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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ १ अंक 6                                                              माघ, २०७६ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् 
मटहनासम्ममा समटिगत आर्र्थक पररसूचकहरु 
सकारात्मक रहेका छन।् र्नकासीमा भएको 
वटृि र पैठारीमा आएको कमी तर्ा शोधनान्तर 
बचत एवम पयाथप्त टवदेशी टवर्नमय सञ्चिर्तले 
वाह्य के्षत्रमा सन्तलुन कायम हुुँदै आएको छ। 
संघीय सरकारको खचथ बटृि हुुँदै गएको छ ।  
केही वस्तकुो आयात घिेका कारण भन्सार 
टवन्दमुा संकलन हनेु राजस्व घिे पर्न आन्तररक 
राजस्व पररचालनमा उल्लेख्य वटृि भएको छ। 
कराधारमा टवस्तार भएको छ । स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने करदाताको संख्यामा उत्साहजनक 
वटृि भएको छ। वैदेञ्चशक रोजगारीमा जान श्रम 
स्वीकृर्त र्लने कामदारको संख्या चाल ुआर्र्थक 
वर्थको शरुुका मटहनामा केही घिेको भएता पर्न 
पर्छल्ला मटहनाहरुमा यस्तो संख्या तलुनात्मक 
रुपमा बढेको छ। टवद्यतु उत्पादन, आपूर्तथ र 
उपभोग बढेको छ। बैटकङ्ग सेवाको पहुुँच द्रतु 
गर्तले बढ्दैछ भने बीमा टप्रर्मयम संकलनमा 
वटृि हनुकुो सारै् बीमामा जनसंख्याको पुँहचु 
पर्न बढेको छ। प्रमखु आर्र्थक पररसूचकहरुको 
प्रवञृ्चि टवश्लरे्ण गदाथ समग्र मूल्य ञ्चस्र्र्तमा केही 
चाप पदै गएको र बाुँकी आर्र्थक पररसूचकहरु 
सधुार उन्मखु देञ्चखन्छन।् 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खचथ रू. 4 खवथ 9 अबथ 50 करोड रहेको 
छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रू, 3 खबथ 9 अवथ 61 करोड, पूुँजीगत खचथ रू. 62 अवथ 77 करोड र टविीय 
व्यवस्र्ातफथ को खचथ रू. 37 अवथ 13 करोड रहेको छ। 

 

      स्रोत: महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

राजस्व  पररचालन 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा कुल राजस्व पररचालन रू. 4 खबथ 56 अवथ 1९ करोड पगेुको 
छ। गत आर्र्थक वर्थको यसै अवर्धको राजस्व संकलन रु. ४ खवथ 2 अवथ ४६ करोडको तलुनामा 13.3 
प्रर्तशतले  वटृि भएको छ । कुल राजस्व पररचालन मध्ये कर राजस्व रू. 3 खवथ 91 अबथ 98 करोड र गैरकर 
राजस्व रू. 64 अवथ 21 करोड रहेको छ। 

 

      स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्र्ापन महाशाखा। 

र्समेन्ि ञ्चक्लङ्कर, एम एस टवलेि, पत्र्र कोइला लगायतका वस्तकुो पैठारीमा भएको कमीको कारण भन्सार टवन्दमुा 
संकलन हनु ेराजस्वमा गत आ.ब. को परु् मटहनासम्मको तलुनामा भन्सार महशलु 2.2 प्रर्तशत, मूल्य अर्भवटृि 
कर 4.1 प्रर्तशत र  अन्तःशलु्क 8.2 प्रर्तशतले घिेको छ । आन्तररक राजस्वको संकलन भन ेउल्लेख्य रुपमा 
बढेको छ। यस अवर्धमा आयकर तर्ा आन्तररक मूल्य अर्भवटृि करको संकलन गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धको तलुनामा क्रमश: 30.3 प्रर्तशत र 31.7 प्रर्तशतले बृटि भएको छ भने आन्तररक अन्तशलु्क 12.9 
प्रर्तशतले वटृि भएको छ। 
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चािथ (क): आर्र्थक वर्थ 2076/77 को परु्सम्मको मटहनागत खचथ (रु अवथ)

चाल ुखचथ पूुँजीगत खचथ टवञ्चिय व्यवस्र्ा
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चािथ (ख): आर्र्थक वर्थ 2076/77 को मटहनागत राजस्व असलुी 
(रु अवथमा)

नेपाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 
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चािथ (ग): आर्र्थक वर्थ 2075/76 र 2076/77 को परु्सम्मको राजस्व संकलनको संरचना 

 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्र्ापन महाशाखा 
#अन्य अन्तगथत ञ्चशक्षा सेवा शलु्क र अन्यकर समावेश गररएको छ। 

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

राजस्व ञ्चशर्थक 
आ.ब. २०७६/७७ को 

वाटर्थक लक्ष्य 

राजस्व असलुी  
२०७५ परु्सम्म २०७६ परु्सम्म बटृि 

भन्सार महशलु २१३.२० 79.64 77.93 -2.2 

मूल्य अर्भवटृि कर ३१५.०१ 117.10 126.75 8.2 

आन्तररक ११८.३८ 40.22 52.99 31.7 

पैठारी  १९६.६३ 76.88 73.76 -4.1 

अन्तशलु्क १६९.९८ 61.51 63.65 3.5 

      आन्तररक 106.30 34.08 38.48 12.91 

      वाह्य 63.68 27.43 25.17 -8.24 

आयकर  २८०.३५ 86.43 112.60 30.3 

अन्य # ३०.६२ 14.97 11.05 -26.1 

जम्मा कर राजस्व १००९.१६ 359.64 391.98 9.0 

गैरकर राजस्व १०२.८७ 42.82 64.21 50.0 

कुल राजस्व १११२.०३ 402.46 456.19 13.3 

 स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्र्ापन महाशाखा  
#यस अन्तगथत ञ्चशक्षा सेवा शलु्क र अन्य कर रहेका छन।्बहालकर र ब्याजकरलाई आयकरमा गणना गररएको छ। 

 

करको दायरा टवस्तार 
२०७६ असारसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाताहरुको संख्या २१ लाख ७२ हजार 2 सय  रहेकोमा २०७६ परु् मटहनासम्म यस्तो संख्या 44.18 प्रर्तशतले 
बढेर 31 लाख 31 हजार 9 सय 53 पगेुको छ। २०७६ परु्सम्म व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाता 13 लाख 23 हजार 98 तर्ा व्यञ्चिगत 
स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाता 18 लाख 5 हजार 4 सय 33 पगेुका छन।् चाल ुआर्र्थक वर्थको परु् मटहनासम्ममा व्यञ्चिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाता 
8 लाख 13 हजार 9 सय 78 र्प भएका छन।् २०७६ परु्सम्म मूल्य अर्भवटृि करमा दताथ भएका करदाता २ लाख 46 हजार 6 सय 11 पगेुका छन।् 
चाल ुआर्र्थक वर्थको परु् मटहनासम्ममा 34 हजार 1 सय 42 नयाुँ करदाताहरु मूल्य अर्भवटृि करमा दताथ भएका छन।् २०७६ परु्सम्म अन्त:शलु्कमा दताथ हनुे 
करदाताको संख्या 95 हजार 3 सय 49 पगेुको छ। 
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तार्लका (ख): व्यञ्चिगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 
२०७६ असारसम्म 
स्र्ायी लेखा नम्बर 

र्लएका करदाताको संख्या 
 

२०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा 
र्प भएका स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन े

करदाताको संख्या 
 

२०७६ परु्सम्ममा स्र्ायी 
लेखा नम्बर र्लन ेजम्मा 

करदाताको संख्या 
 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN) ११७८३८३ 150877 1323098 12.28 

व्यञ्चिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) ९९३०८० 813978 1805433 
81.80 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी 

लेखा नम्वर (WPAN) 
७३७ 2685 3422 

 
364.31 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर २१७२२००                        ९६७५४०                                          3131953 
44.18 

मूल्य अर्भवटृि कर २१३७७० 34142 246611 15.36 

अन्त:शलु्क ७७४१४ 17935 95349 23.17 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग, परु् २०७६। 

सावथजर्नक ऋण तर्ा वैदेञ्चशक सहयोग 
२०७६ परु् मटहनासम्म संघीय सरकारको र्तनथ बाुँकी खदु सावथजर्नक ऋण रू. 
11 खबथ 5 अबथ 13 करोड पगेुको छ। यस मध्ये आन्तररक ऋण रू. ४ 
खबथ 51 अबथ 8 करोड र वैदेञ्चशक ऋण रू. ६ खबथ 54 अबथ 5 करोड रहेको 
छ। यस अवर्धमा संघीय सरकारले आन्तररक ऋण तफथ  रू. 2 अवथ 40 करोड 
वरावरको साुँवा भिुानी र रू. 10 अबथ 37 करोड 11 लाख वरावरको व्याज 
भिुानी गरेको छ। त्यसैगरी, बाह्य ऋणतफथ  सावाुँ रू. 9 अवथ 72 करोड र 
व्याज रू. 2 अवथ 6 करोड 65 लाख भिुानी गरेको छ।  

चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा भएको वैदेञ्चशक सहायता 
प्रर्तबिता रू. 72 अबथ 29 करोड रहेको छ। यस मध्ये अनदुान र ऋणको 
टहस्सा क्रमश: 20.81 प्रर्तशत र 79.19 प्रर्तशत रहेको छ।  

चाल ुआर्र्थक वर्थको परु् मटहनासम्ममा संघीय सरकारले प्राप्त गरेको वैदेञ्चशक 
अनदुान गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको  रू.7 अवथ 8 करोडको तलुनामा 
9३.8 प्रर्तशतले बढेर रू. 13 अवथ 73 करोड पगेुको छ। त्यसैगरी, यस 
अवर्धमा संघीय सरकारले प्राप्त गरेको वैदेञ्चशक ऋण गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धको रू. 26 अवथ 55 करोडको तलुनामा 22.2 प्रर्तशतले बृटि भई रू. 
32 अवथ 44 करोड पगेुको छ।  

टविीय क्षते्र  
२०७6 परु् मसान्तसम्म वाञ्चणज्य बैंकको उपञ्चस्र्र्त भएका स्र्ानीय तहको 
संख्या 7४5 पगेुको छ। गत वर्थको परु् मटहनासम्म यस्तो संख्या 703 रहेको 
र्र्यो । 2075 परु् मटहनासम्म बैंक शाखा सञ्जाल 7 हजार 5 सय 91 
रहेकोमा 2076 परु् मटहनासम्म यस्तो संख्या ९ हजार २ सय 97 पगेुको 
छ। वाटर्थक र्बन्दगुत रुपमा 2076 मंर्सरमा र्नजी के्षत्रमा प्रवाह हनुे बैंक कजाथ 
15 प्रर्तशत र बैंक तर्ा टवञ्चिय संस्र्ाको र्नके्षप संकलन 15.6 प्रर्तशतले 
वटृि भएको छ । 
चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो 6 मटहनामा बीमा टप्रर्मयम संकलन गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धको रु. 42 अवथ 22 करोडको तलुनामा 43.3 प्रर्तशतले 
बढेर रू. 60 अबथ 51 करोड पगेुको छ।  

२०७६ परु् मटहनासम्म वैदेञ्चशक रोजगारीमा जान े सटहत बीमा सेवा पगेुको 
जनसंख्या ८0 लाख 73 हजार 4 सय 12 रहेको छ। यो संख्या कुल 
जनसंख्याको 26.9 प्रर्तशत हो। २०७५ परु् मटहनासम्म बीमा सेवा पगेुको 
जनसंख्या 23.8 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

तार्लका (ग): टविीय पहूुँचका सूचकहरु  

सूचकहरु 
२०७६  

असारसम्म 

२०७६ 
मंर्सरसम्म 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

बैङ्क तर्ा टविीय संस्र्ाको 
शाखा सञ्जाल संख्या 8686 9297* 7.03 

र्नके्षप खाता संख्या# २७८६६५०5 २९९२९८०२ ७.४ 

ATM को संख्या# ३३१६ ३५२० ६.२ 

Debit Card संख्या# ६७०८५२१ ७००८३६४ ४.५ 

के्रर्डि काडथ संख्या# १२३१४६ १४१२८९ १४.७ 

वाञ्चणज्य बैंक पगेुको 
स्र्ानीय तहको संख्या ७३५ ७४5* 1.09 

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क  

*परु्सम्मको 
#क+ख+ग वगथका बैङ्क तर्ा टविीय संस्र्ाहरुको मात्र। 

पूुँजी बजार  
वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा २०७५ परु् मसान्तमा 1178.0 टवन्दमुा रहेको 
नेप्से सूचकाङ्क २०७६ परु् मसान्तमा 1263.4 मा कायम भएको छ।  

समग्र मूल्य ञ्चस्र्र्त 
२०७६ मंर्सर मटहनामा वाटर्थक र्बन्दगुत उपभोिा मदु्रास्फीर्त 6.5 प्रर्तशत 
रहेको छ। यस अवर्धमा तरकारी, फलफुल, मसला, दाल तर्ा गेडागडुी, 
घरायसी उपयोर्गताका वस्त ुतर्ा सेवा, लगुा तर्ा जिुा र ञ्चशक्षा उपसमूहको 
मूल्य वटृि तलुनात्मक रुपमा बढी रहेको छ। यस अवर्धमा र्ोक मूल्यमा समेत 
चाप पनथ र्ालेको छ । 

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नकासी  
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा कुल वस्त ुर्नकासी अञ्चघल्लो 
वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 26.1 प्रर्तशतले वटृि भई रू. 57 अबथ 28 
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करोड पगेुको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुर्नकासी 10.3 
प्रर्तशतले बढेर रु. 45 अवथ 41 करोड रहेको र्र्यो। चाल ुआर्र्थक वर्थको 
परु् मटहनासम्ममा भारततफथ को र्नकासी 48.8 प्रर्तशतले बढेको छ भन ेचीन 
र अन्य देशहरुतफथ को र्नकासी क्रमश: 8.5 प्रर्तशत र 3.8 प्रर्तशतले घिेको 
छ। यस अवर्धमा पाम आयल, भिमासको तेल (प्रशोर्धत), अलैची, अन्य कपडा 
लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ। 

तार्लका (घ) : २०७६ परु् मटहनासम्ममा र्नकासी भएका मखु्य ५ वस्तहुरु  
(रु. अबथमा) 

क्र.सं. वस्तकुो नाम २०७५ परु् 
२०७६ 
परु् 

बटृि प्रर्तशत 

१ प्रशोर्धत पाम आयल 2.35 13.90 492.1 

२ सेन्रे्टिक यानथ 4.65 4.21 -9.5 

३ उनी गलैंचा कापेि 3.87 3.74 -3.4 

४ तयारी कपडा 3.23 2.96 -8.4 

५ भिमासको तेल (प्रशोर्धत) ०.32 4.38 1269.5 

६ अन्य वस्तहुरु 30.99 28.09 -9.4 

 जम्मा 45.51 57.28 26.1 

स्रोत: भन्सार टवभाग  

वस्त ुपैठारी 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा कुल वस्त ुपैठारी रू. 6 खबथ 
9४ अबथ 69 करोड रहेको छ। यस्तो पैठारी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 
तलुनामा 4.04 प्रर्तशतले न्यून हो। अञ्चघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा 
यस्तो पैठारी 30.5 प्रर्तशतले बढेर रु.7 खवथ 23 अवथ 94 करोड रहेको 
र्र्यो। चाल ुआर्र्थक वर्थको परु् मटहनासम्म भारतबाि भएको पैठारी 9.1 
प्रर्तशतले घिेको छ भने चीन र अन्य देशबाि भएको पैठारी क्रमशः 12.1 
प्रर्तशत र 0.4 प्रर्तशतले बढेको छ। मखु्य पाुँच वस्तकुो पैठारी मूल्यको 
आधारमा हेदाथ यस अवर्धमा तयारी कपडाको पैठारी बढेको छ भने र्डजेल, 
एम.एस. टवलेि, एच.आर.सीि लगायतका वस्तकुो पैठारी घिेको छ। 

तार्लका (ङ) : २०७६ परु् मटहनासम्ममा पैठारी भएका मखु्य ५ वस्तहुरु 
(रु. अबथमा) 

क्र.सं. वस्तकुो नाम 
२०७५  

परु्  
२०७६  

  परु् 

वटृि 
प्रर्तशत  

१ र्डजेल 55.14 49.15 -10.9 
२ तयारी कपडा  17.84 18.35 2.9 

३ एम. एस. टवलेि 38.65 22.26 -42.4 

४ पेट्रोल 18.19 18.27 0.5 

५ एच.आर. सीि 14.32 14.29 -0.2 
६ अन्य वस्तहुरु 579.80 572.37 -1.3 

 जम्मा 723.94 694.69 -4.04 
स्रोत: भन्सार टवभाग  
 

व्यापार सन्तलुन 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा कुल वस्त ुव्यापार घािा गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 6.1 प्रर्तशतले घिेर रू. 6 खवथ 37 

अबथ 41 करोड कायम रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा वस्त ु
व्यापार घािा 32.2 प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

आन्तररक उत्पादनलाई प्रबिथन गने, स्वदेशमा नै औद्योर्गक कच्चा पदार्थको 
उत्पादन बढाउने एवं टवलाशीजन्य वस्तकुो आयात र्नरुत्साहन गने सरकारी 
नीर्त, जलटवद्यतु उत्पादनको वटृि, र्समेन्ि, ञ्चक्लङ्करको आन्तररक उत्पादनमा 
भएको वटृि तर्ा सवारी साधनको पैठारीलाई व्यवञ्चस्र्त गनथ गररएको नीर्तगत 
व्यवस्र्ा लगायतका कारण पैठारी घिेको तर र्नकासीमा बृटि हुुँदै गएकोले 
वस्त ुव्यापार घािामा सधुार हुुँदै गएको छ। 

सेवा व्यापार 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा सेवा आय रू. 75 अबथ 58 
करोड र सेवा खचथ रू. 79 अबथ 36 करोड भई खदु सेवा आय रू. 3 अबथ 
78 करोडले घािामा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा खदु सेवा 
आय रू. 8 अबथ 49 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

पयथिन आयमा १३.4 प्रर्तशतको वटृि र ञ्चशक्षा तफथ को खचथमा 33.3 प्रर्तशतले 
कमी आएको कारण सेवा के्षत्रको असन्तलुनमा पर्न सधुार हुुँदै गएको छ । 

टवप्ररे्ण आप्रवाह तर्ा वैदेञ्चशक रोजगार 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा टवप्ररे्ण आय रू. 3 खवथ 
76 अबथ 99करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो आय 
रू. 3 खवथ 76 अबथ 59 करोड रहेको र्र्यो। 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्म वैदेञ्चशक रोजगारीमा जान अञ्चन्तम 
श्रम स्वीकृर्त  र्लन ेनेपाली कामदारको संख्या 20.१ प्रर्तशतले बढेर १ लाख 
36 हजार 1 सय 32 पगेुको छ। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को सोही 
अवर्धमा यस्तो संख्या 39.1 प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। त्यसैगरी, चाल ुआर्र्थक 
वर्थको परु् मटहनासम्म वैदेञ्चशक रोजगारीमा जान पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लन ेनेपाली 
कामदारको संख्या 0.52 प्रर्तशतले बढेर १ लाख 33 हजार 4 सय 74 
पगेुको छ।  

चाल ुखाता एवम ्शोधानान्तर ञ्चस्र्र्त 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा शोधानान्तर ञ्चस्र्र्त रू. 23 
अबथ 30 करोडले वचतमा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा 
शोधानान्तर ञ्चस्र्र्त रू. 85 अवथ 32 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी 
यस अवर्धमा चाल ुखाता घािामा उल्लेख्य सधुार मई रु. 70 अबथ 32 करोड 
कायम रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो घािा रू. 1 खवथ 
16 अवथ 33 करोड रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सञ्चिर्त 
२०७६ असार मसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सञ्चिर्त रू. १० खबथ ३८ अबथ ९२ 
करोड रहेकोमा २०७६ मंर्सर मसान्तमा यस्तो सञ्चिर्त 4.8 प्रर्तशतले बढेर 
रु.10 खवथ 88 अवथ 31 करोड पगेुको छ। २०७५ मंर्सर मसान्तमा यस्तो 
सञ्चिर्त रू.१0 खवथ 65 अबथ 80 करोड रहेको र्र्यो। आर्र्थक वर्थ 
२०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनाको आयातलाई आधार मान्दा टवदेशी टवर्नमय 
सञ्चिर्तले ८.3 मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात धान्न पयाथप्त रहन ेदेञ्चखन्छ।  
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टवदेशी  लगानी 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा प्रत्यक्ष टवदेशी लगानी प्रर्तविता 
गत आर्र्थक वर्थको रु. 45 अवथ 83 करोड 36 लाख को तलुनामा 315.3 
प्रर्तशतले वटृि भई रु. 1 खवथ 90 अवथ 36 करोड 20 लाख पगेुको छ । 
यस मध्ये लगानी बोडथ माफथ त रु 1 खवथ 62 अवथ 37 करोड 70 लाख र 
उद्योग टवभाग माफथ त रु 27 अवथ 98 करोड 50 लाख बराबरको टवदेशी 
लगानी  स्वीकृत भएको छ । 

टवर्नमय दर 
२०७६ असार मसान्तमा नेपाली रुपैँयाको अमेररकी डलर १ को खररद 
टवर्नमयदर रू. १०९.३६ रहेकोमा २०७६ मंर्सर मसान्तमा नेपाली रुपैंया 
अमेररकी डलरसुँग 3.3 प्रर्तशतले अवमूल्यन भई रु.113 रहेको छ। अञ्चघल्लो 
वर्थको सोही अवर्धमा पर्न नेपाली रुपैंया ४.9 प्रर्तशतले अवमूल्यन भएको 
र्र्यो।  

 

 

अन्य आर्र्थक गर्तटवधी 
कम्पनी  दताथ 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा र्प कम्पनी दताथको संख्या 
13 हजार 91 रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो संख्या 
13 हजार 3 सय 95 ले र्प भएको र्र्यो। 

पयथिक आगमन 
सन ् २०१८ मा स्र्लमागथबाि नेपाल आउन े भारतीय पयथिक बाहेकका 
पयथिकको संख्या 11 लाख 7३ हजार 72 रहेकोमा सन ्२०१९ मा यस्तो 
संख्या 2.1 प्रर्तशतले वटृि भई 11 लाख  97 हजार 1 सय 91 पगेुको छ। 

टवद्यतु उपभोग 
चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 5 मटहनामा टवद्यतु उपभोग गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 17 प्रर्तशतले वढेर 3042 र्गगावाि 
घण्िा पगेुको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो उपभोग 2599.7 
र्गगावाि घण्िा रहेको र्र्यो।आन्तररक उजाथ उत्पादन वटृिसुँगै भारतबाि हनु े
टवद्यतु आयात अञ्चघल्लो वर्थको तलुनामा 20 प्रर्तशतले घिेको छ   ।

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ 

 नेपाल चािथडथ एकाउन्िेन््स संस्र्ाको कमथचारी सेवा शतथ (पटहलो संशोधन) 
टवर्नयमावली, २०७६ मा स्वीकृर्त प्रदान गररएको छ।  

 बैटङ्कङ्ग कसूर तर्ा सजाय (दोश्रो संशोधन) टवधेयक, 2076, मालवस्तकुो 
वगीकरण तर्ा उत्पञ्चि सम्बन्धमा पूवाथदेश जारी गने सम्बन्धी सूचना र 

राजस्व न्यायार्धकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनथ बनेको 
टवधेयक सम्बन्धी काननुको मस्यौदामा तजुथमा सहमर्तको लार्ग कानून, 

न्याय तर्ा संसदीय मार्मला मन्त्रालय पठाइएको छ । 

 टवर्भन्न ऐन, र्नयम, कायथटवर्ध, मापदण्ड तर्ा अध्ययन प्रर्तवदेन सम्बन्धमा 
राय/सहमर्त प्रदान गररएको छ। 

 

 नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरुका सञ्चचव तर्ा टवभागीय/आयोजना 
प्रमखुहरुसंग २०७६ पौर् ६ गतेदेञ्चख १३ गतेसम्म नेपाल सरकारको 
आ.व.२०७६/७७ को वाटर्थक नीर्त तर्ा कायथक्रम र बजेि 
कायाथन्वयनको टवर्यमा समीक्षा सम्पन्न भएको छ।  

 आ.व. २०७६/७७ को बजेि विव्यमा उल्लेख भएअनसुार कमथचारी 
सिय कोर्, नागररक लगानी कोर् र र्नके्षप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोर्को 
टविीय टववरण सम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत  गरी तलुनात्मक टवश्लरे्ण गने 
कायथ शरुु भएको छ।  

 माननीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा र्मर्त २०७६।०९।१६ 
गते"उच्चस्तरीय टविीय के्षत्र समन्वय सर्मर्त" को बैठक बसी  टवगतका 
र्नणथय कायाथन्वयनको समीक्षाका सारै् र्प र्नणथयहरु गरी आवश्यक कायाथर्थ 
सम्बञ्चन्धत र्नकायहरुमा पठाइएको छ । 

 नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को र्मर्त २०७६/०९/२८ को 
र्नणथयानसुार ग्रडे समायोजन सम्बन्धमा सबै सावथजर्नक संस्र्ानहरुलाई 
पररपत्र गररएको छ ।  

 भन्सार सहयोग अदान प्रदान गने सम्झौतामा हस्ताक्षर सटहत नेपाल-चीन 
बञ्चिसौ  वाटर्थक भन्सार सीमा बैंठक (Annual Customs Border 

Meeting) सम्पन्न भएको छ । 

 नेपाल सरकार (मञ्चन्त्रपररर्द्) को र्मर्त २०७६/०९/२१ को र्नणथयानसुार 
श्री र्भष्म राज ढुङ्गाना, मोरङ्गलाई नेपाल र्धतोपत्र बोडथको अध्यक्ष पदमा ४ 
वर्थका लार्ग र्नयिु गररएको छ । 

 मूल्य अर्भवटृि कर र्नदेञ्चशका संशोधन सटहत स्वीकृत भएको छ । 
उपभोिालाई नगद टफताथ (Cash Back)  गने सम्बन्धी कायथटवर्ध स्वीकृत 
भएको छ । 

अन्य गर्तटवर्धहरु 

 माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडासुँग नेपालका लार्ग बलेायतका 
नवर्नयिु राजदतु र्नकोला पोर्लिले अर्थ मन्त्रालयमा ञ्चशिाचार भेि गनुथ 
भयो। उि भेिमा अर्थमन्त्री डा. खर्तवडाले नवर्नयिु राजदतुलाई स्वागत 
गदै सफल कायथकालको लार्ग शभुकामना ददनकुा सारै्, नेपालको टवकासमा 
बेलायत सरकारबाि प्राप्त सहयोगको लार्ग धन्यवाद ददन ुभयो ।  

 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडा र नेपालका लार्ग बेलायतका राजदूत बीच 
ञ्चशिाचार भेिघाि । 

मन्त्रालयका गर्तटवधीहरु 

http://www.mof.gov.np/
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 बेलायतसुँग दोहोरो कर मञु्चि सम्झौताको प्रटक्रया अञ्चघ बढेको उल्लेख 

गनुथ हदैु अर्थमन्त्री खर्तवडाले लगानीको वातावरणमा सधुार भएकोले 
बेलायतका लगानीकताथलाई पयथिन, जलटवद्यतु, सडक लगायतमा लगानी 
गनथ आग्रह गनुथ भयो। नेपालको र्नयाथत बृटिका लार्ग सहजीकरण गनथ 
बेलायत सरकारलाई अनरुोध गनुथका सार्ैं अर्थमन्त्रीले नेपाल भ्रमण वर्थ 
२०२० मा बढी भन्दा बढी बलेायती पयथिकलाई भ्रमण गनथ समेत आग्रह 
गनुथ भयो।  

 राजदतु पोर्लिले नेपाल र बेलायत बीच लामो सम्बन्ध भएको उल्लेख 
गदै आफ्नो कायथकालमा नेपालसगुँ सहकायथ गदै अगार्ड बढ्न ेबताउन ु
भयो ।  

 र्मर्त २०७६/९/२२ गते संघीय संसद राटष्ट्रयसभा अन्तगथतको राटष्ट्रय 
सरोकार तर्ा समन्वय सर्मर्तले आयोजना गरेको ‘समावशेी  टवकास र 
समिृ नेपाल कायथक्रमलाई अर्थमन्त्री डा. खर्तवडाले सम्बोधन गदै 
समावशेी आर्र्थक टवकासका लार्ग उत्पादनका साधनहरुमार्र् सबैको पहुुँच 
समान हनुपुने बताउन ु भयो ।सारै् माननीय अर्थमन्त्रीले भमूी, पूुँजी र 
प्रटवर्धको टवतरणमा समान पहुुँच भए मात्र मलुकुमा आर्र्थक टवकास सम्भव 
भएको बताउन ुहुुँदै त्यसका लार्ग संघीयता कायाथन्यवनमा आएको स्पि 
पानुथ भयो । 

 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडा र्मर्त २०७६/९/२२ गते ‘समावेशी 
टवकास र समिृ नेपाल कायथक्रमलाई सम्बोधन गनुथहुुँदैं  

 संघीय व्यवस्र्ामा गाउुँगाउुँमा समतामलुक टवकासका लार्ग स्र्ानीय तहले 
बजेि टवर्नयोजन गने र समान रुपले टवकास हनु ेबताउुँदै त्यसका लार्ग 
सरकारले उत्पादनका साधन र श्रोतको समान टवतरणमा जोड ददएको 
बताउन ु भयो । सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. खर्तवडाले आर्र्थक टवकास 
समावशेी हनुका लार्ग आर्र्थक वटृि समाबेशी हनुपुने र आर्र्थक बृटि 
समावशेी बनाउनका लार्ग उत्पादनका साधनमार्र् समावशेी पहुुँचको 
सरु्नञ्चितता हनुपुनेमा जोड ददन ुभयो । 

 माननीय अर्थमन्त्रीले २०७६ पौर् १८ गते सती भन्सार र २७ गते 
जलेश्वर भन्सार कायाथलयको भवन उद्घािन गनुथ भयो । भन्सार कायाथलयको 
पूवाथधार बनेपर्छ कायाथलयहरुले सम्पादन गदै आएको मालवस्तकुो 
जांचपास लगायत दैर्नक कायथसन्चालन गनथ सहज भई समग्र व्यापार 
प्रणालीमा सघाउ पगु्नेमा जोड ददन ुभयो ।  

 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खर्तवडा सती भन्सार कायाथलयको उदघािन गनुथहुुँदै 

 

 नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्ल. को २७ औ ंबाटर्थकोत्सवको अवसरमा २०७६ 
पौर् २९ गते आयोञ्चजत कायथक्रममा माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज 
खर्तवडाले शेयर बजार अर्थतन्त्रको एउिा मापक सूचक भएको उल्लेख 
गनुथ हुुँदै राम्रोसंग लगानी गदाथ शेयर बजारबाि प्रर्तफल पाईने बताउन ु
भयो । डा. खर्तवडाले र्धतोपत्र सम्बन्धी ऐन, र्नयमावलीहरु संशोधनको 
क्रममा रहेकोले सोको कायाथन्वयन पिात शेयर बजार अझ गर्तञ्चशल हनु े
बताउन ु भयो । सारै् कारोवार समयमै राफसाफ गदै लैजान तर्ा 
ऋणपत्रको बजारलाई टवकर्सत गनुथपनेमा जोड ददन ुभयो  
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