अर्थ बुलेटिन
वर्थ १ अंक १
वतथमान आर्र्थक परिदृष्य

नेपाल सिकाि

अर्थ मन्त्रालय

आर्र्थक वृटि ि मूल्य

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ मा ८.५ प्रर्तशतको हािाहािीमा आर्र्थक वृटि हुने लक्ष्य सटहत नीर्त,
कायथिम ि बजेि कायाथन्त्वयनको प्रटिया अगार्ड बढाइएको ि। गत आर्र्थक वर्थमा यथतो वृटिदि ७.१
प्रर्तशत हार्सल भएको अनुमान ि। पर्िल्ला वर्थहरुमा नेपालको आर्र्थक वृटिदि िर्मक रुपमा
सुधािोन्त्मूख िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा वाटर्थक औसत उपभोक्ता मुद्राथफीर्त ४.२ प्रर्तशत
िहे कोमा आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा यथतो मुद्राथफीर्त ४.६ प्रर्तशत र्र्यो। चालु आर्र्थक वर्थमा
उपभोक्ता मुद्राथफीर्त दि ६.० प्रर्तशत र्भर सीर्मत िहने अनुमान ि।

वचत ि लगानी
अर्थ

प्रकाशकीय

मन्त्रालयले

मटहनादे खख

यटह

पर्िल्लो

२०७६

मटहनाका

आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा कुल गाहथथ्य उत्पादनसँग कुल गाहथथ्य वचतको अनुपात १७.८ प्रर्तशत
साल

भदौ

आर्र्थक

गर्तटवधीहरुलाई समेट्ने गिी मार्सक प्रकाशनको
रुपमा अर्थ वुलेटिन प्रकाशन सुरु गिे को ि। यस

वुलेटिनमा मूलतः तीनखण्ड िहेका िन्। प्रर्म

खण्डमा दे शको समटिगत आर्र्थक खथर्र्त झल्कने

अवर्धमा कुल गाहथथ्य उत्पादनसँग कुल िाटिय वचतको अनुपात ५२.४ प्रर्तशत िहे को अनुमान ि।
आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कुल लगानी २९.० प्रर्तशतले वृटि भई रू. २१ खबथ ५७ अबथ १८ किोड
पुगेको अनुमान ि। यस अवर्धमा कुल गाहथथ्य उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात ६२.३ प्रर्तशत
िहे को अनुमान ि।

टवविणहरु िहने िन् जसमा आर्र्थक वृटि, लगानी,

सं घीय सिकािी खचथ

सहायता, ऋण)

ँ ीगत खचथ ि टवत्तीय व्यवथर्ाको
५९ किोड िहे को र्र्यो। यस अवर्धमा कुल सिकािी खचथमा चालु खचथ, पूज

वचत, मुद्राथफीर्त, सिकािी टवत्त (िाजथव, खचथ,
तर्ा

वैदेखशक

व्यापािका

टवविणहरु समावेश हुनेिन्। दोस्रो खण्डमा अर्थ
मन्त्रालयवाि पर्िल्लो मटहनामा तजूम
थ ा गरिएका
ि सहमर्त ददइएका ऐन-र्नयम, कानून ि कायथटवर्ध

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा संघीय सिकािको कुल खचथ ०.७ प्रर्तशतले बढे ि रू. १० खबथ ९४ अबथ
अनुपात िमश: ६५.३ प्रर्तशत, २१.८ प्रर्तशत ि १२.९ प्रर्तशत िहे को र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५
मा यथतो अनुपात िमश: ६४.१ प्रर्तशत, २४.९ प्रर्तशत ि ११.० प्रर्तशत िहे को र्र्यो।

सम्वन्त्धी टवविणहरु िहनेिन। तेस्रो खण्डमा अर्थ

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा सं घीय सिकािको कुल खचथ रू. ४ अबथ २७ किोड

टियाकलापहरु सम्बन्त्धी सूचना ि जानकािी

लाख ि टवत्तीय व्यवथर्ा अन्त्तगथत रू. १० किोड ९१ लाख िहे को ि।

मन्त्रालयले

पर्िल्लो

मटहनामा

गिे का

समावेश गरिनेि। सुरुमा टवद्युत्तीय सं थकिणमा

प्रकाशन गदै लर्ग केही समयको पिीक्षण पश्चात्

ँ ीगत खचथ रू. ५९ किोड ६२
िहे को ि। सो मध्ये चालु खचथ रू. ३ अबथ ५६ किोड ६४ लाख, पूज

िाजथव परिचालन

यसलाई कागजमा मुद्रण गिी प्रकाशन गने लक्ष्य

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कुल िाजथव परिचालन आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ को तुलनामा २२.४

अर्थतन्त्र ि अर्थ मन्त्रालयका काम कावाथही बािे

ि गैिकि िाजथवको अनुपात िमश: ८८.३ प्रर्तशत ि ११.७ प्रर्तशत िहे को र्र्यो।

िाखखएको

ि।

यस

प्रकाशनबाि

ु को
मुलक

जानकािी िाख्ने सवै लाभाखन्त्वत हुनेिन् भन्ने टवश्वास
र्लईएको ि।

प्रकाशन तर्ा सम्पादन

आर्र्थक नीर्त टवश्लेर्ण महाशाखा
र्सं हदिवाि, काठमाडौं
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िहे कोमा २०७५/७६ मा यथतो अनुपात २०.५ प्रर्तशत िहे को प्रािखम्भक अनुमान ि। यसैगिी, यस

अपरिष्कृत

प्रर्तशतले वृटि भै रू. ८ खबथ ५९ अबथ ६० किोड पुगेको र्र्यो।१ कुल िाजथव परिचालनमा कि िाजथव
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा कुल िाजथव गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको
तुलनामा १८.७ प्रर्तशतको बृटि सटहत रू. ७२ अबथ ६० किोड िहे को ि। यस अवर्धमा सं कर्लत
कुल िाजथव मध्ये कि िाजथव रू. ६३ अबथ ४० किोड ि गैिकि सटहत अन्त्य िाजथव रू. ९ अबथ २०
किोड िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ सम्म नेपाल सिकािले संकलन गने प्राकृर्तक व्यखक्तको
घिबहाल कि, सवािी साधन कि ि िखजिे शन दथतुि त्यसपर्िका वर्थहरुमा सं घीय सिकािले सं कलन
्
नगने हुँदा उक्त किहरु यसमा समावेश गरिएको िै न।
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आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन मटहनामा सं कर्लत कुल िाजथवमा मूल्य अर्भवृटि किको अनुपात ३५.० प्रर्तशत ि आयकिको अनुपात २२.०
प्रर्तशत िहे को ि भने गैिकि िाजथवको अनुपात १३.० प्रर्तशत िहे को ि। चालु आर्र्थक वर्थमा बाँडफाँि हुने सटहतको कुल िाजथव परिचालनको लक्ष्य
रू. ११ खबथ १२ अबथ ३ किोड िहेको ि।
तार्लका (क): आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को िाजथव लक्ष्य ि असुली (रु. अबथमा)
वाटर्थक लक्ष्य

िाजथव खशर्थक

िाजथव असुली
साउन २०७५

साउन २०७६

वृटि प्रर्तशत

भन्त्साि महशुल

२१३.२०

१२.२०

११.२५

-७.८२

मू.अ.कि

३१५.०१

२१.१४

२५.३०

१९.६९

आयकि

२८०.३५

१३.०३

१५.८१

२१.३४

अन्त्तशुल्क

१६९.९८

८.६४

९.१९

६.४१

३०.६२

१.९७

१.८५

- ६.२९

१००९.१६

५६.९८

६३.४०

११.२६

१०२.८७

४.१६

९.२०

१२१.१५

१११२.०३

६१.१४

७२.६०

१८.७४

अन्त्य #
जम्मा कि िाजथव
गैिकि िाजथव
कुल िाजथव

चािथ (क): आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन मटहनाको िाजथव असुली सं िचना

गैिकि

िाजथव
१३%

अन्त्य कि
िाजथव
२%

भन्त्साि

महशुल
१५%

आयकि
२२%

मूल्य

अर्भबृटि

अन्त्तःशुल्क

कि

१३%

३५%

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय।

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय।

#यस अन्त्तगथत खशक्षा सेवा शुल्क ि अन्त्यकि िहेका िन्। बहालकि ि ब्याजकिलाई आयकिमा गणना गरिएको ि।

किको दायिा टवथताि
२०७६ साउन मसान्त्तसम्म व्यवसाटयक थर्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाता १२ लाख १४ हजाि ५ सय २१ तर्ा व्यखक्तगत थर्ायी लेखा नम्बि र्लने
किदाता १२ लाख ४७ हजाि ४ सय ८९ पुगेका िन्। २०७६ साउन मटहनामा मार यथतो थर्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाता २ लाख ९० हजाि ९
सय १४ र्प भएका िन्। २०७६ असाि मसान्त्तसम्म थर्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताहरुको सं ख्या २१ लाख ७२ हजाि २ सय िहे कोमा २०७६
साउन मसान्त्तसम्म १३.४ प्रर्तशतले बढे ि २४ लाख ६३ हजाि १ सय १४ पुगेको ि। २०७६ साउन मसान्त्तसम्म मूल्य अर्भवृटि किमा दताथ भएका
किदाताको सं ख्या २ लाख २५ हजाि ९२ पुगेको ि भने २०७६ साउन मटहनामा मार ११ हजाि ३ सय २२ नयाँ किदाताहरु मूल्य अर्भवृटि किमा
दताथ भएका िन्। २०७६ साउन मसान्त्तसम्म अन्त्त:शुल्कमा दताथ हुने किदाताको सं ख्या ८३ हजाि १ सय पुगेको ि।

तार्लका (ख): व्यखक्तगत तर्ा व्यवसाटयक थर्ायी लेखा नम्बि र्लएका किदाताको टवविण
२०७६ असाि मसान्त्तसम्म

२०७६ साउन मटहनामा र्प

२०७६ साउन मसान्त्तसम्म

दताथ भएका किदाताको सं ख्या

भएका किदाताहरुको सं ख्या

दताथ भएका किदाताको सं ख्या

1,178,383

36138

1,214,521

993,080

254409

1,247,489

737

367

1,104

2,172,200

290,914

2,463,114

मूल्य अर्भवृटि कि

213,770

11322

225,092

अन्त्त:शुल्क

77,414

5686

83,100

दताथको प्रकाि

व्यावसाटयक थर्ायी लेखा नम्बि (BPAN)
व्यखक्तगत थर्ायी लेखा नम्बि (PPAN)
किकट्टी गने र्नकायले र्लएको थर्ायी लेखा नम्वि
(WPAN)
जम्मा थर्ायी लेखा नम्बि

स्रोत: आन्त्तरिक िाजथव टवभाग।
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सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेखशक सहयोग

टवत्तीय क्षेर

२०७६ असाि मसान्त्तसम्म सिकािको र्तनथ बाँकी खुद सावथजर्नक ऋण

७५३ थर्ानीय तहमध्ये २०७५ असाि मसान्त्तसम्म वाखणज्य बैंकको

२०७५ असाि मसान्त्तसम्मको तुलनामा १४.३ प्रर्तशतले बढे ि रू. १०

उपखथर्र्त भएका थर्ानीय तहको संख्या ६३१ िहे कोमा २०७६ असाि

खबथ ४७ अबथ ८ किोड िहे को र्र्यो। यस अवर्धमा र्तनथ बाँकी खू द

मसान्त्तसम्म यथतो सं ख्या बढे ि ७३५ पुगेको ि। यस अवर्धमा र्प भएका

आन्त्तरिक ऋण रू. ४ खबथ ५३ अबथ २३ किोड ि र्तनथ बाँकी खू द

१०४ थर्ानीय तहमध्ये सबै भन्त्दा बढी कणाथली प्रदे श ि सुदूिपखश्चम प्रदे शमा

वैदेखशक ऋण रू. ५ खबथ ९३ अबथ ८५ किोड िहे को र्र्यो। आर्र्थक वर्थ

र्प १९/१९ थर्ानीय तहमा वाखणज्य बैंकको शाखा टवथताि भएको ि।

२०७५/७६ मा सिकािले वैदेखशक ऋण तफथ रू. ९३ अबथ २९ किोड

२०७६ साउन मसान्त्तसम्म वाखणज्य बैंकको उपखथर्र्त भएका थर्ानीय

ि आन्त्तरिक ऋणतफथ रू. ९६ अबथ ३८ किोड गिी रू. १ खबथ ८९ अबथ

तहको सं ख्या ७३६ पुगेको ि।

६७ किोड विाविको सावथजर्नक ऋण परिचालन गिे को र्र्यो। यस

त्यसैगिी, २०७६ असाि मसान्त्तसम्म बैङ्क तर्ा टवत्तीय सं थर्ाहरुको सं ख्या

अवर्धमा सिकािले सावाँ टफताथ बापत रू. ३४ अबथ ३१ किोड विाविको

(पूवाथधाि टवकास बैङ्क सटहत) गत वर्थको असाि मसान्त्तको १५१ बाि बढे ि

ु ानी तर्ा रू. २० अबथ ४ किोड विाविको बैदेखशक
आन्त्तरिक ऋण भक्त

१७१ पुगेको ि। वैङ्क तर्ा टवत्तीय सं थर्ाहरुको शाखा सञ्जाल २०७५

ु ानी गिे को र्र्यो।
ऋण भक्त

असाि मसान्त्तको तुलनामा ३०.६ प्रर्तशतले बढे ि ८६८६ पुगेको ि।

२०७६ साउन मसान्त्तसम्म सिकािको र्तनथ बाँकी खुद वैदेखशक ऋण रू.

२०७६ असाि मसान्त्तसम्म ATM सेवा टवथताि भई यसको सं ख्या ३३१६

६ खबथ १३ अबथ २२ किोड तर्ा खुद आन्त्तरिक ऋण रू. ४ खबथ ५३

पुगेको ि।

अबथ २३ किोड गिी र्तनथ बाँकी खुद सावथजर्नक ऋण रू. १० खबथ ६६

तार्लका (ग): टवत्तीय पहूँचका सूचकहरु

अबथ ४५ किोड पुगेको ि। र्तनथ बाँकी खुद सावथजर्नक ऋणमा आन्त्तरिक
ऋण ि बाह्य ऋणको अनुपात िमश: ४२.५ प्रर्तशत ि ५७.५ प्रर्तशत
िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन मटहनामा सिकािले रू.
३ अबथ ६९ किोड ३६ लाख बिाविको वैदेखशक ऋण प्राप्त गिे को ि भने
यस अवर्धमा सिकािले आन्त्तरिक ऋण परिचालन गिे को िै न। अमेरिकी
डलिसँग नेपाली रूपैयाको र्निन्त्ति अवमूल्यन हुँदै जानु जथता कािणले
नेपाल सिकािको र्प ऋण दाटयत्व र्सजथना भएको ि।
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा वैदेखशक अनुदान रू. २
अबथ ६० किोड ि वैदेखशक ऋण रू. २ अबथ ५७ किोड गिी जम्मा रू.

सू चकहरु
र्नक्षेप खाता
सं ख्या*

ATM को सं ख्या
डे टवड काडथ
सं ख्या

िेर्डि काडथ
सं ख्या

बैं ङ्क तर्ा टवत्तीय

५ अबथ १७ किोड विाविको शोधभनाथ िकम प्राप्त भएको ि।

सं थर्ाहरुको

वैदेखशक सहायता प्रर्तबिता

वाखणज्य बैङ्कको

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा सिकािले वैदेखशक अनुदान तफथ रू. ४४
अबथ ८५ किोड ि वैदेखशक ऋण तफथ रू. ७८ अबथ गिी जम्मा रू. १
खबथ २२ अबथ ८५ किोड बिाबिको वैदेखशक सहायता प्रर्तबिता प्राप्त
गिे को ि। कुल वैदेखशक सहायता प्रर्तबिता मध्ये दिपक्षीय सहायता ि
बहुपक्षीय सहायताको अंश िमश: १९.९ प्रर्तशत ि ८०.१ प्रर्तशत िहे को
र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को दिपक्षीय सहायता प्रर्तबितामा भने
ऋणको टहथसा िहे को र्र्एन। सार्ै, कुल वैदेखशक सहायतामा सडक, खशक्षा,
ऊजाथ ि सहिी टवकास अन्त्तगथत मार ७५.० प्रर्तशत टहथसा िहे को र्र्यो।
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन मटहनामा सिकािले मानव स्रोत
टवकास िारवृखत्त (Japanese Grant Aid for Human Resource
Development Scholarship) पटहलो ि दौस्रो चिणको लार्ग रू. ६३
किोड ९९ लाख ि टवद्यालय क्षेर टवकास कायथिम (School Sector
Development Program) को लार्ग रू. ३० किोड ५७ लाख गिी
जम्मा रू. ९४ किोड ५६ लाख बिाविको वैदेखशक अनुदान प्रर्तबिता
प्राप्त गिे को ि।

http://www.mof.gov.np

शाखा सञ्जाल

उपखथर्र्त भएका
थर्ानीय तह

असाि मसान्त्तसम्म

प्रर्तशत परिवतथन

2074

2075

2076

2074/75

2075/76

१९७५४०३६

२३५४४८५९

२७८६६५०५

१९.२

१८.४

2081

2791

3316

34.1

18.8

4980958

5544253

6708521

11.3

21.0

68966

104721

123146

51.8

17.6

५०६८

६६५१

८६८६

३१.२

३०.६

-

६३१

७३५

-

१६.५

स्रोत: नेपाल िाि बैक।*वाखणज्य बैं क, टवकास बैं क ि टवत्त कम्पनीको जम्मा

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा जीवन तर्ा र्नजीवन गिी कुल बीमा टप्रर्मयम
सं कलन ५५.२ प्रर्तशतले बढे ि रू. ९५ अबथ ४० किोड पुगेको ि।
२०७५ असािसम्म वीमाको दायिामा िहे को जनसं ख्या १४ प्रर्तशत
िहे कोमा २०७६ असािसम्म यथतो जनसं ख्या १९.० प्रर्तशत पुगेको ि ि
त्यसमा वैदेखशक िोजगाि म्यादी जीवन बीमा समेत जोड्दा बीमाको पहुँच
२५.० प्रर्तशत पुगेको ि। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कुल गाहथथ्य
उत्पादनमा बीमा क्षेरको योगदान ३.० प्रर्तशत िहे को र्र्यो।

ँ ी बजाि
पूज
२०७५ असाि मसान्त्तमा नेप्से सूचकाङ्क १२१२.३६ टवन्त्दुमा िहे कोमा
२०७६ असाि मसान्त्तमा यथतो सूचकाङ्क ३.८ प्रर्तशतले वृटि भई
ँ ीकिण ९.२
१२५९.० टवन्त्दु कायम भएको ि। र्धतोपर बजाि पूज
प्रर्तशतले वृटि भई २०७६ असाि मसान्त्तमा रू. १५ खबथ ६७ अबथ ५०

इमेल: epad@mof.gov.np
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किोड कायम भएको ि। २०७६ असाि मसान्त्तसम्म नेप्सेमा सूचीकृत
कम्पनीको सं ख्या २१५ िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा हकप्रद
सेयि, साधािण सेयि, म्युच ुअल फण्ड तर्ा र्डबेन्त्चि गिी सवथसाधािणको
लार्ग कुल सेयि र्नष्काशन आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ को तुलनामा ५९.१
प्रर्तशतले घिे ि 66 किोड 96 लाख 11 हजाि 7३ टकत्ता सं ख्या िहेको
र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा यथतो टकत्ता सं ख्या ०.१ प्रर्तशतले
घिे को र्र्यो।
२०७६ साउन मसान्त्तमा नेप्से सूचकाङ्क १.२ प्रर्तशतले बढे ि १२२४.०७
टवन्त्दु कायम भएको ि। २०७५ साउन मसान्त्तमा नेप्से सूचकाङ्क
१२१०.३ टवन्त्दुमा िहे को र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन
मटहनामा र्धतोपर कािोवाि गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनमा
१७.८ प्रर्तशतले घिे ि रू. ८ अबथ ८८ किोड िहे को ि। आर्र्थक वर्थ
२०७५/७६ को साउन मटहनामा ४ किोड ७५ लाख टकत्ता र्धतोपर
कािोवाि भएकोमा चालु आर्र्थक वर्थको साउन मटहनामा यथतो सं ख्या ३
ँ ीकिण रू. १५ खबथ
किोड २२ लाख िहे को ि। यस अवर्धमा बजाि पूज
५१ अबथ ५९ किोड ५३ लाख कायम भएको ि।

रू. ९७ अबथ ११ किोड पुगेको र्र्यो। यस अवर्धमा पाम आयल, पोर्लिि
यानथ, जुिका सामान, दाल चाउचाउ लगायतका वथतुको र्नयाथत बढे को र्र्यो
भने अलैची, तयािी पोशाक, पखममना लगायतका वथतुहरुको र्नयाथत घिे को
र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा कुल वथतु र्नयाथत ११.४ प्रर्तशतले
बढे को र्र्यो।
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन मटहनामा कुल वथतु र्नयाथत
२७.७ प्रर्तशतले वृटि भई रू. ८ अबथ ८३ किोड ७१ लाख िहे को ि।
कुल र्नयाथत मध्ये भाित, चीन ि अन्त्य दे शहरुतफथ भएको र्नयाथतको अंश
िमश: ६८.५ प्रर्तशत, २.२ प्रर्तशत ि २९.३ प्रर्तशत िहे को ि।
अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यथतो अनुपात िमश: ५७.६
प्रर्तशत, १.२ प्रर्तशत ि ४१.१ प्रर्तशत िहे को र्र्यो। चालु आर्र्थक वर्थको
साउन मटहनामा भाित ि चीनतफथको र्नयाथतमा िमश: ५१.८ प्रर्तशत ि
१३२.९ प्रर्तशतले वृटि भएको ि भने अन्त्य दे शतफथ भएको र्नयाथत ९.२
प्रर्तशतले घिे को ि।

र्र्यो भने र्समेन्त्ि, प्लाटिक दाना थवाथ्य उपकिण लगायतका वथतुको
आयात भने घिे को र्र्यो। त्यसैगिी यस अवर्धमा सवािी साधनको आयात
(सं ख्यामा) ८.४ प्रर्तशतले वृटि भै ३ लाख ५६ हजाि ३ सय ६६ िहे को
र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा कुल वथतु आयात २५.८ प्रर्तशतले
बढे को र्र्यो।
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन मटहनामा कुल वथतु आयात गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा ११.५ प्रर्तशतले सं कुचन भई रू.
१ खबथ ६ अबथ ७२ किोड ५३ लाख िहे को ि। कुल आयात मध्ये भाित,
चीन ि अन्त्य दे शहरुको अंश िमश: ६३.५ प्रर्तशत, १७.४ प्रर्तशत ि
१९.१ प्रर्तशत िहे को ि। अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यथतो
अनुपात िमश: ५८.९ प्रर्तशत, १२.४ प्रर्तशत ि २८.७ प्रर्तशत िहे को

आयातमा ०.४ प्रर्तशतले कमी आई १ लाख १६ हजाि २ सय ३६
टकलोर्लिि िहे को ि।

त्यसैगिी यस अवर्धमा बस, ट्याक्िि, जीप, काि

तर्ा भ्यान ि ट्रक तर्ा डेर्लभिी भ्यानको आयात (सं ख्यामा) गत आर्र्थक
वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा २७.० प्रर्तशतले बढे ि ३८३५ पुगक
े ो
ि। गत आर्र्थक वर्थको पटहलो मटहनामा यथतो आयात १६.८ प्रर्तशतले
बढे को र्र्यो।
तार्लका (ङ): २०७६ साउन मटहनामा आयात भएका प्रमुख ५ वथतुहरु
ि.सं.

वथतुको नाम

अंश (प्रर्तशत)

१

खर्नजजन्त्य इन्त्धन/तेल

15.2

२

फलाम ि खथिल

10.5

३

इलेखक्ट्रकल मेखशनिी/सामान तर्ा पािथस

8.5

४

मेखशनिी तर्ा याखन्त्रक उपकिणहरु तर्ा पािथस

8.3

५

सवािी साधान ि यातायातका सामान

6.8

अन्त्य

50.7

स्रोत: भन्त्साि टवभाग।

ु न
व्यापाि सन्त्तल

तार्लका (घ) : २०७६ साउन मटहनामा र्नयाथत भएका प्रमुख ५ वथतुहरु
ि.सं.

वथतुको नाम

१

जीवजन्त्तु तर्ा वनथपर्तको तेल तर्ा वोसो

५

पदार्थ, तयािी पोशाक, टवद्युतीय सामान लगायतका वथतुको आयात बढे को

भएको आयात २४.० प्रर्तशतले बढे को ि। यस अवर्धमा र्डजेलको

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कुल वथतु र्नयाथत १९.४ प्रर्तशतले वृटि भई

४

रू. १४ खबथ १८ अबथ ५४ किोड पुगेको र्र्यो। यस अवर्धमा पेट्रोर्लयम

आयात िमश: ४.५ प्रर्तशत ि ४१.२ प्रर्तशतले घिे को ि भने चीनबाि

र्नयाथत

३

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कुल वथतु आयात १३.९ प्रर्तशतले बढे ि

र्र्यो। चालु आर्र्थक वर्थको साउन मटहनामा भाित ि अन्त्य दे शबाि भएको

बाह्य क्षेर

२

आयात

कटफ, खचया, मसला

मानव र्नर्मथत खाद्य फाइबिहरु
कापेि तर्ा अन्त्य िे क्सिाइल
कपडा तर्ा तयािी पोशाक
अन्त्य

अंश (प्रर्तशत)
25.1
10.6
8.0

बढे कोमा आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा यथतो घािा १३.५ प्रर्तशतले बढे ि
रू. १३ खबथ २१ अबथ ४३ किोड िहे को ि। यस अवर्धमा कुल वथतु
व्यापाि घािाको कुल गाहथथ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३८.१ प्रर्तशत

6.5

िहे को ि।

4.9

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा कुल वथतु व्यापाि

44.9

घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा १३.९ प्रर्तशतले घिे ि

स्रोत: भन्त्साि टवभाग।
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भएको वृटि तर्ा आयातमा आएको र्गिावि कािण व्यापाि घािा घट्न

ि। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यथतो सं ख्या १.१ प्रर्तशतले बढे को

गएको हो। गत आर्र्थक वर्थको पटहलो मटहनामा कुल वथतु व्यापाि घािा

र्र्यो।

५९.१ प्रर्तशतले बढे को र्र्यो।

चालु खाता एवम् शोधानान्त्ति खथर्र्त

वथतु तर्ा सेवा व्यापाि
आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कुल वथतु तर्ा सेवा व्यापाि घािा १४.६
प्रर्तशतले बढे ि रू. १३ खबथ १४ किोड िहे को ि। यस अवर्धमा सेवा
र्नयाथत रू. १ खबथ ८६ अबथ ८१ किोड ि सेवा आयात रू. २ खबथ ३
अबथ ३२ किोड भई खुद सेवा र्नयाथत रू. १६ अबथ ५२ किोडले घािामा
िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा खुद सेवा र्नयाथत रू. २ अबथ
२७ किोडले वचतमा िहे को र्र्यो।

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा शोधानान्त्ति खथर्र्त रू. ६७ अबथ ४० किोडले
घािामा िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा भने शोधानान्त्ति खथर्र्त
९६ किोडले वचतमा िहे को र्र्यो। त्यसैगिी आर्र्थक वर्थ २०७४/७५
मा चालु खाता रू. २ खबथ ४७ अबथ ५७ किोडले घािामा िहे कोमा आर्र्थक
वर्थ २०७५/७६ मा चालु खाता घािा ७.२ प्रर्तशतले बढे ि रू. २ खबथ
६५ अबथ ३७ किोड पुगेको ि।

टवदे शी टवर्नमय सखिर्त

टवप्रेर्ण आप्रवाह तर्ा वैदेखशक िोजगाि
आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा टवप्रेर्ण आय १६.५ प्रर्तशतले बढे ि रू. ८
खबथ ७९ अबथ २७ किोड पुगेको ि। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा यथतो
वृटि ८.६ प्रर्तशत िहे को र्र्यो। यस अवर्धमा कुल गाहथथ्य उत्पादनमा
टवप्रेर्ण आयको अनुपात आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ को २४.९ प्रर्तशतबाि
बढे ि २५.४ प्रर्तशत पुगेको र्र्यो।
पर्िल्ला ३ वर्थमा वैदेखशक िोजगािीमा जाने नेपाली कामदािको सं ख्या
र्निन्त्ति घट्दै गईिहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा अखन्त्तम श्रम

२०७५ असािमसान्त्तमा कुल टवदे शी टवर्नमय सखिर्त रू. ११ खबथ २ अबथ
५९ किोड िहे कोमा २०७६ असाि मसान्त्तमा यथतो सखिर्तमा ५.८
प्रर्तशतले कमी आई रू. १० खबथ ३८ अबथ ९२ किोड िहे को ि।
आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को आयातलाई आधाि मान्त्दा बैटङ्कङ्ग क्षेर सँग
िहे को टवदे शी टवर्नमय सखिर्तले ७.८ मटहनाको वथतु तर्ा सेवाको आयात
धान्न पयाथप्त िहने दे खखन्त्ि।
तार्लका (च): बाह्य क्षेरका परिसूचकहरुको कु ल गाहथथ्य उत्पादनसँगको अनुपात
परिसूचकहरु

थवीकृर्त (संथर्ागत तर्ा व्यखक्तगत नयाँ ि वैधार्नकीकिण) को आधािमा
वैदेखशक िोजगािीमा जाने नेपाली कामदािको सं ख्यामा ३२.६ प्रर्तशतले
घिे ि जम्मा २ लाख ४३ हजाि ८ सय ६८ िहे को र्र्यो। आर्र्थक वर्थ
२०७४/७५ मा यथतो सं ख्या ९.३ प्रर्तशतले घिे ि जम्मा ३ लाख ६२
हजाि २३ िहे को र्र्यो। टवगतका वर्थहरुमा मलेखशया जाने नेपाली
कामदािको सं ख्या उच्च िहने गिे कोमा गत आर्र्थक वर्थमा मलेखशयासँग
भएको श्रम समझदािीले र्नधाथिण गिे का भनाथ सम्बन्त्धी प्रटिया िुंगो
नलागेको कािण मलेखशया जाने नेपाली कामदािको सं ख्यामा उच्च र्गिावि
आएको कािण समग्रमा वैदेखशक िोजगािीमा जाने नेपाली कामदािको सं ख्या
घट्न गएको हो। पुन:श्रम थवीकृर्त र्लएि वैदेखशक िोजगािीमा जाने नेपाली
कामदािको सं ख्या भने यस अवर्धमा ५.४ प्रर्तशतले बढे ि जम्मा २ लाख
७२ हजाि ६ सय १८ पुगेको र्र्यो।

वथतु र्नयाथत

वथतु आयात

ु न
वथतु व्यापाि सन्त्तल
सेवा र्नयाथत

सेवा आयात

खुद सेवा र्नयाथत

वथतु तर्ा सेवाको खुद
र्नयाथत

टवप्रेर्ण आय

आर्र्थक वर्थ
२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

2.7

2.7

2.8

37.0

41.1

40.9

-34.3

-38.4

-38.1
5.4

5.9

5.9

5.8

5.8

5.9

0.1

0.1

-0.5

-33.4

-37.4

-37.5

26.0

24.9

25.4

ु न
चालु खाता सन्त्तल

-0.4

-8.2

-7.7

3.1

0.03

-1.9

टवदे शी टवर्नमय सखिर्त

४०.४

36.4

30.0

ु ानी सन्त्तल
ु न
भक्त

(असाि मसान्त्तको)

स्रोत: नेपाल िाि बैं क/केन्त्द्रीय त्याङ्क टवभाग।

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा अखन्त्तम तर्ा पुन: श्रम
थवीकृर्त र्लएि वैदेखशक िोजगािीमा जाने नेपाली कामदािको सं ख्या गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा १०.१ प्रर्तशतले घिे ि ३२ हजाि
४ सय ८ िहे को ि। यस अवर्धमा अखन्त्तम श्रम थवीकृर्तका आधािमा
वैदेखशक िोजगािीमा जाने नेपाली कामदािको सं ख्या १६.६ प्रर्तशतले घिे ि
१७ हजाि ३ सय ७१ िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को पटहलो
मटहनामा यथतो सं ख्या ३३.५ प्रर्तशतले घिे को र्र्यो। त्यसैगिी, चालु
आर्र्थक वर्थको पटहलो मटहनामा पुन:श्रम थवीकृर्त र्लएि वैदेखशक िोजगािीमा
जाने नेपाली कामदािको सं ख्या १.३ प्रर्तशतले घिे ि १५ हजाि ३७ िहे को

टवदे शी लगानी
आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा खुद टवदे शी लगानी २५.४ प्रर्तशतले घिे ि

रू. १३ अबथ ७ किोड िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा यथतो
लगानी २९.७ प्रर्तशतले बढे को र्र्यो।

टवर्नमय दि
२०७५ असाि मसान्त्तको तुलनामा २०७६ असाि मसान्त्तमा नेपाली रुपैँ या

अमेरिकी डलिसँग ०.०२ प्रर्तशतले अवमूल्यन भई अमेरिकी डलि १

को खरिद टवर्नमय दि रू. १०९.३६ िहे को ि। आर्र्थक वर्थ
२०७५/७६ मा अमेरिकी डलि १ को औसत खरिद टवर्नमय दि रू.
११२.८१ ि औसत टवटि टवर्नमय दि रू. ११३.४१ िहे को ि।
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अन्त्य आर्र्थक गर्तटवधी

पयथिक आगमन

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ (जुलाई २०१८ दे खख जुन २०१९ सम्म) मा

कम्पनी दताथ

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कम्पनी दताथ १४.६ प्रर्तशतले वृटि भई २५
हजाि ४ सय ९२ िहे को ि। आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन
मटहनामा कम्पनी दताथ सं ख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा
१२.५ प्रर्तशतले घिे ि २६८८ िहेको ि। गत आर्र्थक वर्थको साउन
मटहनामा यथतो सं ख्या ३०७२ िहे को र्र्यो।

नेपाल आउने पयथिकको सं ख्यामा २३.९ प्रर्तशतले वृटि भै १२ लाख
३८ हजाि ५ सय ८९ पुगेको ि भने जनविी २०१९ दे खख जुलाई

२०१९ सम्मको ७ मटहनाको अवर्धमा यथतो सं ख्या ९.८ प्रर्तशतले बढे ि
६ लाख ५१ हजाि २ सय ८० िहेको ि।

टवद्युत खपत

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ मा कुल टवद्युत खपत १४.१ प्रर्तशतले बढे ि
६,३०६ र्गगावाि घण्िा पुगेको ि। आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ मा यथतो
खपत ५,५२६.१ र्गगावाि घण्िा िहे को र्र्यो।

नीर्तगत तर्ा कानूनी िाय पिामशथ
आर्र्थक वर्थ 2076/77 को नीर्त तर्ा कायथिम ि बजेि कायाथन्त्वयन

२०७४ बमोखजम अर्थ मन्त्रालयको कायथक्षेर र्भरका कायथहरुको प्रगर्त

कायथ योजना थवीकृत

सूचक ि समय सूचकमा आधारित भई मूल्याङ्कन आधाि तयाि गिी

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को नेपाल सिकािको नीर्त तर्ा कायथिम ि

प्रभावकािी रुपमा कायथसम्पादन गनथ अर्थ सखचव ि महाशाखा प्रमुख एवं

ँ ाहरु कायाथन्त्वयन गने सन्त्दभथमा यस
बजेि वक्तव्यमा उल्लेखखत बुद

टवभागीय प्रमुखहरुबीच कायथसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको ि। सोही

मन्त्रालयसँग सम्वखन्त्धत टवर्यहरुलाई समेिेि तयाि गिे को वाटर्थक कायथ

आधािमा महाशाखा प्रमुख ि शाखा प्रमुखबीच ि टवभागीय प्रमुख ि महाशाखा

योजना थवीकृत गिी कायाथन्त्वयन गनथ मन्त्रालय ि अन्त्तगथतका टवभाग तर्ा

प्रमुख एवं शाखा प्रमुख ि कायाथलय प्रमुखहरुबीच कायथ सम्पादन सम्झौता

र्नकायहरुमा पठाईएको ि।

सम्पन्न भएको ि।

आर्र्थक वर्थ 2076/77 को िाजथव नीर्त तर्ा कायथिम एवं

कानूनी सुधाि तर्ा िाय पिामशथ

कायाथन्त्वयन कायथयोजना तयाि



िाजथव व्यवथर्ापन महाशाखाले आर्र्थक वर्थ 2076/77 को िाजथव नीर्त
तर्ा कायथिम एवं सोको कायाथन्त्वयन कायथयोजना थवीकृत गिी कायाथन्त्वयन
गनथ अन्त्तगथतका टवभागहरुमा पठाईएको ि। उक्त कायथयोजनामा आर्र्थक
वर्थ २०७६/७७ का लार्ग र्नधाथरित वाटर्थक िाजथव सं कलनको लक्ष्यलाई
कायाथलयगत, शीर्थकगत ि मार्सक रुपमा टवभाजन समेत गरिएको ि।
आर्र्थक ऐन, 2076 माफथत् कि सम्बन्त्धी ऐन तर्ा र्नयमावलीमा भएका
सं शोधन तर्ा किका दिहरुमा भएका परिवतथन ि िाजथव सम्बन्त्धी र्प
व्यवथर्ाहरु समेत कायथयोजनामा समावेश गरिएको ि।

िाजथव बोडथ गठन आदे शको मथयौदा तयाि

आर्र्थक वर्थ 2076/77 को बजेि वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसाि िाजथव
परिचालन तर्ा व्यवथर्ापन सम्बन्त्धमा नेपाल सिकािले अवलम्बन गिे को

र्बर्यगत र्नकायबाि िायका लार्ग अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएका
दे हायका

दायिा बढाउँ दै प्रगर्तशील कि प्रणालीको टवकास गने सम्बन्त्धमा नेपाल
सिकािलाई सुझाव ददन थर्ायी सं यन्त्रको रुपमा िाजथव बोडथ गठन गने
सम्बन्त्धमा गठन आदे शको मथयौदा तयाि भएको ि।

कायथ सम्पादन सम्झौता सम्पन्न



इमेल: epad@mof.gov.np

सं घ संथर्ाको थर्ापना, दताथ तर्ा सिालन सम्बन्त्धी कानूनको



र्डप्लोमा इखन्त्जर्नटयङ्ग परिर्द् ऐनको मथयौदा, २०७६



सावथजर्नक सडक ऐन, २०३१ को तेस्रो सं शोधन मथयौदा,
२०७६



नेपाल िे ल्वे कम्पनी र्लर्मिे डको कमथचािी प्रशासन र्नयमावली
मथयौदा, २०७५



सडक बोडथको कायथकािी र्नदे खशकको र्नयुखक्त, पारिश्रर्मक सुटवधा
तर्ा सेवाका शतथ सम्बन्त्धी र्नयमावली, २०५९ को पटहलो
सं शोधन र्नयमावली मथयौदा, २०७६



बौटिक सम्पखत्त सम्बखन्त्धत प्रचर्लत कानूनलाई सं शोधन तर्ा
एकीकिण गनथ बनेको टवधेयक, २०७६



थर्ानीय

तहमा

टवदे शी

थवयं सेवक

परिचालन

कायथटवर्धको

मथयौदा, २०७६

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को नीर्त तर्ा कायथिम ि बजेि बक्तव्यमा

http://www.mof.gov.np

िाय

सं शोधन तर्ा एकीकिण गनथ बनेको टवधेयक, २०७५



ँ ाहरुको अर्तरिक्त नेपाल सिकाि (कायथ टवभाजन) र्नयमावली,
उखल्लखखत बूद

मथयौदामा

पिामशथ ददइएको ि।

नीर्तगत‚ कानूनी‚ सं िचनागत ि प्रटकयागत व्यवथर्ाको अध्ययन, टवश्लेर्ण ि
अनुसन्त्धान गिी िाजथव प्रणालीलाई व्यवसायमैरी बनाउने तर्ा िाजथवको

ऐन/र्नयमावली/र्नदे खशका/कायथटवर्धको

वैदेखशक िोजगाि र्नयमावली, २०६४ को पाँचौ सं शोधन गनथ
बनेको मथयौदा, २०७६



एकीकृत थवाथ्य खशक्षा प्रर्तष्ठान सम्बन्त्धी टवधेयक, २०७५
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सं किापन्न वन्त्यजन्त्तु तर्ा

वनथपर्तको

अन्त्तिाथटिय

व्यापाि



र्नयन्त्रण र्नयमावलीको मथयौदा, २०७६

िाजपरमा सूचना प्रकाशन गने प्रयोजनका लार्ग कानून,न्त्याय तर्ा

युवा तर्ा खेलकूद मन्त्रालयबाि युवा तर्ा साना व्यवसायी

सं सदीय मार्मला मन्त्रालयमा पठाइएको ि।

थविोजगाि कोर् लगानी, अनुगमन तर्ा असुली र्नदे खशका





३ ले ददएको अर्धकाि प्रयोग गिी भाितको बिौनी नोनीया हुँदै

ददइएको ि।

नेपालको अमलेखगन्त्जसम्म नेपाल आयल र्नगमले पेट्रोर्लयम

वीिगि खचनी कािखानाको ६ टवगाहा जग्गा उच्च अदालत

पदार्थ पैठािी गनथ टवछ्याइएको पाइपलाइनलाई बािो तोटकएको

जनकपुिको अथर्ाई इजलास वीिगञ्ज ि पसाथ खजल्ला अदालतको

सम्बन्त्धी सूचना।


सं िचनाका आधािमा समयसापेक्ष रुपमा सं शोधन, परिमाजथन, र्प

नागरिक लगानी कोर् कमथचािी सेवा शतथ सम्बन्त्धी (आठौ

एवं खािे ज गिी नेपालको सं टवधानको धािा २४१ को उपधािा

सं शोधन) र्नयमावली, २०७६ मा थवीकृर्त ददइएको ि।

(४) बमोखजम थवीकृत गरिएका १४२ र्ान म.ले.प फािमहरु
सम्बन्त्धी सूचना।

मथयौदा कानून, न्त्याय तर्ा संसदीय मार्मला मन्त्रालयमा पठाइएको



ि।



सिकािी लेखासँग सम्बखन्त्धत फािमहरुलाई नेपालको सं घीय

सो बिाविको िकम र्नकासा ददने गिी सहमर्त ददइएको ि।

नेपाल सिकाि, मखन्त्रपरिर्दबाि र्नणथय गनथका लार्ग दे हायका र्बर्यको



नेपाल सिकाि, अर्थ मन्त्रालयले भन्त्साि ऐन, २०६४ को दफा

ँ ामा परिमाजथन सटहत सहमर्त
२०७५ को मथयौदाका केही बुद

ँ ीगत लाभकि िु ि नददई
लार्ग र्बिी गनथ सहमर्त ददने ति पूज


नेपाल सिकाि, मखन्त्रपरिर्दबाि र्नणथय भएका दे हायका र्बर्य नेपाल

र्नवृत्तभिण कोर् ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोखजम र्नवृत्तभिण
कोर्को थर्ापना नभएसम्मको लार्ग सोही ऐनको दफा २४

र्नवृत्तभिण कोर् ऐन, २०७५ को दफा ३४ बमोखजम र्नवृत्तभिण

बमोखजम र्नवृत्तभिण कोर् सं चालनसम्बन्त्धी कायथ गने र्नकायको

कोर् र्नयमावली, २०७६ को मथयौदा।

रुपमा कमथचािी संचय कोर्लाई तोक्न प्रथताव पेश भएकोमा

समपूिक अनुदान सम्बन्त्धी (दोस्रो संशोधन) कायथटवर्ध, २०७६

मखन्त्रपरिर्द्को र्मर्त २०७६/०४/१६ को र्नणथयले सोही

ि टवशेर् अनुदान सम्बन्त्धी (दोस्रो संशोधन) कायथटवर्ध, २०७६

प्रथताव थवीकृत भएकोले सो सम्बन्त्धी सूचना।

को मथयौदा।

मन्त्रालयका गर्तटवधीहरु
सहखजकिण गनुप
थ ने टवर्य समेतको प्रर्तवेदन प्रत्येक मटहना समाप्त भएको र्मर्तले

वाटर्थक प्रगर्त समीक्षा तर्ा मन्त्रालयथतिीय टवकास समथया समाधान

7 ददनर्भर अर्नवायथरुपमा मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तर्ा मूल्याङ्कन

सर्मर्तको वैठक

महाशाखामा पठाउने व्यवथर्ा गने।

आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को वाटर्थक प्रगर्त समीक्षा तर्ा मन्त्रालयथतिीय
टवकास समथया समाधान सर्मर्तको वैठक र्मर्त २०७6/४/२१ मा



मसान्त्तसम्ममा सम्पन्न गिी नीर्त तर्ा कायथिम ि बजेि कायाथन्त्वयन कायथयोजना

माननीय अर्थमन्त्री डा. युविाज खर्तवडाको अध्यक्षतामा बसी दे हाय बमोखजम

बमोखजम कायथ सम्पादन गनथ गिाउन र्निन्त्ति अनुमगन गने।

र्नणथय भएको र्र्यो।


अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तगथत वा अर्थ मन्त्रालय सम्पकथ कायाथलय भएका र्नयामक



र्नदे खशका तर्ा र्नयमावली तजुम
थ ा गनुप
थ ने भए भाद्र मसान्त्तर्भर गरिसक्नु पने ि

अर्धकृत तहसम्म अर्नवायथ रुपमा श्रावण मसान्त्त र्भर कायथसम्पादन किाि

ँ ीगत खचथलाई प्रभावकािी रुपमा समय र्भरै उपयोग
मन्त्रालयमा टवर्नयोखजत पूज

सम्झौता गिी अर्थ मन्त्रालयमा जानकािी गिाउने। किाि सम्झौतामा सम्पादन
Measurable) बनाउने ि समग्र काम (किाि) लाई 100 पूणाथङ्क मानी ८०

गने।


सहकायथमा सम्पन्न गरिनुपने भए १५ ददनर्भर अर्नवायथ रुपमा पठाउने।

सम्मलाई उत्तम (Better) ५० अंक दे खख ६५ अंकसम्म लाई सामान्त्य
हार्सल गिे को मार्नने।




अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तगथतका र्नकायबाि सम्प्रेर्ण हुने सूचना ि त्याङ्कमा

एकरुपता कायम गनथ आपसी समन्त्वय गनुक
थ ा सार्ै आफ्नो र्नकायको प्रवक्ताबाि

अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तगथत वा अर्थ मन्त्रालय सम्पकथ कायाथलय भएका र्नयामक
र्नकाय, सावथजर्नक सं थर्ान ि अन्त्य

प्रत्येक र्नकायबाि सहमर्त माग भई आएको वा सहमर्तका लार्ग पठाईएको
परको जवाफ आफैले तयाि गनुप
थ ने भए 7 ददन र्भर ि अन्त्य र्नकायको

अंक भन्त्दा मार्र् प्रगर्त हार्सल गनेलाई अर्तउत्तम (Best) , ६५ दे खख ८० अंक

(Good), ि ५० अंक भन्त्दा कम प्रगर्त हार्सल गनेलाई न्त्यून कायथसम्पादन

अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तगथत सबै र्नकायहरुले जनशखक्त योजना बनाउने, कायथटवर्ध,
र्नदे खशका सं शोधन गनुप
थ ने भए श्रावण र्भर सम्पन्न गरिसक्ने ि नयाँ कायथटवर्ध,

र्नकाय, सावथजर्नक सं थर्ान ि अन्त्य र्नकायहरु ि आयोजनाहरुमा कायथित

गनुथ पने कामलाई वथतुर्नष्ठ तर्ा मापनयोग्य (Objective and

चालु आर्र्थक वर्थको बजेि कायाथन्त्वयनका लार्ग आवमयक तयािी भदौ

र्नकाय/आयोजनाहरुले मार्सक रुपमा

मार आर्धकारिक सूचना प्रवाह गने व्यवथर्ा र्मलाउने। मन्त्रालयको प्रवक्ताले

वोल्नु पने टवर्यहरु प्रत्येक शुिवाि प्रवक्ताको कायाथलयमा उपलब्ध गिाउने।

गिे का नीर्तगत, बजेि कायाथन्त्वयन, कमथचािी व्यवथर्ापन ि मन्त्रालयले

http://www.mof.gov.np
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कायाथलयको काम सम्बन्त्धी सूचना तर्ा टिप्पणी सामाखजक सञ्जालको व्यखक्तगत
खाता माफथत नगने।


अर्थ मन्त्रालय मातहतका त्याङ्कमा एकरुपता कायम गने। एक र्नकायको

भएको ि। गोष्ठीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गनुथ हुदैं मा. अर्थमन्त्री

िाजथव टवभाग ि भन्त्साि टवभागले र्निन्त्ति समन्त्वय गने।

िणनीर्तमा परिवतथन, चोिी पैठािी लगायतका अवैध व्यापाि र्नयन्त्रण, बैंटकङ्ग

चौमार्सक समीक्षामा टवकास आयोजना मार नभएि समग्र कायथसम्पादनको समेत

प्रणालीको उपयोग तर्ा Single Window पद्दर्तको कायाथन्त्वयनमा अगार्ड

३ ददन अगावै अर्थ मन्त्रालय ि अन्त्तगथत वा अर्थ मन्त्रालय सम्पकथ कायाथलय

व्यवसायको लागत ि समय कम गनथ भन्त्साि प्रशासन टियाशील हुनपु ने

िलफल/समीक्षा गने गिी व्यवथर्ा र्मलाउने। चौमार्सक समीक्षा हुन कखम्तमा
भएका र्नयामक र्नकाय, सावथजर्नक सं थर्ान ि अन्त्य र्नकायहरुले मन्त्रालयले

तोकेको ढाँचामा प्रगर्त टवविण सखचव माफथत माननीय अर्थमन्त्रीलाई उपलब्ध
गिाउने।


प्रचर्लत कानून, र्नयम, र्नयमावली, टवर्नयम वा अखख्तयािीले सिोकािवालाको

समथया समाधान गनथ नसक्ने वा सिोकािवालालाई सेवा ददन बाधा पुर्याएएको
भए र्लखखत रुपमा मन्त्रालयमा जानकािी गिाउने।


सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) प्रयोजनका लार्ग आर्र्थक
बर्थ २०७५/७६ मा यस मन्त्रालयवाि सम्पादन गरिएका कायथहरुको टवविण
मन्त्रालयको टवद्युतीय सञ्जालमा सावथजर्नक गने।

यस मन्त्रालय ि अन्त्तगथतका र्नकायहरुमा कायथित कमथचािीहरुको
लार्ग परिमाखजथत आचाि सं टहता २०७५ (Code of Conduct)
कायाथन्त्वयनका

लार्ग

अन्त्तगथतका

र्नकायहरुमा

परिपर

सार्

पठाइएको।


यस मन्त्रालयको लार्ग आ.व. २०७६/७७ मा आवमयक पने
मसलन्त्द/थिे शनिी, टवज्ञापन सेवा, कुरियि सेवा, लगायतको सेवा तर्ा
वथतु खरिद सम्बन्त्धमा वाटर्थक खरिद योजना तयाि गिी खरिद प्रकृया
अगार्ड बढाइएको।



डा. युविाज खर्तवडाले भन्त्सािको भौर्तक पूवाथधाि सुधाि, भन्त्सािको

बढ्न भन्त्साि प्रशासनलाई र्नदे शन ददनुभयो। जाँचपासलाई प्रभावकािी बनाई
समेत बताउनु भयो।
आर्र्थक वर्थ 2075/76 मा र्लइएका िाजथव सम्बन्त्धी नीर्त तर्ा कायथिम
ि टवद्यमान कि कानून कायाथन्त्वयनको समीक्षा गदै

त्यसबाि प्राप्त

पृष्ठपोर्णका आधािमा आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को िाजथव नीर्त/कायथिम
एवं सम्बि कि कानूनमा भएका सं शोर्धत प्रावधानहरुको प्रभावकािी
कायाथन्त्वयन गिी लखक्षत कि सं कलनको आवमयक िणनीर्त तय गने
सम्बन्त्धमा २०७६, श्रावण १९ ि २० गते आन्त्तरिक िाजथव टवभागको
व्यवथर्ापन गोष्ठी सम्पन्न भएको ि।
माननीय अर्थमन्त्री डा. युविाज खर्तवडाले गोष्ठी उदघािन गदै दोस्रो तहको

अन्त्य गर्तटवर्ध


र्मर्त २०७६ श्रावण १६ ि १७ गते भन्त्साि व्यवथर्ापन गोष्ठी सम्पन्न

त्याङ्क अको र्नकायसँग नर्मल्ने भए सोको कािण समेत उल्लेख गने। यसका

लार्ग अर्थ मन्त्रालय, नेपाल िाि बैंक, महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय, आन्त्तरिक



भन्त्साि टवभाग तर्ा आन्त्तरिक िाजथव टवभागको व्यवथर्ापन गोष्ठी

यस मन्त्रालयका लार्ग Database Management System
(DMS) तयाि भई संचालनमा आएको ि उक्त प्रणालीमा सबै

कि सुधाि गनुप
थ ने आवमयकता औ ंल्याउनु भयो। िाजथव प्रशासनको सुधाि
गनथ र्नजी क्षेर समेतको प्रर्तर्नर्धत्व िहने गिी थर्ायी प्रकृर्तको िाजथव बोडथ
गठन हुन गईिहे को जानकािी दददै उहाँले आ-आफ्नो ठाउँ बाि सुधािको
प्रयासमा सहयोग गनथ व्यवसायीहरुलाई आह्वान गनुभ
थ यो।
िाजथव सखचव श्री लाल शंकि खघर्मिे को अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा
अर्थ सखचव डा. िाजन खनाल, अर्थ मन्त्रालयका सह सखचवहरु, आन्त्तरिक
िाजथव टवभागका महार्नदे शक, िाजथव अनुसन्त्धान टवभागका महार्नदे शक,
सावथजर्नक टवत्त व्यवथर्ापन तार्लम केन्त्द्रका तार्लम प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय
लगायत भन्त्साि प्रशासनसं ग सम्वखन्त्धत कमथचािीहरु तर्ा र्नजीक्षेरका
प्रर्तर्नर्ध ि सिािकमीहरु समेतको सहभार्गता िहे को र्र्यो।

महाशाखाहरुको भौर्तक Data लाई Digitization गने प्रकृया अगार्ड
बढाइएको।

आन्त्तरिक िाजथव कायाथलय, धुर्लखेलको कायाथलय उद्घािन
माननीय अर्थ मन्त्री डा. युविाज खर्तवडाबाि र्मर्त 2076 श्रावण 31 गते शुिवािका

ददन एक समािोहका बीच आन्त्तरिक िाजथव कायाथलय, धुर्लखेलको उद्घािन गने कायथ
सम्पन्न गरियो। कायाथलय उद्घािनको िममा मन्त्तव्य ददं दै मा. मन्त्रीज्यूले सिकािले

वैज्ञार्नक रुपमै किको व्यवथर्ापन गरिसकेकाले अब किको दि बढाउँ ने ठाउँ बाँकी

नभएको तर्ा अब नागरिकथतिबाि पर्न आफूले र्तिे को किको प्रर्तफल खोज्ने बेला

आएको भन्त्दै त्यो प्रर्तफलको खोजी थर्ानीय सिकािबाि सुरु गनथ आग्रह गनुभ
थ यो।

काभ्रेपलािोक, िामेिाप, दोलखा ि र्सन्त्धुपाल्चोक खजल्ला कायथक्षेर िहे को यस
कायाथलयलाई गत आर्र्थक वर्थमा मार किदाता सेवा कायाथलयबाि थतिोन्नर्त गरिएको
र्र्यो।
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