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वर्थ १ अंक ४                                                            

अर्थ बलेटिनु
 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आसर्थक नीसत टवश्लरे्ण महाशाखा 
ससंहदरवार, काठमाडौं 

सम्पादकीय 

चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार 
मटहनामा समग्र आसर्थक गसतटवसिहरु 
सकारात्मक रहेका छन।् वाह्य क्षते्रको 
असन्तलुनमा सिुार भएको छ भने आन्तररक 
राजस्व पररचालनमा वटृि भएको छ। स्र्ायी 
लेखा नम्बर सलने करदाताको संख्यामा 
उत्साहजनक वटृि भएको छ। अन्तराथटिय 
टवकास सहायता पररचालनमा वटृि भएको छ। 
बढ्दो सनयाथत तर्ा घट्दो आयातको कारण वस्त ु
व्यापार घािामा सिुार हुुँदै गएको छ। वैदेशशक 
रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृसत सलने कामदारको 
संख्या पसछल्ला आसर्थक वर्थहरुमा सनरन्तर 
घिेकोमा चाल ुआसर्थक वर्थको कासतथकसम्ममा 
भने यस्तो संख्या तलुनात्मक रुपमा बढेको छ। 
टवदेशी लगानी बढेको छ। पयथिन आगमनमा 
सनरन्तर वटृि भएको छ। टवद्यतु आपूसतथ र 
उपभोग बढेको छ। टवमा टप्रसमयम संकलनमा 
वटृि हनुकुो सारै् टवमामा जनसंख्याको पुँहूच 
पसन बढेको छ। प्रमखु आसर्थक पररसूचकको 
प्रवशृि समग्रमा टवश्लरे्ण गदाथ आसर्थक 
टियाकलाप टवस्तार र मखु्य पररसूचकहरु 
स्र्ाटयत्वतफथ  उन्मखु देशखन्छन।् 

 

मलुकुको वतथमान आसर्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 

चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को कासतथकसम्म संघीय सरकारको कुल खचथ रू. २ खवथ २६ अबथ २ 
करोड रहेको छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रू, १ खबथ ९६ अवथ ८९ करोड, पूुँजीगत खचथ रू. २४ 
अवथ ७१ करोड र टविीय व्यवस्र्ातफथ को खचथ रू. ४ अवथ २७ करोड रहेको छ। यस अवसिमा रू.१४ 
करोड ४६ लाख बरावरको खचथ सोझै भकु्तानीमाफथ त भएको छ। 

राजस्व  पररचालन 

चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को कासतथकसम्ममा कुल राजस्व पररचालन रू. २ खबथ ५६ अवथ ७७ 
करोड पगुेको छ। कुल राजस्व पररचालन मध्ये कर राजस्व रू. २ खवथ ३२ अबथ २४ करोड र गैरकर 
राजस्व रू. २४ अवथ ५३ करोड रहेको छ। 

 

 

 स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्र्ापन महाशाखा, मंससर, २०७६।  

#अन्य अन्तगथत शशक्षा सेवा शलु्क र अन्यकर समावेश गररएको छ। 

सडजेल, पेट्रोल, ससमेन्ि शक्लङ्कर लगायतका वस्तकुो पैठारीमा आएको कमीको प्रभाव भन्सार टवन्दमुा 
संकलन हनेु राजस्वमा परेको छ। यसकारण उक्त शीर्थकमा संकलन भएको राजस्व गत वर्थको तलुनामा 
घिेको छ भने आन्तररक राजस्वको संकलन उत्साहप्रद छ। यस अवसिमा आयकर तर्ा आन्तररक मूल्य 
असभवृटि करको संकलन गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिको तलुनामा िमश: २५.५ प्रसतशत र २९.४ 
प्रसतशतले बटृि भएको छ। सारै्, स्र्ायी लेखा नम्वर सलने करदाताको संख्यामा पसन उल्लेख्य वृटि भई 
करािार टवस्तार भएको छ। 

भन्सार महशलु
    

मूल्य असभबटृि कर
    अन्त शलु्क

    

आयकर
    

अन्य कर
   

गरै कर 
    

चािथ  क  :  आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को कासतथकसम्मको राजस्व संकलनको संरचना 

नेपाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 
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तासलका (क : राजस्व लक्ष्य र असलुी  रू. अबथमा  

राजस्व शशर्थक 
आ.ब. २०७६/७७ को वाटर्थक 

लक्ष्य 

राजस्व असलुी 
२०७५ कासतथकसम्म २०७६ कासतथकसम्म 

भन्सार महशलु २१३.२० 54.20 51.77 

मूल्य असभवटृि कर ३१५.०१ 80.44 84.59 

आन्तररक ११८.३८ २७.५४ ३५.६३ 

पैठारी  १९६.६३ ५२.९ ४८.९६ 

अन्तशलु्क १६९.९८ 43.84 43.07 

आयकर  २८०.३५ 35.90 45.06 

अन्य # ३०.६२ 9.30 7.75 

जम्मा कर राजस्व १००९.१६ 223.68 २३२.२४ 

गैरकर राजस्व १०२.८७ 24.26 २४.५३ 

कुल राजस्व १११२.०३ 247.94 २५६.७७ 

     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, मंससर २०७६। 

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

करको दायरा टवस्तार 
२०७६ असारसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर सलने करदाताहरुको संख्या २१ लाख ७२ हजार ३ सय ८३ रहेकोमा २०७६ कासतथक मसान्तसम्म यस्तो संख्या 
३४.८ प्रसतशतले बढेर  ९ लाख २७ हजार ८ सय २६ पगुेको छ। २०७६ कासतथकसम्म व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर सलने करदाता १२ लाख 
८४ हजार १७ तर्ा व्यशक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर सलने करदाता  ६ लाख ४१ हजार ६ सय ४४ पगुेका छन।् चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो ४ मटहनामा 
व्यशक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर सलने करदाता ६ लाख ४८ हजार ५ सय ६४ र्प भएका छन।् २०७६ कासतथकसम्म मूल्य असभवृटि करमा दताथ भएका 
करदाताको संख्या २ लाख  ७ हजार ६ सय ८५ पगुेका छन।् चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो ४ मटहनामा मात्र २३ हजार ९ सय १५ नयाुँ करदाताहरु 
मूल्य असभवृटि करमा दताथ भएका छन।् २०७६ कासतथकसम्म अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको संख्या ९१ हजार ८ सय 4६ पगुेको छ। 

तासलका  ख : व्यशक्तगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर सलएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 

२०७६ असारसम्म 
स्र्ायी लेखा नम्बर 

सलएका करदाताको संख्या 
१ 

२०७६/७७ को कासतथक 
मटहनासम्ममा र्प भएका स्र्ायी 

लेखा नम्बर सलन ेकरदाताको संख्या 
२ 

२०७६ कासतथकसम्ममा स्र्ायी 
लेखा नम्बर सलन ेजम्मा जम्मा 

करदाताको संख्या 
३ 

प्रसतशत 
पररवतथन 

३ over १ 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN) ११७८३८३ १०५६३४ १२८४०१७ ९.० 

व्यशक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) ९९३०८० ६४८५६४ १६४१६४४ ६५.३ 

करकट्टी गने सनकायले सलएको स्र्ायी 

लेखा नम्वर (WPAN) 
७३७ १४२८ २१६५ १९३.८ 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर २१७२२०० ७५५६२६ २९२७८२६ ३४.८ 

मूल्य असभवटृि कर २१३७७० २३९१५ २३७६८५ ११.२ 

अन्त:शलु्क ७७४१४ १४४३२ ९१८४६ १८.६ 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग, मंससर २०७६। 

सावथजसनक ऋण तर्ा वैदेशशक सहयोग 
२०७६ कासतथक मसान्तसम्म संघीय सरकारको सतनथ बाुँकी खदु सावथजसनक 
ऋण रू. १० खबथ ८४ अबथ पगुेको छ। यस अवसिमा सतनथ बाुँकी खूद 
आन्तररक ऋण रू. ४ खबथ ५२ अबथ ५९ करोड र सतनथ बाुँकी खूद 

वैदेशशक ऋण रू. ६ खबथ ३१ अबथ ४१ करोड रहेको छ। यस अवसिमा 
संघीय सरकारले आन्तररक ऋण तफथ  रू. ९० करोड वरावरको साुँवा 
भकु्तानी र रू. ६ अबथ ७० करोड ५७ लाख वरावरको व्याज भकु्तानी 
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गरेको छ। त्यसैगरी, बाह्य ऋणतफथ  सावाुँ रू. २ अवथ ३३ करोड र व्याज 
रू. ५५ करोड ५३ लाख भकु्तानी गरेको छ। 

चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो चार मटहनामा संघीय सरकारले प्राप्त गरेको 
वैदेशशक अनदुान गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिको  रू. ३ अवथ ५४ 
करोडको तलुनामा १८४.८ प्रसतशतले बढेर रू. १० अवथ ७ करोड पगुकेो 
छ। त्यसैगरी, यस अवसिमा संघीय सरकारले प्राप्त गरेको वैदेशशक ऋण 
गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिको रू. ११ अवथ ३७ करोडको तलुनामा 
११९.५ प्रसतशतले बढेर रू. २४ अवथ ९५ करोड पगुेको छ।  

वैदेशशक सहायता प्रसतबिता 
चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा वैदेशशक सहायता 
प्रसतबिता रू. १५ अबथ ६८ करोड रहेको छ। यस मध्ये अनदुान र 
ऋणको टहस्सा िमश: ७८.८ प्रसतशत र २१.२ प्रसतशत रहेको छ।  

टविीय क्षते्र  
२०७५ कासतथक मसान्तसम्म वाशणज्य बैंकको उपशस्र्सत भएका स्र्ानीय 
तहको संख्या ६८२ रहेकोमा २०७६ कासतथकसम्म यस्तो सख्या  ४१ 
पगुेको छ।  

चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो ३ मटहनामा बीमा टप्रसमयम संकलन गत आसर्थक 
वर्थको सोही अवसिको तलुनामा ३३.२ प्रसतशतले बढेर रू. २८ अबथ ४८ 
करोड पगुेको छ। चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो ३ मटहनामा बीमा के्षत्रको 
एटककृत पूुँजी कोर् गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिको तलुनामा १६.०३ 
प्रसतशतले बढेर रू. ४६ अवथ ४ करोड पगुेको छ।  

२०७६ असोजसम्म बीमा सेवा पगुकेो जनसंख्या ६२ लाख ९४ हजार 
रहेको छ। यो संख्या कुल जनसंख्या  केन्रीय तथ्याङ्क टवभागको प्रके्षटपत 
जनसंख्या  को २१.३४ प्रसतशत हो। २०७५ असोजसम्म यस्तो जनसंख्या 
१८.२७ प्रसतशत रहेको सर्यो। 

तासलका  ग : टविीय पहूुँचका सूचकहरु  

सूचकहरु 
२०७६  

असारसम्म 

२०७६ 
असोजसम्म 

प्रसतशत 
पररवतथन 

बैङ्क तर्ा टविीय 
संस्र्ाको संख्या 

१७१ १६५ -३.५ 

शाखा सञ्जाल संख्या ८६८६ ९११० ४.९ 

सनके्षप खाता संख्या# २७८६६५०५ २९२६९६३१ ५.० 

ATM को संख्या# ३३१६ ३५२० ६.२ 

Debit Card संख्या# ६७०८५२१ ६८१९६०२ १.७ 

िेसडि काडथ संख्या# १२३१४६ १३७६५६ ११.८ 

वाशणज्य बैंक पगेुको 
स्र्ानीय तहको संख्या ७३५ ७४१ ०.८ 

स्रोत: नेपाल राि बैङ्क, मंससर २०७६। 

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

पूुँजी बजार  
वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा २०७५ कासतथक मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क  
१२०५.० टवन्दमुा रहेकोमा २०७६ कासतथक मसान्तमा यस्तो सूचकाङ्क 
केही घिेर ११३५.९५ मा कायम भएको छ।  

समग्र मूल्य शस्र्सत 

२०७६ असोज मटहनामा वाटर्थक सबन्दगुत उपभोक्ता मरुास्फीसत र र्ोक 
मरुास्फीसत िमश ६.२१ प्रसतशत र ५.१ प्रसतशत रहेको छ। यस अवसिमा 
तरकारी, फलफुल, मसला, मास ुर माछा, घरायसी उपयोसगताका वस्त ुतर्ा 
सेवा, लगुा तर्ा जिुा र शशक्षा उपसमूहको मूल्य वृटि तलुनात्मक रुपमा 
बढी रहेको छ।  

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुसनकासी  
चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा कुल वस्त ुसनकासी 
२३.३४ प्रसतशतले वृटि भई रू. ३६ अबथ १२ करोड पगुेको छ। गत 
आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा कुल वस्त ुसनकासी ११.० प्रसतशतले बढेर 
२९ अवथ २८ करोड रहेको सर्यो। यस अवसिको कुल सनकासीमध्ये भारत, 

चीन र अन्य देशहरुतफथ  भएको सनकासीको अंश िमश: ६६.८ प्रसतशत, 
२.० प्रसतशत र ३१.३ प्रसतशत रहेको छ। अशघल्लो आसर्थक वर्थको सोही 
अवसिमा यस्तो अनपुात िमश: ५६.९ प्रसतशत, २.६ प्रसतशत र ४०.५ 
प्रसतशत रहेको सर्यो। चाल ुआसर्थक वर्थको कासतथक मटहनामा भारततफथ को 
सनकासी िमश: ४४.६३ प्रसतशतले बढेको छ भने चीन र अन्य 
देशहरुतफथ को सनकासी िमश: ६.०६ प्रसतशत र ४.७२ प्रसतशतले घिेको 
छ। यस अवसिमा पाम आयल, भिमासको तेल  प्रशोसित , अलैची, सल, 
दोसल्ला, पछ्यौरा लगायतका वस्तकुो सनकासी बढेको छ। 

तासलका  घ  : २०७६ कासतथक मटहनासम्ममा सनकासी भएका प्रमखु ५ 
वस्तहुरु   रु. अबथमा  

ि.सं. वस्तकुो नाम 
२०७५ 
कासतथक 

२०७६ 
कासतथक 

बटृि प्रसतशत 

१ प्रशोसित पाम आयल ०.८१ ८.२९ 925.1 

२ सेन्रे्टिक यानथ २.९३ २.७८ -5.1 

३ उनी गलैंचा कापेि २.८२ 2.62 -7.1 

४ तयारी कपडा २.३१ 2.16 -6.8 

५ भिमासको तेल  प्रशोसित  ०.०५ 2.02 4363.6 

६ अन्य -८.९२ -17.87 -10.४ 

स्रोत: भन्सार टवभाग, मंससर २०७६। 
कुल सनकासीमा प्रमखु ५ वस्तकुो अंश करीव ५० प्रसतशत रहेको छ। 
तसर्थ, बस्तकुो सनयाथत टवटविीकरणमा जोड दददैं सनयाथत प्रवथिन गनुथपने 
देशखन्छ। 

वस्त ुपैठारी 
चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा कुल वस्त ुपैठारी 
रू. ४ खबथ ५० अबथ ३० करोड रहेको छ। यस्तो पैठारी गत आसर्थक 
वर्थको सोही अवसिको तलुनामा ६.९२ प्रसतशतले न्यून हो। अशघल्लो 
आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा यस्तो पैठारी ३५.३ प्रसतशतले बढेको सर्यो। 
चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो ४ मटहनाको कुल पैठारी मध्ये भारत, चीन र 
अन्य देशहरुबाि भएको पैठारीको अंश िमश: ६०.५ प्रसतशत, १७.८ 
प्रसतशत र २१.७ प्रसतशत रहेको छ। अशघल्लो आसर्थक वर्थको सोही 
अवसिमा यस्तो अंश िमश: ६३.२ प्रसतशत, १४.७ प्रसतशत र २२.१ 
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प्रसतशत रहेको सर्यो। चाल ुआसर्थक वर्थको कासतथकसम्म भारत र अन्य 
देशबाि भएको पैठारी िमश: १०.८७ प्रसतशत र ८.७३ प्रसतशतले घिेको 
छ भने चीनबाि भएको पैठारी १२.८४ प्रसतशतले बढेको छ। वस्तकुो 
आयासतत मूल्यको आिारमा हेदाथ यस अवसिमा तयारी कपडा, मोवाईल 
फोन, और्िी  एलोपेसर्क  लगायतका वस्तकुो पैठारी बढेको छ भने सडजेल, 
एम.एस. टवलेि, पेट्रोल, एच.आर.सीि लगायतका वस्तकुो पैठारी घिेको 
छ। 

तासलका  ङ  : २०७६ कासतथक मटहनासम्ममा पैठारी भएका प्रमखु ५ 
वस्तहुरु  रु. अबथमा  

ि.सं. वस्तकुो नाम 
२०७५ 
कासतथक 

२०७६ 
कासतथक 

वटृि 
प्रसतशत  

१ सडजेल ३५.३६ २९.२४ -17.3 

२ तयारी कपडा  १३.६० १४.७४ 8.4 

३ एम. एस. टवलेि २५.५० १२.७१ -50.2 

४ पेट्रोल १३.१४ १२.३७ -5.8 

५ एच.आर. सीि १०.०२ ९.७८ -2.5 

६ अन्य ३८६.१४ ३७१.४७ -३.८ 

स्रोत: भन्सार टवभाग, मंससर २०७६। 
 

चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो चार मटहनामा सडजेलको पैठारी  पररमाणमा  
१.९ प्रसतशतले घिेर ४ लाख ४८ हजार ६ सय ४ टकलोसलिर रहेको 
छ। त्यसैगरी यस अवसिमा बस, समसनबस, जीप, कार, भ्यान लगायतका 
सवारीसािन  मोिरसाईकल तर्ा ठूला सवारीसािन बाहेक  को पैठारी 
 संख्यामा  गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिको तलुनामा ०.८३ प्रसतशतले 
घिेर २७ हजार ७ सय ६० रहेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा 
यस्तो संख्या २७ हजार ९ सय ९३ रहेको सर्यो। चाल ुआसर्थक वर्थको 
पटहलो तीन मटहनामा मोिरसाईकलको पैठारी  संख्यामा  गत आसर्थक वर्थको 
सोही अवसिको तलुनामा ०.१२ प्रसतशतले ह्रास आई १ लाख २६ हजार 
१ सय ३४ रहेको छ। 

व्यापार सन्तलुन 
चाल ुआसर्थक वर्थको पटहलो चार मटहनामा कुल वस्त ुव्यापार घािा गत 
आसर्थक वर्थको सोही अवसिको तलुनामा ८.८७ प्रसतशतले घिेर रू. ४ खवथ 
१४ अबथ १८ करोड कायम रहेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा 
वस्त ुव्यापार घािा ३७.८ प्रसतशतले बढेको सर्यो। 

आन्तररक उत्पादनलाई प्रबिथन गने सरकारी नीसत, जलटवद्यतु उत्पादनको 
वृटि सुँग ै वढ्दो टवद्यतु उपभोगको कारण पेट्रोसलयम पदार्थको आयातमा 
आएको कमी, ससमेन्ि, शक्लङ्करको आन्तररक उत्पादनमा भएको वृटि तर्ा 
सवारी सािनको पैठारीलाई व्यवशस्र्त गनथ गररएको नीसतगत व्यवस्र्ा 
लगायतका कारण वस्त ुव्यापार घािा तलुनात्मक रुपमा घट्दै गएको छ। 

सेवा व्यापार 
चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा सेवा आय रू. 
४३ अबथ ६८ करोड र सेवा खचथ रू. ४९ अबथ ९५ करोड भई खदु सेवा 
आय रू. ६ अबथ २७ करोडले घािामा रहेको छ। गत आसर्थक वर्थको 

सोही अवसिमा खदु सेवा आय रू. १९ अबथ ८१ करोडले घािामा रहेको 
सर्यो। 

टवप्ररे्ण आप्रवाह तर्ा वैदेशशक रोजगार 
आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा टवप्ररे्ण आय रू. २ 
खवथ ३० अबथ २४ करोड रहेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा 
यस्तो आय रू. २ खवथ ४२ अबथ १७ करोड रहेको सर्यो। 

आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा वैदेशशक रोजगारीमा 
जान अशन्तम श्रम स्वीकृसत  संस्र्ागत तर्ा व्यशक्तगत-नयाुँ र 
वैद्यासनकीकरण  सलने नेपाली कामदारको संख्या ८.६ प्रसतशतले बढेर ७९ 
हजार ४ सय ५४ पगुेको छ। आसर्थक वर्थ २०७५/७६ को सोही अवसिमा 
यस्तो संख्या ४१.२ प्रसतशतले घिेको सर्यो। त्यसैगरी, चाल ुआसर्थक वर्थको 
कासतथकसम्म वैदेशशक रोजगारीमा जान पनु:श्रम स्वीकृसत सलने नेपाली 
कामदारको संख्या ९.१ प्रसतशतले बढेर ८० हजार ८ सय ९१ पगुेको 
छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा यस्तो संख्या १०.३ प्रसतशतले 
घिेको सर्यो।  

पसछल्लो समयमा वैदेशशक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृसत सलने नेपाली 
कामदारको संख्या सनरन्तर घट्दै गएकोमा चाल ु आसर्थक वर्थको 
कासतथकसम्मको तथ्याङ्कलाई हेदाथ यस्तो संख्या बढेको छ। 

चाल ुखाता एवम ्शोिानान्तर शस्र्सत 

आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा शोिानान्तर शस्र्सत रू. 
१४ अबथ ४२ करोडले वचतमा रहेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही 
अवसिमा शोिानान्तर शस्र्सत रू. ३५ अवथ ४२ करोडले घािामा रहेको 
सर्यो। त्यसैगरी यस अवसिमा चाल ु खाता रू. २७ अबथ १८ करोडले 
घािामा रहेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा यस्तो घािा रू. 
८१ अवथ ७४ करोड रहेको सर्यो। 

टवदेशी  टवसनमय सशिसत 

२०७६ असार मसान्तमा टवदेशी टवसनमय सशिसत रू. १० खबथ ३८ अबथ 
९२ करोड रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा यस्तो सशिसत ४.७ प्रसतशतले 
बढेर रु.१० खवथ ८७ अवथ ७३ करोड पगुेको छ। २०७५ असोज 
मसान्तमा यस्तो सशिसत रू.११ खवथ २० अबथ ९२ करोड रहेको सर्यो। 
आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनाको आयातलाई आिार 
मान्दा टवदेशी टवसनमय सशिसतले ८.५ मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात 
िान्न पयाथप्त रहने देशखन्छ।  

टवदेशी  लगानी 
आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा खदु प्रत्यक्ष टवदेशी 
लगानी गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिको तलुनामा १५८.७ प्रसतशतले 
बढेर रु. ३ अवथ ९९ करोड पगुेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा 
यस्तो लगानी ७४.६ प्रसतशतले घिेको सर्यो। 

टवसनमय दर 
२०७६ असार मसान्तमा नेपाली रुपैँयाको अमेररकी डलर १ को खररद 
टवसनमयदर रू. १०९.३६ रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा नेपाली रुपैंया 
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अमेररकी डलरसुँग ४.८ प्रसतशतले अवमूल्यन भई रु. १४.५६ रहेको छ। 
अशघल्लो वर्थको सोही अवसिमा पसन नेपाली रुपैंया ४.८ प्रसतशतले अवमूल्यन 
भएको सर्यो।  

अन्य आसर्थक गसतटविी 
कम्पनी  दताथ 
आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहनामा र्प कम्पनी दताथको 
संख्या ८ हजार ९ सय ४३ रहेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा 
यस्तो संख्या ९ हजार २ सय १० रहेको सर्यो। 

पयथिक आगमन 
सन ् २०१९ को अक्िोवरसम्म १० मटहनाको अवसिमा नेपाल आउने 
पयथिकको संख्या  भारत बाहेक  ८.० प्रसतशतले बढेर  ९ लाख ७५ हजार 

५ सय ५७ पगुेको छ। सन ्२०१८ को सोही अवसिमा यस्तो संख्या १९.३ 
प्रसतशतले बढेर ९ लाख ३ हजार ५ सय ९३ रहेको सर्यो। 

चाल ु आसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो चार मटहना  जलुाई देशख 
अक्िोवर  मा नेपाल आउने पयथिकको संख्या गत आसर्थक वर्थको सोही 
अवसिको तलुनामा १.२ प्रसतशतले बढेर ३ लाख ८८ हजार ८८  पगुेको 
छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा यस्तो संख्या ३ लाख ८३ हजार 
५ सय ७९ रहेको सर्यो। 

टवद्यतु उपभोग 

चाल ुआसर्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो तीन मटहनामा टवद्यतु उपभोग 
गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिको तलुनामा १४.८ प्रसतशतले वढेर 
१८८३.५ सगगावाि घण्िा पगुेको छ। गत आसर्थक वर्थको सोही अवसिमा 
यस्तो उपभोग १६४१.१ सगगावाि घण्िा रहेको सर्यो। 

नीसतगत तर्ा कानूनी राय परामशथ 

 अन्त शलु्क सनयमावली २०५९ को बीसौं संशोिन, २०७६ र आसर्थक ऐन, 

२०७६ को दफा १८ को उपदफा  १  बमोशजमको सूचना राजपत्रमा 
प्रकाशन भएको। 

 टहमाल सरसफाई, संरक्षण एवं व्यवस्र्ापन गने सम्बन्िी कायथटवसि, २०७६, 

बचत तर्ा सहकारी संस्र्ा सम्वन्िी शस्र्रीकरण कोर् स्र्ापना संचालक 
कायथटवसि,    6;  राटिय प्राकृसतक श्रोत तर्ा टवि आयोग सनयमावली, 
   6; राटिय यातायात नीसत, २  6; कामका लासग पाररश्रसमकमा 
आिाररत सामदुाटयक आयोजना  सिालन तर्ा व्यवस्र्ापन  कायथटवसि, 

   6 उपर राय प्रसतकृया पठाइएको । 

 नेपाल बन सनगम सलसमिेडको "कमथचारी सेवा शतथ टवसनयमावली, २०७६" 
स्वीकृसतका लासग सहमसत प्रदान गररएको । 

 प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहमा अन्तराथटिय टवकास सहायता पररचालन मापदण्ड, 

   6 तयार गरी स्वीकृसतका लासग मशन्त्रपररर्दमा पेश गररएको । 

 नेपाल सितोपत्र बोडथको अध्यक्ष सनयशुक्तको लासग सितोपत्र सम्बन्िी ऐन, 

  6  बमोशजम छनौि ससमसत गठन गरी प्रकृया आरम्भ गररएको। 

 नेपाल पनुबीमा कम्पनी सलसमिेडको कमथचारी दरबन्दी र सङ्गठन संरचनामा 
स्वीकृसत प्रदान गररएको।

 

 समसत २०७६ साल कासतथक २९ गते माननीय अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा 
उच्चस्तरी टविीय के्षत्र समन्वय ससमसतको बैठक बसी सहसुलयतपूणथ कजाथका 
लासग ब्याज अनदुान सम्बन्िी एकीकृत कायथटवसिलाई प्रभावकारी ढङ्गबाि 
कायाथन्वयन गनथका लासग नेपाल राि बैंकले सात ददन सभत्र बैंक तर्ा टविीय 
संस्र्ाहरुलाई ऋण प्रवाहमा लक्ष्य तोटक सनदेशन जारी गनथ, नेपाल राि 
बैंकले बैंक तर्ा टविीय संस्र्ाहरुको सनके्षप र कजाथ बीचको ब्याज दर 
फरक मौदरक नीसतमा उल्लेख भएको सीमासभत्र कायम गनथ तर्ा सितोपत्र 
बोडथले पूुँजीबजारको टवकास र टवस्तारका लासग बजारको मनोबल असभबृटि 
हनुे खालका कायथिमहरु कायाथन्वयनमा ल्याउने लगायतका अन्य महत्वपूणथ 
सनणथय भएको। 

 समसत    6 कासतथक    गते अर्थ मन्त्रालयका सशचव  राजस्व  को 
संयोजकत्वमा बसेको टविीय स्र्ाटयत्व ससमसतको बैंठकले गरेका टवसभन्न 
सनणथयहरु कायाथन्वयनका लासग सम्बशन्ित सनकायलाई सनदेशन ददईएको। 

 वैदेशशक व्यापार  सनकासी/पैठारी  को संरचनागत पररवतथन र टवप्ररे्णको 
वतथमान प्रवशृि र सोबाि तरलता व्यवस्र्ापन, राजस्व पररचालन, उपभोग 
तर्ा आसर्थक वटृिमा पनथ सक्ने प्रभावका सम्बन्िमा अध्ययन शरुु गररएको।  

 भन्सार टवभागको आयोजनामा टवसभन्न सरकारी सरोकारवाला सनकायहरुको 
सहभासगतामा Cross Border e-commerce सम्बन्िी ४ ददने कायथशाला 
सम्पन्न भई सो सम्बन्िी Framework तयार गररएको ।  

 प्रदेश तहमा प्रदेश मन्त्रालयगत टवशिय प्रसतवदेन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन 
Financial Management Information System (FMIS) लागू गरी 
दश विा प्रसतवदेन फारामहरु प्रयोगमा ल्याईएको । 

 ७१२ विा स्र्ानीय तहहरुले SuTRA  मा बजेि प्रटवटि गरी त्यस मध्ये 
595 विा स्र्ानीय तहहरुले खचथ लेखाङ्कन पसन SuTRA बाि गने कायथ 
शरुु गरेको । 

 संघ र प्रदेश तहमा कायाथन्वयनमा रहेका िमह  LMBIS  र TSA  तर्ा  
PLMBIS  र PTSA  बीच अन्तर आविता कायम भएको । 

 AML/CFT सम्बन्िी राटिय जोशखम मूल्याङ्कन सम्बन्िमा नेपालका सम्बशन्ित 
सनकायका पदासिकारी र टवश्व बैंकको टवज्ञ सटहतको िोसलसुँग सभसडयो 
कनफे्रशन्सङ्गको कायथ सम्पन्न भएको। 

 घरजग्गा कारोबार, क्याससनो र लेखापररक्षण तर्ा लेखा व्यवसायी के्षत्रको 
जोशखम मूल्याङ्कन गनथ तत/्तत ् सनकायमा के्षत्रगत जोशखम मूल्याङ्कन 
उपससमसत गठन गने व्यवस्र्ा गररएको । 

मन्त्रालयका गसतटविीहरु 
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 AML/CFT सम्बन्िमा घरजग्गा कारोवार, वहमुलु्य िात ुर गैरनाफामूलक 

के्षत्रको सपुररवके्षण ददग्दशथन तयार गनथ सम्बि सनकायहरु बीच छलफल 
भई सो को मस्यौदा तयार गररएको। 

अन्य गसतटवसिहरु  

 माननीय अर्थमन्त्री डा. यवुराज खसतवडा संयकु्त राज्य अमेररकाको 
वाससङ्गिन सड.सी.मा    6 असोज    देशख कासतथक   गतेसम्म 
आयोशजत अन्तराथटिय मरुा कोर् तर्ा टवश्व बैंक समूहको बोडथस अफ 
गभनथरहरूको वाटर्थक बैठकमा सहभागी हनु ुभएको । सो सन्दभथमा टवश्व 
व्यापार तर्ा लगानीमा देशखएको घट्दो िम, खास गरी व्यापारमा 
संरक्षणवाद तर्ा भ–ूराजनीसतक तनावहरू, बे्रशक्जिको टवर्य, कमजोर 
बजार संवदेनशशलताहरू र जलवाय ुपररवतथन जस्ता कारणहरूबाि टवश्वमा 
देशखएको शचन्ता एवम ्असनशितताको टवर्यमा छलफल भएको सर्यो। 

 टवश्व बैंकले नेपालमा सहायता गरेको पचास वर्थ पगेुको उपलक्ष्यमा 
आयोशजत टवशेर् कायथिममा अर्थमन्त्री डा. यवुराज खसतवडाले टवश्व बैंकले 
नेपालमा सहायता पररचालन गदाथ टवगतमा सलएका रणानीसत एवं   
प्रार्समकताहरुको टवर्यमा चचाथ गदै नपेालको प्रार्समकता अनसुार चरम 
गररबी केही वर्थ सभत्रमा हिाउन े र आम जनताको और्त आय ुएससया 
प्रशान्त के्षत्रको और्त आय ुबराबर परु् याई गणुस्तरीय जीवन यापन गनथ 
सक्न ेबनाउन बैंकको सहायता राशीमा उल्लेखनीय बृटि गनथ जरुरी रहेको 
बताउन ुभएको सर्यो। 

 नेपाल भ्रमणमा रहेको टवश्व बैंकको कायथकारी सनदेशकहरु सटहतको 
प्रसतसनसिमण्डलले समसत    6 कासतथक  ४ गते अर्थमन्त्री डा. यवुराज 
खसतवडासुँग अर्थ मन्त्रालयमा भेिघाि गरेको सर्यो।  

 

 प्रसतसनसिमण्डलले नेपालको संघीयता कायाथन्वयनमा भएको उपलशब्ि तर्ा 
आसर्थक व्यवस्र्ापनका प्रयासहरुको बारेमा समेत छलफल गरेको सर्यो। 
सो िममा प्रसतसनसिमण्डलले नेपालको संघीयता कायाथन्वयनबाि टवश्व 
समदुायले ससक्न ुपने िारणा राखेको सर्यो। 

 २०७६ साल कासतथक २१ गते पोर्ण सेवा सम्बन्िी पाुँचौ टवश्व सम्मेलन 
काठमाण्डौं घोर्णापत्र जारी गदै सम्पन्न भएको छ। “मानवजासत र पथृ्वी 
दवैुका लासग पोर्ण” नारा रहेको टवश्व सम्मेलनको समापन कायथिममा 
अर्थमन्त्री डा. यवुराज खसतवडाले पोर्ण सम्बन्िी असभयानको महत्व ददगो 
टवकासका लक्ष्यहरुसुँग जोड्दै यी दवैु असभयानबीच अनोन्याशश्रत सम्बन्ि 
रहेको बताउन ुभएको सर्यो। उहाुँले यस असभयानमा सनजी के्षत्रलाई पसन 
नाफामखुी सोचबाि मासर् उठेर शजम्मेवारीबोि गदै सेवामखुी असभयानमा 
सहकायथ गनथ आग्रह गनुथ भएको सर्यो। 
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