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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ १ अंक 1२                                                          असार, २०७७ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
कोर्िड-19 को संक्रमणको जोखखम 
बटिरहेको टवर्म पररखथर्र्तमा पर्न आर्र्थक 
वर्थ 2076/77 मा आर्र्थक वटृि 
बाहेकका अर्िकांश समटिगत आर्र्थक 
पररसूचकहरू सन्तोर्प्रद रहेका छन।् 
मूल्यवटृि 6 प्रर्तशतको हाराहारीमा रहेको 
अनमुान छ िन ेबाह्य के्षत्र सन्तलुनमा छ।  

वैदेखशक सहायता प्रर्तविता र सोको 
प्रार्िमा वटृि िएको छ। र्नयाथतमा सामान्य 
वटृि िएको र आयात घिेको कारण 
व्यापार घािामा कमी आएको छ। चाल ु
खाता घािा कम िएको छ। शोिनान्तर 
खथर्र्त र टवदेशी मदु्रा सखिर्तमा पर्न 
उल्लेख्य सिुार िएको छ।  

गत वर्थको तलुनामा आयात घिेको कारण 
समग्र राजथवमा कमी आएपर्न आन्तररक 
उत्पादनमा मूल्य अर्िवटृि कर र आयकर 
दवैु वटृि िएको छ।  बैँक तर्ा टवत्तीय 
के्षत्रको र्नके्षप र र्नजी के्षत्रमा प्रवाह हनु े
कजाथ दवैु वटृि िएको छ। ब्याजदर घट्न े
क्रममा छ। 

आर्र्थक वर्थ 2077/78 को प्रारम्ि देखख 
नै बन्दाबन्दीको अन्त्य िएको र बजेि 
कायाथन्वयन प्रकृया अगार्ड बटिसकेकोले 
आर्र्थक कृयाकलापको र्बथतार हुुँदैजान े
अपेक्षा गररएको छ। 

 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको कुल खचथ रू. 11 खबथ 
10 अबथ ४6 करोडको तलुनामा 1.5 प्रर्तशतले कमी आई रू. 10 खबथ 94 अबथ 34 करोड पगुेको 
छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रू. 7 खबथ 86 अबथ 53 करोड, पूुँजीगत खचथ रू. १ खबथ 91 अबथ 
77 करोड र टवत्तीय व्यवथर्ा तफथ  रू. १ खबथ 16 अबथ 4 करोड रहेको छ। 

        चािथ (क): पर्छल्लो ५ वर्थको खचथको प्रवखृत्त (रु. अबथमा) 

 

     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

राजथव पररचालन 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा कुल राजथव गत आर्र्थक वर्थको कुल राजथव रू. ८ खबथ 29 अबथ 62 
करोडको तलुनामा 4.3 प्रर्तशतले कर्म आई रू. 7 खबथ 93 अबथ 78 करोड रहेको छ। कुल 
राजथवमा कर राजथव रू. 7 खबथ 5 करोड र गैरकर राजथव रू. 93 अबथ 73 करोड रहेको छ।  

सारै् आ.व. 2076/77 मा रू. 47 अबथ 58 करोड अन्य प्रार्ि िएको छ। अन्य प्रार्ि सटहत कुल 
राजथव रू. 8 खबथ 41 अबथ 36 करोड रहेको छ। 

चािथ (ख): पर्छल्लो ५ वर्थको राजथव पररचालनको प्रवखृत्त  (रु. अबथमा) 

 

    स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 
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चािथ (ग): आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ र २०७६/७७ को राजथव संकलनको संरचना 
 

  
 

 

तार्लका (क): राजथव लक्ष्य र असलुीको टववरण         (रू. अबथमा) 

कर शीर्थक 
आ .व. 2076/77 

को  वाटर्थक लक्ष्य 

आ .व.  2076/77 को 

संशोर्ित वाटर्थक लक्ष्य 

2075/76  को 

वाटर्थक संकलन 

2076/77 को 

वाटर्थक संकलन 

वाटर्थक पररवतथन 

(प्रर्तशतमा) 

िन्सार महशलु 213.20 158.58 155.37 137.99 (11.18) 

मूल्य अर्िबटृि कर 315.01 234.31 241.61 224.07 (7.26) 

उत्पादन, टवक्री, सेवा 118.38 88.06 89.56 98.26 9.72 

पैठारी 196.63 146.26 152.06 125.81 (17.26) 

अन्तःशलु्क 169.98 126.44 121.86 100.62 (17.43) 

आन्तररक उत्पादन 106.30 79.73 73.76 64.98 (11.91) 

पैठारी 63.68 46.70 48.10 35.65 (25.89) 

आयकर 280.35 208.54 194.28 219.69 13.08 

आयकर 247.89 184.40 175.49 197.69 12.66 

ब्याज कर 32.46 24.15 18.80 21.99 17.01 

अन्य कर 30.62 22.62 15.91 17.68 11.13 

कर राजथव जम्मा 1,009.16 750.50 729.03 700.05 (3.97) 

गैर कर जम्मा 102.87 76.52 100.59 93.73 (6.82) 

कूल राजथव  1,112.03 827.02 829.62 793.78 (4.32) 

अन्य प्रार्ि - - 10.04 47.58 373.80 

जम्मा राजथव/प्रार्ि 1,112.03 827.02 839.66 841.36 0.20 

 #अन्य कर  शीर्थकमा पूवाथिार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सिुार दथतरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्िार शलु्क र खशक्षा सेवा शलु्क मात्र संलग्न 
गररएको। 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 
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करको दायरा टवथतार 

थर्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको संख्या एक वर्थमै 54.4 प्रर्तशतले बिेर कररब 33 लाख 54 हजार पगुेको छ। 2077 असार सम्म दताथ 
िएका कुल करदातामध्ये व्यवसाटयक थर्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १3 लाख 72 हजार 8 सय 57 तर्ा व्यखिगत थर्ायी लेखा नम्बर र्लने 
करदाता 19 लाख 75 हजार 9 सय 31 पगुेका छन।् यसैगरी मूल्य अर्िवृटि करमा दताथ िएका करदाता २ लाख 58 हजार 6 सय 75 र 
अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या 98 हजार 36 पगुेको छ। आर्र्थक वर्थ 2076/77 को असारसम्ममा 44 हजार 9 सय 5 नयाुँ 
करदाताहरू मूल्य अर्िवृटि करमा दताथ िएका छन।् यस अवर्िमा अन्तःशलु्कमा दताथ िएका करदाता 20 हजार 6 सय 22 रहेका छन।्  

तार्लका (ख): व्यखिगत तर्ा व्यवसाटयक थर्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 
२०७६ 

असारसम्म 

२०७5/७6 को 
असारसम्ममा र्प 

२०७६/७७ को 
असारसम्ममा र्प 

वाटर्थक  पररवतथन 

(प्रर्तशतमा) 
2077 

असारसम्मको जम्मा 
व्यवसाटयक थर्ायी लेखा नम्बर (BPAN) ११७८३८३ १५५६७२ 194,474 २४.९ १३७२८५७ 

व्यखिगत थर्ायी लेखा नम्बर (PPAN) ९९३०८० २२८४६९ ९८२८५१ ३३०.२ १९७५९३१ 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको थर्ायी लेखा नम्बर 
(WPAN) 

७३७ ६२२ ४३६९ ६०२.४ ५१०६ 

जम्मा थर्ायी लेखा नम्बर २१७२२०० ३८४७६३ ११८१६९४ २०७.१ ३३५३८९४ 

मू.अ.कर २१३७७० ३६४३० ४४९०५ २३.३ २५८६७५ 

अन्तः शलु्क ७७४१४ १५९४५ २०६२२ २९.३ ९८०३६ 

स्रोत: आन्तररक राजथव टविाग । 

वैदेखशक सहयोग तर्ा सावथजर्नक ऋण  
आर्र्थक वर्थ २०७6/७7 मा वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा 5९.० 
प्रर्तशतले वृटि िई रु. २ खबथ १९ अबथ ८८ करोड पगुेको छ। 
यसमध्ये अनदुान सहायता रु. 30 अबथ १० करोड र ऋण सहायता रु. 
1 खबथ ८९ अबथ 7८ करोड रहेको छ। वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा 
अनदुान र ऋणको अंश क्रमशः 1३.7 प्रर्तशत र 8६.3 प्रर्तशत रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थमा यथतो टहथसा क्रमश: २४.१८ प्रर्तशत र 
7५.८२ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

आर्र्थक वर्थ २०७6/७7 मा वैदेखशक सहायता प्रार्ि अखघल्लो आर्र्थक 
वर्थको तलुनामा 40.5 प्रर्तशतले वृटि िई रू. ३ खबथ 4 अबथ 70 
करोड पगुेको छ। जसमा रू. १८ अबथ ८३ करोड बराबरको अनदुान 
सहायता र रू. 2 खबथ 85 अबथ 87 करोड ऋण सहायता रहेको छ। 
अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यथतो रकम अनदुान रू. २१ अबथ ३६ करोड 
र ऋण रू. १ खबथ 95 अबथ 50 करोड गरी कुल रू. 2 खबथ 1६ 
अबथ ८६ करोड रहेको र्र्यो। 

२०७७ असारसम्म संघीय सरकारको र्तनथ बाुँकी खदु सावथजर्नक ऋण 
रू. 1३ खबथ 46 अबथ  ७6 करोड रहेको छ। यस मध्ये आन्तररक 
ऋण रू. 6 खबथ 13 अबथ 74 करोड र वैदेखशक ऋण रू. 7 खबथ 33 
अबथ  २ करोड रहेको छ।यस अवर्िमा संघीय सरकारले आन्तररक ऋण 
तफथ  रू. ३३ अबथ ९८ करोड बराबरको सावाुँ ििुानी र रू. 20 अबथ 
82 करोड बराबरको व्याज ििुानी गरेको छ। त्यसैगरी, बाह्य ऋणतफथ  

सावाुँ रू. 23 अबथ 56 करोड र ब्याज रू. 5 अबथ 26 करोड ििुानी 
गरेको छ। 

टवत्तीय क्षते्र  
२०७६ जेठसम्म वाखणज्य बैँकको उपखथर्र्त िएका थर्ानीय तहको 
सङ्खख्या ७४६ रहेको छ। गत वर्थको जेठसम्म यथतो सङ्खख्या ७30 
रहेको र्र्यो। २०७६ जेठसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संथर्ाको शाखा 
सङ्खख्या 8,564 रहेकोमा 2077 जेठसम्म यथतो सङ्खख्या 13.5 
प्रर्तशतले बिेर ९,716 पगुेको छ। वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा २०७६ 
जेठमसान्तमा बैंक तर्ा टवत्तीय संथर्ाबाि र्नजी के्षत्रतफथ  प्रवाटहत कजाथ 
१3.0 प्रर्तशतले वृटि िई  रु. ३2 खबथ 91 अबथ 25 करोड र बैंक 
तर्ा टवत्तीय संथर्ामा रहेको र्नके्षप १8.1 प्रर्तशतले वटृि िई रु. ३6 
खबथ 66 अबथ 62 करोड पगुेको छ । 

पूुँजी बजार   
वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा 2076 असार मसान्तमा 1259.02 
टवन्दमुा रहेको नेप्से सूचकांक 8.2 प्रर्तशतले बिेर 2077 असार 
मसान्तमा 1362.35 टवन्द ुकायम िएको छ।  
 

समग्र मूल्य खथर्र्त  
२०७७ जेठमा वाटर्थक टवन्दगुत उपिोिा मदु्राखथफर्त ४.५ प्रर्तशत 
रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यथतो दर ६.2 प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो। यस अवर्िमा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ समूह अन्तगथत दाल 
तर्ा गेडागडुी, सूर्तथजन्य वथत,ु मसला, अल्कोहर्लक पेय पदार्थ र फलफूल 
उपसमूहको मूल्य वृटि उच्च रहेको छ।  आ.व. 2076/77 को 
औसत मूल्य वटृिदर 6.2 प्रर्तशत रहेको अनमुान छ। 
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बाह्य क्षते्र 

वथत ुर्नकासी  
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा कुल वथत ु र्नकासी गत आर्र्थक वर्थको 
तलुनामा 0.6 प्रर्तशतले वृटि िई रू. 9७ अबथ ७१ करोड पगुेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थमा कुल वथत ु र्नकासी रू. 97 अबथ 11 करोड 
रहेको र्र्यो। आर्र्थक वर्थ 2076/77 को कुल र्नकासीमध्ये िारत, 

चीन र अन्य देशहरूतफथ  िएको र्नकासीको अंश क्रमशः 71.८ प्रर्तशत 
1.२ प्रर्तशत र 2७.० प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो वर्थ यथतो र्नकासी 
क्रमशः 64.६ प्रर्तशत,  2.२ प्रर्तशत र 33.२ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
यस वर्थ प्रशोर्ित ििमासको तेल, प्रशोर्ित पाम आयल र जिुका 
बरु्नएका कपडा लगायतका वथतकुो र्नकासी बिेको छ। 

तार्लका (घ) : असार मटहनासम्ममा र्नकासी िएका प्रमखु १० वथतहुरु  
(मूल्य रु. अबथमा) 

क्र.सं. वथत ु
2075/
२०७६ 

2076/
२०७७ 

बटृि 
प्रर्तशत 

१ प्रशोर्ित पाम तेल १०.३३ १८.३२ ७७.३ 

२ ििमासको तेल प्रशोर्ित २.३५ १२.६९ ४४०.९ 

३ सेन्रे्टिक यानथ ९.७२ ७.१९ -२६.० 

४ उनी गलैंचा कापेि ७.३७ ६.१६ -१६.५ 

५ तयारी कपडा ५.६९ ४.३५ -२३.६ 

६ अलैची ४.२८ ४.०२ -६.२ 

७ फलफुलको जसु ४.५७ ३.४३ -२५.० 

८ जिुका बरु्नएका कपडा ३.०६ ३.१५ ३.० 

९ 
अन्य कपडा(उनी,सतुी,िेरीकिन 

बाहेकका) 
३.४२ २.८७ -१५.९ 

१० खचया ३.२० २.७८ -१३.१ 

11 अन्य ४३.११ ३२.७४ -२४.१ 

 स्रोत: िन्सार टविाग । 

वथत ुपैठारी 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा कुल वथत ुपैठारी रू. 11 खबथ 96 अबथ 
8० करोड रहेको छ। यथतो पैठारी गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा 
15.6 प्रर्तशतले कम हो। अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यथतो पैठारी रू. 
1४ खबथ १८ अबथ ५४ करोड रहेको र्र्यो। आर्र्थक वर्थ 2076/77 
को कुल पैठारीमध्ये िारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  िएको पैठारीको 
अंश क्रमशः 61.४ प्रर्तशत, 15.2 प्रर्तशत र 23.४ प्रर्तशत रहेको 
छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यथतो अनपुात क्रमश: 64.७ प्रर्तशत, 

14.५ प्रर्तशत र 2०.८  प्रर्तशत रहेको र्र्यो। यस वर्थ र्डजेल, 
एस.एम.टवलेि, सनु, डोजर, ग्रडेर, लेिलर, थक्यािेिर, तयारी कपडा 
लगायतका प्रायः सबै वथतकुो आयात घिेको छ।  

 

तार्लका (घ): असार मटहनासम्ममा पैठारी  िएका प्रमखु १० वथतहुरू (रु. 
अबथमा) 

क्र.सं. वथतकुो नाम २०७५/
७६ 

२०७६/
७७ 

वटृि 
प्रर्तशत 

1 र्डजेल 119.89 87.38 -27.1 

2 एम.एस.टवलेि 66.96 42.24 -36.9 

3 सनु 34.64 13.64 -60.6 

4 
डोजर, ग्रडेर, लेिलर, 
थक्यािेिर 

19.22 11.33 -41.1 

5 तयारी कपडा 31.06 23.46 -24.5 

6 र्समेन्ि खक्लङकर 11.68 4.41 -62.2 

7 पेट्रोल 35.55 28.37 -20.2 

8 अन्य कोइला 26.26 19.25 -26.7 

9 चाुँदी 16.09 9.49 -41.0 

10 
थिील वायर रड इन 
क्वायल र ८ एम.एस. सम्म 

16.24 10.05 -38.1 

11 अन्य 1040.96 947.18 -9.0 

स्रोत: िन्सार टविाग । 

व्यापार सन्तलुन 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को कुल वथत ु व्यापार घािा गत आर्र्थक 
वर्थको तलुनामा 16.8 प्रर्तशतले घिेर रू. 10 खबथ ९९ अबथ १० 
करोड मा झरेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा वथत ुव्यापार घािा रू. 1३ 
खबथ २1 अबथ ४३ करोड र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को 
व्यापार घािा वाटर्थक प्रारखम्िक कुल गार्रथथ्य उत्पादनको 29.2 
प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यथतो व्यापार घािा कुल 
गार्रथथ्य उत्पादनको 38.2 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 11 मटहनामा कुल सेवा आय गत 
वर्थको सोही अवर्िको सेवा आय रू. 1 खबथ 71 अबथ 3 करोडको 
तलुनामा 17.4 प्रर्तशतले कमी आई रू. 1 खबथ 41 अबथ 24 करोड 
रहेको छ। सारै् सेवा खचथमा 19.0 प्रर्तशतले कमी आई रू. १ खबथ 
46 अबथ 13 करोड रहेको छ।  

यस अवर्िको खदु सेवा आय रू. 4 अबथ 89 करोडले घािामा रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा खदु सेवा आय रू. 9 अबथ 27 
करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह  
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को जेठसम्ममा टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ३.० प्रर्तशतले कमी आई रू. 7 खबथ 
७४ अबथ ८७ करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यथतो आप्रवाह रू. 7 खबथ 99 अबथ 2 करोड रहेको र्र्यो। 
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चाल ुखाता एवम ्शोिनान्तर खथर्र्त 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को जेठ मटहनासम्म शोिनान्तर खथर्र्त रू. 1 
खबथ 79 अबथ 37 करोडले बचतमा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िमा शोिनान्तर खथर्र्त रू. 90 अबथ 83 करोडले घािामा 
रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा चाल ु खाता रू. 71 अबथ 64  
करोडले घािामा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यथतो 
घािा रू. 2 खबथ 49 अबथ 8 करोड रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 
२०७७ जेठमसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सखिर्त रू.१3 खबथ 6 अबथ 46 
करोड पगुेको छ। २०७6 जेठमसान्तमा यथतो सखिर्त रू. १0 खबथ 
30 अबथ 88 करोड रहेको र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को 
पटहलो 11 मटहनासम्मको आयातलाई आिार मान्दा टवदेशी टवर्नमय 
सखिर्तले कररब 1 वर्थको वथत ुतर्ा सेवाको आयात िान्न पयाथि रहने 
देखखन्छ। 

टवर्नमय दर 
२०७६ जेठ मसान्तको तलुनामा २०७७ जेठ मसान्तमा नेपाली रुपैंया 
अमेररकी डलरसुँग 9.25 प्रर्तशतले अवमूल्यन िई रु. 120.51 रहेको 
छ। 2076 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर रु 109.36 रहेको 
र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 

कम्पनी  दताथ   
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को असार मटहनासम्ममा कम्पनी दताथको 
सङ्खख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 26.9 प्रर्तशतले 
घिेर 18 हजार 6 सय 28 रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यथतो सङ्खख्या 25 हजार 4 सय 92 रहेको र्र्यो। कोर्िड-
१९ को रोकर्ाम तर्ा र्नयन्त्रणको लार्ग चार्लएका कदमहरूले यथतो 
सङ्खख्या घिेको हो। 

पयथिक आगमन 
सन ् २०२० को जलुाई सम्ममा हवाई मागथबाि नेपाल आउने 
पयथिकको सङ्खख्या 1 लाख 77 हजार 4 सय 10 रहेको छ। सन ्
२०१9 को सोही अवर्िसम्ममा यथतो सङ्खख्या ६ लाख 44 हजार 5 
सय 74 रहेको र्र्यो। कोर्िड-१९ को टवश्वव्यापी महामारीको कारण 
आन्तररक एवम ्बाह्य आवागमनको लार्ग हवाई तर्ा थर्ल यातायातका 
सािनहरू बन्द िएकोले यसको प्रत्यक्ष प्रिाव पयथिक आगमनमा परेको 
छ। 

टवद्यतु उपिोग 

चाल ुआर्र्थक वर्थ 2076/77 को असार मटहनासम्म टवद्यतु उपिोग 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 2.६ प्रर्तशतले बिेर 
६558.51 र्गगावाि घण्िा पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यथतो उपिोग 6394.5 र्गगावाि घण्िा रहेको र्र्यो। 

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ 
 टवखशिीकृत लगानी कोर् (प्रर्म संशोिन) र्नयमावली, २०७७ मा 

नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीथतर) र्मर्त २०७७/03/24 को 
र्नणथयानसुार थवीकृर्त प्रदान गररएको छ। 

 "सहरु्लयतपूणथ कजाथका लार्ग व्याज अनदुान सम्बन्िी एकीकृत 
कायथटवर्ि, २०७५" मा तेस्रो संशोिन मथयौदा र्सफाररस गनथ नेपाल 
सरकार, सखचव (राजथव) थतर, र्मर्त २०७७/03/२८ को 
र्नणथयानसुार  टवत्तीय के्षत्र व्यवथर्ापन तर्ा संथर्ान समन्वय 
महाशाखा, अर्थ मन्त्रालयका सहसखचवको संयोजकत्वमा र्सफाररस 
सर्मर्त गठन गररएको छ। 

 जडीबिुी उत्पादन तर्ा प्रशोिन कम्पनी र्लर्मिेडको "आर्र्थक 
टवर्नयमावली, २०७६" र "मानव संशािन व्यवथर्ापन 
टवर्नयमावली, २०७६" को प्रथताटवत मथयौदा उपर नेपाल सरकार 
(माननीय मन्त्रीथतर) र्मर्त २०७७।०३।२८ को र्नणथयानसुार 
सहमर्त प्रदान गररएको छ। 

 लोक सेवा आयोगबाि संगठठत संथर्ाको र्लखखत परीक्षा (खचथ 
व्यवथर्ापन) सिालन कायथटवर्ि, २०७७ राय प्रर्तटक्रया माग िई 
आएकोमा नेपाल सरकार (सखचवथतर) र्मर्त २०७७।०३।२५ को 
र्नणथयानसुार राय प्रर्तटक्रया उपलब्ि गराइएको छ। 

 राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७७,  ऋण तर्ा जमानत (चौर्बसौं 
संशोिन) ऐन, २०७७, टवर्नयोजन ऐन, २०७७ को सूचना राजपत्रमा 
प्रकाशन गररएको छ। 

 टवर्िन्न प्रकारका राजथव छुि सम्बन्िी तीन विा सूचना प्रकाशनका 
लार्ग २०७७/३/१६ मा मदु्रण टविागमा पठाईएको छ। 

 यस मन्त्रालयलाई समेत टवपक्षी बनाई दायर िएका ररिहरूः  
०७६-wo-०९७८, ०७६-wo-०९८३,       ०७६-wo-०९६६ र 
०७६-wo-०९७४ का सम्बन्िमा श्री सवोच्च अदालतलाई र्लखखत 
जवाफ पठाइएको छ। 

 िन्सार एजेन्ि छनौि (परीक्षा संचालन) कायथटवर्ि २०७७ र िन्सार 
एजेन्िको र्लखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम थवीकृत िएको छ।

 

 

 वैदेखशक सहायता सम्झौता 
 नेपाल सरकार र टवश्व बैकबीच नेपालको उजाथ के्षत्रको टवत्तीय 

व्यवहाररकता, सशुासन र कोर्िड-१९ को संक्रमणबाि सो के्षत्रको 
पनुरुत्र्ानको लार्ग अमेररकी डलर १00 र्मर्लयन बराबरको 

Development Policy Credit (DPC) मा र्मर्त 2077 असार 
२४ मा हथताक्षर सम्पन्न िएको छ। 

 नेपाल सरकार र थवीजरलैण्ड सरकारबीच Small Irrigation 

Programme-Phase II अन्तगथत प्रदेश नं. १ को प्रदेश र 

मन्त्रालयका गर्तटवर्िहरू 
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थर्ानीय तहमाफथ त कायाथन्वयनको लार्ग अमेररकी डलर 17.6 
र्मर्लयन अनदुान सहायतामा हथताक्षर िएको छ। 

 नेपाल सरकार र एखशयाली टवकास बैंकबीच नागररक उड्डयन 
के्षत्रको थतरोन्नर्तको लार्ग अमेररकी डलर 50 र्मर्लयन बराबरको 
ऋण सम्झौतामा हथताक्षर िएको छ। 

 नेपाल सरकारबाि घोर्णा िएको लकडाउन अवर्ििरमा खरीद 
सम्झौता िएका तर्ा उि अवर्ि र्ित्र सम्झौताको म्याद समाि 
िएका तर सम्झौता बमोखजमको कायथ सम्पन्न हनु नसकेको अवथर्ामा 
सम्बखन्ित आपूर्तथकताथ, र्नमाथण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा 
परामशथदाताको र्नवेदनको आिारमा बोलपत्र थवीकृत गने अर्िकारीले 
नेपाल सरकारलाई र्प लागत नपने एवं म्याद र्प गरे बापत अन्य 
कुनै दाबी गनथ नपाउने गरी सम्झौता/करार गराई आर्र्थक दाटयत्व 
नपने गरी साटवकको खरीद सम्झौतामा सम्बखन्ित पदार्िकारीले 
बिीमा ६ मटहना म्याद र्प गनथ थवीकृती ठदने र्नणथय (नेपाल सरकार 
मखन्त्रपररर्दको र्मर्त 2077/3/29 गते) गररएको छ। 

 र्मर्त २०७७ /०३/२६  मा  िन्सार जाुँचपासको लार्ग हाल प्रयोग 
िइरहेको Asycuda World प्रणाली र RIMS लाई आवि गरी e-

payment कायाथन्वयन गने, केन्द्रीय जाुँच प्रणाली र  Virtual 

Customs Clearance सम्बन्िी अध्ययन गने र र्नकि िटवष्यमा 
टवकास हनु लागेको Nepal National Single Window 

System(NNSW) मा समेत e-payment आवि गने सम्बन्िमा 
गठन िएको िन्सार महशलु लगायत सम्पूणथ करको टवद्यतुीय ििुानी 
र थवचालीत िन्सार जाुँचपास प्रणाली सम्बन्िी कायथदलको बैठक 
सम्पन्न िएको छ । 

 िन्सार टविागले टवश्व िन्सार संगठन (WCO) को Framework मा 
रही िन्सार र्बन्दमुा लाग्ने वाथतटवक समय अवर्िको अध्ययन गनथ 
गररएको िैरहवा िन्सार कायाथलयको Time Release Study को 
सम्पूणथ काम सम्पन्न िई प्रर्तवेदन समेत तयार िएको छ। 

 

 

 सम्माननीय प्रिानमन्त्री के.पी. शमाथ ओलीको प्रमखु आर्त्यतामा 
र्मर्त 2077 असार 15 गते िएको नेपाल उद्योग पररसंघको 
17 औ ँवाटर्थक सािारणसिामा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीले कोर्िड 
१९ ले र्नम्त्याएको समथया साझा िएकोले सबै एकजिु िएर 
समािान गनुथपने बताउन ुियो। सम्माननीय प्रिानमन्त्रीले समिृ 
नेपाल सखुी नेपालीको राटष्ट्रय आकांक्षा पूरा गनथ र्नजी के्षत्रको 
िरू्मका महत्वपूणथ िएको उल्लेख गनुथहुुँदै र्नजी के्षत्रको प्रविथनका 
लार्ग सरकारले टवर्िन्न पहल गरेको जानकारी गराउनिुयो। 

 

नेपाल उद्योग पररसंघको १७ औ ंवाटर्थक सािारण सिाको Virtual 

meeting मा सहिागी हनुहुुुँदै सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू र माननीय 
मन्त्रीज्यूहरु 

माननीय अर्थमन्त्री डा.यवुराज खर्तवडाले कोर्िड १९ का कारण 

सावथजर्नक र्नमाथण, व्यापार व्यवसाय लगायतका आर्र्थक 
टक्रयाकलापहरू ठप्प हुुँदा आर्र्थक वृटि संकुखचत िएको र केही 
के्षत्रमा नकारात्मक आर्र्थक वृटि हनेु खथर्र्त बनेको उल्लेख गनुथहुुँदै 
लकडाउन खकुुलो बन्दै जाुँदा यी आर्र्थक टक्रयाकलाप लयमा आउने 
बताउन ुियो। 

माननीय अर्थमन्त्री खर्तवडाले लकडाउनको अवथर्ामा श्रर्मकहरू 
काममा फकेर आउन असटुविा िएकोले यो समयको सदपुयोग गनथ 
On the Job Training सिालन गनुथपने सझुाव ठदनिुयो। उहाुँले 
नेपालको बजेिरी इर्तहासमा अटहले सबैिन्दा िेरै बजेि श्रमको सीप 
टवकासमा टवर्नयोजन िएको बताउन ु हुुँदै र्नजी के्षत्रबाि 
श्रर्मकहरूलाई On the Job Training सिालन गदाथ न्यूनतम ज्यालाको 
50 प्रर्तशत रकम अनदुान ठदने व्यवथर्ा गरेको बताउन ु ियो। 
उहाुँले वैदेखशक रोजगारबाि फटकथ ने/फटकथ एका नेपाली नागररकलाई 
यथतो टे्रर्नङमा आवि गनथ जोड ठदनिुयो। माननीय अर्थमन्त्रीले 
रोजगारदाता र श्रर्मकको बीचको सम्बन्िमा सरकारले सहजीकरण 
गरी औद्योर्गक सम्बन्ि समुिरु राख्न पहल गने टवचार व्यि 
गनुथियो। 

सो कायथक्रममा माननीय उद्योग, वाखणज्य तर्ा अपूर्तथ मन्त्री लेखराज 
िट्ट र माननीय श्रम, रोजगार तर्ा सामाखजक सरुक्षा मन्त्री रामेश्वर 
यादवले समेत सम्बोिन गनुथ िएको र्र्यो।   

 

अन्य गर्तटवर्िहरू 


