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अर्थ बलेुटिन 

     वर्थ २ अंक ३  2077 असोज 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

प्रमखु आर्र्थक झलकहरू 

कोर्िड-19 को संक्रमणको जोखखम कायमै 
रहेको कारण पैठारीमा संकुचन आए तापर्न 
र्नकासीमा वटृि िएको छ। कुल वस्त ु
व्यापारमा र्नकासीको अंश वृटि िई 
9.6 प्रर्तशत पगुेको छ। व्यापार घािा 
15.1 प्रर्तशतले सधुार िएको छ। 

राजस्वमा संरचनागत सधुार िएकोले कुल 
राजस्वमा आयकरको टहस्सा बढेको छ।   

कुल संघीय खचथमा वटृि िए तापर्न 
प ूँजीगत खचथमा िने संकुचन आएको छ। 

वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा उल्लेख्य 
वटृि िएको छ। टवप्ररे्ण आप्रवाहमा 
सामान्य वटृि िएको छ।चाल ु खाता 
बचतमा रहेको छ। 

चाल ु खाता घािा, शोधनान्तर खस्र्र्त र 
टवदेशी मदु्रा सखिर्तमा उल्लेख्य सधुार 
िएको कारण बाह्य के्षत्र सबल रहेको छ।  

2076 असोज मसान्तको तलुनामा 
2077 को सोही अवर्धमा नपे्से स चकाूँक 
37.3 प्रर्तशतले बढेर 1562.5 टवन्द ु
कायम िएको छ। बीमाको दायरामा 
आएको जनसंख्या बढेको छ। 

 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 
१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को असोजसम्म संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको 

सोही अवर्धको कुल खचथ रु. १ खबथ 78 अबथ 1 करोडको तलुनामा 13.0 प्रर्तशतले वृटि 
िई रु. 2 खबथ 1 अबथ 8 करोड पगुेको छ। कुल खचथ मध्ये चाल ुखचथ रु. १ खबथ 82 
अबथ 62 करोड, प ूँजीगत खचथ रु. 15 अबथ 5 करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु. 3 अबथ 
41 करोड रहेको छ।समीक्षा अवर्धमा चाल ुखचथ र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को खचथ क्रमश  
16.5 प्रर्तशत र 18.4 प्रर्तशतले बढेको छ िने प ूँजीगत खचथ 18.1 प्रर्तशतले घिेको छ 
। कोर्िड-१९ संक्रमणको जोखखमका कारण टवकास र्नमाथणका कायथहरू र्नरन्तर सिालन 
हनु नसक्दा प ूँजीगत खचथमा सधुार हनु सकेको छैन। 

तार्लका (क): पर्छल्लो ५ वर्थको असोज मटहनासम्मको खचथको खस्र्र्त (रु. करोडमा) 
टववरण/आ.व. २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

चाल ु 11798 15994 17461 15676 18262 

प ूँजीगत 1066.9 1556.7 2259.7 1837 1505 

टवत्तीय  व्यवस्र्ा 110.22 291.24 260.26 288 341 

कुल खचथ 12975 17841 19981 17801 20108 

 

स्रोत  अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

राजस्व पररचालन 

२. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को असोजसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धको कुल राजस्व रु. 1 खबथ 89 अबथ 67 करोडको तलुनामा 9.1 
प्रर्तशतले कमी िई रु. 1 खबथ 72 अबथ 36 करोड रहेको छ। कुल राजस्वमा कर 
राजस्व रु. 1 खबथ 63 अबथ 43 करोड र गैरकर राजस्व रु. 8 अबथ 94 करोड रहेको 
छ। यस अवर्धमा कुल राजस्व र अन्य प्रार्ि सटहत कुल प्रार्ि रु. 1 खबथ 94 अबथ 93 
करोड रहेको छ। 

 

चािथ (क): पर्छल्लो ५ वर्थको असोज मटहनासम्मको राजस्व पररचालनको प्रवखृत्त (रु. करोडमा) 

 
स्रोत  अर्थमन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 
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चािथ (ख): आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ र २०७७/७८ को असोजसम्मको राजस्व संकलनको संरचना 

 

 

 
 

तार्लका (ख): राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण           (रू. करोडमा) 

कर शीर्थक 

आ.व.2077/
78 को  वाटर्थक 

लक्ष्य 

असोज  सम्मको राजस्व असलुी 
 प्रर्तशत पररवतथन 

चाल ुआ.व.को 
असोज सम्मको 

लक्ष्य 

लक्ष्यको तलुनामा 
असलुी  (प्रर्तशत) 

आ.व. 
2076/77 

आ.व. 
2077/78 

िन्सार महशलु 19,355.47 3,908.79 3,757.92 (3.86) 4,129 91.02 

म ल्य अर्िवृटि कर 30,216.87 6,439.07 5,806.34 (9.83) 6,733 86.24 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 11,203.62 3,318.74 2,736.42 (17.55) 2,730 100.23 

पैठारी 19,013.25 3,120.33 3,069.92 (1.62) 4,003 76.69 

अन्त शलु्क 15,550.41 3,290.10 2,897.58 (11.93) 3,580 80.93 

आन्तररक उत्पादन 9,892.29 1,833.98 1,804.42 (1.61) 2,279 79.18 

पैठारी 5,658.12 1,456.13 1,093.16 (24.93) 1,301 84.00 

आयकर 23,803.87 3,493.93 3,525.13 0.89 3,217 109.59 

आयकर 21,503.13 2,932.21 2,881.22 (1.74) 2,637 109.25 

ब्याज कर 2,300.62 561.73 643.91 14.63 580 111.11 

अन्य कर 2,368.40 609.12 355.84 (41.58) 486 73.23 

कर राजस्व जम्मा 91,294.90 17,741.01 16,342.80 (7.88) 18,145 90.07 

गैर कर 9,880.94 1,225.84 893.61 (27.10) 1,589 56.24 

क ल राजस्व 101,175.84 18,966.86 17,236.40 (9.12) 19,734 87.35 

अन्य प्रार्ि - 1,147.44 2,256.48 96.65 - - 

कुल प्रार्ि 101,175.84 20,114.30 19,492.88 (3.09) 19,734 98.78* 

 #अन्य कर शीर्थकमा प वाथधार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सधुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्िार शलु्क र खशक्षा सेवा शलु्क मात्र संलग्न 
गररएको। अन्य प्रार्िमा Last Year’s Cash Balance and Beruju Recovery समावेश गररएको छ।* अन्य प्रार्ि समेत। 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 
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३. चाल ु आर्र्थक वर्थको असोजसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा आयकर बाहेकका अन्य कर शीर्थकमा संकलन िएको 
राजस्वमा कमी आएको छ।   

४. चाल ुवर्थको असोजसम्मको शीर्थकगत लक्ष्यमा आयकर शीर्थकको राजस्व लक्ष्य िन्दा बढी संकलन िएको छ िने अन्य शीर्थकको राजस्व 
संकलनमा कमी आई समग्र राजस्व संकलन लक्ष्यको 87.35 प्रर्तशत संकलन िएको छ। 

करको दायरा टवस्तार 

५. 2077 असोजसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 3५ लाख ३३ हजार ३4 पगुेको छ। यस अवर्धमा दताथ िएका कुल 
करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १४ लाख १९ हजार ६ सय ५८ (40.2 प्रर्तशत), व्यखिगत स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने करदाता 2१ लाख ७ हजार २ सय 9२ (५९.6 प्रर्तशत) र करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर 6 हजार ८४ 
(0.2 प्रर्तशत) पगुेको छ। यसैगरी म ल्य अर्िवृटि करमा दताथ िएका करदाताको सङ्खख्या २ लाख 66 हजार ४ सय ८५ र अन्त:शलु्कमा 
दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या १ लाख ९१ पगुेको छ।  

६. कोर्िड-१९ को कारण पररखस्र्र्त सहज हनु नसक्दा करको दायरा टवस्तारमा समेत प्रिाव परेको छ।चाल ु आर्र्थक वर्थको असोज 
मसान्तसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको संङ्खख्या 72.7 प्रर्तशतले घिेको छ। 
त्यस्तै म ल्य अर्िवृटि करमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या 51.4 र अन्तशलु्कमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या 56.3 प्रर्तशतले घिेको 
छ।  

तार्लका (ग): व्यखिगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार २०७7 असारसम्म 
२०७६/७७ को 
असोजसम्ममा र्प 

२०७७/७८ को 
असोजसम्ममा र्प 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

हालसम्मको 
जम्मा 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर  
BPAN) 

1358934 98760 60724 -38.5 1419658 

व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर 
(PPAN) 

1973452 615851 133840 -78.3 2107292 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको 
स्र्ायी लेखा नम्बर (WPAN) 

5106 1312 978 -25.5 6084 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 3337492 715923 195542 -72.7 3533034 

म .अ.कर 255963 21651 10522 -51.4 266485 

अन्त  शलु्क 94292 13261 5799 -56.3 100091 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टविाग । 

#स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम िएको सङ्खख्या मात्र समावेश गररएको। 

 

सावथजर्नक टवत्तका अन्य गर्तटवर्ध 

७. आर्र्थक कायथटवर्ध तर्ा टवत्तीय उत्तरदाटयत्व र्नयमावली, 
2077 स्वीकृर्तको लार्ग मखन्त्रपररर्द मा पेश गररएको छ । 

८. IPS Connect माफथ त कर दाखखला गरी अनलाइन अन्त शलु्क 
इजाजतपत्र नवीकरण गने व्यवस्र्ा कायाथन्वयनमा ल्याइएको 
छ।  

९. आ.व 2076.77 मा र्प िएका 5 विा आन्तररक राजस्व 
कायाथलय र 20 विा करदाता सेवा कायाथलयहरु मध्ये सवै 
आन्तररक राजस्व कायाथलय र 14 विा करदाता सेवा 
कायाथलयहरु संचालनमा आएका छन।् बाूँकी ६ विा 
करदाता सेवा कायाथलयमा कमथचारी व्यवस्र्ापन गररएको छ। 

कायाथलय व्यवस्र्ापन र Networking  को कायथ िईरहेको 
छ। 

१०. टवर्िन्न सावथजर्नक संस्र्ानको नाममा नेपाल सरकारबाि 
िएको शेयर/ऋण लगानीमा महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय र 
सम्बखन्धत संस्र्ानबाि पेश हनु आएको टववरणमा शेयर/ऋण 
रकम फरक परेकोले फरक रकम र्मलान गने सम्बन्धमा 
स्पष्ट प्रमाण सटहतको प्रर्तटक्रया म.ले.र्न.का.मा पठाइ 
अर्िलेख अद्यावर्धक गरी सोको जानकारी गराउन सम्बखन्धत 
संस्र्ानहरुलाई पत्राचार गररएको छ । 

अन्तराथटिय टवकास सहायता 
११. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को असोज मटहनासम्म वैदेखशक 

सहायता प्रर्तविता गत आ.व.को सोही अवर्धको रु. 15 अबथ 
67 करोडको तलुनामा 444.8 प्रर्तशतले वृटि िई रु. 8५ 
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अबथ ४० करोड पगुेको छ। उि प्रर्तवितामध्ये अनदुान 
सहायता रु. 7 अबथ 98 करोड र ऋण सहायता रु. ७७ अबथ  
७२ करोड रहेको छ।  

12. कुल वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा सडक तर्ा सशुासन के्षत्रमा 
63 प्रर्तशत, उजाथ के्षत्रमा 33 प्रर्तशत, खशक्षा के्षत्रमा 2 
प्रर्तशत र पनुर्नथमाथण र कोर्िड-१९ र्नयन्त्रण र रोकर्ाम 
के्षत्रमा 1/१ प्रर्तशत टहस्सा रहेको छ। 

चािथ (ग): आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को असोजसम्मको वैदेखशक 

सहायता प्रर्तविताको संरचना 
 

स्रोत  अर्थ मन्त्रालय। 

13. वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा अनदुान र ऋणको अंश क्रमश  
9.0 प्रर्तशत र 91.0 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धमा यस्तो टहस्सा क्रमश  78.8 प्रर्तशत र 21.2 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

टवत्तीय क्षते्र  
14. २०७६ िदौसम्म 739 स्र्ानीय तहमा वाखणज्य बैंकको शाखा 

संख्या पगुेकोमा 2077 िदौसम्म यस्तो संख्या 747 पगुेको 
छ। त्यस्तै २०७६ असोजमसान्तमा बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको 
सङ्खख्या 165 रहेकोमा 2077 असोज मसान्तमा यस्तो संख्या 
146 कायम िएको छ। २०७६ असोजमसान्तसम्म  बैंक तर्ा 
टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या 8686 रहेकोमा 2077 
असोजमसान्तमा यस्तो सङ्खख्या 9903 पगुेको छ। 

टवत्तीय क्षते्रका अन्य गर्तटवर्ध 

15. नेपाल सरकार (मखन्त्रपररर्द) को र्मर्त २०७७/06/08 को 
र्नणथयानसुार स्वीकृत िएको सहरु्लयतप णथ कजाथका लार्ग व्याज 
अनदुान सम्बन्धी एकीकृत कायथटवर्ध (तेस्रो संशोधन), २०७७ 
कायाथन्वयनका लार्ग नेपाल राि बैंकमा पठाइएको छ।  

16. नेपाल सरकार (मखन्त्रपररर्द) को र्मर्त २०७७/06/08 को 
र्नणथयानसुार स्वीकृत िएको कजाथ सरुक्षण  (दोस्रो संशोधन) 
र्नयमावली, २०७७ कायाथन्वयनका लार्ग सम्बखन्धत र्नकायमा 
पठाइएको छ।  

बीमा क्षते्र 

17. चाल ुआर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्म अखघल्लो आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धको तलुनामा 26.94 प्रर्तशतले वृटि िई रु. 39 
अबथ 86 करोड बीमा टप्रर्मयम संकलन िएको छ। अखघल्लो 
आर्र्थक वर्थमा यस्तो रकम रु. 31 अबथ 40 करोड ८ लाख 
रहेको र्र्यो। 

18. जीवन बीमा र र्नखजथवन बीमा तफथ को टहस्सा क्रमश  81.0 
प्रर्तशत र 19.0 प्रर्तशत रहेको छ। 

19. 2077 असोजसम्म टवमाको दायरामा आएको जनसंख्या 22.2 
प्रर्तशत र वैदेखशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ 
बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या 25.0 प्रर्तशत रहेको छ। 
अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो जनसंख्या क्रमश  
20.4 प्रर्तशत र 25.0 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

प ूँजी बजार   

20. 207६ असोजमसान्तमा 1137.75 टवन्दमुा रहेको नेप्से 
स चकाङ्क 37.33 प्रर्तशतले बढेर 1562.46 टवन्द ुकायम 
िएको छ।  यस अवर्धमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार 
प ूँजीकरण 4४.1 प्रर्तशतले वृटि िई रु. 20 खबथ 82 अबथ 
58 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा 
यस्तो रकम रु. 14 खबथ 45 अबथ 56करोड रहेको र्र्यो। 

 

चािथ (घ) पर्छल्लो ५ वर्थको असोज मसान्तको नपे्से स चकाकं 

 

 

स्रोत  नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

21. असोज मटहनाको १ गते  नेप्से स चकांक 1572.2 टवन्दमुा 
रहेकोमा असोज 22 मा मटहनाकै सबैिन्दा उच्च 1589.6 
टवन्दमुा पगुी असोज मसान्तमा 1562.5 टवन्दमुा रहेको छ।  
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चािथ (ङ) असोज मटहनाको नपे्से स चकाकंको प्रवखृत्त 

स्रोत  
नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

समग्र म ल्य खस्र्र्त  
21. 2077 िदौमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा उपिोिा मदु्राखस्फर्त 

4.52 प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो 
मदु्राखस्फर्त 6.16 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 2077 िदौमा खाद्य 
तर्ा पेय पदार्थ सम हको मदु्रास्फीर्त 6.91 प्रर्तशत र गैर–खाद्य 
तर्ा सेवा सम हको वाटर्थक औसत मदु्रास्फीर्त 2.68 प्रर्तशत 
रहेको छ। 2076 िदौको तलुनामा तरकारी एवम ् दाल तर्ा 
गेडागडुीको म ल्य वृटि उच्च रहेको छ।  

चािथ (च): वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको 

िदौ मटहनाको उपिोिा मदु्राखस्फर्तको प्रवखृत्त 

 

 
स्रोत  नेपाल राि बैंक 

 बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नकासी  
21. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को असोज मटहनासम्म कुल वस्त ु

र्नकासी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 14.3 
प्रर्तशतले वृटि िई रु. 31 अबथ 5 करोड पगुेको छ। गत 

आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ु र्नकासी रु. 27 अबथ 
17 करोड रहेको र्र्यो। 

22. समीक्षा अवर्धमा िारत तफथ को वस्त ु र्नकासी 19.4 प्रर्तशतले 
वृटि िएको छ िने चीन तफथ को र्नकासी 53.2 प्रर्तशतले 
घिेको छ। अन्य देश तफथ को र्नकासीमा िने 17.6 प्रर्तशतले 
वृटि िएको छ।  

23. चाल ु आर्र्थक वर्थको असोज मटहनासम्मको कुल र्नकासीमध्ये 
िारत, चीन, र अन्य देशहरूतफथ  िएको र्नकासीको अंश क्रमश  
68.7 प्रर्तशत, 0.7 प्रर्तशत र 30.6 प्रर्तशत रहेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो र्नकासी क्रमश  65.8 
प्रर्तशत, 1.7 प्रर्तशत र 32.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

24. यस वर्थ प्रशोर्धत ििमासको तेल, खचया, अलैँची लगायतका 
वस्तकुो र्नकासी बढेको छ। 

तार्लका (घ) : असोज मटहनासम्म र्नकासी िएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (म ल्य रु. 
करोडमा) 

क्र.सं. वस्त ु २०७६/७७ २०७७/७८ 

 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

१ ििमासको तेल प्रशोर्धत ५५.२१ ७६०.७३ १२७७.९ 

२ खचया २२.९४ २१८.०२ ८५०.४ 

३ उनी गलैंचा कापेि ६४.०३ २०४.०३ २१८.६ 

४ सेन्रे्टिक यानथ ७१.०२ १९८.०५ १७८.९ 

५ तयारी कपडा ५६.०१ १६२.३४ १८९.८ 

६ अलैची २३.६९ १४७.२२ ५२१.४ 

७ जमोठ कपडा २१.८८ १३२.०२ ५०३.४ 

८ फलफुलको जसु ३५.४८ ९९.७५ १८१.१ 

९ जिुका बरु्नएका कपडा २६.४६ ९९.६६ २७६.६ 

१० अन्य कपडा(उनी,सतुी, 
िेरीकिन बाहेकका) 

२१.४२ ७७.९२ २६३.८ 

११ अन्य २३१८.५२ १००४.८७ -५६.७ 

  जम्मा २७१६.६६ ३१०४.६१ १४.३ 

 स्रोत: िन्सार टविाग । 

वस्त ुपैठारी 
25. चाल ु आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को असोज मटहनासम्म कुल 

वस्त ु पैठारी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 3 खबथ 34 
अबथ 95 करोडको तलुनामा 12.7 प्रर्तशतले कमी आई रु. 
२ खबथ 92 अबथ 27 करोड रहेको छ। 

26. यस अवर्धमा िारत, चीन र अन्य देशहरूबाि िएको पैठारी 
क्रमश  ६.6प्रर्तशत, 26.9 प्रर्तशत र 19.0 प्रर्तशतले 
घिेको छ। 

27. यस अवर्धको कुल पैठारीमध्ये िारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  
िएको पैठारीको अंश क्रमश  66.2 प्रर्तशत, 14.8 प्रर्तशत 
र 18.9 प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो 
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अनपुात क्रमश: 61.9 प्रर्तशत, 17.7 प्रर्तशत र 20.४  
प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

28. चाल ु आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को असोज मटहनासम्म 
मोवाइल िेर्लफोन, ििमासको कच्चा तेल, चामल लगायतका 
वस्तकुो आयात बढेको छ।  

तार्लका (ङ) :  असोज मटहनासम्म पैठारी िएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (म ल्य रु. 
करोडमा) 

क्र.सं. वस्तकुो नाम २०७६/७७ २०७७/७८ 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

1 मोवाइल िेर्लफोन 719.06 1110.13 54.4 

2 एम.एस.टवलेि 1004.61 985.82 -1.9 

3 र्डजेल 2016.39 896.01 -55.6 

4 ििमासको तेल 
कच्चा 

398.93 813.95 104.0 

5 चामल 384.07 747.87 94.7 

6 तयारी कपडा 1090.28 718.21 -34.1 

7 एल टप ग्यास 663.3 624.03 -5.9 

8 एच.आर.र्सि 801.98 597.99 -25.4 

9 पेट्रोल 932.21 549.71 -41.0 

10 पोलीर्र्न दाना 562.66 535.46 -4.8 

11 अन्य 24921.6 21647.67 -13.1 

जम्मा   33495 29226.85 -12.7 

 स्रोत: िन्सार टविाग । 

व्यापार सन्तलुन 
29. र्नयाथतमा िएको वृटि र आयातमा िएको कर्मका कारण 

वस्न ु व्यापार घािा सधुारोन्मखु छ। कुल व्यापारमा 
र्नकासीको अंश बढ्दो क्रममा छ। 

चािथ (छ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको वस्त ुव्यापार घािाको 

खस्र्र्त (रु. अबथमा)

 

स्रोत  िन्सार टविाग 

30. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को असोज मटहनासम्मको कुल वस्त ु
व्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 15.13 
प्रर्तशतले घिेर रु. २ खबथ 61 अबथ 22 करोड मा झरेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो वस्त ुव्यापार घािा रु. ३ खबथ 
7 अबथ 78 करोड र्र्यो।  

चािथ (ज): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको कुल वस्त ुव्यापारमा 

र्नकासी र पैठारीको अंश (प्रर्तशतमा) 
 

 

स्रोत  िन्सार टविाग 

31. यस अवर्धको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नयाथत र आयातको अंश 
क्रमश  9.6 प्रर्तशत र 90.4 प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो अंश क्रमश 7.5 
प्रर्तशत र 92.5 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
32. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो दईु मटहनामा कुल सेवा 

आय गत वर्थको संशोर्धत सेवा आय रु. २७ अबथ 1 करोडको 
तलुनामा 51.7 प्रर्तशतले संकुचन िई रु. 13 अबथ 2 करोड 
रहेको छ। सारै् यस अवर्धमा सेवा खचथमा 43.6 प्रर्तशतले 
संकुचन िई रु.  18 अबथ 50 करोड रहेको छ।  

33. समीक्षा अवर्धमा खदु सेवा आय रु. 5 अबथ 45 करोडले 
घािामा रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो आय 
रु. 5 अबथ 80 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह  
34. आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को पटहलो दईु मटहनामा टवप्ररे्ण 

आप्रवाह गत आर्र्थक वर्थको रु. 1 खबथ 53 अबथ 35 
करोडको तलुनामा 8.1 प्रर्तशतले वृटि िई रु. 1 खबथ 65 
अबथ 73 करोड पगुेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्धमा 
यस्तो आप्रवाह 0.6 प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

चाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर खस्र्र्त 

35. आर्र्थक वर्थ २०७7/७८ को िदौ मटहनासम्म शोधनान्तर 
खस्र्र्त रु. 67 अबथ 63 करोडले बचतमा रहेको छ। 
अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा शोधनान्तर खस्र्र्त रु. 
8 अबथ 83 करोडले बचतमा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस 
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अवर्धमा चाल ुखाता रु. 26 अबथ 7 करोडले बचतमा रहेको 
छ। अखघल्लो वर्थको पटहलो दईु मटहनामा चाल ुखाता रु. 22 
अबथ 69 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 

36. आर्र्थक वर्थ 20७६ िदौ मसान्तमा रु. १0 खबथ 78 अबथ 
94 करोड रहेको टवदेशी टवर्नमय सखिर्त 2077 को सोही 
अवर्धमा ३२.9 प्रर्तशतले बढेर 14 खबथ 33 अबथ 67 
करोड पगुेको छ।  

37. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को िदौ सम्मको आयातलाई 
आधार मान्दा टवदेशी टवर्नमय सखिर्तले कररब 16.5 
मटहनाको वस्त ु र कररब 14.9 मटहनाको वस्त ुतर्ा सेवाको 
आयात धान्न पयाथि रहने देखखन्छ। 

टवर्नमय दर 
38. २०७७ असार मसान्तको तलुनामा २०७७ िदौ मसान्तमा 

अमेररकी डलरसूँग नेपाली रुपैयाूँ 2.4 प्रर्तशतले अर्धम ल्यन 
िई अमेररकी डलर एकको खररद टवर्नमय दर रु.117.54 
पगुेको छ। २०७६ असार मसान्तमा उि टवर्नमय दर 
रु.120.37 रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 
कम्पनी  दताथ   

39. आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को असोज मटहनासम्म दताथ िएका 
कम्पनीको संख्या ७४२४ रहेकोमा चाल ु आर्र्थक वर्थको 
असोज मसान्तमा यस्तो सङ्खख्या १.0 प्रर्तशतले वृटि िई 
७४९८ िएको छ। कोर्िड-19 को महामारीको बाबजदु 
आर्र्थक कृयाकलाप पनु  शरुु िएको देखखन्छ।  

पयथिक आगमन 
40. सन ्२०२० को अक्िोवर मटहनासम्म हवाई मागथबाि नेपाल 

आउने पयथिकको सङ्खख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 
तलुनामा 81.4 प्रर्तशतले न्य न िई 1 लाख 80 हजार 1 
सय 31 रहेको छ। सन ्२०१9 को सोही अवर्धमा यस्तो 
सङ्खख्या ९ लाख 66 हजार 23 रहेको र्र्यो। कोर्िड-१९ 
को टवश्वव्यापी महामारीको कारण आन्तररक एवम ् बाह्य 
आवागमनको लार्ग हवाई तर्ा स्र्ल यातायातका साधनहरू 
बन्द िएकोले यसको प्रत्यक्ष प्रिाव पयथिक आगमनमा पदै 
आएको छ। 

 

माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलज्य ले र्मर्त 2077/6/29 मा पदिार ग्रहण गनुथिई उच्च पदस्र् पदार्धकारी एवम ् कमथचारीहरूलाई र्नदेशन 
ददनिुयो। सो क्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्य ले कोर्िड-१९ को महामारीबाि खशर्र्ल अर्थतन्त्रको पनुरुत्र्ानको लार्ग सम्प णथ ध्यान केखन्द्रत गदै राजस्वका 
लक्ष्यहरू प रा गनथ, बाह्य सहयोगमा वृटि गनथ, सशुासन र र्मतव्ययीतालाई उच्च प्रार्र्मकतामा राख्न तर्ा बजेिले अवलम्बन गरेका सम्प णथ नीर्त तर्ा 
कायथक्रमहरूको सफल कायाथन्वयन गनथ सबैले गहन ि र्मका र्नवाथह गनथ समेत र्नदेशन ददनिुयो। 

 

अन्य गर्तटवर्ध 

 


