ु टिन
अर्थ बले
वर्थ १ अंक 5
ु को वतथमान आर्र्थक पररदृष्य
मुलक

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सं घीय सरकारी खचथ
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को मंर्सर मटहनासम्म सं घीय सरकारको कुल खचथ रू. २ खवथ 98 अबथ 98 करोड
ँ ीगत खचथ रू. 37 अवथ 48 करोड
रहेको छ। कुल खचथ मध्ये चालु खचथ रू, 2 खबथ 46 अवथ 92 करोड, पूज
र टविीय व्यवस्र्ातफथको खचथ रू. 14 अवथ 16 करोड रहेको छ। यस अवर्धमा रू.40 करोड 98 लाख
बरावरको खचथ सोझै भ ुक्तानीमाफथत भएको छ।

राजस्व पररचालन
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को मंर्सर मटहनासम्ममा कुल राजस्व पररचालन रू. 3 खबथ 18 अवथ 62 करोड

आर्र्थक

सम्पादकीय

वर्थ

२०७६/७७

पुगेको छ। कुल राजस्व पररचालन मध्ये कर राजस्व रू. २ खवथ 88 अबथ 67 करोड र गैरकर राजस्व रू.
को

मं र्सर

मटहनासम्ममा समटिगत आर्र्थक पररसूचकहरु
सकारात्मक रहे का छन्। र्नकासीमा भएको

वृटि र पैठारीमा आएको कमीसँगै वाह्य क्षेत्रको
असन्तुलनमा

सुधार

भएको

छ।

संघीय

सरकारको खचथ र राजस्वमा सामान्य बृटि
भएको छ। आयात घिे का कारण भन्सार

राजस्व घिे पर्न आन्तररक राजस्व पररचालनमा

उल्लेख्य वृटि भएको छ। स्र्ायी ले खा नम्बर
र्लने करदाताको संख्यामा उत्साहजनक वृटि

भएको छ। वैदेशशक रोजगारीमा जान श्रम

स्वीकृर्त र्लने कामदारको सं ख्या चालु आर्र्थक
वर्थको पर्छल्ला मटहनाहरुमा र्नरन्तर घिे कोमा

मं र्सर मटहनामा भने यस्तो सं ख्या तुलनात्मक
रुपमा बढे को छ। टवदे शी लगानी उल्ले ख्य
रुपमा बढे को छ। पयथिक आगमनमा र्नरन्तर

वृटि भईरहे को छ। टवद्युत उत्पादन, आपूर्तथ र

29 अवथ 94 करोड रहेको छ।
100
80
60

आर्र्थक वर्थ 2076/77 को मार्सक राजस्व असुली (रु अवथमा)
72.6
64.45
61.85
60.95
58.77

40
20
0

साउन

भदौ

असोज

कार्तथक

मं र्सर

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, मंर्सर २०७६।
र्डजेल, र्समेन्ि शक्लङ्कर लगायतका वस्तुको पैठारीमा आएको कमीको प्रभाव भन्सार टवन्दुमा सं कलन हुने
राजस्वमा परे को छ। यसकारण उक्त शीर्थकमा सं कलन भएको राजस्व गत वर्थको तुलनामा घिे को छ भने
आन्तररक राजस्वको संकलन उत्साहप्रद छ। यस अवर्धमा आयकर तर्ा आन्तररक मूल्य अर्भवृटि करको
सं कलन गत आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा िमश: 31.31 प्रर्तशत र २९.४ प्रर्तशतले बृटि भएको
छ भने आन्तररक अन्तशुल्कको बृटि सामान्य रहेको छ।
आर्र्थक वर्थ 2076/77 को मंर्सरसम्मको राजस्व संकलनको संरचना

उपभोग बढे को छ। बैटकङ्ग सेवाको पहुँच द्रतु

गैरकर

गर्तले बढ्दै छ भने वीमा टप्रर्मयम सं कलनमा

9%

ु ो सार्ै वीमामा जनसं ख्याको पँहच
वृटि हुनक
ु

3%

पर्न बढे को छ। प्रमुख आर्र्थक पररसूचकहरुको

भन्सार महशुल
21%

प्रवृशि टवश्लेर्ण गदाथ आर्र्थक टियाकलापहरु
टवस्तार र पररसूचकहरु स्र्ाटयत्वतफथ उन्मुख

17%

दे शखन्छन्।

मू ल्य अर्भवृटि कर
33%

प्रकाशन तर्ा सम्पादन

अन्तशुल्क
17%

आर्र्थक नीर्त टवश्लेर्ण महाशाखा
र्सं हदरवार, काठमाडौं

http://www.mof.gov.np

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्र्ापन महाशाखा, मं र्सर, २०७६।

#अन्य अन्तगथत शशक्षा सेवा शुल्क र अन्यकर समावेश गररएको छ।
इमेल: epad@mof.gov.np

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

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

आ.ब. २०७६/७७ को

राजस्व शशर्थक

२०७५ मंर्सरसम्म

वाटर्थक लक्ष्य

२०७६ मंर्सरसम्म

बृटि

भन्सार महशुल

२१३.२०

66.85

65.57

-1.91

मूल्य अर्भवृटि कर

३१५.०१

98.24

105.77

7.66

आन्तररक

११८.३८

33.73

43.65

29.41

पैठारी

१९६.६३

64.50

62.12

-3.69

अन्तशुल्क

१६९.९८

52.83

53.11

0.53

आयकर

२८०.३५

41.70

54.76

31.32

अन्य #

३०.६२

19.65

9.43

-52.01

१००९.१६

279.30

288.67

3.35

१०२.८७

27.92

29.94

7.23

१११२.०३

307.23

318.62

3.71

जम्मा कर राजस्व
गैरकर राजस्व
कुल राजस्व
स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, मंर्सर २०७६।

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

करको दायरा टवस्तार
२०७६ असारसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताहरुको सं ख्या २१ लाख ७२ हजार 2 सय रहेकोमा २०७६ मंर्सर मटहनासम्म यस्तो सं ख्या 40.9 प्रर्तशतले
बढे र 30 लाख 61 हजार 7 पुगेको छ। २०७६ मंर्सरसम्म व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १3 लाख 12 हजार 6 सय 85 तर्ा व्यशक्तगत
स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 17 लाख 45 हजार 4 सय ४४ पुगेका छन्। चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो 5 मटहनामा मात्र व्यशक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर
र्लने करदाता 7 लाख 52 हजार 3 सय ६४ र्प भएका छन्। २०७६ मंर्सरसम्म मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाता २ लाख 44 हजार 64 पुगेका
छन्। चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो 5 मटहनामा मात्र 30 हजार 2 सय 94 नयाँ करदाताहरु मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका छन्। २०७६ मंर्सरसम्म
अन्त:शुल्कमा दताथ हुने करदाताको सं ख्या 94 हजार 1 सय 99 पुगेको छ।

तार्लका (ख): व्यशक्तगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण
२०७६ असारसम्म
दताथको प्रकार

स्र्ायी लेखा नम्बर

२०७६/७७ को मंर्सर

मटहनासम्ममा र्प भएका स्र्ायी

२०७६ मंर्सरसम्ममा स्र्ायी
लेखा नम्बर र्लने जम्मा

र्लएका करदाताको सं ख्या

लेखा नम्बर र्लने करदाताको सं ख्या

११७८३८३

134302

१३१२६८५

११.४

९९३०८०

752364

१७४५४४४

७५.८

७३७

2141

२८७८

२९०.५

२१७२२००

888807

३०६१००७

४०.९

२१३७७०

३०२९४

२४४०६४

१४.२

७७४१४

१६७८५

९४१९९

२१.७

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN)
व्यशक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN)
करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी
लेखा नम्वर (WPAN)
जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर
मूल्य अर्भवृटि कर
अन्त:शुल्क

करदाताको सं ख्या

प्रर्तशत

पररवतथन

स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग, मंर्सर २०७६।
यस अवर्धमा सं घीय सरकारले आन्तररक ऋण तफथ रू. 1 अवथ ९4 करोड

सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेशशक सहयोग
२०७६ मंर्सर मटहनासम्म सं घीय सरकारको र्तनथ बाँकी खुद सावथजर्नक ऋण
रू. १० खबथ 98 अबथ पुगक
े ो छ। यस मध्ये आन्तररक ऋण रू. ४ खबथ 51
अबथ 55 करोड र वैदेशशक ऋण रू. ६ खबथ 46 अबथ 95 करोड रहेको छ।

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np

वरावरको साँवा भ ुक्तानी र रू. 8 अबथ 89 करोड ५4 लाख वरावरको व्याज
भ ुक्तानी गरे को छ। त्यसैगरी, बाह्य ऋणतफथ सावाँ रू. 7 अवथ ३0 करोड र
व्याज रू. 1 अवथ ५0 करोड 61 लाख भ ुक्तानी गरे को छ।
फोन नं .: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५

2 | पे ज

चालु आर्र्क
थ वर्थको पटहलो 5 मटहनामा सं घीय सरकारले प्राप्त गरे को वैदेशशक

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

अनुदान गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू. 4 अवथ 42 करोडको तुलनामा

मूल्य वृटि तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको छ।

178.9 प्रर्तशतले बढे र रू. 12 अवथ 33 करोड पुगेको छ। त्यसैगरी, यस

बाह्य क्षेत्र

अवर्धमा सं घीय सरकारले प्राप्त गरे को वैदेशशक ऋण गत आर्र्क
थ वर्थको सोही
अवर्धको रू. 13 अवथ 65 करोडको तुलनामा 104.5 प्रर्तशतले बृटि भई
रू. 27 अवथ 90 करोड पुगेको छ।

वस्तु र्नकासी

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा कुल वस्तु र्नकासी अशघल्लो
वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा26.97 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 47 अबथ 61

वैदेशशक सहायता प्रर्तबिता

करोड पुगक
थ वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्तु र्नकासी 11.2
े ो छ। गत आर्र्क

चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा वैदेशशक सहायता
प्रर्तबिता रू. 72 अबथ 29 करोड रहेको छ। यस मध्ये अनुदान र ऋणको
टहस्सा िमश: 20.81 प्रर्तशत र 79.19 प्रर्तशत रहेको छ।

प्रर्तशतले बढे र 37 अवथ 50 करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्धको कुल
र्नकासीमध्ये भारत, चीन र अन्य दे शहरुतफथ भएको र्नकासीको अंश िमश:
68.39 प्रर्तशत, 1.81 प्रर्तशत र 29.80 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो अनुपात िमश: 58.44 प्रर्तशत, 2.45

टविीय क्षेत्र
२०७५ मंर्सर मसान्तसम्म वाशणज्य बैंकको उपशस्र्र्त भएका स्र्ानीय तहको
सं ख्या ६८८ रहेकोमा २०७६ मंर्सरसम्म यस्तो सख्या 7४३ पुगेको छ। शाखा
सञ्जाल सं ख्या ९ हजार २ सय २३ पुगेको छ। कजाथ टवस्तार र र्नक्षेप संकलनमा
सकारात्मकता दे शखएको छ ।
चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो 5 मटहनामा बीमा टप्रर्मयम सं कलन गत आर्र्थक

प्रर्तशत र 39.10 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। चालु आर्र्क
थ
वर्थको मंर्सर
मटहनासम्ममा भारततफथको र्नकासी िमश: 48.58 प्रर्तशतले बढे को छ भने
चीन र अन्य दे शहरुतफथको र्नकासी िमश: ६.24 प्रर्तशत र 3.25 प्रर्तशतले
घिे को छ। यस अवर्धमा पाम आयल, भिमासको तेल (प्रशोर्धत), अलैची,
सल, दोसल्ला, पछ्यौरा लगायतका वस्तुको र्नकासी बढे को छ।
तार्लका (घ) : २०७६ मंर्सर मटहनासम्ममा र्नकासी भएका प्रमुख ५

वर्थको सोही अवर्धको रु. ३४ अवथ ३१ करोड ५१ लाखको तुलनामा 4०.५२

वस्तुहरु

प्रर्तशतले बढे र रू. 48 अबथ 22 करोड पुगेको छ। चालु आर्र्क
थ वर्थको
ँ ी कोर् गत आर्र्थक वर्थको सोही
पटहलो 5 मटहनामा बीमा क्षेत्रको एटककृत पूज
अवर्धको तुलनामा 8.80 प्रर्तशतले बढे र रू. 47 अवथ 83 करोड पुगक
े ो छ।
२०७६ मंर्सरसम्म बीमा सेवा पुगेको जनसं ख्या ८५ लाख १2 हजार ७ सय
७४ रहेको छ। यो सं ख्या कुल जनसंख्या (केन्द्रीय तथ्याङ्क टवभागको प्रक्षेटपत
जनसं ख्या) को 28.86 प्रर्तशत हो। २०७५ मंर्सरसम्म यस्तो जनसं ख्या

शाखा सञ्जाल संख्या

र्नक्षेप खाता संख्या#
ATM को सं ख्या#
#

Debit Card संख्या

िेर्डि काडथ संख्या#
वाशणज्य बैंक पुगेको

स्र्ानीय तहको सं ख्या

२०७६

असारसम्म
8686

२०७६

कार्तथकसम्म

प्रर्तशत

पररवतथन

३
४

वस्तुको नाम

२०७६

मं र्सर

मं र्सर

बृटि प्रर्तशत

1.34

11.52

756.06

सेन्र्ेटिक यानथ

3.81

3.61

-5.54

3.40

3.33

-2.22

तयारी कपडा

2.88

2.64

-8.37

०.10

3.08

2773.38

25.94

23.42

-9.68

प्रशोर्धत पाम आयल
उनी गलैं चा कापेि
भिमासको तेल (प्रशोर्धत)
अन्य

स्रोत: भन्सार टवभाग, मंर्सर २०७६।
चालु आर्र्क
थ वर्थको पटहलो 5 मटहनासम्मको कुल र्नकासीमा प्रमुख ५ वस्तुको
अंश 50.79 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो

9223

6.2

२९९२९८०२

७.४

वस्तु पैठारी

३३१६

३५२०

६.२

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो ५ मटहनामा कुल वस्तु पैठारी रू. 5 खबथ

६७०८५२१

७००८३६४

४.५

१२३१४६

१४१२८९

१४.७

81 अबथ 25 करोड रहेको छ। यस्तो पैठारी गत आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्धको

७३५

७४३

०.८

२७८६६५०

५

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मंर्सर २०७६।
#क+ख+ग

२

६

तार्लका (ग): टविीय पहूँचका सूचकहरु

बैङ्क तर्ा टविीय सं स्र्ाको

१

५

१८.78 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।

सूचकहरु

ि.सं .

(रु. अबथमा)

२०७५

वगथका बैङ्क तर्ा टविीय सं स्र्ाहरुको मात्र।

ँ ी बजार
पूज
वाटर्थक टवन्दुगत आधारमा २०७५ मंर्सर मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क 1148.78
टवन्दुमा रहेकोमा २०७६ मंर्सर मसान्तमा यस्तो सूचकाङ्क ११54.12 मा
कायम भएको छ।

अनुपात 30.83 प्रर्तशत रहेको र्र्यो ।

तुलनामा 4.24 प्रर्तशतले न्यून हो। अशघल्लो आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्धमा
यस्तो पैठारी 34.2 प्रर्तशतले बढे र 6 खवथ 69 अवथ 97 करोड रहेको र्र्यो।
चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो 5 मटहनाको कुल पैठारी मध्ये भारत, चीन र अन्य
दे शहरुबाि भएको पैठारीको अंश िमश: ६०.1५ प्रर्तशत, १७.63 प्रर्तशत
र 22.2 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो
अंश िमश: ६३.68 प्रर्तशत, १४.60 प्रर्तशत र 21.72 प्रर्तशत रहेको
र्र्यो। चालु आर्र्क
थ वर्थको मंर्सरसम्म भारत र अन्य दे शबाि भएको पैठारी
िमश: 9.55 प्रर्तशत र ८.७३ प्रर्तशतले घिे को छ भने चीनबाि भएको
पैठारी 15.62 प्रर्तशतले बढे को छ। मुख्य दश वस्तुको पैठारी मूल्यको

समग्र मूल्य शस्र्र्त

आधारमा हेदाथ यस अवर्धमा तयारी कपडाको पैठारी बढे को छ भने र्डजेल,

२०७६ कार्तथक मटहनामा वाटर्थक र्बन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीर्त 5.76 प्रर्तशत

एम.एस. टवलेि, पेट्रोल, एच.आर.सीि लगायतका वस्तुको पैठारी घिे को छ।

रहेको छ। यस अवर्धमा तरकारी, फलफुल, मसला, मासु र माछा, मसला,

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np
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तार्लका (ङ) : २०७६ मंर्सर मटहनासम्ममा पैठारी भएका प्रमुख ५
वस्तुहरु

ि.सं.

वस्तुको नाम

(रु. अबथमा)

२०७५

२०७६

मंर्सर

मंर्सर

वृटि

प्रर्तशत

नेपाली कामदारको सं ख्या 14.57 प्रर्तशतले बढे र १ लाख 6 हजार ४ सय
75 पुगेको छ। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को सोही अवर्धमा यस्तो सं ख्या
40.2 प्रर्तशतले घिे को र्र्यो। त्यसैगरी, चालु आर्र्थक वर्थको मंर्सरसम्म
वैदेशशक रोजगारीमा जान पुन:श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको सं ख्या

१

र्डजेल

45.94

38.50

-16.19

२

तयारी कपडा

16.10

16.79

4.28

३

एम. एस. टवलेि

30.07

17.00

-46.97

४

पेट्रोल

15.85

15.57

-1.73

जान श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको संख्या बढे को छ।

५

एच.आर. सीि

12.24

12.12

-0.96

चालु खाता एवम् शोधानान्तर शस्र्र्त

६

अन्य

484.78

481.25

-0.73

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 4 मटहनामा शोधानान्तर शस्र्र्त रू. 27

स्रोत: भन्सार टवभाग, मंर्सर २०७६।

7.59 प्रर्तशतले बढे र १ लाख 10 हजार 9 सय 6 पुगेको छ। गत आर्र्क
थ
वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो सं ख्या 1.4 प्रर्तशतले घिे को र्र्यो।
चालु आर्र्क
थ वर्थको मंर्सर मटहनासम्मको तथ्याङ्कलाई हेदाथ वैदेशशक रोजगारीमा

अबथ 29 करोडले वचतमा रहेको छ। गत आर्र्क
थ
वर्थको सोही अवर्धमा

चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो 5 मटहनामा र्डजेलको पैठारी (पररमाणमा) १.41
प्रर्तशतले घिे र 5 लाख 93 हजार 43 टकलोर्लिर रहेको छ। त्यसैगरी यस
अवर्धमा बस, र्मर्नबस, जीप, कार, भ्यान लगायतका सवारीसाधन (मोिरसाईकल
तर्ा ठू ला सवारीसाधन बाहेक) को पैठारी (सं ख्यामा) गत आर्र्थक वर्थको सोही
अवर्धको तुलनामा 4.83 प्रर्तशतले घिे र 35 हजार 2 सय 56 रहेको छ।
गत आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो सं ख्या 37 हजार 47 रहेको र्र्यो।
चालु आर्र्थक वर्थको पटहलो 5 मटहनामा मोिरसाईकलको पैठारी (सं ख्यामा) गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा 1.13 प्रर्तशतले बढे र १ लाख 43
हजार 3 सय 19 रहेको छ।

शोधानान्तर शस्र्र्त रू. 57 अवथ 33 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी
यस अवर्धमा चालु खाता रू. 37 अबथ 30 करोडले घािामा रहेको छ। गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो घािा रू. 88 अवथ 43 करोड रहेको
र्र्यो।

टवदे शी टवर्नमय सशिर्त
२०७६ असार मसान्तमा टवदे शी टवर्नमय सशिर्त रू. १० खबथ ३८ अबथ ९२
करोड रहेकोमा २०७६ कार्तथक मसान्तमा यस्तो सशिर्त 6.2 प्रर्तशतले बढे र
रु.१1 खवथ 3 अवथ 12 करोड पुगक
े ो छ। २०७५ कार्तथक मसान्तमा यस्तो
सशिर्त रू.१0 खवथ 82 अबथ ९1 करोड रहेको र्र्यो। आर्र्थक वर्थ

व्यापार सन्तुलन

२०७६/७७ को पटहलो 4 मटहनाको आयातलाई आधार मान्दा टवदे शी टवर्नमय

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा कुल वस्तु व्यापार घािा गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा 6.29 प्रर्तशतले घिे र रू. 5 खवथ
33 अबथ 64 करोड कायम रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा
वस्तु व्यापार घािा 36.1 प्रर्तशतले बढे को र्र्यो।
आन्तररक उत्पादनलाई प्रबिथन गने, स्वदे शमा नै औद्योर्गक कच्चा पदार्थको
उत्पादन बढाउन एवं टवलाशीजन्य वस्तुको आयात र्नरुत्साहन गने सरकारी
नीर्त, जलटवद्युत उत्पादनको वृटिसँगै टवद्युतको आन्तररक उपभोगमा आएको
बृटिको कारण र्डजेलको पैठारीमा आएको कमी, र्समेन्ि, शक्लङ्करको आन्तररक
उत्पादनमा भएको वृटि तर्ा सवारी साधनको पैठारीलाई व्यवशस्र्त गनथ गररएको
नीर्तगत व्यवस्र्ा लगायतका कारण पैठारी घिे को तर र्नकासीमा बृटि हुँदै
गएकोले वस्तु व्यापार घािा तुलनात्मक रुपमा घट्दै गएको छ।

सेवा व्यापार

सशिर्तले ८.7 मटहनाको वस्तु तर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथप्त रहने दे शखन्छ।

टवदे शी लगानी
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा खुद प्रत्यक्ष टवदे शी लगानी
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा 16.1 प्रर्तशतले बढे र रु. 4 अवथ
92 करोड पुगक
े ो छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो लगानी 58.3
प्रर्तशतले घिे को र्र्यो।

टवर्नमय दर
२०७६ असार मसान्तमा नेपाली रुपैँयाको अमेररकी डलर १ को खररद
टवर्नमयदर रू. १०९.३६ रहेकोमा २०७६ कार्तथक मसान्तमा नेपाली रुपैंया
अमेररकी डलरसँग 4.5 प्रर्तशतले अवमूल्यन भई रु.1१४.५६ रहेको छ।
अशघल्लो वर्थको सोही अवर्धमा पर्न नेपाली रुपैंया ४.८ प्रर्तशतले अवमूल्यन
भएको र्र्यो।

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा सेवा आय रू. 59 अबथ
97 करोड र सेवा खचथ रू. 62 अबथ 68 करोड भई खुद सेवा आय रू. 2
अबथ 71 करोडले घािामा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा खुद
सेवा आय रू. 13 अबथ 19 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।

टवप्रेर्ण आप्रवाह तर्ा वैदेशशक रोजगार

कम्पनी दताथ
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा र्प कम्पनी दताथको सं ख्या
11 हजार 26 रहेको छ। गत आर्र्क
थ वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो संख्या
11 हजार 3 सय 20 रहेको र्र्यो।

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा टवप्रेर्ण आय रू. 3 खवथ
4 अबथ 97 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो आय
रू. 3 खवथ 12 अबथ 26 करोड रहेको र्र्यो।
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो पाँच मटहनामा वैदेशशक रोजगारीमा जान
अशन्तम श्रम स्वीकृर्त (सं स्र्ागत तर्ा व्यशक्तगत-नयाँ र वैद्यार्नकीकरण) र्लने

http://www.mof.gov.np

अन्य आर्र्थक गर्तटवधी

इमेल: epad@mof.gov.np

पयथिक आगमन

सन् २०१९ को अक्िोवरसम्म १० मटहनाको अवर्धमा नेपाल आउने पयथिकको
सं ख्या (भारत बाहेक) ८.० प्रर्तशतले बढे र ९ लाख ७५ हजार ५ सय ५७ पुगेको
छ। सन् २०१८ को सोही अवर्धमा यस्तो सं ख्या ९ लाख ३ हजार ५ सय
९३ रहेको र्र्यो।
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चालु आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहना (जुलाई दे शख अक्िोवर)
मा नेपाल आउने पयथिकको संख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा
१.२ प्रर्तशतले बढे र ३ लाख ८८ हजार ८८ पुगेको छ। गत आर्र्क
थ वर्थको
सोही अवर्धमा यस्तो सं ख्या ३ लाख ८३ हजार ५ सय ७९ रहेको र्र्यो।

टवद्युत उपभोग
चालु आर्र्क
थ वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा टवद्युत उपभोग गत
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तुलनामा 18.6 प्रर्तशतले वढे र 2529.8
र्गगावाि घण्िा पुगक
थ वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो उपभोग
े ो छ। गत आर्र्क
2133.9 र्गगावाि घण्िा रहेको र्र्यो।

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ


राजस्व बोडथ गठन आदे श सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृर्तका लार्ग नेपाल सरकार



नेपालको सं टवधानको धारा २४१ को उपधारा ४ बमोशजम महालेखा



(मशन्त्रपररर्द्) मा पेश भएको।


फैसला कायाथन्वयन र्नदे शनालयमा कायाथन्वयनमा पठाइएको।

परीक्षकबाि 2076 साउन 1 गतेदेशख सङ्घ, प्रदे श तर्ा स्र्ानीय तहमा
गनथ मुद्रण टवभाग पठाइएको।

ररि नं. 067-WO-0074, 062-WO-2677 र 063-WO-0028

मुद्दाको लगत कट्टाका लार्ग सवोच्च अदालत, फैसला कायाथन्वयन

लागू हुने गरी स्वीकृत भएका १४२ म.ले.प. फारामहरू सूचना प्रकाशन


ररि नं. 070-WO-0689 मुद्दाको लगत कट्टाका लार्ग सवोच्च अदालत,

र्नदे शनालयमा कायाथन्वयनका लार्ग पठाईएको।


टवर्भन्न राजस्व छु िका सूचनाहरु सम्पादनको लार्ग कानून, न्याय तर्ा

नेपाल रे ल्वे कम्पनी र्लर्मिे डको कमथचारी प्रशासन (सेवा, शतथ, सुटवधा)
टवर्नयमावली, २०७६ को मस्यौदामा सहमर्त उपलब्ध गराइएको।

सं सदीय मार्मला मन्त्रालय पठाइएको र उक्त मन्त्रालयबाि सम्पादन भई
आएका सूचनाहरु प्रकाशन गनथ मुद्रण टवभाग पठाइएको।

मन्त्रालयका गर्तटवधीहरु



र्मर्त 2076/08/26 गतेको माननीय अर्थमन्त्री स्तरको र्नणथयबाि



आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ का लार्ग नेपाल सरकारले प्रदे श सरकार र

क्षमता अर्भवृटिका लार्ग दुई जना कम्प्युिर इशन्जर्नयरलाई Certified

स्र्ानीय तहलाई हस्तान्तरण गनुथ पने समपुरक रकम रु 9 अबथ 63
करोड 24 लाख र टवशेर् अनुदान रु 9 अबथ 42 करोड 86 लाख 9

Data Center Professional (CDCP) तार्लममा सहभागी गराइएको।



हजार गरी कुल रु 19 अबथ 6 करोड 10 लाख 9 हजार रकम
"स्वच्छ कर प्रशासन: सुशासन र टवकास" भन्ने मूल नाराका सार् मंर्सर

दे शख २५ गतेसम्म कायथशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको।


१ दे शख ७ गतेसम्म सप्ताहव्यापी कायथिमहरु आयोजना गरी ८ औ ं राटष्ट्रय
माननीय अर्थमन्त्रीज्युबाि 2076 मंसीर २१ गते तातोपानी भन्सार
कायाथलय र

तर्ा अन्तकृथया कायथिम सम्पन्न गररएको।


प्रस्ताटवत लाचाथ सुख्खा बन्दरगाहको र्नरीक्षण गनुथ भएको।

भन्सार कायाथलयहरुलाई पठाइएको। वैकशल्पक कायथयोजना अनुरुप

ँ ी बजारको प्रविथन, र्नयमन र सिालनका लार्ग
र कानूनी व्यवस्र्ा एवं पूज

कायाथन्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाि सुक्ष्म अनुगमन

भएका र्नणथय र कामकारबाही सम्बन्धी टववरण प्रर्तर्नर्ध सभा अर्थ



इजरायल पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालय माफथत इजरायल सरकारलाई अनुरोध
गने भनी र्नणथय भएको।

आर्र्थक ऐन २०७६ ले गरे का सं सोधनहरुलाई समावेश गरी एकीकृत
भन्सार महसुल दरबन्दी प्रकाशन गरी सबै भन्सार कायाथलयहरु एवं

नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) बाि र्मर्त २०७६/०८/०८ मा साना

कृटर् प्रशशक्षार्ीहरु ६ सय जनालाई Learn and Earn कायथिममा



गने व्यवस्र्ा र्मलाइएको।


टकसान टवकास लघुटवि टविीय सं स्र्ाका टवर्भन्न कायथिमहरुमा सं लग्न

राजस्व लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गनथ राजस्व सं कलनको वैकशल्पक
कायथयोजना तयार गरी आनतररक राजस्व टवभाग र भन्सार टवभागबाि सबै

ँ ी बजार र मुद्रा बजार व्यवस्र्ापनको लार्ग भएका नीर्तगत
नेपालको पूज

सर्मर्तमा पठाइएको।

क्षेत्रको लार्ग

१९ गते सम्म छलफल/अन्तरटिया गररएको।


चौमार्सक बैठक र्मर्त 2076 मंसीर 12 गते सम्पन्न भएको।


कारोबार, बहुमूल्य धातु र गैरनाफामूलक

र उक्त क्षेत्रसँग सम्बशन्धत र्नकायका पदार्धकारीबीच मंर्सर १८ दे शख

गते मेची भन्सार कायाथलयको र्नरीक्षण गनुथ भएको।

मन्त्रालयस्तररय टवकास समस्या समाधान सर्मर्त (MDAC) को प्रर्म

घरजग्गा

Supervisory Manual का सम्बन्धमा एशशयाली टवकास बैँकका टवज्ञहरु

207६ मंसीर 27 गते आन्तररक राजस्व कायाथलय भद्रपुर र मंसीर 28


AML/CFL सम्बन्धी क्षेत्रगत जोशखम मूल्याङ्कन उपसर्मर्तहरुबीच राटष्ट्रय
जोशखम मूल्याङ्कन प्रर्तवेदन लेखन सम्बन्धमा मंर्सर १६ गते छलफल

कर ददवस सम्पन्न भएको।


AML/CFL सम्बन्धी राटष्ट्रय जोशखम मूल्याङ्कन सम्बन्धमा World Bank

को प्राटवर्धक सहयोगमा सम्बि र्नकायहरुको सहभार्गतामा मंर्सर २३

हस्तान्तरण गररएको।


यस मन्त्रालयमा रहेको Data Center को Operational कायथको

सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ध गराइएको।

अन्य गर्तटवर्धहरु


राजस्व च ुहावि र्नयन्त्रण उच्च स्तरीय अनुगमन सर्मर्तको बैठक सर्मर्तका

सं योजक तर्ा मा. अर्थमन्त्री युवराज खर्तवडाको अध्यक्षतामा र्मर्त

चालू आर्र्क
थ वर्थको प्रारम्भमा यस मन्त्रालयको बेरुजू रकम रू.52 अवथ

२०७६ मंर्सर १८ मा सम्पन्न भएको। उक्त बैठकबाि राजस्व च ुहावि

2076 मंर्सर मसान्तसम्म रू.६५ करोड ५२ लाख ९९ हजार फछ्यौि

अनुसन्धान टवभाग र सुरक्षा र्नकाय लगायत राजस्व च ुहावि र्नयन्त्रणमा

66 करोड 33 लाख 30 हजार

रहेको र उक्त बेरुजू रकममध्ये

भई 1.24 प्रर्तशत प्रगर्त हार्सल गररएको।

http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np

र्नयन्त्रणका लार्ग भन्सार टवभाग, आन्तररक राजस्व टवभाग, राजस्व
सं लग्न केन्द्रीय स्तरका र्नकायहरुबाि सं वद
े नशील भन्सार नाकाहरुमा
ु
सं यक्त
रुपमा अनुगमन गने, भन्सार नाकाबाि अस्र्ायी रुपले प्रवेश गने
फोन नं .: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं. : ०१-४२११३२५
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यात्रुवाहक सवारी साधन र अन्य सवारी साधनको भन्सार टवभागले



कडाइका सार् चेकजाँच गने व्यवस्र्ा र्मलाउने, सं वद
े नशील नाकाहरुमा

र्नगमका प्रमुख र्गल हासकेलले र्मर्त २०७६ मंर्सर २४ मा भेिवाताथ

यर्ाशीघ्र भन्सार र राजस्व प्रहरीबीच समन्वय गरी गस्ती पररचालन गने,

गनुभ
थ यो। माननीय अर्थमन्त्रीले इजरायलले नेपाललाई लामो समयदे शख

सुरक्षा र्नकाय र राजस्व प्रशासनबीच सूचनाको आदान प्रदान गरी राजस्व

गरररहेको सहयोगका सार्ै पर्छल्ला वर्थहरुमा नेपालीहरुलाई प्रदान गरे को

च ुहावि र्नयन्त्रणमा र्प समन्वयात्मक ढङ्गले काम गने टवर्यमा र्नणथय

रोजगारीको अवसर र कृटर् क्षेत्रको र्सकाइ लगायत अन्य सहयोगको लार्ग

भई कायाथन्वयनका लार्ग सम्बशन्धत टवभागमा पठाईएको।


धन्यवाद ददनुभएको। इजरायली अन्तराथटष्ट्रय टवकास र्नगमका प्रमुख र्गल

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडासँग अन्तराथटष्ट्रय टवि र्नगम (IFC)

हासकेलले र्सक र कमाऊ (Learn and Earn) कायथिम अन्तगथत प्रत्येक

का एशशया प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री नेना स्िोर्लकोर्भकले

वर्थ ५०० जना नेपाली युवाहरु इजरायल जाने र उनीहरुले त्यहाँ र्नकै

र्मर्त २०७६ मंर्सर १७ मा शशिाचार भेि गनुथ भएको। सो अवसरमा

राम्रो कायथ सम्पादन गरररहेका बताउँ दै उहाँले इजरायली लगानी कताथहरु

नेपालको कृटर् क्षेत्रमा लगानी गनथ इच्छु क रहेको जानकारी ददनुभएको

माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूले नेपालको र्नजी क्षेत्रको टवकास र टवस्तार प्रयासमा

टवश्व बैंक समूहको अन्तराथटष्ट्रय टवि र्नगमको र्नरन्तर सहयोगका लार्ग

र्र्यो। सो भेिमा नेपालका लार्ग इजरायली राजदूत बेनी ओमर,

धन्यवाद व्यक्त गनुभ
थ एको।


माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडासँग इजरायली अन्तराथटष्ट्रय टवकास

इजरायलका लार्ग नेपाली राजदूत डा. अन्जान शाक्य लगायत अन्य
पदार्धकारीहरुको उपशस्र्र्त रहेको र्र्यो।

भेिका िममा एशशया तर्ा प्रशान्ि क्षेत्रका क्षेत्रीय उपाध्यक्षले नेपाल
अन्िराथटष्ट्रय टवि र्नगमका लार्ग सन् २००८ दे शख प्रार्र्मकता प्राप्त
ु को रुपमा स्र्ाटपत रहेको र नेपालको जलटवद्यतु, पूवाथधार क्षेत्र, पयथिन
मुलक
र टविीय बजारको लगानी प्रबिथनमा नेपालको र्नजी क्षेत्रसँग नशजकबाि
सहकायथ गरररहेको जानकारी गराउनु भएको। सोको अर्तररक्त नेपालको
टवकासमा महत्वपूणथ योगदान गने कृटर् व्यवसाय, यातायात, टवि व्यापार,
साना व्यवसाय तर्ा र्नजी इशक्विी र भेन्चर फण्ड जस्ता अन्य टवटवध
क्षेत्र लगायत नेपालमा व्यसाय संचालन गनथ अनकुल वातावरण सृजना
गनथमा अन्तराथटष्ट्रय टवि र्नगमले सटिय योगदान गरररहेको बताउनु
भएको। माननीय अर्थमन्त्रीले र्नजी क्षेत्रबाि हुनसक्ने लगानीका टवर्भन्न
अवसरहरुबारे

चचाथ

गदै

पररवर्तथत

सन्दभथमा

जलटवद्युत

टवकासमा

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खर्तवडासँग इजरायली अन्तराथटष्ट्रय

प्रर्तस्पधाथत्मक क्षमता बढाउने, गुणस्तर कायम गने र लगानीकताथ,

टवकास र्नगमका प्रमुखको भेिवाताथ

व्यवसायी, उपभोक्ता र नेपाल सरकार समेतलाई फाइदा पुग्ने गरी
आयोजना टवकास गनुप
थ ने आवश्यकता प्रर्त जोड ददनु भएको ।सो भेिमा
अन्तराथटष्ट्रय टवि र्नगमका नेपाल समेत हेने क्षेत्रीय र्नदे शक, नेपालका
र्नर्मि कशन्ट्र म्यानेजर लगायत अन्य पदार्धकारीहरुको उपशस्र्र्त रहेको
र्र्यो।



नेपाल-चीन लगानी सहयोग कायथ समूह (Investment cooperation

Working Group) को प्रर्म बैठक र्मर्त २०७६ मंर्सर १३ मा

काठमाण्डौँमा सम्पन्न भएको। उक्त बैठकमा नेपालको तफथबाि
Investment related policies of Nepal, Key areas of
investment co-operation, Economic Co-operation, Visit
Nepal 2020 र Opening of Chinese Bank Branch in Nepal
एजेण्डा प्रस्तुत गररएको। चीन सरकारको तफथबाि Investment
facilitation, Incentives to the investors, Issues related to
foreign employees, Nepal-China Friendship Industrial Park
र Preferential Buyers' Credit एजेण्डा प्रस्तुत गररएको। जलटवद्युत,
पूवाथधार, कृटर्, पयथिन लगायतका महत्वपूणथ क्षेत्रहरुमा शचर्नया लगानी

र्भत्र्याउने सम्बन्धमा लगानीको वातावरण बनाउने, नेपाल भ्रमण वर्थ
२०२० मा शचर्नयाँ पयथिक नेपाल र्भत्र्याउन आवश्यक पहल गने, नेपालमा
शचर्नया बैँकको शाखा खोल्न पहल गने लगायतका टवर्यहरुमा सहमर्त
माननीय अर्थमन्त्री र अन्तराथटष्ट्रय टवि र्नगम (IFC) का एशशया तर्ा

भएको र्र्यो।

प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय उपाध्यक्षबीच शशिाचार भेि



http://www.mof.gov.np

इमेल: epad@mof.gov.np
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