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िावषिक अंक २ 

अथि बलेुविन 

 (आर्थिक िषि २०७७/७८ को िावषिक िथ्याङ्कमा आधारिि) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िाविय िथा अन्त्ििािविय आर्थिक गर्िविधी 

प्रमखु झलकहरु 

➢ कोर्िड-१९ महामािीको कािण आर्थिक िषि २०७७/७८ मा आर्थिक गर्िविर्धहरु प्रिाविि िएका छन।् यद्यवि ियििन 
बाहेकका अन्त्य क्षेरहरुमा अघिल्लो आर्थिक िषिको िलुनामा क्रर्मक सधुाि देघखएको छ। कोर्िड-१९ र्बरुद्धको खोि 
लगाउनेको संख्यामा िृवद्ध िएसँगै नागरिकको जनजीिन क्रमश: सामान्त्य बन्त्दै गएको छ। आर्थिक गर्िविर्धहरुमा 
विस्िाि हुँदै गएको छ। 

➢ आर्थिक िषि २०७६/७७ मा निेालको आर्थिक िृवद्धदि ऋणात्मक िहेकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा ४.० प्रर्िशि 
िहेिर्न २०७८ को िैशाखदेघख सरुु िएको कोर्िड-१९ को दोस्रो लहिको कािण सो िृवद्धदि हार्सल गनि कठीन हनुे 
देघखएको छ।  

➢ िावषिक औसि उििोक्ता मदु्रास्फीर्ि ३.६० प्रर्िशि िही मूल्य घस्थििा कायम िएको छ। 

➢ संिीय सिकािको कूल खर्िमा िृवद्ध िएिर्न िूजँीगि खर्ि न्त्यून िहेको छ। िस्ि ु िैठािीमा िएको िृवद्धसँगै िन्त्साि 
विन्त्दमुा संकलन हनुे िाजस्िमा उल्लेख्य िृवद्ध िएकोले िाजस्ि िृवद्धदि १८.२ प्रर्िशि िहेको छ। गैिकि िरिर्ालनमा 
िने उच्र् र्गिािि आएको छ। 

➢ साििजर्नक ऋण दावयत्ि बढेि १७ खबि रूिैंया िन्त्दा मार्थ िगेुको छ। िैदेघशक सहायिा प्रार्ि प्रर्िबद्धिाको िलुनामा 
अत्यन्त्ि न्त्यून िहेको छ। आन्त्िरिक ऋण िरिर्ालन कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको ५.० प्रर्िशि िन्त्दा बढी िहेको छ। 

➢ िूजँीगि खर्ि न्त्यून िहँदा बजेि िािामा केही सधुाि िएको देघखएको छ। गि आर्थिक िषिमा िाजस्ि सन्त्िलुन ऋणात्मक 
िहेकोमा आर्थिक िषि 2077/78 मा िर्िमा िहेको छ। 

➢ िस्िकुो िैठािीमा िएको उल्लेख्य िृवद्ध िथा भ्रमण आयमा िएको उच्र् र्गिाििका कािण र्ाल ुखािा िािा हालसम्मकै 
उच्र् िहेको छ। शोधानान्त्िि िर्ि ििेको छ। िस्ि ु र्नकासी ४४.० प्रर्िशिले बढेको देघखएिर्न स्िदेशी कच्र्ा 
िदाथिमा आधारिि िस्िकुो र्नकासी अिस्थामा िने सधुाि हनु सकेको छैन।   

➢ विदेशी विर्नमय सघिर्िमा केही कमी आएको छ। उक्त सघिर्ि १०.२ मवहनाको िस्ि ुिथा सेिाको आयाि धान्न 
ियािि छ। िैदेघशक िोजगािमा जान श्रम स्िीकृर्ि र्लने नेिाली कामदािको संख्यामा उच्र् र्गिािि आएको िएिािर्न 
र्बप्रषेण आप्रिाह िने ९.८ प्रर्िशिले बढेको छ। 

➢ कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा कुल र्नक्षेि, आन्त्िरिक कजाि, र्नजी क्षेरिफि  प्रिाह हनुे कजाि, उत्िादनशील उद्योग 
िथा कृवष क्षेरमा प्रिाह हनुे कजाि बढेको छ। वित्तीय िहूँर्मा विस्िाि िएको छ। 

➢ नेिाली रूिैंया अमेरिकी डलिसँग अर्धमूल्यन िएको छ।  

➢ बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या २४.८ प्रर्िशि िगेुको छ। बीमा वप्रर्मयम संकलन बढेको छ। 

➢ िूजँीबजािमा लगानीकिािको आकषिण बढ्दै गएको कािण २०७८ असाि मसान्त्िमा नेप्से सूर्कांक २८८३.४१ र्बन्त्द ु
कायम िएको छ।  
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विश्व  अथििन्त्र 

१. कोर्िड-१९ महामािीको कािण सन ्२०२० ि २०२१ मा विश्व आर्थिक गर्िविर्धमा उल्लेखनीय प्रिाि 
ििेको छ। कोर्िड-१९ विरुद्धको खोिको िहुँर्मा विस्िाि िएसँगै आर्थिक गर्िविर्धहरु क्रमश: सामान्त्य 
हुँदै जाने अनमुान िहेको र्थयो। यद्यवि, कोिोना िाईिसको नयाँ नयाँ स्िरुि (Variant)  देघखँदै जानलेु 
विद्यमान मानिीय एिम ्स्िास्थ्य संकिको र्नयन्त्रणमा थि ध्यान ददनिुने देघखएको छ। साथै, न्त्यून िथा 
अर्ि कम विकर्सि मलुकुहरुमा कोर्िड-१९ विरुद्धको खोिको उिलब्धिा प्रयािि मारामा हनु नसक्दा 
कोर्िड संक्रर्मि ि मतृ्य ुहनुकेो संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको छैन। 

२. िर्छल्लो १५० िषिको अिर्धमा विश्वमा देघखएका आर्थिक मन्त्दीको िलुनामा कोर्िड-१९ महामािीको कािण 
र्सजीि आर्थिक मन्त्दीको प्रिाि व्यािक ि उच्र् िहेको छ। फलस्िरुि, सन ्२०२० मा विश्व अथििन्त्र 
३.३ प्रर्िशिले संकुघर्ि िएको छ। अन्त्ििािविय मदु्रा कोषले सन ्२०२१ मा विश्व अथििन्त्र ६.० प्रर्िशि 
ि सन ्२०२२ मा ४.९ प्रर्िशिले विस्िाि हनुे अनमुान गिेको छ। 

३. िर्छल्लो समयमा विश्वका विर्िन्न मलुकुहरुको समग्र मूल्यस्ििमा देघखएको दिािले कुल माग ि आिूिीबीर् 
उघर्ि िालमेल हनु सकेको छैन। विश्वमा देघखएको समग्र मूल्यस्ििको प्रिृघत्तबाि िििमान अर्नघिििाको 
बीर्मा समेि विश्व मदु्रास्फीर्ि सन ्२०२२ मा महामािीिूििकै हािाहािीमा िगु्न ेअनमुान िहेको छ। समग्र 
मलु्यस्ििमा दिाि र्सजिना हुँदा संकुर्नकािी वित्त ि मौदद्रक नीर्िलाई अिलम्िन गनुििने अिस्था िहेिर्न 
कोर्िड-१९ बाि र्सघजिि आर्थिक मन्त्दीको सन्त्दििमा संकुर्नकािी नीर्ि थि िािक हनुसक्ने हुँदा हाल 
देघखएको नीर्िगि दिविधालाई सम्बोधन गनि सन्त्िलुनकािी वित्त िथा मौदद्रक नीर्ि अिलम्बन गनुििने 
देघखन्त्छ। विशेषगिी अवहलेको विषम िरिघस्थर्िमा कुल मागलाई िवृद्ध गनि ि आम उििोक्ताको 
आत्मविश्वासलाई कोर्िड िूििकै अिस्थामा ििु ्याउन अथििन्त्रको िनुरुत्थान क्षमिा (Resilience Capacity) 
बढाउनिुने आिश्यकिा छ। 

िाविय अथििन्त्र 

४. सन ्२००८ को विश्वव्यािी वित्तीय संकिबाि नेिालको अथििन्त्रमा न्त्यून प्रिाि ििेको िएिर्न कोर्िड-१९ 
महामािीबाि र्सघजिि मानिीय िथा स्िास्थ्य संकिबाि नेिाली अथििन्त्रमा उल्लेख्य प्रिाि ििेको छ। 
महामािीको कािण अथििन्त्रका प्राय: क्षेर िथा उिक्षेरहरुको उत्िादनमा कमी आउँदा आर्थिक िषि 
२०७६/७७ मा नेिालको अथििन्त्र २.१ प्रर्िशिले संकुर्न िएको र्थयो। कोर्िड-१९ महामािीको िािजदु 
आर्थिक िषि २०७७/७८ मा नेिालको अथििन्त्र ४.० प्रर्िशिले विस्िाि हनुे प्रािघम्िक अनमुान िहेको छ। 
आर्थिक िषि २०७७/७८ को िेस्रो र्ौमार्सकको अन्त्त्यसम्ममा कोर्िड-१९ को प्रिाि अथििन्त्रमा क्रमश: 
न्त्यून हुँदै जाने िूिािनमुानका आधािमा आर्थिक िृवद्धदि ४.० प्रर्िशि िहने अनमुान गरिएको र्थयो। यद्यवि, 
२०७८ सालको िैशाख मवहनाबाि शरुु िएको कोिोना महामािीको दोस्रो लहि र्नयन्त्रणका लार्ग देशका 
विर्िन्न स्थानमा जािी गरिएका र्नषेधाज्ञा िथा बन्त्दाबन्त्दीको कािण नागरिकहरुको दैर्नक जनजीविका िथा 
आर्थिक गर्िविर्धहरु प्रिाविि हनु िगेुका छन।् फलस्िरुि, अनमुार्नि आर्थिक िवृद्ध हार्सल हनु र्नुौिी 
देघखएको छ। 
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५. कोर्िड-१९ महामािीको कािण विशेषगिी ियििन उद्योग, यािायाि, घशक्षा ि उत्िादनमलुक उद्योगमा बढी 
प्रिाि ििेको देघखएको छ। कोिोना संक्रमणको कािण २०७८ असािमसान्त्िसम्ममा िर्न शैघक्षक संि 
संस्थाहरुमा र्नयर्मि िठनिाठनको कायि सरु्ारू हनु सकेन, यािायाि िथा अन्त्ििािविय हिाई उडान समिे 
िणुि क्षमिामा सिालन हनु सकेनन।् होिल िथा िेषु्टिेण्िको Occupancy  Rate न्त्यून िहनकुो साथै विदेशबाि 
आउने ियििकको संख्यामा समेि िािी र्गिािि आएको छ। िैदेघशक िोजगािमा जाने नेिाली कामदािको 
संख्या समेि ििेको छ। 

िास्िविक क्षरे 

६. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा कुल गाहिस्थ्य उत्िादन (उत्िादकको मूल्यमा) को िृवद्धदि ४.०१ प्रर्िशि 
िहेको प्रािघम्िक अनमुान छ। यस अिर्धमा कृवष के्षर २.६४ प्रर्िशि ि गैिकृवष के्षर ४.५७ प्रर्िशिले 
विस्िाि िएको अनमुान छ। कृवष के्षरिफि  धानको उत्िादन १.३ प्रर्िशिले िृवद्ध हनुकुो साथै मत्स्यिालनको 
कुल मूल्य अर्ििवृद्ध दि िलुनात्मकरुिमा बढ्ने अनमुान छ। गैिकृवष के्षरिफि  विद्यिु िथा ग्याँस, िानीको 
आिूर्िि िथा र्नमािण के्षर लगायि अर्धकांश के्षरको कुल मूल्य अर्ििृवद्ध अघिल्लो आर्थिक िषिको िलुनामा 
उच्र् िहने अनमुान छ। 

७. कोर्िड-१९ महामािी शरुु हनु ु िूिि नेिालको आर्थिक िृवद्धदि क्रमश: सधुािोन्त्मखु िहेको र्थयो। यद्यवि 
आर्थिक िृवद्धदिमा उत्िादनशील के्षरहरु जस्िै उत्िादनमूलक उद्योग, र्नमािण, ऊजाि लगायिका 
के्षर/उिके्षरको योगदान िलुनात्मकरुिमा न्त्यून िहँदा उच्र् िथा ददगो आर्थिक िृवद्ध हार्सल गनि र्नुौिी 
देघखएको छ। आर्थिक िषि 207७/7८ मा कुल गाहिस्थ्य उत्िादन (आधािििु मूल्यमा) को िृवद्धदिमा 
सबैिन्त्दा बढी योगदान थोक िथा खदु्रा व्यािाि, गाडी िथा मोििसाइकल ममिि सेिाको िहेको छ िने िानी 
आिूर्िि, ढल फोहोि व्यिस्थािन िथा िनु:उत्िादनका वक्रयाकलािहरुको योगदान सबैिन्त्दा न्त्यून िहेको छ। 
त्यसैगिी, उत्िादनमूलक उद्योगको यस्िो योगदान ५.३३ प्रर्िशि ि आिास िथा िोजन सेिाको योगदान 
३.२९ प्रर्िशि िहेको छ। उच्र् आर्थिक िृवद्धदिलाई ददगो बनाउन उत्िादनमा प्रयोग गरिने साधनको 
उत्िादकत्ि (Factor Productivity) बढाउदै सीमान्त्ि िूजँी-उत्िादन अनिुाि (Incremental Capital Output 

Ratio- ICOR) मा सधुाि गनुििने देघखन्त्छ। 

८. कोिोना महामािीको कािण कुल आयमा अिेक्षाकृि िृवद्ध हनु नसक्दा सोको प्रमखु वहस्सा उििोगमा खर्ि 
िई बर्ि न्त्यून िहेको छ। िििरििाि िथा र्नजी के्षरको बर्िमा दिाि र्सजिना िएको छ। फलस्िरुि, 
आर्थिक िषि २०७७/७८ मा कुल गाहिस्थ्य उत्िादनमा उििोग ि कुल गाहिस्थ्य बर्िको अंश क्रमश: 
९३.४ प्रर्िशि ि ६.६ प्रर्िशि िहने अनमुान छ। मानिीय िथा स्िास्थ्य संकिको विद्यमान अिस्थामा 
आयमलुक िथा उत्िादनशील िोजगािीका कायिक्रमहरुमा र्नजी िथा साििजर्नक लगानी केघन्त्द्रि गने िथा 
कोर्िड-१९ बाि बढी प्रिाविि के्षरहरुमा आर्थिक िनुरुत्थानका कायिक्रमहरु प्रिािकािीरूिमा सिालन गनि 
सकेमा कुल गाहिस्थ्य बर्ि िृवद्ध गनि सवकनछे। साथै, िाहि िथा सहरु्लयिका कायिक्रमहरुलाई अगार्ड 
बढाउनिुने देघखन्त्छ।  

९. आर्थिक िषि 2076/7७ मा कुल लगानी 30.4 प्रर्िशिले संकुर्न िएकोमा आर्थिक िषि २०७7/७8 
मा 18.1 प्रर्िशिले िृवद्ध िई रू.13 खबि 1२ अबि 71 किोड िगु्न ेअनमुान छ। कोर्िड-19 संक्रमण 
िोकथाम एिम ्र्नयन्त्रणका लार्ग र्ार्लएका कदमबाि गि आर्थिक िषिमा साििजर्नक एिम ्र्नजी के्षरको 

mailto:epad@mof.gov.np


आर्थिक नीर्ि विश्लषेण महाशाखा, अथि मन्त्रालय,  फोन नं: ०१-४२११३२६  ईमेल ठेगाना: epad@mof.gov.np              4 

 

खर्िमा कमी आएको र्थयो। र्ाल ुआर्थिक िषिको दोस्रो र्ौमार्सकसम्म िरिघस्थर्ि सहज हनु गई आर्थिक 
गर्िविर्ध िून: सामान्त्य अिस्थामा फवकि ने अिस्था देघखएको र्थयो। सोको आधािमा कुल लगानी गि आर्थिक 
िषिको िलुनामा बढ्ने अनमुान गरिएको िएिािर्न २०७८ असाि मसान्त्िसम्म कोर्िड-१९ संक्रमण िीव्ररुिमा 
बढ्दै गएको हुँदा आर्थिक िषि २०७७/७८ को िेस्रो र्ौमार्सकको अिर्धमा कुल लगानी िूिािनमुान िन्त्दा 
न्त्यून हनु ेजोघखम देघखएको छ। 

१०. आर्थिक िषि 2076/77 मा कुल गाहिस्थ्य उत्िादनसँग कुल लगानीको अनिुाि 28.4 प्रर्िशि िहेकोमा 
आर्थिक िषि २०७7/७८ मा यस्िो अनिुाि िृवद्ध िई 30.8 प्रर्िशि िहने अनमुान छ। आर्थिक िषि 
२०77/७8 मा कुल गाहिस्थ्य उत्िादनसँग कुल घस्थि िुजँी र्नमािणको अनिुाि आर्थिक िषि २०७6/७7 
को 28.4 प्रर्िशिबाि ििेि 27.3 प्रर्िशि िहने अनमुान छ। 

११. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा प्रर्िव्यघक्त कुल गाहिस्थ्य उत्िादन (प्रर्र्लि मूल्यमा) 7.5 प्रर्िशिले बढेि 
रू.१ लाख ४० हजाि ८ सय १९ (अमेरिकी डलि ११९१) िहने अनमुान छ। आधाि िषिको िरििििन 
िर्छ आर्थिक िषि २०७६/७७ मा प्रर्िव्यघक्त कुल िाविय आय (प्रर्र्लि मूल्यमा) अमेरिकी डलि ११३९ 
िहेकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा यस्िो आय ५.० प्रर्िशिले बढेि अमेरिकी डलि ११९६ िहन े
अनमुान छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा प्रर्िव्यघक्त िाविय खर्ियोग्य आय अमेरिकी डलि १४८६ िगेुको 
अनमुान छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो आय अमेरिकी डलि १४२२ िहेको र्थयो।  

र्ािि (१): आर्थिक िषि २०७७/७८ को मार्सक उििोक्ता मदु्रास्फीर्ि (िावषिक विन्त्दगुि आधािमा) 

          स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क।                                                          

१२. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िावषिक औसि उििोक्ता मदु्रास्फीर्ि ३.६ प्रर्िशि िहेको छ। आर्थिक िषि 
२०७६/७७ मा यस्िो मदु्रास्फीर्ि ४.६४ प्रर्िशि िहेको र्थयो। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा खाद्य िथा 
िेय िदाथि समहु ि गैि खाद्य िथा सेिा समहुको िावषिक औसि मदु्रास्फीर्ि क्रमश: ५.०१ प्रर्िशि ि २.५१ 
प्रर्िशि िहेको छ। कोर्िड-१९ महामािीका कािण समग्र आर्थिक गर्िविर्धहरु प्रिाविि िएिर्न उििोक्ता 
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मदु्रास्फीर्ि दि िने िाघछछि सीमार्िरै िहेको छ। िावषिक विन्त्दगुि आधािमा २०७८ असािमा उििोक्ता 
मदु्रास्फीर्ि दि ४.१९ प्रर्िशि िहेको छ। २०७७ असािमा यस्िो मदु्रास्फीर्ि ४.७८ प्रर्िशि िहेको र्थयो। 

१३. िर्छल्ला िषिहरुमा उििोक्ता मदु्रास्फीर्ि दि िाघछछि सीमार्िर िहेको देघखन्त्छ। नेिाल ि िाििबीर्को 
विर्नमयदि घस्थि िहेकोले िाििको मदु्रास्फीर्िको प्रत्यक्ष प्रिाि नेिालमा समेि िने गिेको छ। आिूर्िि 
प्रणाली सहज हुँदै गएको ि कोर्िड-१९ महामािीबाि आर्थिक गर्िविर्धहरुमा ससु्ििा आएका कािण समग्र 
मूल्यस्िि िाघछछि र्समार्िर िहेको छ। यद्यवि, ठूला र्ाडिििको समय आउँदै गिेको िथा आर्थिक गर्िविर्धमा 
हुँदै गिेको बढोत्तिीले आगामी ददनमा मूल्यमा थि दिाि र्सजिना हनुसक्न ेदेघखन्त्छ।यसथि, प्रिािकािी बजाि 
अनगुमनमाफि ि अनघुर्ि िथा अप्राकृर्िक रुिमा हनुे मूल्य िृवद्ध र्नयन्त्रण गनि बजाि अनगुमन संयन्त्रलाई 
र्सु्ि िाख्निुने देघखन्त्छ । अथििन्त्रलाई प्रिाविि िाने सम्िाविि आन्त्िरिक िथा बाह्य झट्का  (Shocks)  

लाई समयमै िवहर्ान गिी सोको र्नयन्त्रणको लार्ग वित्त िथा मौदद्रक नीर्िका उियकु्त उिकिणहरुलाई 
प्रिािकािीरुिमा िरिर्ालन गिी मूल्य घस्थििा कायम गदै जानिुने देघखन्त्छ।  

साििजर्नक वित्त 

१४. कोर्िड-१९ महामािीको कािण साििजर्नक वित्तका र्ि िथा िरिसूर्कहरुमा नकिात्मक प्रिाि ििेको छ। 
समग्रमा संिीय सिकािी खर्ि बढेिर्न िुजँीगि बजेि खर्ि न्त्यून िहेको छ। िाजस्ि िरिर्ालनमा िवृद्ध 
िएिािर्न लक्ष्यबमोघजम िाजस्ि संकलन हनु सकेको देघखदैन।  

िार्लका (१) : साििजर्नक वित्तका िरिसूर्कहरु (कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको प्रर्िशिमा) 
विििण 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

संिीय खर्ि 27.21 31.46 28.78 27.87 27.68 

र्ाल ुखर्ि 16.85 20.17 18.57 20.03 19.96 

िुजँीगि खर्ि 6.78 7.83 6.26 4.83 5.35 

वित्तीय  व्यिस्था 3.57 3.46 3.95 3.01 2.37 

िाजस्ि िरिर्ालन 19.80 21.03 21.50 20.28 21.99 

कि िाजस्ि 18.00 19.08 19.14 17.88 20.39 

गैिकि िाजस्ि 1.80 1.95 2.36 2.39 1.60 

कुल संिीय आय 21.04 22.29 20.06 19.75 20.87 

बजेि  िािा 6.17 9.18 8.72 8.12 6.81 # 
र्िनि बाँकी खदु साििजर्नक ऋण 22.67 26.54 27.16 36.27 40.51 

आन्त्िरिक 9.22 11.32 11.74 15.68 18.76 

बाह्य 13.45 15.22 15.42 20.59 21.75 

आन्त्िरिक ऋण िरिर्ालन 2.87 4.19 2.50 4.98 5.25 

िैदेघशक सहायिा प्रार्ि 2.92 3.87 3.21 4.64  

 स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय/नेिाल िाि बैङ्क/ केन्त्द्रीय िथ्याङ्क वििाग।         # प्रािघम्िक अनमुान 

१५. कुल िाजस्ि संकलनमा िन्त्साि विन्त्दमुा संकलन हनुे िाजस्िको वहस्सा उच्र् िहेकोले आगामी ददनमा उत्िादन 
िथा आयमा आधारिि िाजस्ि िरिर्ालनलाई ददगो िनाउने र्नुौिी िहेको छ। िाजस्ि िरिर्ालनमा दिाि 
र्सजिना हुँदा साििजर्नक ऋण िरिर्ालन समिे उल्लेखनीय रुिमा िृवद्ध हुँदै गएको छ। फलस्िरुि, २०७८ 
असाि मसान्त्िमा खदु साििजर्नक ऋण कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको ४०.५ प्रर्िशि िगेुको छ।  
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१६. िर्छल्ला िषिहरुमा साििजर्नक ऋण िरिर्ालनको आकाि क्रमश: बढ्दै गएको छ िने अन्त्ििािविय आर्थिक 
सहायिा िरिर्ालनमा िैदेघशक अनदुानको वहस्सा िट्दै गएको छ। त्यसैगिी, िैदेघशक सहायिा प्रर्िबद्धिा ि 
िैदेघशक सहायिा प्रािी बीर् ठूलो अन्त्िि देघखएको छ। 

संिीय सिकािी खर्ि 
१७. िर्छल्लो १० िषिको खर्ि घस्थर्िको विश्लषेण गदाि विर्नयोघजि बजेिको िलुनामा यथाथि खर्ि न्त्यून िहेको 

छ। विशषेगिी िुजँीगि बजेिको कायािन्त्ियन क्षमिा िलुनात्मक रुिमा न्त्यून िहेको कािण विर्नयोघजि 
बजेिको ठूलो वहस्सा खर्ि हनु सकेको देघखदैन।  

र्ािि (२) : िर्छल्लो १० िषिको साििजर्नक खर्ि उियोगको घस्थर्ि (विर्नयोघजि बजेिको प्रर्िशिमा)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय। 

१८. िर्छल्लो १० िषिको िावषिक औसि सिकािी खर्ि विर्नयोघजि िजेिको ८२.१ प्रर्िशि िहेकोमा िुजँीगि 
खर्ि िने विर्नयोघजि िुजँीगि बजेिको ७०.२ प्रर्िशि मार िहेको छ। विर्नयोघजि बजेिको ठूलो वहस्सा 
खर्ि हनु नसक्दा िूजँी र्नमािणको दि न्त्यून िई आय, बर्ि, उत्िादन िथा िोजगािी िृवद्धदिमा समेि 
नकािात्मक प्रिाि ििेको छ। िसथि साििजर्नक खर्िको प्रिािकारििा अर्ििृवद्ध गनि वित्त अनशुासन, 
विर्नयोजन दक्षिा ि कायािन्त्ियन दक्षिामा सधुाि गनुििने देघखन्त्छ। साथै, खर्ि गने क्षमिालाई मध्यनजि गिी 
बजेिको आकाि िय गनुििने देघखन्त्छ। 

१९. कोर्िड १९ महामािीको कािण आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािी खर्ि कुल विर्नयोजनको 
८०.१ प्रर्िशि मार िहन िगु्यो। यद्यवि, कुल संिीय सिकािी खर्ि आर्थिक िषि २०७६/७७ को िलुनामा 
८.२ प्रर्िशिले बढेि रू. ११ खबि ८० अबि ९५ किोड िगेुको छ। यस अिर्धमा र्ाल ुखर्ि ८.६ प्रर्िशि 
ि िुजँीगि खर्ि २०.७ प्रर्िशिले बढेको छ िने वित्तीय व्यिस्था १४.४ प्रर्िशिले ििेको छ। आर्थिक 
िषि २०७७/७८ मा िुजँीगि खर्ि विर्नयोजनको ६४.७ प्रर्िशि मार िहेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ 
मा विर्नयोघजि िुजँीगि बजिेको ४६.३ प्रर्िशि मार खर्ि िएको र्थयो।  
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िार्लका (२) : िर्छल्लो ३ िषिको मार्सक संिीय सिकािी खर्िको घस्थर्ि (रू. किोडमा) 

मवहना 2075/76 2076/77 2077/78 
प्रर्िशि िरििििन 

2076/77 2077/78 

साउन 2590.55 429.60 197.91 -83.4 -53.9 

िाद्र 7720.43 5510.93 6658.96 -28.6 20.8 

असोज 9670.30 11859.95 13250.99 22.6 11.7 

कार्ििक 4496.10 4800.94 6799.18 6.8 41.6 

मंर्सि 6479.08 7284.81 5938.77 12.4 -18.5 

िषु 6625.63 11063.84 8728.73 67.0 -21.1 

माि 7804.86 7661.97 8419.40 -1.8 9.9 

फागनु 8702.69 12412.66 7183.25 42.6 -42.1 

रै्र 8112.50 6444.89 11870.24 -20.6 84.2 

िैशाख 8621.38 8578.48 13433.42 -0.5 56.6 

जेठ 11821.34 12229.65 9204.55 3.5 -24.7 

असाि 28400.82 20835.68 26409.89 -26.6 26.8 

जम्मा 111045.68 109113.40 118095.29 -1.7 8.2 

         स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय। 

२०. साििजर्नक खर्ि क्षमिामा सधुािको लार्ग आर्थिक िषि शरुु हनु ुअगािै िावषिक बजिे ल्याउने संिैधार्नक 
व्यिस्था िहेिर्न आर्थिक िषिको अन्त्त्यमा अर्धक खर्ि गने प्रिृघत्त कायमै छ। कुल िुजँीगि खर्ि मध्य े
आर्थिक िषि २०७५/७६ मा ६२.६ प्रर्िशि, आर्थिक िषि २०७६/७७ मा ४९.० प्रर्िशि ि २०७७/७८ 
मा ६५.० प्रर्िशि िेस्रो र्ौमार्सकमा मार खर्ि िएको र्थयो। आर्थिक िषिको अन्त्त्यर्िि बढी खर्ि गने 
प्रिृघत्तले िुजँीगि खर्िको गणुस्िि अर्ििृवद्ध गनि र्नुौिी देघखएको छ। 

िार्लका (३) : िर्छल्लो ३ िषिको मार्सक िुजँीगि खर्िको घस्थर्ि (रू. किोडमा) 
मवहना 2075/76 2076/77 2077/78 

प्रर्िशि िरििििन 
2076/77 2077/78 

साउन 123.68 59.65 13.33 -51.8 -77.7 

िाद्र 452.74 453.76 361.92 0.2 -20.2 

असोज 1683.33 1323.35 1129.33 -21.4 -14.7 

कार्ििक 725.47 646.79 1439.95 -10.8 122.6 

मंर्सि 925.86 1293.61 649.64 39.7 -49.8 

िषु 1640.97 2499.51 1487.52 52.3 -40.5 

माि 1514.05 1413.16 1220.11 -6.7 -13.7 

फागनु 1964.94 1958.06 1685.34 -0.4 -13.9 

रै्र 1917.77 858.42 2596.81 -55.2 202.5 

िैशाख 1937.67 905.49 2004.38 -53.3 121.4 

जेठ 2260.39 1193.87 1720.61 -47.2 44.1 

असाि 9009.40 6302.80 8521.12 -30.0 35.2 

जम्मा 24156.25 18908.47 22830.06 -21.7 20.7 

                  स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय। 
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२१. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा कुल संिीय सिकािी खर्िमध्ये र्ाल ुखर्ि, िुजँीगि खर्ि ि वित्तीय व्यिस्थाको 
अनिुाि क्रमश: ७२.१ प्रर्िशि, १९.३ प्रर्िशि ि ८.६ प्रर्िशि िहेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा 
यस्िो अनिुाि क्रमश: ७१.९ प्रर्िशि, १७.३ प्रर्िशि ि १०.८ प्रर्िशि िहेको र्थयो।  

र्ािि (३) : आर्थिक िषि २०७६/७७ को साििजर्नक खर्िको संिर्ना (कुल खर्िको प्रर्िशिमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय। 

२२. संिीय सिकािबाि प्रदेश ि स्थानीय िहलाई हस्िान्त्ििण हनुे अनदुानलाई संिको र्ाल ुखर्िमा लेखाङ्कन 
गरिएकोले संिीय र्ाल ुखर्िको आकाि कुल खर्िको करिब िीन र्ौथाई िहेको देघखन्त्छ। यद्यवि, प्रदेश ि 
स्थानीय िहमा हस्िान्त्ििण िएका अनदुानबाि िुजँीगि खर्ि समेि हनुे हुँदा संि, प्रदेश ि स्थानीय िहको 
एकीकृि िुजँीगि खर्ि कुल सिकािी खर्िको करिब एक र्िहाई िहेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा 
िीन िहको कुल एकीकृि खर्ि (रू.११ खबि ९१ अबि ६ किोड) मा र्ाल ुखर्ि, िुजँीगि खर्ि ि वित्तीय 
व्यिस्थाको अनिुाि क्रमश: ५६.० प्रर्िशि, ३४.१ प्रर्िशि ि ९.९ प्रर्िशि िहेको र्थयो। संिीय र्ाल ु
खर्ि कुल खर्ि (रू. १० खबि ९१ अबि १३ किोड) को अनिुािमा ७१.९ प्रर्िशि िहेिर्न िीन ैिहको 
र्ाल ुखर्ि िने एकीकृि खर्िको ५६.० प्रर्िशि िहेको छ।  

िाजस्र् िरिर्ालन 
२३. कोर्िड-१९ महामािीले उत्िादन, उििोग ि विििणको साथै आय िथा िोजगािीमा दिाि र्सजिना हुँदा सोको 

प्रत्यक्ष प्रिाि िाजस्ि िरिर्ालनमा समिे ििेको देघखन्त्छ। फलस्िरुि, िाजस्ि िरिर्ालनमा िृवद्ध िएिािर्न 
लक्ष्य बमोघजम िाजस्ि संकलन हनु सकेको देघखदैन। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िावषिक लक्ष्यको ९२.७ 
प्रर्िशि मार िाजस्ि संकलन िएको छ। कि िाजस्ि ि गैिकि िाजस्ि िावषिक लक्ष्यको क्रमश: ९५.३ 
प्रर्िशि ि ६९.० प्रर्िशि संकलन िएको छ। 

२४. आर्थिक िषि २०७६/७७ मा िाजस्ि संकलन ४.३ प्रर्िशिले न्त्यून िएिर्न महामािीकै बीर् आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा िने िाजस्ि सङ्कलन १८.२ प्रर्िशिले बढेि रू. ९ खबि ३८ अबि ३२ किोड िगेुको छ। 
यस अिर्धमा कि िाजस्ि २४.३ प्रर्िशिले बढेको छ िने गैिकि िाजस्ि २७.२ प्रर्िशिले ििेको छ। 
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आर्थिक िषि २०७६/७७ मा सङ्कर्लि िाजस्िको आधाि प्रिाि (Base Effect) आर्थिक िषि २०७७/७८ मा 
ििेको कािण िर्न िाजस्ि संकलनको िृवद्धदि िर्छल्लो िषिमा िलुनात्मकरुिमा उच्र् िहेको हो। कोर्िड 
संक्रमणको अर्नघिििाको बीर् लक्ष्य बमोघजम िाजस्ि िरिर्ालन गनुि र्नुौिीिूणि िहेको छ।  

िार्लका (४): िर्छल्लो २ िषिको मार्सक िाजस्ि िरिर्ालनको घस्थर्ि (रू. किोडमा) 

मवहना 
२०७६/७७ २०७७/७८ िाजस्ि 

िृवद्धदि कि िाजस्ि गैिकि िाजस्ि कुल िाजस्ि कि िाजस्ि गैिकि िाजस्ि कुल िाजस्ि 

साउन 6343.6 341.5 6685.1 5658.9 225.8 5884.7 -12.0 

िाद्र 5619.4 317.1 5936.5 4492.8 160.6 4653.3 -21.6 

असोज 5790.6 567.2 6357.8 6191.1 507.2 6698.3 5.4 

कार्ििक 5469.9 331.2 5801.1 6261.1 517.7 6778.9 16.9 

मंर्सि 5644.1 458.3 6102.4 5854.5 259.0 6113.6 0.2 

िषु 10330.2 2111.5 12441.6 10195.0 1899.8 12094.8 -2.8 

माि 5583.8 329.7 5913.5 7156.7 472.1 7628.9 29.0 

फागनु 4978.3 473.2 5451.5 6956.8 311.1 7267.9 33.3 

रै्र 4193.8 192.4 4386.2 10902.8 363.8 11266.7 156.9 

िैशाख 1233.8 372.9 1606.7 7292.2 421.2 7713.3 380.1 

जेठ 3649.7 449.4 4099.1 4875.6 259.3 5134.9 25.3 

असाि 11168.2 3424.7 14593.0 11173.8 1423.1 12596.9 -13.7 

जम्मा 70005.5 9369.1 79374.6 87011.4 6820.9 93832.2 18.2 

स्रोि: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय। 

२५. आर्थिक िषि २०७७/७८ को साउन, िदौ, िषु ि असाि िाहेक अन्त्य मवहनामा िाजस्ि संकलनमा िवृद्ध 
िएको छ। विशेषगिी, रै्ि ि िैशाख मवहनामा िाजस्ि िृवद्धदि उच्र् िहेको देघखन्त्छ। २०७६ रै्ि 
मवहनादेघख िएको बन्त्दािन्त्दीको कािण आर्थिक िषि २०७६/७७ को रै्ि ि िैशाख मवहनामा िाजस्ि 
संकलनमा उच्र् र्गिािि आएको र्थयो। सोको आधाि प्रिाि (Base Effect) को कािण आर्थिक िषि 
२०७७/७८ को रै्ि ि िैशाख मवहनामा िाजस्ि संकलनको िृवद्धदि उच्र् िहन गएको हो। 
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िार्लका (५): आर्थिक िषि २०७७/७८ को िाजस्ि लक्ष्य ि असलुीको विििण (रू. किोडमा) 

कि  घशषिक 
आर्थिक िषि  २०७७/७८ 

को िावषिक लक्ष्य 

असलुी 
२०७६/७७ 

असलुी 
२०७७/७८ 

असलुी प्रर्िशि 

२०७७/७८ 

िाजस्ि 
िृवद्धदि 

िन्त्साि महशलु 19355.47 13799.03 20139.00 104.05 45.94 

मूल्य  अर्िबृवद्ध कि 30216.87 22401.65 28200.18 93.33 25.88 

उत्िादन,  विक्री,  सेिा 11203.62 9820.97 11651.77 104.00 18.64 

आयाि 19013.25 12580.68 16548.40 87.04 31.54 

अन्त्िःशलु्क 15550.41 10062.69 13382.47 86.06 32.99 

आन्त्िरिक  उत्िादन 9892.29 6497.98 8162.98 82.52 25.62 

आयाि 5658.12 3564.71 5219.50 92.25 46.42 

आयकि 23803.87 21974.12 23054.51 96.85 4.92 

आयकि 21503.13 19774.41 20823.93 96.84 5.31 

ब्याज कि 2300.62 2199.71 2230.58 96.96 1.40 

अन्त्य कि 2368.40 1768.06 2235.20 94.38 26.42 

कि िाजस्ि   91294.90 70005.55 87011.36 95.31 24.29 

गैि कि  9880.94 9369.12 6820.87 69.03 -27.20 

कूल  िाजस्ि 101175.84 79374.66 93832.23 92.74 18.21 

अन्त्य प्रार्ि 0.00 4756.58 4042.02 -  -15.02 

जम्मा  िाजस्ि/प्रार्ि 101175.84 84131.24 97874.25 96.74 16.34 

स्रोि: अथि मन्त्रालय। 

२६. विगि लामो समयदेघख कुल िाजस्ि िरिर्ालनमा मूल्य अर्ििृवद्ध किको योगदान उच्र् िहँदै आएको छ। 
आर्थिक िषि २०७६/७७ मा मूल्य अर्ििृवद्ध किको योगदान  २८.२ प्रर्िशि िहेकोमा आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा बढेि ३०.१ प्रर्िशि िगेुको छ। साथै आयकि, िन्त्साि महशलु, अन्त्ि:शलु्क ि गैिकि 
िाजस्िको योगदान कुल िाजस्िमा क्रमश: उच्र् िहँदै आएको छ।  

२७. आर्थिक िषि २०७६/७७ को िलुनामा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा मलु्य अर्ििृवद्ध कि, िन्त्साि महशलु, 
अन्त्ि:शलु्क ि अन्त्य कि िाजस्िको योगदान बढेको छ िने आय कि ि गैिकि िाजस्िको योगदान ििेको 
छ। िस्ि ुआयाि बढेको कािण आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िन्त्साि विन्त्दमुा संकलन हनुे िाजस्ि (िन्त्साि 
महशलु, मलु्य अर्ििृवद्ध कि-आयाि, अन्त्ि:शलु्क-आयाि) मा उच्र् िवृद्ध िएको छ ि सो को प्रिािस्िरुि 
िाजस्ि संकलन ि कि िाजस्ि समेि क्रमश: १८.२ प्रर्िशि ि २४.३ प्रर्िशिले बढेको छ। यस अिर्धको 
सङ्कर्लि कि िाजस्िमा िन्त्साि विन्त्दमुा संकलन िएको कि िाजस्िको योगदान ४८.२ प्रर्िशि िहेको छ। 
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र्ािि (४) : िर्छल्लो २ िषिको िाजस्ि िरिर्ालनको संिर्ना  (कुल िाजस्िको प्रर्िशिमा) 

 
                   स्रोि: अथि मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय। 

संिीय िाजस्ि 

२८. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािको िाजस्ि (िोयल्िी बाँडफाँि बाहेक) १७.७ प्रर्िशिले बढेि 
रू.८ खबि २९ अबि २३ किोड िगेुको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो िाजस्ि रू. ७ खबि ४ 
अबि ७९ किोड िहेको र्थयो। 

२९. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािको कि िाजस्ि संकलन २४.१  प्रर्िशिले िवृद्ध िई रू.७ 
खबि ६१ अबि २ किोड िहेको छ। अघिल्लो आर्थिक िषिमा यस्िो िाजस्ि रू. ६ खबि १३ अबि ३६ किोड 
िहेको र्थयो। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा प्रदेश ि स्थानीय िहमा िाँडफाँि हनुे कि िाजस्ि रू. १ खबि 
९ अबि ९ किोड बिािि िहेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो िाजस्ि रु. ८६ अबि ७० किोड 
िहेको र्थयो। 

किको दायिा विस्िाि 
३०. स्थायी लेखा नम्बि र्लएका किदािाको संख्या २०७७ असािमसान्त्िको िलुनामा २३.०५ प्रर्िशिले िृवद्ध 

िई २०७८ असािमसान्त्िमा ४१ लाख ७ हजाि ८ िगेुको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा स्थायी लेखा 
नम्बि र्लन ेकिदािाको संख्या ११ लाख ८१ हजाि ६ सय ९४ िहेकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा 
यस्िो संख्या ३४.९ प्रर्िशिले ििेि ७ लाख ६९ हजाि ५ सय १६ िहेको छ। 

३१. २०७८ असाि मसान्त्िमा मूल्य अर्ििृवद्ध किमा दिाि िएका किदािाको संख्या २ लाख ९३ हजाि ९ सय 
२८ िगेुको छ िने अन्त्ि:शलु्क ईजाजि प्रमाणिर र्लन ेकिदािाको संख्या १ लाख ९ हजाि २ सय ४६ 
िगेुको छ। 

३२. स्थायी लेखा नम्बि र्लने किदािामध्ये व्यघक्तगि स्थायी लेखा नम्बि ि व्यािसावयक स्थायी लेखा नम्बि 
र्लने किदािाको संख्या क्रमश: ६०.७ प्रर्िशि ि ३९.१ प्रर्िशि िहेको छ िन ेकिकट्टी गने र्नकायले 
र्लएको स्थायी लेखा नम्बि ०.२ प्रर्िशि मार िहेको छ। 
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िार्लका (६) : व्यघक्तगि िथा व्यािसावयक स्थायी लेखा नम्बि र्लएका किदािाको विििण 

दिािको  प्रकाि 
२०७७ असाि 

मसान्त्िसम्म 

आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा 

थि 

२०७८ असाि 

मसान्त्िसम्म 

प्रर्िशि 
िरििििन 

व्यािसावयक स्थायी लेखा नम्बि (B-PAN) 1358934 245760 1604694 18.08 

व्यघक्तगि स्थायी लेखा नम्बि (P-PAN) 1973452 518863 2492315 26.29 

किकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्थायी लेखा  

नम्बि  (W-PAN) 
5106 4893 9999 95.83 

जम्मा  स्थायी लेखा नम्बि (PAN) 3337492 769516 4107008 23.06 

मूल्य अर्ििृवद्ध कि (VAT) 255963 37965 293928 14.83 

अन्त्ि:शलु्क (Excise) 94292 14954 109246 15.86 
  स्रोि: आन्त्िरिक िाजस्ि वििाग। 

संिीय आय 

३३. आर्थिक िषि २०७६/७७ मा संिीय सिकािको आय ०.१ प्रर्िशिले कमी िई रू. ७ खबि ७३ अबि ३४ 
किोड िहेकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा यस्िो आय १५.१ प्रर्िशिले बढेि रू. ८ खबि ९० अबि २२ 
किोड िगेुको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा कुल संिीय खर्ि ि संिीय आयको अनिुाि अघिल्लो 
आर्थिक िषिको ७०.९ प्रर्िशिबाि बढेि ७५.४ प्रर्िशि िगेुको छ।  

िार्लका (७): िर्छल्लो ५ िषिको संिीय आयको घस्थर्ि (रू. किोडमा) 
विििण 207३/7४ 207४/7५ 2075/76 207६/77 २०७७/७८ 

संिीय िाजस्ि 60918.0 72671.8 73136.6 70479.1 82923.3 @ 

िैदेघशक अनदुान 3193.2 3471.5 2958.4 1919.2 2056.3 

अन्त्य प्रार्ि # 635.8 875.9 1310.7 4935.4 4042.0 

कुल संिीय आय 64747.0 77019.1 77405.8 77333.7 89021.6 

कुल संिीय खर्िको अनिुािमा 77.3 70.8 69.7 70.9 75.4 

 स्रोि: अथि मन्त्रालय/नेिाल िाि बैङ्क/आर्थिक सिेक्षण २०७७/७८ 

# आर्थिक िषि २०७७/७८ िाहेक अन्त्य अर्थिक िषिमा बरेुज ुि गि िषिको नगद मौज्दाि समेि अन्त्य प्रार्िमा समािेश गरिएको छ।  
@संिीय िाजस्िमा बाडँफाँि हनु ेसबै िोयल्िी समेि समािेश गरिएकोले संिीय िाजस्िमा िर्छ केही फिक िनि सक्नछे। 

अन्त्ििाविय विकास सहायिा िरिर्ालन 

३४. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािले अनदुानिफि  रू. २० अबि ५६ किोड ि ऋणिफि  रू. १ 
खबि ४५ अबि ७ किोड गिी जम्मा १ खबि ६५ अबि ६३ किोड िैदेघशक सहायिा प्राि गिेको छ। आर्थिक 
िषि २०७६/७७ मा यस्िो प्रार्ि रू. १ खबि ८१ अबि ८० किोड िहेको र्थयो। 

िार्लका (८) : िर्छल्लो ५ िषिको अन्त्ििािविय विकास सहायिा प्रार्िको घस्थर्ि (रू. किोडमा) 

विििण 
आर्थिक िषि प्रर्िशि िरििििन 

2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 2076/77 2077/78 

कुल िैदेघशक अनदुान प्रार्ि 3193.2 3471.5 2958.4 1919.2 2056.3 -35.1 7.1 

कुल िैदेघशक ऋण प्रार्ि 5801.3 9890.5 9440.1 16260.7 14507.0 72.3 -10.8 

कुल िैदेघशक सहयोग  8994.5 13361.9 12398.5 18179.9 16563.3 46.6 -8.9 

स्रोि: महालेखा र्नयन्त्रक कायािलय/नेिाल िाि बैङ्क। 
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अन्त्ििािविय विकास सहायिा प्रर्िबद्धिा 
३५. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािले अनदुानिफि  रू.२७ अबि ३७ किोड ि ऋणिफि  रू.१ खबि 

९७ अबि ९८ किोड गिी जम्मा २ खबि २५ अबि ३५ किोड बिाबिको अन्त्ििािविय विकास सहायिा 
प्रर्िबद्धिा प्राि  गिेको छ। यस्िो प्रर्िबद्धिा अघिल्लो आर्थिक िषिको िलुनामा २.५ प्रर्िशिले उच्र् िहेको 
छ। िैदेघशक सहायिा प्रर्िबद्धिामा अनदुान ि ऋणको अंश क्रमश: १२.१ प्रर्िशि ि ८७.९ प्रर्िशि 
िहेको छ। 

 

िार्लका (९): िर्छल्लो ५ िषिको िैदेघशक सहायिा प्रर्िबद्धिाको घस्थिी (रू. किोडमा) 

शीषिक 
आर्थिक िषि प्रर्िशि  िरििििन 

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७६/७७ २०७७/७८ 

दििक्षीय 14619.2 7038.7 2680.7 2198.0 1883.0 -18.0 -14.3 

   अनदुान 9490.5 7038.7 2680.7 1865.0 1883.0 -30.4 1.0 

   ऋण 5128.7 0.0 0.0 333.0 0.0 -  -  

बहिुक्षीय 10405.2 13161.1 11144.9 19790.4 20652.0 77.6 4.4 

   अनदुान 277.1 1451.7 662.2 1145.6 854.0 73.0 -25.5 

   ऋण 10128.1 11709.4 10482.7 18644.8 19798.0 77.9 6.2 

जम्मा    25024.5 20199.8 13825.6 21988.3 22535.0 59.0 2.5 

   अनदुान 9767.6 8490.4 3342.9 3010.5 2737.0 -9.9 -9.1 

    ऋण 15256.9 11709.4 10482.7 18977.8 19798.0 81.0 4.3 

    स्रोि: अथि मन्त्रालय। 

साििजर्नक ऋण 

३६. िर्छल्ला िषिहरुमा सिकािको साििजर्नक ऋण दावयत्ि क्रमश: बढ्दै गईिहेको छ। संिीयिाको 
कायािन्त्ियनसँगै खर्िको आिश्यकिा बढ्दै जान,ु िाजस्िको िवृद्धदि िलुनात्मक रुिमा न्त्यून िहन ुि कोर्िड-
१९ महामािीको कािण सिकािी आयमा दिाब र्सजिना हनु ुजस्िा कािण आन्त्िरिक ि बाह्य ऋण िरिर्ालन 
बढ्दै गएको छ। फलस्िरुि, २०७८ असाि मसान्त्िसम्म सिकािको साििजर्नक ऋण दावयत्ि रू. १७ खबि 
२८ अबि २५ किोड िगेुको छ। २०७७ असाि मसान्त्िमा यस्िो ऋण रू. १४ खबि १९ अबि ८८ किोड 
िहेको र्थयो। 

३७. २०७८ असाि मसान्त्िसम्मको साििजर्नक ऋण दावयत्िमध्ये आन्त्िरिक ऋण ि बाह्य ऋणको अनिुाि क्रमश: 
४६.३ प्रर्िशि ि ५३.७ प्रर्िशि िहेको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािले रू.२ खबि 
२४ अबि १ किोड बिाबिको आन्त्िरिक ऋण िरिर्ालन गिेको छ िने यस अिर्धमा रू.१ खबि ४५ अबि 
७ किोड बिाबिको िैदेघशक ऋण िरिर्ालन िएको छ। 

३८. कुल गाहिस्थ्य उत्िादनमा साििजर्नक ऋण दावयत्िको अनिुाि २०७७ असाि मसान्त्िमा ३६.३ प्रर्िशि 
िहेकोमा २०७८ असाि मसान्त्िमा बढेि ४०.५ प्रर्िशि िगेुको छ। आर्थिक िषि २०७३/७४ देघख हिेक 
िषि कुल गाहिस्थ्य उत्िादनमा साििजर्नक ऋणको अनिुाि बढ्दै गएको छ। साििजर्नक ऋणलाई िूजँी 
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र्नमािणसँग आबद्ध गिी आय, उत्िादन ि िोजगािी बढाउन सकेमा मार साििजर्नक ऋण व्यिस्थािनलाई 
ददगो एिम ्प्रिािकािी बनाउन सवकन्त्छ। 

र्ािि (५) : िर्छल्लो १० िषिको साििजर्नक ऋण दावयत्ि (कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको प्रर्िशिमा) 

 

   स्रोि: आर्थिक सिेक्षण २०७७/७८ /नेिाल िाि बैङ्क। 

३९. आर्थिक िषि २०७६/७७ मा संिीय सिकािले रू. ३ खबि ५७ अबि २५ किोड साििजर्नक ऋण िरिर्ालन 
गिेकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा यस्िो ऋण ३.३ प्रर्िशिले बढेि रू. ३ खबि ६९ अबि ८ किोड 
िगेुको छ जनु कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको ८.६५ प्रर्िशि हो। अघिल्लो आर्थिक िषिमा यस्िो अनिुाि ९.१३ 
प्रर्िशि िहेको र्थयो। साथै यस अिर्धमा सिकािले ऋण सेिा (साँिा िथा व्याज िकु्तानी) िफि  रू. १ खबि 
२० अबि १२ किोड िकु्तानी गिेको छ जनु कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा २.८२ प्रर्िशि हो। 
अघिल्लो आर्थिक िषिमा यस्िो अनिुाि २.१४ प्रर्िशि िहेको र्थयो। 

िार्लका (१०): िर्छल्लो ५ िषिको साििजर्नक ऋण िरिर्ालनको घस्थर्ि (रू. किोडमा) 
विििण 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

आन्त्िरिक ऋण िरिर्ालन 8777.50 8833.80 14475.10 9638.20 19464.20 22401.00 

   कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा 3.37 2.87 4.19 2.50 4.97 5.25 

िैदेघशक ऋण िरिर्ालन 4377.40 5801.25 9890.46 9440.08 16260.72 14507.00 

   कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा 1.68 1.89 2.86 2.45 4.15 3.40 

कुल साििजर्नक ऋण िरिर्ालन 13154.90 14635.05 24365.56 19078.28 35724.92 36908.00 

   कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा 5.04 4.76 7.05 4.94 9.13 8.65 

ऋण सेिा खर्ि 7680.30 7128.80 7192.10 7506.70 8359.78 12012.00 

साँिा वफिाि खर्ि 6813.00 6126.40 5567.40 5435.20 5753.75 7378.00 

व्याज खर्ि 867.30 1002.40 1624.70 2071.50 2606.03 4634.00 

कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा  
ऋण सेिा खर्ि 

2.94 2.32 2.08 1.95 2.14 2.82 

स्रोि: आर्थिक सिेक्षण २०७६/७७ ि साििजर्नक ऋण व्यिस्थािन कायािलय। 

४०. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािले रू. २ खबि २४ अबि १ किोड बिाबिको आन्त्िरिक ऋण 
िरिर्ालन गिेको छ। यस अिर्धमा सिकािले आन्त्िरिक ऋणिफि  रू. ११ अबि २७ किोड को साँिा 
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िकु्तानी ि रू. २८ अबि ८४ किोड बिाबिको ब्याज िकु्तानी गिेको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा 
सिकािको खदु आन्त्िरिक ऋण िरिर्ालन रू. २ खबि १२ अबि ७४ किोड िहेको छ। 

४१. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा संिीय सिकािले रू. १ खबि ४५ अबि ७ किोड बाह्य ऋण िरिर्ालन गिेको 
छ। यस अिर्धमा सिकािले बाह्य ऋणिफि  रू. ६२ अबि ५१ किोड को साँिा िकु्तानी ि रू. १४ अबि 
८० किोड को ब्याज िकु्तानी गिेको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा सिकािको खदु बाह्य ऋण 
िरिर्ालन रू. ८२ अबि ५६ किोड िहेको छ। 

बाह्य क्षरे 

बाह्य क्षरेका िरिसूर्कहरु 

४२. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा कोर्िड-१९ महामािीको प्रिािको िाबजदु बाह्य के्षरका केही िरिसूर्कहरु 
सामान्त्य िहेका छन।् आर्थिक िषि २०७६/७७ मा उच्र् संकुर्न िएको िस्िकुो आयाि आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा बढेको छ िने िस्ि ुर्नयािि समेि बढेको छ। कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा िस्ि ु
र्नयािि, िस्ि ुआयाि, व्यािाि िािा ि र्बप्रषेण आप्रिाह बढेको छ िन ेखदु िैदेघशक लगानी ि विदेशी 
विर्नमय सघिर्ि ििेको छ। िस्ि ुआयाि बढेको कािण शोधानान्त्िि बर्ि ििेको छ िन ेर्ाल ुखािा िािा 
उच्र् िहेको छ। ियििक आगमनमा कमी आएको कािण भ्रमण आय समेि न्त्यून िएको छ। 

िार्लका (११) : िाह्य क्षरेका िरिसूर्कहरु (कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा) 
िाह्य क्षरेका िरिसूर्कहरु 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

िस्ि ु र्नयािि 2.37 2.35 2.52 2.50 3.31 

िस्ि ु आयाि 32.18 36.03 36.76 30.57 36.09 

कुल  व्यािाि 34.55 38.38 39.28 33.07 39.40 

व्यािाि  सन्त्िलुन 29.80 33.67 34.24 28.08 32.78 

खदु सेिा आय 0.09 0.05 -0.37 -0.02 -1.71 

खदु िस्ि ुिथा सेिा र्नयािि -29.02 -32.82 -33.68 -27.13 -33.48 

शोधानान्त्िि  घस्थर्ि 2.67 0.03 -1.75 7.21 0.03 

र्ाल ुखािा सन्त्िलुन -0.33 -7.14 -6.92 -0.86 -7.82 

र्बप्रषेण  आप्रिाह 22.60 21.85 22.79 22.35 22.53 

विदेशी  विर्नमय सघिर्ि 35.08 31.90 26.92 35.81 32.79 

खदु िैदेघशक लगानी 0.44 0.51 0.34 0.50 0.46 

भ्रमण आय 1.90 1.98 1.95 1.56 0.17 

           स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क। 

िस्ि ुर्नयािि 

४३. कोर्िड-१९ महामािीको समयमा समिे आर्थिक िषि २०७६/७७ को िलुनामा िस्ि ुर्नयािि आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा ४४.४ प्रर्िशिले बढेि रू.१ खबि ४१ अबि १२ किोड िगेुको छ। आर्थिक िषि 
२०७६/७७ मा यस्िो र्नयािि ०.६ प्रर्िशिले बढेको र्थयो। 

४४. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िािि ि अन्त्य देशिफि को र्नयािि क्रमश: ५१.७ प्रर्िशि ि २७.७ प्रर्िशिले 
बढेको छ िन े र्ीनिफि को र्नयािि िन े १४.७ प्रर्िशिले ििेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा 
िािििफि को र्नयािि ११.८ प्रर्िशिले बढेको र्थयो िने र्ीन ि अन्त्य देशिफि को र्नयािि क्रमश: ४३.५ 
प्रर्िशि ि १८.२ प्रर्िशिले ििेको र्थयो। 
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४५. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िािि, र्ीन ि अन्त्य देशहरुिफि  िएको र्नयाििको अंश क्रमश: ७५.४ प्रर्िशि, 
०.७ प्रर्िशि ि २३.९ प्रर्िशि िहेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो अंश क्रमश: ७१.८ 
प्रर्िशि, १.२ प्रर्िशि ि २७.० प्रर्िशि िहेको र्थयो। िर्छल्ला िषिहरुमा र्ीनिफि  िएको र्नयाििको अंश 
न्त्यून िहेको ि क्रमश: िट्दै गएको छ।  

४६. नेिालबाि र्नयािि हनुे प्रमखु िस्िहुरुमा खाद्यान्न लगायिका प्राथर्मक िस्िहुरुको अंश उच्र् िहँदै आएको 
छ िने िुजँीगि िस्िहुरुको र्नयािि अत्यन्त्ि न्त्यून िहेको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ को कुल िस्ि ु
र्नयाििमा उििोग्य िस्िहुरु लगायि खाद्य िथा िेय िदाथिको अंश ७० प्रर्िशििन्त्दा बढी िहेको छ िन े
औद्योर्गक उत्िादनमा आधारिि र्नयाििको अंश करिब २८.० प्रर्िशि िहेको छ। 

४७. कुल िस्ि ुव्यािािमा िस्ि ुर्नयाििको अंश आर्थिक िषि २०७६/७७ मा ७.५ प्रर्िशि िहेकोमा आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा बढेि ८.४ प्रर्िशि िगेुको छ। िस्ि ुआयािमा िवृद्ध िएिर्न र्नयाििमा िएको उच्र् िृवद्धको 
कािण कुल व्यािािमा र्नयाििको अंश बढेको छ। 

िार्लका (१२): िर्छल्लो २ िषिको िस्ि ुर्नयाििको संिर्ना (प्रर्िशिमा) 
विििण २०७६/७७ २०७७/७८ 

खाद्य िथा िेय िदाथि 46.2 ५३.८ 

औद्योर्गक उत्िादन 32.1 २७.९ 

िुजँीगि िस्ि ुिथा िाििस 0.4 0.३ 

यािायािका सामान िथा िाििस 0.6 0.४ 

उििोग्य िस्िहुरु (िगीकिण नगरिएको)  20.7 १७.६ 
         स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क। 

४८. आर्थिक िषि २०७६/७७ मा प्रशोर्धि ििमासको िेल, अलैँर्ी, जमोठ किडा, सेन्त्थविक यानि, घर्या, 
फलफूलको जसु, उनी गलैंर्ा कािेि लगायिका िस्िकुो र्नयािि बढेको छ िने दाल िथा गेडागडुी, फलाम 
ि घस्िलका िाँडाकँुडा, प्रशोर्धि िाम िेल, जी.आई िायि लगायिका िस्िकुो र्नयािि ििेको छ। 

िार्लका (१३) : र्नयािि िएका प्रमखु १० िस्िहुरु  (रु. किोडमा) 
क्र.सं. िस्ि ु २०७५  /७६  २०७६  /७७  प्रर्िशि िरििििन 

१ प्रशोर्धि ििमासको िेल  १२६९.११ ५३६५.१६ ३२२.७५ 

२ सेन्त्थेविक यानि ७१९.१५ ८३६.२९ १६.२९ 

३ उनी गलैंर्ा कािेि ६१५.७७ ७२४.४५ १७.६५ 

४ अलैर्ी ४०१.९२ ७०२.२५ ७४.७२ 

५ ियािी किडा ४३४.९१ ५११.३७ १७.५८ 

६ जिुका बरु्नएका किडा ३१५.१८ ४२९.०३ ३६.१२ 

७ फलफुलको जसु ३४३.२३ ४२२.९९ २३.२४ 

८ जमोठ किडा २१५.४९ ४०४.२४ ८७.५९ 

९ घर्या २७८.२८ ३७९.७१ ३६.४५ 

१० अन्त्य किडा # २८७.३ ३२९.०१ १४.५२ 

11 अन्त्य ४८९०.४३ ४००७.८९ -१८.०५ 

 कुल र्नयािि ९७७०.७७ १४११२.३९ ४४.४३ 
स्रोि: िन्त्साि वििाग।                                                                                                                                                # उनी, सिुी, िेिीकिन बाहेकका 
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िस्ि ुआयाि 

४९. कोर्िड-१९ महामािीको कािण आर्थिक िषि २०७६/७७ मा िस्ि ुआयािमा संकुर्न आएकोमा महामािीकै 
बीर् आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िन ेिस्ि ुआयािमा उल्लेख्य िृवद्ध िएको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ 
को कार्ििक देघख रै्िसम्म कोर्िड-१९ महामािी क्रमश: िट्दै गएको ि आर्थिक िषि २०७६/७७ को 
आधाि प्रिाि (Base Effect) को कािण िर्न आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िस्ि ुआयािमा उल्लेख्य िवृद्ध 
िएको हो। 

५०. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िस्ि ुआयाि २८.७ प्रर्िशिले िृवद्ध िई रू. १५ खबि ३९ अबि ८४ किोड 
िगेुको छ। यस अिर्धमा िािि, र्ीन ि अन्त्य  देशबाि िएको िस्िकुो आयाि  क्रमश: ३२.१ प्रर्िशि, 
२८.६ प्रर्िशि ि १९.६ प्रर्िशिले बढेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा िािि, र्ीन ि अन्त्य देशबाि 
िएको िस्ि ुआयाि क्रमश: १९.९ प्रर्िशि, ११.५ प्रर्िशि ि ५.३ प्रर्िशिले ििेको र्थयो। 

५१. कुल िस्ि ुआयािमध्ये िाििबाि िएको आयािको अंश ६०.० प्रर्िशि िन्त्दा बढी िहँदै आएको छ। 
आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िािि, र्ीन ि अन्त्य देशबाि िएको आयािको अंश क्रमश: ६३.१ प्रर्िशि, 
१५.२ प्रर्िशि ि २१.७ प्रर्िशि िहेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो अंश क्रमश: ६१.४ 
प्रर्िशि, १५.२ प्रर्िशि ि २३.४ प्रर्िशि िहेको र्थयो। 

५२. नेिालिफि  आयाि हनुे प्रमखु िस्िहुरुमा औद्योर्गक उत्िादनका िस्िहुरुको अंश उच्र् िहेको छ। आर्थिक 
िषि २०७७/७८ मा िेट्रोर्लयम िदाथि लगायिका ईन्त्धनको आयाि कुल आयािको १३.२ प्रर्िशि िहेको 
छ। साथै उििोग्य िस्ि ुि खाद्य िथा िेय िदाथिका िस्िहुरुको आयाि २६.८ प्रर्िशि िहेको छ। 

५३. कुल िस्ि ुव्यािािमा िस्ि ुआयािको अंश आर्थिक िषि २०७६/७७ मा ९२.५ प्रर्िशि िहेकोमा आर्थिक 
िषि २०७६/७७ मा यस्िो अंश ििेि ९१.६ प्रर्िशि िहेको छ। 

िार्लका (१४) : आर्थिक िषि २०७६/७७ मा िस्ि ुआयािको संिर्ना (प्रर्िशिमा) 
आयाि  िएका िस्िहुरु २०७६/७७ २०७७/७८ 

खाद्य िथा िेय िदाथि 17.3 १८.० 

औद्योर्गक उत्िादन 35.2 ३७.२ 

ईन्त्धन 15.5 १३.२ 

िुजँीगि िस्ि ुिथा िाििस 14.4 १४.८ 

यािायािका सामान िथा िाििस 8.3 ७.७ 

उििोग्य िस्िहुरु (अन्त्य िगीकिण नगरिएको) 9.0 ८.८ 

अन्त्य िस्ि ु(अन्त्य िगीकिण नगरिएको) 0.2 ०.३ 

         स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क। 

५४. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा र्डजले, कच्र्ा ििमासको िेल, एम.एस.र्बलेि, मोबाइल, िेर्लफोन, सनु, धान, 
मोििसाइकल लगायिका िस्िकुो आयाि बढेको छ िने कच्र्ा िाम िेल, हिाई ईन्त्धन, ििमास लगायिका 
िस्िकुो आयाि ििेको छ। 
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िार्लका (१५) : आयाि िएका प्रमखु १० िस्िहुरु (रु. किोडमा) 
क्र.सं. िस्िकुो नाम २०७५/७६ २०७६/७७ िवृद्ध प्रर्िशि 

१ र्डजेल 8737.99 9194.82 5.2 

२ एम.एस.विलेि 4223.67 7152.94 69.4 

३ कच्र्ा ििमासको  िेल  1872.36 5338.78 185.1 

४ मोिाइल िेर्लफोन 1817.75 3690.46 103.0 

५ एल वि ग्यास 3073.15 3615.45 17.6 

६ िेट्रोल 2836.58 3244.34 14.4 

७ ियािी किडा 2346.25 2948.04 25.6 

८ िोलीर्थन दाना 1903.37 2766.32 45.3 

९ र्ामल 2223.78 2762.41 24.2 

१० सनु 1364.00 2748.61 101.5 

11 अन्त्य 89281.02 110521.65 23.8 

जम्मा आयाि 119679.92 153983.8 28.7 

       स्रोि: िन्त्साि वििाग। 
 व्यािाि सन्त्िलुन 

५५. िस्ि ुआयािमा िएको िृवद्धको कािण आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िस्ि ुव्यािाि िािा २७.३ प्रर्िशिले 
बढेि रू. १३ खबि ९८ अबि ७१ किोड िगेुको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो िािा १६.८ 
प्रर्िशिले संकुर्न िएको र्थयो। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िािि, र्ीन ि अन्त्यदेशसँगको िस्ि ुव्यािाि 
िािा क्रमश: ३०.१ प्रर्िशि, २८.९ प्रर्िशि ि १८.७ प्रर्िशिले बढेको छ। 

र्नयािि आयाि अनिुाि 

५६. आर्थिक िषि २०६८/६९ देघख आर्थिक िषि २०७४/७५ सम्म र्नयािि-आयाि अनिुाि क्रमश: ििेकोमा 
त्यसिर्छका िषिहरुमा िने यस्िो अनिुािमा क्रर्मक सधुाि िई आर्थिक िषि २०७७/७८ मा ९.२ प्रर्िशि 
िगेुको छ। र्नयाििको िृवद्धदि बढ्दै गएको ि आयािको िृवद्धदि िलुनात्मकरुिमा न्त्यून िहेको कािण र्नयािि-
आयाि अनिुािमा सधुाि िएको छ। त्यसैगिी, आर्थिक िषि २०७७/७८ को कुल िस्ि ुव्यािािमा र्नयाििको 
अंश ८.४ प्रर्िशि िगेुको छ। 
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र्ािि (६): िर्छल्लो १० िषिको र्नयािि-आयाि संिर्ना 

 

 

 

 

 

 

 

 

             स्रोि: आर्थिक सिेक्षण २०७/७८ ि िन्त्साि वििाग। 

५७. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा रू. ५३ अबि ३९ किोड बिाबिको कच्र्ा ििमासको िेल आयाि िएकोमा 
रू. ५३ अबि ६५ किोड बिाििको प्रशोर्धि ििमासको िेल र्नयािि िएको छ। कुल र्नयािि मध्ये प्रशोर्धि 
ििमासको िेलको वहस्सा ३८.० प्रर्िशि िन्त्दा बढी िहेको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ को कुल 
र्नयाििमा प्रमखु १० िस्िकुो वहस्सा ७१.० प्रर्िशि िन्त्दा बढी िहेको छ िने कुल आयािमा प्रमखु १० 
िस्िकुो वहस्सा २८.० प्रर्िशि िहेको छ। र्नयािि-आयाि अनिुािमा सधुाि िएिर्न स्िदेशी कच्र्ा िदाथिमा 
आधारिि िस्िहुरुको र्नयािि िने कमजोि िहेको देघखन्त्छ।  

िस्ि ुर्नयािि ि आयािको मार्सक विििण 

५८. आर्थिक िषि २०७७/७८ को मंर्सि मवहना िाहेक सबै मवहनामा िस्ि ुर्नयािि बढेको छ। विशेषगिी आर्थिक 
िषि २०७७/७८ को िेस्रो र्ौमार्सकमा िस्ि ुर्नयािि उल्लेख्यरुिमा बढेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ 
को िेस्रो र्ौमार्सकमा कोर्िड-१९ महामािीको प्रिाि िलुनात्मक रुिमा उच्र् िहेकोले सो को प्रिाि िस्ि ु
र्नयाििमा समेि ििेको र्थयो। 

५९. आर्थिक िषि २०७७/७८ को साउन, िाद्र, कार्ििक ि मंर्सि बाहेक अन्त्य मवहनामा िस्ि ुआयाि बढेको 
छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ को िवहलो ६ मवहनासम्म कोर्िड प्रिाि निहेकोले सो अिर्धमा िस्ि ुआयाि 
सामान्त्य िहेकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ को सोही अिर्धमा कोर्िड-19 को प्रिािका कािण िस्ि ु
आयाि ििेको देघखन्त्छ। साथै, आर्थिक िषि २०७७/७८ को िेस्रो र्ौमार्सकमा िस्ि ुआयाि उल्लेख्यरुिमा 
बढेको छ। 
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िार्लका (१६): िर्छल्लो २ िषिको मार्सक र्नयािि ि आयािको अिस्था 

मवहना 
िस्ि ुर्नयािि (रू. किोडमा) िस्ि ुआयाि (रू. किोडमा) 

२०७६/७७ २०७७/७८ िवृद्धदि २०७६/७७ २०७७/७८ िवृद्धदि 
साउन 883.7 962.0 8.9 10672.5 8580.8 -19.6 

िाद्र 966.5 1082.3 12.0 12277.8 9303.8 -24.2 

असोज 866.5 1060.3 22.4 10544.6 11342.4 7.6 

कार्ििक 911.2 915.4 0.5 11535.0 11022.0 -4.4 

मंर्सि 1133.8 985.6 -13.1 13095.8 12300.8 -6.1 

िषु 966.3 1074.4 11.2 11343.7 13574.7 19.7 

माि 769.1 911.8 18.5 10890.9 14239.8 30.7 

फागनु 993.7 1086.2 9.3 12064.0 14034.5 16.3 

रै्र 391.1 1398.8 257.7 5829.2 16740.7 187.2 

िैशाख 324.6 1371.3 322.4 4260.3 14271.5 235.0 

जेठ 593.8 1277.4 115.1 7567.6 12925.5 70.8 

असाि 970.6 1987.0 104.7 9598.6 15647.2 63.0 

जम्मा 9770.9 14112.4 44.4 119679.9 153983.7 28.7 

        स्रोि: अथि मन्त्रालय/नेिाल िाि बैङ्क। 

सेिा व्यािाि 
६०. कोर्िड-१९ महामािीको कािण ियििन आगमनमा उल्लेख्य कमी आएको कािण सोको प्रिाि सेिा व्यािािमा 

ििेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा खदु सेिा आय रू. ९६ किोड ४७ लाखले िािामा िहेकोमा 
आर्थिक िषि २०७७/७८ मा भ्रमण आय ८८.१ प्रर्िशिले ििेकोले खदु सेिा आय रू. ७२ अबि ८५ 
किोडले िािामा िहेको छ। यस अिर्धमा सेिा आय रू. ७९ अबि ७ किोड ि सेिा िकु्तानी रू. १ खबि 
५१ अबि ९२ किोड िहेको छ।  

िस्ि ुिथा सेिा व्यािाि सन्त्िलुन   
६१. िस्ि ुआयाि बढेको ि सेिा आयमा उच्र् र्गिािि आएको कािण आर्थिक िषि २०७७/७८ मा खदु िस्ि ु

िथा सेिा व्यािाि िािा ३४.५ प्रर्िशिले िृवद्ध िई रू.१४ खबि २८ अबि ३१ किोड िगेुको छ। आर्थिक 
िषि २०७६/७७ मा यस्िो िािा १८.३ प्रर्िशिले संकुर्न िई रू. १० खबि ६१ अबि ९४ किोड िहेको 
र्थयो। 

र्ाल ुखािा सन्त्िलुन िथा शोधानान्त्िि घस्थर्ि 

६२. िस्ि ुआयाि बढेको ि खदु सेिा आयमा उच्र् संकुर्न आएको कािण आर्थिक िषि २०७७/७८ मा र्ाल ु
खािा िािा हालसम्मकै उच्र् िहेको छ िने शोधानान्त्िि बर्ि ििेको छ। यस अिर्धमा र्ाल ुखािा िािा 
अघिल्लो आर्थिक िषि २०७६/७७ को रू.३३ अबि ७६ किोडको िलुनामा ८८८.० प्रर्िशिले बढेि रू.३ 
खबि ३३ अबि ६७ किोड िगेुको छ। 

६३. आर्थिक िषि २०७६/७७ मा शोधानान्त्िि घस्थर्ि रू. २ खबि ८२ अबि ४१ किोडले बर्िमा िहेकोमा 
आर्थिक िषि २०७७/७८ मा यस्िो बर्ि रू.१ अबि २३ किोडमा र्सर्मि िएको छ। र्बप्रषेण आयमा िृवद्ध 
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िएिर्न िस्ि ुआयािमा उल्लेखनीय िवृद्ध िएको ि खदु सेिा व्यािाि समेि उच्र् िािामा िहेको कािण 
शोधानान्त्िि बर्ि न्त्यून िहेको हो। 

६४. मार्सकरुिमा विश्लषेण गदाि आर्थिक िषि २०७७/७८ को िवहलो र्ौमार्सकमा शोधानान्त्िि घस्थर्ि बर्िमा 
िहेकोमा अन्त्य मवहनाहरुमा (असाि बाहेक) शोधानान्त्िि घस्थर्ि िािामा िहेको छ। त्यसैगिी, आर्थिक िषि 
२०७७/७८ को िवहलो ३ मवहनामा र्ाल ुखािा बर्िमा िहेकोमा अन्त्य मवहनामा िने िािामा िहेको छ। 

िार्लका (१७): िर्छल्लो ३ िषिको मार्सक र्ाल ुखािा ि शोधानान्त्िि घस्थर्ि (रू. किोडमा) 

मवहना 
शोधानान्त्िि घस्थर्ि र्ाल ुखािा 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

साउन -2477.4 604.5 5146.5 -2537.7 -937.3 2541.3 

िाद्र -67.282 278.6 1616.1 -1018.5 -1241.9 65.3 

असोज -997.1 559.7 3346.0 -4639.4 -538.7 829.7 

कार्ििक -2191.39 1285.7 956.1 -668.3 -1011.8 -1390.5 

मंर्सि -2799.25 -398.8 -416.7 -3069.4 -3301.8 -4177.7 

िषु 2164.72 335.1 1843.6 -3190.2 -1439.3 -2821.6 

माि 1435.31 -503.5 -2755.3 -1500.7 -2744.4 -5236.2 

फागनु -966.156 1622.8 -2935.4 -2488.2 -1277.7 -4678.2 

रै्र -569.285 -123.0 -2547.3 -1330.7 -1061.1 -5872.9 

िैशाख -352.653 8428.9 -3478.3 -1696.7 2980.4 -3967.1 

जेठ -2262.3 5847.3 -2290.1 -2731.9 3409.7 -4688.7 

असाि 2342.73 10303.7 1637.4 -1825.2 3787.6 -3970.7 

जम्मा -6740.1 28241.0 122.7 -26697.0 -3376.3 -33367.2 

      स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क। 

िैदेघशक िोजगाि िथा र्बप्रषेण आप्रिाह 

िैदेघशक िोजगाि 
६५. कोर्िड-१९ महामािीको कािण िैदेघशक िोजगािीमा जान श्रम स्िीकृि र्लने नेिाली कामदािको संख्यामा 

संकुर्न आएको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िैदेघशक िोजगािीमा जान नयाँ श्रम स्िीकृर्ि र्लने नेिाली 
कामदािको संख्यामा ६२.८ प्रर्िशिले संकुर्न आई ७२ हजाि ८१ िहेको छ। अघिल्लो आर्थिक िषिमा 
यस्िो संख्या २०.५ प्रर्िशिले ििेको र्थयो। 

६६. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िैदेघशक िोजगािीमा जान िनु:श्रम स्िीकृर्ि र्लने नेिाली कामदािको संख्या 
४६.८ प्रर्िशिले ििेि ९४ हजाि ६ सय १७ िहेको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो संख्या 
३४.७ प्रर्िशिले ििेको र्थयो। 

६७. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िैदेघशक िोजगािीमा जान श्रम स्िीकृर्ि (नयाँ ि िनु:श्रम स्िीकृर्ि) र्लन े
नेिाली कामदािको संख्या ५५.२ प्रर्िशिले ििी १ लाख ६६ हजाि ६ सय ९८ िहेको छ। आर्थिक िषि 
२०७६/७७ मा यस्िो संख्या २८.० प्रर्िशिले ििी ३ लाख ७१ हजाि ९ सय २५ िहेको र्थयो। 
िर्छल्ला िषिहरुमा िैदेघशक िोजगािमा जान श्रम स्िीकृर्ि र्लने नेिाली कामदािको संख्या क्रमश: िट्दै 
गएको छ। 
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र्ािि (७): िर्छल्लो ५ िषिमा िैदेघशक िोजगािमा जान श्रम स्िीकृर्ि र्लने कामदािको संख्या 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               स्रोि: नेिाल 
िाि बैङ्क/आर्थिक सिेक्षण 
२०७७/७८। 

र्बप्रषेण आप्रिाह 

६८. कोर्िड-१९ महामािीको कािण िैदेघशक िोजगािमा जाने कामदािको संख्या ििेको िए िर्न र्बप्रषेण 
आप्रिाहमा िन ेिृवद्ध िएको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा र्बप्रषेण आप्रिाहमा ०.५ प्रर्िशिले कमी 
आएकोमा आर्थिक िषि २०७७/७८ मा ९.८ प्रर्िशिले िृवद्ध िई रू.९ खबि ६१ अबि ५ किोड (८ अबि 
१५ किोड अमेरिकी डलि) िहेको छ। कोिोना संक्रमणको कािण गन्त्िव्य मलुकुहरु नै प्रिाविि िहेको 
अिस्थामा समेि र्बप्रषेण आयमा िृवद्ध िएको छ। 

६९. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िाद्र, फागनु, जेठ ि असाि िाहेक अन्त्य मवहनामा र्बप्रषेण आप्रिाह बढेको 
छ। २०७७ रै्िमा र्बप्रषेण आप्रिाहमा १५२.० प्रर्िशिको उच्र् िृवद्ध िहेको छ िने २०७८ असािमा 
१०.० प्रर्िशिले कमी िएको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा िने जठे ि असािमा र्बप्रषेण आप्रिाहको 
िृवद्धदि िलुनात्मक रुिमा उच्र् िहेको र्थयो। 
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िार्लका (१८): िर्छल्लो ३ िषिको मार्सक र्बप्रषेण आप्रिाहको घस्थर्ि (रू. किोडमा) 

मवहना 
आर्थिक िषि प्रर्िशि िरििििन 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७६/७७ २०७७/७८ 

साउन 7395.42 7540.15 9271.47 2.0 23.0 

िाद्र 8024.77 7833.12 7301.83 -2.4 -6.8 

असोज 8796.98 7651.05 9312.58 -13.0 21.7 

कार्ििक 7008.72 7472.23 7886.15 6.6 5.5 

मंर्सि 6433.21 7201.97 7908.59 11.9 9.8 

िषु 6677.33 7027.33 7850.34 5.2 11.7 

माि 7219.05 6595.43 7239.41 -8.6 9.8 

फागनु 6663.66 7920.87 7443.84 18.9 -6.0 

रै्र 7099.66 3448.33 8688.26 -51.4 152.0 

िैशाख 7212.14 5394.01 8086.99 -25.2 49.9 

जेठ 7371.96 9402.17 6104.14 27.5 -35.1 

असाि 8024.23 10016.05 9011.85 24.8 -10.0 

जम्मा 87927.1 87502.7 96105.5 -0.5 9.8 

     स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क। 

ियििक आगमन 

७०. कोर्िड-१९ महामािीको उच्र् प्रिाि ियििन के्षरमा ििेको छ। फलस्िरुि, सन ्२०२० मा ियििक आगमन 
८०.८ प्रर्िशिले ििेको छ। सन ्२०२० मा २ लाख ३० हजाि ८५ ियििकमार नेिाल भ्रमणमा आएका 
र्थए। सन ्२०२१ को जनििीदेघख जलुाईसम्म ७ मवहनाको अिर्धमा नेिाल र्िर्रने ियििकको संख्या 
७२.४ प्रर्िशिले ििेि ६१ हजाि ४९ िहेको छ। सन ्२०२० को सोही अिर्धमा यस्िो संख्या ६५.७ 
प्रर्िशिले ििेको र्थयो। ियििक आगमनमा कमी आएिर्न प्रर्ि ियििक प्रर्िददन खर्ि ि प्रर्ि ियििक औसि 
बसाईमा िन ेसधुाि िएको छ। यस अिर्धमा थि २४ होिल सिालनमा आई ियििक स्ििका होिलको 
संख्या १३१३ िगेुको छ। 

िार्लका (१९) : ियििन क्षरेका िरिसूर्कहरु 

सूर्कहरु २०१९ २०२०   प्रर्िशि  िरििििन 

ियििक  आगमन (सङ्खख्या)  ११९७१९१ २३००८५ -80.8 

प्रर्ि  ियििक प्रर्िददन खर्ि (अमेरिकी डलिमा) ४८ ६५ 35.4 

प्रर्ि  ियििक औसि बसाई (ददन) १२.७ १५.१ 18.9 

ियििनबाि उठेको िाजस्ि (अमेरिकी डलि)-किोडमा 72.43 २१.७० -70.0 

िषैििी  सिालन योग्य विमानस्थल (ििा) ३५ ३७ 5.7 

नेिाल  आउन ेअन्त्ििािविय विमान सेिा (ििा) ३० २७ -10.0 

ियििक  स्ििका होिल (ििा) १२८९ १३१३ 1.9 

     स्रोि: संस्कृर्ि, ियििन िथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय/आर्थिक सिेक्षण २०७७/७८। 

७१. कोर्िड-१९ महामािीको कािण सन ्२०२० का सबै मवहनाहरुमा नेिाल र्िर्रने ियििकको संख्यामा उच्र् 
र्गिािि आएको छ। सन ्२०२१ मा मार्ि िर्छका मवहनाहरुमा ियििक आगमन बढेको देघखएको छ। 
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यद्यवि, सन ्२०२० को सोही अिर्धमा बन्त्दाबन्त्दीको कािण नेिाल र्िर्रने ियििकको संख्यामा संकुर्न 
आएको ि सो को प्रिाि स्िरुि सन ्२०२१ को मार्ि िर्छका मवहनाहरुमा ियििक आगमन संख्या न्त्यून 
हुँदाहुँदै िर्न िृवद्धदि िने उच्र् देघखएको हो। 

 

िार्लका (२०) : मार्सक ियििक आगमनको घस्थर्ि (संख्यामा) 

मवहना 
िषि प्रर्िशि िरििििन 

2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

जनििी 73187 81273 79702 8874 11.0 -1.9 -88.9 

फेब्रअुिी 89507 102423 98190 9146 14.4 -4.1 -90.7 

मार्ि 124686 127351 42776 14977 2.1 -66.4 -65.0 

अवप्रल 98650 109399 14 22450 10.9 -100.0 160257.1 

मे 68825 78329 31 1468 13.8 -100.0 4635.5 

जनु 65159 74883 102 1143 14.9 -99.9 1020.6 

जलुाई 73281 70916 196 2991 -3.2 -99.7 1426.0 

अगष्ट 87679 94749 267   8.1 -99.7   

सेप्िेम्बि 91874 92604 584   0.8 -99.4   

अक्िोबि 130745 134096 2025   2.6 -98.5   

नोिेम्बि 147859 130302 1953   -11.9 -98.5   

र्डसेम्बि 121620 100866 4245   -17.1 -95.8   

जम्मा ११७३०७२ ११९७१९१ 230085 61049 2.1 -80.8   

        स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क/नेिाल ियििन िोडि। 

७२. िर्छल्लो समयमा नेिालमा कोर्िड-१९ को प्रिाि क्रमश: िट्दै गई आर्थिक गर्िविर्धहरु क्रमश: सामान्त्य 
हुँदै गएको िएिािर्न ियििन के्षरमा िन ेयसको असि अझै उच्र् िहेको छ। ियििन के्षरमा उद गम मलुकु 
ि गन्त्िव्य मलुकुका आर्थिक गर्िविर्धमा आउने उिािर्ढािका साथै आबद्ध र्िहरु (Link Variables) मा 
आउने उिािर्ढािले असि िाने हनु्त्छ । कोर्िड -१९ महामािीले सम्िूणि आर्थिक गर्िविर्धहरु िथा 
र्िहरुलाई असि गिेको हुँदा कोर्िड-१९ महामािी र्नयन्त्रणमा आइसके ििाि िर्न ियििन के्षर सामान्त्य 
अिस्थामा फकि न केही समय लाग्ने देघखन्त्छ। िसथि, अल्िकार्लन, मध्यमकार्लन ि दीििकालीन िणनीर्ि 
िजुिमा गिी ियििन के्षरको िनुरूत्थानमा जोड ददनिुने आिश्यकिा छ। 

विदेशी विर्नमय सघिर्ि 

७३. २०७८ असाि मसान्त्िमा कुल विदेशी विर्नमय सघिर्ि २०७७ असािमसान्त्िको िलुनामा ०.२ प्रर्िशिले 
ििेि रू. १३ खबि ९९ अबि ३ किोड िहेको छ। २०७७ असाि मसान्त्िमा यस्िो सघिर्ि ३४.९ प्रर्िशिले 
बढेको र्थयो। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िएको आयािलाई आधाि मान्त्दा बैङ्क िथा वित्तीय संस्थासँग 
िहेको विदेशी विर्नमय सघिर्िले ११.२ मवहनाको िस्ि ुआयाि िथा १०.२ मवहनाको िस्ि ुिथा सेिाको 
आयाि धान्न ियािि िहेको छ। र्नयािि व्यािाि िथा र्बप्रषेण आप्रिाह बढेको िएिािर्न व्यािाि िथा र्ाल ु
खािा िािा बढ्न ुिथा शोधानान्त्िि बर्ि न्त्यून िहेको कािण विदेशी विर्नमय सघिर्िमा र्गिािि आएको 
छ।  
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७४. आर्थिक िषि २०७७/७८ को मार्सक रुिमा विदेशी विर्नमय सघिर्िलाई विश्लषेण गदाि २०७७ माि देघख 
२०७८ जठेसम्म विदेशी विर्नमय सघिि क्रमश: िट्दै गएको देघखन्त्छ िने २०७८ असािमा िनु: बढेको 
छ। २०७७ कार्ििक मवहनामा विदेशी विर्नमय सघिर्ि िलुनात्मकरुिमा उच्र् िहेको ि २०७८ जठेमा 
यस्िो सघिर्ि िलुनात्मक रुिमा न्त्यनु िहेको छ। बैङ्क िथा वित्तीय संस्थासँग िहेको विदेशी मदु्रा सघिर्िले 
िस्ि ुिथा सेिाको आयाि धाने्न क्षमिा (मवहनामा) आर्थिक िषिको शरुु देघख नै क्रमश: िट्दै गएकोमा 
२०७८ असािमा िने िनु: बढेको छ। 

र्ािि (८) : आर्थिक िषि २०७७/७८ को मार्सक विदेशी विर्नमय सघिर्िको अिस्था  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क। 

िैदेघशक लगानी िरिर्ालन 

७५. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा खदु िैदेघशक लगानी िरिर्ालन ०.२ प्रर्िशिले सीमान्त्ि िृवद्ध िई रू. १९ 
अबि ५१ किोड िगेुको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो लगानी ४९.१ प्रर्िशिले िृवद्ध िई रू. 
१९ अबि ४८ किोड िहेको र्थयो। 

विर्नमय दि 

७६. २०७७ असाि मसान्त्िको िलुनामा २०७८ असाि मसान्त्िमा अमेरिकी डलिसँग नेिाली रूिैंयाँ १.१ प्रर्िशिले 
अर्धमूल्यन िई अमेरिकी डलि १ को खिीद विर्नमय दि रू.११९.०४ िगेुको छ। २०७७ असाि मसान्त्िमा 
यस्िो विर्नमय दि १२०.३७ िहेको र्थयो।  

७७. २०७७ असािमसान्त्िको िलुनामा २०७७ फागनुमा नेिाली रूिैँया सबैिन्त्दा बढी अर्धमूल्यन िएको छ िन े
२०७७ रै्िमा सबैिन्त्दा कम अर्धमूल्यन िएको छ। 
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र्ािि(९) : िर्छल्लो ३ िषिको नेिाली रुिैंयासँँग प्रर्ि अमेरिकी डलिको मार्सक खिीद विर्नमय दि 

 
स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क। 

 मौदद्रक, वित्तीय क्षरे िथा िूँजीबजाि 
७८. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा प्रमखु मौदद्रक िथा वित्तीय िरिसूर्कहरु सकािात्मक िहेका छन।् बैङ्क िथा 

वित्तीय संस्थाको िहुँर् िृवद्ध िएको छ। कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा विस्ििृ िथा संकुघर्ि मदु्राप्रदाय 
बढेको छ। साथै कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा कुल र्नके्षि, आन्त्िरिक कजाि ि र्नजी के्षरिफि  प्रिाह 
िएको कजाि बढेको छ। यस अिर्धमा उत्िादनशील के्षर िथा कृवष के्षरमा प्रिाह िएको कजाि िर्न बढेको 
छ। मोबाईल बैवङ्कङ्ग सेिामा उल्लेखनीय विस्िाि िएको छ। कोर्िड-१९ महामािीको कािण समेि अनलाईन 
बैवङ्कङ्ग सेिा र्लनकेो संख्यामा उल्लेख्य िृवद्ध िएको छ। 

७९. २०७८ असाि मसान्त्िसम्म ३ ििा स्थानीय िह (धाददङको रुबीभ्याली, जाजिकोिको जनुीर्ाँदद ि बझाङको 
साईिाल) बाहेक सबैमा िाघणज्य बैङ्कको शाखा िगेुको छ। यस अिर्धमा बैङ्क िथा वित्तीय संस्थाको शाखा 
संख्या १०६८३ िगेुको छ। २०७७ असाि मसान्त्िमा यस्िो संख्या ९७६५ र्थयो। 

८०. २०७८ असाि मसान्त्िमा २७ िाघणज्य बैङ्क, १८ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्िनी, ७० लिवुित्त वित्तीय 
संस्था ि एक िूिािधाि विकास बैङ्क गिी कुल १३३ बैङ्क िथा वित्तीय संस्थाहरु सिालनमा िहेका छन।् 
२०७७ असाि मसान्त्िमा यस्िो संख्या १५५ िहेको र्थयो। बैङ्क िथा वित्तीय संस्थाहरु एक अकािमा गार्िएका 
कािण यस्िा संस्थाहरुको संख्या िट्न गएको हो। 

८१. २०७८ असािसम्ममा एविम (ATM) संख्या ४३२५ िगेुको छ। मोबाईल बैवङ्कङ्ग प्रयोगकिाि संख्या १ किोड 
४२ लाख िगेुको छ। बैङ्क र्नक्षेि खािा संख्या ३ किोड ७७ लाख ७१ हजाि िगेुको छ। कजाि खािा 
१७ लाख २ हजाि नािेको छ। 

८२.  

श्रािण िदौ असोज कार्ििक मंर्सि िषु माि फागनु रै्र िैशाख जेठ असाि
2075/76 111.5 114.7 117.2 114.9 114.7 112.5 113.6 111.0 110.4 112.6 111.4 109.4

2076/77 113.6 114.3 114.0 114.6 113.0 113.1 113.8 118.4 121.8 120.5 121.1 120.4

2077/78 119.6 117.5 117.1 119.1 117.5 116.9 116.3 116.2 119.8 117.2 116.6 119.0

102.0
104.0
106.0
108.0
110.0
112.0
114.0
116.0
118.0
120.0
122.0
124.0
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िार्लका (२१): मौदद्रक, वित्तीय क्षरे िथा िूजँीबजािका प्रमखु िरिसूर्कहरु  
िरिसूर्कहरु 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा 
विस्ििृ  मदु्राप्रदाय 84.2 89.5 92.8 108.1 120.8 

संकुघर्ि मदु्राप्रदाय 18.5 19.4 18.8 21.9 24.6 

कुल  र्नके्षि 74.7 79.3 83.8 98.1 109.3 

कुल आन्त्िरिक कजाि 70.8 79.7 86.7 96.9 112.8 

र्नजी  के्षरमा प्रिाह िएको कजाि 64.9 70.7 75.4 83.7 97.0 

सिकाििफि  प्रिाह िएको कजाि 4.9 7.9 9.7 13.7 17.1 

उत्िादनशील के्षरमा प्रिावहि कजाि 10.7 11.5 12.4 13.6 15.1 

कृवष के्षरमा प्रिावहि कजाि 2.9 3.9 5.0 5.8 7.6 

बीमा वप्रर्मयम संकलन 1.9 2.1 2.5 3.1 3.6  

बजाि िूजँीकिण 60.3 41.5 40.6 45.8 94.0 

अन्त्य िरिसूर्कहरु 

िाघणज्य बैंकहरुको उिघस्थर्ि िएका स्थानीय िह (संख्यामा) 365 631 735 747 750 

िैक िथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा सञ्जाल (संख्यामा) 5068 6651 8686 9765 10683 

बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या (प्रर्िशिमा) 11 14 19 २२.६ 24.8 

नेप्से सूर्काङ्क 1582.7 1212.4 1259..0 1362.35 2883.41 

    स्रोि: नेिाल िाि बैङ्क/बीमा सर्मर्ि। 

८३. २०७८ असािमा खिाब कजाि अनिुाि १.४८ प्रर्िशि िहेको छ। २०७७ असािमा यस्िो अनिुाि १.८९ 
प्रर्िशि िहेको र्थयो।  

८४. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा वििन्न क्षेरमा प्रिावहि कजाि कुल कजाि प्रिाहको ८.२५ प्रर्िशि िहेको छ। 

८५. २०७८ असाि मसान्त्िमा र्नक्षेि ि कजािको िारिि औसि व्याजदि क्रमश: ४.७६ प्रर्िशि ि ८.४३ प्रर्िशि 
िहेको छ। 

८६. कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको अनिुािमा बीमा वप्रर्मयम संकलन बढेि ३.६ प्रर्िशि िगेुको छ। आर्थिक िषि 
२०७७/७८ मा बीमा वप्रर्मयम संकलन २६.९ प्रर्िशिले िृवद्ध िई रू.१ खबि ५२ अबि ६५ किोड िगेुको 
छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो संकलन रू.१ खबि २० अबि २५ किोड िहेको र्थयो।  

८७. २०७८ असािमसान्त्िसम्म बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या २४.८ प्रर्िशि िगेुको छ। २०७७ 
असािमसान्त्िमा यस्िो जनसंख्या २२.६ प्रर्िशि िहेको र्थयो। िैदेघशक िोजगाि बीमालेख सवहि बीमाको 
दायिामा आएको जनसंख्या २०७८ असािमसान्त्िमा २७.०२ प्रर्िशि िहेको छ। २०७७ असाि मसान्त्िमा 
यस्िो जनसंख्या २७.२ प्रर्िशि िहेको र्थयो। 

 

 

 

 

 

 

mailto:epad@mof.gov.np


आर्थिक नीर्ि विश्लषेण महाशाखा, अथि मन्त्रालय,  फोन नं: ०१-४२११३२६  ईमेल ठेगाना: epad@mof.gov.np              28 

 

र्ािि (१०) : िर्छल्लो १० िषिको बीमा वप्रर्मयम संकलनको घस्थर्ि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                स्रोि: बीमा सर्मर्ि। 

८८. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा िूजँी बजाििफि  लगानीकिािहरु आकवषिि हुँदै गएको कािण नेप्से सूर्काङ्कमा 
व्यािक िवृद्ध िएको छ। २०७८ असािमसान्त्िमा नेप्से सूर्काङ्क २८८३.४१ विन्त्द ुकायम िएको छ। 
२०७७ असाि मसान्त्िमा यस्िो सूर्काङ्क १३६२.३५ विन्त्द ुिहेको र्थयो। 

 

र्ािि (११) : आर्थिक िषि २०७७/७८ मा नेप्से सूर्काङ्कको मार्सक प्रिृघत्त 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
स्रोि: नेिाल स्िक एक्सेन्त्ज। 
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८९. २०७८ असाि मसान्त्िमा बजाि िूजँीकिण २०७७ असाि मसान्त्िको िलुनामा १२३.७ प्रर्िशिले िृवद्ध िई 
रू. ४० खबि १० अबि ९६ किोड िगेुको छ जनु कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको ९४.० प्रर्िशि िहेको छ। 
२०७७ असाि मसान्त्िमा बजाि िूजँीकिण कुल गाहिस्थ्य उत्िादनको ४५.८ प्रर्िशि िहेको र्थयो। 

र्ािि (१२) : िर्छल्लो ५ िषिको बजाि िूजँीकिणको घस्थर्ि (रू. अबिमा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              स्रोि: नेिाल स्िक एक्सेन्त्ज। 

कम्िनी दिाि 
९०. आर्थिक िषि २०७७/७८ मा कम्िनीको दिाि ४२.२ प्रर्िशिले बढेि २६४९८ िगेुको छ। आर्थिक िषि 

२०७६/७७ मा यस्िो संख्या २६.९ प्रर्िशिले ििेको र्थयो। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा कम्िनी दिाि 
संख्या १८ हजाि ६ सय २८ िहेको र्थयो।  

 

+ 

िार्लका (२२): िर्छल्लो ३ िषिको मार्सक रुिमा थि िएका कम्िनी दिािको संख्या 
मवहना आर्थिक िषि प्रर्िशि िरििििन 

2075/76 2076/77 2077/78 2076/77 2077/78 
साउन 3072 2688 2632 -12.5 -2.1 

िाद्र 2539 2985 1468 17.6 -50.8 

असोज 2440 1812 3398 -25.7 87.5 

कार्ििक 1159 1458 1998 25.8 37.0 

मंर्सि 2110 2083 2480 -1.3 19.1 

िषु 2075 2065 2745 -0.5 32.9 

माि 2087 1924 2920 -7.8 51.8 

फागनु 2063 1930 3087 -6.4 59.9 

रै्र 2293 535 3128 -76.7 484.7 

िैशाख 1918 11 1475 -99.4 13309.1 

जेठ 2317 133 251 -94.3 88.7 

असाि 1419 1004 916 -29.2 -8.8 

जम्मा 25492 18628 26498 -26.9 42.2 

          स्रोि: कम्िनी िघजिािको कायािलय। 
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९१. मार्सक रुिमा हेदाि आर्थिक िषि २०७७/७८ को साउन, िाद्र ि असाि बाहेक सबै मवहनामा कम्िनी दिािको 
संख्या बढेको छ। कोर्िड-१९ महामािीको समयमा समेि आर्थिक गर्िविर्धहरू क्रमश: विस्िाि हुँदै गएको 
कािण कम्िनी दिाि संख्या समेि बढ्न गएको छ। 

९२. विद्यिु उििोग गने ग्राहकको संख्यामा िृवद्ध हनुकुा साथै नागरिकको जीिनस्ििमा क्रमश: सधुाि हुँदै गएको 
कािण विद्यिु उििोग हिेक िषि िढ्दै गईिहेको छ। आर्थिक िषि २०७७/७८ मा विद्यिु उििोग ११.० 
प्रर्िशिले बढेि ७२७७.१ र्गगािाि िण्िा िगुको छ। आर्थिक िषि २०७६/७७ मा यस्िो उििोग 
६५५८.५ र्गगािाि िण्िा िहेको र्थयो। मार्सकरुिमा विश्लषेण गदाि २०७८ असािमा विद्यिु उििोग 
सबैिन्त्दा बढी ि २०७७ मंर्सिमा सबैिन्त्दा कम खिि िएको छ। 

िार्लका (२३): िर्छल्लो २ िषिको मार्सक विद्यिु उििोगको घस्थर्ि (र्गगािाि िण्िामा) 

मवहना आर्थिक िषि िवृद्ध प्रर्िशि 

2075/76 2076/77 2077/78 2076/77 2077/78 

साउन 515.1 583.6 593.1 13.3 1.6 

िाद्र 599.9 625.0 581.8 4.2 -6.9 

असोज 526.2 674.9 644.9 28.3 -4.4 

कार्ििक 492.8 646.3 583.4 31.1 -9.7 

मंर्सि 465.8 512.2 531.7 10.0 3.8 

िषु 479.9 548.3 586.0 14.3 6.9 

माि 508.8 554.5 610.8 9.0 10.1 

फागनु 474.9 538.4 618.2 13.4 14.8 

रै्र 480.8 588.3 587.4 22.4 -0.2 

िैशाख 522.8 397.1 641.7 -24.0 61.6 

जेठ 609.1 472.9 581.7 -22.4 23.0 

असाि 718.4 417.0 716.4 -42.0 71.8 

जम्मा 6394.5 6558.5 7277.1 2.6 11.0 

                स्रोि: नेिाल विद्यिु प्रार्धकिण, २०७८ 
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अनसूुर्ी १: िर्छल्लो १० िषिको समवष्टगि आर्थिक र्िहरु 

(Macroeconomic Indicators) 
Description / Fiscal Year 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

Real Sector 

Gross Domestic Product (Rs. Billion) 

Nominal GDP at Producer's Price 1758.4 1949.3 2232.5 2423.6 2608.2 3077.1 3455.9 3858.9 3914.7 4266.3 

Real GDP at Producer's Price 1632.0 1689.6 1791.1 1862.4 1870.4 2038.3 2193.7 2339.7 2290.9 2382.7 

Real GDP at Basic Price 1507.2 1553.5 1642.7 1700.4 1700.4 1846.5 1982.7 2109.3 2064.6 2146.8 

Agriculture 505.7 512.3 535.3 541.8 541.3 569.3 584.2 614.3 628.0 644.6 

Industry 221.1 227.2 244.2 249.1 238.8 279.7 308.7 331.5 319.2 335.3 

Service 780.4 814.0 863.2 909.6 920.4 997.5 1089.8 1163.5 1117.4 1166.9 

Nominal GDP at Basic Price 1618.4 1777.3 2022.5 2186.6 2341.4 2720.6 3011.0 3342.5 3454.1 3733.3 

Agriculture 528.9 557.9 613.1 642.7 665.6 729.3 771.9 832.9 905.3 964.4 

Non-agriculture 1089.6 1219.4 1409.4 1543.9 1675.8 1991.3 2239.1 2509.6 2548.8 2768.8 

Gross National Income (Current 
Price) 

1770.7 1962.4 2265.3 2457.9 2642.2 3108.1 3478.6 3898.8 3960.8 4284.2 

Gross National Disposable Income 
(Current Price) 

2193.4 2460.1 2896.8 3167.8 3420.4 3959.9 4343.2 4893.6 4943.0 5323.6 

At Current Price (Rs. In Billion)   

Gross Capital Formation 502.9 578.5 691.8 758.1 736.6 1148.5 1366.8 1596.8 1111.8 1312.7 

Gross Fixed Capital Formation 421.8 482.1 563.8 667.8 748.7 940.9 1120.9 1304.9 1112.9 1163.1 

Government 139.7 123.2 148.9 132.0 278.0 385.2 342.4 321.6 299.9 299.2 

Private 282.1 358.9 414.9 535.8 470.7 555.7 778.5 983.3 813.0 863.9 

Change in Stock 81.1 96.4 128.0 90.2 -12.1 207.7 245.9 291.9 -1.1 149.7 

Gross Domestic Saving 160.4 159.4 209.1 184.8 95.0 399.6 511.2 590.5 248.4 282.4 

Gross National Saving 595.4 670.2 873.3 929.0 907.2 1282.4 1398.5 1625.2 1276.7 1339.6 

Final Consumption 1598.0 1789.9 2023.5 2238.8 2513.2 2677.6 2944.8 3268.4 3666.3 3984.0 

Annual Percentage Change   

Real GDP at Producer's Price 4.67 3.53 6.01 3.98 0.43 8.98 7.62 6.66 -2.09 4.01 

Real GDP at Basic Price 4.95 3.07 5.74 3.51 0.00 8.59 7.37 6.39 -2.12 3.98 

Agriculture 5.29 1.31 4.49 1.20 -0.08 5.17 2.61 5.16 2.23 2.64 

Industry 5.85 2.78 7.47 2.00 -4.13 17.14 10.36 7.38 -3.69 5.05 

Service 4.48 4.30 6.05 5.37 1.19 8.38 9.25 6.76 -3.97 4.43 

Average Consumer Price Inflation 8.32 9.84 9.08 7.21 9.94 4.45 4.15 4.64 6.15 3.60 

Public Finance 

Amount (Rs. Billion) 

Government Income 288.0 333.9 396.9 450.4 531.4 647.5 770.2 872.3 862.3 999.3 

Federal Government Income** 
  

774.1 773.3 890.2 

Federal Revenue** 731.4 704.8 829.2 

Government Revenue* 244.4 296.0 356.6 405.9 482.0 609.2 726.7 829.6 793.8 938.3 

Tax Revenue 211.7 259.2 312.4 356.0 421.1 553.9 659.5 738.6 700.1 870.1 

Non-tax Revenue 32.7 36.8 44.2 49.9 60.9 55.3 67.2 91.0 93.7 68.2 

Federal Government Expenditure 339.2 358.6 435.1 531.6 601.0 837.2 1087.3 1110.5 1091.1 1181.0 
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Description / Fiscal Year 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

   Recurrent Expenditure 243.5 247.5 303.5 339.4 371.3 518.6 696.9 716.4 784.1 851.7 

  Capital Expenditure 51.4 54.6 66.7 88.8 123.3 208.7 270.7 241.6 189.1 228.3 

  Financing 44.3 56.6 64.8 103.3 106.5 109.9 119.6 152.5 117.9 101.0 

Budget Deficit** 51.2 24.7 38.2 81.1 69.6 189.8 317.1 336.4 317.8 290.7 

Total Outstanding Debt 523.3 553.8 553.5 544.9 627.8 697.7 917.3 1048.2 1419.9 1728.2 

      Domestic Debt 214.0 220.3 206.7 201.7 239.0 283.7 391.2 453.2 613.7 800.3 

      Foreign Debt 309.3 333.4 346.8 343.3 388.8 414.0 526.2 594.9 806.1 927.9 

Monetary Sector 

Amount (Rs. Billion) 

Broad Money Supply (M2) 1130.3 1315.4 1566.0 1877.8 2244.6 2591.7 3094.5 3582.1 4231.0 5154.9 

Narrow Money Supply (M1) 263.7 301.6 354.8 424.7 503.3 569.4 669.4 726.6 856.3 1049.4 

Domestic Credit 994.7 1165.9 1314.3 1527.3 1805.7 2177.8 2755.9 3345.5 3792.6 4810.6 

Private Sector Credit 809.8 973.0 1150.8 1373.9 1692.3 1997.2 2442.8 2910.3 3276.9 4139.6 

Net Credit to Government  162.9 167.8 142.0 127.2 87.8 149.5 272.6 375.9 535.4 730.8 

External Sector 

Amount (Rs. Billion)   

Current Account Balance 76.0 57.1 89.7 108.3 140.4 -10.1 -246.8 -267.0 -33.8 -333.7 

Balance of Payments 131.6 68.9 127.1 145.0 189.0 82.1 0.96 -67.4 282.4 1.2 

Foreign Exchange Reserve 439.5 533.3 665.4 824.1 1039.2 1079.4 1102.6 1038.9 1401.8 1399.0 

Remittance income 359.6 434.6 543.3 617.3 665.1 695.5 755.1 879.4 875.0 961.1 

Export (Goods) 74.3 76.9 92.0 85.3 70.1 73.0 81.4 97.1 97.7 141.1 

Import (Goods) 461.7 556.7 714.4 774.7 773.6 990.1 1245.1 1418.5 1196.8 1539.8 

Trade Deficit 387.4 479.8 622.4 689.4 703.5 917.1 1163.7 1321.4 1099.1 1398.7 

Nepse Index 389.7 518.3 1036.1 961.2 1718.2 1582.7 1212.4 1259.0 1362.4 2883.4 

Population (Million) 26.9 27.2 27.6 28.0 28.3 28.7 29.1 29.5 29.9 30.3 

* Preliminary Data from FCGO (Revenue Data of FY 2018/19 to FY 2020/21 is the sum of the revenue collected in both federal divisible and federal 
accumulated fund)   
**Federal Government Income, Federal Revenue and Budget Deficit of Federal Government (Preliminary) for FY 2020/21  #Annual 
Average calculated by CBS                                                                                  

 Source: Economic Survey 2020/21. Data of FY2020/21 (except real sector) has been updated from MOF, NRB and FCGO. 

Ministry of Finance, Singh Durbar, Kathmandu 
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अनसूुर्ी २ : घस्थि मूल्यमा विश्वको कुल गाहिस्थ्य उत्िादन, व्यािाि ि मूल्य घस्थर्ि (प्रर्िशि िरििििन)  

अथििन्त्र 2018 2019 
2020 
(अ) 

2021 
(प्र) 

2022 
(प्र) 

2023 
(प्र) 

विश्व 3.2 2.5 -3.5 5.6 4.3 3.1 

विकर्सि अथििन्त्र 2.3 1.6 -4.7 5.4 4.0 2.2 

यूिो क्षेर     1.9 1.3 -6.6 4.2 4.4 2.4 

उदीयमान िथा विकासशील अथििन्त्र 4.6 3.8 -1.7 6.0 4.7 4.4 

िूिी एर्सया िथा प्रशान्त्ि क्षेर 6.5 5.8 1.2 7.7 5.3 5.2 

र्ीन 6.8 6.0 2.3 8.5 5.4 5.3 

यूिोि ि मध्य एर्सया 3.5 2.7 -2.1 3.9 3.9 3.5 

ल्याविन अमेरिका ि क्यािेवियन क्षरे 1.8 0.9 -6.5 5.2 2.9 2.5 

मध्यिूिि िथा उत्ति अविकी मलुकु 0.6 0.6 -3.9 2.4 3.5 3.2 

दघक्षण एर्सया 6.4 4.4 -5.4 6.8 6.8 5.2 

अफगार्नस्िान 1.2 3.9 -1.9 1.0 2.6 3.0 

माघल्दभ्स 8.1 7.0 -28.0 17.1 11.5 8.3 

श्रीलङ्का 3.3 2.3 -3.6 3.4 2.0 2.1 

बंगलादेश 7.9 8.2 2.4 3.6 5.1 6.2 

ििुान 3.8 4.3 -0.8 -1.8 5.0 5.6 

िािि 6.8 6.5 4.0 -7.3 8.3 7.5 

नेिाल 7.6 6.7 -2.1 2.7 3.9 5.1 

िावकस्िान (साधनको मूल्यमा) 5.5 2.1 -0.5 1.3 2.0 3.4 

सि-सहािन अविका 2.7 2.5 -2.4 2.8 3.3 3.8 

उच्र् आय िएका मूलकुहरु 2.3 1.6 -4.7 5.3 4.0 2.2 

विकासशील अथििन्त्र 4.7 3.9 -1.4 6.3 4.8 4.5 

न्त्यून आय िएका अथििन्त्र 4.7 4.3 0.7 2.9 4.7 5.6 

विश्व व्यािािको आयिन 4.2 1.2 -8.3 8.3 6.3 4.4 

कमोर्डिीको मूल्य  

कच्र्ा िेलको मूल्य 29.4 -10.2 -32.8 50.3 0.0 0.9 

गैिऊजाि िस्िकुो मूल्य सूर्क 1.7 -4.2 3.0 22.5 -2.5 -2.7 

स्रोि: विश्व बैङ्क, जनु-२०२१                                            अ = अनमुार्नि   प्र = प्रक्षेिण 
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