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अर्थ बलेुटिन 

     वर्थ २ अंक ८ 2077 फागनु 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

प्रमखु आर्र्थक झलकहरू 

• चाल ु आर्र्थक वर्थको फागनुसम्म प्रमखु 
समटिगत आर्र्थक पररसूचकहरु 
सकारात्मक रहेका छन।् वस्त ुर्नकासीमा 
र्नरन्तर वृटि भएको छ भने पैठारी समेत 
बढेको छ। कुल व्यापारमा वस्त ु
र्नकासीको अंश तलुनात्मक रुपमा वृटि 
हुुँदै गएको छ। 

• कोरोनाको प्रभाव क्रमश: न्यून भएसुँगै 
आर्र्थक गर्तटवर्िमा भएको टवस्तारबाि 
राजस्व पररचालनमा पर्न सिुार हुुँदै गएको 
छ। यस अवर्िमा लक्ष्यको ९२.५ 
प्रर्तशत राजस्व संकलन भएको छ। वस्त ु
पैठारीमा भएको वृटिसुँगै भन्सार टवन्दमुा 
संकलन हनुे राजस्वमा वृटि हुुँदै गएको 
छ। 

• तर्ाटप, कोरोना महामारीको कारण चाल ु
आर्र्थक वर्थको शरुुका मटहनामा संघीय 
पूुँजीगत खचथ न्यून रहेको कारण समग्र 
खचथमा समेत यसको प्रभाव देखखएको छ।   

• वैदेखशक सहायता प्रर्तविता ७१.५ 
प्रर्तशतले बढेको छ।  

• टवत्तीय स्र्ाटयत्वका प्रमखु सूचकहरु 
समग्रमा सवल रहेका छन।् टवत्तीय 
पहुुँचमा टवस्तार भएको छ। नपे्से 
सूचकाङ्कको वृटिसुँगै पूुँजीबजार र्प सबल 
हुुँदै गएको छ। बीमाको दायरा टवस्तार 
भई बीमा टप्रर्मयम संकलनमा उल्लेख्य 
वृटि भएको छ। 

 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खचथ 

१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को फागनुसम्म संघीय सरकारको कुल खचथ रू. ५ खबथ ७१ अबथ 2 
करोड रहेको छ। कुल खचथ मध्य ेचाल ुखचथ रू. ४ खबथ 55 अबथ 8२ करोड,  पूुँजीगत खचथ रू. 
79 अबथ 70 करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रू. ३5 अबथ 5१ करोड रहेको छ। यस अवर्िमा 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा चाल ुखचथ 1.1 प्रर्तशतले बढेको छ भने पूुँजीगत र 
टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को खचथ क्रमशः 17.7 प्रर्तशत र 44.1 प्रर्तशतले घिेको छ। चाल ुआर्र्थक 
वर्थको शरुु देखख नै कोर्भड-१९ संक्रमणको जोखखमको कारण टवकास र्नमाथणका कायथले वाखछछत 
गर्त र्लन नसकी पूुँजीगत खचथमा अपेखित वृटि हनु सकेको छैन। तर्ाटप, दोस्रो चौमार्सकको 
अखन्तम मटहनामा खचथ क्रमशः बढ्दै गएको छ। 

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

चाल ु 29319.39 40311.39 40839.15 45082.3 45581.6 

पूुँजीगत 5673.75 9415.7 9031.02 9684.9 7969.7 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 5017.75 3171.52 4219.49 6352.6 3550.8 

कुल खचथ 40010.89 52898.61 54089.66 61119.7 57102.1 

   स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

२. कोरोनाको जोखखम कायमै रहेको अवस्र्ा समेत चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनुसम्म गत आर्र्थक वर्थकै 
हाराहारीमा खचथ भएको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्म कुल टवर्नयोखजत बजेिको 
38.7 प्रर्तशत खचथ भएको छ। टवर्नयोखजत वजेि मध्य ेचाल ुखचथ तफथ  48.0 प्रर्तशत, पूुँजीगत 
खचथ 22.6 प्रर्तशत र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  20.6 प्रर्तशत खचथ भएको छ।  

तार्लका (ख): आर्र्थक वर्थ 2077/78 को फागनुसम्मको खचथको खस्र्र्त (रू. करोडमा) 

खचथ शीर्थक 
2076/77 २०७७/७८ 

कुल खचथ खचथ प्रर्तशत कुल खचथ खचथ प्रर्तशत 

चाल ु 45082.29 47.1 45581.60 48.0 

पूुँजीगत 9684.87 23.7 7969.67 22.6 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 6352.56 37.8 3550.83 20.6 

कुल 61119.72 39.9 57102.10 38.7 

 स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

राजस्व पररचालन 
3. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को फागनुसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको 

सोही अवर्िको तलुनामा 4.5 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 5 खबथ 71 अबथ 20 करोड पगेुको 
छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रू. 5 खबथ 27 अबथ 67 करोड र गैरकर राजस्व रू. ४3 
अबथ 53 करोड रहेको छ। यस अवर्िमा अन्य प्रार्ि सटहत कुल प्रार्ि रू. 6 खबथ 3 अबथ 
93 करोड पगेुको छ। 

 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

अर्थ मन्रालय 
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तार्लका (ग): राजस्व लक्ष्य र असलुीको टववरण (रू. करोडमा) 

कर शीर्थक 
आ.व. 

2077/78 
वाटर्थक लक्ष्य 

2076/77 
फागनुसम्मको 

संकलन 

2077/78 
फागनुसम्मको 

संकलन 

फागनु सम्मको 
लक्ष्य 

लक्ष्यको तलुनामा 
असूली % 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

भन्सार महशलु    19,355.47     10,137.31     12,616.07     12,762.20          98.86      24.45  

मूल्य अर्भवृटि कर    30,216.87     16,646.62     17,504.44     19,205.47          91.14       5.15  

उत्पादन, र्बक्री, सेवा     11,203.62      7,091.21       7,450.66       6,656.73         111.93       5.07  

पैठारी    19,013.25      9,555.41     10,053.78    12,548.75          80.12       5.22  

अन्तःशलु्क    15,550.41      7,977.95       8,405.93      9,744.69          86.26       5.36  

आन्तररक उत्पादन     9,892.29      4,896.00       5,036.02       6,010.33          83.79       2.86  

पैठारी      5,658.12      3,081.95       3,369.91       3,734.36          90.24       9.34  

आयकर    23,803.87     13,619.38     12,882.58     12,818.35         100.50      -5.41 

आयकर     21,503.13     12,014.48     11,216.19     11,164.34         100.46      -6.64 

ब्याज कर      2,300.62      1,604.90       1,666.38       1,654.01         100.75       3.83  

अन्य कर#     2,368.40      1,373.19       1,357.90       1,399.95          97.00      -1.11 

कर राजस्व जम्मा   91,294.90     49,754.45     52,766.92     55,930.66          94.34       6.05  

गैर कर जम्मा    9,880.94      4,929.72       4,353.42      5,822.84          74.76     -11.69 

कूल राजस्व जम्मा  101,175.84     54,684.16     57,120.34     61,753.50          92.50       4.45  

अन्य प्रार्ि             -        3,537.61       3,272.62             -          -7.49 

जम्मा राजस्व/प्रार्ि  101,175.84     58,221.78     60,392.96     61,753.50          97.80       3.73  

स्रोत: अर्थ मन्रालय। 

 # अन्य कर शीर्थकमा पवूाथिार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सिुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्भार शलु्क र खशिा सेवा शलु्क संलग्न गररएको। अन्य प्रार्िमा 
गत वर्थको नगद मौज्दात र बेरूज ुअसलुी रकम समावेश गररएको। 

4. चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनुसम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा भन्सार महशलुमा 24.5 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भन े
आयकरको संकलनमा 5.4 प्रर्तशतले कमी आएको छ।  

5. समीिा अवर्िको शीर्थकगत लक्ष्यमा आन्तररक तफथ को मूल्य अर्भवृटि कर र आय कर शीर्थकको राजस्व लक्ष्य भन्दा बढी संकलन भएको 
छ। अन्य शीर्थकको राजस्व संकलनमा केही कमी आए तापर्न समग्र राजस्व संकलन लक्ष्यको ९२.५ प्रर्तशत संकलन भएको छ। 

6. चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनुसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा गैरकर, आयकर र अन्यकर संकलनमा क्रमशः 11.7 
प्रर्तशत, ५.४ प्रर्तशत र 1.1 प्रर्तशतले कमी आएको छ भने अन्य शीर्थकको कर संकलनमा वृटि भएको छ। 

7. चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनुसम्म भन्सार टवन्दमुा संकलन हनुे राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा १४.३ प्रर्तशतले वृटि 
भई रू. २ खबथ ६० अबथ ४० करोड पगेुको छ। यस अवर्िमा आन्तररकतफथ को राजस्व पररचालन (अन्य कर सटहत) ०.९४ प्रर्तशतले 
संकुचन भई रू. २ खबथ ६७ अबथ २७ करोड रहेको छ। 
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चािथ (क):  पर्छल्लो ५ वर्थको फागनु मटहनासम्मको राजस्व संकलनको प्रवखृत्त (रू. करोडमा) 

 
             स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

8. पर्छल्लो ५ वर्थको फागनुसम्म राजस्व पररचालन क्रमश: बढ्दै गएको छ। यद्यटप, पर्छल्ला वर्थमा राजस्व पररचालनको वृटिदर भने 
तलुनात्मक रुपमा न्यून रहेको देखखन्छ। टवत्तीय संघीयताको कायाथन्वयनसुँगै घर वहाल कर, रखजषे्ट्रशन कर र सवारी सािन कर पररचालनको 
अर्िकार संघीय सरकारमा नरहन ेसंवैिार्नक व्यवस्र्ाको कारण पर्छल्ला वर्थमा राजस्व पररचालन वृटिदर न्यून देखखएको हो।  

चािथ (ख): आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ र २०७७/७८ (दायाुँ) को फागनुसम्मको राजस्व संकलन संरचना

 
 

 

9. चालू आर्र्थक वर्थ 2077/78 को फागनु मटहनासम्मको कुल राजस्वमा भन्सार महशलु र मूल्य अर्भवृटि करको टहस्सा गत वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा वृटि भएको छ भने आयकर र गैरकर राजस्वको टहस्सा केही घिेको छ। 

 

संघीय राजस्व 
10. चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनुसम्म संघीय सरकारको राजस्व पररचालन (बाुँडफाुँि अखघको रोयल्िी समते) अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्िको रू. 4 खबथ 82 अबथ 21 करोडको तलुनामा 4.4 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 5 खबथ 3 अबथ 58 करोड रहेको छ। यस अवर्िमा 
प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाुँडफाुँि हनुे कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको रू. 64 अबथ 63 करोडको तलुनामा 4.6 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 
67 अबथ 62 करोड पगेुको छ। 
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करको दायरा टवस्तार 
11. 2077 फागनुसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाताको कुल संख्या 39 लाख 11 हजार 4 सय 64 पगेुको छ। यस अवर्िमा दताथ 

भएका कुल करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाता १5 लाख 48 हजार 9 सय ४ (39.६ प्रर्तशत), व्यखिगत स्र्ायी 
लेखा नम्बर र्लन ेकरदाता 2३ लाख ५४ हजार 3 सय 60 (60.2 प्रर्तशत) र करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर 8 
हजार 2 सय  (0.2 प्रर्तशत) पगेुको छ। यसैगरी मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाताको सङ्खख्या २ लाख 82 हजार 5 सय 26 
र अन्त:शलु्कमा दताथ हनु ेकरदाताको सङ्खख्या १ लाख 9 हजार 2 सय 98 पगेुको छ।  

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

दताथको प्रकार 
२०७७ 

असारसम्म 

आ.व. 2076/077 को 
फागनुसम्ममा  र्प 

आ.व. २०७७/७८ 
को फागनुसम्ममा र्प 

हालसम्मको 
जम्मा 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर (BPAN) 1358934 180,508 189,970 1,548,904 

व्यखिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) 1973452 908,743 380,908 2,354,360 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा 
नम्बर (WPAN) 

5106 3,741 3,094 8,200 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर  3,337,492 1,092,992 573,972 3,911,464 

मू.अ.कर 255963 39,962 26,563 282,526 

अन्तः शलु्क 94292 19,286 15,006 109,298 

    स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 
    नोिः दताथ खारेजीबाि कायम भएको स्र्ायी लेखा नम्बर मार समावेश गररएको। 

वैदेखशक सहायता प्रर्तबिता

12. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को फागनु मटहनासम्म वैदेखशक सहायता 
प्रर्तविता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू.1 खबथ 9 अबथ 28 
करोडको तलुनामा 71.5 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 1 खबथ 87 अबथ 
44 करोड पगुकेो छ। उि प्रर्तवितामध्ये अनदुान सहायता 9.7 
प्रर्तशत र ऋण सहायता 90.3 प्रर्तशत रहेको छ।  

13. चाल ु आर्र्थक वर्थको फागनु मसान्तसम्म द्विपिीय र बहपुिीय  
सहायताको टहस्सा क्रमशः 3.3 प्रर्तशत र 96.7 प्रर्तशत रहेको 
छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो टहस्सा क्रमशः 15.4 
प्रर्तशत र 84.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

14. कुल वैदेखशक सहायता प्रर्तवितामा सडक तर्ा सशुासन िेरमा 
सबैभन्दा बढी 28.8 प्रर्तशत, ऊजाथ िेरमा 24.6 प्रर्तशत र बजेिरी 
सहायताको रूपमा 12.6 प्रर्तशत रहेको छ। 

टवत्तीय िरे  
15. 2077 माघसम्म कुल लगानीमा र्नष्कृ्रय कजाथको अनपुात १.८४ 

प्रर्तशत र टवपन्न िेर तफथ  प्रवाटहत कजाथ अनपुात ७.५९ प्रर्तशत 
रहेको छ।  

16. २०७६ माघसम्म 74६ स्र्ानीय तहमा वाखणज्य बैंकको शाखा संख्या 
पगुेकोमा 2077 माघसम्म यस्तो संख्या 74९ पगुेको छ। त्यसैगरी 
२०७६ माघसम्ममा बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको सङ्खख्या 16४ रहेकोमा 
मजथर प्रकृया पश्चात ्2077 माघ मसान्तमा यस्तो संख्या 143 कायम 
भएको छ। २०७६ माघ मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा 
सङ्खख्या ९, ५५० रहेकोमा 2077 माघ मसान्तमा यस्तो सङ्खख्या 
१०,३६६ पगुेको छ। 

तार्लका (ङ): माघसम्मको टवत्तीय पररसूचकहरू 

टवत्तीय सूचकहरु 2075 2076 2077 

कुल गाहथस््य उत्पादनको अनपुातमा 
कुल र्निेप 102.58 102.92 114.12 
कुल कजाथ 91.93 92.06  99.45  

कुल कजाथ लगानीको अनपुातमा 
र्नष्कृय कजाथ 1.75 1.77 1.84 

टवपन्न िेर कजाथ 6.61 7.00 7.59 

टवत्तीय पहुुँचका पररसूचकहरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा 
(संख्यामा) 

157 164 143 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका 
शाखा सञ्जाल (संख्यामा) ७७३१ ९५५० १०३६६ 

वाखणज्य बैङ्कको उपखस्र्र्त 
भएका स्र्ानीय तह 
(संख्यामा) 

७११ 746 749 

कुल र्निेप खाता (संख्या 
लाखमा) 

256.58 311.12 346.72 

कुल कजाथ खाता (संख्या 
लाखमा) 

13.60 14.98 16.02 

एटिएम (संख्यामा) 3049 3,662 4,254 

भाररत औसत ब्याजदर 

र्निेप 6.67 6.78 4.86 

कजाथ 12.35 11.94 8.89 

  स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक। 
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बीमा िरे 

17. चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनु मटहनासम्म जारी भएका कुल बीमालेख 
संख्यामा अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 14.9 
प्रर्तशतले वृटि भई १ करोड 1 लाख 76 हजार 2 सय 90 पगुेको 
छ। जसमध्य ेजीवन बीमालेख र र्नजीवन बीमा लेखको टहस्सा क्रमशः 
80.5 प्रर्तशत र 19.5 प्रर्तशत रहेको छ। अखघलो वर्थको फागनु 
मसान्तमा यस्तो टहस्सा क्रमशः 81.4 प्रर्तशत र 18.6 प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो। 

18. यस अवर्िमा संकलन भएको बीमा टप्रर्मयम रकम अखघल्लो आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 30.९ प्रर्तशतले वृटि भई रू. 1 
खबथ 2 अबथ 40 करोड पगुेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो 
रकम रू. 78 अबथ 25 करोड रहेको र्र्यो। 

19. यस अवर्िको बीमा टप्रर्मयम संकलनमा जीवन बीमा र र्नखजथवन बीमा 
तफथ को टहस्सा क्रमशः 80.3 प्रर्तशत र 19.7 प्रर्तशत रहेको छ। 

20. 2077 फागनुसम्म वैदेखशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ 
बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या 25.8 प्रर्तशत रहेको छ। 
अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो जनसंख्या 22.9 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूुँजी बजार   

21. 207६ फागनु मसान्तमा 1377.18 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूचकाङ्क 
2077 फागनु मसान्तमा 2458.49 टवन्द ुकायम भएको छ। यस 
अवर्िमा वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा बजार पूुँजीकरण 92.4 प्रर्तशतले 
वृटि भई रू. 33 खबथ 87 अबथ 34 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो रकम रू. 17 खबथ 60 अबथ 93 करोड 
रहेको र्र्यो। 

चािथ (ग): पर्छल्लो ५ वर्थको फागनु मसान्तको नपे्से सूचकाकं 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

22. 2077 फागनु 2 गते 493.59 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूचकाङ्क 
फागनु ९ गते सबैभन्दा उच्च 2640.35 टवन्दमुा कायम रही 
कारोबार भएको अखन्तम द्वदन फागनु २६ गते 2458.49 टवन्द ु
कायम भएको छ।  

 

चािथ (घ): 2077 फागनु मटहनाको नेप्से सूचकाकंको प्रवखृत्त 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

समग्र मूल्य खस्र्र्त 

23. 2077 माघमा वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा उपभोिा मदु्राखस्फर्त 
2.70 प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
मदु्राखस्फर्त 6.87 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। समीिा मटहनामा खाद्य तर्ा 
पेय पदार्थ समूहको मदु्रास्फीर्त 3.02 प्रर्तशत र गैर-खाद्य तर्ा सेवा 
समूहको वाटर्थक औसत मदु्रास्फीर्त 2.44 प्रर्तशत रहेको छ। 
2076 माघको तलुनामा फलफूल उपसमूहको मूल्यवृटि 18.84 
प्रर्तशत, घ्यू तर्ा तेल उपसमूहको मूल्यवृटि 18.14 दाल तर्ा 
गेडागडुी उपसमूहको मूल्यवृटि 10.41 प्रर्तशत र सूतीजन्य 
वस्तहुरूको मूल्य वृटि 10.41 प्रर्तशत रहेको छ।  

वस्त ुर्नकासी  

24. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को फागनु मटहनासम्म कुल वस्त ुर्नकासी 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 7.८ प्रर्तशतले वृटि भई 
रू. 80 अबथ 78 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा कुल वस्त ुर्नकासी रू. 74 अबथ 91 करोड रहेको र्र्यो। 

25. यस अवर्िमा भिमासको प्रशोर्ित तेल, खचया, जमोठ कपडा, अलैँची 
लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ भने सेन्रे्टिक यानथ, फलफूलको 
जसु, ऊनी गलैँचा कापेि लगायतका वस्तकुो र्नकासी घिेको छ।  

26. चाल ुआर्र्थक वर्थको फागनुसम्मको कुल र्नकासीमध्ये भारत, चीन, र 
अन्य देशहरूतफथ  भएको र्नकासीको अंश क्रमशः 72.0 प्रर्तशत, 
0.८ प्रर्तशत र 27.2 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो र्नकासी क्रमशः 63.0 प्रर्तशत, 2.2 प्रर्तशत र 
34.8 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  
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तार्लका (च): फागनुसम्म र्नकासी भएका प्रमखु १०          

(रू. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

भिमासको तेल प्रशोर्ित 752.15 2312.62 207.5 

सेन्रे्टिक यानथ 592.2 501.14 -15.4 

अलैची 322.62 495.2 53.5 

उनी गलैंचा कापेि 490.17 474.95 -3.1 

तयारी कपडा 379.49 361.71 -4.7 

खचया 185.24 300.22 62.1 

जिुका बरु्नएका कपडा 223.96 291.17 30.0 

जमोठ कपडा 169.69 274.84 62.0 

फलफुलको जसु 251.72 238.27 -5.3 

अन्य कपडा # 219.45 227.5 3.7 

अन्य   3903.98 2600.15 -33.4 

जम्मा 7490.67 8077.77 7.8 

 स्रोत: भन्सार टवभाग ।              # उनी, सतुी, िेरीकिन बाहेकका 
27. यस अवर्िमा भारत तफथ को वस्त ु र्नकासी 50.9 प्रर्तशतले वृटि 

भएको छ भने चीन तफथ को र्नकासी 54.6 प्रर्तशतले घिेको छ।  

वस्त ुपैठारी 

28. चाल ुआर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को फागनु मटहनासम्म कुल वस्त ु
पैठारीमा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा र्समान्त वृटि 
देखखएको छ। यस अवर्िमा कुल पठैारी रू. 9 खबथ 4३ अबथ 99 
करोड रहेको छ।अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ु
पैठारी रू. ९ खबथ 24 अबथ 24 करोड रहेको र्र्यो। 

तार्लका  (छ) : फागनुसम्म पैठारी भएका प्रमखु १० वस्तहुरू  

(रू. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

र्डजेल 6703.21 4739.53 -29.3 

एम.एस.टवलेि 3224.62 4445.9 37.9 

मोवाइल िेर्लफोन 1437.04 2630.55 83.1 

भिमासको तेल 
(कच्चा) 

1136.21 2502.33 120.2 

एल. टप. ग्यास 2163.94 2105.27 -2.7 

तयारी कपडा 2114.47 2008.94 -5.0 

पेट्रोल 2398.41 1926.77 -19.7 

चामल 1432.24 1917.5 33.9 

एच.आर.र्सि 1848.66 1804.17 -2.4 

अन्य कोइला 1355.02 1780.92 31.4 

अन्य   68610.41 68536.93 -0.1 

जम्मा 92424.23 94398.81 2.1 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

29. यस वर्थ प्रशोर्ित भिमासको कच्चा तेल, मोबाइल िेर्लफोन, एम. एस. 
टवलेि, चामल लगायतका वस्तकुो पठैारी बढेको छ भने र्डजेल, पेट्रोल, 
तयारी कपडा लगायतका वस्तकुो पठैारी घिेको छ। 

30. यस अवर्िको कुल पैठारीमध्ये भारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  भएको 
पैठारीको अंश क्रमशः 65.9 प्रर्तशत, 14.4 प्रर्तशत र 19.7 
प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात क्रमश: 
64.5 प्रर्तशत, 14.6 प्रर्तशत र 20.8  प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

31. यस अवर्िमा भारत तफथ को वस्त ुपैठारी 1.6 प्रर्तशतले वृटि भएको 
छ भने चीन तफथ को पैठारी 2.0 प्रर्तशतले घिेको छ।  

व्यापार सन्तलुन 

32. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को फागनु मटहनासम्मको कुल वस्त ुव्यापार 
घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 1.6 प्रर्तशतले 
वृटि भई रू. ८ खबथ 63 अबथ 21 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो वस्त ुव्यापार घािा रू. 8 खबथ 49 अबथ 
3३ करोड र्र्यो।  

चािथ (ङ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको फागनुसम्मको वस्त ु
व्यापार घािाको खस्र्र्त  (रू. अबथमा) 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

33. तलुनात्मक रुपमा वस्त ु र्नकासी वृटिदर बढी देखखए तापर्न पैठारी 
व्यापारको आकार बढी भएको कारण वस्त ुव्यापार घािा 1.6 प्रर्तशतले 
वृटि भएको छ। 

चािथ (च) : पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको फागनुसम्मको कुल 
वस्त ुव्यापारमा र्नकासी र पैठारीको अंश (प्रर्तशतमा) 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग। 
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34. यस अवर्िको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासी र पठैारीको अंश क्रमशः 
7.9 प्रर्तशत र 92.1 प्रर्तशत रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िमा यस्तो अंश क्रमश 7.5 प्रर्तशत र 92.5 प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
35. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को माघसम्म कुल सेवा आय गत वर्थको  

सेवा आय रू. १ खबथ 6 अबथ 50 करोडको तलुनामा 55.2 प्रर्तशतले 
संकुचन भई रू. 47 अबथ 73 करोड रहेको छ। सारै् यस अवर्िमा 
सेवा खचथमा 27.2 प्रर्तशतले संकुचन भई रू.  79 अबथ 75 करोड 
रहेको छ।  

36. चाल ु आर्र्थक वर्थको माघसम्म खदु सेवा आय रू. 32 अबथ 3 
करोडले घािामा रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
आय रू. 3 अबथ 8 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। पयथिन आयमा 
उल्लेख्य कमी आएको कारण खदु सेवा आय घािा उच्च देखखएको 
हो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह  
37. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को माघसम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत आर्र्थक 

वर्थको रू. 5 खबथ 11 अबथ 94 करोडको तलुनामा 10.9 प्रर्तशतले 
वृटि भई रू. 5 खबथ 67 अबथ 70 करोड पगुेको छ। अखघल्लो 
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो आप्रवाह 0.7 प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

चाल ुखाता एवम ्शोिनान्तर खस्र्र्त 
38. आर्र्थक वर्थ २०७7/७८ को माघसम्म शोिनान्तर खस्र्र्त रू. 97 

अबथ 36 करोडले बचतमा रहेको छ। अखघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा शोिनान्तर खस्र्र्त रू. 21 अबथ 61 करोडले बचतमा रहेको 
र्र्यो। त्यसैगरी यस अवर्िमा चाल ुखाता रू. १ खबथ 1 अबथ 90 
करोडले घािामा रहेको छ। अखघल्लो वर्थको सोही अवर्िमा चाल ु
खाता रू. १ खबथ 6 अबथले घािामा रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 
39. आर्र्थक वर्थ 20७६ माघ मसान्तमा रू. 10 खबथ 38 अबथ 92 

करोड रहेको टवदेशी टवर्नमय सखिर्त 2077 को सोही अवर्िमा 
40.7 प्रर्तशतले बढेर 14 खबथ 62 अबथ 3 करोड पगुेको छ।  

40. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को माघसम्मको आयातलाई आिार मान्दा 
टवदेशी टवर्नमय सखिर्तले कररब 13.1 मटहनाको वस्त ुआयात र 

11.9 मटहनाको वस्त ु तर्ा सेवाको आयात िान्न पयाथि रहने 
देखखन्छ। 

टवर्नमय दर 

41. २०७७ असार मसान्तको तलुनामा २०७७ फागनुमसान्तमा अमेररकी 
डलरसुँग नेपाली रूपैयाुँ ३.६२ प्रर्तशतले अर्िमूल्यन भई अमेररकी 
डलर एकको खररद टवर्नमय दर रू.११६.१६ पगुेको छ। २०७७ 
असार मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दर रू.120.37 रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 
पयथिक आगमन 
42.  सन ् २०२१ को फेब्रअुरीसम्म हवाई मागथबाि नेपाल आउने 

पयथिकको सङ्खख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 87.4 
प्रर्तशतले न्यून भई 18 हजार 20 रहेको छ। सन ्२०20 को 
सोही अवर्िमा यस्तो सङ्खख्या 1 लाख 43 हजार 47 रहेको र्र्यो। 
तर, सन ्2021 जनवरी मटहनाको तलुनामा फेब्रवुरी मटहनामा पयथिक 
आगमन 3.1 प्रर्तशतले वृटि भएको छ। कोर्भड-१९ महामारीको 
प्रत्यि प्रभाव पयथिक आगमनमा पदै आएको छ। 

 

कम्पनी  दताथ   
43. आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को फागनुसम्म दताथ भएका कम्पनीको 

संख्या 16 हजार ९ सय 30 रहेकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो सङ्खख्या 22.4 प्रर्तशतले वृटि भई 20 हजार ७ सय 
२८ पगुेको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण दर क्रमश: न्यून हुुँदै 
गएकोले आर्र्थक व्यवसाय सिालन क्रमश: सिुारोन्मूख हुुँदै गएको 
छ।  

टवदेशी लगानी प्रर्तविता 
44. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को फागनु मटहनासम्म टवदेशी लगानीमा 

दताथ भएका उद्योगको संख्या (उद्योग टवभागमा दताथ भएका) मा कमी 
आई 132 कायम रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा सो 
सङ्खख्या 173 रहेको र्र्यो। त्यस्ता उद्योगमा कुल प्रस्ताटवत 
लगानीमा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 14.3 
प्रर्तशतले कमी आई रू. २5 अबथ 42 करोड कायम भएको छ। 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा कुल प्रस्ताटवत टवदेशी लगानी रू. 
29 अबथ 67 करोड रहेको र्र्यो। 

नीर्तगत तर्ा कानूनी टवर्य र राय परामशथ 

45. र्मर्त २०७७/११/३ मा सहलगानी सम्बन्िी (पटहलो संशोिन) 
कायथटवर्ि, २०७७ को सूचना राजपरमा प्रकाशनको लार्ग मदु्रण 
टवभागमा पठाईएको। 

46. र्मर्त २०७७/११/।१० मा राजस्व परामशथ टवकास सर्मर्त 
(गठन) आदेश, २०७६ बमोखजम र्नयिु पदार्िकारीहरुको 
पाररश्रर्मक एवं सेवा सटुविा सम्बन्िी सूचना राजपरमा प्रकाशनको 
लार्ग मदु्रण टवभाग पठाईएको। 

47. नेपाल चािथडथ एकाउण्िेन्िस ् संस्र्ाबाि Institute of  Internal 

Auditors India (IIA-India)  सुँगको Mutual Recognition 

Agreement को स्वीकृर्त मागका सम्बन्िमा टवर्भन्न टवर्यहरु 
समावेश गरी Mutual Recognition Agreement गनथ सहमर्त प्रदान 
गररएको। 
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48. अर्थ मन्रालयको स्वार्मत्वमा रहेको नेपाल पनुबीमा कम्पनी 
र्लर्मिेडको 4,40,39,051 टकत्ता शेयर अभौर्तकीकरणको लार्ग 
सावथजर्नक ऋण व्यवस्र्ापन कायाथलयमा पठाइएको। 

49. Emerging Nepal Limited ले जारी गरेको हकप्रद शेयर खररद गने 
सम्बन्िमा टवत्तीय व्यवस्र्ा अन्तगथत शेयर लगानी शीर्थकबाि रू. 
2,50,200।00 उपलब्ि गराउने र्नणथय भएको। 

50. नेपाल पनुबीमा कम्पनी र्लर्मिेड, कमथचारी सेवा शतथ (पटहलो 
संशोिन) टवर्नयमावली, 2077 र दरवन्दी तर्ा सांगठर्नक संरचना 
लोकसेवा आयोगबाि प्राि परामशथ समेतको आिारमा स्वीकृर्त 
प्रदान गररएको। 

51. आगामी आर्र्थक वर्थ 2078/79 का लार्ग प्रस्ताटवत 
सहलगानीका आयोजनाहरुको प्राटवर्िक मूल्याङ्कन गनथ सम्बखन्ित 
मन्रालयमा रहेका प्राटवर्िक सर्मर्तमा प्रस्तावहरु पठाइएको ।

मन्रालयका गर्तटवर्िहरू 

52. अन्तराथटष्ट्रय व्यापार वा भन्सार जाुँचपाससुँग सम्बखन्ित र्सफाररशपर, 

अनमुर्तपर, इजाजतपर, प्रमाणपर र अन्य र्नवेदन नेपाल राटष्ट्रय 
एकिार प्रणाली (Nepal National Single Window-NNSW) माफथ त 

कायाथन्वयनमा ल्याउन  र्नकासी तर्ा पठैारीकताथले पेश गने कागजात 
अनलाइन माफथ त कायाथन्वयन गने कायथ शरुु भएको छ। 

 

अन्य गर्तटवर्िहरू 

 

53. माननीय अर्थमन्री टवष्णपु्रसाद पौडेलको समपुखस्र्र्तमा र्मर्त 
2077 फागनु 5 गते अर्थ  मन्रालयमा  पूवथ सखचवहरूसुँग आर्र्थक 

वर्थ २०७८/७९ को बजेि तयारी सम्बन्िी बैठक सम्पन्न भएको 
छ। कोर्भड-१९ पर्छको आर्र्थक पनुरूत्र्ानतफथ  ध्यान केखन्द्रत गनथ 
पूवथ अर्थ सखचवहरूले सझुाव द्वदन ुभएको र्र्यो। 

54. र्मर्त 2077 फागनु १४ गते नेपाल सनुचाुँदी व्यवसायी रत्न तर्ा 
आभरु्ण महासंघका पदार्िकारीहरूले माननीय अर्थमन्रीज्यू समि 
सनुचाुँदी व्यवसायको िेरमा गररनपुने सिुारका सम्बन्िमा ज्ञापनपर 
पेश गनुथ भएको छ।  

55. र्मर्त 2077 फागनु १७ गते माननीय अर्थमन्री टवष्णपु्रसाद 
पौडेलले आगामी वर्थको बजेिबारे नेपाली सेनासुँग छलफल गनुथ 

भयो। नेपाली सेनािारा भकूम्पबाि िर्त भएका संरचना लगायतका 
पूवाथिार र्नमाथणका लार्ग आवश्यक बजेि व्यवस्र्ा हनु अनरुोि 
भएको छ। 

56. र्मर्त 2077 फागनु १७ गते नेपाल उद्योग पररसंघका 
पदार्िकारीिारा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अर्भयानबारे माननीय 
अर्थमन्री टवष्णपु्रसाद पौडेललाई जानकारी गराइएको छ। 
अविारणा राम्रो भएको र यसबारे र्प छलफल गरेर अखघ बढने 
अर्थमन्री पौडेलले बताउन ुभएको छ। 

57. अर्थ मन्रालयले १ सय १३ विा स्र्ानीय तहमा र्नमाथणार्िन 
स्वास््य सेवा केन्द्रका लार्ग रू. १ अबथ ८ करोड ५३ लाख २३ 
हजार रकम र्नकासा गरेको छ। 
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