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देशको वततभान आर्थतक स्थथतत 

(प्रायस्भबक तथ्माङ्कभा आधारयत) 
 

कुर गाहतथथ्म उत्ऩादन 

आर्थतक ववकासको रार्ग उच्च, ददगो तथा पयाककरो आर्थतक वदृ्र्ध दोस्रो तथा आवश्मक शतत हो 
। ववगत १० वषतको अवर्धको औसत आर्थतक वदृ्र्धदय ४.१ प्रततशत भात्र यहेको छ । ववगतका 
वषतहरुभा देशको आर्थतक वदृ्र्धदय उत्साहजनक नदेखिएको बएता ऩतन आर्थतक वषत २०७०/७१ भा 
अऩेऺाकृत आर्थतक वदृ्र्धदय हाॉससर बएको प्रायस्भबक अनुभान फाट आगाभी वषतहरुभा आर्थतक 
वदृ्र्धरे गतत सरने अऩेऺा गरयएको छ । केस्रिम तथ्माॊक ववबागको प्रायस्भबक अनुभान अनुसाय 
आर्थतक वषत २०७०/७१ भा भुरुकको मथाथत कुर गाहतथथ्म उत्ऩादन वदृ्र्धदय ( Real GDP Growth 

Rate) आधायबूत भूल्मभा ५.२ प्रततशत यहेको छ । मो वदृ्र्धदय आर्थतक वषत २०६९/७० भा ३.५ 
प्रततशत यहेको र्थमो । चारु आर्थतक वषतभा नेऩार सयकायरे ६.० प्रततशतको आर्थतक वदृ्र्धदय 
हाॉससर गने रक्ष्म सरएको छ ।  

भिुाथपीतत 

आर्थतक वषत २०७०/७१ को वावषतक औसत उऩबोक्ता भुिाथपीतत ९.१ प्रततशत यहेकोभा आर्थतक वषत 
२०७१/७२ को दोस्रो भदहना (बाि) भा सो भुिाथपीतत ७.६ प्रततशत यहेको   छ । चारु आर्थतक 
वषतभा भुिाथपीतत ८ प्रततशतभा कामभ याख्न ेरक्ष्म भौदिक नीततरे सरएको छ ।  

सयकायी ववत्त 

याजथव  

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा नेऩार सयकायको कुर याजथव २०.५ प्रततशतरे फढेय रू ३५६ अफत ६२ 
कयोड ऩुगेको छ जुन फावषतक फजेटको रक्ष्मको तुरनाभा ०.६ प्रततशतरे फढी हो । अतिल्रो 
आर्थतक वषतभा उक्त याजथव २१.२ प्रततशतरे फढेय रु. २९६ अफत १ कयोड ऩुगेको र्थमो । मो 
आर्थतक वषत २०७१/७२ को आस्श्वन भदहनासभभ रू. ८४ अफत २७ कयोड ३३ राि याजथव सॊकरन 
बएको छ । आस्श्वन भदहनाभा भात्र रू. २९ अफत १९ कयोड ३१ राि याजथव सॊकरन बएको छ । 
याजथव आस्श्वन भदहनासभभको रक्ष्मको तुरनाभा ६.२८ प्रततशतरे फढी य आस्श्वन भदहनाको 
रक्ष्मको तुरनाभा १५.०३ प्रततशत रे फढी हो । त्मसैगयी, आस्श्वन भदहनासभभ सॊकरन बएको 
याजथव वावषतक रक्ष्मको १९.९३ प्रततशत यहेको छ ।         
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कय याजथव  

आर्थतक वषत २०७१/७२ को आस्श्वनसभभ रू. ७४ अफत ६६ कयोड १८ राि  कय याजथव सॊकरन 
बएको छ । आस्श्वन भदहनाभा भात्र रू. २३ अफत ३० कयोड ७९ राि कय याजथव सॊकरन बएको 
छ । सॊकसरत कय याजथव आस्श्वन भदहनासभभको रक्ष्मको तुरनाभा १.५७ प्रततशतरे फढी य 
आस्श्वन भदहनाको रक्ष्मको तुरनाभा ०.६० प्रततशतरे कभी हो । त्मसैगयी, आस्श्वन भदहनासभभ 
सॊकरन बएको कय याजथव वावषतक रक्ष्मको १९.९२ प्रततशत यहेको छ ।      

गैय-कय याजथव  

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा गैय-कय याजथव अतिल्रो वषतको तुरनाभा २३.८ प्रततशतरे फढेय रु. ४५ 
अफत ५ कयोड ऩुगेको छ । आर्थतक वषत २०६९/७० भा मो याजथव ३.७ प्रततशतरे िटेय रु. ३६ अफत 
४० कयोड यहेको र्थमो । आर्थतक वषत २०७१/७२ को आस्श्वनसभभ रू. ९ अफत ६१ कयोड १५ राि 
गैय कय याजथव सॊकरन बएको छ । आस्श्वन भदहनाभा भात्र रू. ५ अफत ८८ कयोड ५२ राि  गैय 
कय याजथव सॊकरन बएको छ । मो याजथव आस्श्वन भदहनासभभको रक्ष्मको तुरनाभा ६६.१९ 
प्रततशत रे फढी तथा आस्श्वन भदहनाको रक्ष्मको तुरनाभा २०५.२९ प्रततशतरे फढी हो । 
त्मसैगयी, आस्श्वन भदहनासभभ सॊकरन बएको गैय-कय याजथव वावषतक रक्ष्मको १९.९४ प्रततशत 
यहेको छ ।            

सयकायी िचत  
आर्थतक वषत २०७०/७१ भा कुर सयकायी िचत (नगद प्रवाहभा आधारयत) १५.७ प्रततशतरे फदृ्र्ध 
बई रु. ४१५ अफत ५८ कयोड ऩुगेको छ । उक्त िचत आर्थतक वषत २०६९/७० भा १२.३ प्रततशतरे 
फढेय रू. ३५९ अफत ४ कयोड ऩुगेको र्थमो । आर्थतक वषत २०७१/७२ को आस्श्वन भसारतसभभ 
सयकायी िचत रू. ६७ अफत ५९ कयोड २३ राि १२ हजाय ऩुगेको छ य मो िचत वावषतक रक्ष्मको  

१०.९४ प्रततशत यहेको छ ।                                      

चार ुिचत  

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा चारु िचत (नगद प्रवाहभा आधारयत) २१ प्रततशतरे फदृ्र्ध बई रु. २९४ 
अफत ७२ कयोड ऩुगेको छ । उक्त िचत फजेट अनुभानको ८३.४ प्रततशत हो । आर्थतक वषत 
२०७१/७२ को आस्श्वन भसारतसभभ चारु िचत रू. ६२ अफत २२ कयोड ११ राि २२ हजाय ऩुगेको 
छ य मो िचत कूर वावषतक रक्ष्मको १५.६० प्रततशत यहेको छ ।                          
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ऩुॉजीगत िचत  
आर्थतक वषत २०७०/७१ भा ऩुॉजीगत िचत (नगद प्रवाहभा आधारयत) १९ प्रततशतरे फदृ्र्ध बई रु. 
६० अफत ९५ कयोड ऩुगेको छ । उक्त िचत फजेट अनुभानको ७१.६ प्रततशत हो । आर्थतक वषत 
२०७१/७२ को आस्श्वन भसारतसभभ ऩूॉस्जगत िचत रू. ३ अफत ३५ कयोड २२ राि ७० हजाय ऩुगेको 
छ य मो िचत वावषतक रक्ष्मको २.८७ प्रततशत भात्र यहेको छ ।   

ववत्तीम व्मवथथा  

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा ववत्तीम व्मवथथा अरतगततको िचत (नगद प्रवाहभा आधारयत) १४.८ 
प्रततशतरे फदृ्र्ध बई रु. ५९ अफत ७८ कयोड ऩुगेको छ । उक्त िचत फजेट अनुभानको ७५.९ 
प्रततशत  हो । आर्थतक वषत २०७१/७२ को आस्श्वन भसारतसभभ ववत्तीम व्मवथथाका रार्ग रू. २ 
अफत १ कयोड ८९ राि २० हजाय बुक्तानी गरयएको य मो िचत वावषतक रक्ष्मको १.९७ प्रततशत 
यहेको छ ।                                                                                                       

फजेट िाटा/फचत  

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा सयकायको फजेट (नगद प्रवाहभा आधारयत) रू. १२ अफत ६ कयोडरे 
िाटाभा यहेको छ य उक्त िाटा  आर्थतक वषत २०६९/७० भा रू. ३१ अफत २१ कयोड यहेको र्थमो । 
आर्थतक वषत २०७०/७१ भा फजेट िाटा-कुर ग्राहथथ उत्ऩादन अनुऩात अतिल्रो वषतको १.८ 
प्रततशतको तुरनाभा ह्रास बई ०.६ प्रततशत यहेको छ । चारु आर्थतक वषतभा सयकायको फजेट 
आस्श्वन भसारतसभभ रु. २८ अफत ७५ कयोड ७७ राि ७२ हजायरे फचतभा यहेको छ । 

 

भौदिक ऺेत्र 

ववथततृ भिुाप्रदाम  

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा ववथततृ भुिाप्रदाम १९.१ प्रततशतरे फढेको छ य उक्त भुिाप्रदाम आर्थतक 
वषत २०६९/७० भा १६.४ प्रततशतरे फढेको र्थमो । चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा 
ववथततृ भुिाप्रदामभा १.० प्रततशतरे फदृ्र्ध आएको छ जुन भुिाप्रदाम गतवषतको सोही अवर्धभा 
०.८ प्रततशतरे फढेको र्थमो । 

सॊकुर्चत भिुाप्रदाम  

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा सॊकुर्चत भुिाप्रदाम १७.७ प्रततशतरे फढेको छ य उक्त भुिाप्रदाम 
आर्थतक वषत २०६९/७० भा १४.४ प्रततशतरे फढेको र्थमो । चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो 
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भदहनाभा सॊकुर्चत भुिाप्रदामभा २.८ प्रततशतरे सॊकुचन आएको छ जुन भुिाप्रदाम गतवषतको सोही 
अवर्धभा ५.५ प्रततशतरे िटेको र्थमो । 

आरतरयक कजात 
आर्थतक वषत २०७०/७१ भा कुर आरतरयक कजात १२.६ प्रततशतरे वदृ्र्ध बएको छ य उक्त कजात 
आर्थतक वषत २०६९/७० भा १७.२ प्रततशतरे फढेको र्थमो । चारु आर्थतक वषतको दोस्रो भदहनाभा 
कुर आरतरयक कजात ०.२ प्रततशतरे फढेको छ य मथतो कजात आर्थतक वषत २०७०/७१ को सोही 
अवर्धभा १.८ प्रततशतरे िटेको र्थमो ।  

तयरता व्मवथथाऩन 

आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा िदु तयरता प्रवाह रु. ४४ अफत ७८ कयोड फयाफयको 
यहेको छ जसको रार्ग नेऩार याष्ट्र फैंकरे ववदशी ववतनभम फजायफाट अभेरयकी डरय ४७ कयोड 
१५ राि िदु िरयद गयेको छ । 

 

सस्चचत भिुा 
आर्थतक वषत २०७०/७१ भा सस्चचत भुिा २३.३ प्रततशतरे फढेको छ य उक्त भुिा आर्थतक वषत 
२०६९/७० भा १०.९ प्रततशतरे भात्र फढेको र्थमो । चारु आर्थतक वषतको दोस्रो भदहनाभा सस्चचत 
भुिा ३.९ प्रततशतरे फढेको छ य उक्त भुिा गत वषतको सोही अवर्धभा १.८ प्रततशतरे फढेको   
र्थमो ।  

तनऺेऩ ऩरयचारन 

चारु आर्थतक वषतको दोस्रो भदहनाभा फैंक तथा ववत्तीम सॊथथाहरुको तनऺेऩ ऩरयचारनभा ०.३ 
प्रततशत (रू. ४ अफत ८९ कयोड) रे फढेको छ । मथतो ऩरयचारन आर्थतक वषतको सोही अवर्धभा 
१.० प्रततशत (रु. ११ अफत ५० कयोड) रे फढेको र्थमो । 

 

कजात तथा रगानी 
चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा फैंक तथा ववत्तीम सॊथथाहरुको कजात तथा रगानी 
३.६ प्रततशत (रू. ४७ अफत ७६ कयोड) रे फदृ्र्ध बएको छ य मथतो ऩरयचारन गत आर्थतक वषतको 
सोही अवर्धभा ११ प्रततशत (रु. १२ अफत ७५ कयोड) रे फढेको र्थमो । 
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अरतय फैंक कायोफाय 

वाखणज्म फैंकहरु 

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा वाखणज्म फैंकहरुरे रु. २०० अफत ७६ कयोड फयाफयको अरतयफैंक कायोफाय 
गयेका छन ्य मथतो कायोफाय आर्थतक वषत २०६९/७० भा रु. ७२५ अफत ७७ कयोड यहेको र्थमो । 
चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा वाखणज्म फैंकहरुरे रु. २० अफत ९७ कयोड फयाफयको 
अरतयफैंक कायोफाय गयेका छन ्य मथतो कायोफाय आर्थतक वषत २०७०/७१ को दोस्रो भदहनाभा रु. 
३१ अफत ८६ कयोड यहेको र्थमो ।  

अरम वववत्तम सॊथथाहरु (ववकास फैंक य ववत्त कभऩनीहरु) 
आर्थतक वषत २०७०/७१ भा वाखणज्म फैंकहरु फाहेकका अरम ववत्तीम सॊथथाहरुरे रु. १७१ अफत ६ 
कयोड फयाफयको अरतयफैंक कायोफाय गयेका छन ्य मथतो कायोफाय आर्थतक वषत २०६९/७० भा रु. 
१८४ अफत ५८ कयोड यहेको र्थमो । चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा वाखणज्म 
फैंकहरु फाहेकका अरम ववत्तीम सॊथथाहरुरे रु. २४ अफत ४३ कयोड फयाफयको अरतयफैंक कायोफाय 
गयेका छन ्य मथतो कायोफाय आर्थतक वषत २०७०/७१ को दोस्रो भदहनाभा रु. २० अफत ५० कयोड 
यहेको    र्थमो । 

फाह्म ऺेत्र 

वदेैसशक व्माऩाय 

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा कुर वथतु तनमातत १७.४ प्रततशतरे वदृ्र्ध बई रू. ९० अफत २९ कयोड 
ऩुगेको छ । चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा बने कुर वथतु तनमाततभा ४.८ 
प्रततशतरे कसभ आई रू. १४ अफत ४३ कयोड ऩुगेको छ । 

 

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा कुर वथतु आमात २७.३ प्रततशतरे वदृ्र्ध बई रू. ७०८ अफत ७६ कयोड 
ऩुगेको छ । चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा बने कुर वथतु आमात २०.९ 
प्रततशतरे फढ्न गई रू. १२६ अफत ३६ कयोड ऩुगेको छ । 

 

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा कुर वथतु व्माऩाय िाटा २८.९ प्रततशतरे वदृ्र्ध बई रू. ६१८ अफत ४७ 
कयोड ऩुगेको छ । चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा बने कुर वथतु व्माऩाय िाटाभा 
२५.३ प्रततशतरे वदृ्र्ध बई रू. १०७ अफत ७३ कयोड ऩुगेको छ । 
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आर्थतक वषत २०७०/७१ भा तनमातत-आमात अनुऩात १२.७ प्रततशत यहेकोभा चारु आर्थतक वषत 
२०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा मथतो अनुऩात ११.४ प्रततशतभा झयेको छ । 

 

शोधानारतय स्थथतत  

आर्थतक वषत २०७०/७१ असाय भसारतसभभ सभग्र शोधानारतय स्थथतत रु. १२७ अफत १३ कयोडरे 
फचतभा यहेको छ बने अतिल्रो वषत मथतो फचत रू ६८ अफत ९४ कयोड यहेको र्थमो । आर्थतक 
वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा सभग्र शोधानारतय स्थथतत रु. १० अफत ५० कयोडरे िाटाभा 
यहेको छ । अतिल्रो वषत  सोही अवर्धभा ३३ अफत फचतभा यहेको र्थमो । त्मसैगयी मस अवर्धभा 
चारु िाता रू. ९ अफत ९८ कयोडरे िाटाभा यहेको छ । गत वषतको सोही अवर्धभा उक्त िाता रु. 
१८ अफत ३५ कयोडरे फचतभा यहेको र्थमो । 

िुद वदेैसशक सभऩवत्त  

चारु आर्थतक वषतको दोस्रो भदहनाभा िदु फैदेसशक सभऩवत्त (ववदेशी ववतनभम भूल्माॉङ्कन 
नापा/नोक्सान सभामोस्जत) १.८ प्रततशत (रु. १० अफत ५४ कयोड) रे फढेको छ । गतफषतको सोही 
अवर्धभा सो सभऩवत्त ७.० प्रततशत (रू. ३३ अफत) रे फढेको  र्थमो । 

ववदेशी ववतनभम सॊर्चतत  

२०७१ असाय भसारत सभभ रु. ६ िफत ६५ अफत ४१ कयोड ववदेशी ववतनभम सॊर्चतत यहेको छ जुन 
अतिल्रो वषतको सोही अवधीको तुरनाभा २४.८ प्रततशतरे फढी हो । आर्थतक वषत २०७०/७१ को 
आमातराई आधाय भारदा ववदेशी ववतनभम सॊर्चततको ववद्मभान थतय ११.५ भदहनाको वथतु 
आमात य १० भदहनाको वथतु तथा सेवा आमात धारन प्रमाप्त यहेको  छ ।  २०७१ बाि भसारतभा 
कुर ववदेशी ववतनभम सस्चचतत रु. ६६० अफत ८० कयोड ऩुगेको छ य मो सस्चचतत २०७१ असाय 
भदहनाको तुरनाभा ०.७ प्रततशतरे कभी हो ।  आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाको 
आमातराई आधाय भारदा ववदेशी ववतनभम सॊर्चततको ववद्मभान थतय १०.७ भदहनाको वथतु 
आमात य ९.१ भदहनाको वथतु तथा सेवा आमात धारन प्रमाप्त यहेको छ । गत वषतको सोही 
अवर्धभा मथतो सस्चचतत रु. ५८४ अफत ६१ कयोड यहेको र्थमो ।                              

ववपे्रषण आप्रवाह 

आर्थतक वषत २०७०/७१ भा ववप्रेषण आप्रवाह २५.० प्रततशतरे वदृ्र्ध बई रू. ५४३ अफत २९ कयोड 
ऩुगेको छ । आर्थतक वषत २०६९/७० भा ववप्रेषण आप्रवाहभा २०.९ प्रततशतरे वदृ्र्ध बएको र्थमो । 
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चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को दोस्रो भदहनाभा ववप्रषण आप्रवाहभा ४.० प्रततशतरे कभी आएको 
छ । गत वषतको सोही अवर्धभा ववप्रेषण आप्रवाहभा ३४.७ प्रततशतरे वदृ्र्ध बएको र्थमो । 

कच्चा ऩेरोसरमभ तथा सनुको भलू्म स्थथतत 

चारु आर्थतक वषत २०७१/७२ को बाि भसारतभा कच्चा ऩेरोसरमभ को भूल्म प्रतत ब्मायर अभेरयकी 
डरय ९६.४३ यहेको छ जुन भूल्म २०७० बाि भसारतभा अभेरयकी डरय ११०.८६ यहेको र्थमो । 
२०७१ बाि भसारतभा सुनको भूल्म प्रतत आउरस अभेरयकी डरय १२३४.२५ कामभ यहेको छ य मो 
भूल्म २०७० बाि भसारतभा अभेरयकी डरय १३२४.० यहेको र्थमो । 

र्धतोऩत्र फजाय 

२०७१ बाि भसारतभा नेप्से सूचकाङ्क ५१९.९ ववरदभुा ऩुगेको छ । गतवषत बाि भसारतभा सो 
सूचकाङ्क ५५१.७ ववरद ुकामभ बएको र्थमो । त्मसैगयी र्धतोऩत्रको फजाय ऩूॉजीकयण २०७१ बाि 
भसारतभा रू. ९३९ अफत ८३ कयोड कामभ बएको छ । २०७१ बाि भसारतसभभभा नेऩार थटक 
एक्सचरेजभा सूचीकृत कभऩनीहरुको सॊख्मा २३५ ऩुगेको छ । गतवषतको सोही अवर्धभा मो सॊख्मा 
२२६ र्थमो । ऩतछल्रो तथ्माङ्क अनुसाय २०७१ कातततक ९ गते नेप्से सूचकाङ्क ९३०.३३ ववरदभुा 
यहेको छ । 

स्रोत: MoF/NRB/CBS/FCGO 

 

(पुनश्च: माथि प्रस्तुत गररएका तथ्याङ्कहरुऱाई आगामी दिनमा ननरन्तर अद्यावथिक गिै ऱथगने छ ।) 
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ccffllyy{{ss  kkll//;;""rrssxx¿¿  
--ccffllyy{{ss  jjiiff {{  @@))&&!!..&&@@  ssff ]]  bbff ]];;||ff ]]  ddllxxggffssff ]]  ttYYooffÍÍddff  ccffwwffll//tt__  

  

cfly{s kl/;"rsx? cfly{s jif{ @)&!.&@ cfly{s jif{ @)&).&! 

 lj:t[t d'b|fk|bfo )=! k|ltztn] 36]sf] )=* k|ltztn] a9]sf] 

 ;+s'lrt d'b|fk|bfo @=* k|ltztn] 36]sf] %=% k|ltztn] 36]sf] 

 v'b j}b]lzs ;DklQ 

-ljb]zL ljlgdo d"NofÍg gfkmf 

gf]S;fg ;dfof]lht_ 

!=* k|ltztn] a9]sf] 

-?= !) ca{ %$ s/f]8_ 

&=) k|ltztn] a9]sf] 

-?= ## ca{_ 

 cfGtl/s shf{ )=@ k|ltztn] 36]sf] !=* k|ltztn] 36]sf] 

 t/ntf Joj:yfkg 

-v'nf ahf/ sf/f]jf/dfkm{t_ 

?= $% ca{ &* s/f]8 a/fa/sf] 

v'b t/ntf k|jfx 

?= $( ca{ (@ s/f]8 a/fa/sf] v'b 

t/ntf k|jfx 

 ;l~rt d'b|f (=% k|ltztn] 36]sf] @=( k|ltztn] 36]sf] 

 d'b|f:kmLlt 

-jflif{s laGb'ut pkef]Qmf _ 
&=^ k|ltzt *=) k|ltzt 

 vfB tyf k]o kbfy{ ;d"xsf 

d"No ;"rsfÍ 
!)=* k|ltzt (=$ k|ltzt 

 u}/vfB tyf ;]jf ;d"x $=* k|ltzt ^=* k|ltzt 

 s'n ;/sf/L vr{ 
!!=! k|ltztn] sdL  

-? !& ca{ %@ s/f]8_ 

@(=$ k|ltztn] sdL 

-? !( ca{ &! s/f]8_ 

 ah]6 3f6f÷art ?= $@ ca{ (# s/f]8n] art ?= #% ca{ $$ s/f]8n] art 

  /fh:j kl/rfng 
@!=$ k|ltztn] a[l4  

-?= %% ca{ * s/f]8_ 

@@=* k|ltztn] a[l4  

-?= $% ca{ #^ s/f]8_ 

 j}b]lzs gub C0f jfkt ?= ! ca{ %) s/f]8 ?= *( s/f]8 * nfv 

 j}b]lzs gub cg'bfg jfkt k|fKt ?= @ ca{ %) s/f]8 ?= & ca{ %) s/f]8 

 s'n lgof{t $=* k|ltztn] 36]sf] *=^ k|ltztn] a9]sf] 

 ef/ttk{msf] lgof{t &=^ k|ltztn] 36]sf] !*=% k|ltztn] 36]sf] 

 rLgtkm{sf] lgof{t !%=# k|ltztn] 36]sf] %!=* k|ltztn] 36]sf] 

 cGo d'n'stk{msf] lgof{t )=% k|ltztn] a9]sf] )=^ k|ltztn] 36]sf] 

 s'n cfoft 
@)=( k|ltztn] a9]sf] 

-?= !@^ ca{ #^ s/f]8_ 

!%=# k|ltztn] a9]sf] 

-?= !)$ ca{ %$ s/f]8_ 

 ef/ttk{msf] cfoft !(=! k|ltztn] a9]sf] @)=^ k|ltztn] a9]sf] 

 rLttkm{sf] cfoft #(=* k|ltztn] a9]sf] !*=% k|ltztn] 36]sf] 

 cGo d'n'stk{msf] cfoft !*=) k|ltztn] a9]sf] @!=^ k|ltztn] a9]sf] 

 lgIf]k kl/rfng )=# k|ltztn] a9]sf] !=) k|ltztn] a9]sf] 

 shf{ tyf nufgL 
#=^ k|ltztn] a9]sf] 

-?= @$ ca{ $# s/f]8_ 

!=! k|ltztn] a9]sf] 

-?= !@ ca{ &% s/f]8_ 

 cGt/ a}+s sf/f]jf/ 
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cfly{s kl/;"rsx? cfly{s jif{ @)&!.&@ cfly{s jif{ @)&).&! 

 jfl0fHo a}+sx¿         

 cGo ljlQo ;+:yfx¿ 

?= @) ca{ (& s/f]8 

?= @$ ca{ $# s/f]8 

?= #! ca{ #*^ s/f]8 

?= @) ca{ %% s/f]8 

 ;du| zf]wgfGt/ l:ylt ?= !) ca{ %) s/f]8n] 3f6f ?= ## ca{n] art 

 rfn" vftf ?= ( ca{ (* s/f]8n] 3f6f ?= !* ca{ #% s/f]8n] art 

 ljb]zL ljlgdo ;l~rltsf] 

ljBdfg :t/n] wfGg kof{Kt 

-cfoftnfO{ cfwf/ dfGbf_ 

 !)=& dlxgfsf] j:t' cfoft  

 (=! dlxgfsf] j:t' tyf ;]jf 

cfoft 

 

 s'n ljb]zL ljlgdo ;l~rlt 
)=& k|ltztn] sdL 

-?= ^^) ca{ *) s/f]8_ 

(=^ k|ltztn] a[l4 

-?= %*$ ca{ ^! s/f]8_ 

 ljk|]if0f cfk|jfx $=) k|ltztn] sdL #$=& k|ltztn] a[l4 

 j:t' Jofkf/ 3f6f 
@%=# k|ltztn] a[l4  

-?= !)& ca{ &# s/f]8_ 
!^=* k|ltztn] a[l4  

 sRrf k]6«f]lnod 
!#=* k|ltztn] sdL  

-k|lt Jof/]n cd]l/sL 8n/ (^=$#_ 
-k|lt Jof/]n cd]l/sL 8n/ !!)=*^_ 

 ;'gsf] d"No 
^=* k|ltztn] sdL  

-k|lt cf}+; cd]l/sL 8n/ !@#$=@%_ 
-k|lt cf}+; cd]l/sL 8n/ !#@$=))_ 

 lwtf]kq ahf/ 

 g]K;] ;"rsf+s (!(=( ljGb' %%!=& ljGb' 

 ahf/ k"FhLs/0f 
^(=^ k|ltzt a[l4  

-?= (#( ca{ *# s/f]8_ 
 

 ;"rLs[t sDkgL ;+Vof @#% j6f @@^ j6f 

 sf/f]af/ 
!^=% k|ltzt a[l4  

-?= !%) ca{ ^( s/f]8_ 
 

;|f]tM cy{ dGqfno, g]kfn /fi6« a}+s 

sf/0fx¿M 

1 lak|]if0f cfk|jfxsf] j[l4b/df pNn]Vo sdL cfpg'sf ;fy} cfoft ;d]t a9]sfn] v'b j}b]lzs ;DklQsf] 

lj:tf/df ;+s'rg cfPsf] xf] . 

2 ;/sf/tkm{sf] v'b bfjL 36\g uPsf]n] s'n cfGtl/s shf{ 36]sf] xf] . 

3 g]kfn /fi6« a}Ídf ;/sf/sf] gub df}Hbft pNn]Vo ¿kn] a[l4 ePsf]n] ;l~rt d'b|f 36]sf] xf] .  

4 j:t' cfoftdf ePsf] pNn]Vo a[l4 tyf ljk|]if0fsf] ;LdfGt a[l4sf sf/0f rfn' vftf art cl3Nnf] 

jif{sf] t'ngfdf Go"g /xg uPsf] xf] .  

 
 

 


