अर्थ बुलेटिन
वर्थ २ अंक 1

श्रावण, २०७७
ु को वतथमान आर्र्थक पररदृष्य
मुलक

नेपाल सरकार

सं घीय सरकारी खचथ

अर्थ मन्त्रालय

आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को श्रावण मटहनामा संघीय सरकारको कुल खचथ ित आर्र्थक वर्थको सोही

अवर्धको कुल खचथ रु. 4 अबथ 28 करोडको तुलनामा 53.9 प्रर्तशतले कमी आई रु. 1 अबथ 98

ुँ ीित खचथ 13 करोड र
करोड पुिेको छ। कुल खचथ मध्ये चालु खचथ रु. 1 अबथ 73 करोड, पूज
टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ रु. 12 करोड रहे को छ। कोर्िड-१९ को संक्रमण र्नयन्त्रण, रोकर्ाम तर्ा
उपचारको लार्ि सरकारबाि अवलम्बन िररएका उपायहरू- बन्त्दाबन्त्दी, र्नर्ेधाज्ञाका कारण टवकास
ुँ ीित खचथ कम िएको छ।
र्नमाथणका कायथहरू र्नयर्मत र पूवथ लश्रययत रुपमा हुन नसकेकोले पूज
चािथ (क): पर्छल्लो ५ वर्थको श्रावण मटहनाको खचथको प्रवृश्रत्त (रु. करोडमा)
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स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय।

सं घीय सरकारको कुल खचथमा िने र्िरावि

राजस्व पररचालन

र्नयाथतमा

अवर्धको कुल राजस्व रु. 66 अबथ 86 करोडको तुलनामा 1२.0 प्रर्तशतले कर्म आई रु. 58 अबथ

आएको छ।

सामान्त्य

िने

आयातमा र्िरावि आएको कारण कुल वस्तु
व्यापारमा र्नयाथतको अं श वृटद्ध िएको छ।

टवप्रेर्ण आप्रवाहमा सामान्त्य र्िरावि आएता
पर्न चालु खाता घािा, शोधनान्त्तर श्रस्र्र्त र

टवदे शी मुद्रा सश्रिर्तमा उल्लेख्य सुधार िएको
छ। बैँ क तर्ा टवत्तीय क्षेरको र्नक्षेप र र्नजी

आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को श्रावण मटहनामा सं घीय सरकारको कुल राजस्व ित आर्र्थक वर्थको सोही

82 करोड रहे को छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. 56 अबथ 5६ करोड र िैरकर राजस्व रु. 2
अबथ 26 करोड रहे को छ। सार्ै यस अवर्धमा अन्त्य आम्दानी तफथ रु. 7 अबथ 8१ करोड प्रार्ि िएको
छ। अन्त्य प्रार्ि सटहत कुल राजस्व रु. ६६ अबथ 6३ करोड रहे को छ।

चािथ (ख): पर्छल्लो ५ वर्थको श्रावण मटहनाको राजस्व पररचालनको प्रवृश्रत्त (रु. करोडमा)

क्षेरमा प्रवाह हुने कजाथ दुवै वृटद्ध िएको

8000

ब्याजदर घट्ने क्रममा छ।
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कायाथन्त्वयन प्रकृया शुरु िईसकेकोले आर्र्थक
कृयाकलापको र्बस्तार हुुँदैजाने अपेक्षा िररएको
छ।

प्रकाशन तर्ा सम्पादन
आर्र्थक नीर्त टवश्लेर्ण महाशाखा
र्सं हदरवार, काठमाडौं

http://www.mof.gov.np
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स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय।

इमेल: epad@mof.gov.np
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चािथ (ि): आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ र २०७७/७८ को श्रावण मटहनाको राजस्व संकलनको सं रचना

आर्र्थक वर्थ 2077/78 को श्रावण मटहनाको कुल राजस्व सं कलनमा मूल्य अर्िवृटद्ध करको टहस्सा सबैिन्त्दा बढी 36 प्रर्तशत रहेको छ
िने ित वर्थको राजस्व सं कलनमा यस्तो टहस्सा 38 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।यसैिरी, ित वर्थको श्रावण मटहनाको राजस्व सं कलनमा

आयकरको टहस्सा 23 प्रर्तशत रहेकोमा चालु आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा सं कलन िएको कुल राजस्वमा आयकरको टहस्सा 29 प्रर्तशत
पुिक
े ो छ। ित वर्थ कुल राजस्वमा िैरकरको टहस्सा 5 प्रर्तशत रहेको र्र्यो िने चालु आ.ब. को श्रावण मटहनामा यस्तो टहस्सामा केही
कमी आई ४ प्रर्तशत रहेको छ ।

अन्त्य कर
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(रू. अबथमा)
श्रावण मटहनाको राजस्व असुली

आ.व.२०७७/७८ को
वाटर्थक लयय
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तार्लका (क): राजस्व लयय र असुलीको टववरण
कर शीर्थक

मूल्य

अर्िवृटद्ध कर

आ.व. २०७६/७७

आ.व.२०७७/७८

प्रर्तशत पररवतथन

िन्त्सार महशुल
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कर राजस्व जम्मा
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िैर कर जम्मा
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कूल राजस्व जम्मा
अन्त्य प्रार्ि
जम्मा राजस्व/प्रार्ि

#अन्त्य कर शीर्थकमा पूवाथधार सेवाको उपयोि, सडक ममथत तर्ा सुधार दस्तुर, सडक र्नमाथण तर्ा सम्िार शुल्क र श्रशक्षा सेवा
शुल्क मार समावेश िररएको छ।
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय।

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np

फोन नं .: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५

2 | पे ज

करको दायरा टवस्तार
2077 श्रावणसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल सं ख्या 33 लाख 89 हजार 9 सय 13 पुिेको छ। यस अवर्धमा दताथ िएका कुल
करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १3 लाख 74 हजार 4 सय 56 तर्ा व्यश्रिित स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 20
लाख 10 हजार 1 सय 34 पुिेका छन्। यसैिरी मूल्य अर्िवृटद्ध करमा दताथ िएका करदाता २ लाख 59 हजार 8 सय 21 र अन्त्त:शुल्कमा दताथ
हुने करदाताको सङ्खख्या 97 हजार

1 सय 39 पुिेको छ।

चालु आर्र्थक वर्थको श्रावणमा ित आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको सं ङ्खख्या 81.9 प्रर्तशतले घिे को छ।
त्यस्तै मूल्य अर्िवृटद्ध करमा दताथ हुने करदाताको सङ्खख्या 64.1 र अन्त्तशुल्कमा दताथ हुने करदाताको सङ्खख्या 48.5 प्रर्तशतले घिे को छ।

तार्लका (ख): व्यश्रिित तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण

दताथको प्रकार

२०७7

२०७६/७७ को

२०७७/७८ को

वृटद्ध/ह्रास

हालसम्मको

असारसम्म

श्रावणसम्ममा र्प

श्रावणसम्ममा र्प

(प्रर्तशतमा)

जम्मा

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर BPAN)

1358934

36635

15522

-57.63

1374456

व्यश्रिित स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN)

1973452

253247

36682

-85.52

2010134

5106

367

217

-40.87

5323

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर

3337492

290249

52421

-81.94

3389913

मू.अ.कर

255963

10739

3858

-64.07

259821

अन्त्तः शुल्क

94292

5529

2847

-48.51

97139

करकट्टी िने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा
नम्बर (WPAN)

स्रोत: आन्त्तररक राजस्व टविाि ।

#स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारे जी पर्छ कायम िएको सङ्खख्या मार समावेश िररएको।

ु ानी
८१ लाख िरी कुल रु. 1 अबथ 19 करोड 30 लाख रकम िि

वैदेश्रशक सहयोि तर्ा सावथजर्नक ऋण
आर्र्थक

वर्थ २०७७/७८

को श्रावण

मटहनामा

वैदेश्रशक सहायता

प्रर्तवद्धतामा उल्लेख्य वृटद्ध िई रु. 54 अबथ 94 करोड पुिक
े ो छ।
यसमध्ये अनुदान सहायता कररब रु. 94 करोड र ऋण सहायता रु. 54
अबथ रहे को छ। वैदेश्रशक सहायता प्रर्तवद्धतामा अनुदान र ऋणको अंश
क्रमशः 1.7 प्रर्तशत र 98.3 प्रर्तशत रहे को छ। ित आर्र्थक वर्थको
श्रावण मटहनामा यस्तो सहायता रकम रु. ९५ करोड रहे को र्र्यो।
जसमा सत प्रर्तशत टहस्सा अनुदानको रहे को र्र्यो।
आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को श्रावण मटहनामा वैदेश्रशक सहायता प्रार्ि
रु. 2 अबथ ४८ करोड ६२ लाख रहे को छ। यसरी प्राि िएको
सहायतामा सतप्रर्तशत रकम ऋण सहायता रहे को छ।

अबथ

59 करोड रहे को

छ। यस मध्ये आन्त्तररक ऋण रू. 6 खबथ 13 अबथ 21 करोड र
वैदेश्रशक ऋण रू. 7 खबथ 59 अबथ

टवत्तीय क्षेर

२०७७ असारसम्म वाश्रणज्य बैँ कको उपश्रस्र्र्त िएका स्र्ानीय तहको
सङ्खख्या ७४७ रहे को छ। ित वर्थको असारसम्म यस्तो सङ्खख्या ७3५
रहे को र्र्यो। २०७६ असारसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय सं स्र्ाको शाखा
सङ्खख्या 8,६८६ रहे कोमा 2077 असारसम्ममा यस्तो सङ्खख्या 12.4
प्रर्तशतले बढे र ९,76५ पुिेको छ। वाटर्थक टवन्त्दुित आधारमा २०७७
असारमसान्त्तमा बैंक तर्ा टवत्तीय सं स्र्ाबाि र्नजी क्षेरतफथ प्रवाटहत कजाथ
१2.6 प्रर्तशतले वृटद्ध िई

रु. ३2 खबथ 73 अबथ 38 करोड र बैंक

तर्ा टवत्तीय सं स्र्ामा रहे को र्नक्षेप १8.7 प्रर्तशतले वृटद्ध िई रु. ३8
खबथ 39 अबथ 73 करोड पुिेको छ ।

आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को श्रावण मटहनासम्म सं घीय सरकारको र्तनथ
बाुँकी खुद सावथजर्नक ऋण रू. 1३ खबथ 72

िरे को छ।

38 करोड रहे को छ। चालु

आर्र्थक वर्थको पटहलो मटहनामा संघीय सरकारले आन्त्तररक ऋण तफथ
ु ानी िरे को छ। त्यसैिरी,
रु. 30 करोड 44 लाख बराबरको व्याज िि

ुँ ी बजार
पूज

वाटर्थक टवन्त्दुित आधारमा 2076 श्रावण मसान्त्तमा 1224.04

टवन्त्दुमा रहे को नेप्से सूचकांक 13.७ प्रर्तशतले बढे र 2077 श्रावण
मसान्त्तमा 1391.46 टवन्त्दु कायम िएको छ। यस अवर्धमा वाटर्थक
ुँ ीकरण 18.4 प्रर्तशतले वृटद्ध िई रु.
टवन्त्दुित आधारमा बजार पूज

18 खबथ 36 अबथ 79 करोड रहेको छ। ित आर्र्थक वर्थको सोही

बाह्य ऋणतफथ सावाुँ रु 60 करोड ५ लाख र ब्याज रू. 28 करोड
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अवर्धमा यस्तो रकम रु. 15 खबथ 51 अबथ 60 करोड रहे को
र्र्यो।

आई रु. 85 अबथ 81 करोड पुिक
े ो छ। ित आर्र्थक वर्थको सोही
अवर्धमा कुल वस्तु पैठारी रु. 1 खबथ 6 अबथ 72 करोड रहे को

समग्र मूल्य श्रस्र्र्त

र्र्यो। यस अवर्धको को कुल पैठारीमध्ये िारत, चीन, अमेररका र अन्त्य

अश्रघल्लो वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो मुद्राश्रस्फर्त 4.64 प्रर्तशत रहे को

प्रर्तशत, 1.0 प्रर्तशत र 20.2 प्रर्तशत रहे को छ। अश्रघल्लो आर्र्थक

४.७८ प्रर्तशत रहे को छ । २०७६ असारमा यस्तो मुद्रास्फीर्त ६.०२

प्रर्तशत

२०७6/७७ मा वाटर्थक औसत मुद्राश्रस्फर्त 6.1५ प्रर्तशत रहे को छ।

दे शहरूतफथ िएको पैठारीको अंश क्रमशः 6५.७ प्रर्तशत, 1३.0

र्र्यो। त्यस्तै २०७७ असारमा वाटर्थक टवन्त्दुित उपिोिा मुद्रास्फीर्त

वर्थमा यस्तो अनुपात क्रमश: 6३.5 प्रर्तशत, 17.4 प्रर्तशत, १.८

प्रर्तशत रहे को र्र्यो ।

२०७७/७८ को श्रावण मटहनामा मोवाइल िे र्लफोन, ििमासको कच्चा

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ समूहको वाटर्थक

औसत मुद्रास्फीर्त ८.१६ प्रर्तशत र िैर–खाद्य तर्ा सेवा समूहको
वाटर्थक औसत मुद्रास्फीर्त ४.६१ प्रर्तशत रहे को छ। अश्रघल्लो आर्र्थक
वर्थमा उि समूहको मुद्रास्फीर्त क्रमशः ३.०९ प्रर्तशत र ५.८६
प्रर्तशत रहे को र्र्यो ।

र

प्रर्तशत

रहे को

र्र्यो।

वर्थ

तार्लका (घ) : श्रावण मटहनामा पैठारी िएका प्रमुख १० वस्तुहरु (मूल्य रु.
करोडमा)
वस्तुको नाम

२०७६/
७७

वस्तु र्नकासी

चालु आर्र्थक

तेल र चामल लिायतका वस्तुको आयात बढे को छ।

क्र.सं.

बाह्य क्षेर

17.3

२०७७/
७८

वृटद्ध प्रर्तशत

आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को श्रावण मटहनामा कुल वस्तु र्नकासी ित

1

मोवाइल सेि

आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा 8.9 प्रर्तशतले वृटद्ध िई रु. 9

2

ििमासको तेल कच्चा

125.77

256.21

103.7

अबथ 62 करोड पुिेको छ। ित आर्र्थक वर्थको श्रावण मटहनामा कुल

3

वस्तु र्नकासी रु. ८ अबथ ८४ करोड रहे को र्र्यो। चालु आ.ब.को

र्डजेल

758.49

245.55

-67.6

4

चामल

121.18

236.34

95.0

5

एमटवलेि.एस.

432.48

230.39

-46.7

िएको र्नकासीको अंश क्रमशः 65.7 प्रर्तशत, 0.6 प्रर्तशत, 1३.३

6

एल टप ग्यास

235.38

197.14

-16.2

प्रर्तशत र 20.5 प्रर्तशत रहे को छ। अश्रघल्लो वर्थ यस्तो र्नकासी

7

एचर्सि.आर.

359.71

192.84

-46.4

क्रमशः 68.5 प्रर्तशत, 2.2 प्रर्तशत, 11.5 प्रर्तशत र 17.8

8

तयारी कपडा

286.44

192.19

-32.9

प्रर्तशत रहे को र्र्यो। यस वर्थ प्रशोर्धत ििमासको तेल, र श्रचया

9

लिायतका वस्तुको र्नकासी बढे को छ।

पेट्रोल

288.03

177.33

-38.4

1०

अन्त्य

7823.31

6426.31

-17.9

श्रावण मटहनामा अमेररका तफथ हुने र्नकासीमा वृटद्ध िएको छ। यस
अवर्धको कुल र्नकासीमध्ये िारत, चीन, अमेररका र अन्त्य दे शहरूतफथ

तार्लका (ि) : श्रावण मटहनामा र्नकासी िएका प्रमुख १० वस्तुहरु
(मूल्य रु. करोडमा)
क्र.सं.
१
२
३

४

वस्तु
ििमासको तेल प्रशोर्धत
श्रचया

उनी िलैंचा कापेि
सेन्त्र्ेटिक यानथ

2076/
77

४५.०८

२४.७७
५७.३१
७०.८९

2077/
78

२२७.०६
७८.६३
६८.२९

बृटद्ध

प्रर्तशत

४०३.७
२१७.४
१९.२

५५.२५

-२२.१

५

तयारी कपडा

५१.०३

४७.७७

-६.४

६

अलैची

५९.५१

४७.६३

-२०.०

४१.५१

४२.६

८

जुिका बुर्नएका कपडा

२३.५९

३१.६२

३४.०

९

पश्रममनाको सल

१३.८९

२६.०६

८७.६

७

१0

जमोठ कपडा

अन्त्य

२९.१०

५०८.४७

३38.०४

-३3.5

स्रोत: िन्त्सार टविाि ।

241.45

426.5

76.6

स्रोत: िन्त्सार टविाि ।

ु न
व्यापार सन्त्तल

आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को श्रावण मटहनाको कुल वस्तु व्यापार
घािा ित आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा 22.17 प्रर्तशतले

घिे र रु. 76 अबथ 19 करोड मा झरे को छ। ित आर्र्थक वर्थको

सोही अवर्धमा यस्तो वस्तु व्यापार घािा रु. 97 अबथ 89 करोड

र्र्यो। यस अवर्धको कुल वस्तु व्यापारमा र्नयाथतको अंश 10.08

प्रर्तशत रहे को छ। अश्रघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो अंश
7.65 प्रर्तशत रहे को र्र्यो।

सेवा व्यापार
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा कुल सेवा आय ित वर्थको सं शोर्धत सेवा
आय रु. 1 खबथ 86 अबथ 37 करोडको तुलनामा 16.1 प्रर्तशतले

कमी आई रु. 1 खबथ 56 अबथ 35 करोड रहे को छ। सार्ै सेवा
खचथमा 23.0 प्रर्तशतले कमी आई रू. १ खबथ 55 अबथ 13 करोड

वस्तु पैठारी

चालु आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को श्रावण मटहनामा कुल वस्तु पैठारी

रहे को छ।

ित आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा 19.60 प्रर्तशतले कमी
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आर्र्थक वर्थ 2076/77 मा खुद सेवा आय रू. 1 अबथ 22 करोडले

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैक ।

बचतमा छ। अश्रघल्लो वर्थ खुद सेवा आय रू. 15 अबथ 23 करोडले

टवर्नमय दर

घािामा रहे को र्र्यो।

२०७६ असार मसान्त्तको तुलनामा २०७७ असार मसान्त्तमा अमेररकी

टवप्रेर्ण आप्रवाह

डलरसुँि नेपाली रुपैयाुँ ९.१५ प्रर्तशतले अवमूल्यन िई अमेररकी डलर

एकको खररद टवर्नमय दर रु.१२०.३७ पुिेको छ । २०७६ असार

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा टवप्रेर्ण आप्रवाह ित आर्र्थक वर्थको

मसान्त्तमा उि टवर्नमय दर रु.१०९.३६ रहे को र्र्यो ।

तुलनामा 0.5 प्रर्तशतले कमी आई रु. 8 खबथ ७5 अबथ 3 करोड

रहे को छ। ित आर्र्थक वर्थमा यस्तो आप्रवाह रू. 8 खबथ 79 अबथ

अन्त्य आर्र्थक िर्तटवर्ध

27 करोड रहे को र्र्यो।

कम्पनी दताथ

चालु खाता एवम् शोधनान्त्तर श्रस्र्र्त

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को श्रावण मटहनामा दताथ िएका कम्पनीको

सं ख्या 2,687 रहे कोमा चालु आर्र्थक वर्थको श्रावण मसान्त्तमा यस्तो

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा शोधनान्त्तर श्रस्र्र्त रु. 2 खबथ 82 अबथ
41 करोडले बचतमा रहे को छ। अश्रघल्लो आर्र्थक वर्थ शोधनान्त्तर

सङ्खख्या 2.0 प्रर्तशतले घिे र 2,632 रहे को छ।

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा चालु खाता रु. 32 अबथ 6

बीमा

श्रस्र्र्त रु. 67 अबथ 40 करोडले घािामा रहे को र्र्यो। त्यसैिरी
करोडले

चालु आर्र्थक वर्थको श्रावण मटहनासम्ममा बीमाको दायरामा आएको

घािामा रहे को छ। अश्रघल्लो वर्थ यस्तो घािा रु. 2 खबथ 65 अबथ 36

जनसं ख्या 21 प्रर्तशत रहे को छ। ित आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा

करोड रहे को र्र्यो।

यस्तो जनसं ख्या १९ प्रर्तशत रहे को र्र्यो। वैदेश्रशक रोजिार बीमालेख

टवदे शी टवर्नमय सश्रिर्त

सटहत यस्तो जनसं ख्या २५ प्रर्तशत पुिेको छ। २०७7/७८ को

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को असारमसान्त्तसम्म टवदे शी टवर्नमय सश्रिर्त

श्रावण मसान्त्तसम्म रु. 15 अबथ 75 करोड बराबरको बीमा टप्रर्मयम

रु.१4 खबथ 1 अबथ 84 करोड पुिक
े ो छ। अश्रघल्लो वर्थ यस्तो सश्रिर्त

सं कलन िएको छ। ित आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो रकम

रु. १0 खबथ 38 अबथ 92 करोड रहे को र्र्यो। आर्र्थक वर्थ

रु. 12 अबथ 94 करोड 87 लाख रहे को र्र्यो।

२०७६/७७ को कुल आयातलाई आधार मान्त्दा टवदे शी टवर्नमय
सश्रिर्तले कररब 1४.४ मटहनाको वस्तु

र कररब 12.7 मटहनाको

चािथ

टवर्नमय

पयथिक आिमन

वस्तु तर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथि रहने दे श्रखन्त्छ।
(घ)

(रु.करोडमा)
1500

टवित

५

वर्थको

टवदे शी

सश्रिर्तको

सन् २०२० को अिस्ि मटहनामा हवाई मािथबाि नेपाल आउने

श्रस्र्र्त

पयथिकको सङ्खख्या 2 सय 65 रहे को छ। सन् २०१9 को सोही
अवर्धमा यस्तो सङ्खख्या 68 हजार ४ सय ८२ रहे को र्र्यो।

1039

1079

1402

1103

सन्

2019 को अटप्रल दे श्रख अिस्ि सम्ममा हवाई मािथबाि नेपाल र्िर्रने
पयथिकको सं ख्या ४ लाख २ हजार ९ रहे कोमा सन् 2020 को सोही

1039

1000

अवर्धमा यस्तो सं ख्या 99.9 प्रर्तशतले घिी ६ सय ३ रहे को छ।

कोर्िड-१९ को टवश्वव्यापी महामारीको कारण आन्त्तररक एवम् बाह्य

500

आवािमनको लार्ि हवाई तर्ा स्र्ल यातायातका साधनहरू बन्त्द

0
2072/73

2073/74

2074/75

2075/76

िएकोले यसको प्रत्यक्ष प्रिाव पयथिक आिमनमा पदै आएको छ।

2076/77

नीर्तित तर्ा कानूनी राय परामशथ


र्नयमावली, 2076 र पुनबीमा नीर्त स्वीकृर्तका लार्ि नेपाल
सरकार मश्रन्त्रपररर्दमा पेश िएको छ।


र्धतोपर बोडथबाि प्राि सामूटहक लिानी कोर् (चौर्ो सं शोधन)

कजाथ सुरक्षण र्नयमावली, २०७५ को सं शोधन, हे श्रजङ्ग सम्बन्त्धी

र्नक्षेप तर्ा कजाथ सुरक्षण कोर् कमथचारी सेवा शतथ सम्बन्त्धी (पटहलो
सं शोधन)

टवर्नयमावली,

२०७७, बीमा

सर्मर्तबाि

तयार

िरी

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७, ग्रामीण स्वालम्बन कजाथ (पटहलो

सं शोधन) कायथटवर्ध, २०७७, नेपाल र्धतोपर बोडथबाि प्राि सामूटहक
लिानी कोर् (चौर्ो सं शोधन) र्नयमावली, २०७७, राटष्ट्रय बीमा

सं स्र्ानबाि प्राि बीमा अर्िकताथ तार्लम कायथटवर्ध, २०७७, नेपाल
रे ल्वे

कम्पनीमा

चाटहने

दक्ष

टवदे शी

२६

जना

जनशश्रिको

पाररश्रर्मक र ररि २२६ पदमा करारमा कमथचारी र्लन तयार

पाररएको प्रस्ताटवत कायथटवर्ध, २०७७ (सं शोधन सटहत)र नेपाल

http://www.mof.gov.np
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र्नयमावली, २०७७ मा स्वीकृर्त प्रदान िररएको छ।


सावथजर्नक

टवत्त

व्यवस्र्ापन

तार्लम

तर्ा

कायथटवर्ध, 2077 तजुम
थ ा िररएको छ।


नेपाल

लेखापरीक्षण

सेवा

(िठन, श्रे णी

अनुसन्त्धान

टविाजन

केन्त्द्र

र

र्नयुश्रि)

अनुदान

सम्बन्त्धी

र्नयमहरु, 2077, कजाथ सुरक्षण (दोश्रो सं शोधन) र्नयमावली,
2077, सहुर्लयतपूणथ

कजाथका

लार्ि

व्याज

एकीकृत (तेस्रो सं शोधन) कायथटवर्ध, 2077 र नवप्रवतथन सुरुवाती
ुँ ी कजाथ प्रवाह कायथटवर्ध, 2077 र्नयम, र्नयमावली, कायथटवर्धहरु
पूज
तजुम
थ ा

सहमर्तको

मन्त्रालय

लार्ि

पठाइएको

छ।

कानून, न्त्याय
टवर्िन्न

तर्ा

राजस्व

सं सदीय

छु िका

मार्मला

सूचनाहरु

सम्पादनको लार्ि कानून, न्त्याय तर्ा सं सदीय मार्मला मन्त्रालय
फोन नं .: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५
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पठाइएको र उि मन्त्रालयबाि सम्पादन िई आएका टवर्िन्न
सूचनाहरु प्रकाशन िनथ मुद्रण टविाि पठाइएको छ।

मन्त्रालयका िर्तटवर्धहरू


वैदेश्रशक सहायता सम्झौता




प्रर्तवेदन तर्ा आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को नीर्त तर्ा कायथक्रम र

नेपाल सरकार र टवश्व बैंकबीच कोर्िड-१९ पश्चात नेपालका

बजेि कायाथन्त्वयन कायथयोजना सम्बन्त्धी पुस्तक प्रकाशन िररएको छ।

आर्र्थक िर्तटवर्धलाई बढावा ददन नेपालको Strategic Road
Connectivity and Trade Improvement Project को





श्रावण १६ िते

हस्ताक्षर िएको छ।

नेपाल

र

सरकार

जापान

सरकारबीच

School Sector

Development Program को लार्ि जापानी येन ३००
र्मर्लयन

(कररब

सहायतामा र्मर्त
िएको छ।


रु

३३५

र्मर्लयन)

२०७७ श्रावण ९ मा

बराबरको







•

सम्पन्न िएको छ।


आ.व. २०७७/७८ को नीर्त तर्ा कायथक्रम र बजेि कायाथन्त्वयन
कायथयोजना तयार िएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन बमोश्रजम यस मन्त्रालयसं ि सम्बश्रन्त्धत
रैमार्सक

टववरण

(बैशाख,

जेठ,

सावथजर्नकीकरण िररएको छ।
•

नेपालको

सं र्बधानको

धारा

53

तर्ा

असार)

श्रावण

सुशासन

मटहनामा

(सिालन

तर्ा

व्यवस्र्ापन) ऐन बमोश्रजमको बाटर्थक प्रर्तवेदन तयार िरी प्रधानमन्त्री
तर्ा मश्रन्त्रपररर्दको कायाथलयमा पठाइएको छ।
•

मू.अ.करमा दताथ रहे का करदाताहरुको अर्िलेख बायोमेटट्रक प्रणालीमा
अद्यावर्धक िने कायथ 2077 श्रावण 1 दे श्रख उपत्यका श्रस्र्त सबै

कायाथलयबाि कायाथन्त्वयन िररएको छ। श्रावण मटहनामा ६८४९
करदाताको अर्िलेख बायोमेटट्रक प्रणालीमा अद्यावर्धक िररएको छ।

आ.व. २०७७/७८ को बजेि कायाथन्त्वयनलाई प्रिावकारी बनाउन
योजना महाशाखा प्रमुख तर्ा अर्थ मन्त्रालयबीच सहजीकरण बैठक

सामाश्रजक सुरक्षा कायथक्रम अन्त्तिथत अवकाश कोर् सिालन िने

सश्रचवको अध्यक्षतामा सर्मर्त िठन िई कायथ प्रारम्ि िएको छ।

डा. युवराज खर्तवडालाई हस्तान्त्तरण िरे को छ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको समुपश्रस्र्र्तमा टवर्यित मन्त्रालयका सश्रचव,

मन्त्रालयस्तरीय टवकास समस्या समाधान सर्मर्तको बैठक तर्ा

अन्त्तराथटष्ट्रय अभ्यासको समेत अध्ययन िरी प्रर्तवेदन पेश िनथ राजस्व

४६ लाखको चेक र्मर्त 2077 श्रावण 27 िते माननीय अर्थमन्त्री



महालेखा

तर्ा यी र्नकायका कायथलाई पररपूरकको रुपमा टवकास िनथको लार्ि

कोरोना

सं क्रमण रोकर्ाम, र्नयन्त्रण र उपचार कोर्को लार्ि रु. ३ करोड

तर्ा

सामाश्रजक सुरक्षा कोर्को स्रोत व्यवस्र्ापन, लिानी क्षेर पटहचान

स्र्ापना िरे को कोरोना सं क्रमण रोकर्ाम, र्नयन्त्रण र उपचार कोर्मा
जम्मा िनुप
थ ने व्यवस्र्ा अनुरुप नेपाल बैंक र्लर्मिे डले

सश्रचवहरु

उद्देमयले स्र्ाटपत कमथचारी सिय कोर्, नािररक लिानी कोर् र

मौदद्रक नीर्त, २०७७/७८ मा व्यवस्र्ा िए बमोश्रजम बैंक तर्ा
२०७६/७७ को असारसम्म खचथ हुन बाुँकी रकम नेपाल सरकारले

मन्त्रालयका

वाटर्थक समीक्षा सम्पन्न िएको छ।

माननीय अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७७/०४/२२ मा बसेको

टवत्तीय संस्र्ाहरुको सं स्र्ाित सामाश्रजक उत्तरदाटयत्वमा आर्र्थक वर्थ

तर्ा

टविािीय प्रमुखहरुबीच कायथसम्पादन सम्झौता सम्पन्न िएको छ।

हस्ताक्षर सम्पन्न

आवमयक कायाथर्थ सम्बश्रन्त्धत र्नकायहरुमा पठाइएको छ।

मन्त्रीज्यू

िएको छ। सार्ै मन्त्रालयका सश्रचव तर्ा महाशाखा प्रमुख एवं

अनुदान

उच्चस्तरीय टवत्तीय क्षेर समन्त्वय सर्मर्तको बैठकले िरे का र्नणथयहरु

माननीय

र्नयन्त्रकबीच आ.व. 2077/78 को लार्ि कायथसम्पादन सम्झौता

लार्ि ४५ करोड अमेररकी डलर (कररब रु ५४ अबथ)

बराबरको सडक सहयोि आयोजनाको ऋण सम्झौता तर्ा
Earthquake Housing Reconstruction Project (MDTF)
को अनुदान सहायतामा क्रमशः र्मर्त २०७७ श्रावण २ र

अर्थ मन्त्रालयको आर्र्थक बर्थ २०७६/७७ को वाटर्थक प्रिर्त

•

साटवकको

SITC Code

औद्योर्िक

बिीकरण

लाई

पररमाजथन

िरी

सबै

टकर्समका

ब्यवसायलाई समेट्न पररमाश्रजत
थ
ब्यवसाटयक सं केत नेपालस्तरीय
(Nepal

Classification -NSIC) तयार
कायाथन्त्वयनमा ल्याइएको छ।

िरी

Standard
2077

Industrial

श्रावण

1

दे श्रख

अन्त्य िर्तटवर्धहरू
• माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खर्तवडाको उपश्रस्र्र्तमा टवश्व आर्र्थक

(कोर्िड –१९) ले दश्रक्षण एश्रशयाको पयथिन क्षेरमा पारे को प्रिाव र

राष्ट्रका उच्च पदस्र् पदार्धकारी, र्नजी क्षेरका प्रर्तर्नर्ध, अर्थशास्त्री

कन्त्फरे न्त्स माफथत छलफल सम्पन्न ियो। माननीय अर्थमन्त्रीले कोर्िड

मि (World Economic Forum) का पदार्धकारी, दश्रक्षण एश्रशयाली
एवम् टवश्व बैंकका पदार्धकारीबीच टवश्विर फैर्लएको कोरोना िाईरस

http://www.mof.gov.np
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सोलाई कम िने उपाय बारे र्मर्त २०७७ श्रावण १ िते र्िर्डयो
–१९

को

असरबाि

पयथिन

क्षेरलाई

पुनस्र्ाथटपत

फोन नं .: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५
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बताउनुहुँद
ु ै

ु हरूमा टवटवर्धकरण िरी पयथिक आिमनलाई
आिमनका स्रोत मुलक

शश्रिको

पयथिन क्षेरको मूल्य अर्िवृटद्ध (Value Added) बढाउन तफथ पर्न

सवल युरोपको पक्षमा रहे को धारणा व्यि िनुि
थ यो। उहाुँले युरोटपयन

व्यश्रस्र्त र सुरश्रक्षत बनाउने, पयथिक आिमन सं ख्या र िुणस्तरसटहत
ध्यान ददनु पने र नयाुँ पयथिकीय िन्त्तव्यस्र्लको पटहचान, टवकास तर्ा

पयथिन उपजमा टवटवर्धकरण िने टवर्यमा जोड ददनु ियो। उहाुँले

अन्त्तराथटष्ट्रय यातायातलाई कम खश्रचल
थ ो, सहज, सुरश्रक्षत, िुणस्तरीय, र
टवश्वसनीय बनाउदै जानुपने तर्ा क्षेरीय सहयोि र सहकायथको रुपमा

पयथिन व्यवसायलाई एक अकाथको पररपुरकको रुपमा अश्रघ बढाउन
सटकने टवश्वास व्यि िनुि
थ यो।

माननीय अर्थमन्त्रीले कोर्िड –१९ ले पयथिन र यातायात क्षेरमा बढी
असर िरे को उल्लेख िनथ हुुँदै पयथिन क्षेरको पुनरुत्र्ानको लार्ि

िूर्मका

र्नवाथह

िरे को

नेपाल

युरोटपयन

युर्नयनसुँिको सहकायथलाई र्प उचाईमा लैजान इच्छु क रहे को र
युर्नयनले

नेपालको व्यापार, रोजिारी, लिानी, पयथिन र आर्र्थक

पुनउ
थ त्र्ानमा योिदान बढाउन सक्ने टवश्वास व्यि िदैं नेपालले पाउने
बजेि

सहायताले

नेपालप्रर्तको

टवकास

साझेदारको

टवश्वासलाई

प्रर्तटवश्रम्बत िरे को उल्लेख िनुि
थ यो। आर्र्थक/टवत्तीय/श्रम लिायत

हवाई यातायात, पयथिन क्षेरमा नेपालले आफ्नो प्रार्र्मकता बढाएको र
आर्र्थक तर्ा टवत्तीय उत्तरदाटयत्व सम्बन्त्धी कानूनी व्यवस्र्ा िरी

सुशासन, पारदश्रशत
थ ा र सुधारप्रर्तको प्रर्तवद्धता सुदृढ रहे को तथ्य
जानकारी िराउनु ियो।

नेपाल सरकारले िरे का प्रयास तर्ा अन्त्तराथटष्ट्रय एवम् क्षेरीय सहयोि,
साझेदारी र समन्त्वयका क्षेरमा िनथ सटकने प्रयासबारे समेत जानकारी
िराउनु ियो।

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडा नेपालका लार्ि युरोटपयन

युर्नयनका महामटहम राजदूत Ms. Veronica CODY सुँि श्रशष्टाचार िेि
िनुह
थ ुँद
ु ै

माननीय अर्थमन्त्री डायुवराज खर्तवडा . World Economic Forum

को आयोजनामा कोर्िड

१९ ले दश्रक्षण एश्रशयाको पयथिन क्षेरमा–पारे को

ु ुँद
प्रिाव सम्बन्त्धी र्िर्डयो कन्त्फरे न्त्समा सहिािी हुनह
ु ै।

सार्ै

माननीय

अर्थमन्त्रीले

नेपालको

सन्त्दिथमा

शुरुवाती

चरणमा

पदयारा र पवथतारोहण जस्ता कम िीडिाड, न्त्यून जोश्रखमयुि र
तुलनात्मक रुपमा सुरश्रक्षत स्र्ानबाि पयथिन व्यसाय प्रवद्धथन िनथ

उपयुि हुने धारणा राख्नुियो। उि छलफलमा टवश्व आर्र्थकमिका
ु ानका श्रम मन्त्री उग्िेन दोजी, बंिलादे शका
अध्यक्ष बजथब्रेण्ड, िि

टवदे श राज्यमन्त्री मोहम्मद आलम, टवश्व आर्र्थक मिका टक्रस्िोफ
उल्फ लिायत अर्थशास्त्री एवम् र्नजी क्षेरका सहिािीले कोर्िड १९–
को कारण दश्रक्षण एश्रशयाली राष्ट्रको पयथिन क्षेरमा परे को असरलाई

कम िनथ र पुनरुत्र्ानका लार्ि सबैको सामूटहक र एकीकृत प्रयास
तर्ा समन्त्वय हुन ु पने कुरामा जोड ददनु िएको र्र्यो।

• माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडासुँि नेपालका लार्ि युरोटपयन

महामटहम राजदूत कोडीले नेपालमा आफूले ३ बर्थको सफल कायथकाल
समापन पर्छ केन्त्द्रीय कायाथलयमा फकथन लािेकोर यस अवर्धमा
नेपालले आफ्नो कायथ सम्पादनमा पुयाथएको महत्वपूणथ सहयोि र
हाददथकतापूणथ समन्त्वयका लार्ि धन्त्यवाद ददनुियो ।

• माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाको सं लग्नतामा Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) को

Board of

Governors को पाुँचौँ बैठक र्मर्त २०७७ श्रावण १३ िते र्िर्डयो
कन्त्फरे न्त्समाफथत् सम्पन्न ियो। बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खर्तवडाले

ु
सबथसम्मतले अध्यक्षमा पुनर्नथयि
हुन ु िएकोमा Mr. Jin Liqun बधाई
ददनुका सार्ै एश्रशयाली पूवाथधार लिानी बैंकसंि सम्बद्ध सबैलाई
उहाुँहरूको अर्क प्रयास र मेहनतको लार्ि धन्त्यवाद समेत ददनुियो।
सो अवसरमा माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाले नेपाल जस्तो

अल्पटवकर्सत राष्ट्रको लार्ि कोर्िड-१९ बाि र्सश्रजत
थ समस्या र्नवारण

िनथ स्वास्थ्य बीमा र आर्र्थक क्षेरको पुनरुत्र्ानलाई पटहलो प्रर्र्मकता
ददनुपने बताउनुियो। सार्ै उहाुँले पूवाथधार पररयोजनाको लार्ि टवत्तीय

युर्नयनका महामटहम राजदूत Ms. Veronica CODY ले र्मर्त २०७७
श्रावण २ िते अर्थ मन्त्रालयमा श्रशष्टाचार र्बदाई िेि िनुथ ियो ।

उि िेिमा माननीय अर्थमन्त्रीले युरोटपयन युर्नयनले नेपालको आर्र्थक
टवकासमा पुयाथएको महत्वपूणथ सहयोिका लार्ि धन्त्यवाद दददैं र्नरन्त्तर
सहयोिका लार्ि अनुरोध िनुि
थ यो। माननीय अर्थमन्त्रीले बहुध्र ुवीय

टवश्व र्नमाथणमा युरोटपयन युर्नयनले महत्व् पूणथ वैकश्रल्पक राजनीर्तक
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पहुुँचको सुर्नश्रमतचतामा लचकता हुनपु ने बताउनुियो।

ुँ ीको
पूज

टवस्तार

िने

र

अनौपचाररक

औपचाररक बनाउनुपनेमा जोड ददनु ियो।

आर्र्थक

िर्तटवर्धहरूलाई

• माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडा र नेपालका लार्ि बंिलादे श
महामटहम राजदूत Ms. Mashfee Binte Shams बीच र्मर्त 2077

श्रावण 23 िते अर्थ मन्त्रालयमा श्रशष्टाचार िेि ियो। उि िेिमा
माननीय अर्थमन्त्रीले नेपाल र बंिलादे श बीच ५ दशक िन्त्दा लामो
सम्बन्त्ध िएको उल्लेख िनुथ हुुँदै दुवै दे श प्राकृर्तक, मानव सं शाधन

लिायतका स्रोतबाि सम्पन्न िएकोले यसको उपयोिबाि द्रतु आर्र्थक
टवकास िनथ सटकने टवचार व्यि िनुथ ियो।माननीय अर्थमन्त्रीले नेपाल
ु को मि, सहस्राब्दी टवकास
र बंिलादे शले अर्तकम टवकर्सत मुलक

लयय र ददिो टवकास लयय र्नमाथणको चरणमा सहकायथ िरे को स्मरण
िनुथ हुुँदै अन्त्तराथटष्ट्रय र क्षेरीय सवालमा समान धारणा राख्ने राष्ट्र
िएकोले सहकायथ हुनसक्ने साझा टवर्यमा हातेमालो िदै

माननीय अर्थमन्त्री डा युवराज खर्तवडा Asian Infrastructure

Investment Bank (AIIB) को Board of Governors को पाुँचौँ बैठकमा
ु ुँद
सहिािी हुनह
ु ै

 माननीय अर्थमन्त्री डा, युवराज खर्तवडाले अव दे शमै छ रोजिारी

अिार्ड

बढ्नुपने बताउनुियो। उहाुँले साकथको माध्यमबाि क्षेरीय सहयोि र्तव्र

िर्तमा अश्रघ बढाउन िार्ा र सं स्कृर्त र्मल्ने नेपाल, िारत, बंिलादे श र
ु ान बीचको उपक्षेरीय इकाई महत्वपूणथ हुनसक्ने बताउनुियो।
िि

अर्ियानको २०७७ साल साउन १५ िते शुिारम्ि िनुथ ियो। यूके
एड स्कील फर इम्प्लोइमेन्त्ि प्रोग्राम (सीप) र रोजिारी सर्िथस

ुथ ल कायथक्रमबाि
प्रा.र्ल.को पहलमा शुरु िएको यस कायथक्रमको िचअ
शुिारम्म

िनुह
थ ुँद
ु ै

माननीय

अर्थमन्त्रीले

श्रम

बजारमा

प्रवेश

िने

युवाहरूको लार्ि आशा र रोजिारीका अवसर टवस्तार िनथ यसले
सहयोि िने टवश्वास र्लनुियो। मन्त्तव्यका क्रममा माननीय अर्थमन्त्रीले

ददिो आर्र्थक बृटद्ध र टवकासका लार्ि रोजिारी महत्वपूणथ िएको
उल्लेख िनुह
थ ुँद
ु ै उत्पादकत्व वृटद्ध िनथ र मार्नसहरूलाई सशि बनाउन
सीपयुि रोजिारीको आवमयकता औ ंल्याउनुियो।

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडा नेपालका लार्ि बंिलादे श महामटहम
राजदूत क Ms. Mashfee Binte Shams सुँि अर्थ मन्त्रालयमा
श्रशष्टाचार िेि िनुह
थ ुँद
ु ै

उि िेिका अवसरमा महामटहम राजदुतले
क्षेरीय

र अन्त्तराथटष्ट्रय मिमा संिै अश्रघ

बंिलादे श नेपालर्सत

बढ्ने प्रर्तवद्धता व्यि

िनुि
थ यो। उहाुँले दुई दे शबीच व्यापार, उजाथ सहयोि, लिानी लिायतका

क्षेरमा सहकायथ िनथ आवमयक रहेको धारणा राख्दै सहुर्लयतपूणथ र
सौटवध्य प्राि व्यापारको माध्यमबाि समृटद्धका लार्ि कायथ िनथ सटकने

बताउनुियो। वातावरणीय सं वेदनश्रशलता सम्बन्त्धी मि, कोलम्बो मि,
सिरमार्ा सम्बाद जस्ता मिको उपयोि िरी दिपक्षीय टहतमा कायथ
माननीय अर्थमन्त्री डा, युवराज खर्तवडा अव दे शमै छ

रोजिारी अर्ियानको शुिारम्ि कायथक्रममा प्रमुख अर्तर्र्को रुपमा मन्त्तव्य
राख्नुहुँद
ु ै।

िनथ अनुरोध िदै महामटहमले नेपाल बंिलादे श बीचको पाुँच दशक

लामो साझेदारी र सहकायथलाई र्प सुदृढ िनथ सटकने धारणा व्यि
िनुि
थ यो।

माननीय अर्थमन्त्री डा, युवराज खर्तवडा ले र्नजी क्षेर रोजिारी र्सजथना

महामटहम राजदूतले नेपालमा ७ बर्थको सफल कायथकाल समापन पर्छ

सं स्र्ाित, र्नयमन र पूवाथधार सं रचनामा सुधार िरे र व्यवसाटयक लाित

नेपालले आफ्नो कायथ सम्पादनमा पुयाथएको महत्वपूणथ सहयोि र

िने प्रमुख क्षेर िएको उल्लेख िनुह
थ द
ु ै र्नजी क्षेरको प्रवद्धथनका लार्ि

बंिलादे शको टवदे श मन्त्रालयमा फकथन लािेको र यस अवर्धमा

कम िनथ सरकारले जोड ददएको उल्लेख िनुि
थ यो। उहाुँले नवप्रवतथन

हाददथकतापूणथ समन्त्वयका लार्ि धन्त्यवाद ददनुियो।
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