अर्थ बुलेटिन
वर्थ १ अंक ७

फागुन, २०७६

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

ु को वतथमान आर्र्थक पररदृष्य
मुलक
सं घीय सरकारी खचथ
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको
रु. ४ खवथ 53 अवथ 9 करोडको तुलनामा ७.१ प्रर्तशतले वृटि भई रू. 4 खवथ ८६ अबथ १२ करोड पुगेक ो
छ। कुल खचथ मध्ये चालु खचथ रू, 3 खबथ ६५ अवथ ७1 करोड, पूुँ जीगत खचथ रू. ७६ अवथ ९० करोड र
टविीय व्यवस्र्ातफथको खचथ रू. ४३ अवथ ५१ करोड रहेको छ।
600.0

चािथ (क): पर्छल्लो ५ वर्थको माघसम्मको सरकारी खचथको प्रवृञ्चि
(रू. अबथमा)

500.0
400.0

सम्पादकीय
चालु

आर्र्थक

वर्थको

माघ

मटहनासम्ममा

समटिगत आर्र्थक पररसूचकहरु सकारात्मक
रहे का छन्। सं घीय सरकारको खचथ बृटि हुुँदै
गएको छ। आयातमा भएको कमीले भन्सार

टवन्दुमा सं कलन हुने राजस्व घिे पर्न आन्तररक
राजस्व पररचालनमा उल्लेख्य वृटि भएको छ।

300.0
200.0
100.0
0.0
2072-10

स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको सं ख्यामा
भएको

उत्साहजनक

वृटिसुँगै

चालु खचथ

कराधारमा

टवस्तार भएको छ । र्नकासीमा भएको वृटि र
पैठारीमा आएको कमी तर्ा शोधनान्तर बचत

एवम पयाथप्त टवदे शी टवर्नमय सञ्चिर्तले वाह्य
क्षेत्र सन्तुलन कायम भएको छ। बैंक तर्ा

2073-10
ुँ ीगत खचथ
पूज

2074-10
टविीय व्यवस्र्ा

2075-10

2076-10

कुल सरकारी खचथ

स्रोत: महालेखा र्न यन्त्रक कायाथलय

राजस्व पररचालन

टवञ्चिय सं स्र्ाबाि र्नजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कजाथ

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा कुल राजस्व पररचालन गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको

एवं र्नक्षेप पररचालनमा वृटि भएको छ ।

रु. ४ खवथ ५५ अवथ ३९ करोडको तुलनामा १३.३ प्रर्तशतले वृटि भई रू. ५ खबथ १५ अवथ ९० करोड

वैदेञ्चशक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृर्त र्लने
कामदारको सं ख्या चालु आर्र्थक वर्थको शुरुका

मटहनामा केही घिे को भएता पर्न पर्छल्ला
मटहनाहरुमा यस्तो सं ख्या तुलनात्मक रुपमा

बढे को छ। टवद्युत उत्पादन, आपूर्तथ र उपभोग

पुगेक ो छ। कुल राजस्व पररचालन मध्ये कर राजस्व रू. ४ खवथ ४७ अबथ ८२ करोड र गैरकर राजस्व रू.
6८ अवथ ८ करोड रहेको छ।
600.0

चािथ (ख): पर्छल्लो ५ वर्थको माघसम्मको राजस्व पररचालनको प्रवृञ्चि (रू.
अबथमा)

बढे को छ। बैटकङ्ग सेवाको पहुुँच द्रत
ु गर्तले

बढ्दै छ भने बीमा टप्रर्मयम सं कलनमा वृटि
हुनक
ु ो सार्ै बीमामा जनसंख्याको पुँहच
ु पर्न

400.0

बढे को छ। प्रमुख आर्र्थक पररसूच कहरुको
प्रवृञ्चि टवश्लेर्ण गदाथ समग्र मूल्य ञ्चस्र्र्तमा केही
चाप पदै गएको र बाुँ की आर्र्थक पररसूचकहरु

200.0

सुधार उन्मुख दे ञ्चखन्छन्।

प्रकाशन तर्ा सम्पादन

आर्र्थक नीर्त टवश्लेर्ण महाशाखा
र्संहदरवार, काठमाडौं

http://www.mof.gov.np

0.0
2072-10
कर राजस्व

2073-10

2074-10
गैरकर राजस्व

2075-10

2076-10

कुल राजस्व

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय

इमेल: epad@mof.gov.np
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चािथ (ग): आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ (बायाुँ) र आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ (दायाुँ) को माघसम्मको राजस्व सं कलनको सं रचना
गरै कर राजस्व

गरै कर

भन्सार महश ुल

10

0

अन्य#

अन्य#

4

भन्सार

महश ुल

राजस्व

1

13

आयकर

1

आयकर
5

मूल् य अर्भव ृटि

मूल्य

अर्भवटृ ि कर

कर

30

अन्तशल्क
ु

अन्तशल्क
ु

15

9

14

#अन्य अन्तगथत ञ्चशक्षा सेवा शुल्क र अन्यकर समावेश गररएको छ ।
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय

तार्लका (क): राजस्व लक्ष्य र असुली (रू. अबथमा)
राजस्व ञ्चशर्थक

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७
को वाटर्थक लक्ष्य

राजस्व असुली
२०७५ माघसम्म

२०७६ माघसम्म

भन्सार महशुल

२१३.२०

91.19

89.39

मूल्य अर्भवृ टि कर

बृटिदर
-2.0

३१५.०१

134.36

147.55

9.8

आन्तररक

११८.३८

46.36

62.44

34.7

पैठारी

१९६.६३

88.03

85.11

-3.3

१६९.९८

69.51

70.72

1.7

106.30

39.06

42.59

9.0

63.68

30.45

28.13

-7.6

आयकर

२८०.३५

96.97

127.75

31.7

अन्य #

३०.६२

17.0

12.42

-26.9

१००९.१६

409.05

447.82

9.5

१०२.८७

46.34

68.08

46.9

१११२.०३

455.39

515.90

13.3

अन्तशुल्क
आन्तररक
पैंठारी

जम्मा कर राजस्व
गैरकर राजस्व
कुल राजस्व

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

करको दायरा टवस्तार
२०७६ असारसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताहरुको संख् या २१ लाख ७१ हजार ५ सय २४ रहेकोमा २०७६ माघ मटहनासम्म यस्तो संख् या 4८.०३
प्रर्तशतले बढे र 3२ लाख १४ हजार ४ सय १० पुगेको छ। २०७६ माघमसान्तसम्म व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता संख् या 13 लाख ४५ हजार
9 सय ५५ तर्ा व्यञ्चिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता संख्या 18 लाख ६४ हजार 4 सय ४८ पुगेक ा छन्। चालु आर्र्थ क वर्थको माघ मटहनासम्ममा
व्यञ्चि गत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 8 लाख ७१ हजार ५ सय ६८ र्प भएका छन्। २०७६ माघसम्म मूल्य अर्भवृ टि करमा दताथ भएका करदाता २
लाख ५२ हजार १ सय ४ पुगेका छन्। चालु आर्र्थक वर्थक ो श्रावण दे ञ्चख माघ मटहनासम्ममा 3७ हजार ९ सय ९५ नयाुँ करदाताहरु मूल् य अर्भ वृटि करमा दताथ
भएका छन्। २०७६ माघसम्म अन्त:शुल्कमा दताथ हुने करदाताको सं ख्या 9७ हजार ९ सय २४ पुगेको छ।

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np
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तार्लका (ख): व्यञ्चिगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण
२०७६ असारसम्म
दताथक ो प्रकार

स्र्ायी लेखा नम्बर
र्लएका करदाताको संख्या

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN)

श्रावणदे ञ्चख माघ मटहनासम्ममा र्प
भएका स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने
करदाताको संख् या

२०७६ माघसम्ममा स्र्ायी
लेखा नम्बर र्लने जम्मा

प्रर्तशत
पररवतथन

करदाताको संख् या

११७७९०७

168048

१३४५९५५

14.27

९९२८८०

871568

१८६४४४८

87.78

७३७

3270

४००७

443.69

२१७१५२४

1042886

३२१४४१०

48.03

२१४१०९

37995

२५२१०४

17.75

७८८०७

19117

९७९२४

24.26

व्यञ्चि गत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN)
करकट्टी गने र्नकायले र्ल एको स्र्ायी
लेखा नम्वर (WPAN)
जम्मा स्र्ायी ले खा नम्बर

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को

मूल्य अर्भवृ टि कर
अन्त:शुल्क
स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग ।

सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेञ्चशक सहयोग

चालु आर्र्थक वर्थको माघ मटहनासम्ममा बीमा टप्रर्मयम संकलन गत आर्र्थक

२०७६ माघसम्म संघीय सरकारको र्तनथ बाुँकी खुद सावथजर्नक ऋण रू.11
खबथ १४ अबथ ८१ करोड पुगेको छ। यस मध्ये आन्तररक ऋण रू.४ खबथ
51 अबथ ९ करोड र वै देञ्चश क ऋण रू. ६ खबथ ६३ अबथ ७२ करोड रहेको
छ। यस अवर्धमा संघीय सरकारले आन्तररक ऋण तफथ रू.

अवथ 40 करोड

वरावरको साुँवा भुिानी र रू. 10 अबथ ६५ करोड ४४ लाख वरावरको व्याज
भुिानी गरे क ो छ। त्यसै गरी, बाह्य ऋणतफथ सावाुँ रू. १० अवथ ३२ करोड
८९ लाख र व्याज रू.

वर्थको सोही अवर्धको रु. 4

२०७६ माघ मटहनासम्म वैदेञ्चशक रोजगारीमा जाने सटहत बीमा सेवा पुगेको
जनसंख्या ८0 लाख 95 हजार 3 सय
जनसंख्याको
जनसंख्या

4.3

प्रर्तशत रहेक ो र्र् यो।
तार्लका (ग): टविीय पहू ुँ चका सू चकहरु

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा रू.१ खबथ ९ अबथ २८ करोड

सू चकहरु

बरावरको वै देञ्चशक सहायता प्रर्तबिता प्राप्त भएको छ। यस मध्ये अनुदान रु.

बैङ्क तर्ा टविीय सं स्र्ाको

प्रर्तवितामा अनुदान र ऋणको टहस्सा क्रमश: १४.8२ प्रर्तशत र ८५.1८
प्रर्तशत रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थक ो सोही अवर्धमा यस्तो टहस्सा क्रमश:
१२.५९ प्रर्तशत र ८७.४१ प्रर्तशत रहेको र्र्यो।
चालु आर्र्थक वर्थको माघ मटहनासम्ममा संघीय सरकारले प्राप्त गरे क ो वैदेञ्चशक
अनुदान गत आर्र्थ क वर्थक ो सोही अवर्धको रू.

अवथ 50 करोडको तुलनामा

शाखा सञ्जाल सं ख्या

र्नक्षेप खाता सं ख्या#
ATM को सं ख्या#
Debit Card सं ख्या

#

क्रेर्डि काडथ सं ख्या#
वाञ्चणज्य बैंक पुगे को

स्र्ानीय तहको संख्या

80 प्रर्तशतले बढे र रू. 13 अवथ 49 करोड पुगेको छ। त्यसैगरी, यस

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क

अवर्धमा संघीय सरकारले प्राप्त गरे को वै देञ्चशक ऋण गत आर्र्थक वर्थको सोही

*पुर्सम्मको

अवर्धको रू. 41 अवथ 58 करोडको तुलनामा 5

#क+ख+ग

प्रर्तशतले कमी आई रू.

9 रहे को छ। यो संख्या कुल

6.96 प्रर्तशत हो। २०७५ माघ मटहनासम्म बीमा सेवा पुगेको

अवथ १३ करोड 6४ लाख भुिानी गरे को छ।

१६ अवथ २० करोड र ऋण रु. 93 अवथ ८ करोड रहेको छ । उि

अवथ 56 करोडको तुलनामा 45.94 प्रर्तशतले

बढे र रू. 69 अबथ 41 करोड पुगेको छ।

२०७६

असारसम्म

२०७६

माघसम्म

8686

प्रर्तशत

पररवतथन

९३९४

८.२

३१११२१९४

११.६

३३१६

३६६२

१०.४

६७०८५२१

७२१५६४६

७.६

१२३१४६

१४६८५६

१९.३

७३५

७४5

1.४

२७८६६५०5

वगथक ा बैङ्क तर्ा टविीय संस्र्ाहरुको मात्र।

19 अवथ 84 करोड रहेको छ।

ुँ ी बजार
पूज

टविीय क्षेत्र

वाटर्थक टवन्दुगत आधारमा २०७५ माघ मसान्तमा 11२८.१९ टवन्दुमा रहेको

२०७6 पुर् मसान्तसम्म वाञ्चणज्य बैंकको उपञ्चस्र्र्त भएका स्र्ानीय तहको

नेप्से सूचकाङ्क २०७६ माघ मसान्तमा १३४५.९८ टवन्दु कायम भएको छ।

संख्या
र्र्यो ।

४5 पुगेको छ। गत वर्थको पुर् मटहनासम्म यस्तो संख् या

03 रहेको

0 ६ असारसम्म बैंक शाखा सञ्जाल ८ हजार ६ सय ८६ रहेक ोमा

0 6 पुर् मटहनासम्म यस्तो संख्या ९ हजार ३ सय ९४ पुगेको छ। वाटर्थक

समग्र मूल्य ञ्चस्र्र्त
२०७६ पुर्मा वाटर्थक र्बन्दुगत उपभोिा मुद्रास्फीर्त 6.८ प्रर्तशत रहेक ो छ।

0 6 पुर्मसान्तमा बैंक तजा टविीय संस्र्ाबाि र्नजी क्षेत्रमा

यस अवर्धमा तरकारी, फलफुल, मसला, दाल तर्ा गेडागुड ी, घरायसी

प्रवाह हुने कजाथ 15.१ प्रर्तशतले वृटि भई रु. ३१ खवथ १३ अवथ ५५ करोड

उपयोर्गताका वस्तु तर्ा सेवा, लुगा तर्ा जुिा र ञ्चशक्षा लगायातका वस्तु तर्ा

र बैंक तर्ा टवञ्चिय संस्र्ाको र्नक्षेप पररचालन १६.३ प्रर्तशतले वृटि भई ३४

सेवाको मूल्य वृटि तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको छ।

र्बन्दुगत रुपमा

खवथ ३४ अवथ ९८ करोड भएको छ ।
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बाह्य क्षेत्र

एल. टप . ग्यास
अन्य वस्तुहरु

वस्तु र्नकासी

जम्मा

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा कुल वस्तु र्नकासी अञ्चघल्लो
वर्थको सोही अवर्धको रु. ५३ अवथ ८ करोडको तुलनामा

२.४ प्रर्तशतले

21.19

17.80

-16.0

663.95

658.88

-0.8

833.27

803.60

-3.6

स्रोत: भन्सार टवभाग

वृटि भई रू. ६४ अबथ ९७ करोड पुगेक ो छ। गत आर्र्थक वर्थक ो सोही

व्यापार सन्तुलन

अवर्धमा कुल वस्तु र्नकासी 1१.५ प्रर्तशतले वृटि भएको र्र्यो। चालु आर्र्थक

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा कुल वस्तु व्यापार घािा गत

वर्थको माघ मटहनासम्ममा भारततफथको र्नकासी ३८.० प्रर्तशतले बढे को छ
भने चीन र अन्य दे शहरुतफथको र्न कासी क्रमश: १२.७ प्रर्तशत र २.४
प्रर्तशतले घिे को छ। चालु आर्र्थक वर्थक ो पटहलो ७ मटहनामा प्रशोर्धत पाम
आयल, भिमासको तेल (प्रशोर्धत), अलैची, जुिका कपडा लगायतका वस्तुको
र्नकासी बढे को छ।

आर्र्थक वर्थक ो सोही अवर्धको तुलनामा ५.३ प्रर्तशतले घिे र रू. ७ खवथ 3८
अबथ ६३ करोड कायम रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा वस्तु
व्यापार घािा २७.१ प्रर्तशतले बढे र रू. ७ खबथ ८० अबथ १९ करोड रहेको
र्र्यो।

सेवा व्यापार

तार्लका (ङ) : २०७६ माघ मटहनासम्ममा र्नकासी भएका मुख्य ५

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो ६ मटहनामा सेवा आय रू. ९० अबथ ७४

वस्तुहरु (रु. अबथमा)

करोड र सेवा खचथ रू. ९५ अबथ २० करोड भई खुद सेवा आय रू. ४ अबथ

वस्तुको नाम

२०७५

२०७६

बृटि

माघसम्म

माघसम्म

प्रर्तशत

प्रशोर्धत पाम आयल

3.32

13.90

भिमासको तेल (प्रशोर्धत)

0.65

सेन्र्ेटिक यानथ

४६ करोडले घािामा रहेक ो छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा खुद सेवा
आय रू. ९ अबथ 4५ करोडले घािामा रहेक ो र्र् यो।

318.1

पयथिन आयमा १४.२ प्रर्तशतको वृटि र ञ्चशक्षा तफथको खचथमा २९.९ प्रर्तशतले

5.95

810.4

5.48

5.12

-6.5

कमी आएको कारण सेवा क्षेत्रको असन्तुलनमा पर्न सुधार हुुँदै गएको छ ।

उनी गलैंचा कापेि

4.37

4.39

0.5

तयारी कपडा

3.59

3.31

-7.9

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो ६ मटहनामा टवप्रेर् ण आय अञ्चघल्लो आर्र्थक

अन्य वस्तुहरु
जम्मा

टवप्रेर्ण आप्रवाह तर्ा वैदेञ्चशक रोजगार

35.66

32.31

-9.4

वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा ०.९ प्रर्तशतले वृटि भई रू. ४ खवथ ४७ अबथ

53.08

64.97

22.4

२६ करोड पुगेक ो छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो आय रू. ४

स्रोत: भन्सार टवभाग

खवथ ४३ अबथ ३६ करोड रहेको र्र्यो।
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्म वैदेञ्चशक रोजगारीमा जान अञ्चन्तम

वस्तु पैठारी

श्रम स्वीकृर्त

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा कुल वस्तु पैठारी रू. ८ खबथ
३ अबथ ६० करोड रहेको छ। यस्तो पैठारी गत आर्र्थ क वर्थक ो सोही अवर्धको
तुलनामा ३.६ प्रर्तशतले न्यून हो। अञ्चघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा
यस्तो पैठारी २६.० प्रर्तशतले बढे र रु.८ खवथ ३3 अवथ २७ करोड रहेको
र्र्यो। चालु आर्र्थक वर्थको माघ मटहनासम्म भारतबाि भएको पैठारी ८.०
प्रर्तशतले घिे को छ भने चीन र अन्य दे शबाि भएको पैठारी क्रमशः ९.८
प्रर्तशत र 0.८ प्रर्तशतले बढे को छ। मुख्य पाुँच वस्तुक ो पैठारी मूल्यको

र्लने नेपाली कामदारको संख्या

0.३ प्रर्तशतले बढे र १ लाख

५८ हजार ७ सय ४४ पुगेको छ। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को सोही
अवर्धमा यस्तो संख्या 39.२ प्रर्तशतले घिे को र्र्यो। त्यसै गरी, चालु आर्र्थक
वर्थको माघ मटहनासम्म वैदेञ्चश क रोजगारीमा जान पुन :श्रम स्वीकृ र्त र्लने नेपाली
कामदारको संख् या ३.२ प्रर्तशतले बढे र १ लाख ६० हजार ८ सय ३ पुगेको
छ। अञ्चघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो संख्या ४.९ प्रर्तशतले बढे को
र्र्यो।

चालु खाता एवम् शोधानान्तर ञ्चस्र्र्त

आधारमा हेदाथ चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो ७ मटहनामा पेट्रोल, मलखाद, मोबाईल

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा शोधानान्तर ञ्चस्र्र्त रू.

िे र्लफोन सेि लगायतका वस्तुको पैठ ारी बढे को छ भने र्डजेल, एम.एस. टवलेि,

अबथ ६५ करोडले वचतमा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा

तयारी कपडा, एल.पी.ग्यास लगायतका वस्तुक ो पैठारी घिे को छ।

शोधानान्तर ञ्चस्र्र्त रू. ६३ अवथ ६८ करोडले घािामा रहेको र्र्यो। त्यसै गरी

तार्लका (ङ) : २०७६ माघ मटहनासम्ममा पैठारी भएका मुख् य ५ वस्तुहरु
(रु. अबथमा)

वस्तुको नाम
र्डजेल

२०७५
माघसम्म

२०७६

वृट ि

माघसम्म

प्रर्तशत

63.63

58.22

-8.5

एम. एस. टवलेि

43.29

27.28

-37.0

पेट्रोल

20.40

21.26

4.2

तयारी कपडा

20.81

20.16

-3.2
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६

यस अवर्धमा चालु खाता घािामा उल्लेख्य सुधार भई रु. ८४ अबथ ७१ करोड
कायम रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थक ो सोही अवर्धमा यस्तो घािा रू. 1 खवथ
५२ अवथ १६ करोड रहेको र्र्यो।

टवदे शी टवर्नमय सञ्चिर्त
२०७६ असार मसान्तमा टवदे शी टवर्नमय सञ्चि र्त रू. १० खबथ ३८ अबथ ९२
करोड रहेकोमा २०७६ पुर् मसान्तमा यस्तो सञ्चिर्त ५.५ प्रर्तशतले बढे र
रु.10 खवथ ९५ अवथ ९८ करोड पुगेको छ। २०७५ पुर् मसान्तमा यस्तो
सञ्चिर्त रू.१0 खवथ ५८ अबथ २0 करोड रहेको र्र्यो। आर्र्थक वर्थ
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२०७६/७७ को पटहलो ६ मटहनाको आयातलाई आधार मान्दा टवदे श ी टवर्नमय
सञ्चिर्तले ८.४ मटहनाको वस्तु तर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथप्त रहने दे ञ्चखन्छ।

वैदेञ्चशक लगानी

कम्पनी दताथ

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा र्प कम्पनी दताथको संख्या

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पुर् मटहनासम्ममा प्रत्यक्ष वैदेञ्चशक लगानी
प्रर्तविता गत आर्र्थ क वर्थको रु. 45 अवथ 83 करोड 36 लाख को तुलनामा
315.3 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 1 खवथ 90 अवथ 36 करोड
छ । यस मध्ये लगानी बोडथ माफथत रु 1 खवथ 6
र उद्योग टवभाग माफथत रु
लगानी

अन्य आर्र्थक गर्तटवधी

अवथ 3

0 लाख पुगेको
करोड

0 लाख

अवथ 98 करोड 50 लाख बराबरको वैदेञ्चशक

स्वीकृत भएको छ ।

1५ हजार १५ रहेक ो छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो संख्या
1५ हजार ४ सय ८२ ले र्प भएको र्र्यो।

पयथिक आगमन

सन् २०१९ को जनवरीमा स्र्लमागथबाि नेपाल आउने भारतीय पयथिक
बाहेकका पयथिकको संख्या ८१ हजार २ सय ७३ रहेक ोमा सन् २०२० को
जनवरीमा यस्तो संख्या

.० प्रर्तशतले घिे र ७९ हजार ६ सय

८६ पुगेको

टवर्नमय दर

छ।चीनको हुवेइ प्रान्तमा फैर्लएको कोरोना भाइरसको कारण चीनबाि नेपाल

दर रू. १०९.३६ रहेकोमा २०७६ माघ मसान्तमा नेपाली रुपैंया अमेररकी

पर्न यस्को त्रास बढदै गएकोले यस अवर्धमा पयथिक आगमनको संख्या घिन

२०७६ असार मसान्तमा नेपाली रुपैँयाको अमेररकी डलर १ को खररद टवर्नमय
डलरसुँग ४.० प्रर्तशतले अवमूल् यन भई रु.113.७६ रहेक ो छ। अञ्चघल्लो
वर्थको सोही अवर्धमा नेपाली रुपैंया अमेररकी डलरसुँ ग ३.७ प्रर्तशतले अवमूल्यन
भएको र्र्यो।

आउने पयथिकको संख् यामा उल्लेख्य रुपमा कमी आउनुको सार्ै अन्य मुलक
ु मा
गएको हो ।
टवद्युत उपभोग
चालु आर्र्थ क वर्थ २०७६/७७ को पटहलो ६ मटहनामा टवद्युत उपभोग गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा १६.६ प्रर्तशतले वढे र ३५९०.३
र्गगावाि घण्िा पुगेक ो छ। गत आर्र्थक वर्थक ो सोही अवर्धमा यस्तो उपभोग
३०७९.६ र्गगावाि घण्िा रहेको र्र् यो।

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ
•

राजस्व छु िका टवर्भन्न सूचनाहरु सम्पादनको लार्ग कानून, न्याय तर्ा

२०६४ (दोस्रो संशोधन) र सामूटहक लगानी कोर् र्नयमावली, २०६७

संसदीय मार्मला मन्त्रालय पठाइएको र उि मन्त्रालयबाि सम्पादन भई

(तेस्रो संशोधन) मा स्वीकृर्त प्रदान गररएको छ।

आएका सूचनाहरु प्रकाशन गनथ मुद्रण टवभाग पठाइएको छ।
•

•

हेञ्चजङ्ग सम्बन्धी र्नयमावली, २०७५ मा संशोधनका लार्ग मञ्चन्त्रपररर्दमा
प्रस्ताव पेश गने प्रयोजनका लार्ग कानून, न्याय तर्ा संसदीय मार्मला

२०७६ मा परामशथका लार्ग लोक सेव ा आयोगमा पठाइएको छ।
•

मन्त्रालयबाि सहमर्त प्राप्त भएको छ ।
•

कृटर् टवकास बैंक को कमथचारी सेवा (अठारौं संश ोधन) टवर्नयमावली,
आयकर (दशौं संश ोधन) र्नयमावली,

0 6 को मस्यौदामा तजुम
थ ा

सहमर्तको लार्ग कानून, न्याय तर्ा सं सदीय मार्मला मन्त्रालय पठाइएको

नेपाल र्धतोपत्र बोडथबाि संशोधन स्वीकृर्त माग भई आएका र्धतोपत्र दताथ
तर्ा र्नष्काशन र्नयमावली, २०७३ (तेस्रो संशोधन), र्धतोपत्र व्यवसायी

छ।
•

नेपाल सरकार मञ्चन्त्रपररर्द्को र्मर्त

0 6/10/6 को र्न णथय बमोञ्चजम

(र्धतोपत्र दलाल, र्धतोपत्र व्यापारी तर्ा बजार र्नमाथता) र्नयमावली,

राजस्व परामशथ टवकास सर्मर्त (गठन आदे श

२०६४ (तेस्रो संश ोधन), र्धतोपत्र व्यवसायी (मचेण्ि बैङ्कर) र्नयमावली,

।

0 6) स्वीकृत भएको छ

मन्त्रालयका गर्तटवधीहरु

•

0 6 माघ 14 गते माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाको
समुपञ्चस्र्र्तमा
आ.व. 0 6/0

अर्थ

मन्त्रालय

र

अन्तगथतका

अन्तगथत पटहलो चरणमा भन्सार सदाचार अनुभूर्त सवे क्षण (CIPS) कायथक ो

र्नकायहरुबाि

मा सिार्लत टवकास कायथक्रमहरुको अधथ वाटर्थक

शुरुवात भएको छ ।
•

प्रगर्त समीक्षा सम्पन्न भएको छ ।
•

र सुदरु पञ्चिम प्रदे शमा छलफल तर्ा अन्तटक्रया कायथक्रम सम्पन्न भएको

२०७६ माघ २३ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाले भन्सार
व्यवस्र्ापन गोष्ठीको उद घािन गनुथ भएको छ ।

•

छ ।
•

अर्थ सञ्चचव डा. राजन खनालको नेतत्ृ वमा राटष्ट्रय गौरव तर्ा प्रार्र्मकता
प्राप्त आयोजनाहरु अन्तगथतको मध्य पहाडी लोकमागथ तर्ा मदन भण्डारी
लोकमागथको पूव थ खण्डको स्र्लगत अनुगमन सम्पन्न भएको छ ।

•

आ.व. २०७६/७७ को आर्र्थक सवेक्षण तयारी सम्बन्धमा कणाथली प्रदे श

टवश्व भन्सार संगठन (WCO) को प्राटवर्धक सहयोगमा रहेको AntiCorruption and Integrity Promotion Program (ACIP) कायथक्रम

सहुर्लयतपूणथ कजाथक ा लार्ग व्याज अनुदान प्रदान गने प्रयोजनका लार्ग
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई र्प रु. १ अबथ र्नकासा ददइएको छ ।

•

•

सावथजर्नक टविीय व्यवस्र्ापन सम्बन्धी अर्धकृत र सहायक स्तरीय
सेवाकालीन तार्लम शुरु भएको छ ।
उपभोिाले मूल् य अर्भबृटि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररद गदाथ त्यस्तो
खररदको मूल्य टवद्युतीय उपकरणका माध्यमबाि भुिानी गरे मा र्नजलाई
नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुिानी गरे क ो करको दश प्रर्तशत रकम र्न जको
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बैंक खातामा टफताथ गने व्यवस्र्ा कायाथन्वयन गने प्रणाली शुरु भएको छ

•

।

२०७६ माघ ६ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाको
समुपञ्चस्र्र्तमा

अर्थ

मन्त्रालय,

नेपाल

राष्ट्र

बैँक

र

नेपाल

बैंकसथ

एशोञ्चशयसनका पदार्धकारीहरुसुँ ग बैंकबाि ऋण र्लने ऋणीले आन्तररक
राजस्व कायाथलयमा पेश गरे को टववरण र बैंकमा प्रस्तुत गरे को टविीय

अन्य गर्तटवर्धहरु
•

टववरणको बीचमा अन्तर आविताको प्रभाव तर्ा तत् सम्वन्धमा दे ञ्चख एका

0 6 माघ ३ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाको

समस्याहरु समाधान गरी व्यवसाटयक वातावरणलाई सहज बनाउने र कजाथ

उपञ्चस्र्र्तमा अन्तराथटष्ट्रय मुद्रा कोर्को Article IV र्मसनको बैठक सम्पन्न

प्रवाह गदाथ खोञ्चजने कर च ुिा प्रमाणपत्रको कायाथन्वयनमा दे ञ्चख एका

भएको छ । सो अवसरमा माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडाले

समस्याहरु समाधान गने टवर्यमा छलफल भएको र्र्यो।

र्मसनले अर्थतन्त्रका टवर्भन्न पक्षमा अध्ययन गरी प्रर्तवेदन तयार गरे क ो
प्रर्त धन्यवाद ददं दै नेपालमा हाल अर्थतन्त्रका अर्धकांश पररसूचकहरु
सकारात्मक रहेक ा, कररब १ अबथ अमेररकी डलर बराबर वै देञ्चश क
लगानीको सम्झौता भैसकेको, सहमर्त भैसके का आयोजनाहरु तुरुन्त
कायाथन्वयन गनथ सटकने अवस्र्ामा रहेको, रे लमागथ, सडकमागथ, जलटवद्युत
क्षेत्रका केही ठू ला आयोजनाहरु यसै वर्थ सम्पन्न हुने र केही आगामी
वर्थमा सम्पन्न हुने अवस्र्ामा रहे को, पयथिन क्षेत्रमा सुधारका संकेत दे ञ्चखन
र्ालेको, आगामी वर्थदेञ्चख टवद्युत उत्पादनमा वृटि भै र्नयाथत वृटि र आयात
प्रर्तस्र्ापनमा सहयोगी भूर्मका र्नवाथह गने कारण आर्र्थक टवस्तारका
संभावना प्रच ुर रहेको, दञ्चक्षण एञ्चशयाली मुलक
ु लगायत अन्य मुलक
ु हरुको
आर्र्थक पररदृष्यको समीक्षा गदै त्यसबाि नेपाललाई पनथसक्ने नकारात्मक
प्रभावलाई रोक्न सजग रहेक ो तर्ा सम्भाटवत जोञ्चख महरुलाई व्यवस्र्ापन

मा मन्त्रीज्यू .नेपाल राष्ट्र बैँ क र नेपाल बैंकसथ एशोञ्चशयसनका पदार्धकारीहरुसुँगको

गनथ नेपाल सक्षम रहेक ो कुरा छलफलमा बताउनु भयो ।

छलफलमा

•

र्मर्त २०७६ माघ ८ गते र्त्रभुवन टवश्वटवद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय
टवभागद्वारा आयोञ्चजत ‘साउर् एर्सया इकोनोर्मक स्िुडेन्ि र्मि २०२०
लाई प्रमुख विाको रुपमा सम्बोधन गदै मा.अर्थमन्त्री डा. युवराज
खर्तवडाले दञ्चक्षण एर्सया टवकासको गर्तमा अञ्चघ बटढरहेकोले त्यसलाई
र्प गर्तञ्चशलता प्रदान गनुथ पने बताउनु भएको छ । त्यसका लार्ग मानव
जनशञ्चि, यातायात संजाल र अन्य पूव ाथधार टवकास गनुथ पने, कृटर्, पयथिन
र ऊजाथले मुलक
ु को टवकासका ठू लो योगदान ददने र दञ्चक्षण एर्सयाली
मुलक
ु मा यसको प्रच ुर सम्भावना रहेकाले त्यसको उपयोग बढाउदै जानुपने
मा समेत जोड ददनु भएको छ ।

•

२०७६ माघ १५ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडासं ग Swiss
Investment Fund For Emerging Markets का अध्यक्ष Mr. Jorg
Frieden को भेिवाताथ भएको छ । माननीय अर्थमन्त्रीले नेपालका टवकास
प्रार्र्मकता, आर्र्थक ञ्चस्र्र्त र लगानीमैत्री वातावरणका लार्ग भएका प्रयास,

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडा अन्तराथटष्ट्रय मुद्रा कोर्को
Article IV
•

प्रत्यक्ष वैदेञ्चशक लगानीको थ्रे सहोल्ड संश ोधन, टवर्भन्न दे शहरुसुँ ग दोहोरो

र्मसनको बैठकमा सहमागी हुनह
ु ुँद
ु ै

करमुञ्चि सम्झौता, च्यालेन्ज फण्ड शुरुवात भएको तर्ा लगानी आकटर्थत
गने गरी कानूनहरु र्नमाथण गररएको र टवद्यमान कानूनको पररमाजथन गनथ

र्मसन प्रमुख लाउरा जरर्मलोले नेपालले पर्छल्लो समयमा समग्र आर्र्थ क

लार्गएको बताउनु भयो । माननीय अर्थमन्त्रीले मुलक
ु को द्रत
ु टवकासको

क्षेत्रमा गरे क ो सुधारको प्रशंश ा गदै टव.सं . २०७२ सालमा टवनाशकारी

लार्ग आन्तररक स्रोत पयाथप्त नभएकोले औद्योर्गक तर्ा पूव ाथधार टवकासका

भू-कम्पबाि भएको क्षर्तको बाबजुद बढ्दो राजनीर्तक ञ्चस्र्रता, नीर्तगत

लार्ग

सुधार, टवद्युत आपूर्तथमा भएको सुधार र पुनर्नम
थ ाथण टक्रयाकलापले गदाथ
नेपालको अर्थतन्त्र टवगत केही वर्थहरुमा पूव थ अनुमान गरे भन्दा बढी टवस्तार
भएको, चालू खाता तफथको घािा सुधार हुुँदै गएको, कजाथ प्रवाहमा सुधार
दे ञ्चख एको, टवदे शी मुद्राको सञ्चिती बढ्दै स्र्ाटयत्वतफथ अग्रसर भएको,
व्यापार घािा क्रमशः कम हुुँदै गएको, पर्छल्लो समय नेपालमा गररएको
सुधारको प्रयासले व्यावसाटयक वातावरण अनुकूल बन्दै गएको बताउुँ दै

र्नजी,

सावथजर्नक

लगायत

सबै

प्रकारको

वै देञ्चशक

स्रोतको

आवश्यकता रहेको बताउनु भएको र्र्यो ।
•

अन्तराटष्ट्रय भन्सार ददवसको अवसरमा २०७६ माघ १२ गते अर्थमन्त्री
डा. युवराज खर्तवडाबाि अन्तराटष्ट्रय भन्सार ददवसको उदघािन गनुथ भयो
र

सोही ददन र्त्रभुवन अन्तराटष्ट्रय टवमानस्र्ल भन्सार कायाथल यको

नवर्नर्मत
थ भवनको समेत उद घािन गनुथ भयो।

उि सुधार कायथक्रमलाई संस्र्ागत, ददगो र र्प प्रभावकारी बनाउनु पनेम ा
जोड ददनु भयो ।
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अन्तराटष्ट्रय भन्सार ददवसको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडा
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