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(i) 
 

भ�ूमका 

नेपाल�ह�को साव�भौम नाग�रक अ�धकार �ा��का ला�ग दशकौ 
लामो संघष� र ब�लदानबाट हा�सल भएको संघीय लोकताि��क 
गणत�� नेपालको अथ�म��ीको िज�मेवार� मैले स�हाल� रहँदा 
संघीय शासन �णाल�लाई सं�थागत गन�, �व�ीय संघीयताको सफल 
काया��वयन गन� र जनआकां�ा परुा गद� “सम�ृ नेपाल, सखुी 
नेपाल�” को रा��य आकां�ा परुा गन�तफ�  द�रलो कदम चा�नपुन� 
दा�य�व मेरा साम ु�थए। 

हामीले हा�सल गरेको यगुा�तकार� राजनी�तक प�रवत�नको ��तफल 
सामािजक �पा�तरण र आ�थ�क �वकास तथा नाग�रकको 
जीवन�तरमा ��त�वि�वत हनुपुन�, संघीयता काया��वयनबाट छोटो 
अव�धमै सशुासन, �वकास र सम�ृ�को द�रलो आधारिशला तयार 
गनु�पन� र यसकै जगमा उ�भएर सामािजक �याय एवम ् उ�च 
आ�थ�क व�ृ� स�हतको समाजवाद उ�मखु रा�को �पमा देशलाई 
अिघ बढाउने गर� आ�थ�क नी�त, काय��म तथा बजेट के���त 
गनु�पन� िज�मेवार� अथ�म��ीमा �थए। 

स�माननीय �धानम��ी के.पी. शमा� �ल� नेत�ृवको सरकारले दईु 
वष�को अव�धमा रा�य पनुस�रचनाका कानूनी आधार, संगठन 
संरचना, संघीय �व� �णाल� तथा काय� स�ालन �व�ध �नमा�ण र 
कम�चार� समायोजन गन� काय� स�प� गर� संघ, �देश र �थानीय 
तहको सम�वय र सहकाय�बाट �ोत, साधन र अवसरको 
अ�धकतम प�रचालन गद� सम�ृ�तफ�  अिघ ब�ने माग� �श�त 
गरेको छ। संवैधा�नक �यव�था अनसुार नाग�रकका मौ�लक हक 



 

(ii) 
 

र अ�धकार स�व�धी मूलभतू कानूनह� �नमा�ण गर� काया��वयनमा 
�याएको छ। लगानीमै�ी कानून र संरचना तयार गरेको छ। 
ग�रवी र पछौटेपनामा रहेका वग� तथा �े� र समदुायको शी� 
उ�थान, काम र रोजगार�मा व�ृ�, सबैको ला�ग सामािजक सरु�ा, 
आधारभतू िश�ा र �ाथ�मक �वा��य सेवामा सबैको पहँूच 
प�ु याउने ज�ता काय� उ�ले�य �पमा अिघ बढाएको छ। 

हालस�म �ा� राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक 
�े�का उपलि�धह�को जगमा उ�भएर सवै �कारका पछौटेपन 
तथा आ�थ�क सामािजक �वभेदको अ��य र चरम ग�रबीलाई 
श�ुयमा प�ु याउँदै आध�ुनक तथा �वक�सत नेपाल �नमा�णको या�ा 
तय गनु�पन�छ। वत�मान सरकारले �नमा�ण गरेको �वकासको आधार 
र �तु ग�तबाट नेपाल अ�प�वक�सत मलुकुबाट �वकासशील हुँदै 
�वक�सत रा�को �पमा अिघ ब�न स�ने �व�ास पैदा भएको छ। 
यस प�ृभ�ूममा वत�मान सरकारका �वगत दईु वष�का आ�थ�क नी�त, 
काय��म र शासक�य सधुारका काय�मा अथ� म��ालय माफ� त 
भएका काम कारवाह�ह� र �यसबाट �ा� न�तजाह� सरोकारवाला 
सबैको जानकार�का ला�ग यो पिु�तका �काशन ग�रएको छ। 
यसबाट सरकारका काम कारवाह� र हा�सल भएका उपलि�ध बारे 
सवैलाई ससूुिचत हनेु मौका �म�नेछ भ�े मेरो �व�ास छ। 

                           

२०७६ फागनु  डा. यवुराज ख�तवडा 
 अथ�म��ी 
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सार सं�ेप 

१. �वगत लामो समय स�मको राजनै�तक अि�थरता, �भ� �भ� 
�स�ा�त र ��थ�क सोच बोकेका राजनै�तक दलह�को 
संय�ु सरकार तथा देशको ��थ�क �णाल�वारे �प� 
�दशाबो�को अभावमा अथ�त��को संरचना�मक प�रवत�न, 
��थ�क �था�य�व एवं ��थ�क नी�तको �नर�तरता रहने 
अव�था बनेको �थएन। सरकारको �छटो �छटो प�रवत�नले 
नी�तको �नर�तरता नहदुा �नजी �े�ले लगानीका ला�ग 
�व� व�त वातावरण पाउन सकेको �थएन भने अ�तरा���य 
सहयोग प�न त�काल�न �ोतको �व�यकतामा बढ� 
के���त रहेको �थयो। 

२. अ�य��क बहमुत स�हत वत�मान सरकार गठन भएसँगै 
राजनै�तक �था�य�व, एउटै सरकारको �नर�तरता, 
संघीयताको काया��वयन, सं�व�ानमा उि�लि�त नाग�रकको 
म��लक हकह�को �ा��, साव�ज�नक-�नजी-सहकार� �े�को 
सहकाय� र प�रपूरक भ�ूमकाबाट ती� ��थ�क व�ृ�, 
�वकासको ��त�लको �या�यक �वतरण र नाग�रक 
सरु�ाका सबै प�मा सरकारको अ�भभावक�व रहने 
स�ुनि�त भएका छन। यसकै जगमा देशको अथ�त�� ती� 
��थ�क �वकास, सशुासन र सम�ृ�को माग�मा अिघ बढेको 
छ।  
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३. वत�मान सरकार गठन भएको दईु वष�मा कुल गाह��थ 
उ��ादनमा औसत ७ ��तशतको व�ृ� स�हत देश उ�च 
आ�थ�क व�ृ�को माग�मा �वेश गरेको छ। उ�च आ�थ�क 
व�ृ�सँगै रो�गार�का अवसरह� थ��एका छन।् मू�यव�ृ� 
५ ��तशतको हाराहार�मा मा� रहेको छ। आयातको भ�दा 
�नया�तको व�ृ�दर उ�च हदैु लामो समय देिख देशले भो�दै 
आएको �या�ार घाटामा सधुार भएको छ। ठूलो �या�ार 
घाटाको कारण �ब�न थालेको भ�ुानी स�तलुन बचत 
भएको छ भने �वदेशी म�ुा संिच�त ब�न थालेको छ। 
सम�मा, देशले सम��गत आ�थ�क �था�य�वसगैँ �तु आ�थ�क 
�वकासको माग� तय गरेको छ।  

४. वत�मान सरकार गठनका दईु वष�मा �व�ीय संघीयता 
काया��वयन, कर तथा खच� �णाल�, �वदेशी तथा �वदेशी 
�न�ी लगानी, अ�तरा���य सहायता ��रचालन एवं सहकार� 
र सामदुा�यक �े�को �वकास र सशुासनका �े�मा अथ� 
म��ालयका तफ� वाट उ�लेखनीय काय�ह� भएका छन।् 
कर �णाल� �ग�तशील र �ारदश� भएको छ भने मू�य 
अ�भव�ृ� कर लगायतका कर छूट �दने �वगतका �वकृत 
अ�यासह�को अ��य ग�रएको छ। साव���नक खच�मा 
�व�ीय उ�रदा�य�व कायम गराउने कानूनी �ब�ध ग�रएको 
छ। रा�यको अ�स�मत दा�य�व बढाउने खच� �णाल�को 
अ��य ग�रएको छ भने आ�थ�क अनशुासन कायम ग�रएको 
छ।  
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५. सरकारको आ�थ�क एवं साव�ज�नक �व� नी�तको साख 
बढेसँगै अ�तरा���य �वकास साझेदारह�बाट ��ले�य �पमा 
�वकास सहायता �ा� हनु थालेको छ। यस अव�धमा 
�.६७ अव�को बजेटर� सहायता स�हत कुल �.३ खव� ३१ 
अव� बराबरको �वकास सहायता ��तव�ता �ा� भएको छ। 
अ�तरा���य लगानी स�मेलन सफलतापूव�क स�प� भएसँगै 
२ वष�को अव�धमा �.२ खब� भ�दा बढ�को बा� लगानी 
�वीकृत भइसकेको छ भने �.1४ खब� भ�दा बढ�को 
लगानी ��तव�ता प�न �ा� भएको छ।  

६. दईु वष�को अव�धमा अिघ बढाइएका िश�ा, �वा��य र 
सामािजक सरु�ाका काय��मह�बाट नाग�रक जीवनमा 
��ले�य सधुार आएको त�य �व�भ� सभ���ह�बाट �ा� 
भईरहेको छ। चरम ग�रबीमा कमी आएसँगै आ�थ�क 
असमानतामा �मश� सधुारका संकेतह� देिखदैछन।् 
देशको अथ�त�� सं�बधानले प�रक�पना गरेको बाटोतफ�  
अ�सर भइरहेको छ। 

७. �वगत दईु वष�मा देशको ब��क�, वीमा तथा �ामी� ��ेमा 
�व�ीय पहँूच ��ले�य �पमा �व�तार भएको छ। बै�क� 
सेवा, वीमा सेवा र �थानीय तहमा ब�कह�को �पि�थ�त 
झ��ै दो�बर भएको छ। �व�ीय तथा साव�ज�नक सेवामा 
सूचना ��व�धको �योग �ा�ै बढेको छ। नेपालको �व�ीय 
��ाल� �व�थ र स�ुढ हुँदै गएको छ।  
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८. देशको �तु आ�थ�क �वकासको जगको �पमा रहेको भ��तक 
पूवा�धार �वकासमा साव�ज�नक र �नजी �े�वाट पया�� 
लगानी जटुाउन स�कएको छ। अ�तरा���य सहायताबाट 
राजमाग� र टनेल, �ामीण सडक, �बमान�थल, रेलवे, 
जल�व�तु लगायतका �े�मा लगानी बढाउन स�ने अव�था 
�सज�ना भएको छ भने य�ता क�तपय �े�मा थप �नजी 
लगानी समेत प�र�ा�लत भएको छ। �यसैले वत�मान 
सरकारको दईु वष� सम�ृ�का �मश: आधार वष� र ��थान 
वष�का �पमा रहे भ� स�क�छ। 

९. अ�तरा���य दात ृ तथा �नयमनकार� �नकायह�ले नेपालको 
अथ�त�� र �व�ीय �णाल� स�ुढ ढंगले अिघ ब�ढरहेको 
�ववरण आ�ना �काशनह� माफ� त �य� ग�ररहेका छन।् 
नेपालको �यवसा�यक वातावरणमा उ�ले�य सधुार भएको 
त�य प�न साव�ज�नक भइरहेको छ।  

१०. सम��मा, हालस�मको �वकास, सशुासन र सम�ृ�को 
या�ालाई ती�ता �दान गद� सरकार जनआंका�ा परुा गन� 
��तव�तामा सफल ब�दै जाने आधारशीला खडा भएको 
छ। नेपालको अ�तरा���य जगतमा ��त�ा उ�� हदैु 
उद�यमान समाजबाद� मलुकुको �पमा �था�पत हदैु गएको 
छ।  
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वत�मान सरकारका दईु वष�मा अथ� म��ालयबाट 
स�पादन भएका �मखु काय� तथा उपलि�धह� 

(क) प�ृभ�ूम 

1. वत�मान सरकार गठन हुँदाको अव�था   

1.1 स�माननीय �धानम��ी के.पी. शमा� �ल�को 
नेत�ृवमा ग�ठत वत�मान सरकारको अथ�म��ीको 
है�सयतमा मैले िज�मेवार� स�हा�दा अथ�त��का 
अ�धकाशं प� कमजोर ि�थ�तमा रहेका �थए� 
आयातमा आधा�रत राज�व र �व�षेणमा आधा�रत 
उपभोगको च�मा अथ�त�� �मि�लएको �थयो� 
अनौपचा�रक अथ�त��का कारण राज�वको दायरा 
संकुिचत �थयो� बजेट �णाल� र �व�ीय अनशुासन 
कमजोर �थयो� मलुकुले धा�ै नस�ने गर� �यापार 
घाटा �रा�कलो हुँदै �वदेशी म�ुा सि��तमा चाप 
परेको �थयो� शोधना�तर ि�थ�त घाटामा �थयो� 
�व�ीय �े�को पूजँीले आ�थ�क व�ृ�लाई अपेि�त 
�पमा सहयोग प�ु याउन स�करहेको �थएन� बा� 
तथा आ�त�रक �नजी लगानीको वातावरण असहज 
�थयो भने �वकास सहायता र वैदेिशक लगानी 
प�रचालन प�न चनुौतीपूण� अव�थामा �थयो�    
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1.2 वत�मान सरकारलाई बजेट �णाल� र �व�नयोजनका 
बे�थ�तह�को अ��य गर� बजेट अनशुासन कायम 
गन�, अन�पचा�रक ��थ�क कारोबारलाई �यवि�थत 
गन�, राज�व �णाल�को सधुार माफ� त कर 
प�रपालना बढाउने तथा चहुावट �नय��ण गन�, 
राज�व �शासनमा पारदश�ता र सदाचा�रता कायम 
गन�, बा� �े�को कारोबारमा रहेको अस�तलुनलाई 
सधुार गन�, �वकास सहायता प�रचालन अ�भव�ृ� 
गन�, बजेट काया��वयन �भावकार� त�ुयाउने, 

पनु�न�मा�णको काय� स�प� गन� थप �ोत जटुाउने, 

लगानीको वातावरण स�ुढ गद� उ�च ��थ�क व�ृ� 
हा�सल गन� र �व�ीय पहँूच सव�सलुभ बनाउँदै 
�व�ीय साधन उ�पादनमखुी बनाउने लगायत 
चनु�तीह�का चा� �थ��   

1.3 संघीयता काया��वयन सहज �पमा अिघ बढाउन 
साव�ज�नक सेवा�वाहलाई �भावकार� त�ुयाउन,ु 

सामािजक सरु�ाको �व�तार गर� ��थ�क �े�सँग 
स�बि�धत म��लक हकह�को काया��वयन गनु�, 
चरम ग�रबी र अभावको अव�थाबाट 
नाग�रकह�लाई ��टो म�ु गनु� सरकारको �मखु 
दा�य�व �थयो�  
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1.4 �व�ीय संघीयता काया��वयनका ला�ग �नता�त नयाँ 
संरचनागत, सं�थागत एवम ् �णाल�गत �व�ीय 
�यव�था गर� �न�व�वाद ढंगले तीनवटै तहका 
सरकारमा �व�ीय अ�धकार, साधन, �ोत र 
िज�मेवार� स�हत सेवा�वाहका काय� अिघ बढाउन ु
पन� ि�थ�त �थयो।  

1.5 सरकारको “सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�” को रा��य 
आका�ंा �ा��को आधारिशला �नमा�ण गन� सबै 
�कारका पछौटेपनह�को अ��य गद� नेपाल� 
नाग�रकको जीवन�तरमा सधुार, सामािजक �याय 
स�हतको ती� आ�थ�क �वकास र सम�ुत तथा 
सम�ृ समाजबाद उ�मखु अथ�त��को �नमा�णको 
�दशामा मलुकुलाई अिघ बढाउन ु�थयो।  

1.6 उपरो� प�ृ��ूममा मलुकुमा आ�थ�क सम�ृ�, 

�वकास, �था�य�व र सशुासन कायम गन� अथ� 
म��ालयले दईु वष�को अव�धमा स�पादन गरेका 
काय� र हा�सल गरेका मह�वपूण� उपलि�धह� 
सं�ेपमा ��ततु ग�रएको छ। 
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(ख)  सम��गत आ�थ�क �े� 

2. द�गो, फरा�कलो र उ�च आ�थ�क व�ृ�को 
आधारिशला �नमा�ण भएको छ।   

2.1 �वगत दईु वष�देिख उ�पादक शि�को �वकास, 

लगानीमै�ी वातावरण �नमा�ण र शासक�य सधुारको 
�नर�तर �यासले सम��गत आ�थ�क प�रसूचकह� 
उ�साह�नक हुँदै गएका छन।् वत�मान सरकार 
गठन हनु ुअिघको प�छ�लो १० वष�को अव�धमा 
(२०७४/७५ स�मको) औसत आ�थ�क व�ृ�दर 
४.६ ��तशत रहेकोमा प�छ�लो दईु वष�मा औसत 
७ ��तशत कायम भएको छ। यो व�ृ�दर 
हा�सलमा अथ�त��का सबै आ�थ�क �े� र सबै 
�देशह�को मह�वपूण� योगदान रहेको छ। अब 
हामी आ�थ�क व�ृ�को आया�मक प�रवत�न 
(Paradigm Shift) को चरणमा पगुकेा छ�। हामी 
अब ४-५ ��तशतको आ�थ�क व�ृ�दरबा� ७-८ 
��तशतको आ�थ�क व�ृ�दर हा�सल गन� स�ने 
भएका छ�।  

2.2 आ�थ�क व�ृ�मा आ�थ�क �े�गत र �ादेिशक सधुार 
हुँदै गएको छ। �े�गत �पमा एक दशकस�म 
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कृ�षको औसत व�ृ�दर ३ ��त�त रहदै आएकोमा 
प�छ�ला वष�ह�मा औसत ४ ��त�त रहन सकेको 
छ भने उ�ोग �े�को औसत व�ृ�दर प�न ३ 
��त�त नै रहेकोमा हाल ९ ��त�त पगुेको छ। 
सेवा �े�को व�ृ�दर औसत ५.५ ��त�तबाट 
बढेर ७.३ ��त�त पगुकेो छ। प�छ�ला वष�ह�मा 
सबै आ���क �े�ह�को व�ृ�दर ५ ��त�तभ�दा 
मा�� र सबै �दे�ह�को आ���क व�ृ�दर क�रब ६ 
��त�तभ�दा मा�� रहन सकेको छ। सबै ��ान�य 
तहमा भगूोल, जनसं�या र �वकासको अव��ाका 
आधारमा समानपुा�तक ढंगले राज�व र �व��य 
ह�ता�तरणको �व�ध अपनाइएका कारण ��ान�य 
तहमा समेत लगभग समान ढंगबाट आ���क 
��याकलाप �व�तार भएको छ। आ���क 
असमानता र �े��य अस�तलुन ��दै गएको छ। 
�वकासको जग तलैबाट उ�ने गर� ��ान�य 
तहलाई आ���क ��याकलाप �ब�तारमा ��या��ल 
बनाउन स�कएको छ।   

2.3 आ���क व�ृ�का ला�ग कृ�ष मा��को अ�य�धक 
�नभ�रता ��दै छ। आ���क वष� २०७३/७४ मा 
कुल गाह���य उ�पादनमा कृ�ष �े�को योगदान 
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झ��ै ३० ��तशत रहेकोमा आ�थ�क वष� 
२०७५/७६ मा २७ ��तशतमा झरेको छ। 
कृ�षको याि��क�कर� र �यवसायीकर�मा ती�ता 
�दइएको न�त�ा कृषकको �ीवन�तरमा सधुार र 
आयात ��त�थापनमा देिखन थालेको छ। 

2.4 ��च आ�थ�क व�ृ�सँगै आ�त�रक बचतमा ��ले�य 
व�ृ� भएको छ। आ�थ�क वष� २०७३/७४ स�म 
एक दशकको औसत कुल गाह���य बचत कुल 
गाह���य ��पादनको अनपुातमा ११ ��तशत भ�दा 
तल रहेकोमा २०७४/७५ मा १५ ��तशत र 
२०७५/७६ मा आइप�ुदा २० ��तशत भ�दा ब�� 
रहेको छ। �यसैगर� कुल रा��य बचत कुल 
गाह���य ��पादनको अनपुातमा दईु वष� अिघ ४६ 
��तशत रहेकोमा २०७५/७६ मा ५२ ��तशत 
भ�दा मा�थ रहेको छ। 

2.5 आ�थ�क वष� २०७३/७४ मा कुल ि�थर लगानी 
कुल गाह���य ��पादनको ३१ ��तशत रहेकोमा 
२०७५/७६ मा आइप�ुदा झ��ै ३७ ��तशत 
पगुेको छ। 
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2.6 उ�च आ�थ�क व�ृ�को बाबजदु म�ुा����त 
�नय���त �व�थामा रहेको छ। �वगत एक दशक 
(२०७३/७४) स�मको औसत म�ुा����त दर 
क�रब ९ ��तशत रहेकोमा प�छ�ला २ वष�ह�मा 
औसत ४.४ ��तशतमा �स�मत रहेको छ। चाल ु
वष� मू�यमा केह� चाप परे प�न वत�मान सरकार 
गठन प�छको हालस�मको समयाव�धमा म�ुा����त 
६ ��तशत भ�दा तल नै रहेको छ। 

2.7 यातायात, �व�तु, संचार तथा सूचना ��व�ध 
पूवा�धारमा उ�ले�य �व�तार भएको छ। �वदेशी 
�व�नमय सं���त बढेको छ। �यावसा�यक 
वातावरण स�ुकेो छ। औ�ो�गक �म स�ब�धमा 
सधुार आएको छ। ��तरा���य आव�ता बढेको 
छ। �नजी �े�को �व�ास बढेको छ। उपयु�� 
सबै कारणले उ�च लगानी र ती� आ�थ�क व�ृ�को 
माग� �श�त भएको छ। 

3. नाग�रकको जीवन�तरमा गणुा�मक सधुार आएको 
छ।   

3.1 मानव �वकासका �े�मा ग�रएको लगानीको 
��त�ल हा�सल हनु थालेको छ। नाग�रकको 
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औसत आय ु व�ृ� भइरहेको छ। �वा��य बीमा 
तथा �न���ुक �वा��य सेवाका कारण �वा��य 
स�ब�धी अ� प�रसूचकह�मा प�न सधुार आएको 
छ। सबै नाग�रकमा सरसफाई र खानेपानीको 
�ोतमा पहुँच प�ुने ि�थ�त बनेको छ। नेपाल खलुा 
�द�ाम�ु मलुकु घोषणा भई सकेको छ। 

3.2 ग�रबीको रेखामनुी रहेका जनसं�या १९.६ 
��त�तबाट क�रव १७ ��त�तमा झरेको अनमुान 
छ भने भोकमर� पूण��पमा अ��य भएको छ। 
सडक मानव म�ु समाज �नमा�ण भइरहेको छ भने 
टुहरुा, असहाय, अ��, व�ृव�ृाह�को रा�यले 
संर�ण गन� काय� ग�ररहेको छ। �म कानूनको 
काया��वयन र �यालामा व�ृ� भएबाट ��मकह�को 
जीवन�तर मा�थ उठेको छ। सामािजक सरु�ा 
भ�ा र �न���ुक �वा��य बीमाका कारण �ये� 
नाग�रकह� �व��य र स�मा�नत जीवन बाँ�न 
स�ने भएका छन।् बालबा�लका संर�ण 
अनदुानबाट ग�रब �वप� प�रवारका 
बालबा�लकालाई रा�यले संर�ण �दएको छ। 
ि��ामा समानता, राजनै�तक है�सयतमा व�ृ� र 
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आ���क �े�मा भएका काय��मबाट म�हलाह�को 
जीवन�तरमा �पा�तरणकार� �ग�त भएको छ।   

3.3 ��मकको मा�सक �याला �. १० हजारबाट व�ृ� 
भई �. १४ हजार भ�दा बढ� पगुेको छ। क�रब 
१ लाख ५० हजार ��मक सामािजक सरु�ाको 
दायरामा समे�टएका छन।्  यो �म �तु �पमा 
�गा�ड बढेको छ। यसबाट काम गरेर प�न 
जीवनको उ�राध�मा चरम ग�रबीमा रहनपुन� 
�व��ाको ���य हनेु स�ुनि�तता �दान ग�रएको 
छ। 

3.4 नाग�रकमा इ�टरनेटको पहुँच दईु वष�मा ६१ 
��त�तबाट क�रब ७२ ��त�त पगुेको छ। 
आध�ुनक सूचनाय�ु र ��व�धमै�ी समाज �नमा�ण 
भइरहेको छ। 

3.5 दईु वष�मा ��त�यि� �व�तु खपत १६४ 
�कलोवाटबाट २६७ �कलोवाट पगुकेो छ। 
�यसैगर� नाग�रकमा �व�तुको पहुँच ७६ 
��त�तबाट बढेर ९० ��त�त पगुेको छ। 
लोडसे�ड�को ���यसगैँ धवुामँ�ु च�ुहो र �व�तुीय 
उपकरणको �योग गन� साम�य�ता बढेको छ। 
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3.6 सबैको ला�ग सरुि�त आवास स�ुनि�त गन� न��त 
अन�ुप यस अव��मा सरकार� अनदुानबाट जनता 
आवास, सरुि�त आवास, म�ु कमैया तथा ह�लया 
पनु�था�पना, �वप� �भा�वत प�रवार समेतका ला�ग 
क�रब १ लाख घर एवं भकू�प प���त 
प�रवारह�का ला�ग �नज� आवास �नमा�ण 
अनदुानबाट ६ लाख ८० हजार गर� ७ लाख ८० 
हजार घर �नमा�ण भई ३५ लाख �यि� लाभाि�वत 
भएका छन।्   

3.7 सबैलाई सा�र बनाउने न��त अन�ुप ५३ िज�ला 
पूण� सा�र भइसकेका छन।्  

3.8 हाल ६१ ��त�त नेपाल� नाग�रकको वािण�य 
ब�क, �वकास ब�क र �व� क�पन�मा गर� क�त�मा 
एक �न�पे खाता रहेको छ। लघ�ुव��य सं�था र 
बचत तथा ऋण सहकार� सं�था समेत गदा� 
क�त�मा ८० ��त�त नाग�रकमा ब��क� पहुँच 
पगुेको छ।  

3.9 सन ् २०१८ को त�या�मा मानव �वकास 
सूचका�मा नेपाल १४९ औ ं�थानबाट १४७ औ ं
�थानमा रहन सफल भएको छ। ��त �यि� 
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आयमा भएको व�ृ� र िश�ा तथा �वा��यको 
��तफल�ा� सो सूचका�मा थप सधुार भएको 
अनमुान छ।  

3.10 �व� भोकमर� सूचका�मा नेपालको ि�थ�त स�ु�एर 
७३ औ ं�थानमा कायम भएको छ। 

3.11 �व��यापी खशुी मापन सूचक (�ा�पीनेश इ��े�स) 
मा नेपाल अ�हले ३ �थान मा�थ ��न सकेको 
छ। के���य त�या� �वभाग�ा� ग�रएको सभ��ण 
अनसुार दईु �तहाई भ�दा ��� �यि�ह� खशुी 
रहेको र आधा भ�दा ��� जनताले अक� वष� 
जीवन अझै सखुी हनेु धारणा �य� गरेका छन।् 

3.12 �व� �मण तथा पय��नस���धी सूचक, लै��क 
समानता सूचक, आ�थ�क-सामािजक काय�स�पादन 
सूचक, सं�थागत मू�या�न स���धी �व� सूचकमा 
र �व� ��त�पधा� स���धी सूचकमा नेपालको एक-
एक �थान सधुार भएको छ। यो सगैँ नेपाल 
�व�को �वकासको मानिच�मा ती� �वकास 
भइरहेको छाप पान� सफल भएको छ। 
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4. पूवा�धार �े�मा आ�थ�क ��याकलाप उ�साहजनक 
�पमा अिघ बढेको छ।   

4.1 दईु वष�को अव�धमा मा� �व�तु उ�पादन ३० 
��तशतले व�ृ� भई १०३१ मेगावाटबाट १३४३ 
मेगावाट पगुेको छ। आगामी ३ वष��भ� कि�तमा 
५ हजार जल�व�तु उ�पादन हनेु गर� �नमा�ण काय� 
अिघ ब�ढरहेको छ। �व�तु आपू�त�को सम�या पूण� 
�पमा अ��य भएको छ।भारतबाट आंिशक �पमा 
हनेु गरेको �व�तु आयात घ�नकुा साथै �यसतफ�  
�व�तु �नया�त समेत हनु थालेकोले खदु �व�तु 
आयात घटेको छ।  

4.2 दईु वष�को अव�धमा संघीय सरकारको तफ� बाट 
मा� कुल ३ हजार ६ सय ४९ �क.�म. कालोप�े 
सडक �नमा�ण भएको छ।  सम�मा दै�नक औसत 
५.१ �क.�म.को दरले सडक कालोप�े भइरहेको 
छ।  

4.3 यस अव�धमा ३ सय ६४ पलु �नमा�ण स�प� 
भएका छन।्   

4.4 आ�ो�गक �म स�ब�ध समुधरु बनेको छ। 
औ�ो�गक �े�मा ब�द हडताल रो�कएको छ। 
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औ�ो�गक �े�को लगानीमा उ�ले�य व�ृ� भएको 
छ। उ�ोगमा �व�तु आपू�त�को सम�या पूण� �पमा 
अ��य भएको छ। 

4.5 पय�टन पूवा�धारमा �व�तार भइरहेको छ। सन ्
२०१७ मा पय�टक आगमन सं�या ��तम�हना 
औसत ७८ हजार रहेकोमा २०१९ मा मा�सक 
औसत १ लाख पगुकेो छ। पय�टन �े�को आय 
औसतमा ११ ��तशतले व�ृ� भएको छ।   

5. �यापार घाटा लगायत वा� �े� अस�तलुनमा 
सधुार भएको छ।   

5.1 आ�त�रक उ�पादन बढाउन सरकारले अवल�वन 
गरेको औ�ो�गक तथा कर नी�तको �भाव �व�प 
मलुकुले धा�ै नस�ने गर� लामो समयस�म 
�नर�तर व�ृ� भइरहेको आयात �मश� घ�न 
थालेको  छ। भकू�प गएको वष� बाहेक �वगत 
एक दशक (२०७३/७४) स�म आयातको व�ृ� 
वा�ष�क औसत २० ��तशत रहेकोमा प�छ�लो दईु 
वष�मा ��मक सधुार आउदै यो आ�थ�क वष�को 
प�हलो ८ म�हनामा २.६ ��तशतले घटेको छ। 
यस अव�धमा पे�ो�लयम पदाथ�, �व�तुीय ऊजा�, 
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�समे�ट, धागो, धान-चामल, फलफूल, तरकार�, जी�वत 
जनावर लगायतको आयात उ�ले�य �पमा घटेको 
छ। 

5.2 �नया�तमा �दान ग�रदै आएको अनदुानमा ग�रएको 
व�ृ� र अ�य नी�तगत सधुारका प�रणाम�व�प 
�वगत एक दशक (२०७३/७४) स�ममा औसत 
६ ��तशतले मा� व�ृ� भएको �नया�त व�ृ�को 
तलुनामा प�छ�ला २ वष�मा औसत १५ ��तशतले 
व�ृ� भएको छ। यो आ�थ�क वष�को ८ म�हनामा 
२२ ��तशत भ�दा बढ�ले �नया�त व�ृ� भएको छ। 
पाम तेल, अलैची, दाल, आयवु��दक औषधी, जटुका 
सामान, छुप�, चाँद�का गरगहना र चाउचाउ 
लगायतका व�तहु�को �नया�त उ�ले�य �पमा 
बढेको छ।  

5.3 आयातमा भएको �यूनता र �नया�तमा भएको 
व�ृ�का कारण �यापार घाटा कम हुँदै गएको छ। 
यो आ�थ�क वष�को ८ म�हनामा सो घाटा ४.३ 
��तशतले घटेको छ।  

5.4 �यापार घाटा �नय��ण तथा सेवा अस�तलुनमा 
सधुार भई शोधना�तर ��थ�त बचतमा रहेको छ। 
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वत�मान सरकार गठन हुँदा (२०७४ माघमा) 
�.१८.३ अब� घाटामा रहेको शोधना�तर ��थ�त 
२०७६ फागनमुा �.३७.८ अब�ले वचत रहेको 
छ।�श�ा, �वा��य, पय�टन र मनोर�नतफ� को 
अनाव�यक बा� सेवा भ�ुानी �नय��� हुँदै 
गएकोले सेवा �यापार अनकूुल हनेु �दशातफ�  
उ�मखु भएको छ। 

5.५ धान, मकै, माछा, मास,ु फलफूल, दूध, सागपात 
लगायत आधारभतू खा�ा� र �ष�ध, �ला�उड, 

�समे�ट, �व�कुट, ज�ुा, ��ल�र, चाउचाउ लगायतका 
क�रब दईु दज�न ��ो�गक व�तहु�मा  मलुकु 
आ�म�नभ�र हुँदै गएको छ। 

5.६ �वदेशी म�ुा सं�च�तमा केह� समयस�म चाप परेको 
भए प�न �यसमा उ�लेखनीय सधुार हनु थालेको 
छ। प�छ�लो दईु वष�मा �वदेशी �व�नमय सं�च�त 
�.८७ अब�ले थ�पई २०७६ फागनुमा �.११.४ 
खब� पगुेको छ। यो सं�च�तले १० म�हनाको व�त ु
आयात धा� पया�� हनेु अव�था छ। क�रब डेढ 
वष� यता �व�नमयदरमा �था�य�व कायम छ भने 
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सम� बा� �े� �था�य�वले लगानी र आ�थ�क 
व�ृ�का ला�ग ब�लयो आधार खडा गरेको छ।      

6. �म र रोजगार� �यवि�थत तथा मया��दत �पमा 
अिघ बढेको छ। 

6.1 मया��दत �मको अवधारणा अन�ुप सरकारले �नजी 
�े�मा काय�रत ��मकह�को �यूनतम �यालामा 
२५ ��तशतले व�ृ� र सामािजक सरु�ाका 
�ावधानह� लागू गरे प�ात ् ��मकह�को 
जीवन�तरमा सधुार हनु थालेको छ। 

6.2 ��च आ�थ�क व�ृ�सँगै वा���क क�रब ४ लाख 
रोजगार� �सज�ना भएको अनमुान छ। अ�तरा���य 
�म संगठनको अ�ययन (२००४-१५) अनसुार 
नेपालमा �मको आ�थ�क व�ृ�दर सगँको लचकता 
०.५७ छ। अथा�त १ ��तशतले आ�थ�क व�ृ� 
हुँदा ०.५७ ��तशतले रोजगार� ब�ने देिख�छ। 
�यसैले ७ ��तशतको आ�थ�क व�ृ�बा� ४ 
��तशतले रोजगार� व�ृ� भएको अनमुान ग�रएको 
हो।  

६.३ लघ�ुव� र सह�ुलयतपूण� कजा� काय��मबा� 
�वरोजगार� बढेको छ। �वदेशमा रोजगार�का 
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अवसर बढेसँगै वैदेिशक रोजगार�मा जानेको सं�या 
घटेको छ। गत एक दशकमा ��तवष� औसत ४ 
लाखका दरले नेपाल� यवुा वैदेिशक रोजगार�मा 
जाने गरेकोमा गत दईु वष�मा औसत ३ लाख मा� 
�वदेश गएका छन।् यो वष�को ८ म�हनास�ममा 
थप १ लाख ९४ हजार �यि�ले मा� वैदेिशक 
रोजगार�का ला�ग �म ि�वकृ�त �लएका छन।् 
�व�षेणमा आधा�रत अथ�त�� अब �मश� 
आ�त�रक उ�पादन र आयमा आधा�रत 
अथ�त��त��  उ�मखु हनु थालेको छ। 

6.४ ���लत �यालादर, तलब, भ�ा लगायतका स�ुवधामा 
उ�ले�य व�ृ�सँगै आधारभतू उपयोगका व�तकुो 
मू�य व�ृ�लाई औसत ५ ��तशत �भ� �स�मत रा� 
स�कएकोले ��मकको वा�त�वक �याला व�ृ� भई 
�यशि�मा सधुार र ग�रब कामदार (Working 

Poor) को अनपुात घ�दै गएको छ।  

7. नेपाल �वदेशी लगानीको आकष�क ग�त�य हनु 
थालेको छ।   

7.1 सरकारले �यावसा�यक सधुार काय�मा �त�ता 
�दनकुा साथै नया ँ नी�तगत र कानूनी �यव�थामा 
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सधुार गरेप�ात ्�नजी लगानीको आकष�ण थ�पएको 
छ। गतवष� सफलतापूव�क स�प� ग�रएको लगानी 
स�मेलनको कारण लगानी बोड� माफ� त �व�तु 
(मा�थ�लो म�या��द�, म�या��द� बेशी, मा�थ�लो 
��शलु� जल�व�तु तथा �ीड कने�सन), भ�परु र 
पोखरामा होटल, सवार� साधन ��पादन र झापामा 
��ो�गक पाक�  स�हत ८ �व�भ� आयोजनाह� 
�नमा�णको ला�ग �.२ खब� १० अब� बराबरको 
�वदेशी लगानी �वीकृ�त भएको छ।   

7.2 एक�कृत कृ�ष प�रयोजना,  बा�हर� ��पथ �वकास, 

�नजग� अ�तरा���य �बमान�थल र जल�व�तु 
(तमोर, सनुकोशी प�हलो र दो�ो, त�लो अ�ण, 

पि�म सेती र एसआर-६) गर� १४ आयोजनाको 
ला�ग �. १४ खब�भ�दा ब��को �वदेशी लगानी 
��तब�ता �ा� भएको छ। 

7.3 दईु दशकदेिख ��त�ा ग�रएको साव�ज�नक �नजी 
साझेदार� ऐन काया��वयनमा �या�एको छ। �वदेशी 
लगानी आक�ष�त गन� ��े�यले ��ो�गक �यवसाय 
ऐन, �वशेष आ�थ�क �े� ऐन, �वदेशी लगानी तथा 
��व�ध ह�ता�तरण ऐन लगायत लगानी स�ब�धी 
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एक दज�न भ�दा ब�� ऐन �नयमह� तजु�मा र 
प�रमाज�न गर� काया��वयनमा �याइएको छ। 
लगानीकता�लाई सहज र �तु सेवा �दान गन� 
��े�यले एक�ार सेवा  काया��वयनमा �याइएको 
छ। यसको न�तजा लगानीको आकडाबाट देिखन 
थालेको छ। वत�मान सरकार गठन हदुासँ�मको 
एक वष�को अव�धमा �.२१ अब�को ��य� �वदेशी 
लगानी ��तब�ता �ा� भएकोमा यो दईु वष�को 
अव�धमा ��ोग �वभाग माफ� त �.९५ अब� 
बराबरको ��तब�ता �ा� भएको छ।   

7.4 �वदेशी लगानी �वाहलाई सहजीकरण गन� नेपालको 
�े�डट रे�ट� गन� काय� अि�तम चरणमा पगुेको 
छ। 

7.५ सरकारले आ�थ�क �णाल� र लगानीको 
वातावरणमा गरेको सधुारको र�तार अ�तरा���य 
�नकायह�को ��तवेदनमा समेत ��त�बि�बत हनु 
थालेको छ।�व� ब�कको �यवसाय सहजीकरण 
स�ब�धी सूचाका� (डइुङ �वजनेश इ�डे�स) मा 
गत वष� नेपाल ११० औ ं �थानमा रहेकोमा यो 
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वष� १६ अंकले सधुार आई ९४ औ ं ��ानमा 
उि�लएको छ ।   

7.६ ��ाचार �नय��� र पारदिश�ता स�ब�धी सूचका� 
(कर�सन पस��सन ���े�स) मा नेपाल ११ 
��ानले बढ� १२४ औ ं ��ानबा� ११३ औ ं
��ानमा पगुेको छ । �व�धको शासनको सूचकमा 
नेपाल २ ��ान मा�� उि�लन सफल भएको छ।   

7.७ �व� शाि�त सूचक (�लोबल पीस ���े�स) मा 
नेपालले यस वष� १२ �ब�दलेु सधुार गर� १६५ 
देशम�ये नेपाल ७६ औ ं ��ानमा कायम भएको 
छ ।   

(ग)  �व�ीय �े�  

8. नाग�रकमा �व�ीय पहुँच उ�ले�य बढेको छ।  

8.1 २०७४ माघमा ३७४ ��ानीय तहह�मा मा� 
वाि��य ब�कह�को शाखा रहेकोमा २०७६ 
फागनसु�म ७४६ ��ानीय तहमा वाि��य 
ब�कह�का कि�तमा एक शाखा पगुेको छ। 
�शास�नक के��को �ववाद नभएका र �यूनतम 
भ��तक पूवा�धार भएका बाकँ� सबै ��ानीय 
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तहह�मा यसै ��थ�क वष��भ� ब�क शाखा प�ु याउने 
तयार� भइरहेको छ।  

8.2 दईु वष� अिघ ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�को शाखा 
सं�या ५७५१ रहेकोमा २०७६ फागनमुा सो 
सं�या १.७ गणुाले व�ृ� भई ९६४० पगुकेो छ। 
एट�एम सं�या २६३८ बाट ४६ ��तशतले ब�� 
३८६३ पगुकेो छ। मोवाइल ब��क� �योगकता� ३ 
गणुाले ब�� १ करोड नाघेको छ। दईु वष� अिघ 
��त ब�क शाखा औसत ५०११ �यि�लाई सेवा 
�दान भएको ि�थ�तबाट हाल ��त ब�क शाखा 
औसत ३०७२ �यि�लाई सेवा पगुेको छ। 

8.3 २०७४ माघमा ब�क �न�पे खाता सं�या २ करोड 
१५ लाख रहेकोमा यो दईु वष�को अव��मा ४७ 
��तशतले ब�� ३ करोड १७ लाख पगुकेो छ। 
�यसैगर�, कजा� खाता सं�या  १९ ��तशतले व�ृ� 
भई १२ लाख ६९ हजार बाट १५ लाख १४ 
हजार पगुकेो छ। 

8.4 पूजँी बजारतफ�  यो दईु वष�को अव��मा थप �.९४ 
अव� बराबरका शेयर र �.३६ अब� बराबरका 
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सं�थागत ��प� सूचीकृत भएका छन।् शेयर 
बजार सधुारो�मखु एवम ्ग�तशील बनेको छ।  

8.5 क�रब २२ ��तशत नाग�रक सहकार� सं�थामा र 
१४ ��तशत नाग�रक लघ�ुव� �व�ीय सं�थामा 
आव� भएका छन।् 

8.6 दईु वष� अिघ १० ��तशत भ�दा कम नाग�रकमा 
बीमा सेवाको पहुँच रहेकोमा अ�हले क�रब २२ 
��तशत नेपाल� नाग�रकमा बीमाको पहुँच पगुेको 
छ। वैदेिशक रोजगार�मा गएका नाग�रकको बीमा 
समेत समावेश गदा� कि�तमा २६ ��तशत नेपाल� 
नाग�रकमा वीमाको पहुँच पगुकेो ि�थ�त छ।   

8.7 यस अव�धमा �.२० अब� च�ुा पूजँी भएको 
पूवा�धार �वकास ब�कको �थापना गर� संचालनमा 
�या�एको छ। सबै �देशमा नेपाल रा� ब�क र 
वाि��य ब�कह�का �ादेिशक काया�लयह� �थापना 
भई स�ालनमा आएका छन।्  

9. �याजदर थप पारदश� र ��त�पध� हुँदै गएकोले 
वचत र लगानी दबैु �ो�सा�हत भएका छन।्    

9.1 लगानीका ला�ग �पल�ध हनेु पूजँीको लागत घ�दै 
गएको छ। २०७४ माघमा वाि��य ब�कह�को 
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आधार दर (Base Rate) औसत १०.२ ��त�त 
रहेकोमा २०७६ फागनुमा ९.४ ��त�तमा झरेको  
छ भने �न�ेपको औसत �याजदर दईु वष� अिघ 
६.४ ��त�त रहेकोमा २०७६ फागनमुा ६.८ 
��त�त पगुकेो छ।  

9.२ यसर� आधार दरमा सधुार माफ� त कजा�को 
�याजदर घ�ने र �न�ेपको �याजदर ब�ने �व�ृतले 
कजा� र �न�पे बीचको औसत �याजदर अ�तर 
२०७४ माघमा ५.५ ��त�त रहेकोमा हाल घटेर 
५ ��त�तमा �स�मत भएको छ। 

9.3 बचत तथा ऋण सहकार� सं�थाह�मा कजा�को 
अ�धकतम �याजदर सीमा �नधा�रण ग�रएको छ। 

10. �व�ीय साधन उ�पादनमखुी हुँदै गएको छ।  

10.1 दईु वष�मा नै वािण�य ब�कह�को कृ�ष �े�मा 
गएको कजा� �.१३० अब�बाट दो�बर भई 
२०७६ फागनुमा �.२६४ अब� पगुेको छ भने 
पय�टन �े�मा �वा�हत कजा� प�न दो�बरले ब�� 
�.६५ अब�बाट २०७६ फागनुमा �. १२८ अब� 
पगुेको छ। �यसैगर�, उजा� �े�मा �वा�हत कजा� 
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२.२ गणुाले ब�� �.६२ अब�बाट �.१३७ अब� 
पगुेको छ।     

10.2 उ�पादनशील �े� तथा �नया�तलाई �ो�सा�हत गन� 
उ�े�यले �था�पत पनुक� जा� कोष २०७४ माघमा 
�.१०.८ अब� भएकोमा यसलाई ४ गणुाले व�ृ� 
गर� �.५० अब� प�ु याउने ल�य अन�ुप २०७६ 
फागनुस�म �.४२.६ अब� प�ु याई स�कएको छ। 
सबै �देशह�मा पनुक� जा�को पहुँच स�ुन��त 
ग�रएको छ।  

10.3 सरकारले उ�पादन र रोजगार� अ�भव�ृ� गन� ९ 
�कारका सह�ुलयतपूण� कजा� काय��म स�ालनमा 
�याएको छ। �यावसा�यक कृ�ष, �श��त र 
�वदेशबाट फ�क� एका यवुा, म�हला उ�मी, द�लत 
समदुायले पर�परागत �यवसाय संचालन, उ�च 
�ा�व��क तथा �यावस�यक �श�ा अ�ययन र 
ता�लम र भकू�प �प��तलाई आवास �नमा�णमा 
समेत �दान ग�रने य�तो कजा�मा सरकारले ५ 
��तशत �याज अनदुान उपल�� गराउने �यव�था 
छ। साथै, य�तो कजा�को सरु�ण र बीमा खच�मा  
७५ ��तशत अनदुान �दने नी�त अनसुार सरकारले 



 

(25) 
 

दईु वष�मा �.२.५ अब� अनदुान भ�ुानी 
ग�रसकेको छ।   

10.4 कृ�ष �े�मा सह�ुलयतपूण� कजा�को श�ुवात गरे 
यता २०७४ मा�स�ममा ६ हजार कृषकले य�तो 
कजा� �ा� गरेकोमा यो दईु वष�को अव��मा सो 
कजा� ३.८ गणुाले व�ृ� भई २०७६ फागनुमा 
���ै २३ हजार कृषकले कृ�षमा सह�ुलयतपूण� 
कजा� �ा� गरेका छन।् यस वाहेक ४ हजार ८ 
सय �यि�ले अ�य �कारका सह�ुलयतपूण� कजा� 
�ा� गरेका छन।्    

11. �व�ीय �े� स�ुढ हुदैँछ। 

11.1 ब�क तथा �व�ीय सं�थाह� एकापसमा गा�ने र 
गा�भने नी�तलाई �ो�सा�हत ग�रएको कारण दईु 
वष�को अव��मा २७ ब�क तथा �व�ीय सं�थाह� 
एक आपसमा गा�भने वा �ा�� गन� ���याबा� 
२२ सं�थाह�को इजाजत खारेज भई ५ सं�था 
बनेका छन।् ठूला ब�कह� समेत एक आपसमा 
गा�भन थालेका छन।्   

11.2 वािण�य ब�कह�को खराब कजा� अनपुात दि�ण 
एिशयामै सबैभ�दा �यून रहेको छ। हाल य�तो 
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अनपुात १.७ ��त�त रहेको छ। ब�क तथा 
�व�ीय सं�थाह�को पूजँी पया��ता �यूनतम ११ 
��त�त हनु ुपन�मा २०७६ फागनुमा १२ ��त�त 
भ�दा ब�� रहेको छ।   

11.3 ��पादन अ�भव�ृ� र रोजगार� सजृना गन� 
��े�यले सरकार� �नकायह�बा� �था�पत कोषह� 
ब�क तथा �व�ीय सं�थाह� माफ� त स�ालन गन� 
नी�त अन�ुप �ामी� �वावल�बन कोषलाई साना 
�कसान �वकास लघ�ुव� �व�ीय सं�थामा 
ह�ता�तर� गर� स�ालनमा �या�एको छ।   

11.4 सरकार संल�न �व�ीय सं�थाको कारोबार र 
मनुाफा आज�नमा ��ले�य सधुार आएको छ। 
केह� वष� अ�घस�म ��ा�मक पूजँी कोष भएका 
सरकारको �वा�म�वमा रहेका वा���य व�कह�ले 
��ले�य मनुाफा आज�न गन� थालेका छन।् वीमा 
क�पनीह�को ले�ापर��� अ�ाव�धक हदैुछ। 
नाग�रक लगानी कोष र कम�चार� स�य 
कोषह�को काय� �ज�मेवार� र संरचना 
प�रमाज�नको �ममा छ। �न�पे तथा कजा� 
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सरु�ण कोष लगायत अ�य सं�थाह�को सं�थागत 
र �व�ीय �मता स�ुढ बनाइएको छ।    

11.5 ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�मा अ�तरा���य �व�ीय 
��तवेदन मान (NFRS) लागू ग�रएको छ। कजा� 
सूचना र सरुि�त कारोबार ऐन प�रमाज�न काय� 
अिघ बढेको छ।  

11.6 अ�तरा���य जगतमा नेपालको �व�ीय साख 
अ�भव�ृ� गन� २०७६ माघदेिख ठूला �व�ीय 
कारोबारको अनगुमन goAML Software माफ� त 
हनेु �यव�था ग�रएको छ।   

11.7 यस अव�धमा �व�ीय सं�थाका पदा�धकार�ह�को 
ला�ग आचार सं�हता �नमा�ण, �याजदर र सेवा 
श�ुक �नधा�रणमा थप पारदश�ता, लेखा प��तमा 
सधुार, �व�तुीय ��व�धको उपयोगमा व�ृ� 
लगायतका नी�तगत र ���यागत सधुारले �व�ीय 
�े�मा सशुासन प� स�ुढ हनुकुो साथै 
नाग�रकमा सेवा गणु�तर अ�भव�ृ� भएको छ।  
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12. भ�ुानी �णाल�लाई �व�तुीय ��व�धय�ु बनाई 
�व�तुीय कारोबारलाई �ो�सा�हत ग�रएको छ।   

12.1 भ�ुानी �णाल� सहज र सरल बनाउनकुो साथै 
कारोवार त�काल फरफराक गराउने उ�े�यले 
वा�त�वक समयको भ�ुानी �णाल� (Real Time 

Gross Settlement, RTGS) काया��वयनमा 
�याइएको छ। �डिजटल नेपाल �ेमवक� ले �न���� 
गरेका रणनी�त अन�ुप ��थ�क कारोबार �व�तुीय 
मा�यमबाट गन� Connect IPS, मोवाइल ब��क�, 

इ�टरनेट ब��क�, QR COde लगायतका �व�तुीय 
भ�ुानीका उपकरणह� �योगमा �याइएको छ।  

12.2 खानेपानी र �व�तु सेवा श�ुक �व�तुीय 
मा�यमबाट भ�ुानी गन� स�कने प��तको श�ुवात 
ग�रएको छ। 

12.3 भ�ुानी �णाल�मा काड� र इ�टरनेटको �योगलाई 
�ो�साहन गन� �व�तुीय मा�यमबाट ग�रने 
भ�ुानीको सीमा बढाइएको छ। 

12.4 नेशनल पेमे�ट गटेवेको �थापना गर� भ�ुानी 
�णाल�को फरफारक नेपालमा नै हनेु �यव�था 
�मलाउने काय� अिघ बढेको छ। 
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13. �व�ीय �े�मा कानूनी सधुारले ग�त �लएको छ।   

13.1 नेपाल रा� ब�क ऐन, ब�क तथा �व�ीय सं�था 
स�ब�धी ऐन, नाग�रक लगानी कोष ऐन, बीमा ऐन, 

�धतोप� बोड� ऐन लगायतका �व�ीय �े�सँग 
स�ब��धत �व�भ� ऐन�� प�रमाज�नको ला�ग 
संघीय संसदमा पेश ग�रएको छ। 

13.2 सरु��त, �व�थ तथा स�म भ�ुानी �णाल�को 
�वकास गन� भ�ुानी तथा �� य�� ऐन, २०७५ 
काया��वयनमा �या�एको छ।   

13.3 नेपालको ब��क� �े�ला� अ�तरा���य �तरमा 
तलुनायो�य र ��त�पध� बनाउन वासेल-३ 
लगायत �नयमन तथा सपु�रवे�णका �े�का 
अ�तरा���य असल अ�यास�� लागू ग�रएको छ। 
सपुर�वे�क�य सूचना �णाल� (Supervisory 

Inspection System, SIS) संचालनमा �याउने 
तयार� अ��तम चरणमा पगुेको छ।    

13.4 ब�क तथा �व�ीय सं�था��ले �.५० करोड वा 
सोभ�दा ब��को कजा� �वा� वा नवीकरण गदा� 
�े�ड� रे��� एजे�सीबा� रे��� गनु�पन� �यव�था 
ग�रएको छ। 
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13.5 साना �न�ेपकता�को �न�ेप संर��को सीमा �.२ 
लाखबाट व�ृ� गर� �.३ लाख ग�रएको छ। 

14. लगानीको आव�यकता प�रपू�त� गन� थप साधन 
प�रचालनमा जोड �दइएको छ।  

14.1 वा���य ब�कह�ले �थानीय तहको स��त कोषमा 
ज�मा भएको रकमको ५० ��तशत �न�ेपको 
�पमा प�रचालन गन� पाउने �यव�था ग�रएको 
छ। 

14.2 ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�ले �ाथ�मक पूजँीको 
शत��तशतस�म द���काल�न ��प� जार� गन� 
पाउने �यव�था ग�रएको छ।   

14.3 ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�लाई �वदेशी सं�थागत 
�न�ेपकता� तथा गै�आवासीय नेपाल�लाई �वदेशी 
म�ुामा �न�ेप प�रचालन गन� �ो�सा�हत ग�रएको 
छ। य�तो �न�पेको शत ��तशतस�म कजा� 
�वाह गन� स�कने �यव�थाह� काया��वयनमा 
�याइएको छ।  

14.4 नेपाल� नाग�रकले सनुलाई ब�क तथा �व�ीय 
सं�थामा �न�ेपको �पमा रा� पाउने �यव�था 
ग�रएको छ।   
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14.5 वैक तथा �व�ीय सं�थाह�ले �वदेशी संग��त 
सं�थाह�बाट ऋण �लन पाउने �यव�थाको 
श�ुवात ग�रएको छ। यो �यव�थाको 
काया��वयनबाट हालस�म १० ब�क तथा �व�ीय 
सं�थाह�ले ���ै �.९ अब� ऋण �ा� ग�रसकेका 
छन ् भने क�रव �.१६ अब� ऋण �वीकृत भई 
�ा� गन� चरणमा रहेको छ।   

14.6 सह�ुलयतपूण� कजा� �वाह र द�घ�काल�न 
ऋणप�बाट संक�लत रकम कजा� तथा �ोत 
अनपुात गणना गदा� समावेश गनु� नपन� �यव�था 
ग�रएको छ।  

14.7 �वदेशी लगानीलाई �ो�सा�हत गन� हे�ज� स�ुव�ा 
स�ब��ी �यव�था काया��वयनमा �या�एको छ।   

15. पूजँी बजारको �वकासको ला�ग कर �णाल�ले 
�ो�सा�हत गरेको छ।   

15.1 ��तोप�को �ब��बाट �ा� पूजँीगत लाभमा असलु 
हुँदै आएको पूजँीगत लाभकर ७.५ ��तशतबाट 
घटाई ५ ��तशत कायम ग�रएको छ। 



 

(32) 
 

15.2 वा�त�वक �े�का क�पनीला� ��तोप� बजारमा 
सूिचकृत हनु �ो�सा�हत गन� कर छुटको �यव�था 
ग�रएको छ। 

15.3 �.५० करोड वा सोभ�दा ब�� च�ुा पूजँी भएका 
�ा�भेट �ल�मटेड क�पनीले पि�लक �ल�मटेड 
क�पनीमा �पा�तरण भएमा भ�ुानी गनु�पन� 
आयकरमा केह� छुट �दने �यव�था ग�रएको छ। 

15.4 म�न �ा�सफर, पूजँी बजार �यवसाय, ��तोप� 
�यवसाय, मच��ट ब��क� �यवसाय, कमो�डट� 
�यूचर माक� ट र ��तोप� तथा कमो�डट� दलाल 
लगायतका �व�ीय सेवामा मू�य अ�भव�ृ� कर 
नला�ने �यव�था ग�रएको छ। 

16. पूजँी बजारको दायरा �व�तार हनुकुो साथै कारोबार 
�व��ुीकरण भएको छ।   

16.1 २०७५ का�त�कदेिख ने�सेको दो�ो बजार 
कारोबार अनलाइन �णाल� माफ� त श�ु ग�रएको 
छ। सबै िज�लाह�बाट आ�वा �णाल� माफ� त 
�ाथ�मक बजारमा लगानी गन� स�ने �यव�था 
ग�रएको  छ।   
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16.2 ��तोप�को दो�ो बजारमा थोक कारोबार गन� 
�.५ अब�को च�ुा पूजँी भएको �टक ��लर 
क�पनी दता� भई िश� स�ालनको ���यामा 
रहेकोछ। ��प� बजार �व�तार भएको छ।   

16.3 स�क� ट �ेकर ���यामा पनुरावलोकन ग�रएको 
छ। ��तोप� कारोबारको राफसाफ तथा 
नामसार� ५ �दनबाट घटाई ३ �दन �भ� हनु ुपन� 
�यव�था ग�रएको छ। ��तो रािखएको शेयरको 
मू�य २० ��तशतस�म घ�दा मािज�न कल गनु�पन� 
�यव�था हटाइएको छ।   

16.4 ��तोप� बजारमा नाग�रकको पहँूच अ�भव�ृ� गन� 
साव�ज�नक �न�काशनमा �यूनतम १० 
�क�ास�मको शेयरको ला�ग आवेदन �दन पाउने 
�यव�था ग�रएको छ।   

16.5 ��तोप� दलाल �यवसायीह� माफ� त मािज�न 
कारोबारको स�ुवात ग�रएको छ। ब�क तथा 
�व�ीय सं�थाह�ले शेयर ��तोमा कजा� �दान गन� 
स�ने सीमा �ाथ�मक पूजँीको २५ ��तशतबाट 
बढाई ४० ��तशत प�ु याइएको छ।  
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16.6 क�पनीह�को �े��ट रे�ट� प�ात ्मा� �धतोप� 
साव�ज�नक �न�कासन गनु� पन� �यव�था ग�र�को 
छ। �टाट� अप, �ा�भेट ���वट�, भे�चर �या�पटल 
�व��न गन� वैक��पक लगानी कोषको �यव�था 
काया��वयनमा �या��को छ। 

16.7 यस अव�धमा �व�श��कृत लगानी कोष �नयमावल�, 
�धतोप� दता� तथा �न�काशन �नयमावल�, सामू�हक 
लगानी कोष �नयमावल�, �धतोप� �यवसायी 
(मच��ट बैकर) �नयामावल� र �धतोप� �यवसायी 
(�धतोप� दलाल तथा �धतोप� �यापार�) 
�नयमावल�ह� संशोधन ग�र�को छ।  

(घ)  राज�व �णाल� 

17. करको दायरा र सेवाको पहुँच उ�ले�य बढेको 
छ।   

17.1 २०७४ माघस�ममा �थायी लेखा न�बर �लनेको 
सं�या १६ लाख ९६ हजार रहेकोमा यस 
अव�धमा यो सं�या ���ै दो�बरले ब�ृ� भई 
२०७६ फागनुमा ३२ लाख ७८ हजार पगुकेो 
छ।  
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17.2 मू�य अ�भव�ृ� करमा दता� हनेुको सं�या २०७४ 
माघमा १ लाख ६७ हजार रहेकोमा यस 
अव��मा डेढ गणुाले बढ� २०७६ फागनुमा २ 
लाख ५६ हजार पगुकेो छ। 

17.3 दईु वष� अिघ अ�त���ुकमा ५६ हजार करदाता 
दता� भएकोमा यस अव��मा ७७ ��त�तले व�ृ� 
भई ९९ हजार पगुेको छ।    

17.4 सेवा�ाह�ले जनुसकैु ��त�रक राज�व काया�लय 
वा करदाता सेवा काया�लयबाट �यि�गत �थाय� 
लेखा न�बर �लन स�कने �यव�था �मला�एको 
छ। 

17.5 यस अव��मा म�यम�तर�य करदाता काया�लय 
�थापना गनु�को साथै २ ��त�रक राज�व 
काया�लय र ३३ करदाता सेवा काया�लयह� थप 
ग�रएको छ। का�माड� �प�यका १३ र 
�प�यका वा�हरका ९ गर� २२ करदाता सेवा 
काया�लयह�को �तरो��त ग�रएको छ। �यसैगर�, 
७ छोट� भ�सार काया�लयह�लाई मूल भ�सार 
काया�लयमा �तरो��त ग�रएको छ।   
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18. आयातमा आधा�रत राज�व �णाल� आ�त�रक 
उ�पादनमखुी हुँदै गएको छ।   

18.1 २०७४ माघमा कुल कर राज�वमा आयातबाट 
संकलन हनेु राज�वको अंश ४९ ��तशत 
रहेकोमा दईु वष�को अव�धमा ४५ ��तशतमा 
झरेको छ भने आ�त�रक राज�वको अंश ५१ 
��तशतबाट ब�� ५५ ��तशत पगुकेो छ। 

18.2 चाल ुआ���क वष�को प�हलो ८ म�हनामा आयकर 
गत वष�को सोह� अव�धको तलुनामा २९.३ 
��तशतले र आ�त�रक मू�य अ�भव�ृ� कर ३६ 
��तशतले व�ृ� भएको छ। आ���क वष� 
२०७४/७५ को प�हलो ६ म�हनामा य�ता 
करह�को व�ृ�दर �मश� १२.५ ��तशत र 
२१.६ ��तशत रहेको ��यो। 

19. राज�व �णाल�लाई �ग�तशील र सम�या�यक 
बनाइएको छ।   

19.1 �ाकृ�तक �य��को आयमा भ�ुानी गनु�पन� १५ 
��तशत र २५ ��तशतको आयकरको दरलाई 
प�रवत�न गर� १० ��तशत, २० ��तशत र ३० 
��तशत ग�रएको छ।   
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19.2 आय कर छुटको सीमा व�ृ� गर� �यि�को ला�ग 
�.४ लाख र द�प�तको ला�ग �.४ लाख ५० 
हजार कायम ग�रएको छ। 

19.3 म��लक हकको �पमा रहेको िश�ालाई सव�सलुभ 
बनाउने उ�े�यले �नजी शैि�क सं��ाले �तन� 
िश�ा सेवा श�ुक खारेज ग�रएको छ। 
सामदुा�यक िश�� सं��ाह�ले �व�ा�� 
ओसारपसार गन� �योजनको ला�ग बस पै�ार� गदा� 
ला�ने भ�सार महसलुमा ७५ ��तशत छुट �दने 
�यव��ा ग�रएको छ। 

19.4 �वा��य सेवालाई ग�ु�तर�य र पहँू�यो�य बनाउन 
�वगतदेिख असूल हदैु आएको �वा��य सेवा कर 
खारेज ग�रएको छ। �वा��य सेवामा ला�दै 
आएको मू�य अ�भव�ृ� कर समेत खारेज ग�रएको 
छ। 

19.5 सामदुा�यक सं��ाबाट सं�ालन ग�रएका �वा��य 
सं��ाह�को करयो�य आयमा ला�ने करमा २० 
��तशतको छुट �दने �यव��ा ग�रएको छ। 
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19.6 दघु�टना र �वा��य बीमा ���मयम भ�ुानी गदा� 
ला�दै आएको मू�य ��भव�ृ� कर खारेज ग�रएको 
छ। 

19.7 �थानीय तहले ख�रद गन� ए�बलेु�समा कर छुट 
�दने नी�तगत �यव�था ग�रएको छ। 

19.8 �नव�ृभरण कोष र योगदानमा आधा�रत सामािजक 
सरु�ा कोषमा योगदान गन� �यि�को आयमा 
ला�ने १ ��तशत कर हटाइएको छ।   

20. राज�व �णाल�ले उ�पादन र रोजगार� �सज�नालाई 
�ो�सा�हत गरेको छ। 

20.1 उ�ोगह�लाई उ�पादन र रोजगार�को �सज�नाको 
आधारमा आयकर छुटको �यव�था ग�रएको छ। 
लघ ुउ�म �यवसायले िचया उ�पादन र �शोधन 
गन� उ�ोग, कपडा उ�ोग र द�ुध पदाथ�को 
कारोवार गन� डेर� उ�ोगह�ले �तनु�पन� आयकरको 
दरमा ५० ��तशत छुटको �यव�था ग�रएको छ। 
म�हला उ�मीह�बाट संचालन हनेु लघ ुउ�ोगमा 
थप २ वष� कर छुटको �यव�था ग�रएको छ।  

20.2 �यावसा�यक खेती, पशपंुछ�पालन र ज�डवटु� खेती 
गन�लाई �नि�त मापद�डको आधारमा कर छुटको 
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�यव�था ग�रएको छ। फलफूलका �ब�वा तथा 
बीउ�ब�नको आयातमा ला�ने भ�सार महसलु र 
कृ�ष सधुार श�ुकमा छुट तथा सह�ुलयतको 
�यव�था ग�रएको छ। 

20.3 �वदेशी उ�पादनला� संर�� गन� कुखरुाको मास,ु 

िचया, कफ�, आल ु िच�स, केराउ, बदाम लगायत 
पया�� आ�त�रक उ�पादन स�भा�य भएका 
व�तहु�को आयातमा भ�सारदर व�ृ� ग�रएको 
छ। 

20.4 उ�ोगले पै�ार� गन� क�चा पदाथ�को भ�सार 
महसलु दर सामा�यतया तयार� व�तकुो भ�दा एक 
तह कम ग�रएको छ। उ�ोगह�ले �वशेष 
�यो�नका ला�ग य��उपकर� ��थायी पै�ार� 
गदा� महशलु वापतको रकम नगद धर�ट� रा�पुन� 
�यव�थाको स�ा ब�क �यारे�ट� राखे प�ुने 
�यव�था ग�रएको छ। 

20.5 �नया�त �यापार �व��नका ला�ग आ�नो 
उ�पादनको २० ��तशत वा �.१ करोड भ�दा 
ब�� मू�यको तयार� व�त ु �नकासी गन� सबै 
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�कारका उ�ोगले व�डेड वेयर हाउसको स�ुव�ा 
�ा� गन� स�ने �यव��ा �मलाइ�को छ। 

20.6 �न�ा��रत �े�का उ�ोगह�ले आिज�त नाफा 
पूजँीकरण गरेमा लाभांश कर नला�ने �यव��ा 
ग�र�को छ। 

20.७ ��त ��वक�सत �े�मा ��ा�पत ��ानीय 
फलफूलमा आ�ा�रत उ�ोग�ाट उ�पा�दत 
वाइनको उ�पादनमा ला�ने ��त�श�ुकमा ८० 
��तशत छुट हनेु �यव��ा ग�र�को छ। 

20.८ गाउँपा�लकामा स�ा�लत �व�ीय कारोवार गन� 
सहकार� सं��ाह�को आयकरमा पूण� छुट 
�दइ�को छ भने नगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका 
र महानगरपा�लकामा स�ा�लत �य�ता 
सं��ाह�को आयकरमा ७५ ��तशतस�म छुट 
�दइ�को छ।  

20.९ नव �वत�न गन� �कृ�तका �यवसायला� करको 
दायरामा आउन �ो�सा�हत गन� �वगतको कर 
दा�य�व फरफारक गन� �यव��ा �मलाइ�को छ।  
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21. कर �णाल� पारदश� र अनमुानयो�य बनाइएको 
छ।  

21.1 मू�य अ�भव�ृ� करको ��ा�पत मा�यता अन�ुप 
�ब��को आधारमा ��पादक र �व�ेतालाई �दान 
गन� ग�रएको मू�य अ�भव�ृ� कर ��ता�को 
�यव��ा खारेज ग�रएको छ।    

2१.2 �यवसायको �व�ीय �ववरण तयार गदा� र �योग 
गदा� ब�क र कर �योजनका ला�ग छु�ाछु�ै 
�ववरण पेश गन� �वकृ�तको अ��य गर� �व�ीय 
�ववरणमा एक�पता �या�ने प��तको �वकास 
ग�रएको छ।   

21.3 बजारमा �वल �वजक जार� गन� �ो�सा�हत गन� 
��े�यले �पभो�ाले �व�तुीय मा�यमबा� भ�ुानी  
गरेको �वलमा �तरेको मू�य अ�भव�ृ� करको १० 
��तशत ��ता� �दने �यव��ा ग�रएको छ।   

2१.4 करदाताको अ�भलेख अ�ाव�धक गन� बायोमे��क 
दता� �णाल� श�ु ग�रएको छ।  

21.5 संय�ु �प�ममा संल�न �य��लाई कर दा�य�व 
भ�ुानी गन� �य��गत �पमा प�न �ज�मेवार हनेु 
�यव��ा ग�रएको छ। 
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21.6 लगातार ६ म�हनास�म मू�य ��भव�ृ� करमा 
�े��� हनेु करदातालाई मू�य ��भव�ृ� कर 
��ता� �दने �यव�थामा प�रमा��न गर� ४ 
म�हनास�म लगातार �े��� रहेमा नै मू�य 
��भव�ृ� कर ��ता� �दने �यव�था ग�रएकोछ।   

21.7 कर �शासन सम� पेश गरेको आय �ववर�मा 
��ु� भएमा करदाता �वयंले ३० �दन�भ� 
स�याउन पाउने �यव�था ग�रएको छ। 

21.8 आयातदेिख ख�ुा तहस�म व�तकुो ओसारपसारमा 
�ब�क र ��ापनप�को दोहोरो �योग हनेु 
स�भावनाको ���य गन� �ब�� तहस�मका 
मालव�त ुढुवानी �या�क� गन� ��ाल�को (VCTS) 
श�ुवात गर� यसको �भावकार� काया��वयन 
ग�रएको छ।   

21.9 वैदेिशक लगानीलाई �ो�सा�हत गन� बंगलादेशसगँ 
दोहोरो कर उ�मिु� तथा �व�ीय छल �नरो� 
स�ब��ी स���ता भएको छ भने संय�ु ���रा�य 
बेलायत, मलेिशया र �संगापरुसँग यस �कारको 
स���ता गन� ���यामा रहेको छ।  
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21.10Belt and Road Initiative मा आब� भएका 
मलुकुह�बी�को कर �शासनबी� आ��यक 
सम��य र �ा����क सहयोग आदान�दानको 
ला�ग ��ापना ग�रएको BRITACOM मा नेपाल 
सं��ापक सद�य रहेको छ। 

21.11नेपाल सरकारको तफ� बाट हनेु सबै �कारको 
भ�ुानी र �.१० लाखस�मको राज�� संकलन 
���तुीय मा�यमबाट गन� स�कने �य���ा ग�रएको 
छ। ब�कका जनुसकैु शाखाबाट राज�� बझुाउन 
स�कने �य���ा �मला�एको छ। 

21.12कर छल�को जोिखम घटाउन �नि�त �कृ�तका 
कारोबार गन� करदाताले ��न�ाय� �पमा ���तुीय 
मा�यमबाट �बजक जार� गन� �य���ा ग�रएको 
छ। हालस�म ३ हजार ९ सय भ�दा ब�� 
करदाता यो प��तमा समे�टएका छन।्  

21.13��कृ�तको जडको �पमा रहेको कर फ� य�ट 
आयोग ऐन, २०३३ खारेज ग�रएको छ। राज�� 
��ाल� स�ु� गन� नेपाल राज�� परामश� ��कास 
स�म�त गठन आदेश, २०७६ ��ीकृत भई नेपाल 
राज�� परामश� ��कास स�म�त गठन ���यामा 
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रहेको छ। राज�व प�रचालनमा संल�न 
प�ा��कार� र कम�चार�ह�को स�ाचा�रता कायम 
ग�रएको छ।   

22. भ�सार �णाल� �वचा�लत हनेु प��तको �वकास 
ग�रएको छ।   

22.1 भ�सारमा मालव�तकुो घोषणा, वग�करण र 
मू�या�न यथाथ�परक बनाइएको छ। नेपालमा 
प�हलो पटक ASYCUDA World  मा भ�सार 
मू�या�न �णाल�को �वकास गर� भ�सार 
मू�या�नलाई �वचा�लत बनाईएको छ। हालस�म 
�मखु १६ भ�सार काया�लयह�मा यो �यव�था 
लागू भएको छ। ठूला भ�सार काया�लयह�मा 
Gate entry, Valuation, Bank Guarantee 
Management, Goods Deposit/ Seizure 
Management Module ज�ता �वचा�लत  
�णाल�ह� लागू ग�रएको छ। 

22.2 आ�सकुडा �णाल� माफ� त सेवा�ाह�ले आफूले 
आयात र �नया�त गन� लागकेो मालव�तकुो �ववरण 
तथा भ�सारमा पेश गनु�पन� कागजात �व�तुीय 
मा�यमबाट पेश गन� र जाँचपास स�ब��ी 
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जानकार� �व�तुीय मा�यम�ाट �ा� गन� स�ने 
�यव�था �मलाइएको छ। 

22.3 ��सार जाँचपास ���याको ला�ग २४ ठूला 
��सार काया�लयह�मा आिशकुडा �णाल� �व�तार 
ग�रएको छ।यो संगै नेपालको कुल वैदेिशक 
�यापारमा ९९.८ ��तशत �यापार आिशकुडा 
�णाल�को दायरामा आएको छ। �यसैगर�, १६ 
��सार काया�लयह�मा आईपी �यामरा माफ� त 
दै�नक अनगुमन गन� �यव�था �मलाइएको छ।   

22.4 लामो समय देिख �नमा�णाधीन अव�थामा रहेका 
वीरग� तथा �वराटनगरमा एक�कृत जाँच च�क� 
(ICP) �नमा�ण स�प� गर� स�ालनमा �याइएको 
छ।  

22.5 �यापार सहजीकरण र ढुवानी लागत एवम ्समय 
कम गन� कलक�ा र �वशाखाप�नम 
��दरगाह�ाट आयात हनेु मालव�तमुा �व�तुीय 
मालव�त ु �या�क� �णाल� लागू ग�रएको छ। 
कलक�ा ��दरगाहमा �वगतमा कायम रहेको 
��सार एजे�टको �यव�था हटाइएको छ। 
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22.6 चीनसँग भ�सार सहयोग स���ता ग�रएको छ। 
तातोपानीको लाचा�मा स�ुखा ब��रगाह �नमा�ण 
काय� स�प� गर� स�ालनमा �याइएको छ। 
रसवुाको �टमरेुमा स�ुखा ब��रगाह �नमा�ण काय� 
�तु ग�तमा भइरहेको छ।  

22.7 गणु�तर नखलेुका, कमसल गणु�तर भएका र 
मानव �वा��यमा ��तकूल असर पान� मालव�तकुो 
आयात �नय��ण गन� नी�त �लइएको छ। 
आया�तत व�तकुो �याकेिजङमा �ा��, लेवल आ�� 
अ�नवाय� �पमा खलुाउनपुन� �यव�था ग�रएको 
छ। 

22.8 अ�तरा���य �यापारसँग स�बि��त ४१ 
�नकायह�को सेवा एकै ठाउँबाट उपल�� गराई 
�यापार सहिजकरणको ला�ग Nepal National 

Single Window �णाल� �वकास गन� काय� �ार�भ 
ग�रएको छ।   

22.9 ��.�व.भ�सारको जाँचपासमा �व�तुीय उपकरणको 
�योग बढाउनकुो साथै जोिखम �यूनीकरण गन� 
Air Cargo Control Unit (ACCU) �थापना गर� 
संचालनमा �याइएको छ। 



 

(47) 
 

22.10 भ�सार �शासनको काय�लाई पारदश�, ��व��मखुी, 
�यावसा�यक, �यापार सहजीकरणमै�ी र 
��तरा���य�तरको बनाउन नया ँभ�सार �व�ेयकको 
म�य�दा तयार ग�र �वीकृ�तको ���यामा रहेको 
छ। 

22.11मालव�तकुो वग�करण र उ�पि�को �नयम 
स�ब��मा पूवा�देश �दने �यव�थाको श�ुवात 
ग�रएको छ।  

23. गैरकर राज�वलाई समसाम�यक बनाइएको छ।   

23.1 लामो समयदेिख यथावत रहेका गैरकर राज�वका 
दरह�मा समय सापे� प�रमाज�न ग�रएको छ। 

23.२ सि�त कोषमा ज�मा हनु ु पन� राज�व �व�भ� 
�नकायमा कोष ख�ागर� ज�मा गन� �व�ृतलाई 
�न��सा�हत ग�रएको छ। 

23.३ �वगतमा घाटामा रह� सरकारलाई दा�य�व �सज�ना 
गन� �व�ीय सं�थाह� स�ु� भई ती सं�थाबाट 
सरकारले लाभांश �ा� गरेको छ। 
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(ङ)  बजेट �णाल�  

24. बजेट �णाल� पारदश� बनाइएको छ।   

24.1 �योजनाह�मा �ोत स�ुनि�त नभइकनै ठूलो 
��थ�क दा�य�� �सज�ना गन� प�रपाट�को ���य 
गद� �न�द�� समय, लागत र गणु�तरमा 
�योजनाह� स�प� गन� बह�ु��य ठे�ा स�ब��ी 
मापद�� तजु�मा गर� काया���यनमा �याइएको 
छ।  

24.2 ���ीय ��रदा�य��लाई सं�थागत गन� ���यक 
कानूनी �य��था गन� दशक� देिखको �यासलाई 
मूत��प �दँदै ��थ�क काय����� तथा ���ीय 
��रदा�य�� स�ब��ी ऐन, २०७६ तजु�मा गर� 
काया���यनमा �याइएको  छ।  

24.3 म��ालयगत बजेट सूचना �णाल� (LMBIS) लाई 
स�ु� बनाई बजेट तजु�मा ���यालाई पूण� �पमा 
सूचना �����मा ��ा�रत बनाइएको छ। �देश र 
�थानीय तहमा बजेट तजु�मा तथा काया���यनमा 
सहजीकरण गन�, खच�को लेखा�न, ��भलेखीकरण 
र एक�कृत ���रण तयार पान� �देशमा PLMBIS 
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र �थानीय तहमा SUTRA काया��वयनमा 
�या�एको छ।  

24.4 म��ालयगत बजेट सूचना �णाल� (LMBIS) मा 
��व�� भएका काय��म र �योजनाह� �व�नयोजन 
ऐन �ार�भ भएको �दनदेिख नै �वत� �वीकृत हनेु 
�यव�था ग�रएको छ।   

24.5 बजेट काया��वयनको ि�थ�त, खच�को �व�यकता 
एवं राज�व प�रचालनको ि�थ�त समेत �व�षेण 
गरेरमा� ��त�रक ऋण प�रचालन गन� 
प�रपाट�को थालनी ग�रएको छ। सो अनसुार गत 
��थ�क वष� बजेटमा तो�कएको ल�य भ�दा कम 
��त�रक ऋण प�रचालन ग�रएको �थयो। 
सरकार� ऋण �यव�थापन गन� साव�ज�नक ऋण 
�यव�थापन काया�लय �थापना गर� स�ालनमा 
�या�एको छ।   

25. चालू खच� �मत�ययी बनाउदै पूजँीगत खच�को 
गणु�तर र �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� �णाल�गत 
सधुार ग�रएको छ।   

25.1 मौसमी ��तकूलताका कारण �हमाल� तथा उ�च 
पहाडी िज�लाह�मा �व�नयोिजत बजेटम�ये 
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आ���क वष�को अ��यमा खच� हनु बाकँ� रकम 
अक� आ���क वष�को आर�भदेिख नै खच� गन� 
पाउने �यव��ा �मला�एको छ।   

25.2 तोक आदेशबाट आयोजना छनौट गन� �वगतको 
प�रपाट�को अ�य गद� रा��य आयोजना ब�क 
माफ� त आयोजना छनौट र �ा��मकरण गन� 
काय�को श�ुवात ग�रएको छ। आयोजना ब�कको 
�व�कृ�त र म�यका�लन खच� संरचनामा समावेश 
भएका आयोजनाह� मा� बजेटमा समावेश हनेु 
�णाल�को �वकास ग�रएको छ।   

25.3 �वगतदेिख �नमा�ण आर�भ भएका तर �ोतको 
�यूनताले गदा� स�प� हनु नसकेका अधरुा 
आयोजनाह� िश� स�प� गन� काय� �ग�तका 
आधारमा र र�न� �बलको आधारमा �नकासा �दने 
�यव��ा �मला�एको छ। 

25.4 बजेटमा�� पन� �नव�ृभरणको अ�स�मत दा�य�व 
�नय��ण गन� योगदानमा आधा�रत �नव�ृभरण 
�णाल� लागू ग�रएको छ। 

25.5 कृ�ष, सहकार� लगायत अ�य �े�मा �दान ग�रने 
अनदुानको द�ुपयोग �नय��ण गन� अनदुानको 



 

(51) 
 

मापद�� प�रमाज�न काय� अि�तम चरणमा रहेको 
छ।   

25.6 साव�ज�नक खच�मा �मत�य�यता अपनाउन 
�मत�य�यता स�ब�धी नी�तगत माग�दश�न र 
वैदेिशक �मण �यव�थापन �नद� िशका जार� गर� 
काया��वयनमा �याइएको छ। काया�लय भवन, 

काय�क� र सवार� साधन उपयोगको मापद�� 
तयार गन� काय� अिघ बढेको छ।   

25.7 �धानम��ी तथा मि��प�र��को काया�लयमा 
�था�पत Action Room माफ� त रा��य गौरव र 
ठूला �योजनाह�को अनगुमन गर� काय� 
सहजीकरण तथा �नद�शन �दने �यव�थाको थालनी 
भएको छ। म��ालयगत र अ�तर म��ालयगत 
नी�त तथा काय��म र बजेट काया��वयनको 
अनगुमन काय� �भावकार� बनाइएको छ।   

26. लेखा �णाल�लाई स�ुढ गर� अ�तरा���य �तरको 
बनाइएको छ।   

26.1 लेखा ढाँचामा पनुरावलोकन गर� संघ र �देश 
सरकारका �नकायह�मा नेपाल साव�ज�नक �े� 
लेखामान (Nepal Public Sector Accounting 
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Standards, NPSAS) लागू ग�रएको छ। सबै 
के���य �नकाय र �देश सरकारले सो अनसुारको 
�व�ीय ��तवेदन तयार गर� महालेखा पर��कको 
काया�लयमा पेश गन� थालनी भएको छ।   

26.2 तीन तहका सरकारह�को आ�दानी, खच� र 
स�प�� तथा दा�य�वलाई अ�तरा���य मापद�� 
(GFS 2014) अन�ुप हनेु गर� आ�थ�क संकेत 
�न�ा�रण तथा वग�करण ग�रएको छ। 

26.3 सबै कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयबाट 
�व�तुीय भ�ुानी �णाल�बाट �नकासा हनेु �यव�था 
ग�रएको छ। 

26.4 सबै �थानीय तहह�मा Sub-National Treasury 

Regulatory Application, SuTRA काया��वयनमा 
�या�एकोछ। हालस�म ७४२ �थानीय तहह� 
यो �णाल�मा आव� भई सकेका छन।्   

26.५ Treasury Single Account- TSA र Line Ministry 

Budget Information System- LMBIS लाई  एक 
आपसमा आब� ग�र साव���नक खच�को अनगुमन 
गन� �णाल� �वकास ग�रएको छ।   
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26.६ सरकार� भ�ुानी ��ाल�मा Electronic Fund 

Transfer (EFT) लागू भइसकेको छ भने सरकार� 
रा��व �ा� गन� Electronic Bill Presentation and 

Payment (EBPP) को श�ुवात भएको छ। 

26.७ नेपाल सरकार र �देश सरकारह�को रा��व 
संकलनको एक�कृत �ववर� तयार पान� रा��व 
�यव��ापन सूचना ��ाल� (RMIS) लागू ग�रएको 
छ।   

26.८ क��यूटरमा �धा�रत सरकार� लेखा�न ��ाल� 
Computerised Government Accounting System- 
CGAS नेपाल सरकारका ४१३८ काया�लय म�ये 
२८७६ काया�लयह�मा लागू भएको छ। 

26.९ लेखा ��ाल�, ��त�रक लेखा पर��� र �नय��� 
��ाल�मा सधुार गर� संघ, �देश र ��ानीय तहको 
एक�कर� �व�ीय ��तवेदन तयार ग�रएको छ। 
����क वष� २०७४/७५ र २०७५/७६ मा तीनै 
तहको सरकारको एक�कृत ����क �ववर� तयार 
गर� �नधा��रत समय �भ�ै महालेखा पर��कमा पेश 
भएको छ। 
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27. �व�ीय संघीयता पूण� काया��वयन भएको छ।   

27.1 संवैधा�नक �यव�था अुनसार तीनै तहका 
सरकारह�का करा�धकार �प� गनु�को साथै साझा 
अ�धकार सूचीको कर बाँडफाटँ गन� पारदश� सू� 
तथा काय��व�ध �नधा�रण ग�रएको छ।  

27.2 �देश र �थानीय तहलाई साधनको �यायोिचत 
बाँडफाडँ गन� �व�ीय समानीकरण, समपूरक, सशत� 
र �वशेष अनदुानलाई पारदश� र सू�ब� गर� गत 
वष�देिख नै काया��वयमा �या�एको छ।  

27.3 �बकास आयोजना काय��ममा देिखएका दोहोरोपना 
हटाउन तीनै तहका ला�ग आयोजना बग�करण 
मापद�ड काया��वयनमा �या�एको छ। �देश र 
�थानीय तहको �े�ा�धकारमा पन� तर संघबाट 
संचा�लत अधरुा �वकास आयोजनाह� आगामी दईु 
वष� �भ� �ोत स�हत पूण� �पमा ह�ता�तरण 
ग�रस�ने गर� ह�ता�तरणको काय�मा �त�ता 
�द�एको छ।      

27.4 �देश र �थानीय तहह�लाई बजेट तजु�मा र 
काया��वयन गन� कानून, माग�दश�न र एक�कृत 
बजेट तथा सूचना �णाल�को �वकास ग�रएको 
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छ। तीनै तहका सरकारह�को ला�ग आ�त�रक 
�नय��ण �द�दश�न तजु�मा गर� लागू ग�रएको छ।   

27.5 �ादेिशक साव�ज�नक खच� �णाल�लाई स�ुढ 
बनाउन �ादेिशक कोष तथा लेखा �नय��क 
काया�लयह�को �थापना ग�रएको छ। संघ, �देश 
र �थानीय तहको �वभा�य कोषह� संचालनमा 
�याइएका छन।् 

27.6 ��तर सरकार� �व� प�रष�को बैठक आव�धक 
�पमा आयोजना गर� ��तर सरकार� �व� 
�यव�थापनमा देिखएका सम�याह� समाधान गन� 
�यव�था �मलाइएको छ।   

27.7 रा��य �कृ�तक �ोत तथा �व� आयोग गठन भई 
आयोग माफ� त �व�ीय ह�ता�तरण र कर तथा 
रोय�ट� वाँडफाँट गन� �णाल�लाई �यवि�थत 
ग�रएको छ।    

28. साव�ज�नक सं�थान स�ालन �यव�था स�ुढ 
बनाइएको छ।  

28.1 साव�ज�नक सं�थान स�ालन र �यव�थापनको 
काय�लाई �यवि�थत गन� यस स�ब�धी �वधेयकको 
म�य�दा �ि�तम चरणमा पगुकेो छ।  
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28.2 मलुकुको आव�यकतासँग साव�ज�नक सं�थानको 
स�ालन �यव��थत गन� सरकारको नी�त अन�ुप 
यस अव�धमा नेपाल �ा� सं�थान र नेशनल 
�े�ड� क�पनीला� ए�ककृत गर� �ा� तथा 
�यापार क�पनी �ल�म�ेड �थापना ग�रएको छ। 
�यसैगर�, द ���बर कप�रेशन अफ नेपाल र बन 
पैदावर �वकास स�म�त एक आपसमा गाभी नेपाल 
बन �नगम �ल�म�ेड �थापना भएको छ।  

28.3 पूवा�धार �नमा�ण आयोजनाह�को ला�ग �व� सेवा 
उपल�ध गराउन तथा �नमा�ण काय�मा ठूला र 
आध�ुनक उपकरणह�को सहज �यव�था गन� 
नेपाल पूवा�धार �नमा�ण क�पनी �थापना ग�रएको 
छ।  

28.4 नाग�रकला� साव�ज�नक यातायात सरल, सहज र 
पहँूच यो�य बनाउन �व�भ� �थानमा रेल �नमा�ण 
गन�  रेलवे �वभाग र जलयातायातको �यव�था 
गन� पानीजहाज काया�लयको �थापना ग�रएको 
छ। सबै �कारका यातायात �यव��थत गन� 
यातायात �ा�धकरण �थापना गन� ऐन अ��तम 
चरणमा रहेको छ।   
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28.5 फलामको ���नन ् र �शोधन काय�को ला�ग 
नवलपरासीमा  ध�वाद� फलाम क�पनी �थापना 
ग�रएको छ।   

28.६ �नजीकरण स�म�तलाई स��य बनाई सबै �नजीकृत 
सं�थानह�बा� सरकारको दा�य�व फरफराक गन� 
काय� अिघ बढेको छ। साथै, �नजीकृत सं�थानको 
स�ालन र �यव�थापनको �व�षेण गर� स���ता 
पनुरावलोकन गन� �कृया �र�भ ग�रएको छ।  

(च)  �वकास सहायता प�रचालन   

29. �वकास सहायता नी�त र प��तमा सधुार ग�रएको 
छ।   

29.1 मलुकुमा प�रचालन हनेु वैदेिशक सहायता 
�यवि�थत गन� अ�तरा���य �वकास सहायता 
प�रचालन नी�त, २०७६ यसै अव�धमा तजु�मा गर� 
काया��वयनमा �या�एको छ। �देश र �थानीय 
तहमा �वकास सहायता प�रचालनमा �प�ता 
�या�न यस स�ब�धी मापद�� समेत तजु�मा भई 
काया��वयनमा �या�एको छ। 
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29.2 �वकास सहायता प�रचालनमा परामश� खच� 
घटाउनकुो साथै  स��व ��स�म नेपाल� 
परामश�दातालाई छनौटमा �ाथ�मकता �दने 
�यव�था ग�र�को छ।   

29.3 वैदेिशक सहायताको ग�ु�तर अ��व�ृ� गद� 
लगानीका �व��� स��ावनाह�लाई उ�चतम 
उपयोग गन� सि�मि�त �व� प�रचालनको 
�योगलाई �ो�सा�हत ग�र�को छ। �िशयाल� 
पूवा�धार लगानी ब�क र यरुो�पयन लगानी ब�कबाट 
�ा� हनेु सहायता उपयु�� �व�धमा �व�तु �वतर� 
��ाल� �तरो��त तथा �व�तार आयोजना अिघ 
बढेको छ।   

29.4 कर छुट, �वेशा�ा, �म �वीकृ�त तथा काय� 
अनमु�त �दान गन� �व�यह� स��ौतामा नै �प� 
हनेु �यव�था ग�र�को छ।   

29.5 गै� सहकार� सं�थाह�ले प�रचालन गन� सबै 
�कारका सहायता र �ा�व�धक सहायता पारदश� 
हनेु ��ाल�को �वकास ग�र�को छ। 
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30. �वकास सहायताको उ�लेखनीय अंश बजेटर� 
सहायता माफ� त प�रचालन गन� स�कएको छ।   

30.1 वत�मान सरकार गठन प�ात बजेट �णाल�को 
�व�स�नयता कायम गन� स�कएकोले कुल 
बैदेिशक सहायताको २० ��तशत भ�दा ब�� 
रकम वजेटर� सहायताको �पमा �ा� हनु सकेको 
छ। यस अव�धमा �व� ब�क, एिशयाल� �वकास 
ब�क र यरुो�पयन यू�नयनबाट �.६७ अब� वजेट 
सहायता �ा� भएको छ भने थप �.४८ अब� 
बरावरको बजेट सहायता �ा� हनेु ���यामा 
रहेको छ।   

30.3 �वकास साझेदारवाट उ�मिशलता �वकास र 
�ा�मण तथा लघ ुकजा� काय��मको ला�ग �ा� 
हनेु ऋण �व�ीय सं�था माफ� त प�रचालन गर� 
नेपाल सरकारलाई ��थ�क दा�य�व नपन� �यव�था 
�मलाईएकोछ।  

३०.४ �वकास साझेदारक "�ाईभेट से�टर �व��ो" वाट 
वा� साधन प�रचालन गन� सहजीकरण 
ग�रएकोछ। 
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31. उ�पादन र रोजगार� अ�भव�ृ� गन� तथा ठूला 
पूवा�धार आयोजनाह�मा �वकास सहायता केि��त 
ग�रएको छ।   

31.1 यस अव�धमा वैदिशक अनदुान तफ�  �.१ खब� ४ 
अब� र ऋण तफ�  �.२ खब� २७ अब� गर� ज�मा 
�.३ खब� ३१ अब� �वकास सहायता ��तव�ता 
�ा� भएको छ। यस म�ये भकु�प प�छको 
पनु�न�मा�णको ला�ग �.१ खब� १८ अब�, यातायात 
पवुा�धारमा �.५९ अब�, उजा� �े�मा �.३० अब�, 
कृ��मा �.२३ अब�, �स�ाई र खानेपानीमा �.२२ 
अब�, �व�� �णाल� सधुारमा �.२१ अब�, �व�ीय 
�े�मा �.२३ अब� र सामािजक �े� तथा मानव 
�वकास लगायतका �े�मा �.३५ अब� �वकास 
सहायता प�र�ालन भएको छ। 

31.2 ऊजा�, हवाई, �व�ीय �े� सधुार, संर�णमा 
आधा�रत पय�टन आयोजना, रणनै�तक सडक 
�व�तार आयोजना, पूव� पि�म राजमाग� �व�तार 
आयोजना, �थानीय तहको के�� जो�ने सडक 
आयोजनाह�, सम�ृ�का ला�ग वन, �ा�मण आ�थ�क 
�वकास, शहर� पूवा�धार �वकास, �देश नं. २ को 
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�व�तु �वतर� �व�तार लगायतका �यो�नाह�मा 
�.१ खब� ९२ अब� अ�तरा���य �वकास सहायता 
प�रचालन ���यामा रहेको छ। 

32. अ�तरा���य म�ह�मा सहभा�गता बढेको छ।   

32.1 �व� बैकबाट सहयोग �लने रा�ह�म�ये IDA 19 

Replenishment मा नेपालले दि�� एिशयाको 
तफ� बाट ��त�न���व गरेकोछ। ADB-ADF 13 

Replacement मा नेपालले �ापक देशको तफ� बाट 
��त�न���व गरेकोछ। 

32.२ Global Partnemship for Effective Development 

Committee (GPEDC) को Steering Committee 

लाई �नर�तरता �द�एको छ। GPEDC को ��च 
�तर�य बैठकमा एिशयाल� �वकासो�मखु रा�को 
तफ� बाट नेपालले ��त�न���व गन� अवसर �ा� 
गरेको छ।   

32.4 Climate Finance को �व��याप� कोषमा नेपालको 
पहँूच ��ा�पत भएको छ।   

32.5 गत वष� स�प� �व� ����क स�मेलन, �व� ब�क 
म�ुयालयमा नेपाल �दवस, �व� खा� काय��म र 
�व� ब�कको काय�कार� वैठक लगायतका 
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अ�तरा���य म�ह�मा नेपालको स��य र 
नेत�ृवदायी सहभागीताले नेपालको तफ� बाट ��ततु 
भएका �वषयह� �व��यापी�पमा ��ा�पत भई 
नेपालको ��त�ा र गौरब अ�भव�ृ� भएको छ। 

(छ) कानून �नमा�ण  

33. दईु वष�को अव�धमा कानून �नमा�णमा ऐ�तहा�सक 
सफलता हा�सल भएको छ।मौ�लक हक 
काया��वयन र �व�ीय संघीयता स�ब�धी 
आधारभतू कानून �नमा�णले पूण�ता पाएको छ। 
संघ, �देश र ��ानीय तहको ��रदा�य�व र 
िज�मेवार� वाँडफाँट स�ुप� भएको छ। 

3४. लामो समय देिख �ि�कएका ��ो�गक �यवसाय 
ऐन, वीमा ऐन, �धतोप� ऐन, भ�ुानी फ�य�ट ऐन 
लगायतका कानूनह�को �नमा�णमा सफलता 
हा�सल भएको छ। 

3५. अनूसचुी-१ मा ��लेख भए बमोिजम आ���क 
�णाल� र लगानी स�ब�धी दज�नौ कानून �नमा�ण 
भई काया��वयनमा �या�एको छ।  



 

(63) 
 

(ज) अबका चनुौतीह�   

3६. सं�वधान �द� नाग�रकका मौ�लक हक स�ुन��त 
गन� तजू�मा ग�रएका कानूनह�को काया��वयनमा 
रा�यले बहन गनु� पन� ठूलो �ययभारको दा�य�व 
पूरा गन� पया�� �ोत जटुाउन ुछ। 

३७. संघीयताको काया��वयनबाट हा�सल भएका 
उपल��धह�लाई सं�थागत गद� �व�ीय 
संघीयता माफ� त �वकासलाई �त�ता �दन �देश 
र �थानीय तहमा �व�ीय �ोत प�रचालन 
स�तलुन र सं�थागत �मता �वकास तफ�  जोड 
�दनपुन� छ।  

३८. सबै �कारका अ�तरा���य सहयोगलाई बजेट 
�णाल�मा �याई रा��य �ाथ�मकताका �े�मा 
प�रचालन गराउन ुछ। लगानीको वातावरणमा 
ग�रएको सधुारको ��तफल उ�च लगानी 
माफ� त उ�च ��थ�क व�ृ�मा ��त�ब��बत 
गराउन ुछ।  

३९. यो दईु वष�को अव�धमा साव�ज�नक खच� 
�णाल�मा ग�रएका कानूनी तथा ���यागत 
सधुारह�लाई सं�थागत गद� �वकास खच�को 
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उपयोग �मता बढाउनकुो साथै �यसको उ�� 
��त�ल स�ुनि�त गनु� छ।   

४०.  देशले �कि�मक �पमा �य�ोनु� पन� बा� 
तथा ��त�रक ��ा र ��प�को जोिखमबाट 
सरुि�त र�� �दगो ��कासको ल�य �ा�� गन� 
अथ�त��ला� अझै स�ुढ बनाउन ुपन� छ।   
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अनसूुची-१ 

२०७४ फागनुदेिख हालस�म संघीयता काया��वयन, आ�थ�क 
�णाल�, लगानी र �व�ीय �े�सगँ स�बि�धत नी�तगत �ब�ध 

 

१.  ऐनः २०७४ माघ म�हनादेिख हालस�म देहायका 
ऐनह� तजु�मा भई काया��वयन ग�रएको छः 

 �नव�ृभरण कोष ऐन, २०७५  

 भ�ुानी तथा फ� य�ट ऐन, २०७५ 

 लेखा�र��ण ऐन, २०७५ 

 आ�थ�क काय��व�ध तथा �व�ीय ��रदा�य�व ऐन, 

२०७६ 

 राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) 
��हलो संशोधन ऐन, २०७६ 

 ��ो�गक �यवसाय ऐन, २०७६ 

 �वशेष आ�थ�क �े� ऐन (��हलो संशोधन), 
२०७५ 
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 �वदेशी लगानी तथा ��व�ध ह�ता�तर� ऐन, 
२०७५  

 साव���नक-�न�ी साझेदार� तथा लगानी ऐन, 
२०७५ 

 सेफगाड�, ���� ड��प� तथा का���र�े�ल� ऐन, 
२०७६ 

 नमूना काननुह� �मशः �देश तथा �थानीय 
तहको कर गैरकर रा��व ऐन, �देश तथा 
�थानीय तहको ��थ�क ऐन, �देश तथा �थानीय 
तहको �व�नयो�न ऐन तथा �देश �व� 
�यव�थापन ऐन। 

२.  संघीय संसदमा �वचाराधीन रहेका �वधेयकः  अथ� 
म��ालयको पहलमा देहायका �वधेयक �वीकृ�तका 
ला�ग संघीय संसदमा पेश ग�र�को छः 

 नेपाल रा� ब�क ऐन संशोधन �वधेयक 

 ब�क तथा �व�ीय सं�था स�ब�धी ऐन संशोधन 
�वधेयक  

 �धतोप� ऐन संशोधन �वधेयक  

 �बमा स�व�धी �वधेयक  
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 नाग��क लगानी कोष �वधेयक  

 �वदेशी �व�नमय �यव�था�न �वधेयक 

 साव���नक ऋण �यव�था�न �वधेयक  

 ��ो�गक �यवसाय �वकास ��त�ान ऐनलाई 
संशोधन गन� बनेको �वधेयक।  

३. �वीकृत भएका �नयमावल�ह�/नी�तह�ः  देहायका 
�नयमावल� तथा नी�त �वीकृत भई काया��वयनमा 
�या�एको छः 

 हे��� स�ब�धी �नयमावल�, २०७५ 

 �व�श��कृत लगानी कोष �नयमावल�, २०७५ 

 �धतो�� दता� तथा �न�काशन (ते�ो संशोधन) 
�नयमावल�, २०७६ 

 सामू�हक लगानी कोष (ते�ो संशोधन) 
�नयमावल�, २०७६  

 �धतो�� �यवसायी (मच��� बै��) (दो�ो 
संशोधन) �नयमावल�, २०७६ 
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 �धतोप� �यवसायी (�धतोप� दलाल तथा 
�धतोप� �यापार�) (ते�ो संशोधन) �नयमावल�, 
२०७६ 

 ��ो�गक �यवसाय �नयमावल�, २०७६ 

 कजा� सरु�� �नयमावल�, २०७५  

 �नव�ृ�र� कोष स�व�धी �नयमावल�, २०७६ 

 �न�ेप सरु�� �नयमावल�, २०७५ 

 राज�व परामश� �वकास स�म�त गठन आदेश, 
२०७६  

 अ�तरा���य �वकास सहायता प�र�ालन नी�त, 
२०७६  

४. केह� नेपाल ऐन संशोधन गन� �वधेयक माफ� त खारेजः 
अथ� म��ालयको पहलबाट केह� नेपाल ऐन संशोधन 
गन� �वधेयक माफ� त देहायका ऐन खारेज ग�र�को 
छः 

 कर फछय�ट आयोग ऐन, २०३३ 

 �वदेशी लगानी कर ऐन, २०१९  

 घर ज�गा कर ऐन, २०१९  
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 रकम तथा सरकार� ठे�ा ब�दोब�त ऐन, २०१९  

 सवार� साधन कर ऐन, २०३१  

 स�पि� कर ऐन, २०४७  

५. कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालयमा 
सहम�तको ला�ग पठाइएको �बधेयकः नेपाल 
सरकारबाट सहम�त �ा� भए अन�ुप देहायका 
�वधेयकको म�य�दा गर� सहम�तको ला�ग कानून, 

�याय तथा संसद�य मा�मला म��ालय पठाइएको छः 

 साव�ज�नक सं�थान संचालन तथा �यव�थापन 
�वधेयक  

 राज�व �याया�धकरण स�ब�धी �वधेयक  

६. �वीकृत भएका काय��व�ध/ �नद� िशका/ मापद�ड/ 
माग�दश�नः अथ� म��ालयबाट देहायका 
काय��व�ध/�नद� िशका/मापद�ड/माग�दश�न तजु�मा गर� 
काया��वयनमा �या�एको छः 

 साव�ज�नक खच�मा �मत�य�यता र �भावका�रता 
कायम गन� नी�तगत माग�दश�न, २०७५ 

 सह�ुलयतपूण� कजा�का ला�ग �याज अनदुान 
स�ब�धी एक�कृत काय��व�ध, २०७५  
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 �ामी� �वावल�बन कजा� काय��व��, २०७५ 

 �ा�सेवक कम�चा��ह�को साव��क बीमा 
स�ब��ी काय��व��, २०७६  

 �देश तथा �थानीय तहह�मा �वकास सहायता 
प��चालन स�व��ी मापद��, २०७६ 

 �देश तथा �थानीय तहको संिचत कोष संचालन 
काय��व��, २०७४ 

 �योजनाह�को बहवुष�य ठे�ा स�ब��ी 
मापद��, २०७६  

 �देश तथा �थानीय तह बजेट काया��वयन 
माग�दश�न, २०७६ 

 ��स�ल अमले�ग� पे�ो�लयम पाइपलाईन माफ� त 
इ��न ढुवानीका ला�ग ��सा� जाँचपास स�ब��ी 
काय��ब��, २०७६ 

 नव�वत�न श�ुवाती पूजँी अनदुान काय��व��, २०७६ 

 वैदेिशक �म� �यव�थापन �नद� िशका, २०७५ 

 ��सा� ऐन, २०६४ बमोिजम मालव�तकुो 
वग�क�� तथा ��प�त �बषयको पूवा�देश। 
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