ु टिन
अर्थ बले
वर्थ १ अंक 1१
ु को वतथमान आर्र्थक पररदृष्य
मुलक

नेपाल सरकार

सं घीय सरकारी खर्थ

अर्थ मन्त्रालय

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को जेठसम्ममा सं घीय सरकारको कुल खर्थ गत आर्र्थक वर्थको सोही

अवर्िको कुल खर्थ रू. ८ खबथ २६ अबथ ४५ करोडको तुलनामा ६.८ प्रर्तशतले वृटि िई रू. ८ खबथ
ूँ ीगत खर्थ रू. १
83 अबथ पुगेको छ। कुल खर्थ मध्ये र्ालु खर्थ रू. 6 खबथ 70 अबथ 5२ करोड, पूज
खबथ 26 अबथ 27 करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ रू. 86 अबथ २1 करोड रहे को छ।
र्ािथ (क): पर्छल्लो ५ वर्थको जेठसम्मको खर्थको प्रवृखत्त (रु. अबथमा)
800.00

सम्पादकीय

600.00

कोर्िड -१९ को टवश्वव्यापी सं क्रमणको
कारणले

ु का
मुलक

समग्र

आर्र्थक

टक्रयाकलापहरू प्रिाटवत िएका छन्। कुल
सरकारी खर्थ गत वर्थको सोही अवर्िको

तुलनामा केही वृटि दे खखएको छ। करको
दायरामा केही टवस्तार िएतापर्न राजस्व
सं कलनमा केही कमी आएको छ।

कोर्िड-१९ को कारण अन्तराथटिय उडान

बन्द िएकोले पयथिन क्षेत्र खशर्र्ल रहेको
छ िने लगानी, उत्पादन, व्यापार, र्नमाथण
लगायत टवर्िन्न आर्र्थक टक्रयाकपलापमा
समेत प्रत्यक्ष प्रिाव परे को छ।

वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा उच्र् वृटि
िएको छ। बैँक तर्ा टवत्तीय क्षेत्रको र्नक्षेप

र र्नजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कजाथ दुवै वृटि

400.00
200.00
0.00
2072/73
र्ालु

2073/74

2074/75

ूँ ीगत
पूज

2075/76

2076/77

टवत्तीय व्यवस्र्ा

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय।

राजस्व पररर्ालन

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को जेठसम्ममा कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू.७ खबथ
१९ अबथ ३९ करोडको तुलनामा ९.९ प्रर्तशतले कमी आई रू. ६ खबथ ४७ अबथ ८२ करोड रहे को
छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रू. ५ खबथ ८८ अबथ ३७ करोड र गैरकर राजस्व रू. ५९ अबथ ४५
करोड रहे को छ।

र्ािथ (ख): पर्छल्लो ५ वर्थको जेठसम्मको राजस्व पररर्ालनको प्रवृखत्त (रु. अबथमा)

िएको छ। मूल्य खस्र्र्तमा पर्न क्रर्मक
रुपमा सुिार दे खखएको छ। यस अवर्िमा
र्नयाथतमा सामान्य वृटि िएको र आयात
घिे को

कारण

व्यापार

घािामा

कमी

आएको छ। र्ालु खाता घािा कम िएको
छ। शोिनान्तर खस्र्र्त र टवदे शी मुद्रा
सखिर्तमा पर्न उल्लेख्य सुिार िएको छ।

700.00
600.00
500.00

400.00
300.00
200.00
100.00

प्रकाशन तर्ा सम्पादन

आर्र्थक नीर्त टवश्लेर्ण महाशाखा
र्सं हदरवार, काठमाडौं

http://www.mof.gov.np

0.00
2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77
कर

गैरकर

इमेल: epad@mof.gov.np
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेख
फोन
ा र्नयन्त्रक
नं.: ०१-४२११३२६
कायाथलय।
फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५

र्ािथ (ग): आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ र २०७६/७७ को जेठसम्मको राजस्व संकलनको संरर्ना

अन्य कर#
3%

गैर कर

िन्सार महशुल

10%

महशुल

9%

2%

आयकर

िन्सार

गैर कर

अन्य कर#

20%

19%

आयकर

21%

26%

मूल्य अर्िवृटि
कर

अन्तःशुल्क

30%

16%

मूल्य

अन्तःशुल्क

अर्िवृटि कर

14%

30%

आ.व. २०७६/७७

आ.व. २०७५/७६

#अन्य अन्तगथत खशक्षा सेवा शुल्क र अन्य कर समावेश गररएको छ ।
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय

तार्लका (क): राजस्व लक्ष्य र असुलीको टववरण
राजस्व शीर्थक

राजस्व असुली

आ.व.२०७६/७७ को
सं शोर्ित लक्ष्य

िन्सार महशुल

(रू अबथमा)

२०७५/७६ जेठसम्म

वृटिदर

२०७६/७७ जेठसम्म

जेठ सम्मको

158.58

141.71

122.47

-13.6

मूल्य अर्िबृटि कर

234.31

214.92

191.41

-10.9

आन्तररक

88.06

75.90

77.14

1.6

पैठारी

146.26

139.01

114.27

-17.8

अन्तःशुल्क

126.44

113.94

90.67

-20.4

आन्तररक उत्पादन

79.73

69.36

56.87

-18.0

पैठारी

46.70

44.59

33.79

-24.2

208.54

154.25

168.12

9.0

22.62

23.21

15.71

-34.6

750.50

648.04

588.37

-9.2

76.52

71.36

59.45

-16.7

827.02

719.39

647.82

-9.9

आयकर
अन्य कर#
कर राजस्व जम्मा
गैर कर जम्मा
कुल राजस्व

#यस अन्तगथत खशक्षा सेवा शुल्क र अन्य कर रहेका छन्।बहालकर र ब्याजकरलाई आयकरमा गणना गररएको छ।
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय

http://www.mof.gov.np
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करको दायरा टवस्तार
आर्र्थक वर्थ २०७5/7६ को जेठ मसान्तसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताहरूको सङ्खख्या ३ लाख ५ सय

७६ रहे कोमा २०७६/७७ को सोही

अवर्िमा यस्तो सङ्खख्या 276 प्रर्तशतले बढे र 11 लाख 30 हजार 85 पुगेको छ। 2077 जेठ सम्म दताथ िएका कुल करदातामध्ये व्यवसाटयक
स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १3 लाख 66 हजार 7 सय 4 तर्ा व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 19 लाख 30 हजार 9 सय 51
पुगेका छन्। मूल्य अर्िवृटि करमा दताथ िएका करदाता २ लाख 56 हजार 7 सय 32 पुगेका छन्।त्यस्तै अन्त:शुल्कमा दताथ हुने करदाताको
सङ्खख्या 9७ हजार ८ सय 62 पुगक
े ो छ।
र्ालु आर्र्थक वर्थको जेठसम्ममा 42 हजार 9 सय 62 नयाूँ करदाताहरू मूल्य अर्िवृटि करमा दताथ िएका छन्। यस अवर्िमा अन्तःशुल्कमा दताथ
िएका करदाता 20 हजार ४ सय 4८ रहे का छन्।

तार्लका (ख): व्यखिगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण
दताथको प्रकार
व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN)
व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN)
करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा
नम्बर (WPAN)

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर
मू.अ.कर
अन्तः शुल्क

२०७६

२०७5/७6 को

२०७६/७७ को

प्रर्तशत

हालसम्मको

असारसम्म

जेठसम्ममा र्प

जेठसम्ममा र्प

पररवतथन

जम्मा

११७८३८३

१४८०४४

188321

27.2

1366704

९९३०८०

१५२१०५

९३७८७१

516.6

1930951

७३७

४२७

३८९३

811.7

4630

२१७२२००

३००५७६

११३००८५

276.0

3302285

२१३७७०

३३४०३

४२९६२

28.6

256732

७७४१४

१५७१३

२०४४८

30.1

97862

स्रोत: आन्तररक राजस्व टविाग ।

टवत्तीय क्षेत्र

सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेखशक सहयोग

२०७७ जेठसम्म सं घीय सरकारको र्तनथ बाूँकी खुद सावथजर्नक ऋण
रू. 1३ खबथ १२ अबथ

७१ करोड रहे को छ। यस मध्ये आन्तररक

ऋण रू. 5 खबथ ९४ अबथ १८ करोड र वैदेखशक ऋण रू. 7 खबथ
१८ अबथ

५३ करोड रहे को छ।यस अवर्िमा सं घीय सरकारले

ु ानी
आन्तररक ऋण तफथ रू. ३३ अबथ ८९ करोड बराबरको सावाूँ िि
ु ानी गरे को छ।
र रू. 1९ अबथ २४ करोड बराबरको ब्याज िि
त्यसैगरी, बाह्य ऋणतफथ सावाूँ रू. १६ अबथ ५२ करोड र ब्याज रू.
ु ानी गरे को छ।
3 अबथ ५६ करोड िि

२०७६ बैशाखसम्म वाखणज्य बैँ कको उपखस्र्र्त िएका स्र्ानीय तहको
सङ्खख्या ७४६ रहे को छ। गत वर्थको बैशाखसम्म यस्तो सङ्खख्या
७२५ रहे को र्र्यो। २०७६ बैशाखसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय सं स्र्ाको
शाखा सङ्खख्या 8,319 रहे कोमा र्ालु आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म
यस्तो सङ्खख्या ९,६९5 पुगेको छ। वाटर्थक र्बन्दुगत आिारमा २०७६
बैशाखमसान्तमा बैंक तर्ा टवत्तीय सं स्र्ाबाि र्नजी क्षेत्रतफथ प्रवाटहत
कजाथ १4.5 प्रर्तशतले वृटि िई

रु. ३2 खबथ 85 अबथ 2 करोड र

बैंक तर्ा टवत्तीय सं स्र्ामा रहे को र्नक्षेप १7.3 प्रर्तशतले वृटि िई रु.
३5 खबथ 92 अबथ 52 करोड पुगेको छ ।

आर्र्थक वर्थ २०७6/७7 को जेठसम्म वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा

ूँ ी बजार
पूज

56.4 प्रर्तशतले वृटि िई रु. १ खबथ ९४ अबथ ४2 करोड पुगेको

कोर्िड-19

छ। यसमध्ये अनुदान सहायता रु. २2 अबथ 66 करोड र ऋण

सरकारले र्ालेका कदमहरूबाि 2075 र्ैत्र 11 दे खख बन्द रहे को

सहायता रु. 1 खबथ 71 अबथ 76 करोड रहे को छ। वैदेखशक
सहायता प्रर्तवितामा अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः 11.7 प्रर्तशत
र 88.3 प्रर्तशत रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा
यस्तो टहस्सा क्रमश: २४.५ प्रर्तशत र 7५.५ प्रर्तशत रहे को र्र्यो।

को

र्नयन्त्रण,

रोकर्ाम

र

उपर्ारका

लार्ग

नेपाल

ूँ ी बजार बैशाख 29 र 30 गते केही समय कारोबार िई
पूज
1201.6 टवन्दु कायम िएको छ। अतः 2076 को जेठ मसान्तमा
१२६९.६ टवन्दुमा रहे को नेप्से सूर्काङ्क 2077 जेठ मसान्तमा
1201.6 टवन्दुमा रहे को छ।
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रहे को र्र्यो। र्ालु आर्र्थक वर्थको यस अवर्िको कुल पैठारीमध्ये

समग्र मूल्य खस्र्र्त

िारत, र्ीन र अन्य दे शहरूतफथ िएको पैठारीको अंश क्रमशः 61.3

२०७७ बैशाखमा वाटर्थक टवन्दुगत उपिोिा मुद्राखस्फर्त 5.8 प्रर्तशत

प्रर्तशत, 15.2 प्रर्तशत र 23.5 प्रर्तशत रहे को छ। अखघल्लो

रहे को छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो दर 5.3 प्रर्तशत

आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अनुपात क्रमश: 64.6 प्रर्तशत,

रहे को र्र्यो। यस अवर्िमा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ समूह अन्तगथत

14.4 प्रर्तशत र 21.0

तरकारी, फलफूल, मसला, दाल तर्ा गेडागुडी र मसला उपसमूहको

पाम तेल, ििमासको तेल, दाल तर्ा गेडागुडी, िान लगायतका

मूल्य वृटि उच्र् रहे को छ।

वस्तुहरूको आयात बढे को छ िने र्डजेल, एम.एस. टवलेि, सुन,

बाह्य क्षेत्र

र्समेन्ि खक्लङ्कर, डोजर, ग्रेडर, लेिलर,

वस्तु र्नकासी

तार्लका (घ): जेठ मटहनासम्ममा पैठारी िएका प्रमुख १० वस्तुहरू (रु. अबथमा)
क्र.सं.

गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा 0.2 प्रर्तशतले वृटि िई
रू. 88 अबथ पुगेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल
वस्तु र्नकासी रू. ८7 अबथ 8३ करोड रहे को र्र्यो। यस अवर्िको
कुल र्नकासीमध्ये िारत, र्ीन र अन्य दे शहरूतफथ िएको र्नकासीको
अंश क्रमशः 71.2 प्रर्तशत 1.3 प्रर्तशत र 27.5 प्रर्तशत रहे को
अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो र्नकासी क्रमशः 64.1

प्रर्तशत, 2.3 प्रर्तशत र 33.6 प्रर्तशत रहे को र्र्यो। यस अवर्िमा
ििमासको तेल,

प्रशोर्ित पाम आयल र जुिका बुर्नएका कपडा

लगायतका वस्तुको र्नकासी बढे को छ।
तार्लका (ग) : जेठ मटहनासम्ममा र्नकासी िएका प्रमुख १० वस्तुहरू (रु. अबथमा)
क्र.सं .

वस्तुको नाम

२०७५/७६

२०७६/७७

वृटि प्रर्तशत

1

प्रशोर्ित पाम तेल

8.70

18.32

110.5

2

ििमासको तेल

2.05

10.13

393.5

सेन्र्ेटिक यानथ

8.98

6.62

-26.2

4

उनी गलैंर्ा कापेि

6.77

5.51

-18.6

5

तयारी कपडा

5.06

4.04

-20.2

4.00

3.46

-13.6

6

अलैर्ी

7

फलफुलको जुस

4.26

3.12

-26.8

8

जुिका बुर्नएका

2.68

2.75

2.5

२०७५/७६

२०७६/७७

अन्य कपडा (ऊनी,

3.11

2.64

-15.0

108.54

78.22

-27.9

2

एम.एस.टवलेि

61.95

38.27

-38.2

3

एल टप ग्यास

32.78

29.00

-11.5

4

पेट्रोल

32.50

26.55

-18.3

5

तयारी कपडा

29.60

22.56

-23.8

6

एर्.आर.र्सि

26.10

22.13

-15.2

7

र्ामल

22.97

20.47

-10.9

हवाइजहाज र

20.02

18.60

-7.1

9

अन्य कोइला

24.42

17.78

-27.2

10

कच्र्ा पाम तेल

10.54

17.56

66.6

11

अन्य

930.40

809.68

-13.0

8

हेर्लकप्िर

घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा 14.2 प्रर्तशतले

घिे र रू. 10 खबथ 12 अबथ 81 करोड कायम रहे को छ। गत

आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा वस्तु व्यापार घािा रू. 12 खबथ 11
अबथ 97 करोड र्र्यो।

सेवा व्यापार
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 10 मटहनामा कुल सेवा आय

बाहेकका)

गत वर्थको सोही अवर्िको सेवा आय रू. 1 खबथ 56 अबथ 62

10

खर्या

2.89

2.07

-28.5

११

अन्य

39.32

29.34

-25.38

स्रोत: िन्सार टविाग ।

करोडको तुलनामा 14.2 प्रर्तशतले कमी आई रू. 1 खबथ 34 अबथ
38 करोड रहे को छ। सार्ै सेवा खर्थमा १6.६ प्रर्तशतले कमी
आई रू. १ खबथ 37 अबथ 51 करोड रहे को छ।

वस्तु पैठारी

यस अवर्िको खुद सेवा आय रू. 3 अबथ 13 करोडले घािामा

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को जेठ मटहनासम्म कुल वस्तु पैठारी

अबथ 17 करोडले घािामा रहे को र्र्यो।

रू.11 खबथ 81 करोड रहे को छ। यस्तो पैठारी गत आर्र्थक वर्थको

टवप्रेर्ण आप्रवाह

रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा खुद सेवा आय रू. 8

सोही अवर्िको तुलनामा 15.3 प्रर्तशतले न्यून हो। अखघल्लो आर्र्थक
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो पैठारी रू. 12 खबथ 99 अबथ 80 करोड

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np

प्रर्तशत

र्डजेल

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को जेठमटहना सम्ममा कुल वस्तु व्यापार

सुती, िे रीकिन

वृटि

1

व्यापार सन्तुलन

कपडा
9

वस्तुको नाम

स्रोत: िन्सार टविाग ।

प्रशोर्ित
3

तयारी कपडा लगायतका

वस्तुको आयात घिे को छ।

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को जेठ मटहनासम्ममा कुल वस्तु र्नकासी

छ।

प्रर्तशत रहे को र्र्यो। यस अवर्िमा कच्र्ा

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाखसम्ममा टवप्रेर्ण आप्रवाह गत

आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा 6.1 प्रर्तशतले कमी आई
फोन नं .: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५
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रू. ६ खबथ 80 अबथ 84 करोड रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको

सोही अवर्िमा यस्तो आप्रवाह रू. 7 खबथ 25 अबथ 30 करोड
रहे को र्र्यो।

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि

र्ालु खाता एवम् शोिनान्तर खस्र्र्त

कम्पनी दताथ

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाख मटहनासम्म शोिनान्तर खस्र्र्त
रू. 1 खबथ 20 अबथ ९० करोडले बर्तमा रहे को छ। गत आर्र्थक
वर्थको सोही अवर्िमा शोिनान्तर खस्र्र्त रू. ६8 अबथ 20 करोडले

घािामा रहे को र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा र्ालु खाता रू. १ खबथ
5 अबथ 74 करोडले घािामा रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही
अवर्िमा यस्तो घािा रू. 2 खबथ 21 अबथ 77 करोड रहे को र्र्यो।

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को मटहनासम्ममा कम्पनी दताथको सङ्खख्या
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा 26.5 प्रर्तशतले घिे र

1७ हजार 6 सय 24 रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही

अवर्िमा यस्तो सङ्खख्या 23 हजार 9 सय 63 रहे को र्र्यो।
कोर्िड-१९

को

रोकर्ाम

तर्ा

कदमहरूले यस्तो सङ्खख्या घिे को हो।

र्नयन्त्रणको

लार्ग

र्ार्लएका

पयथिक आगमन

टवदे शी टवर्नमय सखिर्त
२०७७ बैशाखमसान्तमा टवदे शी टवर्नमय सखिर्त रू.१2 खबथ 3५

अबथ 25 करोड पुगेको छ। २०७6 बैशाखमसान्तमा यस्तो सखिर्त

रू. १0 खबथ 60 अबथ 70 करोड रहे को र्र्यो। आर्र्थक वर्थ
२०७६/७७ को पटहलो 10 मटहनासम्मको आयातलाई आिार
मान्दा टवदे शी टवर्नमय सखिर्तले 10.8 मटहनाको वस्तु तर्ा सेवाको
आयात िान्न पयाथप्त रहने दे खखन्छ।

सन् २०२० को मे मटहनामा हवाई मागथबाि नेपाल आउने पयथिकको

सङ्खख्या शुन्यप्राय रहे को छ। सन् २०१9 को सोही अवर्िमा यस्तो
सङ्खख्या 78 हजार 3 सय 29 रहे को र्र्यो। कोर्िड-१९ को
टवश्वव्यापी महामारीको कारण आन्तररक एवम् बाह्य आवागमनको

लार्ग हवाई तर्ा स्र्ल यातायातका सािनहरू बन्द िएकोले यसको
प्रत्यक्ष प्रिाव पयथिक आगमनमा परे को छ।

टवद्युत उपिोग

टवर्नमय दर

२०७६ असार मसान्तको तुलनामा २०७६ बैशाख मसान्तमा नेपाली

रुपैंया अमेररकी डलरसूँग 9.25 प्रर्तशतले अवमूल्यन िई रु.
120.51 रहे को छ। 2076 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर
रु 109.36 रहे को र्र्यो।

र्ालु आर्र्थक वर्थ 2076/77 को जेठ मटहनासम्म टवद्युत उपिोग
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा ८.२ प्रर्तशतले बढे र
६१४१.49 र्गगावाि घण्िा पुगेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही
अवर्िमा यस्तो उपिोग 5676.1 र्गगावाि घण्िा रहे को र्र्यो।

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ


सं वैिार्नक व्यवस्र्ा अनुसार 2077 जेठ 15 गते आर्र्थक वर्थ

हस्तान्तरण िएको गाडीहरुको महसुल छूि, परराि मन्त्रालयले

गनथ

लाई

2077/78 को आय-व्ययको टववरण (बजेि) संघीय संसदमा पेश
सहायक

कानूनहरू-आर्र्थक

टविेयक, २०७७, टवर्नयोजन

टविेयक, २०७७, राि ऋण उठाउने टविेयक, २०७७ ऋण तर्ा

जमानत (र्ौर्बसौं सं शोिन) टविेयक, २०७७ मूल्य अर्िवृटि कर
(बाईसौं

सं शोिन)

र्नयमावली, २०७७, अन्तःशुल्क

(एक्काईसौं

सशोिन

गनथ बनेको

टविेयक, खर्थको

मापदण्ड

सम्बन्िी

कायथटवर्ि, प्रयोगशाला जोखखम ित्ता व्यवस्र्ापन र्नदे खशका, प्रटवर्िको

टवकास तर्ा अनुसन्िानको लार्ग अनुदान टवतरण सम्बन्िी र्नदे खशका,

र्नजी प्रयोगशालालाई कोर्िड-१९ को मोर्लक्युलर परीक्षण PCR (

सं शोिन) र्नयमावली, २०७७, िन्सार (एघारौं सं शोिन) र्नयमावली,

Polymerase Chain Reaction ) Test गनथ अनुमर्त ठदने सम्बन्िी

यात्रुले आफ्नो सार्मा ल्याउन र लैजान पाउने र्नजी प्रयोजनका

सम्बन्िी कानूनलाई सं शोिन र एकीकरण गनथ बनेको टविेयक,

२०७७ र आयकर (एघारौं सं शोिन) र्नयमावली, २०७७, तर्ा

मालवस्तु सम्बन्िी आदे श, २०७७ तजुम
थ ा िई व्यवस्र्ाटपका संसद्
बाि पाररत िएको छ।


कागजात प्रमाखणकरण गदाथ र्लने दस्तुर, सामाखजक सुरक्षा ऐन, २०७५

सं गठठत सं स्र्ाहरुमा योगदानमूलक र्नवृखत्तिरण योजना संर्ालन गने
सम्बन्िी

आिाररत

अविारणपत्र, स्र्ानीय
र्नवृखत्तिरण

तहका

योजना, टवश्व

http://www.mof.gov.np

कमथर्ारीको

बैंकबाि

सडक

अन्तररम

र्नदे खशका, प्राटवर्िक

खशक्षा

तर्ा

व्यावसायीक

तार्लम

सावथजर्नक टवद्यालय समायोजन एवं एटककरण कायथक्रम कायाथन्वयन

कायथटवर्ि, २०७७ लगायतका नीर्त/र्नदे खशकाहरूमा राय/परामशथ
ठदइएको छ।

योगदानमा

टविागलाई

इमेल: epad@mof.gov.np
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मन्त्रालयका गर्तटवर्िहरू
 नेपाल

सरकार

र

जापान

सरकारबीर्

अत्यािुर्नक

प्रटवर्िको

माध्यमबाि िौगोर्लक सूर्ना उत्पादन गने (The Project for the
Development of Digital Elevation Model and
Orthophoto) आयोजना कायाथन्वयनको लार्ग कररब रू. १ अबथ
३२ करोड अनुदान सहायता सम्झौता पत्रमा 2077 जेठ १२ गते
हस्ताक्षर िएको छ।

 नेपाल सरकार र एसीयाली टवकास बैंकबीर् COVID-19 Active
Response and Expenditure Support (CARES) Program
को लार्ग २०७७ जेठ १९ गते रू. ३० अबथ बराबरको ऋण
सम्झौता िएको छ।

 आर्र्थक

सवेक्षण

207६/7७, सावथजर्नक

सं स्र्ानहरुको

वाटर्थक

खस्र्र्त समीक्षा -२०७७ तर्ा आर्र्थक वर्थ 2077/78 को बजेि
सं घीय संसदमा पेश िएको छ।

 आ.व. २०७7/०७8 को बजेि प्रस्तुर्त पश्चात स्र्ानीय टवकास
साझेदारहरुसूँग

र्मर्त 2077 जेठ मटहनाको 20 गते Virtual

Meeting सम्पन्न िएको छ।

 आर्र्थक वर्थ 2077/78 मा प्रदे श र स्र्ानीय तहलाई हस्तान्तरण

गररने टवत्तीय समानीकरण अनुदानको सं शोर्ित अनुमार्नत सीमा,
प्रदे श

तर्ा

कायथक्रमसटहको

स्र्ानीय

टववरण

तहले
र

प्राप्त

गने

अन्तर-सरकारी

सशतथ

टवत्तीय

अनुदानतफथ

हस्तान्तरण

सम्बन्िी व्यवस्र्ा र मागथदशथन सबै प्रदे श र स्र्ानीय तहमा पठाइएको
छ।

 कोर्िड-१९ को कारणबाि उत्पन्न असहज पररखस्र्र्तका कारण
प्रिाटवत करदताहरुले आवर्िक रुपमा बुझाउनु पने कर टववरण, आय
टववरण तर्ा ती टववरण अनुसार ि ुिानी गनुप
थ ने कर दाखखला गने

म्याद र्प गने सम्बन्िी सूर्ना प्रकाशन गररएको छ। िन्सार टवन्दुको

पुनंरर्ना गने टवर्यमा गठठत अध्ययन कायथदलले िन्सार टवन्दु
सम्बन्िी र Non-Intrusive Inspection Equipment प्रयोग गने
सम्बन्िी अध्ययन सम्पन्न गरी

प्रर्तवेदन पेश गरे को छ।

 २०७७ जेठ २६ मा World Bank सूँग Video Conference को
माध्यमबाि Nepal National Single Window को Review
Meeting सम्पन्न िएको छ।

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडा संघीय संसदमा आर्र्क
थ वर्थ
२०७७/७८ को बजेि प्रस्तुत गनुथ हुदै

अन्य गर्तटवर्िहरू
 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाले नेपाल र्ितोपत्र बोडथको
वाटर्थकोत्सवको अवसरमा शुिकामना व्यि गनुि
थ यो। मा. अर्थमन्त्रीले

बोडथ, नेपालको र्ितोपत्र बजार टवकास तर्ा सुिारमा सशि र्नयमन
र्नकायको रुपमा अगार्ड बढने अपेक्षा गदै बजार टवकास तर्ा टवस्तार

हुनबाि रोक्न सटकने समेत बताउनुियो। र्ितोपत्र बजारमा प्राइिेि
इक्वीिी, िेिर क्याटपिल, हे ज फण्ड जस्ता सं स्र्ा तर्ा उपकरणहरुको
प्रवेश िएतापर्न लगानीकताथहरुमा सो सम्बन्िी ज्ञान कम रहनुका सार्ै

सम्बन्िमा अगार्ड बढ्न र्नदे शन ठदनुियो। उहाूँले लकडाउन पश्चात
खुल्ने र्ितोपत्र बजारमा तरलता ल्याउन बोडथ तर्ा सम्बखन्ित पक्षहरुले

तरलता व्यवस्र्ापन, माखजथन कारोवार सम्बन्िी व्यवस्र्ा तर्ा सहज

रुपमा राफसाफ हुने व्यवस्र्ा सम्बन्िमा छलफल गनथका लार्ग
र्नदे शन ठदनुियो।

अर्थमन्त्री डा. खर्तवडाले कम जोखखम र्लन र्ाहने लगानीकताथहरुले

सामूटहक लगानी कोर्माफथत लगानी गनथ सक्ने पररप्रेक्ष्यमा सोलाई र्प
व्यवखस्र्त

गनथका

लार्ग

र्नदे शन

ठदनु

ियो।

उहाूँले

बजारमा

स्र्ाटयत्वका लार्ग सं स्र्ागत लगानीकताथहरुको टवशेर् िूर्मका रहने
सन्दिथमा स्िक र्डलरलाई अनुमर्त ठदं दा अस्विाटवक उतारर्ढाव

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडा नेपाल र्ितोपत्र बोडथको वाटर्थकोत्सव
समारोहमा सम्बोिन गनुह
थ ूँद
ु ै
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वस्तु टवर्नमय बजार सम्बन्िमा समेत ज्ञान कमी रहे कोले बोडथ लगायतका
र्नकायहरुले श्रव्यदृश्य, तार्लम, गोष्ठी तर्ा अन्य प्रसारणका माध्यमबाि

प्रिावकारीरुपमा जनर्ेतना अर्िवृटि सम्बन्िी कायथहरु गनुप
थ ने समेत

बताउनुियो। कोर्िड-१९ पश्चातको अब टवश्व अर्थतन्त्रले नयाूँ मोड र्लने

ूँ ी बजारलाई टवकास तर्ा टवस्तार गनथ एक
सन्दिथमा साकथस्तरमा पुज

आपसमा प्राटवर्िक सहयोग तर्ा सहकायथ गनथ आवश्यक दे खखएको समेत
बताउनुियो।
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