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प्रसे विज्ञप्ति 

आज प्तिप्ति २०७५/06/02 गिे िंगलिारका दिन िाननीय अर्थिन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाज्यूको सिपुस्थर्प्तििा अर्थ 
िन्त्रालयिा प्तनयप्तिि परकार भेटघाट कायथक्रि सम्पन्न भयो।  

कायथक्रििा िाननीय अर्थिन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाले राविय िर्ा अन्त्िराथविय अर्थिन्त्रको पररदृष्यको संस्िि चचाथ गनुथहुुँिै 
यस आप्तर्थक िर्थको प्रर्ि िईु िवहनािा रु.120 अिथ राजथि संकलन भएको र रकि अस्घल्लो आप्तर्थक िर्थको सोही 
अिप्तिको िलुनािा 36.68% ले बढी भएको जानकारी गराउन ु भयो। आगािी दिनिा राजथि संकलनलाई प्रभािकारी 
बनाउन विभागीय प्रिखुहरुसंग कायथ सम्पािन सम्झौिा गररएको, कर संकलनका लाप्तग प्तनकायगि िायरा विथिार गिै 
िेरगि िायरा सिेि बढाउिै लप्तगने, सकु्ष्ि प्तनगरानी, प्रभािकारी अनगुिन एंि अन्त्िर प्तनकाय सिन्त्ियिा जोड दिईएको, 
ब्यिसायीले जारी गरेको बीजक अनसुारको कारोिारको वििरण केन्त्रीय बीजक अनगुिन प्रणालीिा आिद्ब गररने सिेि 
बिाउन ु भयो।सो कायथक्रििा िाननीय अर्थिन्त्रीले बंगलािेशसंग िोहोरो कर िसु्ि िर्ा वित्तीय छल प्तनरोि सम्िन्त्िी 
सम्झौिा नेपाल सरकार, िस्न्त्रपररर्िबाट थिीकृि भएको र संयिु अप्तिराज्य बेलायिसंग पप्तन यस प्रकारको सम्झौिाको 
प्रवक्रया र्ालनी गररएको, सिै बैंकका जनुसकैु शाखाबाट राजथि बझुाउन सक्ने व्यिथर्ा प्तिप्ति 2075/04/01 बाट शरुु 
गररएको र नेपाल सरकारलाई प्राि हनुे सिै प्रकारका राजथि र सरकारको िर्थ बाट हनुे सिै प्रकारका भिुानी Digital 

Payment बाट गने प्रणाली कायाथन्त्ियनिा ल्याईएको विर्यिा चचाथ गनुथ भयो । 

सो अिसरिा यस अिप्तििा सम्पािन भएका र्प कायथक्रिहरुको चचाथ गनुथहुुँिै िाननीय अर्थिन्त्रीज्यूले  यस अिप्तििा खचथ 
103 अिथ बजेट खचथ भएको जानकारी दिनहुुुँिै खचथ रकि कूल बजेटको 7.85% रहेको जानकारी गराउन ुभयो। बजेट 
खचथ सम्िन्त्िी र्प जानकारी गराउने क्रििा बजेट विप्तनयोजनलाई र्प पररणाििखुी बनाउन, संघीय संरचना अनरुुप बजेट 
िर्ा कायथक्रि संचालन गनथ सझुाि दिनका लाप्तग सािथजप्तनक खचथ पनुरािलोकन आयोग प्तिप्ति 2075/05/03 िा गठन 
भै आयोगले आफ्नो कायथ सिेि प्रारम्भ गरेको सिेि बिाउन ुभयो।  

कायथक्रििा िाननीय अर्थिन्त्रीज्यूले यस अिप्तििा संघीय संसििा पेश भएका, अस्न्त्िि िथयौिा ियार भई संघीय संसििा 
पेश गने प्रवक्रयिा रहेका र कानून कायथविप्तिका सम्िन्त्ििा ियार पाररएका िथयौिाहरुको बारेिा जानकारी गराउुँिै 
सहपु्तलयिपूणथ ऋण िर्ा ब्याज अनिुान उपलब्ि गराउने सम्िन्त्िी एकीकृि कायथविप्ति थिीकृि भई कायाथन्त्ियनिा आएको 
सिेि जानकारी दिनभुयो। यसै क्रििा िाननीय अर्थिन्त्रीज्यूले उख ुउत्पािन वकसानलाई प्रप्ति क्िीन्त्टल रु.65/28 का 
िरले अनिुान प्रिान गने ब्यिथर्ा गररएको जानकारी गराउन ु भयो।सारै् कायथक्रििा िाननीय अर्थिन्त्रीज्यूले वित्तीय 
संघीयिा कायाथन्त्ियनका लाप्तग संघ, प्रिेश र थर्ानीय िहको विभाज्य कोर्हरुको प्तिप्ति 2075/04/01 िेस्ख सञ्चालनिा 
ल्याई सोको िागथिशथन िि ्िि ्िहिा पठाईएको, प्रिेश लेखा प्तनयन्त्रक कायाथलय थर्ापना गररएको सारै् प्रिेश िर्ा थर्ानीय 
िहलाई वित्तीय संघीयिाको िान्त्यिा अनरुुप सबल र सिि बनाउन र िी िहहरुका बीचिा हनुे कायथगि पििा सिन्त्िय र 
एकरुपिा कायि गनथ निूना कानून, कायथविप्ति र िागथिशथन ियार गरी पठाईएको विर्य सिेि जानकारी गराउन ुभयो। 

यसैक्रििा, वित्तीय प्रणाली सदुृढीकरणका लाप्तग हालसम्ि 656 थर्ानीय िहिा बैंकको शाखा विथिार भएको, बास्णज्य 
बैंकहरुले वििेशी बैंक र त्यथिै प्रकारको वित्तीय संथर्ाबाट कजाथको रुपिा आउने पूुँजीलाई प्तभत्र्याउने व्यिथर्ा 
कायाथन्त्ियनिा आएको जानकारी गराउन ु भयो। कायथक्रििा, िाननीय अर्थिन्त्रीज्यूले बैिेस्शक सहायिा पररचालन िर्थ  
उल्लेख्य प्रगप्ति भएको जानकारी गराउन ु हुुँिै 2074 र्ागनु िेस्ख 2075 भिौसम्ििा रु.81 अिथ 78 करोड 41 
लाखको िैिेस्शक सहायिा प्रप्तििद्बिा प्राि भएको, शास्न्त्ि कोर् सस्चिालयिा बचि भएको िािालाई वर्िाथ गनुथपने बजेट िध्ये 
यूरोवपयन यपु्तनयनको करीि रु.1 अिथ 1 करोड र जिथन सरकारको करीि रु.16 करोड नेपाल सरकारले चाहेको िेरिा 
खचथ गनथ सक्ने ब्यिथर्ा भएको, एस्शयाली पूिाथिार लगानी बैंकले िािाकोशी पाुँचौ जलविद्यिु पररयोजनािा लगानी गनथ 
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सहिप्ति जनाउनकुा सारै् र्प िईु पररयोजनािा लगानीका लाप्तग DPR ियारी गनथ प्राविप्तिक सहायिा प्रिान गने सहिप्ति सिेि 
जनाएको र विश्व बैंकले Development Policy Credit(DPC) 3 अन्त्िरगि रु.11 अिथ सहयोग प्रिान गने सहिप्ति सिेि भएको 
जानकारी गराउन ुभयो।    

सोही कायथक्रििा परकारहरुद्बारा सोप्तिएका प्रश्नहरुको जिार् दिने क्रििा अर्थ सस्चि डा. राजन खनालले यो अिप्ति 
आप्तर्थक बर्थको शरुु अिप्ति  भएकाले बहबुर्ीय ठेक्काको खचथ रकि खचथ प्रणालीिा िेस्खएको र नयाुँ योजना र कायथक्रिको 
खचथ रकि आगािी दिनिा बवृि भई खचथ प्रणालीिा िेस्खिै जाने बिाउन ु हुुँिै चाडपिथहरु सिेि नस्जवकिै गएकाले 
नेपालीहरुको खचथ गने सिय सिेि रहेको हुुँिा यसको सकारात्िक प्रभाि राजथि प्रणालीिा िेस्खिै जाने, िलुकु वित्तीय 
संघीयिािा गएपप्तछ सिै िहको आम्िानी र खचथ सिेि ब्यिस्थर्ि गररिै लप्तगएको, पूुँजी प्तनिाथणका दिशािर्थ  खचथ केन्त्रीि 
रहने विर्यिा सिेि प्रकाश पानुथ भएको प्तर्यो। 

यसैगरी उि कायथक्रििा सस्चि(राजथि) श्री स्शस्शर कुिार ढुङ्गानाले परकारहरुको स्जज्ञासाको जिार् दिनहुुुँिै कर वििाि 
प्तनरुपणका लाप्तग गदठि सप्तिप्तिले चाुँडै प्रप्तििेिन पेश गने, अप्तनिायथ रुपिा िूल्य अप्तभिवृि करिा ििाथ भई कारोिार गनुथपने 
बथि ुिर्ा सेिाहरुको कारोिारको बजार अनगुिन गरी ििाथ गराउने कायथिा िीव्रिा दिईने लगायिका विर्यहरुिा चचाथ गनुथ 
भएको प्तर्यो।  

उि कायथक्रििा अर्थ िन्त्रालयका िहाशाखा प्रिखुहरु, अर्थ िन्त्रालय िािहिका विभागीय प्रिखुहरु लगायि किथचारीहरुको 
उपस्थर्प्ति रहेको प्तर्यो । 

 

 

 


