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अथथ भन्त्रारम 
“सभदृ्ध नऩेारको रागग दीगो आगथथक विकासको तत्कारीन कामाथन्त्िमन कामथ मोजना ” 

गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

(क) सभज टगतआ आगथथक ऺरे 
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चार ु आगथथक िषथको फजेटभा याजखएको ६.५ प्रगतशतको 
आगथथक िवृद्धदय हागसर गनथ फजेट कामाथन्त्िमनभा जोड 
ददइनेछ । सफैजसो कामथिभहरू स्िीकृत बई कामाथन्त्िमनभा 
गइसकेकारे आमोजना तथा कामथिभराई तोवकएको सभमभै 
सम्ऩन्त् न गनथ आि्मकसभन्त्िम य  सहजीकयण गियनेछ । 
ठूरा य तत्कार प्रगतपर ददने आमोजनाहरूका रागग स्रोतको 
अबाि हनु ददइने छैन । कुनै ऩगन  फहानाभा आमोजना 
कामाथन्त्िमनभा वढराइ हनु ददइने छैन।दोस्रो चौभागसकको 
ऩवहरो ददनदेजख नै आमोजना/कामथिभको अनगुभनराई 
तीब्रता ददइनेछ । 

 चार ुआगथथक िषथका रागग6.5 
प्रगतशत आगथथक िवृद्धदय हागसर 
गनेगयी आगथथक विमाकराि 
सॊचारन गने । 

विषमगत सिै 
भन्त्रारमहरु/ 

गनयन्त्तय 

6.5 प्रगतशत 
आगथथक िवृद्ध हागसर 
हनुे । 

 

 रु. 50 कयोडबन्त्दा भागथका 
आमोजना तथा कामथिभहरुको 
सहजीकयण गने  

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

2074 फैशाख 
भसान्त्त गबर 

ऩुॉजीगत खचथ 80 
प्रगतशत बन्त्दा फढी 
हनुे। 

 

 रु.1 अफथ बन्त्दा भागथका 
आमोजना तथा कामथिभहरुको 
अनगुभन गने  

अनगुभन तथा 
भूलमाॊकन भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम 

प्रत्मेक 6/6 
भवहनाभा अनगुभन 
गने 

आमोजना 
कामाथन्त्िमनभा 
सहजीकयण हनुे 

 

 ठूरा य तत्कार प्रगतपर ददने 
आमोजनाहरुको रागग स्रोतको 
सगुनजितता प्रदान गने। 

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

गनयन्त्तय 

 

ऩुॉजीगत खचथ 80 
प्रगतशत बन्त्दा फढी 
हनुे। 
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आगथथक िषथको अन्त्त्मभा गियने नीगतगत य काननुी सधुायहरूरे 
फजेट कामाथन्त्िमनराई सहमोग नगने बएकारे फजेटभा प्रस्ताि 
गियएका सफै नीगतगत य काननुी सधुायका कामथहरू ऩौष 
भसान्त्तगबर सम्ऩन्त् न गियनेछ। 

चार ुआगथथक िषथको रागग 
प्रस्ताि गियएका नीगतगत य 
काननुी सधुायको सम्ऩन्न गने 

विषमगत 
भहाशाखाहरु/ 
भन्त्रारमहरु 

 

2073 ऩौष 
भसान्त्त  

 

नीगतगत तथा काननुी 
सधुायफाट िजेट 
कामाथन्त्िमन भा दऺता 
आउने  
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फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूको कामथप्रणारी व्मिजस्थत गनथ फैंक 
तथा वित्तीम सॊस्था सम्फन्त्धी विधेमक व्मिस्थावऩका-सॊसदको 
मसै अगधिेशनफाट ऩाियत गियनेछ । फीभा व्मिसामराई 

 फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरु 
सम्फन्त्धी विधेमकको स्िीकृगत 

 

व्िमिस्थावऩका सॊसद 
/वित्तीम ऺेर व्मि- 
स्थाऩन भहाशाखा 

2073 ऩौष 
भसान्त्त  

काननु गनभाथण बएको 
हनुे।  
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

गनमगभत, गणुस्तयीम, व्मिजस्थत य विस्ताय गियनेछ ।मसको 
रागग फीभा विधेमक शीघ्र व्मिस्थावऩका-सॊसदभा प्रस्ततु 
गियनेछ। गधतोऩर सम्फन्त्धी कायोिायराई थऩ व्मिजस्थत गनथ 
गधतोऩर गनमभािरीभा सॊशोधन गियनेछ । 

 विभा विधेमक भजन्त्रऩियषदभा 
ऩेश गने 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम 

2073 पागनु 
भसान्त्त  

 

विधेमक भ.ऩ.भा ऩेश 
बएको हनुे 

 

 विभा विधेमक व्मिस्थावऩका 
सॊसदभा ऩेश गने 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम 

व्मिस्थावऩका 
सॊसदको आगाभी 
अगधिेशन 

विधेमक व्मिस्था-
वऩका सॊसदफाट 
ऩाियत बएको हनुे  

 

 
 गधतोऩर दताथ तथा गनकाशन 
गनमभािरी सॊशोधन गयी रागू 
गने 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

2073 भॊगसय 
भसान्त्त  

 

सॊशोगधत गधतोऩर 
दताथ तथा गनका-शन 
गनमभािरी रागू 
बएको हनुे  
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भौदिक य गैय भौदिक उऩामद्वाया भूलम िवृद्ध गनमन्त्रण गियने 
छ । फजाय अनगुभनराई अनगुभनभा भार सीगभत नगयी 
नतीजा देजखने गयी फजायभा प्रशासगनक उऩजस्थगत गयाइनेछ । 
अनगुभनराई सहजीकयण गनथ आि्मक स्रोत य साधन 
उऩरब्ध गयाइनेछ । मसफाट भिुास्पीगतराई रजऺत 
सीभागबरै याख्न सहमोग ऩगु्नेछ । 

 भिुास्पीगत 7.5 प्रगतशतभा 
सीगभत याख्न े। 

अथथ भन्त्रारम/ 
नेऩार याष्ट्र फैंक 

गनयन्त्तय 
भिुाजस्पती 7.5 
प्रगतशत बन्त्दा कभ हनु े

 

 आऩूगतथ प्रणारीराई व्मिजस्थत 
गने य फजाय अनगुभनभा जोड 
ददने । 

आऩूगतथ भन्त्रारम 
गनयन्त्तय 

 

आऩूगतथ प्रणारी सदृढ 
बएको हनुे। 
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धान रगामतका प्रभखु फारीहरूको न्त्मूनतभ भूलम तोकी 
वकसानराई उत्ऩादनको ऩूया भूलम उऩरब्ध गने काभ शरुु 
गियएको छ । आि्मकता अनसुाय सम्फद्ध सािथजगनक 
सॊस्थानहरूरे त्मस्तो उत्ऩादन खियद गयी गफिी वितयण गने 
व्मिस्था गभराइनेछ । मसरफाट आभ कृषक य उऩबोक्ता 
दिैुराई पाइदा हनुे अऩेऺा गनथ सवकन्त्छ । 

 धान, गहुॉ, उख,ु भकैको 
न्त्मूनतभ भूलम तोक्ने य 
आि्कता अनसुाय खियद गने 

कृवष विकास 
भन्त्रारम/आऩूगतथ 
भन्त्रारम 

फागर स्माहानुथ ऩूिथ 
 

न्त्मूनतभ भूलम 
गनधाथयण बएको हनुेछ 
।  

फारी गब-
त्र्माउन ु1 
भवहना अगािै  

 आधायबतू आि्मकताका िस्तहुरु 
जस्तै चाभर, वऩठो, ननु, तेर, 
जचनीको खियद गयी बण्डायणफाट 
आऩूगतथ प्रणारीराई सहज फनाउन े 

आऩूगतथ भन्त्रारम 

 

गनयन्त्तय 

 

अत्मआि्क 
िस्तहरुको आऩूगतथ 
सहज बएको हनुे । 
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विगतभा स्थाऩना गियएका तय हार उऩमोग विहीन रूऩभा 
यहेका साझा सहकायी सॊस्था गरगभटेडका गोदाभहरू सभेतको 
उऩमोग गयी सािथजगनक गोदाभ गनभाथण गियनेछ । मस 
गोदाभभा कृषकरे आफ्नो कृवष उऩज याख्न सक्ने य सो को 
यगसदका आधायभा फैंकफाट ऋण गरन सक्ने व्मिस्था 

 साझा सहकायी सॊस्था 
गरगभटेडका गोदाभहरूराई 
सािथजगनक गोदाभका रुऩभा 
रुऩान्त्तयण गने नीगत/कानून 
लमाउने । 

कृवष 
विकास/सहकायी 
तथा गियफी 
गनिायण/अथथ 
भन्त्रारम 

2074 जेष्ठ 
भसान्त्त  

 

साझा सहकायी सॊस्था 
गरगभटेडका गोदाभ-
हरूराई सािथजगनक 
गोदाभका रुऩभा 
रुऩान्त्तयण बएको हनु े 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

गभराइनेछ ।  सािथजगनक गोदाभहरुभा कृवष 
उऩजको बण्डायणको व्मिस्था 
गने । 

कृवष विकास 
भन्त्रारम/ अथथ 
भन्त्रारम 

2074 जेष्ठ 
भसान्त्त ऩगछ 
गनयन्त्तय 

कृवष उऩजको 
बण्डायण सगुनजितता 
बएको हनुे । 

 

 कृषकफाट बण्डाय गियएका 
कृवष उऩजको  यगसदको 
आधायभा कृषकराई ऋण 
उऩरब्ध गयाउने ।  

 

अथथ भन्त्रारम, कृवष 
विकास भन्त्रारम य 
नेऩार याष्ट्र फैंक  

२०७४ जेष्ठ 
भसान्त्त ऩगछ 
गनयन्त्तय 

कृवष उत्ऩादन 
िवृद्धका रागग कृवष 
कजाथ प्रिाह फवृद्ध 
बएको हनुे  
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नेऩारको आगथथक िवृद्धको नेततृ्िदामी ऺेरको ऩवहचान गयी 
आगाभी ददनभा रगानी केजन्त्ित गनथ तरुुन्त्तै एक अध्ममन 
गियनेछ । मो अध्ममनको सझुािका आधायभा आगाभी 
िषथहरूका फजेट विगनमोजन गनथ सघाउ ऩगु्नेछ । 
 

 आगथथक िवृद्धको नेततृ्िदामी 
ऺेरको ऩवहचान गयी आगथथक 
नीगतको भस्मौदा तमाय गने । 
मसका रागग गनदेशक सगभगत य 
प्राविगधक सगभगतहरु गठन 
गने। 

 

आगथथक नीगत 
विश्लषेण भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम 

2073 चैर 
भसान्त्त  

आगथथक नीगतको 
भस्मौदा तमाय बएको 
हनुे । 

 

 आगथथक नीगतको भस्मौदा 
स्िीकृगतको रागग भ.ऩ.भा ऩेश 
गने । 

 

आगथथक नीगत 
विश्लषेण भहशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/ 
विषमगत 
भन्त्रारमहरु 

2073 चैर 
भसान्त्त सम्भ 

आगथथक नीगतको 
भस्मौदा भ.ऩ.फाट 
स्िीकृगत बएको हनुे 
। 
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सयकायी, गनजी य सहकायी ऺेरको सॊमकु्त प्रमासभा उत्ऩादन 
िवृद्धका कामथिभहरू अगागड फढाइनेछ । सहकायीका 
कामथिभहरू स्थानीम उत्ऩादन य स्थानीम योजगायी िवृद्ध 
गनेतपथ  ऩियरजऺत गियनेछ । छागनएका सहकायी सॊस्थाहरूरे 
आफ्ना सदस्महरूको कृवष उऩज य ऩश ुफीभा गने सक्ने 

 सहकायी भापथ त स्थानीम 
उत्ऩादन य स्थानीम योजगायी 
िवृद्ध गने कामथिभहरु सञ्चारन 
गने । 

सहकायी तथा गियिी 
गनिायण 
भन्त्रारम/कृवष 
विकास भन्त्रारम, 
वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम 

गनयन्त्तय 

 

सहकायीका 
भाध्मभफाट उत्ऩादन 
िवृद्ध य योजगायी 
गसजथना बएको हनुे । 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

नीगतगत व्मिस्था गियनेछ । 

 कृवष उऩज य ऩशकुो विभाको 
रागग सहकायी सॊस्थाहरुराई 
ऩियचारन गने गयी कामथविगध 
फनाइनेछ । 

सहकायी तथा गियफी  
गनिायण, कृवष विकास 
य अथथ भन्त्रारम/ 
वि. ऺे.व्म. 
भहाशाखा, िीभा 
सगभगत 

2074 फैशाख 
भसान्त्त 

कृवष उऩज य ऩशकुो 
विभाको रागग 
सहकायी 
सॊस्थाहरुराई 
ऩियचारन गने गयी 
कामथविगध तजुथभा 
बएको हनुे  
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सहकायी अगबमान सभदृ्ध नेऩारको रागग दीगो आगथथक 
विकासको भखु्म खम्िा बएकोरे मसराई प्रोत्साहन गनथ 
आगथथक अनदुान य कजाथ प्रिाहभा विशेष प्राथगभकता ददइनेछ 
। एक सहकायी भखु्म जचनायी को नाया द्धाया सहकायी 
स्थावऩत गियनेछ । 

 सहकायी भापथ त आगथथक 
अनदुान य कजाथ प्रिाहको रागग 
कामथविगध फनाउने । 

सहकायी तथा गियफी  
गनिायण, अथथ 
भन्त्रारम, वि. 
ऺे.व्म. भहाशाखा, 
नेऩार याष्ट्र फैंक  

2073 फैशाख 
भसान्त्त  

सहकायी भापथ त 
आगथथक अनदुान य 
कजाथ प्रिाहको 
कामथविगध तजुथभा 
बएको हनुे । 

 

आगथथक िवृद्ध य स्ियोजगायका 
रागग एक सहकायी भखु्म 
जचनायीको भाध्मभफाट 
सहकायीहरुको ऩियचारन गियनेछ 

सहकायी तथा गियिी 
गनिायण भन्त्रारम/कृवष 
विकास भन्त्रारम 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम 

गनयन्त्तय 

 

आगथथक िवृद्ध य 
स्ियोजगायका रागग 
सहकायीहरुको 
अगधकतभ ऩियचारन 
बएको हनुे 

 

(ख) योजगायी गसजथना      

1 

ठूरा आमोजनाहरूको कामाथन्त्िमन, ऩनुगनथभाथण कामथभा तीब्रता, 
स्ियोजगाय कामथिभहरूको विस्ताय, वित्तीम ऩहुॉचको विस्ताय, 
साभाजजक कामथिभहरूको विस्ताय रगामतका उऩामहरूद्वाया 
आन्त्तियक योजगायीको गसजथना गियनेछ । िावषथक ४ राख 
50 हजाय श्रभशजक्त श्रभ फजायभा आउने बएकारे गतनका 
रागग उऩमकु्त योजगायीको गसजथना गियनेछ ।  
 

 आमोजनाहरुको कामाथन्त्िमन, 
बकुम्ऩ ऩगछको ऩनुथगनभाथण, 
स्ियोजगाय कामथिभको विस्ताय, 
वित्तीम ऩहुॉचभा सूधाय य सा-
भाजजक कामथिभका भाध्मभफाट  
योजगायी गसजथना गने। 

सफै विषगत 
भन्त्रारमहरु 

गनयन्त्तय 

4 राख ५० हजाय 
श्रभशजक्तरे योजगायी 
प्राप्त गयेको हनुे । 

 

 

 सािथजगनक गनभाथण/काभका 
रागग अगनिामथ योजगायीराई 
विस्ताय गने 

अथथ भन्त्रारम 
2074  आषाढ 
भसान्त्त  

योजगायीको गसजथना 
बएको हनुे । 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

2 

मिुा तथा साना व्मिसामी स्ियोजगाय कोषराई ऩचहत्तयै 
जजलराभा प्रबािकायी ढङ्गरे अगागड फढाइनेछ ।मसको रागग 
एक इराका एक नभूना मोजना, एक इराका एक व्मिसाम य 
एक ऩियिाय एक योजगाय को नायाराई कामाथन्त्िमन 
गियनेछ।कामथप्रणारीराई सयरीकृत गयी आमोजना, शैजऺक 
प्रभाणऩर िा साभवुहक जभानीभा शीघ्र ऋण उऩरब्ध 
गयाइनछे । मस्तो ऋण गरन ेमिुाहरूराई व्मािसावमक सीऩ 
विकास तारीभ केन्त्ि, घयेर ुतथा साना उद्योग विकास सगभगत 
य कामाथरमहरू रगामत सम्फद्ध सॊस्थाफाट तारीभ उऩरब्ध 
गयाइनेछ । चार ु आगथथक िषथगबर मस कोषफाट थऩ ५० 
हजाय स्ियोजगाय गसजथना गियनेछ । 

 मिुा तथा साना व्मिसामही 
स्ियोजगाय कोषराई 75 
जजलराभा विस्ताय गने। 

 

अथथ भन्त्रारम, 
वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहा-शाखा, 
सहकायी तथा गियफी 
गनिायण भन्त्रारम 
मिुा स्ियोजगाय कोष 

२०७४ असाय 
भसान्त्त गबर। 

मिुा तथा साना 
व्मिसामी स्ियोजगाय 
कोषराई 75 िटै 
जजलराभा विस्ताय 
बएको हनुे  

 

 एक इराका एक नभनुा 
व्मिसाम विशेष कामथिभको 
कामथविगध तजुथभा गयी 
कामाथन्त्िमन गने ।  

अथथ भन्त्रारम, 
वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा, मिुा 
स्ियोजगाय कोष 

सहकायी तथा 
गियफी गनिायण 
भन्त्रारम 

२०७४ असाय 
भसान्त्त  

 एक इराका एक 
नभनुा व्मिसाम 
विशेष 
कामथिभको 
कामथविगध तजुथभा 
बइ 
कामाथन्त्िमनभा 
आएको हनुे । 

 

 

 Call Centre, Youth Centre को 
भाध्मभद्धाया Fast Track फाट 
मिुाहरुराई कजाथ उऩरब्ध 
गयाइने । 

अथथ भन्त्रारम, 
वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा, मिुा 
स्ियोजगाय कोष 

सहकायी तथा 
गियफी गनिायण 
भन्त्रारम 

२०७४ फैशाख 
भसान्त्त  

मिुाहरुराई Fast 

Track फाट कजाथ 
उऩरब्ध बएको हनुे  

 

 शैजऺक प्रभाणऩर, िा 
साभवुहक जभानी शीघ्र ऋण 
प्रिाहको रागग कामथविगध 
तमाय गने  

अथथ भन्त्रारम, 
वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा, नेऩार 
याष्ट्र फैंक, 

2073 चैर 
भसान्त्त  

शैजऺक प्रभाणऩर, 
िा साभवुहक जभानी 
शीघ्र ऋण प्रिाह 
कामथविगध तमाय 
बएको हनुे 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

 गसऩभूरक तागरभको भाऩदण्ड 
तजुथभा गने 

अथथ भन्त्रारम, श्रभ 
तथा योजगाय 
भन्त्रारम य CTEVT  

2073 चैर 
भसान्त्त  

गसऩभूरक 
तागरभको भाऩदण्ड 
तजुथभा बएको हनुे  

 

 मिुाहरुराई व्मिसावमक सीऩ 
विकासका तागरभहरु उऩरब्ध 
गयाउने । 

श्रभ तथा योजगाय 
भन्त्रारम, उद्योग 
भन्त्रारम य CTEVT  

गनयन्त्तय 

मिुाहरुराई प्रदान 
गियने व्मिसावमक 
सीऩ विकास 
तागरभका 
कामथिभहरुभा िवृद्ध 
बएको हनुे  

 

3 

सीऩभूरक तारीभ प्रदामक सॊस्थाहरूका कामथिभहरूराई मिुा 
तथा साना व्मिसामी स्ियोजगाय कोष, ग्राभीण स्िारम्फन कोष 
तथा रघ ुवित्त सॊस्थाहरूसॉग आफद्ध गयी तारीभ प्राप् त गये 
ऩगछ वित्तीम ऩहुॉच सभेत उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 

 स्ियोजगाय कोष, ग्राभीण 
स्िारम्फन कोष तथा रघ ु
वित्त सॊस्थाहरूसॉग आफद्ध गयी 
तारीभ प्राप् त गये ऩगछ वित्तीम 
ऩहुॉच फढाउने  

 

अथथ भान्त्रारम, 
सहकायी तथा 
गियफी गनिायण 
भन्त्रारम, नेऩार 
याष्ट्र िैंक य गियफी 
गनिायण कोष 

गनयन्त्तय 

 

स्ियाजगायका 
कामथिभहरुभा 
फढोत्तयी आएको 
हनुे  

 

 

4 

गियफी गनिायणका रागग रघ ुउद्यभ कामथिभ, गियफी गनिायण 
कोषका कामथिभहरू रगामत गियफी गनिायणसॉग सम्फद्ध 
कामथिभहरूफाट थऩ योजगायी तथा आम आजथनका अिसय 
उऩरब्ध गयाइनेछ । 

गियफी गनिायणका रागग रघ ु
उद्यभ कामथिभको विस्ताय गने 

अथथ भन्त्रारम, 
सहकायी तथा 
गियफी गनिायण 
भन्त्रारम, गियिी 
गनिायण कोष, मिुा 
स्ियोजगाय कोष, 
नेऩार याष्ट्र फैंक 

गनयन्त्तय 

 

रजऺत फगथभा रघ ु
उद्यभ कामथिभको 
ऩहूॉच फवृद्ध बएको 
हनुे 
 
 

 

5 
साना वकसान विकास फैंकको कामथराई विस्ताय गियनेछ । 
साना वकसान सहकायी सॊस्था स्थाऩना गने प्रविमाराई सयर 
गियनेछ । 

 साना वकसान विकास िैंकको 
कामथ ऺेर विस्ताय गने  

अथथ भन्त्रारम, 
नेऩार याष्ट्र िैंक य 
साना वकसान विकास 
फैंक  

गनयन्त्तय 

 

साना वकसान 
विकास िैंकको 
कामथ ऺेर विस्ताय 
बएको हनुे   

 

साना वकसान विकास सहकायी 
सॊस्था स्थाऩना सम्फन्त्धी 

अथथ भन्त्रारम, 
सहकायी तथा 

2073 चैर 
भसान्त्त  

साना वकसानराई 
तयकायी खेती कजाथ 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
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भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

कामथविगध फनाई सहकायीको 
स्थाऩना गनथ प्रोत्साहन ददने । 

गियफी गनिायण 
भन्त्रारम, नेऩार 
याष्ट्र िैंक य साना 
वकसान विकास 
फैंक 

प्रिाहभा फढोत्तयी 
बएको हनुे । 

6 

साना वकसानराई तयकायी खेतीभा प्रोत्साहन गनथ तयकायी खेती 
कजाथ कामथिभ शरुु गियनेछ । मसफाट चार ुआगथथक िषथभा 
३४ हजाय हेक्टय जभीनभा तयकायी खेती विस्ताय बई १० 
हजाय थऩ योजगायी गसजथना हनुेछ । 

साना वकसानराई तयकायी 
खेतीभा प्रोत्साहन गनथ तयकायी 
खेती कजाथ प्रिाहका रागग 
कामथविगध तमाय गियने छ । 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा, 
अथथ/कवष विकास/ 
सहकायी तथा गियिी 
गनिायण भन्त्रारम/ 
यावष्ट्रम सहकायी  फोडथ  

2073 पागनु 
भसान्त्त  

34 हजाय हेक्टय 
जगभनभा तयकायी 
खेती विस्ताय बइ 
थऩ 10 हजायरे 
योजगायी प्राप्त गने । 

 

7 

सयकायी, गनजी य सहकायीको सहमोगभा “एक स्थानीम सयकाय 
एक एकीकृत व्मिसाम” कामथिभ राग ुगयी व्मािसावमक 
योजगायी गसजथना गियनेछ ।  
 

सयकायी, गनजी य सहकायीको 
सहमोगभा “एक स्थानीम सयकाय 
एक एकीकृत व्मिसाम” 
कामथिभ छनोट गने 

अथथ /उद्योग/ 
फाजणज्म/ कृवष 
विकास  /िन तथा 
ब-ूसॊयऺण  

2073 भाघ 
भसान्त्त गबर 

व्मिसाम सञ्चानरन 
बई योजगायी गसजथना 

 

8 श्रगभक फैंक स्थाऩना गने 

 विगबन्न ऺेरका रागग उऩमोगी हनु े
श्रगभकहरुको सूची तमाय गने नेऩारी सेना 

2073 चैर 
भसान्त्तसम्भ 

श्रगभकहरुको सूची 
तमाय बएको हनुे । 

 

 सूची अनसुाय उऩरब्ध 
श्रगभकहरु सम्फजन्त्धत ऺेररे 
उऩमोग गने  

सफै गनकामहरु गनयन्त्तय 

देशगबर यहेका सफै 
ऺेरका श्रगभकहरुको 
उऩमोग बई योजगायी 
िवृद्ध बएको हनुे । 

 

(ग) ऩनुगनथभाथण      

1 

बकूम्ऩऩगछको ऩनुगनथभाथण कामथराई तीब्रता ददइनेछ। 
ऩनुगनथभाणको तीब्रता नै निगनभाथणको रागग प्रस्थान विन्त्द ुफन्नु 
ऩदथछ।आगाभी ऩाॉच िषथगबर ऩनुगनथभाथणका सफै कामथ सम्ऩन्न 
गने गयी स्रोत य साधनको व्मिस्था गियनेछ । 

 आगाभी ऩाॉच िषथगबर 
ऩनुगनथभाथणका सफै कामथ सम्ऩन्न 
गने गयी स्रोतको सगुनजिता 
प्रदान गने । 

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा अथथ 
भन्त्रारम/ यावष्ट्रम 
ऩनुगनथभाथण 
प्राधगधकयण 

गनयन्त्तय 

आगाभी 2078 
सम्भ ऩनुगनथभाथणका 
सफै कामथ सम्ऩन्न हनुे  
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

2 

बकूम्ऩफाट ऺगतग्रस्त व्मजक्तगत आिास गनभाथणका रागग 
विगतभा घोषणा गियएको अनदुानभा रू. १ राख थऩ गियनेछ 
। ऩवहरो वकस्ता प्राप् त गयी तोवकएको भाऩदण्ड अनसुाय घय 
गनभाथण शरुु गयेका व्मजक्तगत घयधनीराई दोस्रो वकस्ताको 
यकभ तरुुन्त्त उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 

 बकूम्ऩफाट ऺगतग्रस्त व्मजक्तगत 
आिास गनभाथणका रागग थऩ १ 
राख अनदुान उऩरब्ध  
गयाउने । 

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा अथथ 
भन्त्रारम/ यावष्ट्रम 
ऩनुगनथभाथण प्रागधकयण 

 

2074 जेठ 
भसान्त्त  

थऩ रु. 1 राख 
अनदुान उऩरब्ध 
बएको हनुे । 

 

 भाऩदण्ड अनसुाय घय गनभाथण 
शरुु गयेका व्मजक्तगत 
घयधनीराई दोस्रो वकस्ताको 
यकभ उऩरब्ध गयाउने 

 

यावष्ट्रम ऩनुगनथभाथण 
प्रागधकयण, स्थानीम 
विकास 
भन्त्रारम/अथथ 
भन्त्रारम 

2073 भाघ 
भसान्त्त  

दोस्रो वकस्ताको 
यकभ उऩरब्ध 
बएको हनुे । 

 

3 

चार ुआगथथक िषथगबरै एकीकृत फस्ती गनभाथणको रागग स्थान 
छनौट गयी एकीकृत फस्तीभा फसोिासका रागग प्रोत्साहन 
गियनेछ । बकूम्ऩ प्रबावित ऺेरभा गनजी ऺेररे जग्गा 
एकीकयण गयी फस्ती विकास गने चाहेभा आधायबतू ऩूिाथधाय 
सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ । 

 एकीकृत फस्ती गनभाथणको रागग 
स्थान छनौट गने।  

 

सहयी विकास 
भन्त्रारम 

 

2073 चैर 
भसान्त्त  

एकीकृत िस्ती 
विकास बएको हनुे 
। 

 

 बकूम्ऩ प्रबावित ऺेरभा गनजी 
ऺेररे जग्गा एकीकयण गयी 
फस्ती विकास गने चाहेभा 
आधायबतू ऩूिाथधाय सयकायरे 
उऩरब्ध गयाउने 

 

सहयी विकास 
भन्त्रारम 

 
 

2073 चैर 
भसान्त्त  

एकीकृत िस्ती 
विकास बएको हनुे।  
 

 

4 
ऩनुगनथभाथणका रागग जनशजक्त तमाय गनथ सयकायी य गनजी 
ऺेरभा यहेका तारीभ प्रदामक सॊस्थाहरूफाट अगबमानको 
रूऩभा तारीभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

ऩनुगनथभाथणका रागग आि्मकता 
अनसुायका विषमगत ऺेरका 
जनशजक्त तमाय गने। 

सहयी विकास 
भन्त्रारम 

2073 चैर 
भसान्त्त गबर 

जनशजक्त तमाय 
बएको हनुे । 

 

(घ) सयकायी ऺरे      

1 

ऩूॉजीगत फजेट कामाथन्त्िमनभा तीब्रता ददइनेछ । ऩवहरो 
चौभागसक अिगधगबर ऩगन कामथिभ स्िीकृत नगने नगयाउने, 
सम्फजन्त्धत कामाथन्त्िमन इकाईराई आमोजनाको सम्ऩूणथ फजेट 
खचथ गने अजख्तमायी नददने, आमोजनाका रागग आि्मक 
कभथचायी य प्राविगधक उऩरब्ध नगयाउने ऩदागधकायीराई 

 ऩूॉजीगत फजेटको  
कामाथन्त्िमनराई  नगतजाभखुी 
फनाउन रेखा उत्तयदामी 
अगधकायी य आमोजना प्रभखु 
राई जिापदेही फनाउने । 

 

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा अथथ 
भन्त्रारम 

२०७३ ऩषु भसान्त्त 
गबर 

ऩुॉजजगत खचथभा सधुाय 
आउने । 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

काननुफभोजजभ कायिाही गियनेछ । ठूरा य छागनएका 
आमोजनाहरूको प्रबािकायी अनगुभनका रागग ितु अनगुभन 
टोरी (Rapid Monitoring Team) ऩियचारन गियनेछ । 

 रु १ अफथ बन्त्दा भागथका 
आमोजनाको ितु अनगुभन 
टोरीको गठन य ऩियचारन  
गने । 

अनगुभन तथा 
भूलमाङ्कन भहाशाखा 
अथथ भन्त्रारम 

 

गनयन्त्तय 
ऩुॉजजगत खचथभा सधुाय 
आउने । 

 

2 

फूढीगण्डकी जरविद्यतु, काठभाडौं-तयाई भधेश ितुभागथ, दोस्रो 
अन्त्तयावष्ट्रम विभानस्थर, हरुाकी याजभागथ, सघन शहयी 
विकास, स्भाटथ गसटी गनभाथण, स्िास््म फीभा, साभाजजक सयुऺण 
रगामतका ठूरा कामथिभ/ आमोजनाहरू कामाथन्त्िमनका रागग 
छुटै्ट सॊमन्त्र (Special Purpose Vehicle) स्थाऩना गयी 
कामाथन्त्िमन गियनेछ । 

 

 सॊस्थागत सॊमन्त्रको स्थाऩना 
गने । 

प्रधानभन्त्री तथा 
भजन्त्रऩयदको 
कामाथरम /उजाथ 
भन्त्रारम/अथथ 
भन्त्रारम/यावष्ट्रम 
मोजना आमोग 

२०७३ ऩौष 
भसान्त्त  

ठुरा आमोजनाहरु  
सभमभा नै गनभाथण 
सऩन्न हनुे । 

 

 

3 

फूढीगण्डकी जरविद्यतु आमोजना गनभाथणका रागग ऩवहचान 
गियएका जग्गाको गफिी वितयण फन्त्द गयी भआुब्जा 
वितयणको कामथ शरुु गियनेछ । मो आमोजनाको विस्ततृ 
आमोजना प्रगतिेदन (Detail Project Report) राई अजन्त्तभ 
रूऩ ददई कामाथन्त्िनभा रैजान सम्ऩूणथ तमायी गियनेछ । 

 

 फूढीगण्डकी जरविद्यतु 
आमोजनाको भआुब्जा 
वितयणको कामथ शरुु गने। 

उजाथ भन्त्रारम 
२०७४ असाय 
भसान्त्त  

भआुब्जा वितयण 
कामथ शरुु बएको हनुे 
। 

 

 फूढीगण्डकी जरविद्यतु 
आमोजनाको विस्ततृ आमोजना 
प्रगतिेदनको  तमाय गिय 
आमोजनाको गनभाथण शरुु गने। 

 

सिै भन्त्रारमहरु 
२०७३ भॊगसय 
भसान्त्त  

आमोजना गनभाथण 
कामथ शरुु बएको हनुे 
। 

 

4 

ऩौष भसान्त्तगबर सफै आमोजनाहरूको फोरऩर भूलमाङ्कन गयी 
ठेक् का सम्झौता गियनेछ ।ऩौष ऩवहरो हप्ता गबर कामथ शरुु 
गने गयी कामाथदेश ददइनेछ । तोवकएको सभमगबर कामथ शरुु 
नगने य आमोजना कामाथन्त्िमन कामथमोजना अनरुुऩ कामथ नगने 
गनभाथण व्मिसामीसॉगको ठेक् का सम्झौता यद ग गियनेछ । 

 

 भॊगसय भसान्त्तगबर सफै 
मोजनाहरूको फोरऩर भूलमाङ्कन 
गयी ठेक् का सम्झौता गने । 

सिै भन्त्रारमहरु  

 

२०७३ ऩौषको 
ऩवहरो हप्ता 
 

आमोजना गनभाथण 
कामथ शरुु बएको 
हनुे। 

 

 ऩौष ऩवहरो हप्ता गबर कामथ 
शरुु गने गयी कामाथदेश ददने। 

सिै भन्त्रारमहरु २०७३ ऩषु भसान्त्त  
सभमभै आमोजना 
सऩन्न हनुे । 

 

 सभमगबर कामथ शरुु नगने य 
आमोजना कामाथन्त्िमन 
कामथमोजना अनरुुऩ कामथ नगने 
गनभाथण व्मिसामीहरुको विियण 

सिै भन्त्रारमहरु  

 

कामाथदेश प्राप्त 
बएको १ भवहना 
गबर । 

 

आमोजना 
कामाथन्त्िमनभा सधुाय 
आउने । 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

सॊकरन गयी त्मस्ता 
व्मिसामीसॉगको ठेक् का 
सम्झौता यद ग गने । 

5 

गनभाथण व्मिसामीरे ठेक् का सम्झौता गयेऩगछ 
सम्झौताफभोजजभका सफै िा केही कामथहरूका रागग सहामक 
ठेक् का सम्झौता गनुथऩने बएभा सम्फजन्त्धत आमोजना प्रभखुको 
गरजखत स्िीकृगत गरनऩुने व्मिस्था गियनेछ । अगत आि्मक 
कामथका रागग फाहेक एक तहबन्त्दा फढी तहभा सहामक 
ठेक् का सम्झौता गनथ नऩाउने व्मिस्था गियनेछ । 

 

 सम्झौता फभोजजभका सफै िा 
केही कामथहरूका रागग सहामक 
ठेक् का सम्झौता गनुथऩने बएभा 
सम्फजन्त्धत आमोजना प्रभखुको 
गरजखत स्िीकृगत अगनिामथ 
गने। 

सफै भन्त्रारम 
2073 चैर 
भसान्त्त  

आमोजना सभमभै 
सऩन्न हनुे । 

 

 

 अगत आि्मक कामथका रागग 
फाहेक एक तहबन्त्दा फढी 
तहभा सहामक ठेक् का सम्झौता 
गनथ नऩाउने व्मिस्था गर्र्ने । 

यावष्ट्रम मोजना 
आमोग/ सिै 
विषमगत 
भन्त्रारमहरु 

गनयन्त्तय 

 

सभमभै आमोजनाहरु 
गनभाथण कामथ शरुु 
बई सऩन्न हनुे । 

 

6 

ऩमाथप् त तमायी गफना नै आमोजना कामाथन्त्िमनभा जाने, 
ठेक् काऩट्टा गने कामथराई गनरुत्सावहत गियनेछ । मस िषथ शरुु 
हनुे सफै आमोजनाहरूराई आमोजना तमायी वपलटय (Project 

Readiness Filter) का आधायभा छनौट गनथ शरुु गियनेछ ।  
 

आमोजनाहरूराई आमोजना 
तमायी वपलटय (Project 

Readiness Filter) का आधायका 
भाऩदण्ड फनाई आमोजनाको 
छनौट शरुु गने । 

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा अथथ 
भन्त्रारम  

2073 चैर 
भसान्त्त 

 

ऩूॉजजगत खचथभा सधुाय 
हनुे । 

 

7 

चार ुखचथभा गभतव्मवमता अऩनाइनेछ । तय, ऩूॉजीगत फजेट 
कामाथन्त्िमन गनथका रागग सहमोगी हनुे गयी ऩमाथप् त चार ुखचथ 
उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 

ऩूॉजीगत फजेट कामाथन्त्िमनका 
रागग चार ुखचथ उऩरब्ध गयाइने 
। 

 

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा अथथ 
भन्त्रारम 

2073 चैर 
भसान्त्त  

ऩुॉजीगत फजेट 
कामथन्त्िमनभा सहजता 
बएको हनुे । 

 

सफै भन्त्रारम/गनकामको चार ु
खचथभा गभत्तव्मता कामभ गने 
। 

फजेट तथा कामथिभ 
भहाशाखा अथथ 
भन्त्रारम/सिै 
भन्त्रारम/गनकाम 

गनयन्त्तय 

चार ुखचथभा 
गभत्तव्मता लमाउने 
नीगत कामाथन्त्िम हनुे 
। 

 

(घ) याजस्ि प्रशासन      

1 याजस्ि प्रशासनभा िगभक सधुाय गदै आन्त्तियक स्रोत कय सधुायको रागग ३ िषे सिै विबाग ,अथथ २०७३ पागनु कय प्रणारी सधुायको  
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

ऩियचारन सदुृढ गियनेछ ।  यणनीगतक मोजना फनाउने । भन्त्रारम  भसान्त्त खाॉका तमाय हनुे । 

2 
सॊघीम नेऩारको वित्त सॊयचनाराई सदुृढ य सफर फनाउन छुटै्ट 
याजस्ि नीगत तमाय गियनेछ । 

याजस्ि नीगतको अजन्त्तभ भस्मौदा 
तमाय गने 

याजस्ि व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

2073 चैर 
भसान्त्त  

नेऩारको सॊघीम 
सॊयचना अनकुुरको 
याजस्ि नीगत तमाय 
हनुे । 

 

३ 

कयको दामया विस्ताय गनथ य कयदाता भैरी िाताियण फनाउन 
“कयदाता जचन्नुहोसआ (Know Your Taxpayer)” कामथिभ राग ु
गियनेछ । 

कयका विगबन्न विधाहरुभा 
फैऻागनक अनसुन्त्धानको रागग 
विगबन्न अनसुन्त्धान सभूह फनाई 
अनसुन्त्धानको प्रगतिेदनको 
आधायभा कय नीगत य यणनीगत 
फनाउने । 

अथथ भन्त्रारम/ 
आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग 

2074 आषाढ 
भसान्त्त  

आन्त्तियक कय 
सम्फन्त्धी 
नीगत/यणनीगत तमाय 
बएको हनुे । 

 

४ 

याजस्ि सॊकरन य सयकायी खचथहरूराई व्मिजस्थत गनुथका 
साथै सूचना प्रविगधको प्रमोगद्वाया बकु्तानी विगध सञ्चारन गनथ 
E-Payment प्रणारीको शरुुिात गियने  
छ ।कय चहुािटराई योक्न  ECR Machine / T and T 

System रागू गियनेछ ।  
 

कयदाताका अगबरेख य 
सूचनाहरुको अद्यािगधक गने । 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग 

२०७३ असाय 
भसान्त्त गबर 

कयदाताहरुको 
सूचनाहरु अद्यािगधक 
बएको हनुे । 

 

 कय प्रणारीभा विद्यतुीम बकु्तानी 
प्रणारीको राग ुगने । 

 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग/ अथथ 
भन्त्रारम/  नेऩार 
याष्ट्र िैक /भहारेखा 
गनमन्त्रक कामाथरम 

२०७३ पागनु 
भसान्त्त 

 

कय बकु्त्तानीभा 
सयगरकयण बएको 
हनुे । 

 

 

 रु ५ कयोड फढीको कायोफाय 
गने कयदाताहरुको रागग 
विद्यगुतम प्रणागरफाट कयकका 
विजकहरु जायी गने । 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग  

२०७३ चैर 
ससान्त्त   

याजस्ि चहुािटभा 
गनमन्त्रण हनुे । 

 

 रु ५ कयोड बन्त्दा कभको 
कायोिाय गने कयदाताको 
हकभा िभश इरेिट्रोगनक्स 
क्मास यजजष्ट्रय भेजशनको प्रमोग 
गयाउने । 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग  

 

२०७३ पागनु 
भसान्त्त  

 

याजस्ि चचुािटभा 
गनमन्त्रण हनुे । 
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 अन्त्तशलुक जस्टकयभा Track 

and Trace  प्रणारीको राग ुगने 
तमायी गने । 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग  

 

२०७३ चैर 
भसान्त्त  

 

याजस्ि चहुािटभा 
गनमन्त्रण हनुे । 

 

 

५ 

भददया, चयुोट गफिी वितयण गनमभन य व्मिस्थाऩनराई 
प्रबािकायी फनाइनेछ । भददया य सूतॉजन्त्म ऩदाथथको गफिीभा 
भाऩदण्ड ऩूया नगने व्मिसामीराई काननुफभोजजभ कायिाही 
गियनेछ 

 भददया य सूगतथ जन्त्म िस्तकुो 
छुटै्ट गफवि कऺफाट गफवि 
वितयण गयाउने । 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग  

 

गनयन्त्तय  

 

अन्त्तशलुक राग्ने 
ऩदाथथको गफवि 
वितयणाभा गनमभन 
बएको हनुे । 

 

 भददया य चयुोट रगामत 
सूगतथजन्त्म ऩदाथथको गफवि 
वितयण १८ िषथ उभेय 
ऩगुेकाराई य विहान १० िजे 
देजख िेरकुा ८ िजे सम्भ भार 
गफवि गनथ ऩाउन ेव्मिस्थाको 
राग ुगने । 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग/याजस्ि 
अनसुन्त्धान विबाग 

 

गनयन्त्तय 

अन्त्तशलुक राग्ने 
ऩदाथथको गफवि 
वितयणाभा गनमभन 
बएको हनुे । 

 

६ 

भूलम अगबिवृद्ध कय सभािेश गफर गरने ददने प्रणारीभा सधुाय 
गियनेछ । फजायको प्रबािकायी अनगुभन गयी मस्तो गफर 
नददने व्मिसामीराई कायिाहीको दामयाभा लमाइनेछ । 
याजस्ि चहुािट गनमन्त्रण गनथ गनमगभत रूऩभा विशेष गस्ती 
ऩियचारन गियनेछ । 

गडऩाटथभेन्त्ट स्टोय तथा व्मिसावमक 
सॊयचना य होटर येस्टुयेन्त्ट 
रगामतका अन्त्म व्मिसावमक 
साभान खयीद तथा वििी स्थरभा  
कयको विर ददन ेय गरन े
प्रणारीको रागग फजाय अनगुभन 
गने गयाउने । मसका रागग छोटो 
अिगधको रागग जनशजक्त कयायभा 
गरइ ऩियचारन सभेत गने 

आन्त्तियक याजस्ि 
विबाग  

 

गनयन्त्तय  

 

विर रने य ददने 
िागनभा सधुाय आइ 
कय सहबागगता फवृद्ध 
हनुे । 

 

 

७ 

भखु्म भखु्म बन्त्साय कामाथरमहरूभा स्िचागरत प्रणारीको 
विस्ताय य आधगुनक भेशीनयीको प्रमोग गयी भारिस्तकुो 
आमात गनमाथत य व्माऩाय सहजीकयण गियनेछ । 

 

 दश िटा भखु्म बन्त्साय 
कामाथरमहरुभा िेबभा आधाियत 
आजशकुडा िलडथ विद्यतुीम 
प्रणागरको विस्ताय गने । 

बन्त्साय विबाग 
२०७३ चैर 
भसान्त्त 

बन्त्साय जाॉचऩास प्रणारीभा 
सयरीकयण बई व्माऩाय 
सहजजकयण हनुे । 

 

 दश िटा भखु्म बन्त्साय 
कामाथरमहरुभा व्मागेज जाॉच 

बन्त्साय विबाग  

 
२०७३ पागनु बन्त्साय जाॉचऩास 

प्रणागरभा सयरी-कयण 
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गने आधगुनक एकसे्र 
गभजशनहरुको प्रमोगभा 
लमाउने। 

हनुकुा साथै बन्त्साय 
छरी कामथ-को 
गनमन्त्रण हनेु  

८ 

आन्त्तियक याजस्ि विबाग, बन्त्साय विबाग, याजस्ि अनसुन्त्धान 
विबाग य सम्ऩगत शदु्धीकयण अनसुन्त्धान विबागभा गनुासो सनु्ने 
डेस्क स्थाऩना गयी प्राप् त हनुे गनुासाहरू मथाशीघ्र सम्फोधन 
गियनेछ । 

विबागहरुभा गनुासो सनु्ने डेस्क 
स्थाऩना गयी प्राप् त हनुे 
गनुासाहरू मथाशीघ्र सम्फोधन 
गने। 

अथथ भन्त्रारमका 
सिै विबागहरु 

२०७३ ऩौष 
भसान्त्त 

गनुासो व्मिस्थाऩन 
बएको हनुे । 

 

(ङ) िैदेजशक सहामता य रगानी      

1 

िैदेजशक सहमोगको प्रगतफद्धता य प्राजप् तफीचको अन्त्तय कभ गनथ 
विदेशी सहामताभा सञ्चागरत कामथिभहरूको सघन अनगुभन 
गियनेछ । विदेशी सहमोगभा सञ् चागरत आमोजनाहरूराई 
नतीजा उन्त्भखु गयाउन सभन्त्िम य सहजीकयण गियनेछ । 
गछटै्ट दात ृगनकामहरुको एक फेठक गियने छ ।  

 िैदेजशक सहमोगको प्रगतफद्धता 
य प्राजप् तफीचको अन्त्तय कभ गनथ 
विदेशी सहामताभा सञ्चागरत 
कामथिभहरूको सघन अनगुभन 
गने ।हप्ताको एक ऩटक फैठक 
याख्न े। 

अन्त्तयाथवष्ट्रम आगथथक 
सहामता सभन्त्िम 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/विषमगत 
सफै भन्त्रारम  

गनयन्त्तय  

 
सहामता ऩियचारनभा 
सधुाय बएको हनुे । 

 

2 
िैदेजशक सहामताराई यावष्ट्रम प्रणारीभापथ तआ खचथ हनुे व्मिस्था 
गभराइनेछ ।   

 

 स्थागनम दात ृगनकामहरुको एक 
फैठक। 

 

अन्त्तयाथवष्ट्रम आगथथक 
सहामता सभन्त्िम 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

२०७३ भाघ 
भसान्त्त  

फैदेजशक सहामता 
ऩियचारनभा सभन्त्िम 
हनु े

 

 िैदेजशक सहामताराई यावष्ट्रम 
प्रणारीभापथ तआ खचथ हनुे गयी 
सहामताको स्िीकाय गने । 

अन्त्तयावष्ट्रम आगथथक 
सहामता सभन्त्िम 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

गनयन्त्तय 
सहामता ऩियचारनभा 
सधुाय बएको हनुे । 

 

3 

िैदेजशक सहामताराई गणुात्भक य भारात्भक रूऩभा िवृद्ध गनथ 
दद्वऩऺीम य फहऩुऺीम विकास साझेदायहरूसॉगको सम्िाद य 
सम्ऩकथ राई गनयन्त्तयता ददॊ दै विश्वासको िाताियण गसजथना 
गियनेछ । 

 िैदेजशक सहामताराई गणुात्भक 
य भारात्भक रूऩभा िवृद्ध गनथ 
दद्वऩऺीम य फहऩुऺीम विकास 
साझेदायहरूसॉगको सॊमकु्त 
ऩनुयािरोकन गने। 

  

अन्त्तयाथवष्ट्रम आगथथक 
सहामता सभन्त्िम 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

गनयन्त्तय 
सहामताको 
ऩियचरनभा 
कामथदऺता आउने । 
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4 

आगथथक िवृद्धका रागग सहमोग ऩगु्ने गयी िैदेजशक रगानी 
गबत्र्माउन ऩहर गियनेछ । बखथयै ऩाियत बएको विशेष 
आगथथक ऺेर सम्फन्त्धी काननुको शीघ्र कामाथन्त्िमन गg]{ / 
गनभाथण सम्ऩन्न बएको विशेष आगथथक ऺेर सञ्चारनभा 
लमाइनेछ ।  

 

 आगथथक िवृद्धका रागग सहमोग 
ऩगु्ने गयी िैदेजशक रगानी 
गबत्र्माउने गयी िैदजशक 
रगानीको िाताियण फनाउने । 

अथथ भन्त्रारम / 

उद्योग भन्त्रारम  
गनयन्त्तय 

िैदेजशक रगानीभा 
फवृद्ध बएको हनुे । 

 

 नेऩारभा रगानीको अनकूुर 
िाताियण बएको जानाकायी 
ददनका रागग रगानी सम्भेरन 
गने । 

अथथ भन्त्रारम / 

उद्योग भन्त्रारम 
२०७३ पागनु 
भसान्त्त 

िैदेजशक रगानीभा 
फवृद्धका रागग 
िाताियण तमाय हनुे 
। 

 

 विशेष आगथथक ऺेर सञ्चारनभा 
लमाउने । 

उद्योग भन्त्रारम  
२०७३ चैर 
भसान्त्त  

विशेष आगथथक ऺेर 
सञ्चारनभा आएको 
हनुे । 

 

5 

िैदेजशक सहामताभा सञ् चागरत आमोजनाहरूराई शीघ्र सम्ऩन्न 
गनथ सहजीकयण गियनेछ ।असाभान्त्म अिस्थाभा फाहेक कुनै 
ऩगन आमोजनाको म्माद थऩ नगियने नीगत गरइनेछ । 

 

िैदेजशक सहामताभा सञ् चागरत 
आमोजनाहरूराई सभमभै 
सम्ऩन्न गियने छ। कुनै ऩगन 
आमोजनाको म्माद थऩ नगियने 
नीगत गरइनेछ । 

अथथ भन्त्रारम /सिै 
विममगत भन्त्रारम 

गनयन्त्तय 
आमोजना 
कामाथन्त्िमनभा सधुाय 
बएको हनुे । 

 

(च) भौदिक य वित्तीम ऺरे      

1 

“एक व्मजक्त,  एक फैंक खाता” कामथिभ अन्त्तगथत सफै 
नेऩारीको खाता खोलने कामथराई अगबमानको रूऩभा अजघ 
फढाइनेछ । मस्तो खाता शून्त्म भौज्दातभा खोलन सवकने 
व्मिस्था गयी सो िाऩतको सेिा शलुकभा सयकायरे सहगुरमत 
ददनेछ । चार ुआगथथक िषथगबर कम्तीभा ७० प्रगतशत 
जनसॊख्माको खाता खोगरसवकनेछ । आगाभी आगथथक िषथदेजख 
सयकायी ऺेरफाट हनुे सफै नगद प्रिाह फैंक खाताभापथ तआ भार 
गने प्रफन्त्ध गियनेछ ।  

 सफै नेऩारीको िैक खाता 
खोलने कामथराई अगबमानको 
रूऩभा अजघ फढाइने छ । 

वित्तीम ऺेर व्म-
िस्थाऩन  भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैंक 

गनयन्त्तय 

फैवकङ्ग सेिाभा 
नागियकऩहुॉच िवृद्ध 
बएको हनुे । 

 

 

 सफै इराकाभा फैंकको सेिा 
उऩरब्ध गयाउइने छ । 
फैंकहरुको शाखा विस्ताय गने 
। खासगयी विदेशको भखु्म 
शहयहरु जहाॉ धेयै नेऩारी 
मिुाहरुको काभ गयी यहेका 
छनआ । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक 

गनयन्त्तय 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक 
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 शून्त्म भौज्दातभा फैंक खाता 
खोलन सवकने व्मिस्था गयी सो 
िाऩतको सेिा शलुकभा 
सयकायरे सहगुरमत ददने। 

 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/नेऩार याष्ट्र 
िैक 

गनयन्त्तय 

फैवकङ्ग सेिाभा 
नागियकको ऩहुॉच 
िवृद्ध बई अगधकतभ 
आगथथक कायोफायहरु  
फैंक भापथ त हनुे । 

 

 आगाभी आगथथक िषथदेजख 
सयकायी ऺेरफाट हनुे सफै 
नगद प्रिाह फैंक खाताभापथ तआ 
भार गने प्रफन्त्ध गियनेछ । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/नेऩार याष्ट्र 
िैक 

गनयन्त्तय 

सयकायी ऺेरफाट हनुे 
सफै नगद प्रिाह 
फैंवकङ्ग कायोफायफाट 
सञ्चारन बएको हनुे 
। 

 

2 

द्वन्त्द्वकारभा फन्त्द बएका य विस्थावऩत बएका फैंकहरूभध्मे 
कम्तीभा एक फैंक ऩवहराकै स्थानभा ऩनुस्थाथवऩत गियनेछ । 
ग्राभीण ऺेरभा फेक विस्ताय गियने छ ।  

 

 द्वन्त्द्वकारभा फन्त्द बएका य 
विस्थावऩत बएका फैंकहरूभध्मे 
कम्तीभा एक फैंक ऩवहराकै 
स्थानभा ऩनुस्थाथवऩत गने । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/नेऩार याष्ट्र 
िैक 

गनयन्त्तय 

उजलरजखत ऺेरहरुभा 
फैवकङ्ग सेिाभा ऩनु 
विस्ताय बएको हनुे 
। 

 

 ग्राभीण ऺेरभा विगबन्न िैवकङ्क 
सेिाको प्रमोग गयी िैवकङ्क 
सेिाको विस्ताय गियने छ 
।मस्तो सेिा ददने फैंकहरुराई 
प्रोत्सावहत तथा ऩयुस्कृत गयीने 
छ । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/नेऩार याष्ट्र 
िैक 

गनयन्त्तय 
ग्राभीण ऺेरभा 
फैवकङ्ग सेिा विस्ताय 
बएको हनुे । 

 

3 
वित्तीम साऺयताराई अगबमानको रुऩभा अगागड फढाई आभ 
नागियकको वित्तीम ऩहुॉच अगबिवृद्ध गियनेछ । 

 

 वित्तीम साऺयताराई 
अगबमानको रुऩभा अगागड 
फढाई आभ नागियकको वित्तीम 
ऩहुॉच अगबिवृद्ध गने ।  

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक 

गनयन्त्तय 
नागियकभा वित्तीम 
जशऺाको  िवृद्ध 
बएको। 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
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भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

4 

फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूको कजाथराई ग्राभीण तथा  
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा प्रिावहत गनथ प्रोत्सावहत गियनेछ । 
गनज् चत ऺेरका रागग तोवकएको बन्त्दा फढी कजाथ 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी गने फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाराई 
विशेष प्रोत्साहन उऩरफध गयाइनेछ । 

 

 फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूफाट 
प्रिाश हनुे  कजाथराई ग्राभीण 
तथा उत्ऩादनभूरक ऺेरभा 
प्रिावहत गने। 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक 

गनयन्त्तय 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा 
कजाथ प्रिाह बएको 
हनुे । 

 

 तोवकएको बन्त्दा फढी कजाथ 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी 
गने फैंक तथा वित्तीम 
सॊस्थाराई विशेष प्रोत्साहन 
उऩरफध गयाउने । 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक 

गनयन्त्तय 

प्राथगभकता प्राप्त 
ऺेरभा कजाथ प्रिाह 
बएको हनुे । 

 

 

5 
चार ुआगथथक िषथभा शरुु गियएको ब्माजदय कोियडोयराई 
प्रबािकायी ढङ्गरे कामाथन्त्िमन गियनेछ । 

ब्माजदय कोियडोयराई प्रबािकायी 
ढङ्गरे कामाथन्त्िमन गने । 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक 

 

गनयन्त्तय 
वित्तीम रागतभा 
कभी आएको हनुे । 

 

 

6 

फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूभा यहेको रू. २ राखसम्भको 
गनऺेऩ सयुऺण कामथ प्रबािकायी फनाइनेछ । साना तथा 
भझौरा उद्यभ कजाथको सयुऺण अगनिामथ गियनेछ । रघवुित्त 
विऩन्न कजाथको अगनिामथ सयुऺण गियनेछ । 

 

 फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूभा 
यहेको रू. २ राखसम्भको 
गनऺेऩ सयुऺण गने । 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक 

 

गनयन्त्तय 

 

साना गनऺेऩ कताथको 
गनऺेऩको सॊयऺण 
बएको हनुे । 

 

 
 रघ ुविऩन्न कजाथ तथा साना य 
भझौरा उद्यभ कजाथको सयुऺण 
अगनिामथ गने  । 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहशाखा, 
अथथ भन्त्रारम/नेऩार 
याष्ट्र िैक । 

गनयन्त्तय 
वित्तीम सभािेशीकयण 
बएको हनुे । 

 

7 
"एक फैंक शाखा एक नभूना आमोजना" अिधायणा कामथन्त्िमन 
गने । 

 नेऩार याष्ट्र फैंकरे एक फैंक 
शाखा एक नभूना आमोजनाका 
रागग सूचना सम्प्रषेण 
गने/गयाउन े

अथथ भन्त्रारम, 
वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा/नेऩार 
याष्ट्र फैंक 

गनयन्त्तय 
सूचना सम्प्रषेण 
बएको हनुे । 
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 सफै प्रकृगतका फैंकहरुरे आफ्नो 
ऺेरगबर एक नभूना 
आमोजनाको रागग रगानी गनथ 
प्राथगभकता ददने । 

नेऩार याष्ट्र फैंक 
रगामत सफै फैंकहरु 

गनयन्त्तय 

सफै ऺेरभा नभूना 
कामथिभहरु सञ्चारन 
बई योजगायी य 
आगथथक िवृद्धभा 
फढोत्तयी आएको हनुे 
। 

 

8 
फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाहरूको गनमभन प्रबािकायी 
फनाई वित्तीम अनशुासन कामभ गियनेछ । 

फचत तथा ऋण सहकायी 
सॊस्थाहरूको गनमभन प्रबािकायी 
फनाई वित्तीम अनशुासन कामभ 
गनथ काननुको तजुथभा गने । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहशाखा, अथथ 
भन्त्रारम/सहकायी 
तथा गियफी गनिायण 
भन्त्रारम  

गनयन्त्तय 

साना िचत तथा 
ऋणको गनमभनभा 
प्रबािकाियता आएको 
हनुे  

 

(छ) फाह् म ऺरे      

1 

िस्त ुय सेिा गनमाथतको प्रविमा सयरीकयण गयी गनमाथतराई 
प्रोत्साहन गियनेछ । अन्त्तयाथज ट्रम व्माऩायसॉग सम्फजन्त्धत 
प्रविमाराई सूचना प्रविगधको प्रमोगद्वाया स्िचागरत फनाइनेछ 
। 

 

अन्त्तयाथज ट्रम व्माऩायसॉग 
सम्फजन्त्धत प्रविमाराई सूचना 
प्रविगधको प्रमोगद्वाया स्िचागरत 
फनाउन सूचना प्रविधीको प्रमोग 
फढाउने । 

बन्त्साय विबाग/ 

फाजणज्म भन्त्रारम 
/उद्योग भन्त्रारम 

२०७३ फैसाख 
भसान्त्त 

अन्त्तयावष्ट्रम व्माऩायभा 
सहजजकयण बई 
रगानी भैरी 
िाताियणभा सधुाय 
हनुे छ । 

 

2 

याज ट्रम एकर गफन्त्दू (National Single Window) सञ् चारन 
गयी अन्त्तयाथज ट्रम व्माऩायराई सहजीकयण गियनेछ । ऺेरीम य 
अन्त्तयाथज ट्रम व्माऩायका रागग ऩूिाथधाय गनभाथण कामथभा तीब्रता 
ददइनेछ । 

नेऩार यावष्ट्रम एकर विन्त्द ु
सेिाको ऩूिाथधायको रागग प्रणारी 
विकासको रागग खियद प्रविमा 
अगागड फढाउन े। 

 

बन्त्साय विबाग/ 

फाजणज्म भन्त्रारम  
२०७३ चैर 
भसान्त्त 

व्माऩाय सहजजकयण 
बएको हनुे । 

 

3 

विप्रषेणराई फैंवकङ भाध्मभफाट गबत्र्माउन योजगायदाता 
भरुकुसॉग सभेतको सभन्त्िमभा तत्कार प्रणारी विकास 
गियनेछ । मसका रागग िैदेजशक योजगायीभा जाने सफै 
नेऩारीको फैंक खाता अगनिामथ खोरी सोही खाताभापथ तआ 
विप्रषेण आप्रिाह गने व्मिस्था गियनेछ । मसिाऩत राग्ने 

 विप्रषेणराई फैंवकङ भाध्मभफाट 
गबत्र्माउन योजगायदाता 
भरुकुसॉग सभेतको सभन्त्िमभा 
तत्कार प्रणारी विकास गने । 

 

नेऩार याष्ट्र िैक य 
वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा अथथ 
भन्त्रारम 

२०७३ भाघ 
भसान्त्त  

प्रणारी विकासको 
शरुुिात बएको हनुे 
। 
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सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

कगभशनभा सयकायरे छूट ददने व्मिस्था गनेछ ।  िैदेजशक योजगायीभा जाने सफै 
नेऩारीको फैंक खाता अगनिामथ 
खोरी सोही यकभ    खाता 
भापथ तआ विप्रषेण आप्रिाह गने 
व्मिस्था गभराउने  

नेऩार याष्ट्र िैक य 

वित्तीम ऺेर  

व्मस्थाऩन भहाशाखा 
अथथ भन्त्रारम  

 

२०७३ फैसाख 
भसान्त्त 

विप्रषेण िैवकङ 
प्रणारी आउने 
यकभभा फवृद्ध हनुे । 

 

 

 विप्रषेण आप्रिाह गने 
व्मिस्थाभा  राग्ने कगभशनभा 
सयकायरे छूट ददने व्मिस्था 
गने। 

नेऩार याष्ट्र िैक य 

वित्तीम ऺेर  

व्मस्थाऩन भहाशाखा 
अथथ भन्त्रारम 

गनयन्त्तय 
िैवकङ प्रणारीफाट 
कायोफायभा फदृ्धी हनुे 
। 

 

4 

विप्रषेणफाट प्राप् त यकभराई उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी गनथ 
आकषथक वित्तीम प्रोत्साहनको व्मिस्था गियनेछ ।  साथै 
विप्रषेण ऩठाउने िैदेजशक योजगायभा गएका व्मजक्तहरूको 
साभाजजक सयुऺा स्कीभ तमाय गयी राग ुगियनेछ । भेयो श्रभ 
भेयो विप्रषेण भेयो देश गनभाथणभा बन्ने नायाभा आधाियत बई 
कामाथन्त्िमन गियनेछ । हणु्डीको अिैध कायोिाय गनमन्त्रण गनथ 
मस अजघ बएका अध्ममनहरू सभेतका आधायभा तत्कार 
कायिाही थागरनेछ । 

 

 विप्रषेणफाट प्राप् त यकभराई 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी 
गनथ आकषथक वित्तीम प्रोत्साहन 
सवहतको रु १ अफथको यावटॊम 
ऋण ऩर जायी गने । 

आगथथक नीगत 
विश्लषेण भहाशाखा  
अथथ भन्त्रारम य 
नेऩार याष्ट्र िैक  

 

२०७३ पागनु 
भसान्त्त 

ऋण ऩर जायी 
बएको हनुे । 

 

 

 िैवकङ्ग प्रणागरफाट विप्रषेण 
ऩठाउने िैदेजशक योजगायभा 
गएका व्मजक्तहरूको रागग 
साभाजजक सयुऺा कामथिभ राग ु
गने । 

अथथ भन्त्रारम / श्रभ 
तथा योजगाय 
भन्त्रारम  

२०७३ फैसाख 
भसान्त्त  

साभाजजक सॊयऺणका 
कामथिभ राग ु
बएको हनुे । 

 

हणु्डीको अिैध कायोिाय 
गनमन्त्रण गनथ गनकामगत 
सभन्त्िमका आधायका काननुको 
कामाथन्त्िमन गने । 

याजस्ि अनसुन्त्धान 
विबाग /अथथ भन्त्रारम 
/ नेऩार याष्ट्र 
फैंक/नेऩार प्रहयी 

गनयन्त्तय 
हजुण्डको कायोफाय 
गनरुत्सावहत बएको 
हनुे । 

 

(ज) गनजी ऺरे विकास      

1 

गनजी ऺेरराई प्रोत्साहन गयने नीगतराई अिरम्फन गियने   
छ । गत आगथथक िषथभा स्थाऩना गियएको आगथथक ऩनुरुद्धाय 
कोषराई प्रबािकायी ढङ्गरे ऩियचारन गियन ेछ । मस कोषभा 
चार ुआगथथक िषथभा यकभ थऩ गियनेछ। 

 आगथथक ऩनुरुद्धाय कोषभा यकभ 
फवृद्ध गिय मसराई प्रबािकायी 
ढङ्गरे ऩियचारन गने । 

 

नेऩार याष्ट्र िैक य 
वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा  

२०७३ ऩषु सभान्त्त  

आगथथक ऩनुरुद्धाय 
कोषफाट यकभ 
ऩियचारन बएको हनुे 
। 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

2 
सयकायको सॊरग्नता य गनजी ऺेरको अगिुाइभा ऩूिाथधाय 
विकास फैंक स्थाऩना गियनेछ ।  

 सयकाय य गनजी ऺेरको 
सॊरग्नताभा ऩूिाथधाय विकास 
फैंक स्थाऩना गने । 

वित्तीम ऺेर व्मि-
स्थाऩन भहाशाखा य 
नेऩार याष्ट्र िैक  

२०७३ पागनु 
भसान्त्त 

 

ऩूिाथधाय विकास िैक 
स्थाऩना बएको हनुे 
। 

 

3 

छागनएका सािथजगनक सॊस्थानहरूराई गनजी ऺेरको 
व्मिस्थाऩनभा सञ् चारन गियनछे । नेऩार फैंक गरगभटेडभा 
यहेको नेऩार सयकायको शेमय विगनिेश प्रविमा अगागड 
फढाइनेछ । 

 छागनएका सािथजगनक 
सॊस्थानहरुभा गनजी ऺेरको 
व्मिस्थाऩनभा सञ् चारन गने । 

सॊस्थान सभन्त्िम 
भहाशाखा,  अथथ 
भन्त्रारम  

२०७३ चैर 
भसान्त्त  

छागनएका सॊस्थानहरु 
गनजी ऺेरको व्मि-
स्थाऩनफाट सॊचारन 
बएको हनेु । 

 

 नेऩार फैंक गरगभटेडभा यहेको 
नेऩार सयकायको शेमय 
विगनिेश गने । 

सॊस्थान सभन्त्िम 
भहाशाखा,  अथथ 
भन्त्रारम  

२०७३ आषाढ 
भसान्त्त  

नेऩार फैंकको शेमय 
विगनिेश बएको हनुे 
। 

 

4 

गनजी ऺेरराई कृवषको आधगुनकयण य व्मिसामीकयण गनथ 
प्रोत्सावहत गियनेछ । मसका रागग आि्मक वित्तीम य 
भौदिक प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 

कृवषको आधगुनवककयण य 
व्मिसावम कयणका रागग वित्तीम 
प्रोत्साहन को रागग कृवष कजाथ 
सम्िन्त्धी कामथविगधभा ऩियभाजथन 
गने । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थऩन भहाशाखा 
य नेऩार याष्ट्र िैक  

२०७३ भाघ 
भसान्त्त 

कृवष ऺेरभा कजाथ 
प्रिाह बएको हनुे । 

 

5 

आन्त्तियक ऩूॉजी फजायको सदुृढीकयणका रागग ऩूॉजी फजायभा 
सॊस्थागत रगानीकताथहरूको प्रिेशराई फढािा ददइनेछ । 
गनजी य ऩाियिाियक व्मिसामराई नेऩार स्टक एक्सचेञ्जभा 
सूचीकृत हनु प्रोत्सावहत गियनछे । 

 

 आन्त्तियक ऩूॉजी फजायको 
सदुृढीकयणका रागग ऩूॉजी 
फजायभा सॊस्थागत रगानीकताथ- 
हरूको प्रिेशराई फढािा ददने। 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 

२०७३ चैर 
भसान्त्त 

ऩुॉजीिजायको विकास 
बएको हनुे । 

 

 गनजी य ऩाियिाियक 
व्मिसामराई नेऩार स्टक 
एक्सचेञ्जभा सूचीकृत हनु 
प्रोत्सावहत गने नीगतको तजुथभा 
गने । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 

२०७३ फैसाख 
भसान्त्त  

 

ऩुॉजीिजायको विकास 
बएको हनुे । 

 

 

6 कभोगडटी फजायराई सयकायको गनमगभन गबर याजखनेछ । 
 कभोगडटी फजायराई गनमगभन 
गनथ आि्मक काननुको तजुथभा 
गने । 

वित्तीम ऺेर 
व्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 

२०७३ फैसाख 
भसान्त्त 

कभोगडटी फजाय 
गनमभन बएको हनुे 
। 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

(ज) ऩूिाथधाय गनभाथण      

1 

केही ठूरा आमोजनाको गनभाथण कामथ तरुुन्त्तै शरुु गियनेछ । 
इजञ्जनीमियङ, खियद, गनभाथण य वित्तीम प्रफन्त्ध (Engineering, 

Procurement, Construction and Financing -EPCF) गनथसक्न े
यावष्ट्रम तथा अन्त्तयाथवष्ट्रम कम्ऩनीहरूको छनौट गयी केरुङ-
काठभाडौं येरभागथ, काठभाडौं उऩत्मका भेट्रो येर य भोनो येर, 
विद्यतुीम येरभागथ, ऩूिथऩजिभ याजभागगथको विस्ताय य 
पास्टट्रमाक, दोस्रो अन्त्तयाथवष्ट्रम विभानस्थर, ३००-५०० 
भेगािाट ऺभताका जराशममकु्त जरविद्यतु आमोजना गनभाथण 
गनथ ऩहर गियनेछ ।  

 

 ठुरा ऩूिाथधायका 
आमोजनाहरुको छनौटका 
आधायहरु तमाय गने । 

 

यावष्ट्रम मोजना 
आमोग/ अथथ / 
विषमगत भन्त्रारम/ 
रगागन िोडथ  

२०७३ चैर 
सभान्त्त  

ठुरा आमोजनाहरुको 
ऩवहचान बएको हनुे 
। 

 

 इजञ्जनीमियङ, खियद, गनभाथण य 
वित्तीम प्रफन्त्ध (Engineering, 

Procurement, Construction and 

Financing -EPCF) गनथसक्ने 
यावष्ट्रम तथा अन्त्तयाथवष्ट्रम कम्ऩनी 
हरूको छनौट गयी आमोजना 
गनभाथण गनथ कामथको थारनी गने  

यावष्ट्रम मोजना 
आमोग/ अथथ / 
विषमगत भन्त्रारम/ 
रगागन िोडथ 
 

२०७३ जेठ 
भसान्त्त 

 

ठुरा आमोजनाहरुको 
ऩवहचान बई 
गनभाथणको थारनी हनुे 
। 

 

2 

ऩृ् िी याजभागथको मातामातराई सचुारु य सयुजऺत फनाउन 
मसको विस्ताय िा अन्त्म विकलऩको फायेभा अध्ममन गयी 
तत्कार कामाथन्त्िमनभा रगगनेछ । 

 

ऩृ् िी याजभागथको मातामातराई 
सचुारु य सयुजऺत फनाउन 
मसको विस्ताय िा अन्त्म 
विकलऩको फायेभा सबाव्मताको 
अध्ममन गने । 

बौगतक ऩूिाथधाय तथा 
मातामात व्मिस्था 
भन्त्रारम 

२०७४ फैसाख 
भसान्त्त 

सबाव्मता अध्ममन 
प्रगतिेदन प्राप्त बएको 
हनुे । 

 

(झ) सािथजगनक सॊस्थान      

1 

विद्यभान सािथजगनक सॊस्थानहरूको विस्ततृ अध्ममन गयी मसै 
आगथथक िषथगबर गतनको सञ् चारनको उऩमकु्त विगध ऩवहचान 
गियनेछ । केही सािथजगनक सॊस्थानहरू सािथजगनक गनजी 
साझेदायीको अिधायणाभा सञ् चारन गियनेछ । 

 

 सािथजगनक सॊस्थानहरूको 
विस्ततृ अध्ममन गयी मसै 
आगथथक िषथगबर गतनको 
सञ् चारनको उऩमकु्त विगध 
ऩवहचान गने । 

 

सॊस्थान सभन्त्िम 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम  

 

२०७३ आषाढ 
भसान्त्त  

 

सािथजगनक सस्थानको 
व्मिस्थाऩन को नीगत 
तमाय बएको हनुे। 

 

 सािथजगनक सॊस्थानहरू 
सािथजगनक गनजी साझेदायीको 
अिधायणाभा सञ् चारन गने 
भोडागरवट तमाय गयी 
गनजजकयण सभीगतभा ऩेश गने  

सॊस्थान सभन्त्िम 
भहाशाखा, अथथ 
भन्त्रारम 

२०७३ चैर 
भसान्त्त 

सािथजगनक सस्थानको 
व्मिस्थाऩन को 
आधाय तमाय बएको 
हनुे। 
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गस.नॊ. विषम विमाकराऩ 
जजम्भेिाय गनकाम 

भहाशाखा 
सभम तागरका अऩेजऺत उऩरब्धी अन्त्म 

(ञ) अन्त्तय भन्त्रारम तथा सभन्त्िम तथा अनगुभन      

१ 
अथथ सजचिरे सम्िजन्त्धत भन्त्रारमका सजचिहरुसॊग 
सभन्त्िम गयी कामथिभ कामाथन्त्िमनभा सहजजकयण    
गने ।  

 अथथ भन्त्रारमको अनगुभन तथा 
भलुमाङ्कन भहाशाखा, फजेट तथा 
कामथिभ भहाशाखा,  य 
अन्त्तयाथवष्ट्रम आगथथक सभन्त्िम 
भहाशाखा प्रभखुहरु सम्भीरीत 
सॊमन्त्ररे अनगुभ गने । 

अथथ भन्त्रारम गनयन्त्तय 

अन्त्तय भन्त्रारम 
सभन्त्िम य अनगुभन 
चसु्त बई 
कामथिभ/आमोजनको 
कामाथन्त्िमनभा 
प्रबािकायीता आएको 
हनु े। 

 

 


