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वर्थ १ अंक २                                                             

अर्थ बलेटिनु
 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 
दईु मटहनामा मखु्य आर्र्थक पररसूचकहरु 
सकरात्मक रहेका छन।् राजस्व 
पररचालनमा वृटि भएको छ। स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने करदाताहरुको संख्या 
उत्साहजनक रुपमा बढेको कारण करको 
दायरामा र्प टवस्तार भएको छ। वैदेशशक 
अनदुान र ऋण प्रार्िमा वृटि भएको छ। 
पर्छल्ला वर्थहरुमा वस्त ु आयात उच्च 
दरले बढ्ने गरेकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थको 
पटहलो मटहना देशखनै यस्तो आयात र्नरन्तर 
घट्दै गएको छ भने वस्त ु र्नयाथतको 
वृटिदर उच्च रहेको छ, जसको कारण 
व्यापार घािा कम भई बाह्य के्षत्र 
शस्र्रतातफथ  उन्मूख रहेको छ। पयथिन 
आगमन तर्ा कम्पनी दताथ संख्यामा वृटि 
भएको छ। टवद्यतु खपत र्नरन्तर बढ्दै 
गएको छ। सम्रगमा मलुकुको समटिगत 
आर्र्थक गर्तटवर्िहरुमा तीव्रता आई 
अर्थतन्त्रको आकार टवस्तार हुुँदै गएको छ 
। 
 

वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 

चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को भदौ मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खचथ रू. ५९ अबथ ३९करोड 

रहेको छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रू, ५३ अवथ ६६ करोड, पूुँजीगतखचथ रू. ५ अवथ १३ करोड र 
टवत्तीय व्यवस्र्ा रू. ५९ करोड ५३ लाख रहेको छ। यस अवर्िमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा टवत्तीय 
हस्तान्तरण अन्तगथत रू. १८ अवथ ४६ करोड बरावरको अनदुान र्नकासा भएको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको 
भदौ मटहनासम्ममा नगद प्रवाहमा आिाररत कुल संघीय सरकारी खचथ भने रू. ४३ अवथ ३१ करोड रहेको 
छ। 

राजस्व पररचालन 
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को भदौ मटहनासम्ममा कुल राजस्व पररचालन गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा १५.८ प्रर्तशतले बढेर रू. १३३ अवथ ५५ करोड पगुकेो छ। कुल राजस्व पररचालन 
मध्ये कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १४.५ प्रर्तशतले बढेर रू. ११९ अबथ 
६३ करोड र गैरकर राजस्व २८.३ प्रर्तशतले बढेर रू. १३ अवथ ९२ करोड पगुेको छ। 

 

 

 

 स्रोतः अर्थ मन्त्रालय। 

भन्सार महशलु
    

मू.अ.कर
    आयकर

    

अन्तशलु्क
    

अन्य  
   

गरैकर राजस्व
    

चािथ  क : आर्र्थक वर् थ २०७६/७७ को  भदौ मटहनासम्मको राजस्व संरचना 

नेपाल सरकार 
अर्थ मन्त्रालय 
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तार्लका (क : राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण  रु. अबथमा  

राजस्व शशर्थक वाटर्थक लक्ष्य  
राजस्व असलुी 

वटृि प्रर्तशत २०७५ भदौसम्म २०७६ भदौसम्म 

भन्सार महशलु २१३.२० २४.६७ २५.६८ ४.१ 

मू.अ.कर ३१५.०१ ३७.६२ ४५.३७ २०.६ 

आयकर २८०.३५ १९.४५ २४.१७ २४.३ 

अन्तशलु्क १६९.९८ १८.७६ २०.४० ८.७ 

अन्य   ३०.६२ ३.९५ ४.०१ १.५ 

जम्मा कर राजस्व १००९.१६ १०४.४५ ११९.६३ १४.५ 

गैरकर राजस्व १०२.८७ १०.८५ १३.९२ २८.३ 

कुलराजस्व १११२.०३ ११५.३० १३३.५५ १५.८ 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

 यस  अन्तगथत  शशक्षा सेवा शलु्क र अन्य कर रहेका छन।् बहालकर र  ब्याज करलाई आयकरमा गणना गररएको छ। 
 

करको दायरा टवस्तार 
२०७६ साउन मसान्तसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताहरुको संख्या 2  लाख 6  हजार  सय  2 रहेकोमा २०७६ भदौ मसान्तसम्म  2.2 प्रर्तशतले 

बढेर 27 लाख 62 हजार १ सय    पगुेको छ। २०७६ भदौ मसान्तसम्म व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १२ लाख  6 हजार    तर्ा 
व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता    लाख ४ हजार 2 सय    पगुेका छन।् २०७६ भदौ मटहनमा मात्र व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 
२ लाख  7 हजार   सय    र्प भएका छन।् २०७६ भदौ मसान्तसम्म मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाताको संख्या २ लाख  2 हजार   सय २० 

पगुेको छ भने २०७६ भदौ मटहनामा मात्र 7 हजार ३ सय    नयाुँ करदाताहरु मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका छन।् २०७६ भदौ मसान्तसम्म अन्त:शलु्कमा 
दताथ हनेु करदातााको संख्या ८  हजार   सय    पगुेको छ। 

 

तार्लका  ख : व्यशिगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 

२०७६ साउन मसान्तसम्म 

दताथ भएका करदाताको 

संख्या 

२०७६ भदौ मटहनामा र्प 

भएका करदाताहरुको 

संख्या 

२०७६ भदौ मसान्तसम्म 

दताथ भएका करदाताको 

संख्या 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN) 1213588 42511 1256099 

व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) 1246850 257383 1504233 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्वर (WPAN) 1104 699 1803 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 2461542 300593 2762135 

मूल्यअर्भवटृि कर 224806 7314 232120 

अन्त:शलु्क 82628 5713 88341 

स्रोत: आन्तररकराजस्वटवभाग। 

सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेशशक सहयोग 
२०७६ भदौ मसान्तसम्म संघीय सरकारको र्तनथ बाुँकी खूद सावथजर्नक 
ऋण रू. १०६८ अबथ ११ करोड पगुेको छ। यस अवर्िमा र्तनथ बाुँकी 
खूद आन्तररक ऋण रू. ४५३ अबथ ४९ करोड  र वैदेशशक ऋण रू. 
६१४ अबथ ६२ करोड रहेको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा 

संघीय सरकारले वैदेशशक ऋण तफथ  सावाुँ र व्याज गरी रू. ७८ करोड 
७४ लाख तर्ा आन्तररक ऋण तफथ  रू. २अबथ २४ करोड व्याज भिुानी 
गरेको छ। 

चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दईु मटहनामा संघीय सरकारले 
प्राि गरेको वैदेशशक अनदुान गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 

http://www.mof.gov.np/
mailto:ieccd@mof.gov.np


 

 http://www.mof.gov.npइमेल:epad@mof.gov.npफोननं.: ०१-४२११३२६फ्याक्सनं. : ०१-४२११३२५ 3 | पे ज  
 

 

 
१२५.८ प्रर्तशतले बढेर रू. ६ अवथ ६६ करोड पगुेको छ। त्यसैगरी, 
यस अवर्िमा संघीय सरकारले प्राि गरेको वैदेशशक ऋण गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १२२.८ प्रर्तशतले बढेर रू. १६ अवथ ८४ 
करोड पगुेको छ। 

वैदेशशक सहायता प्रर्तबिता 
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दईु मटहनामा वैदेशशक सहायता 
प्रर्तबिता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा २३९.२ प्रर्तशतले 
बढेर रू. १२ अबथ ३५ करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो प्रर्तबिता रू. ३ अबथ ६४ करोड रहेको र्र्यो। चाल ु
आर्र्थक वर्थको भाद्र मटहनामा Provincial and Local Governance 

Support Programme (PLGSP)  पररयोजनाको लार्ग रू. ११ अवथ ४० 
करोड वरावरको वैदेशशक सहायता प्रर्तबिता प्राि भएको छ। यस अवर्िमा 
प्राि भएको कुल वैदेशशक सहायता प्रर्तबिता मध्ये सवै टहस्सा द्विपक्षीय 
वैदेशशक अनदुानको रहेको छ।  
टवत्तीय क्षते्र  
२०७६ साउन मसान्तसम्म वाशणज्य बैंकको उपशस्र्र्त भएका स्र्ानीय 
तहको संख्या ७३६ रहेकोमा र्प ३ स्र्ानीय तहमा बैंकको शाखा टवस्तार 
भई 7   पगुकेो छ। 

पूुँजी बजार  
२०७६ भदौ मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क ११५०.७४ टवन्द ुरहेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको भदौमसान्तसम्म बजार पूुँजीकरण रु २९ खवथ ३६ अवथ ८१ 
करोड रहेकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्िसम्म गत वर्थको तलुनामा 
2.6 प्रर्तशतले वृटि भई रु.  0 खवथ १३ अवथ १४ करोड पगुेको छ 
।सारै् चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्म कारोबार रकम गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िको तलुनामा 2 .  प्रर्तशतले वृटि भई रु. 6 अवथ ५७ करोड 
पगुेको छ । 

समग्र मूल्य शस्र्र्त 
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को साउन मटहनामा वाटर्थक उपभोिा 
मदु्रास्फीर्त ६.९५ प्रर्तशत रहेको छ। यस अवर्िमा तरकारी, फलफुल, 
मसला, मास ुर माछा, लगुा तर्ा जतु्ता, घरायसी उपयोर्गताका वस्त ुतर्ा 
सेवा र शशक्षामा मूल्य वृटि उच्च रहेको कारण सो को प्रभाव समग्र 
मूल्यस्तरमा परेको छ। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को सोही अवर्िमा 
वाटर्थक उपभोिा मदु्रास्फीर्त ४.१९ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

बाह्य क्षते्र 

र्नयाथत 
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दईु मटहनामा कुल वस्त ुर्नयाथत 
२५.९ प्रर्तशतले वृटि भई रू. १८ अबथ ५० करोड १९ लाख पगुेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुर्नयाथत ८.०३ प्रर्तशतले 
बढेको र्र्यो। यस अवर्िको कुल र्नयाथत मध्ये भारत, चीन र अन्य देशतफथ  
भएको र्नयाथतको अंश क्रमश: ६५.७ प्रर्तशत,१.६ प्रर्तशत र ३२.७  

प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अनपुात 
क्रमश: ५६.६ प्रर्तशत, २.४ प्रर्तशत र ४१.० प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौ मटहनासम्ममा भारत र अन्य देशतफथ को र्नयाथत 
क्रमश: ४६.० प्रर्तशत र ०.६ प्रर्तशतले बढेको छ भने चीनतफथ को र्नयाथत 
१७.४ प्रर्तशतले घिेको छ। 

 

तार्लका  ग : २०७६ भदौ मटहनासम्ममा र्नयाथत भएका मखु्य ५ वस्तहुरु 
र  कुल र्नयाथतमा अंश 

क्र.सं. वस्तकुो नाम अंश  प्रर्तशत  
१ प्रशोर्ित पाम तेल 19.5 

२ सेन्रे्टिक यानथ  8.0 

३ उनी गलैंचा कापेि 7.1 

४ तयारी कपडा 6.6 

५ अलैची 5.5 

6 अन्य वस्त ु ५३.३ 

स्रोत: भन्सार टवभाग, भाद्र २०७६। 

आयात 
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दईु मटहनामा कुल वस्त ुआयात 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १.२ प्रर्तशतले घिेर रू. २ 
खबथ २९ अबथ ५० करोड रहेको छ। कुल आयात मध्ये भारत, चीन र 
अन्य देशबाि भएको आयातको अंश क्रमश: ६२.४ प्रर्तशत, १७.७ प्रर्तशत 
र १९.९ प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
अंश क्रमश: ६२.९ प्रर्तशत, १२.५ प्रर्तशत र २४.५ प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो। चाल ुआर्र्थक वर्थको साउन मटहनामा भारत र अन्य देशबाि भएको 
आयात क्रमश: २.० प्रर्तशत र १९.८ प्रर्तशतले घिेको छ भने चीनबाि 
भएको आयात ३९.२ प्रर्तशतले बढेको छ। यस अवर्िमा अिथ तयारी 
कच्चा पदार्थ, सनु, र्समेन्ि शक्लङ्कर, कोइला, चामल लगायतका वस्तकुो 
आयात घिेको छ भने कच्चा पाम तेल, ५० देशख १५० र्सर्स सम्मका 
मोिरसाईकल, मोबाईल फोन लगायतका वस्तकुो आयातमा बटृि भएको 
छ।  

चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहनामा र्डजेलको आयात गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा २.०४ प्रर्तशतले बढेर २ लाख २५ हजार 
४ सय ५६ टकलोर्लिर पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो आयात १९.२ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा बस, 
र्मर्नबस, जीप, कार, भ्यान लगायतका सवारीसािन  मोिरसाईकल बाहेक  
को आयात  संख्यामा  गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १२.७ 
प्रर्तशतले बढेर ९ हजार ३ सय ६६ पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो संख्या ८ हजार ३ सय १४ रहेको र्र्यो। 
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 स्रोत: भन्सार टवभाग, भाद्र, २०७६। 

व्यापार सन्तलुन 

वस्त ुव्यापार 
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दईु मटहनामा कुल वस्त ुव्यापार 
घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ३.१ प्रर्तशतले घिेर 
रू. २ खवथ ११ अबथ रहेको छ। यस अवर्िमा वस्तकुो र्नयाथत बढेको तर्ा 
वस्त ुआयात घिेको कारण कुल वस्त ु व्यापार घािा घिेको हो। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा व्यापार घािा ४१.२ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

सेवा  
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा सेवा आय रू. १३ 
अबथ ३७ करोड र सेवा खचथ रू. १६ अबथ ४९ करोड भई खदु सेवा आय 
रू. ३ अबथ १२ करोडले घािामा रहेको छ, जनु गत आर्र्थक वर्थको सोटह 
अवर्िको खदु सेवा आय रू. ३ अबथ २३ करोडको तलुनामा ३.  प्रर्तशतले 
घिी हो । 

टवप्ररे्ण आप्रवाह तर्ा वैदेशशक रोजगार 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा टवप्ररे्ण आय २.० प्रर्तशतले 
बढेर रू. ७५ अबथ ४० करोड पगुेको छ।  

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को भदौ मटहनासम्ममा वैदेशशक रोजगारमा 
जानको लार्ग अशन्तम तर्ा पनु: श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको 
संख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ५.३ प्रर्तशतले बढेर 
७१ हजार १ सय १२ पगुेको छ। यस मध्ये अशन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लने 
नेपाली कामदारको संख्या १.५ प्रर्तशतले बढेर ३९ हजार १२ पगुेको 
छ। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को सोही अवर्िमा यस्तो संख्या ४१.० 
प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। त्यसैगरी, चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्ममा पनु:श्रम 
स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको संख्या १०.३ प्रर्तशतले बढेर ३२ हजार 
१ सय पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो संख्या ९.८ 
प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

चाल ुखाता एवम ्शोिानान्तर शस्र्र्त 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा शोिानान्तर शस्र्र्त रू. ६ 
अबथ ५ करोडले वचतमा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 

भने शोिानान्तर शस्र्र्त रू. २४ अवथ ७७ करोडले घािामा रहेको र्र्यो। 
त्यसैगरी आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा चाल ुखाता रू. 
९ अबथ ३७ करोडले घािामा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो घािा रू. २५ अवथ १६ करोड रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सशिर्त 
२०७६ असार मसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सशिर्त रू. १० खबथ ३८ अबथ 
९२ करोड रहेकोमा २०७६ साउन मसान्तमा यस्तो सशिर्त २.५ प्रर्तशतले 
बढेर रु.१० खवथ ६४ अवथ ६४ करोड पगुेको छ। आर्र्थक वर्थ 
२०७६/७७ को पटहलो मटहनाको आयातलाई आिार मान्दा बैटङ्कङ्ग के्षत्रसुँग 
रहेको टवदेशी टवर्नमय सशिर्तले ८.८ मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात 
िान्न पयाथि रहने देशखन्छ। 

टवदेशी लगानी 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो मटहनामा खदु प्रत्यक्ष टवदेशी लगानी 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ३८७.४ प्रर्तशतले बढेर रु. 
१ अवथ ४४ करोड रहेको छ । गत आर्र्थक वर्थको पटहलो मटहनामा 
यस्तो लगानी ९३.६ प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

टवर्नमय दर 
२०७६ असारमसान्तमा नेपाली रुपैँयाको अमेररकी डलर १ को खररद 
टवर्नमयदर रू. १०९.३६ रहेकोमा २०७६ भदौ मसान्तमा नेपाली रुपैंया 
अमेरीकी डलरसुँग ४.५ प्रर्तशतले अवमूल्यन भई रु.  १४.२६ रहेको 
छ।  
अन्य आर्र्थक गर्तटविी 
कम्पनी दताथ 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दईु मटहनामा कम्पनी दताथको संख्या 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको ५,6   मा १.१ प्रर्तशतले बढेर    
५,67  पगुेको छ ।  

पयथिक आगमन 
जनवरी २०१९ देशख अगि २०१९ सम्मको ८ मटहनाको अवर्िमा नेपाल 
आउने पयथिकको संख्या  भारत बाहेक  ८.८ प्रर्तशतले बढेर ७ लाख 
४० हजार ६ सय ४३ पगुेको छ। जनवरी २०१८ देशख अगि २०१८ 
सम्मको अवर्िमा यस्तो संख्या ६ लाख ८० हजार ९ सय ७४ रहेको 
र्र्यो। चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो दईु मटहना  जलुाई र अगि  मा 
नेपाल आउने पयथिकको संख्या १ लाख ५५ हजार १ सय १२ रहेको 
छ।  

टवद्यतु खपत 
चाल ुआर्र्थक वर्थको भाद्र मटहनासम्म कुल टवद्यतु खपत गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िको तलुनामा  .४ प्रर्तशतले बढेर १,२०८.६ र्गगावाि घण्िा 
पगुेको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो मटहनामा टवद्यतु खपत गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १३.३ प्रर्तशतले बढेर ५८३.६ र्गगावाि 
घण्िा रहेको र्र्यो। यसैगरी, चाल ुआर्र्थक वर्थको भाद्र मटहनामा मात्र 

तार्लका ङ :२०७६ भदौ मटहनासम्ममा आयात भएका प्रमखु ५ वस्तहुरु 
र कुल आयातमा अंश 

क्र.सं. वस्तकुो नाम अंश  प्रर्तशत  
१ र्डजेल ६.४ 

२ एम. एस. टवलेि ३.३ 

३ तयारी कपडा ३.२ 

४ पेट्रोल २.६ 

५ एच.आर. सीि २.५ 

6 अन्य वस्त ु ८१.९ 
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६२५.० र्गगावाि घण्िा टवद्यतु खपत भएको छ । गत आर्र्थक वर्थको 

भाद्र मटहनामा यस्तो खपत ५५३.० र्गगावाि घण्िा रहेको र्र्यो। 

 

 

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ 

कानूनी सिुार तर्ा राय परामशथ 
 अन्तःशलु्क  र्बसौं संशोिन  र्नयमावली, २०७६,  राजस्व बोडथ 

 गठन  आदेश, २०७६, नवप्रवतथन शरुुवाती अनदुान कायथटवर्ि, 

२०७६ को मस्यौदा तजुथमा र  भन्सार सम्बन्िी कानूनलाई 
संशोिन र एकीकरण गनथ बनेको टविेयक, २०७६ को मस्यौदा 
तजुथमा गरी  सहमर्तका लार्ग कानून, न्याय तर्ा संसदीय मार्मला 
मन्त्रालयमा पठाइएको। 

  सावथजर्नक ऋण व्यवस्र्ापन टविेयक, २०७६, बैंक तर्ा टवत्तीय 
संस्र्ा सम्बन्िी ऐन, २०७३ लाई संशोिन गनथ बनेको टविेयक, 

२०७६, नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ लाई संशोिन गनथ बनेको 
टविेयक, २०७६, र्ितोपत्र सम्बन्िी ऐन, २०६३ लाई संशोिन 
गनथ बनेको टविेयक, २०७६ संघीय संसदमा पेश गने प्रयोजनार्थ 
संघीय संसद सशचवालयमा दताथ गररएको। 

  र्नवृत्तभरण कोर् ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशजम र्नवृत्तभरण 
कोर्को स्र्ापना नभएसम्मको लार्ग सोही ऐनको दफा २४ 

बमोशजम र्नवृत्तभरण कोर् संचालनसम्बन्िी कायथ गने र्नकायको 
रुपमा कमथचारी संचय कोर्लाई तोक्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा 
प्रकाशन गररएको।  

 भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा  २  बमोशजम 
भारतको बरौर्न-पिना-मोर्तहारी-र्नर्नया हुुँदै नेपालको 
अमलेखगञ्जसम्म नेपाल आयल र्नगमले पेट्रोर्लयम पदार्थ 
पैठारीको लार्ग र्बछ्याएको पाईपलाईनलाई त्यस्तो पदार्थ पैठारी 
हनेु बािो तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गररएको। 

 र्नवृत्तभरण कोर् र्नयमावली, २०७६ को मस्यौदा र सो सम्बन्िी 
प्रस्ताव प्रिानमन्त्री तर्ा मशन्त्रपररर्द्को कायाथलयमा पेश 
गररएको। 

 नेपाल चािथडथ एकाउण्िेण्ट्स  नवौं संशोिन  र्नयमावली, २०७६ 
मा स्वीकृर्त प्रदान गररएको। 

 नेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द् बाि समपूरक अनदुान सम्बन्िी 
कायथटवर्ि, २०७५ र टवशेर् अनदुान सम्बन्िी कायथटवर्ि, २०७५ 
मा समसामटयक संशोिन भएको छ । 

 

 क  सशुासन  व्यवस्र्ापन तर्ा सिालन ऐन,206  को दफा       
अनसुार प्रत्येक वर्थ शासकीय सिुार र सशुासन सम्बन्िमा नेपाल 
सरकारवाि भए गरेका उल्लेखनीय कामको प्रगर्त सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीज्यूले व्यवशस्र्का संसदमा पेश गने कानूनी व्यवस्र्ा भए 
अनसुार अर्थ मन्त्रालयवाि आर्र्थक वर्थ 207५/7६ मा भए गरेका 
कायथ एवं उपलशब्िहरु सटहतको वाटर्थक प्रर्तवेदन तयार गरर 
पठाईएको। 

 ख  नेपालको संटविान २०७२ को िारा    बमोशजम राज्यका 
र्नदेशक र्सिान्त, नीर्त र दाटयत्व कायाथन्वयनका सम्बन्िमा यस 
मन्त्रालयवाि भए गरेका काम र प्राि उपलशब्ि सटहतको बाटर्थक 
प्रर्तवेदन तयार गरी प्रिानमन्त्री तर्ा मशन्त्रपररर्दको कायाथलयमा   
पठाइएको। 

 ग  कृटर् तर्ा पशपुन्छी टवकास मन्त्रालयबाि अनरुोि भई आएको 
राटष्ट्रय दगु्ि टवकास बोडथको सङ्गठन तर्ा   व्यवस्र्ापन सवेक्षण 
प्रर्तवेदन उपर सहमर्त प्रदान गररएको। 

 घ  माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा र्नजीकरण सर्मर्तको ९०औ ं
बैठक बसी उि बैठकबाि भएका र्नणथयहरु कायाथन्वयनका लार्ग 

श्री उद्योग, वाशणज्य तर्ा आपूर्तथ मन्त्रालयमा अनरुोि गरी 
पठाइएको। 

 ङ  राटष्ट्रय वाशणज्य बैङ्कबाि अनरुोि भई आए बमोशजम उि बैङ्कको 
जोशखम व्यवस्र्ापन प्रणालीलाई सदुृढीकरण गने सम्बन्िमा उि 
बैङ्क तर्ा Department for International Development (DFID) को 
सहायतामा सिार्लत टवत्तीय के्षत्र स्र्ाटयत्व कायथक्रम र्बच 
समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गने स्वीकृर्त प्रदान गररएको। 

 च  नेपालको के्रर्डि रेटिङ्ग गने कायथ अशघ बढाउने र्सलर्सलामा नेपाल 
सरकारका सम्बशन्ित मन्त्रालय तर्ा सरोकारवाला र्नकायका 
पदार्िकारीहरु सहभागी भएको कायथशाला/प्रशशक्षण कायथक्रम 
आयोजना गररएको। 

 छ  संस्कृर्त, पयथिन तर्ा नागररक उड्डयन मन्त्रालयबाि अनरुोि भई 
आएको नेपाल नागररक उड्डयन प्रार्िकरण टविेयक, २०७६ उपर 
राय/प्रर्तटक्रया उपलव्ि गराइएको। 

 ज  नेपाल सरकारको लगानी भएका सावथजर्नक र्नकाय  संस्र्ान, बोडथ, 
सर्मर्त, प्रार्िकरण  हरुको कायथकारी प्रमखुहरुको प्रचर्लत तलव, 

मन्त्रालयका गर्तटविीहरु 
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भत्ता एवं सटुविाका टवर्यमा अध्ययन गरी प्रर्तवेदन पेश गनथ सर्मर्त 
गठन भएको। 

अन्य गर्तटवर्ि 
अन्तर-सरकारी टवत्त पररर्द्को बैंठक सम्पन्न 

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्र्ानीय तह बीच अन्तर-सरकारी टवत्त 
व्यवस्र्ापनका टवर्यमा आवश्यक परामशथ तर्ा समन्वय गनथ माननीय 
अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर-सरकारी टवत्त 
पररर्द्को चौंर्ो बैठकले सशतथ अनदुानमा सिालनमा रहेका अिरुा 
आयोजनाहरुको समयमै सम्पन्न गने, अन्तर-सरकारी टवत्त व्यवस्र्ापन 
ऐन, २०७४ मा आवश्यक संशोिन गने, स्र्ानीय तहले 
आयोजनाहरुका लार्ग आवश्यक नदीजन्य र्नमाथण सामग्री सहज रुपमा 
उपलब्ि गराउने व्यवस्र्ा र्मलाउने, प्राकृर्तक श्रोतबाि प्राि रोयल्िी 
बाुँडफाुँि लगायत स्र्ानीय तहको बजेि तजुथमा, र्नकासा, खचथ, लेखाङ्कन 
र प्रर्तवेदनका र्नशम्त तयार भई कायाथन्वयनमा रहेको Subnational 

Treasury Regulatory Application  (SuTRA) को प्रयोग सम्बन्िमा 
आवश्यक र्नणथय सटहत सम्पन्न भयो । 

सम्पशत्त शिुीकरण र्नवारण सम्बन्िी  

 सम्पशत्त शिुीकरण र्नवारण सम्बन्िी कायाथन्वयन सर्मतको 
बैंठकबाि राटष्ट्रय जोशखम मूल्याङ्कन गनथ सहजीकरण सर्मर्त र 
टवर्भन्न के्षत्रगत उपसर्मर्तहरु गठन गरेको । 

 सम्पशत्त शिुीकरण र्नवारण सम्बन्िी सम्बि सबै र्नकायहरुलाई 
तार्लमको आिारभतू पाठयक्रम तयार गरेको । 

 सम्पशत्त शिुीकरण र्नवारण सम्बन्िी रणनीर्त अन्तगथत टवर्भन्न 
र्नकायहरुले बनाउन ु पने र्नकायगत कायथयोजना बनाउन र 
टवर्भन्न र्नयमनकारी र्नकायले सूचक संस्र्ालाई जारी गने 
र्नदेशन तयारीमा समेत सहयोग गरेको । 

भन्सार टवभागको नवर्नर्मथत भवनको उदघािन  

माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडाबाि एक कायथक्रमका बीच 
भन्सार टवभागको नवर्नर्मथत भवनको उदघािन सम्पन्न भयो । 

 

सो क्रममा माननीय अर्थमन्त्रीले भन्सार प्रशासनलाई आिनरु्नकीकरण 
र सूचनाप्रटवर्िमैत्री बनाउुँदै जान ु पने र व्यापार सहजीकरणमाफथ त 
र्नयाथत प्रविथन गरी व्यापार घािा कम गने सहयोग पगु्ने गरी काम 
गनथ भन्सार प्रशासनलाई र्नदेशन द्वदन ुभयो । 
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