
   

 http://www.mof.gov.np  इमेल: epad@mof.gov.np  फोन नं.: ०१-४२११३२६  फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

अर्थ बलेुटिन 

वर्थ १ अंक 10                                                           जेठ, २०७७ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
टवश्वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोर्िड -१९ 
को कारणले केही मटहना यता समग्र 
आर्र्थक टियाकलापहरू प्रिाटवत िएका 
छन।् कुल सरकारी खर्थ गत वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा सामान्य वटृि देखखएता 
पर्न राजस्व पररर्ालनमा केही कमी 
आएको छ।  

यस अवर्िमा र्नयाथतमा सामान्य वटृि 
िएको र आयात घिेको कारण व्यापार 
घािामा कमी आएको छ। शोिनान्तर 
खस्र्र्तमा िन ेउल्लेख्य सिुार िएको छ।  

कोर्िड-१९ को कारण अन्तराथटिय उडान 
बन्द िएकोले पयथिन के्षत्र खशर्र्ल रहेको 
छ िन ेटवप्ररे्ण आप्रवाह समेत घिेको छ। 
लगानी, उत्पादन, व्यापार, र्नमाथण लगायत 
टवर्िन्न आर्र्थक टियाकपलापमा समेत 
प्रत्यक्ष प्रिाव परेको छ।  

तर्ाटप वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा उच्र् 
वटृि िएको छ। बैँक तर्ा टवत्तीय के्षत्रको 
र्नके्षप र र्नजी के्षत्रमा प्रवाह हनु ेकजाथ दवैु 
वटृि िएको छ। मूल्य वटृिमा सिुार 
िएको छ िने कजाथको ब्याजदर घट्दो 
िममा छ। 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खर्थ 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाखसम्ममा संघीय सरकारको कुल खर्थ गत आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्िको कुल खर्थ रु. ७ खबथ ८ अबथ २४ करोडको तलुनामा ७.४ प्रर्तशतले वृटि िई रू. 7 खबथ 

60 अबथ 48 करोड पगुेको छ। कुल खर्थ मध्ये र्ाल ुखर्थ रू. 5 खबथ 72 अबथ १२ करोड, पूूँजीगत 

खर्थ रू. १ खबथ 14 अबथ 1२ करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रू ७४ अबथ २४ करोड रहेको छ। 

         र्ािथ (क): पर्छल्लो ५ वर्थको बैशाखसम्मको खर्थको प्रवखृत्त (रु. अबथमा) 

 

     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

राजस्व पररर्ालन 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाखसम्ममा कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू.6 

खबथ 48 अबथ 67 करोडको तलुनामा 1.4 प्रर्तशतले कमी आई रू. ६ खबथ 39 अबथ ३२ करोड 

रहेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रू. ५ खबथ ५१ अबथ ८८ करोड र गैरकर राजस्व रू. ८७ 

अबथ ४4 करोड रहेको छ।     

          र्ािथ (ख): पर्छल्लो ५ वर्थको बैशाखसम्मको राजस्व पररर्ालनको प्रवखृत्त (रु. अबथमा) 

 

      स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 
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र्ािथ (ग): आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ र २०७६/७७ को बैशाखसम्मको राजस्व संकलनको संरर्ना 
 

 
 

 

आ.व. २०७५/७६        आ.व. २०७६/७७ 

  

#अन्य अन्तगथत खशक्षा सेवा शलु्क र अन्य कर समावशे गररएको छ । 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय  

 

 

तार्लका (क): राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण             (रू अबथमा) 

राजस्व शीर्थक 
आ.व.२०७६/७७ को 

संशोर्ित लक्ष्य 

राजस्व असलुी 
बटृिदर 

२०७६ बैशाखसम्म २०७७ बैशाखसम्म 

िन्सार महशलु 158.58 127.24 113.15 -11.1 

मूल्य अर्िबटृि कर 234.31 191.37 179.97 -6.0 

आन्तररक 88.06 66.77 73.52 10.1 

पैठारी 146.26 124.59 106.45 -14.6 

अन्तःशलु्क 126.44 99.63 84.26 -15.4 

आन्तररक 79.73 59.54 51.93 -12.8 

पैठारी 46.70 40.09 32.33 -19.4 

आयकर 208.54 146.70 159.72 8.9 

अन्य कर# 22.62 १९.९६ १४.७८ -26.0 
 

कर राजस्व जम्मा 750.50 584.90 551.88 -5.6 

गैर कर जम्मा 76.52 63.77 87.44 37.1 

कूल राजस्व 827.02 648.67 639.31 -1.4 

 

#यस अन्तगथत खशक्षा सेवा शलु्क र अन्य कर रहेका छन।्बहालकर र ब्याजकरलाई आयकरमा गणना गररएको छ। 

 स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 
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करको दायरा टवस्तार 

२०७६ असारसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताहरूको सङ्खख्या २१ लाख ७२ हजार 2 सय  रहेकोमा २०७७ बैशाख मटहनासम्म यस्तो सङ्खख्या 
५१.८ प्रर्तशतले बढेर 3२ लाख ९६ हजार ९ सय ६१ पगुेको छ। कूल करदातामध्ये  व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १3 लाख 
65 हजार 8 सय ९1 तर्ा व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 19 लाख 26 हजार ४ सय ८८ पगुेका छन।् र्ाल ुआर्र्थक वर्थको 
बैशाखसम्म मूल्य अर्िवृटि करमा दताथ िएका करदाता २ लाख 56 हजार 3 सय 16 पगुेका छन।् त्यस्तै अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या 
9७ हजार ८ सय ३३ पगुेको छ। 

र्ाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो 10 मटहनामा मात्र 42 हजार ५ सय ४६ नयाूँ करदाताहरू मूल्य अर्िवृटि करमा दताथ िएका छन।् यस अवर्िमा 
व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता ९ लाख ३३ हजार ४ सय ८ र्प िएका छन।्  

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

दताथको प्रकार २०७६ असारसम्म  
२०७६/७७ को बैशाख 

सम्ममा र्प  

२०७६/७७ को 

बैशाखसम्म  

प्रर्तशत  

पररवतथन 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN) ११७८३८३ १८७५०८ १३६५८९१ 15.9 

व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) ९९३०८० ९३३४०८ १९२६४८८ 94.0 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा 

नम्बर (WPAN) 
७३७ ३८४५ ४५८२ 521.7 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर २१७२२०० ११२४७६१ ३२९६९६१ 51.8 

मू.अ.कर २१३७७० ४२५४६ २५६३१६ 19.9 

अन्तः शलु्क ७७४१४ २०४१९ ९७८३३ 26.4 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टविाग । 

सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेखशक सहयोग 
२०७७ बैशाखसम्म संघीय सरकारको र्तनथ बाूँकी खदु सावथजर्नक ऋण 
रू. 12 खबथ 65 अबथ  49 करोड रहेको छ। यस मध्ये आन्तररक 
ऋण रू. 5 खबथ 61 अबथ 5२ करोड र वैदेखशक ऋण रू. 7 खबथ 3 
अबथ  97 करोड रहेको छ।यस अवर्िमा संघीय सरकारले आन्तररक 
ऋण तफथ  रू. २६ अबथ ५५ करोड बराबरको सावाूँ ििुानी र रू. 16 
अबथ 87 करोड बराबरको ब्याज ििुानी गरेको छ। त्यसैगरी, बाह्य 
ऋणतफथ  सावाूँ रू. १२ अबथ ९८ करोड र व्याज रू. 3 अबथ 3 करोड 
ििुानी गरेको छ। 

आर्र्थक वर्थ २०७6/७7 को बैशाखसम्म अन्तराथटिय आर्र्थक सहायता 
प्रर्तवितामा 20.3 प्रर्तशतले वटृि िई रु. १ खबथ ४९ अबथ ४९ करोड 
पगुेको छ। यसमध्ये अनदुान सहायता रु. २१ अबथ ३४ करोड र ऋण 

सहायता रु. 1 खबथ २८ अबथ १५ करोड रहेको छ। आर्र्थक सहायता 
प्रर्तबितामा अनदुान र ऋणको अंश िमशः 1४.३ प्रर्तशत र 8५.७ 

प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो टहस्सा 
िमश: २४.५ प्रर्तशत र 7५.५ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

टवत्तीय क्षते्र  
२०७६ रै्त्रसम्म वाखणज्य बैँकको उपखस्र्र्त िएका स्र्ानीय तहको 
सङ्खख्या ७४६ रहेको छ। गत वर्थको रै्त्रसम्म यस्तो सङ्खख्या ७२५ 
रहेको र्र्यो। २०७५ रै्त्रसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या 
8205 रहेकोमा र्ाल ुआर्र्थक वर्थको रै्त्रसम्म यस्तो सङ्खख्या ९६९२ 

पगुेको छ। वाटर्थक र्बन्दगुत आिारमा २०७६ रै्त्रमसान्तमा बैंक तर्ा 
टवत्तीय संस्र्ाबाि र्नजी के्षत्रतफथ  प्रवाटहत कजाथ १५.४ प्रर्तशतले वृटि िई  
रु. ३२ खबथ ७६ अबथ ७९ करोड र बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ामा रहेको 
र्नके्षप १६.9 प्रर्तशतले बटृि िई रु. ३5 खबथ ४7 अबथ 62 करोड 
पगुेको छ । 
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पूूँजी बजार  
2076 को बैशाख मसान्तमा 1315.45 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूर्काङ्क 
2077 बैशाख मसान्तमा 1201.58 टवन्द ुकायम िएको छ। 

समग्र मूल्य खस्र्र्त  
२०७६ रै्त्रमा वाटर्थक टवन्दगुत उपिोिा मदु्राखस्फर्त ६.7४ प्रर्तशत 
रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो दर ४.४ प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो। यस अवर्िमा खाद्य तर्ा पेय पदार्थ समूह अन्तगथत 
तरकारी, फलफूल,  मसला, दाल तर्ा गेडागडुी उपसमूहको मूल्य वृटि 
उच्र् रहेको छ।  

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नकासी  
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाख मटहनासम्ममा कुल वस्त ु र्नकासी 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ४.५ प्रर्तशतले वृटि िई रू. 
८२ अबथ ६ करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल 
वस्त ुर्नकासी रू. ७८ अबथ ५३ करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्िको कुल 
र्नकासीमध्ये िारत, र्ीन र अन्य देशहरूतफथ  िएको र्नकासीको अंश 

िमशः 71.2 प्रर्तशत 1.3 प्रर्तशत र 27.5 प्रर्तशत रहेको छ।  
अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो र्नकासी िमशः 64.1 प्रर्तशत,  

2.3 प्रर्तशत र 33.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। यस अवर्िमा ििमासको 
तेल,  प्रशोर्ित पाम आयल र जिुका बरु्नएका कपडाको र्नकासी बढेको 
छ। 

तार्लका (घ) : बैशाख मटहनासम्ममा र्नकासी िएका प्रमखु १० 
वस्तहुरू  (रु. अबथमा) 

ि.सं.  वस्तकुो नाम  २०७५/७६ २०७६/७७  वटृि 
प्रर्तशत 

1 प्रशोर्ित पाम तेल 6.98 18.31 162.25 

2 ििमासको तेल प्रशोर्ित 1.76 8.36 374.68 

3 सेन्रे्टिक यानथ 8.16 6.22 -23.73 

4 उनी गलैंर्ा कापेि 6.34 5.28 -16.73 
5 तयारी कपडा 4.68 3.93 -16.04 
6 अलैर्ी 3.57 3.35 -6.12 

7 फलफुलको जसु 3.85 2.83 -26.42 

8 जिुका बरु्नएका कपडा 2.45 2.51 2.46 

9 

अन्य कपडा 

उनी,सतुी,िेरीकिन 

बाहेकका) 

2.80 2.44 -13.05 

10 सल, दोसल्ला र पछ्यौरा 2.08 1.91 -7.81 

११ अन्य 35.87 26.92 -24.94 

स्रोत: िन्सार टविाग । 

 

वस्त ुपैठारी 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाख मसान्तसम्म कुल वस्त ु पैठारी 
रू.10 खबथ 25 अबथ 14 करोड रहेको छ। यस्तो पैठारी गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 12.99 प्रर्तशतले न्यून हो। अखघल्लो 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो पैठारी रू. 11 खबथ 78 अबथ 14 
करोड रहेको र्र्यो। कोर्िड-१९ को रोकर्ाम र र्नयन्त्रणका लार्ग 
र्ार्लएका लकडाउन लगायतका कायथिमहरुबाि आर्र्थक टियाकलापमा 
खशर्र्लता आई आयात घट्न गएको हो।  र्ाल ु आर्र्थक वर्थको यस 
अवर्िको कुल पैठारीमध्ये िारत, र्ीन र अन्य देशहरूतफथ  िएको 
पैठारीको अंश िमशः 61.3 प्रर्तशत, 15.2 प्रर्तशत र 23.5 प्रर्तशत 
रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अनपुात 
िमश: 64.6 प्रर्तशत, 14.4 प्रर्तशत र 21.0  प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो। यस अवर्िमा अन्य वस्तहुरूको आयात घिे पर्न मलखादको 
आयात िने बढेको छ। 

 

तार्लका (ङ) : बैशाख मटहनासम्ममा पैठारी िएका प्रमखु १० वस्तहुरू (रु. अबथमा) 

ि.सं.  वस्तकुो नाम  २०७५/७६ २०७६/७७  वटृि 
प्रर्तशत 

1 र्डजेल 95.1 75.8 -20.3 

2 एम. एस. टवलेि 56.5 35.4 -37.3 

3 एल टप ग्यास 29.8 27.0 -9.4 

4 पेट्रोल 29.0 25.8 -10.9 

5 तयारी कपडा 27.8 21.7 -21.9 

6 एर्.आर. सीि 23.7 19.9 -15.7 

7 और्िी एलोपेर्ीक 20.7 18.8 -9.4 

8 हवाइजहाज र हेर्लकप्िर 19.7 18.6 -5.7 

9 र्ामल 21.2 18.0 -15.5 

10 मलखाद 13.4 17.8 33.1 

11 अन्य ८४१.24 746.29 -11.3 

स्रोत: िन्सार टविाग । 

व्यापार सन्तलुन 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाखसम्ममा कुल वस्त ु व्यापार घािा 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 14.2 प्रर्तशतले घिेर रू. 
९ खबथ 43 अबथ 7 करोड कायम रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा वस्त ुव्यापार घािा 20.१ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 9 मटहनामा सेवा आयमा 8.7 
प्रर्तशतले कमी आई रू. १ खबथ 26 अबथ 80 करोड रहेको छ। यस 
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अवर्िमा सेवा खर्थमा ११.६ प्रर्तशतले कमी आई रू. १ खबथ 31 अबथ 
39 करोड िएकोले खदु सेवा आय रू. 4 अबथ 59 करोडले घािामा 
रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा खदु सेवा आय रू. 9 
अबथ 62 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह  
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को रै्त्रसम्ममा टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ४ प्रर्तशतले कमी आई रू. ६ खबथ 
२6 अबथ 90 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो आप्रवाह रू. 6 खबथ 53 अबथ 18 करोड रहेको र्र्यो। 

र्ाल ुखाता एवम ्शोिनान्तर खस्र्र्त 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो नौ मटहनामा शोिनान्तर खस्र्र्त 
रू. ३६ अबथ ६१ करोडले वर्तमा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िमा शोिनान्तर खस्र्र्त रू. ६४ अबथ ६८ करोडले घािामा 
रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा र्ाल ुखाता रू. १ खबथ 35 अबथ 
54 करोडले घािामा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो घािा रू. 2 खबथ 4 अबथ ४३ करोड रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 
२०७६ असार मसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सखिर्त रू. १० खबथ ३८ 
अबथ ९२ करोड रहेकोमा २०७६ रै्त्र मसान्तमा यस्तो सखिर्त 11.3 
प्रर्तशतले बढेर रु.१1 खबथ ५५ अबथ ९० करोड पगुेको छ। २०७५ 
रै्त्र मसान्तमा यस्तो सखिर्त रू. १0 खबथ 50 अबथ 85 करोड रहेको 
र्र्यो। आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो ९ मटहनासम्मको 
आयातलाई आिार मान्दा टवदेशी टवर्नमय सखिर्तले 9.5 मटहनाको वस्त ु
तर्ा सेवाको आयात िान्न पयाथप्त रहने देखखन्छ। 

 

 

टवर्नमय दर 
२०७६ असार मसान्तको तलुनामा २०७६ रै्त्र मसान्तमा नेपाली 
रुपैंया अमेररकी डलरसूँग 10.18 प्रर्तशतले अवमूल्यन िई रु. 
121.76 रहेको छ। 2076 असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर रु 
109.36 रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 
कम्पनी  दताथ 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को बैशाखसम्ममा कम्पनी दताथको सङ्खख्या 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 19.6 प्रर्तशतले घिेर 
1७ हजार ४ सय 91 रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो सङ्खख्या 21 हजार 7 सय 56 रहेको र्र्यो। कोर्िड-१९ को 
रोकर्ाम तर्ा र्नयन्त्रणको लार्ग र्ार्लएका कदमहरूले यस्तो सङ्खख्या 
घिेको हो। 

पयथिक आगमन 
सन ्२०२० को मे मटहनामा हवाई मागथबाि नेपाल आउने पयथिकको 
सङ्खख्या शनु्यप्राय रहेको छ। सन ् २०१9 को सोही अवर्िमा यस्तो 
सङ्खख्या 78 हजार 3 सय 29 रहेको र्र्यो। कोर्िड-१९ को 
टवश्वव्यापी महामारीको कारण आन्तररक एवम ्बाह्य आवागमनको लार्ग 
हवाई तर्ा स्र्ल यातायातका सािनहरू बन्द िएकोले यसको प्रत्यक्ष 
प्रिाव पयथिन आगमनमा परेको छ। 

टवद्यतु उपिोग 

र्ाल ु आर्र्थक वर्थ 2076/77 को बैशाखसम्म टवद्यतु उपिोग गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 11.9 प्रर्तशतले बढेर 
5668.6 र्गगावाि घण्िा पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो उपिोग 5067 र्गगावाि घण्िा रहेको र्र्यो। 

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ 
 नेपाल सरकार, मखन्त्रपररर्द को २०७७।०१।१४ को र्नणथय 

अनसुार कोर्िड-१९ को कारणबाि उत्पन्न असहज पररखस्र्र्तका 
सन्दिथमा नपेाल सरकारको र्नणथय बमोखजम ददइएको कर छुि 
तर्ा सटुविा पनुरावलोकन गरी महसलु छुि ददने सम्बन्िी र 
प्रिाटवत करदाताहरूले आवर्िक रुपमा बझुाउन ु पने कर 
टववरण, आय टववरण तर्ा ती टववरण अनसुार ििुानी गनुथ पने 
कर दाखखला गने म्याद र्प गने सम्बन्िी सूर्नाहरू नपेाल 
राजपत्रमा प्रकाशन गरी सावथजर्नक गररएको छ।  

 आगामी आर्र्थक वर्थ 207७।7८ को टवर्नयोजन टविेयक 
प्रस्ततु गनुथपूवथ टवर्नयोजन टविेयकका र्सिान्त र प्रार्र्मकता 
संघीय संसद मा छलफल गने प्रयोजनका लार्ग माननीय 
अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको दवैु सदनमा प्रस्ततु गनुथ िएको छ। 

 आर्र्थक कायथटवर्ि तर्ा टवत्तीय उत्तरदाटयत्व ऐन, २०७६ लाई 
कायाथन्वयन गनथ आवश्यक र्नयमावलीको मस्यौदालाई अखन्तम 

रुप ददन अन्तर-र्नकायस्तरको कायथिोली गठन िई कायाथरम्ि 
गरेको छ। 

 नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, शे्रणी टविाजन र र्नयखुि) 
र्नयमहरू, २०७७ को मस्यौदा उपर राय सहमर्तका लार्ग 
संघीय मार्मला तर्ा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको 
छ। 

 अर्थमन्त्रालयको सहमर्तका लार्ग प्राप्त टवर्िन्न ऐन, र्नयम, 
र्नदेखशका तर्ा गठन आदेशहरूमा राय/सहमर्त प्रदान गररएको 
छ। 
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 आर्र्थक वर्थ 2077/78 का लार्ग प्रदेश तर्ा स्र्ानीय 
तहले प्राप्त गने समानीकरण अनदुान र राजस्व बाूँडफाूँिको 
अनमुार्नत सीमा र खर्थ गदाथ पालना गनुथपने मापदण्ड तर्ा 
प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहले प्राप्त गने समपरुक अनदुान र टवशेर् 
अनदुानको कायथिमसटहको टववरण र खर्थ गदाथ पालना 
गनथपने मापदण्ड तयार गरी प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहमा 

पठाइएको छ। 

 सम्पखत्त शटुिकरण र्नवारण सम्बन्िी Financial 

Investigation Manual सम्बन्िमा Asian 

Development Bank सूँग २०७७ साल बैशाख २४ गते 
र्िर्डयो कन्फरेन्स गररएको छ। 

 

 

 माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडा र टवश्व आर्र्थक मि 
(World Economic Forum) का पदार्िकारी, दखक्षण 
एखशयाली रािहरूका सरकार प्रमखु तर्ा उच्र् पदस्र् 
पदार्िकारी, र्नजी क्षेत्रका प्रर्तर्नर्ि, अर्थशास्त्री एवम ् टवश्व 
स्वास््य संगठनका पदार्िकारीबीर् कोर्िड-१९ ले पारेको 
एवम ्पानथ सक्ने प्रिाव र सोलाई सम्बोिन गने उपायबारे र्मर्त 
२०७७ बैशाख ११ गते र्िर्डयो कन्फेरेन्स माफथ त छलफल 
िएको छ।  

माननीय अर्थमन्त्रीले कोरोना िाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, 

स्वास््य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवम ् पानथ सक्ने प्रिाव, 

कोर्िड-१९ को संिमण रोकर्ाम तर्ा र्नयन्त्रणमा नपेाल 
सरकारले हालसम्म र्ालेका कदमहरू तर्ा यस रोगको 
र्नयन्त्रणमा अन्तराथटिय तर्ा क्षते्रीय सहयोग, साझेदारी र 
समन्वयका क्षेत्रमा गनथ सटकने प्रयासबारे जानकारी गराउन ु
ियो।  

 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडा World Economic Forum का 
पदार्िकारी, दखक्षण एखशयाली रािहरूका सरकार प्रमखु तर्ा उच्र् पदस्र् 

पदार्िकारी, र्नजी के्षत्रका प्रर्तर्नर्ि, अर्थशास्त्री एवम ्टवश्व स्वास््य संगठनका 
पदार्िकारी बीर् टवश्विर फैर्लएको कोरोना िाईरस (कोर्िड –१९) को 

बारेमा र्िर्डयो कन्फरेन्समाफथ त छलफल गनुथहुूँदै। 

माननीय मन्त्रीले कोर्िड- १९, ले बहसुङ्खख्यक जनतालाई 

बेरोजगारी र गररबीतफथ  िकेलेको प्रसंग उठाउन ुहुूँदै नेपालले 

टवगत तीन दशक देखख गररबी र्नवारणमा गरेको प्रयास र 

सफलतालाई यसले कमजोर बनाउदै लगकेो र ददगो टवकास 

लक्ष्य हार्सल गनथ र्प र्नुौर्त र्पकेो उल्लेख गनुथ ियो। 

 माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडा र एखशयाली टवकास 
बैकका अध्यक्ष मासार्गु ु आसाकावाबीर् कोर्िड– १९ का 
कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर र त्यसमा एखशयाली टवकास 
बैकले गनथ सक्ने सहयोगबारे र्मर्त २०७७ बैशाख १७ गते 
िेर्लफोन संवाद िएको छ।  

सो वाताथमा कोर्िड – १९ ले अर्थतन्त्रमा पाने प्रिाव, 

एखशयाली टवकास बैकले नेपाललाई गरररहेको सहयोग र 
आगामी ददनमा नेपालको टवकासका प्रार्र्मकताका क्षेत्रमा 
बैँकले गनथ सक्न े र्प सहयोगका टवर्यमा छलफल ियो। 
माननीय अर्थमन्त्रीले कोर्िड – १९ को संिमण रोकर्ाम 
तर्ा र्नयन्त्रणका लार्ग नेपालले र्लएको रणनीर्तबाि ठूलो 
संिमण हनु नपाएको जानकारी गराउन ु हदैु कोरोना 
महामारीको असरलाई सम्बोिन गनथ एखशयाली टवकास बैँकले 
अनदुान सहयोगमा तीन लाख अमेररकी डलर बराबरका 
स्वास््य सामाग्रीहरू र २५० र्मर्लयन अमेररकी डलर 
बराबरको सहरु्लयतपूणथ ऋण बजेि सहायताको रुपमा प्रदान 
गनथ लागकेोमा िन्यवाद व्यि गनुथ ियो।  

 

मन्त्रालयका गर्तटविीहरू 

अन्य गर्तटवर्िहरू 
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माननीय अर्थमन्त्री र एखशयाली टवकास बैकका अध्यक्षबीर् नेपालको 
टवकासमा बैंकको र्प सहयोग बारे वाताथ हुूँदै 

 

माननीय अर्थमन्त्रीले कोर्िड –१९ बाि स्वास््य सेवामा 
सावथजर्नक क्षेत्रको िरू्मका प्रिावकारी रहनपुने त्य उजागर 
िएको बताउन ुहुूँदै आगामी ददनमा नेपालको स्वास््य पूवाथिार 
टवकासमा बैँकको र्प सहयोगको अपके्षा गनुथ ियो। उहाूँले 
कोरोना संिमणबाि वैदेखशक रोजगारीका अवसरहरू खखुम्र्दै 
जाूँदा यवुाहरूलाई स्वदेशमै काम गने वातावरण बनाउन 
आिरु्नक एवम ् व्यवसाटयक कृटर् र स्र्ानीय पूवाथिार एवम ्
ग्रामीण टवत्त व्यवस्र्ा टवस्तारमा लगानी गनुथपने आवश्यकता 
रहेकोले यी क्षते्रमा सहायता बढाउन एखशयाली टवकास 
बैँकलाई आग्रह गनुथ ियो। 

 

 माननीय अर्थमन्त्री तर्ा अन्तर सरकारी टवत्त पररर्दका अध्यक्ष 
डा. यवुराज खर्तवडाले सबै प्रदेशका आर्र्थक मार्मला तर्ा 
योजना मन्त्रीहरूसूँग र्िर्डयो कन्फरेन्सको माध्यमबाि कोर्िड 
१९ को असर, बजेि कायाथन्वयनका समस्या, राजस्व तर्ा खर्थ 
प्रणालीका व्यवहाररक पक्ष र आगामी आर्र्थक वर्थको बजेि 
र्नमाथणका सन्दिथमा र्मर्त २०७७ बैशाख २२ गते छलफल 
गनुथियो । 

माननीय अर्थमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्र्ानीय तहको मखु्य 
प्रार्र्मकता कोर्िड संिमणको जोखखम न्यूनीकरण गनथ 
र्ार्लएका कदमहरूबाि खशर्र्ल िएको अर्थतन्त्र पनुरुत्र्ान 
गनथ, रोजगारी र्सजथना गनथ र टवत्तीय संघीयतालाई प्रिावकारी 
बनाउनमा आगामी वर्थको बजेि केन्द्रीत हनुपुने बताउन ुियो। 
उहाूँले संघबाि लागत साझेदारीमा सिालन गने गरी घोर्णा 
िई सशतथ अनदुान अन्तगथत टवत्तीय हस्तान्तरण िएका 
आयोजनामा प्रदेश र स्र्ानीय तहले प्रिावकारी ढङ्गले 
कायाथन्वयन गनुथपने, आगामी वर्थको बजेि तजुथमा गदाथ संघबाि 
सिार्लत कायथिमका अलावा स्र्ानीय स्तरमा रोजगारी र्सजथना 
हनु े कायथिमलाई प्रार्र्मकतामा राख्नपुने तर्ा सशतथ अनदुान 
अन्तगथतका र्ाल ु आयोजना मध्ये यस आर्र्थक वर्थमा समाप्त 

िएका आयोजनाको अर्िलेख तयार गरी संघमा पठाउनपुनेमा 
जोड ददन ुियो।  

माननीय अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्र्ानीय तहले कर प्रस्ताव गदाथ 
दाहोरो नपने गरी यटकन गरेर मात्र प्रस्ताव गनुथपने, संघले 
टवर्िन्न कायथिमका लार्ग प्रदान गने अनदुानमा प्रदेश र 
स्र्ानीय तहले सोही कायथिमका लार्ग र्प अनदुान ददन नहनु,े 

वैदेखशक स्रोत अन्तगथत हस्तान्तररत सशतथ अनदुानका 
आयोजनामा प्रदेश र स्र्ानीय तहले समेत आन्तररक स्रोत र 
वैदेखशक स्रोत छुट्टयाई बजेि टवर्नयोजन गनुथपने र वैदेखशक 
स्रोत अन्तगथत खर्थ गरी सोििनाथ माग गने प्रणाली  स्र्ापना 
गनुथपनेमा जोड ददन ुियो ।  

 

माननीय अर्थमन्त्री तर्ा अन्तर सरकारी टवत्त पररर्दका अध्यक्ष डा. 
यवुराज खर्तवडा सबै प्रदेशका आर्र्थक मार्मला तर्ा योजना 
मन्त्रीहरूसूँग र्िर्डयो कन्फरेन्स माफथ त छलफल गनुथहुूँदै 

छलफलमा माननीय अर्थमन्त्रीले कोर्िड – १९ र्नयन्त्रणका 
लार्ग र्ार्लएको कदमबाि र्सर्र्ल िएको अर्थतन्त्रको 
पनुरूत्र्ान गनथ संघले तजुथमा गरेका कायथिमका अलावा 
सम्बखन्ित तहले आवश्यकता हेरी दोहोरो नपने गरी कायथिम 
संर्ालन गनथ सक्ने उल्लेख गनुथ ियो। उहाूँले समानीकरण 
अनदुान वापत प्राप्त िएको रकमबाि प्रदेशले व्यहोनुथपने 
अर्नवायथ दाटयत्व बाहेक अन्य क्षते्रमा टवर्नयोजन गदाथ राटिय 
प्रार्र्मकताका क्षेत्रमा टवर्नयोजन गनुथपने र समानीकरण 
अनदुानबाि कुनै प्रकारको अनदुान टवतरण गनथ नहनुे बताउन ु
ियो।  

 

 


