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वार्षिक अंक 

अर्ि बलेुर्िन 

 (आर्र्िक वषि २०७६/७७ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमखु झलकहरु 

 आर्र्िक वषि २०७६/७७ को फागनुसम्ममा अर्धकांश समर्िगत आर्र्िक परिसूचकहरु सन्तोषजनक िहेपर्न कोर्िड-१९ 
महामािीका कािणबाि आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्िल्लो ४ मर्हनामा मलुकुको अर्ितन्रमा प्रर्तकुल प्रिाव देखखएको 
ि । फलस्वरुप, कुल गाहिस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) को वरृ्िदि २.२८ प्रर्तशत िहेको अनमुान ि ।  

 प्रर्त व्यखि कुल िार्िय आय बढेको ि ि र्वश्व वैङ्कको पर्िल्लो वगीकिण अनसुाि नेपाल न्यून मध्यम आय िएको 
मलुकुमा स्तिोन्नर्त िएको ि। 

 वार्षिक औसत उपिोिा मदु्रास्फीर्त ६.१५ प्रर्तशत िही मूल्य खस्र्िता कायम िएको ि। 

 कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल संघीय खचि २९.०५ प्रर्तशत, िाजस्व २१.०७ प्रर्तशत, बजेि घािा ८.६० 
प्रर्तशत ि खदु र्तनि बााँकी साविजर्नक ऋण ३७.७० प्रर्तशत िहेको ि।  

 किको दायिामा उल्लेख्य र्वस्ताि िएको ि। स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको संख्या अखघल्लो आर्र्िक वषिको 
तलुनामा ५४.४ प्रर्तशतले बढेको ि। िाजस्वमा संिचनात्मक परिवतिन आई कि िाजस्व परिचालनमा आन्तरिक किको 
अंश बढेको ि। गैिकि िाजस्व परिचालन समेत बढेको ि। 

 वैदेखशक सहायता प्रर्तबिता ५९.० प्रर्तशतले बढेको ि। अन्तिािर्िय र्वकास सहायतामा अनदुानको अंश घट्दै गएको 
ि। स्वीकृत वैदेखशक लगानी बढेको ि िने वैदेखशक लगानी परिचालनमा समेत वरृ्ि िएको ि। 

 वैदेखशक सहायता परिचालनमा बजेििी सहायताको िकम वरृ्ि िई रू १ खबि १६ अबिको बजेििी सहायता सम्झौता 
सम्पन्न िएको ि। सारै् र्प रू. ५५ अबि ६८ किोड बजेििी सहायता प्राप्त हनेु गिी प्रकृया अगार्ड बढेको ि। 

 वस्त ुर्नकासीमा िएको वरृ्ि ि वस्तकुो पैठािीमा आएको कमीका कािण व्यापाि तर्ा चाल ुखाता घािामा सधुाि िएको 
ि। शोधानान्ति रू. २ खबि ८२ अबिले उच्च बचतमा िहेको ि। 

 र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त बढेको ि। उि सखिर्त १२.७ मर्हनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात धान्न पयािप्त ि। 

 वैदेखशक िोजगािीमा जान नयााँ तर्ा अखन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदािको संख्यामा कमी आएको ि िने र्वप्रषेण 
आप्रवाह गत आर्र्िक वषिकै हािाहािीमा प्राप्त िएको ि। 

 कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नक्षेप, आन्तरिक कजाि, र्नजी क्षेरतफि  प्रवाह हनेु कजाि, उत्पादनशील उद्योग 
तर्ा कृर्ष क्षेरमा प्रवाह हनेु कजाि बढेको ि। र्वत्तीय पाँहूचमा र्वस्ताि िई करिव दईु र्तहाई नागरिकमा वैर्ङ्कङ्ग सेवाको 
पाँहचु पगुेको ि। 

 नेपाली रूपैंया अमेरिकी डलिसाँग अवमूल्यन िएको ि। सनुको मूल्य हालसम्मकै उच्च िहेको ि। 

 बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या २३ प्रर्तशत पगुेको ि।  

 पूाँजीबजाि सधुािोन्मखु िई २०७७ असाि मसान्तमा नेप्से सूचकांक १३६२.४ र्बन्द ुकायम िएको ि। 

 कोर्िड-१९ का कािण आन्तरिक तर्ा बाह्य आवागमन बन्द िएकाले आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा पयििक आगमन 
३७.७ प्रर्तशतले घिेको ि। 

 र्वद्यतु उपिोगमा वरृ्ि िई ६५५८.५१ र्गगावाि घण्िा पगुेको ि।  
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िार्िय तर्ा अन्तिािर्िय आर्र्िक गर्तर्वधी 
समर्िगत आर्र्िक परिदृष्य 

1.    कोर्िड-१९ को कािण र्वश्व अर्ितन्र सन ्१९३० को महामन्दी पर्िको सबैिन्दा ठूलो संकुचनमा गएको ि। र्वश्वले 
एकैपिक मानव स्वास्थ्य तर्ा आर्र्िक संकि वेहोनुि पिेको कािण गरिबी, बेिोजगािी ि आय असमानता बढ्ने अनमुान 
ि। र्वश्व उत्पादन ि आपूर्ति शृ्रखला प्रिार्वत िएसाँगै सन ्२०२० मा र्वश्व आर्र्िक वरृ्िदि ४.९ प्रर्तशतले संकुचन 
हनुे अन्तिािर्िय मदु्रा कोषको प्रर्तवेदनले देखाएको ि। उि प्रर्तवेदन अनसुाि सन ्२०२० मा र्वकर्सत िािहरुको 
आर्र्िक वरृ्िदि ८.० प्रर्तशत ि उदीयमान तर्ा र्वकासखशल अर्ितन्रको आर्र्िक वरृ्िदि ३.० प्रर्तशतले संकुचन हनुे 
प्रक्षेपण िहेको ि। सारै्, सन ्२०२० मा र्वकर्सत अर्ितन्र ि उदीयमान तर्ा र्वकासशील अर्ितन्रको उपिोिा 
मदु्रास्फीर्त दि क्रमश: ०.३ प्रर्तशत ि ४.४ प्रर्तशत िहने प्रक्षेपण मदु्रा कोषले गिेको ि। 

2.    कोिोना संक्रमणको िोकर्ाम तर्ा र्नयन्रण गनि चार्लएका कदमहरुबाि गत आर्र्िक वषिको चैर ११ देखख जेठ 
मसान्तसम्म प्राय सवै आर्र्िक र्क्रयाकलापहरु ठप्प र्र्ए। २०७७ असाि १ गतेबाि बन्दाबन्दीको अवस्र्ालाई केही 
खकुुलो पारिएकाले आर्र्िक र्क्रयाकलापहरुमा केही चहलपहल आएको र्र्यो। कोिोनाको कािण शैखक्षक संघ संस्र्ाहरु 
खलु्न सकेका िैन । असाि मसान्तसम्म अन्तिािर्िय हवाई सेवा ठप्प हुाँदा पयििन आगमन तर्ा वैदेखशक िोजगािीमा 
जाने नेपाली कामदािको संख्या शनु्यप्राय: िहेको ि। होिल तर्ा िेिुिेण्ि क्षेर पूणिरुपमा खलु्न सकेको िैन। लामो 
दिुीको साविजर्नक यातायात तर्ा आन्तरिक हवाई उडान समेत बन्द िहेकोमा स्वास्थ्य सिुक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन 
गदै असोज १ गते देखख लामो दिुीका सवािी साधन ि आन्तरिक हवाई सेवा सिालनमा ल्याउने र्नणिय नेपाल सिकािले 
गिेको ि ।  

3.    पर्िल्लो ३ आर्र्िक वषिमा औसत ७.३ प्रर्तशतले र्वस्ताि िएको नेपालको अर्ितन्र कोर्िड-१९ को कािण यस्तो 
र्वस्ताि आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा २.28 प्रर्तशत िहने अनमुान िहेको ि। र्वशेषगिी, उत्पादनमूलक उद्योग, होिल 
तर्ा िेिुिेण्ि, र्नमािण तर्ा यातायात क्षेरको कुल मलु्य अर्िवरृ्िको वरृ्िदिमा कमी हनुे अनमुान िहेको ि। उपिोिा 
मदु्रास्फीर्त वाखछित सीमार्िरै िहेको ि िने र्नयाित वरृ्ि ि आयातमा आएको कमीको कािण व्यापाि घािा ि चाल ु
खाता घािामा सधुाि िएको ि। फलस्वरुप, आर्र्िक वषि २०७६/७७ को अन्त्य सम्म शोधानान्ति बचत रू. २ खबि 
८२ अबि िहेको ि। 

वास्तर्वक क्षरे 

4.  आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल गाहिस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) को वरृ्िदि २.२८ प्रर्तशत िहेको अनमुान 
ि। कृर्ष क्षेरको वरृ्िदि २.५९ प्रर्तशत ि गैिकृर्ष क्षेरको वृर्िदि २.२७ प्रर्तशत िहेको अनमुान ि। कोर्िड-१९ 
को संक्रमण िोकर्ाम, र्नयन्रण तर्ा उपचािको लार्ग सिकािले अवलम्बन गिेका उपायहरुका कािण अर्ितन्रका 
सबै क्षेरहरु प्रिार्वत िएकाले आर्र्िक र्क्रयाकलापमा ससु्तता आएको ि। फलस्वरुप, र्वद्यतु, ग्यास तर्ा पानी, 
साविजर्नक प्रशासन तर्ा िक्षा ि स्वास्थ्य तर्ा सामाखजक कायि बाहेक अर्ितन्रका सबै क्षेर तर्ा उपक्षेरहरुको र्वस्ताि 
न्यून िहेको अनमुान ि। र्वशेषगिी, उत्पादनमूलक उद्योग, होिल तर्ा िेिुिेण्ि, र्नमािण, यातायात क्षेरको कुल मलु्य 
अर्िवरृ्िको वरृ्िदि ऋणात्मक िहेको अनमुान ि। 

5.  आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल खस्र्ि लगानी, कुल गाहिस्थ्य वचत ि कुल 
िार्िय वचत अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा घिेको अनमुान ि। यस अवर्धमा कुल गाहिस्थ्य वचत ि कुल िार्िय 
वचतमा केही वरृ्ि िएको अनमुान िहेपर्न कुल खस्र्ि लगानी िने घिेको अनमुान ि।  
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6.  प्रर्त व्यखि िार्िय आय १०९७ अमेरिकी डलि पगुेको ि ि र्वश्व बैङ्कको वगीकिणमा नेपाल न्यून मध्यम आय िएको 
िािमा स्तिोन्नर्त िएको ि। 

7.  आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा वार्षिक औसत उपिोिा मदु्रास्फीर्त ६.१५ प्रर्तशत िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ 
मा यस्तो मदु्रास्फीर्त ४.६४ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा खाद्य तर्ा पेय पदार्ि समहु ि गैि 
खाद्य तर्ा सेवा समहुको वार्षिक औसत मदु्रास्फीर्त क्रमश: ८.६१ प्रर्तशत ि ४.६१ प्रर्तशत िहेको ि। वार्षिक 
र्वन्दगुत आधािमा २०७७ असािमा उपिोिा मदु्रास्फीर्त दि ४.७८ प्रर्तशत िहेको ि। २०७६ असािमा यस्तो 
मदु्रास्फीर्त ६.०२ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 

चािि (१): आर्र्िक वषि २०७६/७७ को मार्सक उपिोिा मदु्रास्फीर्त (वार्षिक र्वन्दगुत आधािमा) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

                           
 

 

 

         स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

साविजर्नक र्वत्त 

8.  कोर्िड-१९ को संक्रमण िोकर्ाम तर्ा र्नयन्रणका लार्ग अवलम्बन गरिएका उपायहरुका कािण आर्र्िक वषिको अखन्तम 
चौमार्सकमा लामो समय बन्दाबन्दी हनु गएकोले पूाँजीगत बजेिका सारै् चाल ु तफि का कायिक्रम सिालनमा अविोध 
िएकाले आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल संघीय खचि कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको २९.०५ प्रर्तशतमा झिेको ि। चाल ु
खचि कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा अनपुातमा २०.८८ प्रर्तशत पगुेको ि िने पूाँजीगत खचिको अनपुात ५.०९ प्रर्तशत िहेको 
ि। 

9.  कोर्िड-१९ को महामािीबाि िाजस्व परिचालनमा समेत प्रर्तकुल प्रिाव पनि गई िाजस्व संकलन लक्ष्य बमोखजम हनु 
सकेन । फलस्वरुप, कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा िाजस्वको अनपुात आर्र्िक वषि २०७५/७६ को २३.९९ प्रर्तशतबाि 
घिेि आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा २१.०७ प्रर्तशतमा सीर्मत हनु पगुेको ि। पर्िल्लो १० वषिमा कुल गाहिस्थ्य 
उत्पादनमा िाजस्वको अनपुात हिेक वषि क्रमश: बढ्दै गएकोमा कोर्िड-१९ को कािण आर्र्िक गर्तर्वर्धहरुमा ससु्तता 
आई िाजस्व संकलन घिन गएकोले आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा मार यस्तो अनपुात घट्न गएको ि। 
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श्रावण िदौ असोज कार्तिक मंर्सि पषु माघ फागनु चतै वैशाख जेठ  असाि 

वार्ष िक र्वन्दगुत उपिोिा मदु्रास्फीर्त खाद्य तर्ा पये पदार्ि गिैखाद्य तर्ा सवेा क्षरे 
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10. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािको बजेि घािा रू. ३ खबि २३ अबि ९८ किोड िहेको प्रािखम्िक अनमुान 
ि जनु कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको ८.६० प्रर्तशत हो। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो अनपुात ९.७३ प्रर्तशत 
िहेको र्र्यो। 

तार्लका (१): साविजर्नक र्वत्तका परिसूचकहरु (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा) 

र्वविण 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 

संघीय खचि 26.67 31.30 35.71 32.11 29.05 

चाल ुखचि 16.48 19.39 22.89 20.71 20.88 

पूाँजीगत खचि 5.47 7.81 8.89 6.98 5.09 

र्वत्तीय  व्यवस्र्ा 4.73 4.11 3.93 4.41 3.08 

िाजस्व परिचालन 21.43 22.78 23.87 23.99 21.07 

कि िाजस्व 18.69 20.71 21.66 21.35 18.58 

गैिकि िाजस्व 2.70 2.07 2.21 2.63 2.49 

कुल संघीय आय 23.59 24.21 25.29 22.38 20.45 

बजेि  घािा 3.09 7.10 10.41 9.73 8.60 # 

र्तनि बााँकी खदु साविजर्नक ऋण 27.86 26.27 30.10 30.27 37.69 

आन्तरिक 10.61 10.79 12.85 13.10 16.28 

बाह्य 17.25 15.48 17.25 17.17 21.41 

साविजर्नक ऋण परिचालन 5.84 5.47 8.00 10.25 9.48 

वैदेखशक सहायता प्रार्प्त 3.41 3.36 4.39 8.32 4.81 

        स्रोत: अर्ि मन्रालय/ महालेखा र्नयन्रक कायािलय।                                        # प्रािखम्िक अनमुान 

संघीय सिकािी खचि 

11. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल संघीय खचि १.५ प्रर्तशतले घिेि रू. १० खबि ९४ अबि िहेको ि। आर्र्िक वषि 
२०७६/७७ को फागनुसम्म १२.८ प्रर्तशतले वरृ्ि िएको संघीय खचि कोिोना संक्रमण िोकर्ामको लार्ग गरिएको 
बन्दावन्दीको कािण पर्िल्लो ४ मर्हनामा १५.० प्रर्तशतले घिेको ि।  

12.  चाल ुखचि, पूाँजीगत खचि ि र्वत्तीय व्यवस्र्ातफि को खचिमा बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रिाव पिेको ि । चाल ुखचिमा वरृ्ि 
िएको ि िन ेपूाँजीगत खचि ि र्वत्तीय व्यवस्र्ातफि को खचि िने उल्लेखनीय रुपमा घिेको ि। यस अवर्धमा चाल ुखचि 
९.८ प्रर्तशतले बढेि रू. ७ खबि ८६ अबि ५३ किोड पगुेको ि िने पूाँजीगत खचि २०.६ प्रर्तशतले न्यून िई रू. १ 
खबि ९१ अबि ७७ किोड िहेको ि। त्यसैगिी र्वत्तीय व्यवस्र्ातफि को खचिमा २३.९ प्रर्तशतले कमी आई रू. १ खबि 
१६ अबि िहेको ि। गत आर्र्िक वषिको पर्िल्लो ४ मर्हनामा कोिोनाको कािण संघीय पूाँजीगत खचि ३७.० प्रर्तशतले 
घिेको ि। 

13. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को र्वर्नयोखजत बजेि मध्ये चाल ुतफि  ८२.२ प्रर्तशत, पूाँजीगततफि  ४७.० प्रर्तशत ि र्वत्तीय 
व्यवस्र्ातफि  ६९.१ प्रर्तशत खचि िएको ि। आर्र्िक वषि २०७६/७७ को तेस्रो चौमार्सकमा कोर्िड-१९ िोकर्ामको 
लार्ग चार्लएका कदमहरुबाि र्वकास आयोजनाहरु पूणिरुपमा सिालन हनु नसकेको कािण र्वर्नयोखजत पूाँजीगत बजेिमा 
पूाँजीगत खचिको अनपुात न्यून िहेको ि। 
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14. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल संघीय सिकािी खचिमा चाल ुखचि, पूाँजीगत खचि ि र्वत्तीय व्यवस्र्ाको अनपुात क्रमश: 
७१.९ प्रर्तशत, १७.५ प्रर्तशत ि १०.६ प्रर्तशत िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो अनपुात क्रमश: ६४.५ 
प्रर्तशत, २१.८ प्रर्तशत ि १३.७ प्रर्तशत िहेको र्र्यो।  

तार्लका (२): पर्िल्लो ३ वषिको तलुनात्मक खचि खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

र्वविण 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

कुल संघीय खचि 
प्रर्म  ८ मर्हना 52,898.70 54,089.60 61,024.70 2.3 12.8 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 55,829.50 56,956.00 48,409.50 2.0 -15.0 

कुल जम्मा 108,728.20 111,045.60 109,434.20 2.1 -1.5 

संघीय चाल ुखचि 
प्रर्म  ८ मर्हना 40,311.40 40,839.20 45,078.20 1.3 10.4 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 29,380.70 30,802.70 33,575.30 4.8 9.0 

जम्मा 69,692.10 71,641.90 78,653.50 2.8 9.8 

संघीय पुाँजीगत खचि 
प्रर्म  ८ मर्हना 9,415.70 9,031.00 9,648.10 -4.1 6.8 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 17,655.60 15,125.30 9,529.00 -14.3 -37.0 

जम्मा 27,071.30 24,156.30 19,177.10 -10.8 -20.6 

र्वत्तीय व्यवस्र्ा 
प्रर्म  ८ मर्हना 3,171.60 4,219.40 6,298.40 33.0 49.3 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 8,793.20 11,028.00 5,305.20 25.4 -51.9 

जम्मा 11,964.80 15,247.40 11,603.60 27.4 -23.9 

      स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

िाजस्च परिचालन 

15. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सखित कोष तर्ा संघीय र्विाज्य कोषमा संकलन िएको िाजस्व गत आर्र्िक वषिको 
तलुनामा ४.३ प्रर्तशतले घिेि रू. ७ खबि ९३ अबि ७८ किोड िहेको ि। कुल िाजस्व मध्ये कि िाजस्व रू. ७ खबि 
ि गैिकि िाजस्व रू. ९३ अबि ७३ किोड िहेको ि। यस अवर्धमा कि िाजस्व ५.२ प्रर्तशतले घिेको ि िने गैिकि 
िाजस्व ३.० प्रर्तशतले बढेको ि। कुल िाजस्व परिचालनमा कि िाजस्व ि गैिकि िाजस्वको अनपुात क्रमश: ८८.२ 
प्रर्तशत ि ११.८ प्रर्तशत िहेको ि। 

16. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा िाजस्व ि अन्य प्रार्प्त सर्हत कुल प्रार्प्त ०.२ प्रर्तशतले वरृ्ि िई रू. ८ खबि ४१ अबि ३६ 
किोड पगुेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो प्रार्प्त रू. ८ खबि ३९ अबि ६६ किोड िहेको र्र्यो। सर्मक्षा 
अवर्धमा अन्य प्रार्प्त अन्तगित रू. ४७ अबि ५८ किोड संकलन िएको ि। 

17. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्हलो ८ मर्हनामा ८.९ प्रर्तशतले बढेको कि िाजस्व पर्िल्लो ४ मर्हनामा २८.१ 
प्रर्तशतले घिेको ि। पर्िल्लो ४ मर्हनाको अवर्धमा िन्साि महशलु २९.२ प्रर्तशत, मलु्य अर्िवरृ्ि कि ३५.२ 
प्रर्तशत, अन्तशलु्क ५२.२ प्रर्तशत, आयकि ५.९ प्रर्तशत ि अन्य कि िाजस्व ५४.५ प्रर्तशतले घिेको ि। त्यसैगिी 
यस अवर्धमा गैिकि िाजस्व ३.८ प्रर्तशतले घिेको ि। 
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18. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा आयकि वाहेक सवै कि शीषिकहरुमा संकलन िएको िाजस्व अखघल्लो आर्र्िक वषिको 
तलुनामा घिेको ि। यस अवर्धमा िन्साि महशलु ११.२ प्रर्तशत, मलु्य अर्िवरृ्ि कि ७.३ प्रर्तशत ि अन्तशलु्क 
१७.४ प्रर्तशतले घिेको ि िने आयकि िाजस्व १३.१ प्रर्तशतले बढेको ि। यस अवर्धमा अन्य कि िाजस्व ३०.६ 
प्रर्तशतले घिेको ि।  

19. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कोर्िड-१९ को कािण समग्र िाजस्व परिचालन घिेपर्न आन्तरिक तफि  संकर्लत िाजस्व 
िने ४.६ प्रर्तशतले बढेको ि। यस अवर्धमा िन्साि र्बन्दमुा संकलन हनुे िाजस्व १५.६ प्रर्तशतले घिेको ि। 

तार्लका (३) : पर्िल्लो ३ वषिको कि  ि गैिकि िाजस्वको खस्र्र्त(रू. किोडमा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

कि िाजस्व 

पर्हलो  ८ मर्हना 39322.9 45699.9 49759.9 16.2 8.9 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 26626.2 28160.5 20245.5 5.8 -28.1 

कुल जम्मा 65949.1 73860.4 70005 12.0 -5.2 

िन्साि महशलु 

पर्हलो  ८ मर्हना 8416.6 10367.9 10138.6 23.2 -2.2 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 5362.1 5168.8 3660.5 -3.6 -29.2 

जम्मा 13778.7 15536.7 13799 12.8 -11.2 

मलु्य अर्िवरृ्ि कि 
पर्हलो  ८ मर्हना 12601.2 15265.9 16646.9 21.1 9.0 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 8078.2 8895.3 5760.1 10.1 -35.2 

जम्मा 20679.4 24161.2 22407 16.8 -7.3 

अन्त:शलु्क 

पर्हलो  ८ मर्हना 6133.5 7822.4 7978.4 27.5 2.0 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 4124.4 4363.5 2084.1 5.8 -52.2 

जम्मा 10257.9 12185.9 10062.5 18.8 -17.4 

आय कि 
पर्हलो  ८ मर्हना 8577.2 10556.8 13619.8 23.1 29.0 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 7412.9 8871.5 8349.2 19.7 -5.9 

जम्मा 15990.1 19428.3 21969.0 21.5 13.1 

अन्य कि िाजस्व 
पर्हलो  ८ मर्हना 3594.4 1686.9 1376.2 -53.1 -18.4 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 1648.6 861.4 391.6 -47.7 -54.5 

जम्मा 5243.0 2548.3 1767.8 -51.4 -30.6 

गैिकि िाजस्व      

पर्हलो ८ मर्हना 4316.6 4480.0 4924.9 3.8 9.9 

पर्िल्लो ४ मर्हना 2406.0 4623.0 4448.0 92.1 -3.8 

जम्मा 6722.6 9103.0 9372.9 35.4 3.0 

  स्रोत: अर्ि मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 
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20. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को कुल िाजस्व परिचालनमा सवैिन्दा बढी र्हस्सा मलु्य अर्िवरृ्ि किको २८.२ प्रर्तशत  
िहेको ि। यस अवर्धमा आयकिको र्हस्सा २७.७ प्रर्तशत ि िन्साि महशलुको र्हस्सा १७.४ प्रर्तशत िहेको ि िन े
गैिकि िाजस्वको र्हस्सा ११.८ प्रर्तशत िहेको ि। 

चािि (२) : आर्र्िक वषि २०७६/७७ को िाजस्व परिचालनको संिचना  (प्रर्तशतमा) 

 
                स्रोत: अर्ि मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायािलय 

21. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािको िाजस्व परिचालन (बााँडफााँि पर्िको) ३.८ प्रर्तशतले कमी आई रू. ७ 
खबि ४ अबि ३७ किोड िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो िाजस्व रू. ७ खबि ३१ अबि ३७ किोड िहेको 
र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कि िाजस्व तर्ा िोयल्िी गिी जम्मा रू. ८९ अबि ४२ किोड प्रदेश तर्ा स्र्ानीय 
तहमा बााँडफााँि िएको ि। 

22. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय िाजस्व ि अन्य प्रार्प्त सर्हत संघीय सिकािको कुल प्रार्प्त १.० प्रर्तशतले वरृ्ि िई 
रू. ७ खबि ५१ अबि ९४ किोड पगुेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो प्रार्प्त रू. ७ खबि ४४ अबि ४७ किोड 
र्र्यो। 

23. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािको कि िाजस्व परिचालन (बााँडफााँि पर्िको) ४.६ प्रर्तशतले कमी आई 
रू. ६ खबि १३ अबि ३४ किोड िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो िाजस्व रू. ६ खबि ४३ अबि २१ किोड 
िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा मलु्य अर्िवरृ्ि कि ि अन्तःशलु्क (आन्तरिक उत्पादन) बाि प्रदेश तर्ा 
स्र्ानीय तहमा रू. ८६ अबि ७१ किोड िाजस्व बााँडफााँि िएको ि। 

24. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािको गैिकि िाजस्व परिचालन (िोयल्िी बााँडफााँि पर्िको) ३.२५ प्रर्तशतले 
बढेि रू. ९१ अबि ०३ किोड पगुेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो िाजस्व रू. ८८ अबि १६ किोड िहेको र्र्यो। 

आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल संकर्लत िोयल्िी रू. ५ अबि ४० किोड मध्ये रू. २ अबि ७० किोड प्रदेश तर्ा 
स्र्ानीय तहमा बााँडफााँि िएको ि।  

 

िन्साि महशलु, 
१७.४ 

मलु्य अर्िवरृ्ि कि, 
२८.२ 

अन्त:शलु्क, १२.७ 

आय कि, २७.७ 

अन्य कि िाजस्व, 
२.२ 

गिैकि िाजस्व, 
११.८ 
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संघीय आय 

25. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािको आय ०.४८ प्रर्तशतले कमी आई रू. ७ खबि ७० अबि िहेको ि। 
आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो आय ०.५० प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय िाजस्व 
ि अन्य प्रार्प्त सर्हत संघीय सिकािको कुल प्रार्प्त १.० प्रर्तशतले वरृ्ि िई रू. ७ खबि ५१ अबि ९४ किोड पगुेको ि। 

26. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल संघीय खचिमा संघीय आयको अनपुात अखघल्लो आर्र्िक वषिको ६९.७१ प्रर्तशतबाि 
बढेि ७०.४० प्रर्तशत पगुेको ि। आर्र्िक वषि २०७२/७३ देखख कुल सिकािी खचिमा कुल सिकािी आयको अनपुात 
क्रमश: घट्दै गएकोमा आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा िने यस्तो अनपुातमा सीमान्त वरृ्ि िएको ि। 

तार्लका (४): पर्िल्लो ५ वषिको संघीय सिकािको आयको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 
र्वविण 2072/73 207३/7४ 207४/7५ 2075/76 207६/77 

संघीय िाजस्व 48196.2 60918.0 72671.8 73136.6 70436.9 

वैदेखशक अनदुान 3247.8 3193.2 3471.5 2958.4 1842.1 

अन्य प्रार्प्त 1697.1 635.8 875.9 1310.7 4757.5 

कुल संघीय आय 53141.1 64747.0 77019.1 77405.8 77036.5 

कुल संघीय खचिको अनपुातमा 88.42 77.33 70.84 69.71 70.40 

  स्रोत: अर्ि मन्रालय/नेपाल िाि बैङ्क्/आर्र्िक सवेक्षण २०७६/७७। 

 

किको दायिा र्वस्ताि 

27. २०७६ असािमसान्तसम्मको तलुनामा स्र्ायी लेखा नम्बि र्लएका किदाताको संख्या ५४.४ प्रर्तशतले वरृ्ि िई २०७७ 
असािमसान्तसम्म ३३ लाख ५३ हजाि ८ सय ९४ पगुेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने 
र्प किदाताको संख्या ३ लाख ८४ हजाि ७ सय ६३ िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा यस्तो संख्या २०७.१ 
प्रर्तशतले बढेि ११ लाख ८१ हजाि ६ सय ९४ िहेको ि।  

चािि (३) : आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा मार्सकरुपमा र्प िएका किदाताको संख्या 

 
                स्रोत: आन्तरिक िाजस्व र्विाग। 
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28. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने र्प किदाताको संख्या िदौ मर्हनामा सवैिन्दा उच्च िहेकोमा 
वैशाख मर्हनामा यस्तो संख्या सवैिन्दा न्यून िहेको ि।२०७७ असाि मसान्तसम्म व्यावसार्यक लेखा नम्बि (BPAN) 

र्लने किदाताको संख्या १३ लाख ७३ हजाि, व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बि (PPAN) किदाताको संख्या १९ लाख ७६ 
हजाि ि किकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बि (WPAN) संख्या ५ हजाि १ सय ६ िहेको ि। २०७७ 
असाि मसान्तसम्म मूल्य अर्िवृर्ि किमा दताि हनुे किदाताको संख्या २ लाख ५८ हजाि ७ सय ि अन्त:शलु्कमा दताि 
हनुे किदाताको संख्या ९८ हजाि िहेको ि। 

अन्तिािर्िय र्वकास सहायता प्रर्तबिता 

29. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािले अनदुानतफि  रू. ३० अबि १० किोड ि ऋणतफि  रू. १ खबि ८९ अबि 
७८ किोड गिी जम्मा २ खबि १९ अबि ८८ किोड विाविको अन्तिािर्िय र्वकास सहायता प्रर्तबिता प्राप्त  गिेको ि। 
यस्तो प्रर्तबिता अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा ५९.० प्रर्तशतले उच्च िहेको ि। वैदेखशक सहायता प्रर्तबितामा 
अनदुान ि ऋणको अंश क्रमश: १३.७ प्रर्तशत ि ८६.३ प्रर्तशत िहेको ि। 

30. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा द्विपक्षीय सहायता प्रर्तबिता रू. २१ अबि ९८ किोड िहेको ि। यसमध्ये अनदुानको अंश 
८४.८ प्रर्तशत ि ऋणको र्हस्सा १५.२ प्रर्तशत िहेको ि। पर्िल्ला केही वषिहरुमा द्विपक्षीय सहायताको िकम क्रमश: 
घट्दै गईिहेको ि। ऋण उपयोग क्षमतामा वरृ्ि हुाँदै जान,ु समग्रमा र्वश्वििी नै अनदुान सहायता घट्दै जान ुि पर्िल्लो 
समयमा अर्िकाका मलुकुहरुमा अनदुान सहायता बढी केखन्द्रत हनु ु जस्ता कािणले अन्तिािर्िय र्वकास सहायतामा 
अनदुानको अंश घट्दै गएको हो। 

31. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा बहपुक्षीय सहायता प्रर्तबिता ७७.६ प्रर्तशतले बढेि रू. १ खबि ९७ अबि ९० किोड 
िहेको ि। यसमध्ये अनदुानको अंश ५.८ प्रर्तशत ि ऋणको अंश ९४.२ प्रर्तशत िहेको ि। पर्िल्ला वषिहरुमा कुल 
वैदेखशक सहायता प्रर्तबितामा बहपुक्षीय सहायताको अंश बढ्दै गएको ि। 

तार्लका (५): पर्िल्लो ५ वषिको वैदेखशक सहायता प्रर्तबिताको खस्र्ती (रू. किोडमा) 

शीषिक 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत  परिवतिन 

२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

द्विपक्षीय ९१०६.९० १४६१९.२४ ७०३८.७० २६८०.७०   2,197.95  -61.9 -18.0 

   अनदुान ४६३१.२० ९४९०.५० ७०३८.७० २६८०.७०  1,864.95  -61.9 -30.4 

   ऋण ४४७५.७० ५१२८.७४ ०.०० ०.००     333.00  - - 

बहपुक्षीय १०४५२.९७ १०४०५.२२ १३१६१.१० १११४४.९० 19,790.37  -15.3 77.6 

   अनदुान ३२८९.१७ २७७.०८ १४५१.७० ६६२.२०  1,145.59  -54.4 73.0 

 ऋण ७१६३.८० १०१२८.१४ ११७०९.४० १०४८२.७१ 18644.78 -10.5 77.9 

जम्मा    १९५५९.८७ २५०२४.४६ २०१९९.८० १३८२५.६० 21988.32 -31.6 59.0 

   अनदुान ७९२०.३७ ९७६७.५८ ८४९०.४० ३३४२.९०  3,010.54  -60.6 -9.9 

   ऋण ११६३९.५० १५२५६.८८ ११७०९.४० १०४८२.७१ 18,977.78  -10.5 81.0 

     स्रोत: अर्ि मन्रालय। 
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अन्तिार्िय र्वकास सहायता परिचालन 

32. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािले अनदुानतफि  रू. १८ अबि ४२ किोड ि ऋणतफि  रू. १ खबि ६२ अबि 
६१ किोड गिी जम्मा १ खबि ८१ अबि ३ किोड विाविको वैदेखशक सहायता प्राप्त गिेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ 
मा यस्तो सहायता रू. २ खबि ८७ अबि ७५ किोड िहेको र्र्यो। 

तार्लका (६): पर्िल्लो ५ वषिको अन्तिािर्िय र्वकास सहायता प्रार्प्तको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

र्वविण 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2075/76 2076/77 

कुल वैदेखशक अनदुान प्रार्प्त 3247.75 3193.24 3471.46 2958.43 1842.1 -14.8 -37.7 

कुल वैदेखशक ऋण प्रार्प्त 4439.66 5801.25 9890.47 25816.2 16260.7 161.0 -37.0 

कुल वैदेखशक सहयोग  7687.41 8994.49 13361.9 28774.7 18102.8 115.3 -37.1 

 स्रोत: महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

साविजर्नक ऋण 

33. २०७७ असािसम्म संघीय सिकािको खदु र्तनि बााँकी साविजर्नक ऋण २०७६ असािसम्मको तलुनामा ३५.५ प्रर्तशतले 
बढेि रू. १४ खबि १९ अबि ८८ किोड पगुेको ि। कुल साविजर्नक ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण रू. ६ खबि १३ अबि 
७४ किोड ि बाह्य ऋण रू. ८ खबि ६ अबि १४ किोड पगुेको ि। २०७७ असािसम्म खदु र्तनि बााँकी साविजर्नक 
ऋण कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको ३७.६९ प्रर्तशत पगुेको ि । खदु साविजर्नक ऋणमा आन्तरिक ि बाह्य ऋणको 
अनपुात क्रमश: ४३.२ प्रर्तशत ि ५६.८ प्रर्तशत िहेको ि। 

34. आर्र्िक वषि २०७५/७६मा संघीय सिकािले रू. ३ खबि ५४ अबि ५४ किोड साविजर्नक ऋण परिचालन गिेकोमा 
आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा यस्तो ऋण ०.७६ प्रर्तशतले बढेि रू. ३ खबि ५७ अबि २५ किोड पगुेको ि जनु कुल 
गाहिस्थ्य उत्पादनको ९.४८ प्रर्तशत हो। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो अनपुात १०.२५ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। सारै् 
यस अवर्धमा सिकािले ऋण सेवा (सााँवा तर्ा व्याज ििुानी) तफि  रू. ८३ अबि ६० किोड ििुानी गिेको ि जनु 
कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा २.२२ प्रर्तशत हो। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो अनपुात २.१७ प्रर्तशत िहेको 
र्र्यो। 

चािि (४): पर्िल्लो १० वषिको खदु र्तनि बााँकी साविजर्नक ऋण (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा) 

 

               स्रोत: आर्र्िक सवेक्षण २०७६/७७ ि नेपाल िाि बैङ्क। 
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35. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािले रू. १९४ अबि ६४ किोड आन्तरिक ऋण परिचालन गिेको ि। यस 
अवर्धमा सिकािले आन्तरिक ऋणतफि  रू. ३३ अबि ९८ किोड बिाबिको सााँवा ििुानी ि रू. २० अबि ८२ किोड 
विाविको ब्याज ििुानी गिेको ि। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा सिकािको खदु आन्तरिक ऋण परिचालन रू. १ 
खबि ६० अबि ६६ किोड िहेको ि। 

तार्लका (७): पर्िल्लो ५ वषिको साविजर्नक ऋण परिचालनको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 
र्वविण 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 

आन्तरिक ऋण परिचालन 8777.5 8833.8 14475.1 9638.2 19464.2 

   कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा 3.9 3.3 4.75 2.79 5.17 

वैदेखशक ऋण परिचालन 4377.4 5801.25 9890.46 25816.2 16260.7 

   कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा 1.94 2.17 3.25 7.46 4.32 

कुल साविजर्नक ऋण परिचालन 13154.9 14635.1 24365.6 35454.4 35724.9 

   कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा 5.84 5.47 8.00 10.25 9.48 

ऋण सेवा खचि 7680.3 7128.8 7192.1 7506.7 8359.77 

सााँवा र्फताि खचि 6813 6126.4 5567.4 5435.2 5753.75 

व्याज खचि 867.3 1002.4 1624.7 2071.5 2606.03 

   कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा  ऋण 
सेवा खचि 

3.41 2.67 2.36 2.17 2.22 

स्रोत: आर्र्िक सवेक्षण २०७६/७७ ि महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

36. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा संघीय सिकािले रू. १६२ अबि 60 किोड बाह्य ऋण परिचालन गिेको ि। यस अवर्धमा 
सिकािले बाह्य ऋणतफि  रू. २३ अबि ५६ किोड बिाबिको सााँवा ििुानी ि रू. ५ अबि २४ किोड बिाबिको ब्याज 
ििुानी गिेको ि। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा सिकािको खदु बाह्य ऋण परिचालन रू. १ खबि ३९ अबि ५ किोड 
िहेको ि। 

बाह्य क्षरे 

37. कोर्िड-१९ को कािण आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा अर्ितन्रमा प्रर्तकुल असि पिेको िएता पर्न बाह्य क्षेरका अर्धकााँश 
परिसूचकहरु सन्तोषजनक िहेका िन।् व्यापाि घािा घिेको ि िने खदु वैदेखशक लगानी, र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त तर्ा 
शोधानान्ति वचत बढेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा चाल ुखाता ि शोधानान्ति खस्र्र्त दवैु घािामा िहेका र्र्ए । 
सारै्, यस अवर्धमा चाल ुखाता घािामा उल्लेख्य सधुाि िएको ि।  

तार्लका (८) : वाह्य क्षरेका परिसूचकहरु (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा) 
वाह्य क्षरेका परिसूचकहरु 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 

वस्त ु र्नकासी 3.1 2.7 2.7 2.8 2.6 

वस्त ुपैठािी 34.3 37.0 40.9 41.0 31.8 

कुल  व्यापाि 37.4 39.8 43.6 43.8 34.4 

व्यापाि  सन्तलुन -31.2 -34.3 -38.2 -38.2 -29.2 

सेवा  आय 6.1 5.9 5.8 5.4 4.2 

सेवा  ििुानी 5.7 5.8 5.7 5.8 4.1 

खदु  सेवा आय 0.44 0.11 0.06 -0.44 0.03 
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वाह्य क्षरेका परिसूचकहरु 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 

खदु  वस्त ुतर्ा सेवा व्यापाि सन्तलुन -29.8 -33.4 -37.2 -37.6 -28.1 

शोधानान्ति  खस्र्र्त 8.4 3.1 0.03 -1.9 7.5 

चाल ुखाता सन्तलुन 6.2 -0.4 -8.1 -7.7 -0.9 

र्वप्रषेण  आप्रवाह 29.5 26.0 24.8 25.4 23.2 

र्वदेशी  र्वर्नमय सखिर्त 46.1 40.4 36.2 30.0 37.2 

खदु वैदेखशक लगानी 0.26 0.50 0.57 0.38 0.52 

भ्रमण आय 1.85 2.19 2.25 2.18 1.62 

  स्रोत: िन्साि र्विाग/नेपाल िाि बैङ्क। 

वस्त ुर्नकासी 

38. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा वस्त ुर्नकासी ०.६ प्रर्तशतले बढेि रू. ९७ अबि ७१ किोड पगुेको ि। यस अवर्धमा 
िाित तफि को र्नकासी ११.८ प्रर्तशतले बढेको ि िने चीन ि अन्य देशहरुतफि  िएको र्नकासी िने क्रमश: ४३.५ 
प्रर्तशत ि १८.२ प्रर्तशतले घिेको ि। 

39. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा िाित, चीन ि अन्य देशहरुतफि  िएको र्नकासीको अंश क्रमश: ७१.८ प्रर्तशत, १.२ 
प्रर्तशत ि २७.० प्रर्तशत िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो अंश क्रमश: ६४.६ प्रर्तशत, २.२ प्रर्तशत 
ि ३३.२ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 

40. नेपालबाि र्नकासी हनुे प्रमखु वस्तहुरुमा प्रार्र्मक वस्तहुरुको अंश उच्च िहाँदै आएको ि िने पूाँजीगत वस्तहुरुको 
र्नकासी अत्यन्त न्यून िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७६/७७ को कुल वस्त ुर्नकासीमा उपिोग्य वस्तहुरु लगायत खाद्य 
तर्ा पेय पदार्िको अंश कुल र्नकासीको दईु र्तहाई िन्दा बढी िहेको ि िने औद्योर्गक उत्पादनको अंश करिव एक 
र्तहाई िहेको ि। 

41.  आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा कुल वस्त ुव्यापािमा वस्त ुर्नकासीको अंश ६.४ प्रर्तशत िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७६/७७ 
मा बढेि ७.५ प्रर्तशत पगुेको ि। वस्त ुपैठािीमा िएको कमी तर्ा र्नकासीमंा िएको वरृ्िको कािण कुल व्यापािमा 
वस्त ुर्नकासीको अंश बढेको हो। 

तार्लका (९): आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा वस्त ुर्नकासीको संिचना 
र्वविण र्नकासीमा अंश 

खाद्य तर्ा पेय पदार्ि 46.2 

औद्योर्गक उत्पादन 32.1 

पूाँजीगत वस्त ुतर्ा पाििस 0.4 

यातायातका सामान तर्ा पाििस 0.6 

उपिोग्य वस्तहुरु (वगीकिण नगरिएको)  20.7 

 स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 
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42. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा प्रशोर्धत ििमासको तेल, प्रशोर्धत पाम आयल ि जिुका बरु्नएका कपडा लगायतका वस्तकुो 
र्नकासी बढेको ि िने सेन्रे्र्िक यानि, तयािी कपडा, फलफूलको जसु तर्ा खचया लगायतका वस्तकुो र्नकासी घिेको 
ि। 

तार्लका (१०) : र्नकासी िएका प्रमखु १० वस्तहुरु  (रु. अबिमा) 
क्र .सं.  वस्त ु २०७५/७६ २०७६/७७ प्रर्तशत परिवतिन 

१ प्रशोर्धत पाम तेल १०.३३ १८.३२ ७७.३ 

२ ििमासको तेल प्रशोर्धत २.३५ १२.६९ ४४०.९ 

३ सेन्रे्र्िक यानि ९.७२ ७.१९ -२६.० 

४ उनी गलैंचा कापेि ७.३७ ६.१६ -१६.५ 

५ तयािी कपडा ५.६९ ४.३५ -२३.६ 

६ अलैची ४.२८ ४.०२ -६.२ 

७ फलफुलको जसु ४.५७ ३.४३ -२५.० 

८ जिुका बरु्नएका कपडा ३.०६ ३.१५ ३.० 

९ अन्य कपडा (उनी,सतुी,िेिीकिन बाहेकका) ३.४२ २.८७ -१५.९ 

१० खचया ३.२० २.७८ -१३.१ 

11 अन्य ४३.११ ३२.७४ -२४.१ 

स्रोत: िन्साि र्विाग। 

43. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्हलो ८ मर्हनामा २२.३ प्रर्तशतले बढेको वस्त ुर्नकासी बन्दाबन्दीको कािण पर्िल्लो 
४ मर्हनामा ३६.५ प्रर्तशतले घिेको ि। २०७६ चैत देखख २०७७ जेठसम्म बन्दाबन्दीको कािण वस्त ुर्नकासीमा 
उच्च र्गिावि आएपर्न २०७६ असाि मर्हनामा िने ४.६ प्रर्तशतले वरृ्ि िएको ि। बन्दाबन्दी अगार्ड २०७६ असोज 
मर्हनामा मार वस्तकुो र्नकासी ४.२ प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। २०७६ मंर्सि मर्हनामा वस्तकुो र्नकासी सबैिन्दा उच्च 
िहेकोमा २०७७ वैशाखमा यस्तो र्नकासी सबैिन्दा न्यून िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा चीनतफि  हनुे र्नकासी 
तलुनात्मक रुपमा घिेको ि िने िाित तफि को र्नकासी बढेको ि ।      

44. आर्र्िक वषि २०७५/७६ को कुल वस्त ु र्नकासी मध्ये पर्हलो ८ मर्हनामा िएको वस्त ु र्नकासी ६३.० प्रर्तशत ि 
पर्िल्लो ४ मर्हनामा ३७.० प्रर्तशत िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा यस्तो र्नकासी क्रमश: ७६.७ प्रर्तशत ि 
२३.३ प्रर्तशत िहेको ि। 

वस्त ुपैठािी 

45. आन्तरिक उत्पादन तर्ा उत्पादकत्व अर्िवरृ्ि गिी र्नकासी प्रवििन ि पैठािी प्रर्तस्र्ापन गनि सिकािले अवलम्वन गिेका 
नीर्तगत व्यवस्र्ा तर्ा संिचनात्मक सधुािबाि र्वगत लामो समयदेखख र्निन्ति वरृ्ि िइिहेको पैठािी क्रमशः घट्न 
र्ालेको  ि। 

46. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को सरुुवातसाँगै घिेको वस्त ुपैठािी आर्र्िक वषिको अन्त्यसम्म आइपगु्दा र्प घिेको ि। यस 
अवर्धमा वस्त ुपैठािी गत आर्र्िक वषिको तलुनामा १५.६ प्रर्तशतले घिेि रू. ११ खबि ९६ अबि ८० किोड िहेको 
ि। यस अवर्धमा िाितबाि िएको वस्तकुो पैठािी १९.९ प्रर्तशतले घिेको ि। त्यसैगिी, चीन ि अन्य देशबाि िएको 
पैठािी क्रमश: ११.५ प्रर्तशत ि ५.३ प्रर्तशतले घिेको ि।  आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा िाित, चीन ि अन्य देशबाि 
िएको पैठािीको अंश क्रमश: ६१.४ प्रर्तशत, १५.२ प्रर्तशत ि २३.४ प्रर्तशत िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ 
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मा यस्तो अंश क्रमश: ६४.७ प्रर्तशत, १४.५ प्रर्तशत ि २०.८ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा 
कुल वस्त ु व्यापािमा वस्त ु पैठािीको अंश ९३.६ प्रर्तशत िहेकोमा पैठािीमा आएको कमीका कािण आर्र्िक वषि 
२०७६/७७ मा यस्तो अंश घिेि ९२.५ प्रर्तशत िहेको ि। 

47. पैठािी हनुे प्रमखु वस्तहुरुमा औद्योर्गक उत्पादनका वस्तहुरुको अंश उच्च िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा 
पेट्रोर्लयम पदार्ि लगायतका ईन्धनहरुको पैठािी कुल पैठािीको १५.५ प्रर्तशत िहेको ि। सारै् उपिोग्य वस्त ुि खाद्य 
तर्ा पेय पदार्िका वस्तहुरुको पैठािी २६.३ प्रर्तशत िहेको ि।  

तार्लका (११) : आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा वस्त ुपैठािीको संिचना 
पैठािी  िएका वस्तहुरु पैठािीमा अंश 

खाद्य तर्ा पेय पदार्ि 17.3 

औद्योर्गक उत्पादन 35.2 

ईन्धन 15.5 

पूाँजीगत वस्त ुतर्ा पाििस 14.4 

यातायातका सामान तर्ा पाििस 8.3 

उपिोग्य वस्तहुरु (अन्य वगीकिण नगरिएको) 9.0 

अन्य वस्त ु(अन्य वगीकिण नगरिएको) 0.2 

         स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

48. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा गत आर्र्िक वषिको तलुनामा र्डजेल, एस.एम.र्वलेि, सनु, डोजि, ग्रडेि, लेिलि, स््यािेिि, 
तयािी कपडा लगायतका प्रायः सबै वस्तकुो आयात घिेको ि। 

         तार्लका (१२) : पर्िल्ला २ वषिमा पैठािी िएका प्रमखु १० वस्तहुरु (रु. अबिमा) 
क्र.सं. वस्तकुो नाम २०७५/७६ २०७६/७७ वरृ्ि प्रर्तशत 

१ र्डजेल 119.89 87.38 -27.1 

२ एम.एस.र्वलेि 66.96 42.24 -36.9 

३ सनु 34.64 13.64 -60.6 

४ डोजि, ग्रडेि, लेिलि, स््यािेिि 19.22 11.33 -41.1 

 ५ तयािी कपडा 31.06 23.46 -24.5 

६ र्समेन्ि ख्लङकि 11.68 4.41 -62.2 

७ पेट्रोल 35.55 28.37 -20.2 

८ अन्य कोइला 26.26 19.25 -26.7 

९ चााँदी 16.09 9.49 -41.0 

१० 
स्िील वायि िड इन ्वायल ि ८ एम.एस. 
सम्म 

16.24 10.05 -38.1 

11 अन्य 1040.96 947.18 -9.0 

       स्रोत: िन्साि र्विाग। 

49. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्हलो ८ मर्हनामा २.६ प्रर्तशतले संकुचन िएको वस्त ु पैठािी बन्दाबन्दीको कािण 
पर्िल्लो ४ मर्हनामा ४१.९ प्रर्तशतले घिेको ि। २०७६ िदौ मर्हनामा वस्त ुपैठािी सबैिन्दा उच्च ि २०७७ वैशाख 
मर्हनामा यस्तो पैठािी सबैिन्दा न्यून िहेको ि। 
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50. आर्र्िक वषि २०७५/७६ को कुल वस्त ुपैठािी मध्ये पर्हलो ८ मर्हनामा िएको पैठािी ६६.९ प्रर्तशत ि पर्िल्लो ४ 
मर्हनामा ३३.१ प्रर्तशत िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा यस्तो पैठािी क्रमश: ७७.२ प्रर्तशत ि २२.८ प्रर्तशत 
िहेको ि। 

व्यापाि सन्तलुन 

51. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा र्नयाितमा िएको वरृ्ि ि  पैठािीमा िएको कमीका कािण वस्त ु व्यापाि घािा १६.८ 
प्रर्तशतले घिेि रू. १० खबि ९९ अबि ९ किोड िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो घािा १३.५ प्रर्तशतले 
बढेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा िाित, चीन ि अन्यदेशसाँगको वस्त ुव्यापाि घािा क्रमश: २२.२ प्रर्तशत, 
११.१ प्रर्तशत ि ३.७ प्रर्तशतले घिेको ि। फलस्वरुप, कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा व्यापाि घािाको अनपुात पर्िल्लो 
७ वषिकै सवैिन्दा न्यून िहेको ि। 

52. आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा खदु सेवा आय रू. १५ अबि २३ किोडले घािामा िहेकोमा आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा 
खदु सेवा आय रू. १ अबि २२ किोडले वचतमा िहेको ि। यस अवर्धमा सेवा आय रू. १ खबि ५६ अबि ३५ किोड 
ि सेवा ििुानी रू. १ खबि ५५ अबि १३ किोड िहेको ि। 

53. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा खदु वस्त ुतर्ा सेवा व्यापाि घािा १८.४ प्रर्तशतले संकुचन िई रू. १० खबि ६० अबि 
४ किोड िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो घािा १४.६ प्रर्तशतले बढेि रू. १३ खबि िहेको र्र्यो। 

चािि (५): पर्िल्लो १० आर्र्िक वषिको वस्त ुव्यापाि घािाको खस्र्र्त (कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा) 

 

 

 

 

 

 

 
                        स्रोत: आर्र्िक सवेक्षण २०७६/७७ ि िन्साि र्विाग। 

चाल ुखाता सन्तलुन तर्ा शोधानान्ति खस्र्र्त 

54. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा चाल ुखाता घािामा सधुाि िएको ि िने शोधानान्ति बचत हालसम्मकै उच्च िहेको ि। 
यस अवर्धमा चाल ुखाता घािा अखघल्लो आर्र्िक वषिको रू. २ खबि ६५ अबि ३६ किोडको तलुनामा ८७.९ प्रर्तशतले 
सधुाि िई रू. ३२ अबि ६ किोडले घािामा िहेको ि। 
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55. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा शोधानान्ति खस्र्र्त रू. २ खबि ८२ अबि ४१ किोडले वचतमा िहेको ि। अखघल्लो 
आर्र्िक वषिमा शोधानान्ति खस्र्र्त रू. ६७ अबि ४० किोडले घािामा िहेको र्र्यो। र्वशेषत: वस्त ु पैठािीमा आएको 
कमीको कािण चाल ुखाता घािामा उल्लेखनीय सधुाि िएको ि कोिोना संक्रमणको समयमा समेत र्वप्रषेण आप्रवाह 
अखघल्लो आर्र्िक वषिकै हािाहािीमा र्िर्रएको कािण शोधानान्ति खस्र्र्त हालसम्मकै उच्च वचतमा िहेको हो। 

वैदेखशक िोजगाि तर्ा र्वप्रषेण आप्रवाह 

56. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा वैदेखशक िोजगािीमा जान नयााँ श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदािको संख्या २०.५ 
प्रर्तशतले घिेि १ लाख ९३ हजाि ९ सय ४५ िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो संख्या ३२.६ प्रर्तशतले 
घिेको र्र्यो। 

57. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्हलो ८ मर्हनामा वैदेखशक िोजगािीमा जान नयााँ श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदािको 
संख्या २४.२ प्रर्तशतले बढेकोमा सिकािले नयााँ श्रम स्वीकृर्त फागनुको अखन्तमबाि अको व्यवस्र्ा नहनु्जेलसम्मका 
लार्ग बन्द गिेका कािण पर्िल्लो ४ मर्हनामा यस्तो संख्या ९९.९ प्रर्तशतले घिेको ि। सिकािले वैदेखशक िोजगािमा 
जाने प्रावधानमा केही खकुुलो गिेसाँगै २०७७ असािमा ६५ जनाले मार श्रम स्वीकृर्त प्राप्त गिेका िन।् आर्र्िक वषि 
२०७६/७७ को पर्हलो ८ मर्हनामा श्रावण ि असोजमा मार नयााँ श्रम स्वीकृर्त र्लने कामदािको संख्यामा कमी आएको 
र्र्यो। 

58. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा वैदेखशक िोजगािीमा जान पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदािको संख्या ३४.७ प्रर्तशतले 
घिेि १ लाख ७७ हजाि ९ सय ८० िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो संख्या ५.४ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

तार्लका (१३) : पर्िल्लो ३ वषिमा वैदेखशक िोजागािीमा जान श्रम स्वीकृर्त र्लन ेकामदािको संख्या 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

नयााँ तर्ा अखन्तम  स्वीकृर्त र्लन ेकामदािको संख्या 

पर्हलो ८ मर्हना 246324 156094 193880 -36.6 24.2 

पर्िल्लो ४  मर्हना 115699 87774 65 -24.1 -99.9 

जम्मा 362023 243868 193945 -32.6 -20.5 

पनु: श्रम स्वीकृर्त  र्लन ेकामदािको संख्या 

पर्हलो ८ मर्हना 172424 180407 175553 4.6 -2.7 

पर्िल्लो ४  मर्हना 86179 92211 2427 7.0 -97.4 

जम्मा 258603 272618 177980 5.4 -34.7 

    स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

59. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्हलो ८ मर्हनामा (बन्दाबन्दी अगार्ड) वैदेखशक िोजगािीमा जान पनु: श्रम स्वीकृर्त र्लन े
नेपाली कामदािको संख्या २.७ प्रर्तशतले घिेकोमा पर्िल्लो ४ मर्हनामा यस्तो संख्या ९७.४ प्रर्तशतले घिेको ि। 
पर्िल्लो 3 मर्हना चैत, वैशाख ि जेठमा पनुःश्रम स्वीकृर्त प्रदान नगरिएकोमा २०७७ असािमा २४२७ जनाले मार 
यस्तो स्वीकृर्त प्राप्त गिेका िन।् 
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र्वप्रषेण आप्रवाह 

60. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा र्वप्रषेण आप्रवाह अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा ०.५ प्रर्तशतले कमी आई रू. ८ खबि 
७५ अबि ३ किोड िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा र्वप्रषेण आप्रवाह १६.५ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। र्वश्विि 
फैर्लएको कोर्िड-19 को कािण वैदेखशक कामदाि माग गने मलुकुहरु समेत बढी प्रिार्वत िहेको अवस्र्ामा पर्न यस 
अवर्धमा अखघल्लो आर्र्िक वषिकै हािाहािीमा र्वप्रषेण आप्रवाह प्राप्त िएको ि। 

61. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्हलो ८ मर्हनामा १.८ प्रर्तशतले बढेको र्वप्रषेण आय पर्िल्लो ४ मर्हनामा ४.९ 
प्रर्तशतले घिेको ि। मार्सकरुपमा हेदाि बन्दाबन्दी पश्चात चैत ि वैशाख मर्हनामा र्वप्रषेण आय घिेपर्न जेठ ि असाि 
मर्हनामा यस्तो आय अखघल्लो आर्र्िक वषिको सोही अवर्धको तलुनामा क्रमश: २७.५ प्रर्तशत ि २४.८ प्रर्तशतले 
बढेको ि। 

पयििक आगमन 

62.  कोर्िड-19 को संक्रमणबाि पयििन क्षेर सबैिन्दा बढी प्रिार्वत िएको ि । आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पर्हलो ८ 
मर्हनामा (२०१९ अगि देखख २०२० माचिसम्म) १३.८ प्रर्तशतले पयििक आगमनमा कमी आएकोमा पर्िल्लो ४ 
मर्हनामा ९९.९ प्रर्तशतले कमी आएको ि। फलस्वरुप, आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा पयििक आगमन ३७.७ 
प्रर्तशतले घिेको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो आगमन १८.८ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

63. र्वश्वका प्राय: सवै मलुकुहरु कोिोना संक्रमणबाि प्रिार्वत िएको हुाँदा सोको प्रत्यक्ष असि नेपालको पयििन व्यवसायमा 
पिेको ि। कोिोना संक्रमण र्नयन्रणको लार्ग २०७६ चैतदेखख गरिएको बन्दाबन्दीको कािण पर्िल्लो ४ मर्हनामा 
नेपाल र्िर्रने पयििकको संख्या ३३८ मारै िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७६/७७ को मार्सक पयििक आगमनको प्रवखृत्त 
हेदाि नेपाल आउने पयििक आगमनको संख्यामा २०१९ को नोिेम्बिबाि नै र्गिावि आएको देखखन्ि। सन ्२०२० को 
माचिमा समेत ७३.३ प्रर्तशतले पयििक आगमन घिेको र्र्यो। र्वशेषगिी,  सन ्२०२० को पर्हलो २ मर्हनामा नेपाल 
आउने चीनका पयििकको संख्यामा उच्च र्गिावि आएको र्र्यो।  

तार्लका (१४) : पयििन क्षरेका परिसूचकहरु 

सूचकहरु २०७५/७६ २०७६/७७   प्रर्तशत  परिवतिन 

पयििक  आगमन (सङ्खख्या) -अगिदेखख जलुाईसम्म 1224351 768066 -37.3 

प्रर्त  पयििक प्रर्तद्वदन खचि (अमेरिकी डलिमा) ५४ ४८ -11.1 

प्रर्त  पयििक औसत बसाई (द्वदन) १२ १३ 2.4 

वषैििी  सिालन योग्य र्वमानस्र्ल (विा) ३२ ३५ 9.4 

िार्रकार्लन  उडान सिालनमा आएका र्वमानस्र्ल (विा) ७ ८ 14.3 

नेपाल  आउने अन्तिािर्िय र्वमान सेवा (विा) २८ ३० 7.1 

पयििक  स्तिका होिल (विा) १२५४ १२८९ 2.8 

सम्पदा पनुर्निमािण (सङ्खख्या) ३८९ ४५३ 16.5 

   स्रोत: संस्कृर्त, पयििन तर्ा नागरिक उड्डयन मन्रालय। 

64. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा भ्रमण आय १९.२ प्रर्तशतले कमी आई ६० अबि ८९ किोड िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक 
वषिमा यस्तो आय १०.० प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा खदु भ्रमण आय रू. ७ अबि ७५ 
किोडले वचतमा िहेको ि। 

र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त 
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65. २०७७ असाि मसान्तमा कुल र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त २०७६ असािमसान्तको तलुनामा ३४.९ प्रर्तशतले बढेि रू. १४ 
खबि २ अबि पगुेको ि। २०७६ असाि मसान्तमा यस्तो सखिर्त ५.८ प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ 
मा िएको पैठािीलाई आधाि मान्दा बैङ्क तर्ा र्वत्तीय संस्र्ासाँग िहेको र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्तले १४.४ मर्हनाको वस्त ु
पैठािी तर्ा १२.७ मर्हनाको वस्त ुतर्ा सेवाको पैठािी धान्न पयािप्त िहेको ि। व्यापाि तर्ा चाल ुखाता घािामा सधुाि 
हनु ुतर्ा शोधानान्ति वचत उच्च िएको कािणले र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्तमा समेत सकािात्मक प्रिाव पिेको ि।  

66. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को मार्सक रुपमा र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्तलाई र्वश्लषेण गदाि २०७६ मंर्सि मर्हना बाहेक सवै 
मर्हनामा यस्तो सखिर्त बढेको ि। २०७७ असाि मर्हनामा मार यस्तो सखिर्त सवैिन्दा बढी रू. ९५ अबि ३८ किोडले 
बढेको ि।  

चािि (६): आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा मार्सक रुपमा र्प िएको र्वदेशी र्वर्नमय सखिर्त (रू. अबिमा) 

 

 

 

 

 

                 स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

वैदेखशक लगानी स्वीकृर्त ि परिचालन 

67. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा उद्योग र्विागबाि स्वीकृत िएको वैदेखशक लगानी अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा ५२.६ 
प्रर्तशतले बढेि रू. ३८ अबि ८८ किोड पगुेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो स्वीकृत िएको लगानी रू. 
२५ अबि ४८ किोड िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा लगानी वोडिबाि स्वीकृत िएको वैदेखशक लगानी 
अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा ९७.३ प्रर्तशतले बढेि २ अबि ८१ किोड ९० लाख अमेरिकी डलि पगुेको ि। 
आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो स्वीकृत िएको लगानी १ अबि ४२ किोड ८८ लाख अमेरिकी डलि िहेको र्र्यो। 

68. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा खदु वैदेखशक लगानी  ४९.१ प्रर्तशतले बढेि रू. १९ अबि ४८ किोड पगुेको ि। अखघल्लो 
आर्र्िक वषिमा यस्तो लगानी २५.४ प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

र्वर्नमय दि 

69. २०७६ असाि मसान्तको तलुनामा २०७७ असाि मसान्तमा अमेरिकी डलिसाँग नेपाली रूपैंया ९.१५ प्रर्तशतले अवमूल्यन 
िई अमेरिकी डलि १ को खिीद र्वर्नमय दि रू. १२०.३७ पगुेको ि। २०७६ असाि मसान्तमा नेपाली रूपैंया ०.०२ 
प्रर्तशतले अवमूल्यन िएको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ को पषु मर्हनापर्ि नेपाली रुपैया अमेरिकी डलिसाँग उच्च 
दिले अवमूल्यन िएको ि। २०७६ चैत मसान्तमा नेपाली रूपैंया अमेरिकी डलिसाँग सवैिन्दा बढी अवमूल्यन िएको 
र्र्यो। 
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चािि(७): आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा नपेाली रुपैंयासाँग प्रर्त अमेरिकी डलिको मार्सक खिीद र्वर्नमय दि 
 

 

 

 

 

 

 

 

स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

मौद्वद्रक, र्वत्तीय क्षरे तर्ा पूाँजीबजाि 

70. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा प्रमखु मौद्वद्रक तर्ा र्वत्तीय परिसूचकहरु सकािात्मक िहेका िन।् र्वस्ततृ मदु्राप्रदाय तर्ा 
संकुखचत मदु्राप्रदाय, कुल र्नक्षेप, आन्तरिक कजाि ि र्नजी क्षेरतफि  प्रवाह िएको कजाि बढेको ि। यस अवर्धमा 
उत्पादनशील क्षेर तर्ा कृर्ष क्षेरमा प्रवाह िएको कजाि पर्न बढेको ि।  

71. नागरिकमा र्वत्तीय पहुाँच उल्लेख्य बढेको ि। 2077 असािमसान्तसम्म करिब दईु र्तहाई नेपाली नागरिकको वाखणज्य 
बैंक, र्वकास बैंक ि र्वत्त कम्पनीमा गिी कखम्तमा १ र्नक्षेप खाता िहेको ि। २०७७ असाि मसान्तसम्म 747 स्र्ानीय 
तहमा वाखणज्य बैङ्कको शाखा पगुेको ि। 

72. र्वत्तीय क्षेर सदुृढ हुाँदै गएको ि। बैङ्क तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरुको मजिि प्रर्क्रयाबाि २०७७ असाि मसान्तसम्म कुल 
१९६ बैङ्क तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरु मजिि/प्रार्प्त प्रर्क्रयामा सामेल िएका िन।् यसमध्ये १५० संस्र्ाहरुको इजाजत खािेज 
हनु गई ४६ संस्र्ा कायम िएका िन।् ठूला बैङ्कहरु समेत एकआपसमा गार्िन र्ालेका िन।् २०७७ असाि मसान्तमा 
२७ वाखणज्य बैङ्क, २० र्वकास बैङ्क, २२ र्वत्त कम्पनी, ८५ लघरु्वत्त र्वत्तीय संस्र्ा ि १ पूवािधाि र्वकास बैङ्क सिालनमा 
िहेका िन।् यस अवर्धमा बैङ्क तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाको शाखा सञ्जाल ९ हजाि ७ सय ६५ पगुेको ि। २०७६ असाि 
मसान्तमा यस्तो संख्या ८ हजाि ६ सय ८६ र्र्यो। 

73. २०७७ असािसम्ममा एर्िम संख्या ४ हजाि १ सय ६ पगुेको ि। मोबाईल वैर्ङ्कङ्ग प्रयोगकताि १ किोड १३ लाख िन्दा 
मार्र् िहेको ि। बैङ्क र्नक्षेप खाता संख्या ३ किोड २४ लाख ५४ हजाि पगुेको ि। कजाि खाता १५ लाख ४४ हजाि 
पगुेको ि। 

74. वाखणज्य बैङ्कहरुको खिाव कजाि अनपुात दखक्षण एर्सयाली मलुकुहरु मध्ये सबैिन्दा न्यून िहेको ि। हाल यस्तो अनपुात 
१.८९ प्रर्तशत िहेको ि। 
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75. ििुानी प्रणाली सहज ि सिल बनाउनकुो सारै् कािोवाि तत्काल फिफिाक गिाउने उद्देश्यले वास्तर्वक समयको ििुानी 
प्रणाली (Real Time Gross Settlement-RTGS) कायािन्वयनमा आएको ि। 

तार्लका (१५) : मौद्वद्रक, र्वत्तीय क्षरे तर्ा पूाँजीबजािका प्रमखु परिसूचकहरु  
परिसूचकहरु 2072/73 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 

कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा      

र्वस्ततृ  मदु्राप्रदाय 99.6 96.9 101.6 103.6 112.3 

संकुखचत मदु्राप्रदाय 22.3 21.3 22.0 21.0 22.7 

कुल  र्नके्षप 89.5 86.0 90.1 93.5 101.9 

कुल आन्तरिक कजाि 80.1 81.4 90.5 96.7 100.7 

र्नजी  के्षरमा प्रवाह िएको कजाि 75.1 74.7 80.2 84.1 87.0 

सिकाितफि  प्रवाह िएको कजाि 3.9 5.6 9.0 10.9 12.2 

उत्पादनशील के्षरमा प्रवार्हत कजाि 13.1 12.3 13.1 13.8 14.2 

कृर्ष के्षरमा प्रवार्हत कजाि 3.5 3.4 4.5 5.6 6.0 

बीमा र्प्रर्मयम संकलन - 2.0 2.0 2.8 3.2 

बजाि पूाँजीकिण 83.9 69.4 47.1 45.3 47.6 

अन्य परिसूचकहरु      

वाखणज्य बैंकहरुको उपखस्र्र्त िएका स्र्ानीय तह 
)संख्यामा(  

- 365 631 735 747 

वैक तर्ा र्वत्तीय संस्र्ाहरुको शाखा सञ्जाल )संख्यामा(  4272 5068 6651 8686 9765 

बीमाको दायिामा आएको जनसंख्या (प्रर्तशतमा) - 11.0 14.0 1८.१ २२.७ 

नेप्से सूचकाकं 1718.1 1582.7 1212.4 1259..0 1362.35 

    स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क/बीमा सर्मर्त। 

76. र्वत्तीय क्षेरको स्र्ार्यत्व तर्ा सदुृढीकिणका लार्ग संिचनात्मक तर्ा कानूनी सधुाि िएका िन ्। नागरिक लगानी कोष 
ऐन संशोधन िएको ि । नेपाल िाि बैंक ऐन, बैंक तर्ा र्वत्तीय संस्र्ा सम्बन्धी ऐन, बीमा ऐन, र्धतोपर बोडि ऐन 
लगायतका र्वत्तीय क्षेरसाँग सम्बखन्धत र्वर्िन्न ऐनहरु परिमाजिनको लार्ग संघीय संसदमा पेश िएको ि।कजाि सूचना 
केन्द्र सम्बन्धी ऐन तजुिमा गिी संघीय संसदमा पेश िएको ि ।  

77. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा बीमा र्प्रर्मयम संकलन गत आर्र्िक वषिको तलुनामा २६.१ प्रर्तशतले वरृ्ि िई रू. १ 
खबि २० अबि २५ किोड िहेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो संकलन रू. ९५ अबि ३८ किोड िहेको 
र्र्यो। २०७७ असािमसान्तसम्म बीमामा पहूाँच पगुेको जनसंख्या २२.७ प्रर्तशत पगुेको ि। २०७६ असािमसान्तमा 
यस्तो जनसंख्या १८.१ प्रर्तशत र्र्यो। 

78. २०७७ असाि मसान्तमा नेप्से सूचकांक १३६२.३५ र्बन्द ुकायम िएको ि। २०७६ असाि मसान्तमा यस्तो सूचकांक 

१२५९.० र्बन्द ुर्र्यो। २०७७ असाि मसान्तमा बजाि पूाँजीकिण कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको ४७.६ प्रर्तशत पगुेको 
ि। २०७६ असाि मसान्तमा बजाि पूाँजीकिण कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको ४५.३ प्रर्तशत िहेको र्र्यो। 
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अन्य आर्र्िक गर्तर्वधीहरु 

र्वद्यतु उत्पादन ि उपिोग 

79. २०७७ असाि मसान्तसम्म ९२ प्रर्तशत जनसंख्यामा र्वद्यतुको पहुाँच पगुेको ि। २०७६ असािसम्मको कुल र्वद्यतु 
उत्पादन १२५१ मेगावािको तलुनामा २०७७ असािसम्म यस्तो उत्पादन ११.७ प्रर्तशतले बढेि १३९७ मेगावाि 
पगुेको ि।  

तार्लका (१६): पर्िल्लो २ वषिको मार्सक र्वद्यतु उपिोगको खस्र्र्त (र्गगावाि घण्िामा) 
मर्हना 2075/76 2076/77 वरृ्ि प्रर्तशत 

श्रावण 515.1 583.6 13.3 

िदौ 599.9 625.0 4.2 

असोज 526.2 674.9 28.3 

कार्तिक 492.8 646.3 31.1 

मंर्सि 465.8 512.2 10.0 

पषु 479.9 548.3 14.3 

माघ 508.8 554.5 9.0 

फागनु 474.9 538.4 13.4 

चैर 480.8 588.3 22.3 

वैशाख 522.8 397.1 -24.1 

जेठ 609.1 472.9 -22.4 

असाि 718.4 417.0 -42.0 

जम्मा 6394.5 6558.5 2.6 

स्रोत: नेपाल र्वद्यतु प्रार्धकिण। 

80. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा र्वद्यतु उपिोग २.६ प्रर्तशतले बढेि ६५५८.५१ र्गगावाि घण्िा पगुेको ि। अखघल्लो 
आर्र्िक वषिमा यस्तो उपिोग ६३९४.५० र्गगावाि घण्िा िहेको र्र्यो। प्रर्तव्यखि र्वद्यतु खपत २६७ र्कलोवाि पगुेको 
ि। र्वद्यतु उपिोग गने उपिोिाको संख्या आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा ७.९ प्रर्तशतले बढेि ४२ लाख १७ हजाि 
७ सय १० पगुेको ि। अखघल्ल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो संख्या ३९ लाख ९ हजाि ६ सय ४१ िहेको र्र्यो। 

81. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा पर्हलो ९ मर्हनामा हिेक मर्हना गत आर्र्िक वषिको सोही अवर्धको तलुनामा र्वद्यतु 
उपिोगमा वरृ्ि िएकोमा कोिोना संक्रमणको िोकर्ाम, र्नयन्रण तर्ा उपचािका लार्ग सिकािले अवलम्बन गिेका 
उपायहरुका कािण अर्धकााँश औद्योर्गक प्रर्तष्ठान, व्यापाि व्यवसाय तर्ा होिेल िेिुिेन्िहरु बन्द हनुलेु पर्िल्लो ३ 
मर्हनामा यस्तो उपिोगमा उच्च र्गिावि आएको ि। ति वार्षिक कुल र्वद्यतु उपिोग िने २.६ प्रर्तशतले बढेको ि। 

82. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कुल र्वद्यतुीय ऊजािको उपलब्धता अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा २.५ प्रर्तशतले बढेि 
७७४१ र्गगावाि घण्िा पगुेको ि। आर्र्िक वषि २०७५/७६ मा यस्तो उपलब्धता ७५५१ र्गगावाि घण्िा िहेको 
र्र्यो। 

83. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा िािततफि  िएको कुल र्वद्यतु र्नकासी १०७ र्गगावाि घण्िा िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक 
वषिमा यस्तो र्नकासी ३५ र्गगावाि घण्िा िहेको र्र्यो। आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा िाितबाि िएको कुल र्वद्यतु 
पैठािी अखघल्लो आर्र्िक वषिको तलुनामा ३८.६ प्रर्तशतले घिेि १७२९ र्गगावाि घण्िा िहेको ि। अखघल्लो आर्र्िक 
वषिमा यस्तो पैठािी २८१३ र्गगावाि घण्िा िहेको र्र्यो। र्वद्यतु र्नयाित हनु र्ालेपिी खदु र्वद्यतु आयात घिेको ि। 

कम्पनी दताि 
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84. आर्र्िक वषि २०७६/७७ मा कम्पनी दतािको संख्या २६.९ प्रर्तशतले घिेको ि। यस अवर्धमा १८ हजाि ६ सय 
२८ कम्पनी दताि संख्या र्प िएको ि। अखघल्लो आर्र्िक वषिमा यस्तो संख्या २५ हजाि ४ सय ९२ र्र्यो। 

85. आर्र्िक वषि २०७६/७७ को िदौ ि कार्तिक मर्हनामा बाहेक सवै मर्हनामा कम्पनी दतािको संख्या घिेको ि। २०७७ 
चैर ११ गतेबाि लागू िएको बन्दाबन्दीको कािण पर्िल्ला ४ मर्हनाको कम्पनी दताि संख्यामा उच्च र्गिावि आएको 
ि। 

तार्लका (१७): पर्िल्लो २ वषिमा मार्सक रुपमा र्प िएका कम्पनी दतािको संख्या 
मर्हना 2075/76 2076/77 प्रर्तशत  परिवतिन 

श्रावण ३०७२ २६८८ -१२.५ 

िदौ २५३९ २९८५ १७.६ 

असोज २४४० १८१२ -२५.७ 

कार्तिक ११५९ १४५८ २५.८ 

मंर्सि २११० २०८३ -१.३ 

पषु २०७५ २०६५ -०.५ 

माघ २०८७ १९२४ -७.८ 

फागनु २०६३ १९३० -६.४ 

चैर २२९३ ५३५ -७६.७ 

वैशाख १९१८ ११ -९९.४ 

जेठ २३१७ १३३ -९४.३ 

असाि १४१९ १००४ -२९.२ 

जम्मा २५४९२ १८६२८ -२६.९ 

  स्रोत: कम्पनी िखजिािको कायािलय। 

खानपेानी तर् सिसफाई 

86. आर्र्िक वषि २०७६/७७ सम्ममा ९१ प्रर्तशत जनसंख्यामा आधािितूस्तिको खानेपानी सरु्वधाको पहुाँच पगुेको ि। 
त्यसैगिी, उच्च तर्ा मध्यमस्ति खानेपानीको पहुाँच २३ प्रर्तशत, आधािितू सिसफाइ सेवा १०० प्रर्तशत ि प्रशोधन 
सर्हतको ढल प्रणाली २.१ प्रर्तशत जनसंख्यामा पगुेको ि। 
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अनसूुचीहरु 

अनसूुची (१) : पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक संघीय सिकािी खचिको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

श्रावण 6,801.40 2590.5 429.6 -61.9 -83.4 

िदौ 5,626.00 7720.4 5,510.90 37.2 -28.6 

असोज 5,414.10 9670.3 11,860.00 78.6 22.6 

कार्तिक 3,572.80 4496.1 4,800.90 25.8 6.8 

मंर्सि 12,465.20 6479.1 7,284.80 -48.0 12.4 

पषु 6,086.00 6625.6 11,063.80 8.9 67.0 

माघ 5,616.30 7804.9 7,662.00 39.0 -1.8 

फागनु 7,316.90 8702.7 12,412.70 18.9 42.6 

चैर 15,420.60 8112.5 6,444.90 -47.4 -20.6 

वैशाख 7,355.60 8621.4 8,578.50 17.2 -0.5 

जेठ 10,509.70 11821.3 12,229.70 12.5 3.5 

असाि 22,543.60 28400.8 21,156.40 26.0 -25.5 

जम्मा 108,728.00 111,045.60 109,434.20 2.1 -1.5 

स्रोत: अर्ि मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 

अनसूुची (२): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक कि िाजस्व परिचालनको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

श्रावण 4356.4 5881.7 6339.6 35.0 7.8 

िदौ 3905.4 4873.9 5623.4 24.8 15.4 

असोज 4292.6 6864.2 5790.6 59.9 -15.6 

कार्तिक 5080.4 5351 5469.9 5.3 2.2 

मंर्सि 3890 4959.5 5644.1 27.5 13.8 

पषु 8171.4 8034 10330.2 -1.7 28.6 

माघ 4657.7 4940.9 5583.8 6.1 13.0 

फागनु 4969 4794.7 4978.3 -3.5 3.8 

चैर 6246.5 7252.5 4193.8 16.1 -42.2 

वैशाख 5201 5537.4 1233.8 6.5 -77.7 

जेठ 6052.8 6314 3649.7 4.3 -42.2 

असाि 9125.9 9056.6 11168.2 -0.8 23.3 

जम्मा 65949.1 73860.4 70005.5 12.0 -5.2 

स्रोत: अर्ि मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायािलय। 
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अनसूुची (३): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक वस्त ुर्नकासीको अवस्र्ा (रू. किोडमा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

श्रावण 670.8 692.2 883.7 3.2 27.7 

िदौ 689.8 777.8 966.5 12.8 24.3 

असोज 684.9 904.6 866.5 32.1 -4.2 

कार्तिक 592.2 553.7 911.2 -6.5 64.6 

मंर्सि 734.5 822 1133.8 11.9 37.9 

पषु 744.4 791.1 966.3 6.3 22.1 

माघ 645.5 766.6 769.1 18.8 0.3 

फागनु 580.2 814.6 993.7 40.4 22.0 

पर्हलो  ८ मर्हना 5342.3 6122.6 7490.8 14.6 22.3 

चैर 631.9 859.8 391.1 36.1 -54.5 

वैशाख 676.1 871.2 324.6 28.9 -62.7 

जेठ 751.3 930.1 593.8 23.8 -36.2 

असाि 734.2 927.5 970.6 26.3 4.6 

पखचल्लो  ४ मर्हना 2793.5 3588.6 2280.1 28.5 -36.5 

जम्मा 8135.8 9711.2 9770.9 19.4 0.6 

      स्रोत: िन्साि र्विाग। 

अनसूुची (४): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक वस्त ुपैठािीको अवस्र्ा (रू. किोडमा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

श्रावण 7816.0 12061.0 10672.5 54.3 -11.5 

िदौ 8957.9 11173.6 12277.8 24.7 9.9 

असोज 9246.7 14124.1 10544.6 52.7 -25.3 

कार्तिक 9602.1 11017.1 11535.0 14.7 4.7 

मंर्सि 9592.0 12323.9 13095.8 28.5 6.3 

पषु 10257.5 11694.1 11343.7 14.0 -3.0 

माघ 10650.4 10933.1 10890.9 2.7 -0.4 

फागनु 10530.8 11583.8 12064.0 10.0 4.1 

पर्हलो   ८ मर्हना 76653.4 94910.7 92424.3 23.8 -2.6 

चैर 10893.5 11252.7 5829.2 3.3 -48.2 

वैशाख 10953.2 11650.3 4260.3 6.4 -63.4 

जेठ 12287.1 12166.3 7567.6 -1.0 -37.8 

असाि 13723.1 11873.6 9598.6 -13.5 -19.2 

पर्िल्लो  ४ मर्हना 47856.9 46942.9 27255.7 -1.9 -41.9 

जम्मा 124510.3 141853.5 119679.9 13.9 -15.6 

          स्रोत: िन्साि र्विाग। 
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अनसूुची (५): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक र्वप्रषेण आप्रवाहको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

श्रावण 5555.28 7395.42 7540.15 33.1 2.0 

िदौ 5999.89 8024.77 7833.12 33.7 -2.4 

असोज 6077.2 8796.98 7651.05 44.8 -13.0 

कार्तिक 5262.6 7008.72 7472.23 33.2 6.6 

मंर्सि 5653.1 6433.21 7201.97 13.8 11.9 

पषु 5506.28 6677.33 7027.33 21.3 5.2 

माघ 6080.56 7219.05 6595.43 18.7 -8.6 

फागनु 7050.64 6663.66 7920.87 -5.5 18.9 

पर्हलो ८ मर्हना 47185.5 58219.1 59242.1 23.4 1.8 

चैर 6852.15 7099.66 3448.33 3.6 -51.4 

वैशाख 6630.31 7212.14 5394.01 8.8 -25.2 

जेठ 7305.1 7371.96 9402.17 0.9 27.5 

असाि 7532.76 8024.23 10016.05 6.5 24.8 

पर्िल्लो ४ मर्हना 28320.3 29708 28260.6 4.9 -4.9 

जम्मा 75506 87927 87503 16.5 -0.5 

 स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

अनसूुची (६): पर्िल्लो ३ वषिको मार्सक पयििक आगमनको खस्र्र्त (संख्यामा) 

मर्हना 
आर्र्िक वषि प्रर्तशत परिवतिन 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७५/७६ २०७६/७७ 

अगि 73778 87679 94749 18.8 8.1 

सेप्िेम्बि 68634 91874 92604 33.9 0.8 

अ्िोबि 112492 130745 134096 16.2 2.6 

नोिेम्बि 99804 147859 130302 48.1 -11.9 

र्डसेम्बि 82966 121620 100866 46.6 -17.1 

जनविी 73187 81273 79686 11.0 -2.0 

फेब्रअुिी 89507 102423 101400 14.4 -1.0 

माचि 124686 127351 34025 2.1 -73.3 

पर्हलो ८ मर्हना 725054 890824 767728 22.9 -13.8 

अर्प्रल 98650 109399 13 10.9 -100.0 

मे 68825 78329 30 13.8 -100.0 

जनु  65159 74883 100 14.9 -99.9 

जलुाई 73281 70916 195 -3.2 -99.7 

पर्िल्लो ४  मर्हना 305915 333527 338 9.0 -99.9 

जम्मा 1030969 1224351 768066 18.8 -37.3 

      स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क/नेपाल पयििन वोडि। 


