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अर्थ बलेुटिन 

     वर्थ २ अंक 1१ 207८ जेठ 

 

प्रकाशन तर्ा सम्पादन 
 

आर्र्थक नीर्त टवश्लरे्ण महाशाखा 
र्संहदरवार, काठमाडौं 

आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को  
जेठसम्मको आर्र्थक झलक 

• चाल ु आर्र्थक वर्थ 2077/78 को जेठ 
मटहनासम्म संघीय सरकारी खचथ 3.8 
प्रर्तशत र राजस्व पररचालन 25.4 
प्रर्तशतले वृटि भएको छ। यस अवर्िमा 
अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तविता 4.0 
प्रर्तशतले वृटि भएको छ।  

• वस्त ु र्नकासीमा 37.8 प्रर्तशतले वृटि 
भएको छ भने वस्त ु पैठारीमा समेत 25.7 
प्रर्तशतले वृटि भएको छ। वस्त ु पैठारीको 
आकार ठूलो भएकोले र्नकासी व्यापारको 
वृटिदर उच्च रहेपर्न समग्रमा वस्त ु व्यापार 
घािा 24.6 प्रर्तशतले बढेको छ।  बढ्दो 
व्यापार घािा तर्ा सेवा व्यापार समेत उच्च 
घािामा रहेको कारण शोिानान्तर स्स्र्र्त 
घािामा रहेको छ। कोर्भड-१९ महामारीको 
वावजदु पर्न टवप्ररे्ण आयमा 12.6  
प्रर्तशतले वृटि भएको छ। टवदेशी टवर्नमय 
सस्िर्त 4.5  प्रर्तशतले बढेको छ।  

• 750 स्र्ानीय तहमा वास्णज्य बैङ्कको शाखा 
पगेुको छ। र्नके्षप तर्ा कजाथको भाररत 
औसत ब्याजदर तलुनात्मकरुपमा न्यून 
रहेको छ। बीमा टप्रर्मयम सङ्कलन 11.3 
प्रर्तशतले बढेको छ। नेप्से सूचकाङ्क बढ्दै 
गएको कारण पूूँजी बजारतफथ  
लगानीकताथहरूको आकर्थण बढेको छ। 
समग्रमा टवत्तीय के्षत्रका सूचकहरु 
सकरात्मक रहेका छन।् 

 

संघीय सरकारी खचथ 

१. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को जेठसम्म संघीय सरकारको कुल खचथ गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको तलुनामा 3.8 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 9 खबथ 16 अबथ 85 करोड पगुेको छ। कुल 
खचथ मध्य े चाल ुखचथ रू. 7 खबथ 61 करोड, पूूँजीगत खचथ रू. १ खबथ 43 अबथ 9 करोड र 
टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ  रू. 73 अबथ 15 करोड रहेको छ।  गत आर्र्थक वर्थको तलुनामा प ुूँजीगत 
खचथमा सिुार हुूँदै गएको भएपर्न कोर्भड-१९ महामारीको कारण पुूँजीगत खचथ अपेक्षाकृत रुपमा 
न्यून रहेको छ। 

तार्लका (क): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको जेठ मटहनासम्मको खचथको स्स्र्र्त (रू. करोडमा) 
खचथ टववरण 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

चाल ु 42509.28 62212.28 60885.08 67052.01 70061.41 

पूूँजीगत 12037.04 16230.02 15146.85 12626.93 14308.94 

टवत्तीय व्यवस्र्ा 5949.63 7742.06 6612.92 8620.77 7315.05 

कुल 60495.95 86184.36 82644.85 88299.71 91685.40 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

२. चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठसम्म गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा चाल ुर पूूँजीगत खचथ 
क्रमशः 4.5 प्रर्तशत र 13.3 प्रर्तशतले बढेको छ भने टवत्तीय व्यवस्र्ा तफथ को खचथ 15.1 
प्रर्तशतले घिेको छ।  

तार्लका (ख) : चाल ुआर्र्थक वर्थको संघीय सरकारी खचथको मार्सक टववरण (रू. करोडमा) 

मटहना चाल ुखचथ पूूँजीगत खचथ टवत्तीय 
व्यवस्र्ा कुल खचथ खचथ भार 

साउन 172.83 13.33 11.75 197.91 0.002 

भदौ 6151.51 361.92 145.53 6658.96 0.073 

असोज 11937.55 1129.33 184.11 13250.99 0.145 

कास्त्तक 4750.31 1439.94 608.92 6799.17 0.074 

मस्ससर 5062.08 649.65 227.05 5938.78 0.065 

परु् 6161.35 1487.52 1079.86 8728.73 0.095 

माघ 6445.19 1220.11 754.1 8419.4 0.092 

फागनु 4911.08 1686.52 539.51 7137.11 0.078 

चैत 7112.73 2595.63 2208.02 11916.38 0.130 

बैशाख 10307.99 2004.39 1113.25 13425.63 0.146 

जेठ 7056.62 1731.87 442.95 9231.44 0.101 

जम्मा   70061.41 14308.94 7315.05 91685.40 1.000 

         स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

३. चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठसम्मको कुल संघीय सरकारी खचथमा असोज, बैशाख, चैत र जेठ मटहनामा 
खचथ भार उच्च रहेको छ भने श्रावण मटहनामा खचथ भार सबैभन्दा न्यून रहेको छ। त्यसैगरी, 
असोज र वैशाख मटहनामा चाल ुखचथ उच्च रहेको छ भने बैशाख मटहनामा पूूँजीगत खचथ र टवत्तीय 
व्यवस्र्ातफथ को खचथ उच्च रहेको छ। चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठ मटहनासम्म चाल ुखचथ 73.8 
प्रर्तशत, पूूँजीगत खचथ 40.5 प्रर्तशत र टवत्तीय व्यवस्र्ातफथ को खचथ 42.3 प्रर्तशत रही समग्रमा 
62.2 प्रर्तशत खचथ भएको छ। 

 

 

 

नपेाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 
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राजस्व पररचालन 
४. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को जेठसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 25.4 प्रर्तशतले वृटि 

भई रू. 8 खबथ 12 अबथ 35 करोड पगेुको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रू. 7 खबथ 58 अबथ 37 करोड र गैरकर राजस्व रू. 53 
अबथ  98 करोड रहेको छ। यस अवर्िमा अन्य प्रार्ि सटहत कुल प्रार्ि (राजस्व र अन्य प्रार्ि) रू. 8 खबथ 49 अबथ 42 करोड रहेको 
छ। 

५. गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा कर राजस्वमा 28.9 प्रर्तशतले वृटि भएको छ भन ेगैरकर राजस्वमा 9.2 प्रर्तशतले सङु्कचन 
आएको छ। यस अवर्िमा भन्सार टवन्दमुा संकलन हनु े राजस्व ४९.७ प्रर्तशतले बढेर रू.४ खबथ ४ अबथ ९२ करोड पगेुको छ भन े
आन्तररकतफथ को राजस्व (अन्य कर सटहत) ११.२ प्रर्तशतले बढेर रू.३ खबथ ५३ अबथ ४६ करोड पगेुको छ। गत आर्र्थक वर्थको 
जेठासम्म कुल कर राजस्वमा भन्सार टवन्दमुा संकलन भएको राजस्वको अंश ४६.० प्रर्तशत रहेकोमा चाल ुआर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा 
यस्तो अंश बढेर ५३.४ प्रर्तशत पगेुको छ। वस्त ु पैठारीमा वृटि भएसूँगै भन्सार टवन्दमुा संकलन हनुे राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृटि 
भएको छ। 

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

     स्रोत: अर्थ मन्त्रालय। 

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

६. चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठसम्ममा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा सम्पूणथ शीर्थकका कर राजस्वमा वृटि भएको छ भने गैर कर 
राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ।  

७. समीक्षा अवर्िको शीर्थकगत लक्ष्यमा आन्तररक तफथ को मूल्य अर्भवृटि कर र भन्सार महसलु शीर्थकको राजस्व लक्ष्य भन्दा बढी सङ्कलन 
भएको छ। गैरकर राजस्व र अन्तशलु्क सङ्कलन क्रमशः लक्ष्यको 62.8 प्रर्तशत र 83.9 प्रर्तशत मात्र सङ्कलन भएको छ। समग्र 
राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९1.4 प्रर्तशत भएको छ। 

 

तार्लका (ख): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको जेठ मटहनासम्मको राजस्व सङ्कलन स्स्र्र्त  (रू. करोडमा) 
टववरण 2073/74 2074/75 2075/76 2076/77 2077/78 

कर 48145.38 56823.26 64803.79 58837.27 75837.56 

गैरकर 4568.68 6125.92 7135.55 5944.52 5397.74 

कुल राजस्व 52714.06 62949.18 71939.34 64781.79 81235.30 

  स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय। 

 

कर शीर्थक 

आ.व.2077/78 
वाटर्थक लक्ष्य 
(संशोर्ित) 

असलुी 
207६/7७ 

2077/78 
जेठसम्मको लक्ष्य 

असलुी 
2077/78 

असलुी 
प्रर्तशतमा 

प्रर्तशत 
पररवतथन 

 
भन्सार महसलु 19,767.36 12,246.51 17,793.99 18,216.15 102.4 48.7 

मूल्य अर्भवृटि कर 27,059.61 19,139.76 27,041.07 25,149.24 93.0 31.4 

उत्पादन, र्बक्री, सेवा 11,145.04   7,712.77   9,548.88   10,284.58   107.7   33.3 

पैठारी 15,914.57  11,426.99  17,492.19  14,864.67  85.0  30.1 

अन्तःशलु्क 13,827.63 9,066.78 14,525.60 12,190.81 83.9 34.5 

आन्तररक उत्पादन 8,587.23 5,687.40 9,320.13 7,475.00 80.2 31.4 

पैठारी 5,240.39 3,379.38 5,205.47 4,715.81 90.6 39.5 

आयकर 24,576.51 16,811.16 18,855.27 18,285.98 97.0 8.8 

आयकर 21,762.01 15,011.78 16,634.77 16,181.33 97.3 7.8 

ब्याज कर 2,814.50 1,799.38 2,220.50 2,104.65 94.8 17.0 

अन्य कर 1,936.87 1,570.91 2,052.02 1,995.37 97.2 27.0 

कर राजस्व जम्मा 87,167.97 58,835.13 80,267.94 75,837.55 94.5 28.9 

गैर कर जम्मा 8,800.04 5,944.38 8,592.69 5,397.74 62.8 -9.2 

कूल राजस्व 95,968.01 64,779.51 88,860.64 81,235.29 91.4 25.4 

अन्य प्रार्ि          -    4,468.49          -    3,706.56   -17.1 

जम्मा राजस्व/प्रार्ि 95,968.01 69,248.00 88,860.64 84,941.85 95.6 22.7 
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चािथ (क):  पर्छल्लो ५ वर्थको जेठ मटहनासम्मको राजस्व सङ्कलनको प्रवसृ्त्त (रू. करोडमा) 

 
                 स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/महालेखा र्नयन्त्रक कायाथलय 

८. गत आर्र्थक वर्थमा कोर्भड-१९ महामारीको कारण राजस्व पररचालन सङु्कचन भएपर्न अन्य वर्थहरुमा बढेको छ। आर्र्थक वर्थ 
2076/77 को जेठसम्ममा 9.9 प्रर्तशतले ऋणात्मक भएको राजस्व पररचालन चाल ुआर्र्थक वर्थमा 25.4 प्रर्तशतले बढेको छ।  

चािथ (ख): पर्छल्लो २ वर्थको जेठसम्मको राजस्व सङ्कलन संरचना

  

      स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 

९. चालू आर्र्थक वर्थ 2077/78 को जेठ मटहनासम्मको कुल राजस्वमा भन्सार महसलु, अन्तशलु्क र मूल्य अर्भवृटि करको योगदान गत 
वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा वृटि भएको छ भन ेआयकर र गैरकरको योगदान घिेको छ। गत आर्र्थक वर्थको आिार प्रभावको कारण 
चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठसम्म वस्त ु पैठारीमा उल्लेख्य वृटि भएको कारण वैदेस्शक व्यापारमा आिाररत कर राजस्वको वृटिदर उच्च 
रहेकोले कुल राजस्व पररचालनमा आयकर र गैरकरको टहस्सा घिेको हो।   

संघीय राजस्व 

१०. चाल ु आर्र्थक वर्थको जेठसम्म संघीय सरकारको राजस्व पररचालन (बाूँडफाूँि अस्घको रोयल्िी समते) अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िको रू. 5 खबथ 67 अबथ 24 करोडको तलुनामा 24.5 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 7 खबथ 6 अबथ 5 करोड पगेुको छ। यस 
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22%

मूल्य 
अर्भवटृि
कर
31%

अन्तःशलु्क
15%

आयकर
23%

अन्य कर
2%

गैर कर 
जम्मा
7%

2077/78 
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अवर्िमा प्रदेश र स्र्ानीय तहमा बाूँडफाूँि हनु ेकर राजस्व गत आर्र्थक वर्थको रू. 80 अबथ 56 करोडको तलुनामा 32.0 प्रर्तशतले 
वृटि भई रू. १ खबथ 6 अबथ 30 करोड पगेुको छ। 

करको दायरा टवस्तार 

११. 207८ जेठसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर र्लन ेकरदाताको कुल ससख्या ४० लाख 59 हजार 2 सय 69 पगेुको छ। यस अवर्िमा दताथ 
भएका कुल करदातामध्ये व्यवसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता १5 लाख 93 हजार 8 सय 96 (39.3 प्रर्तशत), व्यस्िगत 
स्र्ायी लेखा नम्बर र्लने करदाता २४ लाख 56 हजार १ सय 47 (60.5 प्रर्तशत) र करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी लेखा 
नम्बर 9 हजार 2 सय 26  (0.2 प्रर्तशत) पगेुको छ। यसैगरी मूल्य अर्भवृटि करमा दताथ भएका करदाताको ससख्या २ लाख 88 
हजार 9 सय 84 र अन्त:शलु्कमा दताथ भएका करदाताको ससख्या १ लाख १1 हजार 5 सय 2 पगेुको छ।  

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

      दताथको प्रकार 
२०७७ 
असारसम्म 

आ.व. 2076/077 को 
जेठसम्ममा र्प 

आ.व. २०७७/७८ 
को जेठसम्ममा र्प 

२०७८ जेठसम्म 

व्यावसाटयक स्र्ायी लेखा नम्बर   1358934 185649 234962 1593896 

व्यस्िगत स्र्ायी लेखा नम्बर  1973452 926301 482695 2456147 

करकट्टी गने र्नकायले र्लएको स्र्ायी 
लेखा नम्बर  

5106 3889 4120 9226 

जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर  3337492 1,115,839 721,777 4,059,269 

मू.अ.कर 255963 41352 33021 288984 

अन्तः शलु्क 94292 19486 17210 111502 

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

अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तबिता 

१२. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को जेठ मटहनासम्म वैदेस्शक सहायता 
प्रर्तबिता गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू.1 खबथ 94 
अबथ 42 करोडको तलुनामा 4.0 प्रर्तशतले वृटि भई रू. 2 
खबथ 2 अबथ 29 करोड पगेुको छ। उि प्रर्तबितामध्ये 
अनदुान सहायता 11.0 प्रर्तशत र ऋण सहायता 89.0 
प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात 
क्रमशः 11.7 प्रर्तशत र 88.3 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

१३. चाल ु आर्र्थक वर्थको जेठ मटहनासम्मको वैदेस्शक सहायता 
प्रर्तबितामा द्विपक्षीय र बहपुक्षीय  सहायताको टहस्सा क्रमशः 
4.7 प्रर्तशत र 95.3 प्रर्तशत रहेको छ।  

१४. अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तबितामध्ये सबैभन्दा बढी टहस्सा 
टवश्व बैङ्क समूह र एस्शयाली टवकास बैङ्कको क्रमशः 58.8 
प्रर्तशत र 32.5 प्रर्तशत रहेको छ। 

१५. अन्तराथटिय टवकास सहायता प्रर्तबितामध्ये सडक क्षेत्रमा 
सबैभन्दा बढी 26.7 प्रर्तशत, ऊजाथ क्षेत्रमा 22.9 प्रर्तशत र 
बजेिरी सहायताको रूपमा 11.7 प्रर्तशत रहेको छ। 

१६. चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठ मसान्तसम्म रू. 1५ अबथ 12 करोड 
अनदुान र रू. 80 अबथ 22 करोड ऋण गरी कुल रू 95अबथ 
34 करोड वैदेस्शक सहायता प्राि भएको छ। 

तार्लका (ङ): २०७८ जेठमसान्तसम्मको क्षते्रगत टवकास सहायता 
प्रर्तबिताको अवस्र्ा (रू. करोडमा) 

क्षते्र प्रर्तबिता रकम प्रर्तशतमा 
स्शक्षा 446.22 2.2 

ऊजाथ 4626.09 22.9 

पनुर्नथमाथण 60.00 0.3 

शहरी  टवकास 1776.30 8.8 

सडक  5400.00 26.7 

खानेपानी तर्ा सरसफाइ 717.25 3.5 

कृटर् 1065.88 5.3 

कोर्भड-१९ 1007.46 5.0 

स्वास््य 449.76 2.2 

वन  तर्ा वातावरण 452.82 2.2 

क्षमता  टवकास 1776.30 8.8 

बजेिरी  सहायता 2368.40 11.7 

समावेशी टवकास 82.49 0.4 

कुल 20228.98 100.0 

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय 
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टवत्तीय क्षते्र  

१७. 207८ जेठसम्म कुल लगानीमा र्नष्कृय कजाथको अनपुात 
१.५० प्रर्तशत र टवपन्न क्षेत्र तफथ  प्रवाटहत कजाथ अनपुात 
८.२५ प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो अनपुात क्रमशः १.८१ प्रर्तशत र ६.८५ 
प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

१८. २०७८ जेठसम्म 750 स्र्ानीय तहमा वास्णज्य बैङ्कको शाखा 
पगेुको छ। 2077 जेठमा यस्तो ससख्या 746 रहेको र्र्यो। 
2077 जेठसम्ममा बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको ससख्या 16३ 
रहेकोमा गार्भने प्रटक्रया पश्चात ् 207८ जेठमसान्तमा यस्तो 
ससख्या 138 कायम भएको छ। २०७७ जेठ मसान्तसम्म 
बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाको शाखा ससख्या 9, 716 रहेकोमा 
207८ जेठमसान्तमा यस्तो ससख्या १०,611 पगेुको छ। 
यस अवर्िमा र्नक्षेप र कजाथको भाररत औसत ब्याजदर क्रमशः 
४.72 प्रर्तशत र 8.46 प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो ब्याजदर क्रमश ६.17 प्रर्तशत र 
10.43 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

       तार्लका (च): जेठसम्मका टवत्तीय पररसूचक 

टवत्तीय सूचक 2076 2077 2078 

कुल गाहथस््य उत्पादनको प्रर्तशतमा 
कुल र्नके्षप 92.७ 100.0 114.४ 
कुल कजाथ 83.4 86.१  104.२  

कुल कजाथ लगानीको प्रर्तशतमा 
र्नष्कृय कजाथ 1.८ 1.८ 1.५ 

टवपन्न के्षत्र कजाथ 6.७ ६.९ ८.३ 

टवत्तीय पहचुका पररसूचकहरू 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ा (ससख्यामा) 1७६ 163 138 

बैङ्क तर्ा टवत्तीय संस्र्ाका शाखा सञ्जाल 
(ससख्यामा) 8564 9716 10611 

वास्णज्य बैङ्कको उपस्स्र्र्त भएका 
स्र्ानीय तह (ससख्यामा) 730 746 7५० 

कुल र्नके्षप खाता (ससख्या लाखमा) २६९.१० 31८.८६ ३६३.६६ 

कुल कजाथ खाता (ससख्या लाखमा) १४.२8 1५.२५ 16.८३ 

एटिएम (ससख्यामा) 3१८८ 3९४५ 4३०० 

भाररत औसत ब्याजदर 

र्नके्षप 6.64 6.17 4.72 

कजाथ 12.20 10.43 8.46 

स्रोतः नेपाल राि बैङ्क 

बीमा क्षते्र 

१९. चाल ु आर्र्थक वर्थको जेठ मटहनासम्म जारी भएको कुल 
बीमालेख ससख्या अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको 
तलुनामा 5.0 प्रर्तशतले वृटि भई १ करोड 9 लाख 33 
हजार 48 पगेुको छ। जसमध्ये जीवन बीमालेख र र्नजीवन 
बीमालेखको टहस्सा क्रमशः 77.5 प्रर्तशत र 22.5 प्रर्तशत 

रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको जेठ मसान्तमा यस्तो टहस्सा क्रमशः 
82.0 प्रर्तशत र 18.0 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। चाल ुआर्र्थक 
वर्थमा वैदेस्शक रोजगार बीमालेख ससख्यामा 51.8 प्रर्तशतले 
कमी आएको छ। 

२०. यस अवर्िमा सङ्कलन भएको बीमा टप्रर्मयम रकम अस्घल्लो 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा ३९.८१ प्रर्तशतले वृटि 
भई रू.1 खबथ 2८ अबथ ८६ करोड पगेुको छ। अस्घल्लो 
आर्र्थक वर्थमा यस्तो रकम रू.92 अबथ 17 करोड रहेको 
र्र्यो। 

२१. यस अवर्िको बीमा टप्रर्मयम सङ्कलनमा जीवन बीमा र र्नस्जथवन 
बीमा तफथ को टहस्सा क्रमशः ७9.४ प्रर्तशत र २0.६ प्रर्तशत 
रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको बैशाख मसान्तमा यस्तो टहस्सा 
क्रमशः 75.7 प्रर्तशत र 24.3 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

२२. २०७८ जेठसम्म वैदेस्शक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गदाथ 
बीमाको दायरामा आएको जनससख्या 26.6 प्रर्तशत रहेको छ। 
अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यो ससख्या 27.1 प्रर्तशत 
रहेको र्र्यो। 

पूूँजी बजार   

२३. 2077 जेठ मसान्तमा 1269.63 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूचकाङ्क 
2078 जेठ मसान्तमा 3025.83 टवन्द ुकायम भएको छ। यस 
अवर्िमा वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा बजार पूूँजीकरण 174.4 
प्रर्तशतले वृटि भई रू.42 खबथ 16 अबथ पगुेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो रकम रू.15 खबथ 36 अबथ 42 
करोड रहेको र्र्यो। 

चािथ (ग): पर्छल्लो ५ वर्थको जेठ मसान्तको नपे्से सूचकाङ्क 

 

 

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड 
२४. 207८ जेठ २ गते 2738.50 टवन्दमुा रहेको नेप्से सूचकाङ्क 

क्रमशः वृटि हुूँदै कारोबार भएको अस्न्तम द्वदन जेठ 31 गते  
3025.83 टवन्द ुकायम भएको छ। 
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चािथ (घ) 207८ जेठ मटहनाको नेप्से सूचकाङ्कको प्रवसृ्त्त 

  

स्रोतः नेपाल स्िक एक्सचेन्ज र्लर्मिेड। 

समग्र मूल्य स्स्र्र्त 

२५. वाटर्थक टवन्दगुत आिारमा 2078 जेठमा उपभोिा मदु्रास्फीर्त 
4.19 प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
मदु्रास्फीर्त 4.54 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। समीक्षा मटहनामा खाद्य 
तर्ा पेय पदार्थ समूहको मदु्रास्फीर्त 6.22 प्रर्तशत र गैरखाद्य तर्ा 
सेवा समूहको मदु्रास्फीर्त 2.63 प्रर्तशत रहेको छ।  

२६. 207७ जेठको तलुनामा २०७८ जेठमा घ्यू तर्ा तेल उपसमूहको 
मूल्यवृटि 30.98 प्रर्तशत, सूतीजन्य वस्तहुरूको मूल्य वृटि 9.84 
प्रर्तशत, गैर मद्वदराजन्य पेय पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृटि 9.81 र 
यातायात उपसमूहको मूल्यवृटि 9.70 प्रर्तशत रहेको छ।  

२७. चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठसम्म औसत उपभोिा मदु्रास्फीर्त ३.५५ 
प्रर्तशत रहेको छ। जसमध्य े खाद्य तर्ा पेय पदार्थको औसत 
मदु्रास्फीर्त ४.९३ प्रर्तशत र गैरखाद्य तर्ा सेवा समूहको 
मदु्रास्फीर्त २.४७ प्रर्तशत रहेको छ। 

वस्त ुर्नकासी  

२८. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को जेठ मटहनासम्म कुल वस्त ु र्नकासी 
गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 37.8 प्रर्तशतले वृटि 
भई रू.1 खबथ 21 अबथ 25 करोड पगुेको छ। गत आर्र्थक 
वर्थको सोही अवर्िमा कुल वस्त ुर्नकासी रू.88 अबथ रहेको र्र्यो। 

२९. यस अवर्िमा भिमासको प्रशोर्ित तेल, अलैँची, जमोठ कपडा, स्चया, 
जिुका बरु्नएका कपडा लगायतका वस्तकुो र्नकासी बढेको छ भने 
पाम आयल, दाल तर्ा गेडागडुी लगायतका वस्तकुो र्नकासी घिेको 
छ।  

३०. चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठसम्मको कुल र्नकासीमध्य ेभारत, चीन, र 
अन्य देशतफथ  भएको र्नकासीको अंश क्रमशः 74.4 प्रर्तशत, 0.८ 
प्रर्तशत र 24.8 प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो र्नकासी क्रमशः 71.5 प्रर्तशत, १.3 प्रर्तशत र 
27.2 प्रर्तशत रहेको र्र्यो।  

३१. यस अवर्िमा भारत तफथ को वस्त ुर्नकासी मूल्यगत आिारमा 43.3 
प्रर्तशतले वृटि भएको छ भने चीन तफथ को र्नकासी 17.4 
प्रर्तशतले घिेको छ।  

तार्लका (छ): जेठ मटहनासम्म र्नकासी भएका प्रमखु १० वस्त ु   
(रू. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

भिमासको तेल प्रशोर्ित 1012.89 4234.74 318.1 

सेन्र्ेटिक यानथ 662.24 716.98 8.3 

अलैची 346.1 670.38 93.7 

उनी गलैंचा कापेि 550.66 647.27 17.5 

तयारी कपडा 404.31 462.81 14.5 

फलफुलको जसु 312.26 382.7० 22.6 

जिुका बरु्नएका कपडा 274.58 379.81 38.3 

जमोठ कपडा 185.49 356.09 92.0 

स्चया 206.54 353.69 71.2 

अन्य कपडा (उनी,सतुी,िेरीकिन 
बाहेकका) 

264.3० 296.2० 12.1 

अन्य   4580.76 3624.67 -20.9 

जम्मा 8800.13 12125.34 37.8 

 स्रोत: भन्सार टवभाग  

वस्त ुपैठारी 

३२. चाल ु आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को जेठ मटहनासम्म कुल वस्त ु
पैठारी गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 25.7 
प्रर्तशतले बढेको छ। यस अवर्िमा कुल वस्त ुपैठारी रू.13 खबथ 
83 अबथ 36 करोड पगुेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
अवर्िमा यस्तो पैठारी रू.11 खबथ 81 करोड रहेको र्र्यो। 

तार्लका (ज): जेठ मटहनासम्म पैठारी भएका प्रमखु १० वस्तहुरू  

(रू. करोडमा) 

वस्त ु 2076/77 2077/78 
प्रर्तशत 
पररवतथन 

र्डजेल 7821.92 7945.04 1.6 

एम.एस.टवलेि 3827.48 6539.89 70.9 

भिमासको तेल कच्चा 1616.93 4559.94 182.0 

मोवाइल िेर्लफोन 1574.55 3414.85 116.9 

एल टप ग्यास 2899.52 3315.24 14.3 

पेट्रोल 2655.00 2880.02 8.5 

तयारी कपडा 2256.01 2777.98 23.1 

चामल 2047.03 2604.07 27.2 

पोलीर्र्न दाना 1745.35 2470.65 41.6 

एच.आर.र्सि 2212.61 2417.63 9.3 

अन्य 81424.80 99411.10 22.1 

जम्मा 110081.20 138336.41 25.7 
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 स्रोत: भन्सार टवभाग   
३३. यस वर्थ प्रशोर्ित भिमासको कच्चा तेल, मोबाइल िेर्लफोन, एम. 

एस. टवलेि, अन्य कोइला, पोर्लर्र्न दाना, चामल लगायतका वस्तकुो 
पैठारी बढेको छ भने पाम आयल, ए.िी.एफ., भिमास गेडा 
लगायतका वस्तकुो पठैारी घिेको छ। 

३४. यस अवर्िको कुल पैठारीमध्ये भारत, चीन र अन्य देशहरूतफथ  
भएको पैठारीको अंश क्रमशः 64.1 प्रर्तशत, 15.2 प्रर्तशत र 
20.7 प्रर्तशत रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थमा यस्तो अनपुात 
क्रमश: 60.9 प्रर्तशत, 1५.4 प्रर्तशत र 2३.7  प्रर्तशत रहेको 
र्र्यो।  

३५. यस अवर्िमा भारतबाि हनेु वस्त ु पैठारी 32.2 प्रर्तशतले वृटि 
भएको छ भने चीनबाि हनेु पैठारी 24.0 प्रर्तशतले वृटि भएको 
छ।  

व्यापार सन्तलुन 
३६. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को जेठ मटहनासम्मको कुल वस्त ुव्यापार 

घािा गत आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 24.6 प्रर्तशतले 
वृटि भई रू. 12 खबथ 62 अबथ 11 करोड पगुेको छ। गत 
आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो वस्त ु व्यापार घािा १६.4 
प्रर्तशतले सिुार भई रू. 10 खबथ 12 अबथ 81 करोड रहेको 
र्र्यो।  

चािथ (च): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको  जेठ मसान्तसम्मको वस्त ु
व्यापार घािाको स्स्र्र्त  (रू. अबथमा) 

 

स्रोतः भन्सार टवभाग 

३७. टवगत पाूँच आर्र्थक वर्थको जेठसम्मको त्याङ्क हेदाथ आर्र्थक वर्थ 
२०७7 जेठसम्ममा वस्त ु व्यापार घािा 16.4 प्रर्तशतले सिुार 
भएको छ भने अन्य आर्र्थक वर्थमा वृटि भएको छ।  

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

  
स्रोतः भन्सार टवभाग 

३८. चाल ु आर्र्थक वर्थको जेठसम्म कुल वस्त ु व्यापारमा र्नकासी र 
पैठारीको अंश क्रमशः 8.1 प्रर्तशत र 91.9 प्रर्तशत रहेको छ। 
अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो अंश क्रमश 7.4 
प्रर्तशत र 92.6 प्रर्तशत रहेको र्र्यो। 

सेवा व्यापार 
३९. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को जेठसम्म कुल सेवा आय गत वर्थको 

सेवा आय रू.१ खबथ 45 अबथ 76 करोडको तलुनामा 46.1 
प्रर्तशतले सङ्कुचन भई रू.78 अबथ 62 करोड रहेको छ। सारै् यस 
अवर्िको सेवा खचथ अस्घल्लो वर्थको जेठसम्मको रू.१ खबथ 46 
अबथ 99 करोडको तलुनामा 7.0 प्रर्तशतले सङ्कुचन भई रू.१ खबथ 
36 अबथ 72 करोड रहेको छ।  

४०. चाल ुआर्र्थक वर्थको जेठसम्म खदु सेवा आय रू. 58 अबथ 10 
करोडले घािामा रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको सोही अवर्िमा यस्तो 
आय रू.१ अबथ 23 करोडले घािामा रहेको र्र्यो।  

टवप्ररे्ण आप्रवाह र वैदेस्शक रोजगार 
४१. आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ को जेठसम्म टवप्ररे्ण आप्रवाह गत 

आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको रू.7 खबथ 73 अबथ 66 करोडको 
तलुनामा 12.6 प्रर्तशतले वृटि भई रू.8 खबथ 70 अबथ 94 
करोड पगुेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िमा टवप्ररे्ण 
आप्रवाह 3.2 प्रर्तशतले सङ्कुचन भएको र्र्यो। 

४२. चाल ु आर्र्थक वर्थको जेठसम्म वैदेस्शक रोजगारीको लार्ग अस्न्तम 
श्रम स्वीकृर्त र्लने नेपाली कामदारको ससख्या गत आर्र्थक वर्थको 
सोही अवर्िको तलुनामा 59.9 प्रर्तशतले घिेर 77 हजार 7 सय 
99 रहेको छ। त्यसैगरी यस अवर्िमा पनु:श्रम स्वीकृर्त र्लने 
कामदारको ससख्या 47.1 प्रर्तशतले सङ्कुचन भई 92 हजार 8 सय 
53 रहेको छ। कोर्भड-१९ महामारीको कारण वैदेस्शक रोजगारमा 
जान श्रम स्वीकृर्त र्लने कामदारको ससख्यामा उच्च सङु्कचन 
आएको छ। 

चाल ुखाता एवम ्शोिनान्तर स्स्र्र्त 

४३. चाल ु आर्र्थक वर्थको बैशाखसम्म शोिानान्तर स्स्र्र्त वचतमा 
रहेकोमा जेठसम्म आइपगु्दा भने शोिनान्तर स्स्र्र्त रू. 15 अबथ 
15 करोडले घािामा रहेको छ। अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही 
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अवर्िमा शोिनान्तर स्स्र्र्त रू.179 अबथ 37 करोडले बचतमा 
रहेको र्र्यो। टवशेर्गरी, वस्त ुपठैारीमा भएको उच्च वृटि तर्ा खदु 
सेवा आय उच्च घािामा रहेको कारण वस्त ु र्नकासी र टवप्ररे्ण 
आयमा वृटि हुूँदा समेत यस अवर्िमा शोिानान्तर स्स्र्र्त घािामा 
गएको छ। त्यसैगरी यस अवर्िमा चाल ुखाता रू.२ खबथ 93 अबथ 
97 करोडले घािामा रहेको छ। अस्घल्लो वर्थको सोही अवर्िमा 
चाल ुखाता रू. 62 अबथ 59 करोडले घािामा रहेको र्र्यो। 

टवदेशी  टवर्नमय सस्िर्त 

४४. 20७७ जेठसम्म रू.1३ खबथ 6 अबथ 46 करोड रहेको टवदेशी 
टवर्नमय सस्िर्त 2078 जेठसम्म 4.5 प्रर्तशतले बढेर 13 खबथ 
65 अबथ 65 करोड पगुेको छ। यद्यटप, वढ्दो वस्त ु पठैारीको 
कारण पर्छल्ला मटहनाहरुमा टवदेशी टवर्नमय सस्िर्त घट्दै गएको 
छ। 

४५. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को जेठसम्मको पठैारीलाई आिार मान्दा 
यस अवर्िको टवदेशी टवर्नमय सस्िर्तले ११.1 मटहनाको वस्त ु
पैठारी र 10.1 मटहनाको वस्त ु तर्ा सेवाको पैठारी िान्न पयाथि 
रहने देस्खन्छ। 

टवर्नमय दर 

४६. २०७७ असारमसान्तको तलुनामा २०७8 जेठमसान्तमा अमेररकी 
डलरसूँग नेपाली रूपयैाूँ 3.2 प्रर्तशतले अर्िमूल्यन भई अमेररकी 
डलर एकको खररद टवर्नमय दर रू.११6.62 पगुेको छ। २०७७ 
असार मसान्तमा यस्तो टवर्नमय दर रू.120.37 रहेको र्र्यो। 

 

अन्य आर्र्थक गर्तटवर्ि 
पयथिक आगमन 

४७.  सन ् २०२१ को जनु मटहनासम्म (जनवरी देस्ख जनु सम्म 6 
मटहनाको अवर्ि) मा नेपाल आउने पयथिकको ससख्या सन ्२०२० 
को सोही अवर्िको तलुनामा 73.7 प्रर्तशतले न्यून भई ५8 हजार 
40 रहेको छ। सन ्२०20 को सोही अवर्िमा यस्तो ससख्या २ 
लाख २० हजार 8 सय १5 रहेको र्र्यो। यस अवर्िको पयथिन 
के्षत्रको आयमा 88.6 प्रर्तशतले र्गरावि आई रू 6 अबथ 66 
करोड कायम भएको छ। 

कम्पनी  दताथ   

४८. आर्र्थक वर्थ २०७7/७8 को  जेठ मटहनासम्म दताथ भएका 
कम्पनीको ससख्या अस्घल्लो आर्र्थक वर्थको सोही अवर्िको तलुनामा 
44.5 प्रर्तशतले वृटि भई 25 हजार 4 सय 36 पगुेको छ। 
कोर्भड-19 महामारीको बाबजदु आर्र्थक टक्रयाकलापमा वृटि भएको 
छ।  

चािथ (ज): पर्छल्लो ५ आर्र्थक वर्थको जेठसम्मको कम्पनी 
दताथको प्रवसृ्त्त  (ससख्यामा) 

 

   स्रोत: कम्पनी रस्जिारको कायाथलय  

नीर्तगत तर्ा कानूनी टवर्य र राय परामशथ 
46. कोर्भड-१९ बाि ससक्रर्मत र्बरामीहरुको उपचारमा प्रयोग हनेु 

रेमर्डर्सर्भर (Remdesivir) और्र्िको पठैारीमा लाग्ने सम्पूणथ कर, 

महशलु एवम ् शलु्क पूणथ रुपमा छुि द्वदने सम्बन्िी सूचना नेपाल 
राजपत्रमा प्रकाशनका लार्ग र्मर्त २०७८ जेठ ३ मा मदु्रण 
टवभागमा पठाईएको । 

47. र्मर्त २०७८ जेठ १५ मा आर्र्थक अध्यादेश, २०७८ टवर्नयोजन 
अध्यादेश, २०७८ र राि ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ नेपाल 
राजपत्रमा प्रकाशन गररएको। 

४९. र्मर्त २०७८ जेठ १७ मा मूल्य अर्भवृटि कर (तेईसौं संशोिन 
र्नयमावली, २०७८, अन्तःशलु्क (बाईसौं संशोिन) र्नयमावली, 
२०७८, भन्सार (बाह्रौ संशोिन) र्नयमावली, २०७८ र आयकर 
(बाह्रौं संशोिन) र्नयमावली, २०७८  राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका 
लार्ग मदु्रण टवभागमा पठाईएको। 

मन्त्रालयका गर्तटवर्ि 

५०. र्मर्त 2078 जेठ 14 गते अर्थ मन्त्रालयमा आर्र्थक सवेक्षण 
2077/78 तर्ा सावथजर्नक संस्र्ानको वाटर्थक स्स्र्र्त समीक्षा 
2078 प्रकाशन गरी सावथजर्नक गररएको। 

५१. र्मर्त 2078 जेठ 15 गते आगामी आर्र्थक वर्थ  2078/79  

को आय व्ययको जानकारी विव्य तजुथमा  गरी सावथजर्नक 
गररएको।  

५२. र्मर्त 2078 जेठ 19 गते अर्थ मन्त्रालयिारा आगामी वर्थको 
बजेि कायाथन्वयन सम्बन्िमा भरु्म व्यवस्र्ा, वन, पयथिन, मटहला 
र कृटर् मन्त्रालयसूँग छलफल सम्पन्न भएको छ। सो बैठकमा 
मन्त्रलयहरुबीच समन्वय हनुपुनेमा जोड द्वदइएको छ। सारै् 
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वास्णज्य तर्ा आपूर्तथ मन्त्रालय, खाद्य 
व्यवस्र्ा तर्ा व्यापार कम्पनी र साल्ि टे्रर्डङ कपोरेसनबीच 
बैठक बसी आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ को बजेि विव्यमा 
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उल्लेस्खत छुि तर्ा सटुविाको कायाथन्वयन सरुु गने र्नणथय 
गरेको छ। 

५३. र्मर्त 2078 जेठ 23 गते अर्थ मन्त्रालयिारा नेपाल उद्योग 
वास्णज्य महासंघ, नेपाल उद्योग पररसंघ, नेपाल चेम्बर अफ 

कमसथ तर्ा नेपाल बैङ्कसथ एशोस्शयसनका पदार्िकारीहरूसूँग 
छलफल सम्पन्न गरी स्िािथअप व्यवसाय र कायथस्र्लमा 
आिाररत तार्लम तर्ा रोजगारी कायथक्रम सम्बन्िी गहृकायथ गनथ 
कायथदल गठन गरेको छ। 

 

अन्य गर्तटवर्ि 

 

५४. र्मर्त 2078 जेठ 3 गते माननीय अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद 
पौडेलिारा भन्सार टवभागका महार्नदेशक, उपमहार्नदेशक, 

भन्सार कायाथलयका प्रमखुहरुसूँग छलफल सम्पन्न गनुथभयो। 
सो बैठकमा उहाूँले कोर्भड-१९ को रोकर्ाम र उपचारसूँग 
सम्बस्न्ित सामग्रीहरुको भन्सार जाूँचपास र्छिो र छररतो 
बनाउन र्नदेशन द्वदनभुयो। 

५५. र्मर्त 2078 जेठ 16 बजेि प्रस्ततुपर्छको पत्रकार 
सम्मेलनमा माननीय उपप्रिानमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद 
पौडेलले व्यवस्स्र्त योजना बनाएर बजेि कायाथन्वयन गने 
बताउन ुभयो। 

५६. र्मर्त 2078 जेठ 25 गते माननीय उपप्रिानमन्त्री तर्ा 
अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलिारा नेपाल र्ितोपत्र बोडथको २९ 
औ ं वाटर्थकोत्सव कायथक्रमलाई सम्बोिन गनुथभयो। उहाूँले 

लगानीकताथको लगानी सरुस्क्षत हनेु गरी पूूँजी बजारको टवस्तार 
हनेु वातावरण तयार पानथ र्नदेशन द्वदनभुयो।  

५७. र्मर्त 2078 जेठ 26 गते माननीय उपप्रिानमन्त्री तर्ा 
अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलले नेपाल वातावरण पत्रकार 
समूहिारा खानीजन्य सामग्रीबारे आयोजना गरेको छलफल 
कायथक्रममा चरेु संरक्षण टवरुिमा कुनै सम्झौता नहुने बताउन ु
भयो। 

५८. र्मर्त 2078 जेठ ३१ गते बजेिमा िेरै माग सम्बोिन 
गररएको भन्दै नेपाल र्नमाथण व्यवसायी महासंघका 
पदार्िकारीिारा उपप्रिानमन्त्री तर्ा अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद 
पौडेललाई िन्यवाद व्यि गनुथ भयो। सो अवसरमा माननीय 
उपप्रिान तर्ा अर्थमन्त्री टवष्णपु्रसाद पौडेलले गणुस्तरीय र 
समयमा काम सम्पन्न गने गरी काम गनथ आग्रह गनुथभयो। 
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