऻहरु यहेको कामथदर गठन गने तनणथम 
गरयमो। 

 अन्त्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन २०७४ य स्थानीम शासन सञ्चारन ऐन २०७४ 
रगामतका ऐनका दपाहरुभा देन्त्खएका अन्त्तयवियोधहरुभा एकरुऩता ल्माउने तफषमभा 
छरपर गरयमो । 

 प्रदेश य स्थानीम तहको अतधकाय सून्त्चभा दोहोयो ऩयेका कयहरुको तफषमभा आऩसी 
सभन्त्िमको आधायभा कय रगाउने सम्फन्त्धभा छरपर बमो ।  

 

आजको फैठकभा उठेका भहत्िऩूणथ तफषमिस्तहुरुको फायेभा भाननीम अथथभन्त्रीज्मूफाट 
प्रकाश ऩादै मो फैठकभा उठेका गहन तफषमहरुभा विऻ सवहतको कामथदर गठन गयी 
उि कामथदररे ठदएका सझुािहरु सभेतराई छरपर गनेगयी ऩरयषदको अको फैठक 
तछटै्ट फस्ने जानकायी गयाउन ुबएको तथमो । 

 

 

 

 


