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अर्थ बलेुटिन 

वर्थ २ अंक २                                                          भाद्र, २०७७ 

 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

प्रमखु झलकहरु 
• चाल ु आर्र्थक वर्थमा पर्न कोर्भड-१९ को 

जोखखमको कारण पैठारीमा संकुचन आउन े
क्रम जारी रहेको छ तर र्नकासी भने बढेको 
छ। कुल व्यापारमा र्नकासीको अंश १०.३ 
प्रर्तशत पगेुको छ। फलस्वरुप, व्यापार 
घािा २४.९ प्रर्तशतले सधुार भएको छ। 
व्यापार सन्तलुन, चाल ु खाता तर्ा भकु्तानी 
सन्तलुन र टवदेशी टवर्नमय सखितमा हुुँदै 
गएको सधुारबाि बाह्य के्षत्र र्प खस्र्रतातफथ  
उन्मूख देखखएको छ।  

• प्रर्तकुल अवस्र्ामा समेत कुल संघीय खचथ  
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 
१९.५ प्रर्तशतले बढेको छ। लक्ष्यको 
कररव ९२ प्रर्तशत कर राजस्व संकलन 
भएको छ। आयकर राजस्व बढेको छ। 

• आन्तररक राजस्व पररचालनमा चाप परेतापर्न 
वैदेखशक सहायता प्रर्तबद्धतामा उल्लेख्यरुपमा 
वृटद्ध भई रू. ८४ अबथ ७ करोड पगेुको छ।  

• कोरोना महामारीको समयमा समेत टवत्तीय 
स्वस्र्ता कायम भएको छ। टवत्तीय पहुुँचमा 
टवस्तार भएको छ। बीमामा पहुुँच पगेुको 
जनसंख्या २२.७ प्रर्तशत पगेुको छ। 

• नेप्से सूचकांकमा देखखएको क्रर्मक सधुारले 
पूुँजीबजार र्प सबलीकृत हुुँदै गएको छ। 
२०७७ भदौ मसान्तमा नपे्से सूचकाकं 
१५४१.१ र्बन्द ुकायम भएको छ। 

 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

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

अवर्धको कुल खचथ रु. 59 अबथ 41 करोडको तलुनामा 19.5 प्रर्तशतले वृटद्ध भई रु. 70 अबथ 
9८ करोड पगुेको छ। कुल खचथ मध्य ेचाल ुखचथ रु. 64 अबथ 69 करोड, पूुँजीगत खचथ ४ अबथ 
71 करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रु. १ अबथ 57 करोड रहेको छ। कोर्भड-१९ महामारीका 
कारण टवकास र्नमाथणका कायथहरू र्नरन्तर सिालन हनु नसक्दा चाल ुआर्र्थक वर्थको सरुुवात सुँगै 
पूुँजीगत खचथ न्यून देखखएको छ। 

तार्लका (१): पर्छल्लो ५ वर्थको भदौसम्मको संघीय खचथको खस्र्र्त (रू. करोडमा) 
आर्र्थक वर्थ/मटहना चाल ुखचथ पूुँजीगत खचथ टवत्तीय व्यवस्र्ा कुल खचथ 

2073-05 4,622.0 201.0 67.8 4,890.8 

2074-05 11,917.9 427.1 82.3 12,427.4 

2075-05 9,616.2 576.4 118.4 10,311.0 

2076-05 5,367.8 513.4 59.3 5,940.5 

2077-05 6469.3 471.4 157.2 7,097.9 

   स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

राजस्व पररचालन 

२. कोर्भड-१९ को प्रत्यक्ष असर राजस्व पररचालमा परेको छ। चाल ु आर्र्थक वर्थको भदौसम्ममा 
आयकर वाहेक अन्य राजस्व शीर्थकहरुमा संकलन भएको राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 
तलुनामा संकुचन भएको छ। वस्त ु पैठारीमा संकुचन भएको कारण सो को प्रत्यक्ष असर भन्सार 
महशलु तर्ा पैठारीमा संकलन हनेु मूल्य अर्भवृटद्ध कर र अन्तशलु्कमा परेको छ। कुल उपभोगमा 
कमी आएको कारण उत्पादन तर्ा र्बक्रीमा संकलन हनेु मूल्य अर्भवृटद्ध कर र आन्तररक उत्पादनमा 
आधाररत अन्तशलु्क राजस्व समेत घिेको छ। आयकर राजस्व बढेपर्न यसको वृटद्धदर भने घिेको 
छ। गैरकर राजस्व पररचालन पर्न संकुचन भएको छ। 

चािथ (१): पर्छल्लो ५ वर्थको श्रावण मटहनाको राजस्व पररचालनको प्रवृखत्त  (रु.अबथमा) 

 

    स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 
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भन्सार महशलु
२०  

मूल्य अर्भबटृद्ध 
कर

३७  

अन्त शलु्क
१४  

आयकर
२३  

अन्य कर राजस्व
२  

गरैकर राजस्व
४  

भन्सार महशलु
२१  

मूल्य अर्भबटृद्ध कर
३६  

अन्त शलु्क
१६  

आयकर
१९  

अन्य कर राजस्व
३  

गरैकर राजस्व
५  

३. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को भाद्र मटहनासम्ममा कुल राजस्व पररचालन गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको कुल राजस्व रु. 1 खबथ 26 अबथ 22 
करोडको तलुनामा 16.5 प्रर्तशतले संकुचन भई रु. 1 खबथ 5 अबथ 38 करोड रहेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. 1 खबथ 1 अबथ 52 
करोड र गैरकर राजस्व रु. 3 अबथ 86 करोड रहेको छ। सारै्, यस अवर्धमा अन्य आम्दानी तफथ  रु. ११ अबथ १६ करोड प्रार्ि भएको छ। कुल 
राजस्व र अन्य प्रार्ि सटहत कुल प्रार्ि रु. १ खबथ १६ अबथ ५४ करोड रहेको छ। 

चािथ (२): आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ र २०७७/७८ (दायाुँ) को भाद्र मटहनासम्मको राजस्व संकलनको संरचना 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

४. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो २ मटहनामा भन्सार र्बन्दमुा संकलन हनेु कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा २३.१ प्रर्तशतले 
घिेर ४३ अबथ ७२ करोड रहेको छ भने आन्तररक कर राजस्व ७.९ प्रर्तशतले घिेर रू. ५७ अबथ ८० करोड रहेको छ। 

तार्लका (२): राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण (रू. करोडमा) 

कर शीर्थक 
आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ 

को वाटर्थक लक्ष्य 

भदौ मटहनाको राजस्व असलुी 
प्रर्तशत पररवतथन 

२०७६/७७ २०७७/७८ 

भन्सार महशलु 19355.47 2567.95 2116.84 -17.57 

मूल्य अर्भवृटद्ध कर 30216.87 4536.87 3875.33 -14.58 

उत्पादन, टवक्री, सेवा 11203.62 2326.05 2090.88 -10.11 

पैठारी 19013.25 2210.81 1784.45 -19.29 

अन्त शलु्क 15550.41 2039.75 1519.05 -25.53 

आन्तररक उत्पादन 9892.29 1134.37 1048.62 -7.56 

पैठारी 5658.12 905.38 470.43 -48.04 

आयकर 23803.87 2417.46 2476.92 2.46 

आयकर 21503.13 1922.11 1911.01 -0.58 

ब्याज कर 2300.62 495.35 565.91 14.25 

अन्य कर 2368.40 401.00 163.52 -59.22 

कर राजस्व जम्मा 91294.90 11963.03 10151.67 -15.14 

गैर कर जम्मा 9880.94 658.62 386.41 -41.33 

कूल राजस्व जम्मा 101175.84 12621.64 10538.08 -16.51 

अन्य प्रार्ि 0.00 978.25 1115.57 14.04 

जम्मा प्रार्ि 101175.84 13599.89 11653.65 -14.31 

  स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

#अन्य कर  शीर्थकमा पूवाथधार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सधुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्भार शलु्क र खशक्षा सेवा 
शलु्क मात्र संलग्न गररएको।अन्य प्रार्िमा Last Year’s Cash Balance and Beruju Recovery समावेश गररएको छ। 
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करको दायरा टवस्तार 
५. 2077 भदौसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 3४ लाख ३7 हजार ७८ रहेको छ। यस अवर्धमा दताथ भएका कुल 

करदातामध्य ेव्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १3 लाख ८४ हजार २ सय १६ तर्ा व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता 
2० लाख ४७ हजार २ सय १४ पगुेका छन।् यसैगरी मूल्य अर्भवृटद्ध करमा दताथ भएका करदाता २ लाख 6१ हजार ५ सय ३० र 
अन्त:शलु्कमा दताथ हनेु करदाताको सङ्खख्या 9७ हजार  ८ सय ८४ पगुेको छ। कोर्भड-१९ को महामारीबाि र्सखजथत टवर्भन्न बाधा/व्यवधानको 
कारण नागररकको सहज आवागमन (Mobility) सहज नहुुँदा यस अवर्धमा स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको संङ्खख्या घिेको छ।  

तार्लका (३): व्यखक्तगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लएका करदाताको टववरण 

दताथको प्रकार 
२०७7 

असारसम्म 

२०७६/७७ 
को 

श्रावणसम्ममा 
र्प 

२०७७/७८ को 
श्रावणसम्ममा र्प 

प्रर्तशत पररवतथन  
हालसम्मको 

जम्मा 
व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर  BPAN) 1358934 80121 25282 -68.4 1384216 

व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) 1973452 509193 73762 -85.5 2047214 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा 
नम्बर (WPAN) 

5106 1066 542 -49.2 5648 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 3337492 590380 99586 -83.1 3437078 

मू.अ.कर 255963 17995 5567 -69.1 261530 

अन्त  शलु्क 94292 11101 3592 -67.6 97884 

स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 

#स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम भएको सङ्खख्या मात्र समावेश गररएको।  
संघीय  राजस्व 

६.  चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्म संघीय सरकारको राजस्व  रू. ९० अबथ 
४६ करोड रहेको छ। यस अवर्धमा प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहमा 
बाुँडफाुँि भएर जाने राजस्व रू. १४ अबथ ९१ करोड रहेको छ। 

७. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्म संघीय सरकारले प्राि गने कर राजस्व 
१५.५ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. ८६ अबथ ७४ करोड रहेको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो राजस्व रू. १ खबथ २ अबथ 
६२ करोड रहेको र्र्यो। यस अवर्धमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा 
बाुँडफाुँि भएर जाने कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको 
तलुनामा १३.२ प्रर्तशतले संकुचन भई रू. १४ अबथ ७७ करोड 
रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो राजस्व रू. १७ 
अबथ १ करोड रहेको र्र्यो। 

सावथजर्नक टवत्तका अन्य गर्तटवधी 
८. नेपाल सरकारले नेपाल राजस्व परामशथ टवकास सर्मर्त (गठन) 

आदेश, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोखजम नेपाल 
राजस्व परामशथ टवकास सर्मर्तको अध्यक्ष तर्ा सदस्य र्नयखुक्त र 
सोही आदेशको दफा १२ बमोखजम सो सर्मर्तको अध्यक्ष तर्ा 
सदस्यको पाररश्रर्मक तर्ा सटुवधा तोक्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल 
राजपत्रमा प्रकाखशत गररएको छ। 

९. अन्तशलु्क इजाजतपत्र नवीकरण गने कायथलाई सहज बनाउने 
उद्देश्यले अन्त:शलु्क ऐन, २०५८ को दफा ९ को उपदफा (५) 
बमोखजमको अन्त:शलु्क इजाजतपत्र नवीकरण गने अवर्ध संवत ्
२०७७ साल असोज मसान्तसम्म र्प गरेको सूचना नेपाल 
राजपत्रमा प्रकाखशत गररएको छ। 

१०. टवर्भन्न प्रकारका राजस्व छुि सम्बन्धी र्नणथय भई त्यसको चार विा 
सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाखशत गररएको छ। 

११. आर्र्थक कयथटवर्ध तर्ा टवत्तीय उत्तरदाटयत्व र्नयमावली, २०७७ को 
मस्यौदा स्वीकृर्तको लार्ग मखन्त्रपररर्दमा पेश गररएको छ। 

अन्तराथटिय टवकास सहायता 
१२. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो २ मटहनामा वैदेखशक सहायता 

प्रर्तवद्धता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू. १२ अबथ ३५ 
करोडको तलुनामा ५८१.० प्रर्तशतले वृटद्ध भई रु. 84 अबथ 7 
करोड पगुेको छ। यसमध्य ेअनदुान सहायता रु. 6 अबथ 35 करोड 
र ऋण सहायता रु. ७७ अबथ  ७२ करोड रहेको छ।  

चािथ(३): चाल ुआखचथक वर्थको भदौसम्मको वैदेखशक सहायता 
प्रर्तबद्धताको संरचना 

 

     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

१३. वैदेखशक सहायता प्रर्तवद्धतामा अनदुान र ऋणको अंश क्रमश  
७.६ प्रर्तशत र 9२.४ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको 

सडक तर्ा 
सशुासन
६४ 

खशक्षा
२ 

पनुर्नथमथण
१ 

ऊजाथ
३३ 
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पटहलो २ मटहनाको कुल वैदेखशक सहायता प्रर्तबद्धतामा अनदुानको 
टहस्सा शत प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

१४. चाल ुआर्र्थक वर्थको भदौसम्म सडक तर्ा सशुासन के्षत्र (रणनैर्तक 
सडक सञ्जाल तर्ा व्यापार सधुार आयोजना) अन्तगथत सबैभन्दा बढी 
रू. ५४ अबथ बराबरको ऋण सहायता प्रर्तबद्धता प्राि भएको छ। 
त्यसैगरी, ऊजाथ के्षत्र टवकास (SASEC  power transmission and 

distribution system strengthening Project) को लार्ग ऋण 
तर्ा अनदुान गरी रू. २७ अबथ ८७ करोड, टवद्यालय के्षत्र टवकास 
कायथक्रमको लार्ग अनदुानतफथ  रू.१ अबथ ६१ करोड र भकूम्प 
पर्छको पनुर्नथमाथण के्षत्रमा रू. ६० करोड वरावरको वैदेखशक अनदुान 
सहायता प्रर्तबद्धता प्राि भएको छ। 

१५. चाल ु आर्र्थक वर्थको भदौसम्म संघीय सरकारले प्राि गरेको 
वैदेखशक अनदुान र ऋण क्रमश: रू. २ अबथ ३१ करोड र रू. 
६अबथ ६१ करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा 
यस्तो सहायता क्रमश: रू. ६ अबथ ६६ करोड र रू. १६ अबथ ८४ 
करोड रहेको छ। 

टवत्तीय क्षते्र  
१६. कुल गाहथस््य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्नके्षप र कजाथ लगानी 

बढ्दै गएको छ। २०७७ भदौमा कुल कजाथ लगानीमा टवपन्न 
के्षत्रतफथ  प्रवाह भएको कजाथको अनपुात ६.६१ प्रर्तशत पगुेको 
छ। २०७६ भदौसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्खख्या 
8,९७० रहेकोमा 2077 साउनसम्म यस्तो सङ्खख्या ९.८ 
प्रर्तशतले बढेर ९,८५१ पगुेको छ। २०७७ भदौमसान्तसम्म 
एटिएमको संख्या ४१०६ पगुेको छ। 

तार्लका (४): टवत्तीय क्षते्रका पररसूचकहरु 

टववरण 
भदौसम्म 

2075 2076 2077 
कुल गाहथस््य  उत्पादनको अनपुातमा 

कुल  र्नके्षप 95.61 96.89 105.13 

कुल कजाथ 83.05 85.93 87.35 

कुल कजाथ लगानीको अनपुातमा       

र्नष्कृय  कजाथ 1.60 1.52 1.89 

टवपन्न  के्षत्र कजाथ 6.28 6.56 6.61 

टवत्तीय पहूुँचका पररसूचकहरु 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (संख्यामा) 151 168 152 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा 
सिाल  (संख्यामा) 

6819 8970 9851 

कुल  र्नके्षप खाता (संख्या लाखमा) 235.45 278.67 324.54 

कुल कजाथ खाता (संख्या लाखमा) 13.01 14.40 15.44 

एटिएम (संख्यामा) 2791 3316 4106 

भाररत औसत ब्याजदार 

र्नके्षप 6.30 6.80 5.61 

कजाथ 12.32 11.97 10.18 

स्रोत: नेपाल राि बैङ्क। 

१७. २०७६ भदौमा बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको र्नके्षप र कजाथमा 
भाररत औसत व्याजदर क्रमश: ६.८० प्रर्तशत र ११.९७ प्रर्तशत 

रहेकोमा २०७७ भदौ मसान्तमा यस्तो ब्याजदर घिेर क्रमश: 
५.६१ प्रर्तशत र १०.१८ प्रर्तशत रहेको छ। 

टवत्तीय क्षते्रका अन्य गर्तटवधी 

१८. सहरु्लयतपूणथ कजाथका लार्ग व्याज अनदुान सम्बन्धी एकीकृत 
कायथटवर्ध, २०७५ को तेस्रो संशोधन प्रस्ताव स्वीकृर्तका लार्ग 
र्मर्त २०७७ भदौ ५ गते नेपाल सरकार, मखन्त्रपररर्दमा पेश 
भएको छ। 

१९. रु.१ र रु.२ का र्सक्का िकमरी गरी चलन चल्तीमा ल्याउन र्मर्त 
२०७७ भदौ २९ गते नेपाल सरकार, मखन्त्रपररर्दबाि स्वीकृर्त 
भएको छ। 

२०. नवप्रवतथन शरुुवाती पूुँजी कजाथ प्रवाह कायथटवर्ध, २०७७ को 
मस्यौदा तजुथमा सहमर्तको लार्ग र्मर्त २०७७ भदौ २१ गते 
कानून, न्याय तर्ा संसदीय मार्मला मन्त्रालय पठाईएको छ। 

बीमा क्षते्र 

२१. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो २ मटहनामा बीमा टप्रर्मयम संकलन 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रू. २१ अबथ ९ करोड ७९ 
लाखको तलुनामा २१.१ प्रर्तशतले वृटद्ध भई रू. २५ अबथ ५५ 
करोड पगुेको छ। यस अवर्धको कुल बीमा टप्रर्मयम संकलनमा 
जीवन र र्नजीवन बीमातफथ  संकलन भएको टप्रर्मयमको टहस्सा 
क्रमश: ८१.३ प्रर्तशत र १८.७ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो टहस्सा क्रमश: ७८.० प्रर्तशत र 
२२.० प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

२२. २०७७ भदौसम्म बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २२.४ 
प्रर्तशत पगुेको छ भने वैदेखशक रोजगार बीमालेख सटहत बीमाको 
दायरामा आएको जनसंख्या २५.२ प्रर्तशत पगुेको छ। २०७६ 
भदौमसान्तसम्म यस्तो जनसंख्या क्रमश: २०.४ प्रर्तशत र २४.८ 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूुँजी बजार   
२३. वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा 2076 भाद्र मसान्तमा 1१५०.७ 

टवन्दमुा रहेको नेप्से सूचकांक ३3.९ प्रर्तशतले बढेर 2077 
भाद्र मसान्तमा 1५४1.4 टवन्द ुकायम भएको छ।  

चािथ (ग): पर्छल्लो ५ वर्थको भदौ मसान्तको नेप्से सूचकाकं 

 

   स्रोत: नेपाल स्िक एक्सेन्ज र्लर्मिेड। 
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२४. यस अवर्धमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार पूुँजीकरण 

२०७७ भदौमसान्तमा 40.2 प्रर्तशतले वृटद्ध भई रु. 20 खबथ 
49 अबथ 28 करोड रहेको छ। २०७६ भदौ मसान्तमा यस्तो 
रकम रु. 14 खबथ 61 अबथ 54 करोड रहेको र्र्यो। 

 

चािथ (४): २०७७ भदौ मटहनाको नेप्से सूचकाकंको प्रवृखत्त 

 

   स्रोत: नेपाल स्िक एक्सेन्ज र्लर्मिेड। 

२५. २०७७ भदौ १ गते १४०२.२ र्बन्द ु रहेको नेप्से सूचकांकमा 
क्रमश: सधुार हुुँदै २०७७ भदौ मसान्तमा १५४१.१ र्बन्द ु
पगुेको हो। २०७७ भदौमटहनाको प्रवृखत्त हेदाथ भदौमसान्तमा नेप्से 
सूचकांक उच्चतम र्बन्दमुा पगुेको छ। कोर्भड-१९ महामारीमा 
समेत नेप्से सूचकांक बढ्दै जानलेु पूुँजी बजार सधुारोन्मूख रहेको 
देखखन्छ। 

समग्र मूल्य खस्र्र्त  
२६. २०७७ साउनमा वाटर्थक र्बन्दगुत उपभोक्ता मदु्रास्फीर्त ३.५० 

प्रर्तशत रहेको छ। २०७६ साउनमा यस्तो मदु्रास्फीर्त ६.९५ 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। २०७७ साउनमा खाद्य तर्ा पये पदार्थ 
समूहको मदु्रास्फीर्त ५.३८ प्रर्तशत र गैर–खाद्य तर्ा सेवा 
समूहको मदु्रास्फीर्त २.०५ प्रर्तशत रहेको छ। २०७६ साउनमा 
यस्तो मदु्रास्फीर्त क्रमश  ८.०२ प्रर्तशत र ६.१२ प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो।   

चािथ (५): वाटर्थक र्बन्दगुत आधारमा पर्छल्लो ५ वर्थको साउन 
मटहनाको उपभोक्ता मदु्रास्फीर्तको प्रवृखत्त 

 

    स्रोत: नेपाल राि बैङ्क। 

बाह्य क्षते्र 

वस्त ुर्नकासी  
२७. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो २ मटहनामा कुल वस्त ु

र्नकासी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा १०.५ 
प्रर्तशतले वृटद्ध भई रु. २० अबथ ४४ करोड पगुेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ु र्नकासी रु. १८ अबथ 
५० करोड रहेको र्र्यो।  

२८. समीक्षा अवर्धमा भारततफथ को वस्त ु र्नकासी १८.७ प्रर्तशतले 
बढेको छ भने चीन र अन्य देशतफथ  भएको वस्त ुर्नकासी क्रमश: 
५४.९ प्रर्तशत र २.९ प्रर्तशतले घिेको छ। 

२९. समीक्षा अवर्धमा कुल र्नकासीमध्ये भारत, चीन र अन्य 
देशहरूतफथ  भएको र्नकासीको अंश क्रमश  ७०.६ प्रर्तशत, 0.6 
प्रर्तशत र २८.८ प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो र्नकासी क्रमश  ६५.७ प्रर्तशत, १.६ प्रर्तशत र 
३२.७ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। यस अवर्धमा प्रशोर्धत भिमासको 
तेल, खचया र उनी गलैचा कापेि, जमोठ कपडा, जिुका कपडा 
लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ। 

तार्लका (५) : भदौ मटहनासम्म र्नकासी भएका प्रमखु वस्तहुरु    
(रु.करोडमा) 

क्र.सं. वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

१ भिमासको तेल प्रशोर्धत ९२.७९ ५४७.९३ ४९०.५ 

 २ खचया ६४.२३ १५८.६७ १४७.० 

३ उनी गलैंचा कापेि १३१.६१ १३२.७८ ०.९ 

४ सेन्र्ेटिक यानथ १४८.२९ १२९.१५ -१२.९ 

५ अलैची १०२.६ ९६.०७ -६.४ 

६ तयारी कपडा १२१.४३ ९३.३३ -२३.१ 

७ जमोठ कपडा ६०.९८ ७४.४८ २२.१ 

८ जिुका बरु्नएका कपडा ४९.९२ ६५.४१ ३१.० 

९ फलफूलको जसु ६३.४४   ५२.८९ -१६.६ 

१० अन्य कपडा ५६.२५ ४९.२७ -१२.४ 

११. अन्य ९५८.६८ ६४४.३२ -३२.८ 

 जम्मा १८५०.२ २०४४.३ १०.५ 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

वस्त ुपैठारी 
३०. चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो २ मटहनामा कुल वस्त ु

पैठारी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा २२.१ 
प्रर्तशतले संकुचन भई रु. १ खबथ ७८ अबथ 8५ करोड रहेको 
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छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल वस्त ुपठैारी रु. २ 
खबथ २९ अबथ ५० करोड रहेको र्र्यो।  

 

तार्लका (६) : भदौ मटहनासम्ममा पैठारी भएका प्रमखु १० वस्तहुरु  

 (रु. करोडमा) 

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

1 मोवाइल िेर्लफोन सेि ५१०.४६ ७९४.२५ ५५.६ 

2 भिमासको तेल कच्चा २९२.७२ ५७५.७६ ९६.७ 

5 एम.एस.टवलेि ७६१.६९ ५५७.४० -२६.८ 

4 चामल २८२.७२ ५२१.६९ ८४.५ 

3 र्डजेल १४६७.८१ ५०५.५८ -6५.6 

6 एल टप ग्यास ४३६.०७ ४१७.८३ -४.२ 

8 तयारी कपडा ७३१.९४ ३७१.१८ -४९.३ 

7 एच.आर.र्सि ५७२.२ ३५९.०९ -३७.२ 

10 पोर्लर्र्न दाना ४०४.२९ ३४७.२४ -१४.१ 

9 पेट्रोल ६०५.४४ ३४०.६४ -४३.७ 

11 अन्य १६८८४.७ १३०९३.७ -२२.५ 
 

जम्मा २२९५०.४ १७८८४.६ -२२.१ 

स्रोत: भन्सार टवभाग । 

३१. समीक्षा अवर्धमा भारत, चीन र अन्यदेशबाि भएको वस्त ुपठैारी 
क्रमश: १६.५ प्रर्तशत, ४०.१ प्रर्तशत र २३.६ प्रर्तशतले 
घिेको छ। 

३२. यस अवर्धको कुल पैठारीमध्य ेभारत, चीन र अन्य देशबाि भएको 
पैठारीको अंश क्रमश  6६.९ प्रर्तशत, 1३.६ प्रर्तशत र १९.५ 
प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अंश क्रमश: 
६२.४ प्रर्तशत, 17.७ प्रर्तशत र १९.९ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 
चाल ु आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को श्रावण मटहनामा मोवाइल 
िेर्लफोन, भिमासको कच्चा तेल र चामल लगायतका पैठारी 
बढेको छ भने एम.एस.टवलेि, र्डजेल, पेट्रोल, एल.पी.ग्यास, तयारी 
कपडा, पोर्लर्र्न दाना लगायतका वस्तकुो पठैारी घिेको छ। 

व्यापार सन्तलुन 

३३. वस्त ु पठैारीमा आएको संकुचन तर्ा वस्त ु र्नकासीमा भएको 
वृटद्धको कारण गत आर्र्थक वर्थ जस्तै चाल ु आर्र्थक वर्थमा 
आर्र्थक वर्थको सरुूवात सुँग ै वस्त ु व्यापार घािामा सधुार हुुँदै 
गएको छ भने कुल व्यापारमा वस्त ुर्नकासीको अंश बढ्दै गएको 
छ।  

 

 

चािथ (६): पर्छल्लो ५ वर्थको भाद्रसम्मको व्यापार घािाको खस्र्र्त    
(रू. अबथमा) 

 
    स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

३४. कोर्भड-१९ महामारीका कारण कुल उपभोग तर्ा कुल लगानी 
मागमा कमी आएको हुुँदा सो को प्रत्यक्ष प्रभाव वस्त ु पैठारीमा 
समेत परेको छ। फलस्वरुप, आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को 
पटहलो २ मटहनामा कुल वस्त ुव्यापार घािा गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धको तलुनामा २४.९ प्रर्तशतले संकुचन भई रु.१ खबथ 
५८ अबथ ४० करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो घािा रु.२ खबथ ११ अबथ रहेको र्र्यो। यस 
अवर्धमा कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासीको अंश 10.२६ प्रर्तशत 
रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो अंश 
7.४६ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

चािथ (७): कुल व्यापारमा र्नकासी र पैठारीको अंश (प्रर्तशतमा) 

 

  स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

 

 

३५. चाल ुआर्र्थक वर्थको पटहलो २ मटहनाको कुल वस्त ु व्यापारमा 
र्नकासी र पैठारीको अंश क्रमश: १०.३ प्रर्तशत र ८९.७ 
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प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो 
अंश ७.५ प्रर्तशत र ९२.५ प्रर्तशत रहेको र्र्यो। सर्मक्षा 
अवर्धमा वस्त ुपैठारीमा संकुचन भएको र र्नकासीमा वृटद्ध भएको 
कारण कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासीको अंश बढेको हो। 

सेवा व्यापार 

३६. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो मटहनामा कुल सेवा आय 
गत वर्थको पटहलो मटहनाको सेवा आय रु. १३ अबथ १० 
करोडको तलुनामा ४८.५ प्रर्तशतले संकुचन भई रु. ६ अबथ ७5 
करोड रहेको छ। सारै् यस अवर्धमा सेवा खचथ अखघल्लो आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा ४४.३ प्रर्तशतले घिेर रू. ९ अबथ 
२० करोड रहेको छ। समग्रमा यस अवर्धमा खदु सेवा आय रू. 
२ अबथ ४५ करोडले घािामा रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धमा खदु सेवा आय रू. ३ अबथ ४१ करोडले घािामा 
रहेको र्र्यो। 

टवप्ररे्ण आप्रवाह  

३७. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो मटहनामा टवप्ररे्ण आप्रवाह 
गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा २३.० प्रर्तशतले वृटद्ध भई ९२ अबथ 
७१ करोड रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थमा यस्तो आप्रवाह रू. 
८७ अबथ ५० करोड रहेको र्र्यो। 

चाल ुखाता एवम ्शोधनान्तर खस्र्र्त 

३८. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो मटहनामा शोधनान्तर खस्र्र्त 
रु. ५१ अबथ ४६ करोडले बचतमा रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धमा शोधनान्तर खस्र्र्त रु. 6 अबथ ५ करोडले 
वचतमा रहेको र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्धमा चाल ुखाता रु. २५ 
अबथ ४१  करोडले वचतमा रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही 
अवर्धमा चाल ु खाता रु. ९ अबथ ३४ करोडले घािामा रहेको 
र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 

३९. २०७७ साउन मसान्तमा टवदेशी टवर्नमय सखिर्त २०७६ साउन 
मसान्तको तलुनमा ३४.९ प्रर्तशतले बढेर रु.१4 खबथ ३६ अबथ 
७३ करोड पगुेको छ। २०७६ साउन मसान्तमा यस्तो सखिर्त. 
१0 खबथ ६४ अबथ ६४ करोड रहेको र्र्यो।  

४०. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को पटहलो मटहनाको आयातलाई आधार 
मान्दा टवदेशी टवर्नमय सखिर्तले कररब 1७.३ मटहना बराबरको 
वस्त ुर कररब 1५.६ मटहना बराबरको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात 
धान्न पयाथि रहने देखखन्छ। 

टवर्नमय दर 

41. २०७७ असार मसान्तको तलुनामा २०७७ भदौ मसान्तमा 
अमेररकी डलरसुँग नेपाली रुपयैाुँ २.४ प्रर्तशतले अर्धमूल्यन भई 
अमेररकी डलर एकको खररद टवर्नमय दर रु.११७.५४ रहेको   
छ। २०७६ भदौ मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दर २०७६ असार 
मसान्तको तलुनामा ४.५ प्रर्तशतले अवमूल्यन भई रु.११४.२६ 
रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 

कम्पनी  दताथ   

42. आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को भाद्र मटहनासम्म दताथ भएका 
कम्पनीको संख्या ५,6७३ रहेकोमा चाल ु आर्र्थक वर्थको भाद्र 
मसान्तमा यस्तो सङ्खख्या २७.७ प्रर्तशतले घिेर ४,१०० रहेको 
छ।  

पयथिक आगमन 

43. सन ्२०२० को अगष्टसम्म नेपाल र्भर्त्रएका पयथिक (भारतबाहेक) 
को सङ्खख्या सन ् २०१९ को सोही अवर्धको तलुनामा ७०.८ 
प्रर्तशतले संकुचन भई २ लाख १५ हजार ७ सय १४ रहेको 
छ। कोर्भड-१९ महामारीका कारण अन्तराथटिय हवाई उडान 
प्रभाटवत हुुँदा सन ् २०२० को अगष्ट मटहनामा  २६५ पयथिक 
मात्र नेपाल र्भर्त्रएका छन।् सन ् २०१९ को अगष्ट मटहनामा 
यस्तो संख्या ९४ हजार ७ सय ४९ रहेको र्र्यो। 

अन्य गर्तटवधी 

४६. र्मर्त २०७७ भाद्र ११ गते नेपाल सरकार र टवश्व बैंकबीच 
South Asia Sub-regional Economic Cooperation 

(SASEC) Power Transmission and Distribution System 

Strengthening Project कायाथन्वयनको लार्ग अमेररकी डलर 
२०० र्मर्लयन (कररब रु. २३ अबथ ८८ करोड) बराबरको 
सहरु्लयतपणूथ ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सो 
पररयोजनाको लार्ग नवे सरकारले अमेररकी डलर ३५ र्मर्लयन 
(कररब रु. ४ अबथ १८ करोड) बराबरको अनदुान सहायता गरी 
सह लगानी गने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

४७. र्मर्त २०७७ भाद्र १९ गते नेपाल सरकार र टवश्व बैंकबीच 
टवद्यालय के्षत्र टवकास कायथक्रमका लार्ग १ करोड ८५ लाख 
अमेररकी डलर (रु. कररब १ अबथ २७ करोड) बराबरको 
अनदुान सहायतामा हस्ताक्षर भएको छ। 

४८. र्मर्त २०७७ भाद्र ११ गते माननीय अर्थमन्त्री र संयकु्त 
अर्धराज्य बेलायतका टवदेश तर्ा कमनवेल्र् अटफसका 
राज्यमन्त्री लडथ अहमद बीच द्विपक्षीय सहयोग र टहतका टवर्यमा 
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र्भर्डयो कन्फेरेन्समाफथ त छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा 
बेलायतका मन्त्रीले कोर्भड-१९ ले र्सजथना गरेको कद्वठन 
अवस्र्ालाई सम्बोधन गनथ नेपाललाई ४५.८ र्मर्लयन स्िर्लथङ 
पाउण्डको सहयोग प्याकेजको घोर्णा गनुथहुुँदै नेपालको आर्र्थक 
सधुार, लगानीको वातावरण, वैदेखशक लगानीको सीमा, जलवाय ु
पररवतथनको असर न्यूनीकरण, सगरमार्ा सम्बाद र हररत टवकास 
जस्ता टवर्यमा नेपालर्सत र्प सहयोग बढाउन र सहकायथ गनथ 
बेलायत सरकार ईच्छुक रहेको बताउन ुभयो। 

४९. माननीय अर्थमन्त्री र टवश्व बैकका दखक्षण एखशया के्षत्रका 
उपाध्यक्ष श्री हािथटवग सेफर बीच टवश्वभर फैर्लएको कोरोना 
भाईरस (कोर्भड –१९) ले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास््य के्षत्र र 
जनजीवनमा पारेको एवं पानथ सक्ने प्रभाव, कोर्भड –१९ रोकर्ाम 
र र्नयन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमहरू तर्ा 
टवश्व बैकको सहयोगमा सिार्लत आयोजनाहरुबारे र्मर्त २०७७ 
भाद्र ५ गते र्भर्डयो कन्फरेन्स माफथ त छलफल भयो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५०. साकथ  रािका अर्थमन्त्रीहरूको १५ औ ँ अनौपचाररक बैठक 
माननीय परराि मन्त्री श्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा र्मर्त 
२०७७ भाद्र ३१ गते सम्पन्न भएको छ। माननीय परराि 
मन्त्रीले कोर्भड-१९ को कारणले टवश्व अर्थतन्त्रसुँगै दखक्षण 
एखशयाको अर्थतन्त्रमा पर्न गम्भीर असर परेको र यसबाि मकु्त 
हनु साकथ  रािबीच पारस्पररक सहयोग र साझेदारीको महत्व 
बढेको धारणा राख्नभुयो। 
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