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अर्थ बलेुटिन 

     वर्थ २ अंक ७ 2077 माघ 
 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

प्रमखु आर्र्थक झलकहरू 

• आर्र्थक वर्थ 2077/78 को पौर् 
मटहनासम्म न्यून रहेको कुल वस्त ुपैठारी 
माघ मटहनामा केही वटृि भएको छ भने 
र्नकासीको वटृि कायमै रहेको छ। कुल 
वस्त ु व्यापारमा र्नकासीको अंश गत 
आर्र्थक वर्थको 7.५ प्रर्तशतबाि वटृि भई 
8.० प्रर्तशत पगेुको छ। व्यापार घािामा 
0.7 प्रर्तशतले सधुार भएको छ। 

• संघीय सरकारको 2077 माघ 
मटहनासम्मको कुल खर्थ गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 2.6 
प्रर्तशतले वटृि भई कुल टवर्नयोजनको 
33.9 प्रर्तशत खर्थ भएको छ।  

• राजस्व तर्ा अन्य प्रार्ि समेत गरी लक्ष्यको 
कररब 96.6 प्रर्तशत पररर्ालन भएको 
छ। वैदेशशक सहायता प्रर्तवितामा 71.5  
प्रर्तशतले वटृि भएको छ।  

• नेप्से सूर्काङ्क र्नरन्तर सधुार हुुँदै गएको 
छ भन ेबजार पूुँजीकरण र्बन्दगुत आधारमा 
98.3 प्रर्तशतले वटृि भएको छ। बीमामा 
पहूुँर् पगेुको जनसंख्या २२.८ प्रर्तशत 
रहेको छ। 

 

मलुकुको वतथमान आर्र्थक पररदृष्य 

संघीय सरकारी खर्थ 
१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को माघसम्म संघीय सरकारको कुल खर्थ गत आर्र्थक वर्थको सोही 

अवर्धको कुल खर्थ रू. ४ खबथ ८७ अबथ ९ करोडको तलुनामा २.6 प्रर्तशतले वृटि भई रू. ४ 
खबथ ९९ अबथ ६८ करोड पगुेको छ। कुल खर्थ मध्ये र्ाल ुखर्थ रू. ४ खबथ ६ अबथ 7३ करोड, 

पूुँजीगत खर्थ रू. ६२ अबथ ८४ करोड र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रू. ३० अबथ ११ करोड रहेको 
छ।समीक्षा अवर्धमा र्ाल ुखर्थ ११.२ प्रर्तशतले बढेको छ भने पूुँजीगत र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को 
खर्थ क्रमशः 18.7 प्रर्तशत र 31.7 प्रर्तशतले घिेको छ। खासगरी कोर्भड-१९ संक्रमणको 
जोशखमका कारण टवकास र्नमाथणका कायथले गर्त र्लन नसकेको कारण पूुँजीगत खर्थले अपेशक्षत गर्त 
र्लन सकेको छैन।  

तार्लका (क): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको माघ मटहनासम्मको खर्थको शस्र्र्त (रू. करोडमा) 

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

र्ाल ु 24929.5 36459.98 35107.32 36575.03 40672.56 

पूुँजीगत 5216.49 6615.94 7066.08 7727.53 6284.33 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 3434.69 2505.83 3213.57 4406.16 3011.32 

कुल खर्थ 33580.68 45581.75 45386.97 48708.72 49968.21 

स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

२. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको माघ मटहनासम्म कुल टवर्नयोशजत रकमको 33.9 प्रर्तशत खर्थ भएको छ। 
जसमा र्ाल ुखर्थ तफथ  कुल टवर्नयोशजत बजेिको 42.9 प्रर्तशत, पूुँजीगत बजेिको 17.8 प्रर्तशत 
र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  17.4 प्रर्तशत खर्थ भएको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा कुल 
खर्थ 31.8 प्रर्तशत भएको र्र्यो। र्ाल,ु पूुँजीगत र टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  क्रमशः 38.2 प्रर्तशत, 
18.9 प्रर्तशत र 26.2 प्रर्तशत रकम खर्थ भएको र्र्यो। 

तार्लका (ख): आर्र्थक वर्थ 2077/78 को माघसम्मको मार्सक खर्थ शस्र्र्त (रू. करोडमा) 

मटहना र्ाल ुखर्थ 
खर्थ 
प्रगर्त 

पूुँजीगत 
खर्थ 

खर्थ 
प्रगर्त 

टवत्तीय 
व्यवस्र्ा 

खर्थ 
प्रगर्त 

कुल संघीय 
खर्थ 

खर्थ 
प्रगर्त 

श्रावण 172.83 0.18 13.33 0.04 11.75 0.07 197.91 0.13 

भदौ 6324.34 6.66 375.25 1.06 157.28 0.91 6856.87 4.65 

असोज 18261.89 19.24 1504.58 4.26 341.39 1.98 20107.86 13.64 

कार्तथक 23012.2 24.25 2944.52 8.34 950.31 5.51 26907.03 18.25 

मशससर 28074.28 29.85 3594.17 10.18 1177.36 6.81 32845.81 22.27 

परु् 34235.63 36.08 5081.69 14.4 2257.22 13.06 41574.54 
 

28.19 

माघ 40672.56 42.86 6284.33 17.81 3011.32 17.43 49968.21 33.88 

स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

 
 

 

 

 

नेपाल सरकार 

अर्थ मन्रालय 
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राजस्व पररर्ालन 
3. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को माघसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको कुल राजस्व रु. ४ खबथ ९२ 

अबथ ३८ करोडको तलुनामा 1.25 प्रर्तशतले वटृि भई रु. ४ खबथ ९८ अबथ ५२ करोड पगुकेो छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. ४ 
खबथ ५८ अबथ १० करोड र गैरकर राजस्व रु. ४० अबथ ४२ करोड रहेको छ। यस अवर्धमा अन्य प्रार्ि सटहत कुल प्रार्ि रू. 5 खबथ 
30 अबथ 72 करोड रहेको छ। 

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

कर शीर्थक 

आ.व. 
2077/78 

वाटर्थक लक्ष्य 

2076/77 माघ 
सम्मको संकलन 

2077/78 
माघ सम्मको 
संकलन 

 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

 

माघ 
सम्मको लक्ष्य 

माघ सम्मको लक्ष्यको 
तलुनामा असूली % 

भन्सार महशलु 19,355.47 8,939.09 10,823.83 21.08 11,214.45 96.52 

मूल्य अर्भवटृि कर 30,216.87 14,754.57 15,048.45 1.99 16,955.11 88.75 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 11,203.62 6,243.95 6,515.29 4.35 5,927.43 109.92 

पैठारी 19,013.25 8,510.63 8,533.16 0.26 11,027.69 77.38 

अन्तःशलु्क 15,550.41 7,071.30 7,250.59 2.54 8,562.70 84.68 

आन्तररक उत्पादन 9,892.29 4,258.76 4,366.26 2.52 5,280.98 82.68 

पैठारी 5,658.12 2,812.54 2,884.33 2.55 3,281.71 87.89 

आयकर 23,803.87 12,774.58 11,545.20 -9.62 12,059.06 95.74 

आयकर 21,503.13 11,234.42 9,943.56 -11.49 10,437.85 95.26 

ब्याज कर 2,300.62 1,540.16 1,601.63 3.99 1,621.21 98.79 

अन्य कर # 2,368.40 1,241.92 1,142.08 -8.04 1,254.57 91.03 

कर राजस्व जम्मा 91,294.90 44,781.47 45,810.15 2.30 50,045.88 91.54 

गैर कर जम्मा 9,880.94 4,456.50 4,042.31 -9.29 4,906.08 82.39 

कूल राजस्व 101,175.84 49,237.96 49,852.46 1.25 54,951.96 90.72 

अन्य प्रार्ि - 3,238.74 3,219.66 -0.59 - - 

जम्मा प्रार्ि 101,175.84 52,476.70 53,072.12 1.13 54,951.96 96.58 

 

 # अन्य कर शीर्थकमा पूवाथधार सेवाको उपयोग, सडक ममथत तर्ा सधुार दस्तरु, सडक र्नमाथण तर्ा सम्भार शलु्क र शशक्षा सेवा शलु्क मार संलग्न 
गररएको। अन्य प्रार्िमा गत वर्थको नगद मौज्दात र बेरूज ुअसलुी रकम समावेश गररएको छ। 

स्रोत: अर्थ मन्रालय।  

4. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको माघसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा भन्सार महशलुमा 21.1 प्रर्तशतले वटृि भएको छ भन े
आयकरको संकलनमा 9.6 प्रर्तशतले कमी आएको छ।  

5. र्ाल ुवर्थको माघसम्मको शीर्थकगत लक्ष्यमा आन्तररक तफथ को मूल्य अर्भवटृि कर शीर्थकको राजस्व लक्ष्य भन्दा बढी संकलन भएको छ 
भने अन्य शीर्थकको राजस्व संकलनमा कमी आई समग्र राजस्व संकलन लक्ष्यको 90.7 प्रर्तशत संकलन भएको छ। 

6. यस अवर्धमा भन्सार टवन्दमुा संकलन भएको राजस्व ९.८ प्रर्तशतले बढेर रू. २ खबथ २२ अबथ ४१ करोड पगुकेो छ भने आन्तररकतफथ  
संकलन भएको राजस्व (अन्य कर सटहत) मा ३.८ प्रर्तशतले संकुर्न भई रू. २ खबथ ३५ अबथ ६९ करोड रहेको छ। 
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र्ािथ (क):  पर्छल्लो ५ वर्थको माघ मटहनासम्मको राजस्व संकलनको प्रवशृत्त (रु. करोडमा) 
                                                        ------ वटृिदर (दायाुँ अक्ष) 

 
 

             स्रोतः अर्थ मन्रालय/महालेखा र्नयन्रक कायाथलय। 

7. टवगत पाुँर् आर्र्थक वर्थमा राजस्व संकलन वटृि भइरहेको छ। शरुुका आर्र्थक वर्थहरूको तलुनामा पर्छल्लो आर्र्थक वर्थको वटृिदर भन े
न्यून रहेको छ।  

र्ािथ (ख): आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ र २०७७/७८ (दायाुँ) को माघसम्मको राजस्व संकलन संरर्ना

 
  

8. र्ालू आर्र्थक वर्थ 2077/78 माघ मटहनासम्मको कुल राजस्वमा भन्सार महशलु र अन्तःशलु्कको टहस्सा गत वर्थको सोही अवर्धको 
तलुनामा वटृि भएको छ भने आयकर, गैरकर र अन्य करको टहस्सा घिेको छ। 

बाुँडफाुँि पर्छको संघीय राजस्व 

9. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको माघ मसान्तसम्म संघीय सरकारको राजस्व पररर्ालन (बाुँडफाुँि अशघको रोयल्िी समेत) अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धको रू. ४ खबथ 35 अबथ 34 करोडको तलुनामा 1.1 प्रर्तशतले वटृि भई रू. 4 खबथ 40 अबथ 28 करोड रहेको छ। यस अवर्धमा 
प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाुँडफाुँि हनुे कर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको रू. 57 अबथ 4 करोडको तलुनामा 2.1 प्रर्तशतले वटृि भई रू. 58 
अबथ 24 करोड पगुकेो छ। 
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करको दायरा टवस्तार 
10. 2077 माघसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाताको कुल संख्या 3८ लाख 25 हजार 9 सय 46 पगुकेो छ। यस अवर्धमा दताथ भएका 

कुल करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १5 लाख 18 हजार 933 (39.7 प्रर्तशत), व्यशिगत स्र्ायी लेखा 
नम्बर र्लने करदाता 22 लाख 99 हजार 3 सय 9 (60.1 प्रर्तशत) र करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर 7 हजार  7 
सय 4 (0.2 प्रर्तशत) पगुकेो छ। यसैगरी मूल्य अर्भवटृि करमा दताथ भएका करदाताको ससख्या २ लाख 78 हजार 6 सय 24 र 
अन्त:शलु्कमा दताथ हनुे करदाताको ससख्या १ लाख 7 हजार 8 सय 45 पगुकेो छ।  

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

दताथको प्रकार 
२०७७ 

असारसम्म 

आ.व. 2076/077 

को माघ सम्ममा  र्प 

आ.व. २०७७/७८ 
को माघसम्ममा र्प 

हालसम्मको 
जम्मा 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर  (BPAN) 1358934 166,464 159,999 1,518,933 

व्यशिगत स्र्ायी लेखा नम्बर (PPAN) 1973452 863,229 325,857 2,299,309 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा नम्बर (WPAN) 5106 3,270 2,598 7,704 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर # 3,337,492 1,032,963 488,454 3,825,946 

मू.अ.कर 255963 36,740 22,661 278,624 

अन्तः शलु्क 94292 18,373 13,553 107,845 

     स्रोत: आन्तररक राजस्व टवभाग । 

    #स्र्ायी लेखा नम्बरको दताथ खारेजीबाि कायम भएको ससख्या मार समावेश गररएको। 

अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तविता 

11. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को माघ मटहनासम्म वैदेशशक सहायता 
प्रर्तविता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको रु.1 खबथ 9 अबथ 28 
करोडको तलुनामा 71.5 प्रर्तशतले वृटि भई रु. 1 खबथ 87 अबथ 
44 करोड पगुकेो छ। उि प्रर्तवितामध्ये अनदुान सहायता 9.7 
प्रर्तशत र ऋण सहायता 90.3 प्रर्तशत रहेको छ।  

तार्लका (ङ): क्षरेगत टवकास सहायताको अवस्र्ा (रू. करोडमा) 

क्षरे 
प्रर्तबिता 
रकम 

प्रर्तशतमा 

शशक्षा 446.2 2.4 

ऊजाथ 4614.5 24.6 

पनुर्नथमाथण 60.0 0.3 

शहरी टवकास 1776.3 9.5 

सडक तर्ा सशुासन 5400.0 28.8 

खानेपानी तर्ा सरसफाइ 589.3 3.1 

कृटर् 1065.1 5.7 

कोर्भड 132.4 0.7 

स्वास््य 340.2 1.8 

वन तर्ा वातावरण 175.0 0.9 

क्षमता टवकास 1776.3 9.5 

बजेिरी सहायता 2368.4 12.6 

कुल 18743.6 100.0 

श्रोतः अर्थ मन्रालय। 

12. कुल सहायता प्रर्तविता मध्ये द्विपक्षीय सहायता 3.3 प्रर्तशत र 
बहपुक्षीय सहायता 96.7 प्रर्तशत रहेको छ।कुल वैदेशशक सहायता 
प्रर्तवितामा सडक तर्ा सशुासन के्षरमा सबैभन्दा बढी 28.8 

प्रर्तशत, ऊजाथ के्षरमा 24.6 प्रर्तशत र बजेिरी सहायताको रूपमा 
12.6 प्रर्तशत प्राि भएको छ। 

13. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको माघ मसान्तसम्म नेपाल सरकारले रू.7 अबथ 
46 करोड अनदुान र रू.25 अबथ 39 करोड ऋण गरी कुल रू.32 
अबथ ८५ करोड वैदेशशक सहायता प्रार्ि गरेको छ। 

 

बीमा क्षरे 

14. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको माघ मटहनासम्म जारी भएका कुल बीमालेख 
संख्या अशघल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 9.3 
प्रर्तशतले वृटि भई 72 लाख 43 हजार 5 सय पगुेको छ। 

15. यस अवर्धमा संकलन भएको बीमा टप्रर्मयम रकम 32.2 प्रर्तशतले 
वृटि भई रू. 92 अबथ 41 करोड पगुेको छ। अशघल्लो आर्र्थक 
वर्थमा यस्तो रकम रु. 69 अबथ 92 करोड रहेको र्र्यो। 

16. यस अवर्धको बीमा टप्रर्मयम संकलनमा जीवन बीमा र र्नशजथवन बीमा 
तफथ को टहस्सा क्रमशः 81.8 प्रर्तशत र 18.2 प्रर्तशत रहेको छ। 

17. 2077 माघसम्म बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या 22.८ प्रर्तशत 
र वैदेशशक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ बीमाको दायरामा 
आएको जनसंख्या 25.२ प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धमा यस्तो जनसंख्या क्रमशः 20.9 प्रर्तशत र 23.8 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

पूुँजी बजार   
18. 207६ माघमसान्तमा 1345.98 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूर्काङ्क 

2077 माघ मसान्तमा 2526.92 टवन्द ुकायम भएको छ। यस 
अवर्धमा वाटर्थक टवन्दगुत आधारमा बजार पूुँजीकरण 98.3 प्रर्तशतले 
वृटि भई रु. 34 खबथ 6 अबथ 17 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक 
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वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो रकम रु. 17 खबथ 17 अबथ 50 करोड 
रहेको र्र्यो। 

र्ािथ (ग): पर्छल्लो ५ वर्थको माघ मसान्तको नपे्से सूर्काकं 

 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड। 

19. 2077 माघ मटहनाको 4 गते 2315.01 टवन्दमुा रहेको नेप्से 
सूर्ङ्काक माघ २६ गते हालसम्मकै सबैभन्दा उच्र् 2561.48 
टवन्दमुा पगुी मटहनाको अशन्तम कारोबार भएको अशन्तम द्वदन अर्ाथत 
माघ 29 गते 2526.92 टवन्दमुा पगुेको छ।  

र्ािथ (घ) 2077 माघ मटहनाको नपे्से सूर्काकंको प्रवशृत्त 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सरे्न्ज र्लर्मिेड। 

वस्त ुर्नकासी  

20. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को माघ मटहनासम्म कुल वस्त ुर्नकासी 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 7.6 प्रर्तशतले वृटि भई 
रु. 69 अबथ 92 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा कुल वस्त ुर्नकासी रु. 64 अबथ 97 करोड रहेको र्र्यो। 

21. यस अवर्धमा भारत तफथ को वस्त ुर्नकासी 8.6 प्रर्तशतले वृटि भएको 
छ भने र्ीन तफथ को र्नकासी 55.2 प्रर्तशतले घिेको छ।  

तार्लका (छ): माघमटहनासम्म र्नकासी भएका प्रमखु १० वस्तहुरू  

(रु. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

भिमासको तेल  प्रशोर्धत 594.61 1959.07 229.5 

सेन्रे्टिक यानथ 512.3 446.5 -12.8 

अलैर्ी 287.86 428.22 48.8 

उनी गलैंर्ा कापेि 427.68 417.15 -2.5 

तयारी कपडा 330.95 323.61 -2.2 

शर्या 179.2 293.05 63.5 

जमोठ कपडा 151.43 247.9 63.7 

जिुका बरु्नएका कपडा 194.12 237.83 22.5 

अन्य कपडा (उनी,सतुी,िेरीकिन 
बाहेकका) 

197.8 196.77 -0.5 

फलफुलको जसु 207.77 195.28 -6.0 

अन्य  3413.23 2246.32 -34.2 

कुल जम्मा 6496.95 6991.7 7.6 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

22. र्ाल ुआर्र्थक वर्थको माघसम्मको कुल र्नकासीमध्ये भारत, र्ीन, र 
अन्य देशहरूतफथ  भएको र्नकासीको अंश क्रमशः 7१.४ प्रर्तशत, 0.८ 
प्रर्तशत र 27.8 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्धमा यस्तो र्नकासी क्रमशः 69.9 प्रर्तशत, 1.6 प्रर्तशत र 
28.5 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

23. यस वर्थ प्रशोर्धत भिमासको तेल, जमोठ कपडा, शर्या, अलैर्ी, जिुका 
बरु्नएका कपडा लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ। 

वस्त ुपैठारी 

24. र्ाल ु आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को माघ मटहनासम्म कुल वस्त ु
पैठारीमा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा र्समान्त वृटि 
देशखएको छ। यस अवर्धमा कुल पैठारी रू. 8 खबथ ३ अबथ 64 
करोड रहेको छ। 

25. यस अवर्धमा भारतबाि हनेु पैठारी बढेको छ भने र्ीन र अन्य 
देशबाि हनेु पैठारी घिेको छ। यस अवर्धको कुल पैठारीमध्ये भारत, 

र्ीन र अन्य देशहरूतफथ  भएको पैठारीको अंश क्रमशः 66.2 प्रर्तशत, 
14.4 प्रर्तशत र 19.4 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थमा 
यस्तो अनपुात क्रमश: 61.8 प्रर्तशत, 17.5 प्रर्तशत र 21.7  
प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

26. यस वर्थ प्रशोर्धत भिमासको कच्र्ा तेल, मोबाइल िेर्लफोन, सनु, 
एम.एस.टवलेि, र्ामल लगायतका वस्तकुो पैठारी बढेको छ। 

1296.23

1380.29

1128.19
1345.98

2526.92

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2073-10 2074-10 2075-10 2076-10 2077-10

2315.0

2561.5
2526.92

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

मा
घ 

4
मा
घ 

5
मा
घ 

6
मा
घ 

7
मा
घ 

8
मा
घ 

११
मा
घ 

१२
मा
घ 

१३
मा
घ 

१४
मा
घ 

१५
मा
घ 

१८
मा
घ 

१९
मा
घ 

२०
मा
घ 

२१
मा
घ 

२२
मा
घ 

२५
मा
घ 

२६
मा
घ 

२७
मा
घ 

२८
मा
घ 

२९

http://www.mof.gov.np/
mailto:ieccd@mof.gov.np


 

 http://www.mof.gov.np  इमेल: epad@mof.gov.np  फोन नं.: ०१-४२११३२६ फ्याक्स नं.: ०१-४२११३२५ 6 | पे ज  
 

 

 

 

तार्लका (ज): माघमटहनासम्म पैठारी भएका प्रमखु १० वस्तहुरू  

(रु. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

र्डजेल 5822.43 3970.92 -31.8 

एम.एस.टवलेि 2727.81 3813.97 39.8 

मोवाइल िेर्लफोन 1303.27 2406.82 84.7 

भिमासको तेल कच्र्ा 966.46 2098.93 117.2 

तयारी  कपडा 2015.87 1736.31 -13.9 

र्ामल 1270.09 1730.2 36.2 

एल टप ग्यास 1779.93 1726.63 -3.0 

पेट्रोल 2126.43 1596.59 -24.9 

एर्.आर.र्सि 1641.07 1536.5 -6.4 

सनु 919.38 1501.83 63.4 

अन्य 59787.48 58245.48 -2.6 

कुल 80360.22 80364.18 0.0 

 स्रोत: भन्सार टवभाग । 

व्यापार सन्तलुन 
27. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को माघ मटहनासम्मको कुल वस्त ुव्यापार 

घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 0.7 प्रर्तशतले 
घिेर रू. 7 खबथ 33 अबथ 73 करोड रहेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धमा यस्तो वस्त ुव्यापार घािा रू. ७ खबथ 3८ अबथ 
6३ करोड र्र्यो।  

र्ािथ (र्): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको वस्त ुव्यापार घािाको 
शस्र्र्त  (रु. अबथमा) 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

र्ािथ (छ): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको माघसम्मको कुल वस्त ु
व्यापारमा र्नकासी र पैठारीको अंश (प्रर्तशतना) 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग। 

28. यस अवर्धको कुल वस्त ुव्यापारमा र्नकासी र पैठारीको अंश क्रमशः 
8.0 प्रर्तशत र 92.0 प्रर्तशत रहेको छ। अशघल्लो आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्धमा यस्तो अंश क्रमश 7.5 प्रर्तशत र 92.5 प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो। 

टवर्नमय दर 

29. २०७७ असार मसान्तको तलुनामा २०७७ माघ मसान्तमा अमेररकी 
डलरसुँग नेपाली रूपैयाुँ ३.४ प्रर्तशतले अर्धमूल्यन भई अमेररकी डलर 
एकको खररद टवर्नमय दर रू.११६.२७ पगुेको छ। २०७७ असार 
मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दर रू.120.37 रहेको र्र्यो। 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ध 
पयथिक आगमन 
30.  सन ्२०२१ को फेब्रवुरी मटहनासम्म हवाई मागथबाि नेपाल आउने 

पयथिकको ससख्या गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 87.4 
प्रर्तशतले न्यून भई 18 हजार 20 रहेको छ। सन ्२०20 को 
सोही अवर्धमा यस्तो ससख्या 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 
प्रत्यक्ष प्रभाव पयथिक आगमनमा पदै आएको छ। 

 

कम्पनी  दताथ   
31. आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ को माघ मटहनासम्म दताथ भएका कम्पनीको 

संख्या 15 हजार ९७ रहेकोमा र्ाल ुआर्र्थक वर्थको माघ मसान्तमा 
यस्तो ससख्या 16.85 प्रर्तशतले वृटि भई १७ हजार 6 सय 41 
पगुेको छ। कोर्भड-19 को महामारीको बाबजदु आर्र्थक 
टक्रयाकलापमा वृटि भएको छ।  
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र्ािथ (ज) टवगत पाुँर् आर्र्थक वर्थको माघ मसान्तसम्मको कम्पनी 
दताथको प्रवशृत्त (संख्यामा)

 

स्रोतः कम्पनी रशजिारको कायाथलय। 

टवदेशी लगानी प्रर्तविता 
32. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को माघ मटहनासम्म टवदेशी लगानीमा दताथ 

भएका उद्योगको संख्यामा 22.0 प्रर्तशतले कमी आई 131 कायम 
रहेको छ। त्यस्ता उद्योगमा कुल प्रस्ताटवत लगानीमा गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्धको तलुनामा 12.1 प्रर्तशतले कमी आई रु. २5 
अबथ 32 करोड कायम भएको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्धमा 
टवदेशी लगानीका 168 उद्योग दताथ भई कुल प्रस्ताटवत टवदेशी लगानी 
रु. 28 अबथ 82 करोड रहेको र्र्यो। 

नीर्तगत तर्ा कानूनी टवर्य र राय परामशथ 

33. आर्र्थक कायथटवर्ध तर्ा टवत्तीय उत्तरदाटयत्व र्नयमावली, 2077 
राजपरमा प्रकाशन गररएको। 

34. टवर्भन्न प्रकारका राजस्व छुि सम्बन्धी 37 विा सूर्ना राजपरमा 
प्रकाशन गररएको। 

35. नेपाल प्रज्ञा प्रर्तष्ठान कलाकार तर्ा कमथर्ारी सेवा सम्बन्धी, 
र्नयमावली, 2077 (पाुँर्ौ संशोधन) मा सहमर्त प्रदान गररएको। 

36. नेपाल र्ािथडथ एकाउण्िेन्िस ् संस्र्ाबाि Institute of Chartered 

Accountants of England and Wales (ICAEW) सुँगको Mutual 

Recognition Agreement को स्वीकृर्त मागका सम्बन्धमा टवर्भन्न 
टवर्यहरू समावेश गरी सहमर्त प्रदान गररएको। 

37. नेपाल र्ािथडथ एकाउन्िेन्िस ्र्नयमावली, 2061 को प्रस्ताटवत दशौ 
संशोधनमा टवर्भन्न राय सझुाव समावेश गने गरी सहमती प्रदान 
गररएको। 

38. नेपाल र्धतोपर बोडथको संगठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेक्षण प्रर्तवेदन 
अनसुारको नयाुँ संगठन संरर्ना तर्ा दरबन्दी सजृना गनथ स्वीकृर्त 
प्रदान गररएको। 

39. टवर्भन्न बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाहरूमा कायथरत टवदेशी नागररकहरूको 
श्रम स्वीकृर्त नटवकरणका लार्ग अनरुोध भई आएकोमा गहृ 
मन्रालयबाि प्रदान भएको कायथ सहमर्त समेतको आधारमा श्रम 
स्वीकृर्त नटवकरणका लार्ग र्सफाररस प्रदान गररएको। 

40. समपूरक अनदुान सम्बन्धी कायथटवर्ध, २०७७ (तेस्रो संशोधन)  र 
टवशेर् अनदुान सम्बन्धी कायथटवर्ध, २०७७ (तेस्रो संशोधन) 

स्वीकृर्तका लार्ग पेश भएकोमा नेपाल सरकार मशन्रपररर्द्द्िारा 
र्मर्त २०७७/१०/५ मा स्वीकृत भएको। 

41. सहलगानी सम्बन्धी (पटहलो संशोधन) कायथटवर्ध, 2077 नेपाल 
सरकार, मशन्रपररर्द्बाि र्मर्त २०७७/१०/१९ मा स्वीकृत 
भएको। 

मन्रालयका गर्तटवर्धहरू 

42. नेपाल सरकारको आर्र्थक वर्थ 2077/78 को बजेि कायाथन्वयनको 
अधथवाटर्थक प्रगर्त, पूुँजीगत खर्थ न्यून हनुाका कारण तर्ा वाटर्थक 
कायथक्रम र आयोजनाको कायाथन्वयनलाई तीव्रता द्वदन अबलम्बन गररने 
उपायहरू सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्रीज्यू तर्ा राटिय योजना 
आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यूको समपुशस्र्र्त तर्ा सबै मन्रालयका 
सशर्वज्यूहरूको उपशस्र्र्तमा र्मर्त 2077/10/11 गते छलफल 
कायथक्रम आयोजना गररएको। 

43. प्रदेश तर्ा स्र्ानीय तहलाई प्रदान गने टवत्तीय हस्तान्तरण र प्रदेश तर्ा 
स्र्ानीय तहबाि संकलन गररने राजस्व, खर्थ, सम्पत्तीको अर्भलेख, त्याङ्क 
व्यवस्र्ापन, आयोजना सञ्चालन र प्रर्तवेदन प्रणालीमा भएको टवद्यमान 
व्यवस्र्ा र आगामी आर्र्थक वर्थको बजेि, नीर्त तर्ा कायथक्रम तजुथमाका 
सन्दभथमा सातै प्रदेशका आर्र्थक मार्मला तर्ा योजना मन्रालयका 
सशर्वज्यूहरूसुँग अर्थ मन्रालयका सशर्वज्यूहरू, राटिय योजना 
आयोगका सशर्वज्यू, महालेखा र्नयन्रकज्यू, महाशाखा प्रमखुज्यूहरू र 
संघीय मार्मला तर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयका प्रर्तर्नर्ध समेतको 

उपशस्र्र्तमा अर्थ मन्रालयमा र्मर्त २०७७/१०/२१ गते छलफल 
कायथक्रम आयोजना गररएको। 

44. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहबीर् प्राकृर्तक स्रोतको 
रोयल्िी बाुँडफाुँिको आधार, टवर्ध र टहस्सा सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल 
सरकार, मशन्रपररर्दबाि र्मर्त २०७७/१०/५ मा स्वीकृत भइथ संघ, 
प्रदेश र स्र्ानीय तहमा प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्िी बाुँडफाुँि गररएको। 

45. आर्र्थक वर्थ 2077/78 को बजेिको अधथवाटर्थक समीक्षा प्रर्तवेदन 
र्मर्त 2077/10/27 मा सावथजर्नक गररएको। 

46. अर्थ मन्रालय, बजेि तर्ा कायथक्रम महाशाखाको कायथसञ्चालन 
र्नदेशशका, 2077 जारी गररएको। 

47. 2077 माघ ७ गतेदेशख १३ गतेसम्म यस वर्थको अन्तराथटिय भन्सार 
द्वदवस सिाहव्यापी रुपमा टवटवध कायथक्रमहरू गरी मनाइएको छ। 
टवश्व भन्सार सङ्गठन (WCO) ले यस वर्थको लार्ग तय गरेको “Customs 

Bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a Sustainable 

Supply Chain.” भने्न नाराका सार् द्वदवस मनाइएको।  
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अन्य गर्तटवर्धहरू 

 

48. माननीय अर्थमन्री टवष्णपु्रसाद पौडेलज्यूको अध्यक्षतामा २०७७ 
माघ ४ गते अर्थ मन्रालयमा बसेको बैठकले कोर्भड-१९ का 
कारण प्रभाटवत उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवर्धभरको 
टवद्यतु र्डमाण्ड शलु्क छुि कायाथन्वयन गने र्नणथय भएको। 

49. माननीय अर्थमन्री टवष्णपु्रसाद पौडेलज्यूले  र्मर्त 2077 माघ 6 
गते अर्थ मन्रालयमा पयथिन र होिल व्यवसायका प्रर्तर्नर्धहरूसुँग 
छलफल गनुथ भएको छ। उहाुँले कोर्भड-१९ का कारण 
अर्तप्रभाटवत पयथिन के्षरलाई र्लायमान बनाउन आवश्यक सहयोग 
गने बताउन ुभएको।  

50. नेपालमा रासायर्नक मल कारखाना स्र्ापनाको तयारीका लार्ग 
माननीय अर्थमन्री टवष्णपु्रसाद पौडेल, माननीय उद्योग वाशणज्य तर्ा 
आपूर्तथमन्री लेखराज भट्ट , माननीय कृटर् तर्ा पशपुन्छी 
टवकासमन्री पद्माकुमारी अयाथल र सम्बशन्धत मन्रालयका सशर्वहरू 
सशम्मर्लत बैठक र्मर्त 2077 माघ 7 गते अर्थ मन्रालयमा 
सम्पन्न भएको।  

51. आयात र र्नयाथतलाई भन्सारसुँग आवि गरी अन्तराथटिय व्यापारलाई 
सहजीकरण गनथ  नेपाल राटिय एकिार प्रणाली सम्बन्धी छलफल 
र्मर्त 2077 माघ 7 गते अर्थ मन्रालयमा सम्पन्न गररएको। 

52. प्रस्ताटवत एक्सिेन्डेि के्रर्डि फ्यार्सर्लटिका सम्वन्धमा माननीय 
अर्थमन्री टवष्णपु्रसाद पौडेलज्यू र अन्तराथटिय मदु्रा कोर्का 
कायथकारी र्नदेशक एवं र्मसन प्रमखुसुँग र्मर्त 2077 माघ 7 गते 
अर्थ मन्रालयमा छलफल गनुथ भएको छ। छलफलका क्रममा 
माननीय मन्रीज्यूले नेपालमा हालै टवकर्सत राजनीर्तक घिनाक्रमले 
आर्र्थक सधुार कायथक्रमको र्नरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव नपाने 
बताउन ुभएको।  

53. सरकारिारा  घोर्णा गररएका औद्योर्गक के्षरहरू स्र्ापना सम्बन्धमा 
अर्थ मन्रालयमा र्मर्त 2077 माघ 12 गते छलफल सम्पन्न 
भएको छ। कञ्चनपरुको दैजी छेला, बाुँकेको नौबास्ता, रुपन्देहीको 
मोर्तपरु, शर्तवनको शशिखोर, मकवानपरुको मयरुधाप र झापाको 
दमकमा औद्योर्गक के्षर र्नमाथणका लार्ग तयारी कायथ अशघ बढाइने 
सहमर्त भएको।  
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