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वर्थ १ अंक ८                                                           

अर्थ बलेटिनु
 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लेर्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 
चाल ु आर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्म 
अर्िकांश प्रमखु आर्र्थक पररसूचकहरु 
सकारात्मक देखखएका छन ्। कूल सरकारी 
खचथ लक्ष्य बमोखिम हनु नसकेतापर्न गत 
वर्थको तलुनामा उच्च नै रहेको छ। 
पैठारीमा संकलन हनुे कर रािस्वमा संकुचन 
आएता पर्न समग्र रािस्व पररचालन 
सन्तोर्प्रद छ। वैदेखशक सहायता 
प्रर्तबद्धतामा वृटद्ध भएको छ। र्नयाथत 
र्नरन्तर बढ्दै गएको छ भने वस्त ुआयात 
घिेको छ।यस कारण व्यापार घािामा कमी 
आएसँगै व्यापार असन्तलुनमा पर्न सिुार हूँदै 
गएको छ।शोिानान्तर खस्र्र्तमा पर्न सिुार 
भएको छ।वैदेखशक रोिगारीमा िाने 
कामदारको संख्यामा पर्न वृटद्ध भएको छ। 

कोभीड-१९ को संक्रमण चीन लगायतका 
अन्य मलुकुहरुमा फैर्लएको कारण पयथिक 
आगमनमा संकुचन आएको छ भने व्यापार, 
र्नमाथण लगायत टवर्भन्न आर्र्थक 
टक्रयाकपलापमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको 
छ।  कोभीड-19 को संक्रमण टवश्वका 
अर्िकाँश मलुकुहरुमा बढ्दै गएको हनुाले  
आगामी ददनहरुमा यसको प्रभाव टवश्व 
अर्थतन्त्र तर्ा नेपालको अर्थतन्त्रमा गटहरो 
रुपमा पने देखखन्छ ।  

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्म संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको 
रु. ५ खबथ ४० अबथ ९० करोडको तलुनामा १२.८ प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. ६ खवथ १० अबथ २५ करोड 
पगेुको छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रू, ४ खबथ ५० अवथ ७९ करोड, पँूिीगत खचथ रू. ९६ अवथ ४८ करोड 
र टवत्तीय व्यवस्र्ातफथ को खचथ रू. ६२ अवथ ९८ करोड रहेको छ। 

 

      स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

रािस्व  पररचालन 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्ममा कुल रािस्व पररचालन गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको 
रु. ५ खवथ ८ अवथ ५९ करोडको तलुनामा १२.२ प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. ५ खबथ ७० अवथ ६३ करोड पगेुको 
छ। कुल रािस्व पररचालन मध्ये कर रािस्व रू. ४ खवथ ९७ अबथ ६० करोड र गैरकर रािस्व रू. ७३ अवथ 
३ करोड रहेको छ। 

 

      स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 
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चािथ  ग : आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ र २०७६/७७ को फागनुसम्मको रािस्व संकलनको संरचना 

 

  आ.ब. 2075/76                                      आ.ब.2076/77 

#अन्य अन्तगथत खशक्षा सवेा श ुक र अन्य कर समावेश गररएको छ । 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय  

 

  तार्लका (क : रािस्व लक्ष्य र असलुी                                                                    रू. अबथमा  

रािस्व खशर्थक आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को वाटर्थक लक्ष्य 

रािस्व असलुी 
२०७५ फागनुसम्म २०७६ फागनुसम्म बटृद्धदर 

भन्सार महशलु २१३.२ 103.7 101.4 -2.2 

मू य अर्भवटृद्ध कर ३१५.०१ 152.7 166.5 9.0 

आन्तररक ११८.३८ 52.2 70.9 35.8 

पैठारी  १९६.६३ 100.4 95.6 -4.9 

अन्तश ुक १६९.९८ 78.2 79.8 2.0 

      आन्तररक 106.3 44.5 49.0 10.1 

      पैंठारी 63.68 33.7 30.8 -8.7 

आयकर  २८०.३५ 105.6 136.2 29.0 

अन्य # ३०.६२ 16.9 13.8 -18.4 

िम्मा कर रािस्व १००९.१६ 457.0 497.6 8.9 

गैरकर रािस्व १०२.८७ 51.6 73.0 41.5 

कुल रािस्व १११२.०३ 508.6 570.6 12.2 

#यस अन्तगथत खशक्षा सेवा श ुक र अन्य कर रहेका छन।्बहालकर र ब्यािकरलाई आयकरमा गणना गररएको छ। 

 स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 

 

करको दायरा टवस्तार 

२०७६ असारसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताहरुको संख्या २१ लाख ७१ हिार ५ सय २४ रहेकोमा २०७६ फागनु मटहनासम्म यस्तो संख्या 50.93 
प्रर्तशतले बढेर 3२ लाख 77 हिार 5 सय 72 पगेुको छ। २०७६ फागनुमसान्तसम्म व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाता संख्या 13 लाख 60 
हिार 9 सय 38 तर्ा व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता संख्या 19 लाख 12 हिार 1 सय 45 पगेुका छन।् चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्ममा 
व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 9 लाख 19 हिार 2 सय 65 र्प भएका छन।् २०७६ फागनुसम्म मू य अर्भवृटद्ध करमा दताथ भएका करदाता २ 
लाख 55 हिार 5 सय 86 पगेुका छन।् चाल ुआर्र्थक वर्थको श्रावण देखख फागनु मटहनासम्ममा 41 हिार ४ सय ७७ नयाँ करदाताहरु मू य अर्भवृटद्ध करमा 
दताथ भएका छन।् २०७६ फागनुसम्म अन्त:श ुकमा दताथ हनुे करदाताको संख्या 98 हिार ९ सय ३४ पगेुको छ। 

भन्सार 
महशलु
21  

मू य 
अर्भबटृद्ध कर

30  अन्त श ुक
15  

आयकर
21  

गरैकर 
रािस्व
10  

अन्य रािस्व
3  

भन्सार 
महशलु
18  

मू य 
अर्भबटृद्ध 

कर
29  

अन्त श ुक
14  

आयकर
24  

गरैकर 
रािस्व
13  

अन्य 
रािस्व
2  
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तार्लका  ख : व्यखिगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 

२०७६ असारसम्म 
स्र्ायी लेखा नम्बर 

र्लएका करदाताको संख्या 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को 
श्रावणदेखख फागनु मटहनासम्ममा 

र्प भएका स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने 
करदाताको संख्या 

२०७६ फागनुसम्ममा स्र्ायी 
लेखा नम्बर र्लने िम्मा 

करदाताको संख्या 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN) ११७७९०७ 183031 1360938 15.54 

व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) ९९२८८० 919265 1912145 92.59 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी 
लेखा नम्वर (WPAN) 

७३७ 3752 4489 509.09 

िम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर २१७१५२४ 1106048 3277572 50.93 

मू य अर्भवृटद्ध कर २१४१०९ 41477 255586 19.37 

अन्त:श ुक ७८८०७ 20127 98934 25.54 

स्रोत: आन्तररक रािस्व टवभाग । 

 

सावथिर्नक ऋण तर्ा वैदेखशक सहयोग 

२०७६ माघसम्म संघीय सरकारको र्तनथ बाँकी खुद सावथिर्नक ऋण रू.11 
खबथ १४ अबथ ८१ करोड पगेुको छ। यस मध्ये आन्तररक ऋण रू.४ खबथ 
51 अबथ ९ करोड र वैदेखशक ऋण रू. ६ खबथ ६३ अबथ ७२ करोड रहेको 
छ। यस अवर्िमा संघीय सरकारले आन्तररक ऋण तफथ  रू. 2 अवथ 40 करोड 
वरावरको साँवा भिुानी र रू. 10 अबथ ६५ करोड ४४ लाख वरावरको व्याि 
भिुानी गरेको छ। त्यसैगरी, बाह्य ऋणतफथ  सावाँ रू. १० अवथ ३२ करोड 
८९ लाख र व्याि रू. 2 अवथ १३ करोड 6४ लाख भिुानी गरेको छ।  

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्ममा रू.१ खबथ ९ अबथ २८ 
करोड बरावरको वैदेखशक सहायता प्रर्तबद्धता प्राप्त भएको छ। यस मध्ये अनदुान 
रु. १६ अवथ २० करोड र ऋण रु. 93 अवथ ८ करोड रहेको छ । उि 
प्रर्तवद्धतामा अनदुान र ऋणको टहस्सा क्रमश: १४.8२ प्रर्तशत र ८५.1८ 
प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो टहस्सा क्रमश: 
१२.६ प्रर्तशत र ८७.४ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्ममा संघीय सरकारले प्राप्त गरेको वैदेखशक 
अनदुान गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको  रू.7 अवथ 68 करोडको तलुनामा 
106.4 प्रर्तशतले बढेर रू. 15 अवथ 85 करोड पगेुको छ। त्यसैगरी, यस 
अवर्िमा संघीय सरकारले प्राप्त गरेको वैदेखशक ऋण गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको रू. 44 अवथ 27 करोडको तलुनामा 46.5 प्रर्तशतले कमी आई 
रू. 23 अवथ 67 करोड रहेको छ।  

टवत्तीय क्षते्र  
२०७6 माघ मसान्तसम्म वाखणज्य बैंकको उपखस्र्र्त भएका स्र्ानीय तहको 
संख्या 7४६ पगेुको छ। गत वर्थको माघ मटहनासम्म यस्तो संख्या 7११ रहेको 
र्र्यो । 207५ माघसम्म बैंक शाखा सञ्जाल ७ हिार ७ सय ३१ रहेकोमा 
2076 माघ मटहनासम्म यस्तो संख्या ९ हिार ५ सय ५० पगेुको छ। वाटर्थक 
र्बन्दगुत रुपमा 2076 माघमसान्तमा बैंक तिा टवत्तीय संस्र्ाबाि र्निी के्षत्रमा 
प्रवाह हनुे किाथ 1४.० प्रर्तशतले वृटद्ध भई रु. ३१ खवथ ८२ अवथ ९५ करोड 
र बैंक तर्ा टवखत्तय संस्र्ाको र्नके्षप पररचालन १५.६ प्रर्तशतले वृटद्ध भई ३४ 
खवथ ४३ अवथ १९ करोड भएको छ । 

चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्ममा बीमा टप्रर्मयम संकलन गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको रु. 53 अवथ 1 करोडको तलुनामा 47.33 प्रर्तशतले 
बढेर रू. 78 अबथ 10 करोड पगेुको छ।  

२०७६ फागनु मटहनासम्म वैदेखशक रोिगारीमा िाने सटहत बीमा सेवा पगेुको 
िनसंख्या 81 लाख 12 हिार 4 रहेको छ। यो संख्या कुल िनसंख्याको 
26.98 प्रर्तशत हो। २०७५ फागनु मटहनासम्म बीमा सेवा पगेुको िनसंख्या 
25.03 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूिँी बिार  
वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा २०७५ फागनु मसान्तमा ११५५.५ टवन्दमुा रहेको 
नेप्से सूचकाङ्क २०७६ फागनु मसान्तमा १३७७.१८ टवन्द ुकायम भएको छ।  

समग्र मू य खस्र्र्त 

२०७६ माघमा वाटर्थक र्बन्दगुत उपभोिा मदु्रास्फीर्त 6.८७ प्रर्तशत रहेको 
छ। अखघ लो वर्थ मदु्रास्फीर्तदर 4.35 प्रर्तशत कायम रहेको र्र्यो ।०यस 
अवर्िमा तरकारी, फलफुल, मसला, दाल, माछामासु, खशक्षा, स्वास््य, लगुा 
तर्ा ितु्ता लगायातका वस्त ुतर्ा सेवाको मू य वृटद्ध तलुनात्मक रुपमा बढी 
रहेको छ।  

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नकासी  
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्ममा कुल वस्त ुर्नकासी अखघ लो 
वर्थको सोही अवर्िको रु. ६१ अवथ २२ करोडको तलुनामा 2२.३५ प्रर्तशतले 
वृटद्ध भई रू. ७४ अबथ ९१ करोड पगेुको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा कुल वस्त ुर्नकासी 1४.६ प्रर्तशतले वृटद्ध भएको र्र्यो। चाल ुआर्र्थक 
वर्थको फागनु मटहनासम्ममा भारत र अन्य देशहरुतफथ को र्नकासी क्रमश: 
३५.५ प्रर्तशत र १.१ प्रर्तशतले बढेको छ भने चीनतफथ को र्नकासी १९.४ 
प्रर्तशतले घिेको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो ८ मटहनामा प्रशोर्ित पाम 
आयल, भिमासको तेल  प्रशोर्ित , ऊनी गलैचा कापेि, अलैची, ििुका कपडा 
लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ। 
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तार्लका  ङ  : २०७६ फागनु मटहनासम्ममा र्नकासी भएका मखु्य ५ 

वस्तहुरु  रु. अबथमा  

वस्तकुो नाम 
२०७५ 

फागनुसम्म 
२०७६ 

फागनुसम्म 
बटृद्ध प्रर्तशत 

प्रशोर्ित  पाम आयल 4.46 १५.३५ 244.0 

भिमासको तेल  प्रशोर्ित   1.13 ७.५२ 562.8 

सेन्र्ेटिक यानथ  6.30 5.92 -6.0 

उनी गलैंचा कापेि  5.03 5.07 1.0 

तयारी कपडा 3.92 3.79 -3.3 

अन्य वस्तहुरु 40.38 37.25 -7.8 

िम्मा 61.22 74.91 22.4 

स्रोत: भन्सार टवभाग  

वस्त ुपैठारी 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्ममा कुल वस्त ु पैठारी गत 
आर्र्थक वर्थको सोटह अवर्िको तलुनामा २.६ प्रर्तशतले घिेर रू. ९ खबथ २४ 
अबथ २४ करोड रहेको छ। अखघ लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
पैठारी २३.७ प्रर्तशतले बढेर रु.९ खवथ ४९ अवथ ११ करोड रहेको र्र्यो। 
चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्म भारतबाि भएको पैठारी ७.५ प्रर्तशतले 
घिेको छ भने चीन र अन्य देशबाि भएको पैठारी क्रमश  ५.५ प्रर्तशत र 
६.८ प्रर्तशतले बढेको छ। मखु्य पाँच वस्तकुो पैठारी मू यको आिारमा हेदाथ 
चाल ु आर्र्थक वर्थको पटहलो ८ मटहनामा पेट्रोल, मलखाद, हवाईिहाि र 
हेर्लकप्िर लगायतका वस्तकुो पैठारी बढेको छ भने र्डिेल, एम.एस. टवलेि, 
तयारी कपडा, एल.पी.ग्यास लगायतका वस्तकुो पैठारी घिेको छ। 

तार्लका  ङ  : २०७६ फागनु मटहनासम्ममा पैठारी भएका मखु्य ५ 
वस्तहुरु  रु. अबथमा  

वस्तकुो नाम 
२०७५  

फागनुसम्म 
२०७६  

फागनुसम्म 

वटृद्ध 
प्रर्तशत  

र्डिेल ७३.८३ ६७.०३ -९.२ 

एम. एस. टवलेि ४७.१२ ३२.२५ -३१.६ 

पेट्रोल २२.९४ २३.९८ 4.६ 

एल. टप . ग्यास  २३.९३ २१.६४ -९.६ 

तयारी कपडा २२.९७ २१.१४ -७.९ 

अन्य वस्तहुरु ७५८.३२ ७५८.२० -0.०२ 

 िम्मा ९४९.११ ९२४.२४ -२.6 

स्रोत: भन्सार टवभाग  
 

व्यापार सन्तलुन 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्ममा कुल वस्त ुव्यापार घािा 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ४.३ प्रर्तशतले घिेर रू. ८ खवथ 
४९ अबथ ३३ करोड कायम रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
वस्त ुव्यापार घािा २४.४ प्रर्तशतले बढेर रू. ८ खबथ ८७ अबथ ८९ करोड 
रहेको र्र्यो। 

 

सेवा व्यापार 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो ७ मटहनामा सेवा आय रू. १ खबथ ०६ 
अबथ १८ करोड र सेवा खचथ रू. १ खबथ १० अबथ २९ करोड भई खुद सेवा 
आय रू. ४ अबथ ११ करोडले घािामा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा खुद सेवा आय रू. ९ अबथ 4९ करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

पयथिन आयमा १५.० प्रर्तशतको वृटद्ध र खशक्षा तफथ को खचथमा २६.६ प्रर्तशतले 
कमी आएको कारण सेवा के्षत्रको असन्तलुनमा पर्न सिुार हुँदै गएको छ । 

टवप्ररे्ण आप्रवाह तर्ा वैदेखशक रोिगार 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा टवपे्रर्ण आय रू. ५ खवथ १३ 
अबथ २१ करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो आय रू. 
५ खवथ १५ अबथ ५५ करोड रहेको र्र्यो। कोर्भड-19 को टवश्वव्यापी 
संक्रमणबाि टवपे्रर्ण आप्रवाहमा कमी हनु र्ालेको छ । 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्म वैदेखशक रोिगारीमा िान 
अखन्तम श्रम स्वीकृर्त  र्लने नेपाली कामदारको संख्या 2७.४ प्रर्तशतले बढेर 
१ लाख ९३ हिार ७ सय ४२ पगेुको छ। आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ को 
सोही अवर्िमा यस्तो संख्या 3८.३ प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। त्यसैगरी, चाल ु
आर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्म वैदेखशक रोिगारीमा िान पनु:श्रम स्वीकृर्त 
र्लने नेपाली कामदारको संख्या १ लाख ७५ हिार ५ सय ५२ पगेुको छ। 
अखघ लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो संख्या १ लाख ८० हिार ४ 
सय ७ रहेको र्र्यो।  

चाल ुखाता एवम ्शोिानान्तर खस्र्र्त 

आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्ममा शोिानान्तर खस्र्र्त रू. २१ 
अबथ ६१ करोडल े वचतमा रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
शोिानान्तर खस्र्र्त रू. ४९ अवथ ३२ करोडले घािामा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी 
यस अवर्िमा चाल ुखाता घािा रु.१ खबथ १२ अबथ १५ करोड रहेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो घािा रू. 1 खवथ ६६ अवथ ६७ करोड 
रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 

२०७६ असार मसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सखिर्त रू. १० खबथ ३८ अबथ ९२ 
करोड रहेकोमा २०७६ माघ मसान्तमा यस्तो सखिर्त ५.६ प्रर्तशतले बढेर 
रु.10 खवथ ९६ अवथ ६८ करोड पगेुको छ। २०७५ माघ मसान्तमा यस्तो 
सखिर्त रू.१0 खवथ ७८ अबथ ३६ करोड रहेको र्र्यो। आर्र्थक वर्थ 
२०७६/७७ को पटहलो ७ मटहनाको आयातलाई आिार मान्दा टवदेशी टवर्नमय 
सखिर्तले ८.५ मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात िान्न पयाथप्त रहने देखखन्छ।  

वैदेखशक लगानी 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को परु् मटहनासम्ममा खुद प्रत्यक्ष वैदेखशक लगानी 
गत आर्र्थक वर्थको रु. ५ अवथ १५ करोड को तलुनामा १७९.५ प्रर्तशतले 
वृटद्ध भई रु. १४ अवथ 3८ करोड पगेुको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो लगानी ६४.१ प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

टवर्नमय दर 
२०७६ असार मसान्तमा नेपाली रुपैँयाको अमेररकी डलर १ को खररद टवर्नमय 
दर रू. १०९.३६ रहेकोमा २०७६ फागनु मसान्तमा नेपाली रुपैंया अमेररकी 
डलरसँग ८.३ प्रर्तशतले अवमू यन भई रु.11८.४४ रहेको छ। अखघ लो 
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वर्थको सोही अवर्िमा नेपाली रुपैंया अमेररकी डलरसँग १.५ प्रर्तशतले अवमू यन 
भएको र्र्यो।  

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 
कम्पनी  दताथ 
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनु मटहनासम्ममा र्प कम्पनी दताथको संख्या 
1६ हिार ९ सय ४५ रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
संख्या 1७ हिार ५ सय ४५ ले र्प भएको र्र्यो। 

पयथिक आगमन 
सन ् २०२० को िनवरी र फेब्रअुरीमा स्र्लमागथबाि नेपाल आउने भारतीय 
पयथिक बाहेकका पयथिकको संख्या गत वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १.४ 

प्रर्तशतले घिेर १ लाख ८१ हिार ८६ रहेको छ। सन ्२०१९ को सोही 
अवर्िमा यस्तो संख्या १ लाख ८३ हिार  ६ सय ९६ रहेको र्र्यो।चीनको 
हवुेइ प्रान्तको वहुान सहरबाि फैर्लएको कोर्भड-19 को कारण नेपाल आउने 
पयथिकको संख्यामा घिन गएको हो । 

टवद्यतु उपभोग 

चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो 7 मटहनामा टवद्यतु उपभोग गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 15.5 प्रर्तशतले वढेर 4144.8 
र्गगावाि घण्िा पगेुको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो उपभोग 
3588.4 र्गगावाि घण्िा रहेको र्र्यो। 

नीर्तगत तर्ा कानूनी राय परामशथ 

• अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृर्तमा कायाथन्वयन भई रहेको 
र्नयमावली/टवर्नयमावलीमा नै उ लेख भएका सेवा सुटविाको हकमा 
सम्बखन्ित संस्र्ाको सिालक सर्मर्तको र्नणथयमा र्नयमावली/टवर्नयमावली 
बमोखिम सेवा सटुविा प्रदान गने, स्वीकृत र्नयमावली/टवर्नयमावली 
संशोिन गदाथ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृर्त र्लई कायाथन्वयन गने र स्वीकृत 
र्नयमावली/टवर्नयमावलीमा व्यवस्र्ा नभएको तर आर्र्थक दाटयत्व पने 
र्बर्यमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृर्त र्लएर मात्र कमथचारीलाई सेवा सटुविा 
प्रदान गने र्नणथय कायाथन्वयनका लार्ग सम्बखन्ित र्नकायमा पत्राचार 
गररएको छ । 

• टवर्भन्न रािस्व छुिका सूचनाहरु सम्पादनको लार्ग कानून, न्याय तर्ा 
संसदीय मार्मला मन्त्रालय पठाइएको र उि मन्त्रालयबाि सम्पादन भई 
आएका सूचनाहरु प्रकाशन गनथ मदु्रण टवभाग पठाइएको छ । 

• नेपाल चािथडथ एकाउन्िेन््स संस्र्ा, आर्र्थक प्रशासन टवर्नयमावली,  
२०६६ को पटहलो संशोिन  २०७६  मा स्वीकृर्त प्रदान गररएको छ। 

• टवर्भन्न १८ संस्र्ानहरुले नेपाल सरकारलाई र्तनथ बझुाउनपुने सेवा श ुक, 
टकस्ता, व्याि र हिथना वापतको रकम दाखखला गराउने कायथलाई र्तव्रता 
ददइएको छ ।  

 

 

 

• माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराि खर्तवडाको समपुखस्र्र्तमा २०७६ फागनु 
५ गते अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैँक, नेपाल बैँकसथ संघका 
पदार्िकारीहरुबीच मलुकुको समसामटयक आर्र्थक तर्ा टवत्तीय अवस्र्ा 
एवम ्बैँटकङ्ग के्षत्रमा देखखएका समस्या र यसको समािान गने उद्देश्यले 
छलफल तर्ा अन्तकृथ या कायथक्रम सम्पन्न भएको छ । माननीय 
अर्थमन्त्रीले बैँक तर्ा टवत्तीय संस्र्ामा रहेका समस्याहरुको तत्काल र 
दीघथकालीन समािानको लार्ग सम्बखन्ित पक्षले कायथयोिना सटहत कायथ 
गनथ र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पाने र र्निी के्षत्रलाई 
टवश्वासको वातावरण सृिना गरी लगानीमैत्री र व्यवसाटयक वातावरणको 
सरु्नखित गनथ सरोकारवाला र्नकायलाई र्नदेशन ददन ुभएको छ ।  

• माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराि खर्तवडाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय 
रािस्व चहुावि र्नयन्त्रण अनगुमन सर्मर्तको बैठक र्मर्त २०७६ फागनु 
७ गते सम्पन्न भयो । बैठकमा माननीय मन्त्रीले रािस्व चहुावि र्नयन्त्रण 
गनथ भन्सार नाका बाहेक अन्यत्रबाि हनुे अवैि पैठारीलाई र्नयन्त्रण गनुथको 
सार्ै रािस्व गखस्तका  प्रभावकाररताका लार्ग िनशखि, उपकरण र सवारी 
सािनको भरपदो बन्दोवस्त र्मलाउन, संवेदनशील भन्सार नाकामा, टवशेर् 
र्नगरानी बढाउन, खि लास्तरीय रािस्व चहुावि र्नयन्त्रण सर्मर्तको बैठक 
यर्ाशीघ्र राखी र्नयर्मत रुपमा बैठक बसाउने व्यवस्र्ा र्मलाउन र्नदेशन 
ददन ु भयो । सार्ै र्बल र्बिकहरुको बारेमा सरुक्षा र्नकायबाि खटिने 
कमथचारीहरुलाई तार्लम उपलब्ि गराउन, रािस्व चहुावि र्नयन्त्रण ऐनमा 
हालै भएका संशोिनको टवर्यमा सरोकारवालालाई िानकारी प्रदान गनथ, 

सीमा नाकामा रहने भन्सार प्रशासन, सरुक्षा र्नकाय लगायतले अन्तराथटष्ट्रय 
सीमा व्यवस्र्ापनमा सूचना आदान प्रदान गने संयन्त्र टवकास गरी अन्तर 
र्नकाय समन्वय बढाउन समेत र्नदेशन ददन ुभयो ।  

• नेपालको अर्थतन्त्रमा कोर्भड-19 को प्रभाव अध्ययन गनथ रािस्व सखचव 
रामशरण पडुासैनीको संयोिकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रर्तर्नर्िहरु समेत 
रहेको अध्ययन सर्मर्त गठन भएको छ । 

• अर्थमन्त्रालय तर्ा अन्तगथतका र्नकायहरुको आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ 
को लार्ग बिेि तिुथमा छलफल गरी बिेि सीमा र्निाथरण गररएको छ। 

• स्वीकृत नयां संगठन संरचना अनसुार आन्तररक रािस्व टवभाग अन्तगथतका 
कायाथलयहरुको कायथके्षत्र र अन्त श ुक अर्िकृतको कायथके्षत्र तोटकएको 
छ ।  

• अर्थ मन्त्रालयले वाटर्थक रुपमा प्रकाशन गने “सावथिर्नक संस्र्ानको वाटर्थक 
खस्र्र्त समीक्षा  पहेंलो टकताब , २०७७” प्रकाशनको लार्ग आवश्यक पने 
टवखत्तय टववरण/त्याङ्क/सूचनाहरु उपलब्ि गराउने सम्बन्िमा सबै 
संस्र्ानहरुका फोकल व्यखिहरुलाई अर्भमखुखकरण तार्लम प्रदान गररएको 
छ । 

• आगामी आर्र्थक वर्थ 2077/78 को बिेिका लार्ग टवर्भन्न के्षत्रहरुबाि 
सझुाव आहवान गररएको छ । सार्ै बिेि तयारीको कायथतार्लका तिुथमा 
गरी सबै महाशाखाहरु र टवभागहरुबाि तयारीको कायथ शरुु भएको छ । 

 

 

 

मन्त्रालयका गर्तटविीहरु 
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अन्य गर्तटवर्िहरु 

• माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराि खर्तवडा र संयिु राज्य अमेररकाको 
Congress का सदस्यद्वय ििथ होख डगं र अमी बेरा बीच भएको खशष्टाचार 
भेिघािमा माननीय अर्थमन्त्रीले नेपाल अमेररका बीचको सम्बन्ि िेरै परुानो 
भएको स्मरण गदै अमेररकाले नेपालको खशक्षा, स्वास््य, कृटर् िस्ता के्षत्रमा 
र्नरन्तर रुपमा गदै आएको सहयोगको लार्ग िन्यवाद ददनभुयो ।  

 
माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराि खर्तवडा संयिु राज्य अमेररकाको 

Congress का सदस्यसँग भेिघाि गनुथहुँदै 
• माननीय अर्थमन्त्रीले नेपाल लगानीको लार्ग उपयिु गन्तव्य भएको 

उ लेख गनुथ हुँदै टवश्वको िेरै िनसंख्या भएका मलुकुहरु र्छमेकी देश 
भएकोले यहाँ उत्पादन भएका वस्तकुो बिारका लार्ग समस्या नहनुे 

बताउन ुभयो । अमेररकी कंगे्रसका सदस्यद्वयले माननीय अर्थमन्त्री समक्ष 
नेपालको अर्थतन्त्र, र्निी के्षत्रको भूर्मका,  राटष्ट्रय प्रार्र्मकताका के्षत्र तर्ा 
टहतका पक्षमा सरकारले अखघ सारेका टवर्यमा चासो व्यि गदै नेपालको 
टवकासले अमेररकाको र्निी के्षत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हनु गएको 
िारणा राख्न ुभएको र्र्यो । 
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