ु टिन
अर्थ बले
वर्थ १ अंक ३
वतथमान आर्र्थक पररदृष्य

नेपाल सरकार

अर्थ मन्रालय

सं घीय सरकारी खचथ
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को असोजसम्म सं घीय सरकारको कुल खचथ रू. १ खबथ ७७ अबथ ९८
ुँ ीगत खचथ रू. १८
करोड रहे को छ। कुल खचथ मध्ये चालु खचथ रू, १ खबथ ५६ अवथ ७३ करोड, पूज
अवथ ३७ करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा रू. २ अवथ ८८ करोड रहे को छ। चालु आर्र्थक वर्थको असोजसम्ममा
नगद प्रवाहमा आिाररत कुल सं घीय सरकारी खचथ भने रू. १ खबथ ७२ अवथ ३३ करोड रहे को छ।

राजस्व पररचालन
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को असोजसम्ममा कुल राजस्व पररचालन रू. १ खबथ ९८ अवथ भएको
छ। कुल राजस्व पररचालन मध्ये कर राजस्व रू. १ खबथ ७७ अबथ ५४ करोड पुगेको र गैरकर राजस्व

सम्पादकीय
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो
तीन

मटहनामा

समटिगत

रू. २० अवथ ४६ करोड रहे को छ।

आर्र्थक

पररसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन्। यस
अवर्िमा

स्र्ायी

लेखा

नम्बर

र्लने

करदाताहरुको सं ख्या उत्साहजनक रुपमा

बढे को छ। वैदेशशक सहायता पररचालनमा

वृटि भएको छ। गत आर्र्क
थ वर्थको पटहलो
तीन मटहनाको तुलनामा चालु आर्र्थक वर्थको
सोही

अटविको

वस्तु

आयात

१०.३

प्रर्तशतले घिे को छ भने वस्तु र्नयाथत १४.४

प्रर्तशतले वृटि भएको छ। फलस्वरुप: वस्तु
व्यापार घािा सुिार हुुँदै गएको छ। चालु
खातामा हुुँदै गएको सुिारबाि आगामी ददनमा

समग्र शोिानान्तर शस्र्र्त र्प अनुकुल हुुँदै
जाने दे शखन्छ। टवत्तीय पुँहच
ु मा सुिार भएको

छ। ७५३ स्र्ानीय तहमध्ये ७४१ स्र्ानीय

तहमा वाशणज्य बैंकको शाखा पुगेको छ।
ु मा
समग्रमा अर्थतन्रका पररसूचकहरुले मुलक
आर्र्थक टवकासको गर्तमा तीव्रता आएको
तफथ संकेत गरे को छ।

#अन्य अन्तगथत शशक्षा सेवा शुल्क र अन्यकर समावेश गररएको छ।
चालु आर्र्थक वर्थमा वस्तु आयातमा कमी आएको कारण भन्सारबाि सं कलन हुने राजस्वको वृटि न्यून
रहे को छ। टवशेर्गरी, र्डजेल, पेट्रोल, एल.पी ग्यास, जीप/कार/भ्यान लगायतका सवारी सािन, ए,म.एस.
टवलेि, र्समेन्ि शक्लङ्कर, सुन, पत्र्र कोइला लगायतका वस्तुको आयात घिे कोले त्यसको प्रभाव राजस्व

प्रकाशन तर्ा सम्पादन

आर्र्थक नीर्त टवश्लेर्ण महाशाखा
र्सं हदरवार, काठमाडौं

http://www.mof.gov.np

पररचालनमा पनथ गएको हो। यद्यपी, आन्तररक राजस्व तफथको आयकर सं कलनको वृटिदर भने
उत्साहजनक रहे को छ। चालु आर्र्क
थ वर्थको श्रावण दे शख नै स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको
सं ख्यामा भएको उत्साहजनक वृटिको कारण राजस्वको दायरामा वृटि भै सो को प्रभाव आगामी ददनमा
राजस्व पररचालनमा पने दे शखन्छ।

इमेल: epad@mof.gov.np

फोन नं.: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५

तार्लका (क): राजस्व लक्ष्य र असुली
वाटर्थक लक्ष्य

राजस्व शशर्थक

राजस्व असुली (रू. अबथमा)
२०७५ असोजसम्म

(रू. अबथमा)

२०७६ असोजसम्म

भन्सार महशुल

२१३.२०

42.49

39.09

मूल्य अर्भवृटि कर

३१५.०१

61.02

64.39

अन्तशुल्क

१६९.९८

33.82

32.90

आयकर

२८०.३५

27.03

34.94

अन्य #

३०.६२

6.98

6.21

१००९.१६

171.34

177.54

१०२.८७

21.67

20.47

१११२.०३

193.01

198.00

जम्माकर राजस्व
गैरकरराजस्व
कुलराजस्व
स्रोत: अर्थ मन्रालय।

#यस अन्तगथत शशक्षा सेवा शुल्क र अन्य कर रहेका छन्।बहालकर र ब्याजकरलाई आयकरमा गणना गररएको छ।

करको दायरा टवस्तार
२०७६ भदौसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताहरुको सं ख्या २७ लाख 6२ हजार १ सय ३५ रहे कोमा २०७६ असोज मसान्तसम्म यस्तो सं ख्या
४.६ प्रर्तशतले बढे र 2८ लाख ८९ हजार २ सय १८ पुगेको छ। २०७६ असोजसम्म व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १२ लाख ७४
हजार ७ सय १७ तर्ा व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 1६ लाख १२ हजार ४ सय ५२ पुगेका छन्। २०७६ असोजमा व्यशिगत स्र्ायी
लेखा नम्बर र्लने करदाता १ लाख ८ हजार २ सय १९ र्प भएका छन्। २०७६ असोजसम्म मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाताको संख्या २
लाख 3५ हजार ९ सय ७५ पुगेको छ भने २०७६ असोज मार ३ हजार ८ सय ५५ नयाुँ करदाताहरु मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका छन्।२०७६
असोजसम्म अन्त:शुल्कमा दताथ हुने करदाताको सं ख्या ९० हजार ६ सय 4४ पुगेको छ।

तार्लका (ख): व्यशिगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण
२०७६ असारसम्म स्र्ायी

२०७६/७७ को असोज मटहनासम्ममा

२०७६ असोजसम्ममा स्र्ायी

लेखा नम्बर र्लएका

र्प भएका स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने

लेखा नम्बर र्लने जम्मा

करदाताको सं ख्या

करदाताको सं ख्या

करदाताको सं ख्या

दताथको प्रकार

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर

प्रर्तशत
पररवतथन

1,178,383

96,334

1274717

8.2

993,080

619,372

1612452

62.4

737

1,312

2049

178.0

2,172,200

717,018

2889218

33.0

मूल्यअर्भवृटि कर

213,770

22,205

235975

10.4

अन्त:शुल्क

77,414

13,230

90644

17.1

(BPAN)
व्यशिगतस्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN)
करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी
लेखा नम्वर (WPAN)
जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर

स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग, कार्तक
थ २०७६।

सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेशशक सहयोग
२०७६ असोज मसान्तसम्म सं घीय सरकारको र्तनथ बाुँकी खुद सावथजर्नक
ऋण रू. १० खबथ ८४ अबथ ९६ करोड पुगेको छ। यस अवर्िमा र्तनथ
बाुँकी खू द आन्तररक ऋण रू. ४ खबथ ५३ अबथ ४९ करोड र र्तनथ बाुँकी
खू द वैदेशशक ऋण रू. ६ खबथ ३१ अबथ ४७ करोड रहे को छ। यस
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अवर्िमा सं घीय सरकारले आन्तररक ऋण तफथ रू. ३ अबथ ५९ करोड
४७ लाख वरावरको व्याज तर्ा बाह्य ऋणतफथ सावाुँ रू. २ अवथ १८
ु ानी गरे को छ।
करोड ३२ लाख र व्याज रू. ५४ करोड ३४ लाख भि
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा सं घीय सरकारले
प्राप्त गरे को वैदेशशक अनुदान गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा
फोन नं .: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५

रू. ३
2 | पे ज

अवथ ३२ करोड रहे कोमा सो को तुलनामा १२३.४ प्रर्तशतले बढे र रू. ७

२०७६ भदौ मटहनामा वाटर्थक र्बन्दुगत उपभोिा मुद्रास्फीर्त ६.१६

अवथ ४२ करोड पुगेको छ। त्यसैगरी, यस अवर्िमा सं घीय सरकारले प्राप्त

प्रर्तशत रहे को छ। यस अवर्िमा तरकारी, फलफुल, मसला, मासु र माछा,

गरे को वैदेशशक ऋण गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा रू. ११ अवथ ३४

लुगा तर्ा जुत्ता, घरायसी उपयोर्गताका वस्तु तर्ा सेवा र शशक्षा उपसमूहको

करोड रहे कोमा सो को तुलनामा ५९.७ प्रर्तशतले बढे र रू. १८ अवथ ११

मूल्य वृटि तुलनात्मक रुपमा बढी रहे को छ। २०७५ भदौ मटहनामा

करोड पुगेको छ।

वाटर्थक र्बन्दुगत उपभोिा मुद्रास्फीर्त ३.८६ प्रर्तशत रहे को र्र्यो।

बाह्य क्षेर

वैदेशशक सहायता प्रर्तबिता
चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा वैदेशशक सहायता

वस्तु र्नयाथत

प्रर्तबिता रू. १५ अबथ ६८ करोड रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा कुल वस्तु र्नयाथत

अवर्िमा यस्तो प्रर्तबिता रू. २७ अबथ ७६ करोड रहे को र्र्यो। चालु
आर्र्थक वर्थको असोज मटहनामा भूकम्प प्रभाटवत क्षेरमा घरहरुको पुनर्नथमाथण
्
र शशक्षा तर्ा स्वास््य सुटविा पुरयाउने
पररयोजनाको लार्ग रू. ३ अवथ
३३ करोड वरावरको वैदेशशक ऋण सहायता प्रर्तबिता प्राप्त भएको छ।
चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनाको अवर्िमा प्राप्त भएको कुल
वैदेशशक सहायता प्रर्तबिता मध्ये अनुदान र ऋणको टहस्सा क्रमश: ७८.८
प्रर्तशत र २१.२ प्रर्तशत रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा
यस्तो टहस्सा क्रमश: १६.२ प्रर्तशत र ८३.८ प्रर्तशत र्र्यो।

१४.४ प्रर्तशतले वृटि भई रू. २७ अबथ १७ करोड पुगेको छ। गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्तु र्नयाथत १६.१ प्रर्तशतले बढे र
२३ अवथ ७४ करोड रहे को र्र्यो। यस अवर्िको कुल र्नयाथतमध्ये भारत,
चीन र अन्य दे शहरुतफथ भएको र्नयाथतको अंश क्रमश: ६५.८ प्रर्तशत,१.७
प्रर्तशत र ३२.६ प्रर्तशत रहे को छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही
अवर्िमा यस्तो अनुपात क्रमश: ५५.४ प्रर्तशत, २.४ प्रर्तशत र ४२.२
प्रर्तशत रहे को र्र्यो। चालु आर्र्थक वर्थको असोज मटहनामा भारततफथको
र्नयाथत क्रमश: ३५.८ प्रर्तशतले बढे को छ भने चीन र अन्य दे शहरुतफथको

टवत्तीय क्षेर

र्नयाथत क्रमश: १९.९ प्रर्तशत र ११.७ प्रर्तशतले घिे को छ। यस

२०७६ भदौसम्म वाशणज्य बैंकको उपशस्र्र्त भएका स्र्ानीय तहको सं ख्या

अवर्िमा पाम तेल, भिमासको तेल (प्रशोर्ित), अलैची, जमोठ कपडा

७३९ रहे कोमा र्प २ स्र्ानीय तहमा बैंकको शाखा टवस्तार भई

(फेल्ि) लगायतका वस्तुको र्नयाथत बढे को छ।

असोजसम्ममा 7४१ पुगेको छ। प्रदे श नं. ५ र्भर रहे का सवै स्र्ानीय
तहमा वाशणज्य बैङ्कको शाखा पुगेको छ।
तार्लका (घ): २०७६ असोजसम्म वाशणज्य वैङ्कको शाखा पुगक
े ा स्र्ानीय
तहको संख्या
प्रदे श

तार्लका (ङ):२०७६ असोज मटहनासम्ममा र्नयाथत भएका प्रमुख ५ वस्तुहरु
क्र.सं.

वस्तुको नाम

अंश (प्रर्तशत)

१

प्रशोर्ित पाम (खजुर) तेल

२

सेन्र्ेटिक यानथ

8.1

21.2

स्र्ानीय

शाखा पुगेका

शाखा पुग्न बाुँकी

३

उनी गलैंचा कापेि

7.4

तहको संख्या

स्र्ानीय तह

स्र्ानीय तह

४

तयारी कपडा

6.5

१

१३७

१३६

१

५

भिमासको तेल (प्रशोर्ित)

5.4

२

१३६

१३४

२

११९

११७

२

अन्य

51.5

३

६

स्रोत: भन्सार टवभाग, कार्तथक २०७६।

८५

८४

१

१०९

१०९

०

वस्तु आयात

कणाथली

७९

७८

१

सुदूरपशिम

८८

८३

५

७५३

७४१

१२

गण्डकी
५

कुल जम्मा

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कार्तथक २०७६।

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा कुल वस्तु आयात
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा १०.३ प्रर्तशतले घिे र रू. ३
खबथ ३४ अबथ ९५ करोड रहे को छ। कुल आयात मध्ये भारत, चीन र
अन्य दे शहरुबाि भएको आयातको अंश क्रमश: ६१.९ प्रर्तशत, १७.७
प्रर्तशत र २०.४ प्रर्तशत रहे को छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही

ुँ ी बजार
पूज

अवर्िमा यस्तो अंश क्रमश: ६३.२ प्रर्तशत, १४.२ प्रर्तशत र २२.६

वाटर्थक टवन्दुगत आिारमा २०७५ असोज मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क

प्रर्तशत रहे को र्र्यो। चालु आर्र्थक वर्थको असोज मटहनामा भारत र अन्य

२०७४

आई

दे शबाि भएको आयात क्रमश: १२.२ प्रर्तशत र १९.१ प्रर्तशतले घिे को

१२४१.६० टवन्दुमा रहे कोमा २०७६ असोज मसान्तमा यस्तो सूचकाङ्क

छ भने चीनबाि भएको आयात ११.६ प्रर्तशतले बढे को छ। यस अवर्िमा

८.४ प्रर्तशतले घिे र ११३७.७५ टवन्दु कायम भएको छ।

र्डजेलको कुल आयात २१.३ प्रर्तशतले घिे र रु. २० अबथ १६ करोड

समग्र मूल्य शस्र्र्त

रहे को छ। त्यसैगरी, एम. एस. टवलेि ४९.४ प्रर्तशत, पेट्रोल २.१ प्रर्तशत,

असोज

मसान्तको

तुलनामा

२०.४

http://www.mof.gov.np

प्रर्तशतले

ह्रास

एल.पी ग्यास २६.७ प्रर्तशत, एलोपेर्र्क और्िीको आयात ५.७ प्रर्तशतले
इमेल: epad@mof.gov.np
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घिे को छ भने तयारी कपडाको आयात ५.० प्रर्तशत एच.आर र्सि ९.४

आय रू. ५ अबथ ६ करोडले घािामा रहे को छ।गत आर्र्थक वर्थको सोही

प्रर्तशत, मोवाईल १४.२ प्रर्तशत तर्ा मोिरसाईकलको आयात ४.५

अवर्िमा खुद सेवा आय रू. १६ अबथ ५२ करोडले घािामा रहे को र्र्यो।

प्रर्तशतले बढे को छ।

टवप्रेर्ण आप्रवाह तर्ा वैदेशशक रोजगार

तार्लका (च): २०७६ असोज मटहनासम्ममा आयात भएका प्रमुख ५
वस्तुहरु

क्र.सं .

वस्तुको नाम

१

र्डजेल

२
३
४
५
६

एम. एस. टवलेि
पेट्रोल
एच.आर. सीि
अन्य

अबथ ७३ करोड रहे को छ। गत आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो आय
रू. १५४ अबथ २० करोड र्र्यो।

अंश (प्रर्तशत)

तयारी कपडा

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दुई मटहनामा टवप्रेर्ण आय रू. १५३

6.0

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को असोजसम्म वैदेशशक रोजगारमा जान अशन्तम

3.3

श्रम स्वीकृर्त (सं स्र्ागत तर्ा व्यशिगत-नयाुँ र वैद्यार्नकीकरण) र्लने नेपाली

3.0

कामदारको सं ख्या २.१ प्रर्तशतले घिे र ५७ हजार ४ सय ८९ रहे को

2.8

छ। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को सोही अवर्िमा यस्तो सं ख्या ३६.७

2.4

प्रर्तशतले घिे को र्र्यो। त्यसैगरी, चालु आर्र्थक वर्थको असोजसम्म वैदेशशक

82.6

रोजगारमा जान पुन:श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको सं ख्या ०.९

स्रोत: भन्सार टवभाग, कार्तथक २०७६।

चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनामा र्डजेलको आयात (पररमाणमा)
९.९ प्रर्तशतले घिे र ३ लाख ८ हजार २ सय ३६ टकलोर्लिर रहे को
छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो आयात १६.५ प्रर्तशतले

प्रर्तशतले घिे र ५० हजार ८ सय ७१ रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको
सोही अवर्िमा यस्तो सं ख्या ४.७ प्रर्तशतले घिे को र्र्यो।

चालु खाता एवम् शोिानान्तर शस्र्र्त
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दुई मटहनामा शोिानान्तर शस्र्र्त रू.

बढे को र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा बस, र्मर्न बस,जीप, कार, भ्यान

८ अबथ ८३ करोडले वचतमा रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा

लगायतका सवारीसािन (मोिरसाईकल तर्ा मालवाहक सवारीसािन

शोिानान्तर शस्र्र्त रू. २५ अवथ ४५ करोडले घािामा रहे को र्र्यो।

बाहे क) को आयात (सं ख्यामा) गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा

त्यसैगरी आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दुई मटहनामा चालु खाता

३३.९ प्रर्तशतले घिे र १० हजार २ सय २१ रहे को छ। गत आर्र्थक

रू.२१ अबथ ७९ करोडले घािामा रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही

वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो सं ख्या १५ हजार ४ सय ६० रहे को र्र्यो।

अवर्िमा यस्तो घािा रू. ३५ अवथ १६ करोड रहे को र्र्यो।

चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो तीन मटहनामा मोिरसाईकलको आयात
(सं ख्यामा) गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा ४.० प्रर्तशतले
बढे र १ लाख ४ हजार ४ सय ८६ पुगेको छ।
आयात प्रर्तस्र्ापन तर्ा र्नयाथत प्रवथिथन गने सरकारको दुईिारे नीर्तको
प्रभाव स्वरुप टवगतका वर्थहरुमा र्नरन्तर बढ्दै गईरहे को वस्तु आयात चालु
आर्र्थक वर्थको सुरूवात दे शख नै क्रमश: घट्दै गईरहे को छ भने र्नयाथत
क्रमश: बढ्दै गएको छ। फलस्वरुप, वस्तु व्यापार घािाको आकार पर्न
खुम्चदै गएको छ।

टवदे शी टवर्नमय सशिर्त
२०७६ असार मसान्तमा टवदे शी टवर्नमय सशिर्त रू. १० खबथ ३८ अबथ
९२ करोड रहे कोमा २०७६ भदौ मसान्तमा यस्तो सशिर्त ३.९ प्रर्तशतले
बढे र रु.१० खवथ ७८ अवथ ९४ करोड पुगेको छ। आर्र्थक वर्थ
२०७६/७७ को पटहलो दुई मटहनाको आयातलाई आिार मान्दा टवदे शी
टवर्नमय सशिर्तले ८.४ मटहनाको वस्तु तर्ा सेवाको आयात िान्न पयाथप्त
रहने दे शखन्छ।

व्यापार सन्तुलन

टवदे शी लगानी

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा कुल वस्तु

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दुई मटहनामा खुद प्रत्यक्ष टवदे शी

व्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा १२.०

प्रर्तशतले घिे र रू. ३ खवथ ७ अबथ ७८ करोड रहे को छ। यस अवर्िमा

वस्तुको र्नयाथत बढे को तर्ा आयात घिे को कारण कुल वस्तु व्यापार घािा
पर्न घट्न गएको हो। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा वस्तु व्यापार

लगानी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तुलनामा ६०.८ प्रर्तशतले बढे र
रु. १ अवथ ९८ करोड रहे को छ । गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा
यस्तो लगानी ७५.९ प्रर्तशतले घिे को र्र्यो।

घािा ४५.९ प्रर्तशतले बढे को र्र्यो।

टवर्नमय दर

सेवा व्यापार

२०७६ असार मसान्तमा नेपाली रुपैँ याको अमेररकी डलर १ को खररद

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दुई मटहनामा सेवा आय रू.
२८ अबथ ३७ करोड र सेवा खचथ रू. ३३ अबथ ४३ करोड भई खुद सेवा

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np

टवर्नमयदर रू. १०९.३६ रहे कोमा २०७६ असोज मसान्तमा नेपाली रुपैंया
अमेररकी डलरसुँग ४.२ प्रर्तशतले अवमूल्यन भई रु. 1१४.०० रहे को
छ।
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अन्य आर्र्थक गर्तटविी

पयथिक आगमन

कम्पनी दताथ

सन् २०१९ को सेप्िे म्वरसम्म नेपाल आउने पयथिकको सं ख्या (भारत

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा कम्पनी दताथको सं ख्या
७,४८५ रहे को छ । गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कम्पनी दताथको

बाहे क) ७.४ प्रर्तशतले बढे र ८ लाख २९ हजार ७ सय ४९ पुगेको
छ।सन् २०१८ को सोही अवर्िमा यस्तो सं ख्या १९.८ प्रर्तशतले बढे र
७ लाख ७२ हजार ८ सय ४८ रहेको र्र्यो।

सं ख्या ८,०५१ रहे को र्र्यो।

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहना (जुलाई, अगि र
सेप्िे म्वर) मा नेपाल आउने पयथिकको सं ख्या२ लाख ४४ हजार २ सय
१८ रहे को छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा नेपाल आउने पयथिकको
सं ख्या २ लाख ५२ हजार ८ सय ३४ रहे को र्र्यो।

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ


भन्सार सम्बन्िी कानूनलाई सं शोिन र एकीकरण गनथ बनेको टविेयक,
२०७६ को प्रस्ताव सं घीय सं सदमा पेश गनथ स्वीकृर्तका लार्ग सं घीय
मशन्रपररर्दमा पेश गररएको।



उपर कानून, न्याय तर्ा सं सदीय मार्मला मन्रालयको तजुम
थ ा सहमर्त र्लई
सो सम्बन्िी प्रस्ताव सं घीय मशन्रपररर्दमा पेश गररएको।

र्नशजकरण गररएका सावथजर्नक सं स्र्ानको अध्ययन गने परामशथदाताको
कायाथदेश (TOR)स्वीकृत भएको।



पयथिन सं स्कृर्त तर्ा नागररक उड्डयन मन्रालयबाि अनुरोि भै आएको
टवमानस्र्ल सुटविादे य र्नयमावली, 2076 को मस्यौदामा राय उपलब्ि

आर्र्थक टविेयक, २०७६ र अन्तःशुल्क (र्बसौं सं शोिन) र्नयमावली,
ुँ ी अनुदान कायथटवर्ि, २०७६ को मस्यौदा
२०७६ , नवप्रवतथन शुरुवाती पुज





गराईएको।


राजस्व बोडथ गठन आदे श, २०७६ को मस्यौदा तयार भई सहमर्तका
लार्ग कानून मन्रालयमा गएको।



अन्तराथटष्ट्रय टवत्त र्नगमले २० र्मर्लयन अमेररकी डलर बराबरको
Nepalese Rupee (NPR) denominated offshore bond जारी

सावथजर्नक सं स्र्ान (सिालन र व्यवस्र्ापन) सम्बन्िमा व्यवस्र्ा गनथ बनेको

गने सम्बन्िी प्रस्ताव प्रिानमन्री तर्ा मशन्रपररर्द् कायाथलयमा पेश

टविेयक, २०७६को मस्यौदा तजुम
थ ा सहमर्तका लार्ग कानून, न्याय तर्ा

गररएको।

सं सदीय मार्मला मन्रालय पठाईएको।

मन्रालयका गर्तटविीहरु



राजस्व च ुहाविमा दे शखएका प्रवृशत्त टवश्लेर्ण गदै समयानुकूल र्नयन्रणका

मस्यौदा प्रिानमन्री तर्ा मशन्रपररर्द् कायाथलयसुँग समन्वय गरी तयार

उपायहरुमार्र् छलफल गरीराजस्व च ुहावि र्नयन्रण उच्चस्तरीय अनुगमन

गररएको।

सर्मर्तको बैठक सर्मर्तका सं योजक तर्ा मा. अर्थमन्री डा. युवराज








सावथजर्नक टवत्त व्यवस्र्ापन तार्लम केन्द्रबाि २०७६ असोजसम्ममा

खर्तवडाज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको ।

“राजस्व प्रशासन सम्बन्िी अर्िकृतस्तरीय सेवाकार्लन तार्लम”, “सावथजर्नक

ु
सं यि
अर्िराज्यसुँग दोहोरो कर मुशि सम्झौता सम्बन्िी दोस्रो चरणको

टवत्तीय

वाताथ सम्पन्न भएको।

अर्िकारी सम्बन्िी सेवा प्रवेश तार्लम”, “सम्पशत्त शुिीकरण तर्ा राजस्व

चालु आर्र्क
थ वर्थको असोज मटहनासम्म 122 विा करदाताहरुले आन्तररक

च ुहाविको कसुरमा अनुसन्िान तर्ा अर्भयोजन क्षमता टवकास सम्बन्िी

राज्व टवभागमा रहेको केन्द्रीय र्बजक अनुगमन प्रणालीको User ID र्लएका

अल्पकार्लन तार्लम” र “प्रशशक्षक प्रशशक्षण तार्लम (ToT) ”गरी ५ विा

र 93 करदाताको कारोवार प्रणालीमा प्रर्तवेदन भइरहेको।

टवर्यमा तार्लम कायथक्रमहरु सम्पन्न गरीएको छ। चालु आर्र्थक वर्थको

कर बक्यौता नभएका करदाताको आन्तररक राजस्व टवभागको एटककृत कर

असोजसम्म सम्पन्न भएका टवर्भन्न तार्लम कायथक्रमबाि १४५ जना

प्रणालीबाि स्वत: कर च ुिा प्रमाणपर जारी गने कायथ प्रारम्भ भएको।

प्रशशक्षार्ीहरु प्रशशशक्षत भएका।

माननीय अर्थमन्री डा. युवराज खर्तवडाज्यूको समुपशस्र्र्तमा आर्र्क
थ वर्थ
2076/77 को नीर्त तर्ा कायथक्रम र बजेि कायाथन्वयन कायथयोजना





व्यवस्र्ापन

सम्बन्िी

अर्िकृतस्तरीय

तार्लम”,

“लेखापरीक्षण

अन्य गर्तटवर्िहरु


माननीय अर्थमन्री डा. युवराज खर्तवडाबाि असोज १८ गते भारतको नयाुँ

प्रगर्त सर्मक्षा गरी नीर्त तर्ा कायथक्रममा तोटकएको समय सीमार्भर

ददल्लीमा आयोजना भएको टवश्व आर्र्क
थ टवकास मिको कायथक्रममा सहभागी

कायाथन्वयन गने गरी अशघ बढ्ने टवर्यमा छलफल सम्पन्न गररएको।

ु को समग्र
हुन ु भयो। सो कायथक्रमलाई सम्बोिन गदै दशक्षण एशशयाली मुलक

सम्पशत्त शुिीकरण र्नवारण तर्ा आतङ्कवादी टक्रयाकलापहरुमा

ु यातायात, सिार, व्यापारका माध्यामद्वारा एक
टवकासका लार्ग हरे क मुलक

टवत्तीय

लगानी र्नवारण सम्बन्िी त्याङ्क पुशस्तका ( Statistics Book) को प्रारशम्भक

http://www.mof.gov.np
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आपसमा आवि हुन ु पने कुरामा जोड ददनु भएको।
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यसका सार्ै अन्तराथटष्ट्रय व्यापारमा दे शखएका च ुनौती, दद्वपक्षीय तर्ा
बहुपक्षीय व्यापारका टवटवि पक्ष, वैदेशशक लगानी, रोजगारी र्सजथना,
टवश्व व्यापार सं गठनको प्रभावकाररताका लार्ग चाल्नु पने कदम,
ु को भूर्मका लगायत
टवश्व अर्थतन्रमा दशक्षण एशशयाली मुलक
समसामाटयक टवर्यमा

fसमेत

अर्थमन्रीले सम्बोिन गनुथ भएको

र्र्यो।


नेपाल सरकार र साउदी टवकास कोर् बीच भूकम्पबाि क्षर्तभएका
व्यशिगत घर, सावथजर्नक सं रचना खासगरर स्वास््य

र शशक्षाको

पूनर्थ नमाथणमा सहयोगका गनथका लार्ग टवत्तीय सम्झौता भएको छ।


उि टवत्तीय सम्झौतामा माननीय अर्थ मन्री डा. युवराज खर्तवडाको
समुशस्र्र्तमा नेपाल सरकारको तफथबाि अर्थ सशचव डा. राजन खनाल

र्नदे शक डा. खालेड र्बन सुलाइमन अलखुदैरीले हस्ताक्षर गरी
सम्झौता परको आदान प्रदान गनुथ भएको र्र्यो।

र साउदी टवकास कोर्कातफथबाि महामटहम उपाध्यक्ष तर्ा प्रबन्ि
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