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वर्ष २                                                                                    अंक ६ 

अर्ष बलेुटिन 
 (आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को अर्षवाटर्षक तथ्याङ्कमा आर्ारित) 

 

मलुकुको वतषमान आर्र्षक परिदृष्य 

(चाल ुआर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पटिलो ६ मटिनाको तथ्याङ्कमा आर्ारित) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमखु झलकिरु 

 कोर्िड-१९ को संक्रमण जोखखम कायमै ििेको कािण आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पटिलो ६ मटिनामा आर्र्षक 
गर्तटवर्र्िरु पूणषरुपमा चलायमान निएतापर्न रे्िै जसो आर्र्षक परिसूचकिरु सन्तोर्जनक ििेका छन।् कोर्िड-१९ 
को संक्रमण, िोकर्ाम, र्नयन्रण ि उपचािको क्रममा अवलम्बन गरिएका टक्रयाकलापिरुबाि संक्रमण जोखखम 
क्रमश: घट्दै गई लगानी, उत्पादन ि उपिोग क्रमश: बढ्दै जान र्ालेको छ। आमनागरिकको जनजीवन सिज 
वन्दै गएको छ। कोर्िड-१९ र्बरूद्धको खोप अर्ियान सरुू िएबाि उपिोक्ता तर्ा व्यावसायीिरुको आत्मटवश्वास 
बढेको िुुँदा त्यसको सकािात्मक प्रिाव अर्षतन्रमा देखखन र्ालेको छ। 

 चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्म औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त ३.७२ प्रर्तशत ििी मूल्य खस्र्िता कायम िएको छ। 

 संघीय सिकािी खचष १.२७ प्रर्तशतले बढेको छ। कोिोना मिामािीको कािण पुुँजीगत खचषले अपेखित गर्त र्लन 
सकेको छैन। पर्छल्ला मटिनािरुमा िाजस्व परिचालन क्रमश: सरु्ािोन्मखु ििेको छ। यस अवर्र्मा िन्साि टवन्दमुा 
संकलन िनुे िाजस्व ४.७ प्रर्तशतले बढेको छ। 

 किको दायिा टवस्ताि िुुँदै गएको छ। स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको सङ्ख्या करिव ३७ लाख ४८ िजाि 
पगुेको छ।  

 वैदेखशक सिायता प्रर्तबद्धता १५७.० प्रर्तशतले बढेि रू १८७ अबष ४४ किोड पगुेको छ। यस अवर्र्मा रू. ३७ 
अबष ५० किोड विाविको वैदेखशक सिायता प्राप्त िएको छ। सावषजर्नक ऋण दाटयत्व रु. १५ खबष ७ अबष पगुेको 
छ। यस अवर्र्मा रू. ५७ अबष आन्तरिक ऋण परिचालन िएको छ। 

 वस्त ुपैठािीमा आएको संकुचन तर्ा र्नकासीमा िएको वटृद्धको कािण व्यापाि तर्ा चाल ुखाता घािामा तलुनात्मक 
रुपमा सरु्ाि िएको छ। शोर्ानान्ति खस्र्र्त रू. १२५ अबषले वचतमा ििेको छ। मिामािीको समयमा समेत 
टवप्ररे्ण आप्रवाि ११.१ प्रर्तशतले बढेको छ। 

 टवदेशी टवर्नमय सखिर्त रू. १४ खबष ९४ अबष पगुेको छ। उक्त सखिर्तले १२.६ मटिनाको वस्त ु तर्ा सेवाको 
आयात र्ान्न पगु्ने अनमुान छ।  

 कोिोना मिामािीको कािण वैदेखशक िोजगािीमा जान नयाुँ तर्ा अखन्तम श्रम स्वीकृर्त ि पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने 
नेपाली कामदािको सङ्ख्यामा व्यापक रुपमा संकुचन िएको छ। पयषिक आगमन संकुचन िएका कािण िोिल तर्ा 
पयषिन उद्योगमा ठूलो र्क्का पगुकेो छ।  

 यस अवर्र्मा टवत्तीय िेरका परिसूचकिरु प्राय: सकािात्मक ििेका छन।् टवत्तीय पिुुँचमा वटृद्ध िएको छ। ४ 
स्र्ानीय ति बािेक सबै तिमा वाखणज्य बैङ्कको उपखस्र्र्त ििेको छ। कजाष ि र्निेपको िारित औसत ब्याजदि 
तलुनात्मक रुपमा घिेको छ। बीमा टप्रर्मयम संकलन बढेको छ। पुुँजीबजािमा लगानीकताषको आकर्षण बढ्दै गएको 
कािण नेप्से सूचकाङ्क िालसम्मकै उच्च टवन्दमुा पगुेको छ। सारै्, बजाि पुुँजीकिण रू. ३० खबष ८० अबष पगुेको 
छ। 
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संघीय सिकािी खचष 
१. आर्र्षक वर्ष २०७7/७8 को पौर्सम्म संघीय सिकािको कुल खचष रू. ४ खबष १५ अबष ७५ किोड पगुेको छ।यो 

िकम गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा िएको खचष रू. ४ खबष १० अबष ५२ किोडको तलुनामा १.२७ प्रर्तशतले 
बढी िो। कुल खचष मध्ये चाल ुखचष रू. ३ खबष ४२ अबष ३६ किोड, पुुँजीगत खचष रू. ५० अबष ८२ किोड ि 
टवत्तीय व्यवस्र्ा तफष  रू. २२ अबष ५७ किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा चाल ुखचष १०.५६ प्रर्तशतले बढेको छ िन े
पुुँजीगत ि टवत्तीय व्यवस्र्ा तफष को खचष क्रमशः १९.६० प्रर्तशत ि ४०.०८ प्रर्तशतले घिेको छ ।  

चािष (१): पर्छल्लो ५ वर्षको पौर् मटिनासम्मको खचषको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

             स्रोतः अर्ष  मन्रालय/मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय। 

२. चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर् मटिनासम्म कुल टवर्नयोखजत बजेिको 2८.१९ प्रर्तशत खचष िएको छ। यस अवर्र्मा असोज 
मटिनामा सवैिन्दा बढी खचष (८.९९ प्रर्तशत) िएको छ िने श्रावण मटिनामा सबैिन्दा कम खचष (०.१३ प्रर्तशत) 
िएको छ। गत आर्र्षक वर्षको पौर्सम्म टवर्नयोखजत बजेिको २६.७१ प्रर्तशत खचष िएको र्र्यो। 

३. यस अवर्र्मा चाल ुखचष तफष  टवर्नयोखजत बजेिको ३६.०८ प्रर्तशत, पुुँजीगत खचष १४.४० प्रर्तशत ि टवत्तीय व्यवस्र्ा 
तफष  १३.०६ प्रर्तशत खचष िएको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा चाल,ु पुुँजीगत ि टवत्तीय व्यवस्र्ा तफष  
क्रमशः ३२.३५ प्रर्तशत, १५.३८ प्रर्तशत ि २२.१२ प्रर्तशत िकम खचष िएको र्र्यो। 

४. चाल ुआर्र्षक वर्षको सरुुदेखख नै कोिोना मिामािीको कािण आर्र्षक गर्तटवर्र्िरुमा संकुचन आएको कािण सो को 
प्रिाव संघीय सिकािी खचषमा समेत पिेको छ। यद्यटप पर्छल्ला मटिनािरुमा कोिोना मिामािीको प्रिाव क्रमश: न्यून 
िुुँदै गएको कािण तद्अनरुुपको प्रिाव सिकािी खचषमा समेत पिेको छ।  

तार्लका (२): चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्मको मार्सक खचष खस्र्र्त (रू. किोडमा) पुुँजी खचष प्रगर्त (प्रर्तशतमा) 

मटिना चाल ुखचष खचष प्रगर्त पुुँजीगत खचष खचष प्रगर्त 
टवत्तीय 
व्यवस्र्ा 

खचष 
प्रगर्त 

कुल संघीय 
खचष खचष प्रगर्त 

श्रावण 172.83 0.18 13.33 0.04 11.75 0.07 197.91 0.13 

िदौ 6151.51 6.48 361.92 1.03 145.53 0.84 6658.96 4.52 

असोज 11937.55 12.58 1129.33 3.20 184.11 1.07 13250.99 8.99 

कार्तषक 4750.31 5.01 1439.94 4.08 608.92 3.52 6799.17 4.61 

मखङ्खसि 5062.08 5.33 649.65 1.84 227.05 1.31 5938.78 4.03 

पौर् 6161.35 6.49 1487.52 4.21 1079.86 6.25 8728.73 5.92 

पौर्सम्मको जम्मा 34235.63 36.08 5081.69 14.40 2257.22 13.06 41574.54 28.19 

   स्रोत: मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय।    
िाजस्व परिचालन 

५. आर्र्षक वर्ष २०७7/७8 को पौर्सम्म संघीय सिकािको कुल िाजस्व रू.४ खबष २२ अबष 2४ किोड ििेको छ। यो 
िाजस्व गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को िाजस्वको तलुनामा २.५ प्रर्तशतले कमी िनु गएको छ। कुल िाजस्वमा 
कि िाजस्व रू. ३ खबष 8६ अबष 5३ किोड ि गैिकि िाजस्व रू. ३५ अबष 70 किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा 
कुल िाजस्व ि अन्य प्रार्प्त सटित कुल प्रार्प्त रू. ४ खबष ५० अबष ६ किोड ििेको छ। 

खचष शीर्षक 
पौर्सम्म वटृद्धदि 

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७६/७७ २०७७/७८ 

चाल ुखचष 21863.9 33104.3 29657.6 3096५.१ 34235.6 4.४१ 10.5६ 

पुुँजीगत खचष 3523.88 4839.22 5552.03 6३२०.४ 5081.69 13.८४ -19.६० 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 2082.14 2021.97 2372.47 37६६.८ 2257.22 5८.७७ -४०.०८ 

कुल संघीय खचष 27470 39965.4 37582.1 4१०५२.३ 41574.5 ९.२३ 1.२७ 
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चािष (१): पर्छल्लो ५ वर्षको पौर् मटिनासम्मको िाजस्व संकलनको प्रवखृत्त (रू.किोडमा) 

 
                      स्रोतः अर्ष मन्रालय/मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय। 

६. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा संकर्लत कुल िाजस्वमा सबैिन्दा बढी अंश मूल्य अर्िवटृद्ध किको २९.७ 
प्रर्तशत ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा िन्साि मिशलु ि मूल्य अर्िवटृद्ध किको अंश बढेको 
छ िने आयकि, अन्य कि ि गैिकि िाजस्वको अंश घिेको छ। अन्त:शलु्क िाजस्वको अंशमा िने परिवतषन िएको 
देखखदैन। कुल िाजस्वमा कि िाजस्वको अंश ९१.५ प्रर्तशत ििेको छ। 

तार्लका (३) : पर्छल्लो ५ वर्षको पौर् मटिनासम्मको िाजस्व संिचनाको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 
आर्र्षक वर्ष िन्साि मिशलु मू.अ.कि अन्त:शलु्क आयकि अन्य कि कि िाजस्व गैिकि कुल िाजस्व 

2073-09 5,545.4 7,475.0 4,388.1 6,188.6 1,969.8 25,566.9 2,190.3 27,757.2 
िाजस्वमा अंश  20.0 26.9 15.8 22.3 7.1 92.1 7.9 100.0 
2074-09 6,195.1 9,240.7 4,697.9 7,200.1 2,362.3 29,696.2 3,813.8 33,510.0 
िाजस्वमा अंश 18.5 27.6 14.0 21.5 7.0 88.6 11.4 100.0 
2075-09 7,964.1 11,710.0 6,150.6 8,642.8 1,287.0 35,754.6 3,708.9 39,463.5 
िाजस्वमा अंश 20.2 29.7 15.6 21.9 3.3 90.6 9.4 100.0 
2076-09 7,792.5 12,675.4 6,364.5 11,259.8 1,105.3 39,197.5 4,126.8 43,324.3 
िाजस्वमा अंश 18.0 29.3 14.7 26.0 2.6 90.5 9.5 100.0 
2077-09 9,078.5 12,523.6 6,192.8 9,914.8 943.8 38,653.4 3,570.2 42,223.6 
िाजस्वमा अंश 21.5 29.7 14.7 23.5 2.2 91.5 8.5 100.0 

          स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

७. चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्म संकर्लत कुल िाजस्व मध्ये कि िाजस्व ि गैिकि िाजस्वको टिस्सा क्रमश: ९१.५ 
प्रर्तशत ि ८.५ प्रर्तशत ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो अंश क्रमश: ९०.५ प्रर्तशत ि ९.५ 
प्रर्तशत ििेको र्र्यो। कुल िाजस्वमा मूल्य अर्िवटृद्ध कि, आयकि, िन्साि मिशलु ि अन्त:शलु्कको टिस्सा क्रमश: 
२९.७ प्रर्तशत, २३.५ प्रर्तशत, २१.५ प्रर्तशत ि १४.७ प्रर्तशत ििेको छ। 

चािष (२): चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनाको िाजस्व संिचना (प्रर्तशतमा) 

 
            स्रोत: अर्ष मन्रालय। 
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८. चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्ममा गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा िन्साि मिशलुमा १६.५ प्रर्तशतले वटृद्ध 
िएको छ िने किका अन्य टवर्िन्न शीर्षकमा संकलन िएको िाजस्वमा कमी आएको छ। अन्य प्रार्प्त िने वटृद्ध िएको 
छ।  

९. चाल ुवर्षको पौर्सम्मको शीर्षकगत लक्ष्यमा आयकि शीर्षकको ब्याज कि उपशीर्षक ि मूल्य अर्िवटृद्ध कि शीर्षकको 
उत्पादन/र्बक्री उपशीर्षकमा िाजस्व लक्ष्य िन्दा बढी संकलन िएको छ िने अन्य शीर्षकको िाजस्व संकलनमा लक्ष्य 
िन्दा कमी आई समग्र िाजस्व संकलन लक्ष्यको 8८.८५ प्रर्तशत संकलन िएको छ। 

तार्लका (४): िाजस्व लक्ष्य ि असलुीको टवविण (रू.किोडमा) 

कि शीर्षक 

आ.व. 
२०७७/७८ 
वाटर्षक लक्ष्य 

पौर्सम्मको िाजस्व असलुी प्रर्तशत 
परिवतषन 

आ.व. 
२०७७/७८  को 
पौर्सम्मको लक्ष्य 

पौर्सम्मको 
लक्ष्यको तलुनामा 

असूली % 
२०७६/७७ २०७७/७८ 

िन्साि मिशलु 19355.47 7792.53 9078.48 16.50 9644.88 94.13 

मूल्य अर्िवृटद्ध कि 30216.87 12675.40 12523.61 -1.20 14645.38 85.51 

उत्पादन, र्बक्री, 
सेवा 

11203.62 5299.04 5485.95 3.53 5138.76 106.76 

पैठािी 19013.25 7376.37 7037.66 -4.59 9506.63 74.03 

अन्तःशलु्क 15550.41 6364.51 6192.78 -2.70 7437.28 83.27 

आन्तरिक 
उत्पादन 

9892.29 3847.71 3784.04 -1.65 4608.22 82.12 

पैठािी 5658.12 2516.80 2408.74 -4.29 2829.06 85.14 

आयकि 23803.87 11259.78 9914.77 -11.95 10726.57 92.43 

आयकि 21503.13 10146.88 8728.46 -13.98 9573.04 91.18 
ब्याज कि 2300.62 1112.90 1186.30 6.60 1153.52 102.84 

अन्य कि# 2368.40 1105.27 943.79 -14.61 1107.36 85.23 

कि िाजस्व जम्मा ९१२९४.९०

० 

39197.50 38653.42 -1.39 43561.48 88.73 

गैि कि  9880.94 4126.84 3570.17 -13.49 3958.48 90.19 

कुल िाजस्व जम्मा 101175.84 43324.34 42223.59 -2.54 47519.96 88.85 

अन्य प्रार्प्त 0.00 2648.92 2782.83 5.06 0.00 0.00 

जम्मा 101175.84 45973.26 45006.42 -2.10 47519.96 94.71 

      स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

 #  अन्य कि शीर्षकमा पूवाषर्ाि सेवाको उपयोग, सडक ममषत तर्ा सरु्ाि दस्तिु, सडक र्नमाषण तर्ा सम्िाि शलु्क ि खशिा सेवा शलु्क मार संलग्न 
गरिएको। अन्य प्रार्प्तमा अखघल्लो वर्षको नगद मौज्दात ि वरेुज ुिकम समावशे गरिएको छ।   

१०. यस अवर्र्मा िन्साि र्बन्दमुा संकलन िएको कि िाजस्व गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा ४.७४ 
प्रर्तशतले बढेि रू. १ खबष ८५ अबष २५ किोड पगुेको छ िने आन्तरिकतफष को कि िाजस्व (अन्य कि सटित) 
६.४३ प्रर्तशतले घिेि रू. २ खबष १ अबष २९ किोड ििेको छ। यस अवर्र्को संकर्लत कि िाजस्वमा 
आन्तरिकतफष  संकलन िएको कि िाजस्वको अंश ५२.१ प्रर्तशत ििेको छ। 

तार्लका (५) : चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर् मटिनासम्मको मार्सक िाजस्व परिचालन (रू. किोडमा)
िाजस्व शीर्षक श्रावण िदौ असोज कार्तषक मंर्सि पौर् जम्मा 

िन्साि मिशलु 1012.19 1104.65 1641.08 1743.39 1678.63 1898.55 9078.48 

मूल्य अर्िवटृद्ध कि 2091.34 1783.99 1931.01 2057.29 2151.60 2508.37 12523.61 

अन्तःशलु्क 762.93 756.11 1378.53 1164.59 1053.86 1076.75 6192.78 

आयकि 1713.94 762.98 1048.21 1100.02 786.01 4503.61 9914.77 

अन्य कि 78.49 85.03 192.32 195.83 184.43 207.68 943.79 

कि िाजस्व जम्मा 5658.89 4492.78 6191.14 6261.12 5854.53 10194.96 38653.42 

गैि कि  225.85 160.57 507.20 517.74 259.03 1899.80 3570.17 

कुल िाजस्व जम्मा 5884.74 4653.34 6698.34 6778.86 6113.56 12094.76 42223.59 

अन्य प्रार्प्त 781.07 334.50 1140.91 195.79 101.26 229.30 2782.83 

जम्मा िाजस्व/प्रार्प्त 6665.80 4987.85 7839.25 6974.65 6214.82 12324.06 45006.42 

स्रोत: अर्ष मन्रालय। 
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११. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनाको कुल िाजस्व परिचालनमा पौर् मटिनामा मार संकलन िएको िाजस्वको अंश 
२८.६ प्रर्तशत ििेको छ। पौर् मटिनामा मार गैिकि िाजस्व ५३.२ प्रर्तशत संकलन िएको छ िने कि िाजस्व 
२८.६ प्रर्तशत संकलन िएको छ। मूल्य अर्िवटृद्ध कि, आयकि, िन्साि मिशलु शीर्षकमा संकलन िएको िाजस्व 
पौर् मटिनामा उच्च ििेको छ िने अन्त:शलु्क िाजस्व असोज मटिनामा उच्च ििेको छ। कोिोना संक्रमणको कािण 
श्रावण ि िदौ मटिनामा िन्साि मिशलु परिचालन तलुनात्मक रुपमा न्यून ििेपर्न िदौ पश्चात िन्साि मिशलुको 
संकलन क्रमश: सरु्ाि िएको छ। 

चािष (३): चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्मको मार्सक िाजस्व परिचालनको खस्र्र्त  (रू. किोडमा) 

 

                       स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

संघीय िाजस्व 

१२. चाल ु आर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा संघीय सिकािको िाजस्व परिचालन (बाुँडफाुँि अखघको िोयल्िी समेत) 
अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को रू. ३ खबष ८३ अबष ६७ किोडको तलुनामा २.७ प्रर्तशतले संकुचन िई रू. 
३ खबष ७३ अबष ३१ किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा प्रदेश ि स्र्ानीय तिमा बाुँडफाुँि िनुे कि िाजस्व गत आर्र्षक 
वर्षको पौर्सम्मको रू. ४९ अबष ५७ किोडको तलुनामा १.३ प्रर्तशतले संकुचन िई रू. ४८ अबष ९२ किोड ििेको 
छ। 

किको दायिा टवस्ताि 

१३. 2077 पौर्सम्म स्र्ायी लेखा नम्बि र्लन ेकिदाताको कुल सङ्ख्या ३७ लाख ४७ िजाि ५ सय २४ पगुेको छ। 
यस अवर्र्मा दताष िएका कुल किदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाता १५ लाख ३ िजाि ७६ 
(४०.१ प्रर्तशत), व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाता 2२ लाख ३७ िजाि २ सय ७४ (५९.७ प्रर्तशत) ि 
किकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बि ७ िजाि १ सय ७४ (0.2 प्रर्तशत) पगुेको छ। यसैगिी मूल्य 
अर्िवटृद्ध किमा दताष िएका किदाताको सङ्ख्या २ लाख 7९ िजाि ९ सय ३३ ि अन्त:शलु्कमा दताष िनुे किदाताको 
सङ्ख्या १ लाख १० िजाि ३१ पगुेको छ।  

तार्लका (६): व्यखक्तगत तर्ा व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि र्लएका  किदाताको टवविण 

दताषको प्रकाि 
२०७७ 
असािसम्म 

२०७६/७७ को 
पौर्सम्ममा र्प 

२०७७/७८ को 
पौर्सम्ममा र्प 

वाटर्षक प्रर्तशत 
परिवतषन 

िालसम्मको 
जम्मा 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि  (BPAN) 1372857 150877 130219 -13.69 1503076 
व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि (PPAN) 1975931 813978 261343 -67.89 2237274 
किकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी 
लेखा नम्बि (WPAN) 

5106 2685 2068 -22.98 7174 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बि # 3353894 967540 393630 -59.32 3747524 
मू.अ.कि 258675 34142 21258 -37.74 279933 
अन्तः शलु्क 98036 17935 11995 -33.12 110031 

  स्रोत: आन्तरिक िाजस्व टविाग। 

 # स्र्ायी लेखा नम्बिको दताष खािेजीबाि कायम िएको सङ्ख्या मार समावशे गरिएको। 
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१४. कोर्िड-१९ को कािण परिखस्र्र्त सिज िनु नसक्दा किको दायिा टवस्तािमा समेत प्रिाव पिेको छ।चाल ुआर्र्षक 
वर्षको पौर् मसान्तसम्म गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको संङ्ख्या 
५९.३ प्रर्तशतले घिेको छ। त्यस्तै, मूल्य अर्िवटृद्ध किमा दताष िनुे किदाताको सङ्ख्या ३७.७ ि अन्तशलु्कमा दताष 
िनुे किदाताको सङ्ख्या ३३.१ प्रर्तशतले घिेको छ।  

१५. मार्सकरुपमा टवश्लरे्ण गदाष असोज मटिनामा र्प स्र्ायी लेखा नम्बि र्लने किदाताको सङ्ख्या सवैिन्दा उच्च ििेको छ 
िने कार्तषक मटिनामा यस्तो सङ्ख्या सबैिन्दा न्यून ििेको छ। 

तार्लका (७): चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा र्प स्र्ायी लेखा नम्बि र्लन ेकिदाताको मार्सक टवविण 

टवविण श्रावण िाद्र असोज कार्तषक मंर्सि पौर् कुल जम्मा 
कुल स्र्ायी लेखा नम्बि (सरुु देखखको जम्मा) 3389913 3437078 3533034 3579477 3641359 3747524 3747524 

कुल स्र्ायी लेखा नम्बि (र्प िएको) 52421 47165 95956 46443 61882 89763 393630 

व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बि र्प 15522 9760 35442 16897 22447 30151 130219 

व्यखक्तगत स्र्ायी लेखा नम्बि र्प 36682 37080 60078 29294 39080 59129 261343 

किकट्टी गन े र्नकायले र्लएका स्र्ायी 
लेखा नम्बि र्प 

217 325 436 252 355 483 2068 

मूल्य अर्िवटृद्ध किमा दताष र्प 3858 1709 4955 2793 1224 6719 21258 

अन्तशलु्कमा दताष र्प 2847 745 2207 1106 3587 1503 11995 

स्रोत: आन्तरिक िाजस्व टविाग। 

१६. चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्ममा संघीय सिकािको आय ३.६ प्रर्तशतले न्यून िई रू.४ खबष ८ अबष ६० किोड ििेको 
छ िने कुल संघीय संखचत कोर्मा प्रार्प्त (ऋणसटित) ७.६ प्रर्तशतले बढेको छ। यस अवर्र्मा संघीय सिकािको 
िाजस्व वचत रू.३० अबष ९६ किोड ििेको छ िन ेबजेि घािा रू.७ अबष १४ किोड ििेको छ। यस अवर्र्मा 
सिकािले टे्रजिी र्बलतफष  रू. ७ अबष ि टवकास ऋणपर अन्तगषत रू. ५० अबष गिी जम्मा रू. ५७ अबष बिाबिको 
आन्तरिक ऋण परिचालन गिेको छ। यस अवर्र्मा संघीय सिकािले रू.३० अबष ४ किोड विाविको वैदेखशक ऋण 
तर्ा रू.७ अबष ४६ किोड विाविको वैदेखशक अनदुान प्राप्त गिेको छ। 

तार्लका (८): पर्छल्लो ३ वर्षको पौर्सम्मको सार्नस्रोत तर्ा खचषको अवस्र्ा (रू.किोडमा) 

टवविण 
पौर्सम्म प्रर्तशत  परिवतषन 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७६/७७ २०७७/७८ 

संघीय िाजस्व #        १ 34928.1 38367.4 37331.3 9.8 -2.7 

अन्य प्रार्प्त                २ 673.3 2648.9 2782.8 293.4 5.1 

वैदेखशक अनदुान       ३ 708.0 1373.0 746.3 93.9 -45.6 

कुल  संघीय आय               ४ = [१+२+३] 36309.3 42389.3 40860.4 16.7 -3.6 

आन्तरिक ऋण परिचालन   ५ 0.0 0.0 5700.0 - - 
वैदेखशक ऋण  प्रार्प्त            ६ 2655.0 3244.0 3004.1 22.2 -7.4 

कुल  संघीय प्रार्प्त                   ७ = [४+५+६] 38964.3 45633.3 49564.5 17.1 8.6 

कुल  संघीय खचष                    ८ 37582.1 41052.3 41574.5 9.2 1.3 

स्रोत  वचत(+)/न्यून (-)     [७-८] 1382.2 4581.0 7989.9 231.4 74.4 

संघीय चाल ुखचष                   ९ 29657.6 30965.1 34235.6 4.4 10.6 

िाजस्व  वचत (+)/न्यून (-)  [१-९] 5270.5 7402.3 3095.7 40.4 -58.2 

वजेि  वचत (+)/न्यून (-)    [४-८] -1272.8 1337.0 -714.1 -205.0 -153.4 

 श्रोतः अर्ष मन्रालय/मिालेखा र्नयन्रक कायाषलय।                                      # बाुँडफाुँड अखघको िोयल्िीसटित।

अन्तिाषटिय टवकास सिायता प्रर्तवद्धता  

१७. आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पौर् मटिनासम्म वैदेखशक सिायता प्रर्तवद्धता गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को रू. 72 
अबष ९५ किोडको तलुनामा १५६.९ प्रर्तशतले वटृद्ध िई रू.१ खबष ८७ अबष ४४ किोड पगुेको छ। उक्त 
प्रर्तवद्धतामध्ये अनदुान सिायता रू.1८ अबष १३ किोड ि ऋण सिायता रू.१ खबष ६९ अबष  ३१ किोड ििेको छ।  

१८. मार्सकरुपमा टवश्लरे्ण गदाष २०७७ श्रावण मटिनामा सवैिन्दा बढी वैदेखशक सिायता प्रर्तबद्धता प्राप्त िएको छ िने 
असोज मटिनामा सबैिन्दा कम सिायता प्रर्तबद्धता प्राप्त िएको छ।  
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तार्लका (९): पर्छल्लो २ वर्षको मार्सक वैदेखशक सिायता प्रर्तबद्धताको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

मटिना 
आर्र्षक वर्ष 2076/77 आर्र्षक वर्ष 2077/78 

अनदुान ऋण जम्मा अनदुान ऋण जम्मा 
श्रावण 94.47 0.00 94.47 93.50 5400.00 5493.50 

िदौ 1140.00 0.00 1140.00 542.03 2371.60 2913.63 

असोज 0.00 333.00 333.00 132.36 0.00 132.36 

कार्तषक 0.00 0.00 0.00 515.16 0.00 515.16 

मंर्सि 274.75 5452.77 5727.52 411.63 4144.70 4556.33 

पौर् 0.00 0.00 0.00 117.85 5014.80 5132.65 

जम्मा 1509.22 5785.77 7294.99 1812.53 16931.10 18743.63 

 स्रोत: अर्ष मन्रालय। 

१९. कुल वैदेखशक सिायता प्रर्तवद्धतामध्ये सडक तर्ा सशुासन िेरमा 57 प्रर्तशत, उजाष िेरमा 29 प्रर्तशत, खशिा ि 
स्वास्थ्य तर्ा कोर्िड िेरमा 5/5 प्रर्तशत, कृटर्, वन ि वाताविण िेरमा 3 प्रर्तशत ि पनुर्नषमाषण िेरमा १ प्रर्तशत 
ििेको छ। 

२०. यस अवर्र्मा वैदेखशक सिायता प्रर्तवद्धतामा अनदुान ि ऋणको अंश क्रमशः ९.७ प्रर्तशत ि ९०.३ प्रर्तशत ििेको 
छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो टिस्सा क्रमशः 20.७ प्रर्तशत ि 79.३ प्रर्तशत ििेको र्र्यो।  

२१. यस अवर्र्को कुल बैदेखशक सिायता प्रर्तबद्धतामध्ये सडक शीर्षकमा सबैिन्दा बढी २८.८ प्रर्तशत ि सबैिन्दा कम 
पनुर्नषमाषणमा ०.३ प्रर्तशत प्रर्तबद्धता प्राप्त िएको छ। यसैगिी, ऊजाष, Development Policy Credit (DPC), मानव िमता 
अर्िवटृद्ध, सििी टवकास ि कृटर्मा यस्तो प्रर्तबद्धता क्रमश: २४.६ प्रर्तशत, १२.६ प्रर्तशत, ९.५ प्रर्तशत, ९.५ 
प्रर्तशत ि ५.७ प्रर्तशत ििेको छ। 

चािष (४): आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पौर्सम्मको वैदेखशक सिायता प्रर्तवद्धताको संिचना (रू. किोडमा) 

 

         स्रोतः अर्ष मन्रालय। 

सावषजर्नक ऋण ि वैदेखशक सिायता परिचालन  

२२. २०७७ पौर्सम्म कुल ३७ अबष ५० किोड बिाबिको वैदेखशक सिायता परिचालन गरिएको छ। जसमध्ये रू. ७ अबष 
४६ किोड विाविको वैदेखशक अनदुान ि रु. ३० अबष ४ किोड  विाविको वैदेखशक ऋण ििेको छ। गत आर्र्षक 
वर्षको पटिलो ६ मटिनामा अनदुान रू. १३ अबष ७३ किोड ि ऋण रू. ३२ अबष ४४ किोड गिी जम्मा रू. ४६ अबष 
१७ किोड विाविको वैदेखशक सिायता प्राप्त िएको र्र्यो। 

२३. यस अवर्र्मा संघीय सिकािको कुल र्तनष बाुँकी ऋण रु. 1५ खबष ६ अबष ८१ किोड पगुेको छ। यसमध्ये आन्तरिक 
ऋण रु. 6 खबष ६४ अबष २१ किोड ि वैदेखशक ऋण 8 खबष ४२ अबष ५९ किोड ििेको छ। 2077 पौर्सम्म 
आन्तरिक ऋण तफष  रू. ६ अबष साुँवा िकु्तानी ि रू. 1३ अबष ९६ किोड ब्याज िकु्तानी िएको छ। गत आर्र्षक 
वर्षको सोिी अवर्र्मा आन्तरिक ऋणको साुँवा तफष  रू. २ अबष ४० किोड ि ब्याजतफष  रू. १० अबष ३१ किोड 
िकु्तानी गरिएको र्र्यो। त्यसैगिी, यस अवर्र्मा बाह्य ऋण तफष  रु.१० अबष ७४ किोड साँुँवा िकु्तानी िएको छ। 
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२४. यस अवर्र्को कुल र्तनष बाुँकी वैदेखशक ऋण दाटयत्व मध्ये बिपुिीय ऋणको अंश ८८.१ प्रर्तशत ििेको छ िने 
द्विपिीय ऋणको अंश ११.९ प्रर्तशत ििेको छ। 

२५. यस अवर्र्को र्तनष बाुँकी कुल आन्तरिक ऋण मध्ये टवकास ऋणपरको अंश ६५.३ प्रर्तशत ििेको छ िने टे्रजिी 
टवल, नागरिक वचतपर ि वैदेखशक िोजगाि बचतपरको अंश क्रमश: ३३.५ प्रर्तशत, १.२ प्रर्तशत ि ०.१ प्रर्तशत 
ििेको छ। 

चािष(५): २०७७ पौर्मसान्तसम्म र्तनष बाुँकी सावषजर्नक ऋणको संिचना (रू. किोडमा) 

 
                स्रोत: अर्ष मन्रालय। 
 

टवत्तीय िरे  
२६. कुल गािषस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा कुल र्निेप ि कुल कजाष लगानीको अनपुात बढ्दै गएको छ। कुल लगानीमा 

र्नखष्क्रय कजाषको अनपुात १.८४ प्रर्तशत पगुेको छ िने टवपन्न िेर तफष  प्रवाटित कजाष अनपुात बढ्दै ७.५९ प्रर्तशत 
पगुेको छ।  

२७. २०७६ पौर्सम्म 74५ स्र्ानीय तिमा वाखणज्य बैंकको शाखा सङ्ख्या पगुेकोमा 2077 पौर्सम्म यस्तो सङ्ख्या 74९ 
पगुेको छ। त्यस्तै २०७६ पौर्सम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको सङ्ख्या 16४ ििेकोमा 2077 पौर् मसान्तमा सो 
सङ्ख्या 14४ कायम िएको छ। २०७६ पौर् मसान्तसम्म बैंक तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा सङ्ख्या 9,३९४ 
ििेकोमा 2077 पौर् मसान्तमा यस्तो सङ्ख्या १०,१८७ पगुेको छ। 

 

तार्लका (१०): पौर्सम्मको टवत्तीय परिसूचकिरू 

टवत्तीय सूचकिरु 2075 2076 2077 

कुल गािषस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा 
कुल र्निेप 101.95 102.78 113.73 

कुल कजाष 91.21 91.36  97.21  

कुल कजाष लगानीको अनपुातमा 
र्नष्कृय कजाष 1.75 1.77 1.84 

टवपन्न िेर कजाष 6.61 7.00 7.59 

टवत्तीय पिचुका परिसूचकिरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (सङ्ख्यामा) 157 164 144 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा सञ्जाल (सङ्ख्यामा) 7,591 9,394 10,187 

वाखणज्य बैङ्कको उपखस्र्र्त िएका स्र्ानीय ति 
(सङ्ख्यामा) 

703 745 749 

कुल र्निेप खाता (सङ्ख्या लाखमा) 256.58 311.12 346.72 

कुल कजाष खाता (सङ्ख्या लाखमा) 13.60 14.98 16.02 

एटिएम (सङ्ख्यामा) 3049 3,662 4,254 

िारित औसत ब्याजदि 

र्निेप 6.72 6.79 5.00 

कजाष 12.28 11.94 9.09 

     स्रोतः नेपाल िाि बैंक। 

 

वैदेखशक ऋण, 
84259.4

टवकास ऋणपर, 
43394.7

टे्रजिी टवल, 
22221.8

अन्य, 804.7

आन्तरिक ऋण,  
66421.2
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बीमा िरे 

२८. चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर् मटिनासम्म बीमा टप्रर्मयम संकलनमा अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा २९.६ 
प्रर्तशतले वटृद्ध िई रू.७८ अबष ४० किोड संकलन िएको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षमा यस्तो िकम रू.६० अबष ५१ 
किोड ििेको र्र्यो। यस अवर्र्मा संकर्लत बीमा टप्रर्मयम मध्ये जीवन बीमा ि र्नखजषवन बीमा तफष को टिस्सा क्रमशः 
8०.6 प्रर्तशत ि 1९.4 प्रर्तशत ििेको छ। 

चािष(६):  मार्सकरूपमा बीमा टप्रर्मयम संकलनको खस्र्र्त (रू. किोडमा) 

 
            स्रोत: बीमा सर्मर्त। 

 

२९. २०७७ पौर् मसान्तसम्म २१.९३ प्रर्तशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पुँिचु ििेको छ। यस अवर्र्मा वैदेखशक िोजगाि 
बीमालेख सटित बीमाको दायिामा आएको जनसङ्ख्या २४.४३ प्रर्तशत पगुेको छ। २०७६ पौर्मसान्तसम्म यस्तो 
जनसङ्ख्या २७.१४ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 

३०. आर्र्षक वर्ष २०७६/७७ को तलुनामा चाल ुआर्र्षक वर्षको ििेक मटिनामा बीमा टप्रर्मयम संकलन उच्च ििेको छ। 
मार्सकरुपमा टवश्लरे्ण गदाष पौर् मटिनामा बीमा टप्रर्मयम संकलन उच्च ििेको छ िने कार्तषक मटिनामा सवैिन्दा न्यून 
ििेको छ। यद्यटप बीमा टप्रर्मयम संकलन कार्तषक मटिनामा न्यून ििेपर्न वटृद्धदि िने २०७६ कार्तषक मटिनाको 
तलुनामा उच्च ििेको छ। पौर् मटिनामा बीमा टप्रर्मयम उच्च ििेपर्न वटृद्धदि िने न्यून (४.१ प्रर्तशत) ििेको छ। 

पुुँजी बजाि   

३१. 207६ पौर्मसान्तमा १२६३.४ टवन्दमुा ििेको नेप्से पुुँजी २०७७ पौर् मसान्तमा बढेि २२८६.६ टवन्द ु कायम 
िएको छ। पर्छल्लो २ दशकको पौर्मसान्तको नेप्से पुुँजीको प्रवखृत्त िेदाष २०७७ पौर्मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क सबैिन्दा 
उच्च टवन्दमुा ििेको छ। यस अवर्र्मा नेपाल स्िक एक्सेन्जमा सूचीकृत कम्पनीिरुको सङ्ख्या २१५ ििेको छ। 

३२. चाल ु आर्र्षक वर्षको श्रावण १ गते १३९४.७ र्बन्दमुा ििेको नेप्से पुुँजीमा सरु्ाि िई २०७७ पौर् २९ गते 
२२८६.६ र्बन्दमुा पगुेको छ।  

३३. कोिोना मिामािीको समयमा समेत नेप्से सूचकाङ्क क्रमश: बढ्दै गएको िुुँदा नेपालको पुुँजी बजाि सबल तर्ा 
सरु्ािोन्मूख िुुँदै संस्र्ागतबद्ध िएको देखखन्छ। पुुँजी बजािमा लगानीकताषिरू आकटर्षत िनुे क्रम बढ्दै गएको कािणले 
नेप्से पुुँजी िालसम्मकै उच्च र्बन्दमुा पगुेको छ। 

                               

श्रावण िदौ असोज कार्तषक मंर्सि पौर्
आ.व. 2076/77 1294.9 814.9 1030.2 302.5 994.4 1614.1

आ.व. 2077/78 1575.0 980.0 1431.0 924.0 1250.0 1680.0

वटृद्धदि (दायाुँ अि) 21.6 20.3 38.9 205.5 25.7 4.1
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चािष (७) : पर्छल्लो २ दशकको पौर्मसान्तको नपे्से सूचकाङ्क 

 

       स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

३४. वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा २०७७ पौर् मसान्तमा बजाि पुुँजीकिण अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा 
९१.२ प्रर्तशतले वटृद्ध िई रू.३० खबष ७९ अबष ९४ किोड पगुेको छ। २०७६ पौर् मसान्तमा यस्तो िकम रू.1६ 
खबष १० अबष ६९ किोड ििेको र्र्यो। २०७७ पौर् मसान्तमा बजाि पुुँजीकिण कुल गािषस्थ्य उत्पादनको अनपुातमा 
८१.८ प्रर्तशत पगुेको छ। २०७६ पौर् मसान्तमा यस्तो अनपुात ४६.६ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 

चािष (८): पर्छल्लो ५ वर्षको पौर्मसान्तसम्मको बजाि पुुँजीकिणको खस्र्र्त (रू. अबषमा) 

 
             स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क। 

३५. 2077 पौर् मटिनामा नेप्से पुुँजीमा उल्लेखनीय सरु्ाि आएको छ। पौर् १ गते नेप्से सूचकाङ्क २०५५.२ टवन्दमुा 
ििेकोमा पौर् २९ गते मटिनाकै सबैिन्दा उच्च २२८६.५ टवन्दमुा पगुेको छ। पौर् ५ गते यस्तो पुुँजी सबैिन्दा न्यून 
ििेको र्र्यो। २०७७ पौर् मटिनामा कुल २१ द्वदन पुुँजी बजाि कािोवाि िएको छ। 
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चािष (९) : 2077 पौर् मटिनाको नपे्से सूचकाङ्कको प्रवखृत्त 

 

                  स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

समग्र मूल्य खस्र्र्त 
३६. 2077 पौर् मटिनामा वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त ३.५६ प्रर्तशत ििेको छ। अखघल्लो वर्षको 

सोिी अवर्र्मा यस्तो मदु्रास्फीर्त ६.८४ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 2077 पौर् मटिनामा खाद्य तर्ा पेय पदार्ष 
समूिको मदु्रास्फीर्त ४.२७ प्रर्तशत ि गैि खाद्य तर्ा सेवा समूिको वाटर्षक औसत मदु्रास्फीर्त 2.९९ प्रर्तशत 
ििेको छ।  

 

चािष (१०): वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा पर्छल्लो ५ आर्र्षक वर्षको पौर् मटिनाको उपिोक्ता मदु्रास्फीर्तको प्रवखृत्त 

 
            स्रोतः नेपाल िाि बैंक। 
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३७. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनाको औसत उपिोकँ्ता मदु्रास्फीर्त ३.७२ प्रर्तशत ििेको छ। गत आर्र्षक 
वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो मदु्रास्फीर्त ६.४१ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। पर्छल्लो ५ वर्षको उपिोक्ता मदु्रास्फीर्तको 
प्रवखृत्त िेदाष आर्र्षक वर्ष २०७४/७५ को पटिलो ६ मटिनाको औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त सबैिन्दा न्यून ३.४६ 
प्रर्तशत ििेको र्र्यो िने गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को औसत उपिोक्ता मदु्रास्फीर्त सबैिन्दा उच्च ििेको 
र्र्यो। यस अवर्र्मा घ्यू तर्ा तेल, फलफूल, दाल तर्ा गेडागडुी, मास ुतर्ा माछा उपसमिुको मूल्य वटृद्ध उच्च 
ििेको छ। 

तार्लका (११) : ५ वर्षको पटिलो ६ मटिनाको उपिोक्ता मदु्रास्फीर्तको खस्र्र्त 
मटिना २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

श्रावण 8.61 2.28 4.19 6.95 3.49 

िदौ 7.89 3.39 3.87 6.16 4.52 

असोज 6.73 3.10 4.68 6.21 3.79 

कार्तषक 4.75 3.85 4.15 5.76 4.05 

मंर्सि 3.83 4.16 3.71 6.55 2.93 

पौर् 3.15 4.00 4.58 6.82 3.56 

औसत मदु्रास्फीर्त 5.83 3.46 4.20 6.41 3.72 

 स्रोत: नेपाल िाि बैंङ्क। 
र्ोक मदु्रास्फीर्त ि तलब तर्ा ज्यालादि सूचकाङ्क 
३८. २०७७ पौर्मा वाटर्षक टवन्दगुत आर्ािमा र्ोक मदु्रास्फीर्त ६.१८ प्रर्तशत ििेको छ। २०७६ पौर्मा यस्तो 

मदु्रास्फीर्त ७.८८ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 

३९. २०७७ पौर्मा वाटर्षक टवन्दगुत तलब तर्ा ज्यालादि सूचकाङ्क १.७२ प्रर्तशतले बढेको छ।  २०७६ पौर्मा 
यस्तो सूचकाङ्क १०.०४ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

बाह्य िरे 

वस्त ुर्नकासी  
४०. आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पौर् मटिनासम्म कुल वस्त ु र्नकासी गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा 

६.१५ प्रर्तशतले वटृद्ध िई रू.६० अबष ८० किोड पगुेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा कुल वस्त ु
र्नकासी रू.५7 अबष २८ किोड ििेको र्र्यो। 

४१. गन्तव्यका आर्ािमा िाित ि अन्य देशतफष को वस्त ुर्नकासी क्रमश: 8.४ प्रर्तशत ि ४.० प्रर्तशतले वटृद्ध िएको 
छ िने चीनतफष को र्नकासी क्रमश: 5०.० प्रर्तशतले घिेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा िािततफष को 
वस्त ुर्नकासी ४५.८ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो िने चीन ि अन्य देशतफष को र्नकासी क्रमश: ८.५ प्रर्तशत ि ३.८ 
प्रर्तशतले घिेको र्र्यो। 

४२. चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्मको कुल र्नकासीमध्ये िाित, चीन, ि अन्य देशिरूतफष  िएको र्नकासीको अंश क्रमशः 
7१.६ प्रर्तशत, 0.८ प्रर्तशत ि 2७.6 प्रर्तशत ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो र्नकासी 
क्रमशः ७०.१ प्रर्तशत, 1.8 प्रर्तशत ि २८.१ प्रर्तशत ििेको र्र्यो।  
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तार्लका (१२): पौर् मटिनासम्म र्नकासी िएका प्रमखु १० वस्तिुरू  (रू.किोडमा) 

 स्रोत: िन्साि टविाग। 

४३. वस्तगुत आर्ािमा प्रशोर्र्त ििमासको तेल, खचया, अलैँची, जमोठ कपडा, जिुका बरु्नएका कपडा लगायतका 
वस्तकुो र्नकासी बढेको छ िने सेन्रे्टिक यानष, उनी गलैचा कापेि, तयािी कपडा, फलफूलको जसु लगायतका 
वस्तकुो र्नकासी संकुचन िएको छ। 

४४. यस अवर्र्को कुल वस्त ुर्नकासी मध्ये प्रशोर्र्त ििमासको तेलको अंश २८.० प्रर्तशत ििेको छ। यस अवर्र्मा 
र्नकासी िएका प्रमखु १० वस्तिुरुको कुल र्नकासीमा अंश दईु र्तिाई िन्दा बढी ििेको छ। चाल ुआर्र्षक वर्षमा 
र्नकासी िएका प्रमखु १० वस्तिुरुको गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को र्नकासीमा अंश ४५.० प्रर्तशत ििेको 
र्र्यो। प्रमखु १० वस्तिुरुको कुल र्नकासीमा अंश दईु र्तिाई िन्दा बढी िनुलेु आगामी द्वदनमा वस्त ु र्नकासी 
टवटवर्र्किणमा बढी जोड द्वदनपुने देखखन्छ। 

वस्त ुपैठािी 
४५. चाल ुआर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पौर्मटिनासम्म कुल वस्त ुपैठािी गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को ६ खबष 

९४ अबष ६९ किोडको तलुनामा ४.८१ प्रर्तशतले कमी आई रू.६ खबष ६१ अबष २५ किोड ििेको छ। 

तार्लका (१३):  पौर् मटिनासम्म  पैठािी  िएका  प्रमखु १०  वस्तिुरू (रू.किोडमा) 
प्रमखु पैठािी वस्तिुरु 2076/77 पैठािीमा अंश 2077/78 पैठािीमा अंश प्रर्तशत परिवतषन 

र्डजेल 4914.80 7.07 3293.69 4.98 -32.98 

एम.एस.टवलेि 2225.91 3.20 2982.66 4.51 34.00 

मोवाइल िेर्लफोन 1178.85 1.70 2063.03 3.12 75.00 

कच्चा ििमासको तेल  796.61 1.15 1767.01 2.67 121.82 

तयािी कपडा 1835.45 2.64 1505.03 2.28 -18.00 

चामल  1053.48 1.52 1494.71 2.26 41.88 

एल. टप. ग्यास 1487.54 2.14 1403.61 2.12 -5.64 

पेट्रोल 1827.20 2.63 1296.42 1.96 -29.05 

एच.आि.र्सि 1428.54 2.06 1237.87 1.87 -13.35 

सनु 800.81 1.15 1221.36 1.85 52.52 

अन्य 51920.12 74.74 47859.22 72.38 -7.82 

कुल वस्त ु पैठािी 69469.31 100.00 66124.61 100.00 -4.81 

      स्रोत: िन्साि टविाग। 

र्नकासी  वस्तिुरु २०७६/७७ र्नकासीमा अंश २०७७/७८ र्नकासीमा अंश प्रर्तशत परिवतषन 

प्रशोर्र्त ििमासको तेल   437.74 7.64 1703.33 28.02 289.12 

सेन्रे्टिक  यानष 421.39 7.36 386.12 6.35 -8.37 

अलैची 251.82 4.40 381.76 6.28 51.60 

उनी गलैंचा कापेि 363.08 6.34 352.84 5.80 -2.82 

तयािी कपडा 296.27 5.17 289.67 4.76 -2.23 

खचया 165.7 2.89 277.54 4.56 67.50 

जमोठ कपडा 134.29 2.34 217.14 3.57 61.69 

जिुका बरु्नएका कपडा 154.42 2.70 191.79 3.15 24.20 

फलफुलको जसु 182.31 3.18 164.89 2.71 -9.56 

अन्य कपडा (उनी, सतुी, िेिीकिन बािेकका) 169.29 2.96 162.8 2.68 -3.83 

अन्य वस्तिुरु 3151.53 55.02 1952.05 32.11 -38.06 

जम्मा र्नकासी 5727.84 100.00 6079.93 100.00 6.15 
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४६. गन्तव्यका आर्ािमा िाितबाि िएको पैठािी ३.५ प्रर्तशतले बढेको छ िने चीन ि अन्यदेशबाि िएको पैठािी 
क्रमशः 1८.५ प्रर्तशत ि १७.४ प्रर्तशतले घिेको छ। कुल पैठािीमध्ये िाित, चीन ि अन्य देशिरूतफष  िएको 
पैठािीको अंश क्रमशः 6६.४ प्रर्तशत, 14.६ प्रर्तशत ि 19.१ प्रर्तशत ििेको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षमा 
यस्तो अंश क्रमश: 6१.० प्रर्तशत, 17.० प्रर्तशत ि 22.०  प्रर्तशत ििेको र्र्यो।  

४७. वस्तगुत आर्ािमा एम.एस.टवलेि, मोबाईल िेर्लफोन, कच्चा ििमासको तेल, चामल, सनु लगायतका वस्तकुो 
पैठािी बढेको छ िने र्डजेल, तयािी कपडा, एल.पी.ग्यास, पेट्रोल, एच.आि.र्सि लगायतका वस्तकुो पैठािी घिेको 
छ। 

४८. यस अवर्र्को कुल वस्त ुपैठािी मध्ये र्डजेलको अंश करिव ५.० प्रर्तशत ििेको छ। यस अवर्र्मा पैठािी िएका 
प्रमखु १० वस्तिुरुको कुल र्नकासीमा अंश २७.६ प्रर्तशत ििेको छ। चाल ुआर्र्षक वर्षमा पैठािी िएका प्रमखु 
१० वस्तिुरुको गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को पैठािीमा अंश २५.३ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। प्रमखु १० 
वस्तिुरुको कुल पैठािीमा अंश एक र्तिाई िन्दा न्यून िनुलेु पैठािी िएका अन्य वस्तिुरुको अंश पर्न उल्लेखनीय 
ििेको देखखन्छ।  

४९. पर्छल्लो समयमा कोिोना मिामािीको कािण िोिल तर्ा िेषु्टिेण्ि व्यवसाय पूणष िमतामा सिालन िनु नसक्न ुतर्ा 
टवद्यतु उत्पादनसुँगै यसको खपत पर्न बढ्दै जानलेु पेट्रोर्लयम पदार्षको पैठािी घिेको छ।   

व्यापाि सन्तलुन 

५०. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा वस्त ुव्यापाि घािा ५.८ प्रर्तशतले संकुचन िई रू. ६ खबष ४ किोड 
ििेको छ। गत आर्र्क वर्षमा यस्तो घािा ६.१ प्रर्तशतले संकुचन िई रू. ६ खबष ३७ अबष ४१ किोड ििेको 
र्र्यो। वस्त ुर्नकासीमा िएको वटृद्ध ि वस्त ुपैठािीमा िएको संकुचनको कािण वस्त ुव्यापाि घािामा सरु्ाि िएको 
छ। आर्र्षक वर्ष २०७६/७७ को सरुूदेखख नै संकुचन िएको वस्त ुपैठािी त्यसपर्छका समयमा र्निन्ति संकुचन 
िुुँदै गएको िुुँदा सो को प्रिाव व्यापाि सन्तलुनमा पिेको छ। 

 

चािष (११): पर्छल्लो ५ आर्र्षक वर्षको पौर्सम्मको वस्त ुव्यापाि घािाको खस्र्र्त  (रू.अबषमा)           

 
                स्रोतः िन्साि टविाग। 

५१. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा िाितसुँगको व्यापाि घािा ३.० प्रर्तशतले सरु्ाि िएको छ िने चीन ि 
अन्य देशसुँगको व्यापाि घािा क्रमश: १८.३ प्रर्तशत ि १९.९ प्रर्तशतले बढेको छ। पर्छल्लो समयमा 
चीनतफष को र्नकासी कमजोि बन्दै गएको कािण चीनसुँगको व्यापाि घािा र्प फिाटकलो बन्दै गएको िो। 
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तार्लका (१२): पौर् मटिनासम्मको कुल वस्त ुव्यापािमा र्नकासी ि पैठािीको अंश (प्रर्तशतमा) 

 
             स्रोतः िन्साि टविाग। 

५२. यस अवर्र्को कुल वस्त ुव्यापािमा र्नयाषत ि आयातको अंश क्रमशः ८.४२ प्रर्तशत ि 91.५८ प्रर्तशत ििेको 
छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो अंश क्रमश 7.6२ प्रर्तशत ि 92.३८ प्रर्तशत ििेको र्र्यो। 

५३. यस अवर्र्को कुल वस्त ु र्नकासी मध्ये खाद्य तर्ा पेय पदार्षको अंश ४६.५ प्रर्तशत, औद्योर्गक वस्त ु३१.२ 
प्रर्तशत, उपिोग्य वस्तिुरु (अन्य वगीकिण नगरिएको) २१.४ प्रर्तशत ि अन्यको ०.९ प्रर्तशत ििेको छ। 
यसबाि नेपालबाि र्नकासी िनु ेवस्तिुरूमा प्रार्र्मक वस्तिुरुको टिस्सा उच्च ि पुुँजीगत वस्तकुो टिस्सा अत्यन्त 
न्यून ििेको देखखन्छ। त्यसैगिी यस अवर्र्को कुल वस्त ु पैठािी मध्ये औद्योर्गक वस्तकुो अंश ३६.८ प्रर्तशत, 
खाद्य तर्ा पेय पदार्ष १८.५ प्रर्तशत, पुुँजीगत वस्तिुरु १५.४ प्रर्तशत, ईन्र्न ११.६ प्रर्तशत, यातायातका 
सामान ८.१ प्रर्तशत, उपिोग्य वस्तिुरु (अन्य वगीकिण नगरिएको) ९.२ प्रर्तशत ि अन्यको ०.५ प्रर्तशत 
ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा चाल ुआर्र्षक वर्षको पौर्सम्मको वस्त ुपैठािीमा ईन्र्नको 
अंश करिव ३.२ प्रर्तशत टवन्दलेु संकुचन िएको छ।  

तार्लका (१४): पौर् मटिनासम्मको वस्त ुर्नकासी ि पैठािीको संिचना 

शीर्षक 
२०७६-७७ २०७७-७८ 

पैठािीमा अंश र्नकासीमा अंश पैठािीमा अंश र्नकासीमा अंश 

खाद्य तर्ा पेय पदार्ष 15.0 46.6 18.5 46.5 

औद्योर्गक वस्तिुरु (अन्य वगीकिण नगरिएको) 35.2 30.8 36.8 31.2 

ईन्र्न 14.8 0.0 11.6 0.0 

पुुँजीगत वस्तिुरु तर्ा पािषस (यातायातका सामान वािेक) 15.1 0.5 15.4 0.1 

यातायातका सामान तर्ा पािषस 10.0 0.2 8.1 0.8 

उपिोग्य वस्तिुरु (अन्य वगीकिण नगरिएको) 9.7 21.8 9.2 21.4 

अन्य वगीकिण नगरिएका वस्तिुरु 0.2 0.0 0.5 0.0 

जम्मा 100.0 100.0 100.0 100.0 

 स्रोत: नेपाल िाि बैंङ्क। 
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सेवा व्यापाि 

५४. आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पौर्सम्म कुल सेवा आय गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को रू.९० अबष ७० 
किोडको तलुनामा 55.१ प्रर्तशतले संकुखचत िई रू.४० अबष ७४ किोड ििेको छ। सारै्, यस अवर्र्मा सेवा 
खचषमा २९.७ प्रर्तशतले संकुचन िई रू.६६ अबष ४० किोड ििेको छ।  

५५. आर्र्षक वर्ष 2077/78 पौर्सम्म खदु सेवा आय रू.२5 अबष 6७ किोडले घािामा ििेको छ। अखघल्लो वर्षको 
सोिी अवर्र्मा यस्तो आय रू.३ अबष ७३ किोडले घािामा ििेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाि  

५६. आर्र्षक वर्ष २०७7/७8 को पौर्सम्म टवप्ररे्ण आप्रवाि गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को रू.४ खबष ४५ अबष 
९५ किोडको तलुनामा 11.१ प्रर्तशतले वटृद्ध िई रू.४ खबष ९५ अबष ३१ किोड पगुेको छ। अखघल्लो आर्र्षक 
वर्षको सोिी अवर्र्मा टवप्ररे्ण आप्रवाि ०.६ प्रर्तशतले बढेको र्र्यो। 

५७. आर्र्षक वर्ष २०७७/७८ को पटिलो ६ मटिनामा वैदेखशक िोजगािीका लार्ग अखन्तम श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपालीको 
सङ्ख्या ७७.६ प्रर्तशतले घिेि ३० िजाि ८ सय ३७ ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो 
सङ्ख्या १७.७ प्रर्तशतले बढेि १ लाख ३७ िजाि ४ सय ििेको र्र्यो। 

५८. यस अवर्र्मा वैदेखशक िोजगािीको लार्ग पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपालीको सङ्ख्या ६८.९ प्रर्तशतले घिेि ४१ 
िजाि ५ सय २९ ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा यस्तो सङ्ख्या ०.५ प्रर्तशतले बढेि १ लाख 
३३ िजाि ४ सय ७३ ििेको र्र्यो। 

चाल ुखाता पुुँजी शोर्नान्ति खस्र्र्त 

५९. आर्र्षक वर्ष २०७7/७८ को पौर् मटिनासम्म शोर्नान्ति खस्र्र्त रू.१ खबष २४ अबष ९२ किोडले बचतमा 
ििेको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा शोर्नान्ति खस्र्र्त रू.2६ अबष ६५ किोडले बचतमा ििेको 
र्र्यो। त्यसैगिी यस अवर्र्मा चाल ुखाता रू.४९ अबष ५३ किोडले घािामा ििेको छ। अखघल्लो आर्र्षक वर्षको 
सोिी अवर्र्मा चाल ुखाता रू.७९ अबष ६५ किोडले घािामा ििेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सखिर्त 

६०. 20७६ पौर् मसान्तमा रू.१० खबष ९५ अबष ९८ किोड ििेको टवदेशी टवर्नमय सखिर्त 2077 पौर् मसान्तमा 
36.३ प्रर्तशतले बढेि रू.1४ खबष ९३ अबष ७५ किोड पगुेको छ। 

६१. आर्र्षक वर्ष २०७7/७8 को पौर्सम्मको आयातलाई आर्ाि मान्दा टवदेशी टवर्नमय सखिर्तले करिब १३.९ 
मटिनाको वस्त ुआयात ि करिब १२.६ मटिनाको वस्त ुतर्ा सेवाको आयात र्ान्न सक्ने देखखन्छ। 

टवर्नमय दि 

६२. २०७७ असाि मसान्तको तलुनामा २०७७ पौर् मसान्तमा अमेरिकी डलिसुँग नेपाली रूपैयाुँ ३.० प्रर्तशतले 
अर्र्मूल्यन िई अमेरिकी डलि एकको खरिद टवर्नमय दि रू.११६.९२ कायम िएको छ। २०७६ असाि 
मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दि रू.120.37 ििेको र्र्यो। 
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वैदेखशक लगानी  

६३. आर्र्षक वर्ष २०७7/७8 को पौर् मटिनासम्म टवदेशी लगानीमा दताष िएका उद्योगको सङ्ख्या (उद्योग टविागमा 
दताष िएका) मा गत आर्र्षक वर्षको तलुनामा १८.0 प्रर्तशतले कमी आई १२३ कायम ििेको छ। उद्योगमा 
कुल स्वीकृत लगानी गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को तलुनामा १५.२ प्रर्तशतले कमी आई रू.२३ अबष ४७ 
किोड ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा टवदेशी लगानीका कुल 1५० उद्योग दताष िई कुल 
स्वीकृत टवदेशी लगानी रू.२७ अबष ६९ किोड ििेको र्र्यो। 

                          तार्लका (च):  पौर्सम्मको स्वीकृत टवदेशी लगानी ि उद्योग दताष सङ्ख्या 

आर्र्षक वर्ष स्वीकृत टवदेशी लगानी 
(रू..किोडमा) प्रर्तशत परिवतषन उद्योग दताष सङ्ख्या प्रर्तशत परिवतषन 

2073/74 830.80 27.8 189 22.7 

2074/75 1400.75 68.6 168 -11.1 

2075/76 1025.36 -26.8 196 16.7 

2076/77 2768.57 170.0 150 -23.5 

2077/78 2347.48 -15.2 123 -18.0 

     स्रोतः उद्योग टविाग। 

 

६४. २०७७ पौर्मसान्तसम्म लगानी वोडषबाि अध्ययनका लार्ग अनमुर्त प्रदान गनष स्वीकृत िएका वैदेखशक लगानीमा 
सिालन िनुे ७ परियोजनाको कुल लगानी रू.३ खबष ५६ अबष ८३ किोड पगुेको छ।  

६५. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा प्रत्यि वैदेखशक लगानी आप्रवाि गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को 
तलुनामा ३७.२ प्रर्तशतले संकुचन िई रू. ७ अबष ६६ किोड ििेको छ। गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्मा 
यस्तो लगानी रू. १२ अबष २० किोड ििेको र्र्यो। 

तार्लका (१५): चाल ुआर्र्षक वर्षको बाह्य िरेका परिसचुकिरुको पौर्सम्मको मार्सक टवविण (रू. किोडमा) 
बाह्य िरेका सूचकिरु श्रावण िाद्र असोज कार्तषक मंर्सि पौर् जम्मा 

र्नकासी 962.0 1082.3 1060.3 915.4 985.6 1074.4 6079.9 

पैठािी 8580.8 9303.8 11342.4 11022.0 12300.8 13574.7 66124.5 

व्यापाि घािा 7618.8 8221.5 10282.1 10106.6 11315.2 12500.4 60044.6 

टवप्ररे्ण आप्रवाि 9271.5 7301.8 9312.6 7886.2 7908.6 7850.3 49531.0 

चाल ुखाता सन्तलुन 2541.3 65.3 829.7 -1390.5 -4177.7 -2821.6 -4953.4 

शोर्ानान्ति खस्र्र्त 5146.5 1616.1 3346.0 956.1 -416.7 1843.6 12491.7 

टवदेशी टवर्नमय सखिर्त # 3489.8 -306.7 3659.3 3579.7 -3172.0 1941.3 149375.0 

पयषिक आगमन 
(सङ्ख्यामा) 267 584 2025 1953 4245 8874 17948 

     स्रोत: नेपाल िाि बैङ्क/िन्साि टविाग। 

    #२०७७ असाि मसान्तको टवदेशी टवर्नमय सखिर्त रू. १४ खबष २ अबषलाई समावशे गिीएकोले २०७७ पौर्सम्म यस्तो सखिर्त रू. १४ खबष ९४ अबष पगेुको। 

 

६६. सन ्२०१९ मा नेपाल र्िर्रने पयषिकको सङ्ख्यामा ८०.८ प्रर्तशतले उच्च संकुचन िई २ लाख ३० िजाि ८५ 
मा झिेको छ। कोिोना मिामािीको कािण २०२० को माचषदेखख नेपाल आउने पयषिकको सङ्ख्यामा उच्च दिले 
संकुचन आएको छ। चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा (अगष्ट २०२० देखख जनविी २०२१ सम्म) नेपाल 
र्िर्रने पयषिकको सङ्ख्या गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को ६ लाख ३२ िजाि ३ सय १९ को तलुनामा 
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९७.२ प्रर्तशतले संकुचन िई १७ िजाि ९ सय ४८ ििेको छ। सन ्२०२१ को पटिलो मटिना (जनविी) मा 
मार नेपाल आउने पयषिकको सङ्ख्या ८८७४ ििेको छ। 

कम्पनी दताष 

६७. चाल ुआर्र्षक वर्षको पटिलो ६ मटिनामा र्प कम्पनी दताष सङ्ख्या गत आर्र्षक वर्षको सोिी अवर्र्को १३ िजाि 
९१ को तलुनामा १२.८ प्रर्तशतले वटृद्ध िई १४ िजाि ७ सय ७१ पगुेको छ। कोिोना मिामािीको समयमा 
समेत कम्पनी दताष सङ्ख्यामा टवस्ताि िनुलेु व्यवसाय सिालन क्रमश: सिज बन्दै गएको ि व्यवसायीिरुको 
आत्मटवश्वास बढ्दै गएको देखखन्छ। 

चािष (१३) : र्प कम्पनी दताषको मार्सक टवविण (सङ्ख्यामा) 

 

 स्रोत: कम्पनी िखजिािको कायाषलय/अर्ष बलेुटिन। 

६८. कम्पनी दताषको मार्सक प्रवखृत्त िेदाष आर्र्षक वर्ष २०७६/७७ को तलुनामा चाल ुआर्र्षक वर्षको असोज मटिना 
देखख पौर्सम्म र्प कम्पनी दताषको सङ्ख्या बढेको छ। श्रावण ि िदौ मटिनामा िने तलुनात्मक रुपमा यस्तो 
सङ्ख्या न्यून ििेको छ। 

नीर्तगत तर्ा काननुी टवर्य ि िाय पिामशष 
६९. नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्र्ानीय तिबीच प्राकृर्तक 

स्रोतको िोयल्िी बाुँडफाुँिको आर्ाि, टवर्र् ि 
टिस्सा स्वीकृत गने सम्बन्र्ी प्रस्ताव नेपाल 
सिकाि, मखन्रपरिर्दबाि स्वीकृत िई बाुँडफाुँि 
गरिएको। 

७०. नेपाल पनुबीमा कम्पनी र्लर्मिेड कमषचािी सेवा 
शतष (पटिलो संशोर्न) टवर्नयमावली, 2077 
स्वीकृत गरिएको। 

७१. नेपाल चािषडष एकाउन्िेन्िस ् संस्र्ा कमषचािी सेवा 
शतष टवर्नयमावली (दोस्रो संशोर्न), 2077 मा 
स्वीकृर्त प्रदान गरिएको। 

७२. नेपाल लेखापिीिण सेवा (गठन, शे्रणी टविाजन ि 
र्नयखुक्त) र्नयमिरु, २०७७, आयोजनाको बिवुर्ीय 

ठेक्का सम्बन्र्ी (प्रर्म संशोर्न) मापदण्ड, २०७७ 
स्वीकृत िएको । 

७३. आर्र्षक कयषटवर्र् तर्ा टवत्तीय उत्तिदाटयत्व 
र्नयमावली, २०७७ स्वीकृत िई नेपाल िाजपरमा 
प्रकाखशत गरिएको। 

७४. यस मन्रालयलाई समेत टवपिी बनाई दायि 
िएका दईु (२) विा रिििरूः ०७७-wo-०४११ 
ि ०७७-wo-०४७३, का सम्बन्र्मा श्री सवोच्च 
अदालतलाई र्लखखत जवाफ पठाईएको। 

७५. आर्र्षक ऐन, २०७७ बमोखजम प्रदान गरिएका 
िाजस्व छुि सम्बन्र्ी र्नणषय सावषजर्नकीकिण िई 
नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाखशत गरिएको। 

२६८७ २९८६

१७५१ १५१९
२०८३ २०६५

२६३२

१४६८

३३९८

१९९८
२४८०

२७९५

०
५००

१०००
१५००
२०००
२५००
३०००
३५००
४०००

श्रावण िदौ असोज कार्तषक मंर्सि पौर्
आर्र्षक वर्ष २०७६/७७ आर्र्षक वर्ष २०७७/७८
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अन्य गर्तटवर्ीिरु 

७६. नेपाल सिकाि(माननीय मन्रीस्ति) को र्मर्त 
2077/09/02 को र्नणषयानसुाि, Rural Poor 

Stimulus Fund for Nepal; supporting COVID-19 
recovery through accelerated Private 

investment in Agriculture आयोजना सिालनका 
लार्ग सखचव (िाजस्व) िामशिण पडुासैनीको 
संयोजकत्वमा कायषक्रम सञ्चालन सर्मर्त 
(Project Steering Committee) गठन गरिएको। 

७७. व्यवसाटयक र्निन्तिता कजाष प्रवाि कायषटवर्र्, 
2077 बमोखजम अर्ष सखचवज्यूको अध्यितामा 
कजाष प्रवाि सिालक सर्मर्तको दोस्रो बैठक र्मर्त 
2077/09/08 का द्वदन िई टवर्िन्न र्नणषयिरु 
िएको। 

७८. माननीय अर्षमन्रीज्यूको अध्यितामा उच्चस्तिीय 
टवत्तीय िेर समन्वय सर्मर्तको र्मर्त 
2077/09/17 मा वसेको बैठकले आर्र्षक 
पनुरूत्र्ानका लार्ग ल्याईएका सिरु्लयतपूणष कजाष 
तर्ा पनुिकजाषको पिुुँच लखित वगषमा पगु्ने गिी 
कजाष प्रवाि गने र्नणषय गिेको।  

७९. नेपाल िाि बैक, नेपाल बैकसष संघ, नेपाल उद्योग 
परिसंघ, नेपाल उद्योग वाखणज्य मिासंघ, िाटिय 
र्नजी तर्ा आवासीय टवद्यालय एसोर्सयशन नेपाल 
(एनप्याब्सन),उच्च खशिालय तर्ा माध्यर्मक 
टवद्यालय संघ नेपाल (टिसान), घिेल ु तर्ा साना 
उद्योग मिासंघ, र्नजी तर्ा आवासीय टवद्यालय 
अगषनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ि नेपाल चेम्बि 
अफ कमशषमा व्यवसाटयक र्निन्तिता कजाष प्रवाि 
कायषटवर्र्, 2077 पखुस्तका जानकािी तर्ा 
कायाषन्वयनका लार्ग पठाइएको। 

८०. आर्र्षक वर्ष 2077/078 को बजेि बक्तव्यको 
बुुँदा नं.308, 309 ि 310 मा व्यवस्र्ा 
िएको सावषजर्नक संस्र्ानसुँग सम्बखन्र्त 
टवर्यिरुको प्रगर्त तर्ा वाटर्षक खस्र्र्तको समीिा 

सम्बन्र्ी बैठक र्मर्त 2077/09/22 मा 
सम्पन्न िएको। 

८१. नेपाल सिकािको घोटर्त नीर्त अनरुुप िािसेवक 
कमषचािीिरुको कोिोना बीमा वापतको टप्रर्मयम 
िकमको 100 प्रर्तशत ि सवषसार्ािण 
नागरिकको कोिोना बीमाको टप्रर्मयम वापतको 
50 प्रर्तशत िनु आउने िकम नेपाल सिकािले 
व्यिोिे वापतको पटिलो चिणमा उपलब्र् गिाउन ु
पने िकम रु.41 किोड 95 लाख 14 िजाि 7 
सय बीमा सर्मर्तलाई उपलब्र् गिाउने र्नणषय 
िएको। 

८२. सिरु्लयपूणष कजाषका लार्ग ब्याज अनदुानसम्बन्र्ी 
एकीकृत कायषटवर्र्, 2075 (संसोर्न सटित) 
बमोखजम बैक तर्ा टवत्तीय संस्र्ािरुबाि प्रवाि 
िनुे कजाषको कायषटवर्र्मा तोटकए बमोखजमकँा 
कायषिेरमा प्रवाि िएको कजाषको ब्याज अनदुान 
वापत र्प रु.3 अबष नेपाल िाि बैङ्कलाई उपलब्र् 
गिाइएको। 

८३. आर्र्षक अनशुासन, टवत्तीय सशुासन कायम गिी 
खचषमा र्मतखव्यता कायम गने यस मन्रालयबाि 
टवर्िन्न र्मर्तमा िएका परिर्रबमोखजम टवर्िन्न 
सिोकािवाला मन्रालय तर्ा मातितका 
सावषजर्नक संस्र्ान / बोडष / परिर्द् / सर्मर्तमा 
आर्र्षक दाटयत्व पने टवर्यको र्नणषयको जानकािी 
तोटकएको ढाुँचामा उपलब्र् गिाइएको। 

८४. टवद्यतुीय ग्रीड आर्रु्नकीकिणका लार्ग नेपाल 
सिकाि ि एर्सयाली टवकास बैंक बीच २०७७ 
साल पौर् १५ गते १८ अबष २५ किोड रुपैयाुँ 
 (अमेरिकी डलि १५६ र्मर्लयन) बिाबिको ऋण 
सम्झौतामा िस्तािि  िएको। 

८५. नेपाल सिकाि ि टवश्व बैंकबीच २०७७ साल पौर् 
६ गते साढे नौ अबष रुपैयाुँ  (८ किोड अमेरिकी 
डलि)  बिाबिको ग्रामीण उद्यम ि आर्र्षक 
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टवकास आयोजना सिालन सम्बन्र्ी टवत्तीय 
सम्झौतापरमा िस्तािि िएको। 

८६. माननीय अर्षमन्री टवष्णपु्रसाद पौडेल ि 
नेपाल,  मखल्दभ्स ि श्रीलङ्काका लार्ग टवश्व बैङ्कका 
िाटिय र्नदेशक फारिस िदाद जिोसबीच २०७७ 
पौर् ६ गते अर्ष मन्रालयमा वाताष सम्पन्न िएको 
छ।  उक्त िेिवाताष टवश्व बैङ्क समूिको सियोगमा 
नेपालमा सिार्लत आयोजनाको कायाषन्वयनको 
अवस्र्ाको समीिा गनुषका सारै् िाटव द्वदनमा 
बैङ्कको सियोग टवस्ताि गने ि र्प आयोजना 
कायाषन्वयन गने टवर्यमा केखन्द्रत िएको र्र्यो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


